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بیر
رد

ن س
سخ

رسآغــــاز ...

دکرت انیس خوش لهجه صدق

تيرماه، ماه شروع طراوت و زیبایی های تابستان و آغازی بر گشت و گذار در طبيعت، هم زمان با تعطيالت دلنشين پایان سال تحصيلی 

که همواره برای هر فردی در ایران خاطرات خوشی را به ذهن متبادر می کند، شناخته شده است. هرچند که چند ماهی است حضور ویروس 

کرونا همه تفریحات و گردش های دست جمعی را یا برهم زده است و یا با اضطراب همراه کرده اما همچنان این ماه طراوت و زیبایی و 

خاطرات خوش خود را به همراه دارد. در تيرماه امسال با اعياد و شهادت بزرگان دین مبين اسالم از جمله والدت با سعادت حضرت معصومه 

سالم اهلل عليهما و روز دختر و والدت با سعادت امام هشتم امام رضا عليه السالم این دو نور و ذریه با برکت هستيم، همچنين آخرین روز 

این ماه، شهادت حضرت امام محمد تقی )ع( که سالم خدا بر او باد پيشوایای شيعيان را به سوگ می نشينيم، هر چند که واقعه هفتم تير 

و شهادت بزرگان پيرو این امام همام را نيز در ابتدای ماه شاهد هستيم.

اجتماعی  و  فرهنگی  نگاهی  با  بيشتر  می توان  را  ماه  تير 

هشتم  دختر،  روز  تير  سوم  اصناف،  روز  تيرماه  یکم  شناخت. 

تير روز مبارزه با سالح های شيميایی و ميکروبی، دهم تير روز 

صنعت و معدن، چهاردهم تير روز قلم، هجدهم تير روز ادبيات 

کودک و نوجوان، بيست و یکم تير روز عفاف و حجاب، بيست و 

سوم تير روز گفت و گو و تعامل سازنده با جهان، بيست و پنجم 

تير روز به زیستی و تامين اجتماعی، همه و همه یادآور فرهنگ 

سازی در راستای ایجاد بنيانی قوی از نيروی انسانی در جامعه 

را به ذهن متبادر می شود. این شماره با شعار قلم، فرهنگ، 

سالمت و پرداختن به موضوعات مختلف متناسب با این ماه 

تالش کردیم تا لحظات خوش و غنی را برای شما خوانندگان 

عزیز رقم بزنيم، اميد است مورد قبول قرار گيرد.
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ذهن آویز ماه

 مریم نیرو

نوجوان و قلم سرمايه هاي يك كشور

ادبيات غنی ایران همواره یکی از برترین موضوعاتی بوده 
می کردند.  مباهات  آن  به  ایرانيان  تاکنون  دیرباز  از  که  است 
درگذشته کودکان نيز مشابه بزرگساالن در نظر گرفته می شدند 
و هيچ گاه برای آنان حق و حقوقی قائل نبودند. در فعاليت ها 
برای  که  وظایفی  شرح  و  حقوق  همان  زندگی  ساختار  و 
بود.  مطرح  نيز  کودکان  برای  می گرفتند  نظر  در  بزرگ ساالن 
نوع پوشاک، خوراک و نحوه فعاليت اجتماعی و آداب و معاشرت 
هيجانی   و  شناختی  رشد  هنوز  آن که  بدون  کودکی  سنين  از 
کودک در سطح مطلوبی قرار گرفته باشد از او توقع می رفت. 
اما از آن جا که در فرهنگ غنی ایرانيان معموال شاهد اسنادی 
فرهنگ  و  تمدن  و  اجتماعی  مساوات  و  اخالق  در  اولين ها  از 
هستيم، ردپای نگاشتن و مکتوب کردن بر الواح سنگی به شکل 
تصاویری کودکانه، انيميشن و حکایات و داستان های مناسب 
برای کودکان به چشم می خورد که خود حاکی از توجه خاص و 
ویژه به قلم و نگاشتن، همچنين به کودکان می باشد. در بيشتر 
کتب و تاریخ مکتوب شاهد قلم فرسایی های بزرگان ایرانی به 
دور از هرگونه ترس و با جسارت در بيان آنچه ضرورت آن را 
در جامعه زمان خود احساس می کردند به چشم مي خورد. ایران 
سال  هزار   6 با  فرهنگی  دیرینه  سابقه  با  کهن سال  کشوری 
تمدن و 2500 ساله و صاحب ادبياتی غنی و پربار هم در شکل 
شفاهی و هم به صورت نوشتاری است که کودکان این مرز و 
بوم نيز از این ميراث بی نصيب نمانده اند. از آن جا که سير تحول 
اوضاع  و  اجتماع  فرهنگ،  تاثير  تحت  کشوری  هر  در  ادبيات 

سياسی و اقتصادی آن جامعه است، ادبيات کودکان و نوجوانان 
نيز در ایران از این مساله مستثنی نبوده است و می توان آن را 
به دوره هاي متعددي  تقسيم کرد. در هر دوره ای با سير نزولی 
است.  همراه شده  ادبيات  متفاوت  درونمایه های  با  یا صعودی 
امروزه در دوره خلق مستقل ادبی براي کودکان به سر مي بریم. 

منظور از ادبیات کودك و نوجوان چیست؟

ادبی  سروده های  و  نوشته ها  به  نوجوان  کودک  و   ادبيات   
از  بخشی  شامل  که  می گویند  نوجوانان  و  کودکان  ویژه ی 
است  قصه ها  مثل ها،  الالئی ها،  مانند  عامه،  شفاهی  فرهنگ 
در  نوشته هایی  نيز  و  اشعار  و  نمایشنامه ها  و  داستان ها  هم  و 
و  هنر  آن،  کاربردهای  و  علم  اجتماعی،  دانش  دین،  زمينه ی 
برای  سرایندگان  و  نویسندگان  که  می گيرد  دربر  را  سرگرمی 
نوشتار خود داراي  این  اما  نوجوانان پدید می آورند.  کودکان و 
ویژگي هاي متعددي است که آن را از ادبيات بزرگسال متفاوت 
مي کند بطور مثال مي توان گفت ویژگی های مهم ادبيات کودک 

و نوجوان بدین شرح است:
نوشتاری،  زبان  و  درک  توانایی  ساده،  بيان  و  زبان  با   .1
است. متناسب  نوجوانان  و  کودکان  تجربه های  و  تخيل 
می کند. کمک  خواننده  شخصيت  پرورش  و  رشد  به   .2

3. اهميت تصویر را برای کودک و نوجوان برابر با اهميت 
نوشته می داند و همواره بخشی از پيام را با تصویر بيان می کند.
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ارایه  هدف  با  نوجوانان  و  کودکان  براي  نوشتار  این 
آگاهي و دانش به آن ها متناسب با سطوح شناختي، هيجاني، 
که  مي گيرد  صورت  جامعه اي  هر  در  روز  دانش  و  هوشي 
هر  در  نوجوان  و  کودک  ادبيات  اهداف  مهم ترین  مي توان 
کشوري را در برخي ویژگي ها مشترک دانست که عبارتند از:

داشتن  دوست  شناختن،  برای  کودک  کردن  آماده  أ. 
آن. با  موثر  و  مناسب  ارتباط  برقراری  و  محيط  ساختن  و 

ب. شناساندن کودک به خویشتن و ایجاد خودآگاهی در شناخت 
دنيای خود، ایجاد احترام به اصالت انسانی و ميل به اعتالی مدام.
ج. سرگرم کردن و لذت بخش بودن و ایجاد فضای فانتزی .
د. عالقه مند کردن کودک به مطالعه و ایجاد عادت به آن.
جهان. در  آرامش  و  امنيت  و  صلح  تقویت  و  ایجاد  ه. 

فولکلور یا فرهنگ عامه همچنان که سرآغاز پيدایی همه ی 
نيز  کودکان  ادبيات  به خصوص  و  ادبيات  سرآغاز  هنرهاست، 
افسانه های  کودکان،  ترانه های  مثل ها،  الالیی ها،  است. 
و  عاشقانه  و  حماسی  و  ماجرایی  داستان های  خردساالن، 
اسطوره ها که همه زائيده ی تخيل و تفکر مردم اعصار مختلف 
تشکيل  را  نوجوانان  و  کودکان  ادبيات  اساس  و  بنياد  هستند؛ 
و  فولکلور  در  سرچشمه  کودکان  ادبيات  بنابراین  می دهد. 
بر روی زمين  به کهن سالی زندگی بشر  فرهنگ عامه دارد و 
است. مي توان گفت آنچه را که با ادبيات کودک و نوجوان نام 
مي نهيم به معنی واقعی آن، یعنی نوشته هایی که در آن حس 
و حال کودکانه حاکم باشد، به زبان و نثری مناسب سطح سواد 
کودکان نوشته شده و معموال همراه با تصاویر است؛ به عنوان 
یک شکل ادبی مستقل تقریبا از نيمه ی دوم سده ی هجدهم 
این  هنگام  دیر  ظهور  در  است.  آمده  پدید  جهان  در  ميالدی 
از  پيش  بودند.  مؤثر  اجتماعی  و  اقتصادی  ادبيات، عوامل  نوع 
عصر جدید )رنسانس( به کودکان بيشتر همچون بزرگ ساالنی 
و  خاص  نياز های  ویژه ی  ادبياتی  و  می شد  نگریسته  کوچک 
سطح درک و فهم آنان ضروری شمرده نمی شد. در کشورهای 
اروپایی، یکی از کتاب های چاپی ویژه ی کودکان جهان مرئی 
در تصاویر )1658م( از کومنيوس)1592-1670م( است. کتابی 

که آموزشی و درسی بود، ولی نخستين کتاب مصور کودکان به 
شمار می آید. بعدها »شارل پرو« در فرانسه و »برادران گریم« 
در آلمان، قصه های کهن و معروف سرزمين شان را گردآوری و 
بازنویسی کردند که این کتاب ها بسيار مورد توجه قرار گرفت 
ایران ترجمه شد. در سده ی  از جمله  و در کشورهای مختلف 
نوزدهم ميالدی تصاویر نقش برجسته ای در کتاب های کودکان 
یافتند و همچون امروز برای جلب توجه کودکان به داستان ها 
کمک به آن ها برای تجسم شخصيت ها و کنش های داستانی 
یک  به عنوان  بيستم  سده ی  تا  ادبيات  نوع  این  رفتند.  کار  به 
این سده  در  و  پذیرفت  یافت و شکل  تکامل  ادبی عمده  نوع 
نخستين  گفت  مي توان  ایران  در  رسيد.  خود  تکامل  اوج  به 
»نصاب الصبيان«  نام  به  نوجوانان  و  کودکان  فرهنگ نامه ی 
توسط ابونصر فراهی در قرن هفتم تدوین شد. فراهی با توجه به 
حافظه  نيرومند کودکان و دل بستگی آنان به شعر، واژه هایی را 
در شعرهای نصاب الصبيان گرد آورد تا کودکان با از بر کردن آن 
اشعار، واژه های عربی هر شعر را به یاد بسپارند. وی همچنين 
در البه الی شعرهای کتاب، آگاهی هایی درباره ی قرآن کریم، 
و  بيماری ها  شيعه،  امامان  پيامبر،  القاب  و  نام ها  دین،  اصول 
ماه های سال و... گرد آورده است. این فرهنگ نامه ی کوچک 
ایران  مسلمان  اطفال  زانوی  بر  که  است  قرن  هفت  از  بيش 
ظاهرا  و  است  داشته  قرار  ترکيه  و  هندوستان  و  ماوراء النهر  و 
نخستين کتابی است که پس از قرآن کریم برای آموختن زبان 
به کار می رفته است. طي گذر قرن ها و  برای کودکان  عربی 
دهه هاي مختلف در ایران نيز ادبيات کودک و نوجوان جایگاه 
خود را متناسب با نيازهاي گروه سني پيدا کرده است. از آنجا که 
ذایقه انسان ها در پردازش کالم و ادبيات متفاوت است همچون 
دیگر گروه هاي سني، ادبيات کودک و نوجوان نيز داراي انواع 
کرد. اشاره  زیر  موارد  به  مي توان  بيشتر  که  است  مختلفي 

داستان: داستان های واقعی و افسانه ها.
به  مربوط  کتاب های  علمی،  مطالب  شامل  غيرداستان: 
اکتشافات،  و  اختراعات  درباره ی  کتاب هایی  محيط،  و  اجتماع 

زندگی نامه و شرح حال و... 
شعر: شامل الالیی ها، اشعار بی معنی و پوچ، اشعار شوخی آميز 

بی سر و ته، قصه و حکایات منظوم است.
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ك زندگی سالم- بیماری ها
سب

دکرت انیس خوش لهجه صدق

به زیستی و خدمات بیمه ای و تامین رفاهی و اجتماعی

و  خاص  بيماری های  ليست  در  بيماری  سه  گرفتن  قرار 
تحت حمایت بيمه تامين اجتماعی خبر خوشی بود که به بهانه 
به آن می پردازیم.  تيرماه  اجتماعی 25  تامين  بهزیستی و  روز 
اسالمی  شورای  مجلس  تلفيق  کميسيون  مصوبه  طبق 
بيمه ای  پوشش  تحت  اوتيسم  و  پروانه ای  متابوليک،  بيماران 
مشکالت  گذشته  سال های  در  می گيرند.  قرار  خاص  بيماران 
بخواهند  متبوع  ارگان های  تا  شد  باعث  مبتالیان  این  متعدد 
پروانه ای  متابوليک،  بيماران  بيندیشند.  چاره ای  زمينه  این  در 
مشکل  دچار  همواره  درمان  باالی  هزینه  تامين  در  اوتيسم  و 
العالج جدید  و صعب  بيماران خاص  به  ارائه خدمات  بوده اند. 
نيازمند تامين منابع مالی باالیی است. می توان گفت طی این 
به  مبتالیان  جمله  از  خاص  بيماران  از  خوبی  حمایت  سال ها 
بيماری های ام.اس، پيوند کليه، تاالسمی، دیاليزی و هموفيلی 
این  که  خوشحاليم  و  است  گرفته  صورت  بيمه ها  توسط 
در  بگيرند.  قرار  درمانی  پوشش  تحت  می توانند  نيز  بيماران 
می کنيم. اشاره  بيماری ها  این  از  یک  هر  ویژگی های  به  زیر 

بیماری های متابولیکی:
که  هستند  ارثی  عوامل  از  ناشی  متابوليکی  بيماری های 
این  بروز  از  پيشگيری  برای  می دهند.  رخ  کودکی  در  معموال 
مشاوره  به  فاميلی  ازدواج  از  قبل  است  بهتر  بيماری ها  قبيل 
ژنتيک مراجعه شود و در مورد احتمال بروز این قبيل بيماری ها 
متابوليک  اختالل  نوعی    )PKU( بيماری  بگيرند.  مشورت 
ارثی است که جهش کروموزوم 12 باعث بروز آن می شود این 
بيماری یکی از انواع بيماری های ارثی است که در اثر کمبود 

آنزیم کبدی است  آنزیم فنيل آالنين هيدروکسيالز که نوعی 
در نوزاد به وجود می آید. نوزادان مبتال به بيماری فنيل کتونوری 
در ابتدای تولد طبيعي و بدون عالمت هستند و تا چند ماه اول 
ممکن است عالئم واضحی نداشته باشند. معمواًل اولين عالمت 
استفراغ است که گاهًا پزشک را به فکر استنوز پيلور می اندازد. 
تأخير در تکامل،کاهش رشد، بی قراری، بثورات اگزمائی، بوی 
رنگ  روشن شدن  اسيد(،  استيک  فنيل  علت  )به  ادرار  کپک 
موهای سر و چشم و پوست در چند ماه اول جلب توجه می کند. 
افراد  در  مو  و  پوست  است  ممکن  موارد  در صد  ده  در  ليکن 
مبتال روشن نباشد. مهمترین و گاهًا تنها عالمت این بيماری 
مشکالت عصبی است. تشنج در 25 درصد موارد بيماری دیده 
بی قراری،کاهش  دورسر،  سن،کوچکی  افزایش  با  می شود، 
توجه، حرکات تکراری دست ها و اندام ها و عقب  ماندگی ذهنی 
بدن  در  )کهير(  پوستی  راش های  است  ممکن  و  بروزمی کند 
بين می رود.  از  با رشد کودک  مبتال مشاهده شودکه  کودکان 
این بيماری معموال با تشخيص زودهنگام و رعایت رژیم غذایی 
در دوران نوزادی قابل درمان و پيشگيری از بروز عوارض است.

بیماری پروانه ای:
است  نادر  بيماری های  از  گروهی  بولوسا،  اپيدرموليسيس 
که باعث آسيب پذیرشدن پوست و ایجاد تاول می شوند. ممکن 
است تاول ها در واکنش به جراحات جزئی، حتی از گرما، ماليدن 
تاول ها  است  ممکن  حاد،  موارد  در  شوند.  ظاهر  خراش،  یا  و 
داخل بدن، مانند آستر دهان و یا شکم رخ دهند. این بيماری 
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بيشتر ارثی است و معموال در نوزادی و یا اوایل کودکی بروز 
می کند. عالئم و نشانه های بيماری پروانه ای بسته به نوع شان 
پوست شکننده  موارد هستند:  این  آن ها شامل  تغيير می کنند. 
که به راحتی تاول می زند، به خصوص روی دست ها و پاها، 
ناخن های بسيار ضخيم و یا بدون شکل، پوست ضخيم روی 
کف دست و پا، تاول و زخم کف سر و ریزش مو )زخم آلوپسيا(، 
پوست به ظاهر نازک )زخم آتروفيک(، برآمدگی و جوش های 
دندان  پوسيدگی  مانند  دندان  مشکالت  )ميليا(،  سفيد  پوستی 
پوستی  )دیسفاژی(،  بلع  در  مشکالت  شکل،  بد  مينای  از 
دردناک و خارش، تاول روی پوست و اطراف چشم ها و بينی، 
ناخن های  دادن  دست  از  پوست،  ریزش  پوست،  شدن  پاره 
دست و پا ، تاول یا فرسایش چشم، عرق ریختن بيش از حد

اوتیسم:
با  فرد  ارتباط  و  تعامل  نحوه  بر  و  است  رشدی  اختاللی   
دیگران و همين طور بر نحوه یادگيری و رفتار او تاثير می گذارد. 
ممکن  طفوليت  در  والدین  و  است  مادام العمر  شرایطی  اتيسم 
مشاهده  هرچندکوچک  را  اتیسم  عالئم  نخستين  است 
را  فرد  می توان  بلکه  نيست  درمان  قابل  اختالل  این  نمایند. 
مورد پشتيبانی قرار داد تا بتواند با این اختالل مادام العمر زندگی 
بهتر و باکيفيت تری داشته باشد. برخی عالئم متداول اتيسم که 
فرد ممکن است از خود نشان دهد این گونه است: عدم تماس 
وابستگی  تاخيری،  ارتباطی  و  گفتاری  مهارت های  چشمی، 
نسبتا  تغييرات  از  شدید  ناراحتی  زندگی،  روتين های  به  شدید 
جزئی، واکنش های غير منتظره به صداها، بوها، مناظر و لمس، 
عدم درک احساسات و حاالت عاطفی دیگران، تمرکز وسواسی 
عدم  کليشه ای،  و  تکراری  رفتارهای  و عالیق،  اشياء  روی  بر 
واکنش به نام تا 12 ماهگی، عدم اشاره به اشيا دور تا 14ماهگی

اس: ام  بیماری 
بر  که  است  مزمن  بيماری  یک   )MS( اسکلروز  مولتيپل 
از خفيف و  تأثير می گذارد، عالئم آن  سيستم عصبی مرکزی 
باشد  ناتوان کننده  یا  دائمی می تواند خسته  و  تا شدید  متناوب 
درمان MS معموال عالئم بيماری را هدف قرار می دهد، زیرا 
علت آن شناخته شده نيست و عالئم MS ناشی از فروپاشی 
ارتباط بين مغز و اعصاب است برای همين درمان کامل این 
بيماری فعال غيرممکن است و تنها تحقيقات و مطالعات انجام 
ام  بيماری  درمان عالئم  و  کنترل  برای  راه های  توانسته  شده 
مرکزی  اعصاب  بيماری مختص  این  باشد.  نتيجه بخش  اس 
بوده )مغز و نخاع( و ایجاد لکه های سفيد یا پالک های متعددی 
غالف های  شدگی  سفت  گویای  پالک ها  می کند.  مغز  در 
سفت  این  که  می باشند،  مغز  عصبی  )ميلين ها(  سلول های 
شيميایی  الکترو  جریان  انتشار  از  جلوگيری  شدگی  سخت  یا 
نتيجه  در  و  می شود  حرکات  در  اختالل  و  عصبی  رشته های 
فرمانی که از مغز صادر می شود به راحتی به اعضاء و ماهيچه ها 
نمی رسد و کار به راحتی انجام نمی شود. مغز فرمانده کل بدن 
بوده و در جایگاه رفيعی قرار دارد. شخص باید دقيقا این اندام 
مهم و حياتی را بشناسد و حداکثر مراقبت را از این اندام مهم 
موارد  این  شامل  اس  ام  بيماری  اوليه  و  مهم  عالیم  بنماید. 
در  اختالل  اختالالت جنسی،  است: سرگيجه، کاهش حافظه، 
کنترل ادرار و مدفوع، دوبينی و تاری دید، گزگز و مورمور شدن 
افسردگی،  و  بی حالی  عضالت،  گرفتگی  و  ضعف  انگشتان، 
و  سر  سنگينی  گفتن،  سخن  در  کلمات  بين  هماهنگی  عدم 
دیدن  شدن،  رنج  زود  و  حساس  غذا،  شدن  هضم  دیر  بدن، 
سردی  غذاهای  خوردن  به  عالقه  موارد،  برخی  در  کابوس 
در  بستنی،  و  ماست  مخصوصا  لبنيات  مانند  )اسيدی(  بخش 
ادرار، عدم تحمل هوای  بيماری عدم کنترل  صورت پيشرفت 
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هنگام  لرزش  و  تعادل  نداشن  گوشه گيری،  و  طلبی  انزوا  سرد،  هوای  و  سرد  آب  تحمل  عدم  گرم،  آب  و  گرم 
پاها. خصوصا  بدن  استخوان های  شدن  سرما  سرما  رفتن،  راه  هنگام  پا  ماهيچه های  نکردن  یاری  حرکت، 

تاالسمی:
طبيعی می شود. هموگلوبين  حالت  به  نسبت  بدن  کاهش هموگلوبين  موجب  که  است  ارثی  اختالل خونی  نوعی  تاالسمی 
سلول های قرمز خون را قادر به حمل اکسيژن می کند. تاالسمی می تواند باعث کم خونی شود و خستگی را در پی داشته باشد. 
در صورت ابتال به تاالسمی خفيف ممکن است نيازی به درمان نداشته باشد؛ اما حالت های شدیدتر ممکن است به انتقال خون 
منظم نياز داشته باشند. برای مقابله با خستگی اقداماتی مانند انتخاب رژیم غذایی سالم و ورزش منظم انجام می گيرد. برخی از 
کودکان عالئم و نشانه های تاالسمی را در بدو تولد نشان می دهند؛ برخی دیگر در طی دو سال اول زندگی و در برخی از افرادی 
نوع تاالسمی وجود دارد.  تأثير قرار گرفته و عالئم تاالسمی در آن ها دیده نمی شود. چندیدن  تنها یک ژن هموگلوبين تحت 
عالئم و نشانه های بروز یافته به نوع و شدت وضعيت فرد بستگی دارد. عالئم و نشانه های تاالسمی می تواند شامل این موارد 
باشد: خستگی، ضعف، پوست رنگ پریده یا مایل به زرد، بدشکلی های استخوان صورت، کاهش رشد، تورم شکم، ادرار تيره.

هموفيلی:
کافی  پروتئين های  فاقد  چون  نمی شود،  لخته  طبيعی  طور  به  خون  که  است  نادر  )ژنتيکی(  ارثی  اختالل  یک  هموفيلی 
می شوند  آسيب  محل  در  خونریزی  از  جلوگيری  باعث  پالکت ها  کمک  با  که  است  انعقادی(  )فاکتورهای  شدن  لخته  برای 
به  بدن،  درون  عمقی  خونریزی های  می گردد.  طوالنی  خونریزی  به  منجر  بيماران  این  در  نيز  کوچک  آسيب  یک  معموال  و 
اصلی  نوع  دو  باشد.  زندگی  کننده  تهدید  می تواند  بافت ها  و  اندام  در  داخلی  خونریزی  همچنين  و  آرنج  و  پا  مچ  زانو،  ویژه 
خون  در  موجود  انعقادی  فاکتورهای  ميزان  به  بسته   B و   A هموفيلی  نوع  دو  هر   .B نوع  و   A نوع  دارد:  وجود  هموفيلی 
می تواند به خفيف، متوسط یا شدید طبقه بندی شود. عالئم و نشانه های هموفيلی بسته به سطح فاکتورهای انعقادی، متفاوت 
اگر  باشد.  خارجی  یا  داخلی  می تواند  خونریزی  که  است  آسان  کبودی  و  حد  از  بيش  خونریزی  شامل  هموفيلی  عالئم  است. 
انعقادی کاهش خفيف داشته باشد، ممکن است تنها بعد از عمل جراحی یا ضربه، خونریزی ایجاد شود. در  سطح فاکتورهای 
به  خود  خونریزی  و عالئم  نشانه ها  ایجاد شود.  خونریزی  به خود  خود  است  ممکن  انعقادی،  فاکتورهای  کمبود شدید  صورت 
خودی عبارتند از: خونریزی غير قابل توضيح و بيش از حد در اثر بریدگی یا آسيب، یا بعد از عمل جراحی یا دندان پزشکی؛ 
کبودی های متعدد بزرگ یا عميق؛ خونریزی غير معمول پس از واکسيناسيون؛ درد، تورم یا خشکی مفاصل و درد هنگام حرکت 
مفاصل؛ وجود خون در ادرار یا مدفوع؛ خونریزی از بينی بدون علت شناخته شده؛ تحریک پذیری غير قابل توضيح در نوزادان
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برای همه ی ما پيش آمده است که پس از یک روز گرم و 
پر مشغله تابستانی به خانه برگردیم اما انرژی و توان آشپزی 
را نداشته و به دنبال یک غذای تابستانی ساده و سریع باشيم.

گرم  روز های  برای  می توانيد  مطلب  این  خواندن  با 
تابستانی خود یک منوی غذایی سریع و متفاوت داشته باشيد.

در ادامه 8 غذای تابستانی ساده را به شما آموزش خواهيم 
داد، با ما همراه باشيد.

ساالد ماکارونی با سس پستو

چه غذایی ممکنه راحت تر از یک کاسه پر از ماکارونی باشه؟
ندارید.  نياز  زیادی  اوليه ی  مواد  به  غذا  این  برای 
گيالسی. گوجه  پستو،  سس  شده،  پخته  فرمی  ماکارونی 
فروشگاه ها  از  آماده  صورت  به  می توانيد  را  پستو  سس 
خریداری کنيد اما اگر دوست دارید آن را در خانه تهيه کنيد 
پنير  ليوان   2/1 تازه،  ریحان  برگ  ليوان   2 حبه سير،   4 به 
پارمزان رنده شده،2/1 ليوان  دانه ی کاج یا دانه آفتابگردان 
دارید.  نياز  فلفل  و  نمک  و  زیتون  روغن  ليوان   2/1 خام، 
همه ی مواد به جز روغن زیتون را درون ميکسر بریزید و در 
هنگام مخلوط شدن کم کم روغن زیتون را اضافه کنيد تا 

یک سس یک دست داشته باشيد.

 

غذاهای مخصوص تابستون

سبزیجات و مرغ کبابی

و  و نمک  تازه  آبليموی  با  را  استخوان  بدون  سينه ی مرغ 
فلفل مزه دار کنيد و به صورت مکعبی یا هر شکلی که دوست 
و  بشویيد  را خوب  زمينی های کوچک  کنيد. سيب  خرد  دارید 
خرد کنيد، نيازی به پوست کندن نيست. هویج، مارچوبه، کلم 
بروکلی، چند حبه سير هم نياز دارید. همه ی مواد را درون یک 
سينی فر بریزید و با دست و دل بازی روغن زیتون بکر اضافه 
کنيد و کمی نمک. تنها کار باقی مانده قرار دادن سينی درون فر 

است،10دقيقه ی آخر پخت شعله گریل را روشن کنيد و تمام.

ساالد حبوبات

کاهو،  گيالسی،  گوجه ی  شده،  پخته  لوبيای  و  نخود   
سس  برای  پارمزان.  و  فتا  پنير  شده،  ساطوری  جعفری 
انار  دانه ی  اگر  نمک.  و  زیتون  روغن  و  تازه  آب ليمو ی  هم 
ساالد  به  خاصی  لعاب  و  رنگ  کردنش  اضافه  با  دارید  هم 
است. آماده  شما  پروتئين  از  سرشار  تابستانی  ساالد  می دهيد. 
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ساالد یونانی

فتا،  پنير  شده،  خرد  مکعبی  هنداونه ی  به  ساالد  این  برای 
و  کاهو  هسته،  بدون  زیتون  بخار پز،  هویج  گيالسی،  گوجه 
خنک. و  ساده  ساالد  یک  دارید.  نياز  چرب  کم  ماست  کمی 

ساالد سیب زمینی

جعفری  پخته،  عدس  شده،  خرد  مکعبی  آب پز  زمينی  سيب 
و  نمک  چرب،  کم  مایونز  سس  پيازچه،  و  ساطوری  شوید  و 
ساعتی  چند  مواد  بدید  اجازه  اگر  تازه.  آب ليموی  کمی  و  فلفل 
داشت. خواهد  بهتری  طعم  ساالد  کنند  استراحت  سس  درون 

برگر یونانی

نيم کيلوگرم گوشت چرخ شده گوسفنده، یک عدد تخم مرغ، 
نصف ليوان پنير فتا ی خرد شده، یک مشت بيبی اسفناج که درشت 
خرده شده اند، 3/1 فنجان گوجه ی خشک، 2/1 ق.چ نمک.
با یکدیگر مخلوط کنيد و خوب ورز دهيد.  را  تمام مواد 
برگر  شکل  به  و  کنيد  تقسيم  قسمت  چهار  به  را  مخلوط 
تا  دهيد  قرار  یخچال  درون  ساعت  یک  را  برگر ها  درآورید. 
گریل  را  آن ها  می توانيد  ساعت  یک  از  بعد  کنند.  استراحت 
کنيد. سرخ  روغن  کمی  با  زیاد  نسبتا  شعله  روی  یا  کنيد 
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احسان جعفری

مساله تاثير ورزش بر بدن انسان در تمامی سنين بر کسی پوشيده نيست و تابحال محققين زیادی تاثير مثبت آن را بر بدن 
انسان اثبات کرده و تاکيد بسياری بر لزوم انجام ورزش در تمامی سنين شده است. الزم به ذکر است که در دوران معاصر، گسترش 
بازی های رایانه ای باعث کاهش تحرک افراد باالخص در سنين نوجوانی می گردد که عوارض جبران ناپذیری به همراه خواهد 
داشت در عين حال انجام ورزش منظم و اصولی در این سن پيامدهای مثبتی را در پی دارد که در ادامه به بررسی آن ميپردازیم.

بدني  فعاليت  به  سني  گروه های  دیگر  از  بيش  نوجوانان 
کافي نياز دارند تا بتوانند به رشد جسمي و تکامل ذهني کافي 
با  که  است  حياتي  و  مهم  دوره ای  نوجواني،  به عالوه  برسند. 
فرد  و  است  تکاملي همراه  و  تغييرات جسمي، عاطفي، ذهني 
مجموعة  و  مي کند  آماده  بزرگسالي  مرحلة  به  ورود  برای  را 
نوجوان،  رفتارهای  بر  آن ها  تأثير  و  سني  دورة  این  تغييرات 
عادت های  از  بسياری  و   مي دهد  شکل  را  او  زندگي  سبک 
سالم و یا ناسالم در این دوران شکل مي گيرند و به دوره های 
بعدی زندگي نيز تسری مي یابند. افرادی که در نوجوانی ورزش 
می کنند در دوران پيری فعال تر هستند و تناسب اندام بيشتری 
دارند. مطالعات نشان داده است کسانی که در دوران نوجوانی 
تناسب  دیگران  به  نسبت  سالگی   70 از  بعد  می کنند  ورزش 
می توانند  باالتر  سنين  در  افراد  این  ضمنا  دارند.  بهتری  اندام 
کنند. ورزش  دارد  را  آن ها  سن  از  نيمی  که  فردی  کارایی  با 

انجام  به  نوجوانان  تشویق  که  است  ذکر  به  الزم 
هر  با  بودن  درگير  است.  مهم  بسيار  مدرسه  در  ورزش 
نباشند  حرفه ای  و  خوب  کامال  آن  در  اگر  حتی  ورزشی 
باشد. داشته  همراه  به  زیادی  فواید  آینده  در  می2تواند 

یکي از پيامدهای کاهش و یا نبوِد مشارکت در فعاليت بدني 
و ورزش، شيوع چاقي است؛ به طوری که شواهد نشان مي دهد 
در ایران بيشترین شيوع چاقي در سنين نوجواني دیده مي شود. 
چاقي با بيماری های مزمن و متعددی از جمله دیابت نوع دو، 

عروقي،  و  قلبي  بيماری های  و  باال  فشار خون  ليپيدی،  دیس 
سکتة مغزی، بيماری کيسة صفرا، وقفة تنفسي هنگام خواب، 
مرتبط  به هورمون  وابسته  و سرطان  گوارش  سرطان دستگاه 
است. از طرفی بسياری از خصوصيات دوران جوانی از جمله عدم 
ثبات، بی حوصلگی،  تخيالت،  هيجانات جنسی و بسياری از 
روحيات دیگر به وسيله ورزش قابل اصالح و تعدیل میباشند. 
این  نوجوانان  در  چاقی  بار  تاسف  شاخصه های  از  یکی 
در  چاقی  مستعد  بيشتر  درصد   70 چاق  نوجوانان  که  است 
رواج  هم  انگلستان  در  نوجوانان  در  چاقی  هستند.  بزرگسالی 
از  مشکالتی  دليل  به  را  نفر  هزاران  که  طوری  به  یافته 
است. کرده  بيمارستان  روانه  خواب  آپنه  و  دیابت  آسم،  قبيل 
داده  نشان  شده  انجام  لندن  دانشکده  در  که  تحقيقی 
به   2000 سال  در  مورد   872 از  چاق  نوجوانان  که  است 
این  در  که  یافته اند  افزایش   2009 سال  در  مورد   3806
داشته اند. را  افزایش  ميزان  بيشترین  چاق  دختران  بين 
فراوانی  کامپيوتری  و  ویدئویی  بازی های  که  عصری  در 
نيست  تعجب  جای  است  شده  ساخته  نوجوانی  سنين  ویژه 
است. افزایش  حال  در  اینقدر  نوجوانان  در  چاقی  که 
ميان  این  در  که  افزودند  محققان  گزارش  این  براساس   
ورزش  که  حد الغر  از  بيش  یا  و  چاق  حد  از  بيش  نوجوانان 
بروز مشکالت  بيشتری درخصوص  نمی کنند در معرض خطر 
درونی اعصاب شامل افسردگی و اضطراب و مشکالت برونی 

تناسب اندام
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اعصاب مانند پرخاشگری قرار داشته و نوجوانانی که در ورزش های سازمان یافته و گروهی شرکت می کنند در 
معرض خطر کمتری برای ابتال به ناراحتی های روانی و ذهنی بوده اند. درواقع کسب اعتماد به نفس،  کسب روحيه 
مقاومت در برابر مشکالت، داشتن روحيه ای با نشاط، شکوفا شدن استعدادهای نهفته، تمایل به برون گرایی،  
کاهش افسردگی، کاهش اضطراب و افزایش حافظه از فواید ورزش منظم در سنين نوجوانی می باشد. روشي ساده 
و کم هزینه برای افراد، به ویژه نوجوانان برای جلوگيری از چاقي و بيماری های مزمن در سنين باالتر، مشارکت در 
فعاليت بدني و ورزش است. بنابراین، انجام مداخالت مؤثر بر مشارکت در فعاليت بدني و ورزش، در سال های اولية 
نوجواني ضروری به نظر مي رسد. پژوهش ها نشان داده اند که بدون مداخالت رفتارِی مؤثر، نزدیک به 10درصد از 
افرادی که برنامة فعاليت بدني را شروع مي کنند، به طور متوسط در عرض شش ماه فعاليت بدني را کنار مي گذارند.

از طرفی می توان گفت که ورزش کردن در کاهش گوشه گيری 
و پرخاشگری نوجوانان تاثير دارد دارد. کاهش پرخاشگری در اثر 
ورزش احتماال به دليل ترشح غدد درون ریزی است که موجب 
آرامش روانی می شود زیرا در اثر ورزش اوپيات ترشح و موجب 
پرخاشگری  کاهش  در  ورزش  بنابراین  می شود،  بدن  آرامش 
تاثيرگذار است و از طریق ایجاد تغييرات فيزیولوژیکی از قبيل 
تنظيم جریان خون و تنظيم دستگاه قلبی و عروقی به آرامش 
می شود. پرخاشگری  کاهش  باعث  و  می کند  کمک  اعصاب 

روانی،  مهارت های  ورزشی  گروه های  در  افراد  همچنين 
صحنه  در  حضور  برای  را  الزم  ارتباطی  و  رفتاری  اجتماعی 
روابط فردی و اجتماعی کسب می کنند که به سهم خود موجب 
پاسخ سازنده این افراد به رفتار دیگران می شود و پرخاشگری را 
کاهش می دهد. همچنين می توان اعالم کرد که بازی و ورزش 
ميدان تمرین مناسبی برای ارزش گذاری و جهت گيری هيجانات 
و عواطف و گرایش های فطری نوجوانان است و مفاهيمی چون 
نوع دوستی، تعاون، ایثار، فداکاری و گذشت را به آن ها می آموزد.

فواید ناشي از فعاليت بدني منظم به خوبي اثبات شده است. 
بهتر و طوالني تر،  زندگي  با  بدني،  فعاليت  در  مشارکت منظم 
کاهش خطر بيماری های مختلف و پاره ای از فواید عاطفي و 
روانشناختي همراه است. همچنين شواهد زیادی وجود دارد که 
نشان مي دهند بي تحرکي یکي از مهمترین دالیل مرگ، ناتواني و 
کاهش کيفيت زندگي در جهان درحال توسعه است. بدون تردید، 
پي ریزی یک جامعة سالم و بانشاط در گرو سالمت ذهني، رواني 
و جسماني اعضای جامعه و مرهون تالش نيروهای انساني سالم 
و کارآمد است. در همين راستا، سالمت بدني نوجوانان به عنوان 
نقش های  ایفای  برای  جوان،  جامعة  پيکرة  اصلي  چهارچوب 
فردی، علمي و اجتماعي، حائز اهميت است و انجام فعاليت های 
بدني در کنار علم اندوزی مي تواند در یادگيری آنان تأثير قابل 
توجهي داشته باشد. مي توان به جرات گفت افرادي که ورزش 
افراد دیگر  از نظر جسمي و سالمت  را  مي کنند سالمت خود 
را از نظر رواني با توجه به تعامالت مثبت خود ایجاد مي کنند.
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حانیه قربانی

سانتيگراد  درجه ی   40 هوا  گرمای  که  تابستون  امسال 
مراقب  قبل  از  بيشتر  باید  گذاشته،  سر  پشت  هم  رو 
باره  این  در  رو  مهم  نکته ی  تا  چند  هم  با  باشين.  پوست تون 
کامل  شکل  به  رو  پوست مون  از  مراقبت  تا  می کنيم  مرور 
بشه. مواجه  مشکل  با  پوست مون  ندیم  اجازه  و  بدیم  انجام 

به رژیم غذایی تون دقت کنین
استفاده از ماسک، کرم و خيلی چيزهایی دیگه زمانی بيشتر 
یعنی چی؟  برسين.  پوست تون  به  عمق  از  شما  که  داره  کاربرد 
سيستم  توی  که  کنين  استفاده  رو  غذایی  مواد  این که  یعنی 
برای  مشکلی  می شه  باعث  که  می کنه  عمل  تون طوری  بدنی 
و  تند  غذای  روز  هر  شما  اگه  مثال  نياد.  وجود  به  پوست تون 
ماست  و  خيار  ماسک  از  جبرانش  برای  و  بخورین  کرده  سرخ 
هم استفاده کنين، تاثير زیادی رو روی پوست خودتون احساس 
هر  از  قبل  که  اینه  کار  بهترین  همين  برای  کرد.  نخواهيد 
اقدامی برای مراقبت از پوست تون، حتما از رژیم غذایی مناسب 
استفادکنين. رژیمی که غذاهای سرخ کرده، تند، شيرین، نوشابه، 
چيزها  این  چون  نيست.  خبری  توش  و   تخمه  خامه،  دونات، 
باعث  و  کنه  می  تحریک  رو  شما  صورت  پوست  سریع  خيلی 
می شه چربی اش باالتر از حد معمول بره و حتی جوش هم بزنه.

ضد آفتاب مناسب بزنین
برابر  چند  رو  آفتاب تون  ضد  مصرف  باید  تابستون  برای 
روزهای  تمام  در  آفتاب  ضد  تجدید  اصول  البته  کنين. 
مسئله  این  اگه  اما  باشه،  یکبار  ساعت  سه  دو  هر  باید  سال 
هوا،  بودن  خوب  خيال  به  زمستون  و  پایيز  و  بهار  توی  رو 
تابستون  فصل  توی  کنين  سعی  حتما  نمی کنين،  رعایت 
کنين. تجدید  یکبار  ساعت  سه  حتما  حتما  رو  آفتاب تون  ضد 

استفاده  روز   هر  با  پوست تون  مناسب  آفتاب  ضد  از 
روی  رو  اون  که  باشين  مطمئن  استفاده  زمان  و  کنين  
حتما  البته  می زنين.  چشماتون  دور  جز  به  صورت تون  تمام 
برای  مناسب  آفتاب  ضد  فصل  این  توی  که  باشه  حواستون 
آسيب پذیر  قسمت  این  تا  کنين  استفاده  هم  چشم  دور 
بمونه. امان  در  اشعه های خورشيد  و  گرما  از  صورت تون هم 

کاله نقابدار و عینک بزنید
به شکل کامل  آفتاب  از  اینکه پوست صورت2تون  برای  
کاله  کنين.  استفاده  عينک  و  نقابدار  کاله  از  باید  بمونه  دور 
به صورت ون نخوره،  نور  باعث می شه  اینکه  بر  نقابدار عالوه 
می کنه.  محافظت  شما  پيشونی  و  چشم  از  سایه بون  یه  مثل 
آفتابی تون  عينک  که  باشه  حواس تون  حتما  این،  بر  عالوه 
به  که  اشعه ای  چون  برندارین  چشماتون  از  تابستون  توی  رو 



19

 مو
ت و

وس
ش، پ

وش
- پ

لم 
 سا

گی
زند

ك 
سب

روتین تابستون

بشه  چشمی تون  مشکالت  باعث  ممکنه  می رسه  چشم تون 
کنه.  تحریک  برای چروک شدن  رو  تون  دور چشم  پوست  و 
موقع خرید کاله یا نقاب حتما اون نوعی رو انتخاب کنين که 
وقتی به صورت تون می زنين همه جای صورت تون رو پوشش 
بده و عالوه بر اون در خرید عينک هم دقت کنين. تو خرید 
عينک نباید صرفه جویی کنين و از بهترین مرکز مورد تایيدی 
تون  چشم  باشين  مطمئن  تا  بخرین  عينک  می شناسين  که 
توی تابستون آسيب نمی بينه و به خوبی ازش مراقبت می شه.
برای مراقبت از پوست در تابستان عرق تون رو پاک کنين

زمانی که بدن شروع به عرق کردن می کنه، سموم بدن از 
داخل به سطح پوست ميان.برای اینکه این سموم و آلودگی ها 
دوباره به پوست صورت و بدن تون منتقل نشده، باید حواس تون 
با دستمال  رو  و صورت تون  پيشونی  روی  باشه که عرق های 
پاک کنين و اجازه ندین اون عرق ها روی صورت تون بمونه. اگه 
به این عرق ها توجه نکنين، ممکنه روی صورت تون پر از آکنه 
بشه و مجبور بشين برای از بين بردن آکنه ها کلی تالش کنين.

به آب اکتفا نکنین
توی تابستون نباید برای شستن صورت تون به آب اکتفا کنين 
با پاشيدن یه مشت آب به صورت تون می تونين  و فکر کنين 
از شر آلودگی ها خالص بشين. توی روزهای تابستون بهترین 

و  با ژل شستشوی مخصوص  رو  پوست صورت تون  که  اینه  کار 
صابون مناسب پوست تون بشویين و حتما در حاليکه صورت تون 
کمی نم داره از کرم مرطوب کننده روی پوست تون استفاده کنين.

برای مراقبت از پوست در تابستان آب بنوشین
برای تامين کردن آب بدن تون در تابستون که حسابی گرمه و 
عرق می کنين باید یه بطری مناسب همراه تون داشته باشين و هر بار 
که احساس تشنگی می کنين حتما آب به بدن تون برسونين. عالوه 
از ميوه های خنک هم استفاده کنين.  باید حتما  از آب  بر استفاده 
ميوه هایی مثل خيار، گالبی، سيب که آب الزم رو به بدن و پوست شما 
می رسونن. توی برنامه روزانه تون حتما یه ليوان خاکشير خنک هم 
بذارین. این کار هم باعث می شه گرما زده نشين، هم آب به بدن تون 
می رسونه و هم اگر پوست تون جوش داره، باهاش مقابله می کنه. 

هر روز دوش بگیرین
نکنين.  فراموش  اصال  تابستون  توی  رو  دوش گرفتن 
توجه  فقط  بگيرین.  دوش  روز  هر  که  اینه  پيشنهاد  بهترین 
شوینده  مواد  از  روز  هر  هست،  خشک  پوست تون  اگه  کنين 
کنين.  دور  بدن تون  از  رو  آلودگی  آب،  با  کافيه  و  نکنين  استفاده 
همه  از  و  بدین  خوب  بوی  باشين،  تميز  می شه  باعث  کار  این 
کنين. دور  صورت تون  و  بدن  پوست  از  رو  آلودگی ها  مهم تر 
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ك زندگی سالم - معماری و چیدمان داخلی
سب

 سارا الله

اوتیسم
اوتيسم یا در خودماندگی، نوعی اختالل رشدی و بيماری ای است 
که قبل از سه سالگی بروز می کند، این اختالل بر رشد طبيعی مغز 
تأثير می گذارد.کودکان و بزرگساالن مبتال به اوتيسم )اوتيستيک 
گفته می شوند(، که در ارتباطات کالمی و غير کالمی، تعامالت 
اجتماعی و فعاليت های مربوط به بازی، با چالش هایی روبرو هستند.
دنيای  و  دیگران  با  را  اوتيستيک  افراد  ارتباط  اختالل،  این   
اوتيسم ممکن  به  مبتال  از کودکان  بعضی  خارج دشوار می کند. 
است عالقه ای به در آغوش گرفتن نداشته باشند، بعضی از آن ها 
به  می کشند،  دراز  آرام  باشند،  »خوبی«  بچه های  است  ممکن 
ندرت گریه می کنند و بيش از حد می خوابند. ولی بعضی از آن ها 
کنند.  گریه  و  بزنند  بدون هيچ علت واضحی جيغ  است  ممکن 
در این افراد، حرکات تکراری )دست زدن، پریدن( و پاسخ های 
مقابل  در  مقاومت  یا  اشياء  به  دل بستگی  افراد،  به  غيرمعمول 
نيز  پنجگانه  حواس  در  است  ممکن  و  می شود  دیده  نيز  تغيير 
حساسيت های غيرمعمول دیده شود، اگر کوچک ترین موردی از 
اوتيستيک رعایت نشود به دليل  افراد  قوانين اخالقی و رفتاری 
است  ممکن  می شود  وارد  کودک  بر  که  اضطرابی  و  استرس 
واکنش های هيجانی و گاهی هم رفتارهای خشونت آميزی از آن ها 
سر بزند. رفع کمبودهای مرتبط با خانواده و کاهش نگرانی های 
خانواده و افزایش کيفيت زندگی و استقالل عملکردی کودکان، 
روش  است.کارآمدترین  اوتيسم  مبتالیان  معالجه  اصلی  اهداف 
درمانی اوتيسم، توانبخشی است که برای ایجاد شرایط بهبودی 
و زندگی آسان تر افراد مبتال به آن می توان عالوه بر کمک های 

مهارت های  تقویت  برای  مناسب   روش های  از  پزشکی ضروری 
کمک  بسياری  موارد  و  درمانی  موسيقی  مانند  کودک،  ارتباطی 
اوتيستيک  افراد  زندگی  فضای  داخلی  طراحی  و  چيدمان  گرفت، 
می پردازیم.ایجاد  آن  به  گزارش  این  در  که  است  مهمی  موضوع 
اوتيسم  به  ساختمان ها و فضای داخلی مناسب زندگی فرد مبتال 
زمينه  این  در  متخصص  معماران  و  هوشمندانه  طراحی  به  نياز 
دارد. طراحي داخلي نقشی ویژه ای دارد زیرا نوع تفکر از طراحي 
با  مهارت هایی  و  کرده  کمک  آن ها  حواس  درک  بهبود  به  فضا، 
می کند. ایجاد  برای شان  را  زندگی  محيط  با  بيشتر  سازگاری 
داخلی  فضای  یا  خانه  طراحی  هنگام  باید  که  چيزی  اولين   
برای کودکان مبتال به اوتيسم، مورد توجه قرار گيرد طرح و پالن 
فضایی مناسب است،کودکان مبتال به اوتيسم اغلب با گردش در 
فضای پيچيده مشکل دارند. نکته دوم که باید با توجه به اصول 
فضا  برنامه ریزی  شود،  توجه  اوتيستيک  طراحی  اصول  در  ایمنی 
ممکن  خاص  و  پيچيده  طراحی های  است.  مبلمان  چيدمان  و 
در  نماید  ایجاد  سردرگمی  اوتيسم  به  مبتال  کودکان  برای  است 
دارد.کودکان  بر  در  برایشان  را  آسان تری  سازگاری  سادگی،  واقع 
اوتيستيک در برابر هر تغييری هر چند کوچک و خصوصا جا به جا 
شدن لوازم منزل بسيار حساس هستند و سریع از خود عکس العمل 
مستقل  فضای  داشتن یک  به  اوتيستيک  می دهند.کودکان  نشان 
مسئله  این  حل  برای  می توانيد  می دهند،  نشان  بيشتری  عالقه 
دید  در  باید  آن که کودک  برای  استفاده کنيد،  از چادر مسافرتی 
شما باشد می توانيد چادر را درپذیرایی یا حال منزلتان برپا کنيد. 
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 افزایش ایمنی 
یکی از مسائل مهم در رابطه با کودکان اوتيستيک آن است 
که آنها به نوعی در کی از خطر ندارند .سعی کنيد تا جای امکان 
نکنيد،  استفاده  دارند  تيز  گوشه های  که  مبلمانی  و  وسایل  از 
در  است  ممکن  که  دیگری  جای  هر  و  کشوها  کمدها،  حتما 
آن وسایلی خطرناک وجود داشته باشند را بسته و ترجيحا قفل 
نمایند. این مسئله شامل کمدها و جاهایی که محل نگهداری 
کامال  را  پریزها  و  برق  سيم های  می باشد.  هم  هستند  داروها 
محافظت شده و ایمن کرده واز پوشش های مخصوص آن ها 
استفاده کنيد. برخی از کودکان اوتيستيک به صدای شکستن 
شيشه های  و  آینه  از  باید  شما  نتيجه  در  دارند  عالقه  شيشه 
نشکن استفاده کنيد، عالوه بر این استفاده از پنجره های دوجداره 
نشکن می تواند با یک تير دو نشان بزند؛ هم عایق صوت و بو 
از شکستن شيشه شود. ناشی  بروز خطراتی  مانع  و هم  باشد 

نورپردازی مناسب
اهميت  اوتيسم  به  مبتال  کودکان  برای  منزل  نورپردازی 
زیادی دارد،این افراد به نور و چراغ های چشمک زن حساسيت 
نشان می دهند. توصيه می شود که برای ورود نور مناسب به داخل 
خانه به جای کرکره از پرده استفاده کنيد، چرا که پرده کرکره ای 
اوتيسم شود. به  مبتال  فرد  افزایش حساسيت  باعث  تواند  می 
ميزان نورپردازی طبيعی و مالیم مي تواند بهترین گزینه باشد.

عایق صوتی مناسب
به  نسبت  را  بيشتری  و صدای  سر  اوتيسم  به  مبتال  افراد 
و  صداها  است  ممکن  آن ها  یعنی  این  می شوند.  افراد  سایر 
درنتيجه  نکنيد؛  حس  شما  که  کنند  حس  را  بوهایی  حتی  یا 
دنبال  به  آن ها  شدن  اذیت  از  جلوگيری  برای  که  است  الزم 
مي تئاند  عایق هاي صوتي  انواع  باشيد.  منزل  در  عایق صوتی 
باشد. مفيد  کودکان  این  براي  صدا  متعادل کردن  براي 

رنگ مناسب 
برای رنگ کردن دکوراسيون منزل افراد اوتيستيک سراغ 
باید خنک و تسکين بخش  رنگ های مالیم تر بروید، رنگ ها 
باشند. رنگ های تند و محرک می تواند تاثير منفی در روحيه و 
اعصاب آن ها داشته باشد؛ به همين دليل توصيه ما رنگ های 
روشنی مثل کرم استفاده کنيد. به عنوان نمونه رنگ هایی مانند 
برای کودکان  آن  و تحمل  قرمز محرک حسی هستند  و  زرد 
و  مات  و  پاستلی  رنگ های  است.  دشوار  اوتيسم  به  مبتال 
ایجاد می کنند. برای کودکان  بيشتری  راحتی  خنثی احساس 

دارند  تمایل  اوتيستيک  کودکان  مطالعات  آخرین  طبق 
رنگ های  کنند.  انتخاب  را  پاستلی  صورتی  و  قهوه ای  سبز، 
طراحی  هستند.  تسکين دهنده  بسيار  سبز  و  آبی  مانند  سرد 
بود. خواهد  خوبی  انتخاب  نيز  رنگ  تک  رنگی  تم  با  داخلی 

خواب مناسب
 اتاق خواب افراد اوتيستيک باید فضایی برای آرامش باشد 
تا بتوانند روحيه خوبی از آن دریافت کنند. درج ساعت و تاریخ 
خواب و بيداری و رفتارها و عکس العمل های افراد اوتيستيک 
بسيار حائز اهميت است زیرا ممکن است رفتارهای کودک به 
زمان هم مرتبط باشد که چه موقعی از روز یا شب آرام تر هستند و 
چه مواقعی رفتارهای هيجانی نامناسب شان کمتر یا بيشتر است.

سرویس بهداشتی
پيدا می کند حساسيت  این بخش اهميت  مسئله ای که در 
برخی از افراد اوتيستيک به آب است. معموال توصيه می شود 
تنظيم کنيد که در زمان  به گونه ای  را  که دمای آب و منزل 
روشن کردن آب، باعث شوکه شدن آن ها نشود. عالوه بر این 
شما می توانيد با استفاده از شيرآالتی که برای شان مناسب است 
شيرآالت  انتخاب  کنيد.  کمک  نيز  عزیزان  این  استقالل  به 
باشد. مناسب  کودکان  این  براي  مي تواند  آسان تر  کاربرد   با 
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در راستای افق در دل تب دار کویری خشک وتشنه مرغکان 
و  می کنند  گره  هم  در  پَر  می کشند،  هم  در  بال  حال  ِآشفته 
سيمرغ عشق را روانه ی شوره زار غربت می کنند !در دل ِکویر 
ُِپر عطش مرغاِن عاشق بال گشوده اند و آتش به جان خریده اند 
تا تربتی اهورایی را طوطيای چشم سازند .آوازه خوانِی سيمرغ  
!ولوله  می آید  یار  بيرق  بوی  که  است  آن  نویدآور  اسطوره ای 
آفرین می شود.  را نوش  در دل و جالیی در وجود شهِدشهود 
سالم  و  تعظيم  بلندای  به  !شوکتی  شکوه  پر  آستانی  بر  فرود 
دیاری  عجب  !و  طهور  ی  سالله  از  ِعشق!دختری  بانوی  بر 
غریب است این دیار !؟و در این غربِت آشنا چه نوری درخشش 
می کند و چقدراین غریبِ آشنا معصوم اگر نيست معصومه است!

تبار  از  اعظم،  ِمادر  نام  از  برگرفته  کبری  فاطمه  نامش 
فاطمييون! دختر است ستاره مادری را که همسری می کند بر 
موالیی که باب الحوائج است! و نجمه خاتون چه ستاره بارانی 
از  173پس  سال  از  ذالقعده  اول  در  را  ِمدینه  آسمان  می کند 
هجرت! پدر و پدر جد که امام باشد برادر هم رئوف، خواهرش 
فاطمه را معصومه می خواند و عجب که خواهری یک جاغيرت 
می شود زینبی بر حسين )ع( و اینجا معصومه می شود بر رضای 
را،  ایستایی و غربت نشينی  را،  ! معصومه هم صبر  غریب)ع( 
خواهری کردن و هم نوایی با امامِ عشق را زینب وار زنده می کند 

و مدینه را برای پایایی  والیت عشق ترک می کند!غربت برای 
هر غریبی تلخ باشد ولی خواهر که باشی دلت رضاست و جز 
رضا هيچ چيز دیگر در دایره تفکر و دل نگنجد! آنچه رنج سفر 
را شهدکرده اشتياق مالقات یار است! بيابان در بيابان مرغ دل 
راهنمایش می شود تا هم جوار موالیش شود! می داند مأمون و 
التهاب  این  برادر دیده اند و  بر  مأمون صفتان خواب های شوم 
بانو را برای رسيدن صد چندان می کند! مبادا که این سفر پر 
عشق  بانوی  نباشد؟  معصوم  چشم نوازی  و  دیدار  پایانش  رنج 
است!  کرده   اثر  هم  جسمش  بر  فراغ  تب  این  و  تب دارشده 
همچنان گام می نهد  بر خاک  تشنه ی کویر ! دل ِشن زار هم 
می شود!  وجودش  نوازشگر  تر  دیده  تف  و  شده  کباب  برایش 
نگاهش به دور دستي است که نور رانوید بخش است! سال ها 
چشم به راهی را بر پدر تجربه دارد بانو! تا مجالی تنگ از پس 
زندانی طوالنی فرا می رسيد و بوسه بر دستان پدری می زد که 
جای بندهای زندان هارون رد عميقی بر آن نهاده بود و اینک 
یعقوب واربوی پيراهن یوسفش او را روانه طوس کرده است! به 
شرط آن که این تب و ضعف ِوجود مجال دهد و دیدار خواهر 
یا معصومه در تبی  برادر ممکن گردد! خاک تب دارتر است  و 
سوزانتر؟ راهی طوالنی آمده اما مسير پيش رو هم کم از راه 
آمده ندارد ! پاهایش جان ندارد برای رفتن! سراب ها فاصله وهم 
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و واقع را برایش صد چندان کرده اند! گویا غربت گير باید شد! باید منتظر بماند تا با تقدیم جانش به جانان برادر بر جسم بی 
جانش در قم نماز گزارد و این خاِک کم بار از وجود نازنينش جواهر نشان گردد! با تمام تب و عطش معصومه هنوز یاد دستان پدر را 
مرور می کند !گویا این کویر ِکش آمده مالقات برادر را مانع است اما دریچه ای بر افالک گشایش یافته که دیدار پدر را ميّسر شود! 
در دهم ربيع الثانی 201 هجری قمری در 28سالگيش کنار حوض کوثر زانو زده و دستان پدر را بوسه باران می کند! دستانی که رد 
ِبند ندارد و بوی یاس می دهند! ایرانيان هم درد و هم دل می شوند با رضا)ع( و مدفن خواهر را با گالب عطر افشانی می کنند و چه 
خوش ذوق اند این قوم که روز ميالد معصومه را روز دختر هم نام نهادند تا دختران ِاین وادی بياموزند فرزندی نکو بودن را! دختری 
کردن را! خواهری کردن را! عشق ورزیدِن بی منت را! عجيب هم نيست که دختران این سرزمين خوب شاگردی کرده اند! در معرفت، 
صالبت، شعور و شکوه دنيا را به نامشان آذین بستند تا عالم بداند که شيعه در وجودش گوهرها دارد! گوهری چو معصومه سالم اهلل 
عليها که عشق زیارتش حتی سيمرغ را از دل اسطوره ها بر خاک حرم نازنينش می کشاند! خوب است بگویم که نویسنده این دل 
نوشته غربتی داشت با بانو! درک مقام ایشان از ذهن و وجودم بسيار دور بود و حتی زیارت بر ایشان را کاری عبث می پنداشت! در 
سفرها که گذار به قم ميرفت فرصت زیارت از دست می داد و نمی دانست چه نعمتی از کف داده است! تا این که شبی خوابی دید و 
شاید واقعيتی که چشمانش را گشود! در تجربه ای ناگهانی از مرگ ارابه مرگ را در جلو منزل می دید و روحش را بر سقف اتاقش 
ناظر بر جسم! به ناگه مرغی پرید و چه گفت و چه پيش آمد که روح در جسم به ضربت فرو نشست! التهاب و ترس تمام وجودم را 
فرا گرفته بود و ندایی در درونم مرا به جاده کشاند! دعوت می کردم در ذهنم عزیزانم را برای سفر و هر یک از آن ها هم لبيکی بر لب 
مرا همسفر می شدند و این شد که سيمرغ وار راهی کویر شدیم و من خود را در صحن حرم بانو  دیدم! آنجا بود که سد ميان ما درهم 
شکست و تا امروز ارادت من به ایشان به گونه ایست که هر آنچه بخواهم از حضرت یار گره بر چادر بانو می زنم و کریمه اهل بيت 
هم وساطت کرده و تا کنون حاجت روا بوده ام! و چه چيز زیباتر از اینکه من معصومه )س( را یافته ام که هر بار دلم گرد غم و غربت 
دارم زیارت قم مرا تسکين و آرامش است. اميد که لياقت دختری فرزانه بودن را از ایشان فراگيرم! السالم عليک یا فاطمه معصومه
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سب

اميرحسين فرشباف

گیاهان مقاوم، کاکتوس ها

کامال  خود  خاردار  و  گوشتی  شکل  با  کویری  و  بيابانی  خشک  محيط هاي  با  کـه  هستند  گياهانی  کاکتوس ها 

اشکال  به  و  می شود  دیده  مختلف  اندازه هاي  در  گياهان  این  برگ  بدون  و  آبدار  و  گوشتی  متورم،  ساقه  یافته اند.  سازش 

را  آن ها  پای  رد  می توان  بيابان ها  در  درختی  تا  کوچک  گلدانی  در  منزل  از  بزرگ  کاکتوس هاي  تا  کوچک  شکل  کروی 

آن ها  است.  آب  بدون  و  سخت  شرایط  در  آن ها  ماند  زنده  رمز  آن ها  ساقه  بودن  گوشتی  و  خار  به  برگ  تبدیل  دید. 

رساند. می  مصرف  بـه  خشکسالی  ماه هاي  طی  را  شده  ذخيره  آب  و  کرده  ذخيره  آب  ناگهانی  طوفان هاي  طی 

کاکتوس بشکه  ای یا خمره  ای

با  را  گياه  این  اسـت.  مدور  و  گرد  کاکتوس  این  شکل 

ماه هاي  در  گياه  این  می شناسند.  تيغ اش  خاردو  پر  شيارهای 

اردیبهشت و خرداد گل داده کـه بـه رنگ قرمز یا زرد هستند.

کاکتوس شکرگزاری

کاکتوس شکرگزاری بسيار شبيه کاکتوس کریسمس است و 
گاهی با آن اشتباه گرفته می شود. در طول تعطيالت شکرگزاری 
شکوفه داده و گل هاي آن تا ماه هاي زمستان باقی می ماند. این 
گياه نياز بـه دمای خنک دارد. این گياه در آب و هوای سرد 
مشکلی نخواهد داشت، اما نباید در هوای یخبندان قرار بگيرد.
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ملکه شب »اپيفيلوم اکسی پتالوم«

برزیل  بومی  اپيفيلوم  کاکتوس  نوعی  شب  ملکه 
گل هاي  و  کند  می  رشد  درختان  روی  بر  کـه  اسـت 
ملکه  گياه  این  بـه  دليل  این  بـه  می دهد.  رنگ  سفيد 
شب  در  دادن  گل  بـه  تمایل  زیرا  می شود،  گفته  شب 
می باشد. جهان  در  کاکتوس ها  گرانترین  جزو  و  دارد 

 
کاکتوس گالبی خاردار »اپونتيا«

مناطق  محبوب  سرده  نوعی  کاکتوس  این 
بـه  می توان  آن  رایج  گونه هاي  از  اسـت.  خشکسال 
زرد،  گل هاي  کاکتوس  این  کرد.  اشاره  هندی  انجير 
دارد. درمانی  خواص  آن  ميوه  و  دهد  می  بنفش  و  قرمز 

 

کاکتوس تيغ سگی »سيليندروپونتيا فولگيدا«

این گياه بومی جنوب غربی کشور آمریکا اسـت. این کاکتوس 
دارای ساقه اي مدوری اسـت کـه تيغ هاي تيزی ازآن بيرون زده اند. 
این گياه در اندازه هاي مختلف وجوددارد. گل هاي این کاکتوس، سبز 
یا نارنجی اسـت. این کاکتوس بـه آب کم و نور فراوان نياز دارد.

 

پاخی سرئوس اسکاتی مونستروسوس

 3 بـه  می تواند  و  دارد  بلند  ارتفاعی  کاکتوس،  این 
ناصاف  و  ناهموار  کاکتوس،  این  ساختار  برسد.  متر   5 تا 
کند،  رشد  نور  در  می تواند  گياه  این  چـه،  اگر  اسـت. 
می سوزاند.  را  آن  خورشيد  شدید  و  مستقيم  نور  اما 
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ك زندگی سالم - رشته تحصیلی و شغل
سب

گرایش های این رشته برای ادامه تحصیل چیست؟ 

مهرک اخض

مهندسی صنعت و معدن

دهم تيرماه روز صنعت و معدن را تبریک می گویيم و به این بهانه به معرفی رشته مهندسی معدن و اشتغال آن پرداختيم. 
رشته مهندسی معدن یکی از قدیمی ترین مهارت هاي شغلي در دنيا است که سابقه تحصيلي آن به دوران انقالب صنعتی انگلستان 
برمی گردد. مهارت در دروس ریاضی و فيزیک و علوم پایه همچنين نيرو و توان کافی برای این رشته نياز است. مهندسی معدن 
و صنعت معدنکاری تامين کننده نياز اصلی و عمده بشر از دیرباز تا امروز به حساب می آیند؛ موادی از قبيل مس، سرب، روی، 
طال، سنگ های ساختمانی و غيره. را استخراج مي کنند. برای این که یک ذخيره در دل زمين بتواند به یک معدن قابل استخراج 
تبدیل شود، مسير زیادی را باید طی کند. اولين قدم بر عهده مهندسين معدن، گرایش اکتشاف است که با بهره گيری از دانش 
تخصصی خود مناطق مستعدی را که دارای پتانسيل برای استخراج هستند را شناسایی می کنند؛ این بخش از مهندسی معدن نياز 
به عمليات ميدانی دارد. پس از مطالعات امکان سنجی و اقتصادی در صورتی که منطقه شناسایی شده پتانسيل الزم را داشته باشد 
امکان استخراج آن فراهم می شود. برای استخراج ماده معدنی مهندسين معدن با گرایش استخراج اقدام به طراحی معدن می کنند 
و همواره باید بتوانند بين طراحی ایمن و پایدار از یک طرف و بحث اقتصادی از طرف دیگر یک تعادل بهينه ایجاد بکنند که یکی 
از حساس ترین وظایف مهندسين طراح همين موضوع است. ماده معدنی پس از استخراج وارد کارخانه فرآوری می گردد تا عيار و 
خلوص آن افزایش یابد. طراحی کارخانه فرآوری و سيستم های خردایش برعهده مهندسين معدن، گرایش فرآوری مواد معدنی است.
اقتصادی روبه رو  با چالش های فنی و مهندسی و چالش مباحث  مهندسين معدن در تمام مراحل عمر یک معدن، همواره 
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هستند. بدليل شرایط کاری سخت و چالش های متعدد دیگر، 
برای کسانی مناسب است که دارای روحيه تسليم ناپذیری و 
حوصله و پشتکار در مقابل مشکالت محيط طبيعی و مسائل 
و  دیفرانسيل  حساب  و  حسابان  دروس  هستند.  مهندسی 
پيش نياز  و  پایه  دروس  عنوان  به  دبيرستان  دوره  در  انتگرال 
مهندسی  ریاضيات  معادالت،   ،2 و   1 ریاضی  برای درس های 
دوره  احتماالت  و  آمار  مبحث  می آیند.  حساب  به  دانشگاه  در 
مهندسی  احتماالت  و  آمار  درس  پایه  و  پيش نياز  دبيرستان 
آمار مختص  علم  از  نوع خاصی  که  است  آمار  زمين  درس  و 
درس  این  می شود؛  محسوب  زمين  علوم  در  بکارگيری 
است.  معدن  مهندسی  رشته  تخصصی  درس های  از  یکی 
دروس فيزیک چهار ساله دوره دبيرستان پيش نيازهای فيزیک 
1، 2 و 3 هستند. برای شيمی فيزیک و درس های مهندسی از قبيل 
استاتيک، مقاومت مصالح، دیناميک و مکانيک سياالت در دوره 
دانشگاه هم باز باید در فيزیک دبيرستان پایه ای قوی داشته باشيد.

درس  برای  پيش نياز  عنوان  به  دبيرستان  شيمی  دروس 
تا حدودی درس  و  آرایی  کانه  آزمایشگاه  و  آزمایشگاه شيمی 
کانه آرایی در دوره دانشگاه هستند. اگرچه پذیرفته شدگان در 
رشته مهندسی معدن از شاخه ریاضی و فيزیک هستند و در این 
اما عالقه مندان  نمی شود،  ارائه  زمين شناسی  نيز درس  شاخه 
کنند  مطالعه  را  دبيرستان  دوره  زمين شناسی  درس  می توانند 
زبان  آورند.  بدست  شناسی  زمين  مباحث  از  کلی  دید  یک  تا 
انگليسی در تمامی رشته های دانشگاهی جز یکی از ضروریات 
است و مهندسی معدن نيز از این قاعده مستثنی نيست و می توان 
دانشت..  کشوری  هر  اقتصادی  ضروریات  جزو  را  رشته  این 

گرایش های این رشته در ادامه تحصیل  
گرایش اکتشاف: این گرایش از دوره کارشناسی تا دوره 
دکترا ارائه می شود. تخصص اصلی دانش آموختگان این گرایش 
جستجو و اکتشافات اوليه و اکتشافات تفضيلی به منظور یافتن 
مناطق مستعد دارای پتانسيل معدنکاری و مکان یابی ذخایر نهفته 
شده در داخل زمين و تخمين ميزان ذخيره و عيار آن ها است .

تا  کارشناسی  دوره  از  گرایش  این  استخراج:  گرایش 
دوره دکترا ارائه می شود. تخصصی اصلی دانش آموختگان این 
گرایش طراحی معادن روباز و معادن زیر زمينی بر اساس عمق 
است. معدنی  توده  شکل  چنين  هم  و  معدنی  ماده  قرارگيری 

مکانیک سنگ: این گرایش از دوره کارشناسی ارشد تا 
کارشناسی،  دوره  آموختگان  دانش  می شود.  ارائه  دکترا  دوره 
به  بسته  و  عالقه  براساس  استخراج،  یا  اکتشاف  گرایش 
ارشِد  کارشناسی  آزمون  در  می توانند  خود،  دانش  ميزان 
دانش  اصلی  تخصص  کنند.  شرکت  سنگ  مکانيک  گرایش 
و  حفریات  پایداری  تحليل  و  طراحی  گرایش  این  آموختگان 
تونل های  زیرزمينی،  معادن  جمله  از  زیرزمينی  سازه های 
قبيل معادن  از  تونل های شهری، حفریات رو زمينی  عميق و 
پایداری سطوح شيبدار سنگی و خاکی  است. روباز و تحليل 

فرآوری مواد معدنی: این گرایش از دوره کارشناسی ارشد 
تا دکترا ارائه می شود . دانش آموختگان دوره کارشناسی گرایش 
اکتشاف و استخراج، براساس عالقه و بسته به ميزان دانش خود 
می توانند در آزمون کارشناسی ارشد در گرایش فرآوری مواد معدنی 
شرکت کنند. تخصص اصلی دانش آموختگان این رشته، طراحی 
کارخانه های فرآوری مواد معدنی و مدارهای خردایش است که 



28

مواد پس از استخراج به منظور پرعيارسازی وارد این کارخانه ها 
در  این گرایش می توانند  آموختگان  دانش  می شوند. همچنين 
کنند. فعاليت  نيز  سراميک  صنایع  آزمایشگاهی،  زمينه های 

مهمترین دروس دانشگاهی مهندسی معدن 
برخی از مهم ترین دروسی که در رابطه با رشته مهندسی 
از: هستند  عبارت  می شوند  تدریس  دانشگاه  در  معدن 

ریاضيات عمومی 1 و 2  -
زمين شناسی عمومی  -
معادالت دیفرانسيل  -

آمار و احتماالت مهندسی  -
زمين آمار  -

ریاضيات مهندسی  -
استاتيک  -

مقاومت مصالح  -
دیناميک  -

مکانيک سياالت  -
سنگ شناسی  -

زمين شناسی ساختمانی  -
زمين شناسی اقتصادی  -

طراحی و استخراج معادن روباز  -
طراحی و استخراج معادن زیرزمينی  -

ترابری )طراحی سيستم و ناوگان ترابری   -
برای حمل مواد استخراج شده از معادن(

طراحی  و  انفجار  )مهندسی  معادن  در  آتشکاری   -
روش های انفجار در معادن روباز و زیر زمينی(

سيستم های  )طراحی  معادن  در  تهویه  طراحی   -
هوارسانی برای معادن زیر زمينی(

آبکشی در معادن )طراحی شبکه انتقال آب از معادن   -
روباز و زیر زمينی براساس دانش هيدروليک(

مکانيک سنگ  -
نگهداری در معادن )تحليل پایداری معادن زیر زمينی   -

و طراحی سيستم های پایداری(
کانه آرایی و فلوتاسيون  -

اصول اکتشاف و ارزیابی ذخایر معدنی  -

شاغل شدن فارغ التحصیالن 
برخی از اصلی ترین مشاغل و صنایعی که یک فارغ التحصيل 
گذراندن  از  پس  آن ها  در  می تواند  معدن  مهندسی  رشته 
از: هستند  عبارت  شود،  کار  به  مشغول  خود  تحصيل  دوران 

مدیریت معدن  -
وزارت صنعت، معدن و تجارت  -

مسئولين فنی معادن  -
مهندسين مشاور در امور صنایع معدنی و معدنکاری  -

باطله  طراحی  و  زمينی  زیر  و  روباز  معادن  طراحی   -
برداری

طراحی روش های اکتشافی و پهنه بندی های اکتشافی  -
سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی  -

مهندسين مشاور در زمينه تونل و فضاهای زیر زمينی   -
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و طراحی سيستم های حفاری
تمامی بخش های صنعت معدن و صنایع معدنی که   -
نياز به مهندس معدن باشد، همگی می توانند زمينه کاری وی 
با توجه به گرایش تخصصی او به حساب آیند. دانش آموختگان 
رشته مهندسی معدن با توجه به اینکه در این زمينه تخصص 
الزم را دارا هستند در صورت داشتن توانایی مالی و با بهره گيری 
بلند مدت کم  وام های  قبيل  از  از سياست های حمایتی دولت 
بهره، می توانند خود اقدام به تاسيس و بهره برداری از معادنی 
پوکه معدنی،  همانند سنگ های ساختمانی، زغال سنگ، مس، 

شن و ماسه  نمایند.
این رشته از مقطع کارشناسی تا مقطع دکترا در دانشگاه های 
داخل کشور ارائه می شود. می توان به دانشگاه2های متعددی اشاره 
کرد. از جمله این دانشگاه ها  می توان به موارد زیر اشاره داشت:

دانشگاه تهران  -
دانشگاه اميرکبير  -

دانشگاه تربيت مدرس )فقط مقاطع ارشد و دکترا(  -
دانشگاه صنعتی سهند  -

دانشگاه صنعتی اصفهان  -
دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوین  -

دانشگاه اروميه و صنعتی اروميه  -
دانشگاه بيرجند و صنعتی بيرجند  -

دانشگاه باهنر کرمان  -
دانشگاه یزد  -

دانشگاه صنعتی شاهرود  -
برخی از واحدهای دانشگاه آزاد  -

مهندسی  رشته  در  تحصيل  ادامه  برای  کشورها  بهترین 
معدن، آمریکا و استراليا هستند که یکی از قطب های معدنکاری 
دنيا به شمار می روند. کانادا، سوئد، انگلستان، جمهوری چک، 
نيز می توان در  را  اتریش، روسيه، چين و هند  آلمان، فرانسه، 
تحقيقاتی  مراکز  این کشورها  از  برخی  در  برد.  نام  زمينه  این 
در  که  شده اند  تاسيس  معدن  مهندسی  مختص  آموزشی  و 
تدریس  رشته  این  از  ویژه ای  تخصص های  آن ها  از  بعضی 
می شود؛ از جمله این مراکز می توان به مدرسه عالی معدنکاری 
کرد. اشاره  آلمان  فرایبورگ  معدن  فنی  دانشگاه  و  پاریس 
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ك زندگی سالم - گردشگری و اوقات فراغت
سب

فاطمه واحدیان

طبیعت و گردشگری در  ماه

دریاچه ها انعکاس آسمانند بر زمین

گردش  و  تفریح  برای  بيشتری  فرصت  ایران  در  افراد  معموال  و  است  تابستان  گرم  فصل  از  ماه  اولين  تيرماه، 
اجتماعی  فاصله گذاری  و  آن  انتشار  عدم  و  کرونا  ویروس  خصوص  در  موجود  محدودیت های  به  توجه  با  دارند. 
ببرند. بهره  فصل  این  تعطيالت  از  بهداشتی  اصول  رعایت  با  بتوانند  خود  شهر  در  هم وطنان  از  یک  هر  است  بهتر 

 
دریاچه اوان

مکان قرارگيری: استان قزوین

این دریاچه بيش از 70 هزار مترمربع مساحت دارد و در ارتفاع هزار و 800 متری از سطح دریا واقع شده است. از آب چشمه های زیرزمينی موجود 
در بستر دریاچه تغذیه می کند و تنها بخش ناچيزی از آب در این دریاچه به صورت سطحی و کم در هنگام بارندگی تأمين می شود. تحرک دائمی آب 
در آن باعث صافی و زاللی آب دریاچه شده است. در جنوب شرقی آن عمق به 5-7 متر می رسد که عميق ترین بخش آن است. از سرریز آب دریاچه نيز 
رود کوچکی تشکيل می شود که آب آن مورد استفاده کشاورزان روستاهای کوشک و آیين است. در تابستان این دریاچه محل ماهی گيری، آب تنی 
و قایق رانی و در پایيز، مأمن پرندگان مهاجر مانند قو، غاز، مرغابی و در زمستان با توجه به برودت هوا و یخ زدن سطح آن قابل اسکی سواری است.
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دریاچه حوض سلطان
مکان قرارگيری: شمال قم

دریاچه آب شور حوض سلطان یا دریاچه نمک در 40 کيلومتری شمال قم و به مساحت تقریبی 240 کيلومترمربع است. وسعت 
و شکل دریاچه متناسب با ورود آب و ميزان بارندگی آن در فصول مختلف سال متفاوت است. در مواقع بارندگی و ذوب برف های 
ارتفاعات اطراف، چون بر ميزان آب ورودی افزوده می شود، وسعت آن زیاد و در غير از این ایام، وسعت آن کم می شود. بدین ترتيب 
سطح آب دریاچه پيوسته در نوسان است. این دریاچه از دو بخش جدا از هم تشکيل شده است. چاله غربی آن حوض سلطان و چاله 
از  این دریاچه وارد می شوند که  به  نام دارد که به وسيله یک آب راهه به هم وصل می شوند. رودهای متعددی  شرقی آن حوض مره 
اراضی شوره زار و نمکی اطراف عبور می کنند. حوض سلطان در سال 1883 ميالدی و بر اثر ساخت جاده شوسه تهران قم تشکيل شد.

دریاچه پریشان
مکان قرارگيری: استان فارس

بزرگ ترین  و  زیباترین  از  یکی  فامور  دریاچه  است.  فراگرفته  کوه  را  آن  دورتادور  که  است  هکتار   4300 دریاچه  این  مساحت 
دارای  دریاچه  این  است.  گرفته  قرار  کازرون  شهرستان  باالده  و  جره  بخش  در  که  است  خاورميانه  و  ایران  آب شيرین  دریاچه های 
وارداتی  ماهی  گونه  چند  همچنين  و  آب شيرین  مارماهی  و  پرک  ماهی  سرخه،  ماهی  زردک،  ماهی  نام های  به  بومی  ماهی  چهارگونه 
به  اسکاندیناوی  کشورهای  و  سيبری  از  زیادی  پرندگان  پایيز  فصل  آغاز  با  سال  هر  است.  آمور  و  فيتوفالک  ماهی  کپور،  ماهی  نظير 
بر  دریاچه  این  می آورند.  به وجود  را  زیبایی  مناظر  و  می کنند  کوچ  پریشان  دریاچه  مانند  فارس  استان  دریاچه های  و  زیستگاه ها  جمله 
هزاران  آتش سوزی ها  این  طی  در  است.  خطر  معرض  در  راه سازی  عمليات  علت  به  اطرافش  نيزارهای  از  بزرگی  بخش  سوزاندن  اثر 
شده است.  خشک  اخير  خشکسالی های  علت  به  دریاچه  این  اعظم  بخش  همچنين  رفته اند.  بين  از  مهاجر  پرنده  و  الک پشت  قطعه 
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دکرت مهشاد فوالدی

! ع�ت و �معد�ن صاد �م�ن �ناس، �منا�مبودی ا�مت�ت �م�ی�ن �مش وال �ن د �و ��به �ن �و�من
گی ؟! نر�م�ن �تر�م ی �میا �من ا�مه ��می�ن ود �مب��من �ب  ��ن

دهم تير ماه روز صنعت و معدن نامگذاری شده است. یکی از زمان هایی که الزم است از تمامی معدن کاران و متخصصان معدن تکریم 
شود. چرا که ایشان سختی کاری زیادی را متحمل می شوند تا بتوانند عمليات استخراج را به سر انجام برسانند. صنعت و معدن یکی از 
مهره های کليدی در اقتصاد هر کشور می باشد. که با اندکی سرمایه گذاری علمی و مالی می تواند بازده فراوانی برای کشور داشته باشد. و 
البته چه خوب است که بدانيم کشور ما ایران بخاطر تنوع زمين شناختی خود، یکی از مناطق غنی و پر اهميت از نظر معدن و مواد اوليه 
است. که هميشه نظر همه دنيا را به خود جلب کرده است. اما در این روز یک سوال پایه ای از مسئولين، جامعه و مردم دارم! که تا چه ميزان 
به کاشفان این سرمایه اقتصادی و معنوی در کشور ما اهميت داده می شود؟! آیا نيروی کار متخصص در این زمينه می تواند بدون دغدغه 
مالی و فرهنگی و به دور از فشار های اجتماعی، و همچنين با در دست داشتن امکانات اوليه چرخ اقتصادی مملکت را دوباره بازسازی نماید؟!
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که  است  دانشی  معنای   به  زمين شناسی  که  دید  می توان  گوگل  جوی  و  جست  موتور  در  ساده  جستجوی  یک  با 
را  فسيل ها  و  سنگ ها  انواع  آن،  درون  اجزای  و  پوسته  ساختمان  همچنين  و  آن  تاریخ  و  زمين  سّياره  ماهيت  کلی  طور  به 
پراکندگی  نيروها،  آن  برآیندهای  مزبور،  مواد  بر  مؤثر  نيروهای  زمين،  سازنده  مواد  درباره  علم  این  می کند.  بررسی 
وجود  زمين شناسی  گوناگون  دوره های  در  که  را  جانورانی  و  گياهان  همچنين  و  آن  سرگذشت  سياره،  پوسته  سنگ های 
کنيم. می  زندگی  آن  روی  بر  که  است  سياره ای  مطالعه ساختار  علم  زمين شناسی   دیگر،  عبارت  به  می کند.  بررسی  داشته اند، 

پيدایش   زمان   که  از   رویدادهایی   و  ویژگی ها  زمين،   تشکيل   چگونگی   که  هستند  افرادی  زمين شناسان، 
از  می کند.  مطالعه   را،   آن  تاریخچه  کانی ها  و  همچنين  است،  ساختار،  ترکيب  سنگ ها  و  گذشته   زمين  بر  آن  
نکته  این  ذکر  پس  می شود،  کار  راندمان  افزایش  و  کيفيت  بهبود  باعث  زمينه ای  هر  در  متخصصين  فعاليت  که  آنجا 
سازی  ساختمان  راه سازی،  سدسازی،  از  اعم  عمرانی  پروژه های  کليه  در  شناس  زمين  یک  حضور  که  است  الزم 
است.  ضروری  می باشد،  کشورمان  در  صنعت  و  اقتصاد  اصلی  شيره  که  معادن  و  نفت  اکتشاف  مهم تر  همه  از  و  و... 
پس در این لحظه سوالی به وجود می آید که چرا با وجود اینکه رشته زمين شناسی به این مقدار کاربردی می باشد، با این 
زمين  مردم  منظر  در  دليل  چه  به  می باشد؟  بيکار  آن  فارغ التحصيالن  یا  و  شده  کم  رشته  این  به  عالقه مند  افراد  تعداد  حال 
یا  فرهنگی جامعه  فقر  به  بتوان  این موضوع  پيرامون  در  زود گذر  نگاهی  در  تلقی می شود؟ شاید  ناکارآمد  و  ناشناخته  شناسی 
جامعه  در  که  نيست  رشته ای  تنها  زمين شناسی  نمود.  اشاره  آن ها  کارایی  و  علمی  رشته های  از  محدود  اطالعات  بگویم  بهتر 
علمی ما از سالها پيش وارد شده است، ليکن جایگاه خود را از نظر اهميت کاربردی در اقتصاد کشور به جامعه نشان نداده است! 
ساالنه تعداد بسياری از جوانان از رشته های گوناگونی فارغ التحصيل می شوند که حتی خودشان به درستی به کاربرد دقيق آن و 
اثرگذاری آن در جامعه آگاه نيستند. از نظر جامعه نگری عدم شناخت صحيح از رشته های علمی و باراز کار آن ها باعث عدم ایجاد 
اشتغال در سطح عموم مردم خواهد شد. حذف این رشته درسی از کتب آموزشی دوره متوسطه و یا بی توجهی مداوم به آن در مدت 
زمانی باعث حذف اطالعات اوليه مردم پيرامون زمين و جایگاه زندگيشان و همچنين حذف این علم از رشته های دانشگاهی خواهد شد.

در سال های اخير ميهنمان با مسائل و مشکالت زیست محيطی زیادی همچون هجوم ریزگردها به مناطق مختلف کشور، نشست زمين، 
بحران آب، احداث سازه های نا مناسب مهندسی دراثر نبودن مدیریت از سمت نيروهای متخصص زمين شناس و ... روبرو بوده است؛ این به 
شکلی است که علم زمين شناسی قادر به پيش بينی و شناسایی مشکالت رو به رشد زیست محيطی و ارائه راه حل های کارآمد می باشد.

با توجه به گزارشی که در سال 1384 توسط نشریه ميس منتشر شده است به طور ساالنه 500 تا 600 هزار نيروی کار 
جدید وارد بازار می شود، بدون آنکه فرصت شغلی جدیدی در این مدت خلق شود و به این ترتيب هر سال 500 تا 600 هزار 
بازار کار  از شاخص های کليدی  اشتغال  با  اقتصادی  ارتباط بين رشد  از طرفی  افزوده می شود.  ایران  بيکاران  نفر به جمعيت 
خروجی  بارشد  اشتغال  چگونگی  از  عددی  مقياسی  اشتغال  می شود.کشش های  مطرح  اشتغال  های  نام کشش  با  که  می باشد 
بيکاری زمين شناسان  بر  برنامه ریزی ها،  این رشته در  اقتصاد کشور و عدم حضور کاربرد  تاثير  به گونه ای که  اقتصاد می باشد. 
قابل چشم پوشی نيست. اینجاست که باید بگویيم تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بيچاره به جایی نرسد!

شایان ذکر است که اثرات بيکاری در هر جامعه به صورت مادی و معنوی ظاهر می شود. اثر مادی همان اقتصاد کشور است که 
در اثر از دست دادن و عدم استفاده صحيح از نيروی کار متخصص به وجود می آید. اما تاثيرات معنوی بيکاری برای قشر تحصيل 
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کرده و نخبگان جامعه ایران باعث سرخوردگی، عدم اعتماد به نفس و یا سایر آثار جبران ناپذیر روانشناختی در جامعه خواهد شد.
روز صنعت و معدن در این ماه یادآور تمام خدماتی است که معدن و همه کانی های استخراج شده از آن به مردم و جامعه های 
انسانی می کنند. فقر فرهنگی در کشور ما باعث شده است که از نظر جایگاه، رشته های تخصصی دانشگاهی دچار یک سری رتبه 
بندی هایی شود. این مسئله رقابت را بر سر تعداد محدودی از رشته ها باال برده و سایر رشته های تحصيلی را کم اهميت جلوه 
می دهد. در صورتی که اگر یکی از علوم جایگاهش را از دست بدهد، چرخ زندگی در گوشه ای لنگ می شود. رشته هایی چون معدن 
و زمين شناسی نيز از این قاعده مستثنی نيست. بدین معنا که وجود یک متخصص معدن است که انواع فلزات و کانی های مورد 
نياز برای مواد اوليه سایر علوم را فراهم می نماید. تصور کنيد یک پزشک بدون دارو چگونه می تواند بيمار خود را درمان نماید؟! و 
یا بدون ابزار چگونه می تواند یک عمل جراحی انجام شود؟! این مواد اوليه از چه جایی غير از محيط زیست تامين می شود؟! پس 
چگونه می توان نتيجه را داشت اما مسبب نتيجه را در نظر نگرفت؟! چگونه می توان هواپيما ساخت ولی از معادن استفاده نکرد؟! 
متخصص  نيروی  می شود  باعث  خانوادگی  و  فردی  روزمره  اقتصادی  نياز های  تامين  در  توانایی  عدم  و  بيکاری  تاثيرات 
که  آورد  روی  دیگر  کاذب  به شغل های  و  شده  خود سرخورده  تخصص  داشتن  از  انرژی،  و  وقت  مدتی  گذران  از  پس  جوان 
و صنعتی  اقتصادی  سيستم  در  و ضعف  متخصص  کار  نيروی  رفتن  از دست  باعث  پنهان  به صورت  خود  جایگاه  در  نيز  این 
نظر  از  جامعه  بنای  زیر  در  منفی  تاثير  اجتماعی  و  اقتصادی  نظر  از  انسانی  و  محيطی  زیست  منابع  رفت  هدر  می شود.  کشور 
کشور  سطح  در  نشده  استفاده  و  نشده  شناخته  رشته های  از  موردی  تنها  زمين شناسی  رشته  داشت.  خواهد  کيفی  و  کمی 
باشيم. پاک  بوم  و  مرز  این  امروز  جوانان  برای  شرایط  بهبود  شاهد  دور  چندان  نه  سال هایی  در  که  است  اميد  می باشد. 

ك زندگی سالم -  محیط زیست
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ك زندگی سالم - اقتصاد و خانواده
سب

 مجتبی خوش لهجه
بورس چیست؟

با توجه به شرایط و وضعيت کنونی در جهان به علت ظهور و 
بروز ویروس کرونا و بر هم خوردن نظم اقتصاد جهانی، این روزها 
بورس یکی از فعاليت های مهم اقتصادی است که بر سر زبان افراد 
افتاده است. در این شماره بر آن شدیم تا بيشتر در مورد بورس بدانيم.
تجاری  فعاليت  های  از  اروپایی  تاجران  از  عده ای  که  زمانی 
خود ضرر کردند به این فکر افتادند تا برنامه ای را تنظيم کنند تا 
در چنين مواقعی جلوی زیان آن ها را بگيرد. تعدادی از بازرگانان، 
افرادی را در فعاليت های خود َشریک کردند تا با این روش سود 
و زیان احتمالی را با آن ها تقسيم کنند. این روش برای افرادی 
که فعاليت های بزرگ اقتصادی انجام می دادند بسيار مطلوب بود. 
شرکت های  و  درآمد  قانون  شکل  به  تجربه  این  مرور   به 
سهامی تشکيل شدند. اولين تجربه مربوط به تشکيل یک شرکت 
سهامی در کشور روسيه بود که در سال 1353 ميالدی  کاالهایی 
خود را از شمال اروپا به شرق آسيا و چين برد در حالی که قبال 

این کاال را با دور زدن آفریقا انجام می داد و این روش احتمال 
ضرر داشت. عده ای از تجار گرد هم آمدند و هر کس به نسبت 
سرمایه ی خود در سود و زیان شرکت شریک شد و این کار با 
اروپا و  با گسترش مبادالت در  بعدها  موفقيت صورت گرفت. 
افزایش سرمایه گذاری این موضوع باب شد. برای این کار نياز به 
مراکزی بود تا بتوان بين سرمایه گذاران و سرمایه  پذیران رابطه 
برقرار کرد. چنين مراکزی تأسيس شدند و بورس نام گرفتند. 
آمستردام  شهر  در  ميالدی  هفدهم  قرن  در  دنيا  بورس  اولين 
بازار  دارای  جهان  کشورهای  اکثر  امروز  و  شد  تشکيل  هلند 
بورس هستند. در ایران نيز در سال 1345 قانون تشکيل بورس 
به تصویب رسيد و از 15 بهمن ماه سال 1346 آغاز به کار کرد.

بورس کلمه ای فرانسوی است و معنای آن در زبان فرانسه 
کيف پول می باشد. تاریخچه پيدایش واژه بورس هم به قرن 
کسبه   و  بازرگانان  زمان،  آن  در  بازمی گردد.  ميالدی  پانزدهم 
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شهری به نام بوُروژ )Bruges( در شمال غربی بلژیک، در ميدانی 
)TerBeurze( در مقابل خانه  بزرگ زاده ای  تِربورس  نام  به 
به نام )وانِدر بورس( جمع می شدند و به خریدوفروش کاالهای 
خود بر اساس حراج می پرداختند. از آن تاریخ به بعد مکان هایی 
به تدریج  و  می کردند  مبادرت  کاال  حراج  به  آنجا  در  مردم  که 
شکل توسعه یافته تر و مسقف به خود گرفت، بورس می گفتند.

تاریخه بورس در ایران
سال  به  ایران،  در  بورس  تأسيس  درباره  اوليه  مطالعات 
1315هجری شمسی برمی گردد. در این سال، فردی بلژیکی به 
نام )ران لوترِفلد( پس از انجام مطالعات گسترده درباره  تأسيس 
بورس در ایران، اساسنامه  داخلی بورس را تهيه و به مسئوالن 
ایرانی ارائه کرد، اما با توجه به شرایط آن زمان و وقوع جنگ 
جهانی دوم، عماًل موضوع بررسی و تأسيس بورس در ایران بيش 
از 25سال به تأخير افتاد. در سال 1341، کميسيونی در وزارت 
بازرگانی و با حضور نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و 
بانک توسعه  صنعتی و معدنی ایران تشکيل و موافقت  نامه  اوليه 
اواخر  در  شد.  تنظيم  کميسيون،  این  در  بورس سهام  تأسيس 
همان سال یعنی سال 41، هيئتی از بورس بروکسل به سرپرستی 
دبير کل این بورس برای مشارکت در راه اندازی بورس ایران، 
به کشورمان دعوت شدند و باالخره پس از چهار سال، در سال 
1345 قانون تشکيل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و 
ابالغ شد.  بانک مرکزی  به  اقتصاد  از سوی وزارت  برای اجرا 
حدود یک سال بعد از ابالغ قانون تشکيل بورس اوراق بهادار، 
در پانزدهم بهمن ماه سال 1346، بورس اوراق بهادار تهران با 
انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه        صنعتی و معدنی 
آن  در  اقتصادی  و  توليدی  واحدهای  مجتمع  بزرگ ترین  که 
تاریخ به شمار می رفت، به طور رسمـی فعاليت خود را آغاز کـرد.

می توان  را  بازارها  انواع  رو،  این  از 
کرد. طبقه بندی  زیر  کلی  دسته  سه  به 

۱- بورس کاال
انجام  معينی  کاالهای  فروش  و  خرید  آن  در  که  بازاری 
کاال  بورس  است  فعال  روز  هر  و  منظم  طور  به  و  می شود 
اوليه معامله  نام دارد. در بورس کاال معموال مواد خام و مواد 
می شود. هر بورس کاالیی را با نام همان کاالیی که مورد معامله 
گندم. بورس  و  نفت  بورس  مثل  نامگذاری می کنند.  می شود، 

۲- بورس ارز
در بورس ارز، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید 
و فروش پول های خارجی انجام می شود. این بورس در کشور ما 
فعال نيست اما در کشورهای پيشرفته فعاليت چشمگيری دارد.

۳- بورس اوراق بهادار
سهام،  قبيل  از  مالی  دارایی های  بهادار  اوراق  بورس  در 
بازار  به  ایران،  در  می گيرد.  قرار  معامله  مورد  مشارکت  اوراق 
در  دایمی  و  رسمی  طور  به  که  بهادار  اوراق  فروش  و  خرید 
بهادار” می گویند. اوراق  محل معينی تشکيل می شود “بورس 
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ك زندگی سالم - فناوری اطالعات و دنیای مجازی
سب

ریحانه واحدیان 

بازی اهی رایاهن ای اریانی و اتبستان شاد
بازي ایراني میرمهنا

ایرانی  اولين بازی ملی و  بازی کامپيوتری در سبک اکشن اول شخص و 
بازی سازی  استودیو  مشارکت  با  رایانه ای  بازی های  ملی  بنياد  توسط  که 
»اسپریس پویا نما )ESPRIS( ساخته و منتشر شده است. این بازی از موتور 
بازی سازی TGEA استفاده کرده و در بهمن ماه سال 1389 برای رایانه های 
شخصی منتشر شد. بازی مير مهنا در گيمزکام سال 2011 نيز حضور داشت.

کارگردان : بهنام آقا جانی
تهيه کننده : مرتضی رضایی

 طراحان : بهنام شجاعی، حسين دیبا و ابراهيم دیبا 
آهنگسازی: پيمان آزادی 

خالصه: براساس زندگينامه مير مهنا مبارز ایرانی دوره کریم خان زند که با 
استعمار هلند و انگليس و سلطه کمپانی هند شرقی بر جزایر جنوبی ایران و خصوصًا 
جزیره خارگ )خارک( همراه بوده است، ساخته شده است. کتاب چند جلدی »بر 
جاده های آبی سرخ« اثر زنده یاد نادر ابراهيمی که داستان زندگی و مبارزات این 
شخصيت را در قالب داستانی مرور می کند، منبع اصلی نگارش داستان این بازی است.

بازی ایرانی گرشاسب: گرز ثریت 
 

شخص  سوم  سبک  )Garshasp: The Monster Slayer(در    
آبان   4 در  و  است  شده  ساخته  شریف(  )فن افزار  استودیو  توسط  که  است  اکشن 
قابل  شخصی  رایانه های  روی  بر  و  گردید  منتشر  نيکان  زرین  لوح  توسط   1389
شرکت  شد.  منتشر   1391 سال  در  نيز  اژدها«  راز  »گرشاسب:  بازی  است.  اجرا 
بازی  است.  اثر  این  امتياز  صاحب   Dead Mage نام  با  اکنون  شریف  فن افزار 
سرویس های  برای   1390 اردیبهشت  در  مستقل  بطور  ثریت«  گرز  »گرشاسپ: 
شد.  منتشر   )GamersGate( گيت  گيمرز  و   )Steam( استيم  آنالین 

کارگردان: آرمان آرین
طراحی شخصيت و مدیریت پروژه : سهيل دانش اشراقی 

برنامه نویسی : یاسر ژیان
خالصه:  این بازی براساس اسطوره های کهن ایرانی در دوران ضحاک طراحی شده  است
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بازی ایرانی کوهنورد
 

شهریور سال 1390 بود که بازی کوهنورد منتشر شد و با ساده ترین موتور بازی سازی 
است.  شده  عرضه  مخاطبين  به  مناسبی  بعدی ای  دو  بازی    Game Maker یعنی 
شخصی  رایانه های  برای  نيو«  گستران  »تصویر  استودیو  توسط  »کوهنورد«  بازی 
شده  ساخته  بازی«  »سکو  در سبک  که  بازی  این  شد.  منتشر  »تبيان«  شرکت  توسط 
کرد. دریافت  را  رایانه ای  بازی های  جشنواره  از   90 سال  بازی  بهترین  جایزه  است، 

 سازنده: فرهود فرمند
در  که  است  کاشف«  »فاد  نام  به  کوهنوردی  درمورد  بازی  داستان  خالصه: 
دارای  می کند.  تالش  کوهستان  امدادگر  مقام  دریافت  برای  بين المللی  مسابقات 
است.  جذاب  داستانی  خط  و  متنوع  شخصيت های  همراه  به  طوالنی  نسبتا  مرحله   10
مرحله  دو  یکی  گذشت  از  پس  اما  می کند،  کوهنوردی  خالی  دست  با  ابتدا  در  »فاد« 
ویژگی  این  می کند.  عبور  کوهستان  متنوع  موانع  از  کامل،  تجهيزات  خرید  با 
نکنيد. یکنواختی  احساس  بازی  هنگام  و  رفته  باالتر  مراحل  تنوع  تا  شده  باعث 

بازی ایرانی ارتش  های فرازمینی
 

با  شخص  اول  تيراندازی  سبک  در    )Extraterrestrial Armies(
استودیو  اتمسفر داستانی پسا آخرزمانی و علمی-تخيلی است که توسط  تم و 
»ارتش های  بازی  توليد  مراحل  است.  شده  ساخته  راسپينا  ایرانی  بازی سازی 
 Unreal فرازمينی« از دی ماه سال 1390 و با نسخه رایگان موتور بازی سازی
  UDK به اختصار Unreal Development Kit 3 ملقب به Engine
آغاز شد و انتشار بازی در شهریور ماه سال 1394 بر روی رایانه های شخصی 
صورت گرفت. این بازی جزو اولين بازی  های کامپيوتری ایرانی است که در آن 
بخش چند نفره آنالین نيز وجود دارد. همچنين در سطح جهانی جایزه برده و در 
مراسم E3 نيز شرکت داشته است. این بازی در سال 92 توانست جایزه بهترین 

بازی مستقل سال 2013 را از ميان سيزده هزار شرکت کننده از آن خود کند.
خالصه: روایت گر جنگ های بشریت بر سر بزرگترین دغدغه  خود، یعنی انرژی 
خواهد بود . در خالصه رسمی این بازی کامپيوتری ایرانی آمده که: آن هنگام که 
زمين ویران شده از جنگ، به ناچار به فراموشی سپرده می شود تا سيطره  حيات 
به مرزهایی فراتر گسترش یافته و منابع انرژی جدید تقدیری دیگر را رقم زند. اما 
سرنوشت طردشدگان، فرار از نابودی شد. آن ها که از ترک زمين بازماندند و زمينيان 
طردشان کردند، اتحادی تشکيل داده و بقای خود را در تصاحب انرژی قدرت ها 
جستجو می کنند. ]کسانی که[ رویای انتقامشان مانع از کهنگی نفرت جنگ می شود.
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گ و هنر - کتاب ماه
فرهن

زینب غفارنژاد

خداحافظ کمالگرایی

تصور کنيد در زندگی تان ترسی نداریداز این که به اندازه ی کافی خوب نباشيد. برایتان مهم نيست زندگی تان در اینستاگرام 
چه شکلی به نظر می رسد. یا از این که غریبه ها چه فکری درباره ی شما می کنند احساس نگرانی نمی کنيد. تصور کنيد می توانيد 
از احساس گناه رها شوید و خود را به خاطر اشتباهات کوچک سرزنش نکنيد. چه می شد اگر د رهر تصميمی که باید می گرفتيد 
مسير جسورانه تری انتخاب می کردید؟ بسياری از ما احساس می کنيم زیر فشار انتظارات خودمان غرق شده ایم.برای راضی نگ 
داشتن دائم همه خود را از پا انداخنه ایم.از فرصت هایی که ما را از محدوده ی امن مان بيرون می کشند چشم پوشی می کنيم و به 
هر قيمتی از مقبول نبودن می پرهيزیم. ریشما می گوید این طرز رفتار و طرز فکر علتی دارد: وقتی دختربچه بودیم به ما یاد دادند 
بازی های بی خطر انتخاب کنيم.به خاطر ساکت و مودب بودن و حرف گوش کن بود تحسين مان کرده اند.خواستند آسيب نبينيم 
و ما را به سمت فعاليت هایی سوق دادند که می    توانستيم در آن ها بدرخشيم  ودر نتيجه حاال زنانی شده  ایم که از شکست می ترسند
ریشما سوجانی در این کتاب درباره ی یک موضوع مهم حرف می زند. موضوعی که شاید همه ی دختران در همه ی مليت ها 
و فرهنگ ها درگير آن هستند و زیاد با آن دچار چالش می شوند.این ویژگی که ریشما سوجانی از آن حرف می زند چيزی نيست 
جز کمال گرایی وعواقب آن. کمال گرایی یعنی سعی کردن برای بی نقص و کامل بودن در حد اعالی آن.یعنی از خود ورفتار و 
کردار خود هميشه ناراضی بود ن و حتی شروع نکردن کاری به دليل آن که نمی توانيم درآن بهترین باشيم.خيلی از واین  زنان تنها 
کار هایی را انجام می دهند که درآن عالی هستند و جسارت انجام کاری را که ممکن است درآن اندکی معمولی تر عمل کنند را ندارند.

درباره ی کتاب شجاع باش دختر
ریشما سوجانی  شرح می دهدکه چرا زنان چنين ویژگی ای را دارند. او معتقد است که دليلی برای این رفتار و احساس زنان وجود دارد 
آموزش  دختران  به  کم  آن هاست.ازسنين  تربيتی  شيوه ی  به  مربوط  وفقط  ندارد  بيولوزی  به  ارتباطی  هيچ 
معلم ها  و  والدین  خوشحالی  برای  را  نمره  باالترین  کنند  تالش  باشندو  محافظه کار  که  است  شده  داده 
و  نبينند.آرام  وآسيب  نکنند  سقوط  تا  نروند  باال  پارک  بازی  ميله های  از  خيلی  باشند  مراقب  و  کنند  کسب 
باشند. داشتنی  دوست  و  شوند  داشته  دوست  تا  باشند  دلپذیر  و  باشند.سازگار  زیبا  بنشينند.هميشه  مطيعانه 

کوچک ترین  درباره ی  تعمق  که  .چرا  دارد  مخرب  اثر  ما  سالمت  بر  بودن  نقص  و  بی عيب  به  می گویدتمایل  او 
دليل  می شود.به  بی خوابی  باعث  داده   ایم  انجام  که  کاری  یا  وفرد  زده ایم   که  حرفی  و  ناراحتی   بابت  نگرانی  یا  اشتباه 
خود  امور  این  همه ی  انجام  یرای  تالش  با  باشيم  پذیر  انعطاف  و  مفيد  شده  که  قيمتی  هر  به  دیده  ایم  آموزش  این که 
کرده ایم. دیگران  صرف  را  خود  نيروی  و  زمان  از  زیادی  بخش  زیرا  می شویم  خسته  نهایت  در  و  می اندازیم  پا  از  را 

قيمت  هر  به  از شکست خوردن  اجتناب  و  بودن  نقص  بی  برای  ما  گذشته ی  تربيت  به  می اندازد  نگاهی  کتاب  این 
ممکن. و این که چگونه تربيت دوران کودکی دختران  در دوران بزرگسالی نيز ما را دنبال می کند .مهم تر ازهمه این کتاب 
راجع به تغيير این آموخته هاست هرگز دیر نيست.باکنار گذاشتن نياز به بی عيب بودن و آموختن شجاعت به خود همه ی ما 
می توانيم شهامت تصور ناپذیر ها را داشته باشيم.خواندن کتاب شجاع باش دختر را به چه کسانی پيشنهاد می کنيم؟خواندن 
این کتاب را به همه  ی زنان و دخترانی که قصد دارند با دختر بی نقص خداحافظی کنند و خودشان باشند پيشنهاد می کنيم.

بریده ای از کتاب)شجاع باش دختر( :  ما در عصر قدرت دخترانه زندگی می کنيم.از آهنگ های پرشور بيانسه گرفته تا 
ورزش کاران قدرتمندی مانند سرنا ویليامز و قهرمان های ادبی و سينمایی کتنيس آوردین و زن شگفت انگيز. فرهنگ ما در 
تالش یرای گردآوری دختران است تا به آن ها بگوید که می توانند هرکاری که عالقه دارند انجام دهند و هر آن چه که 
تمایل دارند باشند. البته که    ما می خواهيم دخترانمان بدانند که می توانند به هر چه در ذهن دارند دست یابند. مگر غير از این 
است؟ اما این پيغام رسانی مثبت جنبه ی منفی نيز دارد.ما این زنان خارق العاده رابا هدف توانمندسازی الگو قرار می دهيم. 
اما برای بسياری از دختران این مسئله به معنای فشار خرد کننده برای بی عيب بودن تلقی می شود. شاید ما بگویيم: تو 
می توانی هر کاری را انجام بدی و به هر چی ميخواهی تبدیل شوی(. اما چيزی که آن ها می شنوند این است که: تو باید هر 
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کاری رو انجام بدی و به هر چی که می خوای تبدیل بشی(انچه 
که ما تشویق می دانيم برای آن ها انتظارات است. 

کتاب شامل سه بخش است :
اند؟ شده  تربيت  کمال  برای  دخترها  چگونه  اول:  بخش 

است.  جدید  مد  شجاعت  دوم:  بخش 
بخش سوم: با دختر بی نقص خداحافظی کنيد و مسر شجاعت

تالش  حين  ))در  نام  با  دارد  عنوانی  سوم  بخش 
آن  بر  و  بود  جذاب  من  برای  بسيار  شوید((که  گرفتار 
بياورم: اختصار  به  برایتان  را  آن  از  مطالبی  تا  شدم 

گاه بهترین راه برای بی پروا شدن اینست که درست داخل 
می دهد  اجازه  من  به  ترس  با  مقابله  بگذارید.  پا  ترس  آتش 
.تمرین  دهم  انجام  کاری  و  بروم  دارم  آن چه عالقه  دنبال  به 
من  به  کوچک  روش های  به  روزمره  درزندگی  شجاعت 
خود  های  ترس   با  و  کنم  ایستادگی  که  است  کرده  کمک 
می دهم  )کلينتون(ترجيح  من  الگوی  گفته ی  کنم.به  مقابله 
. نشوم  گرفتار  اصال  تا  این که  شوم  گرفتار  تالش  حين  در 

راهبرد: پيش از آن که آماده باشيد شروع به کار کنيد.زمانی 
که ایده ی بزرگی در سر داریم افکاری از ذهنمان عبور می کند.

من حتما این کار رو انجام می دم.
نمی دونم چه طوری

نمی تونم
این ایده احمقانه ست 

و...
می کند  شروع  ذهنتان  دهنده ی  آزار  صدای  آن 

انجام دهيد. نباید آن را  اراجيف درباره ی دالیلی که  به گفتن 

اتفاقات بدی که ممکن است رخ دهد.راه  های احتمالی شکست   .
احمق  به  و  شکست  صورت  در  رسيدنتان  نظر  به  خودخواه 
به  به آن  رسيدنتان در صورت شکست.زمانی که گوش دادن 
کرده اید  منصرف  کار  آن  ازامتحان  را  خود  دیگر  برسد  اتمام 
فقط  که  اینست  دهنده  آزار  صداهای  آن  کردن  ساکت  فن   .
برای  الزم  نکات  تمام  از  که  نيست  شوید.مهم  کار  به  دست 
و  باشد  شرکت  یک  اداره ی  ندارید.چه  اطالعی  کار  آن  انجام 
می گویم.شوخی  را  نمی دانند...حقيقت  مردم  مادری.اکثر  چه 
می شوند.آیا  آن  متوجه  مسير  طی  در  که  نمی کنم.همان طور 
نمی دانيد چگونه پوشک عوض کنيد ؟خواهيد آموخت.نمی دانيد 
صبر  آموخت...دیگر  کنيد؟خواهيد  مدیریت  را  شرکت  چگونه 
ریچاردز  گفته ی سيسيل  آماده شوید.طبق  که  زمانی  تا  نکنيد 
اگر منتظر هستيد همه چيز هماهنگ شود تا آخر عمر منتظر 
ندارد. وجود  شروع  برای  ایدهآلی  لحظه ی  ماند.هيچ  خواهيد 

. ندارد  نيز وحود  از شما  نقصی  بی  همان طور که هيچ مدل 
راهبرد شکست را انتخاب کنيد:  بله درست خواندید .از شما 
انتخاب  را  شکست  پتانسيل  کم  دست  یا  شکست  می خواهم 
بزرگ  شکست  اگرحداقليک  نوپا  شرکت های  دنيای  کنيد.در 
نداشته باشيدجدی گرفته نمی شوید شعار سيليکون اینست زودتر 
و اغلب شکست بخورید((تقریبا هيچ کس اولين و دومين و حتی 
سومين بار کاری را بدرستی انجام نمی دهد.شکست داخل فرایند 
می شوند  متوجه  که  صورت  است.بدین  شده   حکای  نوآوری 
کنند. حرکت  آن  جهت  در  بتوانند  تا  شده اند  عيب  دچار  کجا 

هستيد:    افتضاح  آن  در  که  دهيد  انجام  را  کاری  راهبرد 
برای  دیگری  راه  هستيد  افتضاح  آن  در  که  کاری  انجام 
تحمل عيب و نقض است و به نوبه ی خود راه دیگری برای 
کمال گرایی  توسط  که  است  لذتی  به  بخشيدن  مجدد  زندگی 
شام  هستيد  بدی  آشپز  است.اگر  شده  داشته  نگه  خفقان  در 
کالس  به  نيستيد  دنيا  فرد  هماهنگ ترین  کنيد.اگر  درست 
یا  نقاشی  د  هستن  غالب  دستتان  دو  هر  بروید.اگر  رقص 
بد  ریاضی  در  دارید  همباور  هنوز  کنيد.اگر  امتحان  را  بافتنی 
سریع تر  چيز  هيچ  کنيد  بياموزید.باور  ا  برنامه نویسی  هستيد 
نمی آموزد.... شما  به  را  اشتباهات  تحمل  نویسی  برنامه  از 

 درخواندن این کتاب بينش ها  روش های قدرتمندی را با 
ما در ميان می  گذارد که کمک می کند از نياز به کمال رهایی 
و  بگيریم  پيش  در  شجاعت  راه  زندگی مان  تمام  در  و  یابيم 
برجدسته     ترین  می توانيم  بودن  بی نقص  نه  و  بودن  شجاع  با 
باشيم . خود  زندگی  برای  داستان  و  شاد ترین  جسورانه  ترین 
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گ و هنر - سینما و تئاتر
فرهن

عيل عليزاده

دلتنگی برای سینما و تاتر به زودی به سر می رسد

با بروز بيماری کرونا و تالش برای مهار این 

بيماری هرگونه تجمی جهت جلوگيری از انتشار 

این ویروس مزاحم و کشنده ممنوع شد و یکی از 

این تجمعات سينما بود. با این حال به نظر می رسد 

در ایران و جهان به زودی سينماها با حفظ و رعایت 

اصول بهداشتی گشایش یابند. در اینجا به معرفی 

فيلم هایی که احتمال اکران آن ها در تيرماه است 

می پردازیم. در این بين آثاری همچون "خوب، بد، 

جلف" و "جهان با من برقص" به پرده نقره ای 

"خروج"  و  "طال"  فيلم های  و  بازخواهند گشت 

نيز هم زمان با اکران آنالین، به سينماها می آیند.

==

مورد عجیب شنای پروانه 
و  سی  در  تماشاگران  نگاه  از  فيلم  بهترین 
هشتمين جشنواره فيلم فجر و اکران آن لغو شد 

اما ممکن است در زمستان اکران شود.
کارگردان: محمد کارت

تهيه کننده: رسول صدر عاملی
امير  طباطبایی،  طناز  عزتی،  جواد  بازیگران: 
آبان عسکری  شادمان،  علی  بهرام،  پانته آ  آقایی، 

و عليرضا داوود نژاد

چهل و هفت
داستان سه زن از سه طبقه اجتماعی در شب آغاز 
زمستان را به تصویر می کشد و با شعار نه به خشونت 

عليه زنان به روی پرده می رود.
کارگردان:  احمد اطراقچی و عطااهلل تبریزی

تهيه کننده: ناهيد دل آگاه
شيدا  احمدی،  مهدی  مستوفی،  الدن  بازیگران: 
مؤمنی،  بهنام  ستاری،  مهرنوش  مدنی،  رابعه  خليق، 
فرشته آلوسی، بهزاد داوری، احسان شاملو، محمدرضا 
ریما  و  فراهانی  شقایق  آذرنگ،  حميدرضا  غفاری، 

رامين فر



43

اتر
و تئ

ما 
سین

 - 
هنر

گ و 
رهن

ف

"خوب، بد، جلف 2" : ارتش سری

کارگردان: پيمان قاسم خانی
تهيه کننده: محسن چگينی

درخشانی،  سام  جمشيدی،  پژمان  بازیگران: 
حامد کميلی، فرهاد آیيش و گوهر خيراندیش

جهان با من برقص 
کارگردان: سروش صحت

تهيه کننده: محمدرضا تخت کشيان
عزتی،  جواد  مصفا،  علی  بازیگران: 
هانيه توسلی، پژمان جمشيدی، سياوش 
چراغی پور، کاظم سياحی، بهار کاتوزی، 
رامين صدیقی، پاوان افسر، شيوا بلوچی، 

مهيار پوربابایی و مهراب قاسم خانی

طال - اکران آنالین
با موضوعی اجتماعی به مشکالت جوانان در 

جامعه امروز می پردازد.
 کارگردان: پرویز شهبازی

تهيه کننده: رامبد جوان
بازیگران: نگار جواهریان، هومن سيدی، طناز 

طباطبایی، احترام برومند و مهرداد صدیقيان

زیرنظر- اکران آنالین
مضمونی طنز دارد.

کارگردان: مجيد صالحی
تهيه کننده: محمد شایسته

جعفری،  امير  عطاران،  رضا  بازیگران: 
آزاده  و  جمشيدی  سروش  احمدی،  مهران 

صمدی 
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در  فراواني  نقدهاي  با  که  توانا  نيمه  شاعري  به  مي توان  کالسيسم  عصر  و  پترکبير  دوران  در  روسيه  شعراي  دیگر  از 
دانست  چيره دست  شعري  ظرافت  لحاظ  از  نمي توان  را  وي  که  هرچند  کرد.  اشاره  بود  مواجه  آن  از  پس  حتي  و  خود  دوران 
کرد.  گذر  سادگي  به  است  گذاشته  برجاي  که  آثاري  کنار  از  نميت وان  و  است  بوده  خویش  عصر  سرشناس  افراد  از  یکي  اما 
در سن پترزبورگ   1769 در  و  یافت  والدت   1703 در  آستراخان  نزدیک  طرخان  حاج  در  تردیاکوفسکي  کيریلوویچ  واسيلي 
درگذشت. حاج طرخان ده کوچکي بود که پدرش در آنجا کشيش و روحاني تنگدستي بود. مي گویند پترکبير وقتي از آن شهر گذشت 
او را که پسربچه اي بود دید دستي بسرش کشيد و او را زحمتکش مادام العمر خواند و این پيشگویي خالصه زندگي تردیاکوفسکي 
است. وي نخستين غيراشرافزاده اي بود که در خارج از روسيه یعني پاریس در رشته ادبيات تحصيل کرد و در آن جا ساختن اشعاري 
در سطح قابل قبول بودند را فراگرفت. در سن بيست سالگي به مسکو آمد و در دبيرستان کشيشان مسکو شروع به تحصيل کرد، 
در آنجا با مایه اي التيني که از مبلغان کيش کاتوليک در آستراخان فراگرفته بود به گفته خود )یکسره به درون بالغت رفت(. در 
فرهنگستان اسالوي- التيني سرودن شعر هجایي را آموخت. در سال 1726 وي از آن جا گریخت و نخست به هلند رفت و از 
آنجا  پياده به پاریس رفت و در سختي گذراند و چيز یاد گرفت و همزمان با پایمردي سفير روس توانست به سوربون وارد شود.  
پس از دریافت گواهينامه در 1730 به روسيه بازآمد و در این زمان عالمي شده بود انسان دوست و توانا در سرودن بيت هایي 
به فرانسوي و التيني و روسي، بيت هایي بد- گرچه به نظمي درست. )بيت هایي در بزرگداشت شهر پاریس- 1728( از آثار وي 
این دست است: از  پایاني  با  نيز پژواک مي دهد،  را  از حقيقت  اوریس پيروي مي کند گرچه زنگي  از قراردادهاي لس  است که 

اي شهر زیبا و اي کرانه هاي دلبند سن!
که دوست نميداردتان؟ تنها نفس حيواني!

من، اما، هرگز توان آن نخواهم یافت که از خاطر فراموشتان کنم
خود تا به هنگامي که بر عالم خاک عمر ميگذارم.

در بازگشت بره وسيه در 1733 به سمت منشي در آکادمي علوم روسيه مشغول به کار شد. ترجمه منظوم وي )همچنان به 

تردیاكوفسكي زحمتكش مادام العمر
Тредьяковского василий  кириллович

مهرک اخض
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وزن هجایي( )از سفر به جزیره عشق یا کليد قلب ها -1730( نوشته راهب تلمان با همه بي لطفي و بي انداميش، نخستين اثر وي 
در بود که در آن تالش فراواني در نرمش بخشيدن به زبان روسي صورت گرفته است تا این زبان نيازهاي مقوالت ادب نوآیين را 
پذیرا شود. این ترجمه وي را به مقام منشي، مترجم فرهنگستان رساند. وي در این مقام یکي از وظایفش سرودن مدایح و قصاید 
به مناسبت هاي مختلف و ایراد خطابه به زبان هاي روسي و التيني بود. قصه ها و مضامين سوزناک بي شمار، مناسباتش با نجباي 
زمان که این شاعر و خطيب حرفه اي را به چشم یک خدمتکار حقير مي نگریستند، حکایت ان دوران اوست. در کودکي که هنوز 
در دبيرستان بود وارد ادبيات شد و دو نمایشنامه نوشت که شاگردان دبيرستان آن را در دبيرستان اجرا کردند و در 1732 که تازه 
از سفر اروپاي غربي برگشته بود قطعه اي در مدح و ستایش امپراتریس انا سرود که وي را جزو شاعران معروف زمان خود کرد.  
وي شاعر بسيار پرکاري بود هرچند که برخي از آثارش در زندگاني وي باعث سخریه بود مخصوصا ترجمه منظومي که از کتاب 
معروف تلماک اثر فنلون نویسنده معروف فرانسوي کرده بود. در ادبيات روسيه وي را بيشتر در جایگاه فردي که ادبيات و قواعد 
شعرگویي را  مي داند، قرار داده اند.در ميان آثار وي چيزي که بيشتر جالب توجه است کتاب هایي ست که در اصول ادبيات و قواعد 
زبان نوشته و از آن جمله مي توان به رساله اي که به فرهنگستان عرضه کرد اشاره داشت. در 1735 کتابي با نام )روشي تازه و 
سریع براي سرودن اشعار روسي( نوشت که در آن تعریف اصطالحات مربوط، که در آن عروض طبيعي زبان روسي را به خوبي 
تشریح مي کرد و نظامي تازه در نظم آوري را در آن به تصویر مي کشيد، نظامي هجا- نواختي که در اشعار ژرمني و انگليسي به 
کار مي رفت. در این نظام، مصراع با شمار ثابتي از هجاها و با قواعدي مشخص مي شد که مواضع تکيه دار و بي تکيه را تعيين 
مي کرد. براي نمونه، در مصراع تروخایوسي، تنها هجاهایي که شمارشان فرد باشد تکيه دار مي توانند بود و همه هجاهاي با تعداد 
زوج باید بي تکيه باشند. تردیاکوفسکي در رساله خود از شعر خویش نمونه هاي گونا گوني ارائه کرد که همخوان با قواعد نو و جدید 
نوشته شده بود. بينش هاي او بر شالوده اي صحيح استوار بود و پيشنهاداتش به جهتي درست راه مي نمود، ولي رساله اش  که با 
کلماتي احتياط  آميز نوشته شده بود، به شدت سست شکل گرفته بود و به خوبي پرداخت نگردیده بود به همين دليل پيام مهمش 
بيش و کم نهان مانده بود. مقایسه این اثر با مقاله روشن و نيرومند المانوسوف، که در بيان موضوع از رساله تردیاکوفسکي فراتر 
مي رود، نشان مي دهد که المانوسوف نظریه پرداز بسيار برتري است و درست به همين دليل نظام تردیاکوفسکي در اندک زماني 
با چند شاعر دیگر که تعددادشان به سرعت  از دهه 1740 هر دو تن همراه  به کوشش المانوسوف دامنه اي گسترده یافت، و 
افزایش یافت، بيت هایي سرودند که شيوه نظم آوري آن ها، در اساس سبک سرایش همانند اغلب شعرهاي روسي است که تا به 
امروز سروده شده است.  در سال 1745 تردیاکوفسکي را در فرهنگستان به استادي فن بالغت گماردند. او که مردي کوشا و 
خستگي نشناس بود، طي این سال ها رساالت دستوري و واژه شناختي بيشتري عرضه کرد، مجلداتي پرشمار از ترجمه منظوم 
و منثور گرد آورد، تعدادي بازي نوشت و بيت هاي مذهبي و غيرمذهبي بي شماري سرود از جمله، روایتي کامل از زبور به دست 
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داد. او کارآیندي شاعر درباري را هم تحقق بخشيد و در سمت خود توانست آثار بسيار خوبي را برجاي بگذارد. در 1740 از 
پي مشاجره با یک دستيار خرد درباري، او را بازداشت کردند و به بازداشتگاهش بردند و پس از آن به فرمان وزیر دربار شهبانو 
آنا سخت تازیانه اش زدند. کاميابي کوچکي هم که داشت کم دوام بود و دیري نکشيد که المانوسوف جاي او را در سمت 
شاعر دربار گرفت و بدین ترتيب دوران این شاعر رو به افول گذاشت. در دهه 1750 تالشهاي تردیاکوفسکي را دیگر جدي 
نمي شماردند و یا حتي آثارش را چاپ هم نمي کردند. در 1759 مقامش را در فرهنگستان از دست داد و در فراموشي جان سپرد.

اما از فعاليت هاي ارزنده در طي دهه آخر حياتش مي توانيم به تاسيس انجمن )دوستان زبان روسي( در سال1752 در آکادمي 
علوم سنپترزبورگ اشاره کرد. تردیاکوفسکي در مراسم افتتاحيه این انجمن خطابه اي قرائت کرد و در آن به نکته اي مهم اشاره 
کرد. وي متذکر شد که باید کتاب و مجموعه اي حاوي مطالب مهم دستور زبان روسي نگاشته شود که بتوان از این کتاب به 
عنوان فرهنگ کامل استفاده کرد و به بيان معاني و اصول شعرنویسي بپردازد. در جزو آثار ادبي متنوع و فراوان او باید ترجمه 
)صنعت شعر( بوالوو برخي از حکایات ازوپ شاعر یوناني و )صنعت شعري( هراس شاعر التين و برخي مدایح و تبعات تاریخي را 
به شمار آورد هرچند که ترجمه هایش بسيار فوق العاده خام و نابهنجارند. شعرش فاقد ارزشهاي شعریست و مدت ها پيش از مرگ 
وي خواننده اي نداشت. اثرش به نام )نظریه درباره منشا شعر و نظم منتشر( به سال 1752 نخستين بيانيه تئوري تقليد کالسيک 
در زبان روسي است. از مهمترین کارهایي که در زمينه عروض کرده است ، هرچند چنان که یک وقت مي پنداشتند هجاي معمولي 
را او وارد نظم روس نکرد اما  نظریه هایي که درباره شعر اظهار مي کند نه تنها در زمان خود وي از اهميت باالیي برخوردار بود بلکه 
امروزه نيز همچنان در خور توجه اند. مدحيات تردیاکوفسکي، خواه هجا- نواختي یا هجایي، بندرت از سطح آثار سيمئون پالوتسکي 
و مکتب او پيشتر مي رود. هر دو روایت وي از )قصيده پرهيبت در تسليم شهر گدانسک( ) روایت هجایي 1734 و هجا- نواختي 
1742( بسيار خام و بي وزن بنظر مي رسد. این قصيده که با الهام از )قصيده در تصرف نامور(، سروده بوالو، سروده است، از این 
حيث دلنشين نمي نماید که وي ساختار عروضي، بسياري از تصویرسازي ها و عبارت پردازي ها و حتي برخي از مصراع ها را لغت به 
لغت- از قصيده شاعر فرانسوي تقليد کرده است و دقيقا به این علت کاستي هاي شعر تردیاکوفسکي نيز بيشتر در چشم مي نماید.

 بطور مثال وي بي آنکه الزم باشد، متن اصل فراتر مي رود و استعارات زیبا در متن اصلي را به کلمات مهمل و مضحک 
بدل مي کند، مثال عبارت: )چه دانشمند و قدیس مستي، مي شود، چه مستي هشيارانه اي(.. البته از نگاه نقدانه دیگر مي توان این 
شاعر را تحسين کرد چراکه نحو پيچيده زبان التيني دریافت مطلب را اغلب دشوار مي سازد و وي استعارات بعيد بوالو را بروشني 
درميابد و خود نيز بسياري را از گنجينه سرشار اسطوره کالسيک بر آنها مي افزاید. تردیاکوفسکي مرثيه ، غزل،  لطيفه، افسانه 
تمثيلي، ترانه عاشقانه و تصنيف نيز سروده است که پاره اي از این تصنيف ها ارج شعري دارند. بسياري شان در موسيقي بکار رفته 
و از پي مرگ خالقشان زنده مانده اند. شعرهاي بلندتر و بلندپروازانه تر او حاوي مصراع هاي رسا و تصاویري بجاست، هرچند که در 
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این اشعارش نيز بدليل دور بودن از  گوش موسيقيایي اشکالتي را در خود دارند. وي آنجا که در قافيه پردازي با کمبودي مواجه مي شود 
واژه هایي لکنت اور و ناساز را به کار مي گيرد و آهنگ اثر خود را با افزودن هجاهاي سنگين در ضرب باال نابود مي کند و اسالوي گرایي 
تکرار مکرات  به  تعریف و تشریح تصاویرش  تردیا کوفسکي عادت داشت که در  با عوامانگي بي لطف درمي آميزد.   را  پرطمطراق 
بپردازد و به زیاده گویي بپردازد. این گرایش حتي در مورد تالش هاي موفق تر او نيز صادق است، همچون قصيده ستایش اینگرمانلند 
و شهر امپراتوري سن پترزبورگ )1752( که با توجه به عالقه اش به این شهر به نظم و نثر در موردش سرود. این قصيده داراي 
مصرع هایي دلنشين است و دوازده چارپاره ي آن که به وزن پنج رکني است به رواني جریان دارد، گرچه هم زمان داراي مصرع هایي 
است، ثقيل و ناهمساز و بي جان که یکپارچگي آن را برهم مي زند. ترجمه کامل منظوم وي از زبور نغزترین دستاورد شعري اوست. 
آن متن مقدس او را واداشته است تا از بدیهه سازي ناموجه بپرهيزد. گزارش او ساده است و متين ، بهره ور از احساس اصيل دیني.

تئوپتيا)1754-1750( دیگر اثر وي است که از ترجمه فرانسوي جستار درباره ادمي اثر پوپ، الهام گرفته است ، شامل شش رساله 
در بحرهاي اسکندري است و بر روي هم نزدیک به پنج هزار مصراع مي شود. نوشتن این اثر تالشي در جهت تدوین یک جهان بيني 
همساز با علم امروزین و همخوان با فلسفه خداشناسي طبيعي بود، با این همه تنها یک کليساي ارتدوکس بيش و کم روشن اندیش آن 
را پذیرفت. تئوپتيا بي ارج نيست ذهن عالمانه اي را نشان مي دهد آشنا با افالطون و لوکرتيوس، دکارت و نيوتون و انبوهي از فيلسوفان 
دیرین و امروزین. ولي یکپارچگي اثر زماني که وي نمونه ها و مشاهدات خویش را عرضه مي کند، کاسته مي گردد. تلماخيس سروده 
دیگري است از تردیاکوفسکي )چاپ 1776( به جاي مانده است.حماسه اي قهرماني در قالبي شش رکني و برپایه سرگذشت تلماک 
نوشته فنلون که بدان در باال اشاره کردم. اگرچه این اثر بيش از هر چيز ناسزا و ریشخند نصيب او کرد، در واقع شایان ارج فراوان بود. 
گونه اي قالب شش رکني تروخایوسي را که نمودار بند انگشت بود و به شعر روسي عرضه کرد، بحري که مصراع هاي خوش قالب کافي 
داشت، و در جاي خود مي توانست براي شاعران روس اثري دالویز جلوه کند. الزم بذکر است که ترجمه تردیاکوفسکي از اندیشه ها و 
استعارات بعيد فنلون اغلب چيره دستانه است و این تمسخر همه دليل بر ناتواني مترجم نيست. شاید دالیل تحقيري که یکاتریناي دوم 
و درباریانش بر تلماخيس رواداشتند همانند انگيزه هایي باشد که لویي چهاردهم و دربار او را واداشت تا اثر فنلون را مردود بشمارند. لحن 
اخالق اموز تلماخيس و حمله هاي مستقيم و بي پرواي آن بر ستمگري و تبعيض و ناعدالتي هاي درباري براي  یکاترینا خوشایند نبود. ميان 
قصه اي از تلماخيس بازگوي ان است که پوگماليون، پادشاه دیوانه، به دست همسرش مسموم و سپس  خفه مي شود، زیرا شهبانو قصد دارد 
دلدار جوان خود را به پاد شاهي برساند و بنظر مي رسد که همين ميان قصه تداعي هایي نامطلوبي را در ذهن یکاترینا به وجود آورده باشد. 
اما تلماخيس سزاوار سرنوشتي خوش تر بود و به نظم کشيدن رمان فنلون به خودي خود اندیشه اي قابل ستایش است. تلماخيس حتي به 
لحاظ شعري هم چندان که دشمنان تردیاکوفسکي مي گفتند، بد نيست. پيام اخالقي اش بي گمان  با روح عصر روشنگري هماهنگ است. 
مصرع هاي فراواني دارد که هيچ شاعري نمي باید از آن شرمسار باشد گرچه هم زمان داراي مصرع هایي است که با نظم آوري ناساز است.
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مهدی اسامعیلی راد

متولدین فروردین

بر آن ها  پیروزی  با دشمنان خود در صورت  با همه حتی  سعی کنید 
مهربان باشید. از کینه توزی و ایجاد دشمنی پرهیز کنید. نسبت به همه 
باشید  یاد داشته  به  را  مولوی  این شعر  و همیشه  باشید  محبت داشته 
که )از محبت خارها گل می شود. و از محبت سرکه ها مل می شود( هر 
از تصمیمی که گرفته اید  دارد.  رابه همراه  متقابل  دشمنی، یک دشمنی 
دست بردارید و منصرف شوید که بوی )خیر( از آن به مشام نمی رسد.

تخیالت را کنار بگذارید و با واقعیات رو به رو شوید. سعی کنید کارهایی را که 
بیابید و اگر  به شکست منتهی شده را بررسی کنید و علل شکست آن ها را 
قصد تکرار دوباره آن ها را دارید سعی کنید اشتباهات گذشته را دوباره تکرار 
نکنید. به احساسات خود توجه کنید. کسی در حال تحریک احساسات عاطفی 
شما است. این تحریک می  تواند ایجاد کننده روابطی باشد که شاید تا به حال 
بود. خواهد  خوش آیند  برای تان  حال  هر  در  ولی  نمی  کردید  هم  فکر  آن  به 

متولدین خرداد

این روزها، روزهای عجیبی برای شما خواهد بود. آنچه را که می خواهید، 
در محیط اطراف تان درمی یابید. ممکن است اشتباهاتی از شما سر بزند 
ولی حواس تان باشد که در هر موقعیت جلوی اشتباه تان را بگیرید. به 
ظاهر خوب افراد بسنده نکنید، بلکه باطن آن ها را دریابید. تالش های خود 
را صرف کارهایی کنید که مفید باشد و بتوانید از حاصل آن ها بهره مند شوید. 

متولدین اردیبهشت
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متولدین تیر

اینکه  از  این ماه سیاره حاکم شما تحت استرس و فشار است،  در 
شما کارهای بسیاری برای انجام دادن دارید  و این می تواند مانع لذت 
بردن شما از زندگی شود چرا که شما باید انرژی الزم را برای رویارویی 
آورید. بدست  داشت  خواهید  ماه  این  در  که  شماری  بی  کارهای  با 

اگر چه ممکن است اهداف شما در مسیر شما و درست جلوی رویتان 
قرار داشته باشند،  اما به نظر نمی آید که رسیدن به آنها کار آسانی باشد.

متولدین مرداد

بدبین  همه  به  نسبت  اید،  داشته  قبل  چندی  که  عاطفی  با شکست 
هستید. گاهی به شدت دچار افسردگی می شوید و سعی می کنید آن را 
از خود دور کنید اما خاطرات گذشته مقابل ذهن تان رژه می روند. به آینده 
یی بهتر فکر کنید. به اینکه هر چه پیش می آید، بهترین است. به شخصی 
هستید. دادنش  دست  از  نگران  آن  هر  که  اید  شده  دلبسته  چیزی  یا 

متولدین شهریور

با  و  رنجی  زود  متاسفانه  هستی.اما  مهربان  و  قلب  خوش  آدمی 
عصبانیت دست به کار می شوی.همین کار نیرویت را کم می کند.دست 
از وسواس برداراز گفتن سخنان بیهوده خوداری کن.یک قانون مهم را 
در زندگی ات یاد بگیر:کالم نقره است و سکوت طال است.بنابراین فقط 
زمانی که الزم است سخن بگو.از چیزهای خوب و رضیتبخش صحبت 
کن و دیگران را با سخنانت نیازار.هنگامی که همسرت صحبت می کند.
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متولدین مهر

و  خوب  روابط   ، کنید  پیشرفت  خود  شغل  یا  حرفه  در  خواهید  می  اگر 
برای  باشد.  ماه  این  به معنای همه چیز در  سخنان مالیم ممکن است 
حفظ روابط هماهنگ ، مقدار زیادی تالش الزم است. به یاد داشته باشید 
مهمترین وجه این ماه صبر و شکیبایی در کنار مردم و خودتان است. 
ممکن است کارمندان با حقوق و دستمزد به دلیل برنامه های زیاد و بار 

کاری خود بسیار خسته شوند

متولدین آبان

در  جدید  مشتریان  و  مشاغل  ایجاد  برای  بازرگانان  است  ممکن 
به استخدام  نیاز  آنها ممکن است  این دوره بسیار سخت تالش کنند. 
کارمندان جدید برای مقابله با افزایش سفارشات تجاری داشته باشند.

این ماه برای مشاغل مرتبط با آهن ، ماشین آالت ، مواد شیمیایی و نفت 
مناسب نیست. حتی شرکتهای مرتبط با صنعت کشاورزی ممکن است 

با مشکالتی روبرو شوند.

متولدین آذر

بازرگانان مرتبط با تولید یا بازاریابی تجهیزات مختلف پزشکی باید 
یک  دهند.  گسترش  دوره  این  در  را  خود  تجارت  که  کنند  فکر  مثبت 
عملکرد خانوادگی کوچک ممکن است در طول این ماه سازماندهی شود. 
تاجرانی که به فکر گسترش تجارت خود بوده اند می توانند در طی این 
، ممکن است شریک  انجام دهند. برای عشق و روابط  را  این کار  ماه 
زندگی تان ناراحت باشد زیرا شما به دلیل برنامه شغلی خود وقت کافی 

را به روابط خود اختصاص نمی دهید.
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متولدین دی

این  با  است.  نشده  بینی  پیش  بازرگانان  برای  مهمی  موضوع  هیچ 
وجود ، ممکن است الزم باشد با درك درست نیازهای مشتری ، مراقبت 
کافی را انجام دهید. عدم انجام این کار ممکن است باعث از دست رفتن 
سفارشات جدید شود. کسانی که قصد دارند تجارت خود را گسترش 

دهند ممکن است با موفقیت این کار را انجام دهند.

متولدین بهمن

مشاغل مرتبط با واردات و صادرات کاال ممکن است در این دوره رونق 
بگیرد. کسانی که در تجارت پارچه یا نخ هستند ممکن است بتوانند در 
این ماه تجارت خود را با موفقیت گسترش دهند. این ماه بسیار مناسب 
برای سرمایه گذاری است. شریک زندگی شما ممکن است درهایی را 

برای یک فرصت تجاری بسیار خوب باز کند.

متولدین اسفند

بازرگانان ممکن است بطور مثبت مشغول مذاکره در مورد معامالت 
واقع  شرکتی  از  است  ممکن  کارمندان  باشند.  همزمان  بصورت  متعدد 
برای  کنند.  دریافت  سودآور  شغلی  پیشنهاد  یک   ، کشور  از  خارج  در 
دانشجویان ، این ممکن است یک ماه بسیار مطلوب برای تهیه مطالعات 
پیشرفته باشد. دانشجویانی که قصد دارند برای تحصیالت به خارج از 

کشور مهاجرت کنند ممکن است با موانع جزئی روبرو شوند.
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 فرم عضویت

همراهان گرامی مجله ذهن آویز
اولين باشيد!

به محض نشر نسخه الکترونيکی ذهن آویز آن را دریافت  کنيد!
کافی است اطالعات زیر را به آدرس ایميل ما ارسال کنيد.

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایميل جهت ارسال اطالعات

نام: 

نام خانوادگی:
سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:
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