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عاقبت چشم و هم چشمی های 
مجازی در دادگاه خانواده!

آیا بیمــاری های روانی از راه وراثت به 
فرزندان منتقل می شوند؟
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ماموستا اقبال بهمنی در گفتگو با سپهرغرب مطرح کرد:

سبب  که  است  الهی  نعمت  مسلمانان  وحدت 
شد خواهد  معنوی  و  مادی  پیشرفت های 
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10خانواده

چهار نشانه در روابط زوجین 
که ممکن است به خیانت 

منجر شوند
خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
دلبستگی،  نظیر  ویژگی هایی 
خودشیفتگی، خیانت قبلی و رفتار های 
است  ممکن  افراد  در  خودخواهانه 
منجر به خیانت در رابطه زوجین شود.

و  واراچ  توســط  کــه  تحقیقــی 
همکارانــش در مجله درمان زناشــویی 
چاپ شــده، چهار عامل خطر را مشخص شده است که 
هــم به تنهایی و هم ترکیب آن هــا خطر خیانت در روابط 
عاشــقانه را افزایش می دهد. همانطور که نویسندگان 
ایــن مقالــه بررســی کرده انــد، در 25 درصــد از روابــط 
زناشــویی و در 65 درصد از روابــط غیر ازدواجی، خیانت 
وجــود دارد. همچنین عــدم تعهد، بســیاری از زوج ها را 
به دنبال مشــاوره یــا طالق می برد. همینطــور خیانت و 
حتی ظن به خیانت با پیامد های مضر ســالمت جســمی 

و روحی مرتبط است.

در مطالعه حاضر، محققــان داده های بیش از 350 
افراد بزرگســال بین 18 تا 75 ســاله را در ایاالت متحده 
جمــع آوری کرده انــد. در ایــن مطالعــه، زن و مرد به یک 
را داشــته اند، اگرچــه  ارتــکاب خیانــت  انــدازه احتمــال 
زنــان بیشــتری خیانت شــریک خــود را گــزارش کرده اند. 
نویســندگان تحقیقــات قبلــی را تاییــد کردند که نشــان 
می دهد ســه عامــل خیانت را پیش بینــی می کنند و این 
سه عبارتند از سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی، 
نویســندگان  بــودن؛  قربانــی خیانــت  و  خودشــیفتگی 
همچنیــن عامــل جدیــدی را پیــدا کردنــد که بــا خیانت 
مرتبط اســت و آن هم تمایل به رفتار های خودخواهانه 

است.

 نوع دلبستگی
ســبک های دلبســتگی معمــوًال بــه صــورت امن )کم 
بودن احســاس اضطــراب و عدم اجتنــاب از صمیمیت( 
یــا ناامــن )دارای اضطــراب زیــاد یــا اجتنــاب یــا هــر دو( 
تأییــد  را  قبلــی  تحقیقــات  حاضــر  مطالعــه  هســتند. 
می کنــد که نشــان می دهد افــراد مضطــرب در رابطه و 
افراد وابســته به اجتناب، بیشتر به شــریک خود خیانت 
می کنند. این در حالی اســت که افرادی که به طور ایمن 
به هم وابســته شــده اند به احتمال زیاد به شریک خود 
خیانــت نمی کننــد. نویســندگان همچنیــن دریافتند که 
دلبســتگی ناایمن به خودشــیفتگی کمک می کند و این 
خودشــیفتگی احتمال ارتــکاب خیانت افــراد را افزایش 

می دهد.

 خودشیفتگی
از  بینانــه  غیرواقــع  احســاس  بــا  خودشــیفتگی 
توانایی هــای خــود و همچنین عدم همدلی بــا دیگران 
کــه  دریافتنــد  همــکاران  و  واراچ  می شــود.  مشــخص 
خودشــیفتگی به ویژه خودشــیفتگی جنسی با افزایش 
احتمال عدم تعهد مرتبط اســت. خودشــیفتگی جنسی 
همچنیــن با ســایر پیامد های منفی بــرای روابط زوجین 

نیز مرتبط است.

 خیانت قبلی
در مطالعــه کنونی، نویســندگان دریافتند که قربانی 
خیانت بودن، مهم ترین پیش بینی کننده ارتکاب خیانت 
اســت. نویســندگان معتقدنــد کــه ایــن ارتبــاط ممکن 
اســت نشــان دهد که افراد در پاســخ به کشــف خیانت 
در روابط خود )خیانت انتقــام جویانه( خیانت می کنند. 
نویســندگان همچنین بیان می کنند که قربانیان خیانت 
بــه دلیــل تجربه خود از ضربه خیانت بــه احتمال زیاد به 

همسر خود خیانت می کنند.

 رفتار های خودخواهانه
فــرد خودخــواه وقتــی احتمــال زیــادی دارد کــه در 
کاری موفــق شــود، اعتبــاری بــرای موفقیت هــای خود 
قائل می شــود، اما وقتی شکســت می خــورد دیگران را 
مســئول شکســت های خــود می دانــد. مطالعــه حاضر 
اولیــن مطالعه ای اســت که نشــان می دهــد افرادی که 
تمایل بیشــتری بــه خودخواهــی دارند به شــریک خود 
نیز خیانــت می کنند. خودخواهی می تواند به ویژه برای 
روابــط عاشــقانه مضر باشــد، زیــرا توانایی زن و شــوهر 
بــرای آشــتی پس از خیانت، مســتلزم آن اســت که طرف 
مجرم مســئولیت اقدامات خود را بــر عهده بگیرد. البته 

ممکن است افرادخودخواه از آن شانه خالی کنند.
نویسندگان همچنین تصریح می کنند که افراد مبتال 
به دلبســتگی مختل و خودشــیفتگی ممکن است پس 
از ارتــکاب خیانت مســتعد توجیه باشــند، که همین امر 

ممکن است آشتی زوجین را مختل کند.

دریچه

چهار عامل خطر

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
کار های کوچکی که هر روز برای 
می دهید  انجام  خود  شریک 
که  می دهد  را  امکان  این  او  به 
رابطه تان  و  او  فکر  به  بداند 

هستید.
و  قدیمــی  کار هــای  انجــام 
تکــراری در زندگــی مشــترک می توانــد روز به روز 
عواطــف شــما را از بیــن ببــرد و روابــط شــما و 
همســرتان را خســته کننده و عادی جلوه دهد. 
اما انجام کار های جدید می تواند عشق و عالقه 

را در زندگی مشترک بیشتر کند.
میــان  عالقــه  و  عشــق  و  صحبــت  بــه  نیــاز 
همســران خصوصیتــی ذاتــی اســت و زندگــی 
واقعــی یعنی رابطــه ای سرشــار از مهر و محبت 
میــان زن و شــوهری کــه بــه یکدیگــر اعتمــاد و 

عالقه دارند.
تمام ازدواج ها در ابتدا با یک حال خوب آغاز 
می شود. دوست داشتن، دوست داشته شدن 
و رســیدن بــه فردی که مورد پســند اســت و به 
دل شخص می نشیند، هیجانی را ایجاد می کند 
که موجب شیرینی و دلچسبی زندگی می شود. 
بــا اســتفاده از کار هایــی مانند داشــتن دفترچه 
خاطرات مشــترک، کمک کردن در کار های خانه، 
ســریال و فیلــم تماشــاکردن و... کــه خیلی هم 
هزینه بر نیســتند، می توان عشــق و عالقه را در 

میان همسران تقویت کرد.
در ایــن میان و برای جلوگیــری از ایجاد تنش 
و اختــالف، ابراز عالقه زوجین نســبت به یکدیگر 
بســیار مهم و حیاتی اســت، البته ابــراز عالقه در 

هــر دوره ای می توانــد شــکلی متفاوت داشــته 
باشد.خشــم یکــی از ویژگی هایــی می باشــد که 
روانــی  آســیب های  می توانــد  آن  کنتــرل  عــدم 

شدیدی به افراد و خانواده وارد کند.
یک روانشــناس درباره تکنیک تقویت عشــق 
از  وقتــی  مشــترک  زندگی هــای  تمــام  گفــت: 
سال های اولیه می گذرد مقداری شور و هیجان 
زوجیــن  بعضــا  و  می دهنــد  دســت  از  را  خــود 
احســاس ســرخوردگی می کنند و مــدام با خود 
می گوینــد شــاید شــریک زندگی خود را اشــتباه 

انتخاب کــرده ام؛ و با گذر زمان فرد زندگی خود 
را با زندگی دیگران که در عقد و یا نامزدی به سر 

می برند مقایسه و خود سرزنش گری می کند.
تمــام  اینکــه  بیــان  بــا  حاتمــی  معصومــه 
پژوهش هــای دنیــا بــر این اعتقــاد هســتند که 
رابطــه ی عاطفی مانند یک گلدان اســت، ادامه 
داد: کســانی کــه بــه گل و گیــاه عالقــه دارند، از 
خــاک و کــود مرغــوب اســتفاده و بــه موقع آن 
را آبیــاری می کننــد. در رابطــه ی عاطفی هم الزم 
اســت که زوجین یک سرکشی های انجام دهند. 

بایــد بــه موقــع متوجــه شــد چگونــه موانــع و 
غبــاری کــه روی عشــق نشســته را برطــرف کرد. 
این غبار می تواند در اثر خســتگی، اقتصاد نا به 
سامان، بیماری و مشکالت زندگی و... به وجود 

آمده باشد.
وی مطــرح کــرد: یکــی از تکنیک هــای تقویت 
خواســته هایی  و  انتظــارات  نوشــتن  عشــق، 
اســت که از همســرمان داریم. یعنــی هرکدام از 
زوجین درخواست هایی که باعث حال خوبشان 
می شود را یادداشت کنند که این درخواست ها 
نباید هزینه بر و زمان بر باشد. عشق فقط هدیه 
دادن نیســت، گاهی عشــق بــا گفتــن واژه های 
کالمــی، خدمت رســانی، اختصاص وقت نشــان 
داده می شــود. صمیمیــت در رابطــه زوجین به 
معنی داشــتن آرامش و اعتماد به فردی اســت 
که بدون نگرانی از ســوء اســتفاده طرف مقابل 
می توانــد نقــاط ضعــف خــودش را بیــان کنــد. 
داشــتن صمیمیــت عاطفی نقش بســیار زیادی 
در رضایت منــدی افــراد در زندگــی مشــترک ایفا 

می کند.
حاتمــی تصریــح کــرد: بهتــر اســت هرکــدام 
از زوجیــن خواســته ها و نیاز هــای خــود را روی 
کاغذ بنویســند و در ظرف های مجــزا قرار دهند 
و هرکــدام کاغذ هــای ظــرف دیگــری را بــردارد و 
آن خواســته ها را بــرآورده کنــد. به ایــن تکنیک، 
تکنیــک ظــرف شــیرینی می گویند. ایــن تکنیک، 
باعث نشاط، خنده و صمیمیت اعضای خانواده 
می شــود. خواســته ها را می تــوان بــه صــورت 

هفتگی یا روزانه شارژ کرد.
ایــن رواشــناس ادامــه داد: در ایــن تکنیــک 

نباید گفــت وگوی بالغانه وجود داشــته باشــد 
و بایــد به صورت اخباری یا احساســی با یکدیگر 
صحبــت کــرد. یک تکنیــک دیگری به نــام تکنیک 
کرکــره وجــود دارد. بــه ایــن معنــا کــه زوجیــن 
گاهی چشمانشــان را ببندنــد و خیلــی چیزهــا را 
نبیننــد و گوش هایشــان را ببندند کــه بعضی از 
صحبت هــا را نشــنوند و گاهی هم دهانشــان را 
ببندنــد و بعضی حرف ها را نزنند. این کار ســبب 

قوی شدن بنیان رابطه می شود.
وی تأکیــد کرد: هرگز اجازه ندهید مشــکالت 
زندگــی شــما را از همســرتان دور ســازد، چــون 
مشــکالت همیشــه هســتند و خواهند بود. در 
هر حال، ابراز عالقه و عشــق به همسر، بهترین 
و واالتریــن هدیه به اوســت و نباید این هدیه را 

از وی دریغ کرد.
باتوجــه بــه صحبت هــای ایــن روانشــناس و 
مســائل مطرح شــده می توان دریافت که یکی 
از شــاخص هایی کــه امــروزه باعث آشــفتگی در 
ارتبــاط همســران می شــود، کمبــود صمیمیت 
کم هزینه تریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی  و  اســت 
روش های ایجاد صمیمیت بین همسران، گفت 

وگو و تعامل سازنده می باشد.
در  کــه  مــواردی  از  دیگــر  یکــی  همچنیــن 
افزایــش صمیمیــت بیــن زوجیــن بســیار مورد 
توجه قرار می گیرد، احترام گذاشــتن زوجین به 
یکدیگــر اســت. ســخت گیری و یــا بهانه گیری در 
زندگی مشــترک هر دو ریشــه ای واحــد دارند و 
هــر دو نیز باعث بر هم خــوردن آرامش زوجین 
آن هــا  بیــن  صمیمیــت  و  مشــترک  زندگــی  در 

می شود.

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
است  قوی  و  سالم  خانواده ای 
و  پایدار  اعضا  بین  روابط  که 

مستحکم باشد.
در خانــواده همــه ی اعضای 
حمایــت  نیازمنــد  خانــواده 
افــراد  از  برخــی  هســتند. 
شخصیتشــان، شــخصیت حامی است. حمایت 
اعضــای خانــواده از یکدیگــر یکپارچگــی آن هــا 
را حفــظ می کنــد و رویکــردی دلســوزانه به دور 
از ســرزنش، تحقیــر و جســتجوی مقصــر نقش 
مؤثری در تقویت پایداری و ثبات خانواده دارد.

نیازهــا،  خانــواده  یــک  اعضــای  از  یــک  هــر 
دغدغه هــا و نگرانی هــای منحصربه فــرد خود را 
دارد و درک این موضوعات توســط ســایر اعضا 
بدون قضاوت کردن و دریافت حمایت از ســوی 
آن هــا، عالوه بــر کمــک به رفــع مشــکالت، برای 
بهبــود شــرایط روحی فرد بســیار مفید اســت و 

منجر به تقویت روابط خانوادگی می شود.

 از این رو در سطح شهر رفتم و از عده ای 
پشتیبان  باید  حد  چه  تا  خانواده  که  پرسیدم 

یکدیگر باشند؟
آقــای تقریبــا مســنی گفــت: تنهــا کســی کــه 
می توانــد پشــت همدیگر باشــند فقــط اعضای 
خانواده است. حتی اگر اعضای خانواده نتوانند 

پشت همدیگر باشند، خانواده ای وجود ندارد.
از  آقــای دیگــری چنیــن گفــت: مــن خــودم 
خانــوادم حتــی اگــر حــق بــا آن هــا هــم نباشــد 

پشتیبانی می کنم.
خانــم جوانی نیز در جواب به پاســخ اینگونه 
گفــت: مــن ســعی می کنم اگــر حق بــا خانوادم 
نباشــد ســکوت کنم. مثــال بــرادرم کاری می کند 
کــه از دیــدگاه خانــواده مشــکل دارد و، چــون 
می دانیم کار اشــتباه از طرف برادرم بوده اســت 
زیاد پشــتش را نمی گیریم تا متوجه شــود و کار 

اشتباهش را تکرار نکند.
خانــم دیگری گفــت: حتی اگر یکــی از اعضای 
خانــواده کار اشــتباهی انجــام داده باشــد من 
حمایتــش می کنــم، چــون عضــوی از خانــوادم 

است.
جــوان دیگــری گفت: اگــر فــردی در خانواده 
را  شــرایط  بایــد  می شــود  اشــتباهی  مرتکــب 
ســنجید و کاری کرد که نه سیخ بسوزد نه کباب. 
مــن خــودم جانــب حــق را می گیــرم. بــه عنوان 
سرپرســت خانــواده بایــد عدالت را برقــرار کنم. 
جایی که حق اســت باید به آن سمت رفت حتی 
اگــر بــه ضرر فــرد باشــد. ولی طــوری نباشــد که 

پشت خانواده را خالی کرد.
یــک روانشــناس و اســتاد دانشــگاه دربــاره 
حمایــت خانوادگــی گفــت: همه ی افــراد نیاز به 
احســاس حمایت دارند. در روانشناسی حمایت 
در ســه بعــد همدلی، امنیــت و محبــت تعریف 
می شــود. اگــر افــراد بتواننــد ایــن ســه بعــد را 
پوشش دهند نیاز به امنیت یک فرد نیز برآورده 

می شود.
مینا پورفرخ بیان کــرد: اگر نیاز به امنیت فرد 
برآورده نشود، شاید نتواند به دیگران اعتمادی 
کنــد و دچــار محرومیــت هیجانی شــود و حس 
ارزشــمندی در او شکل نگیرد و سببب احساس 
نقص و نا امیدی در زندگی داشته باشد. در یک 
جایی به شاغولی نیاز است که برای حمایت حد 

و مرز گذاشته شود.
وی ادامــه داد: اگــر والدیــن فقــط عشــق و 
عاطفــه نثار فرزندانشــان کننــد و اقتــدار الزم را 
نداشــته باشــند احتمــال این کــه فرزندان ســر 
بخورنــد و از آن ســر بوم بیفتند وجــود دارد. به 
خاطــر همین در کنار نیاز به امنیــت الزم، نیاز به 
خود مختــاری وجــود دارد. والدیــن باید طوری 
فرزنــدان را تربیــت کننــد، بــا وجــود امنیتــی که 

دریافت می کنند بتوانند مستقالنه بیاندیشند.
بهتریــن کمــک اغلب از ناحیه کســانی اســت 

که در زندگی، نزدیک ترین رابطه را با شــما دارد. 
دریافــت کمــک از افــرادی کــه بــه شــما نزدیــک 
هستند در مقایسه با افرادی که به خوبی آن ها 
را نمی شناســید، فایــده بیشــتری برای ســالمت 

احساسی و جسمانی شما دارد.
وی دربــاره تعریــف خانواده حامــی گفت: در 
ابتدا خانواده هایی که بســیار پشت هم هستند 
و از یکدیگر پشــتیبانی می کنند بــه احتمال زیاد 
مهارت گفتگو را بلد هســتند. زمانی که خانواده 
دچــار یــک چالش می شــود بــا یکدیگــر صحبت 
می کننــد و ایــن صحبت زمانی امتــداد دارد و در 
دفعات بعدی تکرار می شود که قضاوتی وجود 
نداشــته باشــد. زمانــی کــه اعتماد خدشــه دار 
شــود، خانــواده نمی تواند این زنجیــره را حفظ 
کننــد. رازداری و اعتمــاد مهم تریــن شــرط یــک 

همدلی بین اعضای خانواده است.
ایــن روانشــناس تصریح کــرد: خانواده های 
و  عشــق  کــه  هســتند  خانواده هایــی  حامــی، 
و  می کننــد  ابــراز  شــرط  و  قیــد  بــی  را  محبــت 
حالــت مبادلــه ایی ندارد. زمانی کــه افراد دچار 
اضطــراب می شــوند و بــا یــک چالشــی همــراه 
می شــوند اگر امنیت خانــواده و جامعه وجود 
نداشــته باشد به ســرعت از پا در می آیند. همه 
افــراد بــه حمایت خانواده و اجتمــاع نیاز دارند 
تــا بتواننــد از بحران هــای زندگی، مقــاوم پیش 

روند.
وی خاطــر نشــان کــرد: زمانــی کــه یکــی از 
اعضــای خانــواده دچــار اشــتباهی می شــود، 
اگــر خانــواده او را بــه علت اشــتباه طــرد کند و 
ایــن در ذهنشــان باشــد کــه دیگر این اشــتباه 
را نمی کنــد، روش صحیحــی نیســت. زمانی که 
فــرد حمایــت الزم در خانواده را از دســت دهد 
در جامعه به دنبــال حمایت می گردد و ممکن 
است وارد ارتباطات نامناسبی شود. در این جا 
اســت که خانواده با عدم قضاوت و اقدام های 
موثر در راســتای ارزش ها به او می توانند کمک 

می کنند.
بــه  محبــت  و  عاطفــی  مســائل  بــه  توجــه 
فرزنــد یکی از اساســی ترین وظایف پــدر و مادر 
محســوب می شــود. خانواده مهم ترین نهادی 
اســت که ارزش های اخالقی را بــه فرزندان خود 
آمــوزش می دهند. خانــواده می تواند با تربیت 
صحیــح و مناســب از انحرافــات و گمراهی هــای 

امــروزه جلوگیــری کننــد و یــک فضــای ســالم و 
شادی را به وجود آورد.

یک خانــواده بدون وجود رهبــری و مدیریت 
قدرتمنــد نمی توانــد انســان هایی بــا ارزش و با 
اخــالق تربیــت کنــد. پــرورش و حمایــت از دیگر 
اعضــای خانــواده در درجــه اول نقــش عاطفی 

دارد.

گروه  سپهرغرب، 
روانشناس  یک  خانواده: 
نیز  روانی  بیماری های  گفت: 
بیماری های  همانند  می توانند 
جسمی از راه وراثت به فرزندان 
روانی  اختالالت  و  شده  منتقل 

ایجاد کنند.
بــه  مــادرش  یــا  پــدر  می دانــد  کــه  کســی 
خــون،  فشــار  دیابــت،  همچــون  بیماری هایــی 
تیروئید و... مبتــال بوده  اند، گاهی تمام عمرش 
را منتظر اســت تــا عالئمــی از ایــن بیماری ها در 
خــود ببینــد، چراکــه بــرای همــه ما ثابت شــده 
احتمــال انتقــال این بیمــاری از طریق ژن وجود 

داشته و در نسل ها ادامه می یابد.
حتی این صحبت ها را خطاب به فرزندان زیاد 
می گویند که "حالت چشمت را از مادرت به ارث 
برده ای" یا "رنگ پوست دقیقا مثل پدرت است" 
این هــا نیز نمونه های دیگــر تاثیر ژنتیک و وراثت 

در ظاهر انسان هستند.
خلق و خوی مشابه افرادی که نسبت خونی 
بــا هــم دارند همواره مــورد توجه اســت، اما به 
بیماری هایی که روان را درگیر می کنند و فرزندان 
منتقل می شوند کمترین توجه اختصاص داده 

می شود.
مشکالت روانی همچون استرس، افسردگی، 
اضطــراب، اختالالت خــواب و... می توانند از پدر 
و مــادر تحــت تاثیــر ژن و محیــط زندگــی به ارث 

رسیده باشند، اما به آن ها توجه نشود.
یک روانشناس و روان درمانگر به بررسی این 
مسئله پرداخت و بیان کرد: اختالالت هیجانی از 
قبیل وســواس، افسردگی و اضطراب از عوامل 
برهم خوردن ســالمت روان خانــواده و جامعه 
هســتند. باید دانســت که وراثت نیز در بروز این 
اختــالالت دخیــل بــوده و عوامــل محیطــی نیز 
در آن هــا نقش ایفــا می کنند. عوامــل بیرونی و 
محیطی که استرس را به وجود می آورند، منابع 

استرس نام دارند. اما اینکه هر فرد چقدر از این 
منابع تاثیر می پذیرد وابسته به تجربه ها و خلق 

و خوی هر کسی است.
آزاده جباری افزود: فــردی که دچار اختالالت 
بهــره  تکــراری  الگــوی  یــک  از  روانــی می شــود، 
گرفته اســت، وقتی پدر و مــادر دچار اضطراب و 
وسواس و... هســتند و واکنش های تکانشی از 
خود نشــان می دهند، عالوه بر انتقال ژن که به 
صورت بیولوژیکی اتفاق افتاده اســت، این الگو 

را به فرزند منتقل می کنند.
وی بــه اولیــن و مهم تریــن گام بــرای برطرف 
شــدن ایــن مســئله اشــاره کــرد و گفــت: پــدر و 
مــادر باید تــالش کنند تا بیماری هــا روانی که در 
شخصیت آن ها نهفته شده را درمان کنند، برای 
اینکــه اختــالالت روانــی از راه وراثــت و محیطی 
به فرزندان منتقل نشــوند، ضروریســت والدین 
شــناخت هیجانی درستی از خود داشته باشند. 
چنانچه دچار اختالالت هیجانی مثل اســترس و 

اضطراب و افسردگی هستند، برای رفع و بهبود 
ایــن مــوارد اقــدام کنند. چراکــه با زمینه ســازی 
محیــط زندگــی، فرزنــدان هــم بــه آن هــا مبتــال 

خواهند شد.
جبــاری در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه پــدر و 
مادر اگر اشــراف خوبی نســبت بــه خلق و خوی 
فرزنــدان خــود داشــته باشــند و آموزش هــای 
فرزندپــروری را بگذرانند، در کنترل این بیماری ها 
برای فرزندانشــان موثر خواهند بــود، گفت: اگر 
هنــگام بروز اختالالت از جانــب فرزندان، والدین 
بــه درســتی وارد عمل شــوند، از تشــدید آن ها 

جلوگیری می کنند.
این روانشناس اضافه کرد: باید توجه داشت 
در دنیــای امــروزی کــه روابط اجتماعــی کمرنگ 
شــده و سبک زندگی افراد تغییر یافته است؛ به 

تناسب بروز این اختاللت هم بیشتر است.
جبــاری راه هایــی بــرای حــل رفــع بیماری هــا 
راه های روانــی، بهبود اختالالت و منتقل نکردن 
آن به فرزندان بیان کرد: برای مقابله با استرس، 
اضطراب، وسواس و... راه حل هایی وجود دارد 
کــه مهم ترین آن تغییر و توجه به ســبک زندگی 

اســت. خواب کافــی، ورزش و افزایش تحرک در 
روز، توجه به تفریح و تغذیه سالم، بهبود روابط 

اجتماعی با اطرافیان است.

اعضای خانواده تا چه حد باید پشتیبان یکدیگر باشند؟

روابط پایدار

معصومه حاتمی

آزاده جباری

اگــر والدیــن فقــط عشــق و عاطفه نثــار فرزندانشــان کننــد و اقتدار الزم را نداشــته باشــند 
احتمال این که فرزندان سر بخورند و از آن سر بوم بیفتند وجود دارد. به خاطر همین در 
کنــار نیــاز به امنیت الزم، نیاز به خود مختاری وجود دارد. والدین باید طوری فرزندان را 

تربیت کنند، با وجود امنیتی که دریافت می کنند بتوانند مستقالنه بیاندیشند.
بهتریــن کمــک اغلــب از ناحیه کســانی اســت که در زندگــی، نزدیک ترین رابطه را با شــما 

دارد. دریافت کمک از افرادی که به شما نزدیک هستند...

راه های تقویت عشق و عالقه بین زوجین

آیا بیمــاری های روانی از راه وراثت به فرزندان منتقل می شوند؟
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مادرانه

روایتی از فرشتگان بی بال 
که حضورشان در تمام ابعاد 

جامعه ُپر رنگ است
مادر،  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
فرشته ای زمینی که محبت از تمام ابعاد 
بر  موضوع  این  و  می چکد  وجودی اش 
پاسدار  مادر  نیست،  پوشیده  هیچ کس 
تعالی  و  رشد  عامل  و  انسان  تربیت 
او  جایگاه  اگر  و  است  خانواده  ترقی  و 
دیده  انسانی  اجتماعات  و  خانواده  در 
می شود  مشکل  دچار  او  ماموریت  انجام  قطعا  نشود 
دهی  شکل  در  را  اساسی  نقش  یگانه  مادر،  همچنین 
چنان  نقش  این  می کند،  ایفا  فرزند  شخصیت  به 
را  از تولد کودک  گسترده و حیاتی است که حتی پیش 
دربرمی گیرد؛ البته مادر تنها نقش تربیتی ندارد و او به 
بیشتر جنبه های زندگی مربوط است از نقش مشاوری 
همه  کلید  مادر  نقش  آموزگاری...!  تا  بودن  پرستار  و 
را  نقشی  هیچ  تقریبا  او  بدون  یعنی  است،  نقش ها 
نمی توان در جامعه تصور کرد و فرزندان در پرتو عشق 

او رشد می کنند.

بعد از به دنیا آمدن نوزاد قلب کودک همچون آینه ای 
اســت که تمــام حــرکات و گفتار های مادر خــود را در آن 
انعکاس می دهد، از این جهت مســئولیت مادری بسیار 
مســئولیت سنگین می شــود و باید دانســت که مادر با 
کــودک به طور طبیعی در روح و جســم کودک اثر بســیار 
زیادی دارد، از طرفی محبت و مهر مادر می تواند کودک 
را رشــد روحی و جســمی دهــد خشــم و عصبانیت مادر 
نســبت به کودک، آینده ناهنجاری را برای او می ســازد و 
جامعه ســالم و جامعه پیشرفته، در گرو بودن مادرانی 
عالــم و آشــنا به امــور تربیتی اســت که واقعــا می توان 
گفت مســئولیتی ازشــمند محسوب می شــود، به گفته 
روانشناســان، زمانــی که مادری مســئولیت خــودش را 
آگاهانــه می پذیــرد، می توانــد فضایی شــادی بخش در 
محیــط خانه ایجاد کند. آگاهی از نقش و مســئولیت ها 
باعــث افزایــش رغبت می شــود، پــس با اســترس کمتر 
نقش مادری را ایفا می کند. اگر مادر شــاد باشد، محیط 
خانه را چنان گرم و دلنشــین می کند تا فرزندان بتوانند 
در فضایی مناســب و در بالین او پــرورش یابند. ولی اگر 
مادر غمگین باشــد دیگر اعضا نیز به دنبال پژمردگی او، 
به رشــد و تعالی کافی نمی رسند. افسردگی مادر بیش 

از هر چیز خانواده را در غم فرو می برد.
تربیــت موضوعی بســیار مهم و اساســی بــرای تمام 
مردم اســت به همین دلیــل یکی از نقش هــای مادر در 
تربیــت فرزنــدان آموزش اصــول و مهارت هــای مختلف 
اســت. مادر با شــناخت کافــی از فرزنــد، می داند که چه 
ویژگی هــای شــخصیتی، مطالعات علمــی و مهارت های 
عملی را در فرزندش رشــد دهد و می تواند این مســائل 
را بــه همســرش گوشــزد کــرده و بهتریــن راه را بــرای 
پیشــرفت فرزند انتخاب کنند حتــی در جایی خواندم که 
نوشــته بود: مادران همزمان با اینکه معلم فرزندشان 
هســتند، کســانی هســتند که بایــد مثــل دانش آموزی 
مشــتاق کنار دختر و پسرشــان باشــند و حتی از ایده ها 
و نظرات آن ها اســتفاده کرده و یاد بگیرند. این مســئله 
کودکان را تشــویق می کند که خود و استعدادهایشان 

را پرورش داده و بتوانند فرد مفیدی باشند.
البتــه این نکتــه را فراموش نکنیم که مــادر خودش 
زمانــی می توانــد گرمابخــش وجــود فرزنــدان و تامیــن 
کننــده ی نیازهــای روانی آنان باشــد که خــود از امنیت 
آرامــش روان و نشــاط درون در پرتــو حســن  خاطــر و 
رابطه با همســر بهره مند باشــد و مــادران بصیر و آگاه، 
در تمامــی مراحــل رشــد و تحــول فرزنــد دختــر خــود، 
بــه ســعادت، نشــاط و موفقیــت او در زندگــی فــردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی می اندیشــند و همه ی تالشــها 
را بــرای آرامــش روان و پویایی اندیشــه و نشــاط زندگی 
انجــام می دهنــد اما هرچه باشــد تجربه ثابــت کرده که 
مادران همیشــه در دلســوزی و عشــق ورزیدن به فرزند 
خــود زبان زد بوده اند و بی شــک مادران توانســته اند 
چنیــن امکانــی را به وجــود آورند که حتــی گاهی اوقات 
عالقه آنها به فرزند خود بیشتر از عالقه به همسر است 
مادر خوب حاضر اســت از جان خود گذشته تا کودکش 
دارای کمبود هــای جســمی و روانــی نباشــد و هماننــد 
یک قهرمــان از فرزندش نگهداری کــرده و تمام خطرات 

احتمالی را از آن دور می سازد.
وجــود مادر و اهمیت نقــش آن در جامعه از اهمیت 
بســیار باالیی برخــوردار بوده و خواهد بــود و در هویت 
وجودی این فرشــتگان، مشــاغلی همچون پرســتاری و 
معلمــی مــوج می زند اما چه خوب اســت بیش از پیش 
قــدر ایــن عزیــزان را بدانیــم زیــرا بی شــک آنهــا در دنیا، 
فرشــتگانی بی بال هســتند که برای ما جزو نعمت هایی 

ارزشمند محسوب می شوند.

نگاه

خانواده

ی در دادگاه خانواده! عاقبت چشم و هم چشمی های مجاز

بالگرها!

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
بالگر های  وجود  با  روز ها  این 
اینستاگرامی، بخش عمده ای از 
مردم تمام فکر و ذکرشان تقلید 
الکچری  ظاهر  به  افراد  این  از 

شده است.
عــرض  چــه  کــه  ســرگرمی 
کنــم! ایــن روز هــا نصــف بیشــتر مــردم کشــور 
فکــر و ذکرشــان شــده اینســتاگرام، بالگر هــا و 
حــاال  کردنــد،  فالوشــان  کــه  اینفلوئنســر هایی 
هرکــدام از این بالگر ها فالوور بیشــتری داشــته 
باشند محبوب ترند و طرفداران پرو پاقرص خود 
را دارنــد، این محبوبیت ها آنقــدر بعضی اوقات 
جدی می شــود که برای خودشــان میتینگ هم 
برگــزار می کنند و قرار مالقــات با طرفداران خود 

می گذارند!
عجیــب نیســت؟ البتــه ایــن حرکــت اغلب در 
خانم های بالگر دیده می شود. به نظرتان جالب 
نیســت که یک خانم که تنها شــگفتانه اش برای 
مخاطبــان بــه تصویــر کشــیدن روزمرگی هایش 
اســت آنقدر معروف شود که به قول خودشان 
وقــت نمی کننــد حتی دایرکــت چک کننــد؟ مگر 
ابزار هــای کار آنهــا بیشــتر از یــک تلفــن همراه و 

اینترنت است؟
در واقع می توان گفت که این افراد در فضای 
بی قانــون و کامــال رهــا می تازند و هیــچ قانونی 

برای رسیدگی به امور آن ها وجود ندارد.
صبــح  ســالم  پیــام  یــک روز  اســت  کافــی 
بخیــر در صفحه شــان بارگذاری نشــود، انگار 
ُپــر  دایرکتشــان  اســت!  افتــاده  اتفاقــی  چــه 
دلتنــگ  یــا  کــه  دنبال کنندگانــی  از  می شــود 
شــدند و یا تبلیغ شــان عقب افتاده اســت... 
بلــه تبلیــغ! قیمت هایــی نجومــی البته بدون 

. تضمین
این افراد مبالغ بسیار هنگفتی برای تبلیغات 
خــود می گیرنــد، به طوری کــه هــر فــرد شــاید با 
شــنیدن چنیــن هزینه هایــی فکــر تغییر شــغل 
بــه ســرش بزنــد حتــی اگــر نگاهــی بــه لیســت 
پردرآمدترین شغل های جهان بیندازید، متوجه 

می شــوید که یکــی از این شــغل ها بالگر بودن 
است.

بســیاری از ایــن بالگرنما هــا با انتشــار ویدیو 
از نحــوه آرایــش کردن و یــا حتی نظافــت منزل 
و مهمانــی رفتــن افــراد زیــادی را همراه شــبکه 
اجتماعــی خــود کرده اند و انصافــا از این طریق 
را  زیــادی  تبلیغاتــی  آگهی هــای  انــد  توانســته 
بگیرند، گفته می شــود تا جایی کــه هزینه تبلیغ 
بــرای برخــی از بالگر هــا درهــر دقیقه بالــغ بر 10 

میلیون تومان است.
شــاید غیرقابــل بــاور باشــد اما تقلیــد از این 
بالگرها، بســیاری از زندگی ها را متالشــی کرده و 
موجب و جدایی زن و شــوهر از هم شــده است 
بــرای مثــال چنــد روز پیش بــا یکی از دوســتانم 
صحبــت می کردم که تک تــک دقایق زندگی اش 
را وقف این تصاویر به ظاهر زیبا از زنگی بالگرها 
کــرده و بــه گفتــه خــودش بســیاری از اوقــات 
بــه  حســودی ام می شــود و مجبــور می شــوم 
همســرم شــکایت کنــم و خواســتار زندگــی این 

چنینی می شوم!
متأســفانه مقایســه زندگــی واقعی بــا آنچه 
کــه در صفحــات اینســتاگرام وجــود دارد یکی از 

چالش هــای جدی میان زن و شــوهرهای جوان 
اســت کــه موجــب سردشــدن روابط شــان و در 

برخی موارد طالق هم می شود!
اخیرا یک کاربری در توییتر نوشــته بود: انگار 
آمــار طالق هــای بــا ریشــه اینســتاگرام هــم باال 
رفتــه اســت. زوجــی بــدون اینکه هیچ مشــکلی 
با هم داشــته باشــند و تنها به دلیــل اینکه مرد 
زیــاد اهل عکس گرفتن نیســت و حاضر نیســت 
لباس یک شــکل یا یک رنگ بــا زنش برای عکس 
گرفتن بپوشــد دارند از هم جدا می شــوند؛ باور 

می کنید؟ به نظر می رسد که شبکه های مجازی 
و افــراد فعال و معــروف در آن خواه ناخودآگاه 
افکار و رفتار افراد را تحت تاثیر قرار می دهند که 

نباید از آن غافل شد.
بســیاری از روانشناســان بــر ایــن باورنــد کــه 
و  تفریــح  و داشــتن  اشــتغال جوانــان  »عــدم 
فضــای  در  گــردش  تــا  شــده  باعــث  ســرگرمی 
مجــازی جایگزیــن بســیاری از کارهــای روزمــره 
شــود، افراد با دنبال کردن بالگرهــا، زندگی دور 
از حقیقــت و آمیخته با رویا می ســازند. تا زمانی 

مشــکالت  نکنیــم  درســت  را  زیرســاخت ها  کــه 
اجتماعی افزایش پیدا می کند.

فاطمــه رضایــی، جامعه شــناس و مــدرس 
دانشگاه درباره این موضوع اجتماعی می گوید: 
ایــن بالگرهــا چنــان تأثیــری بــر روی مخاطبــان 
خــود می گذارنــد کــه افراد خیــال می کننــد آنها 
در زندگــی شــخصی خود بســیار موفــق بوده و 
هیچ کمبودی ندارند و در ارتباطات خود بســیار 
موفــق عمــل می کننــد، درحالی که در بســیاری 
از مــوارد این گونــه نیســت. به عنــوان مثال یک 
زوجــی در اینســتاگرام بــه عنــوان بالگــر مطــرح 
فعــال بودنــد و بیــش از دو و نیــم میلیــون نفر 
دنبال کننــده داشــتند و هــر روز از رابطــه خوب 
و صمیمی خــود و اتفاقات روزمــره زندگی خود 
حــرف می زنند ولــی در کمال نابــاوری در آخرین 
پست صفحه خود از طالق و رابطه سرد عاطفی 
خود ســخن گفته و طالق رســمی خــود را اعالم 
کردنــد کــه ایــن موضــوع بازتــاب منفــی نیــز در 

رسانه های رسمی کشور داشت.
بایــد گفت کــه اغلب افــرادی کــه بالگرهای 
مختلــف را دنبــال می کنند هرچنــد ادعا دارند 
تحــت تاثیــر زندگــی بالگرهــا قــرار نمــی گیرنــد 
اما واقعیت این اســت خواســته یا ناخواســته 
تحــت تاثیر زندگی و اعتقادات و ســبک زندگی 
ایــن افــراد قــرار می گیرنــد البتــه همــه افــراد 
متخصص و صاحب نظر به این مســئله اذعان 
دارند که فضای مجازی نیازمند ســر و ســامان 
دادن و نظــارت و وضــع قوانیــن و مقررات به 
فعالیــت افــراد مشــهور و بالگــر در ایــن فضــا 
اســت که تــا به امــروز بــرای این موضــوع فکر 
اساسی نشــده و متاســفانه هرروز تعداد این 
افراد بالگر در شبکه های مجازی بیش از پیش 

دیده می شود، 
همچنیــن انتظار مــی رود کــه صحبت ها تنها 
در قالــب شــعار نباشــد و یــک روزی رنــگ تحقق 
به خــود بگیرد البته کاربران فضــای مجازی هم 
بایــد ســواد رســانه ای خــود را افزایــش داده و 
زندگی خود را تحــت تاثیر عده ای منفعت طلب 

و بی هنر قرار ندهند.

بسیاری از روانشناسان بر این 
باورند که »عدم اشتغال جوانان 
و داشتن تفریح و سرگرمی 
باعث شده تا گردش در فضای 
مجازی جایگزین بسیاری از 
کارهای روزمره شود، افراد با 
دنبال کردن بالگرها، زندگی 
دور از حقیقت و آمیخته با 
رویا می سازند. تا زمانی که 
زیرساخت ها را درست نکنیم 
مشکالت اجتماعی افزایش 
پیدا می کند.

مسئولیت زنان در دوره اپیدمی کرونا بیشتر شده است
سپهرغرب، گروه خانواده: 
زنان  برنامه  کارشناس 
بهداشت  مرکز  میانسال 
بیان  با  همدان  شهرستان 
خود  پیشگامان  زنان  اینکه 
خود  از  حفاظت  و  مراقبتی 
برابر  در  خانواده  اعضای  و 
دوره  در  زنان  مسئولیت  گفت:  هستند  کرونا 
شده  بیشتر  خانواده  جمع  در  کرونا  اپیدمی 

است.
صفــورا حســینلو بیــان کــرد: بــا توجــه به 
کرونــا  شــیوع  در  زنــان  مســئولیت  افزایــش 
حمایــت همه جانبه از آنها توســط خانواده و 
جامعــه و آگاهی و هوشــیاری آنان برای گذر 

از این دوران ســخت زندگی ضروری است.
وی ایــن مســئولیت ها را شــامل اقدامات 
مــواد  ضدعفونــی  و  خریــد  در  پیشــگیرانه 
در  بیشــتر  مســئولیت  غــذا،  تهیــه  و  غذایــی 
امور فرزندان بــا توجه به تعطیلی مدارس و 
آموزش مجازی کــودکان، قرنطینه و مراقبت 

از بیماران دانست.
مرکــز  میانســاالن  برنامــه  کارشــناس 
داد:  ادامــه  همــدان  شهرســتان  بهداشــت 
سرپرســت  زنــان  بــرای  کرونــا  شــیوع  البتــه 
خانوار چالش هایی به همراه داشــته چرا که 
تعطیلــی مشــاغل و بیکار شــدن آنان ســبب 
بروز مشــکالت روحی و روانی بــرای زنان نان 

آور خانواده شده است.
حســینلو تاکیــد کــرد: بــا توجه به آســیب 
پذیــر بودن مــادران بــاردار در برابــر ویروس 
کرونــا، نگرانی هــای مرتبط با ســالمت مادر و 
نــوزاد در دوره بــارداری و پــس از زایمــان نیز 

در بین زنان وجود دارد.
نظــام  کارکنــان  بیشــتر  کــرد:  اظهــار  وی 
ســالمت در بخش بهداشــت و درمان را زنان 
تشــکیل می دهنــد کــه بــا مخاطــرات جــدی 
اپیدمــی  دوران  در  روان  و  جســم  ســالمت 

کرونا مواجه بوده اند.
مرکــز  میانســاالن  برنامــه  کارشــناس 
بهداشــت شهرســتان همدان اظهار داشــت: 
اگرچــه شــواهد ملــی و بین المللــی حاکــی از 
آن اســت که در همــه گیری کوویــد 19، خطر 
مســتقیم و بیشتری ســالمتی و حیات مردان 
را تهدیــد می کند اما تاثیــر طوالنی مدت این 
همــه گیــری، بــر ســالمتی جســمی، روانــی و 
اجتماعــی زنــان می توانــد آســیب های جدی 

بــه خانواده و جامعه وارد کند.
حســینلو تاکید کــرد: زنان محور ســالمت 
رکــن تربیتــی، عاطفــی و گاهــی  خانــواده و 

ســتون مالــی خانواده هســتند و مشــکالت 
جســمی و روانــی آنــان تاثیــر مســتقیمی بــر 
بنابرایــن  دارد  جامعــه  و  خانــواده  ســالمت 
ابعــاد  گــروه در همــه  ایــن  تامیــن ســالمت 
جســمی، روحی و روانی، اجتماعی و معنوی 

ضروری است.
ســال  هماننــد  بنابرایــن  داد:  ادامــه  وی 
گذشــته، موضوع ســالمت بانــوان در دوران 
کرونا محــور فعالیت های این هفته ســالمت 
بانــوان ایرانــی قــرار گرفــت و در ایــن راســتا 
فعالیت هــا و آموزش هایــی در مراکز، ادارات 
و ســازمان ها، کارخانه هــا و اصنــاف و امــور 

انجام شد. بانوان 

مرکــز  میانســاالن  برنامــه  کارشــناس 
بهداشــت شهرســتان همدان با بیــان اینکه 
هفتــه ســالمت بانوان از 24 مهر آغاز شــده 
و تا 30 مهر ادامه دارد گفت: شــعار امسال 
کرونــا«  مهــار  و  ســالمت  مدیریــت  »زنــان، 
بــوده و روزشــمار ایــن هفتــه نیــز متناســب 
بــا اپیدمی ایــن ویروس به نقــش بانوان در 
مدیریــت اطالعــات، مدیریت ســالمت روان، 
زندگــی  مدیریــت  واکسیناســیون،  و  زنــان 
ســالم، ســالمت اجتماعی و ســالمت باروری 
در بحــران کرونــا پرداختــه و انتخــاب شــده 

است.
بانــوان  مدیریــت  کــرد:  بیــان  حســینلو 

دریافــت  جملــه  از  مختلــف  بخش هــای  در 
اطالعــات از منابــع معتبــر، تشــخیص منابع 
و  صحیــح  اســتفاده  معتبــر،  غیــر  از  معتبــر 
مجــازی،  شــبکه های  در  اطالعــات  انتشــار 
مدیریت ســوگ، استرس، خشــونت خانگی، 
روابــط خانوادگی ســالم، تقویــت مهارتهای 
در  یکدیگــر  از  همســران  حمایــت  ارتباطــی، 

این هفته تحلیل و بررســی شد.
فعالیــت  ســالم،  تغذیــه  وی،  گفتــه  بــه 
دســت  از  بیــکاری،  فقــر،  منــزل،  در  بدنــی 
دادن سرپرســت خانــواده، زنــان سرپرســت 
راه  آمــوزش  کارآفرینــی،  فرصــت  خانــواده، 
انــدازی کســب و کار در فضــای مجــازی برای 

زنان، روابط زناشویی ایمن و سالم، بارداری، 
زایمان، شــیردهی، اهمیت واکسیناسیون و 
رفع باورهای غلــط، دریافت اطالعات صحیح 
دربــاره عــوارض واکسیناســیون، حمایــت از 
انتقــال  از  پیشــگیری  فرزنــدان،  و  همســران 
دیگــر  از  خانــواده  افــراد  بیــن  در  کوویــد19 
موضوعاتــی اســت کــه در ایــن هفتــه مــورد 

تحلیل و بررســی قرار گرفت.
وی خاطرنشــان کــرد: در بســته خدمتــی 
ســالمت میانســاالن با هــدف افزایــش امید 
بــه زندگــی ســالم، تامیــن، حفــظ و ارتقــای 
ســالمت همه  جانبه در ابعاد جسمی، روانی 
و اجتماعــی زنــان و مــردان 30 تــا 60 ســاله 
در مراکــز خدمات جامع ســالمت شهرســتان 

همدان خدمات رایگان ارائه می شــود.
مرکــز  میانســاالن  برنامــه  کارشــناس 
کــرد:  اظهــار  همــدان  شهرســتان  بهداشــت 
از ســال 96 تــا 98 یعنــی طــی ســه ســال در 
شهرســتان همدان 60 درصد کل میانساالن 
و 74 درصد بانوان میانســال بســته خدمتی 
دریافــت کردنــد امــا از ســال 99 تاکنــون بــه 
دلیــل همه گیری کرونا این خدمات به صورت 
غیرحضــوری )تلفنی( و مبتنی بر درخواســت 

و بر اســاس مراجعه ارائه می شود.
پیش بینــی  خدمتــی  بســته  حســینلو، 
شــده برای میانســاالن را شــامل تن سنجی 
ارزیابــی ســالمت  الگــوی تعذیــه،  ارزیابــی  و 
مصــرف  جســمانی،  فعالیــت  ارزیابــی  روان، 
، ارزیابی  دخانیــات، الــکل، دارو و موادمخدر
فشــار خون، قند خون، چربــی خون و خطر 
ســنجی حــوادث قلبــی و عروقــی بــا هــدف 
بیماریهــای  زودرس  تشــخیص  و  پیشــگیری 
شــایع  ســرطان هایی  غربالگــری  غیرواگیــر، 
زنــان و ارزیابــی ســالمت بــاروری و یائســگی 
توســط ماما، غربالگری ســرطان های شــایع 

دانست. مردان 
مرکــز  میانســاالن  برنامــه  کارشــناس 
کــرد:  بیــان  همــدان  شهرســتان  بهداشــت 
چنانچه در موارد یاد شــده مشــخص شود 
کــه مراجعه کننده دارای مشــکلی اســت به 
کارشــناس مربوطه و به پزشــک برای ادامه 

فرایند درمان ارجاع داده می شــود.
وی از تحویل ویتامین D3 برای پیشگیری 
از پوکی اســتخوان ماهانه یک عدد )پرل 50 
هزار واحــدی( خبر داد و گفت: همه خدمات 
عنوان شده در مراکز خدمات جامع سالمت 
بهداشــتی  پایگاه هــای  روســتایی،  و  شــهری 
همــدان  شهرســتان  بهداشــت  خانه هــای  و 

ارائه می شود. رایگان 

اپیدمی کرونا

کارشــناس برنامه میانســاالن مرکز بهداشــت شهرســتان همدان اظهار کرد: از ســال 96 تا 98 یعنی طی ســه سال در شهرســتان همدان 60 درصد 
ونا این خدمات به صورت  کل میانســاالن و 74 درصد بانوان میانســال بســته خدمتی دریافت کردند اما از ســال 99 تاکنون به دلیل همه گیری کر

غیرحضوری )تلفنی( و مبتنی بر درخواست و بر اساس مراجعه ارائه می شود.
وان، ارزیابی فعالیت  حســینلو، بســته خدمتی پیش بینی شــده برای میانســاالن را شــامل تن ســنجی و ارزیابی الگوی تعذیه، ارزیابی ســالمت ر
وقی با  و و موادمخــدر، ارزیابی فشــار خون، قند خون، چربی خون و خطر ســنجی حوادث قلبــی و عر جســمانی، مصــرف دخانیــات، الــکل، دار

واگیر، غربالگری سرطان هایی شایع زنان و ارزیابی  ... ودرس بیماریهای غیر هدف پیشگیری و تشخیص ز
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ماموستا اقبال بهمنی در گفتگو با سپهرغرب مطرح کرد:

پیشرفت های مادی و معنوی خواهد شد وحدت مسلمانان نعمت الهی است که سبب 

بهمنی  اقبال  ماموستا  فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
نعمت  قرآن  آیه  استناد  به  مسلمانان  وحدت  گفت: 
و  معنوی  و  مادی  پیشرفت های  سبب  که  است  الهی 

شد. خواهد  جلو  به  رو  حرکت 
در یکــی از ســخنرانی های رهبــر انقــالب کــه قریــب به 
10 ســال از ایــراد آن می گــذرد درباره وحدت بین شــیعه 
و ســنی آمــده اســت »یکــی از ابزارهــای همیشــه مــورد 
اســتفاده  دشــمنان ملت هــای مســلمان بــرای اختــالف، 
ایــن  از  و  ســنی  و  شــیعه  مذهبــی،  اختالفــات  مســئله  
قبیــل بــوده. دعوا درســت کننــد، اختــالف ایجــاد کنند، 
بــرادران را به جان هــم بیندازند، اختالفات را بزرگ کنند، 
برجســته کننــد، موارد اشــتراک و اتحاد را ضعیــف کنند، 
کمرنــگ کننــد، یــک چیــز کوچک را بــزرگ کنند، ایــن همه 
نقاط اشــتراک را که بین برادران ســنی و شــیعه هســت، 
کوچــک کننــد، ضعیــف کننــد؛ ایــن کاری اســت کــه دائم 
انجام گرفته اســت، االن هم دارد انجــام می گیرد. نظام 
اســالمی از اولیــن روز در مقابــل ایــن توطئــه ایســتاده، 
علــت هم این اســت کــه ما مالحظــه  کســی را نمی کنیم؛ 
این عقیده  ماســت. قبل از اینکه نظام اســالمی تشــکیل 
مبــارزه   بــزرگان  نهضــت،  بــزرگان  مــا،  بــرادران  شــود، 
انقالبــی در آن روز -کــه هنوز خبری از حکومت اســالمی 
و جمهــوری اســالمی نبــود- در جهــت وحــدت شــیعه و 
ســنی تــالش می کردند. من خودم در بلوچســتان تبعید 
بودم. از آن زمان تا حاال با علمای ســنی حنفی شهرهای 
بلوچســتان- ایرانشــهر و چابهار و سراوان و زاهدان- با 
آن هایی کــه بحمداهلل زنده هســتند، رفیقیــم، نزدیکیم، 
صمیمی هســتیم. مــن آنجــا تبعیدی بودم، دســتگاه ها 
نمی خواســتند بگذارند تالشی از ســوی ما انجام بگیرد؛ 
امــا در عیــن حــال مــا گفتیــم بیاییــد کاری کنیــم کــه یک 
نشــانه ای از اتحاد شــیعه و ســنی را در این شــهر نشان 
نبــی  ایــن مســئله  هفتــه وحــدت -والدت  کــه  بدهیــم؛ 
اکــرم در دوازدهــم ربیــع االول بــه روایــت اهــل ســنت، 
و در هفدهــم ربیــع االول بــه روایــت شــیعه- آن روز به 
ذهــن ما رســید و در ایرانشــهر آن را عمل کردیــم؛ یعنی 
از دوازدهــم تــا هفدهــم جشــن گرفتیــم. ایــن یــک فکــر 

عمیقــی بوده، مال امروز و دیروز نیســت.«
همان طــور کــه در بیانات رهبر انقالب نیز اشــاره شــد 
دوازدهــم و هفدهــم ربیــع االول کــه نقل قــول علما و 
بــزرگان اهل ســنت و شــیعه از میــالد پیامبــر اکرم )ص( 
اســت کــه اگرچه پیــروان راســتین اســالم بــه آن اعتقاد 
داشــتند امــا به واســطه فهــم امــام راحــل از مقتضیات 
جامعــه مســلمین بعــد از انقــالب بــه طــور رســمی بــه 
نــام »هفتــه وحــدت« نامگــذاری شــده و وجــود مبارک 
پیامبــر )ص( محور اصلی وحدت و تألیــف قلوب جامعه 
مســلمین قرار گرفت؛ مســئله ای که شــاید می توانســت 
عاملــی بــرای تشــدید اختــالف میان مســلمانان شــیعه 
میــان  بیشــتر  وحدت آفرینــی  موجــب  باشــد،  ســنی  و 

مســلمانان شــد و تاکنون نیز جریان دارد.
بر کسی پوشــیده نیست که هفته وحدت نماد پیمان 
با راه و روش اســالم راســتین بــوده و به این معناســت 
کــه شــیعه و ســنی بایــد در مشــترکات بــا هــم وحدت و 
انســجام داشــته باشــند و در جهــت زدودن اختالفات و 
مقابله با دشــمنان مشــترک اقدام کنند. البته دشــمنان 
هم در طول این ســال ها از هیچ تالشــی فروگذار نکرده 
نیروهــای  پــرورش  در  ســعی  هنگفــت  هزینه هــای  بــا  و 
افراطــی در هــر دو جبهــه را داشــته اند تا ایــن مفهوم را 
از جامعــه اســالمی بزداینــد، در حالــی کــه واضح اســت 
وحــدت اســالمی نه به معنای یکی شــدن مذاهــب بلکه 
بــه معنای اتحــاد و همبســتگی پیروان مذاهــب مختلف 

است. اسالمی 
بــا ذکر ایــن مقدمه و بــرای پرهیز از اطالــه کالم آنچه 
در ادامــه می خوانیــد گفت و گــوی خبرنگار ســپهرغرب با 

دو تن از علما در مورد هفته وحدت اســت؛ ماموســتا 
جمعــه  ائمــه  دبیرخانــه  مســئول  بهمنــی؛  اقبــال 

علــی  دکتــر  االســالم  حجــت  و  کردســتان  اســتان 
ولــی  نمایندگــی  دفتــر  مســئول  مرادی کیانــی؛ 

فقیه در بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
همدان در ایــن باره نکاتی را مطرح کرده اند 

که در ادامــه از نظر می گذرانید:
*تفرقــه عظمــت را از مســلمین گرفته 

و امکانات آن هــا را تضییع می کند
ائمــه جمعه  مســئول دبیرخانــه 

ضمــن  کردســتان  اســتان 
پیامبــر  میــالد  تبریــک 

امام  و  )ص(  اکــرم 
صــادق  جعفــر 

علیه الســالم و گرامیداشــت هفتــه وحــدت، »وحدت« را 
یکــی از نعمات بــزرگ مســلمین خوانــد و توضیحاتی در 

داد. ارائه  این باره 
خــود  ســخنان  ابتــدای  در  بهمنــی  اقبــال  ماموســتا 
گفــت: خداونــد متعال پیامبر اکرم )ص( را در قرآن کریم 
رحمتی بــرای عالمیان معرفی می کند »َوَما َأْرَســْلَناَک ِإاَلّ 
َرْحَمــًة ِلْلَعاَلِمیَن؛ و تو را جز رحمتــی براى جهانیان )همه 
انســان ها و بشــریت( نفرســتادیم« و ایــن رحمت همان 
هدایتــی اســت کــه خــدا بــه پیامبــر )ص( داده، قانــون 
اساســی و قرآنی اســت که خدا بــه وجود مبــارک پیامبر 
)ص( عطــا کــرده و رحــم، مــروت، جوانمــردی و آزادگی 

اســت که پیامبر با خود برای بشــریت آورده است.
وی بــا تأکید بــر اینکــه خداوند رحمــت عظیم خود را 
در وجود پیامبر )ص( قرار داده اســت، تصریح کرد: این 
رحمــت مثل آبــی تا ابــد در جهان در دل همــه آنانی که 

آزاده هســتند جاری و ساری خواهد بود.
اســتان  جمعــه  ائمــه  دبیرخانــه  مســئول 

کردســتان در ادامــه ســخنان خود با اشــاره 
بــه هفته وحــدت اظهار کــرد: میــالد پیامبر 

ســنت  اهــل  صحیــح  کتــب  در  )ص( 
دوازدهــم ربیــع االول آمــده و بــزرگان 

شــیعه هفدهم ربیــع االول را تاریخ 
نوشــته اند،  )ص(  پیامبــر  میــالد 

بنابرایــن امــام خمینی )ره( با 
توجه بــه بصیرت و درایتی 

فرمــود  داشــت  کــه 
همــه  اصلــی  محــور 

مســلمان وجــود 
س  مقــد

مبــر  پیا
 ) ص (

اســت و این هفته را به نام هفته وحدت نامگذاری کرد.
ماموســتا بهمنــی ادامــه داد: وحــدت آن قــدر مهــم 
اســت که خــدا در قرآن کریــم از آن به عنــوان نعمت یاد 
کــرده و فرمــوده اســت »َواذُکــروا ِنعَمــَت اهلِل َعَلیُکم ِإذ 
ِبِنعَمِتــِه  َفَأصَبحُتــم  ُقلوِبُکــم  َبیــَن  ــَف  ّلَ َفَأ َأعــداًء  ُکنُتــم 
ِإخواًنــا...«؛ خــدا بــه پیامبــر می فرمایــد نعمــت )بــزرِگ( 
، کــه چگونــه دشــمن یکدیگر  خــدا را بــر خود بــه یــاد آر
بودیــد و او میــان دل هــای شــما، الفت ایجــاد کرد و به 

برکِت نعمِت او، برادر شــدید.
وی متذکر شــد: نگاه به این آیه نشان می دهد برکِت 
وحــدت، الفت بین قلب هاســت، همان طــور که خداوند 
نیــز فرمــوده اســت بزرگ تریــن نعمتی کــه به مــا عنایت 
شــده و بایــد قــدر آن را بدانیم همین وحدتی اســت که 

به واســطه وجود پیامبر )ص( ایجاد شــده است.
اســتان  جمعــه  ائمــه  دبیرخانــه  مســئول 
کردســتان بــا تأکید بر اینکه آســایش، امنیت 
وحــدت  ســایه  در  جلــو  بــه  رو  پیشــرفت  و 
شــکل می گیــرد، ابــراز کــرد: بــه اســتناد آیــه 
قوا...«  ِ َجمیًعا َوال َتَفَرّ »َواعَتِصمــوا ِبَحبِل اهلَلّ
باعــث می شــود مســلمانان عظمــت  تفرقــه 
آن هــا  از دســت بدهنــد و امکانــات  را  خــود 
تضییع شــود. کمــا اینکه وحدت و چنگ زدن 
بــه ریســمان الهــی منجر به پیشــرفت و 

شد. خواهد  امور  اصالح 
اســتناد  بــا  بهمنــی  ماموســتا 
بــه آیات قــرآن یــادآوری کــرد: اگر 
وحــدت نبوده و تفرقــه حکم فرما 
ظرفیت هــای  و  امکانــات  شــود 
و  مــادی  نیــروی  و  مســلمان 
پاشــیده  هــم  از  آن هــا  معنــوی 
می شــود و عظمــت و مجــدی که 
خــدا به مســلمین داده را از آن ها 

می گیرد. پس 

اهانت  هم  مقدسات  به   
نکنید

وی در پایــان ســخنان خــود بــا اشــاره بــه منویــات 
رهبــر انقالب مبنی بر حفظ وحدت بین مســلمانان این 
مهــم را امــری ضــروری خوانــد و گفــت: انتظــار می رود 
شــیعیان به مقدسات اهل ســنت توهین نکرده و اهل 
ســنت نیــز بــه مقدســات تشــیع توهیــن نکننــد، فریــب 
شــبکه های خارجــی معانــد را که با اهداف پشــت پرده 
بین شــیعه و ســنی تفرقه افکنــی می کننــد را نخورند و 
در مســیر قــرآن، ســنت و فرامیــن رهبــر انقــالب حرکت 

. کنند

وحدت  و  توحید  اساس  بر  جهان،  بنای   
است

نمایندگــی  دفتــر  مســئول  ادامــه  در 
ولــی فقیــه در بنیــاد مســکن انقالب 
اسالمی اســتان همدان با اشاره 
 ِ اهلَلّ ِبَحْبِل  آیــه »َواْعَتِصُمــوا  به 
َواْذُکــُروا  ُقــوا  َتَفَرّ َواَل  َجِمیًعــا 
ِإْذ ُکنُتــْم  ِ َعَلیُکــْم  ِنْعَمــَت اهلَلّ
ــَف َبیــَن ُقُلوِبُکــْم  َلّ َأْعــَداًء َفَأ
ِإْخَواًنا؛  ِبِنْعَمِتــِه  َفَأْصَبْحُتــم 
همان گونــه  کــرد:  عنــوان 
شــریفه  آیــه  ایــن  در  کــه 
خداونــد  اســت  آمــده 
همگــی  کــه  دارد  تأکیــد 
الهــی چنــگ  ریســمان  بــه 
نشــوید  پراکنــده  و  زنیــد 
و نعمــت بــزرگ خدا را بر 
خــود، بــه یاد آریــد که 
دشــمن  چگونــه 
یگــر  یکد
او  و  بودیــد، 
ن  میــا
ل  د

هاى شــما، الفــت ایجاد کرد، و به برکــت نعمت او، برادر 
شدید.

حجــت االســالم دکتــر علــی مرادی کیانی خاطرنشــان 
کــرد: براســاس جهان بینــی اســالمی، جهــان بر اســاس 
توحید و وحدت بنا شــده و از آنجا که اصل توحید امری 

فطــری بوده، همه مســلمانان به آن اعتقاد دارند.
وی توحیــد را اصلی تریــن عامــل اشــتراک بیــن ادیان 
الهــی خوانــد و تصریــح کــرد: ایمــان بــه خداونــد چنان 
قلب هــای مؤمنان را با هم مهربان و همســو می کند که 
گویــا همه آنــان روح واحدی دارنــد. چنانکــه در آیه 92 
ــًة َواِحَدًة  ُتُکْم ُأَمّ ــِذِه ُأَمّ ســوره االنبیا آمده اســت: »ِإَنّ َهٰ
ُکْم َفاْعُبُدوِن؛ این اســت امت شــما که امتی یگانه  َوَأَنا َرُبّ
اســت و منــم پــروردگار شــما، پــس مــرا بپرســتید.« کــه 
طبــق بیــان مفســران مقصود از امت واحد، امتی اســت 
که اختالفی در آن نباشــد و همــه آن ها در اصل توحید، 

باشــند. متفق الکلمه 
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در بنیاد مســکن 
نتیجــه  داد:  ادامــه  همــدان  اســتان  اســالمی  انقــالب 
بــه  و  اخیــر  قــرون  در  دنیــا  بــر  مســتکبران  حاکمیــت 
اســتثمار کشــیدن ملت های مســتضعف، فاصلــه گرفتن 
پیــروان ادیــان الهــی از یکدیگــر و تفرقه بین آن هاســت، 
در صورتــی کــه از آموزه های همــه ادیان الهــی بر محور 
از مســتضعفین  بــا اســتکبار و حمایــت  توحیــد، مبــارزه 

است. گرفته  شکل 
حجت االســالم کیانی بــا تصریح بر اینکه نظام ســلطه 
بــا سیاســت »تفرقــه بیانــداز و حکومــت کن« بــه خوبی 
توانســته بیــن پیروان ادیــان الهی خصوصًا امت اســالم 
اختالفــی  مــوارد  نــکات  روی  دســت  و  بینــدازد  تفرقــه 
بگــذارد، افزود: در پی ایــن تفرقه افکنی هــا آتش فتنه را 
در بین امت اســالم روشــن شــده، برادر کشــی راه رواج 
یافتــه و باعث می شــود ســرمایه های مســلمین توســط 

اســتکبار به یغما برود.
وی متذکــر شــد: انقــالب اســالمی ایــران بــه رهبــری 
حضــرت امــام خمینــی )ره( بــه پیــروزی رســید و مســیر 
شکســت زورگویــان را بــرای مظلومــان بــاز کــرد و بــرای 
اســتمرار آن راهبــرد »وحدت امــت اســالم« بلکه ادیان 
ابراهیمــی را اولویــت خــود قــرار داد، امام راحل شــیعه 
و ســنی را بــرادران دینی خوانــد و خواهان وحدت امت 
اســالم بر روی مشــترکات دینی شد؛ مشــترکاتی از قبیل 
خــدای واحد، پیامبر، دین، کتاب و قبله واحد و بســیاری 
از آموزه هــای دیگــر که هر کدام می تواند به دســتاویزی 

شود. مبدل  وحدت  برای 
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در بنیاد مســکن 
انقــالب اســالمی اســتان همــدان بیان کــرد: البتــه باید 
بپذیریــم که پیروی و اطاعت از پیامبر )ص( و دســتورات 
ایشــان عامــل مهــم وحــدت اســت، چنانچه قــرآن کریم 
در آیــه 46 ســوره انفــال فاصلــه گرفتــن از پیامبــر )ص( 
را  را  مقــدس  وجــود  آن  حیات بخــش  رهنمودهــای  و 
موجب اختالف و تشــتت و خواری مردم قلمداد می کند 
َ َوَرُســوَلُه َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشــُلوا  می فرماید: »َوَأِطیُعوا اهلَلّ
اِبِریَن؛ از خدا  َ َمــَع الَصّ َوَتْذَهــَب ِریُحُکــْمۖ  َواْصِبُروا ِإَنّ اهلَلّ
و پیامبــرش اطاعــت کنیــد و نــزاع و کشــمکش نکنیــد تا 
سســت و ضعیف شــوید، در این صورت قدرت و شوکت 
شــما از میــان می رود. ضمــن اینکه زمــان جاهلیت را به 
زمــان تفرقــه و اختالف تعبیر می کند که با نعمت اســالم 
و وجود رســول مکرم اســالم، به اتحاد و همدلی مبدل 

شد.
حجت االســالم کیانی با تأکید بر اینکــه امروز جاهلیت 
مــدرن متأثر از مســتکبران عالم ســبب اختالف بین امت 
اســالم شده و با تشــکیل گروه های تکفیری در بین اهل 
ســنت و شــیعه در صدد ممانعت از وحدت امت اســالم 
هســتند، گفت: وزیر خارجه آمریکا به بیش از 80 کشــور 
جهان ســفر می کند تا بســتر تشــکیالت گروهای القاعده 
و داعــش را فراهــم آورد و انگلســتان بیش از 15 شــبکه 
شــیعیان  یــا  تکفیــری  شــیعیان  اختیــار  در  تلویزیونــی 
لندنــی بــرای توهین به بزرگان اهل ســنت قرار می دهد، 
ســؤال این اســت که آیا این همه هزینه از ســوی آمریکا 
و انگلیس و ایجاد جنگ و کشــتار بین امت اسالم از روی 

دلســوزی اســت یا به دنبال منافع خودشان هستند؟
کــه  توضیــح  ایــن  بــا  خــود  ســخنان  پیــان  در  وی 
امت اســالم امروز بیشــتر از گذشــته نیــاز به وحدت 
بــرادری  و  وحــدت  کــرد:  ابــراز  دارد،  همدلــی  و 
تمــدن  تشــکیل  بــرای  همگانــی  تــالش  و  امــت 
احیاگــر  می توانــد  و  بــوده  اســالمی  نویــن 
َوال  َجمیًعــا   ِ اهلَلّ ِبَحبــِل  »َواعَتِصمــوا  آیــه 

شود. قوا«  َتَفَرّ

ماموستا بهمنی حفظ وحدت بین مسلمانان را امری 
ود شیعیان به  وری خواند و گفت: انتظار می ر ضر

مقدسات اهل سنت توهین نکرده و اهل سنت نیز به 
مقدسات تشیع توهین نکنند، فریب شبکه های خارجی 
معاند را که با اهداف پشت پرده بین شیعه و سنی تفرقه 
افکنی می کنند را نخورند و در مسیر قرآن، سنت و فرامین 

رهبر انقالب حرکت کنند.

وز جاهلیت  حجه االسالم کیانی با تاکید بر اینکه امر
مدرن متاثر از مستکبران عالم سبب اختالف بین امت 

وه های تکفیری در بین اهل  اسالم شده و با تشکیل گر
سنت و شیعه در صدد ممانعت از وحدت امت اسالم 

هستند، گفت: وزیر خارجه آمریکا به بیش از 80 
وهای  کشور جهان سفر می کند تا بستر تشکیالت گر

القاعده و داعش را فراهم آورد و انگلستان بیش از 
15 شبکه تلویزیونی در اختیار شیعیان تکفیری یا 

شیعیان لندنی برای توهین به بزرگان اهل سنت قرار 
می دهد، ...


