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کلیه  به  را   90 سال  رسیدن  فرا   
خوانندگان این مجموعه تبریک عرض می نمائیم.
سازمان جهانی بهداشت در سال 2000 یکی از 
اهداف سه گانه نظام سالمت را مشارکت عادالنه 
برای تأمین مالی فرایندهای سالمت اعالم کرده 

است.
خدمات  هزینه های  افزایش  اخیر  دهه های  در 
تکنولوژی  تکامل  و  توسعه  از  ناشی  سالمت 
انتظارات  و  آگاهی  افزایش سطح  و  از یک سو 
در  را  مشکالتی  دیگر،  سوی  از  افراد  بهداشتی 
درمانی  و  بهداشتی  مالی هزینه های  تأمین  زمینه 
این  در  است.  آورده  بوجود  جامعه  افراد  برای 
نظام  در  ناعادالنه  شرایط  تبعات  طبیعتًا  راستا 
قشر  خانوارهای  دامنگیر  همه  از  بیشتر  سالمت 
برای  آنان  اینکه  دلیل  به  می گردد؛  آسیب پذیر 
دیگر  از  ناچارند  خود  درمانی  هزینه های  تأمین 
چراکه  بکاهند،  خود  خانوار  رفاهی  های  هزینه 
سوی  از  درمان  هزینه های  پرداخت  توان  عدم 
گروهی از خانوارها به دلیل کمبود توان معیشتی 
و درآمدی آنان از طرفی و از طرف دیگر برخی 
مخارج  مالی  تأمین  نظام  در  موجود  نقیصه های 
امر  این  تشدید  موجب  درمانی  و  بهداشتی 

می گردد.
بهداشت جهانی چنانچه  سازمان  تعریف  مطابق 
خانوار  بودجه  در  سالمت  هزینه های  سهم 
هزینه های  با  خانوار  کند،  تجاوز  درصد   40 از 
اسف بار یا کمرشکن سالمت مواجه شده است، 
خانم  تحقیق  پیشینه  حاصل  نتیجه گیری  این  که 
که  بوده   2003 سال  در  همکارانش  و  کی زو 
 59 روی  بر  مطالعه  یک  در  را  خانوارها  هزینه 
سهم  که  گرفتند  نتیجه  و  آوردند  بدست  کشور 
پرداخت  صورت  به  کمرشکن  پرداخت های 
میان  در  متنوعی  و  وسیع  گستره ی  جیب،  از 
کشورها دارد. در ایران نیز در سالهای اخیر این 
در  که  بطوری  گرفته  قرار  توجه  مورد  موضوع 
است:  شده  عنوان  چهارم  برنامه  قانون   90 ماده 
»برای تأمین و دسترسی عادالنه مردم به خدمات 

بهداشتی و درمانی و کاستن از سهم خانوارهای 
هزینه ها،  پرداخت  در  آسیب پذیر  و  کم درآمد 
صورت  نحوی  به  باید  امکانات  و  منابع  توزیع 
مردم  مالی  عادالنه  مشارکت  شاخص  که  گیرد 
 Fairness of Financial Contribution(
Index: FFCI( به )0.90( ارتقاء یابد و آنچه 
می پردازند  از جیب خود  مستقیم  طور  به  مردم 
مشارکت  ساماندهی  نباشد«.  از 30 درصد  بیش 
نقشه  موارد  اهم  جمله  از  مالی سالمت  عادالنه 
سیاستگزاران  سوی  از  سالمت  علمی  جامع 
این  در  است.  گردیده  قلمداد  کشور  بهداشتی 
اهداف  این  به  نیل  در  تا حدودی  بیمه ها  رابطه 
در  مختلف  مطالعات  هرچند  برداشته اند،  گام 

مورد نقش بیمه ها نظرات متفاوتی دارند.
 1390 سال  انقالب،  رهبر  فرموده  به  که  اکنون 
سال جهاد اقتصادی نامگذاری گردیده است باید 
ایجاد  با  ملی  همت  و  الهی  عنایت  به  توکل  با 
محترم  مسئوالن  سوی  از  مناسب  بسترهای 
موجبات فرهنگ سالم زیستی را در آحاد مردم 
بهره گیری  با  راستا  این  در  و  نمائیم  ساماندهی 
از مشارکت خود مردم برای نیل به توسعه نائل 

گردیم.
امید است در سال جهاد اقتصادی موجبات بهبود 
شاخص مشارکت عادالنه در تأمین مالی سالمت 
اهداف  به  دستیابی  گامهای  و  بخشیم  ارتقاء  را 
نقشه جامع علمی سالمت را در کشور عزیزمان 

نهادینه سازیم.

مدیر مسئول و سردبیر
دکتر سهیال رشادت

همکاران تحریریه در این شماره
دکتر سهیال رشادت
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دکتر نادر نادری

دکتر خیراله صادقی
دکتر احسان صادقی
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رسول نعمتی
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مشغول به فعالیت مي باشند.
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سودابه نجفی
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دکتر سهیال رشادت

دکتر علی عزيزی
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واحد روابط نسیم سالمت
گرافیک ، صفحه آرایی و چاپ

خانه چاپ وگرافیک سارينا

راهنمای ارسال مقاالت

نشریه  نسیم سالمت از عموم صاحبان اندیشه،کارشناسان، 
محققان، پژوهشگران و نویسندگان مقاله و نقد می پذیرد.

الزاماً  !  ... و  ها  نامه  مقاالت،  در  مندرج  نظرات 
نظر نشریه نیست.

و  ! تلخیص  اصالح،  در  سالمت   نسیم  نشریه  
ویرایش مطالب مختار است.

مطالب ارسالی برگردانده نمی شوند !
برای ارسال مقاله نام خانوادگی و نام نویسنده،  !

عنوان مقاله و منابع همراه با شماره تماس در ابتدای 
مقاله ) سمت چپ - باالی صفحه( نوشته شود.

متن مقاله های اصلی ترجمه شده، همراه ترجمه  !
با ذکر ماخذ ارسال گردد.

»کلیه حقوق متعلق به نشریه نسیم سالمت می باشد«
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نــــوروز

نوروز جشن آغاز سال و یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان 
است و هنوز مردم مناطق مختلف فالت ایران نوروز را جشن می گیرند. امروزه زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است. 

نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می شود و در برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است.
زمان نوروز 

جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز می شود. در دانش ستاره شناسی، اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیم کره 
شمالی زمین به لحظه ای گفته می شود که خورشید از صفحه استوای زمین می گذرد و به سوی شمال آسمان می رود. این 
لحظه، لحظه اول برج حمل نامیده می شود و در تقویم هجری خورشیدی با نخستین روز )هرمز روز یا اورمزد روز( از ماه 

فروردین برابر است. نوروز در تقویم میالدی با 20، 21 یا 22 مارس مطابقت دارد.
در کشورهایی مانند ایران و افغانستان که تقویم هجری شمسی به کار برده می شود، نوروز، روز آغاز سال نو است. اما 
در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، تقویم میالدی متداول است و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود و روز 

آغاز سال محسوب نمی شود.
واژه ی نوروز

واژه ی نوروز یک اسم مرکب است که از ترکیب دو واژه ی فارسی »نو« و »روز« به وجود آمده است. این نام در دو 
معنی به کار می رود:

1( نوروز عام: روز آغاز اعتدال بهاری و آغاز سال نو
2( نوروز خاص: روز ششم فروردین با نام »روز خرداد«

ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناوا سِردا یعنی سال نو یاد می کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه نیز در زمان سغدیان 
و خوارزمشاهیان، نوروز را نوسارد و نوسارجی به معنای سال نو می نامیدند.

واژه نوروز در الفبای التین 
در متن های گوناگون التین، بخش نخست واژه نوروز با امالی No،Now،Nov و Naw و بخش دوم آن با امالی 
Ruz، Rooz و Rouz نوشته شده است. در برخی از مواقع این دو بخش پشت سر هم و در برخی با فاصله نوشته می شوند. 
اما به باور دکتر احسان یارشاطر بنیان گذار دانشنامه ایرانیکا، نگارش این واژه در الفبای التین با توجه به قواعد آواشناسی، به 
شکل Nowruz توصیه می شود. این شکل از امالی واژه نوروز، هم اکنون در نوشته های یونسکو و بسیاری از متون سیاسی 

به کار می رود.

گردآورنده: کوثر بادفر، دانشجوی سال ششم پزشکی 
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ش
مقاله و پژوه

پیشینه 
منشأ و زمان پیدایش نوروز، به درستی معلوم نیست. 
در برخی از متن های کهن ایران ازجمله شاهنامه فردوسی و 
تاریخ طبری،»جمشید« و در برخی دیگر از متن ها، »کیومرث« 
به عنوان پایه گذار نوروز معرفی شده است. پدیدآوری نوروز 
در شاهنامه، بدین گونه روایت شده است که جمشید در حال 
او تختی  برای  آنجا  تا در  داد  آذربایجان، دستور  از  گذشتن 
بگذارند و خودش با تاجی زرین بر روی تخت نشست. با 
و  نورانی شد  او، جهان  زرین  تاج  به  نور خورشید  رسیدن 

مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند.
برخی از روایت های تاریخی، آغاز نوروز را به بابلیان 
نسبت می دهد. بر طبق این روایت ها، رواج نوروز در ایران 
به 53۸ سال قبل از میالد یعنی زمان حمله کورش بزرگ به 
بابل بازمی گردد. همچنین در برخی از روایت ها، از زرتشت 
اوستا  در  اما  است  شده  برده  نام  نوروز  بنیان گذار  به عنوان 

دست کم در گات ها نامی از نوروز برده نشده است.

نوروز در زمان سلسله هخامنشیان

 نگاره مراسم پیشکش هدایا به پادشاه ایران در تخت 
جمشید. برخی از پژوهشگران، این مراسم را به نوروز مربوط 

می دانند.
کوروش دوم بنیان گذار هخامنشیان، نوروز را در سال 
روز  این  در  کرد. وی  اعالم  ملی  میالد، جشن  از  قبل   53۸
برنامه هایی برای ترفیع سربازان، پاکسازی مکان های همگانی 
و خانه های شخصی و بخشش محکومان اجرا می نمود. این 
آیین ها در زمان دیگر پادشاهان هخامنشی نیز برگزار می شده 
است. در زمان داریوش یکم، مراسم نوروز در تخت جمشید 
برگزار می شد. البته در سنگ نوشته های به جا مانده از دوران 

هخامنشیان، به طور مستقیم اشاره ای به برگزاری نوروز نشده 
است. اما بررسی ها بر روی این سنگ نوشته ها نشان می دهد که 
مردم در دوران هخامنشیان با جشن های نوروز آشنا بوده اند. 
و هخامنشیان نوروز را با شکوه و بزرگی جشن می گرفته اند. 
مناسبت  به  هخامنشی،  اول  داریوش  می دهد  نشان  شواهد 
نوروز در سال 41۶ قبل از میالد سکه ای از جنس طال ضرب 
نمود که در یک سوی آن سربازی در حال تیراندازی نشان 
داده شده است. در دوران هخامنشی، جشن نوروز در بازه ای 
زمانی میان 21 اسفند تا 19 اردیبهشت برگزار می شده است.

نوروز در زمان اشکانیان و ساسانیان 
در زمان اشکانیان و ساسانیان نیز نوروز گرامی داشته 
می شد. در این دوران، جشن های متعددی در طول یک سال 
برگزار می شد که مهم ترین آن ها نوروز و مهرگان بوده است. 
برگزاری جشن نوروز در دوران ساسانیان چند روز )دست 
به دو دوره نوروز کوچک  کم شش روز( طول می کشید و 
و نوروز بزرگ تقسیم می شد. نوروز کوچک یا نوروز عامه 
پنج روز بود و از یکم تا پنجم فروردین گرامی داشته می شد 
بزرگ  نوروز  جشن  )خردادروز(،  فروردین  ششم  روز  و 
نوروز  روزهای  از  یک  هر  در  می شد.  برپا  نوروز خاصه  یا 
عامه، طبقه ای از طبقات مردم )دهقانان، روحانیان، سپاهیان، 
پیشه وران و اشراف( به دیدار شاه می آمدند و شاه به سخنان 
آن ها گوش می داد و برای حل مشکالت آن ها دستور صادر 
می کرد. در روز ششم، شاه حق طبقات گوناگون مردم را ادا 
وی  به حضور  شاه  نزدیکان  تنها  روز،  این  در  و  بود  کرده 

می آمدند.
سال های  ساسانی  دوران  در  که  دارد  شواهدی وجود 
بنابراین نوروز هر چهار سال،  کبیسه رعایت نمی شده است. 
یک روز از موعد اصلی خود آغاز برج حمل عقب می ماند و 
درنتیجه زمان نوروز در این دوران همواره ثابت نبوده و در 

فصل های گوناگون سال جاری بوده است.

سال  در  ساسانیان،  سلسله  بنیان گذار  بابکان،  اردشیر 
بود،  از وی شکست خورده  از دولت روم که  230 میالدی 
خواست که نوروز را در این کشور به رسمیت بشناسند. این 
درخواست مورد پذیرش سنای روم قرار گرفت و نوروز در 

قلمرو روم به Lupercal معروف شد.

در  بهار،  آغاز  از  پیش  روز   25 ساسانیان،  دوران  در 
دوازده ستون که از خشت خام برپا می کردند، انواع حبوبات 
و غالت )برنج، گندم، جو، نخود، ارزن، و لوبیا( را می کاشتند 
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و تا روز شانزدهم فروردین آن ها را جمع نمی کردند. هر کدام 
از این گیاهان که بارورتر شود، در آن سال محصول بهتری 
خواهد داد. در این دوران همچنین متداول بود که در بامداد 
نوروز، مردم به یکدیگر آب بپاشند. از زمان هرمز اول مرسوم 
شد که مردم در شب نوروز آتش روشن نمایند. همچنین از 
عیدی  به عنوان  نوروز  در  دادن سکه  رسم  دوم،  هرمز  زمان 

متداول شد.

نوروز پس از اسالم 
 نقشی از جشن چهارشنبه سوری در عمارت چهل ستون

نشانه ای  امویان  نوروز در زمان  آیین های  برگزاری  از 
نیز به نظر می رسد که  در دست نیست و در زمان عباسیان 
از نوروز استقبال  خلفا گاهی برای پذیرش هدایای مردمی، 
می کرده اند. با روی کار آمدن سلسله های سامانیان و آل بویه، 

جشن نوروز با گستردگی بیشتری برگزار شد.

ملک شاه  جالل الدین  دستور  به  سلجوقیان،  دوران  در 
سلجوقی تعدادی از ستاره شناسان ایرانی از جمله خیام برای 
بهترسازی گاهشمار ایرانی گرد هم آمدند. این گروه، نوروز 
و  دادند  قرار  حمل(  برج  به  آفتاب  )ورود  بهار  یکم  در  را 
به  که  گاهشمار  این  اساس  بر  نمودند.  ثابت  را  آن  جایگاه 
تقویم جاللی معروف شد، برای ثابت ماندن نوروز در آغاز 
هر چهار سال یک بار )گاهی هر  مقرر شد که حدوداً  بهار، 
پنج سال یک بار(، تعداد روزهای سال را به جای 3۶5 روز 
برابر با 3۶۶ روز در نظر بگیرند. این گاهشمار از سال 392 

هجری آغاز شد.
در سال  برگزار می شد.  نیز  دوران صفویان  در  نوروز 
159۷ میالدی، شاه عباس صفوی مراسم نوروز را در عمارت 
پایتخت  را  شهر  این  و  نمود  برگزار  اصفهان  جهان  نقش 

همیشگی ایران اعالم نمود.

نوروز از دیدگاه اسالم و تشیع 
در اسالم و به ویژه آیین تشیع به نوروز به عنوان روزی 
تأکید شده  آن  داشتن  گرامی  بر  و  است  نگاه شده  خجسته 
است. از دیدگاه شیعه، نوروز روز ظهور امام زمان است. در 

حدیثی از امام صادق آمده است:
از  آن  در  که خداوند  است  نوروز همان روزی  »روز 
بندگانش پیمان گرفت که او را پرستش کنند و هیچ چیزی را 
شریک او ندانند و این که به پیامبران و اولیایش ایمان بیاورند 
و آن نخستین روزی است که خورشید در آن طلوع کرده، و 
بادهای باردارکننده در آن وزیده است و گل ها و شکوفه های 
زمین آفریده شده است. و آن روزیست که کشتی نوح)ع( به 
کوه جودی قرار گرفت. و آن روزی است که در آن قومی که 
از ترس مرگ از خانه های خود بیرون آمدند و آن ها هزارها 
نفر بودند پس خداوند آن ها را بمیراند و سپس آن ها را در این 
روز زنده کرد. و آن روزیست که جبرئیل بر پیامبر )ص( فرود 
آمد. و آن همان روزیست که ابراهیم)ع( بت های قوم خود را 
شکست. و آن همان روزیست که پیغمبر خدا، امیرالمومنین 
علی)ع( را بر دوش خود سوار کرد تا بت های قریش را از 

باالی خانه خدا به پائین انداخت و آن ها را خرد کرد...«.
حافظ در غزلی گفته:

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
        از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن
                  که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعلست
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی  

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی  

جغرافیای نوروز 
منطقه ای که در آن جشن نوروز برگزار می شد، امروزه 
شامل چند کشور می شود و همچنان در این کشورها جشن 
گرفته می شود. برخی آیین های نوروز در این کشورها با هم 
متفاوتند. مثاًل در افغانستان سفره هفت میوه می چینند؛ اما در 

ایران سفره هفت سین می اندازند.

سراسر  آن،  مشابه  یا  نوروز  نام  با  نوروز  جغرافیای 
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خاورمیانه، بالکان، قزاقستان، تاتارستان، در آسیای میانه، چین 
کوچک  آسیای  در  زنگبار،  سودان،  چین(،  )ترکستان  شرقی 
سراسر قفقاز تا آستراخان و نیز آمریکای شمالی، هندوستان، 

پاکستان، بنگالدش، بوتان، نپال و تبت را شامل می شود.
جزو  چین  و  مصر  مانند  کشورهایی  همچنین 
سرزمین هایی نیستند که در آن ها نوروز جشن گرفته می شد، 
کشورها  این  در  نوروز  جشن  مشابه  جشن هایی  امروزه  اما 

برگزار می شود.
 ،)13۸۸ فروردین   10(  2009 مارس   30 تاریخ  در 
عنوان  به  را  سال  هر  بهار  روز  اولین  کانادا،  فدرال  پارلمان 
نوروز )Nowruz Day(، عید ملی ایرانیان و بسیاری اقوام 

دیگر نامگذاری کرد.
در تاریخ 24 فوریه 2010 سازمان ملل متحد با تصویب 
به  نیویورک، عید نوروز را  یک قطعنامه در مقر سازمان در 
به  جهان  در  صلح  فرهنگ  و  نوروز  بین المللی  روز  عنوان 

رسمیت شناخت.
آیین ها:

خانه تکانی 
مردم  که  است  نوروزی  آیین های  از  یکی  خانه تکانی 
بیشتر مناطقی که نوروز را جشن می گیرند به آن پایبندند. در 
این آیین، تمام خانه و وسایل آن در آستانه نوروز گردگیری، 
شستشو و تمیز می شوند. این آیین در کشورهای مختلف از 

جمله ایران، تاجیکستان و افغانستان برگزار می شود.

آتش افروزی 
 

برگزاری مراسم آتش افروزی در میان کردها در شهر استانبول، ترکیه

مناطق  در  کهن  زمان های  از  آتش،  افروختن  رسم 
آذربایجان و  ایران، جمهوری  در  است.  متداول شده  نوروز 
کردن  روشن  به صورت  رسم  این  افغانستان،  از  بخش هایی 
آتش در شب آخرین چهارشنبه سال متداول است. این مراسم 
چهارشنبه سوری نام دارد. پریدن از روی آتش در ایام نوروز 

در ترکمنستان نیز رایج است.
همچنین رسم افروختن آتش در بامداد نوروز بر پشت 
از  برخی  در  جمله  )از  زرتشتیان  از  برخی  میان  در  بام ها 

روستاهای یزد در ایران( مرسوم است.

سفره های نوروزی 

در  نوروزی است که  از سفره های   سفره هفت سین 
ایران، جمهوری آذربایجان و برخی از نقاط افغانستان رایج 

است.
 

سفره هفت سین در ایستگاه راه آهن تهران - نوروز 1390
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سفره های نوروزی یکی از آیین های مشترک در مراسم 
بین مردمی است که نوروز را جشن می گیرند. در  نوروز در 
ایران، جمهوری آذربایجان و برخی از نقاط  بسیاری از نقاط 
افغانستان، سفره هفت سین پهن می شود. در این سفره هفت 
چیز قرار می گیرد که با حرف سین آغاز شده باشد؛ مثل سیر، 
سنجد، سمنو، سیب و ... به هفت سینی که چیده می شود معانی 
خاصی نسبت داده اند. مثاًل سیب را نماد زیبایی و تندرستی، 
سنجد را نماد عشق و محبت، و سکه را رزق و روزی گفته اند. 
به نظر می رسد گذاشتن هفت جزء آغازشونده با حرف سین 
در سفره نوروزی پدیده ای جدید است و پیشینه تاریخی ندارد، 

بلکه توسط رسانه ها فراگیر شده است.

پهن کردن سفره نوروزی در ایران آداب و رسوم خاصی 
دارد و روی سفره اجزای دیگری به ویژه آینه، شمع، و آب نیز 
حضور دارند. از دیگر اجزای سفره امروزی می شود از ماهی و 

تخم مرغ رنگ شده یاد کرد.
چیدن سفره ای مشابه با استفاده از میوه خشک شده، در 

بین شیعیان پاکستان هم مرسوم است.
و  زرتشتیان،  میان  در  شین  هفت  سفره  این،  بر  عالوه 
سفره هفت میم در برخی نقاط واقع در استان فارس در ایران 
متداول است.  در جمهوری آذربایجان عدد هفت اهمیتی ندارد 

و بر روی سفره های نوروزی خود، آجیل قرار می دهند.

غذاهای نوروزی 
یکی از متداول ترین غذاهایی که به مناسبت نوروز پخته 
سمنه(  سمنی،  سوملک،  سومنک،  )سمنک،  سمنو  می شود، 
است. این غذا با استفاده از جوانه گندم تهیه می شود. در بیشتر 
کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند، این غذا طبخ می شود. 
در برخی از کشورها، پختن این غذا با آیین های خاصی همراه 
افغانستان،  ایران،  مختلف  مناطق  در  دختران  و  زنان  است. 
به صورت  را  سمنو  ازبکستان،  و  ترکمنستان  تاجیکستان، 
دسته جمعی و گاه در طول شب می پزند و درهنگام پختن آن 
سرودهای مخصوصی می خوانند. پختن غذاهای دیگر نیز در 
نوروز مرسوم است. به طور مثال در بخش هایی از ایران: سبزی 
پلو با ماهی در شب عید، در افغانستان: سبزی چلو با ماهی، در 
اویقی آشار و در بخارا:  ترکمنستان: نوروزبامه، در قزاقستان: 

انواع سمبوسه پخته می شود. 

دید و بازدید
دید و بازدید عید یا عید دیدنی یکی از سنت های نوروزی 
است که در بیشتر کشورهایی که آن را جشن می گیرند، متداول 
است. در برخی از مناطق، یاد کردن از گذشتگان و حاضر شدن 

بر مزار آنان در نوروز نیز رایج است.

مسابقات ورزشی 
و  معابر شهری  در  مسابقات ورزشی عمومی  برگزاری 
روستایی، یکی دیگر از آیین هایی است که در برخی از کشورها 
به مناسبت نوروز برگزار می شود. در ترکمنستان، مردان و زنان 
ترکمن، بازی ها و سرگرمی های ویژه ای از جمله سوارکاری، 
کشتی، پرش برای گرفتن دستمال از بلندی و شطرنج برگزار 
دیگر  از  قوچ ها  شاخ زنی  و  خروس  جنگ  برپایی  می کنند. 

مراسمی است که در ترکمنستان برگزار می شود.
در استان های شمالی افغانستان نیز مسابقات بزکشی به 

مناسبت های مختلف از جمله نوروز برگزار می شود.

طبیعت گردی 
مردم ایران روز سیزدهم فروردین، به مکان های طبیعی 
مانند پارک ها، باغ ها، جنگل ها و مناطق خارج از شهر می روند. 
این مراسم سیزده به در نام دارد. از کارهای رایج در این جشن، 
گره زدن سبزه و گفتن دروغ سیزده است. مراسم سیزده به در در 
مناطق غربی افغانستان ازجمله شهر هرات نیز برگزار می شود. 
با وجودی که روز سیزدهم فروردین در کشور افغانستان جزو 
گردش  برای  مناطق  این  مردم  اما  نیست،  رسمی  تعطیالت 
تعطیل می کنند. مردم  را  در طبیعت، عماًل کسب و کار خود 
این منطقه همچنین اولین چهارشنبه سال را نیز با گردش در 

طبیعت سپری می کنند.
دو  در طول  افغانستان،  در  کابل  ساکنان  این،  بر  عالوه 
هفته اول سال برای گردش به همراه خانواده به مناطقی که در 

آن ها گل ارغوان می روید، می روند.

نوروزخوانی 
از  گونه ای  نوروزی،  یا  خوانی  بهار  یا  خوانی  نوروز 
آواز خوانی است که در گذشته در ایران رواج داشته است. در 
استان های  در  بیشتر  آواز خوانی  این گونه  حال حاضر رواج 
مازندران و گیالن است. در نوروز خوانی افرادی که به آن ها 
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نوروز خوان گفته می شود پیش از آغاز فصل بهار به صورت دوره گردی به شهرها و روستاهای مختلف می روند و اشعاری در 
مدح بهار یا با ذکر مفاهیم مذهبی به صورت بداهه یا از روی حافظه می خوانند. این اشعار اکثراً به زبان های طبری و گیلکی 

می باشد. این اشعار بیشتر به صورت ترجیع بند بوده و توسط یک یا چند شخص همزمان خوانده می شود. 

جشن جهانی نوروز 
بنا به پیشنهاد جمهوری آذربایجان مجمع عمومی سازمان ملل در نشست 4 اسفند 13۸۸)23 فوریه 2010( 21 ماه مارس 
را به عنوان روز جهانی عید نوروز، با ریشه ایرانی به  رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب رسیده 
در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3 هزار سال دارد و امروزه بیش از 300 میلیون 
نفر آن را جشن می گیرند توصیف شده است. در ۷ فروردین 13۸9 نخستین دوره جشن جهانی نوروز در تهران برگزار شد و این 

شهر به عنوان »دبیرخانه نوروز« شناخته شد.

در این جشن، سران کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند گردهم می آیند و این آیین باستانی را گرامی می دارند. هر 
ساله یکی از این کشورها، میزبان جشن جهانی نوروز است.
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وجود چهار هزار نوع ماده شیمیایي و سم در ترکیب دود سیگار شناخته شده و استنشاق آن موجب بروز مخاطرات براي 
سالمتي مصرف کنندگان دخانیات و اطرافیان افراد سیگاري می گردد، طبق مطالعات انجام شده در سراسر دنیا درخصوص 
بیماری های مرتبط با استعمال دخانیات، حداقل 25 نوع بیماري خطرناک شامل انواع سرطان ها و بیماری های قلب و عروق ، 

ریه ، کبد ، گوارش ، جنین ، نازایي و … به اثبات رسیده است. 
بروز 50 هزار مرگ در ایران و یا در هر 5 ثانیه یک مرگ ناشي از مصرف دخانیات در جهان، شدت خطر دخانیات 
را روشن می کند. مصرف دخانیات و خطرات آن چنان اهمیت پیدا کرده که سازمان جهاني بهداشت مبارزه با آن را به عنوان 
اولویت اول برنامه های خود در نظر قرار داده و براي اولین بار توسط این سازمان، کنوانسیونی جهاني تحت عنوان »کنوانسیون 
کنترل دخانیات« با مشارکت نمایندگان کشورهاي جهان تنظیم شده است و به امضاء وزرای بهداشت کشورهاي عضو رسیده 

است. 

محورهاي اصلي این کنوانسیون عبارتند از: جنبه های سالمتي مصرف دخانیات، اقتصاد، قاچاق، خرید و فروش، تولید 
صنایع دخانیات، کشاورزي، مالیات، تبلیغات، آموزش های بهداشتي، تجارت و باالخره غرامت. 

میلیارد دالر درآمد کمپانی های دخانیات 200  از 300  بهداشت سالیانه  طبق اطالعات منتشره توسط سازمان جهاني 
میلیارد دالر آن سود خالص می باشد، بدیهي است صنایع مذکور براي حفظ منافع خود حاضرند دست به هر اقدامي بزنند. 
پس از تصویب مفاد کنوانسیون، فشار کشورهاي بزرگ روي کمپانی های چند ملیتي دخانیات افزایش یافته و لذا کمپانی های 

مذکور براي کاهش فشارهاي وارده اقدام به توسعه صنایع خود به کشورهاي در حال توسعه نموده اند.
در بعضي کشورها با اجراي برنامه های کنترلي شامل افزایش قیمت، ممنوعیت مصرف در اماکن عمومي، درمان و ترک 
معتادان به مواد دخاني و باالخره مبارزه با بازار توانسته اند مصرف دخانیات را کاهش دهند. به عنوان مثال در کالیفرنیا طي 
سال های 1995 تا 1999، 43 درصد نزد جوانان کاهش مصرف ایجاد شده و در سال 2003 این رقم به 5۸ درصد کاهش 
رسیده است. در ایالت ماساچوست با اجراي افزایش مالیات، ۷0 درصد کاهش مصرف در دانش آموزان دبیرستان ایجاد شده 
است. در مقابل، روند مصرف دخانیات در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط حدوداً سالیانه 4.3 درصد افزایش نشان داده 

برنامه کنترل دخانیات کشور ایران

گردآورنده: جالل اسکندری، 
کارشناس کلینیک ترک دخانیات مرکز ثامن االئمه 
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است. طبق آمار سال 1995 بانک جهاني شیوع کلي مصرف دخانیات در کشورهاي در حال توسعه 49 درصد و در کشورهاي 
توسعه یافته 3۸ درصد بوده است. 

در جمهوري اسالمي ایران با مقایسه آمارهاي سال 13۷0 و 13۷۸ شاهد کاهش شیوع مصرف دخانیات در گروه سني 
15-۶9 سال از 14.۶ درصد به 11.۷ درصد بوده ایم؛ ولي در گروه سني 15-24 سال میزان مصرف قلیان از 0.۸ درصد به 1.4 
درصد افزایش یافته است. به عنوان یکي از مهم ترین عوامل کاهش مصرف دخانیات در کشورطي دهه گذشته می توان به تأثیر 
ممنوعیت تبلیغات صنایع دخانیات اشاره داشت که در مقایسه با سایر کشورهاي در حال توسعه در وضعیت مطلوب تری 

قرار دارد.

نگراني از افزایش مصرف دخانیات در جامعه علي الخصوص نزد جوانان به دالیل ذیل وجود دارد:
• عدم آگاهي افراد جامعه علي الخصوص جوانان از مضرات استعمال دخانیات و بي توجهي به اعتیادآور بودن این 	

محصول.
• نداشتن تشکیالتي در سیستم بهداشتي کشور جهت ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده ها و سایر گروه های هدف 	

و همچنین درمان و مراقبت از افراد سیگاري عالقه مند به ترک.
• عدم وجود نظارت مستمر و پایش مناسب از برنامه های کنترل دخانیات.	
• کشور 	 وارد  قاچاق  طور  به  را  سیگار  قباًل  که  چندملیتي  کمپانی های  از  معدودي  تعداد  توسط  سیگار  واردات 

می کردند و اخیراً با شرکت دخانیات وارد تجارت رسمي شده اند.
• عدم کنترل اساسي واردات قاچاق.	
• واردات سیگـــــــــار قاچاق توسط سایر کمپانی هایی که خارج از گردونه تجارت رسمي قرار گرفته اند.	
• اشباع بازارهاي داخل از سیگارهایي که از طریق تجارت رسمي و قاچاق وارد می شوند. 	
• عدم توجه به قوانین موجود درخصوص ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومي و مراکز تهیه و توزیع 	

موادغذایي.
• وجود نگراني از بازگشت بخش خصوصي در تولید و فروش محصوالت دخاني علیرغم رد الیحه لغو انحصار 	

دخانیات.

موارد فوق موجب افزایش دسترسي جامعه به ویژه جوانان به سیگار و در نهایت افزایش مصرف خواهد شد. بنا به 
گزارش بانک جهاني به عنوان مثال در کشورهاي تایلند، ژاپن و تایوان پس از گشوده شدن بازار بـه روي شرکت های چند 

ملیتي محصوالت دخاني، مصرف دخانیات به میزان 10 درصد افزایش یافته است. 

ضرورت اجراي برنامه کنترل دخانیات :
تحقیقات  می گیرند.  نادیده  آنرا  و  نیستند  معتقد  اعتیاد سیگار  به خطر  مردم، بخصوص جوانان،  از  بسیاري  متأسفانه 
سازمان جهاني بهداشت نشان می دهد که در کشورهاي توسعه یافته آگاهي کافي در زمینه آثار زیانبار مصرف دخانیات وجود 
دارد ولي در کشورهاي در حال توسعه و یا کشورهاي فقیر این آگاهي بسیار کمتر است. در بسیاري از موارد با وجود اگاهي 
هاي الزم، افراد معتاد به سیگار، خطرات مصرف سیگار را نسبت به سایر بیماری ها دست کم می گیرند و یا اینکه حداقل در 
مورد شخص خودشان از این آگاهي استفاده نمی کنند. بنابراین ارتقاء آگاهي عموم از پیامدهاي مصرف دخانیات بر سالمتي 
و استنشاق تحمیلي دود سیگار در کاهش مصرف آن مؤثر است و ضروریست جهت اثربخشي برنامه های کنترل دخانیات با 
ایجاد مراکز مشاوره ای در نظام بهداشتي کشور دسترسي آحاد جامعه به خدمات کنترل دخانیات افزایش یابد ، تا بتوان گامي 
مؤثر در جهت پیشگیري از ابتال، به مصرف دخانیات و ترک سیگار و درمان افراد سیگاري و در نهایت جامعه ای عاري از 

دخانیات برداشت. 
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اهـــداف برنامه: 
هدف کلي:

ارتقاء و حفظ سالمت نسل حال و آینده از زیان های بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي مصرف دخانیات و تماس با دود آن
اهداف اختصاصي: 

ارتقاء آگاهي عمومي با توجه ویژه به کودکان، نوجوانان و جوانان درخصوص مضرات استعمال و استنشاق تحمیلي   .1
دود سیگار

کاهش دسترسي به مواد دخاني  .2
کاهش استعمال دخانیات در میان سیگارهاي فعلي از طریق توسعه و تقویت مراکز مشاوره ترک دخانیات  .3

توسعه قوانین و سیاست های کنترل دخانیات در کشور  .4
جلب مشارکت جامعه و توسعه سازمان های غیردولتي فعال در زمینه کنترل دخانیات  .5

راه اندازي نظام پایش و مراقبت در زمینه مصرف دخانیات و آثار سوء مصرف آن   .۶

زیان های ناشي از مصرف دخانیات :
1 -  بیماری ها و مرگ و میر ناشي از مصرف دخانیات و استنشاق تحمیلي آن:

دهان،  حفره  ریه،  سرطان های  از جمله  مرتبط  بیماری های  از  بسیاري  کننده  تشدید  بروزیا  عامل  دخانیات  استعمال 
حنجره، بیماری های قلبي و عروقي، کاتاراکت، از دست دادن موها، ضایعات شنوایي، پوکي استخوان، فساد دندان ها و … 
می باشد. در جمعیت هایی که استعمال دخانیات در چند دهه اخیر امري متداول می باشد، 90 درصد سرطان ریه، 15 تا 20 
درصد سایر سرطان ها، ۷5 درصد برونشیت مزمن و آمفیزم و 25 درصد مرگ و میر ناشي از بیماری های قلبي و عروقي در 

سنین 35 تا ۶9 سال ، ناشي از مصرف دخانیات بوده است. 

مصرف دخانیات در حال حاضر یکي از بزرگ ترین عوامل در حال افزایش مرگ و میر در سطح جهان می باشد. در حال 
حاضر 4 میلیون نفر هر ساله در اثر ابتال به بیماری های ناشي از مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند. با الگوهاي 
جاري استعمال دخانیات، 500 میلیون نفر از جمعیت حال حاضر دنیا، باالخره به علت مصرف دخانیات خواهند مرد. بیش از 
نیمي از این افراد را کودکان و نوجوانان امروز تشکیل می دهند. تا سال 2030 انتظار می رود که دخانیات با قرباني کردن 10 
میلیون نفر در سال، بیش از کل مرگ های ناشي از ماالریا، مادران باردار، کودکان و سل، تنها عامل عمده مرگ در دنیــــــا 
باشد. بیش از ۷0 درصد این مرگ و میرها در کشورهاي در حال توسعه اتفاق می افتد. در ایران نیز مرگ های ناشي از مصرف 
دخانیات نزدیک به 50 هـــــزار نفر در سال برآورد شده است و پیش بیني می شود طي 20 سال آینده این میزان به 200 

هزار نفر در سال افزایش یابد. 
اثرات استنشاق تحمیلي دود سیگار نیز کمتر از عوارض ناشي از استعمال دخانیات نمی باشد، دانشمندان بر این عقیده اند 
که دود محیطي از نقطه نظر سالمت هیچ آستانه مجازي ندارد، چرا که نه دستگاه های تهویه و نه تمهید جداسازي مکان های 
استعمال دخانیات هیچکدام به طور کامل هوایي پاک و عاري از آالینده را فراهم نمی آورند، بنابراین بهترین راه محافظت 
از آن، قرار نگرفتن در معرض استنشاق تحمیلي دود سیگار می باشد. در حالیکه طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت بیش 
از 40 درصد افراد و تعداد ۷00 میلیون کودک یا به عبارتي نیمي از کودکان در معرض استنشاق تحمیلي دود سیگار هستند.

2 -  زیان های اقتصادي ناشي از مصرف دخانیات: 
براساس مطالعات سازمان جهاني بهداشت 2 تا 3 برابر هزینه مصرف دخانیات صرف درمان بیماری های ناشي از آن 
می گردد. چنانچه به گزارش شرکت دخانیات ایران، مصرف داخلي 50 میلیارد نخ باشد به طور متوسط ساالنه 1000 میلیارد 
تومان صرف خرید و دود شدن این محصول و 2000 تا 3000 میلیارد تومان صرف درمان بیماری های مرتبط با آن می گردد.
بنابه گزارش بانک جهاني در ایاالت متحده هزینه های مراقبت های بهداشتي ناشي از دخانیات ۷ درصد کل هزینه های 
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بهداشتي یا به عبارتي 3.۷1-2 دالر به ازی هر بسته سیگار 20 تایي فروخته شده می باشد. چنانچه این رقم به طور متوسط 
3 دالر به ازی هر پاکت فرض شود، براي مصرف 50 میلیاردي ایران هزینه مراقبت های بهداشتي چیزي حدود ۶000 میلیارد 

تومان می گردد.
همینطور مطالعات مستند سازمان جهاني بهداشت نشان می دهد که از هر دو نفر سیگاري، یک نفر 15 تا 25 سال 
زودتر از موعد مقرر می میرد که باتوجه به تعداد افراد سیگاري در کشور)9 میلیون نفر( سالیانه بیش از 3 میلیون سال به 
دلیل مرگ های زودهنگام ناشي از مصرف دخانیات از دست می رود. هزینه خسارت های ناشي از آتش سوزی ها و حوادثي 
اقتصادي می باشد. طبق گزارشي از آتش نشاني تهران، یک سوم  اتفاق می افتد یکي دیگر از زیان های  با آتش ته سیگار  که 

آتش سوزی های شهر تهران به دلیل آتش ته سیگار و سایر ملزومات آن می باشد.

3 - زیان های اجتماعي ناشي از مصرف دخانیات:
مصرف سیگار نوعي اعتیاد است ولي متأسفانه این مسأله به مرور در اجتماع جا افتاده و قابل قبول ترین عمل خالف 
عرف محسوب می شود. دالیل شیوع این عادت احساس بدست آوردن شخصیت کاذب در افراد جوان، اثر تخدیرکنندگي 
جزئي سیگار، مصرف آن در لحظات عصبانیت و غم و … به علت باور غلط و وابستگي جسمي و رواني با گذشت زمان 
را می توان نام برد. متأسفانه وجود این عادت، خود، زمینه ساز بروز اعتیاد به مواد مخدر، الکل و بزهکاري علي الخصوص در 

افراد جوان می گردد.

 4 - زیان های زیست محیطي ناشي از دخانیات:
از مضرات زیست  آلودگي آب های زیرزمیني و هوا  بین رفتن خاک، تخریب جنگل ها و مصرف آفت کش ها و  از 
محیطي دخانیات می باشد. مصرف مواد مغذي خاک توسط گیاه توتون موجب عاري شدن خاک از این مواد شده و از طرفي 
موجب جذب آفتها می گردد و استفاده از انواع کودهاي شیمیایي و آفت کش ها، آلودگی  آب های زیرزمیني را به دنبال دارد، از 

طرفي مقدار زیادي از درختان جنگل ها براي سوخت در عمل آوردن توتون از بین می روند.
آلودگي هوای ناشي از دود سیگار نیز یکي دیگر از زیان های آن می باشد. دود سیگار داراي دو جریان اصلي و کناري 
است. جریان اصلي هنگام پک زدن به دهان و ریه وارد می شود و جریان کناري در فاصله پک زدن از نوک سیگار در هنگام 
بازدم وارد محیط و سپس ریه می شود. دود سیگار حاوي 4000 نوع ماده با آثار آنتي ژني، جهش زایي و سرطان زایي، دارویي 

و ضد سلولي است. 
مزیت های برنامه کنترل دخانیات: 

ارتقاء آگاهي کارکنان بهداشتي از مضرات استعمال دخانیات و استنشاق تحمیلي دود سیگار •	
بهبود عملکرد کارکنان بهداشتي در زمینه کنترل مصرف دخانیات •	

ارتقاء دانش کارکنان بهداشتي درخصوص روش های کنترل مصرف دخانیات •	
افزایش سطح آگاهي مردم درخصوص زیان های ناشي از مصرف دخانیات و استنشاق تحمیلي دود آن •	

کاهش مصرف دخانیات در جامعه •	
ارتقاء سالمت افراد جامعه •	

ضروری ترین و مهم ترین پیامدهاي حاصل از برنامه: 
کنترل مصرف دخانیات در بین کارکنان و افراد جامعه •	

ایجاد محیط های کاري بدون دود •	
ارتقاء آگاهي جامعه تحت پوشش نسبت به مضرات مصرف دخانیات •	

کاهش مصرف دخانیات در اماکن عمومي و اماکن تهیه و توزیع موادغذایي •	
افزایش حساسیت مردم نسبت به دود سیگار و افراد سیگاري •	

قابل دسترس بودن خدمات ترک دخانیات جهت درمان افراد سیگاري •	
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الزامات قانوني:
به استناد اصل یکصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي  مصوبه هیأت محترم وزیران در تاریخ 15/10/۷۶ 

ایـــران در خصوص ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخاني در اماکن عمومي:
ماده 1 - به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سالمت آن ها در برابر زیان ها و بیماری های ناشي از استعمال دخانیات، 

استعمال هر نوع سیگار و سایر مواددخاني در اماکن عمومي مسقف به هر نحو ممنوع است.
تبصره 2 ماده 1 : مسئوالن اماکن عمومي موظفند تابلوي ممنوعیت مصرف دخانیات را به تعداد مناسب در محل هایی که 

قابل رؤیت باشد نصب نمایند و ممنوعیت استعمــــــال دخانیات در اماکن عمومي را یادآور شوند.
ماده 2 - وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سیما و سایر 
دستگاه های فرهنگي و شهرداری ها موظفند به منظور جلوگیري از اعتیاد جوانان و تبیین زیان های جاني، بهداشتي، اجتماعي و 
مالي ناشي از مصرف دخانیات از هرگونه اقدامي که موجب تبلیغ، تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات 
شود جلوگیري نموده و نسبت به تهیه برنامه های منظم و منسجم فرهنگي و تبلیغي مناسب در زمینه تبیین مضرات و تقبیح 

مصرف مواد دخاني براي همگان به ویژه جوانان اقدام نمایند.

آئین نامه اجرایي قانون اصالح ماده 13 قانون موادخوردني ، آشامیدني ، آرایشي ، بهداشتي مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
مورخ 13 / 9 / ۷9

ماده 13 - استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آئین نامه در حین کار ممنوع است. 
ماده 14 - فروش و عرضه سیگار در کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و محل های موضوع این آئین نامه ممنوع 

است. 
تبصره1 - اماکن و مراکز و محل هایي که داراي مجوز و عاملیت عرضه دخانیات هستند از شمول ماده 14 مستثني می باشند.

تبصره2 - فروش به افراد کمتر از 1۸ سال در اماکن و مراکز موضوع این آئین نامه ممنوع است .
ماده 15 - مصرف هرگونه محصوالت دخاني در محوطه های عمومي کارگاه ها، کارخانجات و اماکن و مراکز و محل های 

موضوع این آئین نامه ممنوع است.
تبصره 1 - متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان محل های موضوع این آئین نامه مسئول اجراي مفاد ماده 15 بوده و موظفند 

جهت نصب تابلوهاي هشداردهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از مصرف دخانیات جلوگیري کنند .
تبصره 2 - متصدیان ، مسئولین و یا کارفرمایان موضوع تبصره 1 می توانند محل مشخصي را که کاماًل از محل های معمولي 

و عمومي جدا باشد جهت افرادیکه می خواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند.

چالش های اجراي برنامه: 
عدم آگاهي مردم از خطرات واقعي سیگار

ناکافي بودن فرصت های مناسب براي اوقات فراغت جوانان
در دسترس بودن محصوالت دخاني در هر نقطه از کشور

برخورد غیراصولي متولیان امور فرهنگي و اجتماعي با معضل سیگار
بي توجهي یا کم توجهي مدیران ارشد به برنامه های کنترل دخانیات

قاچاق سیگار
عدم توجه به قوانین و مقررات

عدم آگاهي کارکنان بهداشتي از روش های مناسب کنترل دخانیات
تأثیر شخصیت های سیگاري که از نظر اجتماعي ، مذهبي براي جوانان الگو هستند . 

عدم نظارت و پایش صحیح 
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نتیجه گیري: 
باتوجه به تعهد جمهوري اسالمي ایران به مفاد کنوانسیون جهاني کنترل دخانیات، اولویت سازمان جهاني بهداشت به 
امر کنترل مصرف و حذف استنشاق تحمیلي دود سیگار به خصوص نزد جوانان، ضرورت همت ملي با هدایت و رهبري 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه های علوم پزشکي که مسئولیت سالمت جامعه را بعهده دارند به شدت 
محسوس بوده و الزم است کلیه برنامه های مرتبط با کنترل دخانیات با جدیت و حمایت بي وقفه مسئولین به اجرا گذاشته 
شده و از هر کوششي در جهت افزایش آگاهي افراد از مضرات استعمال دخانیات و استنشاق تحمیلي دود سیگار و کاهش 

مصرف آن در جامعه دریغ نگردد. 

توصیه ها و پیشنهادها:

انتظار از دانشگاه ها: 
تشکیل/فعال کردن کمیته های استاني و پیگیري مصوبات آن

اتخاذ سیاستي مبني بر حضور مؤکد معاونین بهداشتي در جلسات کمیته و پیگیري و نظارت به اجراي برنامه کنترل 
دخانیات

ایجاد و توسعه مراکز مشاوره ترک دخانیات در سیستم بهداشتي کشور
حمایت و پشتیباني از اجراي مصوبه هیأت محترم دولت به تاریخ 15/10/13۷۶ درخصوص ممنوعیت استعمال و عرضه 

سیگار و سایر مواد دخاني در اماکن عمومي
حمایت و پشتیباني از اجراي آئین نامه اجراي قانون اصالح ماده 13 موادخوردني، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي مصوبه 

آذرماه 13۷9 مجلس محترم شوراي اسالمي
برقراري ارتباط مستمر و مداوم با دبیرخانه کمیته کشوري کنترل دخانیات

انتظار از ستاد:
تدوین و پیشنهاد قوانین و آئین نامه های کنترل دخانیات در زمینه تولید، واردات، توزیع، مصرف، استنشاق تحمیلي دود 

سیگار و همکاري و مشارکت در امر مبارزه با قاچاق محصوالت دخاني
تدوین و ابالغ استانداردهاي تشکیل کمیته استاني و مراکز مشاوره ترک دخانیات

تدوین برنامه های آموزشي، تخصصي و برگزاري کارگاه های توجیهي جهت راه اندازي مراکز مشاوره ترک دخانیات 
در مراکز بهداشتي درماني

تدوین برنامه های مؤثر آموزش عمومي به منظور کنترل مصرف دخانیات
اقدام جهت ایجاد سیستمي متمرکز براي جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده های موجود در زمینه دخانیات در سطح 

ملي و بین المللي
ارتباط با سازمان های بین المللي و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده

پیگیري در زمینه اطالع رساني به مقامات عالي رتبه کشور و جلب حمایت سیاستي آنان از برنامه 
جذب اعتبارات خاص جهت راه اندازي مراکز مشاوره در استان ها

اجراي طرح های تحقیقاتي در زمینه تأثیر برنامه کنترل مصرف دخانیات



ت | گاهنامه پژوهشی مردمی، خرداد ماه 90
نسیم سالم

17

ش
مقاله و پژوه

اهمیت اِسناد خود در روان دارو درماني1
نگارنده: دکتر خیراله صادقی: دکترای روانشناسی بالین،

           عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

روانشناسي اِسناد2 
یکي از پیشرفت هاي سال های اخیر، تالش به منظور کاربرد یافته هاي آزمایشي روان شناسي اجتماعي در درمان براي 
تغییر رفتار بوده است. یکي از این تالش ها در حوزه اي معروف به »نظریه ي اسناد3 « انجام گرفته است )دیویسون و والینز4 
، 19۶۶؛ والینز و نیزبت5 ، 19۷2(. به طور کلي این نظریه با اهمیت احتمالي بعضي از باورداشت ها )برداشت ها( در تغییر و 

حفظ رفتار سر و کار دارد.
یک اسناد عبارت از یک توجیه، یا یک تبیین براي یک رویداد مشاهده شده است؛ یک علت درک شده از چیزي 
است که اتفاق مي افتد۶ . مهم ترین مسأله این است که اسنادها جنبه ي استنباط شخصي دارند و واقعیت نیستند، اگر چه چنین 
مي نمایند. این تبین ها و استنباط هاي عّلي به واکنش های هیجاني متفاوتي مي انجامد که این ها هم به نوبه ی خود رفتار فرد را 

تحت تأثیرقرار می دهد.
بر طبق نظریه ي واینر۷  )19۸5 و 19۸۶( علل درک شده یک رویداد عمدتًا بر اساس سه بعد دروني بودن۸ ، پایداري9  
و قابلیت کنترل10  تغییر مي کند. ابعاد دروني و کنترل پذیري به ویژه در ایجاد هیجانات مرتبط با عزت نفس11  از قبیل غرور، 
گناه و عواطف میان فردي از قبیل دلسوزي و خشم12 نقش دارند. در این الگو بعد پایداري نیز از طریق انتظارهاي موفقیت 
و شکست به عوامل انگیزشي از قبیل شدت و مدتي13  که یک شخص رفتار خاصي را انجام مي دهد، ارتباط مي یابد. اِسناد 
پیامدهاي موفق به عوامل پایدار، منجر به افزایش انتظار موفقیت در آینده شده و موجب تداوم رفتار در مواجهه با موقعیت های 
مشکل آفرین مي گردد. درحالي که اسناد پیامدهاي ناموفق به عوامل پایدار، به کاهش انتظار موفقیت از یک سو و گرایش به 

ترک کوشش و تالش14  از سوي دیگر منجر مي شود )بروین15 ، 19۸۸(.
در این مقاله، تأکید عمده روي »اسناء خود1۶ « است. در اینجا فرد، رفتار یا پیامدهاي رفتار خود را مي بیند و باید تصمیم 
بگیرد که آن را به کدامیک از علل احتمالي مربوط به آن نسبت دهد. در واقع سؤال این است که درمان جو، واکنش های هیجاني 
یا رفتاري آشکار خود و حتي فرآیند تغییر رفتار را چگونه تبیین مي کند. این موضوع هم از لحاظ نظري جالب توجه است و 

هم ارتباط بالقوه اي با مشکالت بالیني دارد.

1.   The Importance of self-attribution in Psychopharmacotherapy
2.   The Psychology of Attribution
3.   Attribution theory
4.   Davison and Valins
5.   Nisbett
6.   An attribution is an account of, or an explanation for, an observed event; that is, a perceived cause of  something that happens
7.   Weiner
8.   Internality
9.   Stability
10.   Controllability
11.   Esteem-related emotions
12.   pity and anger
13.   Intensity and Persistence
14.   tendency to give up trying
15.   Brewin
16.   Self-attribution
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روان شناسي اسناد خود، آن چناني که به وسیله رفتار درمانگران شناختي به کار بسته شد، به واقع به وسیله ي روان 
شناسان اجتماعي ـ نه متخصصان بالیني ـ و در آزمایشگاه ریشه دوانیده است. تجزیه و تحلیل و دستکاري »اسناد خود« در 
موقعیت های بالیني مبتني بر تجویزهاي عام و متداول پذیرفته شده نیست، بلکه بیشتر مبتني بر آنچه که درمانگر مي تواند از 

ادبیات  آزمایشي  موجود استنباط  نماید مي باشد.

یافته هاي آزمایشي17 
تأکید کننده ی  اهمیت اسناد خود به وسیله ي استانلي شاکتر و همکاران  ابتدایي ترین مجموعه آزمایش های  از  یکي 
به عمل آمد. در این آزمایش )شاکتر و سینگر1۸ ، 19۶2(، تزریق مقلد اعصاب سمپاتیک، یعني اپي نفرین، به منظور افزایش 
پاسخ دهي هیجاني معین گردید*؛ لیکن ماهیت )یعني محتواي( پاسخ به وسیله ي رویدادهاي بیروني، که آزمودني با آن مواجه 
شده بود، دیکته گردید. به هر روي، اثر اپي نفرین به طور قابل مالحظه براي آن دسته آزمودنی هایی که از پیش در خصوص 
اثرات واقعي دارو به آن ها اطالعاتي داده شد تضعیف19  گردید. احتماالً، یک آزمودني در این شرایط، که یک افزایش مشهود 
در برانگیختگي فیزیولوژیک را به هنگام مواجهه با یک موقعیت باال برنده ي هیجان20  )مثاًل هنگامي که با دلقکي همراهي 
مي کند که بذله گویي کرده یا به صورت متخاصم عمل مي کند( تجربه مي کند، این را نه به موقعیت، بلکه بیشتر به دارو نسبت 
مي دهد. این آزمودني ممکن است به خودش بگوید که »من در حال تجربه نوعي برانگیختگي تدریجي هستم؛ من واقعًا 
خشمگین نیستم... این اثر همان دارویي است که آنها به من داده اند« که اثر تضعیف کننده21  بر پاسخ دهي هیجاني خواهد 
داشت. به عبارت دیگر، آزمودني که اطالعاتي را در خصوص اثرات اپي نفرین دریافت نکرده ممکن است به خودش بگوید 
»من واقعًا عصبي و ناراحت هستم... این یک آزمایش احمقانه و لغتي است« که در این صورت انتظار افزایش پاسخ دهي 

هیجاني مي رود.

)Key Points( نکات کلیدي
اهمیت اسناد خود در روان دارو درماني

در اسناد خود سؤال این است که درمانجو واکنش های هیجاني یا رفتاري آشکار خود و فرآیند تغییر ( 1
رفتار را چگونه تبیین مي کند.

تغییر حاصل در رفتار هر گاه توسط شخص به سعي و تالش خودش نسبت داده شود، براي مدت ( 2
طوالني تري حفظ خواهد شد.

هر گاه از دارو براي تغییر رفتار استفاده مي شود از بیمار خواسته شود عالوه بر خوردن دارو، کار خاصي ( 3
را انجام دهد تا بتوان از نقش دارو کاسته و تغییرات مثبت ناشي از درمان را، حتي پس از قطع دارو، 

حفظ کرد.
درمانگر مي تواند با تأکید براي تالش های بیمار در مواجهه بر مشکالتش، اهمیت في نفسه ي دارو را ( 4

به حداقل برساند.

به عنوان یک پیوست بالیني مشخص تر از یافته فوق، وضعیت بد22  شخصي را تصور کنید که، کاًل اثرات یک دارو نظیر 
ال اس دي )L.S.D( را نادیده انگاشته و ندانسته دارو را قورت مي دهد. در طي برهه ي بعد او احتماالً نتیجه مي گیرد که او 
بدون هیچ دلیلي »دیوانه شده« است؛ و حتي پس از فروکش کردن اثرات دارو، او ممکن است با ترس جان کاهي23  مبني بر 
این که هر زمان ممکن است دچار چنین وضعیتي شود به ستوه آید. نیازي به گفتن نیست که در دسترس قراردادن یک اسناد 

17.   Experimental Findings
18.   Schachter and singer
*  اپي نفرین فقط قسمت مدوالي غده ي آدرنال را به طور ساختگي فعال مي کند و چون نمي تواند از سد خونيـ  مغزي عبور کند، هر اثري که ایجاد کند باید به اعضاي محیطي محدود شود.
19.  Weakened
20.  Emotion-elevating situation
21.  Attenuatting
22.  Plight
23.  Agonizing Fear
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دقیق تر »شما واقعًا دیوانه نشده اید... آن فقط نتیجه ي دارویي است که شما خورده اید« مي تواند یک اثر آرام بخش و درماني 
داشته باشد.

به عنوان یک نمونه کمتر نمایشي، اما به اندازه ي کافي متداول از »درمان اسناد مجدد24 « یک بیمار سرپایي خانمي است 
که به طور مزمن در خصوص عملکرد روانشناختي کلي اش نگران بود و چندین سال قبل توسط ری ام25  درمان شد. در آن 
روز معین، او نگراني خاصي را در خصوص بي قراري فزاینده ي2۶  اخیرش بر زبان آورد. در ادامه ي جلسات درماني درمانگر 
متوجه شد که او به تازگي ۸-10 قوطي نوشابه کوالدار را در روز نوشیده است و درمانگر بي درنگ حدس زد که براي ذکر 
علت عالیم و نشانه هاي جدیداً کسب شده ي بیمار، او به اندازه کاماًل کافي کافئین دریافت کرده است. اسناد این که »من به 
علت تمامي آن کوکاکوال2۷  ناراحت و عصبي هستم« به مراتب اطمینان بخش تر از این اسناد که »من اخیراً خیلي عصبي شدم.... 

به نظر مي رسد نقایص )فروپاشي2۸ ( دیگري داشته باشم« است.
در آثار مدون مربوط به روان دارو درماني عنوان شده است که مردم معموالً پس از قطع مصرف داروهاي روان گردان، 

مانند آرام بخش ها29 ، در حفظ بهبودي30  مشکل دارند و به سطح عملکردي پیش از درمان بر مي گردند)کامائو31 ، 19۶۶(.
روش  از  شده  تعدیل  کاربرد  یک  در  شد.   )19۶9( والینز  و  دیویسون  مطالعه  براي  اولیه32   محرک  موضوع  همین 
آن ها، درمانگر ممکن است به تدریج یک ماده خنثي )پالسبو33 ( را به جاي داروي واقعي بیمار تجویز کند و آنگاه به طور 
موفقیت آمیزي از دارو گرفته شود و به او اطالع داده شود که به واقع براي چند روز یا چند هفته با حداقل دارو یا بدون هیچ 
دارویي عملکرد کاماًل خوبي داشته است. صرف نظر از مالحظات اخالقي مشهود، یک چنین رژیمي تنها مي تواند یک بار 
براي هر بیماري به کار بسته شود )احتماالً تنها یک بار در یک بخش بیمارستاني، چه این فریب به احتمال قوي موجب به 

راه افتادن موج تبلیغاتي گسترده اي خواهد شد(*.
نکته ي مورد توجه مطالعه دیویسون و والینز این نیست که به منظور القاي شناخت هاي مشخص باید فریب مورد استفاده 
قرار گیرد، بلکه بیشتر انتظار مي رود که با القاي چنین شناخت هایي ممکن است به توانایي شخص براي مقابله با فشارهاي 
رواني )استرس( افزوده شود. براي یک درمانگر تکلیفي مهم تر از برشمردن و یادآوري مواردي از گذشته ي بیمار، زماني که 
او بدون کمک از داروها، به خوبي با یک موقعیت استرس زا مقابله کرده نیست. افزون بر این، درمانگر ممکن است بیمار 
را ترغیب کند تا در یک برنامه ي قطع داوطلبانه دارو پیش قدم شود. در طي دوره ي قطع دارو و متعاقب آن، درمانگر باید با 
یادآوري دوباره ي موارد، وقتي که بیمار به خوبي در حال مقابله است، با تأکید بر این که او باید حاال این را تنها به »شخص 
خودش« بیش عامل کنترل گر خارجي34  نظیر دارو نسبت دهد به حفظ و نگهداري این دستاورد درماني صحه گذارد )ری ام 

و مسترز35 ، 19۷4؛ مسترز و همکاران، 19۸۷(. 

تلویحات بالیني و رهنمودهاي عملي36 
با نظر گرفتن آزمایشي بودن این یافته ها، بعضي از تلویحات ممکن را براي آن ها ارائه مي کنیم. آنچه در پي مي آید 

زمینه اي براي ابتکار عمل در کار بالیني تلقي مي شود )گلدفرید و دیویسون، 13۷1(.
درمانگر باید توجه داشته باشد که درمانجو و واکنش های هیجاني یا رفتارهاي آشکار خود و حتي فرآیند تغییر را  •	

24. Reattribution therapy
25. Rimm
26. Heightened Irritability
27. Coke=coca-cola
28. Breakdown
29. Tranquilizers
30. Maintaining Improvement
31. Kamano
32. Impetus
33. Placebo Substance 
*  در  بعضي از بررسيها، اگر درباره ي موضوع پژوهش شرح درستي به شركت كنندگان داده شود، پژوهش معني خود را از دست مي دهدـ  از اعتبار مي افتد. اگر پژوهشگر گمان 
مي برد كه ارزش مورد انتظار از پژوهش، عمل فريب)deception( را توجيه كند و اگر راه چاره ي ديگري وجود نداشته باشد، در ان صورت بايد در اولين فرصت ممكن جريان 
را به طور كامل براي شركت كننده تشريح كند. اين كار ”رفع پنهان سازي“ )debriefing( خوانده مي شود و براي خارج ساختن تصورات غلط از ذهن شركت كننده انجام مي شود.
34.  External Controlling Agent
35.  Rimm and Masters
36.  Clinical Implications and Practical Guidelines



90
اه 

د م
ردا

 خ
ی،

ردم
ی م

هش
ژو

ه پ
نام

گاه
 |

ت 
الم

 س
یم

نس

20

ش
وه

 پژ
ه و

قال
م

چگونه تبیین مي کند.
هرگاه از دارو براي تغییر رفتار فرد استفاده مي شود باید توجه دقیق به عمل آید تا معلوم گردد خود فرد، تغییر مزبور را 

چگونه توجیه مي کند.
افرادي که رفتارشان به وسیله ي عوامل بیروني شکل مي گیرد ممکن است تغییرات درماني را فقط به همین تأثیر بیروني  •	

نسبت دهند و در نتیجه، رفتارهاي تغییر یافته ي خود را به موقعیت های بعد و پس از درمان تعمیم ندهند. 
این قبیل افراد احتماالً به خودشان خواهند گفت »تنها دلیل این که من خوب عمل مي کنم همان داروي من است«. به 
این ترتیب آنان به جاي این که رفتار را تحت کنترل ارادي خود تلقي کند آن را به یک عامل شیمیایي بیروني نسبت دهند. این 
موضوع نه تنها باعث خواهد شد که ادامه ي بهبودي به استفاده ي مداوم و مرتب از دارو بستگي پیدا کند، بلکه روي برداشت 
افراد از خودشان اثر منفي گذاشته و آنان را به این نتیجه رهنمون مي شود که »تنها راه اصلي حل مشکالت شخصي من همانا 

استفاده از دارو است«.
• اگر درمانجو عمدتًا خود را مسئول پیشرفت درماني خود بداند، بیشتر احتمال مي رود که دستاوردهاي درماني را 	

حفظ کند.
• تغییر حاصل در رفتار هر گاه توسط شخص به سعي و تالش خود نسبت داده شود، مدت درازتري حفظ خواهد شد 	

تا این که همان تغییر به اثر عامل بیروني، مثاًل دارو، نسبت داده شود. شاید همین نسبت دادن اثر3۷  است که باعث 
مي شود تغییرات رفتاري مثبت ناشي از دارو غالبًا به محض خاتمه ي دارو درماني از بین برود.

• درمانگر بالیني وقتي از داروهاي روان گردان استفاده مي کند، مي تواند با تأکید بر تالش هاي خودِ درمانجو در مواجهه 	
با مشکالتش، اهمیت في نفسه ي دارو را به حداقل برساند. به همین جهت تأکید مي شود هرگاه از دارو براي تغییر 
استفاده مي شود از درمانجو خواسته شود عالوه بر خوردن دارو، کار خاصي مثاًل استراحت، ورزش، پیروي از یک 
شیوه ي روتین و... را انجام دهد، تا بتوان از نقش دارو کاسته و تغییرات مثبت ناشي از درمان راه حتي پس از قطع 

دارو، حفظ کرد.
• درمانگر باید نسبت به این گونه اسنادها حساس باشد و پس از ایجاد تغییرات مورد نظر به درمان جویانشان تفهیم کند 	

که این رفتارهاي جدید بیشتر در نتیجه ي تالش های خود آن ها براي تغییر حاصل شده است تا تقویت های بیروني.
• و باالخره آن که، شاید بهتر باشد که درمانگر براي آنچه انجام گرفته است افتخار کمي براي خودش قائل باشد و در 	

عوض بر سهم مهم درمانجو در دستاوردهاي درماني تأکید کند.

منابع :

 Brewin, C. R. )1988(. Cognitive Faundations of Clinical Psychology. )1st ed.(. London: Lawrence Erlbaum
.Associates Ltd., Publishers
 Rimm David C., and Masters John C. )1974(. Behavior Therapy: Techniques and Empirical Findings. )1st
.ed.(. New York: Academic Press, Inc
Masters John C., Burish Thomas G., Hollon Steven D., Rimm David C. )1987(. Behavior Therapy: Tech-
.niques and Empirical Findings. )3-rd ed.(. USA: Harcourt Brace Jovanovich, Inc
 Nisbett, R. E., & Valins )1972(. Perceiving the causes of one’s own behavior In E. E. Jones, D. E. Kanouse,
.H. H. Kelley, R. R. Nisbett, S. Valins, & B. weiner )Eds.(., Attribution: Perceiving the causes of behavior
.pp. 63-78(. Morristown, NJ: General Learning Press( 
Valins, S. )1966(. Cognitive effects of false heart – rate feedback. Journal of Personality and social psychol-

.ogy. 4, 400-408

گلد فرید، ماروین  آر.؛ دیویسون، جرالد سي. )13۷1(. رفتار درماني بالیني )ترجمه ي احمد احمدي علون آبادي(. تهران: 
مرکز نشر دانشگاهي، چاپ اول.

37.  Attribution of Effect
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ابراهیم بن هاشم از حماد عیسی نقل می کند: روزی امام صادق علیه السالم به من فرمودند:
ای حماد، آیا می توانی خوب نماز بخوانی؟ به امام عرض کردم: ای سرور من! کتاب حریز را که درباره نماز است 

در حافظه دارم. حضرت فرمود: عیبی ندارد، ای حماد برخیز و نماز بخوان.
حماد گوید: در برابر حضرت بپا خاستم و رو به قبله نماز را شروع کردم، به رکوع رفتم و سجده کردم.آنگاه امام 
فرمود: ای حماد نیکو نماز نمی خوانی! چه قدر زشت است فردی از شما شصت یا هفتاد سال بر او بگذرد و یک نماز با 
آداب و حدود کامل نخواند! حماد گوید: در خود احساس خواری کردم و به امام گفتم: فدایت شوم، نماز را بر من بیاموز، 
پس امام برخاست، رو به قبله ایستاد و هر دو دستش را بر روی ران خویش نهاد، در حالی که انگشتا نش را بسته بود و 
دو پای خود را نزدیک هم قرار داد به گونه ای که میان دو پایش به اندازه سه انگشت باز فاصله بود و انگشتان پا را رو به 
قبله داشت و آن ها را از قبله منحرف نساخت و با فروتنی تکبیر گفت. سپس حمد و )قل هو اهلل احد( را شمرده خواند. 
آ نگاه به اندازه یک نفس، در همان حال ایستادن درنگ کرد. سپس دو دست خود را تا روبروی صورت باال آورد و در 
همان حال ایستادن تکبیر گفت. آنگاه به رکوع رفت و با دستانی که انگشتانش باز بود، زانوی خود را گرفت و زانو را 
به عقب داد تا پشت حضرت کاماًل صاف شد، به گو نه ای که به سبب صافی پشت و کشیدگی گردن، اگر قطره ای آب 
یا روغن بر پشت حضرت ریخته می شد، از جایش تکان نمی خورد. دو چشمش را بست، سپس سه بار شمرده فرمود: 
)سبحان ربی العظیم و بحمده(. آ نگاه راست ایستاد و چون استقرار کامل پیدا کرد، فرمود: )سمع اهلل لمن حمده(. سپس در 
حال ایستاده تکبیر گفت و دست ها را تا رو به روی صورت باال آورد. آن گاه سجده کرد و دست ها را در حالی که انگشتا 
نش کنار هم و بدون فاصله بود، در جلوی زانو و برابر صورت قرار داد و سه بار گفت )سبحان ربی اال علی و بحمده( 
و در حالت سجده هیچ جای بدن را بر جای دیگر قرار نداد و بر هشت استخوان سجده کرد: دو کف دست، دو زانو، دو 
انگشت شست پا، پیشانی و بینی و فرمود: الزم است سجده بر هفت تای این ها قرار گیرد و این همان است که خداوند 
در قرآن فرموده است که: )و همانا سجده گاه ها برای خداست پس در کنار خداوند هیچ کس را مخوان( و این هفت 
جا، پیشانی و دو کف دست و دو زانو و دو شست پاست و نهادن بینی بر زمین مستحب است. سپس امام سر از سجده 
برداشت و چون درست به حالت نشسته در آمد تکبیر گفت. آنگاه بر ران چپ نشست و روی پای راست را بر کف پای 
چپ قرار داد و فرمود: )استغفراهلل ربی و اتوب الیه ( سپس در حال نشسته تکبیر گفت و سجده دوم را به جای آورد و 
در سجده دوم مانند سجده اول رفتار کرد و در حال رکوع و سجود هیچ جای بدن را بر جای دیگران نگذاشت و در حال 
سجده دست ها را چون دو بال باز می کرد و ساعد را بر زمین نمی گذاشت. این چنین امام دو رکعت نماز گزارد و انگشتان 

دو دست حضرت در حال تشهد بسته بود و چون از تشهد فارغ شد، سالم داد و فرمود ای حماد! اینگونه نماز بخوان.

منبع:
الصاله فی الکتاب و ا لسنه، بند 311

خواندن یک نماز خوب  

گردآورنده: 
مهناز قاسمی، نیروی مردمی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی
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یکی از انسان شناسان مشهور معتقد بود، پدران به لحاظ زیست شناسی یک ضرورتند، ولی از حیث اجتماعی یک عامل 
ثانوی به شمار می روند. این عقیده به راحتی در فرهنگ ما نیز جا باز کرده بود. در جامعه ما تصویر سنتی پدران نشان دهنده 
آن است که آن ها در مراقبت از کودک هیچ نقشی نداشته اند، هنگام تولد کودک در اتاق انتظار می مانند، تعویض پوشک یا گرم 
کردن بطری شیر را هرگز به عهده نمی گیرند، پای خود را به مهدکودک نمی گذارند و تربیت فرزندان را تقریبا به طور کامل به 
همسرانشان می سپارند. این پدران افسانه ای که به ایفای نقش اختصاصی نان آور خانواده سرگرم بودند، الگویی مقتدر اما دور 

از دسترس برای فرزندان خود بوده و به ندرت شرکای فعالی در تربیت فرزندانشان محسوب می شدند.
بسیار مهم است. شواهد  پدر در بزرگ کردن فرزند  باورند که دخالت و نقش  این  بر  مدت هاست که روان شناسان 
روزافزون علمی حاکی از آن است که پدرهای عالقه مند به ویژه آن هایی که از نظر عاطفی در دسترس هستند، در خوشبختی 

فرزندانشان نقش منحصر به فردی را ایفا می کنند.
در واقع پدرها در زمینه های خاصی همچون روابط با دوستان و موفقیت تحصیلی تاثیر گذارترند، اما این بدان معنا 

نیست که مادران در این زمینه نقشی ندارند.
پژوهش ها نشان می دهد که کودکان به راستی به پدر نیاز دارند، اما به یاد داشته باشید وجود هر پدری مفید نیست. 
زندگی کودکان تحت تأثیر حضور پدران مهربانی که برای فرزندان خود ارزش قائل می شوند و در ناراحتی ها و نگرانی ها 

حامی فرزندانشان هستند، بسیار بهتر از کودکانی است که دارای پدرانی خشن، عیب جو و از نظر عاطفی سرد هستند.
پدرانی که نسبت به عواطف فرزندانشان خشن، ایرادگیر یا بی اعتنا هستند، می توانند تأثیری بسیار منفی بر آن ها بگذارند 
و احتمال آنکه فرزندان چنین پدرانی در انجام تکالیف درسی ناموفق باشند، با دوستانشان بیشتر دعوا کنند و از سالمت روانی 

خوبی برخوردار نباشند، بیشتر است.
این تأکید بر نزدیکی عاطفی پدر به این معنا نیست که رفتار متقابل مادر با فرزندانش بر آن ها تأثیری ندارد. علی رغم 
تأثیر بسیار مهم رفتار مادر بر فرزندانش، مطالعات نشان داده که تأثیر پدر می تواند بسیار شدیدتر باشد، خواه آن تأثیر مثبت 
با مدرسه و همساالن گرفتار مسائل و  ارتباط  نمونه فرزندان در خانواده هایی که پدر غایب است در  برای  منفی.  یا  باشد 
مخاطرات جدی تر هستند. پسرانی که پدر در زندگی شان حضور ندارد، در یافتن تعادل بین قاطعیت مردانه و خویشتنداری 
دارای مشکل هستند و این در حالی است که کسب این مهارت ها با بزرگ شدن پسرها و تالش بیشتر آن ها برای دوست یابی، 
موفقیت تحصیلی و اهداف شغلی روز به روز مهم تر می شود. همچنین دخترانی هم که پدرانشان در زندگی آن ها حضور فعال 

نقش پدر در تربیت فرزندان

گردآورنده: 
مهنوش تیماره عضو هیئت علمی 

دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه
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و مؤثری دارند، به احتمال بیشتر در بزرگسالی روابط سالمی با همسران خود برقرار می کنند.

آنان معموالً  تأثیر می گذارند.  بازی بر فرزندانشان  از پژوهشگران معتقدند که پدرها به طور عمده از طریق  بسیاری 
بازیهایی را انجام می دهند که با فعالیت بدنی و هیجان بیشتری همراه است. همچنین پدرها بیشتر با صداهای ضربه ای توجه 
نوزاد را جلب می کنند و شلوغ کاری های بیشتری در بازی ها انجام می دهند که این نوع روش شلوغ و بی نظم پدر در بازی، به 
تقویت خالقیت وعواطف کودک کمک می کند. کودکانی که پدرانشان تعامل مثبتی با آن ها دارند و اجازه می دهند که کودک 
خود مسیر بازی را تعیین کند، خالق تر بوده ومهارت های اجتماعی را به خوبی در خود پرورش می دهند. برخی پدران نقش 
راهنمای عاطفی برای کودکان خود دارند .آن ها عواطف منفی کودکان را نادیده نمی گیرند یا با آن مخالفت نمی کنند، بلکه به 
فرزندانشان نشان می دهند،که آن ها را درک کرده و سپس آن ها را راهنمایی می کنند تا نسبت به احساسات منفی خود واکنش 

مناسبی نشان دهند.
بررسی ها نشان می دهند، کودکانی کم ترین نمرات و بدترین روابط اجتماعی را دارند که پدرانشان سرد، قدرت طلب، 
بازی ویدئویی فرزندانشان را  ستیزه جو و مداخله گر بودند. پژوهشگران طی تحقیقی دریافتند، پدرانی که طی یک تمرین 
مسخره و تحقیر می کردند و برای اشتباهاتشان آن ها را سرزنش می کردند یا کنترل بازی را خود به دست می گرفتند و به 
کودکان نشان می دادند که بی کفایت هستند، فرزندانشان بیشتر از بقیه دچار مشکل بودند. این بچه ها با دوستانشان رفتارهایی 
ستیزه جویانه داشتند، در مدرسه ناموفق تر از دیگران بودند و مسائلی داشتند که معموالً به بزهکاری و خشونت در آنان منتهی 

می شد.

به طور کلی واکنش های پدر در مقایسه با مادر، در موفقیت یا شکست فرزندان در مدرسه و روابط با دوستانشان در 
آینده بسیار سرنوشت سازتر است. شاید بتوان گفت علت این تأثیر شدید پدر برفرزندان این است که رابطه پدر و فرزند، 

عواطف بسیار قدرتمندتری را در کودک بر می انگیزد.
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امام حسن)ع(دان
ی جان خویش تفکر نمی کنند. )بحاراالنوار( ی جسم خودفکر می کنند ولی رد امورمعنوی وغذا تعجب می کنم ازکسانی که رد غذا

امام حسین)ع(
رد. )محاظرات( وند او را هب مردم وامی گذا وند شود خدا کسی که ربای جلب رضایت وخشنودی مردم موجب خشم و غضب خدا

امام صادق)ع(
است.  پوشش  انداانن  پیش  ورد  زینت  داانیان  زند  خاموشی  زریا  آیی  شمار  هب  ربدبار  ات  ربگزین  را  خاموشی  جاهل  یا  باشی  عالم 
)مستدرک(

رد.  لت روا ندا لت سخن بگوید اما خودش هب دیگران عدا پشیمان رتین شخص رد روز قیامت کسی است که ربای مردم از عدا
)وسایل الشیعه(

امام رضا)ع(
هیچ بنده ای حقیقت ایمانش را کامل نمی کند مگر اینکه رد او هس خصلت باشد. دین شناسی-تدبیرنیکو رد زندگی و شکیبایی رد مصیبت اه 

 )بحاراالنوار(و بالاه.

براده های خورشید

نگارنده: 
مهسا امینی-دانشجوی سال دوم مهندسی صنایع غذایی

 همکار مردمی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی وارتقاء سالمت
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نگارندگان: 
دکتر حبیب اهلل شهبازی شیران استاد و هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده پردیس نمین-گروه باستان شناسی 
 و ناهید سیاسر کارشناس علوم اجتماعی- نیروی مردمی همکار مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقا سالمت

نیایشگاه مادی:
در زیر کتیبه داریوش هخامنشی، آثاری از یک صفه به بلندی یک و نیم متر، ده و نیم متر طول و هفت متر 
عرض وجود دارد که به صورت خشکه چین با سنگ های نتراشیده ساخته شده است. راهرویی به عرض یک و نیم 
متر و طول ۷ متر این صفه را به دو بخش تقسیم کرده است. در انتهای این راهرو اتاقی به ابعاد 5/۶ ×5/3 متر قرار 
دارد که دو طرف آنرا شکاف کوه و انتهای آنرا دیواری به عرض یک ونیم متر و طول پنج و نیم متر مسدود می نماید. 
جلوی صفه دو پله برای دسترسی به آن از سنگ های نتراشیده ایجاد شده است. این صفه در سال های قبل از 
انقالب اسالمی توسط یک هیأت آلمانی به سرپرستی کالیس مورد کاوش و بررسی قرار گرفت و آن ها این صفه را 

به عنوان نیایشگاهی از دوره ماد معرفی کردند. 
کتیبه داریوش پوشیده شده  از حجاران نقش برجسته و  ناشی  نخاله های  با  این صفه  داد که  نشان  کاوش ها 
بود. سفالینه های بدست آمده از این بنا با سفالینه های گودین تپه کنگاور و تپه نوشیجان مالیر همزمان است. امروزه 
بخش های انتهایی این نیایشگاه با سنگریزه و سنگ های ناشی از ریزش کوه و نخاله های ناشی از حجاری کتیبه پوشیده 

شده است. 
دژمادی: 

انجام  نقاط نمی توان بدون  از  نام دژ مادی وجود دارد که در برخی  به  پارتی بخشی  در جنوب غربی دامنه 
کاوش محدوده معینی برای آن تعریف نمود. آنچه هم اکنون می توان مشاهده نمود حصارهای سنگی مستحکمی 
از تأسیسات دفاعی دژ مادی است که در شرق دامنه پارتی قرار دارد. بررسی هیأت آلمانی به سرپرستی لوشای در 
دهه شصت میالدی نشان داد که دژ دارای برج و باروهای مستحکم پیش نشسته ی مستطیلی شکل بوده و دیوارها 
را از خشت و پی آن را از سنگ ساخته اند. با توجه به شباهت سفالینه های بدست آمده است از ا ین بنا به سفالینه 



بیســتون
90

اه 
د م

ردا
 خ

ی،
ردم

ی م
هش

ژو
ه پ

نام
گاه

 |
ت 

الم
 س

یم
نس

26

سخن بزرگان

های گودین تپه کنگاور و تپه نوشیجان مالیر می توان آنرا به 
دوره مادها نسبت داد. عالوه بر آن پیدایش یک سنجاق سینه 
برنزی متعلق به قرن ۸ ق. م که با سنجاق سینه های بدست 
قوت  را  تاریخگذاری  این  است،  مشابه  نقاط  سایر  از  آمده 
بزرگ  داریوش  برجسته  نقش  آلمانی،  کاوشگران  می بخشد. 
را با تأسیسات این بنا مرتبط می دانند. آن ها احتمال می دهند 
که این مکان، »سکایه واتش«، جایی که گئومات مغ توسط 

داریوس و همدستانش از پای درآمد، باشد. 
در سال 13۸1 یک هیات ایرانی به سرپرستی مهرداد 
ملکزاده این مکان را مجدداً مورد کاوش قرار داد. یافته های 

سفالین مکشوفه از این کاوش مؤید حضور آثاری از عصر 
و  اشکانی  دوره  هخامنشی،  دوره  آهن،  عصر  جدید،  مفرغ 
دوران اسالمی در این مکان است؛ اما بررسی داده های باستان 
شناسی نشان داد که این محل در دوران مادها شکوفاتر از 

دوران دیگر بوده است. 

نقش برجسته و کتیبه داریوش اول: 
دالیل  به  و  است  هخامنشی  دوره  به  مربوط  اثر  این 
زیر یکی از با ارزش ترین یادگارهای ادبی و تاریخی ایران و 

جهان به شمار می رود. 
جهان  و  ایران  کتیبه ی  بزرگ ترین  و  مفصل ترین  •	

است

رمزگشای  و  هخامنشی  تاریخی  سند  معتبرترین  •	
خطوط میخی جهان است

شرح  که  داریوش  زمان  تاریخی  سند  مهم ترین  •	
وقایع را از زبان او می گوید و تقریبًا بدون هیچ تحریفی به 

دست ما رسیده است
طوالنی ترین کتیبه فارسی باستان که بر اساس آن  •	
وسعت جغرافیایی ایران زمان داریوش، نام قدیمی مکان های 
جغرافیایی کنونی، ماه ها، اشخاص و اقوام همسایه ایران را در 

آن می توان شناخت. 
داریوش بزرگ، هم به دلیل اهمیت موقعیت کرمانشاه 
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در  آریایی اش  نیاکان  بزرگ  آثار  و  آن  کوه های صخره ای  و 
فراوان  روشنایی  و  پاکی  مظهر  که  آب  وجود  و  مکان  این 
اهمیت خود  و  است  روان  بیرون  به  بیستون  کوه  دل  از  که 
کوه بیستون که ارزش مذهبی داشت و حتی نام بیستون که 
بغستان بوده ـ به نام سرزمین خدایان ـ از موارد ارزشمندی 
بودند که داریوش شاه برای کتیبه ی ارزشمند خود این مکان 

را انتخاب نمود. 
الزم به ذکر است که کتیبه و نقش برجسته داریوش به 
دلیل دارا بودن ویژگی ها و معیارهای مهم جهانی در تاریخ 
22 تیر ماه 13۸5 در شهر ویلینوس لیتوانی به شماره 1222 

به ثبت جهانی رسید. 

قدیم  از جاده  اندکی  فاصله  در  بیستون  کوه  دامنه  در 
و  مهم ترین  از  یکی  مقابل سراب،  در  و  همدان  ـ  کرمانشاه 
دوره هخامنشی حجاری شده  برجسته های  نقش  معتبرترین 
پادشاه  اول  داریوش  فرمان  به  قبل  در 2500 سال  که  است 
ایجاد گردید. نقش برجسته ۶ متر طول و  مقتدر هخامنشی 
2/3 متر عرض دارد. در سمت چپ نقش برجسته، تصویر 
تمام قد داریوش به ارتفاع ۷۸/1 متر حجاری شده است وی 
ریش  دارد.  تن  بر  بلندی  پیراهن  سر،  بر  داری  کنگره  تاج 
احترام  به  را  راست  او دست  است  و چهارگوش  مجعد  او 
باالبرده وکمانی در دست چپش دارد. الزم به ذکر است که در 
ایران باستان، کمان، نشانه پادشاهی است. داریوش پای چپش 

را بر روی سینه گئومات مغ، شورشی مشهوری که بردیا برادر 
کمبوجیه شاه هخامنشی را به قتل رسانده و خود را شاه نامیده 
بود، نهاده است در پشت سر داریوش »وینده فره نه« کماندار 
که  از کسانی  تن  پادشاه و دو  نیزه دار مخصوص  »گئوبروه« 
شاه را در قتل گئومات یاری کرده اند ایستاده اند. در زیر پای 
چپ داریوش، گئومات مغ یا بردیای دروغین به پشت افتاده 
و دستانش را به نشانه تسلیم باال برده است. پشت سر او نیز 
9 اسیر با گردن و دست های از پشت بسته نقش شده اند و در 
باالی سر هر کدام از این اسیران، در زیر تنه گئومات و نیز بر 
روی دامن لباس اسیر سوم نام و نقش پادشاهان شورشگر، 
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جایی که در آن شورش کرده و محل سرکوب شورش ذکر 
شده است. 

کتیبه های این اثر به سه زبان فارسی باستان، ایالمی نو، 
اکدی یا بابلی نو به خط میخی نگاشته شده است. این اسیران 
به روایت کتیبه کسانی هستند که به دروغ خود را شاه نامیده اند 
و به ترتیب عبارتند از: آثرین اولین یاغی شوش، ندیت بئیر 
اولین یاغی بابلی، مرتیه دومین یاغی شوش، فرورتیش یاغی 
ماد، چیسمه تخمه یاغی ساگارات، و هیزاد یاغی پارسی، ارخ 

دومنی یاغی بابلی، فرادیاغی مرو و سکونخایاغی سکا. 
سر  باالی  در  فروهر  یا  اهورامزدا  از  نمادینی  تصویر 
اسیران در حال اهدای حلقه قدرت به داریوش حجاری شده 
اهورامزدا  نیایش  نشانه  به  را  راستش  دست  نیز  داریوش  و 

باالبرده است. 
به نظر می رسد که این حجاری ها به مرور و برحسب 
ابتدا  در  داریوش  شده اند.  تکمیل  و  ایجاد  زمان  مقتضیات 
آخرین  »سکونخا«  نقش  از  غیر  نقوش  همه  ایجاد  دستور 
شورشی را داده و در این هنگام فقط به نقر نوشته ای کوتاه به 
خط میخی ایالمی در باالی سر خویش اکتفا کرده بود وی در 
سال 519 ق . م پس از شکست سکونخا شاه سکاها تصمیم 
گرفت تا پیروزی اش را با نقر بر کوه بیستون جاودانی سازد و 
چون در روی صخره جایی برای افزودن نقش سکونخا وجود 
نداشت حجاران بخشی از کتیبه ایالمی را پاک و به جای آن 
نقش سکونخا را حجاری کردند و متن ایالمی را در سمت 
چپ قسمت پایین کنار متن فارسی باستان بازنویسی کردند. 
خاندانش  و  خود  معرفی  به  ابتدا  بیستون  کتبه  در  داریوش 
می پردازد، سپس واقعه قتل گئومات را شرح می دهد، آنگاه 
شرح جنگ های باحکام و بزرگان شورشی پرداخته و در پایان 
این کتیبه را محو کند نفرین می نماید. کتیبه  بر هر کس که 
داریوش 22 متر طول و ۸/۷ متر عرض دارد، به خط میخی 
و سه زبان فارسی باستان، عیالمی و اکدی )بابلی نو( نوشته 

شده است. 
بیستون که داریوش خود روایتگر آن است،  کتیبه  در 
ابتدا به معرفی خود و دودمان خویش می پردازد و می گوید: 
شاه  هخامنشی،  یک  ویشاسپ،  پسر  شاه،  داریوش  »منم 
می گوید  شاه  داریوش  پارس،  در  شاهم  اکنون  من  شاهان، 
پدر  است،  آرشم  ویشتاسب  پدر  است،  ویشتاسب  پدرم 
آرشم آریارمنه بود، پدر آریامنه پیش پیش بود، پدر پیش پیش 
هخامنش بود، داریوش شاه می گوید از این روی ما خود را 

هخامنشی می نامیم ما از دیرباز نژاده بودیم، از دیرباز خاندان 
ما شاهی بود، داریوش شاه می گوید ۸ تن از خاندان ما پیش 
شاه  تیره   2 از  ما  هستم.  شاه  نهمین  من  بوده اند،  شاه  ما  از 

بودیم.« 
باستان  فارسی  متن  چهارم  ستون  پایان  تا  کتیبه  این 
که  می کند  بازگو  را  داریوش  پادشاهی  نخست  رویدادهای 
دارای ارزش تاریخی و االیی است. ستون پنجم گزیده ای از 
رویدادهای سال دوم و سوم پادشاهی اوست و پس از این 
با احترام از اهورامزدا و بخشش او سخن می راند که تا پایان 
اهورا  از  کتیبه  این  بابلی  متن  در  تکرار می شود.  بارها  کتیبه 
مزدا با عنوان خدای آریاییان نام برده شده است، پس از آن 

داریوش به معرفی 23 سرزمین تابعه ی خود می پردازد. 
یکی از خطراتی که در طی سالیان سال باعث از بین 
و  می شود  تدریج  به  داریوش  کتیبه  و  جهانی  اثر  این  رفتن 
نمی توان کاری برای آن انجام داد زدودن آبی است که از خود 
کوه در دل این کتیبه تراوش می کند و در زمستانها به صورت 

یخ منجمد می شود. 

نقش برجسته ی هرکول: 
پیکره ی هرکول که به نظر می رسد تندیسی از تجاوز 
در  بیستون  در  باشد  ایران  به  سلوکیان  حکومت  و  اسکندر 
سال 133۷ هجری هنگام احداث و خاکبرداری جاده آسفالته 
همدان به کرمانشاه در دامنه کوه کشف شد. در 300 متری 
شرق کتیبه و نقش برجسته داریوش پیکره ی لمیده ی هرکول 
به صورت کامال برهنه به مو و ریشی مجعد بر روی پوست 
شیری در حال استراحت است . طول بدن این شخص که بر 
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روی پهلوی چپ خود لمیده و پیاله ای در دست چپ دارد 
4۷/1 متر است اندام گوشت آلود و غیر عضالنی پیکره، وی 
را در حالت رخوت و کرختی نمایش می دهد این شخص، 
قهرمان  ملی ترین  و  پرآوازه ترین  سرشناس ترین،  هرکول 
اسطوره ای یونان باستان است که معموالً او را در آثار هنری 
به صورت برهنه نشان می دادند. هرکول بر سکویی به طول 
214 سانتیمتر و عرض ۷۶ سانتی متر زیر سایه درختی لمیده 
ارتفاع  و  متر  سانتی   ۸9 زمین  سطح  از  پیکره  ارتفاع  است. 
جامی  نقش  این  در  وی  است.  متر  سانتی   194 آن  سکوی 
با دهانه به قطر 14 و عمق 5/۷ سانتیمتر در دست دارد و با 
به سراب دوخته  بر لب چشم  تبسمی  و  برجبین  چین هایی 
است. او آرنج دست چپ خود را روی سر شیر و پاهایش را 
روی پوست قرار داده و در پشت سرش کتیبه و نقش هایی 
حجاری شده است. این نقش ها شامل درخت زیتونی است 
که به شاخه های تیردان و کماندانی آویزان است؛ در کنار این 
درخت، گرز مخروطی شکل گره داری حجاری شده است. 
در کتیبه به خط یونانی در هفت سطر و بر لوحی سنتوری به 
شکل معابد یونانی در پشت سر نقش برجسته، این اثر چنین 
معرفی شده است: »به سال 1۶4 ماه پانه موی، هرکول فاتح 
درخشان به وسیله هیاکنیتوس پسر پانیتاخوس به سبب نجات 

کل آمن فرمانده کل این مراسم برپا شد.« 
آن،  بودن  یادبودی  در  هرکول  برجسته  نقش  اهمیت 
داشتن کتیبه و قرار گرفتن آن در کنار جاده معروف ابریشم 
بارها دزدیده شده و سراصلی آن در  است. سر هرکول هم 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  پایگاه 
حال  در  که  غرب  موزه  در  تا  می شود  نگهداری  کرمانشاه 
احداث است در معرض دید قرار گیرد و االن بر سر هرکول 
سر موالژ شده قرار گرفته تا کنون هم ۷ بار موالژ و نصب 

شده است. 

نقش برجسته مهرداد دوم 
در پایین نقش برجسته داریوش اول، نقش برجسته ای 
بر  متر   4۸/3 و عرض  متر   ۷3/۶ طول  به  مستطیل  قابی  در 
کوه بیستون نقر شده که متعلق به مهرداد دوم شاهنشاه مقتدر 
اشکانی است که از سال 123 قبل از میالد تا ۸۷ قبل از میالد 
بر امپراطوری وسیعی حکم می راند. سال های حکومت وی 
سال های اوج شکوفایی امپراطوری اشکانیان است. این نقش 
برجسته، قدیمی ترین نقش برجسته دوره اشکانیان است که 

این  ایجاد شده است. در  از میالد  قبل  در حدود سال 100 
نقش برجسته در برابر مهرداد دوم، چهار نفر از ساتراپ های 
هم  سر  پشت  در  جایگاهشان  و  اهمیت  ترتیب  به  محلی 
ایستاده اند، در حالی که نیمرخ شان به طرف مهرداد است و 
نیمی از صورت مهرداد نیز به طرف آنان است و یک دست 
خود را به حالت احترام باال برده اند. مهرداد نیز دست راست 
خود را به حالت احترام باال برده است. کتیبه ای که بر روی 
این نقش برجسته حک شده، در واقع افراد واقع در صحنه 
نفر  است.  یونانی  خط  و  زبان  به  که  شناساند  می  ما  به  را 
است  گرگان  امیر  و  ها  ساتراپ  ساتراپ  اول«  »گودرز  اول 
کرده  اشکانیان حکومت  شاهنشاهی  از  بخشی  بر  بعدها  که 
است. نام نفر دوم کامال محو شده و لقبی ندارد این مطلب 
حاکی از این است که این فرد شخصیتی مشهور بوده ونیازی 
به لقب نداشته است. نفر سوم »مهرداد« است که لقب او در 
اعتماد شاه است.  به معنی مورد  این کتیبه »پیس تومینوس« 
در دست وی تصویر الهه نیکه در حالی که حلقه روبان داری 
در دست دارد، دیده می شود. نیکه به اعتقاد یونانیان پیام آور 
خدایان  نخستین سالله  از  و  بود  خدایان  جانب  از  پیروزی 
او را با بال و در حالیکه با  یونان به شمار می رفت. معموالً 

حمله  با  نیکه  می کردند.  تصویر  بود  پرواز  حال  در  سرعت 
ایران و نفوذ فرهنگ و تمدن یونانی به  اسکندر مقدونی به 
فرهنگ و هنر کشورمان رخنه کرد. نفر چهارم کوفاستس نام 
دارد. نامی که فقط یکبار در تاریخ ایران تکرار می شود. این 
مهرداد  از طرف  قدرت  واگذاری  در حقیقت  برجسته  نقش 
به هر یک از بزرگان را نشان می دهد. متأسفانه قسمت مهم 
صفویه(  )دوره  ه.ق   12 قرن  در  دوم  مهرداد  برجسته  نقش 
برای ایجاد وقف نامه شیخ علی خان زنگنه، صدر اعظم شاه 
سلیمان، از بین رفته است. خوشبختانه طرح اولیه اثر از روی 
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طرح شخصی به نام »گرلوت« در دوره صفوی و قبل از تخریب نقش برجسته کشیده شده است. 

نقش برجسته پیروزی گودرز:
در قسمت شرقی نقش برجسته مهرداد دوم و در روی همان صخره، نقش برجسته به طول 44/5 متر و عرض 1/3 متر 
از دوره اشکانی حجاری شده است که پیروزی گودرز دوم بر مهرداد یکی از شاهزادگان اشکانی که در دربار »گالودیوس« 
امپراطور روم پرورش یافته است را نشان می دهد. مهرداد به تحریک رومی ها برای تصاحب تاج و تخت به ایران لشکر 
کشید ولی در پای کوه بیستون مغلوب گودرز دوم شد. گودرز از 3۸ تا 51 میالدی بر امپراطوری اشکانی حکومت می کرد. 
این شخص باید از بازماندگان گودرز ساتراپ ساتراپ ها که در نقش برجسته مهرداد دوم آمده است باشد. نقش برجسته 
گودرز دوم نمایانگر سه سلحشور زره پوش است. شاه در وسط در حالیکه توسط نیکه )الهه بالدار( تاج بر سرش گذاشته با 
نیزه ای پهن به مهرداد رقیبش حمله می کند. مهرداد با حمله از اسب سرنگون شده است. پشت سر گودرز، مالزم وی سوار 
بر اسب و با نیزه ای در دست قرار دارد در حالیکه به سمت روبرو خیز برداشته است. این نقش برجسته دارای کتیبه ای به 
خط و زبان یونانی است که در آن گودرز با عنوان شاه شاهان پسر گیو و مهرداد فقط با عنوان مهرداد پارسی معرفی شده اند. 

تشکر و قدردانی :
در اینجا جا دارد از میراث فرهنگی بیستون و کارکنان محترم آن در همکاری به منظور ارائه و تهیه 

اطالعات و گزارشات مذکور سپاس و قدردانی فراوان به عمل آید. 

در شماره های آتی به معرفی دیگر آثار باستانی بیستون خواهیم پرداخت.
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منابع 

از زبان داریوش ، کخ ، هاید ماری ، 13۷۶ ، ترجمه پرویز رجبی ، چاپ اول ،تهران ، کارنگ . 1
ایران در پیش از تاریخ ، باستان شناسی ایران از آغاز تا سپیده دم شهر نشینی ، ملک شهمیرزادی ، صادق ، 13۷۸  چاپ اول . 2

، تهران ، سازمان میراث فرهنگی 
باستان شناسی ایران باستان ، وندن برگ با مقدمه گیرشمن ، رمن ، 13۷۸ ، ترجمه دکتر عیسی بهنام ، انتشارات موسسه . 3

دانشگاه تهران 
استان شناسی و هنر دوران تاریخی : ماد ، هخامنشی ، اشکانی ، ساسانی ، سرافراز ، علی اکبر ، فیروزمندی ، بهمن ، 13۸1 . 4

، چاپ اول ، تهران ، عفاف 
» بررسی مکان های نویافته دیرینه سنگی در بیستون باستان شناسی و تاریخ « ، بیگلری ، فریدون ، 13۷9 ، سال سیزدهم ، . 5

شماره اول ، پاییز و زمستان 
بیستون » کاوش و تحقیقات سال های 19۶۷ – 19۶3 ، کالیس ، ولفرام ، کالمایر ، پتر ، 13۸5 ، ترجمه فرامرز بخدسمیعی . ۶

، انتشارات میراث فرهنگی و گردشگری 
پروژه کارآموزی کاوش باستان شناسی پیش از اسالم ، دهقان ، مریم ، نیمسال دوم ۸0-۷9 . ۷
تاریخچه مطالعات باستان شناسی پارینه سنگی در کرمانشاه ، بیگلری ، فریدون ، 13۷3 ، ضمیمه مجله آوینه ، شماره 1۷و . ۸

1۸ ، زمستان 
تاریخ هنر معماری ایران در دوره ی اسالمی ،کیانی ، محمد یوسف ، 13۷4 چاپ اول ، تهران ، سمت . 9

کاروانسراها ، پل های صفوی کرمانشاه ، عطایی ، شاهپور ، 13۸3 ، چاپ اول ، تهران سازمان فرهنگی و گردشگری . 10
کتیبه های هخامنشی خط میخی پارسی باستان ، مرادی غیاث آبادی ، رضا ، 13۸۷ ، چاپ سوم ، انتشارات نوید شیرازی . 11
گزارش مقدماتی حفاری در غار خر و تپه گنج دره ، اسمت ، فیلیپ ، 13۷5 ، ترجمه فریدون بیگلری و سامان حیدری ، . 12

پیک بیستون ، ضمیمه مجله آوینه ، شماره 2۶ ، زمستان 
اطالعات گزارش شده اما منتشر نشده توسط میراث فرهنگی بیستون . 13
بروشورها و جزوات میراث فرهنگی بیستون . 14
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چکیده :
فرهنگ  ارزش های  ماندگاری  و  بالندگی  پویایی،  در  و  بوده  شیعه  ارزشمند  سنت های  از  همواره  محرم  عزاداری 
عاشورایی نقش بسزایی داشته است. اما در طول تاریخ این سنت، همانند دیگر سنت ها در معرض تحریف و بدعت قرار 
گرفته و دچار تحوالتی شده است و تحت تأثیر سنت ها و فرهنگ های مناطق مختلف به شیوه های مختلفی تجلی یافته و از 

سوی افراد و گروه ها به صورت آگاهانه و یا ناخواسته به جهل و خرافه آلوده شده است.
قمه زنی یکی از پدیده های مهم اجتماعی و روانی است که عالوه بر ایجاد یک فضای آکنده از خشم و خشونت و 
کدر کردن عواطف انسانی، امنیت را نیز از جنبه های مختلف تهدید می کند. به دلیل استفاده از سالح سرد و کشنده قمه این 
پدیده منجر به تشویق خشونت شده و با تأیید این رفتاراین کج رفتاری تقویت و تثبیت می شود.در چنین وضعیتی استفاده 
از این سالح با فراوانی بیشتری در جامعه مشاهده خواهد شد، چرا که مشاهدات اجتماعی وقایع و اتفاقات خشونت آمیز 

در جامعه، روحیه خشونت گرایی و استفاده از این سالح سرد را تقویت می کند.

در این مبحث به مطالعه و بررسی دقیق عوامل زمینه ساز پدیدآورنده و یا ثبات بخش روانی، تربیتی و فرهنگی آفات 
و آسیب های موجود در زمینه پدیده قمه زنی از ابعاد مختلف اجتماعی و امنیتی خواهیم پرداخت.

کلید واژه ها:آسیب شناسی، قمه زنی، ارزش های فرهنگ عاشورایی، کج رفتاری

مقدمه:
قیام امام حسین )ع( که منجر به حادثه عاشورا گردید، چیزی جز یک انقالب اسالمی و تالش در جهت تحول جامعه 
اسالمی نبود. انقالب دینی آن حضرت به عنوان مهم ترین عامل برقراری اسالم راستین و کوبنده تحریفات دینی، همواره 
در طول تاریخ مورد بغض دشمنان اسالم و دیانت بوده است. در حالی که تهاجم فرهنگی دشمنان انقالب جوانان کشور را 
نشانه رفته، مجالس عزاداری ساالر شهیدان به عنوان یک سرپناه مستحکم تجلی می کند. با تمام این شرایط عناصر فرصت 
پلید خود کرده و قصد بدعت گذاری و خرافه گرایی این مراسم اصیل  نیات  ابزار  نیز  طلب و سودجو عزاداری محرم را 

مذهبی را دارند. 
هر چند در بین خرافه گرایان، کسانی بدون عمد و قصد اقدام به اعمال غیر دینی و اخالقی می کنند، اما آسیب این عده 
نیز کمتر از سودجویان آگاه نیست. با توجه به نکته سنجی مسؤالن نظام و دستور اکید مقام معظم رهبری، در حال حاضر 
یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های رهبران دینی و فرهنگی کشور، زدودن گرد و غبار انحراف، خرافات و ناآگاهی از 

چهره محرم است.
یکی از عمده ترین این انحرافات و خرافات دینی، پدیده قمه زنی است. این پدیده ناشی از تفکر غلط عامیانه ادوار 
گذشته که هیچ محمل شرعی ندارد، باعث وهن اسالم و بعضًا چالش مذهب گردیده است، به طوری که بیشتر اشخاص بدون 

آسیب شناسی پدیده قمه زنی
 از ابعاد مختلف اجتماعی و امنیتی

نگارندگان : سرهنگ محمد رضا آمویی- سرهنگ علی لقایی
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نیت پاک و قصد درست و از روی ریا، تظاهر، تعصب و تملق اقدام به قمه زنی می کنند که موجبات آسیب های اجتماعی و 
امنیتی را فراهم می کند.
تعریف عزاداری 

در لغت به معنای صبر و شکیبایی در ماتم است اگر چه به فضای سوگ و مصیبت هم اطالق می شود. داغ دیدگی، 
عزاداری شخصی و غیر اختیاری است و در واقع حالتی است درونی و روانی و غالبًا باعث خواهد شد که شخص از مدار 
با برنامه است و بخشی از  به صورت اجتماعی صورت می گیرد و کاماًل اختیاری و  زندگی خارج شود. عزاداری معموالً 
برنامه های زندگی عادی افراد محسوب می شود و البته می تواند در عادی سازی زندگی فرد داغدار مفید باشد.)عمید،  13۶5 

)131 :

پیشینه عزاداری عاشورایی در ایران
بدون تردید مراسم عزاداری و روضه خوانی در تبیین و تقویت مذهب شیعه و گسترش آن در اعماق جامعه و نفوذ آن 
در قلب ها نقش بسزایی داشته است )شریعتی، 1352 : 205(. با شهادت امام حسین)ع( و یاران با وفایش در سال ۶1 هجری 
قمری بر اساس سنتی از رسول خدا )ص( پیش از شهادت امام حسین)ع( عزاداری وارد مرحله جدیدی شد و گستره ی 
وسیعی تری از جهان اسالم را شامل شد)سیدبن طاووس، 13۷۸ :1۷9(. عزاداری محرم همواره از سنت های ارزشمند شیعه 

بوده و در پویایی، بالندگی و ماندگاری ارزش های فرهنگ عاشورایی نقش بسزایی داشته است.

قیام های علویان به ویژه زیدبن علی و فرزندش یحیی و ارتباط مردم ایران با آنها به ویژه خراسان، گرگان و ری از 
مواردی است که ایرانیان را با واقع عاشورا آشنا کرد و عکس العمل گسترده مردم ایران را می توان در قیام مختار مشاهده کرد 

که حدود بیست هزار تن از سپاهیان وی ایرانی بودند)دینوری،13۶۶ : 33۸(.
دوران و شیوه های عزاداری در ایران

دوره اول: مربوط به زمان امامان معصوم است. در این دوره عزاداری به صورت محدود و در حال تقیه انجام می شد و 
حکومت های اموی جلسات عزاداری را تحمل نمی کردند.

دوره دوم: دوره خلفای عباسی است. در این دوره عزاداری بدون تقیه انجام می شد. عزاداری به صورت گریه، مرثیه 
خوانی و تشکیل جلسات صورت می گرفت.

دوره سوم: در قرن چهارم و در زمان حکومت آل بویه بود که انواع گوناگون عزاداری انجام می شد. در این دوره سینه زنی 
و دسته های عزاداری در خیابان ها و کوچه و بازار به وجود آمد. در مراسم عزادرای بازار تعطیل می شد.

دوره چهارم: دوره صفویان است. در این دوره عالوه بر همه مراسم دوران های قبلی، شبیه خوانی هم جزء برنامه های 
عزاداری شد.

دوره پنجم: مربوط به قرن سیزدهم هجری قمری است و در این دوره عالوه بر مراسم سابق، زنجیرزنی و قمه زنی هم 
جزء مراسم عزاداری شد.

عمده ترین دالیل و فلسفه عزاداری بر ائمه معصومین)ع( و به ویژه در محرم حفظ مکتب و شریعت، پیوند عمیق عاطفی 
بین امت و الگوهای راستین، آشنایی توده ها با معارف دینی، پاالیش روح و تزکیه نفس، اعالم وفاداری نسبت به مظلوم و 
با ظالم و وحدت و هماهنگی میان امت اسالمی هستند. کارکردهای عاشورا، هنجارآفرینی های سلسله مناسک و  مخالف 
ایجاد  پیوند نسل ها و  از اصلی ترین رسوم پذیرفته مذهبی شیعی برگزار می شود.  مراسمی است که ساالنه به صورت یکی 
انسجام و همبستگی ملی- مذهبی، کاهش بزهکاری و آسیب های اجتماعی، پیوستگی و استمرار فرهنگی، از بین رفتن فاصله 
طبقاتی و افزایش همدلی و عطوفت برخی از این کارکردها هستند. اما در طول تاریخ این سنت، همانند دیگر سنت ها در 
معرض دستبرد تحریف و بدعت قرار گرفته و دچار تحوالتی شده است و تحت تأثیر سنت ها و فرهنگ های مناطق مختلف 
به شیوه های مختلفی تجلی یافته و از سوی افراد و گروه ها به صورت آگاهانه و یا ناخواسته به جهل و خرافه آلوده شده 
است. گاهی هدف و فلسفه این سنت عظمی فراموش شده و جنبه عادت و خرافات گرفته است)جلیل خانی، 13۸۷ : ۸۷(. 
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قمه و سنت قمه زنی در عاشورا
قمه سالحی است آهنی که از شمشیر کوتاه تر و از چاقو بلندتر است. هر دو سر آن تیز و برنده است. در اصطالح 
قمه زنی عبارت است از ایجاد زخم در سر و صورت با هدف جاری شدن خون به قصد عزاداری در روز عاشورای حسینی.
معموالً     می شود.  انجام  السالم  علیه  علی  بن  به حضرت حسین  نسبت  ارادت  و  ابراز عالقه  با هدف  بیشتر  قمه زنی 
شرکت کنندگان در این مراسم در صبح روز عاشورا با پوشیدن لباس های سفید به انجام این عمل مبادرت می کنند. انجام این 
عمل گاهی نیز بر کودکان نیز انجام می شود. انجام این عمل از دیرباز موجب بحث میان علمای شیعه بوده است. برخی از علما 
استفتا به انجام این عمل داده اند و برخی دیگر این عمل را مغایر با شرع مقدس دانسته اند. از نظر تاریخی قمه زنی در قبل از 
صفویه هیچگونه سابقه ای نداشته است. بعضی از محققین معتقدند که قمه زنی در زمان صفویه و در گروه فداییان قزلباش آغاز 
شد. فداییان قزلباش که همواره سرشان به نشانه خدمت تراشیده بود در روز عاشورا شمشیر به دست به راه افتاده و بر این 
عقیده بودند که ما حاضریم سرمان بریده شود و این شروع قمه زنی بود. برخی دیگر از محققین بر این باورند که قمه زنی و 

این سبک عزاداری در دوره قاجاریه نظم گرفته و در میان عوام و در مراسم رسمی ایرانیان رسوخ کرده است.
دالیل قمه زنی از نظر مدعیان

به طور اجمالی عمده ترین دالیل قمه زنی از نظر مدعیان عبارتند از:
افسانه سر به محمل کوبیدن حضرت زینب)تقریر معصوم(.  1-

جزع برای امام حسین )ع(.  2-
مواسات و همدردی با امام حسین )ع(.  3-

احیای امر مذهب.  4-
-5  استدالل به فرازی از زیارت ناحیه مقدسه.

سابقه مبارزه با پدیده قمه زنی توسط مراجع و علما
در طی تاریخ قمه زنی، در ایران بسیاری از افراد برای از بین بردن این سنت تالش کرده اند ولی عده ای از فقهای تشیع 

امر به حرمت این عمل را داده اند. اما مهم ترین مبارزان عبارتند از:
1( عالمه سید محسن امین.

2( حضرت امام خمینی)ره(.
3( حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای)مدظله العالی(. 

حکم حکومتی رهبر معظم انقالب در مبارزه با خرافه پرستی و عمل مذموم قمه زنی 
قمه زنی عالوه بر این که از نظر عرفی از مظاهر وهن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه ای در عصر ائمه)ع( و زمان های 
بعد از آن ندارد و تائیدی هم به شکل خاص و یا عام از معصوم)ع( در مورد آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن 
و بدنام شدن مذهب می شود، بنابراین در هیچ حالت جایز نیست و چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد، نذر واجد 
شرایط صحت و انعقاد نیست، با گسترش غیر عادی تظاهر به قمه زنی پس از رحلت حضرت امام خمینی)قدس سره( و ایجاد 
زمینه ی بهره برداری خبرگزاری ها و پایگاه اطالع رسانی معاند از این صحنه ها برای ضربه زدن به اساس تشیع، رهبر معظم 
انقالب در بیاناتی که در آستانه محرم الحرام در جمع روحانیون استان کهکیلویه و بویر احمد داشتند بر لزوم هرچه باشکوه تر 
برگزاری عزای حسینی تاکید و انحرافی بودن جریان قمه زنی در عزای حسینی را تبیین فرمودند. ایشان خواستار زودودن این 

حرکات وهن آمیز از ساحت قدسی عزای حسینی شدند. 
پس از انتشار این بیانات و صدور حکم حرمت قمه زنی از سوی ایشان جمعی از علما و شخصیت های فقهی حوزه 
علمیه، با صدور فتاوای جدید و برخی نیز با تصریح به الزم االتباع بودن حکم رهبر معظم انقالب- بر خالف فتوای پیشین 

خود- که گاه به جواز یا حتی استحباب قمه زنی قائل بودند- به عدم جواز این عمل فتوا دادند.  
تبعات بهداشتی و روانی قمه زنی 



ت | گاهنامه پژوهشی مردمی، خرداد ماه 90
نسیم سالم

35

ش
مقاله و پژوه

این پیامدها را از دو جهت بررسی خواهیم کرد.
الف - عوارض بهداشتی

پیامدهای قمه زنی به اعتقاد کارشناسان و متخصصان امور بهداشت عبارتند از:
 b بیماری های عفونی همچون هپاتیت  احتمال شیوع  خونریزی، عفونت های موضعی، قطع شدن عروق و اعصاب، 
و مننژیت، ایجاد جوشگاه ناهنجار)محل ترمیم زخم بد شکل(، احتمال بروز شوک ناشی از کم شدن حجم خون به دلیل 
خونریزی، احتمال بروز آنمی)کم خونی(، احتمال بروز کزاز و در موارد نادر بیماری هاری، خطر احتمال ابتال به عفونت های 
پوست و استخوان، تشکیل کانون های چرکی داخل نسج مغز و ایجاد آبسه در اثر قمه زدن های عمقی، شکستگی استخوان های 

جمجمه و فرو رفتگی آن و مرگ سلولی.

ب - اثرات زیانبار اصابت قمه بر مغز 
از دیدگاه دکتر علیرضا زالی جراح مغز و اعصاب و استادیار دانشکده پزشــکی دانشـــگاه عــلوم پزشکی شهید 

بهشتی، اثرات وارده به مغز عبارتند از:
آسیب دیدگی پوست و مو، استخوان و نسج مغزی زیر استخوان در اثر اصابت قمه. •	

لختگی، پارگی، جراحت وریدی و خونریزی شدید در اثر اصابت قمه به سیستم وریدی مغز مــوسوم به سینوس  •	
بلیاژیتال. 

ایجاد شکستگی فرو رفته در اثر شکسته شدن قطعات استخوانی زیرین. •	
تشکیل کانون های عفونت در شکستگی فرو رفته. •	

کوفتگی، خونریزی و دچار دمه شدن نسج مغز. •	
وارد شدن مو و اجسام خارجی به داخل و تشدید خطر عفونت. •	

تهدیدات و بازتاب های منفی قمه زنی 
هر چند از یک سو کارکردهای عاشورایی فرصت های ناب و کمیابی را پدید می آورد اما از سوی دیگر اعمال خرافی و 
موهنی از قبیل قمه زنی تهدیدات و بازتاب های منفی دارند که آسیب های جدی بر پیکره فرهنگ عاشورایی وارد می کند. که 

برخی از این تهدیدات و بازتاب های منفی عبارتند از:
امام  قیام  فلسفه  از  غفلت  و  عاشورا  متعالی  اهداف  از  دوری  لذا  و  بی منطق  و  احساسات صرف  در  غرق شدن   .1

حسین)ع(.
عوام گرایی و دوری از عقالنیت و افتادن در وادی افراط و تفریط.  .2

تبلیغ سوء بسیار وسیع ضد اسالم و تشیع توسط رسانه ها تحت عنوان ناهنجاری های رفتاری مسلمانان و شیعیان.   .3
رواج افکار جدایی دین از سیاست و حتی احساس نوعی تقابل بین این دو به عنوان خطری که همدلی و هم گرایی   .4

مردم و مسئولین نظام را هدف قرار می دهد و گاهی القای نوعی ابراز ناهمگونی با نظام در قالب عزاداری.
یک جانبه گرایی و غفلت از ابعاد جامع دین، محرم و عاشورا.  .5

ایجاد و تشدید اختالفات فکری، عقیدتی و سلیقه ای بین عزاداران که گاهی بین اقشار دیگر نیز نفوذ کرده و آنان   .۶
را از یکدیگر دلگیر و یا حتی درگیر می کند.

ترک قرآن و یا در حاشیه قرار گرفتن آن به بهانه تمسک به اهل بیت)ع()قرآن خرافات را به روشنی نفی می کند(.  .۷
زیر سؤال رفتن تمام فداکاری گذشتگانی که در راه حفظ آبروی تشیع خدمت کرده اند.  .۸

بررسی آسیب های فرهنگی و دینی ناشی از پدیده قمه زنی 
الف- آسیب های فرهنگی

آسیب های فرهنگی رنگ و لعاب فرهنگی دارند و عناصر شکل دهنده و سازنده عادات، رفتارها و کنش های رایج افراد 
یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند. بیگانگان و استعمارگران از پدیده قمه زنی به عنوان یک فرهنگ اسالمی- شیعی یاد 
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می کنند. برخی از سایت هایی که منشاء غربی و صهیونیستی دارند چنین بیان می کنند که آیا یک ملت با فرهنگ با درجاتی از 
تمدن باید با خود چنین کند؟ این عمل وحشیانه)قمه زدن بر سر کودکان توسط والدین( درکدام فرهنگ دیگردیده می شود؟ 
این  با  مردم  این  اسالم!!  جهان  فرهنگی  پایتخت  است،  قمه زنی(  حال  در  اصفهان)مردم  اینجا  کجاست؟  عقلت  شیعه  ای 

فرهنگ)قمه زنی( با دیگران چگونه رفتار می کنند؟
بنابراین قمه زنی بیشتر از هر چیز فرهنگ شیعه علی الخصوص مردم ایران را در جوامع خارجی زیر سؤال برده است.

ب- آسیب های دینی
در حوزه آسیب های دینی به مطالعه عدم انطباق کنش و عمل دینداری با هنجارهای دینی پرداخته می شود. آفات و 
موانعی چون قمه زنی نه تنها به فرهنگ عاشورا صدمه وارد کرده است بلکه موجب گریز دین باوران به خصوص نسل جوان 
و تحصیل کرده از دین اسالم و مذهب تشیع شده است. به طوری که دیده می شود دسته ای از جوانان با مشاهده مراسم قمه زنی 
و مراسمی از این دست، به دلیل تأثیری روحی و روانی، به سمت مذاهبی چون زرتشت به عنوان یک مذهب ایرانی روی 

آورده اند و از صداقت و پاکی این مذهب در برابر مذهب شیعه سخن می گویند.

ج- آسیب های فرهنگ دینی
آسیب های فرهنگ دینی رنگ و لعاب دینی دارند و عناصر شکل دهنده و سازنده دین را تحت تأثیر خود قرار می دهند 
به طوری که مانند غباری روی حقیقت و گوهر دین را پوشانیده اند. سنت قمه زنی از زمان صفویه به مرور زمان نهادینه شده 
و حکم آداب و سنن دینی پیدا کرده است، به طوری که هم اکنون به استحاله فرهنگ دینی اصیل و رایج در ایران پرداخته و 
منجر به شکل گیری فرهنگ قمه زنی شده است که با اصل عزاداری عاشورایی بسیار متفاوت است. شاید به دلیل اهمال و 
سهل انگاری متولیان عزاداری در طول زمان، این آسیب ها به بدنه و پیکره فرهنگ عاشورا وارد شده است، چرا که فرهنگ 

عاشورایی از درون دارای عیب و نقص نبوده است.

عوامل و علل بروز آسیب های فرهنگی و دینی
عوامل بروز آسیب های فرهنگی و دینی را می توان به دو دسته عمده تقسیم بندی کرد. ابتدا عواملی که ناشی از تهاجم 
فرهنگی و صرف هزینه از جانب استعمار است. دوم عواملی که ناشی از آسیب پذیری خود جامعه است. در تهاجم فرهنگی 
جامعه مهاجم و یا عوامل موثر در هجوم فرهنگی سعی در مسخ و نسخ فرهنگ جامعه را دارد اما در آسیب پذیری انسان با 
قومی روبه رو است که پذیرای هجوم است و به دست خود)سنت غلط قمه زنی( درونی ترین دروازه های خود را)فرهنگ 

عاشورایی( در برابر بیگانگان گشوده است. 

الف- تهاجم فرهنگی
قمه زنی به عنوان یک وسیله تبلیغ بر ضد دین و ضد تشیع

بیگانگان همواره از پدید قمه زنی به عنوان یک وسیله تبلیغ بر ضد دین و ضد تشیع استفاده کرده اند. جای تأمل است 
که دستور العمل رؤسای کمونیستی به زیردستان خودشان این بود که مسلمانان حق ندارند نماز بخوانند، نماز جماعت برگزار 
کنند، قرآن بخوانند، عزاداری کنند، هیچ کار دینی نباید بکنند اما اجازه دارند قمه بزنند)رهبر معظم انقالب، دیار عمومی با 

مردم مشهد در اول فروردین 13۷۶(. 
جاهالن دیندار و عاقالن بی دین

استعمارگران به این نتیجه رسیده اند که به طور مستقیم نمی توان با مذهب شیعه رودررو شد و امکان پیروزی با آن بسیار 
سخت است. بنابراین از طریق بودجه های نهصد میلیون دالری، با وادار کردن جاهالن دیندار به سنت هایی از قبیل قمه زنی 
 .) Dr.Mycle berant. Desolate Theology Aplan to Devide and (آبروی اسالم و شیعه را هدف قرار داده اند
عاقالن بی دین نیز با جلوه دادن مذهب تشیع به عنوان یک مذهب درویشی محض که ازدرون پوک و تو خالی است، سعی در 
ایجاد نفرت در اذهان عوام الناس و افتراق و پراکندگی در شیعه دارند. یک ضرب ا لمثل انگلیسی می گوید: اختالف بیانداز و 
حکومت کن. استعمارگران دو قشر جاهالن دیندار و عاقالن بی دین را ابزار خود برای رسیدن به اهداف شومشان می دانند. 
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امام صادق)ع( فرمودند که جاهالن دیندار و عاقالن بی دین پشت مرا شکستند. 
حضرت امام خمینی)قدس سره( نیز درباره این افراد می فرمایند: امروز عده ای با ژست تقدس مآبی چنان تیشه به ریشه 
دین و انقالب و نظام می زنند که گویی وظیفه ای غیر از این ندارند، خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق کم نیست. 
طالب عزیز لحظه ای از فکر این مارهای خوش خط خال کوتاهی نکنند، این ها مروج اسالم آمریکایی اند و دشمن رسول اهلل.

ب- آسیب پذیری
بود  آویخته شده  دار  به  تبریزی( توسط روس ها  آقای  االسالم)میرزا علی  ثقه  زمانیکه  در سال 1320 هجری قمری 
عزاداران در پاسخ به حامیان ثقه االسالم برای مقابله با تجاوزگران به جای قمه زنی گفتند:”آن ها تفنگ دارند و آدم را می کشند.” 
این در حالی بود که روس ها نزدیک صد نفر و عزاداران دو سه هزار نفر بودند)محمد اسفندیاری، از عاشورای حسین تا 
عاشورای شیعه، ص40(. عدم هوشیاری در اجرای برنامه ها، گذر از خط اعتدال، ظاهرسازی، فقر فرهنگی، متحجران و مقدس 

نمایان، بدفهمی از دین و فاصله از اهداف عاشورا همواره از دالیل آسیب پذیری جامعه بوده است.

تأثیر پدیده قمه زنی بر ابعاد امنیتی و اجتماعی جامعه
امنیت ریشه در عواطف و غرایز و احساس های متعالی)اخالق( و عقیده انسان دارد و حالت زندگی اجتماعی بشر با آثار 
ناشی از آن عوامل شکل می گیرد. برای ایجاد استمرار امنیت در روابط اجتماعی یا بین المللی، نخست باید آثار متناسب با آن 
را از این عوامل طلب نمود و آن هم در صورتی امکان پذیر و معقول خواهد بود که کلیه این عوامل را بتوانیم همگون با آن چه 
می طلبیم، بسازیم. یعنی عواطف و غرایز و احساس های متعالی)اخالقی( و عقیده در جامعه و جهان، به گونه ای بازسازی شود 
که بر پایه این عوامل امنیت ایده آل بشر تحقق پذیرد.)عمید زنجانی، 13۸4 : 3۷۸( ایمان دینی و باورهای مذهبی با آموزه هایی 
که دارد و آثاری که در ذهن و دل و رفتار انسان به جا می گذارد، زمینه هرگونه نا امنی را می خشکانند و عطر امنیت در جامعه 

می افشاند. حال این آسیب اجتماعی)قمه زنی( می تواند صدماتی را بر این باورها وارد نماید که شامل موارد زیر می باشد.
1-  ایجاد اختالل در نظم و آرامش جامعه 

امکان  با پذیرش نقش ها و هنجارهایی همراه است که  اجتماعی زیستن و زندگی در قالب های گروه های اجتماعی 
تداوم زندگی جمعی را فراهم می آورد، هر نظامی برای انسجام اجتماعی ناگزیر از برقراری نظم است و نظم اجتماعی در پرتو 
آموزه های انسان ساز و تعالی بخش دین اسالم بهتر و آسان تر تحقق می یابد. پس عزاداری های ماه محرم و صفر خود محملی 
بسیار مناسب برای ترویج نظم و نظم پذیری است. حال استفاده از سالح سرد در انظار عمومی، نظم عمومی را مخدوش و 
احساس آرامش روانی شهروندان را بر هم می زند و چنانچه این پدیده شیوع بیشتری پیدا کند جامعه را از حالت عادی خارج 

می نماید.
2- نقض هنجارهای اجتماعی و انسانی رایج و ترویج الگوهای ناسازگار با ارزش های جامعه 

رواج پدیده خودزنی به عنوان یک الگوی ناهنجار فرصت یادگیری روش ها و ارزش های غلط در جامعه را افزایش 
می دهد و به شیوع بیش تر کج روی های اجتماعی منجر می گردد. نتیجه قهری این وضعیت از بین رفتن قبح هنجار شکنی در 

بین عزاداران و حتی مشاهده کنندگان و کم شدن هزینه کج روی خواهد شد.
3- نقض آشکار و ضمنی ساختارهای قانونی و رسمی 

آسیب وارد کردن به بدن عملی ناشایست و فعلی حرام است. باید توجه داشت که با انجام فعل حرام نمی توان به     
اهل بیت و خداوند تقرب جست. با گذری کوتاه به دو آیه از سوره های قرآن کریم)بقره / 195 و نساء / 29( ضرر به نفس 
حرام قطعی است. )قرائتی، ج1 : 39۶( و اول اینکه: قمه زدن در زمره آسیب رساندن به بدن است و حکم حرمت دارد و 
دوم طبق فتاوای بعضی از علمای دین، این عمل نهی شده است. سوم اینکه قمه زنی عملی است منافی با عفت عمومی و آن 
را جریحه دار می نماید و مستوجب کیفر است. بنابراین به منزله نقض آشکار و ضمنی ساختارهای قانونی، رسمی و عرفی 

جامعه به حساب می آید.
4- ایجاد هزینه های عاطفی و روانی برای کنشگران و شاهدان 

مشاهده صحنه قمه زنی به هیچ وجه پدیده جذاب و دلنشینی برای شاهدان مسأله نیست و این عمل می تواند تعادل 
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روانی برخی از افراد حساس جامعه را بر هم بزند. بنا به نظر متخصصان روان پزشکی قمه زنی اثرات زین آوری بر روی افراد 
به خصوص کودکان بر جای می گذارد که مهم ترین آن عبارتند از: 

الف- به وجود آوردن حالت رعب و وحشت و هراس در افراد و به خصوص کودکان، که این هراس در سایت های 
اینترنتی که معاند تشیع می باشند به وفور مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

ب- سست شدن باورهای مذهبی افراد به علت مشکل بودن توجیه آنان نسبت به عمل قمه زنی. 
5- بروز بدبینی و بی اعتمادی توریست ها و ناظران نسبت به ساختار فرهنگی جامعه و مذهب شیعه

حتی اگر بتوان فرض کرد که پدیده قمه زنی در جامعه به عنوان پدیده عادی تلقی گردد، ولی بدون شک مسافران و 
ناظران خارجی که قضاوتشان بر اساس تصویر عینی وقایع و رفتارهای اجتماعی شکل می گیرد، نمی توانند با چنین رخدادهای 
کنار بیایند. مواجه شدن با صحنه های ناخوشایند و دلخراش، تصویری منفی از چهره جامعه در چشم مهمانان ترسیم می کند 

و قهراً عالیق و تمایالت آنان برای ادامه تعامل و ارتباط با چنین جامعه ای را به مخاطره می افکند.
۶-  از بین رفتن زمینه ها و جاذبه های گردشگری

امنیت و آرامش پیش شرط اصلی موفقیت و رشد گردشگری در یک جامعه است. بنابراین جامعه ای که از جاذبه های 
طبیعی یا تاریخی- توریستی برخوردار است، ضرورتًا باید بسترهای فرهنگی و اجتماعی الزم برای گردشگران و در نتیجه 
نماید. تردیدی نیست که صحنه های خشونت)قمه زنی( به سلب  این طریق فراهم  از  اقتصادی خود را  توسعه اجتماعی و 
حیثیت عمومی و آرامش جامعه میزبان در نگاه گردشگران منجر خواهد شد و مانع گسترش صنعت گردشگری می گردد. 
در جامعه ی چون ایران اسالمی که به سبب فرهنگ کهن و قدمت باستانی، گردشگری یکی از محورهای توسعه آن است، 
حفظ آرامش و ثبات و کنترل هنجارشکنی های آشکار امری حیاتی است و هیچگونه تعلل و تأخیری در آن روا نخواهد بود. 

۷- از بین رفتن زمینه های جذب سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
دین و مناسک دینی یک روش آخرت نگر که غافل از زندگی و معاش دنیایی باشد نیست، بلکه باورهای دینی، اقتصادی 
جامعه را شکوفا می سازد. دین در نگرش واقع گرای خویش، هم به تولید و هم به توزیع سرمایه و نیز دانش و فنآوری و نیز 
مهار سرمایه های کالن توجه شایان دارد. با توجه به این کارکرد مثبت دین به اقتصاد، آیا از دید سرمایه گذاران خارجی، در 
جامعه ای که افراد آن در انظار عمومی مرتکب خودزنی)قمه زنی( و حتی صدمه به عزیزان خود می شوند، سرمایه گذاری امری 
صحیح است؟ گفتنی است در نگاه های دیگر فرهنگ ها، قمه زنی منحصر به قشر محدودی نبوده و ریشه در فرهنگ اسالم 
و شیعه دارد. بی شک شیوع پدیده قمه زنی در اذهان سرمایه گذاران، نشانگر ناکارآمدی نهادهای قضایی و امنیتی و عامل بی 
اعتمادی به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی خواهد بود و به طور مستقیم بر اعتماد سرمایه گذاران برای حضور سازنده در 

منطقه تأثیر سوء و مخربی خواهد داشت.
۸- تحمیل هزینه های مدیریتی، امنیتی و سیاسی 

که  آنجا  از  می شود.  در جامعه  قمه  از سالح سرد  استفاده  و  ترویج خشونت  قمه زنی سبب  گفته شد،  که  همانطور 
سازمان های سیاسی، انتظامی و امنیتی متولی حفظ آرامش و امنیت در جامعه هستند، هزینه هایی را از قیبل موارد زیر متحمل 

می شوند که باعث اتالف انرژی و منابع مادی و انسانی خواهد گردید.
تهیه دستور العمل و آئین نامه چگونگی برخورد با افراد قمه زن.  9
ایجاد ستاد پیشگیری از قمه زنی  در فرماندهی انتظامی شهرستان ها. 9
ایجاد جلسات توجیهی، مسوولین هیأت های عزاداری. 9
بسط و گسترش منابع و مخبرین و تشدید فعالیت های اطالعاتی. 9
جمع آوری آثاری که افراد را ترغیب به عمل خرافی قمه زنی می نمایند. 9
زدودن انحرافات پدیدآمده به اشکال مختلف از جمله فرهنگی، آموزشی، انتظامی. 9
حضور مستمر عناصر اطالعاتی در هیأت قمه زنی جهت شناسایی و مقابله با عناصر منحرف و برنامه ریز و. . .. 9

9-  سوء استفاده غرب جهت تحریف سایر مراسمات عزاداری و بهره برداری سیاسی
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وزیر مختار فرانسه در خاطرات خود از روزهای آغاز مشروطیت می نویسد:”امسال دسته هایی در برابر سفارت انگلستان 
قمه  و  سینه  تمام،  شوق  و  شور  با  بود،  کرده  ایران  انقالب  به  که  کمک های  و  بریتانیا  سیاست  از  قدرشناسی  ابراز  برای 

زدند)ابراهیم حیدری، تراژدی کربال، ص ۶9 و 433 (”.
مخالفان و دشمنان اسالم در داخل و خارج از آن، از قمه زنی به عنوان یک حربه موثر و قاطع علیه آئین مقدس تشیع 
استفاده می کنند. معاندین همواره به منظور پیشبرد اهداف خویش و نیز آلوده ساختن افکار بی خبران از اسالم و به خصوص 
تشیع، قمه زنی را به عنوان یکی از دستورات شیعه معرفی کرده و از مظاهر شیعه گری شمرده و سپس در پناه این حربه مؤثر، 

ناسزاهای خود را به تشیع تحمیل کرده و به بهره برداری سیاسی اقدام می نمایند.

رهیافت و پیشنهاد برای محو شدن پدیده قمه زنی
1- توسعه فرهنگ عاشورایی

توسعه فرهنگی به معنای رشد، پرورش و افزایش آگاهی، دانش و معرفت انسان ها و افزایش توانایی های علمی، اخالقی 
و معنوی آن هاست)قربانعلی دری نجف آبادی، 13۷4(. بدون شک، همه ی ادیان و مکتب ها، توسعه فرهنگی را به عنوان تالش 
در جهت تعالی سنت ها می پذیرند. توسعه فرهنگ عاشورایی با بیان جنبه های مختلف آن)اعتقادی، ارزشی، تربیتی، دینی و . 
. .( امکان پذیر است. این جنبه ها با یکدیگر متناسب و هماهنگ می باشند و با تمام جلوه های زندگی و ارزش های اجتماعی 
و انسانی پیوند دارند. توسعه فرهنگ عاشورایی نه تنها از آسیب های اجتماعی مراسم عزاداری جلوگیری می کند بلکه سبب 
اعتالی شخصیت افراد و جامعه می گردد. اگر عزاداران فلسفه عزاداری عاشورایی را بدانند و فرهنگ عاشورایی را بشناسند، 
ظواهر و حاشیه ها را فراموش کرده و به عمق ماجرا می اندیشند. باید توجه داشت که توسعه یک جریان پویا و همه جانبه 

است که محور آن توسعه انسان، تعالی و کمال اوست)محسن فرمهینی فراهانی، 13۷9(. 
2- صراحت بیان و پرهیز از مصلحت اندیشی توسط برخی از علما و بزرگان

از آنجایی که قدرت مذهب شیعه در دست مراجع و روحانیت بوده، الزم است که علماء و بزرگان همگام با مقام معظم 
رهبری به دور از مصلحت اندیشی و با وحدت کلمه و صراحت بیشتری با این پدیده برخورد نمایند.

در ادامه پیشنهاداتی را که در پیشبرد اهداف فرهنگ عاشورایی و محو شدن پدیده قمه زنی می تواند نقش مؤثر داشته 
باشد بیان می گردد.

تقویت  عزاداری،  فلسفه  عزاداری ها،  نحوه  درباره  مردم  دینی  باورهای  و  آگاهی ها  ارتقاء سطح  و  فرهنگ سازی   -1
محتوایی هیئت های مذهبی در طول سال از طریق رسانه ها، به ویژه صدا و سیما، سازمان های مذکور و متولی دینی مذهبی، 

فرهنگی.
در  اخالل گران  مذهبی،  هنجارشکنان  با  قانونی  برخورد  به منظور  حرام  فعل  این  برای  اسالمی  مجازات  اجرای   -2

مراسمات، اشاعه دهندگان خرافه و بدعت گذاران شکلی- محتوایی عزاداری ها با ایجاد شعب ویژه قضایی در ماه محرم.
3- توجیه مبلغین مذهبی و مداحان اعزامی به هیئت ها جهت خرافه زدایی در هیئت ها.

4- توجیه و آموزش متولیان عزاداری، بهترین روش برای تغییر و اصالح، باورها، اندیشه ها و رفتارهای غلط می باشد.
اقامه عزای حضرت  5- طرح بحث پیرامون تبیین عزاداری مشروع و پرهیز از انحرافات و خرافات و بدعت ها در 

سیدالشهداء ضمن اخذ مواضع ارشادی مراجع عظام تقلید در این رابطه و انتشار آن.
۶- تالش به منظور ارائه جایگزین مناسب و مشروع برای بدعت های نادرست. به عنوان مثال: دعوت از همگان برای 

اهداء خون به جای قمه زنی.
۷- اختصاص بخشی از خطبه های نماز جمعه به تبیین ویژگی های عزادرای مشروع و عبرت های عاشورا در طول سال 

و به ویژه در ماه محرم.
۸- تبیین ضرورت شناسایی و حمایت از هیئت های محوری در سراسر کشور با هدف الگوسازی از هیئت های فاقد 
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منابع:
الهی، غالمحسین، شبیخون فرهنگی و دفاع از دین نبوی)ع(، چاپ اول، انتشارات نسیم الهی، 13۸5.  1-
ابوالقاسمی، محمد جواد، آسیب شناسی توسعه فرهنگ دینی، چاپ اول، انتشارات عرش پژوه، 13۸4.  2-

الحیدری، ابراهیم، تراؤدی کربال، مطالعه جامعه شناختی گفتمان شیعه، ترجمه: علی معموری، قم، نشر دار الکتاب،   3-
.13۸1

والیتی، علی اکبر، فرهنگ و تمدن اسالمی، چاپ سوم، انتشارات دفتر نشر معارف، 13۸4.  4-
جلیل خانی، بهرام، آداب عزداری و کارکردهای اجتماعی آن، زنجان، 13۸۷ .  5-

سیدبن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ترجمه عبد الرحیم حقیقی، قم نشر نوید اسالم، 13۷۸.  ۶-
سپهر، محمد تقی بن محمد علی، ناسخ التواریخ، به اهتمام جمشید کیان فر، تهران، نشر اساطیر.  ۷-

شریعتی، علی، تشیع علوی و تشیع صفوی، تهران، انتشارات قلم، 13۷5.  ۸-
دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود، اخبار الطول، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، نشر نی، 13۶۶.  9-

روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، چاپ هشتم، انتشارات عطار، 13۸4.  10-
رساله مواکب حسینیه، عبدالرزاق حائری اصفهانی، سال 13۷5 ه.ق.  11-
صحیفه نور، امام خمینی، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی)ره(.  12-

عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، نشر امیر کبیر، 13۶5.  13-
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، نشر امیر کبیر، 13۸4.  14-
مطهری، مرتضی، حماسه حسینی، تهران، انتشارات صدرا، 13۷۷.  15-

ماهنامه پلیس اسالمی، شماره یک، اصفهان، عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، 13۸۷.  1۶-

آسیب و فرهنگ ساز.
و  مناسبت ها  فرهنگ  آسیب شناسی  زمینه  در  فعال  و  عاشورایی  وبالگ های  و  سایت های  از  حمایت  بر  تأکید   -9

عزادرای ها.
10- انتشار و توزیع نشریات و کتب با رویکرد روشنگری و آسیب شناسی عزادرای ها.

11- هماهنگی و تعامل با معاونت های اجتماعی ناجا در زمینه ارسال و تبادل فیلم و محصوالت فرهنگی مرتبط با 
خرافه زدایی.

12- تهیه و تنظیم طرحی بر پایه دانش، فرهنگ و باورهای درست مردم و دفع باورهای نادرست در خصوص قمه زنی.
13- تدوین برنامه مناسب و جامع در خصوص آگاه سازی جوانان نسبت به تهاجم فرهنگی دشمنان در خصوص مسائل 

و انحافات از قبیل قمه زنی و قفل زنی.
14- بدعت و سنت های غلط از سنت های صحیح پاالیش شده، سنت های صحیح تقویت و سنت های غلط با روش های 

علمی و عملی تضعیف گردند.
15- استفاده گسترده از رسانه برای نهادینه نمودن عقالنیت و هنجارگرایی و نیز جلوگیری از ترویج عوام گرایی.

1۶- عملیاتی نمودن توصیه های رهبر عزیز انقالب در زمینه مبارزه با قمه زنی.
و  سیاسی  تاریخی،  فرهنگی،  ابعاد  در  عاشورا  قیام  فلسفه  آینده نگر  و  کاربردی  و  ساختاری  و  تکوینی  1۷-تحلیل 

اجتماعی، تعمیق، بسط و گسترش آن.
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مقدمه:
     ضرورت مصرف روزانه شیر برای تمامی گروه های سنی، همواره از سوی متخصصان علم غذا و سازمان 
های بهداشتی بین المللی از جمله WHO و FAO توصیه شده است. امروزه میزان مصرف سرانه شیر و فراورده 
های آن در هر جامعه، یکی از مهم ترین شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می آید.     بر اساس آخرین یافته های 
علمی مصرف سالیانه 200 لیتر از این ماده غذایی ارزشمند، عالوه بر افزایش رشد و تضمین سالمت جسمی افراد، 
موجب ارتقای هوش و قدرت فراگیری آنان می شود. افزایش توان کاری، طول عمر و پیشگیری از کار افتادگی 
زودهنگام، از دیگر مزایای مصرف روزانه آن است. برای اینکه فردی به طور مداوم بتواند از شیر استفاده کند و 
نسبت به مصرف آن دچار عدم تحمل نشود، الزم است بعد از دوران شیرخوارگی نیز نوشیدن آن را ادامه دهد. در 
غیر اینصورت، تولید آنزیم هضم کننده قند شیر یا الکتوز در بدن قطع شده و در نتیجه فرد نسبت به مصرف آن در 
میانسالی و یا کهنسالی دچار عدم تحمل و یا عوارض گوارشی ناشی از آن، از جمله نفخ معدهف دل پیچه و حتی 
اسهال خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد که مردم کشورهای اروپای غربی 2 درصد و ساکنان آفریقایی و آسیایی 

بیش از 90 درصد نسبت به شیر عدم پذیرش دارند. 

سرانه مصرف شیر و فرآورده های آن در کشور ما 95 کیلوگرم است. �
مصرف روزانه نیم لیتر شیر 50 درصد پروتئین مورد نیاز افراد بالغ را تأمین می کند.  �
مصرف روزانه نیم لیتر شیر ۸0 درصد ویتامین B12 مورد نیاز بدن افراد بالغ را تأمین می کند.  �
ارزش غذایی شیر جوشانده شده کمتر از شیر پاستوریزه است. �
با مصرف روزانه نیم لیتر شیر، استحکام استخوان بندی و سالمت دندان ها تضمین می شود.  �
شیر استریلیزه فاقد مواد نگهدارنده و ارزش غذایی آن تقریبًا معادل شیر پاستوریزه است. �
قند شیر دیر هضم است و برای بیماران به دیابت مضر نیست. �
اگر می خواهید با آرامش بخوابید هرشب قبل از خواب یک لیوان شیر مصرف کنید.  �
مصرف روزانه نیم لیتر شیر، کلسیم مورد نیاز بدن کودکان را تأمین می کند. �

همه چیز در مورد شیر

نگارنده : 

 دکتر احسان صادقی: متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، 

عضو هیأت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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کمبود کلسیم = پوکی استخوان �
جوشاندن شیر، جذب کلسیم را به میزان 20 درصد کاهش می دهد. �
عوارض کمبود کلسیم در کودکان، نرمی استخوان، کاهش رشد، خرابی دندان ها و لثه و در بزرگساالن  �

پوکی استخوان است. 
با مصرف روزانه نیم لیتر شیر 50 درصد منیزیم مورد نیاز بدن افراد بالغ تأمین می شود.  �
اگرچه اسفناج به عنوان یک ماده غذایی حاوی درصد باالی آهن است، اما فقط یک چهارم آن قابلیت  �

جذب در بدن را دارد. این در حالی است که آهن موجود در شیر و تخم مرغ به طور کامل جذب بدن 
می شود.

مصرف روزانه نیم لیتر شیر، 15 درصد از ویتامین B1 مورد نیاز افراد بالغ را تأمین می کند.  �
مصرف روزانه نیم لیتر شیر، بیش از 50 درصد ویتامین B2 مورد نیاز افراد بالغ را تأمین می کند. �
شیر پاستوریزه فاقد هرگونه میکروب بیماری زا است و نیاز به جوشاندن ندارد. �
از سال 135۷ تا 13۸0 رشد مصرف سرانه نوشابه ۸5/14 و شیر 9۶/0 بوده است.  �
برای نگهداری شیر پاستوریزه آن را جابجا نکیند، شیر پاستوریزه در ظرف خود سالم تر می ماند. �
هوموژنیزاسیون عملی است مکانیکی برای یکنواخت کردن چربی در تمام سطح شیر و جلوگیری از  �

جوشاندن آن .
متأسفانه شیرهای برگشتی و غیرقابل قبول در صنعت، وارد چرخه تولید غیرصنعتی شده و به صورت  �

فراورده های شیری سنتی و غیرپاستوریزه در بازار عرضه می شود.
در صورت جوشاندن شیر حدود 30 درصد پروتئین و 30 درصد چربی به صورت رسوب چسبیده به  �

ته ظرف یا به صورت سرشیر از مجموعه آن حذف می شود.
ماست بهترین جایگزین شیر برای افرادی است که به مصرف شیر حساسیت دارند. �
بستنی منبع غنی از ویتامین های ضروری مثل          B2. B1 . A می باشد. �
40درصد زنان ایرانی در سنین بعد از 40 سالگی دچار پوکی استخوان می شوند.  �
هیچ رژیم غذایی بدون شیر و فراورده های آن نمی تواند کلسیم مورد نیاز بدن را تأمین و با پوکی  �

استخوان مقابله کند.
امکان جذب کلسیم توسط استخوان در سن 10 تا 20 سالگی 3 برابر است. �

جدول -1 میزان کلسیم در 100 گرم ماده غذایی برحسب میلی گرم

کلسیمنام ماده غذاییگروه های غذایی

شیر و فراورده های آن

شیر 
ماست

پنیر چدار
کشک

103
120
۸00
430

گوشت و تخم مرغ

گوشت گاو
گوشت مرغ
ماهی سفید

تخم مرغ

۷
4

22
52
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ش
مقاله و پژوه

کلسیمنام ماده غذاییگروه های غذایی

غالت
نان سفید

نان آرد کامل
برنج

100
23
4

سبزیجات و  میوه ها

سیب زمینی
کلم

اسفناج
سیب

پرتقال

۸
5۷
۷0
4

41

جدول -2 مقایسه ارزش غذایی یک لیتر شیرخام، پاستوریزه، استریلیزه و جوشیده

مدت شیر استریلیزه UHTشیر پاستوریزهشیرخامفاکتورهای مورد بررسی به  شیرجوشیده 
20 دقیقه

30303021مقدار پروتئین گرم
32323221مقدار چربی گرم

۸4 /0۸0 / 0۸1 / 21 / 1کلسیم گرم
2۸ / 400 / 400 / 400 / 0ویتامین A میلی گرم
54 / 201 / 202 / 202 / 2ویتامین D میلی گرم
32 / 400 / 410 / 450 / 0ویتامین B1 میلی گرم
۸0 / ۸01 / ۸01 / ۸01 / 1ویتامین B2 میلی گرم
30 / ۷0 / ۷2 / 32ویتامین B12 میلی گرم
5 / 252 / 54 / 54اسید فولیک میکروگرم

در پایان: هرگز در مصرف شیر صرفه جویی نکنید.
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اخ

اخبار مرکز تحقیقات

سفر ریاست محترم جمهوری و هیأت دولت به کرمانشاه 	•
از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:  فناوری وزارت بهداشت  بازدید معاونت محترم تحقیقات و  •	
آقای دکتر قانعی در بازدید خود از مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت با دستاوردهای مرکز و برخی از 

فعالیتهای آن آشنا شده و در جریان مشکالت پیش روی این مرکز قرار گرفتند. 
جهت ارزشیابی مراکز تحقیقاتی در سال 13۸9، مستندات مربوط به فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات به معاونت  •	

تحقیقات دانشگاه و متعاقب آن به تهران ارسال گردید.
دو عنوان کتاب »پیشگیری از عوارض ناخواسته دارویی و کاربرد منطقی دارو« و »راهنمای نسخه نویسی صحیح  •	
برای دانشجویان پزشکی«، تألیف دکتر سهیال رشادت عضو هیأت علمی دانشگاه و ریاست مرکز تحقیقات از سوی 
معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه به گرووهای آموزشی، دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی معرفی گردید.
مرکز تحقیقات در ادامه همکاری های خود با بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان کرمانشاه، در همایش یکروزه  •	
»کارآفرینی برای جوانان، فارغ التحصیالن مراکز آموزش عالی و متقاضیان تأسیس بنگاه های اقتصادی« در محل مجتمع 

فرهنگی انتظار کرمانشاه شرکت نموده و در برگزاری این همایش همکاری فعال داشت.
برگزاری منظم جلسات هفتگی شورای معتمدان محالت منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات در سالن کنفرانس مرکز  •	


