
بدون شک حرف زدن بچه ها و شنیدن 
اولیــن کلمــات از زبان آن هــا ، از   حسام الدین نجفی  

شیرین ترین و مهم ترین اتفاقات زندگی هر پدر و مادری است. 
برای همین هــم از زمانی که والدین فکــر می کنند کودک 
به تدریج باید حرف بزند، او را تشویق می کنند تا کلمات ساده 
را تکرار کند؛ البته عالوه بر ذوق و شوق والدین، نباید فراموش 
کنیم حرف زدن و پیشــرفت مهارت های گفتاری بر ســایر 
جنبه های رشــد کودک نیز تاثیر می گذارد. با این حال، اگر 
کودکی دیر شروع به حرف زدن کند، چاره چیست؟ والدین 
چه کاری انجام بدهند و اصال چطور باید متوجه شــد تاخیر 
کودک در حرف زدن عادی است یا غیرعادی؟ در این زمینه با 
داود ســبحانی، دکترای گفتاردرمانی و عضو هیئت علمی و 
مدیر گروه آموزشــی گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

گفتار درمانی چیست؟
به چه دلیل گفتاردرمانی در چند ســال گذشته اهمیت ویژه ای پیدا 
کرده است؟ دکتر سبحانی قبل از شروع، توضیح کوتاهی درباره این 
حوزه می دهد و می گوید: گفتاردرمانــی به عنوان ترکیبی از دانش و 
هنر از مجموعه گســترده ای از علوم انسانی و تجربی بهره می گیرد و 
کسب مهارت در آن مستلزم فراگیری مباحث پایه از جمله نوروآناتومی 
و فیزیولوژی مکانیسم گفتار، زبان شناسی و آواشناسی، روان شناسی و 
روان پزشکی و نیز مباحث تخصصی بیماری شناسی، ارزیابی و درمان 

اختالالت گفتار و زبان است.
وی می افزایــد: گفتار درمانی به طور کلی علمی اســت که به ارزیابی 
و تشــخیص و درمان انواع اختالالت گفتــاری می پردازد. اختالالت 
گفتاری شایع شامل لکنت، اختالالت تولید)اختالل در تلفظ صداها(، 
اختالالت صوتی، تاخیر در رشد گفتار و زبان، اختالالت گفتاری ناشی 

از فلج مغزی، کم شنوایی، سکته های مغزی و ... است.

اختالالت گفتار و زبان چیست؟
دکتر سبحانی با اشاره به انواع اختالالت شایع در گفتار وزبان، می گوید: 
تاخیــر در گفتاروزبان، اختــالالت روانی گفتــار، اختالالت صوت، 
اختالالت زبانی، اختالالت تشــدیدی و اختــالالت تولیدی از جمله 
بیماری های شایعی است که در صورت دیده شدن آن توسط والدین 

بایــد هرچه زوتر به متخصص مراجعه کرده و درمان را آغاز کنند. وی 
در ادامه با بیان ویژگی های هر کدام از اختالالت ذکر شده، می گوید:

1 تاخیر در گفتار و زبان

افرادی دارای این مشــکل هســتند که به دالیــل مختلف ازقبیل 
ناشنوایی، عقب ماندگی ذهنی و فلج مغزی دیرتر از حد طبیعی شروع 

به صحبت می کنند و گفتار و زبانشان درحد سنشان نیست؛
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افرادی که لکنت زبان و پریده گویی دارند، جزو این گروه هستند.
 لکنت زبان)stuttering (: زمانی اتفاقی می افتد که در روند 
طبیعی گفتار، وقفه های غیرطبیعی و ناگهانی به واسطه تکرار صداها، 
هجاها، کشیده گویی )طوالنی ادا کردن صدا ها، کلمات(، میان پرانی، 

گیر)قفل( و رفتارهای وابسته ایجاد می شود.
 بریده گویی ) cluttering (: زمانی اتفاق می افتد که میزان 
تکلم دچار اشکال شــود و گفتار فرد بیش از حد سریع باشد و فرد در 

گفتار از گفتن برخی  اصطالحات صرف نظر کند؛
3 اختالالت صوتی

زمانی اختالل صوتی وجــود دارد که کیفیــت، زیرو بمی، بلندی و 
انعطاف پذیری صوت فردی متفاوت از صوت افراد جنس؛ سن، گروه و 
فرهنگ مشابه وی باشد. وجود یا نبود اختالل صوت و میزان آن نسبت 

به قضاوت شنونده متفاوت است؛
اختالالت زبانی 4

دراثر آسیب به مناطق مختلف مغزی در نیمکره چپ به علل مختلف 
مانند تصادف، ســکته مغزی، تروما و... اختاللی در زبان و شــناخت 
فرد به وجود می آید که در منابع آن را به عنوان آفازی یا زبان پریشــی 
می شناسیم. آفازی براساس منطقه ای که آسیب دیده، تقسیم بندی 

شده است؛
اختالالت تشدید صوت 5

تشدید، زیر مجموعه کیفیت صوت است. در اختالالت تشدید دراثر 
اختالل در عمکرد دریچه کامی حلقی )دیواره  پشــتی حلق( به علل 
مختلف فرایند تشــدید صوتی به درستی انجام نمی شود و به عبارت 

دیگر توازن دهانی  خیشومی )خیشوم یا بینی( به هم خورده است.

اولین مراحل پیشرفت گفتاری، ایجاد صداهای نامفهوم 
است

دکتر سبحانی سپس با اشاره به ویژگی های داشتن گفتار سالم و بدون 

 ، خیر تا
می گوید: 

کــودکان 
ز  تــا قبــل ا

یک ســالگی باید 
بتوانند نشــانه هایی 

بروز دهند که نشــان دهنده 
اســتفاده از صداها برای ایجاد ارتباط 

با محیط اطراف باشد. اولین مراحل پیشرفت 
گفتاری، ایجاد صداهای نامفهوم توسط کودک 
است. همین طور که کودک بزرگ تر می شود 
)حدود 9 ماهگی(، شــروع بــه ردیف کردن 
صداها می کند و سعی دارد تا آواهای مختلف 
را به هــم پیوند بدهد و کلماتی مثل »ماما« 
و »بابا« بدون اینکه واقعا معنای دقیق این 

کلمات را بداند، بیان کند.

وی در ادامه 
می گویــد: تــا 
سن پانزده ماهگی، 
نــد محــدوده  ا می تو
وســیعی از اصوات کالمی را 
به کار ببرد و دست کم یک یا چند کلمه 

صحیح را بیان کند. 
کودک باید تا هجده  ماهگی دامنه لغاتی در 
حد بیست  کلمه داشــته باشد و تا دوسالگی 
قادر باشــد حدود پنجاه کلمه یا بیشــتر را 
بیان کند؛ همچنین کودک قادر است که دو 
کلمه را با هم ترکیب کند. مثل »بابا رفت«. 
یک کودک دو ساله قادر به انجام دستورات 
دو قسمتی اســت )مثال: لطفا عروسکت را 

بردار و لیوانت را به من بده(. در ســنین دوتاسه  سالگی، والدین اغلب 
شاهد یک تحول اساسی در صحبت کردن کودک خود هستند. دامنه 
لغات کودک به یک باره افزایش می یابد و او می تواند سه  کلمه یا بیشتر 

را با هم ترکیب کند و جمله بسازد.

علل تأخیر در رشد گفتار و زبان چیست؟
یک سری از کودکان دیر زبان باز می کنند؛ در این مواقع، لزوما ممکن 
نیست مشکل عمده ای باشد. ممکن است جنبه ارثی داشته باشد. اما 
اگر این مدت صحبت نکردن طول بکشــد و کودک متناسب با سن و 
سال خود گفتار نداشــت، بایستی مورد ارزیابی آسیب شناس گفتار و 

زبان یا متخصص اطفال قرار گیرد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشــهد عوامل الزم برای گفتار صحیح و 
مناسب را تشــریح می کند و می گوید: گفتار درمان با بررسی شرایط 
کودکانی که خوب حرف نمی زنند، علت این امر را شناسایی و درمان 

می کند. 
یک ســری از بیماری ها و اختــالالت منجر به تاخیر در رشــد گفتار 
و زبان می شــوند که عبارت اند از عقب ماندگی ذهنی، کم شــنوایی، 
شکاف کام، اختالل بیش فعالی و کم توجهی، فلج مغزی، زبان پریشی، 
اوتیسم و آســیب های جز ئی مغز اســت. وی می گوید: ناگفته نماند 
چنانچــه کودک از هر جهت ســالم بوده، ولی محیــط غنی ازلحاظ 
تحریکات مناســب گفتــاری، به دالیلــی از قبیل  حضورنداشــتن 
یا  ســالم نبودن روانــی مادر یا تعامــل کالمی کم با کــودک، وجود 
 نداشته باشــد نیز  ممکن اســت دچار تاخیر در رشــد گفتار و زبان 

بشود.

عوامل مؤثر در رشد گفتار و زبان چیست؟
کیفیت و کمیت تعامل گفتاری بین والدین و کودکان بر روی رشــد 
گفتار و زبان آن ها تاثیر می گذارد. دکتر سبحانی می گوید: والدین باید 
تحریک گفتار را زود هنگام و در فاصله کوتاهی پس از تولد کودک آغاز 
کنند؛ چراکه برخورداری از کالم روان، هنری است که آموختن آن از 
بدو تولد آغاز می شود. خواندن شعر و ترانه های کودکانه  یا الالیی های 
قبل از خواب تاثیر زیادی در پرورش توانایی تکلم کودکان دارد. بهتر 
است والدین از همان ماه های اول تولد،  هنگام به آغوش گرفتن کودک 
با صدای کودکانه و مالیم شعرهای ساده، کوتاه و ریتمیک را بخوانند. در 
حین خواندن شعر یا داستان از حرکات دست و بدن زیاد استفاده کنند.

وی می افزاید: برای کودکان ســنین پیش دبستانی الزم نیست متن 
کتاب داستان خوانده شــود؛ بلکه باید والدین با زبان ساده، داستان را 
تعریف کنند. توجه داشته باشــند محتوای داستان یا شعر بایستی با 
سن کودک و توانایی درک او، تناســب داشته باشد. اختصاص زمانی 
برای صحبت با کودک آن هم به طور مســتقیم بســیار اهمیت دارد و 
قوه تکلم او را تقویــت می کند و توصیه می شــود حین صحبت به او 
نگاه کنید تا حس کند که شــما منحصرا به او توجه دارید؛ این کار به 
 او کمک می کنــد تا حالت های صورت را یاد گرفتــه و با گفتار همراه 

کند.

تاخیر در رشد گفتار را چه زمانی باید جدی گرفت ؟
تصوری که از دیرباز و البته به غلط میان مردم رایج بوده، این اســت که 
می توان تا دویاسه سالگی برای شروع گفتار صبر کرد؛ ولی واقعیت این 
است که غیر از سن، عوامل زیاد دیگری در رشد طبیعی گفتار مداخله 
می کنند. عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی گفتاردرمانی می گوید: 
گاهی الزم اســت خیلی زودتر از دو سالگی اقدامات آموزشی و درمانی 
برای کمک به رشــد گفتار کودک شروع شــود. وی در همین زمینه 
از والدینی که نگران رشــد گفتار کودک خود هســتند، می خواهد به 
چند سوال ساده پاسخ دهند. پاسخ این سواالت می تواند در شناسایی 

اختالالت اولیه کودکشان کمک کند.
درک زبانی : آیا کودک شما مشابه هم ساالن خود گفتار  یا دستورات 

کالمی دیگران را می فهمد ؟ ) بلی- خیر(
هوش : آیا به نظر شما هوش کودک در حد طبیعی است ؟) بلی - خیر(

رشد حرکتی : آیا کــودک مراحل رشد حرکتی را عادی طی کرده 
است ؟ ) بلی - خیر(

) یعنی سن نشستن ، چهار دست وپا رفتن و راه افتادن طبیعی بوده ؟ (
شنوایی : آیا شنوایی کودک عادی است ؟ ) بلی- خیر(

وضعیت مادر در دوره بارداری : آیا همه چیز در دوره بارداری خوب 
و عادی بوده ؟ ) بلی - خیر(

)یعنی مادر بیماری نداشــته ، دارو مصرف نکرده ، ضربه به شــکم وارد 
نشده ، شوک عصبی شدید یا استرس های طوالنی مدت نداشته و.... (

تولد : آیا در زمان تولد همه چیز خوب و عادی بوده است ؟ )بلی - خیر (
 )یعنی مشکالتی از قبیل زردی ، خفگی و... پیش نیامده است . (

سوابق پزشکی : آیا سوابق و تاریخچه پزشکی کودک کامال طبیعی 
و بدون مشکل بوده است؟ ) بلی - خیر(

) یعنی سابقه تشنج ، ضربه به سر ، بیماری های شدید  یا طوالنی مدت ، 
بستری شدن و ... نداشته است  .(

رفتار: آیا رفتارهای کودک متناسب با سن و جنسیت وی هست ؟ 
)بلی - خیر(

)یعنی شیطنت و تحرک بسیار زیاد ، یا پرخاشگری نداشته است.(
سبحانی می گوید چنانچه پاسخ هریک از سواالت  منفی باشد، بهتر است 
برای کنترل گفتار کودک خود به یک گفتار درمانگر مراجعه کنید تا با 
ارزیابی تخصصی علت تاخیر بررســی شود و در صورت نیاز پیشگیری 

الزم انجام شود.

در صورت وجود مشکل در گفتار و زبان به کجا مراجعه کنیم؟
از سال 88 و به دنبال تاسیس رشته گفتاردرمانی در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد فعالیت هایی نیز در راه اندازی و فعال سازی بخش های بیمارستانی 
صــورت پذیرفته اســت. در حال حاضر بخش هــای گفتاردرمانی در 
بیمارستان های دکتر شــیخ، قائم )عج(، امام رضا )ع(، شهید کامیاب، 
شهید هاشمی نژاد و ابن سینا فعال هستند و در اکثر این بیمارستان ها 
اعضای هیئت علمی و کارشناســان گروه مشــغول به فعالیت و انجام 
خدمات توان بخشی هستند. عالوه بر این مراکز خصوصی متعددی در 

سطح شهر در حال فعالیت هستند.
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کاربلد درمانگاه

نوشیدن قهوه در شب های امتحان ممنوع
پژوهشــگران به افرادی که باید برای امتحانات درسی خودشان را آماده کنند، هشدار می دهند به هیچ وجه 
از کافئین برای رفع خستگی و خواب آلودگی در شب های قبل از امتحان استفاده نکنند. بر اساس تحقیقات 
دانشمندان دانشگاه براندیس، خواب می تواند یک عامل بسیار مهم برای تقویت حافظه و به خاطر سپاری آموخته 
باشد؛ در حالی که مصرف قهوه می تواند سبب اثر گذاری بر غده هیپوکامپ مغز و تخریب فرآیند ذخیره سازی 
حافظه در آن شــود. به افراد توصیه شده در شــب های امتحان از نوشیدنی های گرم، میوه و سبزیجات تازه، 
پروتئین و دانه های آجیل استفاده کنند.

سالمت مردان و استفاده از  کرم ضدآفتاب  
به گفته متخصصان پوســت، مردان هم باید از کرم ضدآفتاب استفاده کنند. شایع ترین بیماری های پوستی و 
حساسیت های پوستی در فصل بهار اگزما، خارش های پوستی، خشکی پوست و آفتاب سوختگی است. به همین 
دلیل پزشــکان مصرف کرم های ضدآفتاب را در فصل بهار توصیه کرده اند. ضدآفتاب ها در دو نوع فاقد چربی و 
انواع چرب  استفاده  می  شوند که فاقد چربی مناسب پوست های جوش دار، حساس و چرب است و ضدآفتاب های 
چرب ویژه پوست های معمولی، غیرحســاس و بدون جوش است و افراد باید ضد آفتاب را هر دو ساعت یک بار 

تجدید کنند. معموال کرم ضدآفتاب با SPF 30 مناسب تر است.

این صفحه  متعلق به شما و اعضاي خانواده شماست. ما بنا داریم در ستوني که مدت ها با آن 
همراه بوده اید، همچنان به دنبال پاسخ به سؤاالت شما درباره  مشكالت جسمي و روحي تان 
باشیم. پرسش هاي  خود را به شماره 30007289 پیامک زده  یا با تماس با شماره  5-37288881  

داخلي 254 ،صفحه  خانه زندگی ، با ما درمیان بگذارید.

......
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امیرمقدم- در صورتی که اهل اتو کــردن لباس ها و 
ملحفه ها در خانه هستید و هر هفته ساعتی را به این کار 
اختصاص می دهید، توصیه می کنیم حتما در انتخاب 
نوع اتویتان دقــت کنید تا هم وقت کمتــری را صرف 
اتوکشــی لباس ها بکنید و هم کیفیت کارتان افزایش 
یابد. به طور کلی یک اتوی ایدئال، اتویی است که سبک 
باشد، انرژی کمی مصرف کند، به پارچه صدمه نرساند و 
به واسطه کفی مناسبی که دارد، به راحتی روی پارچه لیز 
بخورد و چروک پارچه را باز کند. با این وجود، با توجه به 
نیاز شما و کارآیی که هرنوع اتو دارد، این امکان برای شما 

فراهم است تا یکی از انواع اتوهای زیر را که پرکاربردترین اتوهای مورد استفاده در بازار هستند، انتخاب کنید.
اتوی خشک: این نــوع اتو امکانات محدودی دارد. جنس کفی آن از فلز های سنگین یا استیل است. 
چروک البسه ضخیم را به سختی برطرف می کند و اتوکشی با آن راحت نیست؛ البته درمقایسه با سایر مدل ها، 

قیمت آن ارزان تر است.
اتوی پرسی: استفاده از این نوع اتوها در حال افزایش است؛ اما این اتوها جای بیشتری اشغال می کنند 
و برای اتوکشــی پارچه های نازک بافت، به ویژه پوشاک زنانه که قسمت های دارای انحنا، چین دار و بسیار 
ظریف زیادی دارد، خیلی مناسب نیســتند. با این حال، گنجایش بیشتر مخزن آب، نمایشگر دیجیتال 

تنظیمات، امکانات حرفه ای بیشتر و... از مزایای آن هاست.
اتوی بخار: اتو بخار تا اندازه ای کارآیی دو مدل قبل را دارد و به نسبت آن ها هم سبک تر، کوچک تر و برای 
اتوکشی انواع پارچه و پوشاک راحت تر است. از این رو برای خیلی ها، شاید بهترین انتخاب اتوی خانگی باشد؛ 

پس الزم است قبل از خرید به چند نکته مهم درباره این نوع اتوها توجه داشته باشید.
اتوی شما حتما باید مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی باشد که به طور خودکار پس از چند دقیقه  1

ثابت ماندن خاموش شود؛
2 مجهز بودن اتو به سیستم پاک کنندگی خودکار باعث می شود که ذرات گرد و غبار از درون آن بیرون 

بیاید و کارکرد اتوی شما همیشه مانند روز اول حفظ شود؛
3 جنس کفی این اتوها به طور معمول از سرامیک یا تفلون و در بعضی مدل های ارزان تر از جنس استیل 

است. اتو با کفی فلز و استیل نخرید، زیرا باعث برق   افتادن بیشتر پارچه  می شود؛
از داشتن سیستم ضد آهک در اتوی خریداری شده، مطمئن شوید، زیرا سبب طول عمر بیشتر وسیله  4

شما خواهد شد؛
در انتخاب اتوهای بخار از داشــتن دکمه قطع و وصل بخار، عایق بندی مناســب برای جلوگیری از  5

بیرون ریختن آب حین تکان دادن اتو نیز مطمئن شوید؛
6 به توان مصرفی و طول مناسب سیم انتقال برق و کیفیت کابل هم دقت کنید. این موضوع بر کیفیت کار 

اتو و اتوکشی راحت تر شما تاثیر دارد؛
تعداد سوراخ هایی را که زیر کفی وجود دارد، کنترل کنید. هر چه تعداد این سوراخ ها بیشتر و در همه  7

کف، به  ویژه نوک آن پخش شده باشد، بهتر است.

مطالعات علمی نشان 
می دهد؛ کیفیت و 

کمیت تعامل گفتاری 
بین والدین و کودکان 

بر روی رشد گفتار 
و زبان آن ها تاثیر 

می گذارد. از این رو 
والدین باید تحریک 

گفتار را زود هنگام 
و در فاصله کوتاهی 
پس از تولد کودک 
آغاز کنند؛ چراکه 

برخورداری از کالم 
روان، هنری است که 

آموختن آن از بدو 
تولد آغاز می شود... 

 

 لکنت، اختالالت 
تولید)اختالل در 
تلفظ صداها(، 
اختالالت صوتی، 
تاخیر در رشد گفتار 
و زبان، اختالالت 
گفتاری ناشی از فلج 
مغزی، کم شنوایی، 
سکته های مغزی و ... 
مهم ترین اختالالت 
گفتاری شایع 
هستند که می توان 
آن ها را به کمک 
علم گفتار درمانی 
ارزیابی و تشخیص و 
درمان کرد...

   دکتر جواد کرباس فروشان- متخصص داخلی    

مورمورشدن بدن دالیل مختلفی دارد
5315...0915: اگر کســی یک قسمت بدنش مور مور کند و بدنش بلرزد، 

مشکل چیست؟
2121...0939: جوانی 31 ساله و به شدت سرمایی هستم. اکنون مدتی است هنگام سرما 

بدنم مورمور می شود. این مشکل نشانه چه بیماری است؟
چند نکته مبهم در سوال اول وجود دارد. اول اینکه مورمورشدن در کجای بدن اتفاق می افتد  و 
اینکه بدن چه وقت و در کجا لرزش دارد؟ چنین عالئمی ممکن است با طیف وسیعی از بیماری ها 
همچون فشارخون پایین، وجود مشکل در سیستم لنفاوی، کمبود ویتامین یا وجود ضایعه در 
همان ناحیه بدن ارتباط داشته باشــد. به عنوان مثال اگر مورمورشدن در قسمت دست است، 

شاید مربوط به اعصاب دست یا ناشی از آرتروز گردن باشد که حتما نیاز به معاینه و بررسی دارد.
در سوال دوم اشاره شده که فرد سرمایی است و یکی از بیماری های مرتبط که حالت سرما در فرد 
ایجاد می کند، کم کاری تیروئید است. از طرف دیگر کم خونی، افت فشار خون و کمبود ویتامین ها 
هم ممکن است چنین حالتی ایجاد کنند؛ ولی برای تعیین دقیق مشکل باید با مراجعه به متخصص 

یک چکاپ کامل انجام بدهید.

تاثیر ابتال به بیماری ها در افزایش فشارخون
4349...0918: خانمی 50 ســاله و مبتال به فشارخون هستم. چندسال 
آتنولول مصرف می کردم و دوسالی هم هســت که لوزارتان 50مصرف می کنم؛ اما 

تازگی ها دیگر جواب نمی دهد و فشارم را پایین نمی آورد.
اینکه چرا فشارخون فرد با وجود مصرف دارو باز هم پایین نمی  آید، دو علت مختلف دارد؛ یکی اینکه 
ممکن است فرد دچار مشکل یا بیماری دیگری شده باشد که چنین حالتی ایجاد می کند، مثال 
ابتال به مشکالت عروقی، کلیوی و... ممکن است در میزان فشارخون تاثیرداشته باشد. همچنین 
ابتال به دیابت یک بیماری موثر در کاهش یا افزایش فشارخون است که تشخیص دقیق آن نیاز 

به بررسی پزشک دارد.
عامل دیگر موثر در ثابت ماندن فشارخون با وجود مصرف دارو، مقاومت دارویی است. دربرخی 
موارد ممکن اســت فرد به تاثیر یک دارو عادت کرده و بدن آن را بی اثر کرده باشد. در این صورت 
می توان داروی مناسب دیگری را زیر نظر متخصص تجویز کرد  و داروی کنونی را تغییر داد. در هر 
صورت بهتر است به دلیل عوارض فشارخون باال نسبت به مشکل خود پیگیری های الزم را کرده 

و درمان را آغاز کنید.

سمت خدا

 اعمال خود را بازنگری کنیم

حاشیه

خداوند در آیه53 سوره زمر می فرماید: »بگو: 
ای بندگان من، که بر خویشتن زیاده  روی 
روا داشته  اید، از رحمت خدا نومید نشوید. 
در حقیقت، خدا همه گناهان را می  آمرزد، 

که او خود آمرزنده مهربان است.«
اصل، ترک گناه است. اگر انسان آن را ترک 
نکند، نمی تواند بر ساحل رحمت الهی قرار 
گیرد؛ زیرا رحمــت، مغفرت و غفران الهی، 
دریای بزرگی اســت که انسان ها به راحتی 
می توانند وارد آن شده و پاک بیرون آیند و 

 انسان گناهکار، توانایی نزدیک شدن به این دریا را ندارد.
در واقع یکی از نتایج گناه این است که نمی گذارد که انسان در عبادت های خود تمرکز داشته 
باشد. به طور مثال، خواندن نماز برای هرکس امکان  دارد ولی این امر که انسان در حال نماز 
دل خود را به پروردگار سپرده و فقط متوجه او باشد و چیزی جز خداوند متعال در ذهنش 
نباشد، به تمرکز نیاز دارد که آن را حالت توجه می نامند. بنابراین، گناه نمی گذارد که انسان 

این حالت را داشته و آن را حفظ کند و نسبت به خودش بازنگری داشته باشد.
یکی از کارهای عبادی این اســت که انسان بین نماز صبح تا طلوع آفتاب نسبت به کردار و 
اعمال خود رسیدگی و بررسی و از این فرصت خوب استفاده کند و  به چگونگی رفتارش با 

دیگران بیندیشد و بازنگری داشته باشد.
چرا دعا مستجاب نمی شود

گاهی با خود می گوییم که چرا دعایمان مســتجاب نمی شــود و پاسخ این است که گاهی 
مصلحت نیســت؛ ولی علت اصلی و بیشتر مواقع به دلیل گناهانی است که انجام داده ایم و 

فراموش شدن آن به دلیل نداشتن بازنگری  در اعمال است.
به بیان دیگر، گناه موجب می شود که عبادت انسان فرد را به خدا نزدیک نکند؛ زیرا شیطان 

بین او و خدا حضور دارد، در حالی که دعا را معراج انسان مومن دانسته اند.
اگر بخواهیم این مطلب را بیشتر روشن کنیم، می توان به مخلوط شدن سم در غذای سالم 
اشاره کرد و پرسید که آیا این غذا بدن انســان را تغذیه می کند؟ گناه نیز حکم سم را دارد 
که در کنار انجام عبادت، حضور داشــته باشد؛ یعنی به هر میزان که گناه داشته باشیم، از 

پروردگارمان دور می شویم.
همان طور که در آیه 10 سوره روم می خوانیم: »آن  گاه عاقبت کسانی که زشت کاری کردند، 
این شــد که آیات خدا را تکذیب کردند و آن ها را بــه ریش خند می  گرفتند«، گناه موجب 

گمراهی می شود و استمرار و تداوم آن انسان را از مسیر حق خارج می کند.

حجت االسالم و المسلمین فرزانه

حشــمتی- یکی از دالیــل  اصلی   که 
کودکاِن مبتال به لکنت زبان یا مشــکالت 
گفتاردرمانــی نتیجــه نمی گیرنــد، 
 همراهی نکــردن صحیح  والدین اســت. 
معموال کودکانی که به دلیل اختالل های 
گفتار و زبان همراه مادر یــا پدر یا هر دو 
والد بــرای اولین بــار در کلینیک حضور 
پیــدا می کنند، ارزیابی  می شــوند و قرار 
جلسات منظم هفتگی برای آن ها تعیین 
خواهد شد. ممکن است والدین در جلسه 
حضور داشته باشند یا خارج از اتاق درمان 

منتظر بمانند.
معموال بعد از هر جلسه، گفتار درمانگر توصیه های الزم در مورد تمرین ها را به و الدین می دهد 
و آن ها در طول هفته باید سعی کنند تمرین ها را در منزل انجام دهند تا یادگیری در محیط 
واقعی زندگی انجام شود و کودک آنچه می آموزد، به محیط های روزمره زندگی تعمیم دهد.

متاســفانه برخی  والدین بعد از مراجعه اول یا گذراندن چند جلسه گمان می کنند نیازی به 
 ادامه درمان نیست و خودشــان می توانند درمان را انجام دهند؛ اما این باور کامال نادرست

 است.
والدین به تنهایی و بدون مشــاوره آسیب شــناس گفتــار و زبان قطعا نخواهند توانســت 
آموزش های الزم را برای کودک خود انجام دهند. آسیب شــناس گفتار و زبان در طول دوره 
درمان هم نقش درمانگر و هــم نقش هدایتگر والدین را انجام می دهــد و موثرترین نتایج 
 درمانی از همکاری ســه عنصر اصلی درمان یعنی مراجع، درمانگر و والدین به دست خواهد

 آمد.
توصیــه ویژه متخصصان این اســت که مادران هر قــدر می توانند با بچه هــا حرف بزنند؛ 
حتــی در دوران نــوزادی. متاســفانه بســیاری از مادران فکــر می کنند نــوزاد چیزی 
 نمی فهمــد، پس حرف زدن با او بیهوده اســت؛ درصورتی که او با شــنیدن حرف ها قادر به 

حرف زدن می شود.
بنابراین حرف  زدن با کودک و ارائه محرک های کالمی مانند نوار و قصه های کودکان می تواند 
در توانایی گفتاری کودکان موثر باشد. سیستم شنوایی کودک از دوران جنینی کامل است 

و مادر می تواند با دادن محرک های صوتی نوزاد را آماده کند .
مادر در واقع اولین معلم کودک است و می تواند با خواندن شعر توانایی کالمی و گفتاری کودک 
را افزایش دهد. قافیه شــعر در واقع تشخیص صداهای مشابه برای کودک را فراهم می کند. 
شعر خواندن باعث می شــود گوش کودک به قافیه عادت کند و زیربنای یادگیری خواندن 
و نوشتن از همین جا گذاشته می شــود. مادری که برای کودکش الالیی می خواند، در واقع 
زیربنای توانایی گفتاری و کالمــی او را می گذارد و به این ترتیب می توان با انجام رفتارهای 

بسیار ساده، گفتار کودک را تقویت کرد.

درمان کودک را نیمه کاره رها نکنید

  لباس هایی صاف و صوف با اتوی استاندارد

پس از یک ساعت نشستن، 2  دقیقه راه بروید
یک بررســی جدید نشــان می دهد که دو دقیقه برخاســتن از جای خود و راه رفتن در هر ساعت می تواند به 
برطرف  کردن آثار منفی نشستن طوالنی مدت کمک کند. بررسی های پیشین نشان داده اند که نشستن برای 
مدت های طوالنی در طول روز باعث افزایش خطر ابتال به مشکالتی همچون بیماری قلبی، دیابت و مرگ زودرس 
می شــود. توصیه های فعلی درباره میزان ورزش بزرگ ساالن دست کم ۲.5 ساعت فعالیت جسمی متوسط در 
هفته است. پژوهشــگران می گویند که آثار ســودمند راه رفتن می تواند به افراد نشسته کمک کند که به حد 

توصیه شده هفتگی برای ورزش برسند.

ارتباط اگزمای پلک با کاشت ناخن مصنوعی
 ضربه هایی که در اثر کاشت ناخن به ریشه ناخن وارد شده، به آسیب دائمی  آن منجر می شود. ناخن های مصنوعی 
در انواع مختلف پالستیکی و کاغذی وجود دارند که با چسب های گوناگون از چسب قطره ای گرفته تا چسب آهن، 
بر روی ناخن چسبانده می شوند. به گفته پزشکان، استفاده از ناخن های مصنوعی و کاشت ناخن، باعث عوارضی 
همچون عفونت های معمولی و قارچی و درماتیت )اگزمای تماسی( می شود. یکی از دالیل شایع اگزمای پلک، 
استفاده از ناخن مصنوعی و کاشت ناخن است.  همچنین چسب ها و موادی که در این روش  استفاده  می شوند، 
باعث ایجاد حساسیت در پوست های اطراف ناخن و صورت می شود.

...
سقراط  می گوید: 

اگر می توانستم   سکویی 
می ساختم و  بر روی آن 
می رفتم  و می گفتم ای 

پدران، بهترین ارث شما 
برای  فرزندانتان ادب 
نیکوست. همانطور که 

امیرالمومنین علی)ع(
 هم می فرمایند: هیچ 
میراثی بهتر از ادب 

نیست...

...
به گفته متخصصان 
چشم پزشکی،  مصرف 
دخانیات ارتباط 
مستقیمی با مشکالت 
شبیکه چشم دارد و  
باعث پیری زودرس 
آن می شود. از طرف 
دیگر ریسک ابتال به 
آب مروارید را در 
سنین پایین  تر افزایش 
می دهد... 

همه ما دربرابر اخالق و رفتار 
خوب، ارتباطی سالم را برقرار   مریم الری  

می کنیم و در برابر برخوردی ناشایست، حسی 
منفی بروز می دهیم. این حس منفی ممکن 
است در  پی شــنیدن کالم ناشایست ایجاد 
شود. اسالم دربرابر فحاشــی و بددهانی 
ایستاده و از این رو روایاتی نیز در این زمینه 
داریم. پیامبر اکرم )ص( درباره کســانی که 
بددهان هســتند، فرموده اند: »از فحش 
بپرهیزیــد؛ چرا که خدای بزرگ، انســان 
فحش دهنده را دوســت ندارد.« همچنین 
فرموده اند: »اگر فحش مجسم بشود، چهره   
خیلی زشتی پیدا می کند.« یا درجای دیگری 
فرمود ه اند: »کســی که به برادر مسلمانش 
فحش بدهد، خداوند برکــت رزقش را از او 
می گیرد و  او را به خــودش واگذار می کند و 

معیشت او را از بین می برد.«

بددهانی، ســالمت جامعــه را به خطر 
می اندازد

بددهانی ابتدا روی خود انســان اثــر می گذارد؛ 
همچنین در بین اعضای خانواده نیز بی تاثیر نیست 
و اگر مرد یا زنی این خصلت را داشــته باشد، روی 
همســر و فرزندانش اثر نامطلوبی خواهد گذاشت 
و همین ویژگی منفی ممکن است ادامه دار شود و 
حتی در جامعه و روی اطرافیان فرد بددهان نیز آثار 
منفی برجای گذارد. درواقع فحش دادن، سالمت 
جامعه را به خطر می اندازد و در صورت برطرف نشدن 
این مشــکل هم به خانواده و هم به اجتماع آسیب 
می رساند. از این رو گفتگویی داریم با رضا آذریان، 
کارشناس ارشد روان شناسی و مشاور خانواده که 

به آن می پردازیم.

آثار منفی گفتار ناشایست
اگر فردی هر چند متشخص جلوه داده شود، درجایی 
چند بیان زشــت به کار ببرد و فحش بدهد، تمام 

کماالتش زیر سوال می رود و شخصیت انسان ُخرد 
می شود. مشکل فحاشی بیشــتر در آقایان دیده 
می شــود، وقتی آقایی به خانمش فحش می دهد، 
این فحش روی تفکر خانم اثر خواهد گذاشت و آن 
کالم زشت تفکر خانم را در مورد وی عوض می کند.

در اینجا می توان به این موضوع اشاره کرد که همه 
انسان ها پدیده ای به نام خود انگاره یا خودپنداره در 
خود دارند؛ در واقع همان برداشتی که ما انسان ها از 
خودمان داریم. همه   انسان ها از خود برداشتی دارند 
و هر فردی یک تعریف از خود دارد. از این رو امروزه 
ثابت شده که این خود انگاره، یعنی برداشتی که از 
خود داریم، ۲0 درصد از خودمان است و 80درصد 
آن از دیگران و در واقع دیگران این تعریف و برداشت 
را به ما می دهند و ما خود را در آینه   دیگران می بینیم.

کاهش اعتمادبه نفس با شنیدن سخنان 
زشت

به عنوان مثال خانمی می گوید: »همسرم آن قدر 
فحش می دهد که اعتماد به نفس و خودباروری ام 
را از دســت داده ام  و خودم را قبول ندارم.« خانمی 

که خودباروی اش را از دســت داده است، چطور 
می تواند مادر یا همسر خوبی باشد؟ فرد در معرض 
کالم زشــت با گذشــت زمان تفکرش راجع به 
خودش عوض شده و رفتارش نیز عوض می شود 
و دیگر نباید از او انتظار رفتار خوب داشت. امروزه 
ثابت شده که کالم بر روح و روان و تفکر انسان اثر 
می گذارد، حاال چه این تفکــر و کالم، تفکر خود 

انسان و چه کالم دیگری باشد.
همچنین بایــد به این موضوع نیز توجه داشــته 
باشیم که چقدر گفتار زشت روی بچه ها اثر منفی 
می گذارد. اگــر آقا در خانه فحش بدهد، این کالم 
به بچه ها منتقل می شود؛ زیرا بچه ها پدر و مادر را 
الگو قرار می دهند و در آینده پسر این آقا به خانمش 
فحش می دهد. شــاید آقا یا خانمی که فحاشی 
می کند، از کسانی باشد که پدر یا مادرش در خانه 
فحاشی می  کرده اند، البته این علت عمومیت ندارد؛ 
ولی علل مختلفی دارد. البته نمونه عکس هم دیده 
شده است، کسانی که اهل فحاشی و بددهانی بوده، 
ولی پدر و مادر خوبی داشــته اند. یعنی پدر و مادر 
عفت در کالم داشته اند؛ ولی هم ساالن محله و خانه   

نزدیکان اثری دیده و به سمت این رفتار ناشایست 
کشیده شده اند.

بهتر از ادب، میراثی نیست
کسانی که مبتال به این مشکل هستند، باید از جایی 
شروع کنند و جلوی این رفتار ناشایست را بگیرند. 
والدین اثر الگویــی دارند و بچه ها از آن ها آموزش 
می بینند. بچه ها ازدواج می کنند و به همسرشان 
فحش می دهند و باز دوباره  آن ها بزرگ می شوند و 
یک صفت رذیله نسل ها ادامه پیدا می کند. سقراط 
می گوید: اگر می توانســت ســکویی می ساخت 
بر روی آن ســکو می رفــت و می گفت  ای پدران، 
بهترین ارث شــما بر فرزندانتان ادب نیکوست. 
امیرالمومنین)ع( می فرمایند: هیچ میراثی بهتر 

از ادب نیست.

توصیه  به افراد مبتال به فحش دادن
اگر استفاده از کلمات ناشایست به صورت روزمره در 
زندگی فرد باشد، این موضوع به اختالل شخصیتی 
تبدیل شده است و کار تخصصی برای درمان الزم 
دارد. ایــن فرد ابتدا باید به روان شــناس مراجعه 
داشته و ممکن اســت نیاز به نظر روان پزشک نیز 
داشته باشد. دراکثر قریب به اتفاق نمی توان گفت 
که این عادت زشــت تبدیل به اختالل شخصیت 
شده؛ چراکه مکرر و مستمر نیست و از این رو بهتر 
است تا افراد کارشان به آنجا نرسیده فکری کنند.

با تلقین و تمرین می توان همه صفات رذیله را کنار 
گذاشت. مثال دائم به خود بگوییم که من می توانم 
عفت کالم داشته باشم، یا من عفت کالم دارم. این 
به ضمیر ناخودآگاه  می رود و وقتی حرف زشــتی 
می خواهد زده شود، ضمیر ناخودآگاه وارد میدان 
می شود و می گوید من عفت کالم دارم. بنابراین از 
اثر تلقین غافل نشوید. در فرانسه با دانش تلقین 
مشکالت بیماران را حل می کنند و در کنار تلقین 
تمرین کنید و با یک القــای تدریجی کم کم این 

خصلت بد را در خود ریشه کن سازیم.

کافی است یک روز از خواب  
بیدار شــوید و تا شــب   جاوید  

چشم های شما دچار سوزش و خارش باشد 
یا در اثر وارد شــدن یک جسم خارجی به 
چشم، اشک ریزش مداوم پیدا کنید و نتوانید 
خوب ببینیــد. آن وقت به یاد چشــم ها 
می افتید و متوجه می شوید که چقدر سالمت 
این عضو مهم اســت. البتــه افراد زیادی 
هســتند که تصور می کننــد مراجعه به 
چشم پزشک فقط ویژه افراد عینکی است و 
آن ها نیــازی به معاینه چشــم ندارند؛ اما 
متخصصان، چکاپ های دوره ای را بســیار 

مهم می دانند.

ارتباط دخانیات با آب مروارید و ناخنک
هر انســان بیش از 70 درصد اطالعات زندگی را 
از طریق چشــم دریافت می کند. به همین دلیل 
توجه به بهداشــت چشــم برای داشتن چشمی 
سالم،  موضوعی بسیار مهم است. مراقبت از چشم 
جهت پیشگیری از بیماری، کاری بسیار آسان تر 
و کم هزینه تر از درمان بیماری است؛ چرا که درپی 
ابتال به بیماری به جز هزینه ممکن است مقداری 

از بینایی خود را نیز از دست بدهیم. 
دکتر بهزاد برازنده، چشم پزشک و فوق تخصص 
قرنیه درباره آســیب هایی که در جریان زندگی 
روزمره به چشم ها وارد می شود، توضیحاتی داده 
است. وی با تاثیر دخانیات بر سالمت چشم ها آغاز 
کرده و می گوید: در عین حال که همه می دانند  انواع 
دخانیات از سیگار تا قلیان و موادمخدر دیگر بر همه 
ارگان های بدن تاثیر منفی می گذار د، چشم ها هم 
به عنــوان یک عضو آســیب پذیر در معرض خطر 
قرار دارند. مصرف دخانیات ارتباط مستقیمی با 
مشکالت شبیکه دارد که باعث پیری زودرس آن 
می شود. از طرف دیگر ریسک ابتال به آب مروارید 
را در سنین پایین  تر افزایش می دهد. به این ترتیب 
اگر فردی در ســنین جوانی یــا نوجوانی مصرف 

موادمخدر یا قلیان را آغاز کرده باشد، در میان سالی 
ممکن است دچار آب مروارید یا پیری زودرس شده 
باشد. از طرف دیگر دخانیات بر ایجاد بیماری های 

چشمی دیگر همچون ناخنک تاثیرگذار است. 

لوازم آرایشی را وارد چشم ها نکنید
وی درباره شیوه مصرف لوازم آرایشی برای کاهش 
آسیب به چشــم ها اضافه می کند: لوازم آرایشی 
و هشــدارهای مصرف آن بیشــتر درباره پوست 
اســت؛ اما هنگامی به چشــم ها مربوط می شود 
که موادآرایشی وارد چشم شود. استفاده از لوازم 
آرایشی تا قبل از مژه ها اشکالی ندارد؛ اما در صورتی 
که وارد چشــم شود، با اشک چشم ترکیب شده و 
به همه قسمت های چشم منتقل می شود. برخی 
 خانم ها براســاس ســنت قدیمی از سرمه داخل 
چشم استفاده کرده که تصور می کنند باعث حفظ 
ســالمتی چشــم یا درمان بیماری های چشمی 
می شود؛ در حالی که چنین تصوری علمی نیست. 
اگر عالقه به استفاده از سرمه دارند، می توانند آن را 
به شکلی بهداشتی و با وسایل تمیز استفاده کنند.

کار با رایانه؛ خستگی و خشکی چشم
دکتر برازنده یکی از مشکالت دیگر چشمی در افراد را 
خشکی و خستگی مداوم چشم ها می داند که یکی از 
 دالیل مهم آن استفاده مداوم و بدون کنترل از ابزارهای 
الکترونیکی یعنی رایانه و گوشی  همراه و تبلت است. 
نگاه کردن مداوم به صفحات ایــن ابزارها باعث آزار 
چشم ها می شــود و درصورتی که فرد یکی از عیوب 
انکساری چشم را داشته و از عینک استفاده می کند، 

این مشکل تشدید می شود. 
الزم است که ســه عدد بیســت را به خاطر داشته 
باشید و در طول اســتفاده از این  وسایل الکترونیک 
به کار ببندید. به این ترتیب که بعد از بیســت  د قیقه 
اســتفاده کردن از این ابزارها به مدت بیست ثانیه به 
فاصله بیست  متری نگاه کنید. همچنین باید در حین 
اســتفاده از رایانه یا تلفن همراه مــدام پلک بزنید تا 
چشم ها دچار خشکی نشــوند. در عین حال فاصله 
چشمان شما از رایانه باید حدود 80 سانتی متر باشد. 
برخی تصور می کنند که استفاده مداوم از رایانه و ... 

باعث باالرفتن و تغییر نمره عینک می شود. 
تحقیقات دقیقی در این زمینه برای اثبات این نظریه 

وجودندارد؛ اما شاید خستگی مداوم چشم  به تدریج 
باعث تغییر چشم شود.

نکته های زیر چشمی
این چشم پزشــک همچنین به موارد دیگری اشاره 
می کند که برای سالمت چشم ها اهمیت دارد و باید 

در طول روز رعایت شود.
 UV استفاده از عینک آفتابی استاندارد و دارای
برای کسانی که درمعرض نور مداوم خورشید بوده و 
در فضای باز کار می کنند، الزم اســت؛ زیرا اشــعه 
ماوراء بنفش نور خورشــید در ایجــاد بیماری های 

مختلف چشمی موثر است.
نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید، این است 
که هنگام کار با مواد خاص و شیمیایی مراقب چشمان 
خود باشید. در زمان کارکردن با  ابزارهایی مانند چکش 
که باعث پرت شدن اشیا  به سمت چشم می شود، از 
محافظ استفاده کنید. درصد زیادی از موارد اورژانسی 
چشم در بیمارستان ها مربوط به واردشدن شیء به 
چشم ها یا ســوختن بر اثر وارد شدن موادشیمیایی 

است.
مراقبت های دوره ای و سالیانه را فراموش نکنید. 
به ویژه افراد بیش از چهل ســال باید هر ســال برای 
معاینات چشمی به متخصص مراجعه کنند؛ زیرا برخی 
 بیماری های چشمی در ابتدا عالمتی ندارد و فرد  هنگام 
پیشــرفت بیماری متوجه آن می شود. چکاپ های 
سالیانه کمک می کند که زود متوجه بیماری شده و 

از آن پیشگیری کنید.
در برنامه غذایی خود برای ســالمت چشــم ها 
برنامه ریــزی کنید. مصــرف موادغذایــی حاوی 
آنتی اکسیدان، بتاکاروتن و انواع میوه ها و سبزیجات 

تیره رنگ برای سالمت چشم ها مفید هستند.  
ویتامینA در جگر، قلوه، زرده تخم مرغ، شیر پرچربی، 
کره، روغن کبد ماهی و ماهی های کوچک و بعضی 
گیاهان مانند اسفناج، کاهو، سبزی های زرد مثل هویج 
و کدو حلوایی، میوه های زرد و نارنجی مثل: زردآلو، 
قیسی، خرمالو، موز، خربزه وانواع مرکبات وجود دارد.

فحش دادن و بد دهانی را از همین امروز ترک کنید

هیچ میراثی بهتر از ادب نیست
توصیه های یک چشم پزشک از تاثیر عوامل خارجی بر بیماری های چشم

پیشگیری؛ آسان تر و کم هزینه تر

تاخیر در تكلم کودکان یک نگرانی جدی برای والدین است

کودکمنحرفنمیزند!

   طرح: جالل حاجی زاده /شهرآرا


