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بیر
رد

ن س
سخ

دکرت انیس خوش لهجه صدق

رسآغــــاز ...

از هرچه بگذريم سخن دوست خوش تر است.

آهنگ ترم باران آرام آرام روبه گرماي مهربان خورشيد مي دهد تا آخرين روزهاي فصل بهار را در خردادماه سرشار از نور و طراوت رقم بزنيم.
اين ماه نيز با شما و در كنار شما با مناسبت هاي ماه هستيم. ماهي كه ضيافت و خوان سفره الهي گسترده بود و نعمات الهي در دسترس. 
در اين ماه پرفيض خوان مومنانه خيرين بر روي صاحبان مشاغل آسيب ديده از كرونا به دستور رهبر معظم انقالب گسترده بود 
و صاحب خانه هاي بساري كرايه هاي خود را بخشودند كه خود نماد وحدت و همدلي و همراهي مردم عزيز ميهنم بوده و هست.

مناسبت هايي چون روز بهره وری و بهينه سازی مصرف،  روز بزرگداشت مالصدرا،  روز قدس نماد ظلم ستيزي،  فتح 
خرمشهر نماد مقاومت و ايثار كه به همين نام نيز مزين شده است،  عيد سعيد فطر كه عيد بندگي و رضايت از عبوديت است،  روز 
دزفول كه خود نماد ديگري از ايستادگي مردم سرزمينم بود،  روز رحلت امام خميني بنيانگذار جمهوري اسالمي و قيام 15 خرداد، 
روز صنايع دستی كه خود در بحث اقتصاد در اين ايام مي تواند بسيار كمك كننده باشد، روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای 
كه ميراث سرزمينم است،  روز شهادت بخارايی و دوستانش كه براي كوتاه كردن دست اجانب جان خود را فدا كردند، روز جهاد 
كشاورزی كه در راستاي سازندگي و بالندگي و تالش گام برداشته،  شهادت امام جعفر صادق عليه السالم پدر مذهب جعفري،  
درگذشت دكتر شريعتی اسالم شناس و انديشمند محبوب،  روز بسيج اساتيد كه خود گام موثري در راستاي سازندگي معنوي و 
دانش در دانشگاه ها برداشته است و  شهادت دكتر چمران رزمنده و چريك با اخالق و پزشك حاذق وطن دوست را پيش رو داريم. 
از هريك از مناسبت ها طبق رسم معمول قطره اي به عاريت گرفتيم تا پيشكش شما خوانندگان عزيز كنيم. اميد است مقبول افتد.
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ذهن آویز ماه

 مریم نیرو

چمران و رشيعتي

بزرگ مردان ميهنم

در  اسالمي  ايران  نظريه پردازان  و  دل سوزان  از  تن  دو   
اقشار  بين  در  همواره  نام شان  كه  اسالمي  انقالب  زمان 
دارند  را  خود  خاص  طرفداران  يك  هر  و  مي شود  ياد  جاده 
هر  نام  و  ياد  كه  هستند  شريعتي  دكتر  و  چمران  دكتر 
و  ديدگاه ها  از  برخي  به  و  مي شود  زنده  ماه  خرداد  در  دو 
مي شود.  پرداخته  بزرگداشت شان  روز  براي  آن ها  نظريات 

 1311 مهر   10 متولد  ساوه ای  چمران  مصطفی  دكتر   
تهران و وفات وي در 31 خرداد 1360 دهالويه كه بيشتر او 
را به آشنايي با علم فيزيك  و نگاه هاي سياسي و فعاليت هاي 
آن  ايران كه عضو شورايي مركزي  آزادی  سياسي در نهضت 
بود و وزير دفاع ايران در دولت مهدی بازرگان و دولت موقت 
شورای انقالب مي شناسند. همچنين از همراهان موسی صدر 
در تشكيل جنبش امل )لبنان(، نماينده دوره اول مجلس شورای 
اسالمی و از فرماندهان ايران در جنگ ايران و عراق و بنيان گذار 
بود. عراق  و  ايران  جنگ  جريان  در  نامنظم  جنگ های  ستاد 

دكتر علی شريعتی َمزينانی، متولد 2 آذر 1312  و وفات 29 
خرداد 1356كه بيشتر او را به جامعه شناسي و پژوهش در دين 

مي شناسند. همچنين از مبارزان و فعاالن مذهبی و سياسی و از 
نظريه پردازان انقالب اسالمی ايران بود. وي نگرشی نوين به تاريخ 
و جامعه شناسی اسالم عرضه كرد. او بازگشت به تشيع حقيقی و 
انقالبی را نيرويی برای تحقق عدالت اجتماعی قلمداد می كرد. 

الكترومكانيك  رشته  در  را  خود  تحصيالت  چمران  دكتر   
و  رفت  آمريكا  به  تحصيل  ادامه  برای  سپس  برد.  پايان  به 
از گذراندن  فيزيك پالسما كسب كرد. پس  در  درجه دكتری 
آموزش های نظامی در مصر، به لبنان رفت و به همراه موسی 
صدر، در تشكيل جنبش امل نقش مؤثری داشت و از فرماندهان 
آن بود. چمران در زمان تحصيل در دانشگاه تهران، در درس 
ترموديناميك، شاگرد مهدی بازرگان بود. آشنايی او با بازرگان، 
عامل مهمی در ورود او به عرصه سياست به شمار می رود. وی در 
دوران پس از كودتای 28 مرداد در سازمان نهضت مقاومت ملی 
كه زير نظر افرادی چون مهدی بازرگان، سيد رضا زنجانی و سيد 
محمود طالقانی اداره می شد، فعاليت می كرد. در زمان تحصيل 
ابراهيم يزدی، علی شريعتی و  از ايران، او به همراه  در خارج 
صادق قطب زاده، شاخه خارج از كشوری نهضت آزادی ايران و 
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همچنين انجمن اسالمی دانشجويان ايران در آمريكا را تأسيس 
كرد. پس از پيروزی انقالب 1357 ايران، او به ايران بازگشت 
و در دولت بازرگان، مدتی وزارت دفاع را برعهده داشت. او به 
عنوان يكی از اعضای نهضت آزادی، در دوره نخست مجلس 
شورای اسالمی از سوی مردم تهران به نمايندگی انتخاب شد. 
ايران  از فرماندهان  ايران و عراق، وی يكی  در جريان جنگ 
بود. به اهواز رفت و ستاد جنگ های نامنظم را بنيان گذاری كرد. 
تا   1959 سال های  بين  در  تحصيالت  شريعتي  دكتر 
راهنمای  استاد  الزار  ژيلبر  می كرد.  زندگی  فرانسه  در   1964
دانشگاه  در  شريعت رضوی،  پوران  همسرش،  و  شريعتی  علی 
كتاب  فارسی  متن  تصحيح  الزار،  بود.  دكترا  دوره  در  سوربن 
فرانسه  به  آن  ترجمه  و  بلخی  نوشته صفی الدين  بلخ،  فضائل 
او،  به گفته  كرد.  پيشنهاد  شريعتی  به  دكتری  رساله  برای  را 
گلستان  مورد  در  خود  رساله  به  كه  پوران،  برخالف  شريعتی، 
به موضوع رساله  بود، هيچ عالقه ای  سعدی شديداً عالقه مند 
را در 155  تز دكترايش  نداشت. شريعتی در سال 1963  خود 
كرد.  ارائه  بلخ«  »فضائل  عنوان  با  و  فرانسه  زبان  به  صفحه 
او توانست با كمترين نمره ممكن كه فقط برای قبولی كافی 
است مدرک خودش را بگيرد. برخی به اشتباه نوشته اند كه او 
يا هر دو  اديان  تاريخ  يا  را در جامعه شناسی  مدرک دكترايش 
گرفته است. برخی نيز با توجه به تز دكترايش استدالل می كنند 
كه مدرک دكترای او در زمينه فيلولوژی است. عنوان رسمی 
مدرک او »تاريخ اسالم در قرون وسطی« بود. سفارت ايران در 
پاريس مدرک او را به عنوان مدرک دكترا در ادبيات به رسميت 
شناخت.  وی در فرانسه به تحصيل علومی چون جامعه شناسی، 
مبانی علم تاريخ، تاريخ اديان، تاريخ و فرهنگ اسالمی پرداخت 
و با استادان بزرگی چون لويی ماسينيون، ژرژ گورويچ و سارتر 

آشنا شد. وي پس از مدتي بيكار بودن به جهت مسايل 
سياسي حكومت آن زمان علي رغم دانش و كمال باالي ايشان 
يكی  در  دبستان  چهارم  انشاء كالس  دبير  عنوان  به  اجبار  به 
به  دبيرستان  در  سپس  و  شد  استخدام  مشهد  روستاهای  از 
تدريس پرداخت و باالخره به عنوان استاديار تاريخ وارد دانشگاه 
مشهد شد. در سال 1348 به حسينيه ارشاد دعوت می شود و 
به زودی مسئوليت امور فرهنگی حسينيه را به عهده گرفته و 
به تدريس جامعه شناسی مذهبی، تاريخ شيعه و معارف اسالمی 
می پردازد. اما سرانجام در سال 1352، رژيم شاه، حسينيه ارشاد 
را تعطيل نمود، و شريعتی را به مدت 18 ماه روانه زندان كميته 
بسيار  روزهای  زندان  از  آزادی  از  پس  وی  می كند.  شهربانی 
ساواک  مأموران  توسط  بارها  و  گذاشت  سر  پشت  را  سختی 
گرفت.  قرار  جسمی  و  روحی  شكنجه  تحت  و  شد  تهديد 
اگر بخواهيم نگاهي گذرا و اجمالي به روند تربيتي و رشد 
و سال هاي تحصيل و زندگي اين دو عزيز بپردازيم در زندگي 
هر يك فراز و نشيب هايي خواهيم ديد كه با گذر زمان و تحت 
تاثير تغييرات سياسي و اجتماعي جامعه آن زمان روند زندگي 
آن ها را رقم زده است. فراز و نشيب هايي كه همسر و فرزندان 
برايشان در عين عشق  نگذاشته و همواره  بي نصيب  ر  آن ها 
ياد  و  زندگي  مرور  است.  داشته  همراه  به  هايي  رنج  شور،  و 
مي تواند  ساله  هر  بوده اند  دغدغه مند  ميهن  براي  گه  عزيزان 
ما را با بخشي از شخصيت آن ها و ايديولوژي شان آشنا سازد 
را  خود  پيرامون  كامل تري  و  تر  مطلوب  سطح  در  بتوانيم  تا 
دو شخصيت  اين  از  اندک  بسيار  بيان  و  نگاه  با  من  بنگريم. 
سرگذشت  مطالعه  به  را  عزيز  خواننده  شما  تا  خواستم 
باشد. بوده  ثمر  مثمر  است  اميد  شوم.  ياداور  ميهنم  بزرگان 

نام و يادشان گرامي 
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ك زندگی سالم- بیماری ها
سب

انيس خوش لهجه صدق 

سرگيجه
از حاالتي است كه معموال تعبير به بيماري مي شود و  سرگيجه يكي 
عالمتي از يك بيماري به حساب مي آيد. اصطالحی است كه برای توصيف 
طيف وسيعی از احساسات از جمله احساس ضعف و گيجی يا ناپايداری به 
كار مي رود. همان گونه كه از نام آن پيدا است در حالت سرگيجه، حس اشتباه 
چرخش محيط يا خود فرد برای او ايجاد می گردد كه ممكن است منجر به 
عدم تعادل و افتادن و اسيب ديدن فرد يا ايجاد حاالت ديگر همچون تهوع 
در فرد گردد. سرگيجه گاهی همراه با عاليم و نشانه هاي متعدد در افراد 
گزارش مي شود كه ممكن است چند ساعت تا چند روز ادامه داشته باشد.

عالئم سرگیجه چیست؟
_حس كاذب حركت يا چرخش )گيجی(

_احساس ضعف يا احساس سبك سری.
_از دست دادن تعادل

_احساس شناوری يا بی قراری

چه زمانی اين عاليم خطرناك قلمداد مي شود؟
از آن جا كه سر و مغز انسان منشا مديريت بدن به شما مي آيد هرگونه عاليم 
مرتبط با بخش سر در افراد نگران كننده است و هر گونه سردرد مكرر، ناگهانی، 
شديد، يا غيرقابل توضيح مي تواند منجر به وحشت افراد گردد و به نظر مي رسد 
بي ربط هم نباشد و مراجعه به پزشك الزم است. اما گاهي مراقبت ها بايد فوري 
صورت گيرد چرا كه ممكن است آسيب ها بسيار آني و مخرب باشند. بطور مثال در 
موارد زير الزم است مراجعه اورژانسي به پزشك را در دستور كار خود قرار دهيد. 

_ سردرد ناگهانی و شديد

_  درد قفسه سينه
_ سختی در تنفس

_ بی حسی و يا فلج شدن و پاها و بازوها
_ خستگی

_ ديد دوتايی
_ ضربان قلب سريع يا نامنظم

_ گيجی و يا صحبت كردن به صورت مبهم
_ تلوتلو خوردن يا به سختی راه رفتن

_ استفراغ مداوم
_ تشنج

_ تغيير ناگهانی در شنوايی
_ بی حسی در صورت يا ضعف
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چرا سرگیجه اتفاق مي افتد؟
ايجاد  به  منجر  مي تواند  متعددي  عوامل 
جمله  از  گردد،  سرگيجه  و  تعادل  عدم  احساس 
اثرات  حركتی،  بيماری  داخلی،  گوش  اختالل 
كه  جراحت  يا  و  عفونت  ضعيف،  گردش  دارويی، 
مي شود.  فرد  براي  رواني  و  جسمي  رنج  به  منجر 

داليل سرگیجه چیست ؟
* وضعيت سرگيجه پراكسيسمال خوش خيم: 

حركت  در  سريع  تغيير  با  چرخيدن  احساس 
می زنيد،  غلت  رختخواب  در  كه  زمانی  مانند  سر، 
می شود.  زده  سرتان  به  ضربه ای  يا  و  می شويد  بلند 

* عفونت:
شديد  سرگيجه  موجب  وستيبوال  اعصاب  ويروسی  عفونت 

باشد. الرجنتيت  است  ممكن  ناگهانی  شنوايی  فقدان  مي شود.  مداوم  و 
* بيماری مينيره با سرگيجه های طوالنی:

اين بيماری شامل تجمع بيش ازحد مايع در گوش داخلی است. با سرگيجه 
ناگهانی كه تا چند ساعت طول می كشد، مشخص می شود. هم چنين ممكن است 
از دست دادن شنوايی و احساس خالی بودن يا شلوغی در گوش را نيز تجربه كنيد.

* ميگرن:
افرادی كه ميگرن دارند، حتی زمانی كه عاليم سردردندارند ممكن است 
دچار احساس سرگيجه شوند. چنين حوادثی ممكن است چند دقيقه به طول 
باشد. مرتبط  و صدا  و سر  نور  و حساسيت  با سردرد  است  ممكن  و  بينجامد 

* مشكالت گردش خون:
احساس  است  ممكن  نمی رساند،  شما  مغز  به  كافی  خون  قلبتان  اگر 
خون  فشار  در  افت چشمگير  باشيد.  داشته  را  تعادل  عدم  يا  سرگيجه، ضعف 
سيستوليك ممكن است منجر به احساس ضعف شود. می تواند بعد از نشستن 
يا ايستادن خيلی سريع رخ دهد. اين شرط به نام فشار خون ارتواساتيك نيز 
ناميده می شود. شرايطی مانند كارديوميوپاتی، حمله قلبی، بی نظمی قلب و حمله 
ايسكمی می تواند موجب گيجی و سرگيجه شود. همچنين كاهش حجم خون 
ممكن است باعث عدم جريان خون كافی به مغز و يا گوش درونی شما شود.

* شرايط عصبی:
چندگانه  اسكلروز  و  پاركينسون  بيماری  مانند  عصبی  اختالالت  از  برخی 

می تواند منجر به از دست رفتن تدريجی تعادل شود.
* داروها:

داروهای  مثل  خاصی  داروهای  از  جانبی  عارضه  يك  می تواند  سرگيجه 
داروهای  و  افسردگی  ضد  داروهای  افسردگی،  ضد  داروهای  تشنج،  ضد 
مسكن باشد. به طور خاص، كاهش فشار خون ممكن است باعث ضعف شود.
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* اختالالت تنشی:
اختالالت تنشی خاصی همچون حمالت پانيك و غيره  نيز 
همچون موارد ديگر مي تواند عاليمي چون سرگيجه ايجاد كند.

* كم خونی:
مي تواند عاليم سرگيجه به همراه خستگی، ضعف و پوست 
رنگ پريده در فرد ايجاد كند و حال ناخوشايندي براي او ايجاد كند.

* قند خون كم :
اين شرايط عمومًا در افراد مبتال به ديابت كه از انسولين استفاده 
می كنند رخ می دهد. كه گاهي با عرق كردن و اضطراب نيز همراه است.

* زياد خوردن و كم آبی بدن:
اگر  يا  و  هستيد  فعال  گرم،  هوای  و  آب  شرايط  در  اگر 
بيش  گرمای  از  است  ممكن  ننوشيد،  مايعات  كافی  اندازه  به 
سرگيجه  احساس  و  بگيريد  را  آبی  كم  يا  )هيپرترمی(  حد  از 
كنيد. می  استفاده  قلبی  داروهای  از  اگر  خصوص  به  كنيد. 

چگونه نوع سرگیجه را شخیص مي دهند؟

در زمان مراجعه به پزشك بيشتر سواالتي در مورد نوع داروي 
مصرفي شما و بعد هم انجام معاينه فيزيكي صورت مي گيرد. 
اگر پزشك برای شما مشكوک به سكته مغزی شده باشد، سريعًا 
يك اسكن مغزي يا سی تی اسكن را برايتان تجويز می كند. 
در ابتدا نوع تعادل و راه رفتن شما موردازمايش قرار مي گيرد 
مي شود. چك  شما  شنوايي  و  بينايي  حس هاي  آن  از  پس  و 

* آزمايش حركت چشمی :
متحرک  شی  يك  كه  زمانی  است  ممكن  شما  پزشك 
كند. نگاه  را  شما  چشمان  مسير  می كنيد،  دنبال  را 

* پستوگرافی:
سيستم  از  بخش  كدام  كه  می گويد  پزشك  به  تست  اين 
دچار  است  ممكن  می كنيد،  تكيه  آن ها  روی  بر  شما  كه  تعادلی 
می ايستيد  سكو  روی  برهنه  پاهای  با  شما  باشد.  شده  مشكل 
كنيد. حفظ  مختلف  شرايط  تحت  را  خود  تعادل  می كنيد  سعی  و 

* تست صندلی روتاری:
اين تست، شما در يك صندلی تحت كنترل كامپيوتر  در طی 
قرار می گيريد كه خيلی آهسته در يك دايره كامل حركت می كند. با 
سرعت زياد در يك قوس بسيار كوچك عقب و جلو حركت می كند.

* آزمايش حركت سر برای سرگيجه:
از  ناشی  شما  سرگيجه  كه  شود  مشكوک  پزشك  اگر 
پاروكسيسمال خوش خيم است، می تواند يك آزمايش حركتی ساده 
را انجام دهد به نام مانور ديكس - هالپيك برای تاييد تشخيص.
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اگر سرگیجه های مکرر داريد
اين نکات را در نظر بگیريد

منجر  تا  باشيد  آگاه  خود  تعادل  از دست دادن  امكان  از 
ناگهانی  حركت  از  است  الزم  اگر  نشويد.  جدی  آسيب  به 
خودداری كنيد و با يك عصا قدم بزنيد. اشيايی كه امكان 
گير كردن به آن ها و افتادن توسط آن ها وجود دارد را جمع 
كنيد، مانند قاليچه ها و سيم های برق. از زير پايی های غير 
سر خور در دستشويی و كف حمام استفاده كنيد. نور خوب 
داشته باشيد. وقتی احساس سرگيجه می كنيد، فوراً بنشينيد 
دراز  تاريك،  اتاق  يك  در  بسته  چشمان  با  بخوابيد.  يا  و 
نمك  كافئين،  از مصرف  كنيد.  اجتناب  رانندگی  از  بكشيد. 
اين مواد  از  از حد  استفاده بيش  پرهيز كنيد.  و مواد مخدر 
می تواند عالئم و نشانه های شما را بدتر كند. مايعات كافی 
بخوريد. يك رژيم غذايی سالم داشته باشيد. به اندازه كافی 
از استرس اجتناب كنيد. اگر سرگيجه شما  استراحت كنيد. 
يا كاهش  درباره حذف  پزشك خود  با  است،  دارو  از  ناشی 
دوز آن صحبت كنيد. اگر گيجی شما با حالت تهوع همراه 
هيدرينات  ديمن  يا  مكليزين  مانند  آنتی هيستامين،  از  است 
شما  آلودگی  خواب  باعث  است  ممكن  اينها  كنيد.  استفاده 
حد  از  بيش  شدن  گرم  از  ناشی  شما  سرگيجه  اگر  شوند. 
استراحت  خنك  مكان  يك  در  است،  بدن  آبی  كم  يا  و 
بنوشيد. ورزشی  نوشيدنی های  يا  بنوشيد  آب  و  كنيد 
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پلو سیب زمینی وبادمجان و فلفل دلمه هندی

مواد الزم: 
اب                  4 پيمانه
بادام هندی        50 گرم
  فلفل دلمه سبز  1 عدد
  بادمجان          2 عدد
 سيب زمينی       1 عدد

 نمك فلفل زردچوبه  مقدار كافی
  زيره كوبيده    1 قاشق چايخوری
  تخم گشنيز    1 قاشق چايخوری 

  روغن مايع         مقدار كافی
  برنج              2 پيمانه

  زعفران دمكرده  1 قاشق غذاخوری
  رب گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری

طرز تهیه و دستور پخت:
ايجاد تنوع در مدل و سبك غذايی روزمره می تواند در 
ايجاد انگيزه برای آشپزی و غذاخوردن خيلی كمك موثری 
داشته باشد و بسيار موثر است.مثال يادگيری غذاهای اقوام 
مختلف ايرانی و يا يادگيری غذاهای مردم نقاط مختلف دنيا 
است. گذار  تاثير  خطير  امر  اين  در  بين المللی(  غذاهاهی   (

و  سليقه  با  آن ها  انواع  همه  شايد  بين المللی  غذاهای  مورد  در 
و  تركيه  مثل  كشورها  برخی  مسلما  اما  نباشد  سازگار  ما  ذائقه 
كشورهای عربی و هند و كال كشورهای اطراف كشور ايران از نظر 
دارند. ما  سليقه  و  ذائقه  با  هماهنگی  بيشتر  غذايی  سليقه  و  ذائقه 

در اين مطلب طرز تهيه يك غذای هندی خوشمزه كه به صورت 
پلو مخلوط است و مسلما از غذاهايی است كه مورد پسند ما ايرانی ها 
مناسب  و  گوشت  بودن  و  گياهی  غذای  يك  و  شد  خواهد  واقع 
گياه خواران است را با نام پلو سيب زمينی و بادمجان و فلفل دلمه را 
كه شامل برنج و فلفل دلمه و زيره كوبيده و روغن مايع و زعفران 
و  گشنيز  تخم  و  بادمجان  و  هندی  بادام  و  سيب زمينی  و  دم كرده 
ادويه است را برايتان می نويسم و اميدوارم آن را در منزل برای وعده 
غذايی ناهار درست كنيد و از خوردن اين غذای كم هزينه و راحت 
ادويه  به  )به علت عالقه زياد هندی ها  ببريد  و سريع و آسان لذت 
بخصوص فلفل اين غذا معموال با فلفل زياد و تند خورده می شود( .

* مرحله اول:
هندی   خوشمزه  و  مخلوط  غذای  اين  تهيه  شروع  برای  و  ابتدا 
داخل  و  كنيم  می  پوست  را  آن  و  شسته  را  زمينی  سيب  عدد   1
می دهيم  قرار  گاز  روی  را  تابه  و  ريخته  مايع  روغن  ماهی تابه  يك 
می كنيم. سرخ  روغن  در  را  سيب زمينی  شد،  داغ  روغن  وقتی  و 
می زنيم. مزه دار شدن  برای  زردچوبه  و  فلفل  و  نمك  آن  به  سپس 

آشپزی
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* مرحله دوم :
را  آن  سپس  و  شسته  را  برنج  پيمانه   2 ادامه  در  سپس 
می ريزيم  روغن  و  نمك  و  آب  با  همراه  قابلمه  يك  داخل 
آب  در  دقيقه   10 برنج  تا  گذاشته  گاز  روی  را  قابلمه  و 
می كنيم. آبكش  را  آن  سپس  بكشد.  قد  كمی  و  بجوشد 

* مرحله سوم :
سپس در ادامه در اين مرحله، 2 عدد بادمجان را شسته و 
با پوست(  و به صورت ريز و با شكل  )يا  آن را پوست كنده 
دلخواه خرد می كنيم و سپس 1 عدد فلفل دلمه را نيز شسته و 
ان را نگينی خرد می كنيم و داخل يك تابه روغن مايع ريخته 
و وقتی روغن داغ شد فلفل دلمه و بادمجانها را در روغن تفت 
می دهيم تا نرم شود و كمی بپزند. سپس به ان ها نمك و فلفل 
قاشق    1 و  كوبيده  زيره  چايخوری  قاشق   1 و  كافی  مقدار  به 
چايخوری تخم گشنيز و 1 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی 
برای مزه دار شدن می زنيم و مواد را خوب مخلوط می كنيم. 

* مرحله چهارم :
سپس در ادامه سيب زمينی سرخ شده را با بادمجان و فلفل دلمه 
سرخ شده مرحله قبل قاطی می كنيم و آن ها را مخلوط می كنيم.

* مرحله پنجم :
سپس در ادامه در اين مرحله، يك قابلمه برمی داريم و كف 
آن را روغن مايع می ريزيم و كمی از برنج آبكش شده در مرحله 
اول كف قابلمه می ريزيم و روی آن را از مخلوط سيب زمينی 
و فلفل دلمه و بادمجان سرخ شده می ريزيم و آن ها را با دست 
زير ور رو و مخلوط می كنيم و مجددا يك اليه برنج روی مواد 
می ريزيم و روی آن را با مخلوط سيب زمينی و بادمجان و فلفل 
تا مواد ما تمام  انجام می دهيم  را  اين كار  دلمه می پوشانيم و 
شوند.سپس در قابلمه را با دمكنی بسته و برنج را دم می كنيم.

* مرحله ششم:
سپس در ادامه وقتی برنج آماده شد و پخت آن را در ظرف 
مناسب می ريزيم و روی آن را با زعفران دم كرده و بادام هندی 
تزيين می كنيم و اين غذای مخلوط هندی را برای وعده غذايی ناهار 
همراه با ساالد شيرازی و سبزی خوردن و زيتون و ... ميل می كنيم.

نوش جان
و

گوارای وجودتان
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احسان جعفری

ورزش پهلوانی

و  پهلوانی  ورزش  مورد  در  خود  های  پدربزرگ  از  اگر 
اين  دارند.  گفتن  برای  حرف  ساعت ها  بپرسيد  زورخانه ای 
دارد.  ما  فرهنگ  دور  بسيار  گذشته های  در  ريشه  ورزش  نوع 
ولی(  ) پوريای  خوارزمی  ولی الدين  بن  محمود  چون  بزرگانی 
تختی،  پهلوانان غالمرضا  و جهان  قمری  قرن هشتم  پهلوان 
مصطفی طوسی، ضياءالدين ميرقوامی و عباس زندی پهلوانان 
و  يافته  پرورش  زورخانه ای  ورزش  دامان  در  معاصر  دوران 
می درخشد. زمين  ايران  آسمان  فراز  بر  همواره  نامی شان  نام 

باستانی  ورزش های  ديگر  نام  زورخانه ای  ورزش های 

می پردازند  باستانی  ورزش  به  آن  در  كه  جايی  است.  ايرانيان 

ورزش  بر  عالوه  زورخانه  در  چنين  هم  دارد  نام  زورخانه 

ورزش  اين  می شود.  گرفته  نيز  پهلونی  كشتی  زورخانه ای 

است.  بوده  معروف  )زورخانون(  نام  به  گذشته  زمان های  در 

ورزش  اين  به  حالی  در  ورزش كاران  گذشته  زمان  در 

سلطه  آن ها  بر  حكومت ها  سخت گيرترين  كه  آوردند  روی 

می پرداختند. تمرين  به  مرشد  هدايت  با  آن ها  اما  می كردند، 

ورزش و انجام حركات پهلوانی جزو فعاليت های اصلی روزمره ايرانيان 
در دوران باستان بوده است.  در آن دوران ورزش كاران بسيار ارزشمند بودند 
و  بدنی  قدرت  واقع  در  بود.  و جوانمردی  اخالق  با  آميخته  اين ورزش  و 
شجاعت روحی و طبع بلند از خصوصيات بارز ورزش كاران به شمار می رفت.
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ورزش زورخانه ای شامل آداب و سنتی خاصی است. آداب و سننی 
الهام  باستانی و  افسانه ای دورۀ  پهلوانان و دالوران  از  پيروی  با  كه 
گرفن از پيشوای نخستين شيعيان و جوانمردان، ُخلق و خوی مردانگی 
ويژگی های  اين   . ايجاد  ورزش كاران  در  را  جوانمردی  و  مروت  و 
نيكو در قالب شعرها و داستان هايی به صورت آهنگين و به همراهی 
برای  است،  موسيقی  نوع  اين  ساز  مهم ترين  كه  زورخانه«  »ضرب 
خوانده  »مرشد«  سوی  از  ورزش  هنگام  در  ورزش كاران  تهييج 
نوای مرشد، جست و  و  با موسيقی  می شود. ورزش كاران هماهنگ 
خير می كنند و حركات زيبای گروهی يا فردی به نمايش می گذارند.

ورزش باستانی در بين ورزش كاران به احترام و ادب معروف است 
و با اصول زيادی دارد. مثال  تمامی حركات با اجازه از پيش كسوتان 
شعار  می شود.  انجام  هست  معروف  گرفتن  رخصت  به  كه  زورخانه 
ورزش باستانی پرورش روح و جسم است. يكی ديگر از اصلی ترين 
آداب زورخانه اين است كه ورزش كاران بايد مواردی را از قبيل )فروتنی 
داری-پاكيزگی-كمك  گذشتگی-مروت-مردانگی-سفره  خود  از  و 
رعايت كند. را  پهلوانی(  و ديگر صفات شامل  تنگدستان  و  فقرا  به 

اصلی ترين حرکات در ورزش های زورخانه ای

شنو رفتن و نرمش ميل گرفتن، پازدن می باشد.ورزش های زورخانه ای 
با رخصت گرفتن و ورود به گود با دويدن شاطری شروع می شود كه 
نوعی حالت دويدن آرام است. عضالت اصلی درگير، اندام های تحتانی 
شامل چهارسر ران، كشاله ران، ساق و كف پا است. در عين حال عضالت 
دست ها و شانه ها نيز به دليل حركات دست ها درگير حركت هستند.

در مورد شنا رفتن،  انواع سرنوازی و پيچ آن كامال منحصر به فرد 
بوده و تنها در اين ورزش وجود دارد. عضالت درگير در اين شنوها 
عضالت كمربند شانه ای، دوسر و سه سر بازويی، قدامی و خلفی ساعد، 
كف دست و عضالت اصلی پشتی هستند. در شنای پيچ عالوه بر 
عضالت مذكور، عضالت راست و مايل شكمی نيز درگير می شوند. 

زورخانه ای ورزش  در  حرکات  ساير 

* سنگ گرفتن: دو تخته بزرگ معمواًل هشتاد كيلويی 
هستند كه به نشانه سپر جنگی هستند و ورزشكار خوابيده 
سنگ،  می كنند.  ورزش  آن ها  با  سينه  پرس  بمانند  و 
سنگين ترين وسيله ورزشی در زورخانه است كه حركت آن 
از روی كمر  انجام می شود، پس فشار  به صورت خوابيده 
برداشته شده و عضالت اصلی درگير، عضالت كف دست، 
عضالت قدام و خلف ساعد، دوسر و سه سر بازو و كمربند 
شانه ای است. با توجه به حركات پاها و غلت زدن، عضالت 
می شوند. درگير  كامال  شكمی  و  كمری  پشتی،  اصلی 

باز  كاماًل  را  تا دستان خود  دو  ورزشكار  * چرخ زدن: 
كرده و عالوه بر جرخيدن بر دور خود يك دايره ی بزرگ 
به جهت عقربه های ساعت هم تشكيل می دهد. زمان چرخ 
معمواًل بين يك دقيقه تا سه دقيقه است. در چرخ عضالت 
دوقلو، كف پا و پشتی و مورب شكمی كامال فعال هستند.

تا  يك  وزن  به  ميل  تا  دو  ورزشكار  بازی:  ميل   *
به  نمايشی  حركات  با  را  آن ها  و  كرده  بلند  را  كيلو  دو 
قسمت  اين  می گيرد.  را  آن  دوباره  و  كرده  پرتاب  هوا 
و  می طلبد  را  بااليی  عضالنی  عصبی  هماهنگی  كه 
كوچك،  و  بزرگ  سينه ای  شانه ای،  كمربند  عضالت 
دوسر و سه سر بازويی، قدامی و خلفی ساعد، كف دست، 
می شوند. گرفته  كار  به  بزرگ  پشتی  و  شكمی  مورب 

* شيرين كاری بين پا: ورزشكاران سبك و تركه ای در حين 
ورزش پا به وسط ميدان آمده و حركات نمايشی را انجام می دهند.

ورزش جسم  از  آميخته ای  زورخانه ای  ورزش  واقع  در 
و روح است و همان چرخش در وسط ميدان، گويی انسان 
از زمين جدا كرده و روحش را به خدا نزديك می كند،  را 
رقص سماع  و  معنوی  حاالت  به  را  اين چرخش  بسياری 
مراقبه  نوعی  را  آن  هم  بسياری  و  ميدانند  شبيه  موالنا 
ميدانند كه با ورزش جسم و تقويت آن همراه شده است.
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حانیه قربانی روتین پوست
با توجه به اين كه پوست بيرونی ترين اندام بدن و با بخش های مختلفی در تماس است، توجه به سالمت آن از اولويت هاست.

آب رسانی  پوست،  كردن  شاداب  های  روش  از  يكی 
بدون  سنی  هر  و  پوستی  هر  براي  پوست  به  آب رسانی  است. 
شيوه های  مي شود  پوست،  هر  نوع  به  توجه  با  و  است  ضرر 
جرم گيری،  ترميم،  به  آب رسانی  برگزيد.  كار  اين  براي  مختلفی 
يا  پوست  آب رسانی  مي كند.  كمك  و...  اليه برداری  پاک سازی، 
انجام  با  است.  پوست  به  رساندن  رطوبت  معنی  به  هيدرودرمی 
تأثير  تا  كرد  سرزنده  آن را  سلول های  می توان  پوست  آب رسان 
باشند. داشته  پوست  جوان سازی  و  بودن  شاداب  در  به سزايی 

شنيده ايد،  زياد  پوست  روی  آب  نوشيدن  تأثيرات  مورد  در 
می گيرد.  قرار  ما  فهرست  صدر  در  هم چنان  مورد  اين  اما 
هيدراته كردن  پوست،  مرطوب كردن  برای  راه  آسان ترين 
نيز  كليه ها  و  قلب  سالمتی  برای  كه  است  درون  از  بدن 
بنوشيد.  آب  ليتر   2 روزی  حتما  پس  است.  مفيد  بسيار 
اكسيدان  آنتی  و  چرب   اسيدهای  از  سرشار  زيتون  روغن 
هاست كه به آب رسانی و سالم نگهداشتن پوست كمك می كند. 
قبل از دوش گرفتن و حمام كردن، پوست تان را با روغن زيتون 
ماساژ بدهيد تا كامال جذب شود. اين كار باعث می شود آب داغ 
باشد. داشته  آن  خشكی  و  پوست  روی  كمتری  تأثير  صابون  و 

پس  می برد.  بين  از  را  پوست  طبيعی  چربی  داغ  آب 

سپری  گرم  آب  دوش  زير  و  حمام  در  را  زيادی  مدت 

نكنيد. هميشه با آب ولرم و ماليم دوش بگيريد تا طراوت 

پوست تان حفظ شود. شايد آب گرم خوشايند و آرامش بخش 

نيست. مناسب  پوست  برای  هيچ وجه  به  اما  باشد 

را  آن  تركيبات  برچسب  حتما  صابون  خريد  از  قبل 

دارای  كه  صابون هايی  از  عنوان  هيچ  به  و  كنيد  بررسی 

پوست  برای  مضر  مواد  و  تند  های  رايحه  شيميايی،  مواد 

كنيد  انتخاب  را  صابون هايی  و  نكنيد  استفاده  هستند 

عصاره های  و  طبيعی  روغن های  از  آن  ساخت  در  كه 

باشد. شده  استفاده  آلوئه ورا  مانند  كننده  مرطوب  و  طبيعی 
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گالب اصل و طبيعی را روی پوست تان اسپری كنيد. كافی 

است قبل از خواب صورت خود را با گالب خيس كنيد و بگذاريد 

تا صبح روی پوست تان بماند. اين محلول طراوت را به پوست 

بازمی گرداند.و يا می توانيد گالب را با گليسيرين تركيب كرده و 

روی دستمال نخی اسپری كنيد و آن را روی صورت تان بكشيد. 

بهتر است به جای استفاده از مولتی ويتامين های صنعتی از 

ميوه ها و سبزيجات تازه استفاده كنيد. ميوه بيشتر بخوريد زيرا 

ميوه ها حاوی مقدار زيادی آب، ويتامين و مواد معدنی هستند كه 

بدن و پوست  شما برای سالم ماندن به آن ها نياز دارد. يكی از 

تنقالت روزانه ی فعلی خود را با تكه های ميوه ی تازه جايگزين كنيد. 

با بخور دست ساز پوست خود را شاداب كنيد و رنگ سالمتی 

را بر روی آن بنشانيد. برای اين منظور كاسه ای را روی شعله 

اجاق گاز قرار دهيد، سپس به آن مقداری آب ليموترش تازه و 

تعدادی برگ نعناع تازه اضافه كنيد. همان طور كه تركيب مواد 

به همراه آب در حال جوشيدن است، حوله ای را بر روی سر خود 

انداخته و صورت خود را بخور دهيد. اين كار را به مدت 5 دقيقه 

ادامه دهيد. در پايان صورت را به آرامی خشك كنيد. يكی از 

بهترين محصوالت مراقبت از پوست كه مادر طبيعت به ما داده 

است عسل اصل و طبيعی است. عسل يكی از بهترين روش های 

آب رسانی پوست صورت و پوست ساير قسمت های بدن است. 

عسل همچنين دارای خواص ضد باكتريايی و ضد قارچی است 

می كند.  جلوگيری  نيز  مختلف  عفونت های  و  تحريك  از  كه 

از پوست كه احساس  جهت استفاده، عسل را به هر ناحيه ای 

خشكی می كنيد بماليد و حدود 5 دقيقه بعد از آن شستشو دهيد.

معموال بعد از 30 سالگی به دليل تغييرات هورمونی ميزان 

بيشتر  پوست  نتيجه  در  و  می شود  كم  پوست  چربی  ترشح 

مقابل  در  پوست  از  مراقبت  برای  است.  خشكی  معرض  در 

مرطوب كننده  حاوی  شست وشوی  شامپوهای  از  خشكی، 

پوست  از  مرطوب كننده  كرم های  با  آن  از  بعد  و  استفاده 

نشانه های  از  يكی  كه  زيبا   پوست  داشتن  كنيد.  محافظت 

جوانی است همواره يكی از نعمات و آرزوهای آدمی بوده است.
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می شود.  ديده  شاخه  دو  حالت  و  خورده  ترک  موها  سر  اوقات  اغلب 
مو  به  نابجا  كارهای  و  فشارها  دليل  به  خوره  مو  پزشكی  نظر  از 
بين  از  مو  انتهايی  فيبرهای  در  مو  محافظ  اليه ی  می شود.  تشكيل 
می شود. شكننده  و  شاخه  چند  مو  انتهايی  قسمت  نتيجه  در  می رود، 

تغذيه  و  موها  كردن  رنگ  خورشيد،  نور  اثرات  سشوار،  از  مكرر  استفاده 
نامناسب، استفاده از شانه و برس های اشتباه كه می تواند به ريشه و ساقه مو 
آسيب برساند و ...از جمله داليل بروز اين مشكل است. خانم ها به دليل داشتن 
موهای بلند با عارضه موخوره يا همان دوشاخه شدن انتهای مو آشنا هستند.
در اين قسمت با راهكارهايی خيلی ساده به شما در درمان موخوره كمك ميكنيم.

است  ممكن  می كنيد  درست  شكل  يك  به  را  موهای تان  هميشه  اگر 
موهای تان تحريك شود و آسيب ببيند اين تحريك و كشيدگی مو، به مرور زمان 
می تواند موجب موخوره يا شكستگی موهای تان شود، به ويژه، اگر موهای تان 
را وقتی كه خيس است يا در حمام بخار به باال جمع كنيد. پس، از كش هايی 
نمی شوند. موهای تان  خوردگی  گره  و  كشيدگی  موجب  كه  كنيد  استفاده 

از  نقطه  يك  فقط  هميشه  تا  دهيد  تغيير  را  خود  موی  جمع كردن  محل 
موهاتان تحت فشار نباشد. و موهای شما بتواند طی زمان خود را ترميم كند.

سوزن های  با  برس هايی  از  مكرر  استفاده 
را  موخوره  ايجاد  احتمال  پالستيكی  و  فلزی 
از  برس ها،  نوع  اين  بجای  و  می كند  تشديد 
و  كنيد  استفاده  چوبی  شانه های  و  برس ها 
دندانه های  فاصله  كه  باشيد  داشته  توجه  حتما 
شانه از هم زياد باشد.كش مو و غيره اگر تنگ 
می رسانند  آسيب  موها  به  باشند  فلزی  يا  و 
شود. استفاده  مدت  طوالنی  در  اگر  مخصوصا 

موی خود را از باال به پايين شامپو كنيد؛ بيشتر 
افراد شامپو كردن موهای شان را از ريشه ی مو 
شروع می كنند. و بعد، برای ساقه ی موهای خود 
از شامپوی بيشتری استفاده می كنند. به جای اين 
كار شامپو را به كف سر خود بماليد. بعد، آن را 
ماساژ دهيد تا شامپو به ساقه و انتهای مو برسد.

هنگامی كه مو خيس است در آسيب پذيرترين 
حالت خود قراردارد. شانه كردن مو در اين زمان، 
می شود. موخوره  باعث  و  ضعيف كرده  را  مو 
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تا  كنيد  كوتاه  كمی  را  خود  موهای  هفته   6 تا   4 هر 
كوتاه  هنگام  شود.  جدا  اصلی  موی  از  ديده  آسيب  موهای 
نكنيد  استفاده  كند  يا  نامرغوب  قيچی  از  هرگز  مو  كردن 
می شود. سالم  موهای  ديدن  آسيب  و  شكستگی  باعث  زيرا 

خيلی از ما برای حالت دادن موهای مان، از اتوهای صاف كننده يا دستگاه فر استفاده می كنيم. اگرچه اين كار باعث می شود 
اما به كوتيكول مو آسيب زده و مو را خشك  می كند و در نتيجه باعث موخوره می شود. آب كافی  موهای مان موقتا زيبا شود، 
محصوالتی  از  كافيست  فقط  نباشيد،  موخوره  درمان  برای  شامپو  دنبال  به  است.  موها  تقويت  برای  مهم  مواد  از  بنوشيدآب 
)اسانس ها(،  مواد خوشبو كننده مصنوعی  تركيباتی مثل  يعنی  نكنيد.  استفاده  ناماليم هستند  و  مواد شيميايی خشن  دارای  كه 
احتمال  و  می دهند  آزار  را  شما  سر  كف  می برند.  بين  از  را  شما  موهای  طبيعی  چربی  تركيبات،  اين   كننده.  سفيد  و  آمونياک 
می شوند. شما  شده  رنگ  موی  ديدگی  آسيب  موجب  اين،  بر  عالوه  می دهند.  افزايش  را  موهاتان  شكستگی  و  موخوره 
ببنديد. اسبی  دم  يا  ببافيد  را  آن ها  مو،  شكستن  و  خوردن  گره  از  جلوگيری  برای  باشيد،  مو  مراقب  خواب  هنگام 

رژيم غذايی مناسب داشته باشيد تا بدن شما 

كند.  دريافت  را  نياز  مورد  پروتئين  و  ويتامين 

چربی های سالم مانند اسيدهای چرب امگا 3 برای 

سالمت موها و ضخيم شدن آن ها ضروری است.
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 سارا الله

زورخانه

زورخانه،  باستان  ايران  در  می آيند،  شمار  به  ورزشی  مكان های  كهن ترين  از  زورخانه ها 

برای  بدن  كردن  نيرومند  و  تمرين  محل   ورزشی،  فعاليت های  ،مركز  عبادت،  برای  مكانی 

بارزترين  می شود.  انجام  زورخانه  در  باستانی  ورزش  بود.  و محالت  در شهرها  دشمنان  با  مقابله 

است.  بودن  پهلوان  و  پهلوانی  ورزش،  اين  مالک  و  معيار  كه  است  اين  باستانی  ورزش  ويژگی 

مانند  ديگری  ورزش های  باستانی  ورزش های  بر  عالوه 

كشتی پهلوانی در زورخانه انجام می شود، زورخانه ها از كهن ترين 

ورزش  و  هستند   جهان  ورزشی  سازمان های  و  باشگاه ها 

زورخانه ای قديمی ترين ورزش بدن سازی جهان است و شامل 

آموزش هايی ست كه در محدوده تاريخی و فرهنگی ايران از 

گذشته های دور رواج داشته است. در زورخانه عالوه بر آموختن 

هنرهای تكنيكی و فيزيكی، فراگيری منش پهلوانی و اخالقيات 

نيز دارای اهميت بسيار است. اين ورزش جزو فعاليت های اصلی 

تاثيرات  زورخانه ای  ورزش  است.  بوده  گذشته  زمان  در  مردم 

انسان می گذارد. در رشد بعد  ابعاد مختف بدن  مهمی بر رشد 

جسمی موجب نيرومندی عضالت، محكم شدن استخوان ها، و 

همچنين تقويت حواس پنجگانه به ويژه حس بساوايی و حس 

بينايی می شود. اين ورزش امكان تجربه و تعامل های مستقيم با 

عوامل محيطی را برای ورزشكاران  فراهم می كند. ورزش های 

دارد.  فراوان  تأثير  نيز  كودكان  شخصيت   رشد  در  زورخانه ای 

و  می گيرد  شكل  بازی هايشان  در  كودكان  رفتاری  الگوهای 

كه  را كسب می كنند  پرارزشی  تجربه های  بازی ها  اين  توسط 

اين تجارب در ابعاد احساسی، اجتماعی و روانی رشد می كنند. 

 در قديم به زورخانه لنگرگاه گفته می شد، زيرا در  گذشته 

بنای زورخانه در مجاورت بازارها و مراكز اقتصادی قرار داشت. اما 

توسعه بی رويه خانه سازی در شهرها بسياری از زورخانه ها نيز در 

برگرفت و موجب افول نقش و كاركردهای بهتر اين ورزش نيز شد.

معماری زورخانه ای چگونه است ؟

ارزش  دارای  گنبد  است،  گنبدی  اكثرا  زورخانه ها  سقف 

معنوی است كه در طراحی زورخانه ها و اماكن متبركه و بقعه ها 

معامری و پهلوانی
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از آن استفاده می شود.، از زمان 

پيش از اسالم گنبد نشانه ای از 

نيروی آسمانی و ارتباط با عالم 

نتيجه  در  می شد،  شناخته  باال 

زير  در  ورزش كاران  چرخيدن 

و  معنوی  ارتباط  نوعی  گنبد 

جهان  گردش  با  متافيزيكی 

خلقت است. در زورخانه، معموال 

ساخته  انسان  قد  از  كوتاه تر 

پهلوان،  بايد  كه  چرا  می شود 

قهرمان هنگام ورود يا خروج از 

آن با قد خميده گذر كند وتواضع 

و فرونی بی نهايت نشان دهد..

ساخته  گوش  و هشت  گرد،  چهار، شش  زورخانه  دارد،گود  قرار  گنبد  زير  در  دقيقا  گود 

كربال  صحرای  در  الشهدا  سيد  حضرت  قتلگاه  به  اشاره  آن  نام  و  گود  گردبودن  می شود. 

ياد  به  متر  كند. معموال عمق گود 72 سانتی  احساس  آن حال  در  را  ورزشكار خود  تا  دارد 

72 شهيد كربال ساخته می شود. علت چهار گوشه بودن زورخانه را می توان به چهار گوشه 

و  آتش(  و  باد  )آب، خاک،  حيات  عنصر  چهار  همچنين  و  عليه السالم  علی  امام  قبر  بودن 

به  زورخانه  بودن  گوشه  شش  دانست.  ومطمئنه(  ملهمه  لوامه،  )اماره،  انسان  نفس  چهار 

دليل شش گوشه بودن قبر امام حسين و هم چنين برگرفته از شش جهت )شمال، جنوب، 

دارد. بهشت  در  به هشت  اشاره  گود،  بودن  گوش  است. هشت  پايين(  و  باال  غرب،  شرق، 

 بنای زورخانه شبيه به مسجد و عبادتگاه است، زورخانه جايگاه جوانمردان و پهلوانان است 

طراحی اين بنا ريشه در معماری باستانی ايران داشته و از فلسفه معماری ايرانی و فرهنگ 

حماسی اين مرزوبوم سرچشمه می گيرد. در طراحی زورخانه، به مفهوم جوانمردی كه ويژگی 

بارز پهلوانان است، توجه زيادی شده است، زيرا زورخانه ها هميشه در سطح پايين تری نسبت 

به معابر ساخته می شوند تا پهلوانی كه وارد اين فضا می شود هميشه خضوع و فروتنی را در ياد 

داشته و هنگام عبور از در كوتاه زورخانه، سر خود را به نشانه احترام به مردمانی كه در آن مكان 

حضور داشتند خم كند. در طراحی زورخانه2ها از عبادتگاه های ايرانيان در زمان باستان و معابد 

ميترايی الهام گرفته شده است.جايگاه مرشد كه سردم ناميده می شود در كنار در ورودی محوطه 

زورخانه  قرار دارد تا بتواند به ورود و خروج ورزشكاران و پهلوانان مسلط باشد. جايگاه مرشد در 

ارتفاع 1 تا 1.5 متری نسبت به كف گود قرار دارد. روی اين جايگاه اجاق يا منقلی قرار داده 

می شد تا مرشد تنبك خود را با آتش آن گرم كرده و صدايش رساتر شود. نمای بيرونی زورخانه ها 

به شكل چهارگوش ساخته می شود كه توسط گنبد مسقف شده باشد. ارتفاع اين گنبد حدود ده 

متر است و برای تأمين نور زورخانه، هشت روزنه به تبعيت از هشت وجه گود، به شكل ستاره 

هشت پر روی گنبد تعبيه می شود. ستاره هشت پر در معماری ايرانی داللت بر خورشيد دارد 

كه ايرانيان باستان آن را به نشانه سرچشمه حيات انسان و هستی موردستايش قرار می داده اند.
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رویداد ماه

حمیده حسین محسنی

سرخی خورشيد در دل ِغروب ِغم بار نخلستان، هنوز 
توان  هم  را  باد  حتی  می كند!  بروز  برنده ای  تيغ  با  هم 
ِظهِرخوزستان  آفتاب  از  آتشی  گويا  و  نيست  خنكايش 
سوزنده  چنين  را  غربت  زهر  خود  با  كه  گرفته  غنيمت 
همراه دارد ! در البه الی نخل های بی سر، حسرتی عميق  
جانشين هياهوی بازی كودكاِن خونين شهر گشته  و اين 
سكوت  غربِت  شهر را نمايان تر از هميشه به رخ می كشد! 
خسته تر  خورشيد  چشمان  چه  هر  غم بار  غروب  اين  در 
برهم می رود گويا دستور هم نوايی به جيرجيركانی صادر 
برمدار  كدام  هر  و  نيست  كوک  سازشان  كه  می شود  
طپش  از  ِزمين  مام  قلب  می كنند!  نوايی  بی  خويش 
ايستاده و داغ فرزندانش الاليی شده كه اشك را مهمان 
دِل شب كرده است! الله ها در دل، داغی دارند كه نشان 
مقاومت  و  پايداری  35روز  هرچند  كه  شيرمردانيست  از 
كردند اما در چهارم روز از آبان ماه ساِل پنجاه و نه نگين 
سبِزخرمشهر از  انگشترِ وطن به غارت رفته است! دشمنی 
كه حرمت همسايگی را، مسلمانی را، برادری را به قدرت 
نمايی، سياست دژخيم، مستانگی شهرت و ملعبگی برای 
بيگانه فروخته و داغ ننگ بر وجود يزيديان پررنگ نموده 
است! شير مردانی كه با  دست خالی اما با غيرتی حيدری 

تاِب دست درازی بر اقليم كهن خويش را نداشتند چون برگ 
خزان با خرج ِخون سر بر خاک كشيدند و الله زاری از  غيرت 
نخلبانان،  محلی  سرودهای  انبان،  نی  نوای  ساختند!  پديدار 
ِاين ديار جايش رابه آواز گوش خراش  ِكل كشيدن های زنان 
مسلسل، فشفشه و نارنجك داده و آتش بی امان، شعله می كشد! 
را! خورده  ِزخم  ايران  يك  دِل  هم  را!  شهر  هم  می سوزاند! 

گنبد  ويرانی  از  نه  كه  شهر،  مسجد  زجه های  از  نگويم 
كرده اند  سوار  بردوشش  كه  سنگينی  بار  از  بلكه  مناره اش،  و 
تاب  كه  گشته  بيرقی  زخميش،  سر  بر  بيگانگی   بوی  و 
تخريب  نيمه  سقف  در  است!  برده  ستون هايش  از  توان  و 
نباشد  شاهد  بلكه  تا  دارد   ويرانی  تمنای  زخميش  قلب  و 
می زند! فرياد  را  وطن  غربت  كه   را   پرچمی  خوردن  تاب 

غروب،  در  خورشيد  چون  سرها  ريزها  خاک  سوی  آن  در 
برگونه  خروشان  امواج  چون  اشك  و  رفته  فرو  گريبان  به 
و  فرزندان  داغ  خرمشهر  است!  گشته  روان  ِرزم  مردان 
داغ  در  زمين  ايران  و  می كند  فغان  سو  يك  از  را  سردارانش 
زينت  اينك  و  بود  آرا  نامش جهان  فرمانده ای كه  و  خرمشهر 
گرست! تداعی  را   نينوا  مرثيه  اين  و  می نالد  شده  افالک 

شهادت شهد شيرينی بود بر جان آنانی كه حسرت خاک و 
يار و دلدار را يك جا تجربه گر نشدند  و خوشا بر احوال آنان كه 
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رفتند و اين جام زهرآگين را بر جان نچشيدند! چشمك زدن های 
فرزندان  التيام بخش  فريبنده مهتاب هم  ستارگان و سوسوی 
بوی خاک خرمشهريست  تنها  آرام گر وجودشان  نيست!  وطن 
كه نوای غربت و اسارتش بی امان بر طبل غيرت مردان مرد 
می كوبد! اين دالور مردان به رخِت رزم و با سالح عشق چه زيبا 
در پی شكستن حصر  و فتحی عظيم، سربند يا حسين )ع( و يا 
زهرا )س( بر پيشانی هم محكم گره می زنند! برق چشمان شان 
ماه را به سخره گرفته و ابر را به پرده كشيدن بر آسمان وا می دارد!

پی  در  ِارتشی  مردان  غيور  كه  است  آن  وقت 
سپاهيان  و  آورند  ميدان  به  دل  ِشيرازی   صياد  فرماندهی  
اين  و  شوند  خاک  پاسدار  رضايی  فرمان  به  گوش 
آورد! طنين  فضا  در  را  المقدس  بيت  نام  غيرت  رزمايِش 

نصرالهی  ارتش  افالک  در  سر  و  باشد  خاک  از  صحبت 
می كند  نورافشانی  تاريكی  دل  بر  صاعقه  چون  كه  می سازد 
روز  هشت  و  هفتاد  و  پانصد  از  بعد  را  حصر  و  جدايی  اين  و 
شعوری  حسينی  شور  و  ايرانی  غيرت  می كشاند!  وصال  به 
و  می باراند  ابرهه  سپاه  بر  سنگ   ابابيل  چون  كه  می سازد 
بر  می شود  َكفی  تجهيزات  و  ابزار  و  سالح  كه  اينجاست 
است! كشانيده  قد  فلك  تا  خاک  برای  كه  دريايی  امواج 

اكبِر  اهلل  غريو  يك  و  شصت  سال  خرداد  روز  سومين  در 
فاتحان غالب می شود بر غاصبان و دود می كند آرزوی تملك 
بر ايران زمين را! سجده شكر بر خاک خونين شهر نويد آزادی 
باالبلندای  بر  نشان  ايزد  رنگ  پرچم سه  را می دهد!  خرمشهر 
و گل دسته ها  گنبد  دل  از  را  زخم  و  تخريب  ياد  جامع  مسجد 
می زدايد! اميد آبادی و آزادی مناره ها را به بانگ خوش اذان و 

نماز شكرانه آذين می بخشد! دنيا در عجب از اين خط شكنی و 
متحير از عزم جزم شيرمردان ايرانی، می فهمد كه حتی مشتی 
از خاک ايران به تاراج نخواهد رفت تا آن هنگام كه )غيرت( در 
ايرانی چون خونشان جريان دارد  رگ ِغيور مردان و شيرزنان 
را  نغمه خوان جشن شادی  آزاد می شود! چكاوک ها  خرمشهر 
آواز می كنند و نويد اين می آيد كه ديگر ضرب آهنگ اين جنِگ 
تحميلی در دستان ايران تنظيم خواهد شد! باز گيسوان ايران 
زمين از خزر تا خليج  فارس گسترده می شود و گوهرهای ايثار 
زينت بخش  آزادگی  و  و مردانگی، صالبت  و شهادت، غيرت 
ِايران مان  گل گون  صورت  بر  هرزه  چشم های  می گردد!  آن 
می كشاند! دور  وهمی  به  را  آلوده  نگاه  تمنای  و  شده  كور 

شكوهش  پر  پرواز  و  می آورد  بر  آتش  از  سر  ققنوس 
نويد  را  آبادی  و  اميد  و  جشن  زمين  ايران  فراز  بر 
می آورند  بر  فرياد  صدا  يك  هم،  با  نوا  هم  همه  می بخشد! 

آباد باشی ای ايران 
                                   -آزاد باشی ای ايران !
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همواره زيبايي طبيعت مي تواند روح نواز باشد و احساس انسان 
را به مطلوب ترين شكل ممكن نوازش كند.كاكتوس گياهي كه 
بيشتر آن را با خارهايش و سخت بودنش مي شناسيم نيز طراوات 
گياه  عنوان  به  منازل  در  امروزه  و  دارد  را  خود  زيبايي خاص  و 
آپارتماني استفاده مي شود. اين گياه دارای گونه هاي بسيار مختلفی 
بوده كـه هر كدام ازآن ها، ظاهری متفاوت دارند. طبيعت اين گياه 
به گونه اي است كه در آب و هوايی خشك و گرم رشدكرده و بر 
خالف تعداد زيادی از گياهان، بـه آب زيادی نياز ندارد چرا كه با 
ذخيره آب در خود، می تواند در شرايط بی آبی و خشك سالی زنده 
بماند، همچنين گرچه كاكتوس ها، عاشق نور خورشيد هستند، اما 
تعداد زيادی از آن ها می توانند در مكان هاي سرپوشيده نيز رشد 
به  را محبوب عالقمندان  گياه  اين  كنند و شايد همين موضوع 

تزئين اتاق با گياهان كرده است.
 

* کاکتوس اپونتیا میکروداسیس »کاکتوس گوشخرگوشی«
شكل  بـه  كـه  دارد  بالشتك  دو  مكزيكي  گياه  اين 
تيغ هاي  از  پوشيده  بالشتك ها  اين  هستند.  خرگوش  گوش 
تا 90 سانتی  از حدود 60  گياه  اين  رشد  رنگ هستند.  قهوه اي 
گل هاي  مي تواند  مناسب  گرماي  و  كافي  نور  و  است  متر 
كند. نمايان  آن  روي  بر  را  رنگ  بنفش  ميوه هاي  و  سفيد 

* کاکتوس ژيمنوکالیسیوم

آمريكای  خانگی  كاكتوس  اين  زيستگاه 
روی  بر  تيغ  فاقد  گياه  اين  اسـت.  جنوبی 
در  هم  و  سايه  در  هم  و  اسـت  گل  جوانه هاي 
دهد.  ادامه  خود  حيات  به  مي تواند  خورشيد  نور 

*کاکتوس مامیالريا هانیانا »کاکتوس بانوی پیر«

كه  اسـت  ماميالريا  درخانواده  خاردار  كاكتوس  نوعی 
 250 حدود  و  است  پرجمعيتي  خانواده  از  گفت  مي توان 
تركيب  با  خاكي  در  و  دارد  پرز  و  تيغ  گياه  اين  دارد.  گونه 
شن و با وعده نوشيدن آب هر يك هفته يك بار مي تواند 
بدهد. رنگ  بنفش  يا  صورتی  كوچك  گل هاي  بهار،  در 

اميرحسين فرشبافگياهان مقاوم و زيبا
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اميرحسين فرشباف

* کاکتوس ستاره  ای »آسترو فیتوم آسترياس«

سفيد  نقاط  و  سفيد  كرک هاي  با  ستاره اي  كاكتوس 
يك  بهار،  فصل  در  كه  پر   8 شكلي  با  كوچك  رنگ 
 15 تا   5 تنها  كاكتوس  اين  می دهد.  زرد  رنگ  بـه  گل 
اسـت. خانه  در  نگه داری  مناسب  و  دارد  قطر  سانتی متر 

*کاکتوس عید پاك

اوايل  و  زمستان  اواخر  در  برزيلي  كاكتوس  اين 
كم  بنفش  و  نارنجی  سفيد،  رنگ  بـه  گل هايي  بهار 
ديگر  يك  روی  بر  گياه  اين  تيغ هاي  و   مي دهد  رنگ 
مي دهد.  آن  به  خاصي  زيبايي  وكه  شده اند  انباشته 

* کاکتوس کريسمس
گرفته  اشتباه  شكرگزاری  كاكتوس  با  اغلب  كاكتوس  اين 
می دهد.  گل  زمستان  اواخر  در  كريسمس  كاكتوس  می شود. 
گل هاي آن بـه رنگ قرمز درخشان اسـت. بـه اين گياه زياد آب 
ندهيد، زيرا باعث خشكی ريشه ها می شود. اين گياه با محيط هاي 
كم نور سازگار مي شود، اما گل ها با نور بيشتر سازگار هستند.

 * کاکتوس ماه

معروف  نيز  چانه  به  جنوبي  آمريكاي  گياه  اين 
وجود  مختلف  شكل هاي  و  رنگ ها  اندازه،  در  است. 
اسـت.  هيبوتان  كاكتوس  آن  محبوب  نوع  يك  دارد. 
دارد.  وجود  نارنجی  و  زرد  صورتی،  روشن،  قرمز  رنگ 
دهيد. قرار  نور  معرض  در  و  پنجره  لب  در  را  گياه  اين 
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سب

مهشید نوری نژاد

رشته ای برای دست های هنرمند

به صورت كلی صنايع دستی به صنعت هنری گفته می شود 
و  مواد  از  استفاده  با  و  هنرمندان  دست  هنر  از  استفاده  با  كه 
ابزار اوليه كه معموال مواد بومی می باشد توليد می شود. قدرت 
خالقيت هنرمند در ابداع و ساخت يك اثر هنری بسيار مورد 
توجه است. استفاده بهينه از مواد و مقرون به صرفه بودن كار 
با مواد اوليه بومی و ارزش محصول نهايی در مقايسه با انواع 
در  اضافه می كند.  هنر  اين  ارزش  به  آن  كارخانه ای  و  بازاری 
اقوام ايرانی در هر گوشه و كنار كشور يك نوع صنعت دستی 
است صنايعی همچون صنايع  داشته  رواج  خانواده ها  ميان  در 
كه   ... و  بافی  قالب  بافی،  قالی  ساز،  ساختن  چوبی،  سفالی، 
است انتقال  داده  ديگر  نسل  به  نسلی  از  را  هنری  دستی  كار 

وقتی صحبت از صنايع دستی می شود عموم مردم معموال 
اما  می آورند  ياد  به  را  سنتی  بازارهای  و  سنتی  دستی  صنايع 
صنايع دستی به كارهای سنتی و قديمی محدود نمی شود بلكه 
امروزه بسياری از رشته های مدرن صنايع دستی نيز وجود دارد 
و  سبك  با  زمينه  اين  هنرمندهای  است.  پيشرفت  به  رو  كه 
مدرنی  دستی  هنرهای  نو  ايده های  و  خالقانه  و  جديد  سياق 
و  شده  روزرسانی  به  روز  علم  با  صنعت  اين  و  می كنند  خلق 
هرروز جای بيشتری در ميان عالقمندی های مردم باز می كند.

اين موضوع كه امروزه صنايع دستی در حال به روزرسانی 
است و در سبك و سياق گذشته باقی نمانده است و با علم و 
برای  را  روشنی  آينده  می باشد  پيش روی  حال  در  امروز  هنر 
اين رشته رقم می زند؛ هنرمندها امروزه با در نظر گرفتن نياز 
مدرن  آثار  خلق  به  اقدام  جديد  ايده های  و  روز  علم  مردم، 
گاها  و  دارد  گسترده ای  زمينه  دستی  صنايع  امروز  و  كرده اند 
از  است.  گرفته  زيادی  فاصله  گذشته  دستی  صنايع  انواع  با 
زينت آالت،  به ساخت  جمله شاخه های صنايع دستی می توان 
و  نازک كاری  منبت كاری،  حصيربافی،  معرق كاری،  ميناكاری، 
خراطی روی چوب، كار با سفال و سراميك، چاپ های سنتی 
و كار روی پوست و چرم و بسياری هنرهای ديگر اشاره كرد

رشته صنايع دستی از جمله رشته های زيرمجموعه هنر در 
دانشگاه می باشد كه با شركت در كنكور سراسری هنر می توانيد 
اين رشته را انتخاب كنيد و به تحصيل در آن مشغول شويد. 
خوب است بدانيد نظر كارشناسان اين رشته اين است كه آن 
و عالقه  است عشق  مهم  بسيار  رشته  اين  به  ورود  برای  چه 
نسبت به آن است چرا كه از قديم تا به امروزه كسانی كه به 
كارهای هنری و هنردستی عشق می ورزيده اند اين هنرها را فرا 
گرفته اند چه به كالس و دانشگاه رفته باشند چه نرفته باشند.
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می شوند  تدريس  رشته  اين  در  كه  دروسی  است.  مهم  بسيار  رشته  اين  در  نيز  كشور  سنت  و  فرهنگ  و  طراحی  با  آشنايی   
دروسی همچون هنرهای تجسمی،آشنايی با هنرهای سنتی، هندسه نقوش، كارگاه های صنايع دستی، كارگاه عكاسی پايه، مرمت و 
نگهداری آثار هنری،  طراحی سنتی و آشنايی با هنرهای  آبگينه سفال و سراميك مينياتور و تذهيب و بافت چوب فلز و ... می باشد.

فارغ التحصيل های اين رشته می توانند در كارگاه های هنر مورد عالقه خود مشغول به كار شوند و يا خود به صورت مستقل كار كنند و 
يا به افتتاح كارگاه، فروشگاه و ... اهتمام ورزند. اما كسانی كه به كار دولتی، اداری يا كارمندی عالقه دارند می توانند در سازمان های ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی سازمان ايران گردی و جهانگردی، اداره موزه ها و اماكن فرهنگی و يا كارهای پژوهشی و تحقيقاتی در زمينه رشته 
خود فعاليت هايی انجام دهند. امروزه به افرادبيشتری برای تحقيق و پژوهش در زمينه صنايع دستی و آثارهنری احساس نياز می شود.

آماده  و  ورزيده  دست های  آن  طبع  به  كه  ظريف كاری  و  جسارت  خالقيت،  رشته  اين  در  نياز  مورد  توانمندی های  از 
همچنين  و   مدرن  و  سنتی  دستی  هنرهای  با  آشنايی  برای  كافی  پژوهش  و  مطالعه  همچنين  و  هنر  به  عالقه  دارند،  كار  برای 
است. توجه  مورد  آثار  خلق  برای  مردم  نياز  به  توجه  و  زمينه  اين  در  نوآوری  و  نو  آثار  خلق  برای  خالقيت  كارگيری  به 

اين رشته در ايران تا مقطع كارشناسی ارشد وجود دارد و تا مقطع دكترا در پژوهش هنر می توان ادامه تحصيل داد اما در مقطع دكترای 
تخصصی شرايط ادامه تحصيالت وجود ندارد و می توانيد خارج از ايران به صورت تخصصی ادامه تحصيل بدهيد. اگر می خواهيد در 
اين رشته تحصيل كنيد بهتر است از ابتدا يك يا دو زمينه مورد عالقه را مشخص كرده و در آن ها مشغول به كار و تمرين شويد و در 
يك زمينه خبره بشويد زيرا دروس دانشگاهی و كارگاه های كوتاه مدت دانشگاه برای حرفه ای شدن كافی نيستند و زمان محدودی در 
دانشگاه در اختيار شما قرار دارد و با اكتفا به آن ها نمی شود استاد شد. تمرين و كار در يك زمينه برای موفقيت در اين رشته ضروری است 
و به قول معروف با تمرين است كه استاد می شوی! اگر يك زمينه كاردستی هنری را به صورت حرفه ای و با تسلط به علم و استفاده 
از خالقيت انجام دهيد زودتر پيشرفت می كنيد و به موفقيت می رسيد و  برای ورود به بازار كار با مشكالت كمتری مواجه خواهيد شد. 
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ك زندگی سالم - گردشگری و اوقات فراغت
سب

فاطمه واحدیان

طبیعت و گردشگری در  ماه
ویروس همه جا است 

                              به زیر زمین پناه ببریم

هنوز با ويروس كرونا درگير هستيم و هنوز در خانه هامان قرنطينه هستيم، شايد بد نباشد كه باز سري به زير زمين و زيبايي غارها 
بزنيم. در شماره قبلي سه غار معروف در ايران را معرفي كرديم. در اين شماره نيز به معرفي غارهاي ديگر زيبا در ايران مي پردازيم. 

* غار ايوب
قرار  نام  همين  به  كوهی  روی  بر  كرمان  استان  در 
 60 طول  و  متر   80 ارتفاع  با  غار  بزرگ  دهانه  دارد. 
در  خاصی  شهرت  و  جذابيت  آن  باالی  وسعت  و  متر 
از  آثاری  است. همچنين  داده  آن  به  ايران  بين غارهای 
جاده  طريق  از  است.  شده  ديده  آن  در  اشكانيان  دوران 
تهران به سمت بندرعباس 35 متر بعد از دوراهی جوزم 
و يا از شهر كرمان 239 كيلومتری به آن خواهيد رسيد.

* غار رود افشان
و  غار  سمت  به  سيدآباد  روستای  از  فيروزكوه،  مسير  در 
 20 دهانه  رودافشان  غار  بارز  ويژگی  برويد.  رودافشان  روستای 
چراغ  حتما  است.  دشوار  كمی  آن  در  حركت  و  است  آن  متری 
كودكان،  بردن  از  و  باشيد  داشته  همراه  به  ايمنی  وسايل  و  قوه 
به غار خودداری كنيد. تنفسی  بيماری های  دارای  و  ناتوان  افراد 
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* غار سهوالن
در استان آذربايجان غربی و  پس از غار عليصدر دومين 
غار بزرگ آبی كشور است. مردم منطقه آن را غار لونه كبوتر 
می نامند. غار دارای دو دهانه است و دمای آن هميشه بين 
10 تا 13 درجه سانتی گراد تغيير می كند. كل غار را حدود 
2 هكتار است اما تا كنون تنها 550 متر مسير كشف شده 
است. راه رسيدن به آن از 43 كيلومتری جنوب شرق شهر 
مهاباد در مسير ميانبر)جاده برهان( به سمت بوكان است.

* غار کرفتو

در  ديواندره  شهر  غرب  شمال  كيلومتری   70 در 

دوران  در  آهكی  غار  اين  دارد.  قرار  كردستان  استان 

تغييراتی  است.  گرفته  شكل  شناسی  زمين  سوم 

سكونت  جهت  به  و  راهرو  داالن،  اتاق،  ساخت  مانند 

شده  كنده  دست  با  كه  مي شود  ديده  آن  در  انسان 

احتماال  كه  دارد  قرار  يونانی  كتيبه ای  غار  درون  است. 

است.  اسكندر(  )جانشينان  سلوكيان  به  متعلق 

* غار قوری قلعه

طوالنی ترين غار ايران و بزرگ ترين غار آبی آسيا با 65 ميليون 

وجود  آن  نام گذاری  علت  دارد.  قرار  كرمانشاه  استان  در  سن  سال 

قلعه ای در زمان ساسانيان به شكل قوری در نزديكی آن بوده است. 

از  قبل  تا  می كند.  تغيير  گراد  سانتی  درجه   11 تا   7 بين  آن  دمای 

در  زيادی  مهره داران  بگيرد  قرار  انسان  عمده  توجه  مورد  كه  اين 

می كند. زيست  آن  در  نادر  خفاشی  امروزه  می كردند.  زندگی  آن 
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ك زندگی سالم -  محیط زیست
سب

دکرت مهشاد فوالدی

سوء مرصف از گیاهان دارویی

از پيش  يا به عبارتی طب سنتی بيش  همان طور كه می دانيد در سال های اخير طب اسالمی 
برطرف  در  مختلف  عرقيات  يا  و  گياهی  دمنوش های  از  استفاده  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
امر  همين  می باشد.  زمان  اين  در  مردم  توجه  مورد  كه  اموريست  از  يكی  مختلف  امراض  ساختن 
كند. پيدا  افزايش  به طرز چشم گيری  در طبيعت  گياهان خودرو  ميزان  چيدن  تا  است  سبب شده 

هنگام بهار بهترين زمان برای رويش گونه های مختلف گياهی می باشد. هر منطقه از ايران دارای 
گياهان مخصوص به خود بوده كه گاهی در نوع خود منحصر به فرد می باشد )همانند زرين گياه كه 
تنها در چند منطقه ايران شد می كند(. در اين زمان بسياری از مردم بومی و غير بومی منطقه به چيدن 
گياهان خودرو می پردازند. تعدادی از اين گياهان به وفور در طبيعت يافت شده و رشد و گسترش آن با 
سهولت انجام می پذيرد. پس چيدن آن ها آسيب چندانی به طبيعت و چرخه های طبيعی وارد نمی كند. 
بعضی از گياهان هم هستند كه جانوران اعم از گوسفندان و پرندگان و حتی جانوران شكارچی به 
عنوان غذا و يا در هنگام بيماری به عنوان دارو از آن استفاده می كنند. مثل پونه كه در كنار جوی 
های آب بسيار رشد می نمايند و جانور هنگام نفخ و دل درد از آن استفاده می نمايد. اين گياه كه در 
اصطالح محلی به آن پيونه گفته می شود، يكی از گياهان خودروی شايع در سراسر ايران است. پس 
بالطبع خطری انقراض آن را تهديد نمی كند. حال الزم به ذكر است اگر همين گياه را به هنگام چينش 
انتشار آن شود. باز هم رشد كند و سبب  تا  باقی نمی ماند  از ريشه بيرون آورده شود، ديگر چيزی 

يكی از گياهان بهاره كه به طور مثال در نواحی كوهستانی 
استان مركزی نيز يافت می شود، گياهی به نام ريواس می باشد. 
اين گياه بيشتر در نواحی سردسير رشد كرده و برای ديدن آن 
بايد به مناطق كوهپايه ای سفر نمود. برای استفاده از اين گياه از 
ساقه آن را جدا می كنند كه ترش مزه بوده و باعث كاهش فشار 
خون می شود. از اين گياه به شكل های مختلفی استفاده می شود. 
به طور مثال آن را در غذا به صورت خورش و يا شربت، مربا، 
ترشی و... استفاده می كنند. جالب است بدانيد كه برگ ريواس 
حاوی دو تركيب اگزاليك اسيد و آنتراكوينون گليكوسيد هستند 
كه برای بدن مسموم كننده می باشد. زمان رشد اين گياه بيشتر 
ارديبهشت ماه بوده كه در اين زمان مردم محلی به دامنه كوه ها 
و تپه ها رفته و ساقه گياه را قطع می نمايند. اگر در ارديبهشت 
به طبيعت برويم در هنگام غروب تعداد زيادی موتور سوار را 
خود  موتور  ترک  كه  ريواس  از  پر  گونی  يك  با  كه  می بينيم 
بسته اند به سمت شهر باز می گردند. تعداد زياد افرادی كه ريواس 

می چينند باعث می شود گياه فرصتی برای رشد و تكثير نداشته 
باشد. به عبارتی هنگامی كه گياه رشد می كند ساقه می دهد و 
به گل می نشيند، يعنی دقيقا به هنگام باروری، آن را می چينند!! 
اطراف  منطقه  در  گذشته  سال  در  ريواس  حد  از  بيش  چيدن 
تعداد  به شدت  امسال  كه  است  شده  باعث  تفرش  شهرستان 
ريواس در منطقه كاهش داشته باشد. همين گونه روندها باعث 
می شود در طی چند سال يك گونه گياهی رو به انقراض رود. 
باريجه يا باالنبو )باالمبو( يكی از گياهان در حال انقراض 
استفاده  نفخ  و  درد  دل  های  زمان  در  كه  گياه  اين  می باشد. 
می شود، در مناطق بومی در شكل های مختلف از جمله ترشی، 
مربا، عرق، خشك شده و پودر شده مورد استفاده قرار می گيرد. 
باريجه گياهی است كه هر پنج سال يكبار به گل می نشيند و 
اين گياه  انتشار  اين بدين معناست كه فرصت  تكثير می شود. 
نسبت به ساير گياهان محدودتر می باشد. در هنگامی كه پس 
عبارتی  به  يا  آن  گل  می نشيند،  بار  به  گياه  اين  سال  پنج  از 
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می چينند  را  آن  ميوه  همان 
و استفاده می كنند. اين بدين 
فرصت  تنها  كه  معناست 
آن  از  تكثير  برای  گياه  اين 
به  باالنبو  می شود.  گرفته 
گياهان  از  يكی  دليل  همين 
در حال انقراض و گونه مورد 
خطر در سطح ايران می باشد. 
خود  عمر  طول  در  گياه  اين 
تنها يك بار به گل می نشيند 
از بين می رود. پس  و سپس 
اين  عمر  كه  گفت  می توان 
گياه پنج سال می باشد كه در 
پايان بذردهی از بين می رود. 
محصوالتی  از  ديگر  يكی 

چقندر  ريشه  يا  و  ساقه  به  تيغ  با كمك  است.  آن  می شود صمغ  گرفته  باريجه  از  كه 
در  كه  چسبناک  مايع  اين  شود.  خارج  آن  شيره  تا  می كنند  وارد  برش هايی  آن  شكل 

قهوه ای  سپس  و  زرد  به  آن  رنگ  و  شده  سفت  هوا  مجاورت  در  است،  رنگ  شيری  ابتدا 
روشن و يا قرمز در می آيد. اين گياه بوی بسار تندی دارد و هر كدام از محصوالت آن به 
فضايی وارد شود و يا حتی با دست انسان لمس شود، بوی آن تا مدت زيادی ماندگار خواهد 
استفاده می شود. از وسايل مخصوص  آن  برداشت  در هنگام  است كه  دليل  به همين  ماند. 

كرفس كوهی، كنگر، موسير، بابونه و آويشن از جمله گياهان دارويی و خوراكی خودرو 
اين  می روند.  كوهستانی  مناطق  به  آن  چيدن  برای  بسياری  فصل  اين  در  كه  می باشد 
گياهان همگی از اهميت ويژه ای برخوردار می باشند و هركدام خواص خاص خود را از نظر 
می كند.  ايفا  امراض  كردن  طرف  بر  در  دارويی  خواص  يا  و  بدن  نياز  مورد  عناصر  تامين 
پس از معرفی برخی از گياهان دارويی كه معموال به صورت خودرو و بدون كشت انسانی 
گسترش پيدا كرده اند، الزم است به تاثير آن ها در طبيعت و تاثير سوء مصرف آن پرداخته 
شود. چرخه طبيعت شامل همه گياهان و جانوران می شود. هركدام از عناصر اوليه و پايه كه 
شامل آب، خاک، آتش و باد، همچنين تمام گياهان و جانوران موجود در طبيعت نقشی را در 
حفظ و بقای كره زمين ايفا می كنند. در طول تاريخ انسان گونه های زياد جانوری و گياهی 
منقرض شده اند و به دنبال آن موجودات ديگری كه از آن تغذيه می كرده اند نيز رو به زوال 
رفته اند. صحبت اين است كه بر اساس نظريه انتخاب طبيعی برخی از گونه ها يا جانداران كه 
ضعيف باشند از بين می روند؛ كه اين يك روند كامال طبيعی است و  ما با آن مشكلی نداريم. 
ولی انسان با دخالت های تخريب گرايانه و بی رويه خود باعث شده است كه نظم چرخه های 
طبيعی را بر هم زده و روند سير طبيعی طبيعت را نابود می كند. اين كار كه مجموعه ای از 
سهل انگاری های خودخواهانه انسانی می باشد، در مرور باعث از بين رفتن طبيعت و جايگاه 
اندازه و در حد  به  اگر  را  برده شد،  نام  از آن ها  مثال گياهانی كه  برای  ما می باشد.  زيستی 
استفاده مختصر دارويی برداشت كنيم آنگاه كم تر طبيعت تخريب می شود. چه بسا كه بسياری 
از موارد هم ثابت شده است كه استفاده نابجا و خودسرانه از گياهان دارويی باعث اختالالت 
مختلف در سيستم بدن انسان می شود. پس چه بسا بهتر است كه به اندازه و مناسب از گياهان 
ببريم. لذت  آن  زيبايی های  از  بيشتر  بتوانيم  تا خودمان  استفاده كنيم  در طبيعت  و جانوران 
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چه كسي فكر مي كرد موجودي غيرقابل مشاهده  بتواند دنيا 
و سياست مداران آن و معادالت اقتصادي جهان را برهم بزند. 
تاثير تحريم ها و يكه تازي هاي ايالت متحده آمريكا سال ها بود 
كه سبك جديدي از داد و ستد و تجارت را براي اقتصاددانان 
به ارمغان آورده بود.  چند ماهي است كه ويروس كوويد نوزده 
گرفته  دست  به  را  دنيا  حكمراني  ويروس ها  كرونا  خانواده  از 
اقتصادي  معادالت  سبك  و  زندگي  سبك  كه  جا  آن  تا  است 
كشورها  از  يك  هر  كه  گونه اي  به  است  زده  برهم  را  جهان 
خود  كشور  اقتصاد  در  جديدي  سبك  شكل دهي  دنبال  به 
هستند. كرونا صرفًا يك بحران در حوزه سالمت نيست بلكه 
تهديدی جدی برای اقتصاد جهانی است و ادامه دار شدن اين 
هرچند  است.  جهان  سطح  در  ركود  وقوع  با  مساوی  ويروس 
كه تاكنون نيز آثار منفی آن نمايان شده است. ايران از ساليان 
شدت  روز  هر  و  شده  اعمال  تحريم هاي  به  توجه  با  گذشته 
گرفته از سوي آمريكا با ايجاد اقتصاد مقاومتي و رساندن خود 
شرايط  در  را  خود  حدي  تا  بود  توانسته  خودكفايي  سطح  به 
تاثير  اگرچه  مي رسد  نظر  به  و  كند  حفظ  تحريم ها  بحراني 
اما  بود  خواهد  نمايان  بسيار  ما  كشور  اقتصاد  بر  كرونا  بحران 
سطح  افزايش  و  قبلي  بحران هاي  در  شدن  آبديده  جهت  به 
تاب آوري توانستيم در زمان مناسب تري خود را با شرايط كرونا 
و آماده شدن براي بحران هاي اقتصادي پيامد آن آماده كنيم.

بهبود  برای  بايست  جهان  كه  گفت  می توان  جرات  به 
برگزيند. جديد  سياق  و  سبك  و  حل  راه  اقتصادی   شرايط 

اما چرا کرونا بر اقتصاد تاثیر منفي داشته است؟
اخالل در تامين مواد اوليه

محدوديت های ايجاد شده برای نيروی    
انسانی جهت انجام فعاليت های اقتصادی

توليد با ظرفيت پايين به جهت فسادپذيری
عدم امكان ذخيره محصوالت

نوسانات شديد قيمت ها
كاهش سطح تقاضا

ايجاد محدوديت های تجاری جهت صادرات
اخالل در واردات كاالهای اساسی

نااطمينانی نسبت به آينده كسب و كار 

اساسی  كاالهای  تأمين  در  حداقل  بومی  توان  به  توجه  با 
)اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد مردمی( يكی از ظرفيت 
كشورها جهت مقابله با اين بحران بوده است و مطمئنًا كشورهايی 
كه تكيه بيشتری به توان داخلی داشته باشند در شرايط كنونی 
گفت  مي توان  دارند.  بحران  اين  با  مقابله  در  بهتری  عملكرد 
اولين ضربه اين ويروس در حوزه اقتصاد به مشاغل و كسب و 
كارهای كوچك بوده است. مخصوصا مشاغلی كه در بازه زماني 
شامل  بيشتر  آسيب  ايران  در  جمله  از  مي گيرند  رونق  خاص 
حال كسب وكارهايي شد كه )2 ماه آخر سال و ماه اول سال 
جديد( اوج رونق خود را داشتند. مشاغلي كه به عنوان كسب و 

سايه سنگين كرونا بر اقتصاد و معيشت مردم
 مجتبی خوش لهجه
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كار با ريسك باال از سوي ستاد مقابله با كرونا معرفي شده اند 
بيشترين سطح آسيب را در اين ايام داشته اند. مشاغلی همچون 
هتل داری، رستوران، حمل و نقل، گردشگری و صنايع دستی و 
به طور كلی بخش خدمات كه بيش از 45 درصد ارزش افزوده 
كشور را شامل می شود. همچنين برخی از اين مشاغل و بنگاه ها 
و  تعطيلی شدند  به  ملزم  قانونی  اجبار  به  آموزشی  مراكز  مثل 
برخی به داليل ديگري از جمله فسادپذيری كاالها و مواد اوليه، 
همچنين عدم حضور نيروی كار در محل مجبور به تعطيلی بنگاه 
خود يا توليد با ظرفيت پايين شدندكه در پي آن كاهش سود 
و عدم توان پرداخت حقوق كاركنان در بردارد كه خود موجی 
اين  وجود  ادامه  داشت.  خواهد  بر  در  را  كار  نيروی  تعديل  از 
ويروس در جوامع به خصوص در ايران عاملی است تا موج دوم 
بيكاري را اين بار گسترده تر از سال قبل شاهد باشيم كه اثرات 
مخرب آن در ماه های آتی ظاهر خواهد شد و اين تنها تأثيرات 
مستقيم كرونا بر مشاغل است حال آن كه بزودي شاهد تاثيرات 
بود. نيز خواهيم  اقتصاد  بر  اين ويروس  و غيرمستقيم  مخرب 

بين  اين  در  نيست.  ويروس  كرونا  قضيه  همه  اين  البته 
محصوالت  كنندگان  توايد  جمله  از  شركت ها  از  برخي 
به  و  شدند  رو  به  رو  تقاضا  افزايش  با  شوينده ها  و  بهداشتی 
در  كه  مشاغل  برخي  همچنين  يافتند.  دست  بی سابقه  رونقی 
شدند  ايجاد  ويروس  كرونا  با  مبارزه  كرونا  محصوالت  تامين 
يافتند.  دست  سوددهي  به  سرعت  با  بودند  نوپا  كه  آن  با 
اين ويروس حتي بر صادارت كاالها نيز تاثير منفي داشته 
از  بخشي  صرفا  ويروس  انتشار  و  انتقال  جهت  به  و  است 
محصوالت در بازار صادرات مبادله مي شوند. بنابراين ضروری 

است كشور سهم زيادی از محصوالت  وارداتي را خود تأمين 
نمايد و در بخش محصوالت مورد نياز تامين سالمت و بهداشت 
كه تقاضاي بااليي در دنيا دارد به توليد و صادرات دست بزنيم. 
به نظر مي رسد در اين شرايط بايست اقدامات مطلوبي صورت 
گيرد تا معيشت و اقتصاد كشور دچار آسيب بيش از اين نگردد.

حمايت از واحدهای توليدی بر اساس ميزان
خسارت وارده با توجه به محدوديت منابع دولت

تحريك تقاضا از طريق تسهيالت خريد به عموم مردم
ارائه تسهيالت سرمايه در گردش به بنگاه های توليدی

كمك به فعاالن اقتصادی جهت ايجاد
زيرساخت الزم برای انجام فعاليت های 

دوركاری و راه اندازی فروش های مجازی
تسريع در عملياتی شدن اوراق گام )گواهی اعتبار مولد(

تسهيل در ترخيص كاالها در گمركات كشور
امهال حداقل چهارماهه تسهيالت بانكی واحدهای توليدی

تعويق سررسيد ماليات های ارزش افزوده 
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ریحانه واحدیان 

دنياي اينرنت و مصرف بهينه
توجه  با  است.  جامعه  آن  افراد  آرامش  و  آسايش  و  پيشرفت  اركان  از  جامعه اي  هر  در  مصرف  بهره وري  و  بهينه  مصرف 
مي كنيم. تقديم تان  را  موبايل  از  آسان  و  مناسب  استفاده  جهت  كاربردي  اپليكيشن هاي  موبايل  از  استفاده  افزون  روز  رشد  به 

DataEye

می دهد  قرار  اختيارتان  در  ديتا  مصرف  مديريت  برای  كافی  امكانات   Digital Wellbeing مثل  درست  اپليكيشن  اين 
ديتا،  لحظه ای  مصرف  نمايش  با  باشد.همچنين  مناسبی  بسيار  گزينه   10 و   9 اندرويد  برای  می تواند  دليل  همين  به  و 
هستند. فعال  بي دليل  زمينه  پس  در  اپ های  كدام  و  كرده ايد  مصرف  داده  گيگابايت(  )يا  مگابايت  چند  مي كند  مشخص 

DataEye  •

قيمت: رايگان   •

LotusFlare Inc :سازنده  •

سيستم عامل: اندرويد  •

حجم: 5 مگابايت  •
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My Data Manager

نمايش  شما  به  رومينگ  و  وای فای  موبايل،  داده  تفكيك  به  را  مصرفی  اينترنت  حجم  كه  كاربردی  اپليكيشن  يك 
زمان  و  مصرف  مورد  در  مي توانيد  همچنين  می كند.  مصرف  ديتا  چقدر  اپ  هر  كه  ببينيد  می توانيد  اين  بر  عالوه  می دهد. 
مي دهد. فرد  به  را  مصرفی  داده  پايش  برای  مختلف  دستگاه  چندين  اتصال  امكان  يا  و  كنيد  تنظيم  آالرم  خود  حجم  اتمام 

My Data Manager  •

قيمت: رايگان   •

Mobidia Technology :سازنده  •

سيستم عامل: اندرويد  •

حجم: 16 مگابايت  •

Data counter widget

 با نصب آن يك ويجت كوچك مي توانيد داده مصرفي خود 
را ببينيد. البته بين ديتای گوشی و حجمی كه از اينترنت وای فای 
استفاده كرده ايد تمايز قائل می شود. ويجت برنامه هم با امكانات 
رومينگ،  مصرف  به  همچنين  است.  شخصی سازی  قابل  خوبی 
هيستوری استفاده از ديتا و پيكربندی های مختلف برای پلن های 

ديتا نيز دسترسي داريد.
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اندیشمندی که از نو باید شناخت

كانون  موسس  پدرش  گشود.  جهان  به  ديده  سبزوار  نزديكی  در  كاهك،  در   1312 سال  آذر  دوم  در  شريعتی  علی  دكتر 
رويارويی  اولين  اين  و  داد  او رخ  بازداشت  اولين  بود. در سال 1331،  متواضع و حساس  زنی روستايی  مادرش  و  حقايق اسالمی 
شريعتی  كرد.  ازداوج  همكالسی هايش  از  يكی  رضوی،  شريعت  پوران  با   1347 سال  تير   24 تاريخ  در  بود.  حكومتی  نظام  و  او 
ادامه  ادبيات  رشته  در  و  فرانسه  در   1341 سال  در  را  خود  عالی  تحصيالت  و  گذراند  مشهد  در  را  خود  دانشگاهی  تحصيالت 
داد. در سال 1343 به ايران برگشت و در مرز دستگير شد. حكم دستگيری از سوی ساواک بود و متعلق به 2 سال پيش يعنی 
تير ماه 1352،  تا  آبان ماه 1351  از  بود.  بود و در عين حال الزم االجرا  به همان دليل معلق مانده  ايران كه  از  در هنگام خروج 
به چاپ  اسم مستعار  با  بعد، متن سخنرانی های دكتر  به  تعطيلی  از  و  بود  او  دنبال  به  آورد. ساواک  زندگی مخفی روی  به  دكتر 
می رسيد. شريعتی بعد از ورود به سواتهمپتون انگلستان، به طرز مشكوكی از دنيا رفت. دليل رسمی مرگ وی حمله قلبی اعالم 
امام  حرم  در  را  وی  بود  بود  خواسته  كه  خود  وصيت  خالف  بر  شريعتی  می كنند.  ياد  شهيد  نام  با  او  از  بسياری  ايران  در  شد. 
شد. سپرده  خاک  به  دمشق  شهر  در  ابوطالب،  پسر  علی  دختر  زينب)س(،  حرم حضرت  در  كنند،  دفن  مشهد  در  شيعيان  هشتم 

انديشه ها: 
مذهبی  باورهای  از  برخی  به  نسبت  نقادانه  رويكردی  حال،  درعين  و  بود  مسلمان  متفكران  از  يكی  شريعتی 
و  می داند  شده  مسخ  سنت  مظهر  را  صفوی  تشيع  خاص،  به طور  او  نداشتند.  اسالمی  ريشه های  او  زعم  به  كه  داشت 
مي باشد. شناسان  اسالم  بزرگترين  از  يكي  او  می كرد.  معرفی  جبرگرايی  و  تقليد  خرافه،  اسارت پذيری،  با  توام  را  آن 

شهادت: 
به  با تصحيحات وی  بعدها  و  است  ايراد شده  اسفند 1350   6 در  كه  است  نارمك  جامع  در مسجد  متن سخنرانی شريعتی 
است. رسيده  چاپ  به  آدم  وارث  حسين  عنوان  تحت  شريعتی،   19 اثار  مجموعه  در  متن  اين  يافت.  انتشار  كتاب  يك  صورت 

هنر خوب مردن را 
همه بلد نیستند

 زيرا 
هرکس آنچنان می میرد 

که زندگی می کند
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توصيح مختصری از كتاب حسين وارث آدم با عنوان »شهادت«: 
زمينه ی سياسی شهادت، پايان جشن های دو هزار و پانصد 
ساله شاهنشاهی و اوجگيری مبارزات مسلحانه است كه منجر 
به دستگيری و شهادت برخی از آشنايان و شاگردان شريعتی 
شد. امير پرويز پويان شاگرد وی در دانشگاه مشهد در 3 خرداد 
و احمد رضايی در 11 بهمن 1350 به شهادت رسيدند و حكم 
تيرباران بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق نيز در صادر شد.

و اما زمينه ی نظری “شهادت” را می توان ارائه ی نظريه ای 
بديل در برابر “شهيد جاويد” صالحی نجف آبادی  دانست كه 
در آبان 1349 انتشار يافت و شريعتی صراحتا در متن كتاب به 
آن اشاره می كند. شريعتی در ابتدا شهادت را در متن مكتبی كه 
شهادت در آن معنا می دهد، قرار می دهد چرا كه به گفته ی وی 
شهادت حسين  می بايست در اتصال به آن تسلسل نهضتی كه در 
تاريخ ابراهيمی وجود دارد معنا شود و انقالبش تفسير شود و اگر 
به صورت مجرد حسين را در تاريخ مطرح كنيم و جنگ كربال را 
يك حادثه غم انگيز گذشته در بياوريم، در برابرش فقط ميگرييم.

يكی  بكند،  می تواند  كار  دو  حسين  امام  شريعتی  نظر  از 
اينكه چون نمی تواند مبارزه سياسی كند به مبارزه ی علمی و 
می نويسد: انتخاب شهادت. شريعتی  ديگری  و  بپردازد  فكری 

بيايد در خود   ” مفاويه از خدا می خواهد كه امام حسين 
بدهد،  تفسير درس  بدهد،  فقه درس  و  بنشيند  دمشق  مسجد 
آيات  تفسير  بدهد،  درس  توحيد  بدهد،  درس  اسالمی  معارف 
بدهد،  درس  می خواهد  دلش  چه  هر  و  پيامبر  سيره  و  فران 
بودجه اش كامال تامين است! فقط به آن كارهای سياسی كه 
برای اما سبك است! كاری نداشته باشد. ولی حسين می داند 
كه “ارزش هر كاری در جامعه به اندازه ای است كه دشمن از 
آن كار ضرر می بيند”. چكار بكند؟ بايد قيام كرد، قيام مسلحانه. 
“نمی تواند”. و حسين  می خواهد  “توانستن”  مسلحانه  قيام  اما 

كه  نيست  مرگی  شهادت  ما  فرهنگ  ”در  می نويسد:  او 
دشمن ما بر مجاهد تحميل كند شهادت مرگ دلخواهی است 
و  بيداری  و  و شعور  منطق  و همه  آگاهی  با همه  مجاهد  كه 
 ” كه  می گيرد  نتيجه  و  می كند”  انتخاب  خود  خويش،  بينائی 
و  ايمان   يك  پيروان  كه  هنگامی  عصرها  و  قرن ها  همه  در 
را  حيات شان  و  عزت شان  جهاد،  با  دارند  قدرت  اعتقاد،  يك 
تضمين می كنند و وقتی كه به ضعف دچار شدند و همه اكانات 

مبارزه را از آن ها گرفتند، با شهادت، حيات و حركت و زندگی 
و ايمان و عزت و آينده و تاريخ خويش را تضمين می كنند”.

هر انقالبي دو چهره دارد:  خون و پيام 
و هركسي اگر مسؤوليت پذيرفتن حق را انتخاب كرده است 
و هر كسي كه مي داند مسؤوليت شيعه بودن يعني چه، مسؤوليت 
آزاده انسان بودن يعني چه، بايد بداند كه در نبرد هميشه تاريخ و 
هميشه زمان و همه جاي زمين ـ كه همه صحنه ها كربالست، 
و همه ماه ها محرم و همه روزها عاشورا ـ بايد انتخاب كنند: يا 
خون را، يا پيام را، يا حسين بودن يا زينب بودن را، يا آن چنان 
مردن را، يا اين چنين ماندن را. اگر نمي خواهد از صحنه غايب 
ديگر  و  است  گذشته  وقت  حال  هر  در  عذر مي خواهم،  باشد. 
فرصت نيست و حرف بسيار است و چگونه مي شود با يك جلسه، 
از چنين معجزه اي كه حسين در تاريخ بشر ساخته است و زينب 
حديث  بگويم  مي خواستم  آن چه  گفت؟  سخن  است،  پرداخته 
مفصلي است كه در اين مجمل مي گويم به عنوان رسالت زينب، 
»پس از شهادت« كه:»آنها كه رفتند، كاري حسيني كردند، و 
يزيدي اند...!« وگرنه  كنند،  زينبي  كاري  بايد  ماندند،  كه  آنها 

باسپاس از قهرمانان سالمت و قهرمان 
شهر من، شهيد عباس انصاری مهربانی
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گ و هنر - سینما و تئاتر
فرهن

عيل عليزاده

روانشنايس و سينام

1BR داستان فیلم
درباره دختری به نام سارا است كه برای شروع زندگی جديد 
به  كه  چيزی  آن  او،  همسايه های  اما  می رود  آنجلس  لس  به 
از  نيستند. يك شب در حالي كه صدايي مي شنود  نظر می آيد 
خواب بيدار شده و در جستجوي صدا كه خود جاي تحليل دارد 
مي رود و متوجه حضور يكي از همسايه ها در خانه خود مي شود. 
همسايه او با بستن و تزريق دارو به سارا در حالي كه در راهرو 
همسايه  مرد  با  هم  همسايه  آن  و  برده  پناه  ديگر  همسايه  به 
مي ايد  هوش  به  كه  زماني  سارا  مي شود.  بيهوش  است  همراه 
به  است.  نظارت  تحت  اتاقي  در  و  دارد  تن  بر  خاصي  لباس 
جهت هوشي كه دارد در تعامالت اوليه با زندانبان خود متوجه 
 مي شود كه اگر مي خواهد درد زيادي نكشد بايد دردي را كه به 
انتهاي  در  كه  مجموعه  آن  رييس  بپذيرد.  مي كنند  تحميل  او 
بنياد بزرگتري  داستان متوجه مي شويم رياست اصلي كارتل و 
است كه كل محله يا به تعبيري كل جهان را مديريت مي كند از 
رفتار درماني و دريافت پاداش در صورت رفتار صحيح صحبت 
مي كند و شرطي شدن در روانشناسي را به خوبي مي توانيم در 
اين فيلم ببينم. هرچند كه اين فيلم در بحث اجتماعي و جامعه 

شناسي و سياسي و اقتصادي حرف زيادي براي گفتن دارد.

كارگردان: ديويد مارمر 
سال ساخت: 2019 

محصول كشور: آمريكا 
ژانر:  وحشت و هيجان انگيز 

بازيگران: نائومی گراسمن، جايلز ماتی، آلن بلومنفلد، تيلور نيكولز 

همواره و در هر حیطه که با انسان در ارتباط است روان شناسي حرفي براي گفتن 
دارد. فیلم ها داستان هاي روايت شده از زندگي انسان ها و تعامالت آن ها هستند.
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داستان فیلم پلتفرم
داستان مربوط به يك سازه عمودي مطبق است كه تعداد زيادی انسان در آن زندانی هستند. از باالترين طبقه )طبقه اول( تا پايين ترين 
طبقه )طبقه 333( در هر سلول 2 نفر برای يك ماه زندگی می كنند و تا وقتی يكی از آن ها از بين نروند با هم هستند. انسان ها به خواسته 
خود در اين سازه محبوس هستند هرچند تعدادي دوره محكوميت زندان خود را طي مي كنند. سكويی برای غذارسانی به زندانيان وجود دارد 
كه هر روز مقدار زيادی غذا روی آن وجود دارد كه بر اساس سليقه تمام زندانيان كه در ابتدای ورود از آن ها پرسيده شده است، به زيباترين 
شكل تزئين و اماده شده است.  اين سكو از طبقه اول شروع به حركت می كند و در هر طبقه )سلول( چند دقيقه توقف می كند تا افراد از 
آن تناول كنند ولی اجازه ندارند از غذاهای روی سكو برای خود ذخيره كنند و فقط می توانند از آن بخورند. در اين فيلم به خوبي طبقات 

اجتماعي و قوانين و قواعد اجتماع كه گاهي اخالقيات را جابه جا مي كند تا بقا ادامه پيدا كند به خوبي به نمايش درآمده است.

كارگردان: گالدر گازتلو-اوروتيا
سال ساخت: 2019

محصول: كشور اسپانيا
ژانر: علمي، تخيلي، ترسناک، مهيج

بازيگران: ايوا ن موسيج، اميلو باله سوكا، الكساندرا ماسانكاي
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زهرا خوش لهجه 

فرهنگي و اجتماعی

نقش فلسفه در پيشگيری از آسيب های اجتماعی 

 يكی از مسائل مهم در مورد نوجوانان و كودكان باال بودن 
ميزان خطا در تصميم گيری آنان است. به نوعی ساده لوحی يا 
مورد اغفال قرار گرفتن از سوی شيادان در شيوه تربيت فرزند 
احترام  بزرگترها  به  بايد  كه  مسئله  اين  به  ما  در كشور  است. 
گذاشت و حرف آن ها را گوش كرد، دارای جايگاه وااليی است و 
خانواده ها به اين موضوعات اهميت خاصی میدهند. همچنين 
پيوندهای خانوادگی و نسبت های فاميلی مثل عمو و دايی و عمه 
و خاله و... نيز قوی است. اينگونه برآورد می شود كه افراد دارای 
نسبت های فاميلی قابل اعتمادتر از بيگانگان هستند و صالح ما 
را می خواهند. شايد اين ضرب المثل را شنيده باشيد  “فاميل اگر  
گوشت يكديگر را بخورد، استخوان های هم را خاک می كنند” 
اين به اين معنی است كه نزديكان صالح يكديگر را می خواهند 
و مورد احترام هستند، اگر خصومتی هم باشد. اما وقتی  به آمار 
نگاه می كنيم، در تجاوز به كودكان اغلب از سوی نزديكان مورد 
اعتماد رخ داده است. وقتی به مسئله اعتياد نگاه می كنيم نيز 
اغلب از طرف نزديكان مورد اعتماد كه رابطه آن ها با كودک يا 
نوجوان نياز به بازنگری زيادی نداشته و والدين آسوده خاطر از 
ايمن بودن آن رابطه بوده اند. تعارف سيگار يا مواد يا قليان برای 
اولين بار اتفاق افتاده است. همچنين به موضوع خيانت از سوی 
می شويم،  مواجه  امر  همين  با  می كنيم  نگاه  كه  نيز  همسران 
در  است.  داده  رخ  طرفين  به  اعتماد  شرايط  در  ناسالم  رابطه 
بزرگسالی نيز در موضوع كالهبرداری های اقتصادی به همين 
را  مقابل  اعتماد طرف  ابتدا  افراد  يعنی  می شويم،  روبرو  اتفاق 
جلب می كنند و سپس از اين صميميت سوء استفاده می كنند.

وقتی تعداد آسيب های اجتماعی ناشی از اعتماد به ديگران 
ديگران  به  اعتماد  بودن  فضيلت  از  خود  به  خود  می رود  باال 
كاسته می شود و اين امر تبديل به يك رفتار اشتباه می گردد. 
اعتمادی جای  بی  و  بودن  رفتار شكاک  به طوری كه كمكم 
می شنويم  كنار  و  گوشه  در  كه  طوری  همان  می گيرد.  را  آن 
كه” به چشم هايت نيز اعتماد نكن” يا ”به هيچكسی اعتماد 
موجب  كم  كم  جامعه  در  بی اعتمادی  ميزان  افزايش  نكن”. 
رواج  جامعه  در  را  بدبينی  پارانويا،  به  شبيه  تفكری  افزايش 
در  افراد  و  می شود  كاسته  جامعه  سالم  روابط  از  و  داد  خواهد 
تنهايی و بدون مشورت امكان خطا های شان افزايش می يابد.

به نظر شما برای جلوگیری از اين اتفاق چه می توان کرد؟
و  مفهوم  انسان  رشد  زمينه  در  مهم  مباحث  از  يكی   
هر  معنای  و  چرايی  و  چيستی  به  فلسفه  است  فلسفه  مباحث 
چرا  و  دارد  معنايی  كه  چيزی  هر  كه  اين  می پردازد  چيزی 
بررسی كنه  ايجاد شده است. در حقيقت  دارد و چگونه  وجود 
مكالمه ها  در  سقراطی  سواالت  از  استفاده  و  چيز  هر  عمق  و 
شيوه  روبرو  فرد  احتمالی  نامناسب  واكنش  از  هراس  بدون 
ايست كه می توان برای كسب آگاهی بيشتر وشناختن كاملتر 
محال  نقيضين  ”جمع  قوانينی چون  كرد.مثال  استفاده  مفاهيم 
نقيض  های  و  ضد  بتوانند  تا  می كند  كمك  افراد  به  است” 
حرف های ديگران را پيدا كند و دچار تصميمات اشتباه نشود.  
 روان شناسان اين مفهوم را در قالب تفكر نقاد مطرح كردند. 
شيوه تفكری كه قبل از پذيرفتن هر چيزی به چيستی و چرايی 
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آن فكر می كند و آن را می سنجد و جنبه های مختلف بودن آن 
را بررسی می كند. معمواًل به دنبال تفكر نقاد، تفكر خالق پديد 
ميآيد. يعنی كودكان و نوجوانان پس از سنجيدن و سنگين و سبك 
كردن مسائل عالوه بر راه های قبلی راه های جديدی به نظرشان 
می رسد و می توانند از دريچه نگاه خودشان مسائل را حل كنند.

معمواًل جامعه ای پيشرفت می كند كه اعضای آن از ابراز عقايدشان 
می ترسند و مورد قضاوت قرار نمی گيرند. هرچند آنچه را بيان كرده اند كه 
مورد پذيرش سايرين باشد اما قابل احترام است. در چنين اجتماعی افراد 
برای خالقيت بيشتر و تصميمات جديدتر از يكديگر پيشی می گيرند. در 
حقيقت تا تفكر و تحليل نباشد هيچ كاری درست انجام نمی شود و تنها 
راهی كه می تواند ما را از تقليد و پيروی كوركورانه از عادت ها و سنت ها 
اثر  ترتيب  و  انجام  به  و نسبت  و حتی شايعات در جامعه نجات دهد 
دادن به سنت های خوب و درست مصمم تر كند. بيدار كردن قوه تحليل 
و تفكر در وجودمان است. هرگاه فرد يا گروهی شخصی را در مورد 
تصميم گيری  برای  كنند،  ترغيب  كاری  به  يا  كنند  متقاعد  موضوعی 
است.  نياز  شده  شنيده  حرف های  ارزيابی  و  نقادانه  تفكر  به  درست 

سواالتی که هر فردی برای تقويت تفکر 
انتقادی بايد از خود و ديگران بپرسد :

چه كسی به نفع اش می شود ؟
چه كسی به ضررش می شود ؟

چه كسی در مورد اين موضوع تصميم می گيرد؟
چه كسی بيشترين تاثير دارد؟

اين كار چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
چه رويكرد ديگری را نشان می دهد؟

چه راهكار ديگری وجود دارد؟
چه چيزی جلوی راه انجام اين كار قرار دارد؟
كجا اتفاقات يا شرايط مشابه االن بوده است؟

كجا بيشترين نياز به اين موضوع را دارد؟

 كی اين موضوع قابل قبول و كی غير قابل قبول است؟
 بهترين وقت برای عمل به اين قضيه چه موقعی است؟

 چرا اين يك چالش يا مشكل است ؟
 چرا مردم تحت تاثير اين قضيه قرار می گيرند؟

 چگونه اين موضوع در بقيه امور اختالل به وجود می آورد ؟
 چگونه می شود واقعيت را در مورد اين قضيه فهميد؟

 چگونه می شود با امنيت به اين موضوع رسيدگی كرد؟

اگر هر كدام از اين سواالت را وقتی با شرايط خاصی 
بر  مشكل  به  كمتر  بپرسيم،  خود  از  شويم  می  مواجه 
می خوريم. بهتر است به كودكان و نوجوانان اين فرصت 
تابع بی چون و چرای والدين و  را بدهيم كه به جای 
چه  و  مدرسه  در  چه  و  منزل  در  چه  بودن،  بزرگترها 
در اجتماع، توانايی و اجازه سوال كردن و نقد كردن و 
به  كه  .در صورتی  بدهيم  را  ديگران  نظرات  نپذيرفتن 
اين شيوه رفتار كنيم؛ ممكن است ابتدا دچار يك تضاد 
شويم و شايد بعضی ها اين خالف سنت رفتار كردن را 
برنتابند و رفتار منتقدانه كودكان و نوجوانان را بی ادبی 
و گستاخی استنباط كنند  .در حاليكه اين فرصتی است 
را  خود  تصميم گيری های  مسئوليت  افراد  اين كه  برای 
را كامال مطيع تربيت می كنيم،  افراد  بپذيرند. وقتی ما 
را  و تصميمات خود  گفتارها  و  رفتارها  آن ها مسئوليت 
نمی پذيرند و هميشه ديگران را موثر و مقصر می دانند؛ 
چون خودشان در آن نقش قوی نداشته اند .اگر ما افراد 
هرچند  كنيم  تربيت  تصميم گيری  به  قادر  و  مختار  را 
وقت  آن  باشد  ما  و  جامعه  نظر  مخالف  تصميمات شان 
تصميمات شان  مسئوليت  پذيرفتن  به  وادار  را  آن ها 
هر  مورد  در  كه  دهيم  اجازه  كودكانمان  به  می شوند  
مسئله ای كه پيش رو دارند فكر كنند و به داليل وجود آن  
فكر كنند البته اين كار را در مورد مسائل علمی كرده ايم. 
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آنا آخماتوا شاعره روس
АННА  АХМАТОВА

از ميان شاعران سده بيستم روسيه هيچ يك چون آخماتووا نداي مظلوميت مردم روسيه را اين چنين بي پرده و حجاب سرنداده 
است. حكايت زندگي وي بازتاب صادقانه تاريخ مصيبت زده روس است. معاصرانش شيفته شمايلش بودند. بلندباال و تكيده، پريده 
رنگ و شكيل با چشماني گودرفته و محزون و چهره اي فكور. نيمرخ بي مثالش را از بيني پرغرورش مي شد بازشناخت. كساني كه 
با وي مالقات داشتند تحت تاثير رفتار پرصالبت و شاه وارش قرار مي گرفتند. هيچ شاعري به اندازه آخماتوا سو   زه كارش عكاسان و 
نقاشان نبودند. او از تمام شاعران روس، حتي ماندلشتام و تسوتايوا كه استالين عذابشان داد، در ابراز شهامت و شهادت پرآوازه تر است. 
تبلور انديشه اش پس از انقالب بلشويكي با رويگرداني از آن آميخته به نوعي شور و شهرت به اشعارش رنگ و بويي حماسي بخشيد.

آنا آندريونا گارنكو در سال 1889 درشهر بالشوي فونتان نزديك ادسا متولد شد. پدر وي تكنسين كشتي بود. وي را با نام 
دوران  معموليش مي شناسند.  زندگي  در  و هم  در عرصه شعر  بود، هم  تاتاران  تبار  از  مادرش كه  ايام دوشيزگي  نام  آخماتوا  
كودكي اش را در مدرسه تزارسكي نزديك دهكده لنينگراد گذراند. بعدها خانواده اش  به كيف سفر كردند و او مشغول به تحصيل 
در رشته حقوق شد و سپس ادبيات را در پطرزبورگ ادامه داد. در 1910 با گوميلف ازدواج كرد و در 1911 نخستين اشعار خود 
را منتشر نمود و در 1912 نخستين دفتر شعرش را را با نام شبانگاه با مقدمه اي از كوزمين به چاپ رساند كه توجه زيادي را 
به خود جلب نكرد. اما دفتر دومش مهره ها در سال 1914 و چند ماه پيش از جنگ او را به شهرت رساند و در تيراژ بااليي 
به چاپ رسيد. دفتر سومش طره سفيد در سال 1917 و دفتر چهارمش در سال خداوندگار ما در 1922 انتشار يافت. وي در 
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سبك شعر از پوشكين و بلوک وحتي كوزمين پيروي مي كرد.
پس از جدايي از گوميلف همسر اولش با والدمير كازيميروويچ 
شيليكو كه شاعري با قريحه بود ازدواج كرد، اما پس از چند 
سال نيز از وي جدا گرديد. در سن پترزبورگ زندگي مي كرد 
وبعد از بلوک او را مي شد رهبر دنياي شعر و ادب دانست، هرچند 
كه اشعار وي بيشتر حول مسايل خصوصي زندگي خودش دور 
مي زد ولي به هر حال او شهرت خود را از بيان احساس از ابتدا 
تا انتهاي شعرش به زيبايي تمام بدست آورده بود، احساسي كه 
نه از سمبوليسم و نه از عرفان منشائ ميگرفت و همه جاي در 
واقعيت داشت و از اين حيث بر دل خواننده مي نشست. موضوع 
با  برخورد  نحوه  در  كارش  زيباي  كه  است  عشق  وي  اشعار 
موضوع و نوع پرداخت آن است. بسياري از آنها را ميتوان تغزالت 
 . درصبح  عزيمت  و  درشب  مالقات  كرد،  توصيف  دراماتيك 
از 20 بيت تجاوز  از 12 بيت است و  ابياتش  به ندرت كمتر 
نمي كند. قطعه زير يكي از آثار وي است كه بر شهرتش افزود. 

محبت حقیقي را نبايد با هیچ چیز ديگر

اشتباه کرد.... و او آرام است

چه حاجت سینه و سرشانه هايم را

به دقت در خز بپیچم،

چه حاجت با اين همه فروتني 

درباره عشق سخن بگويید.

آه که من چه خوب با اين آغاز؛

با اين نگاه آزمندي که در چشمان  خفته است آشنا هستم! 

و يا در قطعه ديگري ميگويد:
از روز عید سنت آگرافنا به اينطرف

چارقد سرخي را نگه داشته است.

خاموش است، اما همچون شاه 

داوود شاد و خوشحال است،

در حجره سرد و يخ زده اش ديوارها سفیدند

وکسي با او سخن نمي گويد.

من خواهم آمد و بر آستانه در خواهم ايستاد

و خواهم گفت: چارقدم را بده.

گذارد  نيز  آنا  اشعار  و  آثار  بر  را  تاثيرش  جنگ  شروع 
قطعات  و  حماسي  لحني  به  را  آرام  و  ساده  لحن  آن  و 
يا  و  غم  اشعارش  لحن  در  گاهي  كرد.  تبديل  سنگين 
لحن  يادآور  كه  لحني  كرد.  احساس  ميتوان  را  خشم 
است. شده  سروده   1919 سال  در  زير  است.قطعه  دانته 

آيا عصر ما جز اينکه در اوج و 

بحران درد و اضطراب خويش

بر دردناکترين زخم ما انگشت نهاده

و از عالج آن درمانده

اصوال از هیچیك از اعصار گذشته بدتر است؟

خورشید زمین همچنان در غرب مي درخشد

و بام شهرها برافروخته از شکوه میرنده اوست.

اما در اينجا مرگ به ترسیم صلیب بر خانه ها آغاز کرده

و کالغ ها را مي خواند و کالغ ها در پروازند.
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سال هاي سرد و سنگين حكومت استالين او را با آندرئي 
و  فكر  طرز  از  متاثر  فرهنگي  برنامه هاي  مجري  ژادانف 
صبوري  آخماتوا  كه  هرچند  كرد  طرف  استاليني  ايدئولوژي 
پيشه كرد و ناله اي سرنداد و بخاطر پسرش  كه در گوالگ 
كشور  از  خارج  به  مهاجرت  از  آخماتوا  نزد.  دم  مي برد  بسر 
سرباز زد اما نضام جديد به او برچسب )پنهنده داخلي( را زد 
و اشعارش را )اشرافي( خواند و بزودي پس از آن كه كميته 
مركزي سروده هايش را نكوهش كرد در سال 1946 از چاپ 
آن جلوگيري به عمل آورد. پسرش را سه بار دستگير و راهي 
زندان كردند و بسياري از دوستانش در زندان ها جان باختند و 
يا تيرباران شدند با اين همه او دست از بيان رنج و دردهاي 
ملت خويش به زبان شعر برنداشت كه از آن ميان بايست به 
در  روس  شاعر  يك  اثر  كرد،خاطره انگيزترين  اشاره  ركوئيم 
از زبان يكصد انسان سخن  دوران استاليني. او در اين شعر 
مي گويد كه با دهان بسته خسته او فرياد مي زنند. در دومين 
موخره ركوئيم كه در سال 1940 نوشت و امروز ميليون ها روس 
آن را حفظ هستند. خويش را در زمره شاعران روسيه جاي 
مي دهد و تا روزگار الكساندر پوشكين به گذشته باز مي گردد.

دوست داشتم نامشان کنم يك به يك آواز

دريغ که فهرست شان توقیف و نتوان در جايي يافت

همیشه و همه جا به يادشان خواهم بود

فراموش شان نکنم هرگز، هرچه بادا باد

معاصران و دوستان آخماتووا بر عنصر خودنمايي بيش از 

حد او در شعرخواني هايش و برخوردهاي شخصي و همچنيني 
نگراني جدي اش در كنكاش آنچه كه پس از مرگ درباره اش 
خواهند نوشت، انگشت مي گذارند. آخماتووا زندگينامه نويسانش 
مي كرد. تصحيح  را  آنان  روايت هاي  و  مي گرفت  نظر  زير  را 

از  چند   تني  كه  شد  سبب  آخماتووا  آثار  ترجمه  و  نشر 
پژوهشگران با بكارگرفتن نظريه هاياسطوره فرهنگي و عملكرد 
زوايه  از  او  ادبي  زندگي  و  آخماتووا  به شخصيت  كاريزماتيك 
ديگري بنگرند و به مفاهيمي چون آفرينش ذهني و خودسازي 
بپردازند.الكساندر  اخماتووا  زندگي  شرح  در  محوري  خود  و 
فداكارش  دوست  با  آخماتووا  روابط  شرح  به  ژولكوفسكي 
چوكوفسكايا مي پردازد كه همراه با او در دفاع از شاعر به عنوان 
يك سمبل كرد. تحقيق اخير نانسي اندرسن كه ارزشمندترين 
تفهيم مي كند كه  به خواننده  است  ترجمه كرده  را  اشعار وي 
انديشمند  شاعره  اين  اشعار  در  را  اصلي  نقش  اخالقي  انگيزه 
دارد.  آخماتووا در عصر نقره اي فرهنگ روسيه دست به قلم برد 
كه هر نويسنده و شاعر انديشمند و در پي كسب آزادي را به 
سيبريه تبعيد مي كردند و يا به نوعي زير فشار دستگاه سانسور 
سلطه  ايام  به  كه  دوراني  مي گشت،  نابودي  به  محكوم  زمان 
سبوليست ها شهرت داشت و وي تنها مي توانست به شكلي غير 
مستقيم  با استفاده از سمبل ها ناگفته ها و حقايق واقعي را به 
تصوير بكشد. هرچند كه آخماتووا و نخستين همسرش نيكالي 
چند  تني  و  والدميرناربوت  و  ماندلشتام  اوسيپ  و  گوميليوف 
بنيان نهادند كه به وضوح و شفافيت شعر  را  جنبشي نوظهور 
اعتقاد داشتند. گوميليوف در سخنراني اش در سپتامبر 1912 از 
مكتبي به نام آكمئيسم نام برد كه درست مقابل سمبوليسم قرار 
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روشن  مالحظات  آخماتووا  اشعار  اندرسن  نظر  به  گرفت.  مي 
با  را  نفس  پيروان مكتب كالسيك و كف  و شفاف خصايص 
تالشي سراسر رومانتيك و خودآگاهانه و اين احساس كه خود 
تافته جدابافته اي است كه بنا به سرنوشتش، يا به حكم تاريخ 
مي آميزد. درهم  كند:  زندگي  دايمي  فاجعه  يك  در  مي بايست 

اخماتووا سرسپرده پوشكين بود و پس از آنكه حق سخن 
از جمله مرگ  درباره وي  را  مقاالت خود  يافت سلسله  گفتن 
پوشكين نگاشت كه تا دهه 1970 به چاپ نرسيد. آخماتووا در 
مرگ پوشكين همچون وكيل مدافع به دافع از وي مي پردازد و 
سخن چينانش را بي آبرو مي سازد. وي در ميان انبوه جمعيتي 
بدرقه  را  روس  سمبوليست  شاعر  بلوک  تابوت   1921 در  كه 
به  را  زندگي  آرزوي  بلوک  آنكه  درناک  انديشه  با  مي كردند 
قبل  ماه  چند  بلوک  كرد.  همراهي  گورستان  تا  را  او  برد  گور 
در سالمگر پوشكين گفته بود: آنچه پوشكين را از پاي دراورد 
آزادي خالق. از  محروميت  و  بود  اختناق  نبود،  رقيبش  گلوله 

در روز خاكسپاري بلوک بود كه آخماتووا مطلع شد همسرش 
گوميلوف را به اتهام ضدانقالبي بودن و توطئه عليه حكومت 
بلشويكي دستگير كرده اند و اندكي بعد هم او را تيرباران كردند. 
آن دوران سياه شاعران بسياري همچون والديمير ماياكوفسكي 
به  از  قبل  ماياكوفسكي  كردند.  خودكشي  ييسنين  سيرگئي  و 

گلوله بستن خود گفته بود:

قايق عشق

در تخاصم با زندگي و بقا

درب و داغون شده است

نگاه  کن

 جهان ارمیده است

چنین بود که تو بیدار شدي

 و با زمان و تاريخ و همه کائنات سخن گفتي

ييسنين هم قبل از بدار اويختن خويسن چنين نگاشته بود:

مرگ در اين زندگي چیز تازه اي نیست

هرچند که زندگي نیز چنین است

ماندلشتام دوست نزديكش عبارتي ماندگار را در اين باره از 
خود برجاي گذاشت: شعر در هيچ جاي دينا به اندازه روسيه اهميت 
ندارد، چراكه در روسيه مردم را بخاطر آن تيرباران مي كنند. طالعي 
كه خود نيز بعد از سرودن شعر درباره استالين بدان دچار شد.

در  كه  اختناقي  و  كابوس  و  احوال  و  اوضاع  اين  در   
به  نيز  شاعره  بود  حكم فرما  روسيه  بر   1930 سال هاي 
ترورها  از  دست  استالين  كه  زماني  واداشت.  فكر  و  تعمق 
هرچند  كرد  نگارش  به  شروع  دوباره  نيز  آخماتووا  برداشت 
لحن  بود و صدايم  تغيير كرده  كه خود مي گويد: دست خطم 
شاعر  دوستان  وصف  در  اشعارش  از  تعدادي  داشت،  ديگري 
ماندلشتام  كه  ورونژ شهري  نام  به  شعري  در  بود.  مبارزش  و 
مي پردازد. شاعر  اتاق  توصيف  به  بود  تبعيد  آن  در  سال  سه 

جايي که هیوالي وحشت و الهه هنر 
هر يك به گاه خويش بر آن مي نگرند.
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هستند،  جانداران  از  خاصی  گونه  كه  اين  عليرغم  انسان ها 
آدم های  می شوند.  تقسيم  متفاوتی   دسته های  به  تفكرشان  بدليل 
آرام. و  آدم های عصبانی  غمگين،  و  شاد  آدم های  ناراضی،  و  راضی 

تفاوت  از  حد  اين  به  انسان ها  چگونه  كه  كردم  فكر  اين  به 
رخ  اساسی  تغييرات  چه  آن ها  زندگی  در  شما  بنظر  می رسند.! 
جامعه ای  و  تولد  برای  يكسان  سرزمين  وجود  عليرغم  كه  می دهد 
می آيد؟ كجا  از  رفتاری  تفاوت  اين همه  كردن،  زندگی  برای  يكی 

بيشتر كه دقت می كنم، می بينم تفاوت در نوع نگرش انسان ها به 
زندگی شان، باعث تفاوت در رفتارهای شان می شود. وقتی سراغ آدم های 
راضی می روی، متوجه می شوی كه خدا را شكر می گويند و راضی به رضای 
خدا هستند.آيا زندگی آن ها همان گونه كه توقع داشته اند، زيسته اند؟! 
واقعا همانطور كه آرزو می كرده اند، زندگی شان رقم خورده است؛ 

آيا روزگار به همان دل انگيزی است كه در  كه اين گونه شكرگذارند؟ 
همراهند؟ جديد  سال  در  آن ها  با  روزگار  آيا  می ديدند؟  روياهای شان 

از  ردی  می نشينی،  حرفهای شان  پای  وقتی  نه.  مسلما 
و  دارند  اندوه  هم  گاهی  هست،  زندگی شان  در  هم  مشكالت 
شكر. را  :“خدا  می گويند  نهايت  در  اما  می شود،  تر  چشمهای شان 

به  بحال  تا  آنچه  بخاطر  است،  كار شكرگذاری  بهترين  بنظرشان 
و  شكر  ارزش  كه  دارد  وجود  زيادی  چيزهای  است.  شده  داده  آن ها 
سپاس را دارد. بنظرم آن ها نيمه پر ليوان را می بينند و ياد گرفته اند كه 
توانايی  اختيار دارند زندگی كنند. در حقيقت آن ها  آنچه در  با  چگونه 
دارند كه داشته هايشان را بجای خواسته های شان جايگزين كنند. اين 
نقطه دل انگيز و آرامبخش، پذيرش است. همانجايی كه تو می توانی 
را  بهره  بيشترين  آن  از  و  كنی  زندگی  داری  اختيار  در  آنچه  با  فقط 
ببری. حال هرچه هست، زمان و مكان و پول و خانواده و محيط و 
جامعه و دوست و يا هر چيز ديگری كه در اختيارات قرار گرفته است.

اما آدم های ناراضی هميشه به دور دست ها نگاه دارند، فكر می كنند 
كه دائم بايد از مرحله ای به مرحله باالتر رفت و نبايد توقف كرد. آن ها 
آن مقدار كه برای رسيدن به مرحله ای از حرفهای شان تالش می كنند، 

حال خوب بهاری
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نمی برند.  لذت  آن  از  می كنند  پيدا  دست  آن  به  وقتی 
چون  نمی برند.  بهره  می كنند،  خرج  كه  آنقدر  يعنی 
فرصت تجربه طوالنی وكافی احساس رضايت را ندارند 
و بايد به مرحله بعد بروند. دنيا برای آن ها روی دور تند 
است و عجله دارد. آن ها از پاهای خسته خود ناراضی 
اند، از نرسيدن ها خسته اند و انگار روزگار برايشان طعم 
و مزه ندارد. گويی تالش مستمر روحشان را آزرده است.

می شوی،  متوجه  می روی،  كه  شاد  آدم های  سراغ 
از  پرده ای  هم  گاهی  قشنگ شان  لبخند  پشت 
پرده  كه  هستند  بلد  آنان  اما  دارد،  وجود  ناراحتی 
ارتباط  دنيا  با  لبخند  پنجره  با  و  زده  كنار  را  ناراحتی 
من  ذهن  در  را  سوال  يك  شاد  آدم های  كنند.  برقرار 
گونه  به  محيط شان  از  آن ها  درک  آيا  كردند،  ايجاد 
می بينند!؟ شادی  نهايت  در  را  چيز  همه  كه  ايست 

می شود  ارضا  نيازهای شان  واقعا  نه!  كه  اين  يا 
می يابند؟! دست  خوب  احساس  و  شادی  به  و 

دقت كه می كنم، متوجه می شوم كه آن ها مثل يك 
عميق  دريای  كنار  در  و  دارند  قالبی  هستند،  ماهيگير 

زندگی منتظر می نشيند تا فرصتی دست بدهد و شادی را صيد 
را  آن ها  خانه  درب  و  نمی آيد  زنان  قدم  وقت  هيچ  شادی  يعنی  كنند، 
انسان های شاد هستند كه شادی  بزند و در آغوش شان بپرد، بلكه اين 
را شكار می كنند. آن ها طمع ندارند و بدنبال شادی های بزرگ نيستند، 
پايان روز كه  بلكه شادی های كوچك نيز حالشان را خوب می كند. در 
كوچك  و  ريز  شادی های  از  پر  حال شان  سبد  می بينی  می كنی،  نگاه 
است،كوچك است اما بهر حال پر از شادی است. و اين سبد است كه آن ها 
را از ديگران متمايز می كند و موجب حسرت و تعجب ديگران می شود. 
و  هستند  بزنگی  گوش  و  قانع  آدم های  شاد،  آدم های  پس 
بيشترها  به  يافتن  دست  طمع  به  و  نمی دهند  دست  از  را  فرصت ها 
كوچك ها،  اين  شايد  نمی گيرند.  ناديده  را  اندک ها  باالترها،  و 
موقع  به  يا  دوست  يك  سالم  يا  پرنده  يك  صدای  يا  آبی  آسمان 
است. شادی  بهرحال  اما  باشد.  رهگذر  يك  لبخند  يا  كار  سر  رسيدن 

را  كوچك  شادی های  هستند  برعكس  غمگين،  آدم های  اما 
آنقدر  بايد  شادی  می كنند  فكر  و  می بينند  مسخره  و  اهميت  بی 
به  تنها  كه  باشد  خاص  آنقدر  و  بلرزاند  را  آن ها  قلب  تا  باشد  بزرگ 
است.   دسترس  از  دور  معموال  اغلب  اين  كه  يابد  اختصاص  آن ها 
همنشين آدم های آرام كه می شوی، دنيای غوغا هم باشی، بركه ای 
آرام می شوی بی توقع و ساده، بدون حاشيه، در پی آرامش هستند. معموال 
كارهايشان را خودشان انجام می دهند و بارشان را بر دوش ديگران نمی 
اندازند. از تنش دوری می كنند و معموال پايان دهنده به بحث و جدل ها هستند.

راستی چرا اينگونه اند؟ آيا همه سهم شان از زندگی را گرفته اند؟ آيا 
می آيند؟  بر  كارها  همه  پس  از  آيا  دارند؟  را  عالم  اين  در  غم  بی  دل 
نيست. اينطور  قطعا  ندارند؟!  ديگران  سوی  از  كمكی  هيچ  به  نياز  يا 

حتما كم وكاستی هايی در زندگی دارند، حتما جايی از روزگار تنهايی 
كمك  ديگران  اگر  شرايط  بعضی   در  حتما  برنيامدند.  كارها  پس  از 
می كردند، اوضاع بهتر می شد. اما آن ها ياد گرفته اند كه مستقل باشند. 
كارهای شان را تا آنجا كه می شود، خودشان انجام می دهند و مسئوليت 
خودشان و امور زندگی خود را به عهده می گيرند. آن هاخوب می دانند كه 
هر كسی در زندگی خود مشكالتی دارد و شايد نتواند به آن ها توجه الزم 
را داشته باشد و كمكی كند. آدم های آرام بی ادعا بودن را خوب بلدند. 
نمی برند. و منت حاتم طايی  را می خورند  بازوی خويش  نان  اصطالحا 

آشوب  پر  و  داغ  دنيا  می رسی،  كه  عصبانی  آدم های  به  اما 
دنيا،  بنظرشان  دارند.  توقع  كس  همه  و  چيز  همه  از  می شود.آن ها 
ديگران  می كنند  فكر  عصبانی ها  است!.  بدهكار  آنان  به  را  دنيايی 
بسازند. را  بايدخود  كه  است  حالي  در  اين  و  دهند  انجام  كاری  بايد 
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مهدی اسامعیلی راد

متولدين فروردين

باشند.  داشته  ماه خوبی  کارشناسی ممکن است  دانشجويان مقطع 
دانشگاهیان  هم  با  که  است  اين  دهید  انجام  بايد  که شما  کاری  تمام 
نیز  را  وقتی  پاره  است شغل  ممکن  مرحله،  اين  در  باشید.  همراه  خود 
اين  طی  در  می کند.  کمك  همیشه  اضافی  درآمد  کمی  دهید.  انجام 
است  ممکن  و  می رسد  نظر  به  خوب  اوضاع  مالی،  جبهه  در  مرحله 
باشد. خوب  گذاری های  سرمايه  برخی  انجام  برای  مناسب  زمان  اين 

متولدين ارديبهشت
در طی اين مرحله، بازرگانان ممکن است صبر خود را آزمايش کنند. 
تمام کاری که شما بايد انجام دهید اين است که پشتکار داشته باشید و با 
پیشرفت آهسته دچار حبس نشويد. کارمندان ممکن است با محدوديت 
زمانی روبرو شوند و ممکن است تحت فشار قرار گیرند تا نتايج بیشتری 
کسب کنند. اين ممکن است زمان بسیار خوبی برای دانش آموزان باشد، زيرا 
ستارگان نشان می دهند که حافظه و قدرت يادگیری ممکن است تند باشد.

متولدين خرداد

افراد حقوق بگیر ممکن است در اين مرحله خواهان ارتقاء و افزايش 
حقوق باشند. آن ها ممکن است در مورد آينده خود فکر کنند، و از اين 
نظر ممکن است ستاره ها از آن ها پشتیبانی کنند. در اين دوره، به سمت 
کارهای ناعادالنه برای کسب سود نرويد. اگرچه ممکن است اين مسئله 
در کوتاه مدت سودآور به نظر برسد اما ممکن است در درازمدت فاجعه 
بار باشد و ممکن است شما را با مشکل در اجرای قانون قرار دهد. ممکن 
نکنند. اتخاذ  را  مهم  تصمیمات  که  کنند  عمل  خوب  کارآفرينان  است 
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متولدين تیر

است  ممکن  آن ها  بپردازند.  موارد  برخی  به  بازرگانان  است  ممکن 
باال  خالص  ارزش  با  مشتريان  مورد  در  موضوع  همین  توضیح  به  نیاز 
داشته باشند. افراد حقوق بگیر ممکن است نیاز به افزايش بهره وری 
خود داشته باشند، زيرا ممکن است شغل آن ها تحت فشار باشد. آن ها 
ممکن است در شغل خود احساس امنیت کنند. در طول ماه، دانشجويان 
شوند. روبرو  سختی  شرايط  با  است  ممکن  تکمیلی  تحصیالت 

متولدين مرداد

برای متولدين مرداد که در دولت کار می کند، اين ماه ممکن است فرصتی 
سودآور برای معامله بلند مدت ايجاد کند. ممکن است کارمندان حقوق 
بگیر برای زمان تحت فشار قرار گیرند و رئیس آن ها ممکن است آن ها را 
برای کار بیشتر تحت فشار قرار دهد. دانش آموزان در آموزش عالی ممکن 
است توجه تیزبین داشته باشند و ممکن است شاهد پیشرفت آن ها باشند. 
متولدين مرداد همچنین ممکن است ثبات مالی در اين مدت نشان دهد.

متولدين شهريور

زيرا  باشد  مطلوب  است  ممکن  دوره  اين  مشاغل،  صاحبان  برای 
مشاغل  دارندگان  کند.  کسب  را  دهنده ای  پاداش  معامله  است  ممکن 
دانشجويان  کند.  کار  ماه سخت  يك  که  باشند  داشته  انتظار  می توانند 
نبینند.   را  با سخت کوشی خود  متناسب  نتايج  کارشناسی ممکن است 
بدست  برای  مناسبی  زمان  است  ممکن  اين  ارشد،  دانشجويان  برای 
آوردن درآمدی جانبی باشد که ممکن است به مخارج آن ها کمك کند.
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متولدين مهر

باشد،  تجاری  مشاغل  صاحبان  برای  مطلوب  است  ممکن  ماه  اين 
ممکن  آن ها  باشند.  راضی  خود  مالی  سودهای  از  است  ممکن  زيرا 
مالی  نظر  از  و  کند  تقويت  را  آن ها  که  دهند  انجام  را  معامله ای  است 
تحت  را  خود  کارمندان  است  ممکن  ببرد.  بیشتری  قدرت  به  را  آن ها 
کارفرمايانشان  باالی  انتظارات  مطابق  عملکردشان  و  دهند  قرار  فشار 
دنبال  را  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  که  آموزانی  دانش  باشد. 
باشند. پربار  و  متمرکز  کل  در  باشند  داشته  نیاز  است  ممکن  می کنند 

متولدين آبان

در طی اين مرحله، بازرگانان متولد آبان ممکن است سود مالی کسب 
کنند، که ممکن است با گذشت ماه بهتر شود. افراد حقوق بگیر ممکن 
است تاخیر در تحقق تالش های خود ببینند. برای بازرگانان، اين مرحله 
باشد که ممکن است  به همراه داشته  را  ممکن است معامالت منظمی 
آن ها را در مواقع غیرمترقبه مخفی نگه دارد. ممکن است بازرگانان در 
دهند. انجام  را  بزرگی  معامله  خالص،  ارزش  با  معامالتی  با  مدت  اين 

متولدين آذر

در اين مرحله، افراد شاغل ممکن است فرصت های شغلی دلپذيری را 
پیدا کنند. مشاغل جديد ممکن است پول بیشتری به آن ها بدهد. صاحبان 
مشاغل بايد نگران رقابت باشند. دانشجويان مقطع کارشناسی ممکن 
است بخواهند دوره خود را ترك کنند و فرصتی برای کسب درآمد بیشتر را 
بگیرند. با اين حال، آن ها ممکن است خوب عمل کنند که از مطالعات خود 
غافل نشوند. در جبهه مالی، مراقب باشید که از بودجه خود منحرف نشويد.
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متولدين دی

کند.  سقوط  است  ممکن  تاجران  برای  فروش  مرحله،  اين  در 
نیاز  سقوط،  مديريت  و  اين  با  مقابله  برای  بازرگانان  است  ممکن 
نتايج  است  ممکن  شاغل  افراد  باشند.  داشته  استراتژی  تدوين  به 
می شوند.  آن ها  ارتقاء  موجب  رو  اين  از  آورند،  بدست  خوبی  بسیار 
داشته  سريع  پیشرفت  است  ممکن  عالی  آموزش  در  آموزان  دانش 
ممکن  کنند  می  دنبال  را  عالی  تحصیالت  که  آموزانی  دانش  باشند. 
امتحانات می درخشند. در  بنابراين  کنند،  پیدا  انگیزه تر  با  را  است خود 

متولدين بهمن

افزايش  ذهن  در  را  خود  فروش  مدت  اين  در  تاجران  است  ممکن 
دهند. با اين حال، ممکن است در تالش برای دستیابی به اهداف خود 
با موانع روبرو شوند. ممکن است بازرگانان بخاطر اين که کار خود را از 
دست ندهند بلکه تالش بیشتری انجام دهند. افراد حقوق بگیر ممکن 
است در موقعیت فعلی خود احساس خوشبختی کنند. دانش آموختگان 
و  باشند  داشته  خود  دانشکده های  در  خوبی  پیشرفت  است  ممکن 
می کنند. عمل  کارآمد  بسیار  خودشان  که  برسند  نظر  به  است  ممکن 

متولدين اسفند

برای  فرصتی  است  ممکن  شاغل  متخصصان  مرحله،  اين  طی  در 
نیاز به  با اين حال، ممکن است آن ها  دريافت يك پیشرفت پیدا کنند. 
کار به دور از خانه داشته باشند و شايد نیاز باشد که تصمیم بگیرند که 
آيا می خواهند اين کار را انجام دهند. کارآفرينان ممکن است معامالت 
عمده ای انجام ندهند. در طی اين مرحله، حرکات سیاره ای ممکن است 
بتوانند به  يا هنر باشد. آن ها ممکن است  به نفع دانشجويان در زمینه 
خوبی درس بخوانند. بچه های دبیرستان که قصد تحصیل در دانشگاه های 
شوند. موفق  است  ممکن  تالش  صورت  در  دارند،  را  کشور  از  خارج 
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 فرم عضویت

همراهان گرامی مجله ذهن آويز
اولين باشيد!

به محض نشر نسخه الكترونيكی ذهن آويز آن را دريافت  كنيد!
كافی است اطالعات زير را به آدرس ايميل ما ارسال كنيد.

info@zehnavizonline.ir :آدرس ايميل جهت ارسال اطالعات

نام: 

نام خانوادگی:
سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:
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