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شماره هفتصدوسی وهشت   بیست وهشت دی نودوهشت

زندگانی از جنس 
مردگان

می گوید: »دیشب به خانواده ام گفتم 
اگر جنگ شد، همه با هم جمع بشویم 
اتفاقا  دنیا.  دیگر  جای  یک  برویم 
راحت تر به عنوان شهروند یک کشور 
جنگ زده به ما اقامت می دهند.« طاقت 
نمی آورم و می پرم وسط حرفش که 
شما بروید و خالص؟ مهم نیست 

مردم بمانند زیر چتر بمب ها؟ 
به  حق  و  خونسرد  آنقدر  جوابش 
جانب است که حس می کنم تمام 
می کند:  منجمد  جا  در  را  وجودم 
هنر  اگر  من  برن،  هم  اونها  »خب 
کنم، گلیم خودمو و خانواده ام رو 

از آب بکشم بیرون«
پیام ها و تصاویری که این چند روز 
او دیده  از  در شبکه های اجتماعی 
پیش چشمم  از  به یک  بودم، یک 
به  وای  می کنم  فکر  و  می گذرد 
حالمان اگر تعداد آنهایی که عرض 
تسلیت و به اشتراک گذاشتن عکس 
صفحه ای سیاه و نقاشی هواپیمای در 
حال سقوط را نماد روشنفکری و 
کالس دانسته اند، کم نباشد. کیست 
که نداند هیچ رنجی، به عظمت لحظه  
بازگشتن به خانه ای که عزیزت یکباره 
با سانحه ای دلخراش برای همیشه از 

آن رفته ، نیست. 
آدمیزاد، گرسنگی، تشنگی، بی خوابی 
و درد فقر را تاب می آورد اما دل کندن 
سخت است و ناغافل دل کندن، هزار 
بار سخت تر و وای به حالمان اگر 
ندانیم سیستان و بلوچستان در آب 
غرق شده و ممکن است خیلی ها 
در آن به این مصیبت دچار شوند. 
می دهند  جان  دارند  هموطنانی  که 
در اضطراب از دست دادن ها. وای 
کاری  زنده ها  برای  که  حالمان  به 
نمی کنیم و مرثیه سرایی بعد از فاجعه 
خاموش کننده  و  راحت تر  برایمان 
وجدانمان باشد. چه حقیقت تلخی 
است اینکه خیلی از ما با به اشتراک 
گذاشتن شعر و عکسی زیبا دم از 
وطن دوستی و عشق به همنوعمان 
آن  همه  از  عمل  وقت  و  می زنیم 

کشته شدگان، مرده تریم!

حرف آخر

فاطمه هنوز 13 سالش تمام نشده 
می آورد  یاد  به  که  زمانی  از  ولی 
مادرش ویلچرنشین بوده و پدرش 
از او نگهداری کرده اما حاال پدرش 
هم به سرطان مری مبتال شده است. 
حاال او است که باید مراقب پدر و 
مادر باشد. فاطمه آرزوهای زیادی 
دارد؛ دلش می خواهد بتواند درس 
بخواند و مثل دخترهای همسن و 
سالش در زندگی بی دغدغه بر پدر و 
مادرش تکیه کند اما حاال مسوولیت 
شانه های  بر  آنها  از  نگهداری 

می کند.  سنگینی  کوچکش 
فاطمه می گوید پدرش قبال کارگری 
می رفته ولی حاال دیگر نمی تواند 
افغانستانی های  از  آنها  کند.  کار 
متاسفانه  و  هستند  ایران  مقیم 
کشور  در  آشنایی  و  دوست  هیچ 
باشد  ندارند که کمک حالشان  ما 
اما من و تو می توانیم باری از دوش 
او برداریم و کمی به او آسودگی 

کنیم. پیشکش  خاطر 
برای این کار می توانی کمک نقدی خود 
را به کارت بانک پارسیان با شماره  
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنی  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983000 
 09198012677 همراه  شماره 
کد  با  مددجو  این  بگیری.  تماس 
امدادگران  موسسه  در   24825

می شود. شناخته  عاشورا 

ستون آخر

دوست گرامي!
قالب  در  را  خود  آثار  مي توانيد  شما 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر ارسال 
كنيد تا در اين صفحه با نام شما منتشر شود.

حوادث و بالیا را به 3 گروه می توان تقسیم کرد؛ گروه 
اول بالیای طبیعی مثل زلزله، سیل، همه گیری بیماری ها؛ 
گروه دوم، آسیب های ناشی از غفلت های انسانی مانند 
آتش سوزی جنگل ها بر اثر بی احتیاطی یا سقوط هواپیما 
و گروه سوم، حوادث تعمدی مانند حمله های تروریستی 
یا جنگ های نظامی. فارغ از هر گونه تقسیم بندی، همه 
این موارد می توانند اثر روانی شدیدی در ابعاد وسیع و 
جو سنگین برای افراد آسیب دیده، نزدیکان آنها و حتی 
سایرین ایجاد کنند. الزم است به این نکته توجه شود 
و  نمی شود  فیزیکی  آسیب  به  منجر  فقط  حوادث  که 
آسیب روانی از آسیب فیزیکی جدا نیست. انسان ها در 
جریان بالیا، تجربه های دردناکی از جمله مرگ عزیزان، 
از دست دادن اموال و حتی سرپناه خواهند داشت و به 
دنبال آن افسردگی، یأس، ناامیدی، درماندگی، اضطراب، 
بی خوابی و خیلی دیگر از عالئم و اختالالت روانی را 

تجربه خواهند کرد. 

 در اين شرايط چه بايد كرد؟ 
 گروه های سالمت روان الزم است در چنین مواقعی 
احساسات، رفتارها و واکنش های مربوط به حادثه را 
در افراد بشناسند و بر اساس شدت آنها برنامه  درمانی 
بریزند و درنهایت برای درمان مناسب به صورت فردی 

یا جمعی اقدام کنند. 
 قطعا واکنش افراد بعد از حادثه بسیار متفاوت خواهد 
بود و در فرهنگ های مختلف نیز این تفاوت در بروز 

نشانه ها مشهود است. انسان می تواند در مواجهه با آسیب، 
عالئم مختلفی نشان دهد که یک سر آن انکار و نادیده 
انگاشتن و سر دیگر می تواند پذیرش نهایی و تحمل 
و بردباری در شرایط سخت باشد. خدمات سالمت از 
جمله سالمت روان، در چنین مواقعی نباید به بیمارستان ها 
محدود شود و باید آن را از خود جامعه آغاز کرد. امروزه 
پرکاربردترین قسمت های  از در دسترس ترین و  یکی 
این فضا می تواند بسیار  جامعه، فضای مجازی است. 
از آن  نادرست  استفاده  البته  باشد.  کمک کننده و مؤثر 
باعث آثار منفی آسیب ها و حتی افزایش مشکالت در 

آینده می  شود. 
 رعایت اصول در انتشار اخبار یا عکس های مربوط 
به حادثه در خبرگزاری ها و حتی به وسیله خود مردم 
انتشار نادرست این اخبار می تواند بر  ضروری است. 
را  مخاطبان  یا خشم  نگرانی  و  بیفزاید  جامعه  التهاب 
ناگوار  اتفاق  همین  در  که  طور  همان  کند.  دوچندان 
چند روز گذشته و سقوط هواپیمای اوکراینی، مالحظه 
کردید چقدر انتشار عکس ها تأثیر منفی رویمان گذاشت 

و حالمان را به طور مضاعفی بدتر کرد.
نگرانی جدی ای که در رابطه با فضای مجازی و حتی 
خارج از آن وجود دارد، مواجه شدن افراد آسیب پذیر از 
جمله بیماران، سالمندان و مخصوصا کودکان و نوجوانان 
با اخبار منتشرشده در آن است. کودکان درک درستی 
از مقوله حادثه مرگ ندارند و مشاهده اخبار برای آنها 
اضطرابی  که  نحوی  به  باشد،  ترسناک  بسیار  می تواند 

پایدار در آنها به جا بگذارد. خانواده ها، مربیان و مسووالن 
همدلی،  نهایت  و  باشند  مراقب  خیلی  باید  مدرسه ها 
همراهی، اطمینان بخشی و آرام سازی را با آنها داشته باشند.
 سایر افراد آسیب پذیر نیز بهتر است کمتر سراغ اخبار 
از طریق رسانه ها بروند و سعی کنند بیشتر وقت خود را 

با فعالیت هایی که قبال داشته اند، سپری کنند.
افراد آسیب دیده باید احساس کنند آغوش ها برایشان باز 
است تا خودشان را تنها نبینند و احساس درماندگی نکنند.
 الزم است در چنین بحران هایی متخصصان اقدامات 
پیشگیرانه انجام دهند. پیشگیری 3 سطح دارد؛ سطح اولیه 
آن، آموزش عمومی و برنامه ریزی های کلی است. سطح 
دوم، غربالگری برای شناسایی افراد آسیب دیده و سطح 
سوم درمان افراد آسیب دیده و جلوگیری از بروز آثار 
منفی بیماری روی خودشان و خانواده هایشان و جامعه 
 در چنین مواقعی تعداد کمی از افراد دچار مشکالت 
و اختالالت روانی می شوند ولی باید برای همین تعداد 
کم، اهمیت قائل شد و در پیشگیری از شیوع و همه گیر 
شدن آن تالش کرد. اگر بعد از چنین شرایطی، متوجه 
بروز عالئم اضطراب، افسردگی، تحریک پذیری و خشم 
به شدت زیاد در خودتان یا نزدیکانتان شدید، حتما از 
درمان های دارویی و غیردارویی حمایتی که متخصصان 

سالمت روان عرضه می کنند، استفاده کنید. 
برای  تلخی  حادثه  و  اتفاق  هیچ  آرزومندم  درنهایت، 
جامعه  در  روان  سالمت  سطح  و  ندهد  رخ  مردممان 

روز به روز ارتقا پیدا کند.

 زهراسادات صفوی 

تاثیر حادثه سقوط بر روان ما 
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چله نشیني شاد
عقاید و باورهاي مکتوب و غیرمکتوب به ما توصیه 
یا عملي در خود  مي کنند اگر خواستار تغییر رفتار 
هستیم، به گونه اي  که براي همیشه جزیي از عادت ها 
و رفتارهایمان باشد، آن را به طور منظم و به مدت 

مشخصي انجام دهیم، مثال به مدت 40روز.
کتابی که این هفته معرفي مي شود با چنین نگرشی 
آماده شده تا با دگرگونی اندیشه و دل، پس از 40 

روز از افکار منفی و بیهوده رهایی یابیم. 
نویسنده کتاب پیشنهاد مي کند برای استفاده بهتر، یک 
بار تمام کتاب را بخوانید و بار دیگر هر عنوان را به 
یک روز اختصاص دهید، در اشعار و پیام های روز 
تأمل کنید و پرسش روزانه را به ضمیر ناخودآگاهتان 
بسپارید تا جوابش را دریافت کنید. قاطعانه تصمیم 
بگیرید با 3 عنصر اراده، توکل و پشتکار، به راهکارها 
و  تمام  روز،  هر  مشوق  و  دلگرم کننده  ایده های  و 
کمال عمل کنید. مصمم و استوار به سفری اکتشافی 
درون خود بپردازید، آنگاه احساس می کنید رفته رفته 
سرحال می شوید و پایه های سرخوشی را در خود 

پی ریزی می کنید. 
این روش باعث مي شود هر روز با روشن شدن یک 
خانه از جدول 40روزه، شاهد تجلی روحتان باشید 

و آرامش و شادمانی روزانه را تجربه کنید. 
و  ساده  راهکارهایی  طرح  با  شاد  چله نشینی  کتاب 
استفاده  و  انسان  در  دگرگونی  ایجاد  بر  گام به گام، 
ضمیر  از  درست 
ناخودآگاه و به کار 
عبارت های  بردن 
تأکیدي در بارور 
کردن عزت نفس، 
می کند.  تاکید 
کتاب  این 
حسن  نوشته 
ملکیان است که 
انتشارات سایه 
سخن در 152 
صفحه آن را به 
چاپ رسانده 

است.

معرفی کتاب

من  و  است  بد  ما  مردمان  روانی  حال  روزها  این 
امیدوارم مسووالن به این مساله توجه بیشتری داشته 
آمده،  پیش  اخیر  هفته  چند  در  که  مسائلی  باشند. 
میزان سالمت روان جامعه ما را به شدت مخدوش 

کرده است. 
مردم بسیار ناراحت هستند و فشار روانی باالیی را 

متحمل شده اند.
متاسفانه بعد از سقوط هواپیما، از دست رفتن جان 
بیش از 100 نفر انسان و اعتراف دیرهنگام مسووالن 
به اینکه خطای انسانی باعث سرنگونی این هواپیما 
مطرح  سوال  این  و  بیشتر  روانی  فشار  این  شده، 
شد که چه کسی قرار است به این خانواده هایی که 
عزیزانشان را از دست داده اند، جواب بدهد و چگونه 

می شود این ضایعه را جبران کرد؟ 
متاسفانه سالمت روان جامعه در وضعیت بدی قرار 
دارد. مسووالن قبال هم اعالم کرده بودند که سالمت 
روان جامعه ما در حد پایینی است و مطمئنا اگر امروز 
در این باره بررسی ای انجام دهیم، نتیجه این خواهد 
بود که سطح سالمت روان به حداقل رسیده است. 
حال پرسش این است که ما برای این مساله چه کنیم؟ 
بهترین راه این است که مسووالن قبول مسوولیت 
این جوابی است که  باشند.  با مردم صادق  کنند و 
مردم می خواهند. جواب این خانواده ها را چه کسی 

می تواند بدهد؟
مساله خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند، 
با یک عذرخواهی حل نمی شود. دلجویی ای که وعده 
آنها  از  بازماندگان خواهد شد، دردی  از  داده شده 

دوا نخواهد کرد. 
مردم انتظار دارند حداقل قانون در جامعه  اجرا شود، 
مسووالن به قانون احترام بگذارند و برای مردم جامعه 

نیز احترام قائل شوند.
 من فکر می کنم مشکل خیلی از عزیزانی که در حال 
به همین سادگی  این حادثه هستند،  داغدار  حاضر 
آنها ممکن است دچار  از  برطرف نمی شود. خیلی 

ضربه های پس از سانحه باشند. 
اگر مسووالن دغدغه مردم دارند باید شیوه برخوردشان 
مسووالن  کنند  احساس  باید  مردم  دهند.  تغییر  را 
را  آنها  و  هستند  قائل  اهمیت  جامعه  در  برایشان 

جزیی از خود می دانند.
من فقط می توانم به مردم تسلیت بگویم و از خداوند 
در  را  شکیبایی  و  صبر  مقداری  که  بخواهم  متعال 

بازماندگان و ما تقویت کند. 
اقدامات  امیدوارم مسووالن در این زمینه دست به 
اساسی تری بزنند که در آینده مردم بیشتر حس کنند 

مسووالن، آنها را از خودشان می دانند.

این روزها حال روانی مردمان 
ما بد است! 

دکتر بهروز بیرشک
 روان پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در جهانی به سر می بریم که فضایی تحمیلی برای ما به 
گونه ای خلق کرده که جامعه در حال گذارمان را در معرض 
حوادث ریز و درشت گوناگونی قرار داده است. این شرایط 
به شکلی اجتناب ناپذیر فشار روانی بر تک تک آحاد جامعه 
وارد کرده است. این فشار می تواند تبعاتی داشته باشد که 
به فشاری مضاعف تبدیل می شود و انسجام اجتماعی ما 
را تهدید می کند. در این نوشتار به اجمال به واکنش انسانی 
در برابر فشارهای شدید روانی و پیامدهای آن می پردازم و 
مروری مختصر بر تمهیداتی خواهم داشت که می توانند از 

گسترش و تداوم این پیامدها پیشگیری کنند.
صاحب نظران، فشار روانی یا استرس را به این ترتیب 
تعریف کرده اند؛ »پاسخ غیراختصاصی فرد به هرگونه نیاز«. 
در این معنی، به عنوان موجودی زنده به شکل پویا در 
معرض نیازهای گوناگونی هستیم که در جهت ارضای 
خود به ما فشار وارد می کنند. به این ترتیب گرسنگی یا 
تشنگی استرسی هستند که ما را در جهت برآورده کردن 
نیازی خاص برانگیخته می کنند. همان گونه که قابل انتظار 
است، استرس ها از نظر شدت، درجه های متفاوتی دارند. 
به طور کلی، زندگی بدون استرس قابل تصور نیست و 
سطحی قابل قبول از آن برای ایجاد انگیزه و حرکت در انسان 
ضروری است. انسانی را فرض کنید که احساس گرسنگی 
یا تشنگی نداشته باشد یا دانش آموزی که اضطرابی برای 
انجام تکالیف خود حس نکند. البته با شدت یافتن استرس 
و تداوم آن در طول زمان با شرایطی روبرو می شویم که 
در آن عملکرد انسان دچار اختالل می شود. ممکن است 
آنچنان اضطرابی بر همان دانش آموز غلبه کند که هر گونه 

تمرکزی برای یادگیری را از او بگیرد. 
استرس ها از نظر شدت به درجات مالیم، متوسط و شدید 
تقسیم می شوند و پاسخ فرد به این فشارهای روانی تا حد 
زیادی تحت تاثیر تفاوت های فردی قرار می گیرد. همه افراد 
به این استرس ها پاسخ یکسانی نمی دهند اما هر چه بر 

شدت استرس افزوده شود، پاسخ افراد کمتر تحت تاثیر 
تفاوت های فردی قرار می گیرد، به شکلی که می توان از 
گروهی از فشارهای روانی با آنچنان شدتی سخن گفت 
که می توانند واکنش های روانی در هر فردی از افراد جامعه 
ایجاد کنند. استرس هایی فاجعه بار مانند جنگ، حوادث 
طبیعی مانند سیل و زلزله، تجاوز، حوادث انسانی مانند 

آتش سوزی یا سقوط هواپیما از این گروه هستند. 
این حوادث چه در آنهایی که مستقیم با آن درگیرند، چه 
کسانی که شاهد آن هستند و حتی در افرادی که در مورد آن 
می شنوند، می تواند انواعی از عالئم اختالالت روانی ایجاد 
کند و در صورت رسیدگی نکردن و نیندیشیدن تمهیدات 
کافی، به اختالالت تمام عیار روان پزشکی تبدیل می شوند. 
در ادبیات روان پزشکی، از این اختالل به عنوان »اختالل 
استرس حاد« یاد می شود. در صورتی که عالئم بیش از 
یک ماه تداوم پیدا کند، تشخیص »اختالل استرس پس 
از آسیب« مطرح می شود. عالئم این اختالل عبارتند از: 

عالئم ناخوانده مزاحم: خاطرات مکرر و مزاحم در 
مورد رویداد، رویاها و کابوس های مکرر، یادآوری های 
واضح در طول روز؛ گویی رویداد هم اکنون در حال رخ 
دادن است و واکنش های شدید در برابر هر محرکی که 

یادآور رویداد باشد .
خلق وخوی منفی: ناتوانی در تجربه هیجان های مثبت

عالئم تجزیه ای: تغییر در درک فرد از واقعیت پیرامون 
از خود( و  )کند شدن حس زمان، داشتن حسی مبهم 

ناتوانی در یادآوری جنبه های مهم رویداد
عالئم اجتنابی: تالش برای دوری از خاطرات، افکار 
با  نشدن  رویارو  برای  ناخوشایند، تالش  احساسات  و 

یادآورهای بیرونی رویداد مانند مکان ها و افراد
عالئم برانگیختگی: اختالل در خواب، تحریک پذیری، 

گوش به زنگی، نداشتن تمرکز و واکنش های جهشی
تداوم این عالئم می تواند به »اختالل استرس پس از آسیب« 

یا سایر اختالالت روان پزشکی مثل اختالل های اضطرابی یا 
افسردگی منجر شود که عملکرد فرد را به شدت تحت تاثیر 
قرار می دهند. برای کمک به افرادی با عالئم فوق، تمهیداتی  
در نظر گرفته می شود که به طورخالصه به آنها اشاره می کنم:
کاهش بار فشار روانی از طریق حمایت هایی که می توان 

به فرد ارائه کرد.
اطمینان یافتن از اینکه بازماندگان در شرایطی امن به 

سر می برند.
کمک به فرد برای درک اینکه بداند واکنش او به رویداد 
آسیب زا، واکنشی طبیعی و انسانی نسبت به شرایط غیرطبیعی 

است، نه عالمتی دال بر ضعف یا اختالل روانی
کمک به بازماندگان برای برآوردن نیازهای اساسی مثل 

استراحت، غذا، پناهگاه و تقویت حس تعلق به جامعه
نظم بخشی دوباره به عملکرد شناختی فرد در مورد 
ناامنی جهان به شکل کلی، بی ارزشی زندگی و ناامیدی 
که در این موارد بر ذهن فرد سایه می اندازد و جهان بینی 

او را تحت تاثیر قرار می دهد.
تجویز داروهای مناسب

احتراز از رویارویی با فشار اضافی، خودداری از طرح 
مسائلی که در حال حاضر قابل حل نیستند، پرهیز از یادآوری 
سانحه در گروه، احترام به دفاع های فرد در این مرحله و 
فشار نیاوردن به او برای پذیرش »واقعیت« در شرایطی که 
آمادگی کافی ندارد. باید به یاد داشت فشار آوردن به افراد 
برای بازگویی خاطره و درددل کردن می تواند زیانبار باشد.
طرح تجربه رویداد با کسانی که مایل به سخن گفتن 

از آن هستند.
یافتن افراد در معرض خطر برای ابتال به اختالالت 

شدیدتر و کمک مناسب به آنها
به یاد داشته باشید فرایند التیام بخشی طبیعی بدن و روان 
انسان در صورت ایجاد شرایط مناسب کار خود را انجام 

خواهد داد.
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