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همه در کنار هم

خانواده نخستین نظام اجتماعی است
که فرزند از بدو تولد در آن شــکل می
گیرد و پیش از هر چیز باید گفت معنی
محبت و عشق ورزیدن را نیز از خانواده
خود می آموزد .فرقی ندارد که آن فرزند
ســالم باشــد یا نقص ذهنی و جسمی
داشته باشــد ؛ حال حضور یک فرزند
معلول شــرایط خانــواده ای را به طور
کلی تحت شــعاع قرار می دهد  .پدر و
مادر چنین فرزندی همیشــه دغدغه
دارند  ،نگرانی این را دارند که بچه های
سالم از یک ســنی به بعد از آب و گل
در می آیند ولی بچه ما بیشــتر از سایر
بچه های معمولی و بی نقص به دست
حمایت منی که خانواده اش هســتم
بیشــتر احتیاج دارد  ،تا پر و بال بگیرد
 .در این میان جامعــه چنین فرزندی
که با دســتان پدر و مــادرش پر و بال
گرفته است را باید با آغوش باز بپذیرد و
حمایت کند تا در میان ناتوانی های او ،
ذوق و توانمندی پیدا کند .
هرکسی با هر میزان از ناتوانی و نقص به
دیده شدن و مطرح شدن احتیاج دارد
 .این مطرح شدن مســتقیم به جامعه
و نحوه برخورد آن باز مــی گردد تا بار
سنگین نگرانی خانواده هایی که فرزند
معلول دارند  ،کم کنــد  .باید به آن ها
بگوییم که ما نیز در رشــد فرزند شما
کنارتان هستیم و شــما عزیزان هیچ
فرقی با ما ندارید.

کودک من متفاوت است
هر کودکی در یک خانواده به دنیا می
آید و در میان اعضای آن خانواده رشد
کرده و توانمند می شود.؛ از این رو
روشن است که زندگی اجتماعی و
عاطفی آنها با اعضای خانواده شروع
خواهد شد .و در مقابل ،زندگی خانواده
خود و اعضای آن را در تمامی ابعاد
تحت تأثیر قرار میدهد .در این میان،
تولد یک کودک ناتوان و معلول در
خانواده ،میتواند کارکردهای خانواده
را بهم بزند ،در سطح کالن  ،سالمت
روان ،پویایی و هدفمندی خانواده را
تحت شعاع قرار داده و در سطح خرد
نیز مهمترین کارکردهای خانواده ،
همچون ابراز کردن  ،حدل تعادل ،
استقالل  ،پیشرفت ،تفریح و سرگرمی،
ارزش های اخالقی و مذهبی ،ساختار
و سازمان ،رفت و آمد با اطرافیان،
اتحاد و همبستگی ،کنترل و حل
مسئله را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
به طور کلی نگهداری از یک فرد با
معلولیت جسمی ،روانی و ذهنی برای
اعضای خانواده مسئولیتی سنگین
و کار طاقت فرسایی است ،چرا که
مراقبت از آن ها ،با نظارت طوالنی
مدت و هزینه های پزشکی همراه
است .به ویژه والدین با مراقبت از یک
کودک کم توان و معلول ،کشمکش
های فیزیکی ،روانشناختی و بحران
های بیشتری را تجربه میکنند .بر این
مبنا ،از آنجایی که معلولیت فرد درون
سیستمی به نام خانواده به وقوع می
پیوندد ،آثار نامطلوبی بر عملکرد و
کیفیت زندگی اعضا برجا می گذارد.
بنابراین اعضای به خصوص فرد مراقب
به علت صرف انرژی و وقت در تامین
مراقبت مورد نیاز از فرد معلول  ،در

خطر باالی کاهش کیفیت زندگی قرار
دارند.
به عبارت دیگر ،وجود بیماری مزمن
و جدی و معلولیت در یکی از اعضای
خانواده به طور معمول تأثیر عمیقی
بر سیستم خانواده ،نقش ها ،عملکرد
و کیفیت زندگی اعضای خانواده
دارد .لذا مراقبت از فرد معلول زندگی
خانواده را مختل ،نشاط و رفاه را از
اعضای خانواده سلب و در نتیجه بر
کیفیت زندگی همه اعضای خانواده
تأثیر سوء میگذارد  .به طور کلی باید
گفت که تأثیر کودکان معلول بر نظام
خانواده ،سال هاست به عنوان یک
معضل ،توجه متخصصان را به خود
جلب کرده است .در این راستا فراز
و نشیب هایی نیز مشاهده می شود.
در پژوهش های دهه  1950بیشتر
به تأثیر رفتار والدین بر کودک توجه
داشتند ،در حالی که در مطالعات
دهه ، 1960اثرات منفی کودکان
بر والدین برجسته تر شده است .در
دهه ، 1970به تأثیرگذاری حضور
کودک عقب مانده ذهنی و معلول بر
روابط برادران و خواهران ،همچنین
والدین توجه شده و همچنین ،اثر
منفی بر روابط زناشویی والدین نیز
مورد غفلت قرار نگرفته است .درسال
های اخیر دیدگاه های تعاملی جامع
تری در مورد خانواده هایی که یکی
از اعضای آن ها معلول است مطرح
شده است با توجه به دیدگاه تعاملی
در رابطه با مطالعه خانواده هایی که
یکی از اعضای آنها معلول است ،در این
مطالعه به شناسایی وضعیت کیفیت
زندگی خانواده معلولین در جامعه
مورد بررسی پرداخته میشود.
بهمن  1400بچههای آسمان
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مدرسه خون
اهدای

زندگی خانواده معلولین

کودکان معلول هنگامی که در یک
خانواده متولد میشوند ،جزئی از آن
خانواده و مؤثر در سرنوشت تمام
افراد آن خانواده خواهند بود .فرزندان
معلول خانواده که از قدرت کمتری در
زندگی برخوردار هستند میتوانند با
تعلیم و تربیت و آموزش صحیح مایه
خوشبختی و سعادت خانواده خود
باشند و عکس آن نیز میتواند صادق
باشد که فرد معلول با روش های
نامطلوب تربیتی و تعصب های نابجا و
دلسوزی های بی مورد به سمتی سوق
داده شود که بار سنگینی بر دوش
خانواده ،مخصوصاً پدر و مادر خود
باشد به عبارت دیگر ،والدین چنین
کودکانی ،در برابر این بحران ،ممکن
است واکنش های متفاوتی ،از ناامیدی
و یاس و انکار گرفته تا مواجهه منطقی
با مسئله و تصمیم گرفتن برای کمک
و یاری رساندن به فرزندشان در ادامه
مسیر زندگی و کسب موفقیت در آن
را ،از خود نشان میدهند.
عواملی همچون ،بار سنگین مالی
خدمات پزشکی و درمانی ،از دست
دادن تفریح های الزم  ،از دست دادن
خواب به ویژه در سال های اولیه
تولد کودک و باالخره منزوی شدن
از خویشاوندان و دوستان ،میتواند بر
فشار روانی پدر و مادر کودک معلول
بیافزاید .از سوی دیگر ،رابطه والدین با
فرزند ناتوان یا معلول ،خود تابع عواملی
همچون ،سن و جنسیت کودک ،پایگاه
اجتماعی – اقتصادی خانواده ،توان کنار
آمدن خانواده با مشکل ،ترکیب اساسی
خانواده (رابطه یک طرفه ،دو طرفه یا
سه طرفه) و میزان شدت معلولیت،
میباشد والدین یک کودک استثنایی
هنگامی که کودکشان برای اولین بار به
عنوان معلول شناسایی می شود ،اغلب
دچار شوک میشوند و سپس ،پیش از
آن که با وضعیت خو بگیرند ،حاالتی
6
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نظیر تکذیب ،گناه ،خشم و اندوه در
آنان به وجود می آید .تعدادی چنان
با این وضعیت تأسف بار برخورد می
کنند که گویی کودکشان مرده است و
تقریباً تمام اعضای خانواده دچار فشار
روانی میشوند .بعضی از خانواده های
دارای کودک ناتوان و معلول که از
نظر اجتماعی منزوی هستند ،ممکن
است در مقابل استرس پس از حادثه
آسیب پذیرتر باشند .بحران و مشکالت
شخصیتی خانواده ،ناشی از واکنشی
است که دیگران نسبت به کودک از
خود بروز می دهند .افزایش توجه و
تمرکز به ناتوانی های کودک موجب
بروز اختالالت شخصیتی بیشتر والدین
و خود کودک میشود .نتایج مطالعات
حاکی از آن است اعضای خانواده یک
بیمار روانی و یک معلول ،به طور معنی
دار ،آشفتگی ناشی از زندگی با بیمار
را دارند .از طرفی تاکید جداسازی
کودک معلول از اقوام ،همسایگان
و نزدیکان موجب انزوا گزینی کل
خانواده می شود که این خود ،لطمات
روحی جبران ناپذیری برای خانواده
به همراه دارد .عالوه بر این ،مراقبت
دائم از کودک معلول و ناتوان مستلزم
شکیبایی زیاد و فدا نمودن هدف های
شخصی از جانب والدین است .بسیاری
از والدین چنین کودکانی ،فرزند معلول
خود را نشانه ای از شکست خود تلقی
میکنند .آن دسته از والدینی که انتظار
دارند فرزندان آنها هدف هایی را که
خود در زندگی نتوانسته اند به آن
ها برسند ،برآورده سازند ،با ورود این
کودکان به زندگی ،یاس و ناامیدی را
تجربه می کنند و لذا به طور مضاعف
ضربه میخورند .پس میتوان گفت،
حضور یک کودک معلول ،به آسیب
های روانی مشخصی همچون اضطراب
و افسردگی نیز منجر میشود .لذا می
توان سالمت روانی زوجین نیز را تابعی

از حضور کودک معلول در خانواده
تلقی نمود .عالوه بر این ،بسیاری از
خانواده های معلولین با شناخت دقیق
وضعیت معلولیت فرزند خود درمی
یابند که هزینه های آنها روز به روز
افزایش خواهد یافت ،در نتیجه روحیه
خود را از دست میدهند .بررسی های
انجام شده توسط سازمان بهداشت
جهانی نشان میدهد ،از آنجا که
بسیاری از والدین کودکان معلول در
مشاغل مناسبی فعالیت ندارند ،اساساً
توان تأمین هزینه ی نیازهای خاص
کودکانشان را ندارند .چرا که چنین
کودکانی از نظر پزشکی نیازهای
پیچیده ای دارند و اغلب به مراقبت
های همیشگی نیازمند هستند به
عبارت دیگر میتوان گفت از آنجایی که
این قبیل کودکان به حمایت بیشتری
نیاز دارند ،مسلماً هزینه بیشتری هم
برای خانواده دارند و در این خانواده ها
اغلب برای کودکان معلول در مقایسه
با سایر کودکان ،هزینه بیشتری صرف

میشود .بیشترین هزینه این خانواده ها،
صرف تهیه غذا ،رفت و آمد ،تفریحات،
پوشاک ،مراقبت های پزشکی ،خدمات
خاص ،مراقبت های فردی و سایر
موارد میشود.
بر این مبنا ،میتوان گفت که مشکالت
اقتصادی این خانواده ها ،عالوه بر
اینکه فعالیت های اجتماعی آنها اثر
منفی دارد ،فشارهای ناشی از نگرانی
های مالی نیز میتواند بر عواملی
نظیر عواطف و یا عزت نفس آنها نیز،
اثر منفی بگذارند .عالوه بر این که
معلولیت یک عضو خانواده بر روابط
خانوادگی تأثیر می گذارد ،محدودیت
در ارتباط های منطقی و صحیح
اینگونه خانواده ها با دیگران به دلیل
وجود احساساتی نظیر خجالت ،گناه
و تمایل به پنهان کردن عضو معلول
خانواده موجب میشود تا آنان از دیگر
افراد جامعه فاصله بگیرند و در نتیجه
دچار انزوای اجتماعی شوند .برای
نمونه ،ارائه مراقبت دائم از فرد معلول

ممکن است منجر به محدود شدن
همسر یا فرزندان در خانه شود و این
اگر از دوره زمانی معین فراتر رود ،تأثیر
منفی بیشتری بر کیفیت زندگی فرد
منزوی میگذارد.
در مجموع میتوان گفت ،خانواده یک
نظام اجتماعی و از ارکان جامعه می
باشد که از طریق تفاهم بین زن و
شوهر تشکیل میگردد .وظیفه خانواده
مراقبت از فرزندان و تربیت آنها،
برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و
کمک به استقالل کودکان است ،حتی
اگر کودک معلول و ناتوان باشد .در هر
صورت ،کودک یکی از اعضای نظام
خانواده است .کودکان معلول و والدین
آنها نه تنها بر یکدیگر تأثیر متقابل
دارند ،بلکه سایر اعضای خانواده ،یعنی
دیگر فرزندان را نیز تحت تأثیر قرار
میدهند .به طوری که آرامش خانواده
از بین میرود و تمام نگاه های خانواده
به سوی کودک معلول معطوف
میشود به بیان دیگر معلولیت یکی از
فرزندان ،مانع آن می شود که خانواده
بتواند کارکردهای متعارف خود را به
نحو مطلوب داشته باشد .از جمله
این کارکردها ،تأمین موجبات رشد
و پرورش فرزندان ،تأمین محیطی
دلپذیر برای اعضا و ایجاد پایگاهی
برای برقراری روابط اجتماعی اعضا
با دیگران است .زن و شوهر هر
کدام خود یا دیگری را مسئول تولد
فرزند معلول میدانند و مشاجرات
خانوادگی از همینجا شروع میشود
و در نهایت ممکن است به طالق و
جدایی ،مشکالت روحی و روانی و
برهم خوردن سازگاری اعضای خانواده
منجر شود .وجود کودک معلول می
تواند ضایعات و جبران اثرات ناپذیری
بر وضعیت بهداشت روانی خانواده
داشته باشد .مادر و پدر ممکن است
از داشتن چنین فرزندی به شدت

رنج ببرند و دچار حاالتی همچون
افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری،
ترس و خجالت شوند .از طرفی روابط
فرزندان با هم بر سر این موضوع
متزلزل میشود .به طور کلی ،خانواده
کودک معلول به لحاظ داشتن کودکی
متفاوت با سایر کودکان ،با مشکالت
فراوانی در زمینه نگهداری ،آموزش و
تربیت آنها رو به رو است .این مسائل
همگی بر والدین فشارهایی وارد می
کنند که سبب بر هم خوردن آرامش و
یکپارچگی خانواده میشود و در نتیجه
انطباق و سازگاری آنان را تحت تأثیر
قرار میدهد.
کیفیت زندگی خانواده هایی با فرزند
کم توان ذهنی  8عامل را دربر میگیرد
که شامل تعامل با خانواده  ،والد بودن
 ،سالمت عاطفی  ،سالمت فیزیکی ،
حمایت مرتبط با معلولیت  ،زندگی
فرهنگی و معنوی  ،اوقات فراغت و
آگاهی عمومی می باشد .
تعامل خانواده :شاید بتوان گفت داشتن
روابط مثبت در ارتباط اعضای خانواده
اولین بعد مؤثر در کیفیت زندگی را
تشکیل میدهد .این بعد منطبق با
مرحله ششم نظریه اریکسون می باشد
که آغاز بزرگسالی را پوشش میدهد،
مرحله ای که اریکسون نام آن را
همپوشی با دیگران در برابر انزوا گزینی
مینامد .در این مرحله سرمایه گذاری
در راه پیوند ،همجوشی و صمیمت با
دیگران خود را در خالل دیگران یافتن
اهمیت زیادی دارد و استقرار فرد در
یک موضع از مرحله دوقطبی اریکسون
را مشخص میکند.
والد بودن :برای هر فردی الزم است
که احساس کند اشخاص دیگر
دوستش دارند و احترامش می کنند
و او را همانطور که هست می پسندند،
این احساس در تشدید حس اعتماد به
خود و اتکای به نفس بسیار مؤثر است
بهمن  1400بچههای آسمان
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اربعین

زندگی خانواده معلولین

و به خصوص برای کودک که خود را
متکی به بزرگساالن می بیند  ،اهمیت
خاصی را دارا می باشد.
سالمت عاطفی :افراد از همان آغاز
زندگی ،موجوداتی اجتماعی هستند و
روابط اجتماعی و عواطف آنها از جنبه
های اصلی رشد اولیه به شمار می آید.
به همین نحو توانایی های شناختی
هر فردی تحت تأثیر حالت عاطفی و
کنشی متقابل او با دیگران است.
سالمت فیزیکی :سیستم نظامند
فیزیک انسان همیشه تحت تأثیر
حاالت روانی است و اعصاب سمپاتیک
و پاراسمپاتیک رابطه متقابلی را با
حاالت روحی و روانی به اجرا می
گذارد ،حفظ سالمت جسمانی و روانی
برای برخورداری از کیفیت باالی
زندگی ضروری به نظر میرسد.
حمایت های مرتبط با ناتوانی :مشاوره
بزرگ ترین نیاز والدین اطفال معلول
در مراحل مختلف زندگی فرزند ناتوان
است چرا که والدین را در یافتن پاسخ
معقول به مسائل فردی قادر میسازد.
مشاوره و روان درمانی برای رفع یا
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تعدیل اختالالت عاطفی یا هیجانی
والدین و دیگر اعضای خانواده افراد
معلول و پذیرش معلولیت الزام و
ضروری است و سازگاری هنگامی
صورت می گیرد که پدر و مادر و
اطرافیان فرد معلول با واقع بینی به
شناخت و حل مشکالت اقدام کنند.
خدمات توانبخشی شامل سه گروه
میشود که عبارت اند از :تیم توان
پزشکی که خدمات پزشکی و درمانی،
تکنیکال ،گفتاردرمانی ،کاردرمانی،
فیزیوتراپی  ،رادیولوژی و ارتوپدی
را در برمی گیرد .توانبخشی حرفه
ای که پذیرش حرفه ای ،آموزش
حرفه ای و کارگاهی ،کاریابی و
اشتغال را شامل میشود .توانبخشی
اجتماعی که روانپزشک ،روانشناس،
مددکاراجتماعی ،خانواده معلول ،مدیر
توانبخشی به عنوان هماهنگ کننده
فعالیت های تیم توانبخشی را در
برمیگیرد.
زندگی فرهنگی و معنوی :عامل
معنویت نقش مهمی در بهزیستی و
کیفیت زندگی ایفا می کند .تحقیقات

اخیر اهمیت مذهب و معنویت را به
عنوان منبعی برای مقابله با وقایع
ایجاد کننده تنش در زندگی روشن
ساخته است .معنویت به عنوان
یک عامل بهزیستی روانشناختی از
دینداری متمایز است .معنویت به
عقاید و اعمالی اشاره دارد که فرد را
با وجود مقدس و معنی داری فراتر از
خودش مرتبط میسازد .این عقاید و
اعمال یک نوع ارتباط شخصی را با یک
ذات متعالی و مطلق برقرار میکند و به
زندگی فرد معنی و هدف میبخشد.
اوقات فراغت :شادی به عنوان بخشی
از اوقات فراغت است .شادی به عنوان
یک احساس رضایت و خرسندی
تعریف میگردد و هنگامی ایجاد
میگردد که همه نیازهای جسمانی،
روانشناختی ،عقلی و معنوی فرد ارضا
شده باشد .تعریف دیگر شادی به غلبه
و تسلط عاطفی مثبت برعاطفه منفی
و احساس رضایتمندی از زندگی
اشاره دارد .این رضایت به نظر میرسد
که بیشتر با جوانب شناختی زندگی
روانی ارتباط دارد تا جوانب عاطفی

آن .همچنین به نظر برد برن بهزیستی
روانشناختی در فرد زمانی باال خواهد
بود که عاطفه مثبت وی بر عاطفه
منفی اش تسلط یابد.
آگاهی عمومی :تحصیل و جمع آوری
اطالعات در مغز و به منظور استفاده از
آنها و یا ضبط این اطالعات به آگاهی
منجر میشود .آگاهی تا حد زیادی به
حافظه بستگی دارد ،زیرا اطالعاتی
که در مغز ذخیره شده در ارتباط با
حافظه یا نگهداری امور جمع آوری
شده گذشته می باشد .از آنجا که
ادراک دارای اجزا مجرد است و هر فرد
به سبک خاص خود اطالعات را درک
میکند و آگاهی نیز به نوبه خود ممکن
است زیر نفوذ امور ذهنی قرار گیرد،
بنابراین آگاهی ممکن است صحیح
باشد و یا نباشد.
این پژوهش بر این فرض استوار است
که وجود یک فرد معلول و ناتوان
جسمی یا ذهنی در یک خانواده ،کلیه
ابعاد خانواده و کارکردهای آن و به
طور کلی کیفیت زندگی آن خانواده
را تحت تأثیر قرار میدهد .کیفیت
زندگی این نوع خانواده ها در زمینه
های جسمی و روانی ،عاطفی ،مالی
و اقتصادی ،اجتماعی و غیره تحت
تأثیر وجود عضو معلول قرار میگیرد.
کیفیت زندگی خانواده های دارای
عضو معلول ،در ابعاد تعامالت خانواده،
وظایف پدر و مادری ،سالمت عاطفی و
جسمانی ،حمایت مرتبط با معلولیت،
مسائل فرهنگی و معنوی ،اوقات
فراغت و آگاهی عمومی بررسی شد.
نتایج نشان داد والدین دارای فرزند
سندروم دان از لحاظ سالمت جسمانی
به طور معناداری ،پایین تر از والدین
دارای فرزند عادی و بهنجار است،
همخوانی دارد .همچنین در بررسی
کیفیت زندگی همسران جانبازان،
نشان داده شده که همسران جانبازان

شیمیایی با آسیب شدید چشمی،
دارای کیفیت زندگی پایین ،به ویژه
در ابعاد جسمانی ،محدودیت در نقش
و سالمت روان میباشند زیرا همسران
جانبازان با قطع عضو ،در زمینه های
فیزیکی و جسمانی و سالمت عمومی
در سطح پایینی میباشند.
به طور کلی میتوان گفت ،افراد معلول
یک خانواده از هر لحاظ به مراقبت ها
و رسیدگی های مخصوص به خود
و طوالنی مدت و با هزینه زیاد نیاز
دارند؛ این مراقبت ها از لحاظ جسمی و
روانی ،به سایر اعضای خانواده صدماتی
وارد میکند و همینطور از جنبه
ارتباطات اجتماعی و رفت و آمدهای
خانوادگی برای آنها مشکالتی به وجود
می آورد که همه این ها در مجموع
کیفیت زندگی کل خانواده را کاهش
میدهد .بر اساس یافته های پژوهش،
تفاوت معنی داری بین میانگین نمره
کیفیت زندگی پاسخگویان با انواع
مختلف معلولیت فرد معلول خانواده
شان ،نشان داده شد .پاسخگویانی که
معلولیت فرد معلول خانواده آنها از نوع
جسمی و ذهنی است ،از نظر میانگین
کیفیت زندگی در یک گروه و پاسخ

گویانی که نوع معلولیت فرد معلول
خانواده آنها از نوع ذهنی -جسمی و
ذهنی میباشد ،در یک گروه دیگر قرار
می گیرند.
میزان معلولیت فرد معلول خانواده نیز
با سطح کیفیت زندگی خانواده آن ها،
رابطه معناداری داشته است .به این
صورت که  41/3درصد از افرادی که
میزان معلولیت فرد معلول خانواده
شان ،ضعیف است ،سطح کیفیت
زندگی آنها باال و خیلی باال است در
حالی که  78/1درصد از پاسخگویانی
که میزان معلولیت فرد معلول خانواده
شان ،بسیار شدید است ،سطح کیفیت
زندگی آنها خیلی پایین و پایین است.
پس میزان معلولیت فرد معلول ،بر
سطح کیفیت زندگی خانواده آنها تأثیر
منفی دارد.
منبع :مقاله بررسی کیفیت زندگی
خانواده معلولین بر مبنای معلولیت
عضو خانواده
نویسندگان :محسن نیازی  ،الهام
شفائی مقدم  ،ناهید خدادادی
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تاثیر موبایل

تلفن ناهمراه
مهمترين نتايج تحقيقات علمي نشان
مي دهد ميزان تشعشعات ميدان هاي
فركانس راديويي تاثيري بر آغاز يا رشد
تومورهاي سرطاني ندارد و مطالعات
تجربي برروي سلول ها و حيوانات نيز
نشان مي دهد كه استفاده از موبايل
تاثير مخربي بر قلب ،خون و سيستم
ايمني بدن نداشته است.
محدوده مربوط به امواج ناشي از تلفن
همراه و سايت هاي (BTS (Base
 Transceiver Stationدر فركانس
هاي  3كيلوهرتز تا  3000گيگاهرتز در
زمره امواج فركانس راديويي قرار مي
گيرند كه اين امواج غيريونيزه كننده
است و اثر تخريبي روي بافت هاي
زنده نداشته و فقط منجر به افزايش
دماي ناحيه اي از بدن مي شوند كه
در معرض تابش قرار گرفته است.
تحقيقات علمي نشان مي دهد كه
انرژي جذب شده در بدن ناشي از
تابش سايت هاي موبايل با دور شدن
شخص تا فاصله  100متري افزايش
و سپس شروع به كاهش مي كند و
از طرف ديگر با افزايش فاصله انسان
از سايت به دليل افزايش توان گوشي
براي جلوگيري از كاهش كيفيت
گيرندگي ،توان ناشي از گوشي بايد
افزايش يابد.
در حال حاضر استفاده از تلفن همراه
در جامعه كنوني اجتنابناپذير است و
البته نگرانيها درباره اثرات امواج تلفن
همراه بر سالمت انسان با رشد بيش
از حد تلفنهاي همراه نيز بيشتر شده
است .به تازگي هم اعالم شده براساس
بررسيهاي تازه موسسه  Pewحدود
 65درصد از بزرگساالن ،گوشيهاي
10
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تلفن همراه خود را نيز همراه با خود
بـه بستـر مـيبـرند كه اين كار از
نظر بهداشتي و حفظ سالمت زيان
بار است .اغلب كــارشـنــاســان،
بــا تــوجــه بـه مـاهيـت و
تـاثيـرات شـنـاخـتهشده امواج
الكترومغناطيسي در طول مــوجهـاي
مـخـتـلــف بر سيستمهاي زيستي
نـميتـوان خـطــرات تـلـفـن همـراه
و تجهيـزات مربوط به آن را انكار كرد.
در سـالهـــاي اخــيــر بــه مــوازات
گـسـتــرش روزافزون استفاده از تلفن
همراه و توجه مراكز تحقيقاتي دنيا به
اين مقوله ،پژوهشگران ايراني نـيـز در
دانـشـگـاهها و مراكز پژوهشي مختلف،
تحقيقاتي را در اين حوزه آغاز كرده
و از ابعاد مــخــتـلــف به بررسي
آسـيبهاي احـتـمــالي پـرتـوهـاي
الكتـرومغناطيـسـي تـلفـن هـمـراه بر
بافـــتهــاي زنــده و تـجـهـيــزات
الـكـتــريـكــي و الكترونيكي آن
انجام دادهاند كه از جمله آن ها
تحقيقاتي است كه در مركز تحقيقات
بيوشيمي بـيـوفـيـزيـك دانـشـگـاه
تـهـران انـجـام شد و نتايج جــالــب
تـوجـهي در زميـنه اثرات مـيدانهـاي
الكترومغناطيسي خصوصا امواج تلفن
همراه بر سيستمهاي زيستي در پي
داشته است.
پرتوهاي الكترومغنـاطيسـي داراي
استفـادههاي مثبـت و منفـي هستنـد.
امـواج و ميدانهاي الكترومغناطيسي
كه در گستره وسيعي از انرژي و
فركانسها با خواص متفاوت ساطع
ميشوند ،نقش مثبت و منفي در
زندگي جانداران و گياهان ايفا ميكنند.

اين اشعه هم در طبيعت و هم در
صنعت موجود است ،با اين تفاوت
كه وجود اشعه الكترومغناطيسي در
طبيعت بهينه بوده ولي بايد در صنعت
به صورت بهينه استفاده شود.
تـلفنهاي همراه به عـنوان يـكي از
پرمـصرفتــريـن تـجـهـيـزات داراي
امـواج الكترومغناطيس است و نقش
منفي ميدانهاي الكترومغناطيسي و
اثرات سوء آن بر سيستمهاي زيستي
به دليل نبود دستورالعمل معين،
آموزش صحيح بهرهبرداري و استفاده
بهينه از سيستمهاي ارتباطي و
مخابراتي به ويژه عدم آشنايي كاربران
از تداخل و تـزاحـمهـاي استفـاده
همـزمان تلفن همراه با وسايل ديگر
مانند رايانه ،مايكروويو ،تلويزيون،
استفاده از داروهاي خاص يا داشتن
بيماري و ...است.
استفاده محدود زماني از تلفن
همراه
اثر سوءميدانهاي الكترومغناطيسي
به ويژه ميدان تلفن همراه به صورت
فزاينده نقـش تخـريبـي در بدن،
ارگانيسمها ،بافتها ،سلولها و
ماكرومولكولهاي حياتي مانند
 ،DNAپروتئينها و آنزيمها دارد.
در حال حاضر سيستمهاي تلفن
همراه داراي فركانس  940مگاهرتز
است كه به بيشتر بافتهاي بدن از
جمله مغز و حتي گوشت و ماهيچهها
آسيب ميزند و نبايد به تلفن همراه
به عنوان وسيلهاي بيخطر نگاه كرد
و هر كس هر اندازه كه تمايل داشت
از آن استفاده كند؛ بلكه كاربرد تلفن
همراه بايد همانند مصرف دارو ،محدود
و كنترل شده و به زباني داراي دز
مشخص باشد؛ به طوري كه يك فرد
تنها ساعاتي از روز را ميتواند از موبايل
استفاده كند و پس از آن ،استفاده
دوباره مضر خواهد بود.
دز استفاده از تلفن همراه براي مبتاليان

به بيماريهاي گوناگون متفاوت است.
مساله مهم ديگري كه بايد مورد
توجه محققان قرار بگيرد ،دز مشخص
استفاده از تلفن همراه براي مبتاليان
به بيماريهاي گوناگون است؛ مثال،
ميزان استفاده از تلفن همراه در افراد
ديابتي كه در برابر امواج آسيبپذيرتر
از افراد سالم هستند بايد متفاوت باشد.
تحقيقات جديد ميبايد ميزان استفاده
از تلفن همراه را براي هر بيماري معين
نمايد.
تحقيقات پژوهشگران مركز بيوشيمي
بيوفيزيك دانشگاه تهران در زمينه
<اثرات ميدان الكترومغناطيسي تلفن
همراه روي هموگلوبين خون> نشان
ميدهد تاثير ميدان الكترومغناطيسي
تلفن همراه با هموگلوبين موجب
تغييرات ساختاري در آن و كاهش
پيـونـد اكسيـژن بـا همـوگلـوبيـن
مـيشـود .همچنيـن اختالل در
عملكرد هموگلوبين ،موجب آزادسازي
اكسيژن بيشتر در بافت و در نهايت
بروز ناهماهنگي در واكنشهاي بدن

ميشود.
اثرات سوءتغيير ساختاري هموگلوبين
خون تحت تاثير امواج تلفن همراه تنها
به آزادسـازي بيـش از حـد اكسيـژن
در بـافـت محـدود نمـيشـود ،بلكـه
بـر ساير وظايف هموگلوبين هم
تاثير منفي ميگذارد .همين پديده
در بررسي اثرات امواج در بيماران
تاالسمي هم مشاهده شده و در اين
مورد از نظر ساختار هموگلوبين،
ساختمان سوم آن كه عامل اصلي
عملكردهاي اين مولكول است ،دچار
تغيير شده است.
خطر استفاده همزمان از تلفن
همراه با مايكروويو يا رايانه
اثرات تداخل استفاده از تلفن همراه
و وسايل ديگر مانند مايكروويو ،رايانه
و همچنين مصرف داروهاي مختلف
بسيار حائز اهميت است .تداخل
استفاده از تلفن همراه و وسايل ياد
شده اثرات سوء امواج تلفن همراه
را تشديد ميكند .همچنين بدترين
شكل تداخل در استفاده همزمان از

تلفن همراه و مايكروفر است .از سوي
ديگر شرايط استفاده از تلفن همراه
در اثرات آن تعيينكننده است .به
عنوان مثال استفاده از تلفن همراه در
مكانهاي مسقـف و شهـرهـاي آلـوده
دز خـاصي را طلب ميكند.
اثرات مستقيم و غيرمستقيم
تشعشعات راديويي بر بدن انسان
اثـرات شنـاختـه شـده تشعشعات
راديويي بر بدن انسان شامل سه اثر
مستقيم و غير مستقيم بر انسان و
اثرات بر روي اشياء موجود در محيط
است كه مي توان به اثرات حرارتي ،غير
حرارتي و شــوك و ســوخـتـگــي
بــه عـنــوان اثــر مـستقيـم
تشعشات راديويي اشاره كرد.
طبق تحقيقات به عمل آمده اثرات
حرارتي اصلي ترين اثر ملموس
فركانس هاي باالتر از  100كيلوهرتز
روي بدن انسان است كه ناشي از
انتقال انرژي الكترومغناطيسي به بدن
است .به عبارتي اثر حرارتي ناشي از
گرم شدن بدن انسان در اثر جذب
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تاثیر موبایل
انرژي امواج راديويي خواهد بود.
امــا در اثــرات غـيــرحــرارتــي
مـيــدان بـه طـور مستقيم بافت
هاي بيولوژيك بدن را تحت تاثير
قرار مي دهد بدون آنكه گرماي قابل
توجهي ايجاد كند .در بحث شوك و
سوختگي نيز ممكن است تاثيرات
ناشي از تماس با اشياء هادي مانند
قــطــعــــات فـلـــزي واقـــع
شـــده در مـيـــدان هـــاي
الـكـتـرومغناطيسي باشد ،به همين
دليل توصيه ميشود كه در ميدان هاي
الكترومغناطيسي و در فركانس هاي تا
 100كيلوهرتز از تماس با اشياء هادي
و قطعات فلزي جلوگيري شود.
در مورد اثرات غير مستقيم بر انسان
نيز بايد گفت كه اين نوع اثرات
معموال بر قطعات و يا تـجـهـيـزات
كـاشـتـنـي مـانـند دستگاه هاي
تنظيم كننده ضربان قلب ،پمپ هاي
انسولين و ديگر سخت افزارهايي كه
در بدن انسان به كار گرفته مي شوند
تاثير مي گذارند.
از جمله اثرات تشعشعات برروي
اشيا موجود در محيط نيز مي توان
به سوخت بخارهاي قابل اشتعال و
تجهيزات انفجاري الكترونيكي اشاره
كرد كه اين خطرات ميتواند متوجه
افرادي باشد كه در كنار مواد قابل
اشتعال يا انفجاري كار مي كنند.
در همين حال تداخل الكترومغناطيسي
در سيستم هاي ناوبري هواپيما و
تداخل با اين چنين تجهيزاتي نيز از
ديگر اثرات ناشي از تشعشعات بر روي
اشيا موجود در محيط است.
تاثير بر روي غشاهاي سلولي
انسان
بعضي از اثرات امواج فركانس راديويي
بر پروتئين هاي غشاء و حركت يون
ها در ميان غشاها هنگامي در سلول
ظاهر مي شود كه شدت اين امواج
باعث توليد حرارت قـابـل تـوجهـي
12
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زندگی نامه
شـود بـه طـوري كـه درجـه حـرارت
بـدن بيـش از حد نرمال (37درجه
سانتيگراد) شود.
وي اضافه كرد :برخي شواهد نشان مي
دهد كه تشعشعات فركانس راديويي
در سطوحي كه توسط تلفن همراه
توليد مي شود روي كانال هاي يوني
و پروتئين هاي غشاء نورون ها در مغز
تحت شرايط نرمال نيز اثر مي گذارد.
اين تاثيرات ممكن است باعث تغييرات
ظريفي در عملكرد سلول شود اما
ميزان اهميت اين تاثيرات در سالمت
انسان هنوز مبهم است.
تاثير بر روي رفتارهاي شنيداري انسان
فركانس راديويي با شدت باال ممكن
است واكنش هاي رفتاري را در پي
داشته باشد چرا كه در اين حالت درجه
حرارت به طور موقت افزايش مي يابد
و در حين افزايش دما معين مي شود
كه لرزش صوتي ناشي از فركانس
راديويي شنيده مي شود يا خير.
براي ايجاد لرزش هاي صوتي قابل
شنيدن به نرخ باالي موقت گرمايش
در بافت هاي سر نياز است كه خيلي
باالتر از مقدار توليد شده مربوط
به تلفن همراه است بنابراين در اين
زمينه ،تلفن همراه اثر چنداني در
سالمت ندارد.
تاثير بر يادگيري و حافظه
استفاده از تلفن همراه ممكن است
اثرات زيان آوري روي عملكردهاي
ادراكي انسان مانند حافظه و تمركز
ايجاد كند اما با اين وجود مطالعاتي
كه تشعشعات امواج فركانس راديويي
با سطح پايين يعني محدوده فركانس
موبايل  800مگاهرتز تا  2گيگاهرتز
را بر روي حيوانات بررسي كرده اند،
تاثيري در عملكردهاي ادراكي گزارش
نكرده اند.
تاثير بر روي مالنونين
بـر اسـاس مطـالعـات ،هيـچ تـاثيـري
را از تشعشـع فـركـانـس راديويي

برروي ترشح مـالنـونيـن گزارش
نكرده اند .با توجه به محل قـرارگيـري
هيپـوتـاالمـوس و غـده صنـوبري در
قـسـمــت هــاي عـمـيــق تــر سـر
انسـان نسبـت بـه حـيـوانـات مـورد
آزمايش ،در صورت تغيير در ترشح
مالنونين اين تغيير در انسان ها نسبت
به حيوانات بسيار كمتر خواهد بود.
آسيب  ،DNAجهش يا انحراف
كروموزومي
درجـه حـرارت نـرمال ،ميدان هاي
فركانس راديويي ،روي سلول هاي
جسمي و بنيادي اثري نــمـــي
گــذارنــد .مـطــالـعــات روي
بــاكـتــري هــا ،سلولهاي حيواني و
كشت شده تحت تشعشع در مـحـيط
مصنوعي شواهد مشخصي را روي
آسـيــب  DNAحـتــي در شــدت
هـاي بـاال نـشـان ندادهاست.
فقط با تحت تشعشع قرار دادن موش
ها در محيـط طبيعـي با فركانس هاي
راديويي پالسي اختـالالتي در DNA
سلول هاي مغز ديده شده است.

تاثير بر سيستم ايمني و طول عمر
انسان
سيستـم ايمنـي در مقـابـل
ميكـروارگانيزم ها ،ويروس ها و
بعضي از سلول هاي سرطاني از بدن
محافظت مي كند ،هرگونه تغيير در
فركانس راديويي روي سيستم ايمني
اثرات مهمي روي سالمتي مي گذارد.
فـركـانـس  10گيگـاهـرتـز و
در سطـوح خيلي پايين سيستم
ايمني بدن را تحريك مي كند اما
در كل مطالعات ،هيچ تاثيري در
رابطه با تشعشع فـــركـــانـــس
راديـــويـــي روي طـــول عـمـــر
نـشــان نميدهد.
تاثيرات در پيشرفت و جابجايي تومور
يافته هاي علمي اثر امواج فركانس
راديويي در سـطــوح ارتـبــاطــات
هـمــراه (حــداكـثــر 2/45
گيگاهرتز) را در ايجاد و دوره نهفتگي
و پيشرفت تومورها تاييد نكرده اند
كه اين نشان مي دهد كه تشعشع
فركانس راديويي باعث پيدايش تومور

نمي شود.
اگرچه ميدان هاي فركانسي راديويي
مربوط به تلفن همراه ممكن است
باعث افزايش جزئي در فـعــالـيــت
كـلـيــدي
هــاي
آنــزيــم
(كـيـنــازهـاي پـروتيني) شود اما بنا
به يافته هاي علمي بسيار بـعـيد به
نظر مي رسد كه اين تغييرات در رشد
تـومـور تـاثـيـر داشـتـه بـاشـنـد.
حـتـي جـديـدتـرين يافتههاي
حفاظت در برابر اشعه فدرال آلمان
نيز خطر پيشرفت سرطان در اثر امواج
تلفن همراه را تاييد نكرده است.
تاثيرات بر چشم انسان
تشعشعات سطح باال به مدت حداقل
يك ساعت باعث تشكيل آب مرواريد
مي شود .فركانس مربوط به اين
تشعشعات بين 1تا  10گيگاهرتز است.
در اين محدوده انرژي بااليي به ميزان
 SAR 100توسط بدن انسان جذب
مي شود كه در اين وضعيت درجه
حـرارت داخـل چشـم بسيـار باال و در
حدود  43درجه سانتيگراد است .البته
شدت فركانس راديويي مورد استفاده
در اين تحقيق باالتر از محدوده
فركانس مورد استفاده در تلفن همراه
است و به همين ترتيب تاثير تخريبي
گوشي موبايل بر سالمتي چشم انسان
منتفي است.
اثر بر گوش انسان
آزمايشات نشان مي دهد كه گوش
انسان به فركانس هاي محدوده 200
مگاهرتز تا  3گيگاهرتز پاسخ مي دهد.
انرژي فركانس راديويي باعث انبساط
بافت هاي مغز مي شود كه ناشي از
تغييرات حرارت كوچك اما سريع
بافت ها است .اين امر باعث ايجاد
امواج فشـاري مـي شـود كـه از طريق
جمجمه به گوش دروني فرستاده مي
شود .جايي كه گيرندههاي حساس
صوتي در آنجا قرار دارند .اما افزايش
دمايي كه باعث ايجاد امواج فشاري مي

شود كمتر از  10-5درجه سانتيگراد
است.
تاثير بر دستگاه قلبي عروقي
انسان
با استفاده عادي از تلفن همراه ،وقتي
تلفن در كنار گوش قرار داده شود،
تاثير مستقيم آن روي قلب انسان
خيلي بعيد به نظر مي رسد اما تاثير
روي گيرنده هاي وابسته به شريان
بدن محتمل است و محققان نتيجه
گرفته اند كه تاثيرات روي فشار خون
به دليل انقباض زياد عروق يا شايد به
خاطر افزايش در فعاليت سمپاتيك در
ساقه مغز باشد كه اين زمينه نيـاز به
مطالعات بيشتري دارد .اثرات ناشي از
سطوح باالي فركانسي نيز مربوط به
تاثيرات حرارتي روي قلب و عروق
است.
تاثير بر عملكرد مغز انسان
يافته هاي علمي نشان مي دهد كه
تلفن همراه در كوتاه مدت بر عملكرد
مغز اثري ندارد .نتايج اخير در ارتباط
با بي خطر بودن تلفن هاي همراه
در طوالني مدت نشان ميدهد كه
استفاده از موبايل باعث افت حافظه،
تغييرات در حواس و نوسان فشار خون
مـي شـود .همچنيـن فقـط نواحي
از مغز كه به گوش نزديكترند تحت
تشعشع قرار ميگيرند.
تاثير بر سيستم هاي عصبي
تـحـقـيـقـــات بــا سـيـسـتــم
هــاي بــرخــوردار از مــدلهــاي
گــونــاگــون عـصـبــي نـشـان
مـي دهـد تـغـيـيـرات در تـحريك
پذيري نوروني عملكرد سيستم عصبي
و رفتارهاي اكتسابي فقط در اثر
تـشـعـشـعــات بـاال كـه مـنـجـر بـه
جـذب انـرژي فراواني در بدن شده و
حرارت قابل توجهي را سبب مي شود
اتفاق مي افتد.
تاثير بر موج نگاري هاي مغزي در
حيوانات طبق آزمايش هاي انجام
بهمن  1400بچههای آسمان
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شده بر روي گربه ها و خرگوش ها،
در فركانس هاي راديويي  1تا 10
مگـاهـرتز تغييراتي در موج نگاري
هاي مغزي ( )EEGو پارامترهاي
رفتاري گزارش شده است.
هـمـچـنـيــن بـا افـزايـش زمـان
تشعشـع مجـددا تغييراتي در
طيف موج نگاري ديده شده است.
گـزارشـاتـي نيز تاثير اين امواج را
بر روي موج نگاري مغزي موش ها
و خرگوش هايي كه در محدوده
فركانسي باالتر از تشعشعات گوشي
همراه قرار داشتند ،بيان مي كند.
اثرات بيولوژيك ميدان هاي
الكترومغناطيس
تاثيرات ميدان هاي الكترومغناطيسي
بر روي حيوانات و تقسيم سلولي
باعث ايجاد تاثيرات بيولوژيكي شامل
تغييراتي در اعمال سلول ها و بـافـت
هـا و تـغـييراتي در فعاليت مغز
استخوان انسان و ضربان قلب ميشود.
مطالعات زيادي بر روي حيوانات
آزمايشگاهي و حيوانات اهلي و نيز
انسان بررسي شده است .طول موج،
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مدت در معرض امواج بودن ،فاصله
نسج با موج در تكثير سـلـولـي و
جـزئـيـات تـكـثير ،مورد بررسي قرار
گرفته است و باعث اختالل در تكثير
سلولي در مـرحـلـه  DNAسـازي و
نـيز باعث افزايش بروز نقص مادرزادي
و اختالل باروري و موتاسيون
هـاي مـخـتـلـف مـيشـود و اين
اختالل با مدت مجاورت با ميدان
الكترومغناطيسي و نوع موج متناسب
بوده است.
بـهــداشــت
كــارشـنــاســان
پــرتــوهــاي وزارت بهداشت
معتقدند كارت هاي اعتباري يكي
از وســايــل مــولــد انـرژي
هـسـتـنـد كـه مـيـدان هـاي
مـغـنــاطـيـســي در اطــراف خــود
ايـجــاد مـيكننـد بـنـابـرايـن بـراي
بـه خـطـر نـيـفـتـادن سالمت،بايد
نكاتي را در استفاده از اين نوع كارت
ها مورد توجه قرار داد.
سازمان جهاني بهداشت از سال
 1996پروژه اي بين المللي را با نام
پروژه ميادين الكترومغناطيس(EMF

 )Projectآغاز كرده است كه در آن
به جمع آوري شواهد مرتبط با تاثير
امواج الكترومغناطيس در سالمت افراد
مي پردازد ،با اين حال اين سازمان
اعالم ميكند كه تاكنون هيچ نشانه
محكمي براي عوارض موبايل در
سالمتي نيافته است و تنها مورد ثابت
شده ،افزايش ميزان سوانح رانندگي به
دنبال استفاده از موبايل است (كه طبعا
ربطي به امواج الكترومغناطيس ندارد)
البته با توجه به اينكه بيشتر سرطان
ها و تومورها روندي تدريجي دارند و
گاه تا عالمتدار و قابل تشخيص شدن
آن ها ده ها سال طول ميكشد و از
رواج تلفن همراه نيز كمتر از دو دهه
مي گذرد ،نمي توان به صراحت نقش
امواج موبايل در شكل گيري چنين
تومورهايي را رد يا تاييد كرد و بايد
منتظر تحقيقاتي كه در سال هاي
آينده انجام خواهند شد ،بود.
در حال حاضر دو نوع بحث بر سر
موضوع تاثير تلفنهاي همراه بر
سالمتي انسان وجود دارد:
- 1سيگنالهاي تلفن همراه بر روي

سالمت و رفتار انسانها تاثير منفي
ميگذارند.
- 2هيچ مدركي براي اثبات تاثير منفي
تلفن همراه بر روي سالمت انسان ها
وجود ندارد.
اما در حال حاضر يكي از قدرتمندترين
بحثها در مورد تلفنهاي همراه اين
است كـه فـوتـون ريـز امـواج ايـن
تلفـنهـا بـه اندازهاي قدرتمند نيستند
تا بتوانند پيوندهاي شيميايي درون
بدن انسان را بشكنند و در صورتي كه
قدرت چنين گسستي وجود نداشته
باشد اين فوتونها قادر به آسيب
رساندن به نسوج زيستي بدن نيستند.
بسياري از پزشكان در حال حاضر بر
اساس اين فرضيه پرونده را مختومه
ميدانند.
اما بيل بورنو زيستشناس ،معتقد است
ايده رايجي كه بر اساس آن ريزامواج
از قدرت كافي براي آسيب رساندن به
نسوج بدن انسان برخوردار نيستند،
تنها در زماني درسـت خـواهد بود كه
تعداد فوتونهاي اين امواج در فضايي
برابر يك «طول موج مكعب» كمتر از
يك باشد.
زماني كه تراكم اين فوتونها بيشتر از
اين حد باشد ،آن ها ميتوانند به راحتي
در نسوج بدن نفوذ كرده و اختالل به
وجود آورند ،به بياني ديگر اين تاثير
موبايلي ميتواند با نسوج بدن انسان
با قدرتي بيشتر از آنچه تصور ميشد
تركيب شده و تعامل ايجاد كند.
بـرونـو بـراي مثال به انبركهاي نوري
اشاره كرده است ،اين انبركها براي
تغيير ساختار اجرام كوچكي از قبيل
سلولها مورد استفاده قرار ميگيرند و
ميتوانند به ساختار آن ها آسيب وارد
كنند.
اين پديد ه به اثبات رسيده است كه
در عين حال مورد استفاده نيز قرار
ميگيرد و هرچه تعداد فوتونهاي
نوري به كار گرفته شده در اين

انبركها بيشتر باشد ،اين انبركها نيز
قدرتمندتر ميشوند.
اين ابزارها معموال در نور فروسرخ كار
ميكنند ،اما با توجه به اينكه معموال
تراكم فوتونها در يك طول موج
مكعب از سيگنالهاي سلولي بيشتر
از  1است ،اين سئوال پيش مي آيد
كه آيا ويژگي فوتونها در اين انبركها
با ويژگي فوتونهاي ريزامواج در
تلفنهاي همراه برابر هستند؟
برونو معتقد است براي رخدادن اين
آسيب ،مكانيزم ويژهاي نياز است كه
اين مكانيزم را ميتوان در رايجترين
ابزارهاي ارتباطاتي در اطراف انسانها
مشاهده كرد :تلفنهاي همراه و
برجهاي مخابراتي.
مكانيسم آثار بيولوژيك امواج
راديويي و ميكروويو
همانطور كه امواج الكترومغناطيسي در
فركانس هاي مختلف ،خواص مختلفي
از خود نشان مي دهد ،در روي بافت
هاي زنده نيز اثرات متفاوت با مكانيسم
هاي متفاوت دارند .اعضاي بدن انسان
در مقابل فركانس هاي گوناگون،
حساسيت هاي مختلفي از خود نشان
مي دهند .
بـه طـور كلـي بـافـت هـاي زنده با
حداقل دو مـكــانـيـســم از امــواج
الـكـتــرومـغـنــاطـيــس تــأثيـر
ميپذيرند  .مهمترين علت تأثيرگذاري
بر بافت زنده در فركانس راديويي و
 MWجذب انرژي توسط بافت زنده
و ايجاد گرما ناشي از آن در بافت
است .اين جذب انرژي مي تواند از يك
تـحـريـك سـلـولي تا گرم شدن بافت
 ،و از يك اخـتــالل در عـمـلـكــرد
دورن سـلــولــي تــا حـتــي
سوختگي سطحي يا عمقي متفاوت
باشد .
دومــيــن تــأثـيــر مـسـتـقـيــم
الـقــاء
پــرتــوهــا
ايــن
جريانالكتريكي  -مغناطيسي

درون بافت زنده است  .اين جريان
القا شده در بدن به نوبه خود بر
جــريــانهــاي داخـلــي بـدن
مـانـنـد جـريـان هـاي موجود در
سيستم عصبي مركزي و قلب تأثير
بسيار سوئي خواهد داشت  .ساير
مكانيسم ها  ،تـاكنون ناشناخته مانده
اند و بسياري از اثرات مثل سرطان
زايي به اين مكانيسم منتسب هستند
 .اثرات سوء سالمتي امواج ميكروويو و
راديويي در بدن انسان را در سه دسته
-1آثار گرمايي  -2آثار غير گرمايي و
-3آثار غير مستقيم مورد بررسي قرار
مي گيرد .
-1آثار گرمايي
تنهـا اثـر قطعـي منتسب به امواج
فوق اثرات گـرمـايي هستند .در
بررسي آثار گرمايي امواج راديـويـي و
مـايكـروويـو ،ذكـر ايـن نكـات حـائـز
اهـمـيت است كه اوال در فركانس
هاي باالتر ،ميزان جذب بافتي انرژي
افزايش مي يابد ،ثانيا ميزان جذب
انرژي در بافت هاي مختلف با هم
مـتـفـاوت اسـت  .ثـالثا مقدار زيادي
از تأثير اين امـواج بـه قـدرت نفوذ اين
امواج به داخل بدن بـسـتـگـي دارد
كـه در فـركـانـس هـاي مـخـتـلـف،
مـتـفــاوت اســت .كـمـيــت SAR
(آهـنــگ جــذب انــرژي) كـميتـي
اسـت كـه بيـانگـر ميـزان جـذب
انـرژي پـرتـو در بدن است و مستقيما
مي تواند شدت تأثيرگذاري گرمايي
آن ها را نشان دهد .
به بيان ديگر هر چه  SARبيشتر
باشد ،ميزان تأثير گرمايي اشعه
مايكروويو يا راديويي بيشتر خواهد
بود  .واحد  SARوات بر كيلوگرم
است .اگر  SARبيش از  4باشد اثرات
گرمايي ايجاد شده برگشت ناپذير و
مخرب قطعي خواهند بود .در صورتي
كه  SARكمتر از  4باشد  ،اثرات
گرمايي برگشت پذير و غير دائمي
بهمن  1400بچههای آسمان
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خواهند بود .
اثرات گرمايي ناشي از جذب انرژي
امواج  MWو راديويي در بدن
عبارتند از :
اثرات بر چشم و آسيب قرينه
قرنيه عضوي است كه رگ هاي
خونرسان در آن وجود ندارند  .بنابراين
از دست دادن گرما از آن به سختي
صورت مي گيرد و به همين جهت به
گرما حساس است  ،امواج راديويي به
خصوص امواج  MWمي توانند جذب
قرنيه شده و آن را آسيب زده و حتي تا
حد كدورت قرنيه پيش روند .
اثرات بر ملتحمه چشم
آسيب زدن به غدد مترشحه ملتحمه
چشم مي تواند باعث خشكي چشم و
احساس وجود جسم خارجي در چشم
شود .اگر آسيب به ملتحمه آنقدر
باشد كه آسيب دائمي به غدد مرطوب
كننده چشم واقع در ملتحمه بزند ،
مي تواند باعث كوري در اثر خشكي
بيش از حد چشم شود .
آب مرواريد
آب مـرواريد يا كاتاراكت از ديگر آسيب
هاي چشمي ناشي از امواج راديويي و
ميكروويو است  .حرارت ناشي از جذب
آن ها در عدسي چشم مي تواند باعث
كدورت عدسي و ايجاد آب مرواريد
شود .
آسيب هاي پوستي
بسياري از قسمت هاي طيف امواج
راديويي و مايكروويو قدرت نفوذ كمي
به بدن دارند ،بنابراين در سطح بدن (
پوست ) باقي مانده و جذب مي شوند
در اين موارد احتمال باال رفتن حرارت
در پوست در نتيجه درجات مختلفي
از سوختگي پوستي قابل انتظار است .
عقيمي
يكي از اعضاي حساس به حرارت بيضه
ها هستند .سلول هاي ژرمينال توليد
كننده اسپرم در درجه حرارت خاصي
كه معموال كمتر از درجه حرارت
16
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معمولي بدن است ميتوانند كار كنند
و در درجه حرارت هاي باالتر صدمه
خواهند ديد .جذب انرژي ناشي از
امواج ميكروويو يا راديويي در بيضه ها
مي تواند باعث عقيمي موقت شود كه
اگر جذب انرژي كافي باشد مي تواند
عقيمي دائم را ايجاد كند .
تب
بـاال رفتـن كلي دماي بدن و خستگي
و بي حالي ناشي از قرار گرفتن در
معرض فركانس هايي كه كل بدن
امواج را به يك ميزان جذب مي كنند
ايجاد مي شود.
-2اثرات غير گرمايي
اين اثرات در واقع اثرات غير قطعي
و احتمالي بوده و در دو دسته اثرات
سرطان زايي و ساير اثرات بيان مي
شوند.
اثرات سرطان زايي
مطالعات نسبتا قابل توجهي در مورد
اثرات سرطان زايي اين دسته امواج
صورت گـرفتـه اسـت ايـن مطـالعـات
شـامـل مطـالعـات اپيـدميـولـوژيك
در مورد رابطه استفاده تلفنهاي
موبايل  ،اجاق هاي ميكروويو خانگي
و غيره با انواع سرطان ها و نيز بررسي
شيوع انواع سرطان ها ( به خصوص
تومور مغزي و سرطان خون)  ،در
پرسنل نظامي در معرض اشعه MW
و راديويي يا پرسنل مراكز مخابراتي
و اپراتورهاي رادارها و فرستنده هاي
راديويي و تلويزيوني بوده است  .به
عالوه مطالعات متعددي در سطح
سلولي و حيواني نيز در اين رابطه
انجام شده است .
دسته اي از اين مطالعات خاصيت
سرطان زايي اين اشعه ها را رد كرده
اند ولي دسته ديگر رابطه بين سرطان
و اين امواج را نشان داده اند  .پانل
متبحرين سازمان بهداشت جهاني
كه هر  4سال يكبار مطالعات فوق را
مرور مـي كند اعالم كرده تا به حال

هيچ مدركي كه سرطان زا بودن امواج
راديويي و ميكروويو را ثابت كند ،يافت
نشده است  .به هرحال اين دسته از
مطـالعـات ادامـه دارنـد و تحقيقـات
در زمينـه محاسبه ريسك احتمالي
سرطان در تماس با اين دسته از امواج
ادامه دارد .
ساير اثرات  :در بسياري از مطالعات
 ،ارتباطي بين اين امواج با اختالالت
هورموني ( تغيير در توليد هورمون ها
و به هم ريختن نظم هورموني بدن) ،
اختالالت رفتاري (خشونت  ،حركات
اضطرابي و  ، ) . . .اختالالت خواب ،
اختالالت بيوشيميايي بدن ( اختالل
در تنظيم قند  ،چربي و الـكـتـرولـيـت
هـاي خـون )  ،نـتـايـج بـد حـاملگي
(ســقـــط ،زايــمـــان زودرس ،
انــواع اخـتــالالت مـادرزادي در
جـنـيـن ) اخـتـالالت خـلقي مانند
افــســـردگـــي و افـــزايـــش
مــيــل بــه خــودكـشــي ،
اختالالت قلب و عروق و افزايش
ريسك حمله هاي قلبي و انواع
اختالالت عصبي ،نشان داده شده است
ولي نتايج فوق با ساير مطالعات تأييد
نـشـده اند  .بنابراين احتمال ايجاد
چنين اثراتي وجـود دارد اگر چه وجود
آن ها را به صورت قطعي نمي توان
تأييد كرد.
اثرات غير مستقيم
ايـن اثـرات بـه القاء جريان در بدن
و تأثير بر وسـايـل پـزشـكـي كـار
گـذاشـته شده داخل بدن مربوط مي
شوند مثل اختالل در كاركرد سمعك
يا دستگاه ضربان ساز قلب يا اختالل
در كاركرد دستگاه هاي حساس
پزشكي در بيمارستان كه جان بيماران
به آن وابسته است .
فرستنده هاي مخابراتي  ،سيستم
هاي رادار و فرستنده هاي راديويي و
تلويزيوني  ،اجاق هاي مـيكروويو  ،تلفن
هاي همراه و بي سيم ،انواع گيرنده

هاي امواج ماهواره و راديو تلويزيون
 ،از وسايلي هستند كه امروزه كاربرد
زيادي دارند و انسان را در معرض
اشعه هاي الكترومغناطيسي با فركانس
باال ( امواج راديويي و ميكروويو) قرار
مي دهند  .به عنوان مثال اجاق هاي
ميكروويو معموال با توان600-1000
وات در فركانس هاي 915-2450
مگاهرتز كار مي كنند ،اين پرتوها در
صورت نشت به بيرون بسيار زيانبار
هستند .
تلفن هاي همراه(موبايل) نيز امواج
در فركانس  900مگاهرتز تا بيش از
 1هزار مگاهرتز ( يك گيگا هرتز) را
ارسال و دريافت مي كنند  .اين امواج
توسط بدن جذب مي شوند و اگر
آهنگ جذب انرژي بيش از  4وات بر
متر مربع باشد مي تواند باعث اثرات
گرمايي دائمي در بدن انسان و احتماال
اثرات غير گرمايي شود  .اگر چه اثرات
سرطان زايي و اثرات غيرگرمايي امواج
راديويي و ميكروويو احتمالي هستند
و وجود اين اثرات به قطعيت نرسيده
ولي به هرحال رد هم نشده اند و به
عنوان عوامل خطر احتمالي و يا زمينه
ساز هميشه بايد مد نظر قرار گيرند
 .از اين جهت اكيدا توصيه مي شود،
از وسايل و لوازم فوق تنها در شرايط
استاندارد استفاده شود .
مثال هرگونه نشتي از اجاق ميكروويو
خانگي در اثرات كثيف بوده  ،استفاده
نادرست ،ضربه ديدن ،خرابي درب
دستگاه يا باز نگه د اشتن در آن
هنگام استفاده ،مي تواند خطرناك
باشد .هميشه بايد از سالم بودن وسايل
فوق و استاندارد بودن آن ها اطمينان
حاصل كرد و تنها در شرايط استاندارد
از آن ها استفاده كرده و به توصيه هاي
ايمني در اين زمينه (مثل عدم استفاده
از تلفن موبايل در بيمارستان به دليل
اثر آن بر روي دستگاه هاي حساسي
كه جان انسان ديگري وابسته به آن

است) ،عمل كرد .اكيدا توصيه مي
شود افراد داراي دستگاه ضربان ساز
قلبي ()Pacemakerبه هيچ وجه
تلفن همراه خود را در فاصله كمتر
از  15سانتي متري از قلب خود نگه
ندارند.
امواج الكترومغناطيس ،تضعيف
سيستم ايمني بدن
استفاده مداوم و طوالني مدت يا قرار
دادن موبايل در كنار قفسه سينه يا
جيب پيراهن موجب مشكالت قلبي
مي شود و طبق تحقيقات دانشمندان،
قرار گرفتن موبايل در فاصله  5تا 10
سانتي متري قلب باعث تاثير امواج
الكترومغناطيسي موبايل بر پالس هاي
الكتريكي توليد شده توسط سلول هاي
ضربان ساز قلب مي شود و ضربان
قلب نامنظم مي شود .از طرفي ا ثر
امواج الكترومغناطيسي روي بسياري
از قسمت هاي بدن از جمله چشم
ناراحتي آب مرواريد را به دنبال دارد.
در عين حال ،تاثير زياد امواج روي
غشاي سلول هاي وابسته به دستگاه
گردش خون و سيستم عصبي موجب
آسيب رسيدن به آنها مي شود و اين
سلول ها نمي توانند فعاليت طبيعي
خود را انجام دهند.
ضعيف شدن سيستم دفاعي بدن نيز
از جمله تاثيرات مخرب امواج موبايل
است زيرا سلول هاي بدن در گستره
 10تا  1000هرتز با يكديگر ارتباط
برقرار مي كنند اما اكثر موبايل ها در
گستره  270تا  1800هرتز ارتباط
برقرار مي كنند و گستره امواج الكترو
مغناطيسي موبايل با سيستم ارتباط
بين سلولي همپوشاني دارد و اين
موضوع موجب ايجاد اختالل و ضعف
در سيستم دفاعي بدن به علت از بين
رفتن يا به هم خوردن گلبول هاي
قرمز خون مي شود .حتي به اعتقاد
بسياري از محققان ،ايجاد تومورهاي
مغزي و افزايش فشار خون وا ختالل

در كاركرد غده تيروييد و افزايش
دماي بدن از جمله تاثيرات اين امواج
است .تحقيقات زيادي در جهان انجام
شده كه اثرات خطرناك امواج مختلف
راديويي يا راداري و الكترومغناطيس
بر سالمت انسان را اثبات مي كند.
امواج منتشر شده در فضا به دو دسته
الكترومغناطيس و مايكروويو يا امواج
راداري تقسيم مي شوند .در اين ميان
امواج مغناطيس ،ميدان الكتريكي
ايجاد مي كند كه گاهي تا شعاع 100
متري آن هم نميتوان زندگي كرد و
تاثيرات مخربي بر گلبو ل هاي قرمز و
رگ هاي خوني دارد و به اثرات منفي
خوني و متابوليك شديد در دراز مدت
منجر مي شود.
حريم ايمن امواج مغناطيس مثل سيم
هاي فشار قوي برق بايد رعايت شود
و كساني كـه در نـزديكي اين امواج
زندگي مي كنند و حريم ايمني را
رعايت نمي كنند دچار اختالالت
خوني شديد مي شوند.
اصوال آنتن هاي تلفن همراه و دكل
هاي مخابراتي و نيز تشعشعات ناشي از
دكل هاي برق فشار قوي هر يك به نوبه
خود اثرگذاري خفيف تا شديدي روي
افراد دارند .به عـنــوان نـمــونــه در
مــورد دكــل هــاي بــرق فـشــار
قــوي طـيــف هــاي مـخـتـلــف
امــواج الكترومغناطيسي ،ميدا ن هاي
مغناطيسي ايجاد مي كنند وا فرادي
كه در حوزه اين ميدان ها قرار مي
گيرند تحت تأثير آثار سوء اين امواج
واقع ميشوند .تأثير اين امواج روي
كودكان مي تواند باعث بروز برخي از
ا نواع سرطان ها شود .در افـراد بـالـغ
نيز موضوع در مواردي باعث بروز
مخاطرات و بيماري ها در سيستم هاي
عصبي ،قلب و عروق و دستگاه گوارش
مي شود و در مـواردي نيـز بـاعـث
ايجاد سرطان خون در اين افراد شده
است .اين دكل ها بايد تا شعاع هاي
بهمن  1400بچههای آسمان
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معيني دورتر از مناطق مسكوني نصب
شوند و چنانچه ا ين آنتن ها يا دكل
ها در مناطق مسكوني نصـب شـده
انـد حتمـا بـايد جابه جا شوند زيرا
زندگي طوالني مدت افراد به خصوص
كودكان در مجاورت اين دكل ها بسيار
خطرناك است.
امـواج الكتـرومغنـاطيـس كه در انواع
وسايل الكتريكي از آن ها استفاده
مي شود داراي طيف وسيعي است.
براي سهولت اين امواج را به سه
دسـتــه تـقـسـيــم كــرده انــد.
الـف) قسمـت پـاييـن طـيـف،ب)
قـسـمـت بـاالي طـيف كه اين امواج
داراي پرتوهاي يونيزان است و در
وسايلي مانند ماكروويو كاربرد دارد.
اين امواج تحت عنوان امواج ماكروويو
نيز معروف هستند.
ج) امواج وسط طيف كه بين اين دو قرار
دارد و تحت عنوان راديوفركانس معروف
است و از اين امواج در راديو و تلويزيون
استفاده مي شود .بــه طــور كـلــي
دكــل هــاي تــولـيــدكـنـنـده
امـواج الـكـتــرومـغنـاطيـس بـراي
تـوليـد صـدا و تصـويـر امـواجـي
بـا دو طـيـف فـركـانـسي متفاوت
توليد ميكنند .اين فركانس ها عبار
تند از  90تا  108مگاهرتز و  170تا
 220مگاهرتز .به منظور توليد پارازيت
هاي تلويزيوني كه تحت عنوان امواج
ترانزيشن اينترفرانس معروف است،
نياز است كـه بـا يـك مـنـبـع
امـواجـي بـا هـمـين فركانس به
آنـتـنهـاي تـلـويـزيوني ارسال شود.
براي توليد چنين امواجي اگر بخواهند
از امواجي با قدرت و فركانس امواج
تلويزيوني استفاده كنند بايد منبع
توليد در فاصله اي بسيار نزديك قرار
گيرد.
ايـن فـاصـلـه حـدود  3تـا  10مـتر
از آنتن هاي تـلـويـزيـوني تخمين
زده شده است .با توجه به ايـنكـه
18
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انجام چنين اقدامي امكان پذير نيست،
بـنـابـرايـن اگـر مـنبع توليد امواج
در مناطق هاي دورتر كارگذاري شود
مجبور هستند از امواج ماكروويو كه
انرژي بسيار بااليي دارد براي توليد
پارازيت استفاده كنند.
موبايل ،مهمترين عامل بيش فعالي
كودكان
محققان موفق به شناخت يكي از
مهمترين داليل بيشفعالي كودكان
شدند .استفاده از تلفن همراه در
دوران بارداري يكي از مهمترين
داليل اختالالت رفتاري فرزندان
است .قرارگرفتن در معرض تشعشع
تلفن همراه در دوران بارداري تاثير
مستقيمي بر رشد مغز نوزاد دارد و به
ش فعالي او منجر ميشود.
بي 
اين اولين باري است كه تاثير مستقيم
تشعشعات راديويي تلفن همراه بر
رفتار نوزاد و كودك مورد بررسي قرار
گرفته است .در اين آزمايش موشهاي
باردار در دو قفس جـداگـانـه مـورد
آزمـايـش قـرار گـرفتنـد .در قسمـت
باالي قفس اول يك تلفن همراه
نگهداري شد كه گاهي اوقات در حالت
فعال ( مكالمه ) بود و گاهي اوقات در
حالت ساكت بود.
در قفس دوم از يك تلفن همراه در
حالت غير فعال استفاده شد .موشهاي
نوزاد هر دوقفس پس از تولد مورد
بررسي قرار گرفتند .موشهايي كه
مادر آن ها در هنگام بارداري در
معرض تشعشعات تلفن همراه قرار
داشتند بسيار بيش فعال بودند و
ظرفيت حافظه آن ها نيز بسيار پايين
بود .اين آزمايش بارها تكرار شده است
و هر بار نتايج مشـابهـي حـاصـل
شـده است .تشعشعات حاصل از تلفن
همراه نورونهاي واقع در قسمت
جلوي كورتكس را تحريك ميكند و
اختالالت بيشفعالي نيز دقيقا مربوط
به نورون هاي همين ناحيه است.

يكي از بدترين چيزها براي جنيني
كه در شكم مادر است ،امواج
الكترومغناطيسي موبايل است .بدن
جنين هنوز بافت خوب و كاملي
را به خود نگرفته و بسيار حساس
است .امواج موبايل منجر به كاهش
عكسالعمل مولكولي در بدن جنين
ميشود .اين مسأله باعث ضعيف شدن
سيستمهاي مختلف بدن ميشود كه
شايد هنگامي كه فرزند به دنيا آمد
در آن ديده نشود ولي پس از سالها
بيماريهاي مختلفي خود را نشان
دهند.
ارتباط سرطان با مشاغل صنعت برق
از سال 1982تعدادي از اپيدميولوژيست
ها مطالعات و آزمايشاتي در اين مورد
انجام دادهانــد و گــزارشــي از
بــررســي بـيـمــاري لــوكـمــي
روي افـراد كـه در معـرض ميـدان
الكترومغناطيس بودهاند با افرادي
كه در مشاغل ديگر كار كردهاند ارائه
دادهاند .در اياالت متحده اين بيماري
در بزرگساالن از هر  100000نفر
10مورد در سال مشاهده ميشود و

اين مطالعات شامل افرادي ميشود كه
مستقيما با وسايل الكترومغناطيسي
سر و كار دارند مثل مهندسان برق يا
افراد شاغل در خطوط تلفن و تلويزيون
و تعميرات راديويي ،اپراتورهاي ايستگاه
برق ،الكتريسيته و جوشكار .مطالعات
ديگر ارتباط بين شيوع سرطان مغز
و يا مرگ و مير در مشاغل مشابه را
نشان ميدهد .اين تحقيقات اولين بار
توسط دكتر Samuel Milham
در سال  1982كامل شده است.
همچنين مطالعاتي در مورد ارتباط
سرطان سينه و قرار داشتن در معرض
ميدان الكترومغناطيسي صورت گرفته
است .سرطان سينه در مردان نادر
است اما متاسفانه در زنان بسيار رايج
است .در اياالت متحده سرطان سينه
از هر  1000نفر بيش از يك مورد در
سال مشاهده شده است .در يك مركز
تحقيقاتي دانشگاهي در كاروليناي
شمالي ميزان مرگ زناني كه در
معرض ميدان هاي الكترومغناطيسي
قرار داشتهاند در اثر ابتال به سرطان
سينه بيشتر از زناني بوده است كه

در چنين مشاغلي كار نكردهاند .اما با
توجه به اين كه عوامل ديگري مثل
فاكتور سن در تولد اولين نوزاد و
باروري و تاريخچه ارثي در ايجاد اين
نوع سرطان مؤثر هستند ،لذا باعث
اختالل در اين تحقيق شده است و با
در نظر گرفتن اين مشكالت و نداشتن
اطالعات كافي پي بردن به عامل اصلي
ايجاد اين بيماري غير ممكن به نظر
رسيد و مـطـالـعات ديگري كه در
اياالت متحده و كشورهاي ديگر انجام
شده است نشان ميدهد كه حتي
زناني كه در خانه كار مي كنند و در
معرض ميدان الكترومغناطيسي بااليي
قرار دارنــد بـا خطـر پيشـرفـت
سـرطـان سينـه مـواجـه بودهاند.
راديوگرافي دندان
براي
دندان
راديوگرافيهاي
مشخص كردن دندانهاي شكسته،
ديده،
آسيب
استخوانهاي
آبـســههــاي
پــوسـيــدگــي،
دنــدانــي ،كـيـسـتهـا ،بـررسـي
مفصـل ،بـررسـي رابطـه استخـوانهـا
و خيلي موارد ديگر كاربرد دارد.
مـمـكـن اسـت تهيه راديوگرافيهاي
دهان و دنـدان بـراي بـرخـي افـراد
نـگـران كـنـنـده بـاشـد .براساس
اطالعات علمي ،حداكثر اشعه مجازي
كه هر فرد طي يك سال ميتواند
دريافت كند ،برابر با  5هزار ميلي رم
است .بنابراين اگر فردي در محدوده
پايينتر از اين حد قرار گيرد ،نبايد
نگران باشد.
راديـوگـرافـيهـاي معمـول
دندانپزشكي تنها حــدود پـنــج
مـيـلــي رم اشعـه وارد دهـان و
فـك ميكنند .لذا اگر بيش از 1000
راديوگرافي از اين نــوع تـهـيــه
شـود ،خـطـر ايـجـاد عـوارض وجـود
خواهد داشت.
هر فردي به طور طبيعي به ميزان
تقريبي  350ميلي رم از اشعههايي

كه در محيط وجود دارد را بـه طـور
سـاالنه جذب ميكند .لذا با احتساب
اشعههاي محيطي ،هر فرد حتي
ميتواند تا  70بار از تمام دندانها
راديوگرافي در سال تهيه كند.
چند منبع مهم اشعه در دندان پزشكي
يك نوع مربوط به عكسهايي موسوم
به پـري آپيكـال اسـت كه از تك تك
يا گروهي از دندانهاي مجاور گرفته
ميشود تا تاج ،ريشه و بافتهاي
اطراف دندانها بررسي شوند.
نــوع ديـگــر راديــوگـرافـيهـايـي
اسـت كـه عمدتا براي بررسي
پوسيدگي دنداني است كه به آنها
راديوگرافي بايت وينگ گفته ميشود.
گــروه بعـدي عكـسهـايـي
هستنـد كـه بـراي بـررسـي تمـام
دنـدانهـا يـا بـررسـي استخوانهاي
سر و صورت تهيه ميشوند كه در
درمانهاي تخصصيتر مثل ارتودنسي
استفاده ميشوند.
هر كدام از اين منابع اشعه متفاوتي
را به افراد ميرسانند .در هر نوع
راديوگرافي دستگاههاي قديمي از
اشعه بيشتري استفاده ميكنند .مهم
آن است كه افراد تهيه كننده دقت
كافي در تهيه عكس داشته باشند.
با توجه به اين كه راديوگرافيهاي
دنداني در محلهاي خاصي از دهان يا
صورت تـهـيـه مـيشـونـد و مـقـدار
اشـعـه آنهـا بـه نـسـبـت كـم اسـت،
مقدار اشعهاي كه از اين راديوگرافيها
به ساير نقاط بدن ميرسد ،بسيار كم
است .بنابراين خطر جدي ساير اندامها
را تهديد نميكند.
باوجود ايمني نسبي راديوگرافيهاي
دندانپزشكي حفاظت در برابر حداقل
اشعه نيز توصيه ميشود.
راههاي كاهش خطرات راديوگرافي
به محلهايي مراجعه كنيد كه از
دستگاههاي قديمي راديوگرافي
استفاده نميكنند.
بهمن  1400بچههای آسمان
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اگر خانم بارداري نياز به تهيه
راديوگرافي داشته باشد الزم است
وضعيت خود را به تهيه كننده
راديوگرافي اطالع دهد تا حفاظتهاي
مورد نياز را به عمل آورد.
استفاده از يقههاي گردني براي
محافظت از تيروئيد يا استفاده از
پيش بندهاي سربي براي حفاظت از
اندامهاي حساس به اشعه ،مفيد است.
بـرخـي از بـيـماران تصور ميكنند كه
گم كردن راديوگرافيها اهميتي ندارد
و ميتوانند آن را تكرار كنند ،اما اين
مساله درست نيست ،بلكه محافظت در
برابر تكرار تهيه راديوگرافي هم توصيه
ميشود.
ميزان تشعشع راديوگرافي تك دندان
در مقايسه با ديگر دستگاههاي پرتو
تشخيصي كمتر است اما به دليل
استفاده زياد از اين دستگاه ،خطرات
آن قابل توجه بوده و ضرورت دارد
هنگام استفاده از دستگاههاي مولد
اشعه ،اقدامات حفاظتي رعايت شود.
به دليل اين كه محل راديوگرافي دندان
در فاصله خيلي نزديك با تيروئيد
بيماران است و احتمال پرتوگيري
تيروئيد از اين دستگاه زياد است،
بنابراين توصيه ميشود در هنگام
استفاده از اين دستگاه ،تيروئيد بيمار با
شيلد يا حفاظ مخصوص پوشيده شود.
بيماران براي گرفتن عكس حتما بايد
از عينك مخصوص محافظ چشم،
روپوش سربي و شيلد تيروئيد استفاده
كنند تا تحت تاثير تشعشعات اين
دستگاه قرار نگيرند.
مـقـدار تـشـعـشـع دسـتـگـاه
راديـوگـرافـي دنـدان تـقـريـبـا يـك
پنجم مقدار تشعشع در تصويربرداري
راديولوژي سينه است .رعايت نكات
ايمني و حفاظتي دستگاههاي پرتو
پزشكي از نظر قانوني الزامي است و اگر
اين امر صورت نگيرد تخلف محسوب
ميشود و مردم بايد درباره اين نكات
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اطالع داشته و از مسئوالن بخواهند
اقدامات حفاظتي را براي استفاده از
اين دستگاهها انجام دهند.
هر چند كه گفته ميشود ميزان اشعه
در رايوگرافي دندان كم است ،ولي
بايد حتي در برابر اين ميزان كم نيز
از خود مراقبت كرد ،زيرا بر اساس
برخي تحقيقات براي سالمتي بدن
مضر است.
ارتباط تشعشعات راديولوژي دندان با
سرطان تيروئيد
در پژوهشي كه با حضور 313
بيمار مبتال به سرطان انجام گرفت،
دانشمندان دريافتند كـه احـتـمـال
ابـتـال بـه سـرطـان تـيـروئيد با
افزايش تماس با تشعشعات راديولوژي
در دندانپزشكي تشديد ميشود.
به گفته محققان غده تيروئيد كه در
گردن قرار دارد بـه تشعشعـات يـونـي
بـه ويـژه در كـودكـان حساس است،
اما خطرات احتمالي اين پرتوها كـه
در دنـدانـپـزشـكـي وجود دارد،اغلب
ناديده گرفته ميشود.
محققان تاكيد دارند باور اين كه
راديولوژي در دندانپزشكي كامال بي
خطر و ايمن است ،بايد بيشتر مورد
آزمايش و بررسي قرار بگيرد .اين
محققان خاطرنشان كردند كه تجويز
راديولوژي فقط بايد در مواقع ضروري
انجام گيرد و نبايد جزو معاينه معمولي
و متداول باشد.
رابطه لپ تاپ با عقيمشدن مردان
يك بررسي نشان مي دهد استفاده از
لپ تاپ متصل به اينترنت بي سيم
(واي فاي) با عقيمي مردان ،ارتباط
مستقيم دارد .در سال هاي اخير
اسـتـفـاده از لـپ تـاپ بـه دلـيـل
راحـتـي و آساني استفاده و قابليت
جابجايي افزايش زيادي يافته است.
اين ميزان استفاده از اينترنت ،wifi
انسان را در معرض تردد جريان هاي
الكترومغناطيسي صـادر شـده از لپ

تاپ ،قرار مي دهد .به ويژه اعضاي
جنسي مردان به دليل نزديكي به لپ
تاپ در حالت گذاشتن اين وسيله روي
پا بيشتر از ساير بخش هاي بدن تحت
تاثير امواج اينترنت قرار مي گيرد.
حــرارت لــپ تـاپ در هـنـگـام
گـذاشـتـن ايـن وسيله روي پا ،به
منطقه توليد مثل مردان تاثير منفي
مي گذارد و به مرور باعث كندي
فعاليت آن شود.
حالت هاي عقيمي ،وضعيتي شايع در
جهان است و بر بيش از  70ميليون
زوج در جهان ،تاثير مي گذارد .عوامل
نازايي به دليل شرايط محيطي به
وجود مي آيند كه از جمله مي توان
به امواج الكترومغناطيسي اشاره كرد.
در آزمايش و مقايسه دو نمونه از سلول
هاي بخش توليد مثل  29حيوان
مذكر  ،مشخص شد حرارات و امواج
واي فاي باعث كندي فعاليت آن هـا
مـي شـود .در ايـن مقايسه ،نمونه اول
در منطقه معمولي رشد قرار گرفت اما
نمونه دومي در پايين لپ تاپ روشن
قرار داده شد و مشخص شد اين نمونه،
با كندي فعاليت ،روبه رو شده است.
منبع :نشریه مهندسی پزشکی شماره
 ،۱۳۳مهندس سرور بهبهانی ،مهندس
محمد کریمی

اختالل طیف اوتیسم یا درخودماندگی چیست؟
اختالل طیف اوتیسم را بيشتر ميتوان
يك اختالل نورولوژيكــي كه خودش را
در سالهاي اوليه رشــد كودك نمايان
ميكنــد معرفي نمود .ايــن اختالل در
بيماران اوتيســتيك باعث ميشود كه
مغز فرد مبتال به اوتیسم نتواند در زمينه
رفتارهاي اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي
بهدرســتي عمل كند و مزاحــم او براي
يادگيري چگونگي ارتبــاط و تعامل با
ديگران بهطور اجتماعي ميشود .كودكان
و بزرگساالن دارای اختالل طیف اوتیسم
در زمينه ارتباط كالمــي و غيركالمی،
مهارتهای شناختی معمول ،رفتارهاي
اجتماعي ،فعاليتهاي سرگرمكننده و
بازي داراي مشكل ميباشند.
ريشه كلمه اوتيسم از واژه يونانيAutos
به معني خود گرفته شــده است .البته
اين نــام در طول زمان بــه صورتهاي
گوناگوني بــهكار ميرفته اســت مانند
اوتيسم كودكي اوليه ،يا اوتيسم كودكي.
پس از مدتي اين نامهــا تقريباً مترادف
با اوتيسم در بزرگســاالن به كار رفت و
پس از آن اين اختالل را در هر دوره سني
بهنام اوتيسم ميشناسند.اختالل طیف
اوتيسم( )ASDو اوتيسم دو واژه و عبارت
کلی برای گروهی از اختالالت پیچیده
در رشد مغز هســتند .درسال2013در
5-DSMهمه اختالالت طیف اوتيسم
در زیر چتر  ASDیــا اختالالت طیف
اوتیســم قرار گرفتند .اکنــون دیگر در
اختالل طیف اوتيســم به جــای انواع
اوتیسم 3ســطح وجود دارد که در آنها
رشــد مهارتهاي اجتماعي،ارتباطات
و منابع و ذخاير رفتــاري دچار تاخير و
انحراف گردیده اســت .كودكان درگیر
با اختالل طیف اوتيســم اغلب تمايالت
شديد و ويژهاي به مجموعهاي از رفتارها

نشان ميدهند ،مقاومت در برابر تغیير
رفتار های تکراری و کلیشه ای و نقص در
ارتباط چشمی دارند و پاسخهاي مناسبي
به محــركات محيطــي نميدهند .اين
اختالالت تاثيرهاي متعدد و بيشماري بر
روند رشد ميگذارند .هرچه این اختالل
زود تشخیص داده شود و فرد مبتال زودتر
وارد چرخههــای درمان گــردد ،زودتر
میتوان زندگی او را تغییر داد.
علت و دالیل اوتیسم
پیشتر از این علت اوتیسم ژنتیک و نقایص
آن معرفی می گردیــد ،ولی با روند رو به
رشد شیوع اوتیسم و لزوم پیشگیری از
اختالل اوتیســم ضرورت شناخت علل
اوتیسم بیشتر احســاس شد و با بررسی
های بیشتر پژوهشــگران و موسساتی
مانند اوتیسم اســپیک و مرکز کنترل و
پیشگیری بیماری های امریکا مشخص
گردید که بایستی به محیط و علل زیست
محیطی توجه بیشــتری نمود.تاکنون
نقایصــی در ژنهای برخی افــراد داری
اوتیسم مشخص گردیده است و درکنار

ان نیز بررســی می گردد که چه چیزی
می تواند منجر به این تغییرات و دگرگونی
های ژنتیک گردد و مشخص شده است
تاثیر االینــده های زیســت محیطی و
تخریبی که در محیط زندگی انســان به
وجود امده نقش بســزایی در ان ایفا می
کند.اکنون دیگر عنوان می گردد که در
حدود  62درصد علل زیست محیطی و
ترکیب آن با عوامل ژنتیک می تواند منجر
به اوتیســم گردد.اما باز هم نمی توان با
قاطعیت عنوان نمود که چه چیزی عامل
اختالل اوتیسم است
فاکتور های خطر افرین اوتیسم
جنس:پسران تقریبا چهار برابر بیشتر از
دختران مبتال به اوتیسم هستند.
زایمان زودرس:نــوزادان زودرس متولد
شده پیش از  26هفتگی خطر بیشتری
برای ابتال به اوتیســم دارنــد والبته این
نوزادان همراه با وزن کم به دنیا می ایند
که این مورد نیز از موارد افزایش ریسک
اوتیســم می گردد.برای اگاهی بیشتر
درمورد زایمــان زودرس مطالعه مقاله

بهمن  1400بچههای آسمان

21

اوتیسم
اوتیسم و زایمان زودرس را پیشنهاد می
کنیم.
تاریخچه خانوادگی:خانــواده هایی که
دارای یک فرزند مبتال به اوتیسم هستند
بیشتر در معرض داشتن فرزند دیگری
با این اختالل اند.همچنین وجود برخی
اختالالت مانند اسکیزوفرنی و اختالل
اوتیسم در والدین نیز می تواند منجر به
افزایش ریسک گردد.
ســایر اختالالت:کودکانی کــه دارای
شرایط پزشــکی خاص هستند بیشتر
احتمــال دارد در معرض اوتیســم قرار
داشته باشند.برای مثال سندروم ایکس
شکننده(اختاللی ارثی که باعث اختالالت
ذهنی می گردد)،اسکلروزتوبروز(شرایطی
که منجر به تومور هــای خوش خیم در
سیستم مغزی عصبی می گردد)،سندروم
رت(بیماری ژنتیکی مختص دختر ها که
باعث رشد کند مغز می گردد) و ناتوانی
ذهنی.
سن والدین:مشــخص گردیده است که
بین سن باالی والدین(باالی  35سال) و یا
سن پایین مادران(زیر  20سال)و افزایش
اختالل اوتیسم ارتباط وجود دارد.
شــرایط بارداری:فاصله بین بارداری ها
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مشخص گردیده است که اگر کوتاه باشد
می تواند شرایط رحم مادر برای بارداری
و پذیرایی مناســب از جنین را به خطر
انداخته و ریسک اوتیسم را افزایش دهد.
همچنین تغذیه مــادر نیز می تواند یک
فاکتور مهم برای این ریسک باشد هرچه
تغذیه مادر نامناسب تر و عاری از غذاهای
طبیعی و ارگانیک باشد می تواند خطر را
بیشتر و بیشتر کند.
ارتباط واکسیناســیون و اوتیســم در
کودکان
با وجود تحقیقات گســترده مشــخص
گردیده اســت که هیــچ ارتباطی میان
اوتیسم و واکسیناســیون وجود ندارد.
درحقیقت مطالعه اصلی که سالها پیش
این بحــث را ایجاد نموده بــود به دلیل
طراحی ضعیــف و روشــهای تحقیق
مشــکوک رد شده اســت.جلوگیری از
واکسیناســیون می تواند کودکان را در
معرض خطرات جدی و شــیوع بیماری
های خطرناک قرار دهد
ارتباط لقاح مصنوعی و فناوریهای کمکی
تولید مثل ماننــد ای وی اف( )IVFبا
اوتیسم
پژوهشــهای فراوانی در این خصوص در

حال انجام است اما به صورتی که در ایران
عنوان می گردد نمی تــوان اذعان نمود
که ارتباط مســتقیم و قوی میان لقاح
مصنوعی و اوتیســم وجــود دارد .مرکز
کنترل و پیشگیری بیماری های امریکا
و موسسه سالمت انگلستان عنوان می
کنند که دو برابر بیشتر احتمال دارد که
کودکی که با روش هــای کمکی به دنیا
امده اســت در اینده دارای اوتیسم نیز
تشخیص داده شود اما همین سازمانها
در ادامه می افزایند که این تکنیک های
کمکی بارداری نیســتندکه مستقیما
باعث اوتیســم می گردند بلکه انها می
تواند شــرایطی را ایجاد نمایند که خطر
اوتیســم را افزایش می دهد.برای نمونه
تولد نوزادهای دو یا چند قلــو و یا تولد
کودکان دارای وزن خیلی کم و یا خطرات
دوران جنینی و یا شرایط نامساعد مادر
در دوران بارداری بر اساس پژوهشها می
توانند هرکدام باعث افزایش خطر اوتیسم
گردند.در یکی از ایــن تحقیقات که بر
روی  6میلیون کودک متولد شده با لقاح
مصنوعی صورت گرفته مطرح گردیده
است که ریسک اوتیسم در تولد های تک
نفره 8/0درصد و تولد های بیش از یک

نفر  2/1درصد است که نشان دهنده این
واقعیت است که در صورت تولد تنها یک
کودک با روش لقاح مصنوعی این افزایش
خطر ،کاهش می یابد.همچنین CDC
عنوان می کند که کودکان متولد شــده
با  ICSIاحتمال اوتیسم در انها به نسبت
 IVFبیشتر است .در نهایت بایستی به
این نقل قول پروفسور پیتر بیرمن استاد
دانشــگاه کلمبیا در  WebMDاکتفا
نمود که بین اوتیسم و  IVFارتباط وجود
دارد اما زمانی که به شرایط بارداری،سن
مادران و وضعیت اجتماعی انها در کشور
امریکا توجــه می کنیم ایــن ارتباط به
میزان قابل توجهی کاهــش می یابد.از
طرفی نیز  CDCعنــوان می کند که
در تمام این گزینه هــای درمان با لقاح
مصنوعی،بایســتی تحقیقات بیشتر و
کنترل شده تری صورت پذیرد.
تشخیص اوتیسم
بر اساس اطالعات منتشر شده در CDC
که معتبرتریــن و بروزترین اطالعات را
در زمینه اوتیســم ارائه مــی کند هیچ
ازمایش پزشکی مانند ازمایش خون و یا
تصویربرداری و برای تشخیص اختالل
اوتیسم وجود ندارد .و متخصصان برای
تشخیص اختالل اوتیسم به رفتار و سیر
پیشرفت کودک بر اساس مایل استونهای
اســتاندارد توجه می کنند.اوتیسم را در
 18ماهگــی و در مواردی مــی توان در
ماههــای پایینتر نیز تشــخیص داد.اما
تشخیص قطعی در سن  2سالگی توسط
یک متخصص آشنا به غربال و تشخیص
اوتیســم اتفاق می افتد.ولی با این حال
ممکن است تشخیص تا سن رفتن کودک
به مدرسه به تعویق افتد و این تاخیر در
تشــخیص می تواند اســیبهای جبران
ناپذیری را برای کودک به همراه داشته
باشد.
تشخیص اوتیســم در دو مرحله صورت
می گیرد
غربالگری فرایند رشد
غربالگری فرایند رشد یک بررسی کوتاه

مدت است که مشخص می کند ایا کودک
مهارتهای اساسی را در زمان مشخص به
دست آورده است و یا اینکه دچار تاخیر
درانها است.در این فرایند ارزیاب از والدین
سواالتی را می پرســد و در مواقعی نیز
با بازی با کودک مهارتهای او و ســطح
یادگیری او را مورد بررسی قرار می دهد
وهمینطور کالم،رفتار و حرکت او را مورد
ســنجش قرار می دهد.این غربال گری
بایستی در ماههای  18،9و  24ماهگی
صورت پذیرد .در ســن  9ماهگی غربال
بایســتی برای کودکانی که زودرس یا
کم وزن هستند و یا خواهر با برادر دارای
اوتیسم دارند و یا وقفه ای در فرایند رشد
انها به وجود امده الزامــا صورت پذیرد.
این فرایند در کشــور ما اکنون توســط
پایگاههای بهداشــت و پایگاه های دائم
تشخیص اختالل اوتیسم تحت نظارت
سازمان بهزیســتی صورت می پذیرد و
برای این منظور از تستهای MCHAT
و  ASQنیــز میتوان بهــره گرفت .در
صورتی که کودک در این غربال نشــانه
ها و عالئم نخستین اختالل اوتیسم را از
خود نشــان داد که باعث نگرانی والدین
و تردید متخصص می گردد ،بایســتی
ارزیابی جامع تشخیصی نیز برای کودک
صورت پذیرد.
روشهای نوین پزشــکی برای تشخیص
اوتیسم با اســتفاده ازخون،ادرار و بزاق
دهان
در حال حاضر مرکز کنترل و پیشگیری
امریکا و دیگر متخصصین ،تشــخیص
قطعی و درست اوتیســم را با روشهای
مشاهده ای و با اســتفاده از تست های
اســتاندارد ممکن و صحیح عنوان می
کنند.اما تالشهایی در زمینه تشخیص
های پزشکی در حال انجام است که می
تواند در اینده نوید بخش تشخیص زود
هنگام حتی در بدو تولد باشد .برای مثال
محققان دانشــگاه وارویک انگلستان در
ســال  2018ازمایش خونی را طراحی
نموده اند که می تواند با دقت  92درصد

اوتیسم را مورد تشخیص قرار دهد.این
دانشمندان ارتباطی را میان آسیب های
پروتئینی موجود در پالسمای خون افراد
اوتیسم مشاهده نمودند که می تواند به
نوعی معرف خون فرد دارای اوتیسم باشد.
این شیوه تشخیص هنوز مورد تایید قرار
نگرفته است و مخالفانی دارد که با دالیل
خود می توانند این رویکرد تشــخیصی
نوین را زیر ســوال ببرند.در ازمایشــی
مشابه بر روی خون افراد دارای اوتیسم
در کشور امریکا در سال  2019که بر روی
اسید امینه های موجود در خون کار می
کند عنوان گردیده است که انها نیز می
توانند با اســتفاده از تست خون اوتیسم
را تشــخیص دهند.در بررسی های انها
مشخص گردیده اســت که  94درصد از
کودکان دارای اوتیسم دارای اشتراکاتی
در نســبت های غیر معمول اسید های
امینه اند و این فاکتور را به عنوان معیار
در تست خود مشخص نموده اند .بررسی
های دیگر سال 2019که بر روی نشانگر
های زیستی اوتیسم کار نموده است نیز
اســید های آلی موجود در ادرار را برای
تشخیص اوتیسم استفاده نموده و در این
ازمایش نیز عنوان می گــردد که نتایج
نوید بخشی برای این نوع تشخیص نیز
وجود دارد که نیازمند تحقیقات بیشتر
در اینده اســت.باز هم در ســال 2019
ازمایشی بیولوژیک به نام کالریفای ابداع
گردید که با استفاده از تست بزاق دهان
و با استفاده از  RNAاقدام به تشخیص
اختالل اوتیسم می کند.پژوهشگرانی که
بر روی این شیوه کار می کنند با تمام نقد
هایی که بر کار انها می گردد عنوان نموده
اند که شــیوه انها در حدود  82درصد از
کودکان را به درستی تشخیص داده است.
تمام این رویکردها و شیوه ها می توانند در
اینده ای شاید نزدیک به عنوان گزینه ای
اصلی برای تشخیص زود هنگام اوتیسم
مورد استفاده قرار گیرد اما این شیوه ها
هنوز راه درازی برای اثبات خود در مجامع
علمی دارند.
بهمن  1400بچههای آسمان
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اوتیسم
عالئم و نشــانه های نخســتین
اوتیسم(تا پیش از  2سالگی)
اوتیسم در سال های اول زندگی خود را
نشان می دهد به صورتی که  50درصد
والدین پیش از  12ماهگــی و  80تا 90
درصد والدین پیش از  24ماهگی متوجه
عالئم ایــن اختالل در کودکشــان می
گردند.فرد مبتال با چالشهای رفتاری و
اجتماعی زیادی رو به روست ،مشکالتی
چون رفتارهای تکــراری وعدم ارتباط
با دنیای اطــراف ونقایص گفتاری از این
جمله هستند .عالئم روشــنتر اوتیسم
در سنین بین  2تا  3سالگی خود را نشان
می دهد ولی محققین در حال بررسی و
کار بر روی عالئــم تا پیش از  18ماهگی
هستند و به نتایج تقریباً قابل استنادی نیز
دست یافته اند.مهمترین نکته در مورد
کودکان اوتیستیک ,تشخیص به هنگام
این اختالل اســت تا بتوان با استفاده از
تکنیک ها و رویکرد های استاندارد از دوره
حساس رشد این کودکان نهایت استفاده
را نمود و نقایص به وجود آمده توسط این
اختالل را جبران یا پیشــگیری کرد .به
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اطفالشخصیتی
فلج های
تیپ
همین دلیل اســت که تشخیص بموقع
برای کودک دارای اوتیسم حیاتی است.
برای همین منظور والدین می بایستی تا
پیش از  2سالگی به عالئم زیر توجه کنند
البته برخی ازاین عالئم ممکن است در
کودکان دارای فرایند رشد عادی نیز دیده
شود ولی در کودکان مشکوک به اوتیسم
به صورت حداکثری مشاهده می گردد.
این عالئم به شرح زیر است:
تا  5ماهگــی هیچ لبخنــد اجتماعی یا
رفتاری که نشان دهنده شــادی در اثر
ارتباط با دیگران باشــد در وی مشاهده
نگردد.
تا 6ماهگی نمی خندد.
تا  6ماهگــی هیچ ارتباط چشــمی در
کودک مشــاهده نگردد و یــا به صورت
ال محدود وجود داشته باشد.
کام ً
تا  8ماهگی توجه ای به بازی های دالی یا
داکی ندارد و از ان لذت نمی برد .
تا  9ماهگی هیچ آوا یا غان وغونی وجود
ندارد و همچنان کودک بدون لبخند است
و ارتباط غیر کالمی نیز وجود ندارد.در این
سن کودک اوا و یا حاالت چهره دیگران را

نیز تقلید نکند.
تا  12ماهگی هیچگونــه عالمتی برای
برقراری ارتباط غیر کالمی مانند اشاره
برای درخواســت کردن یا نشــان دادن
وجود نداشته باشد.
تا  12ماهگی کودک هیچگونه پاسخی به
نام خود نشان ندهد.
تا 12ماهگی برای ارامش و یا رفع نیاز به
دنبال پدر و مادر خود نمی گردد.
تا 16ماهگی کودک هیچ کلمه ای نگوید.
تا 18ماهگی به صورت معمول بازی نکند.
تا 24ماهگی کودک هیچ جمله معنی دار
دوکلمه ای نگوید.
و در نهایت هرگونه پســروی در مهارت
گفتاری ،اجتماعی و ارتباطی بعد از یک
تا دو سالگی.
انواع ســطوح و عالئم و نشانه های
اختالل طیف اوتیســم(پس از 2
سالگی)
بیشترین احتمال تشخیص در کشور ما
در مقطع سنی  2تا  5سال یا به اصطالح
تا پیش از دبســتان صــورت می پذیرد
به همین خاطــر به این دوره ســنی به
صورت مفصل تر می پردازیم .بر اساس
فرمت اســتانداردی که  dsm5برای
متخصصان مشــخص نموده است برای
تعینسطحاختاللطیفاوتیسمپزشکان
و روانشناسان بایستی دو مورد را در نظر
بگیرند:
الف -توانایی ارتباطات اجتماعی کودک
ب -رفتار ها و عالیق محدود و تکراری
هرچه سطح پایین تر باشــد کودک به
پشــتیبانی کمتری نیاز پیدا می کند.به
عنوان مثال افراد مبتال به اختالل طیف
اوتیسم ســطح یک عالئم خفیف تری
دارند و ممکن اســت نیاز به پشتیبانی
کمتری داشته باشد.مبتالیان به اختالل
طیف اوتیسم سطح  2و 3عالئم متوسط
تا شدید داشــته و نیاز به پشتیبانی به
مراتب بیشتری داشــته باشند .اگرچه
 dsmتوضیحات دقیقی را درمورد طیف
اوتیسم ارائه می کند اما این توضیحات

کامل نیستند و هیچگونه راهنمایی در
مورد نوع خاص پشــتیبانی که ممکن
اســت کودک نیاز داشته باشد ارائه نمی
کند .و البته برخی افراد نیز به وضوح در
هیچکدام از این  3سطح قرار نمی گیرند و
از طرفی نیز اختالل طیف اوتیسم ممکن
اســت با گذر زمان تغییر یافته و ممکن
است شدید تر گردد
اختالل طیف اوتیسم سطح یک
افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم سطح
یک که به آن اوتیسم خفیف نیز گفته می
شــود مهارتهای ارتباطی وتعاملی قابل
توجهی با دیگران دارند.این کودکان می
توانند گفتگو کنند امــا در باقی ماندن و
ادامه دادن شوخی ها یا استعاره ها دچار
مشکالتی اند .در این سطح این کودکان
می توانند دوســتیابی کنند و برای خود
دوستانی داشته باشند .بر اساس dsm5
افرادی که در این ســطح تشخیص داده
می شوند و برچسب سطح یک را دریافت
می کنند نیاز به حمایت دارند.
عالئم اختالل طیف اوتیسم سطح یک
• عالقه کم بــه تعامل یــا فعالیتهای
اجتماعی.
• در شــروع تعامالت اجتماعی مانند
صحبت کــردن دچار دشــواری هایی
هستند.
• به طور معمول این کودکان می توانند
با دیگران تعامل برقرار کنند اما در حفظ و
ادامه یک مکالمه عادی دچار مشکل می
گردند و نیاز به تالش دارند و یا به عبارت
دیگر فرد مبتال در ســطح یــک به طور
کامل می تواند با جمله صحبت کند اما
تالشهای او برای ادامه دادن یک مکالمه
ناموفق است.این گفتار در برخی مواقع به
صورت رباتیک مشاهده می گردد.
• نشانه های بارزی از مشکالت در برقرای
ارتباط وجود دارد.
• وجــود مشــکالتی در ســازگاری با
تغییرات در رفتار و یا زندگی روزمره.
• مشکل در برنامه ریزی و سازمان دهی
که به تئوری همدلی و سیتسم سازی در

مبتالیان به اوتیسم مشهور است.
دورنما و راهکار درمانی
برای این افراد از اصطالح اوتیسم عملکرد
باال و یا()HFAنیز اســتفاده می کنند
که عبارتی غیر رسمی است ونمی توان
منبع علمی مشخصی برای این عبارت
یافت و یا اینکه برخی از افراد که احتماال
از دانش پایینی در زمینه اختالل طیف
اوتیســم برخوردارند و یا به معیار های
قدیمی تشخیص اختالل طیف اوتیسم
اســتناد می کنند از اصطالح سندروم
آسپرگر استفاده می کنند که با سیستم
طبقه بندی جدید اختالل طیف اوتیسم
مطابقت ندارد .در حــدود  10درصد از
مبتالیان به اوتیســم دارای مهارتهای
خاص هستند که به آنها می توان ساونت یا
نابغه اطالق نمود .مانند نقشی که داستین
هافمن در مرد بارانی ایفا می نمود و و به
عنوان یک بزرگســال اتیستیک مهارت
خاصی در محاســبات عددی داشــت.
این افراد دارای نبــوغ در مواردی خاص
هســتند.و البته نمی توان به طور قطع
عنوان نمود که این  10درصد فرد نابغه
تماما در سطح یک اختالل طیف اوتیسم
قرار دارند.برای مثال نوابغ اتیســتیکی
وجود دارند که برای نشان دادن توانمندی
های خود دائما به کنفرانس ها وسمینار ها
یا دانشگاههای مختلف در امریکا و اروپا
دعوت می گردند و این افراد می توانند با
توانایی چشمگیری نبوغ خود را به دیگران
معرفی کننــد اما همین فرد بایســتی
والدینشان بند کفش ها یا کرواتشان را
ببندند.یکی از ایــن نوابغ به خاطر اینکه
چراغ کلید اسانسور هتل اقامتشان قرمز
رنگ بود نه آبی رنگ در روز معارفه خود
درگیر با رفتارهای تکراری شدیدی شده
و نتوانسته بود تمام مدت در سمینار باقی
بماند.
اما افراد مبتال به اختالل طیف اوتیســم
ســطح یک اغلب در کیفیــت باالیی از
زندگی و با پشتیبانی کم باقی می مانند.
این حمایت برای انها معموال به صورت

رفتــار درمانی یا بــازی درمانی صورت
می گیرد .هردو این رویکردها می توانند
به پیشرفت مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
کمک کنند.رفتار درمانی همچنین می
تواندبه رشد رفتارهای مثبتی که ممکن
است به طور طبیعی ایجاد نشود کمک
کند.برای ایــن کودکان مــی توانید از
رویکرد درمانی  TEACCHاستفاده
کنید .ایــن رویکرد درمانی-آموزشــی
طیف اوتیسم می تواند به استقالل و خود
انگیختگی فرد مبتال به طیف اوتیســم
کمک فراوانی کند و به همین خاطر است
که اکنون این رویکرد در کشــور آمریکا
برای کودکان ســطح یک بیشتر مورد
استقبال قرار گرفته اســت.این رویکرد
ساختمند می تواند کودک اتیستیک را
برای رفتن به مدرســه آماده کند و پس
از سنین مدرسه نیز به کودک اتیستیک
سطح یک سیستمی دارای ساخت برای
انجام امور روزمره ارائه می کند.
در کنار تمام این رویکرد ها و روشــهای
درمانی طیف اوتیسم می توانید از رویکرد
درمانی  ABAو دنــور نیز به نحو موثر
کمک بگیرید.اما مراقب باشــید که در
این رویکرد خود انگیختگی و استقالل
فردی کودک اتیستیک را نیز تامین کنید
چراکه این شــرط اصلی برای پیشرفت
کودک اتیســتیک ســطح  1است .این
کودکان تقریبا از نظر عملکرد شناختی در
زمان تحصیل مشکلی نداشته و به راحتی
می توانند مدارج تحصیلی را رد کنند اما
از نظر رفتاری این سطح دارای مشکالت
فراوانی اند .برای نمونه یکی از مددجویانی
که همیشه برای دریافت مشاوره به مرکز
مراجعه می نمودند کودک اتیســتیک
سطح یکی داشتند که همیشه از عملکرد
شــناختی او راضی بودنــد .این کودک
همیشه شــاگرد اول مدرسه بود و بدون
نیاز به مربی همراه که در آن زمان برای
کودکان اتیســتیک در اصفهان مرسوم
بود به مدرســه می رفت و می توانست
تمــام فعالیتها و تکالیف خــود را انجام
بهمن  1400بچههای آسمان
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دهد.اما در کنــار این موفقیت تحصیلی
تحســین برانگیز،مشــکالت رفتاری و
اجتماعی عملکرد او را در مدرسه و خانه
تحت الشعاع قرار می داد.او ممکن بود با
دیگران درگیر شود،ممکن بود حرفهایی
را سرکالس بزند که موجب برخورد معلم
با او می شــد و در محیط خانه نیز بلوغ
برای او دردسر ساز شده بود و این عوامل
بود که این کودک اتیستیک سطح  1را
نیازمند پشتیبانی حرفه ای مرکز می کرد
تا بتواند از این مشکالت گذر کند و خود را
با شرایط سازگار سازد.
اختالل طیف اوتیسم سطح2
 dsm5خاطر نشان می کند افراد مبتال
به اختالل طیف اوتیسم سطح 2یا اوتیسم
متوســط نیاز به پشتیبانی قابل توجهی
دارند .عالئم مرتبط با این ســطح شامل
فقدان شدید مهارتهای ارتباطی کالمی
و غیر کالمی است که تقریبا در تمام امور
روزمره این افراد تاثیر گذار است و روند
زندگی را برای آنان دشوار تر می سازد.
عالئم اختالل طیف اوتیسم سطح 2
• وجود مشکالت در تقابل با تغییر روال
امور روزمره و محیط.
• عدم مهــارت قابل توجــه در ارتباط
کالمی و غیــر کالمی .تاخیر در رشــد
کالمی را می توان بــا تاخیر در گفتار در
مراحل رشد به وضوح مشاهده نمود.
• مشــکالت رفتــاری به حــدی قابل
مشاهده است که گاه به گاه برای همراهان
قابل مشاهده است.
• پاسخ و واکنش غیرمعمول یا تعدیل
یافته به نشانه های اجتماعی ،ارتباطات
یا تعامالت .در این کودکان آســیبهای
اجتماعی با وجود پشــتیبانی همچنان
وجود دارد.
• مشکل عدیده در سازگاری با تغییر.
• ارتباط برقــرار نمودن با اســتفاده از
جمالت و عبارات خیلی خیلی ساده.
• عالیق خاص و محدود.
دورنما و راهکار درمانی
افراد مبتــا به اختالل طیف اوتیســم
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ســطح 2به طور کلی نیاز بــه حمایت
بیشتری دارند چراکه انها حتی با دریافت
پشتیبانی هم در ســازگاری با تغییرات
مشکالت فراوانی دارند .برای مبتالیان به
این سطح انواع روشهای درمان اوتیسم
می توانند کمک کننده باشــد.به عنوان
مثال یکی از بهترین گزینه ها برای این
سطح یکپارچگی حســی است زیرا این
درمان به انها کمک می کند که چگونه
با ورودی های حسی روبرو گردند مانند:
• بوهای نا مطبوع
• صداهای بلند یا آزارنده
• پریشانی در اثر محرکات دیداری
• نور های چشمک زن
کار درمانی برای افراد در این سطح بسیار
سودمند است چراکه این نوع درمان به
انها کمک می کند تا برای انجام کاراهای
روزمره اماده تر گردند.گفتار درمانی نیز
میتواند به این کودکان بــرای برقراری
ارتباطی پایاتر و پویا تــر کمک کند.اما
کودک اتیستیک سطح  2پیش از تمام
نیازهای درمانی نیازمند برطرف نمودن
آشفتگی های حسی خود است به همین
خاطر در کشور های پیشرفته در زمینه
درمان اوتیسم در ابتدا این کودکان را در
برنامه های حسی قرار می دهند.موسیقی
درمانی و بازی درمانــی نیز می تواند در
کنار رویکرد  ABAبه این کودکان کمک
کند.
اختالل طیف اوتیسم سطح 3
این شــدید ترین ســطح اختالل طیف
اوتیســم اســت و به همین خاطر به آن
اوتیســم شــدید نیز گفته می گردد .بر
اساس  dsm5افراد مبتال در این سطح
نیاز به پشتیبانی اساسی و فراوان در تمام
امور روزمره در زندگی خود دارند.عالوه بر
عدم وجود مهارتهای ارتباطی شدید در
مبتالیان به اختالل طیف اوتیسم سطح
 3رفتارهای تکراری و محدود نیز در این
افراد نمایان است.رفتار های تکراری به
رفتار ها،فعالیتها یا گفتار هایی اشاره دارد
که بارها و بارها تکرار می گردند.و رفتار

های محدود کننده رفتار هایی هستند
که فرد را از دنیای اطرف خود دور می کند
و می تواند شامل عدم سازگاری با تغییر و
محدودیت در عالیق باشد.
عالئم اختالل طیف اوتیسم سطح 3
• فقدان مهارتهای ارتباطی و کالمی و
غیر کالمی به صورت کامال بارز.
• تمایل بســیار کم به مشــارکتهای
اجتماعی و تعامل با دیگران.
• مشکل در تغییر دادن رفتار ها.
• دشــواری فراوان در تقابل با تغییرات
غیر منتظره در امور روز مره یا در محیط
پیرامون.
• بهم ریختگی یا مشــکالت شدید در
مقابل تغییر دادن توجه و تمرکزبر موردی
خاص.
• کودک در سطح  3برای ارتباط کالمی
از تک کلمه ها استفاده می کند.
دورنما و راهکار درمانی
افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم سطح
 3معموال نیازمند درمان پیوسته و فشرده
دارند که بر موضوعات مختلفی از جمله
بر ارتباط و رفتار متمرکز اســت.با اینکه
هیچ دارویی بــرای درمان اختالل طیف
اوتیســم به طور خاص تاکنون شناخته
نشده اســت این کودکان در اکثر موارد
به دارو درمانی نیاز مبرم خواهند داشت
تا عالئم و اختالالت همراه افسردگی یا
توجه و تمرکز را بهبود دهد .این افراد به
یک پشــتیبان دائم برای بدست آوردن
مهارتهای اساســی نیاز مندند تا بتوانند
به صورت موثر در مدرسه و یا خانه عمل
کنند.
دکتر کارن گیل و آرون کاندوال به صورت
خالصه این ســه ســطح را به این شیوه
تفسیر می کنند که :
فرد دارای اختالل طیف اوتیسم سطح 1
برای اختالل در عملکرد اجتماعی دچار
مشکل است ونیازمند پشتیبانی است.
فرد دارای اختالل طیف اوتیسم سطح 2
عالوه بر مورد باال برای رفتار های محدود
کننده و تکراری نیز نیازمند پشــتیبانی

است.
فرد دارای اختالل طیف اوتیسم سطح 3
عالوه بر موارد باال برای زندگی روزمره و
عادی خود نیز نیازمند پشتیبانی است.
عالیم مشــترک در هر  3سطح اختالل
طیف اوتیسم
عالیم اجتماعی
• مشکل در شروع و ادامه گفتگو
• پاسخ و واکنش نادرست به دیگران
• امتناع از تماس چشمی
• عــدم درک و واکنــش نادرســت به
هیجانات دیگران
• عدم درک دیدگاهــای دیگران که به
تئوری ذهن مشهور است.
• عدم توجه مشترک
• نبود یا محدودیت در ارتباط چشمی
عالیم رفتاری
• رفتار های تکراری مانند تکان خوردن
ها،مسیر طی کردن های تکراری،گفتار
های تکراری
• فاصله گرفتن از دیگران
• داشــتن عالیــق وســواس گونه در
موضوعات خاص
• داشتن مهارتهای خاص برای مثال در
زمینه ریاضیات یا موسیقی
• عدم توانایی در کنار آمدن با تغییرات
روزمره
• عالقه مندی به قســمتهای خاصی از
یک شــی مانند چرخای یک کاشین یا
قطعه های لگو
• اختالل در پردازش حسی
• اختالل خواب
عالئم اوتیســم در نوجوانان(پس از پنج
سالگی)
تا اینجا عالئم اوتیسم تا پیش از  2سالگی
و سپس تا پیش از 5سالگی معرفی گردید
اما اگرچه اختالل اوتیســم از دو یا سه
سالگی قابل تشخیص است،در کشور ما
بسیاری از کودکان هســتند که تا سن
مدرسه تشــخیص دریافت نمی کنند و
زمانی که وارد مدرسه می شوند و تاخیر
هایی در مهارتهای زبانــی یا اجتماعی

نشان می دهند والدین را درگیر با واژه ای
به نام اوتیسم می سازند.از طرفی کودکانی
که عالئم خفیف تری دارند و یا اوتیسم
عملکرد باال هســتند هم ممکن اســت
جزو دسته ای باشــند که تا سن مدرسه
تشخیص دریافت ننموده اند.کودکانی
که بیش از پنج سال ســن دارند ممکن
است عالئم اوتیسم خفیف را به شرح زیر
نشان دهند:
• گســتره محدود عالیق و وسواس به
موضوعات خاص.
• وجود رفتار های تکراری مانند حرکت
بال بال زدن،دور خود چرخیدن.
• نبود ارتباط چشمی و یا دزدیده نگاه
کردن به دیگران(نگاهی که مستقیم و در
چشم نیست)
• مشکالت در ارتباط اجتماعی(اصوال
در دوستی و بازی با دیگر کودکان مشکل
دارند)
• عدم درک احساســات دیگران مانند
ناراحتی والدین(در صورت مشاهده گریه
مادر تغییر در حاالت انها مشاهده نمی
شود و کنجکاو حاالت مادر نمی گردند)
• ترجیح تنهایی به جای بودن با دیگر
کودکان.
• دوری از تماس جســمی با دیگران و
اجتناب از لمس شدن.
• الگوهای خواب غیر معمول.
• در گفتار و کالم به جای گفتار عامیانه از
کالم رسمی و ماشینی استفاده می کنند.
• تاکید بر امور روزمره و روتین و اینکه هر
روز راس یک ساعتی چه کاری و چگونه
باید انجام بگیرد.
• ترجیح برخی غذاها و خوراکی ها و یا
لباس ها یا اشیاءخاص.
اما در کودکان در این ســن که اوتیسم
شدید تری دارند عالئم زیر ممکن است
مشاهده گردد:
• اصال از گفتار اســتفاده نمی کنند(در
حدود  25تا  50درصد کــودکان دارای
اوتیسم به مهارتهای گفتاری دست پیدا
نمی کنند و دســت یابی به گفتار بعد از

 5سالگی نیز برای انها امری بسیاربسیار
نادر است).
• از تغییــرات در امور روزمره بســیار
ناراحت می شود و بهم می ریزد.
• رفتــار های چالــش برانگیــز مانند
پرخاشگری و یا کوبیدن ســر و یا دیگر
آزاری مشاهده می گردد.
• در زندگی روزمره مانند دستشــویی
رفتن ،لباس پوشــیدن ،حمــام کردن
نیازمند کمک هستند.
• درگیر رفتــار های تکراری شــدید
هستند مانند تکان های شدید بدن(باال
و پایین پریدن)
• اصرار شــدید بر روال ها و روتین های
زندگی و بهم ریختن در صورت تغییری
در انها.
• داشتن رژیم غذایی خاص.
عالئم اوتیسم در بزرگساالن
اوتیسم اختاللی مادام العمر است و ممکن
است برخی افراد در بزرگسالی تشخیص
داده شوند که مبتال به اوتیسم هستند که
ممکن اســت به خاطر این باشد که این
افراد در طیف باالی
عملکرد اوتیســم قرار دارند و عالئم به
صورتی است که در دوره های پیش از این
قابل تشخیص نبوده است.البته می توان
به این امر تشخیص های اشتباه پیشین
مانند بیش فعالی و نقص توجه یا وسواس
را نیز اضافه نمود.یک فرد بزرگسال دارای
اوتیسم ،دارای عالئم زیر است:
• در تعامالت اجتماعی با مشــکالتی
مواجه است و ممکن است اصال دوستی
نداشته باشند.
• از برقراری ارتباط چشــمی به وضوح
اجتناب می کند.
• متوجه حرکتهای غیرکالمی و یا ایما و
اشارات در صورت دیگران نمی شود و یا
انها را درک نمیکند.
• تغییر در صــدای دیگران در اثر تغییر
حاالت عاطفی و هیجانــی را درک نمی
کند.
• طبــق روال و اصولی که برای خودش
بهمن  1400بچههای آسمان
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تعریف نموده عمل می کند و با انها راحت
است و تغییر در انها موجب عصبانیت یا
رنجش او می گردد.
• به سروصدای بلند و بوی قوی و یا مزه
های قوی حساسیت نشان می دهند.
• رفتار های تکــراری مانند ضربه زدن
هایی با دست به میز و یا دیوار یا به بدن
خود دارند(این حرکات ممکن است مانند
دوران کودکی به راحتی قابل مشــاهده
نباشد برای نمونه ممکن است دائم حالت
خاصی به دست ها یا بدن خود بدهند)
• حافظه بسیار خوب
• این افراد در مشاغل خود بیشتر دوست
دارند بر اساس دستورالعمل ها کار کنند
• این افراد در مشاغلی مانند  itیا برنامه
نویســی که به صورتی روتین انجام می
گردد موفقیت دارند و از ان لذت می برند.
اما عالئم اوتیســم شــدید تــر در افراد
بزرگسال نیز به شرح زیر است:
• اصال از گفتار استفاده نمی کنند.
• از تغییــرات در امور روزمره بســیار
ناراحت می شود و بهم می ریزد.
• رفتــار های چالــش برانگیــز مانند
پرخاشگری و یا کوبیدن ســر و یا دیگر
آزاری مشاهده می گردد.
• در زندگی روزمره مانند دستشــویی
رفتن ،لباس پوشیدن ،مســواک زدن،
حمام کردن نیازمند کمک هستند.
• درگیر رفتــار های تکراری شــدید
هستند مانند تکان های شدید بدن(عقب
و جلو رفتن و یا تکان های شدید دست ها
که ممکن است با صدا یا خنده های بی
مورد نیز همراه باشد)
• اصرار شــدید بر روال ها و روتین های
زندگی و بهم ریختن در صورت تغییری
در انها.
• داشتن رژیم غذایی خاص.
• اضطراب شــدید با عالئــم تحریک
پذیری،بیخوابی،تپــش قلب،ســر
درد،سرگیجه
• افسردگی.
اوتیسم بیماری است یا اختالل؟
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متخصصان بیشتر اوتیســم را اختالل
یا ســندروم معرفی می کنند تا بیماری
چراکه بیماری نتیجه پاسخ بدن به یک
عامل داخلی یا خارجی است و برای درمان
بیماری نیز جایگاه مشــخصی در بدن
وجود دارد اما اختــال نوعی بی نظمی
در عملکرد های معمــول و منظم بدن
است در مواردی نیز عنوان می گردد که
اختالل در اثر یک اشتباه در بدن رخ می
دهد.اختالل را در اثر یک بیماری نیز می
شناسند مانند اختالل اریتمی قلب که در
اثر بیماری قلبی بوجود می اید.اما بهترین
تعریف برای اوتیسم سندروم است که به
مجموعه ای از عالئم و نشــانه های یک
بیماری یا اختالل اشاره دارد .ممکن است
این پرسش نیز مطرح گردد که آیا اوتیسم
نوعی ناتوانی یادگیری است؟ و پاسخ،خیر
است .اوتیسم،ناتوانی یادگیری نیست.اما
اختاللی است که بر یادگیری تاثیر می
گذارد و به همیــن خاطر کودکان دارای
اوتیسم نیازمند مداخالت ویژه در آموزش
هستند.
گفتار و زبان در کودک دارای اوتیسم
گفتار و زبان در کودک دارای اوتیســم
بسته به شدت اختالل او متفاوت است،
به همین خاطر است که توانایی گفتار و
مهارتهای زبانی در هر سطحی از اوتیسم
متغییر است.در ســطح یک یا اوتیسم
خفیف کودک ممکن است کمی با تاخیر
از کلمه ها اســتفاده کند و حتی بتواند
جمله ســازی کند اما در شــروع کردن
مکالمات و گفتگو و ادامه دادن ان نیازمند
کمک است و همانطور که در بخش عالئم
اوتیسم سطح یک گفته شد ممکن است
گفتار او کمی رباتیک به نظر برســد .اما
با اســتفاده از متد های صحیح در مورد
این کودکان می توان به سطح خوبی از
گفتار در این کودکان دست یافت و حتی
ممکن است این کودکان در بزرگسالی به
سخنوران خوبی تبدیل شوند و بتوانند
بیشتر از یک ســاعت در مقابل هزاران
نفر سخنرانی کنند اما همینطور ممکن

است در ادامه دادن یک مکالمه دوستانه
با یک دوست مشــکل داشته باشند.این
کودکان ممکن اســت در درک و معنی
گفتگو ها مشکلی نداشــته باشند ،ولی
اصوال مشــاهده می گردد که در لحن و
زیروبمی گفتار خود دچار مشــکالتی
هستند.گفتار درمانی و استفاده از رویکرد
های بــازی درمانی و روش جاســپر و
همینطور برای کودکان نوپا و خردسال
سطح یک استفاده از روش دنور می تواند
نتایج درخشانی به همراه داشته باشد.
گفتار در کودک دارای اوتیسم سطح  2یا
متوسط تفاوت چشمگیری با سطح یک
دارد .مشکالت گفتاری در این کودکان با
وضوح بیشتری قابل مشاهده است.این
کودکان نه تنها شروع کننده های خوبی
برای مکالمه نیستند بلکه ادامه دهندگان
خوبی نیز برای مکالمات نیستند.ممکن
است گفتار داشته باشــند و در مواردی
گفتار انها هم تا حدودی خوب است ولی
در اکثر مواقع این گفتار خیلی مفهوم و
قابل درک نیست و اگر در پشت این گفتار
مفهوم و یا معنی وجود داشته باشد فقط
نزدیکترین افراد به او می توانند بفهمند
که او چــه می گوید.بــرای بهبود گفتار
کودک دارای اوتیسم سطح  2نیز می توان
از خدمات گفتــار درمانی و همچنین از
رویکرد ای بی ای بهره برد.
کودک دارای اوتیسم ســطح  3گفتار و
مهارت های زبانی نانقصی دارد و اصوال
مهارت و توانایی اســتفاده از گفتار برای
ارتباط برقرار کردن را ندارد و شاید تنها
برای برطرف کردن نیاز های اولیه خود
از تک کلمــات و یا جمــات دو کلمه
ای اســتفاده کند .برای ایــن کودکان
بیشــتر از کارت تصاویر و یا از سیستم
های الکترونیک اســتفاده می گردد تا
انها بتوانند با این واسطه حداقل توانایی
ارتباط با دنیای اطراف را داشته باشند.
هوش کودکان دارای اوتیسم
دشوار است که بتوان میزان هوشبهر هر
سطح اختالل طیف اوتیسم را مشخص

نمود چراکه معیار های هر دسته بندی
تقریبا با همدیگر متفاوت است اما با این
حال بــا مطالعه مقاالت و پژوهشــهای
صورت گرفته در کشور آمریکا می توان به
یک دسته بندی غیر رسمی دست یافت.
به گفته اوتیسم اسپیک و به نقل ازCDC
در کشور آمریکا  31درصد مبتالیان به
اختالل طیف اوتیسم دارای ناتوانی ذهنی
اند یعنی ضریب هوشی پایینتر از 70دارند
که می توان افراد قرار گرفته در این دسته
را در سطح 3در نظر گرفت .در حدود 25
درصد در محدوده مرزی یعنی هوشبهری
بین  71تا  85قرار دارند که می توان این
دسته را در سطح  2قرار داد و در حدود 44
درصد از این کودکان نمرات هوشبهری
در حد متوسط تا باالتر از حد متوسط را
داراند یعنی باالی  85درصد که می توان
این دسته را در سطح  1قرار داد.ولی این
داده های آماری بر اساس جامعه و ابزار
سنجش و طبقه بندی میتواند متفاوت
باشد .برای نمونه بر اساس تحقیقات و در
مقاله ای که چرمن و همکاران در ســال
 2011منتشر نموده اند به شکل دیگری
میزان پراکندگی هوشــبهر در اختالل
طیف اوتیسم مشــخص گردیده است.
این پژوهشــگران اعالم نموده اند که در
جامعه  75نفری انهــا  16درصد ناتوانی
ذهنی داشتند یعنی هوشبهری پایینتر
از  50داشته اند 28درصد هوش متوسط
داشــته اند یعنی هوشبهری میان  85تا
 115داشــته اند و تنها  3درصد باهوش
بوده و هوشبهری باالتر از  115داشته اند.
از طرفی ممکن اســت کودکی به دلیل
وجود اضطراب در زمان انجام تســت ها
و یا در کل در تمام فرایند های شناختی
عملکردی پایینتر از توان خود را نشــان
دهد که این امر را مــی توان در کودکان
اتیستیک نیز مشاهده نمود و این کودک
ممکن است با هوشبهری خوب در سطح
 2قرار گیرد.به همیــن خاطر و به دلیل
اصول علم روانشناسی و روانسنجی و با

شناختی که از اختالل طیف اوتیسم به
وجود امده نمی توان به سادگی ارتباط
منطقی و با اســتدالل و مستندی میان
دسته بندی هوشــبهر و  IQو سطوح
اختالل طیف اوتیسم برقرار نمود.
در پایان،ایــن عالئم می توانــد در تمام
ســطوح اختالل طیف اوتیسم مشترک
باشد در افرادی کمتر ودر افرادی بیشتر.
اما عالئم اختالل طیف اوتیســم را نمی
توان به صورت سیاه یا سفید و یا همه یا
هیچ مشاهده نمود.برخی افراد اتیستیک
هســتند که نمی توان به راحتی در یک
سطح مشــخص آنها را قرار داد چراکه
ممکن اســت هم عالئم گروه سطح یک
و هم عالئم ســطح  3را نشان دهند .هر
فردی ممکن است طیفی از این عالئم را
نشان دهد و توسط متخصصین اختالل
طیف اوتیسم فرد در نزدیکترین طبقه
قرار می گیرد.
مدرسه رفتن کودک دارای اوتیسم
این سوال همیشه در ذهن والدین هست
که ایا یک کودک دارای اوتیسم می تواند
به مدرسه برود؟پاســخ این سوال “بله”
است .اما این امر ارتباط مستقیم و قطعی
با سطح توانایی شناختی و در کل سطح
اختالل اوتیسم کودک دارد.قطعا مدرسه
فرستادن یک کودک دارای اوتیسم سطح
یک امری امکان پذیر اســت و در حال
حاضر این کودکان با دشواری کمی وارد
سیســتم اموزش و پرورش می گردند و
حتی سنجش ها را نیز به راحتی سپری
می کنند.ولی در برخی موارد توســط
افراد بی صالحیت و نا آشنا با اصول کار
با کودک دارای اوتیسم توصیه می گردد
که کودک با یک مربی همراه به مدرسه
برود و این توصیه اغازی است بر مشکالت
کودک دارای اوتیسم.این کودکان تنها با
تشخیص کارشناسان و متخصصان خبره
اوتیسم مشخص می گردد که آیا نیاز به
یک دستیار اموزشــی دارند یا نه؟و این
دستیار اموزشــی قطعا تعریف متفاوتی
از مربی همراه خواهد داشت!دســتیار

اموزشــی فاکتوری اســت که اکنون به
صورت استاندارد در مدارس امریکا برای
کودکان دارای اوتیســم ممکن اســت
استفاده گردد.اما کودک دارای اوتیسم
سطح 2در پذیرفته شده سنجش آموزش
و پرورش دشــواری هایی بسیار خواهد
داشت که بایستی برای انها تالش فراوان
صورت بگیرد تا کودک بتواند از سنجش
اموزش و پرورش سربلند بیرون بیاید.و
حتی پس از پذیرش سنجش نیز کودک
در مدرســه در امر یادگیری و ارتباطات
خود در صورت دریافت ننمودن مشاوره
مشــکالت عدیده ای خواهد داشت.در
این سطح ممکن اســت والدین ترجیح
دهند که کودک خود را یا وارد سیستم
اموزش و پرورش نکننــد و یا اینکه پس
از چند سالی کودکان خود را از مدارس
بیرون بیاورند چراکه متاسفانه سیستم
اموزشــی ما در حال حاضر نمی تواند به
این کودکان کمکی داشته باشد و بیشتر
و بیشتر عملکرد این کودکان را تخریب
خواهد کرد .اما کودک دارای اوتیســم
سطح 3امکان بسیار بســیار کمی دارد
که بتواند وارد سیســتم اموزشی گردد
چراکه کودکان در این سطح آنقدر درگیر
اختالل و چالشــهای خود هســتند که
فرصتی برای بروز توانایی های خود خارج
از سایه سنگین اوتیسم ندارند.و در همه
جای دنیا برای کودکان سطح 3مهارتهای
زندگی و یا خود یاری هــا را در اولویت
اهداف قرار می دهند.
ازدواج افراد داری اوتیسم
این سوال همیشــه مطرح است که آیا
افراد دارای اوتیســم مــی توانند ازدواج
کنند و خانواده تشــکیل دهند؟پاسخ
این پرسش قطعا “بله” است.افراد دارای
اوتیســم با عملکرد باال و سطح یک می
تواننــد ازدواج کنند.اما این ازدواج قطعا
مشکالت فراوانی خواهد داشت.همانطور
که می دانید افراد غیر اوتیستیک نیز در
ازدواج خود و در ارتبــاط برقرار کردن با
شریک زندگی خود در ابتدای زندگی و در
بهمن  1400بچههای آسمان

29

اوتیسم
براورده کردن انتظارات زناشویی ممکن
است مشکالتی داشته باشند و در مواقعی
با همراهی خانواده ها و تالش مشاوران
و… می توانند از پس آن بــر بیایند و به
زندگی خود ادامه دهند.حال افراد دارای
اوتیسم که در ارتباط برقرار کردن دچار
چالش اند وتمایل دارنــد که ارتباطات
محدودی داشته باشندچه شرایطی در
ازدواج خود خواهندداشت.در حال حاضر
نمونه های فراوانی در جامعه غرب وجود
دارد که نشان دهنده و تایید کننده ازدواج
یک فرد دارای اوتیســم سطح یک یا در
اصطالح گذشته آسپرگر با یک فرد غیر
اوتیستیک اســت.اما هنوز پژوهشگران
در حال بررسی این فرضیه اند که ایا افراد
دارای اوتیســم فرزندان دارای اوتیسم
نیز خواهند داشت؟در مواردی مشاهده
شــده که خیر این افراد دارای فرزندانی
غیر اوتیستیک اند اما مواردی نیز هست
که فرد دارای اوتیســم دارای یک فرزند
دارای اوتیسم و اکثرا عملکرد باال است.
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این
است که همسر یک فرد دارای اوتیسم در
کنار مشــکالت قابل حلی که در سر راه
خود دارد هرگز دروغ و خیانت را تجربه
نخواهد نمود و زندگی مشترک سالمی
خواهد داشت.
درمان اوتیسم
اگر بخواهیم راستگو باشیم،برای درمان
اوتیســم در ایران به مانند کشــورهای
پیشــرفته گزینه های فراوانی در اختیار
خانواده ها وجود ندارد!و والدین می توانند
با درایت و دور اندیشی و توجه به سطح
عملکرد کودک خــود ازمیان درمانهای
موجود بهترین انتخاب را داشته باشند.
نخستین گزینه درســت و استانداردی
که برای درمان اوتیسم در همه جای دنیا
پیشنهاد می گردد رفتار درمانی است.
روش درمانی ای بی ای
یکی از شناخته شــده ترین گزینه های
رفتــار درمانی،رویکــرد درمانی ای بی
ای()ABAاســت که در همه جای دنیا
30
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به خانواده ها پیشنهاد می گردد.در ایران
نیز در تمام مراکز سازمان بهزیستی این
خدمات به کودکان و خانــواده ها ارائه
می گردد،اما این درمان ارائه شده بسیار
قدیمی و به اصطالح کالسیک است.در
صورتی که رویکرد ای بی ای کامال متحول
گردیده و دیگر در هیچ کجای دنیا از روش
کالسیک که در ایران استفاده می گردد
بهره نمی برند.در این رویکرد بایستی به
صورت استاندارد حداقل روزانه  4ساعت
و  25ساعت در هفته برای کودک دارای
اوتیســم به صورت انفرادی اجرا گردد.
اجرای این رویکرد نیازمنــد یک رفتار
تحلیلگر ماهر است که با شناخت کامل
از کودک دارای اوتیســم اهداف درمانی
را برای او تنظیم نمایــد .آن چیزی که
اکنون در کشور ما مطرح است جلسات
خصوصی ای بــی ای به مدت  45دقیقه
در روز و دو یا سه روز در هفته است!!!که
به هیچ عنوان اثر بخش نبوده و مطابقتی
با انچه در استانداردهای اموزش اوتیسم
مطرح است ،ندارد.
رویکرد تیچ()TEACCH
رویکردی ساختمند است که تقریبا در
500مرکز در امریکا مورد اســتفاده قرار
می گیرد.از پایه گــذاران آن می توان به
اسکاپلر و ماسیبو اشار نمود.این رویکرد از
شناخته شده ترین رویکرد های درمانی
اتیسم است که میتوان از ان برای بهبود
زندگی کودک دارای اوتیسم بهره گرفت.
این روش میتواند انچیزی که تحت عنوان
خود انگیختگی و استقالل است را برای
کودک دارای اوتیسم در اینده مهیا نماید.
متاسفانه در کشــور ما از این رویکرد به
دلیل عدم شناخت بهره کمی گرفته می
شود.از اصول تشکیل دهنده این اختالل
این است که روشهای غیر کالمی دارای
ساخت همراه با شیوه های نسبتا یکسان
و فاقد تغییر برای افراد دارای اوتیســم
مناسب تر هســتند.آموزش های دارای
ساخت شامل فعالیتهایی با اغاز و پایان
های مشخص اســت .در این چهارچوب

چیدمان فیزیکی هدایت کننده فعالیت
است و حمایت های بصری در این رویکرد
به جای اموزش هــای کالمی ،اطالعات
ارائه شــده به کودک را شفاف تر کرده و
باعث افزایــش ادراک کودک می گردد.
محیط فیزیکی مشخص،کنترل محرکها
و فرایند انجــام کار از اصول کار در روش
تیچ است
گفتار درمانی
این درمان از پیشنهاد شده ترین روش
هــای مداخالتی برای کــودکان دارای
اوتیسم است که در کشور ما نیز به وفور
در دســترس خانواده ها قرار دارد و اگر
یک متخصص خوب گفتاردرمان بتواند
با کودک شما کار کند می تواند در کنار
رفتاردرمانی کمک شــایانی به بهبودی
کودک شما داشــته باشد.این روش می
تواند به فرد دارای اوتیســم کمک کند
تا ارتباط کالمی و غیــر کالمی و ارتباط
اجتماعی خــود را بهبود بخشــند تا به
روشــهای مفید تر و کاربــردی تری در
برقراری ارتباط دست پیدا کند.کودکان
دارای اوتیسم اصوال مشاهده می گردد
که نیازمند مداخالت دهانی هســتند و
برای این منظور گفتاردرمان اســت که
می تواند خانواده را در بهبود مهارتهای
خوردن بلعیدن و… .ارائه ماســاژهای
متناســب برای بهبود سیســتم دهانی
کودک همراهی کند.
کار درمانی
کار درمانــی به فــرد دارای اوتیســم
کمــک مــی کنــد تــا مهارتهــای
شناختی،جســمی،اجتماعی و حرکتی
اش ارتقا پیدا کند .هدف این روش بهبود
مهارتهای زندگی است که به فرد امکان
زندگی مستقل را می دهد.برنامه های کار
درمانی برای کودک دارای اوتیسم بیشتر
حول و حوش مهارتهای بازی،استراتژی
های یادگیــری وموضوعات حســی و
حرکتی متمرکز است.

روش درمان پاســخ محور(prt /
)Pivotal Response Training
روش  prtیا درمان پاسخ محور درمانی
رفتاری و بر اساس اصول رویکرد ABA

و بر پایه بازی انجام می پذیرد.از اهدافی
که می توان در این رویکرد به ان دســت
یافت -1رشد مهارتهای ارتباط اجتماعی
و زبانی-2افزایــش رفتارهــای مثبت
اجتماعی-3کاهــش رفتارهای چالش
برانگیز است.در این روش،رفتاری هدف
طلقی می گردد که در بهبود سایر رفتارها
نقش دارد .در  prtکودک وادار به اطاعت
از مربی یا معلم نیســت و او آزادی عمل
کامل دارد به همین خاطر است که PRT
را روشــی کودک محور میدانند به این
معنی که کودک شروع کنندهرفتار است
و مربی در طول کار به رفتار کودک آیتم
هایی را می افزاید.در این روش پاســخ
کودک ،محوری اســت برای آموزشهای
دیگر که موجب یادگیری طیف وسیعی از
رفتارها می گردد.در  PRTبه جای تمرکز
بر روی صدها رفتار بــر روی چند رفتار
محوری تمرکز می گردد.این رفتارهای
محوری از این قرار اند-1انگیزه-2پاسخ به
نشانه های متعدد-3خود مدیریتی-4آغاز
تعامالت اجتماعــی.در این میان،انگیزه
اســتراتژی اصلی رویکرد  PRTاست.
برای نمونه اگر کودک یک عروســک را
در طبقه اتاق می بینــد و آن را مطالبه
می کند این مطالبه کردن وخواستن می
تواند انگیزه ای باشد برای اموزش کالم و
ارتباط گفتاری درباره این موضوع.زمانی
که عروسک را در اختیار او قرار می دهید
و یا با عروسک بازی می کنید،عروسک را
می رقصانید و یا به جای ان حرف می زنید
کودک دارای اوتیسم در این فرایند شاد و
پر هیجان از شما بازی بیشتری مطالبه
می کند در این زمان می توان نام عروسک
یا حتی کلمه عروسک را یاد داد
فلورتایم()floortime
فلورتایم به کودکان دارای اوتیسم کمک
می کند تا ارتباط عاطفــی و مهارتهای

ارتباطی خود را گسترش دهند.فلورتایم
یک بازی درمانی ساختمند است که هم
توســط متخصصین و هم والدین دوره
دیده قابل اجرا اســت.برخالف روشهای
رفتاری،فلورتایم بر روی کمک به کودک
دارای اوتیسم در برقراری ارتباط عاطفی
متمرکز اســت.فلورتایم برای ما شرایط
را مهیا می کند تا ضمن داشتن تفریح و
شادی پیوند بهتری نیز با کودک دارای
اوتیســم برقرار کنیم.فلورتایم توســط
دکتر اســتنلی گرینزپین و وایدر ،رشد
و گســترش یافت و در اوایل قرن حاضر
محبوبیت بیشتری نیز پیدا نمود.فلورتایم
در آموزش رفتار مناســب به کودکان به
جای پاداش و تقویت کننــده ازارتباط
عاطفی استفاده می کند.فلورتایم کودکان
را تحریک به تعاملی شاد می کند.از طریق
تعامل ســاختمند این روش مهارتهای
رفتاری ،شناختی و اجتماعی را ایجاد می
کند.فلورتایم به دلیل قالب بازی گونه ای
که دارد و فلسفه شادی افرینی که پشت
آن اســت محبوبیت فراوانی در امریکا و
اروپا دارد.ایــن روش درمانی چگونگی
کار با کودک دارای اوتیسم را تحت تاثیر
قرار داده است و باعث بهتر شدن عملکرد
رویکردهایی مانند  abaو یا زمینه ساز
رویکردهایی مانند  prtگردیده است.
درمان رفتارکالمی
رفتار کالمی ارتبــاط و گفتار و زبان را به
کودک دارای اوتیســم اموزش می دهد.
این رویکرد نیزمبتنی بــر اصول ای بی
ای ( )ABAو نظریه رفتــار گرایانه بی
اف اسکینر است .این رویکرد فرد دارای
اوتیســم را ترغیب می کند که با ارتباط
واژه ها به اهداف ،زبان را یاد بگیرد.کودک
می اموزد که کلمه می تواند به انها کمک
کند تا اشــیاء یا اهداف دلخــواه خود را
بدست آورند .بر طبق مطالعات اسکینر
رفتار کالمــی به چهار الگــوی کالمی
تقسیم می گردد:
• پژواک :زمانی به کار برده می شود که
یک گوینده چیزی می گوید و شــنونده

به طور دقیق چیزی که شنیده را تکرار
می کند.
• درخواســتها :می تواند تصوری باشد
به عنوان خواسته یا دستور ,در زمانی که
شخصی خواسته یا فرمانی صادر می کند.
یک در خواست به طور معمول پیامدی
برای گوینده در بر خواهد داشت.
• نامیدن ها :می تواند اشاره ای باشد از
برچسب زدن به یک شی یا یک موضوع.
• درون کالمی :تشبیهی است برای یک
گفتگو.یک سوال نخســت پرسیده می
شود و سپس یک پاسخ تولید میگردد.
• مداخله رشد ارتباط
این مداخله،درمانی خانواده محور است
و تمرکز آن بر ایجاد مهارتهای اجتماعی
و عاطفی است.در اکثر برنامه های RDI
والدین به عنوان درمانگر اصلی اموزش
داده می شــوند.این روش به فرد دارای
اوتیســم کمک مــی کند تا بــا تقویت
ســاختارهای ارتباطی ،اجتماعی روابط
شخصی درستی ایجاد کنند که می تواند
شــامل توانایی ایجاد پیوند عاطفی و به
اشتراک گذاری تجربیات با دیگران باشد.
مدل دنور
مدل دنور یکی از پیگیری شــده ترین
درمان ها در کشور امریکا است که توانسته
نتایج درخشانی در زمینه درمان و آموزش
کودک دارای اوتیسم داشته باشد .مدل
اولیه دنور( )ESDMبرای کودکان نوپا
و کودکان پیش دبســتانی دارای طیف
اوتیسم است که اکنون در مرکز اوتیسم
اردیبهشت در حال پیاده سازی و آموزش
اســت.رویکرد دنور روشــی است که به
خوبی مورد بررســی قــرار گرفته و هم
درمانگران وهم والدین از آن پشتیبانی
مــی کنند و اکنــون به عنــوان یکی از
درمانهای پیشــرو وآوانــگارد در زمینه
درمان طیف اوتیسم شناخته می گردد.
این مدل رفتاری نیــز از  ABAبر امده
است و توانســته نواقصی که در رویکرد
 ABAوجــود دارد را در خود حل کند.
در این مدل والدین و درمانگران از بازی
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اوتیسم
برای ایجاد روابط مثبت و سرگرم کننده
اســتفاده می کنند و از این طریق است
که کودک به تقویــت مهارتهای زبانی و
شناختی و اجتماعی تحریک می گردد.
بازی درمانی
مشــکالت کودکان ا ُتیســتیک امری
چندوجهی است .این کودکان در تعامل
اجتماعی با دیگران ،تولید و ادارک گفتار
و… دچار مشکلاند .در این کودکان حتی
تمایلی به امور ساده مانند تماشای دیگران
در زمان بازی نیز وجود ندارد .انگیزش و
تحریک در این کودکان بسیار پایین است
بهصورتیکه احساس می شود آنها هیچ
تمایلی به بازی و خــروج از دنیای خود
و ورود به دنیای دیگر کــودکان ندارند.
براساس تجربه درمانگران و متخصصان
آموزش کــودکان ا ُتیســتیک ،در مرکز
دیده شده زمانی که این کودکان تحت
روشهای مؤثر آموزش با اشــیاء و افراد،
برای توسعه حسها و گفتار و مهارتهای
اجتماعیشان قرار می گیرند بینهایت
ذوقزده شــده ،لذت می برند و خواهان
تکرار دوباره این تجربــه لذتبخشاند.
کودک ا ُتیســتیک فارغ از دنیای اطراف
خود اســت و در همین دنیــای اطراف
بینهایت موضوع برای بازی و جلب توجه
وجــود دارد.فعالیتهــای بازیدرمانی
در مرکز به فاکتورهایــی میپردازد که
بهصورت هدفمند موجب رشــد حسی
کودکان است .سیستمهای وستیبوالر
(تعادلیحرکتی) ،پروپریوسپتیو ،بساوایی،
شنوایی ،بینایی ،چشــایی و بویایی در
برنامه رشد حسی تماما درگیر شده و به
صورت کامل نقصها و تاخیرهای کودک
را در این برنامه درمانی مورد هدف قرار می
دهیم .البته بهجز موارد فوق مسائلی مانند
ارتباط ،تعامل اجتماعی ،گفتار و زبان نیز
مورد توجه و هدف هستند.
دارو درمانی
در حال حاضر هیچ داروی خاصی وجود
ندارد که اختالل طیف اوتیسم را درمان
کند یا اینکه بتواند بر روی تمامی عالئم
32
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اختالل اختالل طیف اوتیسم تاثیر گذار
باشــد .اما برخی داروها هستند که می
توانند بر روی برخــی عالئم این اختالل
تاثیر گذار باشند اغلب دارو هایی که برای
درمان در زمینه اختالل طیف اوتیســم
استفاده می گردد برای مقابله با یک رفتار
خاص ازجمله کاهش رفتار تحریک پذیر و
پرخاشگری مورد استفاده است .به حداقل
رســاندن هر یک از عالئم این اختالل به
کودک اوتیستیک این امکان را می دهد
که بر روی موارد دیگر از جمله یاد گیری و
ارتباطات تمرکز کند.تحقیقات در زمینه
دارو درمانی نشــان دهنده این واقعیت
اند که دارو درمانی درکنار رفتار درمانی
بایستی مورد اســتفاده قرار گیرد و دارو
به تنهایی نمی تواند بــرای یک کودک
نجات بخش باشد  FDAتنها دو داروی
ریسپریدون و آپیپیرازول را برای اختالل
طیف اوتیسم و برای درمان رفتار تحریک
پذیر این کودکان مــورد تایید قرار داده
است و ســایر دارو هایی که برای درمان
موارد دیگر در اختالل طیف اوتیسم مورد
استفاده اســت برای این منظور خاص
مورد تایید  FDAنیست .از طرفی برخی
از دارو های مورد استفاده نیز برای افراد
اوتیستیک زیر  18سال نیز تایید نشده
است.هر یک از دارو ها می تواند عوارض
جانبی خاص خود را داشــته باشــد که
البته بیشــتر عوارض جانبی این دارو ها
با همدیگر مشترک است اما با این حال
اطالع دقیق از عملکرد دارو و عوارض آن
بسیار مهم است.
سان رایس
سان رایس برامده از تالشهای پدر و مادر
یک کودک دارای اوتیسم شدید است به
نامهای بری کافمن و سامارا کافمن.انها
این درمان را مبتنی بر عشــق می دانند
یعنی آن چیزی که برای پســر خود می
خواهند.ســان رایس مبتنی بر این ایده
ساده است که کودکان دارای اوتیسم خود
راه را به ما نشان می دهند و سپس این ما
خواهیم بود که راه را می توانیم برای انها

روشن و همراه کنیم.به این معنی که به
جای تالش برای مجبــور کردن کودک
دارای اوتیسم برای مطابقت با دنیایی که
هنوز آن را درک نمی کند ابتدا با پیوستن
به دنیای انها گام نخست را دردنیای انها
برداریم.و به جای تمرکز بر تغییر رفتار بر
روی ایجاد رابطه تمرکز کنیم .این روش
به والدین آموزش می دهد تا به فرزندشان
برای تعامل و معاشرت بیشتر کمک کنند.
ســان رایس والدین را کمک می کند تا
با نگرش مثبت و دوست داشتن ،فرزند
دارای اوتیسم خود را بپذیرند و همچنین
به والدین کمک می کند تا با استراتژی
های خاص بازی فرصت بیشــتری برای
تعامل،ارتبــاط درک و بــودن با کودک
خود داشته باشند.یکی از انتقادات به این
رویکرد این است که سان رایس ممکن
اســت امید های واهی به خانواده ها می
دهد اما این رویکرد امید افرین است و این
امید موجب حرکت و بهبودی عملکرد
کودک می گردد و ابــزاری را به خانواده
ها می دهد تــا بتوانند برای کودک خود
اقدامی کنند.
رژیم غذایی برای اوتیسم
اصالح رژیــم غذایی یکی از نخســتین
روشــهای درمانی برای اوتیسم است و
هنوز هم پژوهشگران بر روی ان کار می
کنند.اســاس این درمان بر این است که
مواد غذایی ناسالم و اسیب زننده می توان
باعث بروز عالئم اختالل اوتیسم در انسان
گردند و پرهیز و حذف این مواد از زنجیره
غذایی مــی تواند باعــث کاهش عالئم
گردد.از نخســتین فاکتور هایی که در
رژیم غذایی به آن توجه شد کازئین شیر و
گلوتن گندم بود.و عنوان گردید که حذف
این دو ماده می تواند در عملکرد کودک
دارای اوتیسم تاثیر گذار باشد.از طرفی
نیز دیگر متخصصان مطرح می کنند که
در مواردی کودک دارای اوتیسم دارای
کمبود هایی است مانند کمبود کلسیم
و پروتئین که برای رشد ذهنی و عصبی
بســیار ضروری اســت.به همین خاطر

در دوره های اخیــر محققان عنوان می
کنند که امروز بیشتر به دنبال رژیم های
جایگزین اند تا رژیم های حذف کننده.
برای نمونه با حذف گلوتن و کازئین چه
جایگزینی برای انها وجود دارد؟ و یا اینکه
اصال کودک دارای اوتیسم با رژیم غذایی
چه کمبود هایی پیدا مــی کند؟نتایج
متناقضی در مورد اتیسم و رژیم غذایی
تاکنون گزارش گردیده است اما برخی از
یافته های علمی به قرار زیر است:
رژیم بدون کازئین و گلوتن
فرضیه این است که گلوتن و کازئین که به
درستی هضم نشده است به خاطر نشتی
دستگاه گوارش وارد دســتگاه گردش
خون می گردد و این پروتئین های هضم
نشده موجب تداخل در عملکرد طبیعی
دستگاه عصبی می گردند و بر عملکرد
ذهن تاثیر مــی گذارند.بنابراین فرضیه
حذف این دو پروتئین می تواند موجب
کاهش نشــانه های اوتیســم گردد.اما
متاسفانه علی رغم نتایجی که خانواده ها
عنوان می کنند باز هم پژوهش ها نشان
دهنده نتایج محدودی در تایید این رژیم
است.
حذف ترکیبات فنل و مواد غذایی پر
سالیسیالت
فرضیه ای وجود دارد که مطرح می کند
که افراد دارای اوتیسم اختاللی در سطح
انزیم مورد نیاز برای تجزیه ترکیبات فنلی
و دارای سالیسیالت هستند که منجر به
افزایش سطح انتقال دهنده های عصبی
مانند سروتونین می گردد و بر رفتار فرد
دارای اوتیسم تاثیر می گذارد.اما با وجود
اینکه منطقا بایســتی ایــن ترکیبات از
رژیم غذایی انسان ها حذف گردد ،هیچ
پژوهــش قابل تاییدی بــرای اثر بخش
بودن این درمان در افراد دارای اوتیســم
وجود ندارد
حذف مواد افزودنی
فرضیه این است که افراد دارای اوتیسم
قدرت هضــم و تحمــل افزودنی هایی
مانند  aspartame،MSGو رنگهای

مصنوعی را ندارند که منجر به سوءرفتار
در انها مــی گردد.درحالی که اجتناب از
افزودنی های مجاز متداول شــده است
اما تحقیقات بسیار کمی در این خصوص
برای افراد دارای اوتیســم وجود دارد که
موید اثر بخشی این رژیم باشد.
رژیم غذایی بدون مخمر
اعتقاد بر این اســت که ازدیاد مخمرها
در دستگاه گوارش،منجر به واکنشهای
الرژیک و حساسیت زا و عالئم رفتاری در
فرد اوتیستیک می گردد .و با از بین بردن
این مخمر ها در رژیم غذایی می توان از
عالئم اوتیسم جلوگیری کرد.این تخمیر
را می توان با دارو ها بــه راحتی کنترل
کرد اما در نتیجه کنترل ان نتایج معنی
دار و چشمگیری در افراد دارای اوتیسم
مشاهده نگردیده است
اضافه نمودن مکمل و مواد معدنی
مانند ویتامیــن ،A،C،B6منیزیم و
روی
گفته می شــود که افراد دارای اوتیسم
ممکن اســت فرایند هــای متابولیک و
بیوشیمیایی غیر طبیعی داشته باشند
و برای اصالح انها دوز باالی ویتامین ها
و مواد معدنی تجویز گردد.اما تحقیقات
به هیچ عنوان نشان دهنده تاثیر این دوز
باالی مکمل ها در بهبودی افراد اتیستیک
نبوده اند و تنها این امر هزینه باالیی برای
خانواده ها به دنبال داشته و از طرفی این
دوز باال می تواند برای کــودکان دارای
اوتیسم عوارضی نیز به همراه داشته باشد.
موسسسه تحقیقات اوتیسم عنوان می
کند که ممکن است مصرف این مکمل
ها در مواردی باعث بدتر شدن وضعیت
کودک دارای اوتیسم نیز گردد.هرچند
که این مکمل ها با دوز مناسب می تواند
توسط پزشک کودک شما تجویز گردد
که این امر بر اساس تشخیص متخصص
کودکتان مثمر ثمر است.
روغن های ماهی و سایر مکمل های
سرشار از چربی امگا3
چربی امگا  3نقش اساســی در رشــد و

عملکرد مغز دارد.و عدم تعادل در اسید
چرب ضــروری ممکن اســت به طیف
وسیعی از مشکالت رفتاری ،یادگیری،یا
اختالالتی مانند اوتیسم کمک کند .به
نقل از موسسه ملی ســامت امریکا و و
موسسه معتبر تحقیقات اوتیسم شواهد
کمــی در جوامع علمی وجــود دارد که
نشان دهد مکمل امگا  3می تواند باعث
بهبودی اختالل اوتیسم گردد.و تحقیقات
فراوانی الزم اســت تا دانش ما در زمینه
تاثیر امگا بر اوتیسم را کامل نماید و بطور
قطع بتوان گفت که این درمانی موثر برای
اوتیسم است.در حال حاظر با این شواهد
کم تنها می توان بر اطالعات بدست امده
در جامعه کل توجه نمود که این شواهد
موید اثر بخشی امگا 3نیست.
پروبیوتیک ها و آنزیم ها
پروبیوتیک ها به صورت پودر و یا اضافه
شده در ماست یا پنیر یا شیر وجود دارند و
انزیم ها نیز ممکن است برای این کودکان
تجویز گــردد اما در حــال حاضر هیچ
تحقیقی به صورت قاطع عنوان نمی کند
که این نوع درمان می تواند برای کودک
دارای اوتیسم موثر باشد.
تمامی این هفت مورد ممکن است به شما
و کودک شما توصیه شده باشد و همانطور
که گفته شد بایستی نتایج قاطعی برای
درمان اوتیســم با این هفت مورد وجود
داشته باشــد تا بتوان انها را پیشنهاد و
توصیه کرد و نمی توان این درمانها را در
مرحله فرضیه برای کودکان توصیه نمود.
یکی از نهادهایی که میتواند تایید کند
که این هفت درمان موثر اســت و قابل
استفاده FDA ،است که تاکنون تاییدی
از این ســازمان ارائه نگردیده است.نکته
مهم در مورد رژیــم غذایی برای کودک
دارای اوتیسم این است که به هیچ عنوان
بدون نظر یک متخصص تغذیه اقدام به
ارائه رژیم به کودک خود نکنید چراکه این
امر می تواند عواقب وخیمی برای کودک
به همراه داشته باشد.
شیر شتر و درمان اوتیسم
بهمن  1400بچههای آسمان
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اوتیسم
مطالعات گســترده ای وجود دارند که
نشــان می دهند افراد دارای اوتیســم
دارای میزان باالیی از استرس اکسیداتیو
هستند و شیر شتر با توجه به میزان باالیی
از انتی اکسیدان می تواند نقش موثری
در افزایش سطح پالسمایی گلوتاتیون
و سوپراکسیددیسموتاز در بدن کودک
دارای اوتیسم و کاهش استرس اکسیداتیو
داشته باشد.بر اســاس مطالعات منتشر
شده در ( NCBIموسسه ملی سالمت
آمریکا) شیر شتر می تواند با تغییر سطح
انتی اکســیدانی بدن فرد دارای اوتیسم
بر روی رفتار کودک دارای اوتیسم تاثیر
گذار باشد و باعث بهبود در رفتار او گردد.
از طرفی در برخی مقاالت دیگر نیز مطرح
می گردد که کودکان دارای اوتیسم که
دچار حساسیت های شدید گوارشی به
شیر گاو هســتند می توانند از شیر شتر
به عنوان جایگزین استفاده کنند.در این
مطالعات عنوان گردیده که شیر شتر می
تواند عالوه بر موارد گفته شده در کاهش
استرس و بهبود ارتباط و شناخت کودک
دارای اوتیســم نیز موثر عمل کند.البته
محققان عنوان می کنند که شــیر شتر
بایستی بیشــتر در مورد کودکان دارای
اوتیسم بررســی گردد و هنوز اجماعی
در مورد این درمان برای کودکان دارای
اوتیسم صورت نگرفته است.
درمانهای اشتباه و خطر افرین برای
اوتیسم
هر روز با توجه بــه نیاز خانــواده های
کودکان دارای اوتیسم و با توجه به افزایش
روز افزون اختالل اوتیسم در ایران افراد
سود جویی پیدا می شوند که می خواهند
برای خود بازاری از ایــن نیاز خانواده ها
ایجاد کنند نکته اینجاست که این امر تنها
در ایران اتفاق نمی افتد و در کشورهایی
مانند امریکاهم این افراد سود جو وجود
دارند و ســازمان غذا و داروی امریکا در
مورد این درمانها به خانواده ها هشــدار
می دهد که به آنها نیز در اینجا اشــاره
می کنیم.به یاد داشته باشیم که درست
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اســت که برخی از این درمانها و دارو ها
و جوشانده ها ممکن است برای کودک
ما بی خطر باشــد اما همین صرف زمان
و هزینه برای درمانهای بیهوده میتواند
انگیزه و توان خانواده ای را برای بهبودی
این اختالل در کودکانشان کاهش دهد.
این درمــان ادعا می کند کــه می تواند
با کاهش بار مواد شــیمیایی  ،ســمی و
فلزات سنگین بدن کودک دارای اوتیسم،
شرایط بهتری را برای کودک مهیا کند
و با پاک کردن خون فرد دارای اوتیســم
می تواند فــرد را درمان کنــد.دارو ها و
محلول های این درمان به شکل اسپری
،شیاف،کپسول ،قطره وجود داردFDA .
این درمان را اصال برای درمان اوتیســم
توصیه نمی کند و این کار را اشــتباهی
بزرگ برای این کــودکان می داند و این
درمان را برای بیماری هــای دیگر و ان
هم تحت تجویز پزشک متخصص ممکن
می داند.از بین بردن برخی مواد معدنی
موجود در بدن می تواند عواقب وخیمی
برای انسان در پی داشته باشد.به همین
خاطر پیش از اینکه به سراغ این درمان
بروید با پزشــک متخصص کودک خود
صحبت کنید.
درمان با اکسیژن پرفشار
توضیح ساده این درمان به این شکل است
که فرد در درون یک محفظه اکسیژن با
خلوص باال تنفس می کنــد .اما به هیچ
عنوان  FDAاین درمان را برای اوتیسم
توصیه نکرده است.
سمزدایی با حمام خاک رس
مبدعین این درمان ادعا می کنند که می
توانند با اضافه کردن محصوالتشان به اب
حمام(اب وان) سموم شیمیایی االینده
ها و فلزات سنگین را از بدن خارج کنند
و به شــکلی عجیب برای درمان اختالل
اوتیسم با راهکار خود تبلیغ می کنند که
این درمان نیز به هیچ عنوان توسط fda
مورد تایید نیست.
محصوالت مختلفی چون شیر خام شتر
که در همین مقاله نیز به ان اشــاره شده

،دی اکســید کلر( )mmsو روغن های
گیاهی مختلف،دعا نویســی،درمانهای
گیاهی،طب سنتی ،طب اسالمی ،طب
ایرانی ،جوشــانده دم گاو،خوردن خاک
مخصوص ،شیر االغ ،افزایش کلسترول
بدن با زرده تخم مرغ و …  .بینهایت درمان
های ساختگی و یا نامرتبط با درمان اتیسم
را افراد سود جو در داخل کشور و خارج
کشور ساخته اند تا بتوانند از طریق این
درمانهای تایید نشــده که هیچ پیشینه
علمی ندارند به سود مالی کالنی دست
یابند.چند راه وجود دارد که می توان این
افراد سود جو و درمانهای ساختگی انها را
شناخت:
• آنها محصوالت و یــا راه کارهای خود
را برای طیف گسترده ای از افراد نتیجه
بخش می دانند برای مثــال در یکی از
این سایتها مبلغین این نوع درمان همان
دارو یا خوراکی که برای مشکالت کلیه یا
سوزش ادرار و یا یوست معرفی می کنند
برای درمان اوتیسم نیز معرفی می کنند.
این یکی از نشانهای درمانهایی است که
هیچ اساس وبنیان علمی ندارند و ممکن
است از اساس خرافی باشند.همانطور که
گفته شد ممکن اســت مصرف این دارو
یا خوراک برای کودک بی زیان باشد اما
انگیزه ها و انرژی خانواده را تحلیل می برد.
اینکه برای دریافت ویزیت این درمان هر
ماه خانواده ای بخواهد به قم و یا تهران یا
هر شهری دیگر برود همین برای خانواده
ای که ممکن است نتواند با کودک خود
تا یک ارایشگاه برود تحلیل برنده است.و
البته در مواقعی ایــن درمانها می تواند
اثرات بدی داشته باشد مثال پایه یکی از
این کپسول ها که به واسطه یکی از والدین
به دست نویسنده این مقاله رسید پودر
قهوه بود و یا تجویز جوشانده پوست گردو
روزی یک لیوان برای خوردن توســط
کودک دارای اوتیسم!!!!
• افرادی که این درمانهارا تبلیغ می کنند
نشــان می دهند که فردی کامال اگاه به
اوتیسم هستند ولی هیچ استناد علمی

برای درمانهای خــود مطرح نمی کنند
برای نمونه فردی که برای اســتفاده از
قالبهای نمک در جای جای محل زندگی
کودک دارای اوتیسم برای یونیزه کردن
محیط زندگی بینهایت تبلیغ می کند و
اینکه نمک می تواند تمام بارهای منفی از
محیط زندگی دور کند اما برای گفته های
خود هیچگونه مستندات علمی ندارد.
• تعدادکمی از بیماری ها یا اختالالت
هســتند که می توانند به سرعت درمان
شوند اما اوتیسم از ان دسته اختالالتی
است که درمانی طولی (زمان بر ) دارد و
تا پایان عمر با فرد همراه است .پس اگر
کسی به شما گفت اوتیسم را درمان می
کند یا کودکتان را از طیف خارج می کند
حتما به او شک کنید.
• مراقب درمانهای معجزه اسا باشید این
درمانهایی که با کالمی زیبا در تالش اند
شما را تحریک به اســتفاده کنند حتما
دارای مشکالتی هستند چراکه در مانهای
اصولی اوتیسم دارای رزومه و پیشینه ای
شاید  40ساله اند که تا به امروز پیشرفت
نموده اند و هنوز هم در حال ارتقا هستند
پس به درمانهای یک روزه اعتماد نداشته
باشید
• درمانهایی هستند مانند نوروفیدبک
،انــرژی درمانی مگنــت تراپی و…..که
پژوهشهای کمی بر روی انها انجام شده اما
همچنانبواسطهسازمانهایشناختهشده
جهانی توصیه نمی گردند .این درمانها
را متخصصین باید به شــما پیشــنهاد
دهند چراکه این متخصصین هســتند
که می دانند چــه عواقب مثبت یا منفی
در انتظار کودک شما هست و با توضیح
تمام این موارد شما راهنمایی می کنند.
این متخصص می تواند پزشــک ،گفتار
درمان و یا کار درمان باشــد و قطعا می
تواند با مستندات علمی به شما ثابت کند
این درمانها می تواند برای کودک شما اثر
بخش باشد یا نباشد(.خوانندگان گرامی
لطفا اطالعات خود را در مورد درمانهایی
که برای فرزندان تان استفاده کرده اید و

از ان نتیجه ای نگرفته اید و یا برای او زیان
بخش بوده یا تنها از شما در این خصوص
سوء استفاده مالی شده در بخش دیدگاه
ها مطرح نمایید تا برای دیگرخانواده ها
نیز چراغ راهی باشد)
• بلوغ جنسی و آموزش نوجوان دارای
اوتیسم
• نوجوانان دارای اختالل اوتیسم دقیقا
مانند دیگر همسنهای خود از نظر جنسی
رشــد می یابند و تنها چیزی که در انها
متفاوت اســت مهارتهــای اجتماعی و
احساسی اســت که از این رشد جسمی
خود دارند و همین امرانها را نیازمند کمک
بیشتری می کند.در هر صورت نوجوان
دارای اوتیسم شما به رابطه جنسی عالقه
مند خواهد شــد چراکه این امر از اصول
نهادین و سرشتی انســان است و حتی
پیش از ان نیز ممکن است برانگیختگی
عاطفی رادر خود احساس کند.احساس
هایی که برای او بایســتی تعریف شده
باشند و او بایستی بداند چه اتفاقی برای
او در حال افتادن اســت.اما شما والدین
باید بدانید که بلوغ جنسی کودکان شما
در صورتی که او دارای عملکرد شناختی
خوب اســت می تواند هدایت شود ولی
برعکس انچیزی که گفته می شود فرد
دارای اوتیسم در حس عاطفی خود بیشتر
دچار چالش خواهد بود و درک عشــق
و رابطه عاطفی او با فــرد دیگر می تواند
برای او سازنده و یا در صورت شکست و
سرخوردگی مخرب باشد.هرچه کودک
شــما در مهارتهای اجتماعی ضعیف تر
باشد ممکن اســت او در روابطی ناسالم
تر و ریسک پذیرتر وارد گردد.حتما برای
کودک عملکرد باالی خود توضیح دهید
که احساس درست چیست؟ برای مثال
برای او توضیح دهیــد که در صورتی که
او با دیدن فردی احساس مورمور شدن
و یا سوزن سوزن شــدن کرد و یا اینکه
تپش قلب پیدا نمود و یا اینکه خواست
با او بیشتر باشــد و یا تمایل داشت به او
بیشتر نگاه کند این می تواند نشان دهنده

تمایل عاطفی او به فرد مقابل باشد .برای
آگاهی او از داستانهای اجتماعی استفاده
کنید و از تصاویر بهره بگیرید.این کار را
حتما انجام دهید چراکه این فرایند روی
دیگری نیز دارد .شــما با تعریف درست
حس عاطفی می توانید سوءاستفاده ها
را نیز برای او تعریف کنید و خطرات پیش
روی او را برایش روشن کنید.در همین
حین می توانید او را امــوزش دهید که
حریم خصوصی چیست؟اندام خصوصی
چیست؟و باید ها و نباید ها در این موارد
چیستند؟برای نمونه کودک شما بایستی
بداند که لمس بدن او توسط فرد دیگری
چه خطراتی به همراه دارد و یا اینکه کسی
بخواهد با کودک شــما تنهــا در مکانی
خلوت باشد و اینکه این رفتار سوءاستفاده
ممکن است از لمس موی سر و یا نگاهی
با محبت آغاز گردد.
منبع :مرکز اردیبهشت
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دهــه فجــر گرامــی بــاد
دهه فجر انقالب اســامی ،گرامیداشت
روزهای سرنوشتساز ملت ایران ،از تاریخ
 ۱۲تا  ۲۲بهمن ســال  ۱۳۵۷است .این
ایام پاسداشت وقایعی همچون بازگشت
امام خمینی (ره) به ایران اســامی پس
از  ۱۵سال تبعید و اعالم تشکیل دولت
موقت ،پیوســتن بســیاری از ارتشیان
به انقالب و بیعت نیــروی هوایی با امام
ی با حضور
بزرگوار ،شکست حکومت نظام 
شکوهمند مردم در صحنه به فرمان امام
خمینی (ره) ،فتح مراکز مهمی همچون
صدا و سیما و پادگانهای نظامی است،
که ســرانجام پیروزی انقالب اسالمی را
در پی داشت.
مردم ایران ،ایــام دهه فجر و ســالروز
استقالل و آزادی خود از چنگال استکبار
جهانی را ،که مرهــون خونهای مطهر
شــهیدان و مجاهدتهای ملت ایران و
رهبری امام خمینــی (رحمةاهللعلیه)
بود؛ هرساله جشن میگیرند و امیدوارند
که این انقالب به انقالب جهانی حضرت
مهدی (عجّ لاهللفرجهالشریف) ،متصل
شــده و جشــن برپایی حکومت عدل
الهــی را در عصر حضور حضــرت قائم
(عجّ لاهللفرجهالشریف) پاس بدارند
امام خمینی (ره)  ،باوجود همه ممانعتها
در تاریخ  ۱۲بهمن  ۱۳۵۷قدم در فرودگاه
مهرآباد نهاد و در میان استقبال بیسابقه
 ۳۳کیلومتری مردم ،وارد بهشــت زهرا
شد و با قاطعیت و صالبت و بیان مواضع
خود ،امکان برنامهریزی و عکسالعمل را
از وابستگان رژیم که در فکر توطئه بودند،
گرفت.
در فاصله کوتاه ورود امام خمینی (ره) تا
پیروزی انقالب اسالمی ،تحوّالت عظیمی
در کشــور رخ داد که به پیروزی انقالب
اســامی انجامید و بعدها دهه فجر نام
گرفت .در این فاصله کوتاه ،دولت موقّت
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از سوی ایشان به مردم معرّفی گردید.
آخرین توطئه رژیم برای سرکوبی قیام
ملّت ایران اســتفاده از توطئه حکومت
نظامی و انجام کودتا بود .بختیار نخست
وزیر دستنشانده رژیم پهلوی با حمایت
امریکا و به عنوان یک چهره ملی قصد مهار
انقالب و خاموش کردن شعلههای قیام
را داشت و میکوشید که با قانونی جلوه
دادن دولت خود ،قیام مردم را سرکوب
نماید .او مخالفت خود را با بازگشت امام
(قدسسره) اعالم ،و دستور بسته شدن
فرودگاههای کشور را میدهد.
امــا فرمــان تاریخــی امــام مبنی بر
بیاعتنایــی بــه حکومــت نظامی این
توطئه شــوم را خنثی کرد .به دنبال این
اعالمیه ،حکومت نظامی توسّ ــط مردم
شکسته شد و مردم یکباره به خیابانها
ریختند و با سنگربندی خیابانها عبور
ســتونهای انحرافی ارتش را سد کرده
و در برابــر بازماندههای رژیــم به دفاع
مســلّحانه پرداختند ،به فاصله کوتاهی
مق ّر فرماندهان ارتش ،نخســت وزیری
و ...به محاصره نیروهای انقالب درآمد و
نظامیان گروه گروه به مردم پیوستند.
سرانجام روز سرنوشت فرا رسید و در ۲۲
بهمن  ۱۳۵۷نظام پوسیده  ۲۵۰۰ساله
شاهنشاهی فرو ریخت و مبارزه  ۱۵ساله
مردم به رهبری امام خمینی (ره) به ثمر
نشست و انقالب شکوهمند اسالمی در
ایران ،پیروز گردید.
وقایع تاریخی منجر به دهه فجر
انقالب اســامی با شــهادت مشکوک
آیتاهلل سیدمصطفی خمینی در نجف
اشرف توسط عوامل رژیم شاهنشاهی وارد
مرحله تازهای شد و امواج خوروشانی در
بین مردم به پا کرد ،اما امام خمینی این
حادثه را از الطاف خفیه الهی دانستند.

قیام  ۱۹دی قم
روز  ۱۷دی  ،۱۳۵۶مقالــهای تحــت
عنوان «ایران و اســتعمار سرخ و سیاه»
با نام مستعار «احمد رشیدیمطلق» در
روزنامه اطالعات به چاپ رســید که در
آن به بهانه سالروز کشف حجاب جمالت
جســارتآمیزی به روحانیت و به ویژه
به شــخص امام خمینی (ره) به عنوان
مخالفان ترقّی و پیشرفت و مرتجعینی
که نباید مجال ابراز وجود و عقیده پیدا
کنند ،نوشته شد .انتشــار این مقاله که
با دستور مســتقیم دربار تهیه شده بود،
موجب اعتراض شــدید و گســترده در
سراسر کشــور بویژه در حوزه علمیه قم
شد ،بطوری که هزاران نفر از طالب و مردم
با حرکت دســتهجمعی به طرف منازل
مراجع اعتراض شدید خود را نسبت به
این اهانت به امام (رحمةاهللعلیه) ،بیان
کردند .در  ۱۹دی مــاه در تظاهراتی که
به همین مناســبت در قم بر پا شده بود
عدهای از تظاهرکنندگان توسط نیروهای
رژیم شهید و مجروح شدند .به دنبال این
کشتار وحشیانه تا چندین روز حوزهها و
بازار قم تعطیل و تظاهرات پراکنده ادامه
یافت.
قیام ۲۹بهمن تبریز
در  ۲۹بهمن  ۵۶حرکتی که از قم شروع
شــده بــود در تبریز تبدیل بــه موجی
خروشان شد .در چنین روزی در حالی
که هزاران نفر از مردم تبریز قصد داشتند
در مجلس ختم شهدای قم شرکت کنند
با درهای بسته مسجد روبرو شدند از این
رو بین مردم و نیروهای رژیم زد و خورد در
گرفت که عدهای از تظاهرکنندگان شهید
و مجروح شدند.
بدنبال کشــته و مجروح شــدن تظاهر
کنندگان ،مــردم عصبانی ســینماها،
مشروبفروشیها ،بانکها و ...را به آتش
کشیده و از این تاریخ جنبش وارد مرحله
جدیدی گردید.
عید فطر سال ۱۳۵۷
جمشــید آموزگار که در سال  ۱۳۵۶به

جای امیر عباس هویدا بر مصدر نخست
وزیر تکیه زده بود با گسترش امواج انقالب
اسالمی مجبور به اســتعفا شد و جعفر
شریف امامی که با شعار دولت آشتی ملی
ســعی در فریب انظار عمومی داشت به
نخست وزیری رسید ،او تاریخ شاهنشاهی
را لغو و قمارخانهها را تعطیل و مطبوعات
را آزاد و حزب رستاخیز را منحل کرد ،اما
هشیاری رهبری انقالب و مردم مسلمان
نقشه رژیم را نقش بر آب کرد.
روز  ۱۳شهریور  ۱۳۵۷نماز عید فطر در
قیطریه تهران به امامت آیتاهلل مفتح به
نحو بینظیری برگزار شد .عید فطر  ۵۷و
شتاب انقالب با آغاز ماه رمضان و برگزاری
مجالس و محافل متعدّ د در شــهرهای
کشور نهضت اســامی شتاب بیشتری
به خود گرفت .بر اثر روشنگریهایی که
توسط ســخنرانان و گویندگان مذهبی
در این ماه در مساجد صورت میگرفت،
تظاهرات و راهپیماییهای سراسری در
ایران شکل گرفت .رژیم شــاه نیز برای
مقابله با تظاهرکنندگان ســعی میکرد
از هر طریق اعم از کشتار ،اعالم حکومت
نظامی ،ایجاد هرج و مــرج و ...تظاهرات
مردم را ســرکوب کند ،ولی این اعمال
وحشــیانه نتیجه عکس داد بطوری که
در عید فطر  ۵۷دریایی از انسانها پس از
نماز عید به خیابانها ریختند و خواستار
برپایی حکومت اســامی شــدند .نماز
عید فطر ســال  ۵۷روزنــه امید و نقطه
عطفی جدید در تاریــخ مبارزات مردم و
نهضت روحانیت بود که باید آن را طلیعه
رهایی ملت ســتمدیده ایــران از قید و
بند قدرتهای اســتعماری و حکومت
دستنشانده پهلوی دانست.
تظاهرات  ۱۷شهریور
در پی تظاهرات میلیونی عید فطر ،نهضت
فراگیر شد بطوری که در فاصله بین عید
فطر و هفده شهریور مردم تهران هر روزه
به خیابانها ریخته و خواستار الغای رژیم
شاهنشــاهی و ایجاد حکومت اسالمی
میشدند .روز هفده شــهریور نیز مانند

روزهای قبل قرار بر راهپیمایی و تظاهرات
بود.
شــاه که از تظاهرات مــردم در روزهای
قبل به شــدت ناراحت بود به فکر چاره
افتاد .به همین دلیل ضمن اعالم حکومت
نظامی در تهران و چند شهر دیگر در روز
هفده شهریور تصمیم گرفت با یک کشتار
وســیع مردم را مرعوب کرده و به خیال
خام خود تا سالها شعلههای نهضت را
خاموش سازد .صبح روز هفده شهریور
که اکثر مردم از اعــام حکومت نظامی
بیخبر بودند همانند روزهای گذشته در
میدان شــهدا تجمع کرده تا راهپیمایی
دیگری ترتیب دهند کــه ناگهان ارتش
شاه از زمین و هوا به روی مردم بی دفاع
آتش کشود و خیابانهای اطراف را غرق

در خون نمود ۱۷ .شهریور  ۱۳۵۷بدین
شــکل در تاریخ انقالب به جمعه سیاه
معروف گردید.
هجرت امام به فرانسه
امام خمینــی در  ۱۳مهــر  ۱۳۵۷عازم
فرانسه شدند ،و از آنجا سکان کشتی مردم
را در امواج خوروشــان انقالب اسالمی
هدایت نمودند .در پی این هجرت تعیین
کننده ،دنیــا متوجّ ه ایران شــد و امام
توانستند با استفاده از وســایل ارتباط
جمعی دنیا از طریق ایراد ســخنرانیها
و مصاحبههــا صدای مردم ایــران را به
گوش جهانیان برسانند و در نهایت موفق
شــدند با رهبری خردمندانه خود تمام
توطئههای داخلــی و خارجی را خنثی
نمایند.
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تظاهرات تاسوعا و عاشورا
پس از هجرت تاریخســاز امام به فرانسه
چند حادثه مهمّ از جمله آتش کشیدن
مســجد جامع کرمان ،حادثه ســیزده
آبان و حمله به بــارگاه و صحن امام رضا
(علیهالســام) رخ داد که هر کدام نقطه
عطفی در تاریخ انقالب اســامی بودند،
ولی آنچه کاخ ستمشاهی را به لرزه درآورد
و شکست ابرقدرتها را در مقابل کلمه
حق به ثبت رساند مبارزات ماه محرم بود.
امام خمینی (ره) در پیامی به ملت ایران
چنین فرمودند " :با حلول ماه محرم ،ماه
حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد... ،
بر عموم ملت بپاخاسته است که با تمام
قدرت مخالفت خود را با شاه گسترش و
ادامه دهند و او را از سلطه خطرناکش به
زیر کشند".
تظاهرات تاسوعا و عاشورا ،عمال به صورت
همه برســی بر ضد رژیم شاهنشــاهی
درآمد و مردم در شعارهایشان خواستار
اســتقالل آزادی و جمهوری اســامی
شدید.
پیروزی نهایی
آخرین تیر ترکش شاه و اربابان غربیاش،
نخست وزیری شــاپور بختیار از اعضای
قدیمی جبهه ملی بود که با شعار سوسیال
دموکراســی آمده و خود را مرغ طوفان
میدانست.
دولت بختیار که حضور امام خمینی (ره)
را در ایران مانع از انجــام توطئههایش
میدید ،فرودگاهها را بســت تا حداقل
ســفر امام به تعویق افتد .در فاصله فرار
شــاه تا ورود امــام (رحمةاهللعلیه) دو
راهپیمایی بزرگ و میلیونی اربعین و ۲۸
صفر و تحصن علما و روحانیون در مسجد
دانشگاه تهران نیز صورت گرفت که هر
کدام پایههای رژیم شاه را متزلزلتر کرد
و سر انجام روز  ۱۲بهمن  ۱۳۵۷حضرت
امام پس از  ۱۵ســال تبعید به ایران باز
گشتند ،ورود امام به میهن را میلیونها
نفر از تهران و سایر نقاط کشور استقبال
کردند ،امام خمینی (ره) بــس از ورود
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به تهران ضمن حضور بر مــزار هزاران
شــهید انقالب اســامی ،در سخنرانی
خود در بهشت زهرا ،دولت بختیار را غیر
قانونی اعالم نمود و فرمودند که بزودی به
بشتوانه رای ملت و حق شرعی خود دولت
تعیین میکنند.
امام در  ۱۶بهمن ،مهنــدس بازرگان را
به نخست وزیری دولت موقت منسوب
نمودید .در روز  ۱۹بهمن ،پرسنل نیروی
هوائی ارتش به محضر امام رسیدند و با
ایشان بیعت نمودند .شب  ۲۱بهمن در
نیروی هوائی تهران در گیری مسلحانه
بین عــدهای از افــراد این نیــرو و گارد
شاهنشاهی پیش آمد که با دخالت مردم،
درب پادگانها به روی مردم باز شــد و
سالحهائی به دست مردم افتاد .آخرین
توطئه رژیم برای سرکوب قیام ملت ایران
کودتا بود .ســران ارتش دستاندر کار
کودتا شدند و در روز  ۲۱بهمن از ساعت
 ۴بعد از ظهر اعالم حکومت نظامی شد،
امّا فرمان تاریخی امام مبنی بر بیاعتنایی
به حکومت نظامی این توطئه شــوم را
خنثی کرد.
مردم در روز  ۲۲بهمــن به مراکز دولتی
نظامی ،انتظامی و رادیو و تلفزیون یورش
برده و آنها را فتح کردند ،با فرار بختیار از
ایران و اعالم بیطرفی ارتش در روز ۲۲
بهمن  ۱۳۵۷انقالب اسالمی ایران پس از
سالها مجاهدت ایثار ،فداکاری و مقاومت
در راه رضــای الهی با رهبــری بینظیر
حضرت امام خمینی و بــه همت مردم
سرافراز ایران به بیروزی نهائی رسید.
اصطالح دهه فجر
اصطــاح دهه فجر ،بــا الهــام از آیات
نخستین سوره مبارکه فجر برای اشاره به
روزهای  ۱۲تا سپیده دم  ۲۲بهمن به کار
میرود« .فَجْ ر» ،در اصل به معنی شکافتن
وسیع است ،و از آنجا که نور صبح تاریکی
شب را میشکافد ،از آن تعبیر به «فجر»
شده است.
بعضی «فجر» را در ایــن آیه ،به معنی
مطلق آن یعنی «سپیده صبح» تفسیر

کردهاند ،که مســلماً یکی از نشانههای
عظمت خداوند است ،نقطه عطفی است
در زندگی انســانها و تمــام موجودات
زمینی ،و آغاز حاکمیت نور و پایان گرفتن
ظلمت اســت ،آغاز جنبــش و حرکت
موجــودات زنده ،و پایــان یافتن خواب
و سکوت اســت ،و به خاطر این حیات،
خداوند به آن سوگند یاد کرده.
بنابراین ،درخشیدن اســام و نور پاک
وســلم) در
محمّ دی (صلیاهللعلیهوآله ّ
تاریکی عصر جاهلیــت یکی از مصادیق
فجر است ،و همچنین درخشیدن سپیده
صبح قیام مهدی (علیهالسالم) به هنگام
فرو رفتن جهان در تاریکی و ظلمت ظلم
و ســتم ،مصداق دیگری از آن محسوب
میشود .قیام عاشــورای حسینی در آن
دشت خونین «کربال» ،شکافتن پردههای
تاریک ظلم «بنیامیه» ،و نشــان دادن
چهره واقعی آن دیوصفتان مصداق دیگر
فجر بود .همچنین ،تمــام انقالبهای
راســتینی که بر ضد کفــر ،جهل ،ظلم
و ستم در تاریخ گذشــته و امروز انجام
میگیرد و حتی نخســتین جرقههای
بیداری که در دلهای تاریک گنهکاران
ظاهر میشــود ،و آنها را به توبه دعوت
میکند« ،فجر» است.
براین اســاس میتوان گفت که یکی از
بارزترین مصادیــق فجر در عصر حاضر،
انقالب اسالمی ایران است.
اصطالح دهه فجر با الهام از آیات نورانی
قرآن ،در سال  ۱۳۶۰به پیشنهاد و ابتکار
حجتاالسالم عبدالمجید معادیخواه
وزیر وقت ارشاد اسالمی برای جشنهای
انقالب از روز  ۱۲بهمن ،سالگرد بازگشت
امام خمینی تــا روز  ۲۲بهمن قرار داده
شد.
اهمیت و کارکردها
اهمیت دادن و گرامیداشــت دهه فجر؛
خصوصا راهپیمایــی روز  ۲۲بهمن ،در
حقیقت تبلور تجدید بیعت با آرمانهای
امام و انقــاب و عاملی برای عقب راندن
دشمن ،زنده نگه داشتن سنن الهی است.

توجه به دهه فجر نوعی تجدید قوا برای
نیروهای اصیل انقالب بوده و پاسداشت
نعمت
ِ
این دهه مبارک ،در واقع شــک ِر
بزرگترین معجزه الهی اســت .حفظ و
ارتقای امنیت عمومی حاکم بر کشور و
بیان دستاوردها و خدمات نظام اسالمی
در میان اقشــار مختلف مــردم از دیگر
اهداف برنامههای ایام دهه فجر و سالگرد
شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی است.
شرکت در مراسم راهپیمایی  ۲۲بهمن،
تنها یــک حضــور نمادین در جشــن
گرامیداشت پیروزی انقالب نیست ،بلکه
حضوری است که نمایانگر تاکید بر اصول
و آرمانهای انقالب و نماد فهم و بصیرت
ملی و نماد صالبت و اقتدار ملی و آمادگی
در مســئولیتپذیری در دفاع از انقالب
است و بههمین دلیل اســت که میزان
این حضور ،بیش از دیگر عرصهها مورد
توجه سردمدان نظام سلطه است .پس
از چهار دهه مقاومت و ایستادگی مردم
ایران در برابر توطئهها و دشــمنیهای
نظام سلطه ،بهموازات پیشرفتهای نظام
جمهوری اسالمی ایران و توسعه اهداف و

منافع انقالب اسالمی و گسترش گفتمان
مقاومت در میان مسلمانان و مستضعفین
جهان ،شگردهای دشمنان در مقابله با
نظام اسالمی نیز گستردهتر و پیچیدهتر
شــده و تالش دارند روشهای جدیتر
و کارآمدتری را علیه ایــران بکار گرفته
تا بهزعم خود نظام جمهوری اســامی
ایران را وادار به عقبنشــینی از اصول و
آرمانهای انقالب نمــوده و رفتار آن را
متناسب با خواست ســردمداران نظام
سلطه تغییر دهند.
دهه فجر در کالم امام راحل
اکنون که کشــور ما دهه فجر و سالروز
اســتقالل و آزادی خــود را از چنــگال
اب َرجنایتکاران جشن میگیرد و امید است
به همین زودی جشن سقوط حکومت
بعثی عراق را بگیریم ،این جانب سالروز
پیروزی اســام و کشــور و دهه مبارک
فجر را به ملت محترم و خصوص شــهدا
و مجروحین و معلولیــن و بازماندگان
و متعلقان آنان تبریــک عرض میکنم.
پیروزیها و سرافرازیها و افتخارات ملت،
مرهون فداکاری این عزیزان و همرزمان

آنان است .این فداکاران نشانهای افتخار
بر بــازوی ملت و جبیــن امتاند .تاریخ
مالئکةالل در
َّ
مجاهدات آنان را ضبــط و
دفاتر ملکوتی ثبــت مینمایند .خداوند
تبارک و تعالی از رحمت سرشــار خود،
شهیدان را برخوردار و آسیب دیدگان و
بازماندگان شــهدا و خاندان این عزیزان
را سالمت و سعادت ابدی عنایت فرماید.
سالم بر ملت مبارز و درود بر شهیدان و
رزمندگان آسیب دیده و افتخار و سعادت
و پیروزی بــرای مجاهدین اســام در
جبهههای دفاع از حق.
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روز مادر

روز پدر
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من پشــتم بــه تــو گرمه

این عشــق ناخالصی ندارد

بچه ها توی زندگیشون دوست دارند شبیه اولین نفری که باشند پدرشون باشه  .دوست دارند مثل اون حامی باشند  ،قوی
باشند و در تالش برای خوشحال کردن  .بی شک اولین قهرمان هر پسر پدرش و اولین عشق هر دختر پدرش .
شبیه پدر بودن سخته ؛ مجبوری همه مشکالت و غم های کار و زندگی را پشت در خانه چال کنی و توی خونه به روی زن
و بچه ها بخندی تا آب توی دل هیچکس تکون نخوره .
پدر راستی راستی کوه است.کوهی برای تکیه کردن واسه وقتایی که کم میاری و تنها ندایی که زبون میاری کلمه "بابا" .
به بابا ها هرروز بگیم دوستشون داریم  ،بگیم که چقدر حضورشان آرامش داره  .باباها پشت دستای زمخت و کارکردشون ،
ریشای بلند و شاید هم سیبیل های کلفتشون دل نازکی دارند که با هر بی توجه و بی مهری ما میگیره .
روزتون مبارک با معرفت ترین ها

مادر برای هر فرزندی معنای تمام چیزهایی است که از ما را به مهر و عشق متصل می کند عشقی که عصاره اش ناخالصی
ندارد و وجودت را پر می کند از آرامشی که نه در طبیعت سرسبز شمال و نه حتی می شود در خیابان های شانزلیزه فرانسه
پیدا کرد و مطمئنا هیچکس  ،هیچکس در این دنیا به اندازه مادر بچه هایش را دوست ندارد  ،محبتی نمی کند بدون هیچ
چشم داشتی و استخوان پیر نمی کند .
مادرهایمان را دوست داشته باشیم بیشتر از آن که داریم مثل خودش که وقتی بوق تلفن از  3تا بیشتر می خورد قلبشان
از سینه کنده می شود  .روز مادربیشتر از مبارک بودن برای وجود نازنین آن ها  ،مبارک بچه هایی است که آن ها را دارند
و گرمای دستشان را حس می کنند عشق در تمامی فداکاری هایی که یک مادر در حق فرزند خود می کند جریان دارد
حتی در پختن املتی ساده...
این جمله کلیشه ای را جدی بگیریم قدر مادر خود را بدانیم قبل از آن که مجبور شویم پشت خط تلفن و صدای بوق ممتد
در انتظار بمانیم.
روز مادر مبارک
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شخصیت مرد

از جنس مرد
انواع تیپ های شخصیتی مردان در
روانشناسی چیست؟
تیپ شخصیتی ،الگویی برای درک رفتار
و تفکر انسانها در انزوا یا با دیگران است.
شناخت ویژگی های شــخصیتی به ما
کمک میکند نقــاط ضعف و قوت خود
و اطرافیان را بهتر بشناسیم تا بتوانیم در
مسیر درســت در زندگی حرکت کنیم.
شــناخت انواع شــخصیت های روانی
میتواند بــه خصوص انــواع تیپ های
شخصیتی زنان در بســیاری از مسائل
روزمره هــم به ما و شــریک زندگیمان
کمک کند تا به درک مشترکی از یکدیگر
برســیم .هر فــردی فــارغ از اجتماع و
فرهنگی که در آن رشد پیدا کرده دارای
تیپ شخصیتیای اســت که در دسته
بندی روانشناسان جای میگیرد .همان
طور که همه ما با هم تفاوتهای ظاهری
داریم قطعا تفاوتهای شــخصیتی هم
داریم و این تفاوت به هیچ وجه به معنی
برتری یک تیپ شخصیتی نسبت به تیپ
شخصیتی دیگر نیســت .روانشناسان
تیپهای شــخصیتی را در مردم دسته
بندی و طبقه بندی کردهاند و هر یک را با
ویژگیهای خود در دستهای قرار دادهاند
که با شــناخت آن احتماال از رفتارهای
خود ،دوســتان و خانواده را بیشتر درک
میکنیم بنابراین در این مقاله قصد داریم
شما را با انواع تیپ شخصیتی مردان آشنا
کنیم.
مردان سیگما ()SIGMA MALE
یکــی از انواع تیپ های شــخصیتی در
روانشناسی مرد ســیگما یا همان گرگ
تنها اســت که به قوانین جامعه اهمیت
نمیدهد و طبق آنها بازی نمیکند (مگر
اینکه با اهداف او مطابقت داشته باشد).
گاهی اوقات به عنوان مغز متفکر شناخته
میشوند ،آنها تصویر بزرگتری از ساختار
42
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اجتماعی را که هیــچ کس دیگری آن را
متوجه نمیشود؛ درک میکنند .او از این
دانش به نفع خود در موقعیت اجتماعی
و احساسی استفاده میکند .این مردان
بنا به میل خود در تمام محافل اجتماعی
شناور هستند و میتوانند به راحتی خودرا
با هر نوع جمعی وقف دهند .مرد سیگما
شیفته بودن با زنان موفق است اما از درون
هیچ ارزشی برای این موفقیت قائل نیست.
تیپ شخصیتی (سیگما) در واقع در راس
سلسله مراتب هرم اجتماعی قرار دارد.
همانطور که میدانید ویژگیهای تیپ
شخصیتی از دوران کودکی در بدن شکل
میگیرد
مردان آلفــا (| )ALPHA MALE
شخصیتآلفا
شخصیت آلفا یا مردان آلفا تعداد غالب در
سلسله مراتب اجتماعی نسبت به دیگر
انواع تیپ شــخصیتی مردان ،هستند.
ویژگیهــای این تیپ شــخصیتی این
است که بسیار محبوب و بسیار اجتماعی
هســتند .مردان آلفا بــرای مقبولیت
اجتماعی و سلطه اجتماعی ارزش بسیار
باالیی قائل هستند .این دسته از مردان
عاشق بودن در مرکز توجه هستند و اغلب
در تالش برای بدســت آوردن موقعیت
اجتماعی بســیار باالیی هستند .اگر در
پی شــناخت ویژگیهای شــخصیتی
آلفاها هستید باید بدانید آنها برون گرا
هستند و بدشان نمیآید در سلسله مراتب
اجتماعی ،مردان دستههای پایینتر را
مسخره کنند (اگر این امر باعث پذیرش
اجتماعی بیشتر وی شود) .انسان آلفا برده
سلطه اجتماعی خود است .برای مردان
آلفا ظاهــر و هر آنچه کــه از آنها دیده
میشود؛ بسیار مهم است .در فعالیتهای
شغلی معموال به دلیل وضعیت اجتماعی
و انطباق موفق هســتند .زنان رده باال به
راحتی جذب مردان آلفا میشوند.
مرد بتا ()BETA MALE
یکی دیگر از انواع تیپ شخصیتی مردان
دسته سوم یعنی بتا اســت .مرد بتا در

محافل اجتماعی آلفا حضور دارد اما یک
قدم از پله اجتماعی پایین است .بتا هنوز
تالش میکند تا ظاهــر بیرونی خود را
حفظ کنــد و دارای موقعیت اجتماعی
زیادی است ،اما آنها به اندازه کافی آلفا
نیســتند تا بدانند چه چیزی را از دست
میدهند و هرگز نمیتوانند به دســت
آورند .آنها اعتماد به نفس ندارند و مطیع
مردان آلفا و  2طبقه برتر زنان هســتند.
مردان بتا ارزش بسیار باالیی برای ورود
و انطباق اجتماعی قائل هستند .این نوع
مردان اهمیت بسیار باالیی در پذیرش
خود از زن دارند و پیرو متولد میشــوند
اما وفادار هســتند .این دسته تیپهای
شــخصیتی مــردان با خانمهــا راحت
هستند و به راحتی آنها را درک میکنند
و با خانمها روابط صمیمانــه و به دور از
احساس عاشقانه برقرار میکنند.
مردان دلتا ()DELTA MALE
مرد دارای شخصیت دلتا دسته چهارم از
انواع تیپ های شخصیتی در روانشناسی
هستند .آنها ساختار اجتماعی را درک
نمیکنند و نمیدانند چگونــه بازی را
انجام دهند .به همیــن دلیل آنها برای
مشــاغلی که نیاز به ارتباطات قوی دارد
مناسب نیســتند .یک دلتا ممکن است
ال
در زمینههای ورزشی خوش تیپ و کام ً
توانا باشــد اما انتظارات اجتماعی مورد
نیاز برای ورود به دایره اجتماعی آلفا بتا
را برآورده نمیکنــد در نتیجه از محافل
اجتماعی آنها دور میماند .برای ظاهر
خارجی وی به اندازه ارزش آلفا و بتا ارزش
قائل نیست .این تیپ شخصیت از مردان
با همه زنان با احتــرام زیاد و رعب رفتار
میکند و برای همه زنان نقش حمایتگر
را بازی میکند .مردان دلتا بتوانند زنی
را به خود جذب و او را نگه دارند و وقتی
که موفق شدند همه چیز را فدا میکند
تا او را ترک نکند و احتماالً ارزش بیش از
حد خود را در رابطه قرار میدهد .در هر
صورت زنان حمایت پذیر برای مرد دلتا
دور از دسترس نیستند .این شخصیتها

مالیات دهندگان بسیار قانونمند هستند
و به اصطالح به تیپ شخصیتی کارمند
بانک معروفند.
مردان گاما ()GAMMA MALE
مردان گاما از نظر ساختار اجتماعی کمی
گیج شده اند و برای جای گیری در یکی از
دستههای انواع تیپ های شخصیتی در
روانشناسی و درک آن تالش میکنند.
آنها در دســته اجتماع آلفــا و بتا قرار
نمیگیرند .اما آنها بیــش از حد به خود
اعتماد دارند تا جایی کــه انعطاف پذیر
نیستند و از پذیرش اشتباه متنفر هستند.
این مســئله میتواند آنها را به انسانی
بحث طلب و مدافع تبدیل کند،.مرد گاما
هرگز اشتباه خود را نمیپذیرد .آنها هیچ
احساس مالکیت شخصی ندارند ،مغرور
هستند و نظرات حقایق شخص دیگری را
نمیپذیرند .مشکالت آنها همیشه تقصیر
شخص دیگری اســت .گاماها احساس
استحقاق بی دلیل دارند ،در راه خود قرار
می گیرند و از مصالحه خــودداری می
کنند .این دســته از مردان شاید بتوانند
زنی را مجذوب خود بکنند اما در حفظ او
مرتکب اشتباهات بزرگی میشوند
مرد امگا ()OMEGA MALE

مرد امگا در دسته بندی انواع شخصیت
های روانــی دقیقا قطــب مخالف مرد
آلفا اســت .آنها معموال تنها هستند و
حلقه اجتماعی کوچکــی دارند و دایره
امن خودشــان را در هر شرایطی حفظ
میکنند .جامعه از آنها اجتناب میکند
زیرا مهارتهای اجتماعی یا ظاهر بیرونی
ندارند تا با بیشتر محافل اجتماعی سازگار
شوند .به ظاهر هیچ اهمیتی نمیدهند و
اغلب تمایل به ایجاد ناهماهنگی در ظاهر
خود دارند .مردان امگا دارای مهارتهای
فردی بسیاری هستند و اغلب در رشته
خود بسیار باهوش هستند .مردان دارای
این تیپ شخصیتی در مشاغل  ITیا در
زمینهایفنیمشابهبسیارموفقهستند.
این مردان در جذب زنان و یا ایجاد یک
رابطه صمیمانه بســیار ناشــیانه عمل
میکنند و در بیشــتر مواقع با زنان هم
عقیده خود ارتباط پایدار برقرار میکنند
مرد زتا ()ZETA MALE
مرد زتا یک گرگ تنها با تیپ شخصیتی
متفاوت از ســیگما اســت که مســیر
خودش را در انواع تیپ های شخصیتی
در روانشناســی طی می کند .این مسیر
همیشه مستقیما از انطباق گرایان هرم

اجتماعی دور اســت .و سلســله مراتب
اجتماعی و قوانین اجتماعی را کامال درک
میکند اما آنها را بــه عنوان بازیهای
کودکانــه رد میکند .آنهــا می توانند
ســاختار اجتماعی را ببینند و معتقدند
که این تنها به عنوان ابزاری برای کنترل
و تفکیک عمل میکند .ایــن مردان به
انتخاب خود تجرد میکنند و نمیبینند
که با انجــام بازیهــای اجتماعی زن
میتوان هیچ ارزشی کسب کرد .معموالً
این مردان به اندازه کافی بزرگ هستند
که میتوانند بر خواستههای بیولوژیکی
خود تســلط یابند یــا در روابط بدی به
اندازه کافی بودهاند که میخواهند از آنها
خالص شوند .موفقیت در جهت زندگی
آنها متداول است زیرا بدون هزینه زنان
یا ســاختار اجتماعی ،انرژی به صورت
دســتههای مختلف به وجود میآید .او
ارزش بسیار باالیی را برای مالکیت خود و
خودسازی قائل است .یک مرد زتا ،آنقدر
بزرگ نیســت که بتواند بر خواستههای
بیولوژیکی خود نسبت به زنان غلبه کند.
او طبیعت زنانه را میفهمد و به عنوان یک
مرد بتا پنهان در محافل اجتماعی سفر
خواهد کرد و فلسفه شخصی خود را در
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انگیزشی

شخصیت مرد

مورد زنان حفظ خواهد کرد.
شناخت تیپ شــخصیتی در وهله اول
به شــما کمک میکند که خود را بهتر
بشناسید و مطابق روحیات خود بتوانید
شغل و تحصیالت مناسب خود را کسب
کنید و شریک زندگی و همراه مناسبی
که روحیات متناسب روحیات شماست را
بیابید .به یاد داشته باشید که داشتن یک
زندگی صمیمانه و موفق با همسر نیازمند
اطالعات کافی و مطالع مداوم است که
باعث شناخت زن و مرد از وظایف خود در
زندگی مشترک میشود
ماده. 12سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران موظف اســت حداقل دو
ساعت از برنامه های خود را در هر هفته
در زمان مناسب به برنامه های سازمان
بهزیســتی کشــور و آشــنایی مردم با
توانمندی های معلولین اختصاص دهد.
ماده . 13سازمان بهزیستی کشور موظف
است با ایجاد ساز و کار مناسب ،نسبت به
قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ،دادگاه
ها موظفند در نصب یا عــزل قیم افراد
معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل
و مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره. 1سازمان بهزیستی کشور موظف
است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ،در
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محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به
دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره . 2آیین نامه اجرایــی این ماده
ظرف مدت ســه ماه مشــترکا توسط
ســازمان بهزیســتی کشــور و وزارت
دادگســتری تهیه و بــه تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
ماده . 14مودیــان مالیاتی می توانند از
طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت
آن جهت احداث مراکز توابخشی ،درمانی
و حرفه آموزی و مســکن مورد نیاز افراد
معلول اقدام نمایند .گواهی هزینه مودیان
مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان
بهزیستی کشور رســیده باشد به عنوان
هزینه قابل قبول مالیات آنان تلقی می
گردد.
تبصره .آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا
توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت
امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ســه
ماه پس از ابالغ قانونی تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده . 15روسای سازمان های بهزیستی
اســتان ها مجازند در جلســات شورای
برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های
کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره .بــه منظور کمک به اشــتغال

معلوالن و مددجویان رئیس ســازمان
بهزیستی کشور مجاز است در جلسات
شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
مــاده . 16اعتبار مورد نیــاز اجرای این
قانون از محل منابع زیر تامین می گردد.
. 1محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها
حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه
ساالنه منظور می نمایند.
.2از محل اعتبــارات هزینه ای و تملک
سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که
تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات
الزام را به معلوالن ارایه می داده است.
.3از محل وجوه واصلــه از اجرای طرح
هدفمند کردن یارانه ها در کشور.
.4از محل صرفه جویــی در هزینه های
دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هیأت
وزیران مشخص می نماید.
تبصره . 1آیین نامه اجرایــی این ماده
توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره . 2آن تعداد یا بخشی از مواد این
قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشــته
باشد مادامی که اعتبار الزام از محل منابع
مذکور در این ماده تامیــن نگردد ،اجرا
نخواهد شد.

تمام تالش خودمــان را میکنیم تــا بپذیریم
ما برای توجیه هــر مخالفت و موافقتی،
حداقــل پیــش خودمان یک ســری
استداللها میآوریم و در بسیاری از موارد
ال منطقی
چنین اســتداللهایی را کام ً
و قابل قبــول میپنداریم .بعید اســت
کسی اســتداللی مطرح کند و خودش
آن اســتدالل را قبول نداشته باشد و در
عین حال از دیگران انتظار داشته باشد
که به هر شــکل ممکن آن استدالل را
بپذیرند .اما مشکل اینجاست که برخی
از استداللهایی که ما در ذهن خودمان
آنها را خیلی هم منطقی و قابل قبول در
نظر میگیریم ،ممکن است از نظر دیگران
غیرقابل قبول یا غیرمنطقی باشــند .از
جمله دالیل مهم چنین رخدادی گرفتار
شدن در دام استدالل انگیزشی هست.
منظور از اســتدالل انگیزشی سوگیری
ما در اســتدالل بر اســاس انگیزهها و

خواســتههای ناخودآگاهمان است .به
تعبیر توماس گیلوویچ ،وقتی دوســت
داریم چیزی درست و مورد قبول باشد،
از خودمان میپرسیم« :آیا میتوانم این
ادعا را باور کنم؟» و تمام تالش خودمان را
میکنیم تا دلیل یا بهانهای برای پذیرش
آن بیابیم .اما وقتی نمیخواهیم یک ادعا
درست باشد ،از خودمان میپرسیم« :آیا
مجبور هســتم این ادعا را باور کنم؟» و
به این ترتیب به دنبــال بهانهای برای رد
کردن آن میگردیم .این همان استدالل
انگیزشی هست.
نکته مهم در خصوص استدالل انگیزشی
اینکه با وجود ســاده بــودن تعریف آن،
تشخیصاش در استداللها و ادعاهای
خودمان چندان کار ســادهای نیســت.
برعکــس در چنین شــرایطی همه ما
ال
احســاس میکنیم که موضعــی کام ً

بیطرف و منطقی داریم و هیچ سوگیری
و تعصبی بر استداللمان حاکم نیست .در
حالی که شاید بتوان با قرار دادن خودمان
به جای فردی دیگر که شاید مخالف ما
هم باشد ،بتوانیم این شــانس را داشته
باشیم که این ســوگیری و تعصب را در
استدالل خودمان تشــخیص داده و در
جهت رفع آن بکوشیم .البته الزمه چنین
تالشــی ،در مرحله اول داشتن ارادهای
جدی برای دســتیابی به تفکر نقادانه و
همچنین ارائه استداللی منطقی و معتبر
هست.
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شخصیت زن

از جنس زن
«تیپ» از كلمه یونانی «توپس» به معنای
نقش یا اثر است .انواع تیپ های شخصیتی
در روانشناسی ،به معنای خصوصیات ویژه
ن شناختی خاصی است كه
جسمی و روا 
آدمها را از همدیگر مجزا میكند .به طور
کلی روانشناسان و پزشکان دریافتند که
مجموعهای از آدمها كه در یک دســته
از انواع تیپ شــخصیتی قرار میگیرند،
رفتارها و اندیشههای تقریبا مشابهی دارند
که در نتیجه واكنشهای بدنی آنها نیز
تا حدودی به هم نزدیک است .انواع تیپ
های شخصیتی در روانشناسی در زنان و
مردان متفاوت است و شناخت آنها به
اعضای خانواده دوستان و همسران کمک
میکند تا با یکدیگر تعامل داشته باشند و
رابطه صمیمانهای را شکل دهند .در این
مقاله قصد داریم با تیپ های شخصیتی
 a b c dدر زنان آشنا شویم .برای کسب
اطالعات بیشتر در رابطه با انواع تیپ های
شخصیتی در روانشناسی در مردان مقاله
زیر را مطالعه کنید.
روانشناســی زنان بر اســاس تیپ های
شخصیتی a b c d
تیپ شخصیتی زنانA
آیا شــما هم زنانی را میشناسید که به
نظر میرسد همیشه عجله دارند؟ آیا در
خانواده شما شخصی به کار خود اعتیاد
دارد؟ افرادی که در این نوع شخصیتها
جای میگیرند بیش فعــال ،پرانرژی و
بسیار پربار هســتند و هر کاری بخاطر
شغلشــان انجام میدهند .کار بیوقفه
باعث میشود کمی خانواده و دوستانشان
فرامــوش کنند .بــا تمام ایــن اوصاف
شخصیت تیپ  Aبا قابلیت رقابت پذیری
مشــخص میشــود که باید از دیگران
بهتر باشد .در بعضی مواقع ،پرخاشگری
میکنند زیــرا تعادل برقــرا کردن بین
خانواده ،کار و دوســتان برایشان امری
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دشوار است .از نظر تیپ شخصیتی زنان
نــوع  ،Aکار چیزی اساســی و ضروری
در زندگــی آنها اســت .کار و موقعیت
اجتماعی هســته مرکزی آنها است .بر
این اساس ،تیپ شخصیتی زنان گروه A
یکی از عوامل سرد مزاجی در زنان است
و یا حداقل این برداشتی است که از رفتار
آنها برداشت میشود .آنها احساسات
خود را سرکوب میکنند ،حساس نیستند
و همیشه سخت و محکم به نظر میرسند.
بدون شک ،آنها بسیار مستعد ابتال به
استرس یا اضطراب هستند و اغلب خیلی
زود دچار بیماریهای مربوط به استرس
از جمله بیماریهای قلبی میشوند
نکات قوت تیپ تیپ شــخصیتی
زنان A
• عاشق تغییر است
• سریع
• کارآفرین
• مدیر
• بلند پرواز
• مستقل
• پرشور
• خواستار حداکثر آزادی اس.
• رقابت طلب
نقاط ضعف تیپ شخصیتی زنانA
• یک دنده
• عجول
• سخت
• خشن
• بی احساس
• بد خو
• سلطه گر
تیپ شخصیتی زنان نوعB
برخالف آنچه از انواع تیپ های شخصیتی
در روانشناســی توضیح داده شد ،تیپ
شــخصیتی زنان گروه  Bبســیار آرام
هســتند .این زنان به راحتی اســترس
نمیگیرند .به همین دلیــل ،اغلب دیر
به قرار میرســند اما از این بابت عصبی
نمیشوند .افراد با شــخصیت تیپ  Bاز
طرفداران پرو پا قرص خواب هســتند.

بنابرایــن ،بیدار شــدن زود هنــگام یا
خوابیدن کمتر از  8ســاعت هیچگاه در
برنامه آنها نیســت .این باعث میشود
که زندگی بسیار آرام و بدون هیچ گونه
فشار داشته باشــند .در واقع ،آنها برای
اینکه بهترین باشند ،اهمیتی به رقابت
نمیدهند .آنها محدودیتهای خود را
میپذیرند و نیازی نیست که از دیگران
بهتر باشــند .افرادی که دارای این نوع
شــخصیت هســتند زندگــی را دقیقا
همانگونه که هســت می پذیرند و اجازه
میدهند همه چیز فقط با جریان پیش
برود .یکی از بزرگترین خصوصیات این
نوع شخصیت این اســت که آنها بسیار
همــدل و گرم هســتند .آنهــا از نظر
اجتماعی با مشکلی روبرو نیستند و مردم
را به خود جلــب میکنند .همچنین ،به
دلیل اعتماد به نفس زیادی که به خود
دارند بسیار جذاب هستند و معموال عزت
نفس باالیی دارنــد .گاهی اختالالتی در
دختــران پدید میآید بــه خصوص در
دخترانی که درای تیپ شخصیتی گروهB
هستند اختاللی به نام سندروم سیندرال
است.

نقاط قوت شخصیتی زنان نوع B
• مشتاق
• قانع
• دوست خوب
• کاریزماتیک
• ایده پرداز
• محرک
• خیال باف
• با نشاط
نقاط ضعف شخصیتی زنان نوعB
• درگیر
• گاه غیرواقعی
• تنها
• آنچه را که شروع کرده تمام نمیکند.
• دامنه توجه کوتاه
• مغرور یا لوس
• خودخواهی
• کلی گو
تیپ شخصیتی زنان نوعC
این نوع از انواع تیپ های شخصیتی در
روانشناسی در زنان بسیار بحث برانگیز
است ،زیرا منفعلترین و مطیعترین انواع
افراد را در بر میگیرد .زنانی که احساس
میکنند از بین تیپ های شخصیتی a b

 c dدر این گروه قرار دارند در برابر شرایط
استرس زا یا اتفاقات غیرمنتظره احساس
بی دفاعی میکنند .هر چقدر هم تالش
کنند نمیتوانند احساس ناتوانی خود را
از بین ببرند .این باعث میشــود که آنها
اغلب قربانیان خشونت خانگی ،تجاوز و
آسیبهای اجتماعی قرار گیرند .این به
این دلیل است که مطیع و مطابق آنچه از
اطراف انتظار میرود رفتار میکنند .آنها
توانایی تصمیم گیری ندارند و از این کار
بسیار ترسیدهاند .عدم امنیت آنها بسیار
جدیتر از افراد با شخصیت تیپ  Aاست.
افراد با شخصیت  Cاز بلوکهای عاطفی
مداوم رنج میبرند که میتواند پیامدهای
منفی بر سالمتی آنها داشته باشد .یکی
از ویژگیهای این گروه این است که این
افراد احساسات خود را مهار میکنند یا به
عبارت دیگر ،آنها احساسات خود را برای
خود نگه میدارنــد .به این ترتیب ،آنها
عصبانیت ،ناامیدی ،غم و اندوه را میبلعند
و برای ابراز آرامش نمیتوانند خودرا ابراز
کنند .این امر منجر به مشکالت جدی و
افسردگی میشود.
نقاطقوتتیپشخصیتیزناننوعC
• با دقت
• خالق
• قابل اعتماد
• تخیلی
• مستقل
• چیزی را تا اخر دنبال میکند.
• درستکار
• باهوش
• تحلیلگر
• متفکر و اندیشمند
نقاط ضعف تیپ شــخصیتی زنان
نوع C
• غیر اجتماعی به نظر میرسد.
• رفتار انتقادی
• نیمه خالی لیوان را میببیند.
• شکاک ،بی ایمان
تیپ شخصیتی زنان نوعD
تیپ شــخصیتی زنان نوع  Dســرعت

آهستهتری نسبت به کار و زندگی دارد.
این دسته از زنان به دنبال امنیت و زمان
طوالنی در کار هســتند و از انجام یک
کار تکراری روز به روز بســیار خوشحال
میشــوند .تکرار به آنها امکان میدهد
در کارهایی که انجام میدهند بسیار ماهر
شوند .به همین ترتیب ،اگر قوانین کاری
یا اجتماعی تغییر کند ،ناراضی میشوند؛
و دوست نخواهند داشت .زیرا روزمرگی
برای پایبند بودن به آنچه میدانند موثر
است .برای شخصیت تیپ  ،Dحتی اگر
روش فعلی ناخوشایند باشد ،روشهای
جدید و ناشناخته را بدتر میدانند.
نقاطقوتتیپشخصیتیزناننوعD
• محتاط
• بی ریا
• دلسوز
• ثابت و پایدار
• منصف و عادل
• آرام
• قابل اعتماد
• ناظر
• در انجام کارهای معمــول و تکراری
تبحر دارد.
نقاطضفتیپشخصیتیزناننوعD
• آرام و شمرده صحبت میکند.
• با تغییرات مخالف است.
• این دسته از زنان قاطع نیستند.
• کم رو
بهتر است قبل از شروع زندگی مشترک
و یا گســترش خانواده با انواع تیپ های
شخصیتی در روانشناســی بیشتر آشنا
شوید درباره خود و شــریک زندگیتان
بیشتر بدانید و مطالعه کنید .تا با شناخت
بهتر ،رابطه صمیمان ه و پایداری را بسازید.
گسترش خانواده مادر شدن و پدر شدن
وظیفه سنگین و شــیرینی است که به
مردان و زنان محول میشود پس بنابراین
در انجام درست این امر پیوسته بکوشید.
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فردوسی

معرفی فیلم

چــو ایــران نباشــد تــن مــن مبــاد
نام فردوسی برای هر یک از ما به معنای
فرهنگ ایرانی است  .فرهنگی که به نظم
در آمده و با آواز موزون خودش در کتابی
به اسم شاهنامه گرد آمده است و حس
حماسه ســازی را در ما تقویت می کند
 .رستم پیلتنی که پاشنه آشیل ادبیات
فارسی ماست و پیروزی های او همچون
مدال افتخاری بر شعر و ادب فارسی نقش
بسته است .ما در شاهنامه از عشق بیژن
منیژه  ،بی گناهی سیاوش و نوشداروی
بعد از مرگ سهراب غصه ها خوردیم1 .
بهمن ماه زادروز فردوسی طوسی است
کسی که شاهنامه را به یادگار گذاشت و
بسی رنج برد در سال سی تا عجم را زنده
نگهدارد بدین پارسی تا این کتاب اثری
فاخر باشد که وجودش نشانه هویت ملی و
نیازمند خانه هر ایرانی است.
همان طور که در زندگینامه فردوســی
آمده اســت ،آغاز زندگی وی ه م زمان با
گونهای جنبش نوزایش در میان ایرانیان
بود که از سده ســوم هجری آغاز شده و
دنباله و اوج آن به ســده چهارم رسید.
فردوسی از همان روزگار کودکی بیننده
کوشــشهای مردم پیرامونــش برای
پاســداری ارزشهای دیرینه بود و خود
نیز در چنان زمانــه و زمینهای پا به پای
بالندگی جسمی به فرهیختگی رسید و
رهرو سختگام همان راه شد.
فردوســی از همان ابتــدای کار که به
کسب علم و دانش پرداخت ،به خواندن
داســتان هم عالقهمند شد و مخصوصا
به تاریخ و اطالعات مربوط به گذشــته
ایران عشــق میورزید .همین عالقه به
داســتانهای کهن بود که او را به فکر به
نظم درآوردن شاهنامه انداخت .کودکی
و جوانی فردوســی در زمان ســامانیان
سپری شد .شاهان سامانی از دوستداران
ادب فارسی بودند .آغاز سرودن شاهنامه
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را بر پایه شــاهنامه ابومنصوری از زمان
سی ســالگی فردوســی میدانند ،اما با
مطالعه زندگینامه فردوســی میتوان
چنین برداشــت کرد که وی در جوانی
نیز به سرایندگی میپرداخته و چه بسا
سرودن داســتانهای شــاهنامه را در
همان زمان و بر پایه داستانهای کهنی
که در داســتانهای گفتاری مردم جای
داشتهاند ،آغاز کرده است.
شــاهنامه ،منظومه مفصلی اســت که
حدودا از  ۶۰هزار بیت تشــکیل شده و
دارای  ۳دوره اساطیری ،پهلوانی ،تاریخی
است .شاهنامه روایت نبرد خوبی و بدی
اســت و پهلوانان ،جنگجویان این نبرد
دائمی در هســتیاند .فردوسی سرودن
شاهنامه را بر پایه نوشتار ابومنصوری در
حدود سال  ۳۷۰هجری قمری آغاز کرد
و سر انجام آن را در تاریخ  ۲۵سپندارمذ
ســال  ۳۸۴هجری قمری (برابر با ۳۷۲
خورشیدی) با این بیتها به انجام رساند:
ســر آمد کنون قصــه یزدگرد بــه ماه
سفندارمذ روز ارد
ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چار به
نام جهان داور کردگار
این ویرایش نخستین شــاهنامه بود و
فردوسی نزدیک به بیست سال دیگر در
تکمیل و تهذیب آن کوشید .این سالها
همزمان با برافتادن سامانیان و برآمدن
سلطان محمود غزنوی بود .فردوسی در
ســال  ۳۹۴هجری قمری (برابر با ۳۸۲
خورشیدی) در سن شصت و پنج سالگی
بر آن شد که شاهنامه را به سلطان محمود
اهدا کند ،و از اینرو دست به کار تدوین
ویرایش تازهای از شاهنامه شد .فردوسی
در ویرایش دوم ،بخشهــای مربوط به
پادشاهی ساسانیان را تکمیل کرد .پایان
ویرایش دوم شــاهنامه در ســال ۴۰۰
هجری قمری در هفتاد و یک ســالگی

فردوسی بوده است:
چو سال اندر آمد به هفتاد و یک همی زیر
بیت اندر آرم فلک
ز هجرت شده پنج هشتاد بار به نام جهان
داور کردگار
فردوسی شاهنامه را در شش یا هفت دفتر
به دربار غزنه نزد سلطان محمود فرستاد.
به گفته خود فردوسی ،سلطان محمود
«نکرد اندر این داستانها نگاه» و پاداشی
هم برای وی نفرســتاد .از این رویداد تا
پایــان زندگانی ،فردوســی بخشهای
دیگری نیز به شاهنامه افزود که بیشتر در
خ کامی سراینده
گله و انتقاد از محمود و تل 
از اوضاع زمانه بودهاست .در روزهای پایانی
زندگی فردوسی از ســن خود دو بار یاد
کرده ،و خود را هشتاد ساله و جای دیگر
هفتاد و شش ســاله خوانده است .تاریخ
وفات فردوســی را بعضی  ۴۱۱و برخی
 ۴۱۶هجری قمری نوشتهاند .وی را در
شهر طوس ،در باغی که متعلق به خودش
بود ،به خاک سپردند.
از شاهنامه و زندگینامه فردوسی اینگونه
برداشت کردهاند که فردوســی با زبان
عربی و دیوانهای شاعران عرب و نیز با
زبان پهلوی آشنا بوده است.
از زمان دفن فردوسی ،آرامگاه او چندین
بار ویران شد .در ســال  ۱۳۰۲قمری به
دستور «میرزا عبدالوهاب خان شیرازی»،
والی خراســان ،محل آرامگاه را تعیین
کردند و ســاختمانی آجــری در آنجا
ساختند
شاهنامه متعلق به همه اقوام ایرانی از کرد
تا آذری و لر و بلوچ و خراســان و گیلکی
اســت و همه در این کتاب اقوام آریایی
ایران نامیده شدهاند.
یونسکو شاهنامه فردوسی را یکی از  ۳اثر
برجسته جهان معرفی کرد.

خــوک قــرار نیســت پاســخی بدهد
جنس سینما و فیلم سازی مانی حقیقی
را یا ما می توانیم دوست داشته باشیم و
جانانه از آن فیلم دفــاع کنیم یا در زبان
ســاده بیان کنیم که چه فیلم مزخرفی
بود!!! فیلــم هایی که مانــی حقیقی به
تصویر می کشد بیشتر دارای سبک پست
مدرنسیم را دارا هســت یعنی در تالش
واژگون کردن قواعد رایج حاکم بر ساختار
اصلی اســت  .جا دادن غیر واقعی ها در
دنیای واقعی البته به طــرز زیادی قابل
پذیرش  .در واقع خوک قرار نیســت به
تمام سواالت شما پاسخ دهد و اگر انتظار
دارید تا در پایان جواب ســوالهایتان را
به سادگی هر چه تمامتر دریافت کنید،
سخت ناامید خواهید شد!
چه سینمای پستمدرن را تلفیق هنر
واال و هنر پَست(یا عامه) بدانیم و چه آن

را کوالژی از نقضیهپردازی ها ،ارجاعات
گسترده به تاریخ سینما و بینامتنهای
ت مدرن
گوناگون« ،خوک» شمایلی پس 
دارد« .خوک» در عین به کار بردن قواعد
ژانر آن را به ســخره میگیرد؛ ارجاعات
ریز و درشتی به تاریخ سینما ،از «قرمز»
کیشلوفســکی گرفتــه تــا «قصههای
عامهپسند» تارانتینو ،میدهد؛ بر فیلم
بودنِ فیلم تاکید مــیورزد ،و مهمتر از
همه اینکه هر مخاطبی را جذب میکند؛
کمدی فیلم ،مخاطبــان عادی را جذب
میکند و ســویه روشنفکرنمایانهی آن،
ن ها را.
فیل م بی 
با این حال نداشتن یک تم واحد و حتی
تعدد مضامین باعث گشته تا «خوک»،
در ســطح بماند و در عین تــن دادن به
ت
ظواهر زیباییشناسانهی سینمای پس 

مدرن ،بدل به فیلمی پستمدرن نگردد.
همان گونه که یک فیلم برای نوآر بودن
پایبند به شــمایل ظاهری ژانر است و از
عناصر تماتیــک آن نیز پیروی میکند؛
«خوک» نیز برای آنکه فیلمی پستمدرن
باشد نیازمند چیزی بیش از یک شمایل
ظاهری صرف است.
فیلم مانی حقیقی فیلمی دو پاره اســت
که هر شــق آن مضمون متفاوتی با شق
دیگر دارد .در نیمه اول فیلم شاهد فوران
حســادت-های یک فیلمســاز ،روابط
مریضگونه هنرمند جماعت و مناسبات
ســاختاری جاری بین هنر و حاکمیت
که گاها منجر به سانسور و ممنوعالکاری
میگردد ،هســتیم .مضمونی که در این
نیمه بیش از هر چیزی آشــکار اســت
بررسی رابطه هنر با هنرمند ،مخاطب و

بهمن  1400بچههای آسمان

49

معرفی کتاب

معرفی فیلم
حاکمیت میباشد.
اما در نیمه دوم فیلم (از زمانی که حسن
کسمایی(حسن معجونی) برای نخستین
بار دستگیر می شود ).هر آنچه در نیمه
اول با ظرافت در بند نقد حقیقی گرفتار
ی رود و فیلمساز
گشــته بود به کناری م 
تیغ نقد خویش را متوجه موضوع دیگری
میگردانــد .کارگــردان در بخش دوم
فیلم ،که در کش و قوسهای یک بازی
رسانهای افتاده اســت ،به بررسی تاثیر
رسانه باالخص شبکه های اجتماعی بر
جامعه و نقد سلبریتیسم روی میآورد.
همین عدم وحدت و نبود یک تم یکسان
است که به کیفیت فیلم لطمهای جدی
وارد کرده و از یکپارچگی آن کاسته است.
هر چند که «خــوک» فیلم یکپارچهای
نیست ،اما بعضا مخاطبش را با سواالتی
جدی رو به رو میگرداند و نقدهای تند
و تیزی به سلبریتیسم و طبقه متوسط
جامعه وارد می کند .حسن کسمایی که
به زعم خود یک کارگردان برجسته و فرد
شماره یک سینمای ایران است از رسانه ها
و شبکههای اجتماعی گریزان است و هیچ
صفحهای در اینستاگرام ندارد .طنز سیاه و
تلخ مانی حقیقی آنگاه آشکار میشود که
کسمایی در یک موقعیت پارادوکسیکال
قرار میگیرد
پارادوکسی برآمده از تاثیرات منفی رسانه
که ممکن است به قیمت جان کسمایی
تمام شود .روند داســتان کسمایی را با
کاراکتری رسانهگریز به جایی میرساند
که اســتحاله مییابد و نــه تنها گرفتار
یک بازی اینستاگرامی میشود ،بلکه به
همراه همایون(سیامک انصاری) دست
به کارگردانی یک شوی تبلیغاتی برای
خریدن آبروی از دست رفت ه اش میکند.
شویی که بدل به فیلم خو ِد کسمایی ،با نام
«میعاد در مسلخ» میگردد.
کنایه دیگر ماجرا آنجاســت که پس از
ســکانس تارانتینویی تقابل کسمایی با
قاتل و ختم ماجــرا ،او عکس گرفتن از
وضعیت آشفته-اش برای اینستاگرام را به
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رهایی از آن وضع بغرنج ترجیح میدهد.
شمشیر نقد مانی حقیقی یک شمشیر دو
لبه است که یک لبه آن یقه سلبریتیسم را
می گیرد و لبه دیگر ،گردن طبقه متوسط
را .شــبکه اجتماعی از یک سو ماهیت
پوشالی ســلبریتی را عیان میکند که
در آنی از یک قاتل بــه یک قهرمان بدل
می شود و از سویی دیگر حماقت طبقه
متوسط را آشکار میگرداند که چه ساده
خام یک شــانتاژ رســان ه ای میشود .از
بررسی مضمونی خوک که بگذریم ،فیلم
ت انگیزی
ب آور و شگف 
پر از ایده های اعجا 

است که ذهن آشفته و خالق مانی حقیقی
را نمایندگی می کند .با وجود اینکه گاه
ایده های تصویــری وی در «خوک» از
یک ایده بصری صرف فراتر نمیروند و
به یکپارچگی فیلــم صدمه می زنند ،اما
همین ایده ها یک لذت بصری ناب را برای
مخاطبش فراهم میکند .ایدههای بصری
منجر به یک فانتزی فوقالعاده گشــته
که نمونه اش را در سینمای ایران کمتر
میتوان یافت.

همه چیزها رو عینا همونطور که قبال بودن ،درست میکنم
نام کتاب از شــخصیت اصلی آن گرفته
شده است .گتسبی مرد ثروتمندی است
که مهمانیهای مجللــی در خانه بزرگ
و رؤیاییاش برگــزار میکند .هیچکس
نمیداند او ثروتش را از کجا به دســت
آورده اســت و هدفــش از مهمانیهای
مجلــل و پرهزینهاش چیســت .همین
باعث شده است که کتاب در ابتدا مرموز و
معمایی به نظر برسد و کمتر به رمان های
عاشقانه مرسوم شباهت داشته باشد .این
کنجکاوی مخاطب را بــه خواندن ادامه
داستان ترغیب میکند.
فیتز جرالد بــا روایت گتســبی بزرگ
زندگی جامعه آمریکایــی بعد از جنگ
جهانی اول و گوشــهای از روابط انسانی،
جاهطلبیها ،خیانت ها و بیقیدیهای
بابشــده آن دوران یا به عبارتی رؤیای
آمریکایی را بــه ما نشــان میدهد .جا
دادن این مفاهیم در قالب یک داســتان
با نمادهای بسیار ،گتسبی بزرگ را به یک
اثر محبوب ،جذاب و البته عمیق تبدیل
کرده است .میتوان گفت راز محبوبیت و
تجدیدچاپهای مکرر این اثر نیز همین
است.
فیتز جرالد کتاب را در  ۸فصل و از زبان
یکــی از شــخصیتهای آن بهنام نیک
کاراوی روایــت میکنــد .او همســایه
جدید گتسبی و عموزاده دیزی از دیگر
شخصیتهای کتاب است.
گتســبی نماد جاهطلبی و تالش برای
درستکردن ازدسترفتههاست .دیزی
و همســرش ،تام ،نمادی از قشــر مرفه
هستند که ثروتزدگی و بیقیدوبندی
در رفتارهای آنها مشهود است .عالوهبر
شخصیتهای نمادین ،نور سبز آنسوی
ساحل که گتســبی ب ه آن اشاره میکند
از دیگر نمادهای کتاب بهمعنای آرزوها
و میل به رسیدن به آنهاست« :گتسبی

به چراغ ســبز ایمان داشــت ،به آینده
لذتبخشــی که سالبهســال از جلو ما
عقبتر میرود .اگر این بــار از چنگ ما
گریخت ،چه باک ،فــردا تندتر خواهیم
دوید و دســتهایمان را درازتر خواهیم
کرد و ســرانجام… یک بامداد خوش…
و اینچنین اســت ما کشتینشستگان،
برخالف جریان آب ،پارو ب ه ســینه دریا
میکوبیم و با این بیدقتیمان است که
ک سر بهسمت گذشته رانده میشویم».
ی 

گتسبی از آن دست کتابهایی است که
پس از مطالعه کامل آن و در کنار هم قرار
دادن نمادها و شخصیتهایش میتوان به
واقعیت آن و هدف اصلی نویسنده پیبرد.
به همین دلیل ،مطالعه نقدهای موجود
درمورد این اثر ،درک بهتری از آن به ما
میدهد.
از دیگر ویژگیهای بارز کتاب ،شــروع
جذاب آن است« :در سالهایی که جوانتر
و بهناچار آسیبپذیرتر بودم ،پدرم پندی
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معرفی کتاب
به من داد که تا به امروز آن را در ذهن خود
مزهمزه میکنم .او گفت“ :هر وقت دلت
خواست عیب کسی رو بگیری ،یادت باشه
که تو این دنیا همه مــردم مزایای تو رو
نداشت ه اند”»
اســکات فیتز جرالد ،ســپتامبر ۱۸۹۶
درسینتپال مینهســوتا در خانوادهای
کاتولیک و ایرلندی به دنیا آمد .در دوران
ی
نوجوانی به اســتعدادش در نوشتن پ 
برد و در ۱۳سالگی نخستین اثرش را که
رمانی کارآگاهی بود ،در مجله مدرسهاش
منتشر کرد .در ســال  ۱۹۱۳به دانشگاه
پرینستون رفت اما بعدها تحصیالتش را
نیمهکاره رها کرد.
او در دسامبر  ۱۹۴۰در ۴۴سالگی بهدلیل
حمله قلبی درگذشت .از جمله آثار این
نویســنده میتوان «این سوی بهشت»،
«زیبا و ملعــون»« ،آخرین قــارون» و
«بازگشت به بابل» را برشمرد.
این کتاب برای شماســت اگر بهدنبال
ســرگرم شــدن با یک رمان آمریکایی
هســتید؛ همچنیــن برای شــما که از
رمانهای بامحتوا و عمیق لذت میبرید.
گتسبی بزرگ برای آن دسته از مخاطبانی
که بهدنبال آشنایی با سبک فیتزجرالد
هستند یک نمونه جذاب و یک انتخاب
درست است.
بخشهایی از کتاب گتسبی بزرگ
تام و دیــزی آدمهای بیقیــدی بودند.
چیزهــا و آدمها را میشکســتند و بعد
میدویدند و میرفتند توی پولشان ،توی
بیقیدی عظیمشان یا توی همان چیزی
که آنها را به هم پیوند میداد ،تا دیگران
بیایند و ریختوپاش کثافتشان را جمع
کنند.
با ناباوری فریاد کشید که« :نمیشه تکرار
کرد؟ البته که میشه!» مثل دیوانهها به
اطراف خود نگریست؛ گویی گذشته در
سایه خانهاش ،همین دم دست او پنهان
بود« .همه چیزها رو عینا همونطور که
قبال بودن ،درست میکنم ».و به نشانه
تصمیم خود ،سرش را تکان داد.
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مقدار زیادی درباره گذشته صحبت کرد
و من به این نتیجه رسیدم که میخواهد
چیز ازدســترفتهای را ،مثال یک جور
تصور از خودش را که در کار عشق ورزی
با دیزی گذاشته بود ،دوباره به چنگ آورد.
از آن تاریخ به بعد ،زندگیاش مغشوش
و بینظم شده بود؛ اما اگر ممکن میشد
به نقطه شروعی در گذشته برگردد و از
آنجا راه را آهســته دوباره بپیماید ،شاید
میتوانســت معمای مجهول گمشده
را حــل کند .البد احســاس میکرد که
دنیای گرم گذشته را از دست داده و برای
دیرزیستن با رویایی یگانه بهای گزافی

پرداخته اســت .البد از میان برگهای
ترسناک به آسمانی ناآشنا نگاه میکرد
و به خود میلرزید از این که میدید چه
چیز بدقوارهای است گل سرخ و چه سرد
است آفتاب بر چمن نورسته .دنیایی نو،
دنیایی مادی بی آنکه واقعی باشد ،دنیایی
که در آن ارواح بینوا رویاها را مانند هوا
درمیکشیدند و کامال تصادفی به این سو
و آن سو شناور میشدند.
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