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راهکارهای پیشگیری از ابتال به
بیماری واگیر وبــــا
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راهی باورنکردنی برای از بین بردن
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ایرانیها آب زیاد بنوشید!
سپهرغرب ،گروه سالمت :گلبن سهراب ،با اشاره به اینکه حدود  10تا  15درصد ایرانیها مبتال به یکی از انواع سنگ کلیه هستند ،اظهار کرد :ژنتیک ،ناهنجاریهای آناتومیک و رژیم غذایی نامناسب از اصلیترین دالیل تشکیل سنگهای کلیوی هستند.
وی با بیان اینکه مصرف محدود مایعات از اصلیترین ایجاد سنگهای کلیوی هستند ،افزود :اماح موجود در آب لوله کشی بسته به منطقه جغرافیایی و نوع خاک نیز با هم تفاوت دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت :مثًال آب لولهکشی مشهد ،اصفهان و تبریز با هم تفاوت دارند و آبهای معدنی شهرهای مختلف نیز با هم متفاوتند و بسته به اینکه از کدام چشمه و یا منطقه باشند ،باز هم هم فرق دارند .بنابراین نمیتواند
ادعا کرد که مصرف آبهای معدنی باعث افزایش خطر تشکیل سنگ کلیه میشود.
وی توصیه کرد :اگر در شهرهایی زندگی میکنید که تصفیهخانههای مجهزی دارد از آب لولهکشی استفاده کنید ،در غیر این صورت از آبهای معدنی با کیفیت باال استفاده شود.
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نگاه
راهی باورنکردنی برای از
بین بردن عالئم وسواس
سالمت:
گروه
سپهرغرب،
پژوهشگران آمریکایی تحقیق جدیدی
را انجام دادهاند که در آن مشخص
شده تحریک عمیق مغزی میتواند
عالئم اختالل فکری-رفتاری وسواس
OCD
را تا حد زیادی کاهش داده و به نصف
برساند.
در یــک تحقیــق جدیــد بینالمللــی کــه بــا تجزیــه و
تحلیــل دادههــای تلفیقی مربــوط به شــواهد موجود
علمی انجام شــده ،نشان داده شــده که تحریک عمیق
مغــز میتوانــد عائم اختــال وســواس فکری-اجباری
شــدید یــا  OCDرا بــه نصف کاهــش دهد .ایــن تحلیل
نشــان میدهــد کــه دو ســوم افــرادی کــه تحــت تأثیــر
چنیــن مداخلــهای قــرار گرفتهانــد ،طی دو ســال بهبود
قابلتوجهی را تجربه کردهاند.
بیماری وســواس یا  OCDبا افکار وسواســی مزاحم
و مــداوم همــراه با رفتارهای تکرارشــونده و تشــریفاتی
مشــخص شــده و تصور میشود که تا  3درصد از افراد
را تحت تاثیر قرار دهد.
ایــن اختــال روانشــناختی اغلــب در اوایــل زندگــی
شروع میشود و معموال با افسردگی و اضطراب شدید
همراه است .افراد مبتا به این اختال بسیار آزاردهنده
اغلب برای رفتن به مدرســه یا کار با مشــکات متعددی
مواجه میشوند.
برای رفع یا کاستن از بار این اختال ،داروها و درمان
شــناختی رفتــاری موســوم بــه  CBTمیتواننــد بســیار
موثــر باشــند ،اما حدودا برای  1مــورد از هر  10مورد این
بیماری ،رویکردهای فوق کارساز نیستند.
حــاال محققــان کالــج پزشــکی بیلــور در آمریــکا برای
کــم کــردن مشــکل ایــن بیمــاری ،تحریــک عمیــق مغــز
را پیشــنهاد داده انــد .ایــن نــوع تحریــک مغزی شــامل
کاشــت الکترودها در نواحی خاصــی از مغز برای تنظیم
تکانههای الکتریکی غیرطبیعی است.
ایــن روش البته در چند دهه گذشــته بــه عنوان یک
درمــان بالقوه برای کســانی که عائم شــدید وســواس
داشــته اند ،استفاده میشده اســت و برخی مطالعات
نیز از اثربخشــی آن حکایت داشــته اند ،اما تأثیر عوامل
بالقوه اثربخش در آن تعیین نشده بود.
محققــان آمریکایــی در تاشــی بــرای توضیــح ایــن
موضــوع و بــه روز رســانی مجموعــه شــواهد موجود،
نتایج  34کارآزمایی بالینی منتشــر شــده بین سالهای
 2005تــا  2021را بهطور سیســتماتیک مورد بررســی قرار
دادند.
تجزیه و تحلیل دادههای تلفیقی نهایی ،که شامل 31
مطالعه و  345شرکتکننده بود ،نشان داد که تحریک
عمیق مغز ،عائم وسواس را تا  47درصد کاهش داد و
دو سوم شــرکتکنندگان بهبود قابلتوجهی را در دوره
نظارت تجربه کردند.
تجزیــه و تحلیل ثانویــه نیز کاهش عائم افســردگی
گــزارش شــده را نشــان داد کــه تقریبــا در نیمــی از
شــرکتکنندگان برطــرف شــد و در  16درصــد دیگــر نیــز
پاسخ نسبی داشت.
ایــن یافتهها محققان را به این نتیجه میرســاند که
شــواهدی قوی در حمایت از اســتفاده از تحریک عمیق
مغز برای درمان  OCDشــدید و افســردگی مرتبط با آن
وجود دارد.
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سپهرغرب ،گروه سالمت:
افرادی که حمله خواب دارند
بیشتر در معرض فلج خواب
یا بختک هستند .در فلج
خواب ،فرد احساس میکند در
خواب آرام
شروع خواب یا بعد از بیداری
نمیتواند حرکت کند ،در حالی
که کامال هشیار است.
نارکولپســی یــا حمله خــواب اختالی اســت
کــه فرآیند خــواب و بیــداری را به هــم میریزد.
اصلیتریــن عامت حمله خواب ،خوابآلودگی
زیاد طی روز اســت .علت حمله خواب این است
که مغــز نمیتواند به خوبی ،خواب و بیداری را
تنظیــم کند .یک خواب نرمــال چند مرحله دارد
و مرحلــه حرکــت ســریع چشــم ( )REMمرحله
نهایــی اســت کــه معموال یک ســاعت یا بیشــتر
بعــد از بــه خــواب رفتــن روی میدهــد؛ امــا در
حملــه خــواب ،مرحلــه  REMنامنظــم بــوده و
اغلــب در عــرض چنــد دقیقــه بعد از بــه خواب
رفتــن اتفــاق میافتــد کــه خیلــی زودتــر از حــد
نرمال است.
در افــردی کــه حملــه خــواب دارنــد ،مرحلــه
 REMفــورا شــروع میشــود ،زیــرا تغییراتــی در
مغز وجــود دارد که نحــوه عملکرد خــواب را به
هــم میریزد .این اختــاالت و بینظمیها باعث
خوابآلودگی طی روز و دیگر عائم حمله خواب
میشوند.
انواع حمله خواب
حملــه خواب بــر دو نوع اســت؛ حمله خواب
نــوع اول که با عائم کاتاپلکســی یــا بیاختیاری
ناگهانی عضات مرتبط اســت .در گذشته ،حمله
خــواب نــوع اول را نارکولپســی بــا کاتاپلکســی
مینامیدند.
البتــه همه افرادی که تشــخیص داده شــده
حمله خواب نوع اول دارند ،حمات کاتاپلکسی
را تجربــه نمیکننــد .همچنیــن زمانــی کــه فــرد
دارای ســطح پایینــی از هیپوکرتیــن –  1اســت،
ممکــن اســت تشــخیص حمله خواب نــوع اول
داده شــود .هیپوکرتین 1 -یا نورکسین مادهای
شیمیایی در بدن است که به کنترل ضعف کمک
میکند.
حمله خواب نوع دوم
حمله خواب نوع دوم قبا نارکولپســی بدون
کاتاپلکســی نامیــده میشــد .افرادی کــه حمله
خــواب نــوع دوم دارنــد ،دارای عائــم مشــابه
زیــادی بــا حملــه خــواب نــوع اول هســتند؛ اما
کاتاپلکســی ندارنــد یا ســطح هیپوکرتیــن 1 -در
بدنشان پایین نیست.
اگر کســی کــه حملــه خــواب نــوع دوم دارد،
بعــدا دچــار کاتاپلکســی یــا افــت هیپوکرتین – 1
شــود ،ممکن است از نظر تشــخیصی در دسته
حملــه خواب نــوع اول قرار بگیرد .ایــن تغییر در
تشخیص ،در  10درصد موارد رخ میدهد.
حمله خواب چقدر شایع است؟
حمله خواب ،اختالی نســبتا نادر اســت و در
مــردان و زنــان تقریبا به یک انــدازه رخ میدهد
و هــم افراد بزرگســال و هم کــودکان میتوانند
دچــارش شــوند .حملــه خــواب در هــر ســنی
میتوانــد روی دهــد؛ امــا طبــق یافتههــا حمله
خــواب در حــدود  15ســالگی و یــک بــار دیگر در
حدود  35سالگی اوج میگیرد.
عالئم حمله خواب چیست؟
خــواب آلودگــی زیاد طــی روز؛ اساســیترین
عامت حمله خواب همین اســت .بیمار طی روز
تمایــل دارد بخوابــد و اغلــب هــم نمیتواند در
برابــر این میل مقاومت کنــد .خوابآلودگی زیاد
معموال باعث میشــود فرد کمدقت و بیتمرکز
شــود .حملــه خــواب میتواند باعــث «حمات
خواب» شود که طی آنها فرد ناگهان به خواب
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همچنین حمله خواب میتواند در کار و تحصیل هم اختالل ایجاد کند .خوابآلودگی و
کمبود دقت و تمرکز میتواند به عملکرد فرد آســیب بزند و ممکن اســت به عنوان مشــکالت
رفتاری تلقی شود ،خصوصا در مورد کودکان.
خیلــی از بیمــاران حملــه خواب احســاس میکنند به دلیــل عارضهای که بــا آن درگیرند از
ســوی دیگران برچســب میخورند که همین میتواند ســبب کنارهگیری از اجتماع شــود.
اگــر ایــن فرد مورد حمایت قرار نگیرد ممکن اســت دچار ناهنجاریهایی در ســالمت روان
شود.

مــیرود .افرادی که حمله خــواب دارند معموال
بعــد از چــرت زدن ،موقتــا احســاس شــادابی
میکنند.
رفتارهــای ناخودآگاهانه؛ تــاش برای مقابله
با خوابآلودگی میتواند ســبب بــروز رفتارهای
ناخودآگاهانه شــود که زمانی روی میدهند که
فرد آگاه هشــیار نیســت .مثا یک دانشآموز در
کاس ممکن است به نوشتن ادامه دهد اما در
واقــع فقط در حال خط خطــی کردن و نامفهوم
نوشتن روی کاغذ است.
اختال در خواب شــب؛ تکه تکه بودن خواب
در افرادی که حمله خواب دارند متداول اســت،
یعنــی این افــراد طی شــب بارها از خــواب بیدار
میشــوند .مشــکاتی مانند حرکت بدنی زیاد و
آپنه خواب نیز در این افراد شایع است.
فلــج خــواب؛ افرادی کــه حمله خــواب دارند
بیشــتر در معرض فلج خواب یا بختک هســتند.
در فلــج خواب ،فرد احســاس میکند در شــروع
خــواب یا بعد از بیداری نمیتواند حرکت کند ،در
حالی که کاما هشیار است.
هپروتهای مرتبط با خواب؛ دیدن تصاویری
توهــم برانگیــز میتوانــد در شــروع خــواب یا در
بیــداری رخ دهــد .ایــن اتفــاق ممکــن اســت بــا
فلــج خــواب همــراه باشــد که تــا حــدود زیادی
آشفتهکننده و وحشتبرانگیز است.
کاتاپلکســی؛ کاتاپلکســی بــه از دســت دادن
ناگهانی اختیار و کنترل عضات گفته میشــود و
تنهــا در افرادی رخ میدهد که حمله خواب نوع
اول دارنــد .یــک رویــداد از کاتاپلکســی اغلب در
واکنش به هیجانــات مثبتی مانند خنده یا لذت
روی میدهد .کاتاپلکســی برای هر دو طرف بدن
اتفــاق میافتــد و تنها چنــد ثانیه یــا چند دقیقه

طــول میکشــد .بعضــی از افــرادی کــه حملــه
خــواب نوع اول دارند ،تنها دو ســه بار در ســال
دچار کاتاپلکســی میشوند ،در حالی که عدهای
دیگــر ممکــن اســت بارها طــی روز ایــن حمله را
تجربه کنند.
تبعات حمله خواب چیست؟
عائــم حملــه خــواب میتواننــد پیامدهــای
قابلتوجهــی بــرای ســامت و تندرســتی فــرد
داشته باشــند .مثا حین رانندگی یا در شرایطی
کــه هشــیاری بــرای ایمنــی ضــرورت دارد ،حمله
خــواب و کاتاپلکســی میتوانــد واقعــا خطرناک
باشــد و منجر به مرگ شــود .تخمین زده شــده
افــرادی که حمله خواب دارند ،ســه تا چهار برابر
بیشــتر احتمــال دارد دچــار تصادفــات رانندگــی
شوند.
همچنیــن حملــه خــواب میتوانــد در کار و
تحصیــل هم اختال ایجــاد کند .خوابآلودگی
و کمبــود دقــت و تمرکــز میتواند بــه عملکرد
فــرد آســیب بزنــد و ممکــن اســت بــه عنــوان
مشــکات رفتــاری تلقــی شــود ،خصوصــا در
مورد کودکان.
خیلــی از بیمــاران حملــه خــواب احســاس
میکننــد به دلیل عارضه ای کــه با آن درگیرند
از ســوی دیگــران برچســب می خورنــد کــه
همیــن می تواند ســبب کناره گیــری از اجتماع
شــود .اگر ایــن فرد مــورد حمایت قــرار نگیرد
ممکن اســت دچار ناهنجاری هایی در سامت
روان شود.
کســانی کــه حملــه خــواب دارنــد بیشــتر در
معــرض دیگــر عــوارض هســتند ،ماننــد چاقی،
مشــکات قلبــی و عروقی مثــل فشــارخون باال

و مشــکات روانــی مانند افســردگی ،اضطراب و
نقصتوجه و بیشفعالی.
علتهای حمله خواب
تحقیقات ،جزئیاتی از علتها و بیولوژی حمله
خواب را آشــکار کرده اســت اما هنوز تا فهمیدن
دقیــق علت این بیماری و ریســک فاکتورهای آن
راه زیادی در پیش داریم.
حمله خواب نوع اول
در حملــه خــواب نــوع اول ،نورونهایــی در
مغز کــه مســئول تولیــد هیپوکرتین هســتند از
بیــن میرونــد .هیپوکرتین یا اورکســین مادهای
شــیمیایی اســت که به تنظیــم خــواب و بیداری
کمــک میکنــد .بعضــی از افــراد از نظــر ژنتیکــی
ممکن است دچار آســیبهایی در این نورونها
باشند که جنبه خودایمنی دارد.
برخی شــواهد علمی نشــان میدهند حمله
خــواب نــوع اول ،نوســانات فصلــی دارد کــه
احتمــال مــیرود بیارتباط بــا ویــروس آنفلوانزا
نباشد.
بــر اســاس ایــن اطاعــات ،یکــی از تئوریهــا
این اســت که یک عامل بیرونی ،سیســتم ایمنی
را جــوری فعــال میکنــد کــه ســبب حملــه بــه
نورنهــای مغز که ســازنده هیپوکرتین هســتند
میشود .اما این واکنش خودایمنی فقط گاهی
روی میدهــد ،بنابرایــن تنهــا دلیــل نمیتوانــد
باشد.
دانشــمندان دریافتهاند  98درصد از افرادی
که بــه حمله خواب نوع اول مبتا هســتند ،ژنی
به نام  060215*DQB1دارند .این ژن در عملکرد
ایمنی بــدن نقش دارد ،بنابراین میتواند فرد را
به طور ژنتیکی مستعد ابتا به حمله خواب نوع
اول کند.
در مــواردی نــادر ،حملــه خــواب نــوع اول
بــه دلیــل یک عارضــه دیگر که ســبب آســیب به
قســمتهایی از مغــز میشــود کــه نورونهای
هیپوکرتین ســاز را در بردارنــد ،روی میدهد .در
چنیــن حالتی ،ایــن عارضه ،حمله خــواب ثانویه
نامیــده میشــود و میتوانــد ناشــی از ضربــه
مغــزی یا یک عفونت در سیســتم عصبی مرکزی
باشد.
حمله خواب نوع دوم

در مورد بیولوژی یا ریســک فاکتورهای حمله
خــواب نــوع دوم هنــوز اطاعــات چندانــی در
دســت نیســت .برخی کارشناســان عقیده دارند
حمله خواب نــوع دوم ،کمبود نــه چندان قابل
توجه نورونهای ســازنده هیپوکرتین است ،اما
افــرادی کــه حمله خــواب دارنــد معمــوال دچار
کمبــود هیپوکرتین نیســتند .کارشناســان دیگر
هــم عقیده دارند حمله خــواب نوع دوم ممکن
اســت مقدمه حملــه خواب نوع اول باشــد ،اما
کاتاپلکســی تنها در  10درصد از موارد افرادی که
حمله خواب نوع دوم دارند مشاهده میشود.
در برخی موارد گزارش شــده که حمله خواب
نوع دوم به دنبال یک عفونت ویروسی بهوجود
آمده اما در بیشــتر موارد برای این عارضه ،دلیل
مشــخصی پیدا نشــده اســت .حمله خواب نوع
دوم هــم مانند حمله خواب نــوع اول میتواند
در اثــر عــوارض دیگــر ایجاد شــود ،ماننــد ضربه
مغــزی ،ام اس و دیگر بیماریهایی که بر مغز اثر
میگذارند.
درمان حمله خواب
بــرای حمله خــواب نــوع اول و دوم ،درمانی
وجــود نــدارد .هــدف از درمــان حملــه خــواب،
بیشــتر کردن امنیت بیمار ،کاهش عائم و باالتر
بردن کیفیت زندگی اوست .برای خیلی از افرادی
کــه حمله خواب دارند ،ایــن بیماری به طور کلی
طی ســالها ثابت میماند .در برخی موارد ،یک
ســری از عائم ممکن اســت با باالتر رفتن ســن
بیمار بهتر شوند .تاکنون کارشناسان نمیدانند
چرا این بیماری در افراد گوناگون ،متفاوت ظاهر
میشود.
درمان حملــه خواب نوع اول و دوم مشــابه
اســت ،بــه جــز اینکــه درمــان حمله خــواب نوع
دوم شــامل مصــرف دارویــی بــرای کاتاپلکســی
نمیشود.
ترکیبــی از دارودرمانــی و تغییراتــی در ســبک
زندگی میتواند عائــم حمله خواب را به میزان
چشــمگیری کاهــش دهــد؛ امــا آنهــا را از بیــن
نمیبرد .تمــام روشهای درمانی باید تحت نظر
پزشک انجام شوند ،چون فقط پزشک میتواند
متناســب با شــرایط فردی بیمار ،بهترین برنامه
درمانی را توصیه کند.
رویکردهای رفتاری در کنترل حمله خواب
رویکردهــای رفتــاری شــامل انواعــی از
روشهــای غیردارویــی میشــود که به ســادگی
میتوانید آنها را وارد سبک زندگی و عادتهای
روزانه خود بکنید:
ُ
طــی روز ،چرتهــای کوتاه بزنیــد .خوابهای
کوتاه برای کســانی که حمله خواب دارند ،مفید
و انــرژی بخشانــد .طبق برنامه ایــن کار را انجام
دهیــد و دیگــران را نیز در جریان ایــن برنامه قرار
دهید.
بهداشت خواب ســالمی داشته باشید .برای
مقابله با کسر خواب شبانهتان ،حتما الزم است
که بهداشــت خــواب را رعایــت کنید .یــک برنامه
منظم برای خواب و بیداریتان داشــته باشــید،
محیط خوابتان کاما ســاکت و آرام باشد و قبل
از خواب از هیچ ابزار الکترونیکی استفاده نکنید.
بــا احتیــاط رانندگی کنیــد .افرادی کــه حمله
خــواب دارند باید در مورد ایمنــی حین رانندگی
ُ
بــا پزشــک مشــورت کننــد .چــرت زدن قبــل از
رانندگی و اجتناب از رانندگی مسیرهای طوالنی،
نمونههایــی از مــواردی هســتند کــه ایمنــی
بیشتری به شما میدهند.
رژیم غذایی متعادلی داشــته باشــید .افرادی
که حمله خواب دارند ،بیشــتر مستعد چاقیاند
که باعث میشــود داشــتن رژیم غذایی متعادل
بــرای حفــظ ســامت عمومیشــان از ضروریات
باشد.
ورزش کنیــد .فعــال بــودن میتوانــد جلوی
اضافــه وزن را بگیــرد و منجــر بــه بهبــود کیفیت
خواب شبتان شود.

کنترل دیابت چاقی و فشار خون باال با محدود کردن مصرف پروتیین!
سپهرغرب ،گروه سالمت:
بر اساس تحقیقی که توسط
محققان برزیل و دانمارک برای
مقایسه اثرات رژیمهای غذایی
محدودکننده پروتئین و کالری
متابولیک
انجام شد ،کاهش مصرف
پروتئین میتواند به کنترل
سندرم متابولیک و برخی از عالئم اصلی آن مانند
چاقی ،دیابت و فشار خون باال کمک کند.
ســندرم متابولیک ،مجموعهای از شرایط است
کــه خطر ابتا به بیماریهای قلبی عروقی ،ســکته
مغزی و دیابت از جمله فشــار خون باال ،قند خون
بــاال ،چربی اضافــی بدن در اطراف کمر و ســطوح
غیرطبیعی کلسترول را افزایش میدهد.
نتایج این تحقیق نشــان داد که کاهش مصرف
پروتئیــن به  0.8گرم بهازای هــر کیلوگرم وزن بدن
برای دســتیابی به نتایج بالینی مشــابه با محدود
کردن کالری کافی است اما نیازی به کاهش کالری
دریافتی نیســت .این یافتهها پیشنهاد میکند که
محدودیــت پروتئین ممکن اســت یکــی از عوامل
کلیــدی باشــد که منجر به مزایای شــناخته شــده
محدودیت رژیم غذایی میشود.

رافائــل فراز-بانیتــز ،محقق ایــن تحقیق ،فوق
دکتــری در مرکــز دیابــت جاســلین در دانشــکده
پزشــکی هاروارد ایاالت متحــده گفت :رژیم غذایی
بــا محدودیــت پروتئیــن ممکن اســت یــک راهبرد
تغذیــهای جذابتر و آســانتر برای افــراد مبتا به
سندرم متابولیک باشد.
در ایــن تحقیــق 21 ،داوطلــب مبتا به ســندرم
متابولیــک بهمــدت  27روز مــورد تجزیــه و تحلیل
قــرار گرفتنــد که طــی این مــدت رژیم غذایــی آنان
تحــت نظر بــود .در طــول ایــن دوره ،آنــان در یک
بیمارستان آموزشی بستری بودند.
کالــری دریافتــی روزانــه هــر داوطلــب بهعنوان
تابعی از متابولیســم پایه (مصــرف انرژی در حالت
استراحت) محاسبه شــد .گروه اول با رژیم غذایی
اســتاندارد غربــی ( 50درصــد کربوهیــدرات20 ،
درصد پروتئین و  30درصد چربی) اما با  25درصد
کالــری کمتر تغذیه شــدند .مصــرف پروتئین گروه
دوم بــه  10درصــد کاهــش یافــت .کالــری دریافتی
بر اســاس میــزان مصرف انرژی اولیــه هر داوطلب
تنظیــم شــد؛ هــر دو گــروه چهار گــرم نمــک در روز
مصرف کردند.
نتایج نشــان داد که هــر دو گروه محدودکننده

کالــری و پروتئین بهدلیل کاهــش چربی بدن وزن
کم کردند و عائم ســندرم متابولیک بهبود یافت.
کاهش چربی بدن با کاهش قند خون و ســطوح
طبیعیتر چربیها و فشار خون مرتبط است.
پــس از  27روز نظــارت ،هــر دو گــروه نتایــج
مشــابهی از نظــر کاهــش قنــد خــون ،کاهــش
وزن ،فشــار خــون کنترلشــده و ســطوح پایینتر
تریگلیسیرید و کلسترول داشتند.
ماریــا کریســتینا فــاس دی فریتــاس ،اســتاد
دانشــکده پزشــکی ریبریو پرتــو بیان کــرد :بعد از
درمــان ،هــر دو رژیــم حساســیت بــه انســولین را
بهبود بخشیدند .چربی بدن ،همچنین دور کمر و
باسن بدون از دست دادن توده عضانی ،کاهش
یافت.
ایــن یافتهها ،نتایج تحقیقــات قبلی مربوط به
آزمایشهای روی موشها را تایید کرد.
فریتــاس افــزود :در اینجــا ،مــا موفــق شــدیم
یــک کارآزمایــی بالینــی بهطــور کامــا تصادفــی
بهمــدت  27روز بــا منوی شــخصی طراحی شــده
برای پاســخگویی بــه نیازهای هر بیمــار اجرا کنیم.
دســتکاری درشــت مغذیهای رژیــم غذایی یعنی
پروتئیــن ،کربوهیــدرات و چربــی ،بــرای بهدســت

آوردن اثرات مفید محدودیت غذایی کافی است.
بانیتز ابراز کرد :ما نشــان دادیم که محدودیت
پروتئیــن باعــث کاهــش چربی بــدن و حفظ توده
عضانــی میشــود .این مهم اســت؛ زیــرا کاهش
وزن ناشــی از رژیمهای غذایی محدودکننده اغلب
با کاهش توده عضانی همراه است.
ایــن تحقیــق مکانیســمهای مولکولــی را
کــه میتوانســت اثــرات مفیــد رژیمهــای غذایــی
محدودکننــده پروتئیــن را توضیــح دهــد ،بررســی
نکــرد اما محققــان معتقدند مصرف کــم پروتئین
باعــث تغییر در متابولیســم میشــود یــا مدیریت
انرژی ارگانیسم را از طریق هدایت آن به سوزاندن
چربــی بهمنظــور تولیــد انــرژی بــرای ســلولها
افزایش میدهد.
وی گفــت :مــا تاکنــون فقــط فرضیههایــی در
دســت داریــم .یکــی از فرضیههــا ایــن اســت کــه
مســیرهای مولکولــی ،فعال میشــوند تا کاهش
اســیدهای آمینه ضروری را بهعنوان عامتی برای
کاهــش مصرف غــذا تفســیر کننــد و در عین حال
منجــر بــه تولیــد هورمونهایی شــوند کــه اغلب
در زمــان ناشــتا افزایــش مییابنــد .تحقیقــات در
مدلهــای حیوانــی دخالــت چنیــن مســیرهایی را

در اثــرات محدودیت پروتئین و کالری نشــان داده
است که هر دو منجر به کاهش چربی میشوند.
باوجــود نتایــج امیدوارکننــده تحقیقــات،
محققــان خاطرنشــان کردند که رژیمهــای غذایی
مــورد اســتفاده ،شــخصی شــده بودنــد .مــوری
همچنیــن تاکید کرد که آنــان روی جمعیت خاصی
از بیمــاران مبتــا بــه ســندرم متابولیــک (چاقــی،
دیابــت ،فشــار خــون بــاال و ســطوح غیرطبیعــی
کلسترول) تمرکز کردند.
محققــان اضافــه کردند :با این وجــود ،تعمیم
نتایج وسوســهانگیز اســت .ما میدانیم که نتایج
تحقیقات نشــان داده اســت که رژیمهــای غذایی
گیاهخــواری برای مــوارد ســندرم متابولیک مثبت
اســت .همچنین مشخص شــده است که مصرف
بیش از حد پروتئین رایج در رژیم غذایی استاندارد
غربی میتواند مشکلســاز باشــد .هر مــوردی را
باید بر اســاس محاســن خــودش تحلیــل کرد ما
نباید فراموش کنیم کــه کمبود پروتئین میتواند
منجر به مشکات شدید سامتی شود ،همانطور
که بــرای مثــال در زنــان بــاردار بهخوبــی توصیف
شده است.
یک گروه تحقیقاتی چند رشتهای از دانشمندان

از جمله محققان وابســته به دانشــگاه کپنهاگ در
دانمــارک ،دانشــگاه ســائوپائولو ،موسســه ملی
سرطان ( )INCAدر برزیل و مرکز تحقیقات چاقی
و بیماریهای همراه ( )OCRCاین تحقیق را انجام
دادند.

سالمت

درمان سرطان با کمک یک ویروس شایع
ســـپهرغرب ،گروه ســـالمت :متخصصان انگلیســـی اظهار کردند :نتایج آزمایشهای اولیه روی نمونههای انســـانی حاکی از نوید بخش بودن روش جدیدی از درمان بیماری سرطان اســـت که از یک ویروس معمولی برای آلوده کردن و از بین بردن سلولهای مضر
استفاده میکند .به گفته متخصصان ،در بررسیهای اولیه ،بیماری سرطان در یک بیمار درمان شده و در گروهی دیگر حجم تومورهای سرطانی کوچکتر شده است.
این دارو که شکل ضعیف شده ویروس تبخال است به گونهای اصاح شده که تومورهای سرطانی را از بین میبرد.
متخصصان با بیان اینکه الزم است مطالعات جامع و برای مدت زمان طوالنی تری انجام شود ،اظهار کردند :این دارو ممکن است در نهایت برای افراد بیشتری که به نوع پیشرفته سرطان دچار باشند ،راه نجاتی باشد.
متخصصان انگلیسی با اشاره به درمان یکی از بیماران مبتا به سرطان غدد بزاقی با این روش درمانی اظهار کردند :به نظر میرسد یک دوره کوتاه از این روش درمانی که نسخه اصاح شدهای از ویروس تبخال است تومورهای سرطان او را از بین برده است.
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گسترش بیماری وبا چگونه است؟
میکــروب عامل ایجــاد بیماری وبــا در مدفوع
بیمــاران وجــود دارد .بیمــاری وبــا هنگامــی کــه
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راهکارهای پیشگیری از ابتال به
بیماری واگیر وبا
سپهرغرب ،گروه سالمت:
بیماری وبا یک بیماری حاد
واگیردار بوده که از توانایی
سرایت باالیی برخوردار است و
در صورت عدم درمان ،میتواند
وبا
در عرض چند ساعت منجر به
مرگ ناشی از کم آبی شدید بدن
شود .بنابراین چگونگی پیشگیری از این بیماری
از اهمیت زیادی برخوردار است.
بر اســاس اعام مرکز بیماریهای واگیر وزارت
بهداشــت ،بیمــاری وبا یــک بیماری حــاد واگیردار
اســت که با اســهال پرحجــم ،دفع مدفــوع آبکی
و اســتفراغ خــود را نشــان میدهد .ایــن بیماری
بــه دنبال خــوردن آب یا غــذای آلوده بــه باکتری
ویبریــو کلــرا ایجــاد میشــود .وبــا معمــوال در
مناطقــی رخ میدهــد کــه دسترســی کافــی و
مناســب به آب آشــامیدنی ســالم و نیز سیســتم
جمــعآوری فاضــاب مناســب وجــود نــدارد .این
بیماری از توانایی سرایت باالیی برخوردار است.
بایــد توجــه کرد کــه اغلب افــراد آلــوده به وبا
بیعامــت بــوده یــا عائــم خفیــف دارنــد و بــا
موفقیــت درمــان میشــوند .البتــه در مــواردی
نیــز بــه دنبــال بروز اســهال حــاد آبکی شــدید در
فــرد مبتا ،در صورت عدم رســیدگی ،این بیماری
میتوانــد منجر به ناتوانی شــدید یا مرگ شــود.
در عیــن حــال بــا توجه بــه شــرایط جمعیتی این
بیماری میتواند سرعت همهگیری باالیی داشته
باشد .مناطق حاشیه شهرها و کمپهای اقامت
مهاجرین برای وقوع همهگیری وبا خطر بیشتری
دارند.
بیمــاری وبــا میتواند منجر به اســهال شــود؛
بــه طوری که مدفوع کدر ،آبکی و شــبیه آب برنج
ایجاد کنــد .بیماری وبا میتوانــد در صورت عدم
درمان ،در عرض چند ساعت منجر به مرگ ناشی
از کم آبی شدید بدن به دلیل از دست رفتن آب و
الکترولیتها شود.
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مواد مدفوعی بیماران وارد آب آشامیدنی شده
یــا مــواد غذایی را آلــوده کند ،گســترش مییابد.
انتقــال مســتقیم بیمــاری وبــا از فــرد بیمــار بــه
سایرین به طور معمول اتفاق نمیافتد.
بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه وبــا از آب ســالم و
ایمــن بــرای نوشــیدن ،تهیــه غــذا ،اســتحمام و
شستوشــو اســتفاده کنید .آبهای لوله کشــی
شــهری و روستایی ،آبهای بستهبندی و معدنی
دارای مجوز از وزارت بهداشــت مناســب هستند.
در صــورت عــدم دسترســی بــه آب لولهکشــی یا
بســتهبندی ،از آب جوشــیده ســرد شــده یــا آب
گندزدایــی شــده بــا ترکیبات کلــر اســتفاده کنید.
دســتان خود را به دفعــات طی شــبانه روز با آب
ســالم و صابون شستوشــو دهید بــه ویژه قبل
از تهیــه ،ســرو و صــرف غذا و بعــد از اســتفاده از
توالت.
غــذا بهویژه غذاهــای دریایی را بــه طور کامل
بپزیــد ،آن را داغ میــل کــرده و باقیمانــده غــذا را
در ظــروف دربدار ،بــه صــورت سرپوشــیده و
در یخچــال نگهــداری کنیــد .همچنیــن میــوه و
ســبزیجات را قبــل از مصــرف بــه روش صحیــح
گندزدایــی و ضدعفونــی کنیــد .میــوه را قبــل از
مصــرف پوســت بگیریــد .در عین حال در شــرایط
بهداشتی و تمیز نظافت و استحمام کنید.
در صورت ابتال به وبا چه کنیم؟
در صورتــی کــه بــه وبــا مبتــا شــدید ،اگــر به
محلولهای ســرم خوراکی برای رفع کم آبی بدن
( )ORSدسترســی داریــد ،هر چه زودتــر اقدام به
نوشــیدن آن کنید .این کار میتواند نجاتبخش
جان شــما باشــد .در عین حال فورا بــه یک مرکز
ارائهکننــده خدمــات ســامت مراجعه کنیــد و تا
زمان رســیدن بــه درمانگاه به نوشــیدن محلول
 ORSادامه دهید.
توصیههای زیر را برای محافظت از خود و
دیگران در برابر وبا جدی بگیرید:
آب ســالم بنوشــید :آبهای لولهکشی شهری
و روســتایی که توســط مراکز بهداشــت بررسی و
نظارت میشــود ،آبهای بســته بندی و معدنی

پنیر را با این مصلحها مصرف کنید
سپهرغرب ،گروه سالمت :باکتریهای دوستدار گوارش ،پروتئین
و کلسیم هدیهای است که لبنیات به ما میدهند و پنیر از جمله
لبنیات محبوب و سرشار از کلسیم است اما بهتر است برخی افراد
آن را مصرف نکنند.
دکتر اختری متخصص طب ســنتی و استاد دانشگاه گفت« :گاه
پنیر
از قول طب ایرانی به پنیر کم لطفی میشود و مشهور شده که پنیر
ســرد اســت ،پنیر حافظه را کم میکند و ...اما آنچه باید مورد توجه
باشــد زمان مصرف پنیر است .جذب کلســیم در بدن ما وابسته به ترشح هورمون
پاراتومون اســت که عصرها ترشــح میشود .بنابراین اگر کشک و پنیر و ماست و...
عصرها میل شــود جذب خوبی خواهد داشت .جذب کلسیم در بدن نیاز به فسفر
دارد که به همین دلیل خوردن پنیر با گردو بسیار توصیه شده است».
مصــرف پنیــر با گــردو موجب اســتفاده کلســیم موجــود در پنیر از فســفر گردو
میشود و پنیر در فرایند هضم و جذب خود نیازی به جذب فسفر مورد نیاز از بدن
ندارد ،پس نگران مغز نباشید.
مصرف نــان تازه به همــراه پنیر
و گــردو در وعــده صبحانه انتخاب
خــوب و البتــه محبوبــی اســت اما
بــه خاطر داشــته باشــید که جذب
کلســیم در صبح کمتر اســت .دکتر
اختــری تاکیــد کــرد« :خــوردن این
صبحانه نه تنها ســرد نیست ،بلکه
بــه ســبب گرمــی گــردو بــه تعادل
میرســد .اگر پنیر را با خیار و گوجه
میل کنید مزاجی سرد پیدا میکند
کــه البته هوســانه خوبی در فصل
تابستان است».
پنیرهــای موجــود در بــازار در
برندهــا و انواع مختلــف ،همه پنیر
تــازه هســتند امــا پنیرهای ســنتی
و پرطرفــداری ماننــد پنیــر تبریــز و
لیقوان پنیر کهنه و شــور محســوب میشــوند .به گفته طب ســنتی مصلح هر دو
نوع پنیر ،گردو ،آویشن ،عسل ،نعنای خشک و سبزیهای معطر است؛ با این حال
مصرف پنیر شــور ،مانند لیقوان و تبریز ،در زمان عصر و شب باعث ورم صبحگاهی
میشود پس اگر صبح زود قرار مهمی دارید پنیر شور مصرف نکنید.
مصــرف ایــن پنیرها برای افرادی کــه صدای گوش دارند ،مبتا به صر ع هســتند
و یا با مشــکات معده درگیرند نیز مناسب نیســت؛ اگرچه این افراد باید به بررسی
تخصصی مشــکل خود بپردازند .از دیگر افرادی که شــنیده میشود از مصرف پنیر
حذر داده شــدهاند ،افرادی با فیبروم رحم یا کیســت سینه است اما این متخصص
طب سنتی ،گفت مصرف پنیر با گردو یا آویشن مشکلی ندارد.
پنیرهــای مقــاوم بــه گرما مانند پنیــز پیتزا هم بــا پالم و روغنهــای مضر فرآوری
میشــوند تــا بتواننــد در برابــر حــرارت فر مقاومــت کنند و مصــرف مــداوم آنها به
خصوص در افرادی که درگیر چربی خون هســتند توصیه نمیشــود .ممکن است
عادت کرده باشــید که پنیر را با ســیاه دانه میل کنید اما به گفته دکتر اختری ،نباید
در خــوردن ایــن دانهای پرخاصیت زیادهروی شــود ،هفتهای دو بــار با پنیرتان میل
کنید کافی است.
در ایــن فصل از ســال اما خــوردن نان و پنیر و انگور یــک ترکیب جذاب و پرانرژی
اســت که پیشــنهاد میکنیم از آن غافل نشوید .لبنیات را درســت مصرف کنید و با
زدن برچسب سردی به آنها از زندگیتان خارج نکنید.

پلمب شده و دارای مجوز از وزارت بهداشت برای
نوشیدن ،پخت و پز ،نظافت و استحمام مناسب
است.
برای مســواک زدن ،شستوشــو ،تهیــه غذا و
یخ ،از آب آشامیدنی سالم و ایمن استفاده کنید.
از منابــع آب ســطحی ماننــد رودخانه و ســد و از
منابــع آب زیرزمینــی مانند چاه ،چشــمه و قنات
بهسازی نشده حتی در صورت صاف و زالل بودن
استفاده نکنید.
محلهــای تهیه غذا و وســایل پخت غذا و نیز
وســایل غذاخــوری خــود را بــا آب ســالم و مــواد
شــوینده بشــویید و بگذاریــد قبــل از اســتفاده
کامل خشک شوند.
اگــر از ســامت آب اطمینــان نداریــد ،آن را
بجوشــانید یا با استفاده از ترکیبات کلر نسبت به
سالمسازی آن اقدام کنید.
در صــورت اقــدام بــه جوشــاندن ،حداقل به
مدت یک دقیقه آب را به طور کامل بجوشانید.
در صورتی که از ترکیبات کلر برای ســالم سازی
آب اســتفاده میکنید ،دقیقا طبق دستورالعمل
مراکز بهداشــتی درمانی اقدام به ضد عفونی آب
کنید.
همیشــه آب تصفیه شــده را در ظــروف تمیز و
در پوشدار نگهداری کنید.
در صورتــی که از مخــازن ذخیــره آب در منازل
اســتفاده میکنیــد از تمیــز بــودن و درپــوشدار
بودن آن اطمینان حاصل کنید.
عدم بهرهبرداری صحیح از سامانههای تصفیه
آب خانگی و تعویــض به موقع فیلترها میتواند
باعث آلودگی آب شود.
نوشــیدنیهایی کــه بســتهبندی نبــوده و
بــا فنجــان یــا لیــوان در معابــر عمومــی عرضــه
میشــوند ،همچنیــن یخهــای غیــر بهداشــتی
قابــل اعتمــاد نبــوده و میتواننــد عامــل انتقال
و گســترش بیمــاری باشــند .بنابرایــن بایــد از
نوشــیدنیهای بطری شــده و یخی کــه به روش
بهداشتی تهیه و عرضه میشوند استفاده کنید.
دســتهای خــود را بــه دفعات با آب ســالم و
صابــون شستوشــو دهیــد؛ پیش از خــوردن یا
تهیــه غذا ،پیــش از غــذا دادن به کــودکان ،پس

پنجره
دالیل اصلی گردن درد
سپهرغرب ،گروه سالمت :گردن
درد یک مشکل رایج است که
بیشتر ما تجربهاش را داشتهایم و
گرچه مدت زیادی طول نمیکشد
اما میتواند آزار دهنده باشد و
پوسچر
در مواردی زندگی روزمره را مختل
کند.
علــل اصلــی گــردن درد و راه درمــان آن
چیســت؟ این ســؤالی اســت که در ادامــه به آن
پاسخ خواهیم داد.

باید توجه کرد که اغلب افراد آلوده به وبا بیعالمت بوده یا عالئم خفیف دارند و با موفقیت
درمان میشوند .البته در مواردی نیز به دنبال بروز اسهال حاد آبکی شدید در فرد مبتال ،در
صــورت عدم رســیدگی ،ایــن بیماری میتواند منجر به ناتوانی شــدید یا مرگ شــود .در عین
حــال بــا توجه به شــرایط جمعیتی ایــن بیمــاری میتواند ســرعت همهگیری باالیی داشــته
باشــد .مناطق حاشــیه شــهرها و کمپهای اقامت مهاجرین برای وقوع همهگیری وبا خطر
بیشتری دارند

از اســتفاده از توالت ،پــس از مراقبت از فرد بیمار
مبتا به اسهال.
چنانچه به صابون دسترســی ندارید ،دســتان
خود را با محلول ضدعفونی کننده دست بر پایه
الــکل حداقل  60درصد ،تمیز کنید و با آب ســالم
بشویید.
توالتهــا و ســطوح آلــوده شــده بــا مــواد
مدفوعی و اســتفراغ بیمــاران را با محلول حاوی
یــک قســمت مــاده ســفید کننــده خانگــی در 9
قسمت آب ،گندزدایی و تمیز کنید.
از طبــخ کامــل غذاهــای دریایــی بویــژه صدف
دریایی بطوری که حــرارت طبخ غذا بطور کامل و
یکنواخت به تمام قســمتهای آن رسیده باشد،

اطمینان حاصل کنید.
از دستفروشــیها مــواد غذایــی و نوشــیدنی
تهیــه نکنیــد و از مصــرف اغذیــه خــام بــه غیــر از
میوهها و ســبزیجاتی کــه از گندزدایی صحیح آن
اطمینــان کامــل دارید ،خــودداری کنیــد .ترجیحا
میوه و ســبزیجاتی را میل کنید که خودتان آنها
را ضدعفونی و گندزدایی کرده باشید.
نظافــت و شستوشــو را در مکانهایی مانند
حمــام که محل شستوشــوی لباسهــای افراد
خانــواده اســت ،انجــام دهیــد .محل اســتحمام
خودتــان ،فرزندانتــان و همچنیــن محــل
شستوشوی لباسها ،باید  30متر از مخازن آب
فاصله داشته باشد.

افرادی که شب دیر میخوابند در خطر چه
بیماریهایی هستند؟

فرزندان خود را به کشمش خوردن
عادت دهید

سپهرغرب ،گروه سالمت :پژوهشگران دانشگاه راتگرز آمریکا
دریافتند افرادی که شبها تا دیروقت بیدار میمانند نسبت
به افرادی که زود به رختخواب میروند و زود از خواب بیدار
میشوند ،بیشتر در معرض خطر ابتال به دیابت نوع  2یا بیماری
قلبی هستند.
دیابت
محققان متوجه شــدند که افراد شــب زنده دار نســبت به افراد
ســحرخیز فعالیــت کمتری دارنــد ،همینطور آنــان دریافتند که این
افراد حساســیت کمتری به انســولین دارند که هر دو این مــوارد به عنوان عوامل
پیشبینی کننده دیابت نوع  2و بیماریهای قلبی عروقی عمل میکنند.
یافتههای این مطالعه همچنین نشــان داد بدن کســانی که شبها تا دیر وقت
بیــدار میمانند ،در اســتفاده از چربی برای انرژی عملکــرد خوبی ندارد و این چربی
میتواند در بدن تجمع پیدا کند و در نتیجه خطر بیماریهای ذکر شــده را افزایش
دهد .در همین حال ،به نظر میرســد که افراد سحرخیز برای کسب انرژی بیشتر به
چربی متکی هستند و در طول روز نیز فعالتر هستند.
محققان دانشــگاه راتگرز ،شــرکت کنندگان را بر اســاس کرونوتایپ به دو گروه
شــب زنده دار و ســحرخیز تقســیم کردند .محققــان این مطالعــه از تصویربرداری
پیشــرفته استفاده کردند و توده بدن و ترکیب بدن و حساسیت افراد به انسولین
را ارزیابــی کردنــد و متابولیســم چربــی و کربوهیــدرات آنهــا را نیــز بــا اســتفاده از
نمونههای تنفســی برای روند خواب هر شرکتکننده استفاده کردند .این تیم طی
یــک هفتــه ،شــرکت کنندگان را زیر نظــر گرفتند تــا الگوهای فعالیت روزانــه آنها را
مشخص کنند.
بنــا بــر اعــام اس اف ،دانشــمندان دریافتنــد کــه افراد ســحرخیز چــه در زمان
اســتراحت و چــه در حیــن ورزش ،از چربی بیشــتری بــرای انرژی اســتفاده میکنند.
آنها همچنین حساسیت بیشتری به انسولین داشتند.
در همیــن حال ،افراد شــب زنده دار به انســولین مقاوم بودنــد و بدن آنها به
انســولین بیشتری برای کاهش سطح گلوکز خون نیاز داشت .بدن افراد بی خواب
نیــز کربوهیدراتهــا را بــه عنوان منبع انرژی خــود به جای چربــی ترجیح میدهد.
تفاوت در متابولیســم چربی بین افراد این دو گروه نشــان میدهد که ریتم شبانه
روزی بدن ما (چرخه بیداری/خواب) میتواند بر نحوه اســتفاده بدن از انســولین
تأثیر بگذارد.
پروفســور استیون مالین ،نویسنده ارشــد این مطالعه از دانشگاه راتگرز گفت:
این مشــاهدات درک ما را از اینکه چگونه ریتمهای شــبانهروزی بدنمان بر سامت
ما تأثیر میگذارد ،افزایش میدهد .تحقیقات بیشــتری برای بررسی این ارتباط نیاز
است.

سپهرغرب ،گروه سالمت :در تحقیقات اخیر ثابت شده خوردن
کشمش خواص زیادی مانند کنترل دیابت ،تقویت سالمت
گوارش و ...به همراه دارد.
کشمشاز انگور خشکشدهبهدستمیآیدورنگهایگوناگونی
ترکیب غذایی دارد ،از زرد طایــی تــا قهوهای تیره یا حتی ســیاه .با اینکه کشــمش
مفید
نوعی میوه خشــک محسوب میشــود اما میزان قند و کالری در آن
زیاد است .به همین دلیل هم در مصرف کشمش باید حد اعتدال و
میانهروی را رعایت کرد .همچنین ،توصیه میشود که کودکان همیشه کشمش را در
کنار سایر مواد غذایی مصرف کنند زیرا کشمشها شدیدا چسبنده هستند ،بهراحتی
به دندانهای کودکان میچسبند و میتوانند باعث پوسیدگی دندان آنها شوند .هر 1
قاشق غذاخوری از کشمش که حدودا برابر است با  15گرم ،تقریبا  38کیلوکالری انرژی
دارد و هیچ مقداری از پروتئین یا چربی را وارد بدن نمیکند .اما همین  15گرم کشمش
دارای حدودا  9گرم کربوهیدرات 133 ،میلیگرم پتاســیم و  8میلیگرم کلسیم است.
اما عادت به خوردن آن  5فایده عمده دارد که عبارتند از:
 -1کشمش ریسک ابتال به
بیماریهای قلبی را کم میکند
بــا اینکــه کشــمش قنــد دارد امــا
منبــع خوبــی بــرای دریافــت فیبــر،
پتاسیم و آنتیاکســیدانها محسوب
میشود .تحقیقات نشان دادهاند که
همیــن ترکیبــات موجود در کشــمش
میتواننــد بــه کاهــش خطــر ابتــا به
بیماریهای قلبی کمــک کنند و نقش
مثبتــی هــم در کاهــش فشــار خــون
داشته باشند.
 -2کشمش توانایی کنترل دیابت
را دارد
همیــن ترکیبــات مهمــی کــه در
کشــمش وجود دارند (یعنــی فیبرها،
پتاســیم و آنتیاکســیدانها) ،بــه کنتــرل دیابت هم کمــک میکنند زیرا بــا افزایش
احساس سیری و کاهش غذای مصرفشده در کل روز مرتبط هستند.
 -3مفید برای تقویت سالمت گوارش
فیبــر یکــی از مهمتریــن ترکیبــات غذایی برای داشــتن گوارش ســالم اســت اما
امروزه بیشــتر افراد به اندازه کافی در طــول روز فیبر دریافت نمیکنند .با اینحال،
مصــرف کنترلشــده و منظم کشــمش در یک رژیــم غذایی متعــادل میتواند فیبر
دریافتی روزانه را افزایش دهد و درنتیجه به تقویت دستگاه گوارش کمک کند.
 -4مناسب برای محافظت از سالمت دهان و دندان
بــا اینکــه کشــمش ذاتــا چســبنده اســت امــا خــواص ویــژهای هــم دارد که به
حفــظ تعــادل  pHدر ســاختار دهــان و دنــدان کمک میکننــد .بعضــی از ترکیبات
آنتیاکســیدانی کشــمش هم بــا برخی از باکتریهــای خاص مبــارزه میکنند که در
واقع باعث شکلگیری پوسیدگیهای دندانی میشوند.
 .5کشمش موجب ایجاد حس سیری هم میشود
مطالعات علمی نشــان دادهاند کودکانی که از کشــمش بهعنــوان میانوعده
بعد از مدرســه اســتفاده میکنند (مخصوصا در مقایســه با خوراکیهای ناســالم
یــا شــکاتها) ،در طول روز اساســا کمتر غذا میخورند و اشــتهای کمتــری دارند.
بنابراین ،افزودن مقادیر کنترلشده و متعادلی از کشمش به برنامه غذایی روزانه
میتواند به ایجاد حس سیری هم کمک کند.

علل اصلی گردن درد
بــه گفته متخصصان 70 ،درصــد از مردم دنیا
در مقطعــی از زندگی خود این مشــکل را تجربه
میکننــد .متأســفانه حدود  80درصــد این افراد
هرگــز ایــن مشــکل را بــه صــورت کامــل برطرف
نمیکنند.
کارشناســان میگوینــد عمــده دلیــل گردن
درد در افراد ،نامناســب بودن پوسچر یا همان
حالــت قرارگیری مختلف بدن ،مثل بد نشســتن
است.
درســت ورزش نکــردن هم بــه دلیــل حرکات
تکرارشــوندهای کــه در ورزش وجــود دارد،
میتواند باعث وارد شدن صدمه به گردن شود.
نداشــتن تحرک بدنی که سبب ضعیف شدن
ماهیچههــا میشــود نیــز از دیگــر دالیــل اصلی
گــردن درد اســت .ضعــف ماهیچههــای شــانه
و گــردن ،زمینــه ســاز درد و صدمــه در گــردن
میشود.
حالــت خوابیــدن مثــل خروپــف کــردن در
حالــی که گــردن به یک طرف چرخیده باشــد هم
میتواند اثری منفی بر گردن داشته باشد.
فشــار آمدن بــه عصبها یکی دیگــر از دالیل
اصلــی گــردن درد اســت .ایــن اتفــاق زمانــی رخ
میدهــد کــه ســاختار نزدیــک به عصــب صدمه
میبینــد و بــه عصب فشــار وارد میشــود ،مثل
زمانی که دیسک کمر بیرون میزند.
یــک علت شــایع دیگــر گــردن درد ،صدمات
ناشــی از ســوانح رانندگــی اســت .تصادفــات
رانندگــی میتواننــد باعــث صدمــه دیــدن
ماهیچههــا ،ربــاط هــا ،دیســکهای بیــن
مهــرهای یــا مــوارد شــدیدتری از شکســتگی
اســتخوانهای مهــرهای شــوند .اگر هــر زمانی
بعــد از یــک ســانحه رانندگــی احســاس درد
کردیــد ،ممکن اســت علت آن همیــن موضوع
باشــد .دلیــل آخــر ،بــاال رفتن ســن اســت .این
امری طبیعی اســت و تمامــی مفصلهای بدن
را شامل میشود.
 10درصــد از بزرگســاالن قبــل از رســیدن بــه
 30ســالگی ایــن افت بدنــی را تجربــه میکنند و
اغلب افراد پس از  50ســالگی .دیســکهای بین
مهــرهای که وظیفه جذب شــوک و ضربات وارده
بــه ســتون فقــرات را برعهــده دارند با بــاال رفتن
ســن ،تخت میشــوند و خاصیت حفــظ کنندگی
خود را از دست میدهند.
دیگــر عوامــل دخیــل در گــردن درد عبارتنــد
از نداشــتن روابــط اجتماعــی کافی ،فرســودگی
شــغلی ،اضطــراب زیــاد ،خشــم ،افســردگی و
بیماریهای خود ایمنی.
درمان گردن درد
صرف شــایع بودن گردن ،دلیل نمیشود که
بــه آن بیتوجه باشــید و راههایی بــرای حل این
مشکل وجود دارد.
اصــاح پوســچر ،مثــل درســت نشســتن،
درســت خوابیــدن و درســت ورزش کــردن ،یکی
از روشهــای اصلــی برای جلوگیــری از گردن درد
است.
مثــًال اگــر بیشــتر روز را پشــت میــز ســپری
میکنیــد ،مطمئــن شــوید میــز و صندلــی تــان
مناســب شما اســت و هنگام نشستن بدن تان
در حالت مناسبی قرار میگیرد .در صورت لزوم،
میــز و صندلی خــود را مطابــق با نیازتــان تغییر
دهید.
طــی روز هم گاهی دســت از کار بکشــید و گردن
تان را کشش دهید .استراحت دادن به بدن اهمیت
زیــادی دارد چراکــه مانــدن در یــک حالــت به مدت
طوالنی میتواند به مرور باعث گردن درد شود.
بــه عوامــل دیگــر مثــل بلنــد کــردن وســایل
ســنگین یــا وضعیــت بینایــی هــم توجه داشــته
باشــید .بلنــد کــردن وســایل ســنگین به شــکل
نادرســت میتوانــد باعــث گــردن درد شــود،
بنابراین اگر قصد بلند کردن یک وســیله سنگین
را داریــد یا میخواهید برای اولین بار در باشــگاه
وزنهبرداری را شروع کنید ،باید به این نکته توجه
داشته باشید.
وضعیــت بینایی هم یک عامل دیگر اســت که
در ابتــا به گــردن درد نقــش دارد ،بنابراین برای
انجــام چــکاپ بــه طــور مرتــب بــه چشمپزشــک
مراجعه کنید.
با مصرف ایبوپروفن یا استامینوفن یا ژلهای
تســکین دهنده هــم میتوانیــد درد را تســکین
دهید .عاوه بر اینها ،استفاده از بالش کوتاه و
ســفت را امتحان کنید و کیسه یخ یا آب گرم روی
گردن خود بگذارید .داشــتن تحــرک بدنی را هم
فراموش نکنید.
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نگاهی به سیرۀ مبارزاتی امام سجاد

(علیهالسالم)

سپهرغرب ،گروه ایران
و جهان :تاریخ نشان داده
که بعد از سالها و قرنها
و حتی در معرکههایی که
حجتاالسالم ظاهرًا ،جبهه باطل بر حق
رضایی
غلبه کرده است ،در نهایت،
این جبهه حق بوده که
پیروز از میدان مبارزه ،بیرون آمده است.
بخشی از تاریخ این مبارزه ،به دوران امام
حضرت زینالعابدین علیهالسالم باز
میگردد که بعد از قیام عاشورا و در اوج
اختناق دستگاه اموی ،همچنان نور اسالم
حقیقی را زنده نگاه داشتند .اصول اصلی
سیره امامسجاد علیهالسالم ،در قالب
کتاب صحیفه سجادیه قابل درک است.
آنچــه میخوانیــد گفتوگویــی بــا
حجتاالســام محمدمهدی رضایی ،مترجم
صحیفه سجادیه داشته است.
زمانه امام سجاد علیهالسالم از
نظر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی چه
ویژگیهایی داشت که باعث شد ایشان
دعا را بهعنوان یک اسلحه برای مبارزه
انتخاب کنند؟
بعــد از اینکــه یزیــد و امویهــا ،در قضیه
عاشــورا ،بهظاهــر بــه منظــور خودشــان
رســیدند ،از طــرف حکومت یک ّ
جــو اختناق
در جامعه اســامی ایجاد شــد و هرکس که
مخالفتــی با بنــی امیه داشــت و آن تعارض
را بهظاهــر بیــان و اظهــار میکــرد ،ســرکوب
میشــد .از طرفــی بهخاطــر قضیه عاشــورا،
یــک تــرس و وحشــت خاصــی بــرای خــود
مســلمانها ایجاد شد .آنها هم به مصلحت
دنیــا و زندگــی خودشــان نمیدیدنــد کــه
بخواهنــد با یزید و حکومــت اموی مخالفت
کنند.
اینجــا مــا میرســیم بــه دوران امامــت
امامســجاد علیهالســام کــه بعــد از
امامحســین علیهالســام ،بایــد هدایــت
جامعــه اســامی را در دســت بگیــرد .حــاال
بحــث این اســت که امــام چهکار بایــد بکند.
این قضیه ،شــکلها و صورتهــای مختلفی
دارد .از یک طــرف ،بهظاهر نمیتواند حرکت
متضــاد بــا حکومــت امــوی داشــته باشــد،
یعنــی زمینه یــک حرکت انقابــی حاد وجود
نــدارد؛ چون آنهــا اجازه نمیدادنــد صدایی
بلنــد بشــود و اگــر صدایی بلند میشــد ،آن
صــدا را خامــوش میکردنــد و اصــًال تــاب و
تحمــل این قضیــه را نداشــتند .طبیعتا ،اگر
امام هم میخواســت مواضع صریح داشته
باشــد ،خونش هدر میرفت .خصوصا ،بعد
از قضیــه عاشــورا ،ایــن احتمــال خیلی قوی
بود که این کار انجام بشــود.
بــه همیــن علــت ،امــام روش دیگــری را
پیــش میگیــرد؛ یعنی راهــی کــه معترضانه
اســت ولی اعتراض حاد و صریح نیســت که
حکومــت را بــه واکنــش خیلی ســخت ،علیه
خــود و پیروانــش وادار کنــد .ایــن روش ،در
جامعه اســامی طرفدار ائمه علیهمالسام،
تــا قبــل از ایــن ســابقه نداشــت .در زمــان
هیچکــدام از ائمــه قبلــی ،ایــن روش را
نمیبینیــم .حضــرت ســجاد علیهالســام در
دوران امامتشــان از جامعه و مسلمانها،
بهبهانــه اینکــه حاکمیــت ،نمیگــذارد و
ســرکوب میکنــد و اختناق و فشــار هســت،
کنــاره نگرفــت؛ امــا یک روش خاص داشــت
و آن روش را در مســئله دعــا پیــدا میکنــد؛
یعنــی در پوششــی از دعــا -کــه یــک روش
نــرم و مایــم اســت -آن جهــاد ،حرکــت و
تکلیــف الهــی خویــش را در قبــال جامعــه
اســامی ،انجام میدهــد .در این حرکت ،ما
همــه ابعاد سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصادی،
ســبک زندگــی و اخــاق فردی-اجتماعــی را
داریــم .ایــن موضوعــی اســت کــه در حرکت
امامحســین علیهالســام هــم میبینیــم.
امامحســین علیهالســام ،همــه ابعــاد
زندگــی را بــا قیــام خــودش و بــا رفتــار علیه
حاکمیــت ،به مســلمانها میآموزد .کربا و
عاشــورا ،از همــه جهــت و در تمــام زمانها
الگــو و نمونــه اســت .ســیره امیرالمؤمنین،
امامحســن ،امامحسین و روش امامسجاد
علیهمالســام تمــام ابعــاد زندگی را شــامل
میشود.
اینطــور نیســت کــه امــام علیهالســام
بخواهــد بــا دعــا ،فقــط اخــاق جامعــه
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زندگی خانوادگی و
اجتماعی یا کار افراد،
میتواند به انسان کمک
کند .انسان میتواند از
صحیفه یادداشت بردارد.
یک تعلیمی از صحیفه
سجادیه را یادداشت کند
و همیشه همراهش داشته
باشد ،روزانه این را بخواند
و روی آن تأمل کند .اینها در
زندگی انسان مسلمان راه را
نشان میدهد ...

ســطح عالــیای از بیــان را در ادعیه خویش
بــهکار بگیرد تا به آن نتیجهای که میخواهد
برســد .بــه خاطــر همیــن دعاهــای صحیفه
مانــدگار شــدهاند؛ یعنی از آن ّ
جــو خفقان،
ســختی و ســرکوبی که نمیگذاشــتند ،امام
یــک کلمه حرف بزند -چه برســد بــه پیروان
و شیعیانشــان -این دعاهــا عبور کرده و به
ما رســیده اســت .هر بیان و دعایــی ماندگار
نمیشــود .ما معتقدیم دعاهایی که از امام
سجاد علیهالســام مانده ،زیباترین اشکال
مناجات با خداوند است.

اینجا ما میرسیم
به دوران امامت
امامسجاد علیهالسالم
که بعد از امامحسین
علیهالسالم ،باید
هدایت جامعه اسالمی
را در دست بگیرد .حاال
بحث این است که
امام چهکار باید بکند.
این قضیه ،شکلها و
صورتها...
اســامی را درســت کند .ایشان در قالب دعا
همــه مســائل را مطــرح میکنند .بــا این کار
امــام ،بهتریــن راهحــل را پیــش گرفتنــد .در
زمان حضرت امکان تشــکیل جلسه درس و
تربیــت شــاگرد فراهم نبود؛ ولــی دعاکردن،
حکام اموی،
ظاهرًا مشــکلی نداشــت .برای ّ
قابل درک نبود که امامســجاد علیهالســام
دعــا را برای انجــام وظیفه امامت اســتفاده
میکنــد؛ امــا آن کســانی کــه بایــد ایــن
موضــوع را درک میکردند .کســانی در زمان
امامســجاد علیهالســام ،متوجــه بودنــد
کــه امــام چگونــه دارد از وســیله دعــا ،برای
هدایت جامعه استفاده میکند؛ دعاها را از
امام ،میشنیدند و آن چیزی را که باید درک
و بــه آن عمل میکردند .ایــن ،کاری بود که
امــام ،در آن موقعیــت ،خیلی بهجــا و بهروز
انجــام داد و نتیجهاش را هم گرفت.
مــا در دوران امامســجاد علیهالســام و
بعــد از آن ،کمکم میبینیم که کســانی مرتد
شــدند .در روایــت داریــم کــه بعــد از قضیه
عاشورا و شــهادت امامحسین علیهالسام،
به جز ســه چهــار نفر بقیــه مردم برگشــتند،
نــه اینکه بیدیــن یا کافر شــدند ،بلکه وضع
زندگیشــان تغییــر کــرد .مســلمان بودنــد؛
ولی اســام حقیقی را نمیشــناختند و بهکار
نمیگرفتنــد .خــب این ســهچهار نفر ،اطراف
امامســجاد علیهالســام بودنــد و کمکــم با
همیــن دعاهــا و بــا همین روشــی کــه امام
بــرای هدایــت جامعــه و آگاهکــردن جامعه
و بیــان حقایــق بــرای جامعــه ،پیشگرفتــه
بــود ،ایــن افراد زیــاد شــدند تا میرســد به
دوران امامباقــر علیهالســام و امامصــادق
علیهالســام که میبینیم ،آن جلســات بزرگ
درس تشــکیل میشــود .این نتیجــه همان
تکلیفمــداری امامســجاد علیهالســام و
عمل به روش خاص دعا است .یک قالب به

ظاهــر نرم و مایم کــه البتــه در باطن آن ما
میبینیــم امام ،جهاد میکنــد؛ یعنی حرکت
خویــش را ادامــه میدهــد و بــه آن تکلیفی
که دارد عمــل میکند و به نتیجهای که خدا
ســرانجام امامت امام سجاد علیهالسام
در
ِ
مقدر کرده ،میرسد.
ّ
ادعیه موجود در صحیفه دارای
چه مضامینی است که از آنها ،میتوان
برداشت مبارزه سیاسی کرد؟
شــما مثــًال دعــای بیســتم صحیفــه را
ببینیــد .دعایی اســت که بهظاهــر مضامین
اخاقــی دارد؛ ولــی در حقیقــت مضامیــن
اخــاق فــردی ،در کنــار اخــاق اجتماعی در
آن هســت .یکی از مضامینش این اســت که
انســان از جهت اقتصادی ،به شــیوه خاصی
رفتــار کند .در ایــن دعا ،از خــدا میخواهیم
کــه مــا را از اســراف دور نگــه دارد .مــا را از
اشــرافیگری دور نگــه دارد؛ یعنی یک روش
اقتصادی میدهد ،میگوید آقا شــما اگر در
زمانــهای زندگی کردی که زمانه اختناق بود،
زمانه ســرکوب بود و نتوانســتی کاری بکنی
و آن حاکــم جور ،دارد از جهــت اقتصادی به
شما فشار میآورد و در منگنه قرار میدهد،
راهحلش این اســت که شــما اسراف نکنی و
از همــان اموال کمی کــه داری ،انفاق کنید.
خــب این بهظاهــر یک آموزه اخاقی اســت؛
اما در الیههای پنهانش ما میرســیم به یک
آموزه سیاســی؛ برای اینکه جامعه اســامی
حــکام اموی ،مقاوم
را در مقابل فشــارهای ّ
کنــد .اینجاســت که ایــن دعا ،بعد سیاســی
پیــدا میکنــد؛ یعنــی مــن عرضم این اســت
که اخاقیترین آموزههــا و تعالیم صحیفه،
سیاســیاند .بعــد اجتماعــی و سیاســی
دارنــد .ایــن امــر مســلم و آشــکاری اســت.
اینکه انســان بگوید اینها آموزههای اخاقی
اســت و ما االن با تفسیر این دعاها ،به بعد
سیاسی آنها میرسیم .نه ،چنین نیست .اگر
ما دوران امامســجاد علیهالســام را تحلیل
کنیــم ،آن وضعیــت مســلمانها و شــیعیان
آن دوران را نــگاه بکنیــم ،بعــد بــه ســراغ
صحیفــه برویم ،بــه این نتیجه میرســیم که
آموزهها عمدتا ،سیاســی و اجتماعی اســت
و راه مقابلــه با حاکم ظلــم و جور ،مثل یزید
و امثال یزید را نشــان میدهد.
یعنی حتی آن آموزههایی که االن
بهنظر میرسد ،یک سری آموزههای
اخالقی بوده است ،در زمانه خودش هر
کدام آموزههای سیاسی هم محسوب
می شد.
بلــه .واقعــا اینجــوری اســت .مــا اگــر

ابتدابهســاکن ســراغ صحیفــه برویــم ،بــه
همین نــگاه معمول میرســیم و میگوییم
اینهــا یــک ســری آموزههــای اخاقــی و
اعتقــادی اســت کــه خــب همه جا هســت و
در صحیفــه هم این مقــدار آمده و امام هم
بیان کرده اســت؛ ولی اگــر اول ،دوران امام
را بشناســیم و قضایــا را بفهمیــم و نســبت
حضــرت ســجاد علیهالســام بــا حکومــت و
رابطــه جامعــه اســامی با حکومــت ظلم را
ببینیم ،بعد بیاییم ســراغ صحیفه سجادیه،
آنموقــع ،بهتــر درک میکنیــم کــه اصــًال
ایــن صحیفه بــرای چیســت؛ یعنــی صحیفه
ســجادیه ،دعــا ،اخــاق ،یا اعتقــادات صرف
نیســت؛ بلکه امام ،اینهــا را در ربط با تعامل
بــا حاکمیت فرموده اســت .با این نــگاه اگر
ســراغ صحیفــه برویــد ،صحیفه دیگــر کتابی
نیســت که بگوییم در خلوت خودت بنشین،
یــک دعایــی از صحیفــه را بخــوان و اگــر
توانســتی بــه آن عمــل کــن .آنگاه صحیفه
را ِعــدل قــرآن میبینیــمِ ،عــدل نهجالباغه
میبینیــم کــه اگــر بخواهیــم در اقتصــاد،
سیاســت و مســائل اجتماعی اندیشــهورزی
کنیــم ،صحیفه ســجادیه در ایــن صورت یک
منبع اساســی بریا ما خواهد بود .متأسفانه
االن اینجــور نیســت و ایــن نــگاه بــه ایــن
شدت وجود ندارد.
رهبر انقالب بارها مردم و جوانان را
به انس با صحیفه دعوت کردهاند .دلیل
این دعوت چیست و چگونه میتوان آن
انس را ایجاد کرد؟
انس با صحیفه ســجادیه برای قلوب ما،
یک مســئله اساســی اســت؛ یعنــی صحیفه
ســجادیه کتاب  1400ســال پیش است؛ اما
اگــر بــا نــگاه درســت ،بــه صحیفــه مراجعه
کنیــم ،میبینیــم کتاب امروز ماســت؛ یعنی
کتابــی کــه واقعــا ،بــه طرحهــا و تعالیمش
نیــاز داریــم و آن را بایــد بهعنــوان یک کتاب
بالینــی ،همیشــه همــراه خودمــان داشــته
باشــیم و هرجایــی کــه میتوانیــم ،از آن
اســتفاده کنیم .برای افرادی هم که آشنایی
کامــل بــا زبــان عربــی ندارنــد ،ترجمههایی
هســت کــه میتــوان از طریــق آنهــا ،بــه
معــارف صحیفــه متصــل شــد .مراجعــه
مســتمر بــه صحیفــه ســجادیه ،یــک حالــت
انــس در مــا ایجــاد میکنــد؛ یعنــی انســان
بعــد از مدتــی احســاس میکنــد کــه بایــد
روزانــه ســراغ صحیفه ســجادیه بــرود و یک
نکتــه اخاقــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و...
از آن یــاد بگیــرد .کمکــم این به یــک جریان
در زندگــی انســان تبدیــل میشــود و خیلی
بــرکات هــم دارد و از جهــات مختلــف در

زندگــی خانوادگــی و اجتماعی یــا کار افراد،
میتوانــد بــه انســان کمــک کنــد .انســان
میتوانــد از صحیفه یادداشــت بــردارد .یک
تعلیمــی از صحیفــه ســجادیه را یادداشــت
کنــد و همیشــه همراهــش داشــته باشــد،
روزانــه ایــن را بخوانــد و روی آن تأمــل کند.
اینها در زندگی انســان مسلمان راه را نشان
میدهــد و آن را با برکت میکند .مســیری را
تمســک به
که خدا از انســان خواســته که با ّ
اهلبیتعلیهمالســام طــی کند ،این مســیر،
به این شکل طی میشود.
ما در زندگیمان با مســائل متعددی سر
و کار داریــم وقتی در صحیفه نگاه میکنیم،
همان موضوعات بیان شــده اســت؛ اینکه
شــما در زمینههای مختلــف ،چهجوری باید
رفتار کنید .در ســبک زندگی ،نوع فکرکردن،
مســائل اعتقــادی ،علمــی و واقعــی و
خارجــی در ســبک زندگی در زمینــه فردی و
اجتماعی ،در مســائلی که انسان ،روزمره با
آن درگیــر اســت ،اینکه با دیگــران چهجوری
برخــورد کنــد ،بــا پــدر و مــادرش چهجوری
برخــورد کنــد ،بــا امامــش بــا رهبــر جامعــه
اســامیاش ،چهجــوری برخورد کنــد .اینها
همه چیزهایی اســت که از صحیفه استفاده
می شود.
جدای از محتوای غنی صحیفه
سجادیه ،این کتاب از منظر زیبایی
شناختی شامل چه مواردی است؟
صحیفــه زبانــش ،زبــان دعــا اســت .زبان
دعــا ،خصوصیاتــی دارد کــه غیــر از زبــان
معمــول اســت .زبان لطیــف ،نــرم و جذابی
اســت .زبانی که در آن احساسات و عواطف
هســت .وقتــی ایــن زبــان ،در مناجــات بــا
خداونــد اســتفاده میشــود ،جذابیــت و
عاطفــهاش چندبرابــر اســت و روحانیــت
خاصــی بــه خــودش میگیــرد .مناجــات بــا
خــدا ،از زبــان یــک معصــوم در اعلیدرجــه
فصاحــت و باغــت و هــر کلمــه و تعبیــرش
بهجــای خــود بیــان شــده اســت .بهتریــن،
لطیفتریــن ،جذابتریــن و بهجاتریــن
کلمــات را امــام معصــوم اســتفاده میکند؛
مــا نهجالباغــه ،صحیفــه ســجادیه ،روایات
و دعاهــا را اینجــوری میبینیم .برجســتگی
صحیفــه ســجادیه بــه ایــن دلیــل اســت که
امــام ،اوج باغــت و رســایی کام را در
دعاهای خودش اســتفاده کرده؛ چون قرار
تجلیگاه هدایت و رهبری
اســت این ادعیهّ ،
برای مســلمانها و جامعه اســامی باشــد.
امام ســجاد علیهالســام رهبری جامعه را با
بیان حقایق ،در قالب دعا انجام داده اســت
و ایــن موضــوع ایجــاب میکــرده کــه امام،

بهعنوان سؤال آخر ،ترجمه شما
از صحیفه سجادیه چند سال قبل مورد
تحسین رهبر انقالب اسالمی قرار گرفت .در
این ترجمه ،چه مالکهایی را در نظر گرفتید
که آن را خواندنیتر کرده است؟
قبــل از اینکــه مــن به این ســؤال پاســخ
بدهــم ،بایــد بگویــم کــه مــن هــم مثــل هر
فــرد معمولــی ،وقتــی متوجــه شــدم کــه
رهبــر انقــاب ،توجــه و عنایتــی بــه ترجمــه
بنــده کردهانــد ،حالــت شــعف و ذوقزدگی
پیــدا کــردم؛ ولی ســعیم بر این بــود که این
موضــوع باعــث نشــود کــه فکــر کنــم حــاال
ترجمــهی من ،یــک امتیازات خاصــی دارد و
با این فکر ،یک تشــخصی بــرای خودم قائل
بشوم .از توجه حضرت آقا به ترجمه خودم،
نخواســتم به این نتیجه برسم؛ بلکه یک چیز
دیگــری در نظــرم آمــد و آن اهتمــام حضرت
آقــا به صحیفه ســجادیه اســت؛ یعنی امروز
پس از  1400ســال صحیفه ســجادیه دارد از
غربــت در میآیــد .در طول  1400ســال قبل
ما به این شکل ،به صحیفه سجادیه ،رجوع
نداشــتیم کــه مثــًال آموزههــای ایــن کتــاب،
بخواهد وارد زندگی بشــود .کســانی باشند
کــه بــا ایــن نــگاه ،ســراغ صحیفــه ســجادیه
بروند و آن را شــرح بدهند ،ترجمه کنند و در
صحبتها و ســخنرانیها و خطابههایشــان
بیاورنــد .رهبــر انقــاب اســامی از کســانی
اســت که به ایــن قضیه اهتمــام دارند .حاال
اینکه از روی تقدیر الهی ترجمه ما به دســت
ایشــان رسید ،از بخت خوب بنده است .من
قبــل و بعــد از ترجمــه خــودم ،ترجمههــای
خــوب زیــادی از صحیفــه ســجادیه دیــدم؛
وقتــی کــه میخواســتم ترجمــه را انجــام
بدهــم ،بــه شــروح و ترجمههــای دیگــر هم
مراجعــه میکــردم کــه ترجمههــای خوبــی
هســتند .ایــن لطــف خــدا بــوده کــه ترجمه
بنده مورد توجه قرار گرفت.
در ترجمــه صحیفــه تاشــم بــر ایــن بــود
کــه جهــات ادبــی کام رعایــت شــود .بــه
صحیفــه ســجادیه ،بایــد بهعنــوان یک متن
دعایی-ادبــی نگاه کنیم؛ یعنــی اوج معانی
و بیــان بدیــع ادبیــات عــرب را در دعاهــای
صحیفــه ســجادیه میبینیــم و هــر انســانی
که عربزبان باشــد ،وقتــی دعاهای صحیفه
ســجادیه را میخوانــد ،از لحــن دعا و آهنگ
دعا ،لذت میبرد و برایش خوشــایند است.
هدفــم این بود کــه وقتی یک فارســی زبان،
ترجمــه را میخواند از خــود ادبیات ترجمه،
جــدای از دعــا ،لــذت ببــرد؛ یعنــی ترجمهای
آهنگیــن و ُم َقفــا باشــد و تا جایــی که مجال
بود ،از صناعات ادبی بهره گرفتم .شاید این
ویژگیهــا روی هــم رفته ،باعث شــد که این
ترجمــه مورد توجــه قرار بگیــرد و آن را برای
عامه قابل استفاده کند.

