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پنجره

پوشش هایی علیه بدن!
برای حفظ سالمتمان، چه بپوشیم؟

خدیجه رمضانی- لبــاس از جنبه های متفاوتی بر افراد تاثیرگذار اســت؛ مثل 
تأثیرات اخالقی، جسمی، روانی و اجتماعی و دینی… در این میان گاهی افراد 
فراموش می کنند که اصوال لباس برای چه چیزی ساخته شده است. آیا اصوال 
لباس و نوع آن با سالمت روحی و روانی ارتباط دارد یا تنها کاربرد لباس صیانت 

از جسم ما در برابر گرما و سرما می باشد؟
گاهی در جامعه دیده می شــود که افراد لباس ها و حتــی کفش هایی بر تن و بر 
پا می کنند که پزشــکان و متخصصان، پوشــیدن آن ها را مضر برای سالمتی 
می دانند.  اگر در بین اقشار مختلف جامعه بخصوص جوانان دقت کرده باشید، 
می بینید که پوشــیدن لباس های تنگ و جین های فاق کوتاه انتخاب بیشــتر 
افراد مدپسند است، اما باید گفت پوشــیدن شلوار و لباس های تنگ و چسبان 
ســالمتی را به خطر می اندازند. چیزی که این افراد هرگز بدان فکر نکرده و در 
صورت هشدار دادن به راحتی هم قبول نمی کنند؛ چرا که سالمتی خود را فدای 

لذت آنی مد می کنند.
با نگاهــی به مجموعه ای از روایات در کالم معصومیــن و آیات در قرآن کریم، 

از رسول به این رهیافت می رســیم که قرآن کریم و مجموعه احادیثی 
خــدا و اهل بیت )ع( برای پوشــش و نوع آن فلســفه ای را 
مطرح کرده اند. در قرآن کریم در ســوره اعراف آمده است 

که لباس را به شــما ارزانی داشتیم تا عیوب خود را بپوشانید و 
زینت شما باشــد که می توان با اســتناد به این دو هدف را 
برای لباس بیان کرده »عیب پوشی، خودآرایی«. سئوالی 
که بر اساس این سخن گرانقدر مطرح می شود این است 

که خودآرایی و زینــت در مردان و زنان و بخصوص زنان تا چه 
جایگاهی است؟

جواب دین مقدس اسالم کامال واضح و مشخص است. 
هر چیزی که بخواهد ســالمتی جسمی و روحی انسان را 

به خطر بیندازد ممنوع می باشد. در مقوله زینت هم اینگونه 
می باشد. زن می تواند در درون خانواده هر نوع آرایشی که بخواهد 
برای اهل خانه و خانواده داشته باشد ولی در اجتماع خطوط قرمزی 

وجود دارد که حتما این خطوط باید رعایت شود.
از جملــه لباس هایی کــه در جامعه گاهی بر تن برخــی از افراد دیده 

می شــود، لبــاس تنگ و چســبان اســت. لباس هایی ماننــد برخی از 
شلوار ها که دور کمر بیش از حد تنگ دارند، این شلوار ها عضالت ناحیه 

شکم را که پوشش محافظ اندام های حیاتی بدن هستند، منقبض می کند 
و مشــکالتی از قبیــل کاهش جریان مایعــات لنفاوی، عملکرد نامناســب 
سیســتم ایمنی بدن و گردش خون ضعیف را منجر می شود، چیزی که این 
افرادی که این پوشــش را بر تن دارند هرگز بدان فکــر نکرده اند. عالوه بر 

معایب و مضراتی که گفته شد، پوشــــیدن شـــــلوارهای تنگ بر سیستم 
اعصاب محیطی فشــار وارد کرده و باعث احساس سوزش و گزگز 

در ناحیه پا ها می شود.
برخــی از متخصصــان بر ایــن باورند افــرادی که بصــورت مدام از 

شلوارهای تنگ و چســبان اســتفاده می کنند، به مرور منجر به یک 
اختالل عصبی شبیه به تونل کارپال در استخوان ران می شود. عالوه بر نکات 

گفته شــده، لباس تنگ، عروق پوست را تحت تأثیر قرار داده و در قسمت هایی 
مانع گردش صحیح خون می شود، به خصوص اگر تنگی لباس در ناحیه لگن،   
زانو، سینه و حلقه آســتین ها باشــد. همین اختالل جریان خون باعث   همان 
عارضه شــایع لباس های تنگ می شود، یعنی احســاس کوفتگی و خستگی. 

البته گاهی این تنگی به حدی زیاد می شــود که قســمت هایی از پوســت کبود 
می شود یکی دیگر از مشــکالت لباس های تنگ مشــکالت گوارشی است. 
همچنین پوشیدن لباس زیر تنگ، باعث افزایش احتمال ابتال به عفونت مثانه 

در خانم ها می شود.
آنچه گفته شــده، صرفا بخش بســیار کوتاهی از مضرات پوشیدن لباس های 
نامناسب می باشد که متاسفانه امروزه در جامعه بسیار شایع می باشد. آیا تا حاال 
فکر کرده ایم که پوشــش خوب و مناسب عالوه بر اینکه می تواند در برابر سرما 
و گرما بدن ما را محافظت کند باید عامل ســر زندگی و شادابی و نشاط ما باشد. 
در این باره پزشــکان توصیه های بسیار زیادی دارند و جالب تر از آن احادیثی از 

معصومین درباره نوع پوشش می باشد.
با نگاهی به آموزه های اسالمی به این نتیجه می رسیم که اسالم از مردان و زنان 
می خواهد پوششی انتخاب کنند که در شأن یک فرد مسلمان و در شأن جامعه 
اسالمی باشد. پوششی انتخاب کنند که هنگام حضور زن در جامعه و اجتماع 
یک حریم امنیتی برای وی ایجاد شــود و همچنین مانع تحریک انســان های 

هوسباز نگردند.
با این حال آموزه های دینی از انســان می خواهد بجــز مواقعی که غم و اندوه 
در وی راه پیدا کرده، از پوشش هایی که به روح و جان وی آرامش می بخشد 
استفاده کند. در حدیث معروفی از پیامبر بزرگ اسالم )ص( آمده: 
»نگاه کردن به سبزه باعث افزایش نور چشم می شود.« 
این افزایش نور چشم به واســطه طراوت و شادابی 
پنهان در رنگ ســبز طبیعت اســت کــه به روان 
ما انســان ها انتقال پیدا می کنــد. از این رو 
برخی صاحــب نظران توصیــه می کنند 
پوشــش های نزدیک بــه رنگ های 
طبیعت در روح و جان انسان تاثیر 

مثبت می گذارد.
از  زنــان  امــروزه عمومــا 
کفش های پاشــنه بلند 
اســتفاده می کنند، 
کــه ارتفاع آن ها 
و  یــک  ز  ا

نیــم اینچ تا ۴ اینچ متغیر اســت. کفش هایی با پاشــنه بســیار بلنــد، به عنوان 
مثــال بلند تر از پنــج اینچ، معموال تنها به دالیل خاص زیبا شــناختی پوشــیده 
می شــوند و کاربردی نیســتند. روزگاری کودکان خردســال آرزوی پوشــیدن 
کفش هــای پاشــنه بلند را در ســر داشــتند غافــل از اینکــه مادرانشــان این 
 کفش هــا را می پوشــند در حالــی کــه نمی دانند ســالمت خــود را بــه خطر 

انداخته اند.
پیشینه اســتفاده از کفش های پاشنه بلند در کشــور فرانسه می باشد که در آن 
کشور، ســوار کاران اسب برای اینکه وقتی سوار اسب شــدند و پا هایشان را در 
حلقه های زین اســب وارد کردند بــرای اینکه بتوانند به راحتی به اســب برای 
تند رفتن نهیب بزنند از این کفش اســتفاده کردند. اما به مرور زمان استفاده از 
این کشــور در بین نجبای فرانسه نماد تزیینی پیدا کرد. با گذر زمان کفش های 
مختلفی که دارای پاشــنه های بلند هســتند، در جامعه ایران مرســوم شدند. 
امروزه کفش های پاشــنه بلند، صندل هــا و چکمه های تزیینــی مختلفی در 
بازارهای مختلف قابل دسترسی هستند. اما در این میان، توجه به نکاتی حائز 

اهمیت است.
اولین نکته این است که این نوع کفش قد را بلند تر می کند و به برخی حس اعتماد 
به نفس بیشتری می دهد، اما در زمان پوشیدن این نوع کفش ها آناتومی صحیح 
بدن دچار تغییر می شــود و چون عضالت پا از حالت عادی کشــیده تر می شود 
مشــکالتی مثل کمر دردهای مچ و زانو را ایجاد می کند، شــدید و همین طور 
واریس و پیچ خوردگی و شکستگی از دیگر عوارض این نوع کفش ها می باشند.
متخصصان ارتوپدی درباره مضرات کفش های پاشــنه بلند که ارتفاع بیش 
از ۳ تا ۴ سانتی متر داشــته باشند، بر این اعتقاد هســتند که باعث افزایش 
قوس کمر، خم شــدن زانو ها و افزایش قوس گردن و ســتون فقرات پشتی 
می شــوند که می تواند باعث درد شدید نواحی کمر، زانو و گردن شود. کوتاه 
شدن طول عضالت پشــت ســاق پا نیز می تواند از دیگر معایب استفاده از 
این نوع کفش ها باشد؛ به این معنا که طول عضالت پشت ساق پایش کوتاه 
می شــود. نتیجه این عارضه از بین رفتن قوس کف پاســت که معموال خود 
فرد متوجه کف پای صاف خود نمی شــود، اما حتما کمردردهای ناشــی از 
آن آزارش خواهد داد. یکی دیگر از عوارض کفش پاشــنه بلند، فشار بیشتر 

به زانوهاست.
همچنیــن باید توجه داشــت که در کنار صدمات جســمی که از اســتفاده این 
نوع کاال ها حاصل می شــود، جدا شــدن پاشــنه از کفش، خود عامل دیگری 
اســت که باعث تحمیل هزینه های اضافــی بر مصرف کننــده می گردد. فرو 
رفتــن ناخن بــه داخل گوشــت، یکی دیگــر از عوارض پوشــیدن کفش های 
 تنــگ و نــوک باریک و ضایعه شــایعی اســت کــه بیشــتر برای شســت پا 

پیش می آید.
نکته دیگر و پایانی این بحث که بســیار مهم هم می باشد، این است 
که یک زن در جامعه جوری باید پوشــش کند جوری باید کفش 
بپوشــد که باعث تحریک افراد بخصوص مــردان نگردد. 
متاســفانه گاهی دیده می شــود که افراد در محــل کار در 
ادارات و حتــی نهادهای دولتی کفش های با پاشــنه های 
بلند انتخاب می کننــد و با حرکات خودشــان و جایگاه 
خود به عنوان یک فرد مسلمان زیر سوال می برند. 
بنابرایــن حفظ ارزش های اســالمی و حفظ حیا و 
 نجابت در انتخاب پوشش برای زنان بسیار ضروری

 می باشد.

تاثیرات زیانبار کم خوابی
مهر- وقتی برای مدت کمی می خوابید مغزتان به درستی عمل نمی کند. شخصی که احساس 
کم خوابی می کند احساس مثبتی در چهره خود ندارد و حتی در صورت ابراز مثبت بودن، چهره 
ای خنثی از خود نشان می دهد. آنها حتی دیگران را نیز شاد و خوشحال نمی پندارند زیرا ذهن 

آنها توانایی تشخیص احساسات مثبت را نیز از دست می دهد.
یکی دیگر از اتفاقاتی که به علت کم خوابی روی می دهد خواب های کوتاه مدت به اندازه ۳۰ 
ثانیه آن هم در روز بعد اســت.در طول این مدت کوتاه چشــمان برخــی افراد همچنان باز می 
ماند اما شــخص چیزی مشــاهده نمی کند و حالت نابینایی به وی دســت می دهد. تحقیقات 
نشــان می دهنــد که در طول این خواب هــای کوتاه مدت مغز به ســرعت و به صورت کامال 
 غیرقابل کنترل  به خواب می رود. این حالت به ویژه در هنگام رانندگی امری بســیار خطرناک 

به حساب می آید.

پوسیدگی دندان با مصرف چیپس و پفک  
فارس-  پروین خادم متخصص دندانپزشــکی ترمیمی و زیبایی گفت: بحث پوسیدگی دندان 
ششــم کودکان، یکی از مشــکالتی که در جامعه با آن درگیری هستیم، چرا که خانواده ها فکر 
می کنند این دندان شــیری اســت و برای همین به درستی از آن مراقبت نمی کنند، در صورتی 
که این دندان، دندان اصلی اســت و باید به خوبی از آن مراقبت کرد و پوســیدگی آن مشکالت 

بسیاری را تا آخر عمر به همراه خواهد داشت.
وی افزود: الزم است که روش های پیشگیری از بیماری های دهان و دندان به مردم آموزش 
داده شــود مثل اینکه مســواک زدن نباید کمتر از سه دقیقه طول بکشد و استفاده از نخ دندان 
باید به صورت مداوم انجام شود.مصرف چیپس و پفک چندین برابر زیان بارتر از مصرف شکالت 
اســت و این مواد به علت چســبندگی زیادی که دارند بیشــتر باعث پوسیدگی دندان می شود و 

الزم است به کودکانمان آموزش دهیم که بعد از مصرف چیپس و پفک حتمًا مسواک بزنند.

علل ابتال به خار پاشنه
ایســنا- دکتر غالمرضا زمانی متخصص جراحی و الپاروســکوپی گفت: خار پاشنه، زایده ای 
اســتخوانی است که در اســتخوان پاشنه پا پدید می آید. گاهی در این استخوان، یک زایده خار 
مانند تشکیل می شود که دردناک شده و می تواند در راه رفتن اختالل ایجاد کند. اضافه وزن، 
افزایش ناگهانی وزن در دوران بارداری، صاف بودن کف پا، التهاب مفاصل کف پا، پوشــیدن 

کفش نامناسب و ایستادن به مدت طوالنی از علل بروز این بیماری است.
خار پاشنه در اثر التهاب فاسیای کف پا ایجاد می شود. فاسیای کف پا، یک باند پهن است که 
در کف پا از پاشنه تا انگشتان پا کشیده می شود، اگر به هر علت، فاسیا ملتهب می تواند باعث 
رسوب کلسیم در محل اتصال فاسیا به پاشنه پا شود. این رسوب غیرطبیعی کلسیم، به شکل 
یک زائده کوچک خارمانند اســت که به آن خار پاشــنه گفته می شود. خار پاشنه به خودی خود 

دردناک نیست بلکه درد، ناشی از کشیدگی فاسیا است.

آیا خواص فلفل را می دانید؟
جام نیوز- کارشناسان اعتقاد دارند 
مصرف فلفــل و اضافه کــردن آن 
در رژیم غذایــی می تواند به عاملی 
موثر جهت مبارزه با بیماری سرطان 
تبدیل شــود.ترکیب کپسایسین که 
در فلفل وجــود دارد می تواند در اثر 
حرارت مواد غذایی افزایش پیدا کند 

و سبب محافظت از بدن در مقابل ابتال به سرطان شود. 
بررسی ها نشان می دهد، بر اساس تحقیقات مصرف 
فلفل و غذاهای تند می تواند خطر ابتال به سرطان روده 
را کاهش دهد. کارشناســان اعتقاد دارند کپسایسین 
سبب تحریک غشــاء سلولی پوســته بیرونی محافظ 

تومور سرطانی می شــود.تنها یک 
دوز به میزان کافی از کپسایســین 
می تواند ســبب جدا کردن غشــاء 
ســلولی و تجزیــه آن و وادار کردن 
سلول ســرطانی به خودکشی شود. 
کارشناســان تا زمان ساخت داروی 
ضد سرطان به افراد توصیه می کنند 
در غذاهــای خــود از فلفل اســتفاده کننــد. مصرف 
فلفل ســبب حفظ ســالمتی به خاطر تقویت سیستم 
ایمنی، زیبایی پوســت و مو، از بین بردن میکروب ها و 
باکتری های مضر گوارشی،  کاهش حساسیت به مواد 

غذایی و تقویت حس شامه می شود.

آشنایی با فواید نمک دریا
شــفا آنالین- نمک دریایی دارای 
مــواد معدنــی و عناصــر طبیعی و 
مفیدی اســت که در ســلول های 
پوســتی یافت می شوند. این باعث 
می شود که این نمک، ماده طبیعی 
عالــی بــرای مصــارف درمانــی و 
محصــوالت زیبایــی باشــد. مواد 

معدنــی موجــود در نمــک دریایــی دارای خاصیت 
جوان کنندگی پوســت اســت که از دیرباز شــناخته 
شده اســت. آبتنی در آب های شور مانند آب دریاچه 
ارومیــه یا حمام بــا آب حاوی نمک ایــن دریاچه، به 
حفظ رطوبت و جوانی پوست کمک می کند. حمام با 

این نمک به بهبود عملکرد دفاعی 
پوســت هم کمک می کند و زبری 
و تــورم ســطح پوســت را برطرف 
می سازد.  مطالعات نشان داده که 
اثر ضدالتهابی نمک دریا به وجود 
منیزیم باال در آن مربوط می شود. 
نمــک دریا باعث خروج ســموم از 
منافذ پوســت و بهبود جریان خون می شود و به این 
ترتیب، به سم زدایی بدن کمک می کند.نمک دریایی 
حاوی گوگرد اســت که به پاک کردن پوست و درمان 
مشکالت پوســتی همچون آماس پوســت و اسکار 

کنه کمک می کند. آ

به سواالت جنسی کودکان 
چگونه پاسخ دهیم؟

شــفا آنالین- والدین الزم اســت که مراقب واکنش 
های خود در جواب به ســوال های جنسی کودکان 
باشند چرا که اگر جواب ندهند یا واکنش تندی نشان 
دهند، کودک جواب را از منابع دیگر پیدا خواهد کرد 
و ایــن واکنش می توانــد در تعامل ســازنده بین والد 
و کودک تاثیر بگــذارد یا اگر والدیــن دروغ بگویند و 
بعدها کودک متوجه شــود که والدین دروغ گفته اند 
باز هم می توانــد در تعامل و اعتماد کودک به والدین 

خدشه وارد کند.
پس الزم اســت که اگر کودک سوالی پرسید، جوابی 
که والدین می دهند، دقیق، مختصر و متناســب با 
شرایط سنی و درک شــناختی و ذهنی کودک باشد.
توصیه ما به والدین این اســت که اگر کودک ســوال 
هایی را در زمینه جنســی مطرح کــرد، به هیچ وجه 
مضطرب، نگران و عصبی نشــوند. واکنش والدین 
هنگام رویارویی با سوال های جنسی کودکان بسیار 

مهم است.
بــه این مثــال توجــه کنیــد؛ کودکی از پــدرش می 
پرســد: »پدر می خواهم در مــورد به دنیــا آمدنم از 
شما ســوال بپرسم.« پدر با شــنیدن این جمله کمی 
مضطــرب می شــود و از کودک می خواهــد کنار او 
بنشیند. سپس پدر شــروع می کند به توضیح دادن 
در مورد نحوه تشــکیل جنین و رشــد کودک در رحم 
مادر. در واقع پــدر به صورت کامــل اطالعاتی را در 
اختیــار فرزندش قرار می دهد امــا در پایان صحبت 
های پــدر، کودک مــی گویــد: »من منظــورم این 
نبود. دوســت من در یک بیمارســتان بــه دنیا آمد و 
 من هم می خواســتم بدانم دقیقا در چه بیمارستانی 

متولد شدم؟«
مانند ایــن مثالی کــه برایتان زدیم ایــن خیلی مهم 
است که تا کودک در مورد موضوعی خاص از والدین 
ســوال نپرســیده، آنها توضیحی در مــورد جزییات 
ندهند. به همین دلیل اســت که آموزش زودهنگام 
کــودکان در مورد مســائل جنســی باعث می شــود 
آنها اطالعات ســنگینی را در ذهن شــان بســپارند 
که قابلیت هضم آن را نداشــته باشند. این کار باعث 
 بروز اضطراب و حتی خشــم کودک نسبت به والدین 

می شود.
اگر کــودکان خیلی دیــر از والدین شــان اطالعاتی 
در زمینه جنســی دریافت کنند باعث می شــود این 
اطالعات را یا از دوســتان و همساالن خود به دست 

آورند یا مورد تمسخر واقع شوند.
وقتی می خواهید ســوال های جنســی کــودکان را 
جواب دهید باید جواب تان متناســب با شرایط سنی 
کودک و همچنیــن درک او از جوابی باشــد که به او 
می دهید. جــواب ها نبایــد پایان باز یا خیلی بســته 
داشــته باشــد. جواب دادن به کودک را به آینده ای 
نامعلــوم موکول نکنید و او را بی جــواب نگذارید. در 
جواب دادن به ســوال کودک مهم اســت که بدانیم 
منظــور کــودک از مطرح کــردن آن ســوال خاص 
دقیقا چه بوده اســت؟باید بدانیــم میزان اطالعات 
او در زمینــه موضــوع هــای جنســی تا چــه اندازه 
 ای بــوده و ما اجــازه داریم چه میــزان اطالعات را 

به او بدهیم.

سالمت


