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 چند روز پيش يادداشتي در روزنامه شرق نوشتم با اين عنوان كه وزارت »بهداشت...« 
يا وزارت »سالمت«؛ موضوع يادداشت من برمي گشت به اين ماجرا كه بخشي از 
مشكالت ما در زندگي برمي گردد به ترجمه هاي نادرست واژه ها. اگر اين موضوع در 
هيچ كجا مصداق نداشته باشد، در اين داستان »بهداشت« و »سالمت« مصداق دارد. 
در آنجا گفته بودم معلوم نيست از چه زماني health به بهداشت ترجمه شده است؟ 
احتماال كلمه بهداشت از پيش وجود نداشته و اساسا در برابر health ساخته شده 
است. با اينكه معناي كلمه اي آن در فارسي بسيار زيباست، اما بايد پرسيد چگونه 
معناي اين كلمه رفته رفته از كل سالمت به معناي بهداشت، آن هم فقط به معناي 
پيشگيري كه االن از آن مي فهميم تغيير پيدا كرد؟ تا آن حد كه خود را مجبور ديديم در 
نامگذاري وزارتي كه به انگليسي به سادگي ministry of health است، درمان را 
به بهداشت بيفزاييم. بهداشت به تنهايي معناي درمان نميدهد كه اتفاقا قرار بود، بدهد. 
از سوي ديگر world health organization يا WHO  را هم كه به سازمان 
بهداشت جهاني ترجمه كرده بوديم، سازماني عمدتا بهداشتي به معناي پيشگيري در 
نظر آورديم و اين مساله باعث مغفول ماندن وظايف درماني اين سازمان در نظر ما 
شد. نام اين وزارتخانه از قبل هم وزارت بهداري بود؛ در دوره اي كه بحث پيشگيري، 
واكسيناسيون و رسيدگي به بهداشت در اولويت قرار گرفت، ناگهان سر و كله اين 

ترجمه لغوي هم پيدا و درمان مغفول شد.
خالصه اينكه موضوع ترجمه اشتباه لغت و پيشنهاد واضح من به اينكه الزم است به 
تغييرنام وزارت »بهداشت، درمان و آموزش پزشكي« به يك كلمه وزارت »سالمت« 
فكر كنيم، باعث شد برخي دوستان از جمله يكي از خبرنگاران هفته نامه »سالمت« 
به طعنه بپرسد: »دكتر جان! ما اين همه مشكل در بحث بهداشت و درمان داريم، شما 
به اسمش گير داده ايد؟!« در پاسخ نكته مهمي دارم؛ بياييد از اين زاويه نگاه كنيم كه 

اگر بنا باشد ما فكر اساسي براي مشكالت اين حوزه كنيم، بايد برخورد علمي با 
آن داشته باشيم و باور كنيم شكل هر چيز با محتواي آن در ارتباط ارگانيك است. 
نمي توانيد بگوييد ظاهر اين آدم هيچ ربطي به باطن او ندارد؛ اين فرد آدم خيلي خوبي 
است، اما بداخالق است! چراكه به شما خواهند گفت، اگر اخالق و رفتار مناسب 

ندارد پس خوب نيست!
وقتي در ظاهر ما نام خاصي براي اين وزارتخانه به علت ترجمه نادرست قرار داديم، 
تمام كارها، برنامه ريزي ها و سمت گيري اش را نشانه گرفتيم. االن مي بينيد كه حتي در 
وزارتخانه، معاونت هاي بهداشت و درمان هم كامال جدا هستند. با اضافه كردن عنوان 
»درمان و آموزش پزشكي« به وزارت بهداشت نه تنها موضوع اين جدايي حل نشد، 
بلكه همچنان ما تهي از بحث درمان، چوب يك نامگذاري غلط را مي خوريم.گويي 

اين خانه از پاي بست ويران است!
قطعا فعاليت هاي بهداشتي به معناي پيشگيرانه WHO در سطح جهان بسيار بيشتر 
از فعاليت هاي درماني آن است وصد البته بهداشت به همان معنا بر درمان مقدم است، 
اما اين دو موضوع نمي تواند توجيه گر مغالطه health با بهداشت به معناي پيشگيري 
باشد. درواقع، ما اولويت پيشگيري بر درمان را با تحريف معناي كلمه اي كه به معناي 
هر دو بود، اشتباه كرديم. حتي اين ساده انگاري ترجمه اي و ظاهري سبب شده توان 
خود را در ساير وجوه »سالمت« از دست بدهيم. نه فقط من، بلكه عموم جامعه از 
لغت شناسان و ادبا بگيريد تا پرستاران و كاركنان بيمارستان ها و... بايد بخواهند مشكل 
از ريشه حل شود چون دود اين جدايي بهداشت و درمان در چشم همه مي رود. 
چه بسا با اصالح ظاهر و تغييري به نظر ساده مسيرهاي جداي اين دو به يك نقطه 
سالمت برسد؛ كه تنها كلمه بكري كه در حال حاضر به نظر مي رسد بتواند مناسب 

باشد، همان »سالمت« است.

 دکتر بابک زمانی
نورولوژیست دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس انجمن سکته مغزی ایران

در باب ترجمه

نگاه نو

احساس گناه

 سارا شریفی
کارشناس ارشد روان شناسی

زندگی مثبت

همه ما تنبيه شده ايم، به باد انتقاد گرفته شده ايم، سرزنشمان كرده اند و در تمام اين 
موقعيت ها، احساسي كه تجربه كرده ايم، »احساس گناه« بوده است. وقتي در كودكي 
ليوان آبي را واژگون كرده و براي اين اتفاق ناچيز و بي اهميت هم تنبيه شده ايم، هم 
سرزنش و هم انتقاد، اتفاقي كه افتاده اين است كه در همان لحظه با همان چند نگاه 
كوتاه و چند جمله گذرا از والدمان حجمي از احساس گناه بر دوش ما گذاشته شده. 
)ليوان آب فقط يك مثال است( و پيامي كه در ذهن و ناخودآگاهمان تثبيت شده اين 
است كه »من حتما كار بدي كرده ام، من ناكارآمدم، من هميشه افتضاح مي كنم، من 
گند مي زنم و به خاطر همه اينها دوست داشتني نيستم، نقص دارم و از همه مهم تر 
بايد در عذابي دائمي باشم.« بعد بزرگ مي شويم و كسي كه احساس گناه دارد، 
احساس گناه هم مي دهد، سرزنشگر هم مي شود، انتقاد همراه با تحقير هم مي كند 
چون همه اينها را درون خودش دارد و اين بار چند ساله را هر روز با خودش حمل 
كرده. احساس گناه آزاردهنده ما را از بودن و خالص بودن در اكنونمان دور مي كند 
و مدام نشخوار سرزنش به ما مي دهد و باعث مي شود لحظه هاي خوشي مان را باال 
بياوريم و در چرخه اي از شكنجه دروني دائمي قرارمان مي دهد. احساس گناه هم 
ما را كوچك مي كند و هم ديگران را در نگاه ما. به ثانيه اي، اعتماد به نفسمان را 
مي كشد و خود درونمان و آدم هاي مقابلمان را ناارزنده مي كند. احساس گناه قدرت 
تصميم گيري را از ما مي گيرد چون اين باور را در ما شكل داده كه آدم ناكارآمد 
نمي تواند تصميم بگيرد و بعد از آن حتما پشيمان مي شود پس بايد زجر بكشد بعد 
كه نگاه مي كنيد، متوجه می شويد آدمي كه احساس گناه دارد، سال هاست روي يك 
پله ايستاده و حالش بين خشم و غم در نوسان است. احساس گناه ما را در نشخوار 
ذهني از انتقاد و سرزنش به خودمان قرار مي دهد، انگار چاقويي دستمان گرفته ايم 
و مدام روانمان را زخمي مي كنيم. آگاهي از اين نكته كه احساس ناامن گناه، فقط و 
فقط به علت پيام هاي محيط ناامنمان در كودكي مان درونمان شكل گرفته و آگاهي 
نسبت به عملكرد آن به ما كمك مي كند اين صداي دروني آزاردهنده و زخم زننده 

را كنترل كنيم و آن را ببينيم زيرا بينش و آگاهي نيمي از فرايند بهبود است.

عکس و مکث

شماره ششصدوسی وهفت  پنجشنبه شش مهر نودوشش

بدبيني  و حتي  با سختگيري  گاهي  دورانديشي  كه  است  درست 
همراه است، اما بدبيني اگر به عادت رايج مردمان تبديل شود، سنگ 
اعتماد بر سنگ اجتماع بند نمي ماند و امكان هر كنش جمعي را 
مي ستاند. سلوك انسان هاي پاكدل در جمع خانواده و دوستان، نشان 
از خوش بيني و حتي زودباوري دارد. زودباوري البته شمشيري دولبه 
است و مي تواند كسي را به ناحق از چشم فرد زودباور بيندازد يا 
باور ناروايي را به سادگي بر ذهن و ضميرش بنشاند، اما هر چه 
باشد، خوش بيني، اكسير حيات دلپذير اجتماعي است. بدبيني، با 
اين فرض شروع مي شود كه در اين روزگار به كسي، حتي در و 
همسايه نمي توان اعتماد كرد و مردمان، اغلب قصد ضرر رساندن 
به ما را دارند. اين فرض، همين كه در جان آدمي بنشيند، مجال 
همدلي و همكاري را در اجتماع مي گيرد و حتي اجازه نمي دهد افراد، 
شهر و ديارشان را دوست داشته باشند. با اين انگاره، جهان انسان 
از فراخ وطن و شهرش، تبديل مي شود به چارديواري و خانه اش. 
گرچه خوره بدبيني داخل همان خانه هم مي افتد و مثال فرزندان 
شك مي كنند كه آيا پدر و مادرشان به واقع، همان هستند كه بايد 
باشند يا نه. كم نيستند مراكز تشخيص ژنتيكي در دنيا كه فرزندان 
را به كنكاش در اين مورد يا مسائلي از اين نوع ترغيب مي كنند. 
فضيلت خوش بيني  به  بازگشت  دارد،  اهميت  ميان  اين  در  آنچه 
است. مراد اين نيست كه از فردا فرمان ماشينمان يا در خانه مان را 
قفل نزنيم، بلكه منظور اين است كه بدبيني هاي ناچار در زندگي، 
مثل خوره اي به جانمان نيفتد و تمام ساحات وجودمان را نگيرد. 
شخصيت هاي بدبين، نه خودشان، احساس خوشايندي از زندگي 
دارند و نه جامعه را دلپذير مي كنند. درنگ كنيم؛ آنجايي كه مي توانيم 

خوش بين باشيم، فضيلتش را قدر بدانيم.

فضیلت خوش بینی

قاب دستمال

شعر و سالمت

»بهآشپزخانهمیرود
ازاتاقخواب

برایشستنظرفها
بااحساسمچالهشدهاش

مثلیکقابدستمالکهنه!«
»فاطمهراکعی«ازمجموعه»مادرانهها«

و  در رفت  اتاق خواب  و  آشپزخانه  بين  زن  اين شعر،  در 
برگشت است. تصوير زنی از بسيار زنانی كه نمادی از يك 
زن خانه دار يا يك مادرند. زنان و مادرانی در حدفاصل اتاق 
خواب و آشپزخانه. به راستی! زن اين شعر چگونه زنی است؟ 
ناگفته پيداست كه اين دو مكان خانگی به چه معنا و محتوايی 
اشاره دارند. از بيداری تا خواب؛ آشپزخانه، پخت وپز، سفره 
صبحانه و ناهار و شام، شستشوی ظرف ها، لباس ها، نظافت، 
رسيدگی به بچه ها و شوهر، خريد و غم خوردن و جهيزيه 
جور كردن و تدارك عروس و داماد و... يك عمر از جوانی تا 
لحظه وداع... و در پايان هر روز، باز اتاق خواب و احساسی 
از خستگی و وظيفه و صبح مانند دستمالی مچاله به سمت 

آشپزخانه رفتن.
اين تصويری است كوتاه، كوبنده و غريب. تصوير زنی مچاله شده. 
كهنه مثل قاب دستمال. تصوير زنی پراز غم و رنج و خالی 
از  بسياری  سرنوشت  شايد  اين  و  شادی...  و  احساس  از 
زنان باشد؛ نه صرفا در اكنون و اينجا، بلكه در طول تاريخ 
انبوهی از كودكان قد  با  و در گوشه و كنار جهان؛ آن هم 
و نيم قد كه مدام در حال مكيدن شير و شيره جان مادرند... 
و در پايان هم تنهايی و ناتوانی، پيری زودرس، تالشی نه 
از سر عشق، بی عشق زيستن و بی عشق مردن، با اشك هايی 
در كنج آشپزخانه، با فريادی بی صدا و بغضی در گلو مانده 
در اتاق خواب... تصويری تكان دهنده و غم انگيز در شعری 

زنانه و تاثيرگذار.

اين هفته در »صفحه آخر« در ستون »واژه نامه پزشكی«   از 
ميزبان واژه هايی هستيم كه فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
برای برخی از پركاربردترين واژه های پزشكی و علوم سالمت 
پيشنهاد داده است؛ با اين اميد كه استفاده از اين برابرنهادها 

در ادبيات سالمت فراگير شود.

واژه نامه پزشکی

Vesicle,vesicula آبدانه
تاولی كوچك در پوست، حداكثر به بزرگی ته سنجاق و حاوی 

)serous fluid( مايع آبگون

Hydrotherapy آبدرمانی
استفاده از آب، به ويژه استعمال خارجی و غيرخوراكی آن، 

برای درمان اختالالت گوناگون

Amniotic fluid آبدرونشامهای
مايع درون حفره درون شامه ای

Glaucoma آبسیاه
نوعی بيماری كه در آن به علت افزايش شديد فشار درون 

چشم، ديد از بين می رود.

Cataract آبمروارید
تاری ديد  به  كه  چشم  عدسی  شدن  كدر  از  ناشی  بيماری 

منجر می شود

Hydromassage آبورزمان
ورزمان/ماساژ به وسيله جريان آب

ماساژ آبی

Tritanope آبیکور
فرد مبتال به آبی كوری

Tritanopia آبیکوری
اختالل نادری در تشخيص رنگ كه در آن شخص مبتال به 
نور آبی حساس نيست و آبی و سبز را با هم اشتباه می كند.

Cholangitis آماسزردابراه
التهاب زردابراه ها كه بر اثر انسداد آنها يا پس از عمل جراحی 

رخ می دهد.

آویزه
appendix,appendicis,Appendix
vermiformis
لوله ای نازك و كوتاه به طول 7 تا 10 سانتی متر، چسبيده به 

)caecum( انتهای روده كور
متـ. آپانديس

Appendectomy آویزهبرداری
بريدن و خارج كردن آويزه/ آپانديس با جراحی

آپانديس برداری

Appendicitis آویزآماس
عفونت و آماس آويزه/ آپانديس

آپانديسيت

ادامه دارد...

 دکتر حمیدرضا نمازی
عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخالق پزشکی

حرفی از جنس زمان
 زهرا سادات صفوی

محرم آمده و شهرها و محله ها حال 
و هوای ديگری دارد. حال و هوايی 

از جنس سوگواری.
 اين روزها مردم معتقد، در برپايی هر 
چه باشكوه تر مراسم عزاداری ساالر 
شهيدان سنگ تمام می گذارند؛ تكيه 
و هيئت برپا می كنند و نذری می دهند 
تا رضايت خداوند و امام حسين)ع( 
آخرت  برای  توشه ای  و  طلب  را 

فراهم كنند.
همه اينها خوب است و اگر بی ريا باشد، 
بی شك زيباترين پاداش ها كه رضايت 
خداوند است، در پی دارد اما خوش به 
حال آنهايی كه در اين مراسم هم سينه 
و زنجير می زنند و هم سعی می كنند 
بردارند. هم  از سينه ای  درد و آهی 
رثای ساالر شهيدان و وعظ می شنوند 
و نوحه سرايی می كنند و هم از مرام 
و  می آموزند  امام حسين)ع(  سيره  و 
دستگيری می كنند. هم اشك می ريزند 

و هم اشكی پاك می كنند.
خوش به حال آنهايی كه اين روزها 
و  هستند  درماند گان  فكر  به  بيشتر 
و  مشكلی  رفع  برای  بيشتری  وقت 

زدودن غم از دلی می گذارند.
خوش به حال آنهايی كه نه به زبان، 
كه به عمل از رهروان امام حسين)ع( 
هستند و می دانند برای رضايت او، الزم 
است به آنچه بدان معتقد بوده، عمل 
كنند.  خوش به حال آنهايی كه باافتخار 

و سربلند می گويند: »ياحسين«

حرف آخر

ستون آخر

كوچك ترين  معصوم،  اميررضای 
امدادگران  خيريه  موسسه  عضو 
عاشوراي تبريز است. سن شناسنامه ای  
اين كودك كه از بدو تولد به بيماری فلج 
مغزی و تاخير تكاملی مبتالست و فقط 
می تواند شير بخورد، به 4 سال رسيده، 
اما جثه اش مانند يك نوزاد 6 ماهه 
است. او حاال بايد راه برود، بازی كند، 
بخندد و شيرين زبانی كند، اما در كنج 
خانه مانده و چشمان پرحسرت و غصه 
پدر و مادر به او دوخته شده. پزشكان 
و متخصصان معتقدند اميدی به بهبود 
كامل اميررضا نيست اما می توان اين 
هديه زيبای الهی را ياری كرد تا به 
زندگی پاك و معصومانه اش ادامه دهد. 
پدر و مادرش هرگز از درگاه پرلطف 
و عنايت خداوند مايوس نمی شوند 
ولی متاسفانه به تنهايی قادر به پيمودن 
درمان  پرهزينه  و  دشوار  مسير  اين 
نيستند. كمك های من و تو می تواند 
آنها را در اين راه ياری كند و غمشان 
را كمتر. بياييد در اين روزهای عزيز 
از رهروان واقعی امام حسين)ع( باشيم 

و اندوهی را كمتر كنيم. 
-٢٨٢0٢٥1-1 حساب  شماره 
كارت  شماره  يا   1110-٨1٨
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خيريه  موسسه  نام  به  انصار  بانك 
آذربايجان  عاشورا  امدادگران 
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منتشرشود.

پرنقش تر از فرش دلم بافته ای نيست 
از بس که گره زد به گره حوصله ها را...
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