
 هوالشافی

 رفتارهای پیشگیرانه از بیماریها

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

ساله و دانشجوی سال آخر یک دانشگاه بزرگ غربی است.وی در دانشکده بازرگانی برای ترم پاییزه پذیرفته شده 23«الف »آقای 

ل است.او برای سالم ماندن،روشی طراحی کرده است و می کوشد آن را جزئی از زندگی عادی است و مشتاقانه منتظر فراغت از تحصی

 خود سازد.

امور دانشکده مقدار زیادی از وقت او را به خود اختصاص می دهد،ولیی او حداقل چهار مرتبه در هفته ورزش هوازی شدیدی انجام 

بخش تربیت بدنی دانشکده شرکت می کند یا ۀر کالس نرمش پیشرفتمی دهد و گاهی حدود هشت کیلو مترمی دود.مواقع دیگر ،د

حدود دو کیلو متر در استخر دانشکده شنا می کند.او حداقل شش ساعت در هفته صرف ورزش می کند و معتقد است که به سبب 

مه ورزش او به زمانی که صرف ورزش ،شبها بهتر می خوابد و در طول روز،سرحال تر و پر انرژی تر است.وی بر این باور است که برنا

 آن می کند ،می ارزد.

سخت می کوشد که برنامه غذایی سالمی داشته «الف.»اگر چه دوستان او به ندرت در مورد غذای خود دقت می کنند،ولی آقای 

های تازه و سبزیجات باشد.او از غذاهای نمکی و آماده ،اجتناب می کند و از غذاهای چرب در حد محدودی استفاده می نماید.وی میوه 

هر «الف.»و انواع حبوبات بیشتر مصرف می کند،شیر کم چربی می نوشد و ماهی و مرغ،بیش از چند بار در هفته نمی خورد .آقای 

روز مولتی ویتامین و مکمل معدنی می خورد .او به منظور آرمیدگی و کنترل احساس تنش ،هر چند دفعه که بتواند تمرین یوگا و 

سیگار نمی «الف.»ام می دهد.وی حداقل سالی یک بار فشار خون خود را در مرکز بهداشتدانشکده وارسی می کند.آقای مراقبه انج

 .کشد،هر گز داروهای غیر مجاز مصرف نمی کند،و همیشه هنگام رانندگی کمر بند ایمنی می بندد

ی اخیر در باره ارتقای سالمتی و پیشگیری از بیماری یک برنامه خیالی نیست .این برنامه بر اساس شواهد علم«الف.»آقای  ۀبرنام

 استوار است.فعالیتهای او بر پایه به حداقل رساندن خطر های بهداشتی شناخته شده مبتنی است.



ساله است.شوهرش شش سال پیش فوت کرد .او از وضع مزاجی نسبتاًخوبی برخوردار است.چنج 64مادر بزرگی بیوه و «ل.»خانم 

سرطان رحم،تخودانها،لوله های رحمو رحم وی ،در یک عمل جراحی برداشته شد.خوشبختانه او نسبت به انجام  سالپیش به سبب

معاینات منظم پزشکی دقیق بود.وی خونریزی غیر طبیعی را به محض وقوع به پزشک خود گزارش داد.سرطان او زود تشخیص داده 

 شد و درمانِ به موقع ،زندگی او را نجات داد.

سیگموئید »ال یک بار تحت معاینه کامل بهداشتی قرار می گیرد.وی برای تشخیص ابتال به سرطانِ قولون و راست روده،عمل او هر س

و برای تشخیص سرطان سینه،پرتو نگاری سینه را انجام می دهد .او تالش می کند که از برنامه غذایی سالمی تبعیت «اسکپی 

اده و دوستان خود فعاالنه بجوشد .او پانزده سال پیش سیگار را ترک کرد،ولی هنوز اظافه کند،برای ورزش پیاده روی کند و با خانو

 وزن دارد.

طی بیشتر ایام زندگی خود ،به سالمتی اش توجهی نداشت .او سیگار می کشید،به طوری که ریه اش آسیب دید.البته «ل.»خانم

نی قرار داد که ممکن بود هر گز به طور کامل از بین نرود.برنامه بعضی از آسیبها بازگشت پذیرند،ولی او خود را در معرض سرطا

غذایی او دارای چربی زیاد بود،و تا حدی هنوز هم چنین است.زندگی او بسیار کم تحرک بود و تقریبًاهر گز ورزش نمی کرد.بنابراین 

است.استخوانهایش آسیب پذیر شده اند و  عروقی او ضعیف –با وجود پیاده روی روزانه،دچار کشیدگی عضالنی است و سیستم قلبی 

 وی در معرض شکستگی استخوان قرار دارد و ممکن است در بقیه عمرش زمینگیر شود.

زندگی فعال فرد ۀدر روزگار جوانی او،ورزش مرسوم نبود.بر خالف امروزه،در آن زمان شواهدی مبنی بر این که ورزش می تواند دور

 را طوالنیترکند،وجود نداشت.درحقیقت ، را افزایش دهد و حتی مدت عمر او

چند دهه پیش،افرادی که مشغول ورزش و عادات بهداشتی دیگر بودند،کمی غیر عادی تلقی می شدند.پزشکی،بر درمان متمرکز بود 

را اختالالت افراد ۀحاکی از آن بود که علوم پزشکی ممکن است بتواند هم1960و1940،1950و تحوالت فنی پزشکی در دهه های 

 سر و سامان دهد،ولی بعد ها بسیاری از محدودیتها ی علم پزشکی نمایان گردید.

متفاوت زندگی او در گذشته می توانست وی را به سالمتی بهترِ امروزه رهنمون ۀاز خود می پرسد که چگونه شیو«ل.»گاهی خانم 

 سازد.



ی کردید،احتماالًبه اکثر درمانهای پزشکی قابل دسترس در را به خاطر بیاورید.اگر شما در آن زمان زندگی م1900زندگی در سال 

آنتی ۀده روزۀجهان،دست می یافتید .با وجود این،شاید محتملترین علل مرگ شما،عفونت باکتریایی می بود که این روز ها دور

 بیوتیک در مان می شود.

بب بیماریهایی بود که ما دیگر آنها را شدید تلقی نمی % از جمعیت امریکا مردند،و مرگ بسیاری از آنها به س2،تقریبا1900ًدر سال 

%مرگ و میر ها به علت ذات الریه و آنفوالنزا بود،بیماریهایی که امروزه تقریبًا 12تقریباً 1900(؛مثالً،در سال 1979کنیم)توماس،

%آنها به دلیل 8معلول سل و بیش از1900 %مر گ و میر ها در سال11شایعند و اکثر افراد مبتال به آنها کامالًبهبود می یابند.بیش از 

اسهال خونی و التهاب و زخم روده بود.این بیماریها بدین جهت چنین مشکالتی را ایجاد می کردند که در آغاز این قرن،برای ریشه 

دچار عفونت وخیم باکتریایی ،سل و عفونت روده  آنتی بیوتیک وجود نداشت.عالوه بر این ،علم پزشکی برای آنان که  ۀکنی ذات الری

ویروسی مثل آنفلونزا بودند،کمتر درمان حمایتی مؤثری فراهم می کرد.سطح بهداشت عمومی به حدی ضعیف بود )مثالًسیستم 

فاضالب یا وجود نداشت یا بسیاری ابتدایی بود و شهر ها کثیف بودند(که بیماریهای عفونی به سرعت شیوع می یافت و بیماریهای 

 (.1978تورنز،همه گیر زیاد بود)

%جمعیت 1،میزان مرگ ومیر ،کمتر از 1980ۀبه بعد ،فوق العاده تغییر کرده است؛مثالً،در ده 1900بدیهی است که جهان ،از سال 

 -پزشکی را کامالًتغییر داد.نهایتاً وسایلی برای درمان عفونتهای باکتریاییۀ،چهر1940 ۀبوده است.ورود آنتی بیوتیکها به بازار در ده

ایجاد گردید.اقداماتی برای مراقبت از افراد مبتال به عفونت ویروسی به عمل آمد و  -ر را درطی تاریخ به ستوه آورده بودکه بش

واکسیناسیون پیشگیری از ویروسهای بسیار مشکل آفرین )مانند آبله،فلج،سرخک،اوریون و سرخچه(به سالمتی و تندرستی کمک 

%از مرگ و میرها را موجب شده است،و این مرگ و میرها معموالًدر میان 3ذات الریه کمتر از ،آنفوالنزا و 1980ۀفراوانی کرد.در ده

افراد مسن و کسانی که قبالًدچار بیماری شدیدی بوده اند،اتفاق افتاده است.امروزه امریکاییها از برخی مشکالت سالمتی رنج می برند 

 آنها را بررسی می کنیم. که نسبت به گذشته بسیار متفاوت است.در اینجا برخی از

 بیماریهای رو به وخامت

اول آن بسیار سالمتر ند و به طور چشمگیر،بیشتر عمر می کنند.افراد نسبت به قبل ،کمتر ۀآخر قرن بیستم،نسبت به ده ۀمردم در ده

 ی افتد.بر اثر بیماریهای مسری و در سالهای جوانی می میرند.مرگ ومیرها دیرتر و به دالیل متفاوتی اتفاق م



(بود.یکی از علل شیوع این %11(و سکته)%18%مرگها(، سرطان)38گذشته ،امراض مهلک عمده در امریکا ،بیماری قلبی)تقریباًۀدر ده

بیماریها آن استکه اکنون عمر مردم به قدری طوالنی شده که نهایتاً پس از عمری طوذالنی این بیماریها به سراغ آنان می آید؛مثالً،در 

هر فرد در امریکا به طور متوسط قبل از رسیدن به سنی که اکنون اکثر افراد دچار سرطان یا بیماری قلبی شده یا سکته  ،1900سال 

به ناتوانی و مرگ زود رس «عادات غیر بهداشتی »).عالوه بر این ،امروزه دانشمندان بر این باورند که 1979می کنند،می مرد)توماس،

 (.1973کند)بالک،ناشی از این بیماریها کمک می 

%از میزان مرگ و میر 2این سه بیماری مهلک کنونی ،مثل بیماریهای دیگری،از قبیل دیابت و التهاب کبد )که هر کدام،علت تقریباً

ایجاد –مثالًباکتری و ویروس –به حساب می آیند(،شباهتی به بیماریهای مسری ندارند و به سبب میکروب بیماری زای مشخصی 

(،و به  عنوان بیماریهای 1909طبیعتاًچند عاملی اند ؛یعنی ریشه در عوامل بسیاری نظیر وراثت و رفتار دارند)دابوس، نمی شوند،بلکه

نشان داده شده ،اعتقاد بر این است که عدم انجام برخی رفتار های 3-1مزمن رو به وخامت تلقی می شوند .همان طور که در شکل 

 ب(.1979کمک می کند ،و در برخی موارد،علت به وجود آمدن آنهاست)کالی فانو،مهم بهداشتی به ایجاد این بیماریها 

بیماری قلبی،علت اصلی ناتوانی دایمی در افراد چهل سال به باال است.اکثر حمالت قلبی به بیماری سرخرگهای کرونر  بیماری قلبی:

 قلب مربوط می شود که خود به سبب تصلب شرایین ایجادمی گردد.

همان طور که در فصل دوم دیدیم ،تصلب شراییسن،وضعیتی است که در آن ،چربی و اجرام فیبروزی مجرای سرخرگهای کرونر قلب 

قلب  ۀسرخرگها بسته شدند،ماهیچرا تنگ کرده و در نتیجه ،خونی را که می توانست به قلب برسد کاهش می دهند.هنگامی که این 

نامیده می «حمله قلبی»از خون و در نتیجه از اکسیژن محروم می شود.این وضعیت ،انفارکتوس قلبی است که در اصطالح عمومی

شود،و ممکن است باعث صدمه دیدن یا ازبین رفتن بخشی از ماهیچه قلب گردد.انفارکتوس قلبی ممکن است به تدریج ضعف شدید 

 (.1982ه و یا به علت نارسایی قلبی،باعث مرگ او شود)هامیلتون،رز،فرد گشت

 

 

 

 

         یقلب یماریب

 ات       یاستعمال دخان●

       یعاطف یفشار ها●

 فشار خون مهارنشده   ●

                      یچاق●

 تحرک یب یسبک زندگ●

 ابت مهار نشده        ید●

 کلسترول باال            ●

 سرطان                 

 ات                    یاستعمال دخان●

قرار گرفتن در معرض     عوامل ● 

             یطیمح یسرطان زا

               یپر چرب ییغذاۀبرنام●

 قرار گرفتن در معرض تشعشع   ●

 قرار گرفتن در معرض نور آفتاب●

نه یمعا  یاجـتـنـاب از  اقـدام  بـرا●

ش ینه و آزمایس ی)مثالًپرتونگار

 سکته          

 ات     یدخاناستعمال ●

 فشار خون مهار نشده●

                    یچاق●



 

 

 

 بیماری قلبی،سرطان و سکتهۀ:عوامل خطر زای رفتاری شناخته شد3-1شکل

تصلب شرایین به عوامل بسیاری مربوط است که فقط برخی از آنها ممکن است تغییر یابد یا مهار شودعواملی همانند 

خون،چاقی ،استعمال دخانیات،دیابت،واکنش در مقابل تنیدگی عاطفی)که در فصل دهم بررسی خواهیم  خانوادگی،فشارۀ:تاریخچ

کرد(،سبک زندگی بی تحرک و کلسترول باال.در حقیقت ممکن است زندگی به سبکی غیر بهداشتی ،مثالًاستعمال دخانیات،داشتن 

%از مرگهای ناشی از بیماری 80در مقابل فشار روانی،علت اضافه وزن،خوردن  غذای پر چربی ،ورزش نکردن،واکنش خصومت آمیز

(.تحقیقاتنشان داده است که عوامل خطر بار بیماری قلبی را می توان با تغییر رفتار افراد 1982قلبی به حساب آید)هامیلتون،رز،

دو از عوامل زمینه ساز بیماری قلبی  کاهش داد یا از بین برد.تبعیت دقیق از برنامه های درمانی مربوط به فشار خون و دیابت )که هر

غذایی کم چربی ،اجتناب از سیگار ،ورزش منظم،و تغییر واکنش در قبال تنیدگی می تواند به کاهش  ۀاند(،حفظ وزن طبیعی و برنام

 خطر بیماری قلبی کمک کند.همان طور که خواهیم دید،این اعمال از جمله موارد کنترل رفتاری فرد به حساب می آیند.

آنها رشد سلولهای نئوپالستیک است.سلولهای نئوپالستیک ۀسرطان یک بیماری نیست،بلکه دسته ای از بیماریهاست که نشان سرطان:

بزرگترند و بسیار سریعتر از سلولهای طبیعی تقسیم می شوند،و تا آنجا که در حال حاضر شناخته شده است ،کار مفیدی انجام نمی 

رشد کرده و به سراسر بدن گسترش می یابند و گاهی این گسترش بسیار سریع است.مجموعه ای از دهند.سلولهای بدخیم)سرطانی(

این سلولها یک غده را تشکیل می دهند .غده ممکن است بر کارکرد طبیعی دستگاههای بدن اثر بگذارد و بدین وسیله آنها را از کار 

 (.1982بیندازد )هامیلتون،رز،

و درمان سرطان اختصاص یافته،اما تا کنون جوابهای کافی به دست نیامده است.تغییر شکل بدخیم تحقیقات بسیاری به کشف علت 

ویروسها،عواما سرطان زای فیزیکی و شیمیایی ،استعداد ژنتیک ،به خطر افتادن سیستم ۀسلولها،ممکن است ناشی از تأثیر و تأثر پیچید

الًدر واکنش به عوامل سرطان زایی مانند سموم محیطی ، سیگار، برخی غذاها نظری ،بدن انسان،مثۀغذایی باشد.از جنبۀایمنی و برنام

و چاشنیها ، پیوسته سلولهای سرطانی ایجاد می کند.یک سیستم ایمنی ،با کار کرد خوب ،این سلولها را شکار کرده و از بین می 



ل دهم(،تشعشعات ،و حتی خود سرطان ممکن برد،ولی برخی عوامل ،مثالً:سرماخوردگی،داروهای سمی،تنیدگیهای هیجانی)ر.ک:فص

 (.1982است جلو کار سیستم ایمنی را بگیرند)هامیلتون،رز،

هنوز دانشمندان مکانیزم دقیقی را که از طریق آن،عامل سرطان زا باعث بدخیم شدن سلول می شود و نیز عواملی که توانایی سیستم 

اهش می دهند،کشف نکرده اند.بنابراین ،مکانیزم کلی ایجاد سرطان و ایمنی را برای از بین بردن سلول سرطانی افزایش یا ک

آنها وجود  ۀسرطانهای خاص و عوامل خطر ساز ویژۀمبارزه با آن هنوز شناخته نشده است؛اما تحقیقات تجربی فراوانی دربارۀوسیل

 سرطان در اختیار ما می گذارند. دارد که برخی از این عوامل،رفتاری اند.این پژوهشها اطالعات مهمی در باب پیشگیری از

نسوز و بنزن( که در ساختمانها و آبهای آلوده وجود ۀعوامل سرطان زای بسیاری شناخته شده است )مانند ترکیبات شیمیایی پنب

 دارد.بدیهی است که پیشگیری از سرطان مشتمل بر اجتناب از این مواد است،و این هدفی است که شاید به میزان زیادی به محیط

،سرطان زا هستند.ثابت شده است که این دارو باعث (DES)شخص بستگی داشته باشد.برخی داروها ،مانند دی اتیل استیل بسترول

سرطان اندام تناسلی در اشخاص جوانی می شود که پیش از تولد )در رحم مادر( در معرض آن قرار گرفته بودند.پیاپی با چیزهایی 

عوامل سرطان زا نمی توان اجتناب کرد.افراد ممکن است در محل کار در ۀطان زا هستند.از هممثل سیگار مواجه می شویم که سر

نسوز یا در معرض داروهایی باشند که مدتها قبل از شناخته شدن خطرهای آنها،تجویز شده اند،ولی پیشگیری ۀمعرض برخورد با پنب

 افراد هست. از قرار گرفتن در معرض برخی مواد مرگبار ،مثل سیگار ،در توان

ما به خطر سرطان ۀروانشناسان سالمت،به بررسی عوامل خطر بار رفتاری مرتبط با سرطان می پردازند ،عواملی که در فعالیتهای روزان

%موارد سرطان ریه است  و سرطان ریه باعث حداقل 80کمک می کنند؛مثالً،اعتقاد بر این است که کشیدن سیگار علت حداقل 

دهانی )شامل دهان و زبان(،مجاری تنفسی ۀاز سرطان است.همچنین سیگار یکی از علل اصلی سرطان حفر از مرگهای ناشی25%

غذایی پر چربی ،عامل مهمی،هم در سرطان قولون و ۀفوقانی ،مری،لوزالمعده،کلیه ها و مثانه تلقی شده است.اعتقاد بر این است برنام

ماورای بنفش خورشید(ممکن است ۀکردن)قرار دادن پوست در معرض اشع (.حتی برنزه1988هم در عود سرطان سینه است )ارون،

 (.3-1ۀباعث سرطانهای پوست بد شکل کننده و نیز نوع مرگباری از سرطان به نام مالنوم بدخیم گردد)ر.ک:حاشی

 :سرطان پوست،اطالعات و پیشگیری 3-1حاشیه 

جوشهای صورت ارائه می ۀارات را می گفت و همچنین تبایغی دربار،در حالی که مجری برنامه این عب«زمان ،زمان برنزه شدن است»

و این برنامه،برای همه شما حاضرانی است که تعطیالت آخر هفته را به منظور برنزه شدن در اینجا می »داد،چنین گفت:



باًهمه امید وار بودند که پوستشان طبق معمول ،ساحل پر از افرادی بود که ساعتها زیر آفتاب داغ دراز کشیده بودند،و تقری«گذرانید...

قهوه ای طالیی شود.ولی بسیاری از آنان چون نتوانسته بودند به طور مناسب از چتر محافظ آفتاب استفاده کنند،پوست بدنشان 

 سوخته بود و برخی نیز اصالً از آن استفاده نکرده بودند.

مخاطره است.قرار گرفتن در معرض نور آفتاب ،احتمال ایجاد سرطان حمام آفتاب گرفتن ،به ویژه برای افراد سفید پوست ،کاری پر 

ماورای ۀپوست را به طور گسترده ای افزایش می دهد.معلوم شده است که سه نوع عمده  از سرطان پوست با قرار گرفتن در معرض اشع

با سلولهای متورق،و مالنومبدخیم.کارسینوم  بنفش خورشید رابطه دارد.این سه نوع عبارتند از کارسینوم با سلول قاعده ای ،کارسینوم

با سلول قاعده ای رشدی کند دارد و تقریباًهرگز به اعضای دیگر بدن گسترش نمی یابد.کاسینوم با سلولهای متورق ممکن است به 

%(.هر 90ت)حدود اندامهای داخلی یا گره های لنفاوی گسترش یابد،ولی میزان موفقیت درمان در هر دو نوع سرطان مذکور ،زیاد اس

هززار مورد جدید از این سرطانها پدید می آید.از سوی دیگر ،مالنوم بدخیم ممکن است کشنده باشد و وخیمترین نوع 400سال 

هزار مورد جدید از مالنوم بروز می کند  26سرطانی است که ممکن است به صورت خال گوشتی حاوی رنگدانه ظاهر شود.هر سال 

نفر بر اثر مالنوم  می میرند.اگر مالنوم زود تشخیص داده شود،قابل درمان است؛اما اگر بی درنگ  800ر و هزا5و همه ساله حدود 

 تحت درمان قرار نگیرد،ممکن است در سراسر بدن پخش گردد.

الًبد شکل سرطانهای پوست معموالًاز طریق جراحی ،پرتو درمانی،جریان برق و انجماد درمان می شوند.درمان ممکن است فرد را کام

ظاهری  خود به حالت اولیه ،مایل به انجام جراحی پالستیک باشد؛اما بهترین درمان،پیشگیری ۀکند،و بیمار برای باز گرداندن چهر

استوپیشگیری مستلزم آن است که فرد کمتر خود را در معرض نور آفتاب قرار دهد و نیز از چتر محافظ آفتاب به طور صحیح استفاده 

این کار مستلزم  آن است که فرد به طور مرتب تمام بدن خود را وارسی کند و چنانچه به ضایعات یا خالهای گوشتی  نماید.همچنین

 مشکوکی در چوست خود برخورد کرد،آنها را به پزشک نشان دهد.

ورت گرفته قرار گرفتن در معرض نور خورشید و پیشگیری از سرطان ،مطالعات کمی صۀرفتارهای پیشگیرانه در زمینۀدربار

نفر از کسانی که در  120(انجام داده اند.این پژوهشگران با 1987است.گسترده ترین پژوهش در این زمینه راکسلینگ و فریدمن)

سواحل کالیفرنیا مشغول گرفتن حمام آفتاب بودند،مصاحبه کردندتا عوامل مؤثر در حمام آفتاب و استفاد ه از چتر محافظ آفتاب را 

سرطان ۀشد کسانی که مدت زمان زیادی در معرض نور خورشید قرار گرفته و برنزگی تیره تری پیدا کرده بودن،دربار معین کنند.معلوم

پوست اطالعات اندکی داشتند،آنان  آرامش بیشتری داشتند،مایل بودند بیشتر خود را به مخاطره افکنند و نیز احتمال بیشتری داشت 

دهند.آنان همچنین تحت تأثیر دوستانی قرار می گرفتند که برنزه شدن را با ارزش می دانستند که اقداماتی مربوط به ظاهرشان انجام 



.کسانی که به طور منظمتر و مؤثر تر از چتر محافظ آفتاب استفاده می کردند،اضطراب بیشتری در مورد سرطان پوست داشتند،و 

زه کردن یا استغاده از چتر محافظ آفتاب را پیش بینی نمی احتمال زیاد تری داشت که زن باشند.باورهای مربوط به سالمت برن

 کردند.

با اینکه بسیاری از مردم می دانند کهدر معرض خطرند،ولی با وجود این،حمام آفتاب می گیرند.پژوهشگران با مداخالتی کوشیده اند 

سرطان پوست ممکن است بسیار بد شکل درک افراد را از وخامت سرطان پوست افزایش دهند؛این امر از طریق بیان کردن اینکه 

کننده باشد و مالنوم بد خیم یکی از مهلک ترین انواع سرطانهاست ،صورات می گیردوهمچنین متخصصان سلمت سعی دارند 

وارسی پوست را برای تشخیص غددد سرطانی یا پیش ۀاستفاده از چتر محافظ آفتاب را به منظور حداکثر محافظت و نیز نحوۀنحو

 آموزش دهند.سرطانی 

همچنین پیشگیری از سرطان ،مستلزم معاینه برای تشخیص سریع است.در اکثر انواع سرطان ،فرایند بیماری هر چه زود تر کشف 

مهم برای ۀ(.بنابراین ،پیشگیری اولیه از سرطان مستلزم چند شیو1988شود،میزان نجات از آن بیشتر خواهد بود)باتیستا،فلشر،

 ها را بررسی می کنیم.تشخیص سریع است که آن

سرطانی بسیار کوچک است،امکان زنده ماندن بیمار پس از درمان بسیار ۀاگر سرطان سینه زود کشف شود ،یعنی هنگامی که غد

(.بنابراین ،برای افزایش امکان 1987%ورمهای سینه را در آغاز کشف می کنند)کراون،دفنباچر،90بیشتر خواهد بود.خود زنان تقریباً 

منظم سینه)یک بار در ماه(به وسیله خود فرد بسیار مهم است.علی رغم فعالیتهای ۀاز سرطان در اوایل بروز آن،معاینپیشگیری 

خود را وارسی می کنند و بسیاری از ۀ%از زنان به طور منظم سین35فقط حدود « مؤسسه مالی سرطان»و «انجمن سرطان امریکا»

(.بسیاری از زنان معاینه شخصی را بدین جهت انجام نمی 1980ؤسسه ملی سرطان،زنان هم این عمل را درست انجام نمی دهند )م

(؛اما شیوه های تأیید شده درمان سرطان سینه در سالهای اخیر ،به طور گسترده ای 1980دهند که از عواقب آن هراسانند)تروتا،

کاهش -البته در صورتی که زود تشخیص داده شود-امکان درمان را افزایشداده و میزان بد شکلی ناشی از جراحی در سرطان سینه را

(.همچنین متخصصان سرطان توصیه می کنند که مردان معاینات شخصی سرطان بیضه را 1989داده است؛)انجمن سرطان امریکا،

سالگی  32ساله است و اوج شیوع آن در سن 34تا15مرگ ناشی از غده های سفت در مردان ۀانجام دهند.سرطان بیضه علت عمد

است.معاینه شخصی بیضه به صورت ماهیانه می تواند اقدامی مؤثر برای تشخیص غده ها باشد و اگر زود تشخیص داده شود احتمال 

شخصی شامل اقداماتی جهت تشخیص سرطان پوست می شود.این اقدامات عبارت است  ۀبهبود کامل ،بسیار زیاد است.نهایتاً،معاین



رشد یا تغییرات خالهای گوشتی ای که ممکن است عالمت سرطان پوست با مالنوم    ۀهداز :وارسی منظم سطح پوست برای مشا

 (. 1986بدخیم باشد)فریم،

مستقیم پزشک جهت تشخیص غدد سینه ۀمعاینات مربوط به سرطان ،توسط خود شخص در خانه قابل انجام نیست .معاین ۀالبته هم

انجمن سرطان امریکا(،پرتو نگاری از سینه)بررسی سینه توسط »رهنمود های یا بیضه نیز ضروری است.عالوه بر این ،پزشکان تابع

ایکس (را نیز توصیه می کنند .این معاینات پزشکی ،شامل پرتونگاری از سینه برای زنان چهل تا پنجاه ساله ،هر یک تا دو سال ۀاشع

سالگی است .همچنین  35این آزمایشها از سن  یک بار ،و برای زنان باالی پنجاه سال به صورت سالیانه توصیه می گردد.شروع

آزمایش برای سرطان گردن رحم)آزمون پاپ،تقریباًهر دو سال یک بار برای تمام زنان(و سرطان مخاط رحم)بافت برداری از مخاط 

 (.1986رحم ،برای زنانی که بعد از یائسگی در خطر سرطان مخاط رحو هستند(توصیه می شود)فریم ،

بیماران ۀسرطان سرطان امریکا برای تشخیص سرطان قولون راست روده،توصیه می کند که همه ساله،راست رود در نهایت ،انجمن

باالی چهل سال توسط پزشک با دست معاینه شود و مدفوع بیماران باالی پنجاه سال برای تشخیص وجود احتمالی خون در 

 (.1986پی انجام گیرد)فریم،آن،آزمایش گردد و نیز هر دو سال یک بار ،عمل سیگموئید اسکو

سرطان توجه  ۀهشدار دهندۀتوصیه می کند که هر فرد مسئولیت خود را به عهده گرفته و به هفت نشان« انجمن سرطان امریکا »

 کند:

 .تغییر آشکار در زگیل یا خال گوشتی؛1

 .خوب نشدن زخم؛2

 .طبیعی نبودن خونریزی یا ترشح)چرک(؛3

 صدا؛ ۀ.سرفه یا گرفتگی آزار دهند4

 .تغییر در عادت مربوط به روده یا مثانه؛5

 .هر گونه سفتی یا ورم سینه یا هر جای دیگر؛6

 .اشکال در بلع یا سوئ هاضمه.7



اگر چه سرطان در افراد مسن شایعتر از جوانان است،ولی در میان جوانان و نوجوانان و حتی کودکان نیز رخ می دهد)انجمن سرطان 

سرطان و اجرای منظم معاینات مربوطه توسط خود فرد ،در تشخیص سرطان در مراحل  ۀبه عالیم هشدار دهند(.توجه 1989امریکا،

سالمتی دارد،که بسیاری از آنها  ۀاولیه و عالج پذیر آن،برای هر فرد ضروری است.تشخیص اولیه سرطان،نیاز به فعالیتهای ارتقا دهند

(.در فصل چهارم ،به تفصیل 1989فرد پر زحمت باشد)انجمن سرطان امریکا،ممکن است وقت گیر و حتی از لحاظ عاطفی،برای 

 سالمتی کمک می کنند.ۀعواملی را بررسی می کنیم که به تصمیم فرد برای انجام فعالیتهای ارتقا دهند

 مغزی: ۀسکت

غز است.سکته معموالًبه شناخته می شود(اختالل ناگهانی در جریان خون مCVAعروقی یا–مغزی )که به عنوان سانحلمغزی  ۀسکت

علت مسدود شدن رگ خونی)مثاًل،توسط لخته یا رسوب چربی(روی می دهد .بسته شدن رگ خونی،بخشی از بافت مغز را از اکسیژن 

مغزی در میان شایعترین علل مرگ در امریکا ،در رتبه سوم قرار ۀمحروم می سازد و به طور دایم به آن آسیب می رساند.امروزه سکت

مغزی می میرند و حدود نیمی از آنهایی که  ۀبالغ بر نیم میلیون نفر در سال به آن مبتال می شوند.تقریباًنیمی از قربانیان سکتدارد و 

زنده می مانند ،برای همیشه ناتوان می گردند و تقریباًنیمی هم دچار سکته دیگری می شوند .عواقب سکته مغزی ممکن است ویرانگر 

گفتن را از دست می دهند،و برخی دچار نقایص شناختی ،مانند ناتوانی در ربط برخی  می شوند یا توانایی سخنباشد.افراد زیادی فلج 

 (.1983با واژه ها می شوند)کرانتر،دکل، اشیا

از  پیشگیری از سکته نیاز به مهار مادام العمر عوامل خطر ساز آن دارد؛زیرا اکثر سکته ها در افراد سالخورده اتفاق می افتد.یکی

(.افراد چاق ،مبتالیان به تصلب شرایین و سیگاریها 1982مهمترین عوامل پیشگیری از سکته ،کنترل فشار خون باالست)هامیلتون،رز،

،بیشتر در معرض خطرند.عالوه بر این،استفاده از داروهای ضد بار داری خوراکی،خطر سکته مغزی را خصوصاًدر میان زنانی که سیگار 

 یاد خواهیم کرد(.«گروهضربت»؛از این پس ،از این گروه با عنوان1989دهد.)گروه ضربت پیشگیرانه امریکا، می کشند،افزایش می

 پیشگیری مسئله ای کلیدی است

بیماریهایی که بیان کردیم،در حال حاضر ممکن نیست ریشه کن شوند.برخالف عفونتهای باکتریایی که به سادگی از طریق آنتی 

ن بیماریها تسلیم درمان نمی شوند و بر خالف بسیاری از ویروسها)مانند آبله(،از طریق واکسیناسیون قابل بیوتیکها قابل رفغند.ای

پیشگیری نیستند.برخی دانشمندان ،مانند لوئیس توماس ،بر این باورند که کشفهای جدید پزشکی و فن آوری ،ممکن است روزی 



(،ولی در حال حاضر تنها راه موجود ،اقدام پیشگیرانه است)برای 1979)توماس ،درمان یا واکسیناسیونی برای این بیماریها فراهم کند

 (.3-2ۀتوماس ر.ک:حاشی ۀفرضیۀبحث بیشتر دربار

 :بیماریهای امروزی:آیا امیدی به راه حلهای ساده هست؟3-2حاشیه

ای پزشکی وارد شدند ،و برای اولین کمتر از پنجاه سال پیش انقالبی در پزشکی روی داد .داروهای سولفات و پنی سیلین در کتابه

 (.1979بار ،پزشکان عمالًتوانستند بیماری را معالجه کنند.این امر حتی برای خود پزشکان شگفت آور بود)توماس،

معلوم شد که بخش اعظم درمانهای پزشکی یا بی ارزش و یا به تمام معنا خطرناک بوده اند .بیماران ،حجامت 1800ۀدهۀدر حدود نیم

یه می شدند،گرسنگی می کشیدند،و با روشهای گیاهی یا استفاده از فلزات شناخته شده درمان می شدند .اکثر آنچه انجام می و تنق

 علمی نداشت. ۀشد،هیچ گونه پای

در صد سال گذشته ،مردم بدین جهت پزشکی را تحمل می کردند که به نیروهای سحر آمیز آن اعتقاد داشتند.برخی بیماران خوش 

،پزشکانی را برمی گزیدند که اعتقاد داشتند اکثر بیماریها  به خودی خود درمان می شوند و افراد صرفاًنیازمند درمان  اقبال

،پزشکان را به خود مشغول کرده بود .آنان قادر بودند «هنر پزشکی»حمایتی،تسکین اضطراب ،و تشویق هستند تشخیص ،مشاهده و 

ش بگویند،روند بیماری را پیش بینی کنند،و استراحت و پرستاری را توصیه کنند،ولی کمتر می نام بیماری را به بیمار و خانواده ا

 توانستند برای مهار یا تسکین بیماری کاری انجام دهند.

آنتی پس از آن،آنتی بیوتیکها از راه رسیدند و با خود ،خوش بینی و اشتیاق به تواناییهای پزشکی را به ارمغان آوردند.البته،درمان با 

سالهای متمادی کار سخت دانشمندان خالق و ماهری بود که هیچ یک کمترین حدسی در این باره نمی زدند که »...ۀبیوتیک ،نتیج

پنی سیلین و استرپتومایسین در دهه های آینده جایگاهی به دست آورد .درمان با آنتی بیوتیک،کشفی پایه ای و پرارج و منزلت 

 (.164،ص  1979توماس،«)بود...

مغزی،نارسایی کلیه،التهاب مفصل،اسکیزوفرنی،دیابت،ایدز،و بسیاری  ۀطاعون عصر حاضر عبارت است از:سرطان،بیماری قلبی،سکت

دیگر از بیماریها.این بیماریها هزینه های هنگفتی بر منابع مالی و انسانی تحمیل می کنند.عمل جراحی مجرای فرعی کرونر قلب،برنامه 

ده ،ورزش ،داروها ،و اجتناب از عادات غیر بهداشتی ،اقدامات موقتی مناسبی هستند که هم اکنون وجود های غذایی محدود کنن

 دارند.چنین اقداماتی می تواند این بیماریها را تا حدی مهار کند،ولی قادر به تسکین آنها نیست.



سیستم ۀعلمی پایه ای و ضروری دربار (،خوش بینی زیاد به پزشکی ،بدین دلیل است که تحقیقات1979لوئیس توماس)ۀبه گفت

عروقی،مکانیزمهای سرطان،و بسیاری دیگر از فرایند های جسمی مربوط به بیماری ،کم کم به نتیجه می رسند.بیماریهای -قلبی

برای هر امروزی ،چند عاملی اند ،ولی این بدان معنا نیست که آن قدر پیچیده باشند که نتوان آنها را حل کرد.توماس می نویسد:...

بیماری یک مکانیزم کلیدی وجود دارد که تمام مکانیزم های دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد...در میان بیماریهایی که فراتر از یک 

سلول ،بافت و عضو را مبتال می کنند،پیچیده ترین بیماریهایی که فراتر از یک سلول ،بافت و عضو را مبتال می کنند،پیچیده ترین 

،سل مزمن،و کم خنی مفرط هستند.در هر یک از این بیماریها حداقل پنج عضو و بافت 3ۀی که می شناسیم ،سیفلیس درجبیماریهای

اصلی درگیرند،و به نظر می رسد که هر یک از آنها تحت تأثیر انواع گوناگون عوامل محیطی قرار دارند.قبل از اینکه این بیماریها مورد 

اند و بسیار پیچیده تر از آنند که مکانیزم عّلی واحدی داشته «چند عاملی»که جزو بیماریهای  ارزیابی قرار گیرند،تصور می شد

باشند؛اما اکنون که تمام حقایق ضروری در این باره کشف شده است،می توان صرفاًبا از بین بردن عاملی مانند باکتری پیچ دار ،باسیل 

شناختی مختلف و ظاهراًنامرتبط به یکدیگر را به یک باره از بین سل یا رفع کمبود یک ویتامین ،کل مکانیزمهای آسیب 

 (.169،ص  1979برد)توماس،

اما علی رغم این شور و اشتیاق ،باید به خاطر داشته باشیم که شاید این معما ها سالیان سال برای بسیاری از افراد حل شدنی 

و واکسیناسیون،درمان بیماری نیستند،ولی فوق العاده ارزشمند ؛زیرا می نباشند.بنابراین ،با وجود اینکه اقدامات بهداشتی پیشگیرانه 

 توانند روند رشد و گشترش بیماری را کند کنند.

بهداشتی را می توان با فعالیتهای بهداشتی مناسب مهار کرد .در این فصل ،به تفصیل فعالیتهای ۀقبالًدیدیم که چندین خطر عمد

بیماریها را نمی توان تنها با تغییر عادات بهداشتی فرد ۀد؛اما باید به خاطر داشته باشیم که همویژه بهداشتی را بررسی خواهیم کر

پیشگیری کرد.احتماالًبرخی عوامل مؤثر در بیماری هستند که تا کنون ناشناخته مانده اند ،یا اگر شناخته شده اند ،غیر قابل مهارند 

پاره ای از خطرها را می توان با انجام برخی فعالیتهای پیشگیرانه کاهش داد،مقدار زیادی ارثی فرد(.به هر حال،از آنجا که  ۀ)مثالً،زمین

 از رنج ،ناتوانی،و مرگ ومیرها نیز قابل پیشگیری خواهد بود.

د اکنون به بررسی رفتارهای بهداشتی پیشگیرانه ای می پردازیم که فرد جهت پیشگیری از به وجود آمدن بیماری یا جلوگیری از پیام

های منفی آن انجام می دهد .این اعمال عبارتند از :برنامه غذایی کم چربی،ورزش،ترک مشروبات الکلی،و مواد مخدر ،ترک سیگار 

(.رفتار پیشگیرانه دیگر ،یعنی 1989،روابط جنسی سالمتر ،استفاده از کمربند ایمنی در اتومبیل ،و انجام واکسیناسیون )گروه ضربت،

نه تنها به علت آثار مستقیم ،بلکه به دلیل آثار غیر مستقیم آن بر سالمتی نیز بسیار مهم است)آثار غیر مستقیم مهار و کاهش تنیدگی،



غذایی،ورزش ،و عدم استفاده از مواد دارویی انجام می گیرد(.تنیدگی و ۀاین عمل ،از طریق رفتارهای دیگری همچون تنظیم برنام

 بررسی می شوند.کاهش آن در فصل دهم و یازدهم به تفصیل 

 

 

 پیشگیری اولیه

اصطالح پیشگیری اولیه،که در سالهای اخیر شهرت قابل مالحظه ای به دست آورده است،به تمام اقداماتی اشاره دارد که افراد 

 (.بنابراین1986ظاهراًسالم،به قصد کمک به خود جهت نیل به حداکثر سالمت و اجتناب از بیماری انجام می دهند)الیاس،مورفی،

،پیشگیری اولیه،هم شامل ارتقای سالمتی و هم مشتمل بر پیشگیری از بیماری است.امروزه بسیاری از افراد سعی می کنند به 

سالمتی و توان مناسبی دست یابند و از آثار تخریبی بیماری اجتناب کنند و از ضعف و کاستی بدن در سالخوردگی جلوگیری 

 سترس آنان نیست.نمایند.خوشبختانه چنین هدفی دور از د

خالصه شددهاند ،مدنظر قرار می دهیم و تأثیراتی 3-2اکنون برخی از مهمترین فعالیتهای مربوط به پیشگیری اولیه را ،که در شکل 

 (.1989را که ممکن است بر زندگی و سالمتی داشته باشند،بررسی می کنیم)گرووه ضربت،

 استفاده از کمر بند ایمنی 

 واکسیناسیون 

 ی سالمتر روابط جنس 

 تغذیه مناسب 

 ورزش 

 اجتناب از چاقی یا کنترل وزن 

 اجتناب از سیگار عدم استفاده از الکل 

 محدود ساختن مصرف کافئین 

 :مؤثر ترین رفتارهای بهداشتی3-2شکل 



 کمربند ایمنی اتومبیل

ا تیرک کنار آزاد راه برخورد کامالًمتالشی شد.او که باسرعت هفتاد کیلو متر در ساعت در حال حرکت بود،ب«س.»ماشین خانم 

کرد.وی دچار ترس شد، اما کوچکترین خراشی بر نداشت؛زیرا کمربند ایمنی خود رابسته بود.هر کسی که به ماشین متالشی شده 

 آن انگشت به دهان می ماند. ۀنگاه می کرد،از زنده بودن رانند

حدود «الف.»تصادف کرد.ماشین خانم «الف.»در تقاطع با اتومبیل خانمجوان بسیار بی قراری که از چراغ قرمز رد شده بود،ۀماشین رانند

قصد انجام کاری «الف.»کیلومتر در ساعت حرکت می کرد.خانم 35سی کیلم متر در ساعت سرعت داشت و اتومبیل دیگر تقریباً

که به سمت جلو پرت شد،نتوانست خود داشت ،و فکر نمی کرد به کمربند ایمنی خود نیازی داشته باشد؛اما هنگامی ۀنزدیک خان

خود را نگهدارد و آرواره اش با فرمان اتومبیل برخورد کرد.روز بعد از حادثه ،احساس کرد گردن و کتف و کمرش درد می کند.این 

باید حادثه آغاز مشکالت مربوط به کمر و سردرد شدید او بود.تصادف ،باعث صدمات اساسی به گردن ،کمر و آرواره اش شده بود.او 

از برخی حرکات دست می کشید،و در صدد درمان جسمی بر می آمد.پزشکان برای تسکین درد مزمن به او توصیه کردند تحت عمل 

 جراحی قرار گیرد.

آمار موجود درباره ارزش کمربند ایمنی)برای صندلی اتومبیل و نیز برای نگهداشتن شانه های راننده(بسیار قانع کننده است.کمربند 

(و 1980احتمال زنده ماندن را در تصادفات اتومبیل با سرعت کمتر از صد کیلومتر در ساعت،بسیار افزایش می دهد )رگالیری،ایمنی،

(.کمربند ایمنی فرد را از پرت شدن 1987در هر سرعتی صدمات را بسیار کاهش می دهد)و اغلب کامالًجلوگیری می کند()کامبل،

شبورد ،یا فرمان حفظ می کند؛مثالًصدمات سینه،علت مقابل،داۀبه بیرون یا برخورد با شیش
1

4
تمام مرگهای ناشی از ضربه در امریکا 

سینه،از تصادفهایی ناشی می شود که راننده با فرمان مقابلش برخورد کرده است .رانندگانی ۀمحسوب می شود،و اکثر صدمات ساد

د.حتی در مواردی که راننده یا مسافر باید با عجله از ماشین خارج که کمربند بسته اند ،بهتر می توانند کنترل اتومبیل را حفظ کنن

شود،کمر بند ایمنی به او امکان می دهد که در هنگام بروز تصادف،هشیاری خود را حفظ کند و سپس کمربند ایمنی را در آورد و 

می کند .همچنین ،نیروی ناشی از توقف یا  اتومبیل را ترک نماید.کمربند ایمنی ،افراد را از افتادن به روی همدیگر در ماشین حفظ

تصادف ناگهانی را از قسمتهای کوچکتر و آسیب پذیر تر بدن،همچون سر،دفع کرده و آن را به قسمتهای قویتر ،مانند لگن خاصره و 

جمله سرعتهای  سینه انتقال می دهد.پژوهشهای صورت گرفته در اروپا،استرالیا و امریکا نشان داده است که در هر سرعتی)ازۀقفس

باالتر از صد کیلو متر در ساعت(،رانندگان و مسافرانی که از کمربند ایمنی استفاده کرده بودند ،نسبت به آنان که استفاده نمی 



%کمتر دچار مرگ غیر طبیعی شده 70%تا 60%کمتر دچار صدمات شدید و 50کردند،به طور متوسط 

 نگنبرگ،اورسی،،اورسی،ترنیال،دان،بارت،ال1989اند)گروهضربت،

1989.) 

صندلیهای ایمنی ،در پیش گیری از آسیب و مرگ کودکان بسیار مؤثر است.بسیاری از پژوهشها نشان داده است که حتی در سرعتهای 

نسبتاًکم،با ترمز یا تصادف ناگهانی،ممکن است نوزاد یا کودک خردسال از آغوش بزرگترها جدا شده و به شیشه اتومبیل برخورد 

 (.1980؛رگالیری،1989؛کریستوفر سون،b1979،کالی کافو،1981ان ،کند)اگر

،هنگامی که اتومبیلهای جدید به سیستمهای 1974کمربند ایمنی،استفاده از آن بسیار کم است؛مثالً،در سال  ۀعلی رغم مزایای بالقو

رای بستن اجباری کمربند ایمنی وجود %مردم از آنها استفاده کردند.در ایاالتی که قانونی ب6خود کار ایمنی مجهز شدند ،فقط 

%استواستفاده از کمربندهای ایمنی در ایاالتی که استفاده از آن،قانوناًالزامی است،تا اندازه 15%تا10ندارد،استفاده کنونی از آن حدود 

 نون وجود نخواهد داشت.ای بیشتر است؛اما در صورتی که جریمه های اجباری برای متخلفان در کار نباشد ،تضمینی برای اطاعت از قا

چرا برخی از افراد در استفاده از کمربند ایمنی کوتاهی می کنند؟زمینه یابیها نشان داده اند که بسیاری از افراد احساس می کنند 

که بستن کمربندهای ایمنی بسیار پر زحمت است،تحرک آنان را محدود می سازد و در لباسشان چین و چروک ایجاد می کند.برخی 

خود نافرمانی می کنند.افراد بسیاری از کارآیی کمربندهای ایمنی آگاهی ۀز در مقابل خواست اعضای خانوادنی

(.پزشکانی که بزرگساالن را در مان می کنند ،به ندرت استفاده از کمربند ایمنی را به آنان توصیه می نمایند 1982ندارند)اگرن،دانکل،

ه والدین اکیداًتوصیه می کنند که با نصب صندلی ایمنی کودکان در اتومبیل خود،از آنان .اما به طور روز افزونی پزشکان اطفال،ب

 محافظت کنند.

 واکسیناسیون

نامیده می «پولیو»در امریکا ،ویروس بالقوه مرگباری به نام فلج اطفال همه گیر شد)این بیماری غالبا1950ًو1940طی دهه های 

(.همچنین این بیماری 1982%موارد،موجب مرگ می شود)هامیلتون ،رز،10تا5ت که در شود(.فلج اطفال بیماری مسری و حادی اس

برای ایمن سازی در مقابل فلج اطفال ،واکسنی اختراع «یوناس سالک»،دکتر 1955ممکن است باعث فلج جزئی یا کامل شود.در سال 

ی است.این واکسن تولید پادتن ها را در بدن انسان کرد و آن را در دسترس عموم قرار داد.این واکسن جزو داروهای شگفت آور پزشک



تحریک می کند تا از راه مقابله با ویروس ،جلو ایجاد عفونت را بگیرند .واکسن سالک از راه تزریق به بدن منتقل می شود و نوع 

 دیگری از این واکسن که سابین نامیده می شود)به نام کاشف آن،آلبرت سابین(مصرف خوراکی دارد.

اکسن کار آمد ،خطر فلج اطفال را در امریکا چنان کاهش داده است که امروزه برای بسیاری از جوانان مشکل است میزان خطر این و

آن را در گذشته درک کنند.از جهاتی ،آنخطر قابل مقایسه با خطری است که اکنون نسبت به ویروس نارسایی سیستم ایمنی انسان 

(H IV)فال ممکن است از راه لمس ،استفاده از حوله یا مسواک  دیگران یا لیس زدن بستنی شخص منتقل می شود .ویروس فلج اط

دیگر انتقال یابد واین ویروس می تواند به راحتی میان کودکان منتشر شود،اما میزان مرگ و میر ناشی از ویروس فلج اطفال ،کمتر 

 قریب به اتفاق موارد کشنده است. از میزان مرگ و میر ناشی از ایدز بوده است.ویروس ایدز،در اکثر

افراد آسان و بدون هزینه بوده و ۀفلج اطفال حتی امروزه نیز ممکن است بروز کند،اگر چه دسترسی به واکسن خوراکی آن برای هم

ان آمیشهای ،فلج جزئی،در می1979در تمام ادارات بهداشت منطقه ای در سراسر کشور امریکا می توان از آن استفاده کرد؛مثالًذر سال 

 پنسلوانیا شیوع داشت؛زیرا اکثر آنان در انجام واکسیناسیون کودکان خود کوتاهی کرده بودند.

چرا مردم برای واکسینه شدن در مقابل فلج اطفال کوتاهی می کنند؟واکسیناسیون اقدام بهداشتی پیشگیرانه ای است که نسبتاً کم 

رفتارهای بهداشتی به تعیین دقیق این امر عالقه  ۀاز نخستین پژوهشگران در حوز (.برخی1989هزینه و پر فایده است )گروه ضربت ،

مند بوده اند.آنان به این نتیجه رسیدند که علت این کوتاهی آن است که افراد معتقدند فلج اطفال زیاد جدی نیست ،یا اینکه نمی 

رزد .این امور باعث می شود که مردم از مزایای واکسیناسیون تواند برای آنان مضر باشد،یا انجام واکسیناسیون به درد سر آن نمی ا

 .ما این پژوهش را به تفصیل در فصل چهارم خواهیم آورد.1974مجانی و قابل دسترس استفاده نکنند)رزنستاک،

 روابط سالمتر جنسی

می کند و در نتیجه توانایی وی را نشانگان نارسایی ایمنی اکتسابی )ایدز(،بیماری ای است که سیستم دفاعی فرد مبتال را تضعیف 

برای مقابله با عفونت از بین می برد.شخص مبتال به ایدز در مقابل بیماری فوق العاده آسیب پذیر می شود و معموالًبر اثر بیماریهای 

نام سارکوم کاپوسی،یا  عفونی می میرد ،بیماریهایی نظیر :بیماری شدید ریوی به نام ذات الریه نوموسایتیس کاریتی ،یا نوعی سرطان به

ویروسی به نام ویروس سیتو مگالو.ممکن است فرد مبتال به ایدز از کاندیدیاز )عفونت مخمر(درونی شدید و حتی تبخال گسترده رنج 

 (.1990ببرد.فرد مبتال به ایدز پس از شروع این بیماری حدود چهارده ماه زنده می ماند )لمپ و همکاران،



)ویروس نارسایی ایمنی انسان(است که از طریق تبادل مایعات بدنی ،از جمله خون H IVایدز معلول ویروس اعتقاد بر این است که 

،منی و ترشحات مهبلی ،از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود.چنین تبادلی ممکن است طی تماس جنسی یا استفاده مشترک 

 ۀمکن است از راه انتقال خون آلوده و نیز از مادر آلوده،طی دوراز سرنگ،هنگام تزریق داروهای داخل وریدی رخ دهد.این ویروس م

بارداری به جنین منتقل شود.مردانی بیشتر در خطر ابتال به ایدزند که روابط همجنس گرایانه یا دو جنس گرا داشته اند )حدود 

%موارد(،و آنان که به 18حدود (؛استفاده کنندگان از داروهای داخل وریدی با سرنگ مشترک)1990موارد مربوط به ژوئن 58%

فرآورده های 1985موارد(و نیز افراد مبتال به هموفیلیی و دیگر اشخاصی که قبل از سال %76ترکیبی از موارد فوق عمل کرده اند )

 موارد(.افراد دیگری که در معرض خطرند،دیگر خواهان جنسی )ناهمجنس خواهان%3خونی آلوده به ویروس ایدز دریافت کرده اند)

(.برخی موارد علت 1990موارد()مراکز کنترل بیماری،%5هستند که طی روابط جنسی با افراد آلوده دچار ویروس ایدز شده اند)

%موارد در میان زنان ،مربوط به استفاده از داروهای داخل 49مشخصی نداشتند یا ناشی از آمیزه ای از عوامل خطر آفرین ایدز بودند.

 (.1990با جنس مخالف بوده است)مرراکز کنترل بیماری، %ناشی از روابط33وریدی و 

تخمین می زند «مراکز کنترل بیماری.»مورد ایدز در امریکا تشخیص و گزارش داده شده است  765هزار و 1990،139طی ژوئن 

باشد)گروه هزار مورد مرگ ناشی از ایدز در امریکا اتفاق افتاده  260هزار مورد ایدز و 365،ممکن است 1992که تا سال 

میلیون نفر در امریکا به این ویروس آلوده باشند)مراکز کنترل 5/1(.همچنین تخمین زده می شود که یک تا 1989ضربت،

 (.1990؛مورگان،کران،برکلمن،1990؛گیل،بروکمایر،1988،1990بیماری،

نهفتگی ویروس ایدز از  ۀآن بیماری.دوریک بیماری عبارت است از زمان قرار گرفتن در معرض آلودگی تا ظهور عالیم  نهفتگی ۀدور

زمان آلودگی به آن،تا بروز نشانه های ایدز ،هشت سال تخمین زده می شود)و شاید یازده سال طول بکشد()لمپ و همکاران 

مشترک از سرنگ به  ۀ(.طی این مدت،فرد،فاقد نشانه های این بیماری است و ممکن است از طریق تماس جنسی یا استفاد1990،

ام استفاده از داروهای درون وریدی ،ویروس را به دیگران منتقل کند.تمام خونهایی که در حال حاضر اهدا می شوند،در معرض هنگ

وسترن(،آزمایشی که می توان وجود پادتن ویروس ایدز را از طریق آن شناسایی کرد.اگر –آزمایش قرار می گیرند)آزمایش لکه الیزا 

دور ریخته می شود و معموالًبه اهدا کننده خبر می دهند که ممکن است مبتال به ویروس ایدز آزمایش مثبت بود،خون اهدایی 

باشد.همچنین افرادی که نگران ابتال به ویروس ایدز هستند ،می توانند این آزمایش را نزد پزشکان خصوصی و در درمانگاهها انجام 

 دهند.



گان؛بویر و -؛بروکز1988ضروری است)بچلور،HIVز آلودگی به ویروس از آنجا که درمانی برای ایدز وجود ندارد،پیشگیری ا

انواع ۀمهلک چه کاری می تواند انجام دهد؟اجتناب از به کار بردن هم ۀ(.فرد برای محافظت از خود در برابر این عارض1988هین،

دگی به ویروس ایدز ،امری حیاتی داروهای داخل وریدی به طور کلی اقدام بهداشتی مهمی است  و به ویژه برای اجتناب از آلو

جنسی طرف مقابل و اجتناب از برخی اعمال جنسی که کامالًخطر ۀاست.عالوه بر این ،محدود کردن ارتباط جنسی و اطالع از تاریخچ

آفرین اعالم شده است،خطر ابتال به ایدز را کاهش می دهد .این اعمال،امکان سرایت آلودگی را در تماس جنسی افزایش می 

ند.بهترین شیوه برای پیشگیری از سرایت بیماری از طریق تماسهای همجنس بازانه یا با جنس مخالف ،داشتن روابط جنسی تک ده

همسری با فرد غیر آلوده است.عالوه بر این ،استفاده از کالندومهایی که دارای مواد اسپرم کش هستند ،بسیار سالمتر از روابط جنسی 

رای پیشگیری از سرایت ویروس ایدز انجام می شود،به جلوگیری از سرایت امراض دیگری که از راه بی حفاظ است.اقداماتی که ب

 (.1987)کیتس،Bاعمال جنسی منتقل می شوند نیز کمک می کند،امراضی مانند تبخال،سوزاک،کالمیدیاو هپاتیت

ن تر اعمال جنسی،رفتار های جنسی مردان ویروس ایدز و راههای مطمئۀتحقیقات اخیر نشان داده اند که داشتن اطالعات دربار

همجنس باز را که در معرض خطرهای بسیاری هستند ،تغییر داده است.اکثر مردان همجنس باز در امریکا به منظور پیشگیری از 

 ؛استال،کویتس،هاف،1988،رفتارجنسی خود را به طور اساسی تغییر داده اند )بکر،جوزف،HIVسرایت بیشتر آلودگی به ویروس 

کسانی است که از داروهای درون وریدی استفاده می کنند )دس  ۀ(.بزرگترین نگرانی از جهت سرایت این بیماری ،از ناحی1988

 (.1990؛لمپ و همکاران،1988جارالیس،فریدمن،

 غذایی ۀتغذیه و برنام

چسبها نشان می دهند که عادات معروف است.این بر«شیرینی خور»یا «مرد گوشت وسیب زمینی»فردی را تصور کنید که به عنوان 

غذایی تا چه اندازه ممکن است ریشه دار باشد.کسانی که سعی کرده اند عادتهای غذایی خود را تغییر دهند،می دانند که این امر 

بسیار مشکل است.با وجود این ،ممکن است تغییر این عادات برای سالمتی و بقای زندگی ضروری باشد.شواهد انبوهی وجود دارد 

غذایی کم چربی ممکن است به ۀغذایی می تواند آسیب پذیری ما را در برابر بیماری کاهش دهد؛مثالً،برنامۀمبنی بر اینکه نوع برنام

(.کنترل سدیم در برنامه غذایی،ممکن 1988کاهش خطر سرطان قولون و سینه و نیز خطر بیماری قلبی کمک کند)پاترسون و بالک،

عروقی مؤثر باشد ،در حالی که افزایش سطح کلسترول برنامه غذایی به تصلب –تاًبر بیماری قلبی است بر سطح فشار خون و نهای

شرایین و در نهایت به بیماری قلبی منجر می شود برخی غذاها می توانند کلسترول را کاهش دهند.معلوم شده است که کاهش 



ی ناشی از مرض قلبی را کاهش می دهد)به عنوان ر.ک:گروه کلسترول خون از طریق مداخله در برنامه غذایی،مرگ و میر و بیمار

 (.1986؛گراندی،1982پژوهش در مداخالت عوامل خطر آفرین چند گانه،

%چربی است ،ولی متخصصان توصیه می کنند که این میزان به پایین تر از 40غذایی امریکاییان به طور متوسط مشتمل بر ۀبرنام

ماهی و مرغ را جای گوشت قرمز و غذاهای کباب شده یا تنوری را به جای غذاهای سرخ  تقلیل داده شود.متخصصان ،مصرف20%

 (.1984شده توصیه می کنند.مصرف بستنی ،کره و غذاهای پرچربی دیگر ،باید قطع شده یا به ندرت صورت گیرد)انجمن قلب امریکا،

کمک می کند،و این امر تا حدودی بدن دلیل است که  همچنین غذاهای مملو از مواد فیبری نامحلول ،به کاهش خطر سرطان قولون

(.عالوه بر این،شواهد جدیدی وجود دارد که 1989این مواد و سبزیجات ،در صدر غذاهای مطلوب قرار دارند)جامعه سرطان امریکا،

ا بر سرطان داشته (نیز ممکن است اثری حفاضتی در برCوAویتامینها و مواد معدنی معینی)به ویژه کاروتن بتا و ویتامینهای 

 (.1986باشد)منکر،کومستوک،ویوئی لومایر،هلسینگ،ریدر،بروکمایر،

غذایی ناشی از عادت بوده و به فرهنگ،محیط، و سلیقه بستگی دارد.کمتر می توان ۀغذایی به راحتی قابل تغییر نیست.برنامۀاما برنام

(.فصل بعد ،به تفصیل به بررسی عواملی خواهیم 1980ز ،استراوس،،لونتال،نرن1980غذایی اولیه را ادامه داد )کسل،ۀتغییر در برنام

 غذایی را ایجاد می کند.ۀپرداخت که احتماالًبسیاری از رفتار های بهداشتی و از جمله تغییر در برنام

 چاقی و کنترل وزن

%یا باالتر 20%از زنان،24دان و %از مر14چاقی و اضافه وزن ،امروزه در امریکا مشکالت شایعی هستند.تخمین زده می شود که حداقل

%و برای زنان 33(.)تخمینهای باالتر حاکی از آنند که این رقم برای مردان تقریباًزیر 1985،بیش از وزن بهینه داشته باشند)آیس،

فظ %است.(هنگامی که فردی چاق شد،این وضعیت به خودی خود پایدار می ماند.مکانیزمهای درونی سوخت و ساز وی،با ح35باالی 

دور شکم بیش از حد بزرگ شد،حرکت مشکل می شود و فرد هر چه بیشتر بی تحرک می گردد ۀوزن باالتر سازگار می شود.اگر انداز

 (.1979و در نتیجه چاقی افزایش می یابد)استانکارد،

ه مغزی)ناشی از فشار اضافه وزن در ایجاد بسیاری از مشکالت بهداشتی سهیم استوبزرگترین خطر،خطر بیماری قلبی است،اما سکت

(.خطر برخی از انواع سرطان 1987خونی که حاصل چاقی است(نیز ممکن است بر اثر اضافه وزن بروز کند )مک ماهان،کاتلر،بریتین،

 (.1986نیز با اضافه وزن در ارتباط است،و چاقی می تواند باعث دیابت بزرگسالی شود)انجمن دیابت امریکا،



آن ممکن مشکل باشد.در یک بررسی،آزمودنیهایی که معموالًاز افراد دارای وزن اضافه بودند،در یک برنامه  اما،کم کردن وزن و استمرار

%میزان کاهش وزن مقرر دست یافته 60(.پس از پنج ماه،شرکت کنندگان به طور متوسط به 1980غذایی شرکت کردند)ویلسون ،

%از کاهش وزن 30ی از وزن از دست رفته را دوباره به دست آوردند )حدود بودند،اما قبل از چهارده  ماه به طور متوسط مقدار زیاد

مقرر(.کم کردن وزن بازیابی مجدد آن،ممکن است آثار زیانباری بر سالمتی و سوخت و ساز بدن داشته باشد.معلوم شده است )با 

رایی سوخت و ساز بدن همراه است و تحقیق بر روی حیوانات(که چرخه های مکرر کم کردن و بازیابی مجدد وزن،با افزایش کا

محققان معتقدند که این امر در مورد انسان نیز صادق است.با افزایش کارایی سوخت و ساز بدن ،می توان با کالریها ی کمتری در 

ت،لیختن روز ،وزن را ثابت نگه داشت و بنابراین ،به مرور زمان،کم کردن وزن برای فرد بسیار مشکلتر خواهد شد )بـرونـل،مارال

 اشتایـن،ویـلسون،

انسانها معلوم کرده است که آثار منفی بازیابی وزن از دست رفته،بر فشار خون و سطح کلسترول)که ۀ(.همچنین ،پژوهش دربار1986

هر دو عامل خطر سازی برای بیماری قلبی هستند(،ممکن است بیشتر از آثار مثبتی باشد که اضافه وزن در ابتدا داشته است)برونل 

 (.1986و همکاران،

غذایی به تنهایی نمی تواند برای رهایی از اضافه وزن و پایین نگاه داشتن آن کارگر ۀپژوهش نشان داده است که برنام

(.الزم است فرد کالری کمتری از آنچه در انرژی تحلیل می شود،مصرف کند،ولی از آنجا که سوخت و ساز بدن 1983باشد)استراو،

ژیم غذایی کارایی بیشتری به دست آورد،کم خوردن و کاهش مصرف کالری مؤثر نخواهد بود.بهترین مستعد آن است که با ر

کاهش وزن و پایین نگه داشتن آن ایجاد عادات غذایی کم چربی و اشتغال به ورزش جسمی منظم است،تا در پرتو آن،میزان ۀشیو

کاهش وزن در دراز مدت ۀعات نشان داده اند که برای ادام(.برخی مطال1980سوخت و ساز بدن افزایش یابد)برونل و اتانکارد،

غذایی کم چربی و ورزش،مؤثر تر از کاستن کالری است)گرچه تا کنون دقیقاًمیزان تأثیر بیشتر آن معلوم نشده است(.همچنین ۀ،برنام

،به نظر می رسد که حل مشکل،در  (.بنابراین1980غذایی کم چربی و ورزش ،از مداخالت دارویی مؤثر تر است )اپستاین،وینگ،ۀبرنام

 تغییر سبک زندگی نهفته است.

 ورزش

سال دارد .وی چاق بوده و هرگز در زندگی اش ورزش نکرده است .او برای امرا معاش مسافر کشی می کند و قاطعانه 55«ج.»آقای 

مشهور ۀاز نارسایی قلبی دوندمعتقد است که ورزش ،همان گونه که نامطلوب است،خطرناک نیز هست.وی همواره به مرگ ناشی 

ماراتن اشاره می کند.)این از آن دسته گزارشهای خبری است که وی آنها را به خاطر سپرده و برایشان اهمیت قائل می شود!(بدیهی 



نها است که ورزش سنگین برای او و هر کس دیگر در آن سن و سال،کم تحرک بوده و اضافه وزن دارد،کاری دور از عقل است.تقریباًت

کاری که در حال حاضر می تواند انجام دهد،اجرای برنامه ای است تحت نظارت پزشک برای کاهش وزن و نیز ورزشهای سبکی مثل 

پیاده روی .البته ،او می تواند برنامه ای برای کنترل وزن و نیز ورزش ترتیب دهد،تا عمر خود را طوالنیتر کرده و تندرستی خود را 

 به این امر عالقه مند نیست.«ج.»ارتقا بخشد.اما آقای 

نمونه ای از نگرشهایی است که بسیاری افراد تا حدود ده سال پیش داشتند،ولی این نظریات به تدریج منسوخ شده «ج.»نگرش آقای

 (.1989است.امریکاییان بسیار زیادی در حال پی بردن به ارزش ورزش هستند)گروه ضربت ،

زمانی طوالنی مدتی افزایش می دهد؛مانند:پیاده روی ۀچشمگیر ،مصرف اکسیژن را طی دور ورزش هوازی )یعنی ورزشی که به طور

،دویدن،شنا و دوچرخه سواری (اگر در تمام مدت زندگی به طور منظم صورت گیرد،مزایای مهمی برای تندرستی و سالمتی به بار 

کاهش می دهد)بلیر،پافنبارگر،کالرک،کوپر،و عوامل مرگبار را ۀ(و مرگ م میر ناشی از هم1985می آورد)یتر،اولریج،

(.ورزش به کاهش فشار خون کمک می کند ،در کنترل وزن تأثیر فوق العاده ای دارد و مقدار کلسترول کاهش فشار 1989گیبونز،

شرایین  که از بیماری تصلب-خون کمک می کند،در کنترل وزن تأثیر فوقالعاده ای دارد کلسترول لیپوپروتئین با غلظت باال را

عروقی فرد را تقویت کرده و در نتیجه ،قلب و ریه ها را وامی دارد که به –افزایش می دهد.ورزش،سیستم قلبی -جلوگیری می کند

؛پافنبارگر،وینگ،و 1977عروقی را کاهش می دهد)لئون و بلکبرن،–طور مؤثر و کار آمد عمل کنند،و نیز خطر بیماری قلبی 

که زنان –،فرد وزن را تحمل می کند)مانند پیاده روی ،دویدن،حرکات اکروبات(از پوکی استخوان  (.ورزشی که در آن1978هایده،

جلوگیری می کند.در این وضعیت ،استخوانها شکننده و ضعیف شده اندو به راحتی می شکنند .ورزش -مسن بیشتر مستعد آنند

ا را کارآمد تر می کند.ورزش،فشار و کشیدگی بدن را در ،نیازهای تنفسی فرد در فعالیتهای روزمره را کاهش داده و ماهیچه ه

فعالیتهای روزمره راحت تر می کند .ورزش شروع ناتوانی ناشی از سالخوردگی و بیماری مزمن را به تأخیر انداخته و باعث افزایش 

مستقل افراد مسن را طوالنیتر  امید به زندگی فعال و نیز امید به خود زندگی می شود .ورزش ،کارکرد جسمی را حفظ کرده و زندگی

(.همچنین ورزش کیفیت زندگی را بهتر می کند)این بهبود از نظر خود فرد قابل سنجش است( 1985می سازد)یتر،اولریچ،

(.بسیاری از مردم می گویند هنگامی که به طور منظم ورزش می کنند،خواب آرامش بخشی دارند،ورزشکاران )به 1988)استینفر،

تقریباً همان قدر که از مزایای فیزیولوژیک ورزش سخن می گویند،از فواید روانی آن نیز صحبت به میان می ویژه دوندگان(

(.ورزشکاران معموالًنسبت به افراد کم تحرک ،اضطراب و افسردگی کمتری احساس می کنند)هاکس 1981آورند)هریس،

(.حتی 1977غیر بالینی(نشان داده اند)تارپ و شیگل میلچ،(.دوندگان افسردگی کمتری نسبت به غیر دوندگان )در جمعیتی 1984،



در یک تحقیق آینده نگر معلوم شد که ورزشکاران ،چه آنان که به طور تصادفی در آزمون شرکت داده شدند)گروه آزمایشی(کمتر از 

بررسیها ی دیگر نشان (.1984؛مک کان،هولمز،1978گروه کنترل که ورزش نمی کرند،دچار افسردگی شدند)براون،رامیرز،تادوب،

(.همچنین به نظر می 1978؛هارپر،1984داده است که ورزش می تواند به کاهش اضطراب مقطعی )کوتاه مدت(کمک کند)النگ،

 (.1984رسد که ورزش منظم با افزایش احساس عزت نفس رابطه داشته باشد)سان استروم،

است،بیست دقیقه و سه بار در هفته و در ورزشهای هوازی کمترین مقدار فعالیتی که برای نیل به این مزایا الزم 

 (.1987منهای سن فرد(است)الرسون و بروس،220%حداکثر میزان ضربان قلب)85%تا70حداقل

 %(70شمار زیادی از امریـکاییان به اهمـیت ورزش منـظم اذعـان دارند)در برخی زمینه یابیها ،بیش از 

%از آنهایی که یک برنامه ورزشی 50(.و فقط حدود1984می پردازند )هریس و همکاران ، %عمالًبه آن37(،اما فقط 1982)دیشمن،

را آغاز کرده بودند،شش ماه بعد هنوز ورزش می کردند.علی رغم مزایای سریع و کوتاه مدت ورزش ،بسیاری از افراد ،آن را کوششی 

پیدا نکرده اند که از آن لذت ببرند (.آنان از ورزش روزمره فوقالعاده مشکل تلقی می کنند.آنها از ورزش لذت نمی برند)یا ورزشی 

خسته می شوند،احساس می کنند که نمی توانند زمانی را به ورزش اختصاص دهند،یا حتی معتقدند ورزش خطرناک است)ورتینسکی 

است بازیابی آن ،نامطلوب یا  (.از آنجا که آنها سالمت جسمی را از دست داده اند ،به این نتیجه رسیده اند که ممکن1988و آون ،

مشکل باشد  .آمارهای دیگر نیز این امر را تأیید می کند.میزان موفقیت اکثر برنامه هایی که بزرگساالن برای تندرستی خود ترتیب 

 %بوده و پس از این مدت با کاهش چشمگیر مواجه شده است.حتی هنگامی که ورزش به منظور65%تا40داده اند،در سال اول تنها

%آنان در طول سال پس از شروع برنامه،آن 80تا45%از شرکت کنندگان ،طی دوازده ماه اول،و 50%تا30توانبخشی عارضه قلبی است،

 (.1985را رها می کنند)آیس،

%آنان با شدت 15%تا10%امریکاییان به یکی از ورزشها می پردازند،ولی تخمین زده می شود که فقط حدود 45اگر چه امروزه حدود 

(.کودکان به عنوان یک 1985تکراری که برای نیل به باالترین سطح مزایای آن الزم باشد،ورزش می کنند)استیفر،جاکوبز ،و وایت،و 

(.ولی خبر خوش آن است که امریکاییان 1988گروه،در شرایط جسمی بسیار ضعیفی قرار دارند)اپستاین ،وینگ،ولوسکی،و دو وو،

(.مردم ترجیح می دهند به جای 1985اد تغییراتی در عادات کم تحرک سابق خود هستند)آیس،بیش از هر زمان دیگری در حال ایج

سوار به وسایل نقلیه ،پیاده روی نمایند و به جای آنکه تماشاچی مسابقه باشند،خود در آن شرکت کنند.و از آنجا که پژوهشهای اخیر 

شاره دارند،اعمالی مانند باال رفتن از پله ها برای رسیدن به طبقات عروقیفعالیت جسمی ،هر چند به طور محدود ،ا–به مزایای قلبی 



(،و دوری از عادات فاقد تحرک افزایش یافته و 1989باالی ساختمان و پیاده روی از محل پارک اتومبیل تا محل کار)گروه ضربت،

 می تواند برخی مزایای جسمی و عاطفی ورزش را در بر داشته باشد.

 

 استعمال دخانیات 

کشیدن ۀهزار نفر در امریکا مستقیماًدر نتیج390کمتر عادتی است که مانند کشیدن سیگار عامل بالقوه مرگ باشد هر سال ،حدود 

هزار نفر به سبب بیماری قلبی عروقی 170هزار نفر بر اثر سرطان ریه،نای و مثانه؛125سیگار ،پیش از زمان طبیعی می میرند)حدود

دخانیات  ۀ؛ادار1989ریه و آمفزیم()اداره خدمات انسانی و سالمت امریکا، ۀمزمن مسدود کنند؛و بقیه به دلیل بیماریهای 

 (.1979امریکا،

سیگار باعث 
1

3
ساله که هر روز ده تا بیست نخ  35تا30به طور متوسط یک سیگاری »ساله در امریکاست.59تا35مرگهای مردان بین 

 یگاری می میرد .سیگار می کشد، حدود پنج سال زود تر از یک غیر س

فیشر، «)سال سن دارد،حدود شش سال و نیم زود تر خواهد مرد35تا30کسی که در هر روز یک یا دو بسته سیگار می کشد و بین 

 (.بدیهی است که این مرگها معموالًبعد از بیماری طوالنی مدت،دردناک و تضعیف کننده اتفاق می افتد.577،ص 1986و راست،

بارداری ،ممکن است به کم شدن وزن نوزاد در هنگام تولد و تأخیر در رشد مغزی جنین ،و نیز افزایش  کشیدن سیگار طی دوران

(.همچنین سالمتی کسانی 1986(منجر شود)هریسون،14خطر ابتال به غده بدخیم در نوزاد و نشانگان مرگ ناگهانی نوزاد)ر.ک:فصل

 (.1988طره می افتد)اریکسون،لیمایستر،نیوئل،که در معرض دود سیگار دیگران قرار می گیرند نیز در مخا

%بیش از مردان غیر 14سیگاریها بیش از کسانی که سیگاری نیستند بیمار می شوند.کثرت بیماریها ی حاد میان مردان سیگاری

ای حاد %بیشتر از دیگران روزهای کاری را از دست می دهند.این تفاوت برای زنان سیگاری در مورد بیماریه33سیگاری است،و 

%است .به طور کلی سیگاریها نسبت به غیر سیگاریها از سالمت کمتری بر خوردارند 45و در مورد از دست دادن روزهای کاری21%

 (.1985برابر(است)تاکر،7/1و امکان مرگ آنان در هر سال تقریباًدو برابر دیگران)

%جمعیت سیگار می کشیدند.در سال 53است که 1955سال %بزرگساالن امریکا سیگار می کشند.این رقم قدری کمتر از 30تقریباً

خدمات بهداشت عمومی »و«بخش سالمت،آموزش و رفاه امریکا)»سیگار  ۀ،اولین گزارش رئیس کل جراحان امریکا دربار1964



ان سیگاری در (خطر ها را برجسته ساخت،و فعالیت تبلیغاتی گسترده ای به راه انداخت.با این حال ،اگر چه درصد مرد1964،«امریکا

 %(29%به25%کـاهـش یـافتـه اسـت،در صـد زنـان سیـگاری بـیشـتر شـده اسـت)تقریباًاز39به 1975امریکا تا سال 

%باشد،)با 28%و 33(.تخمین می زنند که هم اکنون درصد مردان و زنان بزرگسال سیگاری به ترتیب حدود 1988)راسل،اپستاین،

%دختران دانش 18%پسرانو 21کاهش یافته است،ولی تقریبا1975ًاین درصد نسبت به سال  %برای کل جمعیت(.اگر چه30.4میزان

 آموز دبیرستانی سیگار می کشند.

احتماالًبر سیگار کشیدن تأثیرات چشمگیری داشته است.از سال 1964گزارشهای رئیس کل جراحان امریکا در سال 

به اوج خود رسید؛اما تخمین زده می شود که 1963افت و در سال ،مصرف سیگار به میزان بسیار سریعی افزایش ی1964تا1920

شصت تالش قابل مالحظه ای از سوی  ۀمیلیون امریکایی سیگار را ترک کرده اند.از اواسط ده1979،29و1964بین سالهای 

این پیام صورت گرفته است امریکا،انجمن قلب امریکا،و سازمانهای دیگر برای ابالغ  ۀسرطان امریکا،انجمن ریۀمؤسسات دولتی ،جامع

 «.سیگار خطرناک است»که 

اگر سیگار کشیدن عمل ناسالمی است،چرا افراد زیادی آن را ترک نمی کنند؟یکی از دالیل ،آن است که سیگار،علت اساسی اعتیاد 

می دهد.برخی افراد (،نیکوتین محرکی است که فشار خون را باال می برد و میزان ضربان قلب را افزایش 1980جسمی است )اسکچر،

آن قدر به نیکوتین معتادند که حتی یک شب بدون سیگار می کشند و حتی هنگام بیماری نیز آن را ترک نمی کنند؛اما اعتیاد جسم 

 یگانه عامل تعیین کننده نیست.سیگار کشیدن از لحاظ روانی نوعی پناهگاه محسوب می شود و کاری است که فرد،

تهای کسل کننده انجام می دهد .افزون بر این ،رویداد ها ،افراد و مکانهایی که با سیگار کشیدن همراه در تنش ،ناراحتی،یا موقعی

نشان داده شده است(میل به کشیدن سیگار را 3-3بوده اند،ممکن است )به طریق شرطی سازی کالسیک ،همان طور که در شکل 

 در فردبرانگیزاند.

دن سیگار می کنند؟اولین پکهایی که به سیگار زده می شود،غالبًابا سرگیجه و حتی تهوع همراه چرا افرادی برای بار اول اقدام به کشی

است .با این حال ،افراد تازه کار )به ویژه جوانان(معموالً در مقابل جنبه های دیگر این عمل نیز واکنش نشان می دهند .اصرار برخی 

آنان،ارزش تقویتی سیگار بر جنبه های منفی آن می چربد؛مثالً ممکن است افراد به این عمل ،معموالًبدین جهت است که به نظر 

(.پیامد های مثبت و سریعی نیز در کار است و در فرد ،احساس 1984فشار گروه همسال بر جوانان بسیار قوی باشد)اوانز،اسمیت،راینز،

محرک یعنی نیکوتین،در نهایت جانشین احساسات رشد یافتگی ،با فرهنگ بودن و مقبولیت ایجاد می کند .آثار رضایت بخش داروی 



پیشگیری از سیگار کشیدن ۀ(.)برای بحث دربار1988جسمی و منفی ای می شود که پس از سیگار کشیدن رخ می داد)آری و بیگلن،

 مراجعه کنید.(،3-3جوانان به حاشیه 

 

 

 

 :پیشگیری از سیگار کشیدن جوانان3-3حاشیه 

ار کشیدن جوانان ،با توجه به مشکالت ترک سیگار ،هدفی ارزشمند است.پژوهشها نشان می دهد بدیهی است که پیشگیری از سیگ

 که بسیاری از کودکان به طریقی )احتماالًاز طریق رسانه های گروهی( این 

ین چهار تا یازده (.باور آنها به حدی قوی است که برخی از آنان )در سنین ب1985پیام را فرا گرفته اند که سیگار خطرناک است)اوانز،

سالگی( حتی تالش می کنند والدینشان را به ترک سیگار وادارند؛اما زمانی که به حد نوجوانی می رسند،ممکن است تحت فشار گروه 

همساالن به سیگار کشیدن تن در دهند.آنها دوست دارند با فرهنگ جلوه کنند،یا مورد پذیرش دیگر افراد گروه همسن خود قرار 

خود تبعیت می کنند.شواهدی وجود دارد که کودکان در سطح مدارس ۀری از آنان در این عمل از افراد سیگاری خانوادگیرند.بسیا

%از آنان قبالًدست 20راهنمایی ،در معرض فشار دایمی گروه همسال برای سیگار کشیدن قرار دارند .برخی مطالعات نشان داده اند که 

 (.1985ز ،کم چند سیگار در روز کشیده اند)اوان

برخی محققان روانشناسی سالمت تالش خود را مصروف این امر کرده اند که راههای پیشگیری از سیگار کشیدن را تعیین 

(.به نظر می رسد که مؤثر ترین روشهای پیشگیری از استعمال سیگار 1985؛اوانز،1988کنند)بست،تامسون،سانتی،اسمیت،براون،

(.پژوهشگران 1988هرن،گلدمن،پیری،لوبکر،-موزان دوره اول دبیرستان باشد)مورای،دیویس،روشهایی است که مخاطبشان دانش آ

 در یافته اند پیامهایی که به این دسته از دانش آموزان داده می شود،نباید ترس آنان را برانگیزد،زیرا پیامهایی که بر پیامد های منفی

حقیقت،هر گونه باوری که ممکن است دانش آموزان دوره اول دبیرستان سالمت تأکید می کنند،در آینده تأثیری نخواهند داشت.در 

تأثیرات منفی سیگار کشیدن داشته باشند،تحت تـأثیر سه امر قرار می گیرد:تـأثیر گروه همسن،الگـوگیری از والـدین و تبلیغات ۀدربار

 سیگار واوانز و همکاران 



لمی تهیه کردند تا به آنان برای فائق آمدن بر این سه نوع فشار و مقاومت در اول دبیرستان فیۀ(برای دانش آموزان دور1985)اوانز،

 سیگار کشیدن کمک کند.این فیلم مشتمل بر سه عنصر بود که محققان آنها را مهم تلقی می کردند.ۀمقابل وسوس

این  دوم:.محققان را انتقال می دهند راوی این فیلمها به جای اینکه بزرگساالن باشند،نوجوانانی هستند که اطالعات برگرفته از اول

پیام این فیلمها متمرکز بر توانایی خود این  سوم: فیلمها به نوجوانان کمک می کنند تا در مقابل فشار گروه همسن مقاومت کند.

به بینندگان می دانش آموزان برای مقاومت در برابر موقعیتهایی است که آنان را به سیگار کشیدن بر می انگیزد.راوی نوجوان فیلم 

این فیلمها برخی باور های عمومی در باب سیگار را ارائه نموده و سپس آنها را «شما می توانید برای خودتان تصمیم بگیرید.»گوید:

است و یا یک بار کشیدن منجر به اعتیاد نمی شود.هدف از این کار «هیجان انگیز»رد می کنند،باورهایی مانند اینکه سیگار کشیدن 

سیگار به طور آگاهانه تصمیم بگیرند،نه تحت فشار موقعیتهای زود گذر .پژوهش در ۀست که به دانش آموزان کمک کند تا دربار،آن ا

مورد این روش پیشگیری نشان داد ،که احتمال روی آوردن به سیگار در میان دانش آموزانی که این فیلمها را دیده بودن،نسبت به 

 (.1984ران،دیگران کمتر بود)اوانز و همکا

احتماالًافراد به دالیل گوناگونی غیر از آنچه ذکر کردیم،سیگار می کشند،این مسئله برای برخی صرفاًعادت ریشه دار و عمیقی است 

که حتی ممکن است نسبت به آن ناهشیار باشند.عده ای برای کاهش ناراحتی ،اضطراب و احساسات منفی دیگر و برخی به منظور 

حرکتیسیگار می کشند .احتماالًدلیل ساده ای برای سیگار کشیدن -اس آرامش ،و حتی ارضای نیازهای حسیافزایش تحریک،احس

(.برای کمک به افراد ،جهت ترک سیگار چه کارهایی عملی است؟قبالًدر تحقیقی در 1989افراد وجود ندارد )مؤسسه ملی سالمت،

دودی موفقیت آمیز بود.فرد سیگاری را وا می داشتند در هر ثانیه پکی از زمان درمان اجتنابی استفاده شد که تا ح1970ۀاواسط ده

به سیگار بزند تا به حد اشباع برسد و سپس این عمل را تا زمانی ادامه دهد که برایش آزار دهنده گردد.محققان معتقد بودند)در 

ای که در پی پک زدن به سیگار ایجاد نشان داده شده است(احساسات منفی 3-4الگوی شرطی سازی عامل ،همانند آنچه در شکل 

اینکه سیگار کشیدن سریع خطرناک است و در ۀمی شود،احتمال تداوم این عمل را کاهش می دهد.علی رغم نگرانیهای اولیه در بار

أثیر (،تحقیقات اخیر ،بی خطر بودن و ت1978افراد مبتال به عارضه های قلبی پنهان ،باعث حمله های قلبی می شود)هکت و هورن،

(.میزان موفقیت اولیه فنون اجتنابی دیگر،مثل تصور امور تهوع آور همراه 1984این روش را تأیید کرده اند )هال،ساچز،هال،بنویتز ،

%بوده است؛اما هنگامی که این تداعیها ی آزارنده به مرور زمان فراموش شوند،امکان اعتیاد مجدد به سیگار 90%تا60سیگار ،بین

 (.1980،کلیری،وجود دارد)لونتال



ورزش یکی از امید بخش ترین درمانهای جدید برای ترک سیگار است و معلوم شده است که هم به افراد در ترک سیگار کمک می 

(.در درمانهای دیگر ،از اصول شرطی سازی 1986کند و هم آنها را از بازگشت مجدد به سیگار باز می دارد)برونکل و همکاران،

شناختی،نظیر خود گویی و حتی خود هیپنوتیزمی استفاده ۀنکشیدن سیگار ،خویشتن نگری،خودنظارتی،مداخل عامل،نظیر پاداش برای

می شود)درمانهای شناختی و رفتاری را در فصل چهارم و هیپنوتیزم را در فصل ششم بررسی خواهیم کرد(.احتماالًمیزان موفقیت 

%از افرادی که سیگار را ترک 95(.پژوهشی نشان داد که 1980لونتال و کلیری،آمیزه ای از این روشهای درمانی،زیاد خواهد بود)ۀاولی

می کنند،با تصمیم خود دست به این اقدام می زنند .پژوهشی دیگر حاکی از آن است که ترک سیگار به وسیله خود فرد )بدون کمک 

( این یافته ها حکایت از آن دارد که 1982%داشت)بیش از هفت سال ادامه یافت ()اسکچر،60متخصص(میزان موفقیتی بیش از 

افرادی که به درمانگاههای ترک سیگار مراجعه می کنند ،ممکن است کسانی باشندکه در تالشهای فردی خود برای ترک سیگار 

 جمعیت معمولی سیگاریها نباشند.ۀشکست خورده اند ،و در نتیجه از متخصص راهنامایی می خواهند .شاید این افراد نمایند

%آزمودنیها 60در پژهشهای بالینی معلوم شده است که تداوم بخشیدن به تصمیم بر ترک سیگار مشکل است.در یک پژهش نمونه ،

%آنها دوباره سیگار کشیدن را 75تنها در ظرف سه ماه پس از ترک سیگار،دوباره به کشیدن آن روی آوردند.بعد از یک سال بیش از 

(.میزان شکست سیگاریها در برابر نیروی عادت به سیگار ،به اندازه یا بیشتر از میزان شکست 1971شروع کردند)هانت،بارنت،برنچ،

(.به نظر می رسد 1982؛لیختن اشتاین،1971افرادی بود که تالش می کردند برای اعتیاد به هرویین غلبه کنند)هانت،بارنت،برنچ،

 (.1988شترین موفقیت را دارد)کتک ،باتیستا،دی فریز،و برک،در محیطهای درمانی ،رویکردهای چند متغیره در مورد درمان،بی

چرا افرادی که سیگار را ترک می کنند،در دوری از آن این قدر مشکل دارند؟جواب این سؤال چند عاملی است و موضوع پژوهشهای 

مشکل است که در فصل پنجم  (و این1986زیادی واقع شده است .بازگشت در بین معتادان امری بسیار شایع است)برونل و همکاران،

،به رجوع مجدد عالیم بیماری،بعد از دوره ای از بهبود،تعریف شده است.در مورد سیگار «بازگشت»به تفصیل بیان خواهیم کرد.

کشیدن بازگشت به معنای کشیدن مجدد سیگار بعد از ترک آن است.شاید محیط در بازگشت به سیگار نقش مهمی ایفا کند؛یعنی 

ن با بسیاری از جنبه های محیط اجتماعی و فیزیکی شخص)مثالًبا یک فنجان قهوه یا با دوستان سیگاری(همخوانی سیگار کشید

داشته باشد.برخی از محققان بیان کرده اند که این همخوانی ،واکنشهای فیزیولوژیکی خاصی را فرا می خواند که در هنگام سیگار 

 نی که قبالًسیگار می کشیدند می گویند:تحت چنین شرایطی احساس کشیدن فرد در گذشته ،اتفاق می افتادند.کسا

(.در این مورد ،عوامل 1986؛و گرانبرگ،1986آبرامز ،ویلسون،1986اشتیاق یا میل شدیدی به آنها دست می دهد )برونل و همکاران،

وف ترک دارو،یعنی کم خوابی می شود.این فیزیولوژیک را نمی توان نادیده گرفت.ترک سیگار غالباًباعث به وجود آمدن نشانه های معر



نشانه ها ممکن است روزها یا هفته ها ادامه یابد.بسیاری از افراد بعد از ترک سیگار دچار افزایش وزن می گردند.سیگار به برخی 

نده،یا افراد،در موجهه با ناراحتی عاطفی کمک می کند .فرد ممکن است برای کسب تجارت مثبت در حین بروز هیجانات آزار

%از سیگاریها یی که دوباره به 71مستقیماًبرای از میان بردن هیجانات ،مجدداًبه سیگار کشیدن روی آورد.در پژوهشی معلوم شد که 

(.برخی از افراد ،هنگامی به کشیدن 1982سیگار روی آورده بودند،بالفاصله قبل از بازگشت به سیگار،خشم،ناکامی و افسردگی)شیفمن،

آنان برای حفظ تغییر رفتار کاهش یافته  ۀگشتند که دیکر باور نداشتند بتوانند به ترک سیگار ادامه دهند یا انگیزسیگار باز می 

(.در این مورد،عوامل اجتماعی نیز ممکن است با اهمیت باشد.حمایت دیگران از ترک سیگار می تواند 1986بود)شومکر و گرانبرگ،

،در حالی که فشار دیگران)مثالًهمسر سیگاری(برای پذیرش سیگار،ممکن است کوشش عامل قدرتمندی در موفقیت این عمل باشد

 برای ترک آن را بی اثر سازد

 (.1982لیختن اشتاین،

 الکلیسم و مشروب خواری مشکل ساز

مین (.تخ1988؛اشلی،رانکین،1980مصرف بیش از حد الکل ،عمل خطرناکی است که می تواند زندگی و سالمت را تهدید کند)الدن،

زده می شود که از هر ده بزرگسال امریکایی،یک نفر الکلی است.شخص الکلی از نظر جسمی و روانی معتاد به الکل بوده و به علت 

جمعیت الکلی %10(.1981مصرف الکل دچار مشکالت بهداشتی و اجتماعی است)بخش خدمات بهداشتی و انسانی امریکا ،

(.الکلیها 1981ر این کشور مصرف می شود)مؤسسه ملی الکلیسم و سوءاستفاده  از الکل،%الکلی هستند که د50امریکا،مصرف کننده 

از لحاظ جسمی به الکل معتادند،نسبت به آن تحمل باالیی دارند و دارای توانایی اندکی در کنترل مصرف خود هستند.آنان هنگامی 

می شوند.ار سوی دیگر،ممکن است مشروب خواران که می کوشند آن را ترک کنند،دچار عالیم جسمی شدید ناشی از ترک آن 

نشان ندهند،اما با وجود این ،در نتیجه مشروب خواری دچار مشکالت اجتماعی ،روانی و بهداشتی **مشکل ساز نشانه های محرومیت 

و مقدار مصرف آن می شوند.الکلیها و مشروب خواران مشکل ساز معموالًهر روز نیاز به الکل دارند و قادر به محدود کردن زمان 

عمل خود ،دچار اختالالت شناختی)مثالًاختالل حافظه(و بهداشتی می شوند،به این عمل ادامه ۀنیستند.آنها علی رغم اینکه در نتیج

 (.1989؛گروه ضربت،1988می دهند)مک کرادی،

رگ در بین الکلیهاست .سیروز کبد،علت عمده م«سیروز»مصرف بیش از حد الکل می تواند مشکالت شدیدی برای سالمت ایجاد کند.

عبارت است از تراکم بافتهای زخمی بر روی کبد،که باعث می شود این عضو حیاتی کار کردش را از دست بدهد )اکهارت و 

(.مصرف زیاد الکل ،ممکن است انقباض ماهیچه قلب را تحت تأثیر قرار دهد و از کارایی آن بکاهد،و نیز ممکن است 1981همکاران،



الل عصبی گردد.الکل بر ترکیب شیمیایی مغز اثر می گذارد،و مشروب خواری زیاد و طوالنی مدت،سبب بروز مشکالت باعث اخت

 (.1981شدیدی در حافظه ،حواس پرتی،و اختالالتی در بینایی می شود)اکهارت و همکاران،

و مستقیم داشته باشد.نشانگان جنینی الکل مصرف زیاد الکل ،ممکن است باعث نازایی گرددو بر رشد جنین و آبستنی ،تأثیر منفی 

،بر نوزاد مادرانی که در حین بارداری الکل مصرف کرده اند،تأثیر می گذارد.ایـن نشانـگان ،شامل عقب ماندگی ذهنی،اختالالت 

کم نیز (.دانشـمندان معتـقدند که حتـی مشروب خـواری معـتدل و 1982سیستم عصبی مرکزی و نابهنجاری چهره می شود )پرت،

 ،برای جنین،

 مخصوصاًدر ماههای اولیه بارداری خطر ناک است.

مشروب خواران مشکل ساز و الکلیها ،هنگام رانندگی ،دیگران را نیز در معرض خطر قرار می دهند .میزان مرگهای ناشی از حوادث 

 هزار مورد در سال است .تقریباً در نیمی از 55رانندگی در امریکا ،حدود 

%از این رانندگان مست،در حد خط قرمز الکل 46ی ناشی از حوادث رانندگی ،رانندگان مست نقش دارند.میزان مصرفتمام مرگها

(.احتمال مرگ افرادی 1980،یعنی نزدیک به حدی است که اگر الکل بیش از آن مصرف شود،فرد به حال اغما می افتد )رگالیری،

رابر بیش از رانندگانی است که مشروب خوار نیستند .البته ،حتی مصرف الکل در که در حال مستی رانندگی می کنند سه تا پانزده ب

کیلویی و مصرف مشروب 82حد متعادل نیز،ممکن است که خطر رانندگی را افزایش دهد.مصرف آبجو در حد سه لیوان برای مردان 

گذارد)اکهارتو کیلویی ممکن است آثار نامطلوبی بر رانندگی آنها ب55در حد یک لیوا ،برای زنان 

که سه علت اصلی مرگ –(.الکل به طور پشمگیری در قتل ،خود کشی و حوادث رانندگی 1971؛پرین،والر،هریس،1981دیگران،

 نقش دارد.-ومیر در افراد زیر چهل سال است

فرد را در مقابل آیا مصرف الکل سودی هم دارد؟برخی تحقیقات حاکی از آن است که مصرف کم الکل )یک مرتبه در روز(ممکن است 

که با بیماری قلبی همبستگی «مفیدی»،یعنی کلسترولHDLعروقیحفظ کند.این کار با افزایش یکی از اجزای -بیماری قلبی

 ؛1984دارد،صورت می گیرد)گوردن،کانل،

 (.1984؛هاشکل و همکاران،1987دویل،

یکی از نظریات کالسیک،آن است که الکل باعث کاهش اینکه چرا افراد در مشروب خواری افراط می کنند،نظریه هایی وجود ۀدربار

و اضطراب را ،به ویژه در محیطهای آرام و خوشایند،کاهش می  عنوان ماده ای آرامبخش عمل می کند تنش افراد می شود.الکل به



این نظر،که مصرف الکل آن،حامیان بسیاری دارد.طبق ۀساده،طرفداران زیادی پیدا نکرده است؛اما نوع تغییر شکل یافتۀدهد.این فرضی

(. احتمال دارد الکل به 1982در حد باال،شدت واکنش فیزیولوژیک فردرا در برابر محرکهای آزاردهنده کاهش می دهد )شِر،لونسون،

ایجاد تنش اجتناب کند.عالوه بر این ،مشروب خواری،شناختهایی را که ۀجای آنکه تنش را کاهش دهد؛باعث گردد که فرد از زمین

خود تقلیل می ۀحقیر فرد شده،مختل می سازد و در نتیجه،افکار فرد سطحی تر شده و تصورات منفی وی دربارموجب ت

 (.1981یابد)هال،

ننگ ناشی از وضعیت خود رهایی بخشیده  ۀمنشأ پیدایش برنامه های درمانی پزشکی گشته و الکلیها را از لک،نظریه بیماری الکلیسم

ارثی در الکلیسم مبتنی است ،ولی این الگو را به منظور در بر گرفتن عناصر رفتاری،تعدیل ۀمؤلف است.گرچه این نظریه تا حدی بر

(حاکی از آن است که بسیاری از آثار 1980(.تحقیق مارالت و همکاران)مارالت،و رهنسو،1986کرده اند)کامرو،پیکاس،مک دونالد،

نتظارات و باورها باشد تا تأثیرات دارویی آن .عالوه بر این،پژوهشها الکل ،از جمله از دست دادن کنترل،ممکن است بیشتر معلول ا

 (.1983نشان می دهد که حتی مشروب خواران شدیداًوابسته به الکل نیز می توانند مصرف الکل خود را مهار کنند)موس،فینی،

رد چند وجهی استفاده می شود؛یعنی به در برنامه های درمانی متداول برای الکلیسم و مشروب خواری مشکل آفرین ،معموالًاز رویک

(.افراد رفتارهای 1983طور همزمان ،عوامل زیستی ،روانی،اجتماعی و محیطی مورد توجه و اهتمام قرار می گیرد.)وانبرگ و هورن،

تن الکل جدیدی یاد می گیرند که مشروب خواری سازگار نیست،و نیز می آموزند که فعالیتها و محیط خود را به منظور کنار گذاش

تغییر دهند.بسیاری از بـرنـامه ها مستلزم بـستری شدن کوتاه مدت و فشرده)مثاًل،از ده تاشصت روز(و نیز جلسات متعاقب آن می 

باشد.در ابتدا ،ممکن است برای کسانی که اعتیاد شدیدی به الکل داشته اند،سم زدایی پزشکی الزم باشد.به محض اینکه عالیم شدید 

 یی محو شد،می توان درمان را شروع کرد.ناشی از سم زدا

یکی از رویکرد های بسیار موفق در درمان الکلیسم،درمان اجتنابی است.مشروب خواری با رویدادی آزارنده ،مانند تهوع و استفراغ)که 

کنند؛اما حفظ این  با دارو ایجاد می شود(همراه می گردد.در برنامه های درمانی دیگر ،شوک الکتریکی را با مصرف الکل همراه می

(.شرطی سازی اجتنابی هنگامی 1974موفقیت نیازمند استمرار شرطی سازی اجتنابی در خارج از چهار چوب درمان است)ماهونی،

(.این تلفیق در روشهایی تأثیر ویژه  1981مؤثر است که با اشکال دیگر درمان تلفیق شود)بخش خدمات بهداشتی و انسانی امریکا،

کمک می کنند تا عوامل مؤثر در مشروب خواری خود را تشخیص داده و آنها را تغییر دهد؛مثالً برخی برنامه ها،به  دارد که به فرد

 منظور آموزش دو نوع مهارت در افراد طراحی شده اند:

 .ایجاد مهارتهای الزم برای کنار آمدن با رویداد های تنیدگی زای زندگی؛1



(.برخی روابط 1982؛مارالت،1980فراد به جای الکل به آنها متکی باشند )مارالت،و گوردون،.ایجاد برخی مهارتهای اجتماعی،که ا2

موجود در خانواده مشکل الکل را تشدید کرده یا آن را استمرار می بخشد.خانواده درمانی،برای کمک به فرد به منظور تشخیص و 

مه های موفق چند وجهی هستند،و موفقترین بیماران کسانی تغییر این روابط ارزشمند است.پژوهشها نشان می دهد که اکثر برنا

هستند که می توانند به آغوش خانواده باز گردند،کسانی که موقعیتهای شغلی مناسبی دارند و کسانی که از کار خود راضی 

 (.1983اند)موس،فینی،

ت مجدداًبدان روی آورند،موضوع بحثی داغ میان این سؤال که آیا کسانی که قبالًالکلی و مشروب خوار مشکل ساز بوده اند ،ممکن اس

برآنند که الکلیهای بهبود یافته هرگز نمی توانند در حد اعتدال مشروب «الکلیهای گمنام»پژوهشگران است .گروههایی مانند گروه

ه حد اعتدال ،موجب بخورند و از این رو باید در باقیمانده زندگی خود از آن پرهیز کنند.گر چه برگرداندن مصرف مجدد مشروب ب

می شود که گروهی به دام الکلیسم و مشروب خواری مشکل ساز بیفتد،ولی برخی از الکلیهای بهبود یافته که نیمرخ روانی ویژه ای 

دارند،قادرند در حد اعتدال به این عمل بپردازند.این افراد عبارتند از جوانان و شاغـالن بـه کـار و کسانی که در محیطهای حمایت 

 ننده زندگی می کنند )آکسفورد،اپنهایمر،ادواردز،ک

(.برخی برنامه های پیشگیری از اعتیاد مجدد به الکل،نشان می دهد که می توان مشروب خواری را مهار کرد)المارت و 1976

 (.1980گوردون،

 تغییر همگام رفتارهای بهداشتی

طبیعی،ورزش و پرهیز از سیگار(رفتارهای بهداشتی پیشگیرانه فعالیتهای گوناگونی که در این فصل بررسی کردیم)مانند حفظ وزن

در ابتدای این فصل ،برای حفظ سالمت خود اقدامات متعددی انجام «الف.»(.برخی از افراد ،همانند آقای1966هستند)کسل و کاب،

به طور کلی رفتارهای بهداشتی می دهند،در حالی که برخی دیگر تنها یکی دو اقدام به عمل می آورند.پژوهشگران دریافته اند که 

پیشگیرانه مجزا از همدیگر رخ می دهند؛مثالًشخصی که وزن خود را در حد طبیعی نگه می دارد و ورزش می کند،ممکن است پشت 

سیگار  گوناگون،مانند«مواد »(.)اما در میان نوجوانان ،استفاده از 1961سر هم سیگار دود کندو ازکمربند ایمنی استفاده ننماید)باومن،

 ،الکل و داروهای غیر مجاز،به طور همزمان روی می دهد]هیز،استاکی،دیماتئو[(.

ممکن است دلیل این هماهنگی در رفتار های بهداشتی ،آن باشد که اصالًاین رفتارها بهداشتی تلقی نمی شوند.در واقع مردم 

(.مثالًآنان ممکن است به سبب وضع ظاهر،به 1979یک،معتقدندکه بسیاری از اعمال بهداشتی ،ارتباط ضعیفی با سالمت دارد)مکان



ورزش و کم کردن وزن خود اقدام کنند و به همین دلیل از پروک کردن لباس خود با کمربند ایمنی سرباز زنند .ممکن است بدین 

ی آرامش می بخشدبرخی دلیل سیگار بکشند که این عمل برایشان هیجان و فرهیختگی به همراه دارد و به آنان در موقعیتهای اجتماع

 از اعمالی که نامتناسب با بهداشت به نظر می رسند،ممکن است ب وضع ظاهری کامالًتناسب داشته باشند.

برای درک کامل عواملی که به تصمیم شخص برای انجام رفتار بهداشتی خاصی کمک می کنند،باید ارزیابی او را در مورد آن رفتار 

ه در فصل بعد خواهیم دید،باید نسبت به امور ذیل دقیقاًآگاهی داشته باشیم:شناختها به خوبی درک کنیم .همان طور ک

،باورها،احساسات،خواسته ها،تلقی فرد از خواسته های دیگران و اعمالی که شخص قصد و توان انجام دادن آنها را دارد .تنها در این 

 خود چه کاری انجام خواهد داد. صورت می توان فهمید و پیشبینی کرد که فرد برای  ارتقای سالمت

 چکیده فصل

%از جمعیت امریکا مردند؛مرگ بسیاری از آنان به سبب بیماریهایی مانند آنفوالنزا و ذات الریه بود که ما 2،تقریبا1900ً.در سال 1

 ی بیماری دگرگون شد.%در سال تقلیل یافت و الگو1به کمتر از 1980دیگر آنها را شدید تلقی نمی کنیم.میزان مرگ و میر در سال 

مغزی بود.این بیماریها ناشی از عوامل متعددی  ۀمهلک در امریکا ،بیماری قلبی ،سرطان و سکت ۀگذشته،بیماریهای عمدۀالف(در ده

مهم نظیر وراثت و رفتار هستند و بیماریهای رو به وخامت و مزمن تلقی می شوند .اعتقاد بر این است که عدم انجام برخی رفتارهای 

 بهداشتی به ایجاد این بیماریها کمک می کند.

ب(بیماری قلبی علت اصلی ناتوانی دایمی در افراد چهل سال به باالست .اکثر حمالت قلبی به بیماری عروق کرونر قلب مربوط است 

ژن محروم شود.این وضعیت قلب از خون و در نتیجه  از اکسی ۀکه خود به سبب تصلب شرایین ایجاد می شود.ممکن است ماهیچ

قلبی نامیده می شود. تحقیقات نشان داده است که برخی عوامل خطرناک  ۀ،ارنفاکتوس قلبی است که در اصطالح عمومی حمل

بیماری قلبی را می توان کاهش داد یا از بین برد؛مثالًهنگامی که افراد سعی کنند کلسترول خون را کاهش دهند ،فشار خون را 

 یگار را ترک نمایند و ورزش کنند،می توانند جلو بیماری قلبی را بگیرند.کنترل کنند،س

آن رشد سریع سلولهای نئوپالستیک می باشد.سلولهای بدخیم  ۀج(سرطان یک بیماری نیست،بلکه دسته ای از بیماریهاست که نشان

.مجموعه ای از این سلولها یک غده را )سرطانی(رشد کرده،به سراسر بدن گسترش می یابند و گاهی این گسترش بسیار سریع است

تشکیل می دهند.رفتارهای غیر بهداشتی مختلفی ،نظیر کشیدن سیگار،به بروز سرطان کمک می کنند .در اکثر انواع سرطانها ،هر 

 است.اولیه بسیار مهم ۀچه زود تر فرایند بیماری کشف شود،میزان نجات از آن نیز بسیار زیاد خواهد بود و بنابراین ،معاین



نیز شناخته می شود(اختالل ناگهانی در جریان خون مغز است .سکته معموالًبه CVAعروقی یا-مغزیۀمغزی )که به عنوان سانحۀد(سکت

علت مسدود شدن رگ خونی)مثاًلبر اثر لخته یا رسوب چربی(روی می دهد.بسته شدن رگ خونی،بخشی از بافت مغز را از اکسیژن 

به آن آسیب می رساند .پیشگیری از سکته ،نیاز به مهار مادام العمر فشار خون دارد.افراد چاق،کسانی  محروم می کند و به طور دایم

 که مبتال به تصلب شرایین هستند و سیگاریها بیشتر در معرض خطرند.

ی منفی آن انجام می .رفتارهای بهداشتی پیشگیرانه،اقداماتی هستند که فرد برای جلوگیری از بروز بیماری یا جلوگیری از پیامدها2

 دهد.

الف(پیشگیری اولیه به تمام اقداماتی اشاره دارد که افراد ظاهراًسالم،به قصد کمک به خود،برای نیل به حداکثر سالمت و اجتناب از 

 بیماری انجام می دهند.پیشگیری اولیه،هم شامل ارتقا بخشیدن به سالمتی و هم پیشگیری از بیماری است.

 کمربند ایمنی در اتومبیل ،یکی از موارد پیشگیری اولیه محسوب می شود. ب(استفاده منظم از

ج(واکسیناسیون در پیشگیری از بیماری اهمیت دارد.واکسن،تولید پادتن ها را در بدن انسان تحریک می کند،به طوری که عفونت 

 همراه با ویروس منجر به بیماری نمی شود.

رش ویروس نارسایی ایمنی انسان )که علت ایدز است(و نیز گسترش دیگر بیماریهایی د(روابط سالمتر جنسی،در پیشگیری از گست

 که از راه عمل جنسی منتقل می شوند،بسیار حیاتی است.

 کاهش دادن سطح کلسترول باالی مواد غذایی ،ممکن است از تصلب شرایین و در نهایت ،از بیماری عروق قلب پیشگیری کند.ه(

زمانی طوالنی افزایش می دهد؛مانند پیاده ۀی که به طور چشمگیر ،مصرف اکسیژن را طی یک دورز(ورزش هوازی)یعنی ورزش

روی،دویدن،شنا و دوچرخه سواری (اگر در تمام مدت زندگی به طور منظم صورت گیرد،ممکن است ثمرات حائز اهمیتی در جهت 

د،بر کنترل وزن تأثیر فوق العاده ای دارد،مقدار کلسترول سالمت و تندرستی به بار آورد.ورزش به کاهش فشار خون باال کمک می کن

 عروقی را تقویت می کند.-لیپوپروتئین با غلظت باال را افزایش می دهد و سیتم قلبی

کشیدن سیگار ،پیش از موقع می میرند.سیگار می تواند اعتیاد آور باشد ۀهزار نفر در امریکا مستقیماًدر نتیج390ح(همه ساله حدود 

 ت به این عمل ،به ویژه در میان سیگاریها رایج است.محیط ممکن است در بازگشت به سیگار نقش داشته باد..بازگش



ط(مصرف بیش از حد الکل عمل خطرناکی است که می تواند زندگی و سالمت فرد را تهدید کند.شخص الکلی از نظر جسمی و روانی 

 بهداشتی و اجتماعی است. معتاد به الکل بوده و به علت مصرف الکل،دچار مشکالت

 44246250-2تلفن-1388ترجمه کاویانی و...انتشارات سمت-دیماتئو-1روان شناسی سالمت جلد  منبع مورد استفاده:

 

 

 

 

 

 هوالشافی

 پیشگیری و مراقبت برای سالم ماندن

 این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد،با پزشک معالج خود مشورت کنید. توجه:

%از جمعیت امریکا مردند.مرگ بسیاری از آنان به سبب بیماریهایی نظیر آنفوالنزا و ذات الریه بود که امروزه 2باًم.تقری1900در سال 

%در سال تقلیل یافت و الگوی بیماری دگرگون 1م.به کمتر از 1980دیگر آنها را شدید تلقی نمی کنیم.میزان مرگ و میر در سال 

مغزی بوده است.این  ۀر برخی کشورهای غربی)بر حسب آمار(،بیماری قلبی،سرطان و سکتگذشته ،بیماریهای عمده مهلک دۀشد.در ده

بیماریها ناشی از عوامل متعددی نظیر وراثت و رفتار هستند و بیماریهای رو به وخامت و مزمن تلقی می شوند.انجام ندادن برخی 

 رفتارهای مهم بهداشتی ،به ایجاد این بیماریها کمک می کند.

پیشگیری مسئله ای مهم »بیماریهای قلبی و سرطان و سکته،به راحتی نشان می دهد که ۀعوامل مهم رفتاری و شناخته شدتوجه به 

استعمال دخانیات ،فشار خون مهار نشده ،چاقی،قرار گرفتن در معرض نور آفتاب ،اجتناب از اقدامات مربوط به «.و کلیدی است

شارهای عاطفی و زندگی کم تحرک،همگی از عوامل بیماریهای فوق محسوب می شوند و معاینه،کلسترول باال ،دیابت مهار نشده ،ف

راه حل عمده،پیشگیری از آنهاست ،خصوصاًکه این بیماریها در حال حاضر ممکن نیست ریشه کن شوند.برخالف عفونتهای باکتریایی 



رمان نمی شوند و برخالف بسیاری از ویروسها)مانند که به سادگی از طریق آنتی بیوتیک ها قابل رفعند،این بیماریها به آسانی د

آبله(،از طریق واکسیناسیون قابل پیشگیری نیستند.برخی از دانشمندان مانند لوئیس توماس،بر این باورند که کفشهای جدید در 

حاضر تنها راه حل موجود پزشکی و فن آوری ،ممکن است روزی راه درمان یاواکسیناسیونی برای این بیماریها فراهم کند،ولی در حال 

 اقدام پیشگیرانه است.

در این فصل ،پس از تعریف پیشگیری ،به شیوه های مختلف آن از دیدگاه تعالیم اسالمی می پردازیم .رفتار های بهداشتی پیشگیرانه 

ست.در این فصل  تنها به رفتارهای بهداشتی برای جلوگیری از به وجود آمدن پیامد های منفی بیماری اۀبه معنای عام آن،شامل کلی

می پردازیم.پیشگیری اولیه،اصطالحی است که در سالهای اخیر شهرت قابل مالحظه ای یافته و شامل تمامی «پیشگیری اولیه»

اقداماتی است که افراد ظاهراًسالم به قصد کمک به خود،جهت نیل به حداکثر سالمت و اجتناب از بیماری انجام می 

 اولیه،هم شامل ارتقای سالمت و هم مراقبت برای حفظ سالمت و جلوگیری از بیماریهاست. دهند.بنابراین،پیشگیری

مراقبتهای بزرگسالی مورد توجه قرار دهیم.در این ۀسنین رشد و تحول و حوزۀپیشگیری را در منابع اسالمی می توانیم در دو حوز

 ط جنسی و خواب و استراحت ،مطالبی آمده است.،متون،در مورد بزرگسالی ،در ابعاد گوناگون:تغذیه،نظافت،ورزش،رواب

 پیشگیری و مراقبتهای دورۀ تحول

 الف(مراقبتهای پیش از تولد

محیط پیش از تولد،از زمان انعقاد نطفه تا موقع زایمان،گر چه محیطی محدود با عواملی محدود است،ولی تأثیرات آن بر موجود 

ر قابل جبران است.در عین حال،با اطالعات و آگاهیهای الزم،می توانیم تا حد قابل توجهی از تأثیر درون رحمی،پایا و تا حد زیادی غی

در معرض خطر قرار می دهند،جلوگیری کنیم.برخی از این مراقبتها و پیشگیریها را می تواندر کودک را  عواملی که به نحوی سالمت

 مراحل مختلف زیر،در تعالیم اسالمی مالحظه کرد:

از ازدواج با بی خردان بپرهیزید؛زیرا مصاحبت و زندگی با آنان دشوار »امیر مؤمنان می فرمایند: هیز از ازدواج با افراد ناشایست:.پر1

ممکن است روایت به این مطلب اشاره داشته باشد که بر اثر وراثت و انتقال ژنها و یا از نظر «.است و فرزند شان نیز تباه می شود

ذهنی و یا حداقل فاقد سالمت عقالیی ۀچنین ازدواجهایی کودکان عقب ماندۀو مصاحبت مادر با فرزندان ثمرجنبه های تربیتی 

خواهد بود.امروزه دانشمندان از راه تجربه های علمی به خطر ازدواج با اشخاصی که نارسایی عقلی دارند،توجه نموده اند و در این 



روایات ،مکرراًبر انتخاب همسرازخانواده های شریف وبزرگوار و دارای اخالق کریمانه خصوص ،به مردم سفارشهای الزم را می کنند.در 

 تأکید شده و از خویشاوندی با خانواده های 

پست و پلید ،به شدت منع شده است.دلیل این امر ،عالوه بر جهات تربیتی آن ،که فعاًلمورد نظر ما نیست ،نکته مهمی از دیدگاه 

عنی برای داشتن فرزندان شریفی که از تنیدگیهای روانی حاصل از نزاعها و برخوردهای خانوادگی در امان روانشناسی سالمت است؛ی

باشند،باید همسران را در خاندانهای شریف و ریشه دار جستجو کرد،خاندانهایی که سالهای طوالنی به پاکی زندگی کرده و در تمام 

متشکل از مردان شجاعی که در زمان هجوم دشمن در صف اول مبارزه بوده  مواقع به خوبی امتحان پس داده اند ؛خاندانهایی

اند؛سخاوتمندانی که موقع قحطی و بدبختی ،هستی خود را با کمال خلوص در دسترس مردم گذارده اند؛برای مصیبت دیدگان 

می توانند صاحب فرزندانی با فضیلت مردم بوده اند؛چنین مردمانی ۀآرامش دل،و برای یتیمان پدری مهربان و نیز دوستدار همۀ،مای

بشوند.از همین رو ،باید از این خانواده ها همسر گرفت و معموالًفرزندان چنین همسرانی ،در آینده نیز بهتر می توانند با بیماریها 

 ،مصایب و فشارهای روانی مقابله کنند.

مساعدی جهت تعامل مثبت با سایر ۀاز پدر و مادر زمینبرای توضیح بیشتر ،می توان گفت:اخالق نیکو و فضایل اخالقی در هر یک 

مردم فراهم می کند و در پرتو تعامل اجتماعی مناسب،افراد مورد حمایت اجتماعی قرار می گیرند و برونریزی عاطفی نیز ممکن می 

مواجهه کند و نامالیمات  گردد همچنین روحیه شجاعت در فرد ،باعث می شود که وی در برابر چالشهای زندگی با قدرت و ایستادگی

به آسانی او را از پای در نیاورد.این گونه افراد با ضرفیت باالیی به حل مسائل زندگی می پردازند و محیط خانواده و فرزندان به خوبی 

می باالتری حمایت و هدایت می کنند.فرزندان نیز با پیرویاز همین شیوه و با الگوگیری از والدین،در زندگی از سالمت روانی و جس

 برخوردار خواهند بود.

هر »در تعالیم اسالمی،از آمیزش در حین مستی به شدت منع شده است.امام صادق)ع(می فرمایند: .مراقبتهای هنگام انعقاد نطفه:2

دید زنی به همبستری شوهر شرابخوار خود تن در دهد،به عدد ستارگان آسمان مرتکب گناه شده است و فرزندانی که از این مرد پ

دلیل عدم پذیرش توبه چنین فردی ناقص الخلقه یا «.آیند،ناپاک و پلیدند و خداوند از آن زن هیچ توبه و فدیه ای قبول نمی کند...

مستی زن یا شوهر در »عقلی و روانی ،موجب شده،جبران نماید.الکسیس کارل ،دانشمند معروف در این مورد می گوید: ۀعقب ماند

 واقعی است؛زیرا کودکانی که در این شرایط به آمیزش ]یک[جنایت  ۀلحظ

 «.وجود می آیند ،اغلب از عوارض عصبی درمان ناپذیر رنج می برند



مکروه »در روایات اسالمی ،به برخی دیگر از عوامل نیز اشاره شده که هنگام آمیزش باید مراعات گردد و در کتب فقهی با عنوان 

جمله به برخی از حوادث حوّی مثل زلزله،طوفان،وزش بادهایتند،و برخی از زمانهای خاص در این موارد آمده است؛از «بودن مجامعت

 مانند بین الطلوعین ،هنگام غروب آفتاب و...

اشاره شده است.همچنین نسبت به خوردن برخی از غذاها سفارش شده  و برخی امور معنوی نیز با عنوان عمل استحبابی مورد توجه 

:خواندن دو رکعت نماز ،دعا کردن،بسم اهلل گفتن و...رعایت این امور عالوه بر جهات معنوی آن،برای ایجاد آرامش قرار گرفته اند ،مانند

 .او بسته می شود مؤثر باشدۀو رفع اضطراب نیز مفید است و می تواند در روحیات کودکی که نطف

تخمی و رویانی،به شدت آسیب پذیر است و ۀدور جنین در طول زندگی درون رحمی و به خصوص در دو .مراقبتهای دوران حمل:3

روانی او را به خطر اندازند و یا حتی باعث مرگ او -عوامل متعددی به طور مستقیم یا غیر مستقیم می توانند سالمت جسمی

ان مسن،احتمال شوند.مهمترین و شایعترین عواملی که می توانند سالمت جنین را تحت تأثیر قرار دهند،عبارتند از:سن مادر)در مادر

داشتن فرزندان مبتال به سندرم داون،هیدروسفال،لب شکری،شکاف کام و بیماریهای قلبی،بیشتر از مادران جوان است(،تغذیه ،بیماری 

،تشعشعات،مصرف دخانیات ،مواد مخدر و الکل ،و برخی عوامل دیگر)مثل RHمادرو عفونتها،داروهای مصرفی ،حاالت هیجانی،عامل 

 در دوران بارداری یا بیهوشی یا ضرباتی که بر شکم او وارد می آید(. مسمومیت مادر

این عوامل می توانند در سالمت جنین اختالل ایجاد کنند.بنابراین ،با آگاهی از آنها و پیشگیری و مراقبتهای مناسب ،می توان ۀهم

 بسیاری از موارد فوق را کنترل کرد.

 روانی کودک )مانند هوشمندی،حلم و خویشتنداری در برابر مشکالت و...(.-گیهای جسمیدر روایات به تأثیر برخی خوراکیها و ویژ

جهات متعددی برای حفظ سالمت کودک باید مراعات گردد،از جمله جلوگیری از ضربه های احتمالی  .مراقبتهای هنگام زایمان:4

ن تنفس فوری به نوزاد ،بالفاصله بعد از زایمان)اگر وارده موقع زایمان )خصوصاًاگر کودک با روشهای غیر طبیعی متولد شود(؛داد

 تنفس فوری انجام نگیرد،مقداری از سلولهای مغز از بین می رود و احتمال ابتال به بیماریهای جسمی یا روانی را تقویت می کند( و...

 ب(مراقبتهای پس از تولد

طی دارد.این عوامل در مقایسه با مراقبتهای پیش از تولد،بیشتر مستقیمی با عوامل محیط ۀپس از تولد نوزاد،سالمت و بیماری وی رابط

 قابل کنترلند.این عوامل محیطی در دو عرصه محیط طبیعی و محیط اجتماعی قرار دارند.



که مقصود از آن،عواملی همچون آب و هوا،تغذیه و منطقه جفرافیایی است که کم . بیش بر ابعاد جسمانی نوزاد  .محیط طبیعی:1

عبارتند از:فراهم کردن مواد -که زمان خاص تحول و رشد کودک است–می گذارند.دو نقش مهم و اساسی تغذیه در این دوره تأثیر 

جدید؛و دیگری تأمین انرژی الزم برای برقراریفرایند های حیاتی.سوءتغذیه،عالوه بر ایجاد عقب ماندگیهای  ۀزندۀخام برای سنتز ماد

ن ،موجب تغییر در کنشهای روانی نیز می شود و این امر ،با نمرات پایین آزمونهای هوش،تأخیر جسمی،از قبیل کاهش رشد قد و وز

در مراحل رشد و یادگیری ناقص خود را نشان می دهد.بنابراین از دیدگاه روانشناسی سالمت،مراقبت در تغذیه کودک و فراهم نمودن 

 ست که از عوارض منفی جسمی و روانی در آینده جلوگیری می کند.مهمی ا ۀتمام مواد ضروری و الزم برای وی،اقدام پیشگیران

که از روابط میان افراد یک خانوادهآغاز می شود و سپس مدرسه،همساالن ،جامعه،فرهنگ،مذهب،وسایا ارتباط  .محیط  اجتماعی:2

فرد و محیط ،از جمله علل پیچیدگی  جمعی و...را در برمی گیرد.روابط در هم تنیده عوامل محیطی با یکدیگر و کنشهای متقابل میان

روابط اجتماعی است.در یک خانواده ،شرایط و عوامل محیط خانوادگی برای دو برادر که با هم اختالف سنی دارند،می تواند متفاوت 

تر است و باشد؛چرا که محیط کنونی برای برادر بزرگتر ،مشتمل بر حضور برادر کوچکتر و برای برادر کوچکتر ،شامل برادری بزرگ

همین مسئله،تفاوت روانشناختی معنا داری میان آنها ایجاد می کند که می تواند زمینه ساز بروز تعارضها و مشکالت روحی و روانی 

 در آنها باشد.

 خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی کودک،تأثیرعمیقی درانتقال ارزشهای اخالقی واجتماعی،باورها،

آرزوها و عادات کودک دارد.والدین ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،از راه آموزش مستقیم،با الگو قرار گرفتن برای آداب و رسوم ،گرایشها ،

کودک،در شکل دادن به شخصیت و رفتارهای او نقش بسزایی دارند؛یعنی به طور کلی می توانند باورها و نگرشها ی او و همچنین 

یک زندگی ۀداشتی و چگونگی مراعات آنها،شکل دهند و بر همین اساس ،شالودرفتار و سبک زندگی وی را نسبت به توصیه های به

از نظر سبک زندگی و -عالوه بر جهات اخالقی–توأم با سالمت یا بیماری بنا می شود.از این رو مسؤلیت والدین در تربیت فرزندان 

خانه »اهی و بصیرت است.پیامبر اکرم)ص(می فرمایند:ارائه الگوهای نظافت،تغذیه،ورزش و...بسیار سنگین و مستلزم سطح باالیی از آگ

سجادیه موفقیت در انجام این امر  ۀوامام سجاد)ع(در صحیف«صحیح و حکیمانه بی بهره باشد،ویرانه ای بیش نیست ۀای که از برنام

 بزرگ را از خداوند متعال در خواست می کند:

و بدن و دین و اخالقشان را سالم بدار و در جانها و اندامشان و در هر چه از کار بار خدایا...فرزندان کوچکم را برای من پرورش ده،...   

ایشان به آن می کوشم،تندرستی ده و روزیشان را برای من و به دست من فراوان گردان...و مرا در پذیرش و تأدب و نیکی ایشان 

 یاری فرما....



 احت گوشزد می فرمایند:در سخن دیگری پیامبر اکرم)ص(این مسئولیت خطیر را با صر

شما فرمانروا و نگهبان هستید و در مورد فرمانبرداران خویش مورد مؤاخذه قرار می گیرید و مسؤلید...،مرد که  ۀآگاه باشید که هم

 رئیس خانواده است،در برابر زن و فرزندان خویش مسؤل است.زن بر کودکان خود حاکم و در برابر آنان مسؤل است....

پذیری فرزندان از والدین و مصونیت آنها در پرتو الگوگیری صحیح ،در حدیثی از امام باقر)ع(چنین مطرح شده مسئله الگو 

امیر مؤمنان این شخصیت بزرگ الهی ،در .«مصونیت اطفال از خطرها و انحرافها ،در پرتو صالحیت و شایستگی پدران آنهاست »است:

 ه می کند و به مربی الیق و بزرگوار خود،یعنی پیغمبر اکرم)ص(مباهات می نماید.کمال صراحت به پرورشهای دوران کودکی خود تکی

بهتر است »البته  در این مسیر تربیتی ،کودک باید با مشقتهای زندگی آشنا و بلکه مواجه شود؛امام موسی بن جعفر )ع(می فرمایند:

گی است،رو به رو شود تا در جوانی و بزرگسالی،بردبار که طفل در کودکی با سختی و مشکالت اجتناب ناپذیر حیات که غرامت زند

و این مطلب در حقیقت پیشگیری و آینده نگری معقولی است که با ایجاد روحیه استقامت و مقاومت در مقابل مشکالت « وصبور باشد.

حمات شدید،آدمی به درجات با تحمل رنجهای بسیار و ز»،کودک را در برابر شداید غیر قابل اجتناب زندگی در آینده بیمه کنیم:

 «رفیع زندگی و آسایش دایمی نایل می شود

بعد از خانواده ،همساالن مؤثرترین عامل اجتماعی مورد قبول کودک یا نوجوان )خصوصاًدر سنین نوجوانی(در مورد هنجارهای 

ندگی و الگوی مقابله با مشکالت و اجتماعی و نیز الگوگیری و انتقال باورها و ارزشها و نگرشها هستند که تأثیرشان در سبک ز

فشارهای روانی کامالًروشن است.در روایات ،همساالن برای یکدیگر به منزله اندوخته ای پایان ناپذیز و مونسی دلسوز به حساب می 

 آیند.از این نظر ،مسؤلیت نظارت والدین حایز اهمیت است.

بعد قرار دارند و در تثبیت الگوهای یاد شده و یا ایجاد تغییر در آنها،می ۀمدرسه و وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گرو.هی در مرتب

توانند نقش مهمی داشته باشند)از طریق گسترش اطالعات و تغییرات شناختی ،جهت بخشیدن به احساسات و عواطف ،ایجاد 

 حمایتهای اجتماعی و تبلیغی و...(.

 پیشگیری و مراقبتهای بزرگسالی

 الف(تغذیه



علمی است که از تغییر و تبدیل غذا در بدن و شرکت مواد مغذّی در بافتها،بعد از هضم و جذبشان،عمل مواد مذکور در » علم تغذیه

فعل و انفعاالت بیولوژیکی بدن و بالخره دفع آنها بحث می کند.مواد مغذی موجود در غذا اجزای شیمیایی تشکیل دهنده غذایی 

 ژی ،تنظیم اعمال بدن و یا عمل رشد و ترمیم بافتهای بدن را به عهده دارند....ایجاد انرۀهستندکه در بدن سه نقش عمد

شناخته شده است...در زمان حاضر،بیشترین توجه متخصصان تغذیه،اجرای کاربرد 1934علم تغذیه ،علم نسبتاًجوانی است که از سال 

زان دقت ،کوشش و پولی که در حال حاضر صرف صحیح اطالعات نظری جهت برقراری سالمت و پیشگیری و درمان بیماری است.می

هزار مقاله در ارتباط مستقیم یا 4در یک گردهمایی علمی بیش از 1983تحقیقات تغذیه ای می شود،رو به افزایش است...در سال 

 غیر مستقیم با تغذیه ارائه شد....

-تغذیه انجام داده اندۀبل مالحظه ای در زمینکه عضویت در آن محدود به دانشمندانی می شود که کمک قا-انجمن تغذیه امریکا

 عضو دارد....1800اکنون بیش از 

اسکوربوت،راشیتیسم،بری بری ،پالگرو کواشیور کور،همه بیماریهای مربوط به کمبود مواد غذایی و از جمله مسائل تغذیه ای هستند 

عالوه،مسئله پر خوری نوع دیگری از سوءتغذیه در ممالک که شکست کاربرد اطالعات موجود در زمینه تغذیه را نشان می دهد.به 

 پیشرفته است که متخصصان تغذیه با آن رو به رو هستند.

متخصصان تغذیه اکنون امید دارند که با کمک متخصصان علوم اجتماعی بتوانند این اشکاالت بر طرف کنند...پژهشگران طی سالها 

 «سب می تواند در برقراری سالمت افراد مؤثر باشدمطالعه نشان داده اند که تغذیه خوب و متنا

با توجه به آنچه گذشت ،اهمیت تغذیه در سطح بین المللی کامالًروشن می گردد.بدون آنکه بخواهیم به جزئیات مباحث علمی تغذیه 

ت،مربوط می شود تنها در حدی که به موضوع بیماری و سالم-که خود علمی مستقل است و مجال ویژه ای طلب می کند-بپردازیم

 و متناسب با کتاب حاضر است،به نکات مهمی که از تعالیم اسالمی قابل استفاده است،اشاره می کنیم:

بر خالف ادیان و مکاتبی )همچون برخی مکاتب شرقی و برخی نحله های صوفیه(که انسان را به ریاضت  .میانه روی در غذا خوردن:1

الم نه تنها با خوردن غذاهای خوب مخالف نیست ،بلکه چنین تغذیه ای را مورد ترغیب و دست کشیدن از طعام دعوت می کنند،اس

بگو:زیور هاییکه خدا برای بندگانش پدید آورده،و]نیز[روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانید ؟بگو اینها ]نعمتها[در :»قرار داده است 

 «.زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند



در عین «.و ایشان را جسدهای که غذا نمی خورند قرار ندادیم»ان نیز همانند سایر افراد بشر نیازمند به غذا معرفی می شوند:پیامبر

حال،اسالم نه تنها به طور اکید به میانه روی و اعتدال در خوردن غذا ها توصیه می کند،بلکه تقلیل آن را رمز سالمتی انسان می 

کسی که »،«بیماریها از پر خوری ایجاد می شود... ۀعمد»،«انه رو باشد،سالمت او بیشتر خواهد بود.کسی که در خوراک می»داند:

 «.خوراکش کم باشد،بدن او سالمتی و قلبش صفا می یابد و کسی که خوراکش زیاد باشد ،بدنش بیمار و قلبش تیره می شود

پرهیز به »ک طعام نیست،چنانکه صریحاًدر این روایات آمده است:همان طور که متذکر شدیم،مقصود از این روایات و موارد مشابه،تر

در برخی روایات ،پر خوری )تاحدسیری کامل خوردن(وخوردن هنگام «.معنای نخوردن نیست ،بلکه مقصود کمتر خوردن است

وردن نیز)به تقریب(بیان سیری،منشأبسیاری از بیماریها و موجب آسیب دیدن بدن ذکر شده است.در برخی دیگر از روایات ،حد کمّی خ

 شده است.همچنین اشاره شده است که خوردن غذاهای مختلف با هم،موجب بروز بیماری می شود.

غذایی ۀمغزی،فشار خون باالو...داشتن برنامۀیکی از مهمترین عوامل پیشگیری از بیماریهای مختلف ،نظیر ناراحتیهای قلبیفسکت

واد کلسترول دار آن و...(است.از سوی دیگر،چاقی،این گونه بیماریها را تشدید می کند مناسب )مثل کم چربی بودن غذا،کم کردن م

این موارد ،کم کردن غذا بهترین مراقبت است و به تعبیر دقیقتر ،داشتن ۀو یا بهترین عامل زمینه ساز آنها به شمار می رود.در هم

 یماریها را به طور عمده از بین می برد و از رژیم غـذایی مناسب )در ،زمیـنه های به وجـود آمدن این گونه ب

این رو بهترین پیشگیری است.شاید سخن امام علی)ع(اشاره به همین مطلب باشد،آنجا که می فرمایند :در قرآن آیه ای هست که 

 «.بخورید و بیاشامید،ولی اسراف نکنید»تمامی طب در آن جمع شده است:

بیان شده است)البته اختصاص به دین اسالم هم ندارد(که «روزه داری»مستقلی تحت عنواندر تعالیم اسالمی دستور  .روزه گرفتن:2

ای کسانی که ایمان آورده اید ؛روزه بر شما مقرر شده است،همان گونه که بر »بخشی از آن،یعنی یک ماه در هر سال الزامی است:

و بخشی دیگر هم به صورت ترجیحی وارد شده است،که «کسانی که قبل از شما]بودند[مقرر شده بود ؛باشد تا پرهیز کار شوید.

 زمانهای خاصی دارد و افرادی که تمایل داشته باشند می توانند از فواید آن بهره مند شوند.

روزه داری عالوه بر جهات عبادی،اخالقی،تربیتی و اجتماعی ،دارای فواید بهداشتی خاصی است و زمینه های سالمت بدن و پیشگیری 

روزه سپر »،«روزه بگیرید تا سالم بمانید»ی بیماریها را فراهم می سازد .در روایات نیز به همین مطلب تصریح شده است:از بسیار

تأثیرات مثبت روزه داری و اینکه چگونه باعث سالمت بدن و پیشگیری ۀدر بار«.است؛یعنی شخص را از آفات دنیوی حفظ می کند 

 وان اشاره کرد:از بیماریها می شود،به نکات زیر می ت



 الف(بر اثر گرسنگی ،غدد فوق کلیوی ،ترشحات نامتعادل غدد را جذب کرده و آنها را برای مدتها متعادل می سازد.

 ب(گرسنگی ،مواد بین بافتی بدن را تازه می کند.

های عضالت و سلولهای ج(روزه گرفتن موجب می شود قند کبد در خون بریزد و چربیهایی که زیر پوست ذخیره شده است و پروتئین 

کبدی آزاد شوند و به مصرف تغذیه بافتها برسند  و بالخره ،تمام اعضای بدن،مواد خاص خود را برای حفظ تعادل محیط داخلی و 

 قلب مصرف می کنند و به این ترتیب،روزه تمام بافتهای بدن را شستشو و سموم بدن را دفع می نماید.

همچون سویس،آلمان،انگلستان،امریکا و...بیمارستانهایی وجود داردکه در آنها،بیماران را با روش د(امروزه در کشورهای پیشرفته ای 

چهار پنجم از بیماریها بر اثر تخمیر غذا در روزه ها ایجاد می »،دانشمند فرانسوی می گوید:«گوئلپا»روزه داری درمان می کنند.دکتر 

 «.ماریهای مختلف از جمله دیابت ،اثر درمانی روزه ثابت شده استشود)که همه با روزه از بین می روند(.در مورد بی

هر چیزی که »یکی از قواعد مهم فقهی ،لزوم اجتناب از چیزهایی است که برای انسان ضرر دارد. .پرهیز از خوردنیهای مضر و حرام:3

خوردنیها،مضّر بودن آنها برای بدن انسان  در حقیقت ،یکی از دالیل منع بعضی از«.خوردنش برای انسان ضرر داشته باشد،ممنوع است

 است.در روایات به برخی از این موارد اشاره شده است:

 الف(خوردن خاک،بیماری ،بزرگی شکم و زردی چهره را به دنبالدارد.

 «.مردار،خون،گوشت خوک و...را بر شما حرام کرده است»ب(خوردن گوشت خوک،در اسالم منع شده است:]خداوند[

ای کسانی که ایمان آورده اید ،شراب و قمار و بتها و »شراب و الکل و مسکرات دیگر،در اسالم حرام شمرده شده اند:ج(نوشیدن 

 «.تیرهای قرعه پلیدند]او[از عمل شیطانند.پس از آنها دوری کنید،باشد که رستگار شوید

قلب ،اختالالت مغزی)مثل اختالل ۀنقباض ماهیچترک الکل خصوصاًبرای پیشگیری از بیماریهای مختلفی همچون التهاب کبد،کاهش ا

 حافظه ،بیناییو سرگیجه(،نازایی،عقب ماندگی ذهنی در جنین،کنترل نداشتن در زمان رانندگی ،قتل و خودکشی و...الزم است.

می گویند و با مالحظه می کنیم که آیات و روایات ،دربارهحرمت شراب و الکل و لزوم اجتناب از آنها،با تعبیرات شدیدالحنی سخن 

 این پیشگیری سالمت افراد و جامعه را تضمین می کنند.

 چیزهای مضر دیگری هست،که نیاز به ذکر آنها نمی بینیم.



با توجه به آنکه دو سوم وزن بدن انسان آب است و از جهات متعدی مانند گوارش،گردش خون،جذب و دفع و...برای  نوشیدن آب:

 نیز به نکاتی در این باب برمی خوریم: ادامه حیات الزم است.در روایات

 الف(بهترین مایعات برای بدن،آب است.

 ب(پس از غذا،نوشیدن آب خوب است و کار معده را تسهیل می کند.البته بعد از غذاهای چرب نوشیدن آب زمینه ساز بیماری است.

 ج(زیاده روی در نوشیدن آب مکروه است و موجب بیماری می شود.

یدن آب به صورت مکیدن باشدو یک ظرف آب چند جرعه نوشیده شود و یکباره و با یکنفس سر کشیده نشود؛زیرا د(بهتر است نوش

 درد شکم در پی خواهد داشت.

 بهتر است آب خوردن در روز،به حالت ایستاده و در شب به حالت نشسته باشد.ه(

بگوید و نیز یادی از امام حسن)ع(بکند.این نکته جنبه «هللالحمدا»و پس از آن« بسم اهلل»و(توصیه شده انسان قبل از نوشیدن آب 

 روانی دارد،که توضیح آن بعداًمی آید.-معنوی

عالوه بر اصول کلی ای که قبالًگفته شد،نکات دیگری در روایات وجود دارد،که توجه به آنها  .سایر نکات مربوط به تغذیه و سالمت:5

 اشته باشد که به برخی از آنها اشاره می شود.می تواند در تضمین سالمت انسان نقش مهمی د

 الف(در ابتدای هر وعده غذذا،کمی نمک خورده شود.

 ب(در غذا خوردن نباید تعجیل کرد،بلکه باید با آرامش و تأنی مدت غذا خوردن را طوالنی کرد.

 ج(غذا کامالًجویده شود.

 شود.ابن سینا در توضیح این مطلب چنین می گوید:د(تا حد امکان از نوشیدن آب)و مایعات دیگر(در بین غذا پرهیز 

نوشیدن آب در موقع غذا خوردن و]بالفاصله[در پی غذا آب خوردن ،از زیان آور ترین کار هاست؛زیرا آب خود سریع الهضم است و 

سبب تعفن و انسداد و...می به آسانی فرو می رود و طعام را قبل از آنکه از راه طبیعی هضم شود ،با خود به معده می برد و در نتیجه 

 گردد.



شام،اگر چه به مقدار کم باشد،نباید ترک شود؛زیرادر صورتی که معده کامالًخالی باشد ،انرژی مورد نیاز بدن برای فعالیتهای شبانه ه(

 و موقع استراحت )مثل تنفس،گردش خون و...(از مواد ذخیره تأمین می گردد و موجبات ضعف بدن را فراهم می کند.

(استفاده از میوه های مناسب هر فصل،موجب سالمتی است و خوردن میوه های فصول دیگر سال)یا خوردن آن در موقع تمام شدن و

 آن میوه در اواخر فصل(موجب بیماری می شود.

 ز(دمیدن)فوت کردن(در غذا از ارزش غذایی آن می کاهد و موجب حرکتدادن میکروبهای هوازی به سوی غذا می شود.

 ر است که افراد از خوردن غذا یا نوشیدنی داغ اجتناب نمایند،و صبر کنند تا اندکی سرد شود.ح(بهت

 ط(در شرایط معمولی)نداشتن کار فوری(،از خوردن غذا در حال حرکت و راه رفتن اجتناب شود.

و پروردگار تو به »ا دانسته است:از آن.قرآن کریم با عنایت خاصی عسل را موجب شف ۀدر برنامه غذایی و استفاد«عسل»ی(قرار دادن 

زنبور عسل وحی]الهام غریزی[کرد که در پاره ای از کوهها و برخی از درختان و داربستها خانه هایی برای خود درست کن .سپس از 

ت بیرون میوه ها بخور و راههای پروردگارت را فرمانبردارانه بپوی.]آنگاه[از درون ]شکم[آن شهدی که به رنگهای گوناگون اس ۀهم

 «.]قدرت الهی[استۀمی آید .در آن ،برای مردم درمانی است.راستی در این ]زندگی زنبوران[برای مردمی که تفکر می کنند،نشان

عسل ماده ای است شفا بخش که دارای خواص درمانی بسیار و نیز جنبه های پیشگیرانه است.عسل به دلیل دارا بودن پتاسیم،به 

ثیر نمی دهد و دارای مقداری مواد ضد عفونی کننده مانند اسید فرمیک نیز هست؛یعنی هم خاصیت رشد و تکۀمیکروب ها اجاز

جلوگیری از رشد میکروب کش است.زود جذب خون می شود و به همین جهت نیرو بخش است و در خون سازی فوق العاده مؤثر 

انی که دیر به خواب می روند،به عنوان مسکّنو برای رفع است.همچنین از ایجاد عفونت در معده و روده جلوگیری می کند و برای کس

خستگی و کوفتگی عضالت نیز بسیار مؤثر است.در تقویت قلب،برای جلوگیری از بیماریهای ریوی و درمان آن و نیز برای رفع سرفه 

ن و دهان ،ترک خوردگی پوست مؤثر است.عالوه بر اینها،از آن داروهایی برای لطافت پوست و زیبایی صورت،و جلوگیری از ورم زبا

 و...می سازند.مواد و ویتامینهای موجود در عسل بسیار است،ازجمله:آهن،فسفر،پتاسیم،منیزیم سرب،مس،سولفور،نیکل،روی،

.در روایات به برخی از این موارد اشاره شده و بر جنبه های A،B،C، K،Eسدیم،اسید الکتیک،اسید فرمیک و...و ویتامینهای ششگانه 

کسی که)حداقل(هر ماه یک بار عسل بخورد و شفایی »شتی و درمانی آن تأکید رفته است.در یک روایت به طور صریح بیان شده:بهدا

 «.نوع بیماری شفا می بخشد77را که قرآن از آن یاد کرده طلب کند،خداوند او را از 



در روایات به پاره ای از آنها اشاره شده و استفاده از  برخی دیگر از خوردنیها نیز دارای جنبه های پیشگیرانه و بهداشتی هستند،که

 آنها مورد توصیه و تأکید قرار گرفته است؛مانند شیر ،میوه ها و سبزیجات تازه.

از آنجا که اسالم آیین سعادت انسان است و توجه خاصی به استکمال معنوی و روحی  .مراعات آداب معنوی در هنگام غذا خوردن:6

ه بر عبادات و برنامه های خاصی که برای نیل به این اهداف واال تنظیم کرده،سعی دارد این جهت گیری معنوی و انسان دارد،عالو

الهی را به تمام ابعاد زندگی تعمیم دهد؛لذا در این خصویپص ،رهنمودها و توصیه هایی برای افرادی که زمینه های انگیزشی و 

زندگی است و به طور معمول ،ساعاتی از اوقات  ین امر،تغذیه که از امور اجتناب ناپذیرشناختی مساعد تری دارند،مطرح می نماید.در ا

روزانه انسان را اشغال می کند،مستثنا نیست.آداب معنوی غذا خوردن که در پی می آیند،در عین حال که این هدف مهم را عهده 

 دار است،از دو جهت در تأمین سالمت نیز می تواند نقش داشته باشد:

است،هر «اتحادنفس و بدن».با توجه به تأثیر متقابل نفس و بدن یا جسم و جان)و خصوصاً بر مبنای نظر صدرالمتألهین که قائل به1

وجودی پیدا کند،بدن وی نیز در مقابل بیماریها و  ۀالهی پرورش یابد و سع–چه روح انسان در پرتو پیوندها و توجهات معنوی 

 سالمت بیشتری داشته باشد. ۀواهد شد و از این رو می تواند دورنامالیمات قویتر و مقاومتر خ

بهینه از غذاها را مطلوبتر  ۀ.رایت آداب معنوی ،آرامش و نشاط خاصی به انسان می بخشد که به صورت طبیعی ،روند جذب و استفاد2

 می سازد.

 اکنون به آداب معنوی تغذیه در تعالیم اسالم اشاره می کنیم:

الل و طیّب بودن غذا.این امر خصوصاًاز جهات روانی تأثیرات عدیده ای در بر دارد که در آیات و روایات به آنها اشاره .اطمینان از ح1

 غذاها و خوردنیها پاک و طیّب استفمگر اینکه با دلیلی خالف آن ثابت شود(.ۀشده است)البته در اصل هم

خداوند متعال باشد،که البته خدمت بی شائبه به مردم نیز می تواند .قصد و نیت خوردن،قوّت یافتن برای خدمت کردن در مسیر 2

 در همین جهت باشد .همان طور که مولکولهای یک قطعه آهن هنگامی که 

در میدان مغناطیسی قرار می گیرند ،انسجام و وحدتی در مسیر امواج مغناطیسی پیدا می کنند،تمام اجزای وجودی انسان و حرکات 

ربوبی و سیر الی اهلل قرار گیرد و پرانکندگی وجود او به سمت توحید و یکپارچگی ۀی تواند با نیت الهی در جاذبو رفتار او نیز م

 صیرورت پیدا کند .تأثیر وحدت و انسجام انسان در سالمت او ،از دیدگاه روانشناسی سالمت یک اصل مهم است.



بگویند  و در آخر نیز «بسم اهلل»و سپاس از نعمتهای او باشد .در آغاز .شروع به خوردن،با نام خدا و ختم کردن غذا با حمد و شکر 3

 دعا کنند.

خود یا دوستان و آشنایان و برادران  ۀ.به تنهایی غذا خوردن ناپسند است ،بلکه ترغیب و سفارش بسیار شده است که فرد با خانواد4

د شده است؛به همین جهت،بر اطعام کردن و مهمانی دادن به ایمانی بر یک سفره غذا بخورد؛همچنین به کثرت افراد سر سفره تأکی

دیگران سفارش شده است.بدیهی است که این نکته از جهات متعددی می تواند در سالمت افراد مؤثر باشد؛در چنین سفره هایی 

که در حدی که موجب معموالًافراد با نشاط و لذت بیشتری غذا می خورند)خصوصاًکه سفارش شده سر سفره سکوت حاکم نباشد ،بل

نشاط گردد مختصر صحبتی در کار باشد(و غم و اندوه و افکار نامطلوب و ناخواسته ای که معموالًهنگام تنهایی به سراغ انسان می 

آید و تأثیر مطلوب غذا را از بین می برد،در چنین مهمانیها و غذا خوردنهای دسته جمعی کمتر وجود دارد.البته غذا خوردن دسته 

نیز آداب خاصی دارد؛ماننداینکه موجبات احترام افراد )خصوصاًمیهمانان (فراهم آید،به صورت آنها نگاه نشود و آداب دیگری  جمعی

 که همه آنها در جهت تأمین سالمت جسمی و روانی افراد و در عین حال ایجاد همدلی و صفا و صمیمیت بین آنهاست.

 ب(نظافت

نوان یکی از محورهای بسیار مهم پیشگیری ،قابل توجه است.طی شبانه روز ،تحت تأثیر اموری تأثیر نظافت در سالمت انسان ،به ع

همچون:جریان هوا،گرد وغبار ،برخورد با انسانهای دیگر،خوردن غذاهای مختلف و...،انواع آلودگیها و میکروبها به بدن آدمی منتقل 

مین سالمت انسان ،مراعات نظافت در ابعاد گوناگون آن ضروری است.به می شود.از این رو ،برای پیشگیری از بیماریهای مختلف و تض

همین جهت،اسالم اهمیت خاصی برای نظافت قائل است؛فردی که به طور مستمر عادت به مراعات نظافت داشته باشد ،محبوب 

رنظافت بنا کرده است و داخل بهشت با هر چه که در توان دارید ،در نظافت کوشا باشید،زیرا خداوند اسالم را ب»خداوند خواهد بود.

خداوند »پاک و نظیف بودن ویژگی مهمی است که به خداوند نسبت داده شده است:«نمی شود ،مگر کسی که نظافت را مراعات کند

زم در روایت مشهوری از پیامبر اکرم)ص(نظافت از لوا«طیّب است،و طیّب را دوست دارد،نظیف و پاکیزه است و نظافت را دوست دارد.

 نظافت در ابعاد گوناگون )از جهت پیشگیری و تأمین سالمت (می پردازیم:ۀایمان محسوب شده است.اکنون به توصیه های اسالم دربار

و از آسمان بارانی برای شما فرو فرستاد تا شما را با آن »خداوند آب را وسیله طهارت و پاکیزگی قرار داده است: .شستشو با آب :1

 «.آسمانی آبی پاک فرو فرستادیماز »؛«پاک گرداند



در روایات نیز بر این مطلب تأکید شده است که آب،خود گاک و پاکیزه است و می تواند نا پاکیها و آلودگیهای چیزهای دیگر را بر 

 طرف کند.درباره علت پاک کنندگی آب چنین گفته شده است:

سیژن در آب و اکسیژن هوا که مرتب در آب حل می شود استفاده موجودات ذره بینی در آب که مجاور سطح آبند،می توانند از اک

نمایند،که به آنها موجودات هوازی می گویند ،و موجودات ذره بینی دور از هوا،که رفع احتیاجشان به همان اکسیژن اندک محلول 

یا (CH4)یا متانCO2ا را به گازدر آب است و به غیر هوازی می گویند .اینها با اندک اکسیژنی که می گیرند،کثافات و آلودگیه

و مواد آمونیاکی و...تبدیل می نمایند و در صورتی که غلظت مایع بر موجودات مذکور غالب نشود و اکسیژن (H2S)هیدروژن سولفوره

هر چه  الزم در دسترسشان باشد،باز عملیات ادامه می یابد...اعمال مذکور البته با صاف وخالص بودن آب تناسب مستقیم دارد و نیز

 به علت جریان و تالطم و وزش باد،اکسیژن در آب بیشتر حل شود،قدرت پاک کنندگی اش بیشتر است....

برخی از مواردی که در تعالیم اسلم برای شستشوی با آب تأکید شده و در سالمت انسان و پیشگیری از بیماریهای نقش مؤثری 

 دارد،ذیالًذکر می شود:

ا خوردن و پس از آن ،حتماًدستها با آب تمیز شسته شود.توصیه شده است که برای خشک کردن الف(شستشوی دستها:قبل از غذ

 دستها)قبل از غذا خوردن (حتی از حوله هم استفاده نشود تا احتمال هر گونه آلودگی از بین برود.

ی از بدن را بشوید یا مسح ب(وضو گرفتن:هر مسلمان ،برای خواندن نمازهای پنجگانه الزم است وضو بگیرد؛یعنی اعضای خاص

ای کسانی که ایمان آورده اید،چون به ]عزم[نماز برخیزید،صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا »کند:

 «.برآمدگی هر دو پا مسح کنید

ت:اوالًاعضایی که معموالًدر معرض از جهات متعددی در سالمت انسان مؤثر اس-که فعالًمورد نظر نیستت-عالوه بر جهات معنوی وضو

گرد و غبار و آلودگیهاست و خصوصاًهنگام کار کردن به ناچار آلوده می شوند،روزانه با چندین نوبت شستشو ،از باقی ماندن چرکها و 

جرمهایی که مانع تنفس پوستی و طراوت آن است ،جلوگیری می شود.به ویژه توجه به امور مستحبی وضو،مانند مضمضه 

دن)چرخاندن آب در دهان(و استنشاق)آب در بینی کردن(نیز تأثیرات مهمی در تصفیه و پاکسازی مجاری تنفسی و غذایی کر

دارد.ثانیاًموجب جریان بیشتر خون در این قسمتها می گردد و این نیز،باعث رفع خستگی و ایجاد نشاط و انرژی بیشتر و تجدید قوا 

 برای کارهای بعد خواهد بود.



ام کردن:در دستورات اسالمی برای استحمام سه هدف عمده ذکر شده است:یکی رفع آلودگیها و تمیز شدن؛دوم برای رفع ج(استحم

خستگی و کوفتگی و ایجاد نشاط؛سوم به عنوان یک وظیفه عبادی،مانند غسل زیارت و برخی غسلهای مستحبی دیگر.البته در بسیاری 

 د غسل جنابت و غسلهای مربوط به بانوان.از موارد ،مقاصد متعددی در نظر است،مانن

در تعالیم اسالمی تعداد دفعات استحمام در هفته )در غیر موارد ضروری(برای افراد ،یک روز در میان توصیه شده؛البته کسانی که 

 چاق هستند،به منظور الغر شدن می توانند هر روز حمام بروند.

آب است،می گوید:به طور متوسط دو یا سه بار در هفته باید حمام کرد و هر روز خانم دکتر مارسل پیون متخصص درمان بیماران با 

 استحمام در وان برای سالمتی خوب نیست،زیرا استحمام مکرر سبب شکنندگی و خشکی پوست می شود....

کروه بیان شده برخی نکات دیگر که مربوط به استحمام است و برای سالمتی انسان نیز مفیدند،به صورت دستورات مستحبی وم

 است؛مثالًاز نوشیدن آب سرد در حمام و ریختن آن بر بدن منع شده است ،

 زیرا فضای حمام گرم است و سرد شدن قسمتی از ظاهر یا باطن بدن به طور ناگهانی برای سالمتی مضر است.

د و قدری هم از آن بنوشد)یعنی بهتر است زمانی که کسی وارد حمام می شود ،مقداری آب گرم بر روی سر و سپس پاهایش بریز

الزم است آب مورد استفاده استحمام آن قدر پاک و تمیز باشد که بتوان آن را نوشید و به آن رغبت کرد(،و نیز هنگام خروج از حمام 

یدن(،شانه قدری آب سرد بر هر دو پا بریزد؛زیرا بیماری را از انسان دور می کند.همچنین خوابیدن در حمام )خصوصاً به پشت خواب

زدن،مسواک کردن و به سر و صورت مالیدن لباسهای مخصوص پایینم تنه و یا کیسه ای که با آن قسمتهای دیگر بدن را می 

شویند،همگی منع شده است ؛زیرا این امور باعث بیماریهای پوستی ،ریزش مو و...می شوند.بهتر است که انسان ،چه در زمستان و 

آمدن از حمام،سر خود را با پارچه )یا کالهی(بپوشاند؛رعایت این دستور تأثیر مهمی در جلو گیری از  چه در تابستان،هنگام بیرون

بیماریها )خصوصاًسردردها(دارد.با شکم پر و یا گرسنگی شدید وارد حمام شدن ناپسند است.بهتر است به کسی که از حمام در آمده 

 شکر وسپاس خداوند را به جای آورد)جهات معنوی و روانی(.است ،تحیت بگویند و برای خود فرد نیز خوب است که 

 در مورد شستشوی بدن انسان در سالمت انسان به اختصار باید گفت:

شستن ،از بروز بپورات و ترکیدن پوست جلوگیری می کند،برخی بیماریهای پوستی را تا حدی مرتفع می سازد،چربی خارج شده به 

غبار محیط مخلوط شده و منفذ بدن را گرفته و مسدود نموده و مانع از تنفس جلدی می شود،از وسیله غدد زیر جلدی که با گرد و 

بین می برد...گیسوان و موهای دیگر را نرم و لطیف می کند و از سیخ شدن و در هم شکستن حفظ می نماید .پوست با عرق کردن 



ی را دفع می کند و نیز اکسیژن را جذب می کند و مکمل تنفس به کار کلیه و ریه ها وکبد کمک نموده،سموم بدن و مواد مضر درون

 است.بنابراین ،پاک نکردن پوست موجب مسدود شدن دستگاههای تصفیه ای دیگراست.

بهتر تکلم ،برای سالمت دهان و بدن ۀشستشوی دندانها عالوه بر افزودن بر زیبایی و سالمت دندان و در نتیجه،نحو.مسواک زدن: 2

اسالم  تأکید زیادی بر مسواک زدن دارد و آن را از جمله دستورات و سنتهای همه پیامبران می داند و تا حد وجوب نیز ضروریاست.

بدان توصیه می کند.مسواک زدن از جهات متعددی برای سالمت انسان مفید است که در روایات به آنها اشاره شده است؛از آن جمله 

 م لثه ها،فزونی جال و روشنایی چشمها و اشتها برای غذا خوردن و...است:پاکیزگی دهان،سفیدی دندانها،استحکا

هر کس مسواک بزند و خالل کند،از ]پوسیدگی دندان و[درد و »مسواک زدن را بیان می کند: ۀبرخی روایات جنبه های پیشگیران

ی مسواک زدن اشاره دارند:مسواک زدن موجب پاره ای دیگر از روایات به تأثیرات روان«.رنج کشیدن دندان با انبر ،در امان خواهد بود

نشاط و سر زندگی است،مایه خوشحالی مالئک و رضای پروردگار است.از وسوسه های فکری و خود تکلمی های منفی ،جلوگیری 

 می کند.

می شود ،مسواک در مورد دفعات مسواک زدن نیز،روایات متعدد تأکید دارد که حتی االمکان قبل از هر وضویی که برای نماز گرفته 

به قدری جبرئیل مرا نسبت به »هم زده شود و حتی مسواک زدن جزئی از وضو قلمداد شده است.نبی مکرم اسالم )ص(می فرمایند:

پیامبر نیز چنان بود که عالوه بر نمازهای روزانه ،برای  نوافل شب نیز ۀسیر«.مسواک زدن سفارش کرد که بر دندانهایم ترسیدم

خود می گذاشتند و رویش را می پوشاندند و برای هر مرتبه که جهت خواندن نافله شب بر می خاستند ،مسواک  مسواک را در کنار

می زدند.با این مقدار تکرار در مسواک زدن،هر گونه امکان رشد میکروبها یا تخمیر آنها از بین می رود؛و نیز آن حضرت می فرماید:پس 

زه مزه یا غرغره کنید و بیرون بریزید.عالوه بر اینها ،استفاده از خالل دندان را هم توصیه از مسواک زدن،سه مرتبه آب را در دهان م

می کند تا ذرات غذایی باقیمانده در میان دندانها که معموالًبا مسواک زدن بیرون نمی آید ،خارج شود.نکته جالب توجه اینکه توصیه 

ز خواب و بعد از آن با دو مسواک متفاوت صورت گیرد،تا یکی خشک شود های بهداشتی نیز می گوید :بهتر است مسواک زدن قبل ا

و به کار برده شود و دیگری برای نوبت بعد آماده بعد آماده شود؛زیرا هم موهای زبر و سفت آن آمادگی پیدا می کند و هم آنچه با 

ت امام رضا )ع(مسواکهای متعددی داشتند رطوبت سازگار است ،بر اثر خشک شدن از بین خواهد رفت،و شگفت اینجاست که نقل اس

 و برای هر نوبت در روز از یکی از آنها استفاده می کردند.

با توجه به اینکه ناخنها و موها ،مواد زاید بدن را خارج می کنند ،کوتاه کردن به موقع آنها  .ناخن گرفتن و کوتاه کردن موهای زاید:3

د و نیز از جمع شدن میکروبها و گرد و غبار در کنار آنه پیشگیری می کند و از این موجب کمک به تصفیه بدن از آلودگیها می شو



موجبات سالمت بیشتر انسان را فراهم می نماید .در روایات ،این مسئله مورد توجه واقع شده و حداقل یک بار در هفته توصیه شده 

 است.

ه صورت اجتناب ناپذیر انجام می دهند .لیکن در تعالیم اسالمی عمل تخلیه و قضای حاجت،نظافتی است که افراد ب .توالت رفتن:4

 آداب خاصی برای آن ذکر شده ،که در سالمت انسان نقش مهمی دارند:

الف(دستشویی رفتن قبل از خـواب .نکـات قابل توجهی در این امر وجود دارد:یکی اینکه این موضوع می تواند به تدریج به صورت 

و جذب غذا را در انسان تنظیم کند.دوم اینکه هنگام شب که زمان استراحت است و چندین ساعت طول  یک عادت در آید و گوارش

می کشد،با گذشت زمان مقدار بیشتری از سموم مدفوع جذب می شود ،درذ حالی که این سموم برای انسان زیان آور است .مهم این 

 بدهد تا همه فضوالت خارج گردد.است که شخص خود را به دفع و قضای حاجت قبل از خواب عادت 

 ب(بهتر است که شخص با پای چپ به توالت وارد شود و هنگام دفع بر پای چپ تکیه کند.

این دستور برای این است که قولن نازله)کان دساندان(که به مقعد ختم  می شود،در طرف چپ قرار دارد و با این وضع )سمت 

 می مانند و دفع به خوبی و آسانی انجام می گیرد.چپ(نشستن،سیگموئید و رکتوم راحت تر باز 

ج(شستشوی موضع ادرار و مدفوع:مطابق دستورات اسالم،بهتر است موضع ادرار و مدفوع با آب شسته شود ؛دلیل آن را می توان 

 چنین بیان نمود:

مار می دهند که در اروپا و امریکا و در غرب،همه محل دفع را با کاغذ پاک می کنند و محل ادرار را وامی گذارند و بعد خودشان آ

جاهایی که خود را با آب نمی شویند،بواسیر رقم باالتری دارد.در کسانی که محـل دفـع را می شویند و از کاغـذ توالت استفاده نمی 

را پاک می کنند ،سینوس کنند،ابتال به بیماری سینوس پیلونیدال در آنان فوق العاده نادر است ،ولی در افرادی که با کاغذ توالت خود 

 پیلونیدال وجود دارد...و نیز استعمال کاغذ توالت یکی از علل خارش مقعد است....

د(استبرا:بهتر است قبل از شستشوی محل ادرار ،چند مرتبه با دست فشردن برسطح مجرا،آن را از باقیمانده ادرار تنقیه و پاک 

 ایجاد بیماریهای گوناگون را مرتفع می سازد.ۀادرار در مجرا جلوگیری می کند و زمینکنند.این عمل ،از رسوب مواد قلیایی 



عدم اشتغال به کارهای دیگر در هنگام قضای حاجت :انجام دادن کارهایی مثل خوردن ،آشامیدن ،مسواک زدن و سخن گفتن در ه(

فع می کاهد و لذا دفع به طور کامل انجام نمی گیرد.طول توالت منع شده؛زیرا اوالًمحیط آلوده است و ثانیاًاز تمرکز حواس برای د

 دادن زمان دفع نیز ناپسند است،زیرا موجب بواسیر و امراض دیگر می شود.

مهم بهداشتی و  ۀو(نگاه کردن به مدفوع:این یک توصیه ترجیحی است،اگر چه ظاهراًکمی موجب اشمئزاز است،ولی شاید به نکت

شد.فرد با نگاه کردن به مدفوع ،اگر خون ،چرک،انگل و...یا تغییر رنگ قابل توجهی مشاهده کند،می تواند پیشگیرانه ای اشاره داشته با

سریعاًبه پزشک مراجعه کرده،از کهنه و مزمن گشتن بیماری جلوگیری کند.این نکته به ویژه در مورد ابتال به برخی از انواع سرطان 

آن شود)که از رنگ مدفوع تا حدودی قابل تشخیص است(،احتمال کنترل آن بسیار بسیار مهم است و اگر همان ابتدا،شخص متوجه 

 زیاد خواهد بود.

 ج(ورزش

آثار ورزش در سالمت و پیشگیری از بیماریها)به ویژه ورزشهای هوازی مثل پیاده روی،دو،شنا و دوچرخه سواری که مصرف اکسیژن 

قلبی،جلوگیری از پوکی استخوان -وزن و کلسترول ،تقویت سیستم عروقی را افزایش می دهند(،عبارتند از:کاهش فشار خون،کنترل

،کاهش نیازهای تنفسی،به تأخیر انداختن ناتوانی جسمی ناشی از سالخوردگی ،افزایش امید به زندگی و بهتر کردن کیفیت زندگی 

ب،در واقع ورزش می تواند علل مشتمل بر خواب آرامش بخش کم شدن اضطراب و افسردگی ،و ارتقای عزت نفس و به این ترتی

 مرگ ومیر را کاهش دهد.ۀعمد

ورزش ،اعصاب را در برابر فشار روانی مقاوم می کند؛قدرت انقباض و نظم ضربان قلب،پس از مدتی ورزش کردن بهتر می شود؛گنجایش 

هش می یابد ؛یعنی از مواد غذایی ریه ها بیشتر می گردد و در نتیجه،اکسیژن بهتر و بیشتری به بدن می رسد و مقدار سوخت بدن کا

جذب و دفع بهتر می شود و در برابر مختصر فعالیت ناگهانی ۀخود بهتر استفاده می کند؛رشد و نمو به طور مناسب انجام می گیرد؛قو

و تنگی نفس پیش نمی آید؛تعداد ضربان قلب افزایش نمی یابد و بدن دیرتر خسته می شود و عرق می کند.همچنین بین اعصاب 

مراکز عصبی هماهنگی ایجاد می شود؛اعصاب تقویت می گردد  و کارهای فکری آسانتر انجام می گیرد.از آنجا که ورزش سرعت 

جریان خون را زیاد می کند،موجب می شود سرعت تبادلی بین پالسمای خون و مایع بین سلولی افزایش یابد و گلبولهای انباشته 

ریان وارد خون شوند)سرعت جریان خون در مقدار تبادل مواد اهمیت بسیار دارد(.افرادی که شده در جدار رگها هم در اثر شدت ج

شغل آنها با فعالیت جسمی روزانه همراه است و اکثر کسانی که زندگی توأم با ورزشهای سبک مثل پیاده روی  دارند،کمتر دچار 

 سکته قلبی می شوند.



ردو به موازات ترغیب پیروان خود به پرورش روح و روان و تزکیه و تهذیب نفس،از آنها به طور کلی،اسالم عنایت ویژه ای به ورزش دا

می خواهد که دارای بدن قوی و نیرومند باشند.اگر چه اولویت و تقدم را به ج.انمردی و شجاعت می دهد و شجاعت را در تسلط بر 

،لیکن سهل انگاری در تقویت قوای «(ش تسلط داشته باشد.شجاعترین افراد،کسی است که بر هواهای نفسانی ا»هوای نفس می داند)

جسمانی را هم نمی پذیرد.این نکته را در آیات و روایات نیز مشاهده می کنیم .خداوند متعال در پاسخ به معترضان انتخاب طالوت 

نیز در ترغیب پدر به پذیرش  به فرماندهی ،برتری وی در دانش و قوای جسمانی را به عنوان دلیل ذکر می کند؛دختر شعیب پیامبر

او بهترین کسی است که استخدام می کنی،]زیرا[هم نیرومند]و هم[در »حضرت موسی)ع(به عنوان کارگر،وی را چنین توصیف کرد:

 «.خور اعتماد است

ف قدرتمند ساز پروردگارا!قوای جسمانی ام را برای انجام تکالی»امیرالمؤمنین )ع(در دعای کمیل از خداوند درخواست می کند که:

خدایا مرا برای به پا داشتن و انجام دادن تکالیف :»؛امام سجاد )ع(نیز در دعاهای ماه مبارک  رمضان در همین مضمون می فرماید 

مؤمن توانمند بهتر و دوست داشتنی تر از مؤمن ناتوان »در پاره ای از روایات نیز به این تعابیر برخورد می کنیم که:«قوی گردان.

مرحبا و آفرین به کسی که تسلیم خداوند است و زندگی اش را در حد کفایت اداره می کند و از نظر جسمانی هم قوی »و«است

 «.است

 تأکید اسالم بر ورزش و تقویت قوای جسمانی ،از دو جهت است:

چه در توان دارید از نیرو و اسبهای  و هر»آن در قرآن آمده است:ۀاول ،در بُعد نظامی و دفاع از کیان اسالم و مملکت اسالمی ،که دربار

که شما نمی شناسیدشان و خدا -آماده بسیج کنید،تا با این]تدارکات[،دشمن خدا و دشمن خودتان و]دشمنان[دیگری را جز ایشان

د دارد و در این بخش ،اسالم بر ورزشهایی مثل شننا،تیراندازی،اسب سواری و موارد مشابه آنها تأکی«.بترسانید-آنان را می شناسد

حتی مسابقه و شرط بندی را که در امور دیگر جایز نمی شمارد،برای اهداف نظامی و تقویت بنیه مسلمین ،مجاز و بلکه الزم می 

 شمارد)البته این قسمت ارتباط مستقیم به بحث ما ندارد(.

را به نحو احسن انجام دهد و مراتب  دوم،برای تأمین سالمت و اینکه انسان بتواند در مسیر الهی ،وظایف فردی و اجتماعی خود

استکمال را بپیماید.آیات و روایات فوق و موارد دیگری که ذکر نشد،بدون تردید داللت بر ترغیب اسالم در این جهت دارد.عالوه بر 

 تأکید کلی در این خصوص،می توانیم موارد زیر را نیز از منابع اسالمی استفاده کنیم:



ز بهترین ورزشها برای سالمت انسان است؛زیرا ورزشی است که برای هر کسی ،با هر سن و سال،متناسب پیاده روی ا .پیاده روی:1

فصول سال امکان پذیر است،ابزار و وسایل و مربی و هزینه های مختلف نمی خواهد و به راحتی انجام ۀاست.ورزشی است که در هم

م می کند،جریان گردش خون را در آنها بهتر می سازد،نیز در دفع فضوالت می پذیرد.پیاده روی،عضالت و مفاصل را به کار انداخته،نر

و رساندن اکسیژن و غذا به آنها کمک می کند.پیاده روی تنفس را عمیق و اکسیژن گیری را بهتر می گرداند و در نتیجه،تغذیه و 

اشتهایند،روحیه ای کسل و خسته  همه بخشهای بدن بهتر انجام می شود .همچنین برای کسانی که یبوست دارند،کم ۀتهوی

بخشهای بدن اثر می گذارد و در تناسب ۀدارند،عصبانی هستند یا کارهای فکری زیاد دارند،پیاده روی امری الزم است.پیاده روی بر هم

ا قویتر و اینکه اجداد مۀکلی اندام دارای نقش عمده ای است.مطابق آخرین اطالعات ،پیاده روی مانع تصلب شرایین می شود.دربار

سالمتر از ما بوده اند،دالیلی ذکر شده است،که از جمله پیاده روی زیاد بوده است.با توجه به تغییر یافتن سبک زندگی و خصوصاً 

مشاغلی که فعالیتهای بدنی در آنها به کلی کاهش یافته است،پیاده روی )و یا ورزشهای مشابه آن(در زندگی امروز ،امری ضروریاست.از 

،توجه مردم کشورهای پیشرفته به پیاده روی جلب شده است:در سویس،بعد از ظهرهای جمعه هر هفته ،رادیوی زوریخ همین رو

هزار عضو وجود دارد.دکتر ارنست 330کلوپ راهپیمایی با 49برنامه پیاده روی آخر هفته را به تفصیل اعالم می کند .در آلمان ،

پیاده روی،بـهتریـن وسیـله تنـدرستـی جـامعه است و از تمام کمکهای بهداشتی »یدفروم،رئیس جامعه پزشکان آلمان فدرال می گو

 «.و حتی از ساختن بیمارستانها و آسایشگاهها برای ملت مفید تر است

ساعات اول صبحگاهی،که هوا سالمتر،پر اکسیژن تر،بدون گرد و غبار و محتوی ذرات آهن یونیزه ای است که با اشعه های خورشید 

نده می شود و درجه حرارت مناسب است،بهترین ساعت برای پیاده روی است.در مکانهای خلوت و با حالتی بشاش و به دور از پراک

 عصبانیت ،پیاده روی مفید تر است و اگر پیاده روی در محلی پر از درخت باشد،اکسیژن به صورت بهتری جذب بدن خواهد شد.

ی در ترغیب به ورزش و سالمت،در خصوص پیاده روی نیز تأکیداتی وارد شده و از جمله در تعالیم اسالم ،عالوه بر سفارشهای کل

 «.پیاده روی موجب سر زندگی و خرّمی است...»...آمده است که:

در صورتی که شنا کردن به اندازه کافی باشد و بر شنا گر فشار وارد نیاید،می تواند مانند پیاده روی برای سالمت بدن مفید  .شنا:2

اشد؛زیرا تقریباًتمام عضالت بدن را به کار می اندازد .اسالم نیز شنا را ورزشی مفید می داند و یاد گیری آن را برای کودکان الزم می ب

 «.به فرزندانتان شنا بیاموزید:»شمارد .پیامبر اکرم)ص(می فرماید 

البت و استواری کوه،دارای تأثیرات روانی ویژه ای این ورزش عالوه بر دارا بودن آثار مثبت پیاده روی ،از نظر ص .کوهنوردی:3

است.کوهنوردی در اعتماد به نفس و استحکام اراده بسیار مؤثر است.بسیاری از انبیای الهی با کوه و کوه پیمایی سرو کار داشته 



ت عیسی)ع(با کوه اند)حضرت آدم)ع(با کوه سرندیب،حضرت نوح)ع(با کوه آرارات،حضرت ابراهیم)ع(و موسی)ع(با کوه طور،حضر

 ساعیر و حضرت محمد)ص(با کوه نور.

در مورد ورزشهای دیگر به اجمال می توان گفت:در صورتی که نقش آنها در سالمت بدن احراز شود و یا جنبه های نظامی داشته 

 نشوند)مانند بوکس و ...(.باشند،از نظر اسالم مورد تأییدند ،البته مشروط بر اینکه موجب وارد آمدن ضرر و خسارت به خود یا حریف 

ورزش بانوان و دیدگاه اسالم در این زمینه است.معیار اساسی در این خصوص ،این  ۀمهمی که باید در اینجا متذکر شویم،مسئل ۀنکت

می است که ورزش برای بانوان،اوالًقبل از هر چیز باید حافظ سالمت و زیبایی آنان باشد ،نه آنکه موجب خشونت عضالت شود.علی)ع(

؛یعنی تقویت عضالنی و تمرینهای سخت ورزشی بدین منظور ،با لطافت زنانه «زن مانند گل لطیف است و قهرمان نیست...»فرماید:

 منافات دارد.

پزشکان اکیپهای ورزشی بر این عقیده اند که از هر ده زن ورزشکار،فقط نُه نفر آنها کامالًزن باقی می مانند و به آنها لطمه ای وارد »

ثانیاًاز دیدگاه اسالم ورزش بانوان باید به دور از هر گونه خودنمایی «زنانه خود را از دست می دهند.ۀ%زنان ورزشکار روحی50ی آید...نم

 و جلوه گری باشد و در این خصوص ،حریم عفت و عفاف به خوبی رعایت گردد.

 د(روابط جنسی سالم

نارسایی ایمنی(است که از طریق تبادل مایعات بدنی ،از جمله خون،منی و )ویروس HIVاعتقاد بر این است که ایدز معلول ویروس

مورد ایدز در امریکا تشخیص 765هزار و139م.1990ترشحات مهبلی،از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود.طی ماه ژوئن سال

هزار مرگ ناشی از ایدز 260ز و هزار مورد اید365م.1992داده و گزارش شده است.مراکز کنترل بیماری تخمین زدهاند که تا سال 

میلیون نفر در امریکا به این ویروس آلوده باشند.مهمتر اینکه 5/1در امریکا اتفاق خواهد افتاد.همچنین تخمین می زنند که یک تا

ل هم نهفتگی ویروس ایدز از زمان آلودگی به آن تا به بروز نشاننهایش ،هشت سال تخمین زده می شود)و ممکن است یازده ساۀدور

طول بکشد(و طی این مدت ،فرد عاری از نشانه های بیماری است و ممکن است از طریق تماس جنسی و یا استفاده مشترک از 

سوزن تزریقات درون وریدی ،ویروس را به دیگران نیز منتقل کند...بهترین شیوه برای پیشگیری از سرایت بیماری از طریق تماسهای 

سری با فردی غیر آلوده است.اقداماتی که برای پیشگیری از سرایت ویروس ایدز انجام می شود،به جنسی،داشتن روابط جنسی تک هم

جلوگیری از سرایت امراض دیگری که از راه اعمال جنسی منتقل می شوند نیز کمک می کند،امراضی مانند تبخال ،سوزاک،کالمیدیا 

 .Bو هپاتیت



ی از نیازهای فیزیولوژیک موجب سالمت انسان است و از بیماریهای جسمی یا ارضای نیازهای جنسی در حد اعتدال ،به عنوان یک

روانی مربوط به آن جلوگیری می کند.اسالم با توجه به همین نیاز طبیعی انسان ،به ارضای آن در زمینه ای مناسب)یعنی ازدواج(توصیه 

 «.بی همسران خود را همسر دهید...»و ترغیب نموده و از جمله می فرماید:

اسالم ،ازدواج را از سنتهای نبوی دانسته است و ترک تزویج و رهبانیت )بدون دلیل(را صحیح نمی داند.ازدواج نه تنها مایه سالمت 

 نیروهای شهوانی(،بلکه به تصریح آیات قرآن،آرامش و آسایش روان را نیز به ارمغان می آورد:ۀجسمانی فرد است)از طریق تخلی

 ]نوع[خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید،و میانتان دوستی و  از نشانه های او اینکه از

 رحمت نهاد،آری،در این ]نعمت [برای مردمی که می اندیشند،قطعاًنشانه هایی است.

سالمت فرد و جامعه بوده و ۀتأمین کنند-که از فواید مهم ازدواج است–کنترل شهوت و ارضای آن به صورت طبیعی و مشروع 

 مهمترین راه پیشگیری از آلودگیها و انحراف جنسی است.

در این قسمت ،ابتدا به مواردی که از نظر اسالم انحراف جنسی محسوب می شود و با سالمت فرد و جامعه منافات دارد ،اشاره می 

 کنیم . سپس آداب روابط سالم در تعالیم اسالمی را مطرح خواهیم کرد.

خود شخص است.در مورداستمنا روانشناسان نظرهای مختلفی ۀاستمنا یا خود ارضایی ،نوعی ارضای شهوت به وسیل .خود ارضایی:1

دارند،که بدون وردد در مباحث آنها و بر فرض آنکه همه زیانهای استمنا از نظر علمی ثابت نشده باشد،آنچه مسلم است اینکه تمام 

عملی نامطلوب یاد کرده اند و پیروان این ادیان چنین عملی را گناه مسلم می شمارند.بنابراین،آثار و ادیان آسمانی از آن به عنوان 

 تبعات روانی آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.شواهد نشان داده است که تجویز آن برای یک بار نیز راه را برای تکرار آن باز می کند.

مردم ،و فردی را که به این عمل مبادرت می  ۀرا از رحمت خداوند دور و مورد لعن فرشتگان الهی و همتعالیم اسالم چنین فردی 

کند،از کسانی می شمارد که خداوند در روز قیامت به آنها نظر رحمت نمی کند و با آنها سخن نمی گوید و عذاب دردناکی را برایشان 

،خود ارضایی «پس کسانی که فراتر از این جویند،آنان از حد در گذرندگانند»قرآن:شریفه ۀبشارت می دهد.امام رضا)ع(با اشاره به آی

فوق می داند که خداوند از آن نهی فرموده است.برخی از احادیث،استمنا را به عنوان نکاح ۀرا گناهی عظیم می شمارد و از مصادیق آی

 این عمل دارای مجازات و تعزیر است. با خود تلقی نموده،از آن نهی کرده اند؛و در نظام جزایی اسالم نیز



همان طور که بی مباالتی و بی نظمی در رژیم غذایی و تغذیه زمینه د،چرا که آن همواره زشت و بد راهی  .روابط جنسی نامشروع:2

 «.است

جامعه اختالل  های بیماری را فراهم می سازد،بی بندو باری در روابط جنسینیز از جهات مختلف جسمی و روانی در سالمت فرد و

به کارهای زشت چه علنی آن و چه »ایجاد می کند.در آیات و روایات ،به حرمت زنا و اینکه از گناهان کبیره است،تصریح شده است:

 «.به زنا نزدیک نشوید ،چرا که آن همواره زشت و بد راهی است»،«پوشیده]اش[نزدیک مشوید

را از گناهان کبیره می شمارد:و]کسانی که[زنا نمی کنند و هر کس اینها را «زنا»یر ،شریفه زۀامام صادق)ع(در روایتی با استناد به آی

انجام دهد،سزایش را دریافت خواهد کرد.برای او در روز قیامت ،عذاب دو چندان می شود و پیوسته در آن خوار می ماند؛مگر کسی 

 ۀها یش را به نیکیها تبدیل می کند و خدا همواره آمرزندکه توبه کند مختلف و ایمان آورد و کار شایسته کند.پس خداوند پلیدی

 مهربان است.

خداوند متعال زنا را به سبب مفاسدی »...در روایات مختلف ،دالیل حرمت زنا بیان شده که کامالًبا بحث ما در ارتباط است.امام رضا)ع( 

و «بها،ترک تربیت  و توجه به کودکان ،از بین رفتن مواریث،...آنها کشتن انسانها،از بین رفتن نسۀکه در آن وجود دارد حرام کرد،از جمل

ای مسلمانان از زنا »مواردی دیگری از این قبیل پاره ای از روایات ،به تبعات و نتایج زنا نیز اشاره کرده اند :رسول خدا)ص(فرمود:

رو را می برد،باعث فقر و بدبختی است،بدی بپرهیزید ؛زیرا که شش خصوصیت به دنبال دارد،که سه مورد آنها مربوط به دنیاست:آب

 ۀدر روایات دیگر،تعجیل در مرگ،مرگهای ناگهانی)مثل سکته(و سرایت فساد به خانواد«حساب و جاودانگی در آتش به بار می آورد.

 فرد ،به عنوان نتایج بی بند و باری جنسی ذکر شده است.

در روایات به آنها اشاره شد،مثل مرگ ناگهانی ،تعجیل در مرگ و...که البته بنابراین ،روابط جنسی نامشروع ،از ابعاد جسمانی )که 

کیفیت آن از نظر علمی هنوز کامالًروشن نشده است( و نیز ابعاد روانی )به جهت اضطرابهای مختلفی که به وجود می آورد ،مثل 

فرد را کوتاه می سازد .همچنین به جهات مختلف احتمال آبروریزی ،فساد افراد خانواده و...(برای سالمت انسان مضر است و عمر 

 شیوع بی بند و باری،

 بی توجهی به کودکانی که از این طریق احتماالًبه دنیا می آیند و یا کشتن آنها )سقط جنین( اختالط و 

ا ،سالمت جامعه را به اشتباه در نسب افراد)که این کودک از آن کدام مرد است(.و مهمتر از همه تزلزل و فروپاشی بنیاد خانواده ه

 خطر می اندازد.



 اسالم برای پیشگیری از این امر موحش،دو راه در نظر گرفته است:

اول:تسهیل امر ازدواج و تأکید و توصیه بسیار بر  آن ،به خصوص تسریع در ازدواج دختران.برای پسران جوان نیز ،اگر احتمال ارتکاب 

اجتماعی دارد،که دولت و نهاد های مربوطه باید تسهیالت  ۀالبته این مسئله تا حدی هم جنبگناه در کار باشد،ازدواج ضرورت می یابد .

کسی که استمنا کرده بود،پس از آنکه او را تنبیه کردند،فرمودند:از  ۀالزم و اقدامات مقتضی را انجام دهند.امیرالمؤمنین علی)ع(دربار

 بیت المال مسلمانان اسباب ازدواج او را فراهم کنید.

دوم:پیشگیری از به وجود آمدن مقدمات و اسباب بی بندو باری جنسی؛یعنی اسالم به مردان با ایمان دستور می دهد که دیدگان 

خود را از نامحرمان فرو بندند؛زیرا نگاه کردن زمینه ساز زنا و گناهان دیگر است.اسالم به زنان با ایمان نیز سفارش می کند که با 

اب ،خود و مردان را از لغزشگاههای ایمان دور نگاه دارند.بدون  تردید اگر این دو امر به موازات هم مراعات رعایت حریم عفاف و حج

 گردد،جامعه در مسیر پاکی و سالمت قرار خواهد گرفت و از تبعات بی بند و باری جنسی در امان خواهد ماند.

ه،عمل همجنس گرایی بر خالف فطرت آدمی و مسیر طبیعی اولین نکته ای که به وضوح قابل فهم است،اینک .همجنس گرایی:3

مردم را شامل ۀخلقت اوست.اسالم،در این بخش با لحنی شدیدتر از قسمتهای قبل برخورد می کند،و لعنت خداوند و فرشتگان و هم

بیان شده است،به این  چنین افرادی می داند و مجازات آنان را فقط مرگ می داند.در برخی روایات ،شدت حرمت آن از زنا باالتر

 دلیل که خداوند ،قومی را به جهت این کار هالک کرده است؛در برخی روایات ،این عمل در حد کفر معرفی شده است.

علت تحریم آن ونتایج چنین کار شومی ،در روایات نکاتی ذکر شده است:امام رضا)ع(علت حرمت آن را قطع نسلها،از هم پاشیدن ۀدربار

خرابی دنیا ذکر کرده اند.این عمل ،زمینه ساز بیماریهای متعددی است)چنانچه در ابتدای این قسمت شواهد آن ذکر نظام خانواده و 

شد( و مرتکبان آن مورد لعن پیامبر خدا)ص(هستند.حتی برای پیشگیری از این امر ،بوسیدن از روی شهوت نیز حرام دانسته شده 

 است.

مترین راه پیشگیری از انحرافات جنسی و روابط ناسالم و نامشروع ،ازدواج است که در پرتو همان طور که ذکر شد،مه .آداب آمیزش:4

جنسی در بستر طبیعی خود ارضا می شود؛زیرا تا زمانی که این امر به طور طبیعی انجام نگیرد،فشارهای زیاد جسمی و  ۀآن،غریز

و یا در سالمت او اختالل ایجاد می کند و توانمندیها و خالقیتهای  روانی ناشی از غریزه جنسی ،سرانجام فرد را به بیراهه می کشاند

 او تقلیل می یابند.بنابراین ،تسهیل ازدواج به عنوان یک پیشگیری عمومی و اساسی برای حفظ سالمت فرد و جامعه مطرح است.



جین را به مراتب افزایش می دهد؛در در تعالیم اسالم برای آمیزش جنسی نیز نکاتی بیان شده است،که سالمت جسمانی و روانی زو

 زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

 .آمیزش با یاد خدا صورت گیرد.این امور در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی آنان مؤثر است.1

ی می گذارد نباید در اتاق باشد؛زیرا آثار روانی ناوطلوبی در و-حتی یک کودک شیر خوار بیدار-.هنگام آمیزش ،هیچ شخص دیگری2

 و در آینده ممکن است زمینه ساز انحراف جنسی یا اخالقی او گردد.

 .عمل آمیزش با آرامش و طمأنینه و بدون اضطراب انجام شود.3

پس ».از آمیزش با حائض )زنی که در ایام عادت ماهانه است(پرهیز شود؛زیرا خداوند صریحاًدر قرآن کریم از این عمل نهی کرده است.4

این عمل از نظر بهداشتی نیز برای «دت ماهانه ،از ]آمیزش با[زنان کناره گیری کنید و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند هنگام عا

 زوجین خوب نیست و در صورتی که فرزندی به وجود  آید ،احتمال جذام یا بیماریهایی از این قبیل وجود دارد.

 .از آمیزش در حالت ایستاده اجتناب شود.5

خن گفتن هنگام آمیزش پرهیز شود؛زیرا این امر برای فرد مضر است و اگر فرزندی به وجود آید،در سالمت  او اختالل ایجاد .از س6

 خواهد شد.

 .در هنگامی که شکم پر است،از آمیزش پرهیز شود؛زیرا شدیداًبرای سالمت بدن مضر است.7

 ایجاد کند.و از تعجیل کردن پرهیز نماید. .فرد قبل از آمیزش باید در همسر خود آمادگی جسمی و روانی8

 .به طور کلی تقلیل دفعات آمیزش ،موجب سالمت بدن و طول عمر است.9

 خواب و استراحته(

خواب و استراحت کافی،عالوه بر جهات درمانی آن،دارای ابعاد پیشگیرانه ای نیز هست و در سالمت انسان نقش مهمی ایفا می کند.در 

 خواهیم پرداخت:-خصوصاً با توجه به تعالیم اسالم –کات مربوط به آن این قسمت،به توضیح ن

 خواب دست کم دو کار کرد عمده دارد:جبران و ترمیم ،و نیز حفظ انرژی در طی یک دوره از نا کارآمدی نسبی. .ضرورت خواب:1



نظر می رسد که تحریک پذیری و کاهش در مورد محرومیت از خواب ،مطالعاتی انجام گرفته و آثار متعدد آن مشاهده شده است.به 

یافتن مقاومت در برابر بیماریها ی عفونی از عواقب عادی کم خوابی مزمن باشند...جلوگیری کردن از خواب رفتن فرد،کار بسیار 

 مشکلی است،و پس از تقریباًشصت ساعت ،او آنچنان به سرعت به خواب می رود که بیدار نگهداشتن او نیاز به مراقبت دایم

دارد...شخص محروم شده از خواب،می تواندبرای مدتی کوتاه کارایی یک شخص عادی را داشته باشد؛اما چنین شخصی نمی تواند 

برای مدت طوالنی دقت پیگیر خود را به چیزی معطوف کند؛سطح هوشیاری پایین می آید،تفکر غیر منطقی که در نتیجه محرومیت 

تفکر در بعضی از بیماریهای روانی ،مخصوصاًاسکیزوفرنی پارانویایی شباهت دارد.این مطلب  ۀواز خواب به افراد دست می دهد، به نح

و خواب »؛«آرامشیۀو اوست  کسی که شب را برای شما پوششی قرار دادو خواب را مای»در آیات متعدد قرآن با اشاره بیان شده است:

 «.[آسایش گردانیدیمۀشما را ]مای

سبت)بروزن وقت(و در اصل به معنای قطع کردن بوده و سپس به معنای تعطیل کردن کار به منظور ۀدر لغت از ماد«سبات»کلمه

استراحت به کار رفته است.در حقیقت ،این تعبیر،اشاره ای به تعطیل فعالیتهای جسمانی به هنگام خواب است؛زیرا می دانیم در موقع 

قسمتهای دیگر،همچون قلب و دستگاه تنفس،برنامه های عادی  خواب بخشهای مهمی از حرکات بدن به کلی تعطیل می شوند و

خود را بسیار کم کرده و به صورت آرامتر به کار خود ادامه می دهند،تا رفع خستگی و تجدید قوا شود .خواب به موقع و به اندازه،عالوه 

برای آرامش اعصاب است و بر عکس ،قطع  قدرت و بهترین وسیله ۀتمام نیروهای بدن است،نشاط آفرین و مایۀبر اینکه تجدید کنند

 خواب برای مدت طوالنی بسیار زیانبار و حتی مرگ آفرین است....

موجب رهاییاز درد »؛ «خواب موجب استراحت و آرامش بدن است»رروایات نیز به این مطلب اشاراتی دارد؛از جمله در آنها آمده است:

و نیز در مورد ضروری بودن خواب آمده است که در «.ستواری و قوّت بدن استخواب سبب تسلط قوای ذهنی و ا»؛ «و ناراحتی است

 .شش چیز بندگان خدا دخل و تصرف نتوانند کرد و از جمله آنها خواب و بیداری است

همان طور که گفته شد،نقش اصلی خواب،ایجاد آرامش و استراحت جسمی و روانی است،که در ضمن آن انرژی  .آداب خوابیدن:2

م جبران و ترمیم می گردد.بنابراین،برای نیل به سالمت بیشتر ،باید در این خصوص ،آدابی را که از جهات جسمی یا روانی بدن ه

مؤثرند،مراعات کنیم.برخی از این آداب،مستقیماًسالمت انسان بوده و برخی دیگر دارای جهات معنوی است،که به طور غیر مستقیم 

 یر به برخی از آنها اشاره می شود:در سالمت تأثیر بسزایی دارد.در ز

 الف(با وضو و طهارت خوابیدن.



ب(محاسبه:یعنی فرد نگاهی به اعمال روزانه خود بیندازد و آنها را مطابق معیارهای ارزشی و اخالقی ارزیابی کند و با پاداش یا تنبیه 

تواند درمانی برای مسائل تنیدگی زا و فشارهای  این عمل قبل از خواب می-خود)استغفار یا شکر گذاری(،در جهت اصالح خود بکوشد

شیوه های خود «)خود تنظیمی»روانی روزانه باشد،مسشابه و بلکه عمیقتر از آنچه در روشهای درمانی،تحت عنوان

 تقویتی،خودتنبیهی،کنترل و ...در مکاتب رفتارگرا(عنوان می شود.

تیرگی شده است،اجتناب ورزد و آن را اصالح نماید،و نیز سفارش شده  ج(توبه:یعنی انسان از هر امری که بین خود و خدایش باعث

وصیت نامه ای داشته باشد که در آن وضعیت مالی خود را با دیگران و دیونی را که به گردن دارد،مشخص نماید.نکته مهمی که این 

تسکین ۀآرامش بخش انسان و رؤیاهایی که جنب توصیه در بردارد،از بین بردن هر گونه اضطراب و نگرانی ای است که میتواند در خواب

 روانی دارند،اختالل ایجاد کند.

د(دعا و تالوت قرآن هنگام خواب:خواندن قرآن و نیز قرائت دعاهای خاصی که هنگام خوابیدن سفارش شده است،از جهت آرامش در 

 اشتغاالت ذهنی به آنها ،می تواند مؤثر باشد.حال خواب،تنظیم رؤیاهایی که انسان به هنگام خواب می بیند و تمرکز ادراکی و 

به سمت قبله خوابیدن:دستور آن به دو صورت توصیه شده است:یکی آنکه شخص به پشت بخوابد و پاهایش به سمت قبله باشئ.دوم ه(

یدن بر پهلوی آنکه بر پهلوی راست بخوابد و صورتش به طرف قبله باشد)البته مطابق روایات صورت دوم بهتر است(.همچنین خواب

چپ و بر صورت ،ناپسند و مذموم است.دلیل آن نیز این است که به صورت خوابیدن ،وضعیت نامناسبی بر دستگاه تنفس و همچنین 

معده و قلب تحمیل می کند.به پهلوی چپ خوابیدن نیز ،با توجه به آنکه کبد در سمت راست بدن قرار داردو طرف راست بدن 

بدن ،فشار وارد می کند؛ولی هنگامی که فرد به سمت راست بدن می خوابد ،قسمت سنگین بدن در  سنگین تر است،بر سمت چپ

پایین قرار می گیردو قلب و ریه ها نیز عمل خود را بهتر انجام می دهند.البته در مورد جهت خوابیدن که تأکید می شود به سمت 

است حکمتهای دیگری نیز وجود داشته باشد که فعالًبرای ما مجهول  قبله باشد،عالوه بر ابعاد معنوی آن)به یاد خدا بودن(،ممکن

 است.

اگر چه تنظیم چرخه فعالیت و خواب و بیداری انسان تا حدودی به دست خود اوست،اما از نظر زمان خواب  .زمان خوابیدن:3

 سالمت انسان بهتر است:،اولویتهایی مشاهده می شود که با طبیعت انسان بیشتر سازگار بوده و برای 

الف(خواب شبانه بر خواب روزانه ترجیح دارد.پژوهشهای علمی صورت گرفته بر روی هشت پرستار در یکی از بیمارستانهای آلمان)با 

استفاده از دستگاههای مجهز الکتریکی و ثبت تمام متغیرهای فیزیولوژیک(ثابت کرده که خوابیدن در روز،نمی تواند بی خوابی شب 



جبران کند و خواب روز ،حتی در اتاقی ساکت و بدون سر و صدا و تاریک که همه چیزش بهداشتی باشد،از نظر کیفیت دارای مزایا  را

و خصایص خواب شب نیست.پژوهشهای علمی دیگر نیز این مطلب را تأیید می کند.برخی از آیات قرآن ،به این حقیقت علمی اشاره 

اوست کسی که شب را برای شما »،«را قرار داد تا در آن بیارامید و روز را روشن ]گردانید[ اوست کسی که برای شما شب»دارد:

 «.آرامشی ۀپوششی قرار داد و خواب را مای

آرامش و سکون که هدف از آفرینش شب قرار داده شده ،یک واقعیت مسلّم علمی که دانش امروز آن را به ثبوت رسانده؛پرده های 

اجباری برای تعطیل فعالیتهای روزانه است،بلکه اثر مستقیمی روی سلسله اعصاب و عضالت آدمی و سایر  ۀیلتاریکی نه تنها یک وس

 جانداران دارد و آنها را به حالت استراحت و خواب و سکون می برد....

 «.پیروان ما اول شب می خوابند»ب(خواب اول شب بهتر است .امام باقر )ع(می فرماید:

شب  ۀچهارم خواب بیشتر است و این مرحله در نیمۀنت و محققان دیگر ثابت کرده است که نیاز انسان به مرحلآزمایشات ویلیام وی

 رخ می دهد .خواب در این مرحله عمق طوالنی تری نسبت به دیگر زمانها بر خورداراست.

ر شب به بستر می روند و قبل از طلوع در بین مسلمانان افرادی که مقید به آداب اسالمی)خصوصاًعبادت سحرگاهان(هستند،معموالًس

فجر بر می خیزند.چنین افرادی دارای نشاط بیشتر و عمری طوالنی تر هستند)این نکته امری مشهور است،البته جای بررسی علمی 

 دقیق هم دارد(.

عد از آن می باشد)خواب ج(مطلوبیت خواب نیمه روز )قیلوله( از آداب مشهور اسالمی است و زمان آن قبل از غذا خوردن ظهر با ب

سبک و کوتاه بعداز ظهر ،برای هضم غذا نیز مناسب است(.از روایات استفاده می شود که خواب نیمه روزی برای تقویت قوای 

 عقلی)خصوصاً حافظه ورفع فراموشی(نیز مفید است.برخی تحقیقات علمی نیز این مطلب را تأیید می کند:

ه اند که خواب نیمروز برای کودکان و بزرگساالن بسیار مفید است.تحقیقات این پژوهشگران نشان پژوهشگران آلمانی به تازگی دریافت

داده است که خواب بعد از ظهر هر چند کوتاه باشد،می تواند در باز کردن انرژی و تمرکز ذهن مؤثر باشد.پژوهشگران اعالم کردند 

زندگی خود اضافه کنند،تا نیروی از ۀکوتاه نیمروزی را نیز به برنام افرادی که هشت ساعت خواب شبانه دارند ،باید یک خوابۀهم

دست رفته بدنشان تجدید شود آنان می گویند :اگر عصبی،زود رنج و فراموشکار هستید،خواب کوتاه نیمروزی را در برنامه های کار 

 خود بگنجانید.



موجب بیخردی ،سفاهت و نادانی و نیز زردی چهره می د(خواب اول صبح و هنگام عصر)نزدیک غروب(ناپسند و مذموم است؛زیرا 

 گردد،که همگی با سالمت جسمی و روانی ناسازگارند.

ساعته تغییر می کند و این چرخه 24ۀمیزان خواب و بیداری همانند دما و سایر فعالیتهای بدنی،مطابق یک چرخ .مقدار خوابیدن:4

 توسط خود بدن به وجود می آید.

ب تا حدی بستگی به عادت شخصی دارد،ولی معموالًبین پنج تا هشت ساعت در هر شبانه روز است تعالیم بنابراین مقدار خوا

اسالم،اعتدال در این مسأله را توصیه می کند و حتی از کسانی که تمام شب را به عبادت می گذرانند و به خواب و استراحت نمی 

ب را نیز مذمت می کند؛زیرا انسان را از نیل به مقاصد دنیوی و اخروی باز می پردازند،انتقاد می کند.از طرف دیگر،زیاده روی در خوا

دارد و زمینه ساز حسرت و اندوه وی می گردد.همچنین در روایات اشاره شده است که زیاد خوابیدن موجب دیدن رؤیاهای آشفته 

 می شود،که از جهات روانی انسان را دچار پریشانی و خستگی می کند.

از همه اینکه هدف تعالیم اسالم در مورد تقلیل خواب شب)و نیز تأکید بر خوابیدن سر شب که قبالًگذشت(،توجه دادن ولی مهمتر 

در سالمت انسان نیز -که قابل احصا نیست-به بیداری سحرگاهان و راز و نیاز با معبود بی همتاست که عالوه بر جهات معنوی آن

 تأثیر دارد:

لوهایشان در دل شب از خوابگاهها دور می شود]و[پروردگار خود را از بیم و امید می خوانند و از آنچه ]مؤمنان کسانی هستند که[په

روزی شان کرده ایم انفاق می کنند.هیچ کس نمی داند چه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است،به ]پاداش[آنچه انجام می 

 دادند،برای آنها پنهان کرده ام.

نماز شب چهره را زیبا ،اخالق را نیکو،بدن را خوشبو،روزی را فراوان ،دین ر »یرات نماز شب می فرمایند:امام صادق)ع(در مورد تأث

 «.ادا،غم را بر طرف و دیده را روشن می کند

این ویژگیها در بر گیرنده بخشی از صفات مثبت روحی،مانند خوش خلقی است و نیز به غم زدایی اشاره دارد که مورد توجه متخصصان 

نماز شب بخوانید و بدان ملتزم باشید که سنت پیامبر شما و از عادات »داشت روانی و سالمت است.در روایات دیگر می فرماید:به

در مورد کیفیت تأثیر آن در سالمت انسان از بُعد «.صلحای قبل از شماست   و نیز درد و بیماری را از اجساد شما زایل می کند

 بحث خواهیم کرد.شناختی و عاطفی،در فصل چهارم 
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