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 درد و روشهای مقابله با آن
 

می  ائهدر آغاز مقاله نخست درباره درد و حافظۀ درد توضیحی داده می شود و سپس در مورد کمردرد و بطورکلی روش های مقابله با درد، مطا لبی ار

 .گردد

 

 هیچ عیب و ننگی نیست که ضعیف  باشیم . 

 هیچ عیب و ننگی نیست  که مجروح باشیم. 

  نیست که تنها گذاشته شده باشیم هیچ عیب و ننگی . 

  هیچ عیب و ننگی نیست که پیچیده باشیم . 

 هیچ عیب و ننگی نیست که بی حاصل باشیم.      

 هیچ عیب و ننگی نیست که مهربان باشیم . 

 هیچ عیب و ننگی نیست که با احساس باشیم. 

 هیچ عیب و ننگی نیست که درد داشته باشیم . 

 

 ه تا به حال درد را حس نکرده باشد ؟ آیا انسانی وجود دارد ک

نخستین و بزرگترین » : گفت   (Untied Lovsick Society)که یک هنرمند است، در دومین کنگرۀ درد  ( Christopf Schlingensief) کریستوف اشلینگن زیف 

پس از آن من باید خودم مستقال . جایی که در آن احساس امنیت مطلق می کردمدرد جدایی از مادر، مستقل شدن و ترک . درد جدایی برای من،  هنگامی بود که به دنیا آمدم

 . «من این درد مستقل شدن را به احساس خوشبختی و خال قیت تبدیل کردم . اما در شکم مادرم چنین نبود .مدفوع می کردم

 

، ابعاد ( بحران های اقتصادی)، در بعد اقتصادی (معه می توانند مو جب رنجش ما گردند تبعیضاتی که درجا)  درد با همه ابعاد زندگی ما در هم آمیخته است، در بعد اجتماعی

 ......  روانی، سیاسی، هنری و 

 ... یا هنگامی که عزیزی را از دست می دهیم و یا به هنگام مهاجرت که باید دوستان، بستگان و میهنمان را ترک کنیم و 

این امر . برای درد نباشد، در آنصورت اگر ما دچار زخم معده بشویم و یا اگرکتری آبجوشی را برداریم، هرگز متو جه درد آن نمی شویمتصور کنید که بدن ما دارای گیرنده ای 

 .       مو جب وارد آمدن ضربا ت جبران ناپذیری بر ما      می گردد

امل پیامی می باشد بپذیریم و سعی کنیم به آن توجه داشته، معنی آن را بفهمیم و به خوا ست آن که از بدن ما صادر می شود و ح ،(Signal) ما باید درد را به عنوا ن هشداری

 :  این پیام می تواند شا مل موارد زیر باشد. پاسخ دهیم

 (بدنبال فشار بیش از حد کار) آرزوی آرامش و استراحت   -١

 (      آنها باید به متخصص مراجعه نمودکه برای  برای بیماری ها و یا آسیب دیدگی هایی) پیام درمانی -۲

 برخورد اصلی با مشکل و نه فرار از آن - ٣

 انتظارات بیش از حد از خودمان   -۴

 ...و 

 .اگر درد مدت زیادی بدرازا بکشد به حا لت مزمن در آمده و ایجاد بیماری می کند و نتیجه آن فلج شدن ما در زندگی است 

درصد از مردم  ۸۸. کمردرد کسی بیش از شش ماه بدرازا بکشد، این درد  می تواند مزمن شده و در نتیجه به یک بیماری طوالنی  مدت تبدیل گردد به عنوان مثال اگر مدت داشتن

 . از آنان بصو رت متناوب با درد دست به گریبان هستند درصد  ٣٣آلمان از بیماری درد رنج می برند و 

 :دیدگاه مو رد ارزیابی قرا ر داد  ٣شرح داده شده است، مسئله درد را نیز باید از ( مجلۀ رنگین کمان ۸۸نتشره در شماره م) هما نگونه که در مقا له استرس 

 یزیولوژیکی ف  -١ 

 روحی   -۲

 اجتما عی   -٣

ری از یکی از ابعاد نامبرده شده در باال آغاز می گردد و کم کم به ابعاد این شیوۀ ارزیابی نه تنها در مورد درد بلکه در مورد بسیاری از بیما ری های دیگر نیز صادق است، یعنی  بیما

 .دیگر زندگی  ما کشیده می شود و آنها را تحت تاثیرقرار می دهد

 ( : بعد فیزیولو ژیکی)ستو ن فقرات فردی بر اثر ورزش آسیب دیده است : مثال یک  

و به د نبال آن ارتباط او با ( بعد روحی )منزوی شدن وی گردد و سپس کم کم به افسردگی و ابتال به بی خوابی منتهی شود این مسئله می تو اند ابتدا مو جب ماندن او در خانه و 

 ( .بعد اجتماعی) دوستا ن و آشنایانش نیز قطع شود 

در ...( نور آدرنا لین و )امرموجب ترشح هورمو نهای استرس ساز  ،  اعصا ب سمپاتیکش فعال شده و این(دلیل روحی)فردی که به دلیل وجود ا سترس در محیط کارش : مثا ل دوم 

و در نتیجه احساس درد در نواحی کمر و شا نه ها می ( انقباض عضال نی) بدن وی گردیده است و بدنبال آن ماهیچه های شا نه، گردن و ا طرا ف ستو ن فقرات او منقبض شده اند 

و نتیجۀ نهایی آن نیز عقب رفت وی در امور ( دلیل اجتماعی)عصبی و تها جمی بخو د می گیرد و کم کم خو د را منزوی می سازد  حالت پرخا شگرانه و(  فیزیولو ژیکی)کند 

 . اجتماعی می باشد

مبتال ( بعد فیزیولو ژیکی)ردرد مزمن و بتدریج به بیماری س( بعد روحی ) کم کم حالت عصبی پیدا کرده ( بعد اجتماعی)آرایشگری به دلیل داشتن اختالف با همسرش :  مثال سوم

 . می گردد

و پیش از ( بعد روحی)، کم کم دچار ترس از مدرسه رفتن می شوند (بعد اجتما عی)دانش آموزانی که نمی توانند در مدرسه با همکالسی هایشان  ارتباطی برقرار کنند : مثال چهارم

 .مبتال می گردند( بعد فیزیو لو ژیکی)رفتن به مدرسه به دل درد و دل پیچه
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تنها با برخورد با یکی از این ابعا د  هنگامی که بیماری به پزشک مر اجعه می کند همه این سه بعد در ایجاد درد او دخا لت دا رند و به همین دلیل درمان بیماری وی نیز اغلب  

 .امکان پذیر نمی با شد

 

ر تمام با فت های بدن و پو ست وجود دارند که بر اثر آسیب دیدگی،    تورم و محرک های ترکیب کننده، تحت تا به طور ساده باید گفت که گیرنده های درد د:  سیستم درد

عا ت برای سرعت بخشیدن به این امر، این اطال. از یک سلول عصبی به سلول عصبی بعدی انتقال می دهند( یونی) ثیر قرار گرفته و درد را از طریق انجام فعل و انفعاالت شیمیایی 

تاالموس نیز پس از دریافت درد آن را به . نخاعی انتقا ل پیدا می کنند و سپس به تاالموس به عنوان اولین قسمت دریافت درد در مغز داده می شوند -ابتدا به سلول های عصبی 

 : بخش های سه گانۀ زیر منتقل         می سازد 

  

 . که در امور تنفسی و گوارشی دخالت دارد( Formatio neticularis( ) ساخت شبکه ای)به مرکز بیداری   -١

 . که در آنجا درد آگاها نه درک شده و منطق آن شناخته می شود ( Cerebral Cortex) در سطح روئین مغز  -۲

 .تخمین زده می شود  که از لحا ظ احساسی ارزش یا میزان درد( Limbic System)در دستگاه کناره ای   -٣

به طور کلی        می توان نتیجه گرفت که سیستم های مختلف مغز درگیر مسئله .  موس انتقال اطالعا ت و تغییرا ت هو رمونی در بدن توسط هیپوفیز صورت می گیردپس از تاال

 . درد گردیده و نمی توان بخش مجزا و مشخصی را به تنهایی مسئول دریافت درد و یا برخورد و وا کنش در برابر آن دانست 

س روحی، جسمی و یا حتی تربیتی هر اما آنچه مسلم است آن است که میزا ن و اندازه و یا تصور درد با یک نسبت مساوی در افراد گوناگون متفاوت است که این امرنیز  به احسا

و یا برعکس کاهش یابد یا تا آن حد که ما احساس درد خو د را فرد بستگی دارد و حتی مشاهده گردیده است که درد می تواند در مواقع اضطراری بر اثر ترس افزایش یافته 

ک به عزیزان خود اصال به عنوان مثال بسیار دیده شده است که افراد مجروح در مواقع اضطراری یا ویژه ای، مثال با پاهای شکسته یا مجروح خود برای فرار یا کم. فراموش کنیم

 . اضطراری به حالت طبیعی برگشته اند تازه متوجۀ مصدوم یا مجروح بودن خود  می گردند احساس دردی نمی کنند و هنگامی که از وضعیت

 

این مسئله موجب می گردد که تارهای ویژۀ مربوط به گیرنده . همانگونه که پیش از این نوضیح داده شد، بخش های گوناگون مغز درگیر دریافت پیام درد می باشند: حافظه درد 

در مغز تشکیل می دهند در درد های مزمن ضخیم تر شده و انشعا بات آنها نیز بیشتر گردد و در نتیجه، فرد با ( در تاالموس)سلول های عصبی درد را های درد که مجموعا 

حیت با شد، در درهای مزمن گیرنده های عامل ایجاد کنندۀ این درد می تواند سرما، گرما، فشار و یا مجرو. کوچکترین درد یا تحریکی چندین برابر احسا س درد و نا راحتی کند

مانند وزنه برداری که با . ی گردددرد بسیار حسا س تر و تخصصی تر می شوند و در مغز حافظه ای برای درد شکل می گیرد که هرچه درد مزمن تر گردد  این حافظه نیز قوی تر م

چنین وضعیتی نیز کامال در . تی اگر مدتی وزنه برداری نکند ماهیچه های وی همچنان قوی و توانا هستندبرداشتن مرتب وزنه، ما هیچه های قوی تر و بزرگتری پیدا می کند و ح

 زیرا به دلیل درد مزمن. کند می   مورد درد در مغز صادق است یعنی اگرحتی عوامل جسمی، روحی و اجتماعی درد نیز برطرف شده با شند، فرد همچنان احساس درد و ناراحتی     

به عبارت دیگرحافظۀ درد در وی قوی شده است و . گیرنده های درد نزد وی فعال و حساس شده و وی در برابرکوچکترین عامل ناراحت کننده ای، احساس درد شدید می کند

فظۀ درد را از طریق کاهش احساس درد ضعیف نمود زیرا برای رفع این حالت باید حا. اگر در برابر این حا فظه اقدامی صورت نگیرد این حا فظه همچنان قوی و قوی تر می گردد

 .ر آن شخص ضعیف می گرددهمانگونه که اگر ورزشکاری مدتی دراز ورزش نکند عضالت او تحلیل رفته و ضعیف می گردند، اگردرد نیز در فرد کاهش یابد حافظه درد نیز د

 : و برای تاثیر بهتر بر درد های مزمن باید همزمان بکار گرفته شوند عبا رتند از شیوه های کا هش دادن درد که حافظۀ درد را نیز ضعیف می سازند  

 

 .در این شیوه در صو رت تشخیص پزشک ، دارو هایی استفا ده می شوند که موجب کا هش درد می گردند: شیوۀ داروئی   -١

 حرکت های  فیزیو تراپی ، یوگا و ورزشی :  شیوۀ جسمانی   - ۲

 .... و انبسا ط عضال نی به روش یاکو بسن، رفتار درمانی، روانکاوی و( مدیتیشن)خود ریلکسی، هیپنو تیزم، یوگا : ی شیوۀ روا ن -

 

 تسنگرش مقابله ای نسبت به درد داشته ا: مهارت مقابله  ای

هرم چنرین    یآرام سراز . یشرتر افرراد اسرت     یازی مفید ترین روش بررا رام سآدرد با یکدیگر مقایسه  می شد مشخص شد که که اثربخشی چند   در مطالعه ای:ین آرام سازیتمر-۱

از یراد گیرری   ی بعرد دلیل اثر بخشی روش آرام سازی این است   که یاد گیری آن نسبت آسان است وکم. بهترین روش درمانی برای افرادی است که به درد های مزمن مبتال هستند 

هر چه بیشتر آرام سازی را تمرین کنید بهتر می . از مهارتهای خود آرام سازی را شروع کنید ساده یک نفس عمیق بکشید و استفاده  یلیوقتی درد دارید خ.اثر خود را نشان می دهد 

 .ل کنیدولی به شما کمک می کند تا بهتر وراحتتر درد را تحم, از بین بردن درد منجر نمیشود أالبته تکنیک خود آرام سازی الزام. توانید آن را به کار بگیرید

 آموزش تکنیک خود آرام سازی عضالنی

به خودتران  , نفسهای آرام وعمیق , آرام وآهسته نفس بکشید . به شوری که ورود اکسیژن به ریه هایتان را حس کنید, چند نفس عمیق  وآرام بکشید ,در حالتی راحت دراز بکشید 

 ((نفس عمیق بکش ):(بگویید 

 .تمام افکار ونگرانیهای خود را کنا ر یگذارید . ذهنتان راحت باشدبگذارید ((.بیرون بده...نگه دار))

فقط نفس آرام بکشید ودر . آنها را از ذهن خود خارج کنید , اگر افکار مزاحم حواستان را پرت می کند . االن فقط به خودتان فکر کنید , بعدا وقت برای پرداختن به آنها را دارید 

عضالت پاهایتان را یا با هم یا یکی یکی سفت کنید  وچند ثانیه به این حالت   نگه داریرد وسرپس رهرا    . به پا هایتان توجه کنید , ود ادامه می دهید حالی که به تنفس عمیق وآرام خ

به همین دلیل  در آنها احساس گرمری مری   , خون به راحتی در آنها جریان می یابد , وقتی عضالت پاهایتان شل می شود . بگذارید تمام تنش از عضالت پاهایتان خارج شود . کنید 

ن تمررین بره شرما کمرک مری کنرد ترا از        یر بدون اینک حتی از این مسئله آگاهی داشته باشریم ا ,در حالی که عضالت پاهایتان را به طور متناوب منقبض ورها سپری می کنیم. کنید 

 .وضعیت خود بیشتر آگاه شوید تا بتوانید آنها را بهتر کنترل کنید

اگر برای  یک مدت در ایرن حالرت بمانیرد    . شانه ها را سفت کنید     شانه های خود را به سمت گوشهایتان باال بکشید وعضال ت گردن و . بر گردن وشانه هایتان تمرکز کنید  حال

تجربره مری   , ضی از آن روزها با تنیدگی ونگرانی سپری می شوند در بع, این حالتی است که بدون اینکه از آن آگاه باشید . می گیرد دعضالت گردنتان سفت می شود و پشتتان در,

 .کنید 
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یراد گیرری   , را بشناسرید  (( ترنش ))وری که بتوانید حالت ط, این کار را چند بار تجربه کنید . نید و به تفاوت بین عضالت شل وتنیده توجه کنیدکحال عضالت شانه و گردن را شل 

ست  زیر ابا این عمل میتوانید متوجه شوید که چه وقت تمرین آرام سازی روی شما اثر می گذارد پاسخ آرام سازی از سره مولفره تشرکیل    مهارت با ارزشی ا, طرز تشخیص تنیدگی

 ذهن, بدن, محیط :شده است 

 :با استفاده از روش توجه بر گردانی توجه خود را از درد منحرف کنید:٣مهارت مقابله ای

تصور کنید که بازوهایتان از بقیه بدن ,اگر درد در بازوی شماست . ز بدنتان که  درد دارد دیگر بخشی از بدن شما نیست واز آن جدا شده است تصور کنید جایی ا: جدا سازی  -۱

 .جدا شده و در آسمان معلق است و بقیه اعضا هم  این چنین

ورزشکار و یا یک قهرمان هستید و درد , کنید یک سرباز تصور. مفهوم درد را تغییر دهید , وبی دارد قب خاشما میتوانید با خیال پردازی درباره اینکه درد شما عو: خیال پردازی  -۲

 .تحمل باالیی دارید دهم چنین می توانید خودتان را یک ابر مرد تصور کنید که در مقابل در. شما بهای کوچکی است در مقابل موفقیت بزرگی را به دست آورده اید 

 

استفاده از یک قطعه یخ  یا حتی مالیدن ناحیه درد ناک با قطعه یخ میتواند احساس بی حسی لذت بخشی . از شدت درد استفاده از یخ استروش مفید برای کاستن یک :استفاد از یخ

 .را ایجاد کند

 :هنگام درد با خودتان به شیوه مثبت حرف بزنید

 .درباره نحوه مقابله با درد فکر کن. آرام باش -۱

 ((جازه نمی دهم درد بر من غلبه کند .))گام پیش می روم گام به -۲

 درد آزار دهنده ای است اما میدانم از عهده اش بر می آیم -٣

 .رتهای مقابله ای آن را کنترل کنماقعا دردناک است  اما می توانم با استفاده از مهاو -۴

 .این وضعیت پیدا کنمبگذار مجموعه مهارتهایی خود را مرور کنم و بهترین مهارت را در -۵

 :نتیجه کلی درباره مقابله با درد

 .این کار مستلزم متعهد ساختن به تهیه ودنبال کردن یک برنامه فشرده برای تمرین این مهارتها است. ستفاده از مهارتهای مقابله ای موثر را یاد بگیرید ا نحوه -۱

 .یوس نشوندأم,هارتهای مقابله بادرد  صد درصد موثر نیست اهداف واقع بینانه ای انتخاب کنید  تا در مواقعی که م -۲

 .ر کرده و به خاطر حفظ کنترل زندگی تان به خود پاداش دهیدابه تالشهای خود افتخ

 

 ه ای نسبت به درد داشته باشیدنگرش مقابل :۱مهارت های مقابله ای

 از روش خود آرام سازی استفاده کنید :۲مهارت مقابله ای

 با استفاده از روش توجه بر گردانی توجه خود را از درد منحرف کنید  :٣ای مهارت مقابله

 خالق استفاده  کنید   یاز تصویر ساز  :۴مهارت مقابله ای

 از یخ استفاده کنید  :۵مهارت مقابله ای

 خودتان به شیوه مثبت حرف بزنید با هنگام در د  :۸مهرت مقابله ای

 فظ کنید شوخ طبعی را ح :۷مهارت مقابله ای

 با احساس افسردگی و خشم خود مقابله  کنید  :۸مهارت مقابله ای

 روابط بین فردی خود را حفظ کنید :۹مهارت مقابله ای

 درد مزمن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید :۱۱مهارت مقابله ای

 

 

 

 

 :خنده درمانی

در کنار ستو ن فقراتش  یکی از پایه گزاران خنده درمانی، توانست ورم و تورمی را کهن کوسینس آقای  نورم. درباره خندیدن در مقاله ا سترس بحث کوتاهی دا شته ایم 

 .ایجاد شده بود با تماشای فیلم های کمدی بهبود بخشد

او این احساس بوجود بیاید که با وجود درد  به هنگام درد می توا ن زمینه ای برای خندیدن  فراهم آورد تا بیمار مسئله درد را همیشه با خاطرات تلخ و رنج آور نیامیزد و در

 .           خندیدن همچنین موجب می گردد که فکر فرد از درد منحرف شود. هم می توان لحظات خوبی دا شت

راحی و بخش کودکان سرطانی دلقک هایی که دوره ویژه ای دیده اند یک بار در هفته در بخش ج در بیمارستان کودکان کرول ویتس در ایالت زاکسن آنهالت در آلمان

اکنون بد . آن داشته اند و سه بخش دیگر از این بیمارستان، برای کودکان،  برنامه های شاد و خنده آوری اجرا می کنند که نقش بسزایی در بهبودی درد آنان و کاهش

ه فیلم های شاد و خنده آور ندیده ایم؟ چرا در کتابخانه های ما اثری از چه مدتی است که کتاب های خنده آور نخوانده ایم؟ چه مدتی است ک: نیست که از خود بپرسیم

 کتاب های خنده آوری مانند مال نصرالدین نیست؟ درهفته چند بار فیلم خنده آور می بینیم ؟

 

 روان شناس      فکور  احسان                                                  


