
35057

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

چکیده
در کتــاب پرســش هاى دخترانــه بــا رویکــرد شناســایى مهــارت زندگــى بــراى دختــران جــواب 
ــاب  ــن کت ــداى ای ــت. در ابت ــرح شده اس ــاب مط ــدة کت ــط نگارن ــخ هایى توس ــش و پاس پرس
ــات و  ــا احساس ــا ب ــده اید؟ آی ــگفت زده ش ــران و ش ــان نگ ــرات بدنت ــا از تغیی ــت: «آی آمده اس
هیجانــات تــازه اى مواجــه شــده اید؟ آیــا دربــارة تغییــرات و احساســاتتان نمى توانیــد از پــدر و 
مادرتــان ســؤال کنیــد؟ ایــن کتــاب بــه همــۀ پرســش هاى شــما دربــارة بلــوغ، مدیریــت هــوش 
ــا پــدر و مادرتــان پاســخ مى دهــد.» البتــه پرســش هایى کامــًال کلیشــه اى  هیجانــى و رفتــار ب

ــرار شده اســت. ــام صفحــات تک در تم

کلیدواژه
جانستون دارسى، ژاله نوینى، بلوغ، دختران.

کتاب در نگاه نخست
ایــن کتــاب شــامل پنــج فصــل اســت: تمیــزى و آراســتگى، اطالعــات اساســى دربــارة 
بــدن، تصویــر ســالمتى و بــدن، خلق وخــو و احساســات و پندهایــى بــراى صحبت کــردن 
ــا پــدر و مــادر. ســؤاالتى عمومــى در بخش هــاى کتــاب مطــرح شــده کــه مى توانــد  ب
ــان و  ــا زب ــده و ب ــرح ش ــادگى مط ــخ ها به س ــد. پاس ــوان باش ــران نوج ــش دخت پرس
ــران  ــى دارد؛ البتــه به رغــم مشــترك بودن ســؤاالت دخت درك ایــن ردة ســنى همخوان
نوجــوان در ســن بلــوغ، به نظــر مى رســد پرســش هاى ایــن کتــاب تــا حــدودى 

مطابــق بــا فرهنــگ مــا نیســت.
به طورکلــى در ایــن ردة ســنى ارائــۀ راه کارهــاى ســاده و طبیعــى باعــث مى شــود تــا 
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نوجــوان از ابتــدا و به ویــژه در ســن بلــوغ بــه مصــرف دارو تمایــل نداشــته باشــد. بدیهــى 
اســت مصــرف بى رویــه و خودســرانۀ دارو عــوارض و تبعاتــى را بــراى مصرف کننــدگان 
دارد. به عنــوان مثــال، در مشــکالت پوســتى بهتــر اســت راه کارهایــى ارائــه شــود کــه 
ــدا  ــاب از ابت ــن کت ــد. در ای ــر باش ــاده تر و طبیعى ت ــوان س ــنى نوج ــروه س ــراى گ ب
ــواد  ــزان م ــوى دیگر، می ــت. ازس ــز شده اس ــو و... تجوی ــدة م ــِرم، نرم کنن ــتفاده از ِک اس
موجــود در منابــع غذایــى کــه توصیــه شــده، همچنیــن فوایــد هــر مــاده بــراى ســالمتى 
اندام هــاى مختلــف بــدن بایــد بــراى مخاطــب بیــان شــود. جــاى خالــى ایــن نکتــه در 

توضیحــات پاســخ هاى کتــاب کامــًال محســوس اســت.

نگاهى تخصصى به کتاب
ــوغ  ــنى دوران بل ــب ردة س ــه گاه مناس ــود دارد ک ــانه هایى وج ــر نش ــاب حاض در کت
نیســت؛ ماننــد درمــان دارویــى در مشــکالت پوســت و مــو. آن چــه بیــش از هــر مــورد 
ضــرورى به نظــر مى رســد، بیــان اهمیــت توجــه بــه ســالمت و گوشــزد رعایــت نــکات 
ــوغ اســت.  ــروه ســنى نوجــوان در دورة حســاس بل ــراى حفــظ ســالمت گ ضــرورى ب
ــا دقــت بیشــترى  ــا پاســخ هاى ارائه شــده را ب ــق نوجــوان مجــاب مى شــود ت ازاین طری
ــاه و  ـ کوت ــه  ــر نکت ــه ه ــه ب ــت توج ــان عل ــع بی ــدد. درواق ــه کار بن ــد و ب ــرى کن پیگی

ــود. ــه او مى ش ــب جلب توج ــردى ـ موج کارب

بخش تمیزى و آراستگى
ــى در  ــت، ول ــرح شده اس ــک مط ــاى خش ــارة موه ــى درب ــاب پرسش ــۀ 6 کت در صفح
صفحــات بعــدى اشــاره اى بــه موهــاى چــرب نشده اســت؛ درصورتى کــه چربــى موهــا 

ــوغ اســت. یکــى از مشــکالت شــایع در ســن بل

جانستون، دارسى. (1395)، پرسش هاى دخترانه: هرچه 
نوینى،  ژاله  مترجم:  بپرسید،  بلوغ  درباره  دارید  دوست 
ویراستار: لیال لقائى، گرافیست: پرستو امیرعلى، چاپ اول، 
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مفید و ضرورى؛ اما غیر بومى

در صفحــۀ 7 ایــن کتــاب بــه ارائــۀ راه کارى بــراى موهــاى بلنــد پرداخته اســت. در 
ــاره  ــده اش ــتفاده از نرم کنن ــن اس ــس و همچنی ــاى خی ــانه کردن موه ــه ش ــا ب توصیه ه
ــد کــه  شده اســت؛ درحالى کــه پزشــکان متخصــص پوســت و مــو همــواره تأکیــد دارن
ــر  ــت بهت ــن حال ــت خیــس و پــس از حمــام شــانه کــرد. در ای ــا را در حال ــد موه نبای
اســت بــا ذکــر ایــن توضیــح بــه نوجــوان تأکیــد شــود کــه در گرمــاى حمــام به علــت 
ــرا موجــب  ــرد؛ زی ــانه ک ــت خیــس ش ــا را در حال ــد موه ــا، نبای سســت تر شــدن موه
ــراى بزرگ ســاالن  ــده حتــى ب ــو مى شــود. ازســویى دیگر، اســتفاده از نرم کنن ــزش م ری
هــم در درازمــدت موجــب شــکنندگى موهــا مى شــود. بهتــر اســت اســتفاده از 
ــوزش  ــوان آم ــه نوج ــل و... ب ــون، نارگی ــن زیت ــد روغ ــى مانن ــاى طبیع نرم کننده ه
داده شــود. همچنیــن تأکیــد شــود کــه اســتفاده از ایــن روش طبیعــى موجــب حفــظ 
ســالمت موهــا مى شــود. آمــوزش شــیوة صحیــح بســتن موهــا جهــت حفــظ ســالمت 

ــردى اســت. و جلوگیــرى از ریــزش مــو نیــز بســیار ضــرورى و کارب
در صفحــه 13 ایــن کتــاب نیــز توصیه هایــى بــراى مقابلــه بــا چربــى پوســت ارائــه 
ــوان  ــه عن ــاب این گون ــخ در کت ــت. پاس ــى نیس ــا کاف ــه توصیه ه ــت؛ درحالى ک شده اس
ــت  ــردن از پوس ــوش مراقبت ک ــروز ج ــگیرى از ب ــراى پیش ــن راه ب ــت: «بهتری شده اس
ــه یکــى  ــه، درصورتى ک ــى رفت ــاى داروی ــه ســراغ درمان ه ــگ ب اســت.» ســپس بى درن
ــى  ــواد غذای ــراط در مصــرف م ــوغ، اف ــل جــوش صــورت در ســن بل ــن عل از اصلى تری
ــد.  ــده اى ندارن ــدن فای ــراى ب ــه ب ــت ک ــى اس ــواع تنقالت ــت فودها و ان ــرب، فس پرچ
هرچنــد متأســفانه تمایــل بــه مصــرف ایــن مــواد در نوجوانــان رونــد صعــودى را طــى 
مى کنــد، بدیهــى اســت نمى تــوان نوجوانــان را از مصــرف ایــن مــواد منــع کــرد. بهتــر 
اســت بــراى نوجــوان توضیــح داده شــود کــه ادامــۀ مصــرف ایــن مــواد باعــث ابتــال بــه 
ــا حــدودى  ــت او ت ــن حال ــود. در ای ــت، فشــارخون و... مى ش ــى، دیاب ــاى قلب بیمارى ه
ــدود  ــالمت پوســت را مح ــراى س ــر ب ــواد مض ــد مصــرف م ــه بای ــود ک ــد مى ش متقاع

کنــد.
ــده و  ــوان ش ــین عن ــۀ پیش ــابه صفح ــى مش ــز پرسش ــاب نی ــۀ 14 کت در صفح

شده اســت. توصیــه  دارویــى  درمان هــاى  مقدمــه،  بــدون  متأســفانه 
در صفحــۀ 16 کتــاب، پرسشــى درخصــوص َکک و مــک مطــرح شــده  و در پاســخ 
ــن  ــن.» ای ــوددارى ک ــاب خ ــور آفت ــر ن ــن در زی ــۀ روز از قرارگرفت آمده اســت: «در نیم
ــراى مخاطــب ردة ســنى نوجــوان مبهــم اســت. بهتــر اســت مشــخص شــود  جملــه ب
بیشــترین شــدت نــور آفتــاب از ســاعت 10 صبــح تــا 4 بعدازظهــر (به ویــژه در روزهــاى 
ــرا  ــا بیشــتر به چشــم مى خــورد؛ زی تابســتان) اســت. البتــه ایــن موضــوع در کشــور م
ــت در  ــرطان هاى پوس ــه س ــتیم ک ــورهایى هس ــدید، در ردة کش ــاب ش ــت آفت به عل
ــه  ــح داده شــود ک ــر اســت توضی ــه بهت ــر این ک ــا شــیوع بیشــترى دارد. دیگ ــردم م م
ضــد آفتــاب بایــد هــر ســه ســاعت (حتــى در منــزل) تمدیــد شــود. ایــن موضــوع ازنظــر 
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ــده بدیهــى اســت، ولــى نوجــوان اطــالع کاملــى از شــیوة صحیــح مصــرف ضــد  نگارن
آفتــاب نــدارد.

در صفحــۀ 26 مشــکل ســیاهى دور چشــم مطــرح شده اســت. در پاســخ، علــل ایــن 
ــت.  ــر دور مانده اس ــه ازنظ ــک نکت ــر ی ــى ذک ــت، ول ــرح شده اس ــى مط ــکل به خوب مش
ــروه  ــژه در گ ــنین و به وی ــى س ــیاهى دور چشــم در تمام ــل س ــایع ترین عل ــى از ش یک
ســنى نوجــوان، افــراط در کار بــا موبایــل، تبلــت، کامپیوتــر و... اســت که در تمــام جوامع 
ــر  ــده، بهت ــکالت مطرح ش ــر مش ــى عالوه ب ــن نوجوان ــع، در س ــایع شده اســت. درواق ش
اســت بــه ایــن مــورد هــم اشــاره شــود. همچنیــن یــادآورى ایــن نکتــه ضــرورى به نظــر 
مى رســد کــه کار مــداوم بــا ایــن وســایل موجــب تشــدید ســیاهى چشــم مى شــود. در 
مــورد درمــان هــم بــه اســتفاده از کانســیلر اشــاره شده اســت؛ درحالى کــه اســتفاده از 
کانســیلر تنهــا باعــث پوشــاندن ســیاهى دور چشــم مى شــود و تأثیــرى در درمــان ایــن 
ــار،  ــر اســت راه کار طبیعــى اســتفاده موضعــى از ســیب زمینى، خی ــدارد. بهت عارضــه ن
چــاى ســبز و خــوردن آنانــاس تــازه (کمپــوت آنانــاس تأثیــرى نــدارد) را نیــز توصیــه 

کــرد. اســتفاده از ایــن مــواد طبیعــى را متخصصــان پوســت هــم توصیــه مى کننــد.

بخش اطالعات اساسى دربارة بدن
در صفحــۀ 54 بــه یکــى از مشــکالت دوران بلــوغ دختــران اشــاره شده اســت. در ایــن 
ــوالً  ــى معم ــت، ول ــه کرده اس ــوطى را ارائ ــات مبس ــى توضیح ــده به خوب ــه نگارن صفح
در دو ســال اول بعــد از بلــوغ تخمک گــذاري نامنظــم اســت؛ بنابرایــن مشــکالتى کــه 
ــه  ــى ب ــى اســت، ول ــده اغلــب ناشــى از متعادل نشــدن باالنــس هورمون در پرســش آم
ایــن مــورد اشــاره اى نشده اســت. بــا بیــان ایــن توضیــح، نگرانــى مخاطــب هــم کمتــر 

مى شــود.

بخش تصویر سالمتى و بدن
ــرح  ــى مط ــدن و زیبای ــدازة ب ــذا، ان ــواب، غ ــارة خ ــش هایى درب ــش پرس ــن بخ در ای
شده اســت. توصیه هــاى ایــن بخــش بســیار مفیــد و کاربــردى بــراى نوجوانــان اســت. 
در ایــن بخــش بــر لــزوم توجــه بــه مصــرف مــواد غذایــى ســالم نیــز تأکیــد شده اســت. 
بهتــر بــود ایــن مطالــب در بخــش نخســت کتــاب آورده شــود، هرچنــد کاســتى هایى 
هــم دارد. همچنیــن ضــرورت دارد بــه ســرگروه هاى مــواد غذایــى ســالم نیــز اشــاره اى 

شــود.
ــه  ــا 81، س ــات 78 ت ــرى و در صفح ــارة الغ ــى درب ــاب، پرسش ــه 77 کت در صفح
پرســش در زمینــۀ نگرانــى نوجــوان از چاقــى و اضافــه وزن مطــرح شده اســت. نویســندة 
ــه  ــد و ب ــوى بخوری ــب و مق ــذاى مناس ــه: «غ ــد ک ــه مى کن ــخ توصی ــاب در پاس کت
متخصــص تغذیــه مراجعــه کنیــد.»، ولــى بهتــر اســت بــراى نوجــوان مشــخص شــود 
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۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

کــه منظــور از تغذیــۀ مناســب و مقــوى چیســت؟ بهتــر اســت اشــاره شــود، بایــد از 4 
ــروه  ــا و ســبزي ها، گ ــروه میوه ه ــالت، گ ــان و غ ــروه ن ــی؛ یعنــى گ ــی غذای ــروه اصل گ
ــرف  ــب مص ــا به تناس ــرغ و مغزه ــات، تخم م ــت، حبوب ــروه گوش ــات و گ ــیر و لبنی ش
کننــد. همچنیــن بدیهــى اســت کــه گــروه کمــى از نوجوانــان بــراى رفــع مشــکل بــه 

ــد. ــه مى کنن ــص مراجع متخص

نتیجه گیرى
ایــن کتــاب هرچنــد ســاده و بــه زبــان نوجــوان نگاشــته شده اســت، ولــى آشــنایى بــا 
مفاهیــم ابتدایــى علــم تغذیــه و تندرســتى نیــز بــراى دختــران در ســن بلــوغ ضــرورى 
اســت. نوجــوان بایــد مطلــع شــود کــه چــه ویتامین هایــى بــراى حفــظ ســالمت چشــم، 
پوســت، مــو و... الزم اســت. همچنیــن بایــد به اختصــار و زبــان ســاده دربــارة عملکــرد 
ویتامین هــا و مــواد معدنــى موردنیــاز بــدن، اطالعاتــى در قالــب پاســخ ها ارائــه شــود. 
ــد، مشــکالت  ــایند او باش ــه خوش ــى ک ــۀ راه کارهای ــوان و ارائ ــا نوج ــت ب صــرف صحب
ــر را  ــاى غیرواگی ــه پیشــگیرى از بیمارى ه ــر این ک ــد و مهم ت ســالمتى را حــل نمى کن

ــد. ــع نمى کن ــت، مرتف ــروزى شده اس ــل ام ــر نس ــه گریبان گی ک

مفید و ضرورى؛ اما غیر بومى


