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دکرت انیس خوش لهجه صدق

رسآغــــاز ...

همیشه در طول تاریخ حکماء و اطباء از جایگاه واالیی برخوردار بودند تا آنجا که می توانستند 
جنبش های حیاتی و اساسی در راستای ترویج فرهنگ جدید در جامعه در عصر خود راه بیاندازند. 
تا آنجا که هنوز دانشگاه های  ایرانی غیرقابل چشم پوشی است  تاثیرات جهانی حکماء و اطبای 

معتبر جهان کتاب قانون تالیف حکیم بوعلی سینا را تدریس می کنند.
انسان و  تاکنون همواره حضور حکماء و اطباء در راستای بقای  از دیرباز  اذعان عمومی   در 
سالمت جسم او قابل وصف و موجه بوده است، لکن جسم را تنها می توان یک بعد از ابعاد انسان در 
نظر گرفت. این در حالیست که ابعاد گسترده انسانی تحت تاثیر و نفوذ افکار بشری کنترل می شود 

و هرگونه آسیب در نوع تفکر می تواند بقای جامعه بشری را به خطر بیاندازد. 
رهبران و پیامبران الهی حکماء واطبای روح انسان ها هستند که تالش آن ها در راستای شکل 
دهی روح و روان سالم برای زیست انسانی تعریف شده است. پیامبر اکرم پیامبر رحمت و مهربانی 
)ص( با تالش های بی شائبه و تحمل سختی ها و در راستای شکل دهی جامعه ی انسانی هزارو 
چهارصد سال پیش به رهبری و هدایت انسان ها پرداختند و تحمل رنج ها و مشتقات ناشی از جهل 
انسان ها را بر جان خریدند حتی رنج حجرت از دیار خویش را با عشق به شکل گیری رحمت و 
مهربانی در بین آحاد مردم جامعه متحمل گشتند، هجرت پیامبر اکرم )ص( مبداء و منشاء تاریخ 

مسلمانان گویای اهمیت هجرت از جهل و نادانی به دانش و دانایی است. 
از  هجرت  می یابد  معنا  خویش  از  هجرت  پرتوی  در  همه  و  همه  و سالمت  بالندگی  زایش 
خویشتن خویش و فردیت می تواند آدمی را به به خودآگاهی و کمال برساند. خودآگاهی و شناخت 
ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی می تواند بهزیستی و کیفیت  خویش در تمامی 

زندگی فرد را شکل دهد.
شادکامی و سالمت جانی و رهایی از بیماری از جمله دیابت، فشارخون، آشفتگی های روانی در 
پرتو شناخت نیازها و مشکالت فردی می تواند شکل گیرد. در این شماره ضمن مروری بر هجرت 
پیامبر اکرم صل علیه و آله و رحلت امام حسن مجتبی  علیه السالم و روز پزشک با توجه به اهمیت 
سالمت و بهداشت روان فردی به برسی بیماری مزمن دیابت پرداخته شده و امید است مورد توجه 

خوانندگان محترم قرار گیرد.



6

ذهن آویز ماه

ایامن بنکدار

شما با شنیدن واژه قانون چه چیزی به ذهن تان می رسد؟
این سوالی بود که اول شهریور ماه امسال تصمیم گرفتم 
بعنوان مصاحبه ی یک  دقیقه ای از صد نفر دانشجو در یکی 

از دانشگاه های شهر بپرسم.
در حدفاصل حدود  فلسفه  و  الهیات  دانشکده  ساختمان 
قرار  روانشناسی  و  ادبیات  دانشکده  ساختمان  متری  پانزده 

دارد و بهترین مکان برای پرسشگری بود.
با خود قرار گذاشتم پنجاه نفر از هر دانشکده را انتخاب 

کنم و از آن ها سواالتم را بپرسم. 
نفر  پنجاه  همه  تقریبا  کردم.  شروع  فلسفه  دانشکده  از 
جواب های مشابه دادند. پلیس، چراغ راهنمایی، دزدی، قتل، 

و...
چند نفری هم که تالش کردند جواب های پیچیده تری 

بدهند، گفتند عدالت و آقازاده ها.
همانطور که اخم هایم رفته تو هم و زیر زبونی خودم رو 
سرزنش می کردم که اصال این چه تصمیم مسخره ای بود که 
گرفتی رفتم سمت دانشکده ادبیات و شروع به پرسشگری از 
پنجاه نفر دوم کردم. هوا گرم بود و طبق معمول دانشگاه ها 

سیستم خنک کننده خیلی جواب گو نبود.
و  بود  تابستان کم  تعطیلی  بخاطر  دانشجوها هم  تعداد 

طبابت - روزپزشک - بوعلی سینا

بودند.  کرده  ثبت نام  تابستانی  ترم  که  بودند  دانشجویانی  فقط 
نفر هشتادم هم تمام شد و به همان  خیلی خسته شده بودم. 

ترتیب قبل جواب های مشابه دادند.
برمی داشت  گام  آرام  آرام  که  دیدم  رو  آقایی  راهرو  ته  از 
با  می رفت.  خروج  درب  سمت  به  و  می آمد  پایین  پله ها  از  و 
گام های تند به سمت اش رفتم تا از او سوال کنم. چون آرام گام 

برمی داشت نیاز نبود خیلی تند برم تا به او برسم.
حدودا چهل ساله بود با قدی بلند و کمی چاق و با ریش های 
یا استاد. دیدم آستین  پرفسوری. شک داشتم که دانشجوست 

کوتاه پوشیده خیالم راحت شد که دانشجو هست.

-آقا ببخشید شما چه رشته ای هستین؟
-سالم خسته نباشید.

) کلی خجالت کشیدم (
رشته ای  چه  شما  بپرسم  می تونم  سالم.  ببخشید  -بله 

هستین؟
-من کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستم.

-شما با شنیدن واژه قانون چه چیزی به ذهن تون می آید؟
) کمی فکر کرد (

-چون امروز اول شهریور ماه هست جوابم طبابت و حکیم 
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بزرگ بوعلی سینا هست و قانون هم نام یکی از ارزشمندترین 
کتاب های اوست.

من که انتظار شنیدن جواب مشابه هشتاد نفر قبل را از نفر 
هشتادویکم هم داشتم، چند لحظه ای در چشمانش خیره شدم 

و کم کم لبخند به لبانم نشست.
بوعلی   و  امروز  از  کمی  کنم  خواهش  ممکنه  جناب  گفتم 
سینا برام بگین، من دارم گزارش می گیرم و صدا ضبط میکنم 

برای ماه نامه ذهن آویز.
بله حتما.!

پزشکی یک دانش کاربردی است و هدف آن حفظ و ارتقاء 
تندرستی، درمان بیماری ها و بازتوانی آسیب دیدگان است. این 
هدف با شناخت بیماریها، تشخیص، درمان و جلوگیری از بروز 
آن ها به انجام می رسد. دانش پزشکی بر روی طیف وسیعی از 
رشته ها از فیزیک و زیست شناسی تا علوم اجتماعی، مهندسی و 

علوم انسانی بنا شده است.
امروزه هدف دانش پزشکی استفاده از فناوری های دانش مبنا 
بالینی  مشکالت  راه حل  به  رسیدن  برای  قیاسی  استدالل  و 
دریچه ای  سلول ها  و  ژن ها  ماهیت  باب  در  اکتشافات  است. 
برای تعریف فیزیولوژی بر مبنای سیستم های مولکولی فراهم 
بهتر  درک  برای  را  راه  فیزیولوژیکی  بصیرت  این  کرده است. 
فرایندهای پیچیده بیماری ها و رویکردهای نوین درمانی هموار 

کرده است.
دوران  از  آسیب ها  و  بیماری ها  درمان  برای  بشر  تالش 
پیش از باستان وجود داشته است و در دوران باستان نیز در کنار 
مذهب و گاه به عنوان بخشی از آن وجود داشته است.  در یونان 
باستان پزشکانی چون بقراط پزشکی را به عنوان دانش و علمی 
بنیانگزاران راهی بودند که بعدها توسط  مجزا مطرح کردند و 
میایون ها  جان  و  رازی طی شد  و  ابن سینا  پزشکانی همچون 

انسان را در طی قرون مختلف تاکنون نجات داد.

که  برشمرد  اینگونه  می توان  را  پزشکی  علم  تغییرات 
توانست  پزشکی  علمی  روش  از  بهره گیری  با  رنسانس  دوره 
تغییرات  براساس  باشد.  داشته  توجهی  قابل  پیشرفت های 
وقفه  بی  تالش های  محصول  که  علم  این  در  گسترده  بسیار 
آنچه  گفت  می توان  است،  بوده  آدمی  سالمت  دوست داران 
امروزه به عنوان پزشکی مدرن شناخته می شود در قرن نوزدهم 
بنیان گذاشته شده است. در اواخر قرن بیستم و دوران معاصر 
دچار  را  بیماری ها  و  درمان  به  نسبت  رویکرد  ژنتیک،  دانش 
نقشی  دارای  پزشکی  ژنتیک  به طوری که  کرد  جدی  تحولی 
متحول کننده در  پزشکی به خود اختصاص داد و بخش اعظمی  
از محوریت درمان و حفظ سالمتی به آن اختصاص پیدا کرد. 

بالینی،  قضاوت  از  استفاده  با  پزشکان  پزشکی،  حرفه  در   
بیمار را جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ارزیابی 
معاینه  حال،  مراحل شرح  معمواًل  بالینی  عملکرد  در  می کنند. 
فیزیکی، تهیه فهرست مشکالت، مشخص کردن تشخیص های 
 ،)… و  تصویربرداری  و  آزمایش  )شامل  بررسی ها  افتراقی، 

رسیدن به تشخیص و در نهایت درمان انجام می  گیرد.
در کشور آمریکا 30 مارس برای بزرگداشت پزشکان و تقدیر 
گونه ای  به  است،  داده شده  اختصاص  ارزنده  آن ها  از خدمات 
که در این تاریخ و سال 1842 دکتر النگ برای نخستین  بار 
بیهوش  عنوان  به  جراحی  عمل  در  را  »اتر«  بیهوشی  داروی 
 کننده استفاده کرد. در آن روز دکتر النگ، اتر را برای یک بیمار 
تجویز کرد و سپس وی را تحت عمل جراحی قرار داد. این در 
حالی است که بیمار پس از به هوش آمدن اقرار کرد که طی 

جراحی هیچ دردی احساس نکرده است.
 در ایران روز اول شهریورماه که هم زمان با زاد روز تولد 

ابوعلی سینا است برای روز پزشک در نظر گرفته شده است.
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کلی لذت بردم و خستگی از تنم بیرون رفت.
گفتم آقا دم شما گرم چقدر خوب و خوشگل توضیح دادی. 
از زبان  از این صحبت ها رو  من حقیقتش منتظر بودم یه کم 

یکی از دانشجویان فلسفه بشنوم.
امروزه  و  آمده  بیرون  فلسفه  از دل  روانشناسی  گفت: علم 
این علم بشدت با علوم پزشکی و بین رشته ای ممزوج شده و 
روانشناسی که فلسفه پشت کارش و نظریه اش را نداند کارش 
و  است  جهانی  شخصیت  یک  بوعلی  ضمنا  می شود.  سخت 

ارتباط صرف با رشته ی خاصی مثل فلسفه ندارد.
من دیگه حرفی برای گفتن نداشتم و تو ذهنم می گفتم هیچ 
آدم عاقلی بعد این مصاحبه دنبال آدم های دیگه نمیره که حتما 
صد نفر بشه و تصمیم گرفتم این مصاحبه صد نفری را با همان 

هشتادویک  نفر به پایان برسونم.
 گفتم : بعنوان آخرین جمله اگه بخواین نکته ای برای مجله 

ذهن آویز بفرمایید چی هست؟

گفت: جسم و روان بطور جداناپذیری درهم تنیده شده اند و 
جسم سالم در یک روان بیمار ناهماهنگ است و ناهماهنگی 
مستقیم و غیرمستقیم و طی زمان کوتاه یا بلندمدت تولید انواع 
بیماری و تشدید بیماری های گذشته جسم و روان را به همراه 
خواهد داشت. کاش بیاموزیم قبل از هرچیز به کمک روانشناسان 

سالم به لحاظ ذهنی و فکری، به خودمان کمک کنیم.

تشکر کردم و هنگام خداحافظی گفتم راستی شما خودتون 
را معرفی نکردین ممکنه اسمتون را بفرمایید؟

رو روی شانه هام گذاشت و گفت:  زد و دستش  لبخند  یه 
اینکه کی گفته مهم نیست اینکه چی گفته مهمه.!

»ابوعلی حسین بن عبدالّل بن حسین بن علی بن سینا« 
نامدار  علمای  و  بزرگ  حکمای  از  الرئیس،  شیخ  به  معروف 
و  مشهورترین  از  سینا  ابوعلی  است.  اسالم  پزشکان  و  جهان 
تاثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران است که آثارش در 

زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت بسیار دارد.
در  عربی  و  فارسی  زبان  های  به  کتاب   450 شیخ الرئیس 
که  دارد  فراوان  تالیفات  و  نوشته  است  گوناگون  زمینه های 
اشارات، شفا، حکمت عرشیه، قضا از آن جمله  اند. از معروف ترین 
کتاب هایش کتاب شفا، دانشنامه علمی و فلسفی جامع و کتاب 
قانون یکی از کتاب های معروف ابن سینا در زمینه علم پزشکی 

است.
دنیا  به  بلخ  در  قمری  ماه صفر سال 370  در سوم  بوعلی 
از کودکی به یادگیری علوم زمان پرداخت و به طبیعت،  آمد. 
گیاهان و حیوانات عالقه خاصی داشت و اوقات فراغت خود را 
در دشت و صحرا به جستجو و کسب تجربه می پرداخت. بدین 
طبابت  و  دارویی  گیاهان  به خواص  کودکی  دوران  از  صورت 

عالقه مند شد.
عالقمندی وی به علم و طب تا آنجا بود که در کودکی نیز 
می توانست از دانش خود بهره گیرد و به مداوای نزدیکان خود 
بپردازد و به جرات می توان وی را یکی از نوابغ جهان برشمرد.

 ابوعلی سینا به سبب معالجه بیماری »امیر نوح بن منصور 
فرصت  این  از  شیخ  شد.  محبوب  پادشاه  نظر  در  سامانی«، 
استفاده کرد و به کتابخانه دربار راه یافت. در مدت عمر ابوعلی 
سینا، وقایع متعددی بر او گذشت که از وزارت تا زندان را در 
فیلسوف کبیر در 58  و  دانشمند شهیر  این  برداشت. سرانجام 

سالگی در همدان درگذشت و در همان شهر مدفون شد.
من داشتم از تعجب شاخ درمی آورم. این نفر هشتادویکم به 
اندازه همه هشتاد نفر قبلی توضیح داد و خیلی کامل و خوب 

هم توضیح داد.
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شبنم طهامسبی بالی

هجرت ایپمبر
هجرت ایپمبر

هجرت ایپمبر
هجرت ایپمبر

هجرت ایپمبر
به مناسبت هشتم آبان ماه یکم ربیع االول 1441 قمری 
که  مصادف با سالروز هجرت پیامبر گرامی اسالم از مکه به 
مدینه است  به دلیل اهمیت در اسالم به عنوان مبدأ تاریخ 
قمری  هجری  و  شمسی  هجری  تقویم  دو  در  مسلمانان 

منظور شده است.
مهاجرت پیامبر اکرم )ص( و مسلمانان از مکه به یثرب 
مهاجرت  اصلی  علت  است.  بعثت  چهارم  سال  در  )مدینه( 
مسلمانان به یثرب، فشار و آزارهای مشرکان مکه و بیعت 
مسلمانان  از  دفاع  برای  )ص(  پیامبر  با  یثرب  اهالی  عقبه 
در  واقعه  این  بود.  شهر  این  به  ایشان  هجرت  در صورت 
تاریخ  مبدأ  رسمی،  صورت  به  دوم  خلیفه  خالفت  زمان 

مسلمانان شد.
قبل از هجرت پیامبر )ص( به یثرب، بین قبایل یثربی 
از جمله اوس و خزرج جنگ های طوالنی برقرار بود. جنگ 
بعاث )آخرین منازعه اوس و خزرج( طرفین را به ستوه آورد، 
و بعد از متارکه، زمینه روانی الزم برای نفوذ و انتشار اسالم 
را در یثرب فراهم ساخت، به طوری که دو سه سال بعد، 

دیدارهای پیاپی مردم یثرب با پیامبر )ص( در موسم حج )دهم 
تا دوازدهم بعثت( به بیعت اول و دوم عقبه و نهایتًا هجرت آن 

حضرت و سایر مسلمانان به یثرب )مدینه( انجامید.

علت هجرت 
مّکه دیگر سرزمین مناسبی برای ادامه دعوت مردم به دین 
مبین اسالم نبود و رسول خدا )ص(، نهایت بهره برداری ممکن 
را از این شهر کرده بود و هیچ امیدی برای پیوستن گروه های 

دیگری الاقل در آینده نزدیک به آیین اسالم نداشت.
آیین توحیدی  رسول اکرم )ص( به عنوان نماینده و مبلغ 
نمی توانست به پیشرفت های اندک دوران مکه بسنده کند، زیرا 
اسالم دین همه بشریت است و همه انسان ها را در سراسر گیتی 

مخاطب خود می داند.
و  عذاب  ستم،  و  ظلم  مقابل  در  دراز  سال های  مسلمانان 
کرده  پایداری  و  مقاومت  مشرکان  بی امان  و  مداوم  شکنجه 
بودند. چنان که گروهی از یاران بی پناه حضرت به ناچار ترک 
شهر و دیار کردند و از ظلم و ستم قریش به سرزمین غربت در 
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آن سوی آب های دریای سرخ فرار نمودند. در نهایت قریش به 
این نتیجه رسید که با طرح نقشه قتل پیامبر )ص( برای همیشه 

از دست او خالص شود.
مکه جایگاه خاصی در دل مردم بود و بدون سیطره بر آن و 
برچیدن بت پرستی و جایگزینی آیین اسالمی، دعوت توحیدی 
پیامبر )ص( شکست خورده به حساب می آمد، بنابراین ضرورت 
داشت جایی به عنوان پایگاه این دعوت انتخاب شود که عالوه 
بر نزدیکی، بتوان از آنجا اوضاع مّکه را زیر نظر داشت و نوعی 
آن  بر  لزوم  وقت  به  نظامی  و حتی  اقتصادی  و  فشار سیاسی 
وارد ساخت. مدینه همان جایی بود که مقدمات و لوازم اعمال 
چنین فشاری در آن موجود بود. مدینه می توانست به دلیل قرار 
داشتن در مسیر کاروان های بازرگانی و تجاری قریش، مکه را 
تأمین  منبع  که  دهد، خصوصا  قرار  فشار  در  اقتصادی  نظر  از 
معاش مردم که در درجه نخست، تجارت و مبادالت بازرگانی 
بود در مدینه جایی برای طرح داشت و پیامبر تصمیم به هجرت 
کردند و این بزرگترین و اولین گام برای رویج اسالم برون از 

مرزهای مکه بود.
هجرت به مدینه تنها راه حل ممکن فر اروی پیامبر )ص( 
بود. هجرت به طائف فایده ای نداشت. یمن، ایران، روم، شام و 
سایر مناطق، زیر سلطه دو ابرقدرت بزرگ آن روزگار بودند که 
با هجرت به این سرزمین  ها جز مشکالت و خطرات هولناک 
بهره ای عاید پیامبر )ص( و دعوت توحیدی نمی شد.  حبشه نیز 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی عالوه بر اینکه از مکه فاصله زیادی 
داشت، نظر به واقعیت های اجتماعی، سیاسی، انسانی و نژادی 
افریقایی نمی توانست رهبری یک  به عنوان یک کشور  نیز  و 
برنامه اصالحی جهانی را در هیچ یک از زمینه های اقتصادی، 

سیاسی، نظامی و حتی فکری و اجتماعی بر عهده  گیرد.

مدینه از نظر زراعی غنی  تر از مکه بود، بنابراین اگر روزی 
مقابل  در  می توانست  می شد،  روبه رو  بازرگانی  فشار  نوعی  با 
این فشار مقاومت کند و بدون تسلیم شدن در مقابل خواسته 
دیگران، به نوعی هرچند مشّقت بار به زندگی روزمره خود ادامه 

دهد.
در  که  بودند  یمن  مهاجر  مردمان  اصل  در  مدینه  اهالی 
قدیم االیام نوعی تمدن ابتدایی داشتند. بدین ترتیب نه همانند 
مردمان بیابان گرد عرب، قلب های خشن داشتند و نه همچون 
ویژه  امتیازات  دنبال  به  خاصی  روانی  فضای  در  قریش  مردم 
رقابت های  به خاطر  دیگر  از سوی  بودند.  منطقه ای  و مصالح 
مدینه  مردم  اگر  حتی  قحطانی،  و  عدنانی  تیره های  آشکار 
انگیزه های دینی و عقیدتی نداشتند، از تسلیم پیامبر )ص( به 

دشمن عدنانی، خودداری می کردند.
مردم مدینه طعم تلخ انحراف را چشیده بودند و جنگ های 
بود؛ آن ها همواره در رعب  و  از پای درآورده  را  آنان  پی درپی 
وحشت به سر می  بردند، چنان که شب و روز اسلحه بر زمین 
نگه  دفاع  و  جنگ  برای  آماده  همواره  را  خود  و  نمی گذاشتند 
می داشتند. بشارت های اهالی یهودی مدینه درباره ظهور قریب 
الوقوع پیامبری در منطقه عربستان، همه را برای پذیرش دین 
جدید آماده کرده بود. از همه گذشته، مردم مدینه، خودشان از 
پیامبر )ص( دعوت کردند تا به این شهر هجرت کند؛ با او در 
عقبه منی بیعت کردند و به حضرت وعده یاری و نصرت دادند 
و متعهد شدند که چونان زن و فرزند خویش از آن حضرت دفاع 
کنند و حتی در این راه سالح بردارند و در مقابل همگان  که 

بخواهند به پیامبر و یا مسلمانان آسیب برسانند، بایستند.
هجرت پیامبر خود آغازی بود بر گسترش صلح، عدالت و 

آزادی در جهان و پرورش ابعاد انسانی نوع بشر.
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شهادت 
امام حسن مجتبی 

امام حسن علیه السالم پس از عقد قرارداد صلح، به مدینه بازگشت و در حدود 10 سال در مدینه به اقامه دین و احیای سنت 
پیامبر صلی الل علیه و آله پرداخت. در این دوران که از سخت ترین سال های حیات امام علیه السالم بود، معاویه که از جایگاه 
واالی امام علیه السالم نزد مردم و محبت آن ها به ایشان خبر داشت، سعی داشت شخصیت اجتماعی امام علیه السالم را مخدوش 
کند و از آن جا که وجود آن حضرت را مانعی بر سر اهداف خود می دید در نهایت تصمیم بر حذف فیزیکی آن حضرت گرفت. منابع 

فریقین تقریبا اتفاق دارند که قاتل امام علیه السالم، جعده دختر اشعث بن قیس کندی، همسر امام بود. 
اما محرک اصلی و عامل غیر مستقیم شهادت امام علیه السالم، معاویه بود. بنابر نقل تقریبا همه منابع شیعی و دسته ای از 
منابع اهل سنت، معاویه هنگامی که قصد کرد برای جانشینی فرزندش یزید بیعت بگیرد، صد هزار درهم برای جعده فرستاد و به 
او وعده داد که اگر امام علیه السالم را مسموم کند او را به ازدواج یزید در می آورد. برخی گفته اند که معاویه حتی زهر را نیز برای 

جعده فرستاد دسته ای از منابع صرفا تطمیع مالی را بیان کردند. 
برخی منابع دیگر معتقدند که علت قتل امام علیه السالم از سوی جعده، کینه ای بود که او نسبت به آن حضرت داشت. به 
نظر می رسد این دو مطلب منافاتی با یکدیگر ندارد. از یک سو کینه و عداوت جعده نسبت به امام علیه السالم موجب این امر بود 
چنان که در روایتی از امام صادق علیه السالم منقول است که اشعث بن قیس در قتل امام علی علیه السالم شریک بود؛ دخترش 
جعده، امام حسن علیه السالم را مسموم کرد و پسرش محمد در قتل امام حسین علیه السالم مشارکت داشت. از سوی دیگر نیز 
معاویه که صریحا مفاد صلح نامه را زیر پا گذاشته بود و دشمنی با اهل بیت علیهم الّسالم را به وضوح اظهار می کرد، برای عملی 
کردن والیت عهدی یزید و بیعت ستاندن برای او راه چاره را در قتل امام علیه السالم جستجو می کرد و لذا به تحریک جعده که 
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سابقه دشمنی خانوادگی با اهل بیت علیهم الّسالم را نیز داشت 
پرداخت. در این میان نقش مروان بن حکم که ملعون پیامبر 
صلی الل علیه و آله بود نیز قابل توجه است. ابن اعثم می نویسد 
زمانی که معاویه تصمیم به قتل امام علیه السالم گرفت،  مروان 
را به مدینه فرستاد و دستمال زهرآلودی به او داد تا آن را به 
جعده رسانده و او را به قتل امام تحریک کند و مروان نیز تمام 

تالش خود را در این امر به کار بست. 
در منابع مختلف نقل شده که امام علیه السالم عامل قتل 
آن  از  السالم  علیه  حسین  امام  چون  اما  می شناخت،  را  خود 
فرمود:  و  کرد  خودداری  آن  بیان  از  السالم  علیه  امام  پرسید، 
نباشد،  اگر  و  است  شدیدتر  خداوند  عذاب  باشد،  همان  او  اگر 

نمی خواهم بی گناهی در مقابل من قصاص شود.

شهادت 
علیه  حسن  امام  که  شده  نقل  فریقین  منابع  بسیاری  در 
السالم خود، پس از مسمومیت در اثر سم فرمودند: پیش از این 
چندین بار به من سم دادند؛ اما هیچ کدام مانند این سم اثر نکرد 
و هر بار امام علیه السالم جان سالم به در برده بود؛ اما سمی که 

در آخرین بار به آن حضرت داده شد به قدری قوی بود که جگر 
آن حضرت را پاره پاره کرد و چندین تشت پر از خون از مقابل 
آن حضرت بر داشتند. ابن خلکان که وفات امام علیه السالم را 
دو ماه بعد از خوراندن زهر به ایشان می داند، می گوید که در هر 
روز تشتی از خون از مقابل ایشان بر می داشتند. در بیشتر منابع 
سبب مستقیم شهادت امام علیه السالم شربت زهر آلود و در 

برخی منابع دستمالی زهر آلود مطرح شده است. 
السالم، آن حضرت در  امام علیه  به  از خوراندن زهر  پس 
بستر بیماری افتاد. چون آثار موت بر امام ظاهر شد، امام حسین 
علیه السالم را طلب کرد و فرمود: ای برادر من به پروردگارم 
ملحق خواهم شد و من می دانم چه کسی به من سم داد و از 
اما  می کنم،  مخاصمه  او  با  خداوند  نزد  و  شدم  بال  دچار  کجا 
بحقی که بر تو دارم سوگند در این باره با کسی سخن مگو و 

منتظر تقدیر خداوند بمان.
بنا بر نقل های مختلف، 3 روز یا 40 روز  یا دو ماه پس از 
خوردن زهر، امام علیه السالم به لقاء الل پیوست. امید است که 
رهرو او باشیم و بتوانیم صبر و گذشت را از امام رئوف و مهربان 

بیاموزیم و توشه راه سازیم.
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 سپیده اسالم پناه

می باشد،  متابولیکی  اختالالت  ترین  شایع  از  دیابت 
نوعی بیماری است که قند خون یا گلوکز خون شما در آن 
زیاد است. عالمت مشخصه آن میزان قند خون باالی 120 
میلی گرم در دسی لیتر در حالت ناشتا می باشد، دیابت یک 

بیماری مادام العمراست. 
عالیم دیابت شامل موارد زیر است:

افزایش تشنگی و ادرار
افزایش گرسنگی
احساس خستگی

تاری دید
بی حسی یا سوزش در دست ها یا پاها

زخم هایی که بهبود نمی یابد
کاهش وزن غیرقابل توضیح

نقش انسولین در دیابت           
ایجاد  برای  از میلیون ها سلول تشکیل شده  بدن شما 
احتیاج  غذا  به  ساده  بسیار  به شکلی  سلول ها  این  انرژی، 
دارند. هنگام خوردن یا نوشیدن، بسیاری از مواد غذایی شما 
به یک قند ساده به نام گلوکز تجزیه می  شود، سپس گلوکز 
از طریق جریان خون به سلول های بدن شما منتقل می شود 
و در آنجا می تواند بخشی از انرژی مورد نیاز بدن شما را 
برای فعالیت های روزانه تامین می کند. مقدار گلوکز موجود 
می شود. تنظیم  انسولین  هرمون  توسط  خون  جریان  در 
انسولین همیشه به مقدار کمی توسط لوزالمعده آزاد می کند.

این باعث می شود سطح گلوکز خون شما )سطح قند خون( 
کاهش می یابد.

برای جلوگیری از پایین آمدن سطح قند خون، بدن شما به 
خوردن غذا نیاز پیدا می کند و مقداری گلوکز را از ذخیره سازی 
در کبد آزاد می کند.ا فرادی که مبتال به دیابت هستند سلول های 
بدن آن ها در برابر انسولین مقاوم است و منجر به قند زیاد در 
انواع  شایع ترین  می گویند.  خون  قند  آن  به  که  می شود  خون 

دیابت شامل: دیابت نوع 1، دیابت نوع 2 می باشد.

دیابت نوع 1
اگر مبتال به دیابت نوع 1 هستید بدن شما انسولین تولید 
در  موجود  سلول های  به  شما  بدن  ایمنی  سیستم  نمی کند. 
لوزالمعده که انسولین تولید می کند حمله کرده و از بین می برد.

داده  تشخیص  بزرگساالن  و  کودکان  در  معموال  نوع1  دیابت 
می شود، اگرچه ممکن است در هر سنی ظاهر شود، اکثر این 
باید هر روز  افراد مبتال به دیابت نوع 1  بیماران الغر هستند 

انسولین مصرف کنند.

دیابت نوع 2
دیابت نوع 2 متفاوت است در این نوع دیابت لوزالمعده هنوز 
انجام  بدن  در  را  خود  کار  انسولین  اما  می کند،  تولید  انسولین 
نمی دهد. لوزالمعده باعث انسولین بیشتر می شود تا گلوکز وارد 
سلول شود اما در نهایت از کار خیلی سخت فرسوده می شود در 
نتیجه سطح قند خون بیش از حد باال می رود. بیشتر افرادی که 

دیابت نوع 2 دارند اضافه وزن دارند.
و  چاقی  وزن،  اضافه  جسمی،  تحرک  عدم  سن،  وراثت، 
برخی مشکالت سالمتی مانند فشار خون باال احتمال ابتال به 

دیابت نوع 2 را تحت تاثیر قرار می دهد.

دیابت                                             
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چگونه می توانیم دیابت نوع 2 را کنترل کنیم؟
کنترل قند خون، فشارخون و کلسترول و ترک سیگار در 
است. دیابت  کنترل  برای  مهمی  روش های  استعمال  صورت 
غذایی  برنامه ریزی  شامل  زندگی  سبک  تغییرات  همچنین 
ورزش  وزن،  اضافه  در صورت  کالری مصرفی  سالم،کم کردن 
منظم  حداقل 30 دقیقه پیاده روی برای کنترل دیابت ضروری 

می باشد. 

دیابت حاملگی
می شود. ایجاد  بارداری  دوران  در  که  است  باال  خون  قند 

در سه  اما  بیفتد،  اتفاق  بارداری  از  مرحله  هر  در  است  ممکن 
در  می تواند  حاملگی  دیابت  است.  شایع تر  سوم  یا  دوم  ماهه 
دوران بارداری و بعد از تولد برای شما و کودک شما مشکالتی 
ایجاد کند، اما در صورت شناسایی زود هنگام می توان به خوبی 
کنترل کرد. عالیم دیابت قابل شناسایی و بیماری دیابت قابل 

پیشگیری است.

عالیم دیابت حاملگی:
بیشتر  در  نمی کند،  ایجاد  عالمتی  معموال  حاملگی  دیابت 
شما  خون  قند  سطح  که  می شوند  آزمایش  زمانی  فقط  موارد 
قند  سطح  اگر  گیرد.  قرار  آزمایش  مورد  غربالگری  حین  در 
خون خیلی زیاد شود ممکن است باعث عطش، خشکی دهان، 
خستگی شود. اما برخی از این عالیم در دوران بارداری شایع 

است و لزوما نشانه دیابت حاملگی نیست.
روش تشخیص دیابت:

قند خون ناشتا باالتر از 120 میلی گرم/دسی لیتر )7   •
 8 حداقل  ناشتا  قند  اندازه گیری  )برای  باشد  مول/لیتر(  میلی 

ساعت ناشتا باید باشد(.
قند خون دو ساعته در تست تحمل خوراکی گلوکز   •
باالتر از 200 میلی گرم/دسی لیتر )11/1 میلی مول / لیتر( باشد 
)این اندازه گیری باید طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی 

و با مصرف 75 گرم گلوکز خوراکی انجام شود.
قند خون تصادفی باالتر از 200 میلی گرم/دسی لیتر   •
قند  عالئم  با  بیماران  )در  باشد  لیتر(  مول/دسی  میلی   11/1(
خون باال اندازه گیری تصادفی قند خون می تواند به عنوان معیار 

تشخیصی انجام شود(.
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بیماری های کودکان                                                         

کودکان، آسیب پذیرترین قشر جامعه محسوب می شوند 
که در مقابل نامالیمات زندگی از جمله بیماری ها، به تنهایی 
خانواده،  توسط  باید  علت  همین  به  کنند  مقابله  نمی توانند 
بگیرند. مهمترین اصل  نظرقرار  و سرپرستان تحت  مربیان 
و  حفظ  کنیم  توجه  آن  باید  که  ازکودک  مراقبت  اصول  از 
و  بیماری ها  با  آشنایی  نگهداری سالمت کودکان می باشد، 
نحوه مقابله با آن ها، باعث حفظ سالمت می شود. کودکان در 
سنین پایین به دلیل سیستم ایمنی ضعیف تر، احتمال این که 
بیماری های  انواع  میان  از  بیماری  یک  به  ابتال  معرض  در 

کودکان قرار گیرند را دارند.
 دانستن عالئم رایج بیماری های کودکان و زمان مناسب 
می شود.  بیماری  کنترل  باعث  پزشک  به  کودک  مراجعه 
بیماری های کودکان را می توان با تشخیص و اقدام به موقع 

درمان کرد.
10نوع از شایع ترین بیماری های کودکان که ممکن است 

با آن مواجه شوید را به طور مختصر توضیح می دهیم:

سرماخوردگی
بخورد وجود  اینکه کودک سرما  احتمال  در سال  بار   5
با  ما  همه  است.  شایع  بیماری  یک  سرماخوردگی  دارد. 
آشنا  حدودی  تا  سرماخوردگی  حین  در  درمانی  اقدامات 
هستیم، به عنوان مثال درمان تب مالیم، گرفتگی مجراهای 
مایعات  از  استفاده  با  می توان  را  گلو  آماس  و  سرفه  بینی، 
احساس  شما  کودک  اگر  دهیم.  بهبود  استراحت  و  فراوان 

استامینوفن  یا  ایبوپروفن  قرص  از  استفاده  میکند،  ناراحتی 
در کودکان  را کاهش دهد. سرماخوردگی  میزان تب  می تواند 

معموال بین 5 تا 7 روز به طول می انجامد.

آراس وی یا ویروس سینسیشیال تنفسی
 کودکان زیر 2سال بسیار مستعد ابتال به این نوع بیماری 
می باشند. ویروس سینسیشیال تنفسی  معموال ریه های کودک 
بیماری های  حاد  گروه  جزء  بیماری  این  می رساند،  آسیب  را 
شبیه  عالئم  این  موارد  بیشتر  در  می آید.  حساب  به  کودکان 
می تواند  بیماری  این  اما  است  به سرماخوردگی  مربوط  عالئم 
برای نوزادان زودرس و کودکانی که سیستم ایمنی ضعیف تر، 
ایجاد  به طور جدی مشکل  دارند  ریوی  مزمن  بیماری های  و 
اگر عالئمی نظیر خس  ایجاد برونشیت می شود.  باعث  کند و 
خس کردن سینه کودک، تنفس سریع برای نفس کشیدن، عدم 
نوشیدن مایعات، سستی و بی حالی شدید یا بروز سایه های آبی 
رنگ در دور لب ها یا داخل دهان کودک، را مشاهده کردید فورا 

با پزشک کودکان تماس بگیرید.

سرخک 
سرخک یک عفونت مسری است که باعث بروز راش های 
پوستی در کل بدن می شود و به راحتی قابل انتقال است و زیاد 
می شود. واکسینه کردن کودکان در مقابل سرخک بسیار مهم 
است چرا که ممکن است مشکالت جدی به همراه داشته باشد.

مانند  شدید  سرماخوردگی  عالئم  به  شبیه  سرخک  عالئم 
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می باشد.  خشک  های  سرفه  و  گلودرد  بینی،  آبریزش  شدید،  تب 
قرمزی  و  اسهال  شدید،  خستگی  احساس  است  ممکن  همچنین 
و درد در چشم ها را ه همراه داشته باشد. ممکن است با لکه های 
قرمز کوچکی در داخل دهان کودک مواجه شوید و به دنبال آن 

راش های پوستی در کل بدن گسترش پیدا می کند.
عالئم سرخک معموال 8 تا 10 روز بعد از روزی که کودک در 
مرحله،  این  به  کرد.  خواهد  پیدا  بروز  گرفته  قرار  ویروس  معرض 
مرحله کمون می گویند. معموال با استراحت و نوشیدن مقدار زیادی 
مایعات می تواند به درمان سرخک کمک کند. برای پیشگیری از 
گسترش این بیماری باید از سایر افراد دوری کنید، باید حداقل تا 4 
روز بعد از ظاهر شدن راش های پوستی کودک خود را  از رفتن به 

مکان های عمومی، مدرسه دورکنید. 

بیماری های گوارشی
 این بیماری را به عنوان ناراحتی شکمی در میان بیماری های 
کودکان می شناسند که باعث استفراغ، اسهال و درد در ناحیه شکم 
می شود. انواع مختلف ویروس ها از قبل بیماری گوارشی بیشتر از 
پیدا  انتقال  می شود،  منتقل  کودکستان ها  و  کودک ها  مهد  طریق 
می کند. بیشتر ویروس های شکمی در عرض چند روز تا 1 هفته 

تمام می شوند و تنها با استراحت و مراقبت درمان می شود.

  بیماری دهان                                                                                                                  
کودکان به زخم های دهانی گوناگونی دچار می شوند که اکثرا 
معمواًل  دهانی  آفت های  می  شوند.  درد  باعث  اما  هستند  بی ضرر 
کوچک و سفید شیری رنگ هستند و بر روی زبان، لثه ها یا پوشش 

داخلی دهان به وجود می  آیند.گاهی در دهان کودکان زخم هایی 
این زخم ها ممکن  باعث نگرانی می شود.  به وجود می آید که 
است به دلیل ضربه یاوجود بیماری ایجاد شود البته این زخم ها 

زیاد جدی نیستند ولی باید بررسی شوند. 

بیماری پنجم یا اریتما اینفکتیوزوم
خورده  سیلی  صورت  سندرم  نام  با  را  بیماری  این  شاید 
بشناسید. کودکان 3 ساله و کمتر از 3 سال، بیشتر از سایرین 
در معرض ابتالبه بیماری هستند، این عفونت ویروسی واگیردار 
این  می کند.  پیدا  شیوع  بهار  و  زمستان  در  بیشتر  که  است 
ایجادمی کند  گونه  روی  قرمز  رنگ  به  پوستی  راش  بیماری، 
و به راحتی از طریق بزاق گسترش پیدا می کند. اگرچه کودک 
اما می تواند  باشد،  نداشته  است  را ممکن  بیماری  سایر عالئم 
تب مالیم، آبریزش بینی و یک راش شبکه مانند ثانویه روی 
قسمت باالتنه داشته باشد. معموال این بیماری با استراحت خود 
به خود از بین می رود ولی در صورت خارش به پزشک مراجعه 

کنید. 

عفونت گلو
عفونت گلو به طور عمده از طریق سرفه و عطسه پخش 
می شود این ویروس حتی می تواند بوسیله لمس با اسباب بازی 
کودک آلوده نیز سرایت کند. رایج ترین عالمت آن گلو درد است 
گاهی آنقدر شدید می شود که کودک را در بلعیدن و صحبت 
کردن دچارمشکل می کند. از عالیم دیگر تب، غده های چرکی 

متورم و درد در ناحیه شکم است.
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یکی از مهمترین دوران زندگی انسان دوران کودکی می باشد، دورانی است که نقش تعیین کننده در 
آینده و زندگی فرد می گذارد در واقع اساس شخصیت در بزرگسالی، بر اساس تجارب و یادگیری است 
که در کودکی به دست آورده ایم. دورانی است که در آن شخصیت فرد پایه گذاری می شود. به همین 

علت است که روانشناسی کودک اهمیت به سزایی دارد.
شناخت کودک از مهم ترین مواردی است که والدین باید از آن ها آگاهی داشته باشد، باید در نظر 
داشته باشید که فرزند شما یک ویژگی شخصیتی منحصر به فرد دارد که در طول زندگی پایدار است.

روانشناسی کودک چیست؟
روانشناسی کودک، فرآیند رشد مهارت های جسمانی و پیشرفت حرکتی، رشد عاطفی و 
پیشرفت اجتماعی شدن کودک را بررسی می کند، روانشناسی کودک زیر دسته روانشناسی رشد 
است که به بررسی دقیق کودک همچنین نیازهای او می پردازد. این رشته از روانشناسی در 

حقیقت به ذهن و رفتارهای کودکان از ابتدای تولد تا بزرگسالی اشاره می کند.
برخی از زمینه ها اصلی که ما در تجزیه و تحلیل روانشناسی کودکان باید در نظر بگیریم 

عبارتند از:
و  پیشرفت  یادگیری   تفکر،  نحوه  در  بزرگساالن  و  با همساالن  روابط  اجتماعی:  موقعیت 
کودکان تاثیر دارد. خانواده ها، مدارس و گروهای همساالن نقش مهمی را موقعیت اجتماعی 

را تشکیل می دهند.
موقعیت فرهنگی: فرهنگی که کودک در آن زندگی می کند، مجموعه ای از ارزش ها، آداب 

رسوم می باشد که درطول مسیر زندگی کودک تاثیر می گذارد.
موقعیت اقتصادی: کودکانی که در خانواده هایی که موقعیت اقتصادی پایینی دارند نسبت 
قبیل  از  مواردی  به  کمتر  است  ممکن  هستند،  باالیی  اقتصادی  موقعیت  با  خانواده هایی  به 
مراقبت های بهداشتی، تغذیه و آموزش اهمیت بدهند، چنین عواملی می تواند تاثیر عمده ای بر 

روانشناسی کودک داشته باشد.
هرسه این زمینه ها به طور مداوم در تعامل هستند. در اینجا می خواهیم شما را با برخی از 

نحوه اصول روانشناسی توسط والدین آشنا کنیم:

روان شناسی کودکان
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-رعایت کردن ثبات در رفتار با کودکان؛ به این معناست که 
والدین  باید به اصول تربیتی خود حتما پایبند باشند به این علت 

که ثبات، باعث امنیت خاطر در کودک می شود.
برآورده  نیست  الزم  را  خود  کودکان  خواسته های  همه   -
در  کودک  رشدی  سطح  با  ناکامی  این  تحمل  که  زیرا  کنید؛ 

چرخه تربیت کودک شما ضروری می باشد.
معنی  این  به  باشید  مناسبی  الگوی  خود  کودک  برای   -
ازفرزند خود  را  انجام می دهید  آن  به  را که خودتان  آنچه  که 

بخواهید.
- همسو بودن والدین در شیوه های تربیتی بسیارمهم است، 
مشکل  دچار  اصول  یادگیری  در  شما  فرزند  که  علت  این  به 

 نشود.
- محدودت هایی در آزادی برای کودکان خود  بگذارید تا 
بتواند مطابق یک اصول درست و منطقی مهارت های زندگی 

را آموزش ببیند.
- در مورد شکست های کودک خود خشمگین نشوید؛ او را 

تحقیر و سرزنش نکنید و شکست هایش را بزرگ ننمایید.
- یکی از راه هایی که کودک خود را می توانید درک کنید 
دنبال  به  است.  بازی  یا  غذا  خواب،  هنگام  در  آن ها  مشاهده 
آیا  بیشتر دوست دارد؟  را  فعالیت ها  باشید.کدام  صفات سازگار 
با  آشنایی  برای  آیا  یا  است  آسان  آن ها  برای  تغییرات  تنظیم 

آن ها به زمان نیاز دارد؟
خود  فرزندان  با  را  خود  وقت  است،  ممکن  که  آنجا  تا   -
به دست  برای  امر  این  زیرا  کنید  آن ها صحبت  با  و  بگذرانید 

آوردن اطالعات و درک بسیار مهم است.
را  وقت خود  مرتب  به طور  که  توصیه می شود  والدین  به 
صورت  به  باید  این  بیابند.  فرزندشان  با  بازی  گذراندن  برای 

انفرادی و گروهی با کودک و بزرگساالن خانه باشد.
اوقات  دارید،گاهی  فرزند  والد مجرد هستید و یک  یه  اگر 
خانواده یا دوستان خود را برای بازی دعوت کنید، به این دلیل 
که بعضی از کودکان در رشد مهارت های اجتماعی خود دچار 

مشکل نشوند.
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 حانیه قربانی

انجمن دیابت ایران در سال 13۶8، ضمن ضرورت تأسیس یا احیا یک انجمن ملی با هدف تحت پوشش قرار دادن بیماران 
مبتال به دیابت مطرح و بالفاصله مورد استقبال قرار گرفت و سرانجام در سال 1370 باکمک عده ای از متخصصین و والدین 

بیماران تأسیس شد که در حوزه علمی فرهنگی تحقیقاتی فعالیت می کند.
در تحقیقی که در کلینیک دیابت دکتر شریعتی و انجمن دیابت ایران انجام شد، به این نتیجه رسیدند که با افسردگی با نوع 
جنسیت، کنترل ضعیف قند خون و عواض دیابت در افراد دیابتی ارتباط دارد و کنترل قند خون و درمان عوارض دیابت می تواند 

در بهبود این افسردگی مؤثر باشد.
در تحقیقی در شعبه ی تبریز انجمن دیابت ایران که برروی 15 نفر از دیابتی های تیپ دو پیرامون این که چرا و چگونه دیابتی ها 
قبل از مراجعه به یک پزشک به مراقبت های بهداشتی می پردازند، صورت گرفت و دریافتند که زمینه های اجتماعی فردی در 

هنگام تصمیم گیری در مورد مراقبت های بهداشتی برای دیابت نقش مهمی در روند تصمیم گیری ایفا می کند.
طبق ارزیابی فدراسیون بین المللی دیابت، 48 درصد ساکنان منطقه خاورمیانه ازجمله ایران، دیابت بدون تشخیص دارند و به 

عبارتی از هر 2 نفر یک نفر از بیماری خود بی خبر است.
در طی رخ داد ماجرایی که در اخبار رسمی ایران از آن با نام بازی انسولین و داروخانه با بیماران قندی و چوب خط تعیین کردن 
بیمه ها یاد شد، رئیس انجمن دیابت ایران گفت هیچ کمبودی در تأمین داروی انسولین در سطح بازار وجود ندارد، در حال حاضر 
مشکل ما کاهش سقف پذیرش هزینه داروها توسط بیمه ها است که با شروع سال جدید محدودیت های تازه ای برای بیماران 
دیابتی در نظر گرفته اند. تقاضای ما از بیمه ها این است تا با ما جلساتی داشته باشند تا طی هم اندیشی با یکدیگر بتوانیم آسیب های 
کم شدن سقف پوششی انسولین توسط بیمه ها برای بیماران را کاهش داده و از طرفی جلوی هزینه های اضافی سازمان های بیمه گر 
را بگیریم؛ و با تأکید بر اهمیت در نظر گرفتن سایر شرایط بیماران دیابتی افزود: به عنوان مثال برای نوجوان دیابتی که در سن 

بلوغ و رشد قرار دارد، نمی توان سقف دریافت انسولین قائل بود؛ چراکه می تواند به رشد آن ها آسیب برساند.
آمار منتشر شده از سوي فدراسیون بین المللي دیابت حاکي است که بیش از 418 میلیون نفر از بزرگساالن در سراسر جهان به 
دیابت مبتال هستند و تا 25 سال آینده این رقم به بیش از ۶00 میلیون نفر خواهد رسید!  ارزبابی ها نشان از افزایش دو برابري عده 
مبتالیان به دیابت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد، یعني 35 میلیون و چهارصد هزارنفر به 72 میلیون و صدهزار نفر خواهد 
رسید. در ایران نیز بیش از 12 درصد بزرگساالن به دیابت مبتالیند که به معضلي بهداشتي- درماني و اجتماعي بدل شده است.

اصواًل هدف اصلي در درمان دیابت، قرار دادن دیابتي در شرایطي است که بتواند بدون محدودیت، از زندگي فعال و شاداب 
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و طول عمر طبیعي برخوردار گردد. تحقق چنین شرایطي امکان پذیر نیست مگر با آموزش به بیمار و اطرافیان وي. مبتالیان 
به بیماري هاي مزمن از جمله دیابت، نیازمند همراهي و حمایت هستند تا بتوانند بخوبي دستورات درماني را در زندگي روزمره 

خود به کار بندند و برنامه خود را پیش ببرند.
در درمان دیابت، محور درمان، فرد دیابتي است. به این ترتیب پزشک نباید در نقش قیم بیمار ظاهر شود بلکه باید خود را 
شریک درمان بداند در همین راستا است که آموزش به عنوان شرط اساسي درمان مطرح مي شود تا فرد دیابتي براي همکاري 
در تیم درماني آماده گردد آموزش ها باید به گونه اي باشد که دیابتي را به توانمندي الزم برساند تا دیابتي بتواند از عهده 
مشارکت برآید اصواًل دیابتي هاي نوع 1 و یا افراد تحت انسولین درماني باید تحت آموزش قرار گیرند و به دیابتي هاي نوع 2 

نیز توصیه شده است که تحت آموزش هاي الزم قرار گیرند.
متأسفانه ضرورت آموزش کیفي و کاربردي با هدف کنترل مطلوب قندخون و مهم تر از آن بهبود کیفیت زندگي دیابتي 
مقوله اي است که هنوز در کشور به آن اهمیت داده نمي شود. اگر چه انجمن دیابت ایران و فعاالن آموزش در این حوزه، 
از صرف وقت گران بهاي خود دریغ نکرده اند و آنچه امروزه در تأیید آموزش در مجلس های علمي مشاهده مي شود حاصل 
فعالیت هاي پي گیر سال هاي پی در پی این تالشگران است، با این وجود هنوز شاهد آمارهاي هزینه هاي باالی درمان عوارض 
بیماري هاي  نادرست دیابت و حتي مرگ ومیر هستیم! ریاست مرکز تحقیقات  از سهل انگاري ها و درمان هاي  دیابت ناشي 
غیرواگیر پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکي تهران در نخستین نشست تخصصي آکادمي اقتصاد سالمت اظهار 

داشت: 10 درصد از مرگ و میرهاي کشور در رده هاي جنسي و سني مختلف به دیابت برمي گردد.
این  شود.  برخوردار  الزم  آموزش هاي  از  باید  دیابتي  فرد  هر  مي کند  توصیه  ما  به  سال هاست  بالیني  دستور العمل هاي 
آموزش ها باید بالفاصله بعد از تشخیص دیابت آغاز گردد و سپس نیز بر اساس نیاز بیمار ادامه یابد. این آموزش ها نه فقط 
فرد دیابتي بلکه اطرافیان وي را نیز باید دربرگیرد. طبق نظر کارشناسان علوم رفتاري، اصواًل تغییر رفتار زماني میسر است که: 
اوال به فرد اطالعات مربوط به رفتار هدف داده شود و دوما انگیزه کافي براي مشارکت در تغییر رفتار و اعمال رفتار جدید 
به وجود آید. دو نکته ذکر شده، مهم ترین و برجسته ترین وظایف یک آموزش دهنده است. اما از سوي دیگر، سیاستگزاران، 
متخصصان و دست اندرکاران اجرایي نیز باید از چنین افرادي حمایت کنند تا ایشان همچنان بتوانند انگیزه خویش را در ادامه 
این فعالیت پر مسئولیت و نیازمند تالش مستمر، حفظ نمایند. در همین راستا، انجمن دیابت ایران به سهم خود، روز 2 مرداد 
ماه را روزبزرگداشت از آموزش دهندگان دیابت نامگذاري کرده است. این روز مصادف با عروج معصومانه بانوي انجمن دیابت 
ایران شادروان مهندس فاطمه  طالقانی است. کسي که به حق مي توان وي را سمبل یک آموزش دهنده متعهد دانست. کسي 
که زندگي خویش را وقف آموزش تغذیه به دیابتي ها نمود. کالم را با گرامي داشت یادش و با جمله اي از وي خاتمه مي دهم: 
»ایجاد ارتباط مناسب و صرف وقت براي دستیابي به مقصود یعني سالمتي؛ ویژگي است که هر کس ادعاي درمان کسي را 

دارد باید به آن عمل نماید و فراموش نکنیم که در برقراري این ارتباط، زمان مطرح نیست.
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و  غیرسیاسی  غیرانتفایی  نهاد،  مردم  سازمان  یک  گابریک  دیابت  اطالع رسانی  انجمن 
داوطلبانه است که در سال 1385 شروع به فعالیت کرد و در سال 13۹۶ به عضویت فدراسیون 

بین المللی دیابت درآمد.
گابریک تا به امروز آموزش های خود را در بیش از 30 شهر کشور به صورت حضوری 
و غیرحضوری در اختیار جامعه دیابتی کشور، پزشکان، پیراپزشکان و نیز عموم جامعه قرار 
داده است. مشاورین دیابت گابریک از سنین کودکی مبتال به دیابت بوده و همانند تمام افراد 
خود  همنوعان  به  کمک  آماده  و  کرده  لمس  را  بیماری  این  با  زندگی  دیابتی، سختی های 

هستند.

انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی فرهنگی حامی، سازمانی مردم نهاد و داوطلبانه است که بر پایه اعتماد عمومی و 
جذب کمک های مالی، معنوی و بشر دوستانه نیکوکاران و حمایت نیروهای متخصص با تکیه بر همراهان بومی تالش می کند 
از طریق ساخت، بازسازی، توسعه و آماده کردن فضاهای آموزشی و فرهنگی و همچنین نظارت و پشتیبانی در مناطق بسیار دور 
افتاده و محروم امکان تحصیل، ارتقاء سطح کیفی آموزش و رشد فرهنگی را برای کودکان و نوجوانان این مناطق فراهم آورد و 
فرصت های مناسب برای بروز توانایی های شخصی را میسر سازد و از استعدادهای این مناطق در جهت ایجاد زیر ساخت جامعه ای 

سالم و کارآمد بهره ببرد.
انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی فرهنگی حامی، سازمانی مردم نهاد و داوطلبانه است که بر پایه اعتماد عمومی و جذب 
کمک های مالی، معنوی و بشر دوستانه نیکوکاران و حمایت نیروهای متخصص با تکیه بر همراهان بومی تالش می کند از طریق 
ساخت، بازسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و فرهنگی و همچنین نظارت و پشتیبانی در مناطق بسیار دور افتاده و محروم 
امکان تحصیل، ارتقاء سطح کیفی آموزش و رشد فرهنگی را برای کودکان و نوجوانان این مناطق فراهم آورد و فرصت های مناسب 
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برای بروز توانایی های شخصی را میسر سازد و از استعدادهای 
این مناطق در جهت ایجاد زیر ساخت جامعه ای سالم و کارآمد 

بهره ببرد.
فضاهای  گسترش  هدف  با   1380 سال  از  انجمن  این 
فرهنگی و آموزشی در مناطق محروم کشور تاسیس شد و با 
ساخت مدرسه در روستاهای محروم کشور فعالیت خود را شروع 
کرد. از دغدغه های اصلی انجمن حامی، بیش از رشد فیزیکی 
به  بود.  این مناطق  فضاهای فرهنگی، رشد فرهنگی فرزندان 
این منظور همراه با ساخت مدرسه به نحوه کنترل این فضاها و 
شیوه های آموزشی آن ها توجه خاص داشت و به نیازهای آن ها 
آموزشی  کمک  وسایل  و  افزار  نوشت  کتاب،  تامین  زمینه  در 
رسیدگی می کرد. از سال 1378 با توجه به نیاز مبرم مناطق 
محروم به کتاب و مواد مکتوب، انجمن حامی اقدام به تاسیس 
کتابخانه های مستقل در این مناطق کرد و ترویج کتاب را به 
عنوان یکی از حوزه های مستقل کاری خود تعریف کرد. از آن 
تاریخ تاکنون در نقاط محروم دوازده استان )آذربایجان غربی و 
شرقی، کردستان، ایالم، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، 
خراسان جنوبی، کرمانشاه، قزوین، لرستان، گلستان و مازندران( 
30 کتابخانه عمومی و آموزشگاهی تجهیز و به تجهیز بیش از 

20 کتابخانه کمک کرده است. 
کتابخانه های عمومی در ابتدا با 1500 تا 2000 جلد کتاب 
و کتابخانه های آموزشگاهی )مدارس( با 500 تا 1500جلد )بنا 
به جمعیت دانش آموزان هر مدرسه( تدارک و ساالنه با ارسال 

کتاب های بیشتر تقویت می شوند. 
اعضای داوطلب کارگروه کتابخانه حامی، به طور منظم از 
را  آن ها  کتاب  تعدادی  ارسال  با  ساالنه  و  بازدید  کتابخانه ها 
تقویت می کنند. همچنین به کمک کارشناسان کارگاه هایی به 
منظور آموزش روش های ترویج کتابخوانی در بعضی کتابخانه ها 
اجراشده است. اعضای کارگروه کتابخانه و کتابداران از طریق 
گروهی تلگرامی با هم ارتباط دارند. در این گروه مطالب آموزش 
برای کتابداران گذاشته می شود و کتابداران با هم تبادل تجربه 
روستای  کتابخانه  جمله  از  کتابخانه،  چند  همچنین  می کنند. 
در  که  دارند  را  خود  تلگرامی  کانال  کنت،  دهستان  و  ناچیت 
آن اخبار محلی و مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی را قرار 
می دهند. کتابخانه های حامی مکان هایی فعال برای آموزش در 
و  کودکان  گوناگون  استعدادهای  پرورش  مختلف،  زمینه های 

نوجوانان، گذراندن اوقات فراغتی پربار، برگزارکردن کالس ها 
مراسم  برگزارکردن  تحقیق،  مختلف،  آموزشی  کارگاه های  و 
سنتی و فرهنگی به مناسبت های مختلف و فعالیت های مختلف 
فرهنگی است. نمونه هایی از فعالیت هایی که در کتابخانه های 

حامی اجرا می شوند:
برگزاری سخنرانی ها و همایش ها در کتابخانه                                    •
تشکیل کارگاه های کوتاه مدت به کمک سازمان های   •

دیگر
کارگاه احیای قلبی و ریوی در کتابخانه حامی دهستان   •

کنت، باهمکاری هالل احمر
و  اعضا  مشارکت  با  مختلف  نمایشگاه های  تشکیل   •

مردم
تشویق مردم به انجام کارهای دسته جمعی  •

کتابخانه تکانی و رسیدگی به فضای سبز در کتابخانه   •
و  ورزش ها  احیای  و  ورزشی  مسابقات  برگزاری   •

بازی های سنتی محلی
با  نوجوانان  و  کودکان  فراغت  اوقات  کردن  پربار   •

بازی های فکری و آموزشی
و  آموزش  برای  کتابخانه  در  رایانه  سایت  ایجاد   •

تحقیق های دانش آموزی
قصه گویی  •

کتابخوانی و بلندخوانی  •
فعالیت های هنری  •

کالس طراحی  •
آشناکردن کودکان و نوجوانان با بزرگان

متولی  نهادهای  با  هماهنگی  منظور  به  حامی  انجمن 
کتابخوانی در کشور، تعریف نهاد کتابخانه های عمومی کشور از 
کوچکترین واحدهای روستایی را مبنی بر این که کتابخانه های 
شود،  تشکیل  نفر   1500 باالی  جمعیت  برای  باید  روستایی 
مبنای کار خود قرارداد، اما همواره نیاز و کمبود روستاهایی با 
جمعیت کمتر از دل نگرانی های این سازمان بود تا این که با 
طرح و راه اندازی اولین کتابخانه سیار خود در سال 13۹2، در 
قائن، نخستین گام را در ترویج کتاب خوانی در روستاهای کم 

جمعیت برداشت. 
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نان مغزدار و موزی بدون قند

مواد الزم

 دو عدد موز رسیده

 یک دوم فنجان جو ) 42 گرم (

 یک قاشق چای خوری استویا ) 5 گرم (

 یک دوم فنجان آجیل خرد شده ) 50 گرم (

 یک عدد تخم مرغ

 یک چهارم فنجان شیرخشک بدون چربی
) 62 میلی لیتر (

  یک پنجم فنجان روغن کانوال ) 40 گرم (

 یک قاشق چای خوری وانیل ) 5 گرم (

 یک دوم پیمانه آرد، الک شده ) 75 گرم (

 یک قاشق چای خوری جوش شیرین ) 2 گرم (

 یک قاشق چای خوری بکینگ پودر ) 5 گرم (

 یک قاشق چای خوری دارچین ) 2 گرم (

 یک مقدار نمک

طرز تهیه غذابرای بیماران دیابتی

نرگس جهان تیغ
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طرز تهیه

 فر را با دمای 1۶5 درجه سانتی گراد / 325 درجه فارنهایت 
گرم و تابه نان را چرب کنید.

 موز را با چنگال یا قاشق له کنید.

 سپس تخم مرغ، شیر، روغن و استویا را به موز له شده 
اضافه و به خوبی مخلوط کنید.

 در کاسه ای جداگانه، بقیه مواد را مخلوط و سپس موز را 
اضافه کنید.

 تمام مواد را با قاشق مخلوط کنید.

 خمیر را در ماهی تابه بریزید و آن را در فر قرار دهید.

 بگذارید 40 دقیقه بپزد تا زمانی که خالل دندان به داخل 
آن فرو کردید چیزی نچسبد.

اسموتی به منظور کنترل قندخون 

مواد الزم

 یک تکه آناناس تازه

 یک عدد ساقه کرفس

 سه شاخه جعفری

 یک عدد نوپال کاکتوس تمیز کوچک

 یک دوم گریپ فروت فشرده

 یک تکه یخ

طرز تهیه

 تمام مواد اولیه را ترکیب کنید و فورا بنوشید.

تهیه  تازه  را  اسموتی  است  مهم  باشید،  داشته  یاد  به 
کنید و سریعا بنوشید تا از خواص آن سود ببرید.
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دلمه گوجه فرنگی:

مواد الزم

دو عدد گوجه فرنگی متوسط یا بزرگ

 دو قاشق سوپ خوری روغن زیتون ) 32 گرم (

 یک دوم فنجان گوشت گاو ) 115 گرم (

 یک قاشق سوپ خوری پیاز خردشده ) 15 گرم (

 یک قاشق چای خوری کاری ) 5 گرم (

 دو فنجان هویج با تکه های کوچک خردشده

 دو عدد فلفل قرمز به صورت مکعبی یا نوار خردشده

 یک دوم فنجان کینوا پخته شده ) ۹0 گرم (

 نمک و فلفل ) به اندازه الزم(
 طرز تهیه

 گوجه فرنگی را خوب بشویید، گوشت آن را بیرون آورید، 
آن ها را نصف کنید. آن ها را برای آخر کار نگه دارید.

را  سبزیجات  و  کینوا  گوشت،  روغن،  داغ،  تابه ای  در   
حرارت دهید.

 با کاری، فلفل، نمک مزه دار کنید.

 گوجه را با مخلوط پر و سرو کنید.

متعادل  رژیم  یک  برای  که  چیزی  هر  دستورالعمل  این 
نیاز دارید دارد. کمی سوپ به عنوان پیش غذا آماده تا غذای 

کامال سالم داشته باشید.
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کلوچه کنجد، جو، بذرکتان:

مواد الزم

 دو عدد تخم مرغ

 یک قاشق چای خوری نمک ) 5 گرم (

 یک دوم فنجان استویا ) 100 گرم (

 یک قاشق سوپ خوری کره آب شده ) 20 گرم (

 چهار قاشق سوپ خوری کنجد ) ۶0 گرم (

 دو فنجان جو ) 1۶8 گرم (

 یک فنجان دانه کتان ) 150 گرم (

 یک قاشق چای خوری عصاره وانیل ) 5 میلی لیتر (

طرز تهیه

درجه   350 و  سانتی گراد  درجه   180 دمای  در  را  فر   
فارنهایت گرم کنید.

تخم مرغ، کره، وانیل، استویا و نمک را بزنید.

سپس جو، کنجد، بذرکتان را به خوبی مخلوط کنید.

توپک های کوچک خمیری درست کنید، آن ها را در تابه 
چرب شده بریزید تا بپزد.

آن ها را 15 دقیقه یا تا زمانی که به رنگ طالیی برسند 
داخل فر قرار دهید.
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احسان جعفریاحسان جعفری

ورزش 

و

دیابت
می دهد،  افزایش  را  قلبی  بیماری های  به  ابتال  خطر  دیابت 
ورزش  که  این  همه  از  مهم تر  می آورد.  پایین  را  آن  ورزش  اما 
کمک می کند تا از زندگی لذت بیشتری ببرید. البته قبل از شروع 
ورزش باید با پزشک خود مشورت کرده و وضعیت بیماری خود را 
برای وی توضیح دهید. ممکن است پزشک مربوطه، یک ورزش 

فیزیکی کامل و فرح بخش را به شما توصیه نماید.
قبل از هرچیزی ابتدا به بررسی انواع دیابت می پردازیم:

دیابت نوع 1:
در دیابت نوع 1 پانکراس توانایی تولید انسولین کافی را ندارد 
و این ماده باید از طریق تزریق وارد بدن گردد. این حالت دیابت 

بیشتر در کودکان و نوجوانان دیده می شود.
فعالیت  نوع 1 می توانند درتمام سطوح  به دیابت  افراد مبتال 
این که  به شرط  البته  تا حرفه ای شرکت کنند،  آماتور  از  ورزشی 

دچار عوارض دیابت نشده باشند و سطح قند خون شان در حد قابل 
قبولی باشد.

تنظیم مقدار انسولین تزریقی و غذای مصرفی براساس شدت و 
زمان انجام فعالیت ورزشی مهم ترین اصل در انجام ورزش در دیابت 

نوع 1 است و جایگاه مهمی در کنترل آن دارد.
به طور کلی هدف اصلی از انجام ورزش در دیابت نوع 1 ایجاد 
یک حس اعتماد به نفس باال در افراد مبتالست. شما باید این حس 
در  محدودیتی  هیچگونه  نباید  »دیابت  که  کنید  تقویت  خود  در  را 

فعالیت های روزمره من به وجود آورد«.

دیابت نوع 2:
تولید  به  قادر  هنوز  لوزالمعده   2 نوع  دیابت  به  مبتال  افراد  در 
انسولین می باشد اما ممکن است میزان آن کافی یا مناسب نباشد. 
پاسخ  خون  در  موجود  انسولین  به  بدن  سلول های  صورت  این  در 
مناسب نمی دهند. دیابت نوع 2 شایع2ترین شکل بیماری قند است. 
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به  خون  قند  رساندن  و  آوردن  پایین  برای  اوقات  گاهی 
میزان طبیعی می توان از قرص های خوراکی پایین آورنده 
از  انسولین هم استفاده نمود. درصد باالیی  یا  قند خون و 

مبتالیان به دیابت نوع 2 اضافه وزن دارند.
نوع  نکته مهم در مورد نقش ورزش در کنترل دیابت 
قدر  چه  هر  واقع  در  است.  آن  موقع  به  شروع  اهمیت   2
ورزش در مراحل اولیه دیابت و قبل از این که نیاز به دارو 
در شخص مبتال پیدا شود شروع گردد، اثرات آن در بهبود 

کنترل دیابت بیشتر خواهد بود.
به طور کلی فواید انجام منظم ورزش در دیابت نوع 2 

به قرار زیر هستند:
کنترل بهتر قند خون

کاهش چربی
درمان چاقی و کاهش وزن

انواع راه های کنترل دیابت

راه  بیماری ها می باشد که  از آن دسته  دیابت  می توان گفت 

کنترل واحدی ندارد و نمی توان با اتکا به یک روش پزشکی، از 

بهبود دیابت دست  برآمد. عوامل متعددی در کنترل و  پس آن 

به دست هم می دهند که باید از تمامی آن ها بهره گرفت و در 

کنار یکدیگر استفاده کرد. این روش های کنترلی-درمانی شامل 

ورزش، رژیم های غذایی، داروها و همین طور انسولین می باشد. در 

مواردی می توان فقط با بهره گیری از رژیم های غذایی و ورزش 

این بیماری را کنترل کرد، در ضمن بهره گیری از ورزش و رژیم 

غذایی حتی برای افراد سالم که قصد پیشگیری از ابتال به این 

بیماری را دارند بسیار حائز اهمیت می باشد.

شما ممکن است به یک تست ورزش برای ارزیابی عملکرد 

قلب خود نیاز داشته باشید تا بهترین ورزش برای شما تعیین شود. 

در قسمت زیر، عوارض شایع در بیماری دیابت و نکاتی که افراد 

مبتال به آن ها باید هنگام ورزش رعایت کنند، آورده شده است.

الزم به تذکر است که ورزش های آبی مخصوصًا شنا بهترین 

انتخاب برای کسانی هستند که دچار عوارض دیابت شده اند.

و  درمان  قابل  دیابت  بیماری  انواع  از  یک  هر  خوشبختانه 

کنترل است و می توان با انجام برخی فعالیت های پیشگیرانه به 

آن مبتال نشد و در صورت ابتال به درمان و کاهش عوارض آن 

پرداخت.
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مزایای فعالیت ورزشی برای افراد دیابتی
ورزش بهترین راه برای مبارزه با عوارض دیابت از جمله بیماری های قلبی ، کلیوی وغیره می باشد. فعالیت ورزشی ارتباط 
مستقیمی با کاهش لیپیدها دارد )HDL-VLDL – کلسترول( و مشخص شده است که ورزش در برداشت گلوکز توسط 

سلول ها، افزایش حساسیت سلول ها به انسولین از سلول های بتای پانکراس نقش مهمی دارد.
در تنظیم فشار خون مؤثر است.

با کاهش توده چربی بدن به کاهش وزن شما کمک می کند.
سبب افزایش انرژی روانی و کاهش استرس شما می شود.

سبب کاهش کلسترول بد و افزایش کلسترول خوب می شود.
سبب پیشگیری از مشکالت قلبی – عروقی و حوادث عروقی مغز می شود.
به استحکام استخوان ها کمک کرده و از پوکی استخوان جلوگیری می کند.

افزایش مصرف انرژی در فعالیت های روزانه خطر گسترش دیابت نوع 2 را کاهش می دهد.
قابل ذکر است که افراد با BMI باال، دارای سابقه خانوادگی دیابت و فشار خون باال، از ورزش بیشتر سود می برند.
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افراد دیابتی در معرض آسیب های مختلفی هستند که در ادامه با توجه به نوع آسیب ها ورزش مناسب برای این عزیزان توصیه 
می گردد.

آسیب اعصاب پاها
از آن جایی که آسیب پاها موجب کاهش قابلیت انعطاف عضالت و مفاصل بدن می شود، انجام نرمش های کششی که در آن 
عضالت به مدت 10 تا 20 ثانیه تحت کشش قرار می گیرند از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور کلی ورزش مناسب این 
افراد، ورزشی است که فشار زیادی روی پاها وارد نمی کند )مثل دوچرخه یا قایق سواری(. همچنین این افراد باید هنگام ورزش، 

اصول مراقبت از پاها را دقیقًا اجرا کنند.
اگر قند خون شما باالست )باالی 250 در افراد دیابتی نوع دو یا باالی 200 برای افراد نوع یک(، باید ورزش را تا هنگام پایین 

آمدن قند خون به تعویق انداخت.
آسیب شبکیه چشم

در مواقعی که آسیب چشم در مرحله فعال و شدید آن است، ورزش کردن برای چشم شما ضرر دارد. پس ابتدا به درمان آسیب 
مورد نظر بپردازید )معموال لیزر درمانی(. شروع ورزش تنها زمانی است که پزشک شما پس از تحت کنترل در آوردن ضایعه، اجازه 

آن را به شما بدهد.
به طور کلی در هنگام وجود آسیب شبکیه، انجام ورزش هایی که محتاج به زور زدن هستند مثل وزنه برداری و یا ورزش هایی 
که در آن ها سر در وضعیت پایین تر از بدن قرار می گیرد و یا در معرض تکان های شدید است مثل بسکتبال و فوتبال، به علت 

افزایش فشار چشم و خطر بروز خونریزی داخل چشمی، ممنوع است.
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آسیب کلیه ها
افزایش  با  که همراه  هنگامی  کلیه ها مخصوصًا  آسیب  در 
و  سنگین  ورزش های  انجام  از  باید  شما  باشد،  خون  فشار 
حرفه ای و یا ورزش هایی که حرکات دست در آن ها زیاد است 
خودداری کنید، ولی انجام ورزش های هوازی سبک یا با شدت 
متوسط می تواند مفید باشد. در این مواقع مصرف مایعات کافی 

در طول ورزش از اهمیت زیادی برخوردار است.

آسیب رگ های محیطی
یا سردی  و  پشت ساق  درد  که عالئمی چون  مواقعی  در 
ورزش ها  بعضی  انجام  دارد،  وجود  بدنی  فعالیت  هنگام  پاها 
استراحت  با  که همراه  به طوری  متناوب  پیاده روی  مخصوصًا 
بهترشدن  در  زیادی  کمک  باشد،  رفتن  راه  فواصل  در  کافی 

عالئم می کند.

بیماری های قلبی و افزایش فشار خون
از شروع هر  تا پزشک شما قبل  این مواقع الزم است  در 
با  گونه فعالیت ورزشی میزان توانایی شما در انجام ورزش را 
انجام تست ورزش محاسبه نماید و بر این اساس، ورزشی را که 

متناسب با وضعیت شما باشد پیشنهاد کند.
از آن جایی که در بیماران دیابتی در اکثر مواقع بیماری های 

از 30 سال سن  بیشتر  که  نوع یک  دیابت  به  مبتال  افراد 
از تشخیص دیابت آن ها گذشته  از 15 سال  بیشتر  یا  دارند و 
است و نیز تمامی افراد باالی 40 سال مبتال به دیابت نوع دو، 
تست ورزش انجام شود. به طور کلی انجام ورزش های هوازی 

با شدت کم یا متوسط برای بیماران قلبی مفید است.

نکات ایمنی 
پیشگیری از آسیب بدن به وسیله گرم کردن آن به مدت 5 
تا 10 دقیقه با فعالیت های متوسط و کششی و هم چنین انجام 
این کار 5 تا 10 دقیقه بعد از ورزش کردن که قدم زدن در یک 

محیط مناسب راه خوبی برای گرم کردن بدن است.

ورزش روی سوخت و ساز بدن تأثیر می گذارد؛ برای مثال 
سرعت سوختن قند در بدن برای تولید انرژی را افزایش می دهد، 
اما شما باید یک برنامه ریزی منظم و مرتب داشته باشید و پله 
به پله پیش روید که در این زمینه پزشک شما می تواند به شما 

کمک کند.
بیمار دیابتی باید کفش مناسبی بپوشد، که دارای یک الیه 
نرم باشد و از نظر طول و پهنا به انگشتان فشار نیاورد و پا در 

آن کامال راحت باشد.



33

رک
 تح

ش و
ورز

 - 
الم

ی س
دگ

ك زن
سب

قبل از شروع به ورزش باید موارد زیر را انجام دهید:
- اندازه گیری قند خون قبل و بعد از فعالیت و هر 20 تا 30 
دقیقه در طول ورزش های طوالنی )بسیاری از فعالیت ها 500 
تا ۶00 کالری انرژی در ساعت مصرف می کنند(. اگر قند خون 
شما زیر 100 میلی گرم در دسی لیتر باشد، یک خوراکی سرپایی 
حاوی 20 تا 30 گرم کربوهیدرات قبل از شروع ورزش مصرف 

نمایید.
- اگر قند خون شما باالست )باالی 250 در افراد دیابتی نوع 
دو یا باالی 200 برای افراد نوع یک(، باید ورزش را تا هنگام 

پایین آمدن قند خون به تعویق انداخت.
- شناخت عالئم و نشانه های پایین افتادن قند خون؛ برای 
مثال سرگیجه، تعریق، لرز، دوبینی و خوردن مقداری خوراکی 

حاوی کربوهیدارت هنگامی که این اتفاق می افتد.
- شروع ورزش 1 تا 2 ساعت بعد از غذا خوردن  

- پرهیز از ورزش در زمانی که اوج فعالیت انسولین می باشد. 
ورزش صبحگاهی مناسب است. افرادی که دارای دیابت نوع 
یک هستند، باید از ورزش هنگام عصر تا آنجا که ممکن است 

پرهیز کنند.
- تنظیم کردن مقدار مصرف انسولین در صورتی که ضرورت 
داشته باشد که در این مورد باید به توصیه های پزشک خود عمل 
اثر  انسولین کوتاه  این معمواًل به معنی کاهش مقدار  اما  کرد، 

قبل از ورزش می باشد.
- افرادی که قرص های خوراکی ضد دیابت استفاده می کنند 

باید با پزشک خود مشورت نمایند.

است  ممکن  شما  و طوالنی،  ورزش های سخت  از  بعد   -
جایگزینی  برای  ساعت   24 در  اضافه تری  کربوهیدارت  به 
کربوهیدرات سوخته شده نیاز داشته باشید. به ذهن خود بسپارید 
سطح  جبران  و  جایگزینی  برای  کربوهیدارت  گرم   550 که 
مانند  گلیکوژن  کننده  مصرف  فعالیت های  از  بعد  گلیکوژن 
مراقب  بنابراین  است.  الزم  دوچرخه سواری  یا  استقامت  دوی 

هیپوگلسیمی )کاهش قند خون( باشید.
- نوشیدن مایعات فراوان حدود دو ساعت قبل از ورزش و 
هم چنین بعد از ورزش، برای جایگزینی آبی که از طریق تعریق 

در طول ورزش طوالنی دفع شده الزم است.
- پوشیدن کفش مناسب، که دارای یک الیه نرم باشد و از 
نظر طول و پهنا به انگشتان فشار نیاورد و پا در آن کامال راحت 
باشد. جوراب ها نیز باید مناسب )نخی( انتخاب شده و رطوبت پا 

را گرفته و پاها را خشک نگه دارند.
شناسایی  برچسب  یا  و  دستبند  یک  از  استفاده کردن   -

بیماری دیابت که به آسانی قابل دیدن باشد.
- دانش و آگهی شخص از چگونگی پاسخ قند خون بدنش 

به ورزش.
انجام دهید. اگر قصد دارید  - ورزش را مفرح و با عالقه 
که ورزش ها را به خوبی انجام دهید، باید آن ها را با لذت انجام 
دهید، نه به صورت اجباری. بسیاری از افراد از این که با دوست 
بپردازند احساس لذت  به ورزش  از مردم  یا یک گروه  خود و 
می کنند. یافتن یک محل لذت بخش و مناسب برای ورزش نیز 

شما را با انگیزه می سازد.
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دیابت و مشکالت پوستی ناشی از  آن

فرد  پوست  حتی  بدن  از  قسمت  هر  بر  می تواند  دیابت 
مشکالت  دیابت  به  مبتال  افراد  از  بسیاری  باشد.  تاثیرگزار 
پوستی  مشکالت  موارد  از  بعضی  در  و  می کنند  پیدا  پوستی 
مبتال  دیابت  به  فرد  که  باشد  این  از  نشانه  اولین  می تواند 
شده است. این مشکالت پوستی می تواند شامل عفونت های 

باکتریایی، عفونت های قارچی و خارش باشد.

اگرچه که افراد مبتال به دیابت در این وضعیت ها مستعدتر 
خواهند بود. در این قسمت به دالیل ابتال اشاره خواهیم کرد 

تا  در این مورد هوشیارتر باشید.

1. آکانتوزیس نیگریکانس
در این وضعیت پوست افراد ضخیم و تیره می شود و 
اغلب تیرگی ها به مرور زمان افزایش می یابد و می توان این 
ویژگی ها را در قسمت هایی مثل اطراف گردن، زیر بغل و 
کشاله ران یافت. این قسمت های تیره می تواند در دست ها، 
آرنج و زانوها نیز پیدا شود. آکانتوزی نیگریکانس همچنین 
می تواند به علت مصرف داروهای خاص دیگر نیز به وجود 

بیاید اما معموال در افراد دیابتی شایع تر است.

2. واکنش های آلرژیک
داروها  و  حشرات  نیش  غذاها،  به  بدن  آلرژیک  واکنش 
می تواند باعث ایجاد قرمزی، خارش و یا تاول شود و اگر فکر 
می کنید که به داروی خاصی حساسیت دارید، بهتر است که به 
یک متخصص مراجعه کنید و گاهی اوقات این حساسیت های 
به  مراجعه  به  مجبور  فرد  که  می رود  پیش  جایی  تا  پوستی 
اورژانس می شود. این موضع در بین افراد مبتال به دیابت بیشتر 

است، که معموال به علت تزریق انسولین می باشد.

3. آترواسکلروزیس
و  می شود  ضخیم  خونی  رگ های  دیواره  بیماری  این  در 
در نتیجه محل عبور خون تنگ خواهد شد. معموال رگ های 
اطراف قلب با این مشکل مواجه هستند و این رگ ها با کمبود 
حرکت خون، اکسیژن کافی را به اعضای بدن نمی رسانند و در 
نتیجه فرد با مشکالتی مثل ریزش مو، موهای ضعیف و نازک، 
ناخن های شکننده و بی رنگ مواجه می شود و پوست سرد نیز 

یکی از عالئم این بیماری است.

4. عفونت های باکتریایی
انواع مختلفی از عفونت های باکتریایی وجود دارد که روی 
پوست فرد تاثیر می گذارد و این عفونت ها می تواند در اطراف 
نیز  اوقات روی فولیکول های مو  نیز بروز کنند و گاهی  پلک 
تاثیرگزار هستند و ممکن است اثر این عفونت ها را روی ناخن 

نیز مشاهده کنید.
در کل عالئم این عفونت ها شامل داغی، قرمزی، ورم و درد 
می باشد و بیشتر عفونت های باکتریایی را می توان با قرص آنتی 

بیوتیک درمان کرد.
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تاول های  باعث  دیابت  که  است  ممکن  نادری  موارد  در 
پوستی در فرد شود که معموال روی انگشتان، دست ها، انگشت 
پا، ساق پا و بازو دیده می شود و تاول های دیابتی معموال بدون 

درد هستند و خودبه خود درمان می شوند.

5. درموپاتی دیابتی
باشد  تاثیرگزار  بدن  خونی  رگ های  روی  می تواند  دیابت 
و تغییر در رگ های خونی به علت دیابت را درموپاتی دیابتی 
به رنگ قرمز  این حالت ضایعاتی مثل پولک  می نامند که در 
درمان  و  می شود  ظاهر  فرد  پوست  روی  روشن  قهوه ای  یا 

دروموپاتی اغلب ضروری نیست.

6. اسکلروزیس دیجیتال
و  می شود  مربوط  پا  و  دست  انگشتان  به  دیجیتال  کلمه 
اسکلروزیس نیز به معنای سختی است. در این وضعیت پوست 
این قسمت ها ضخیم، چسبنده و بیش از حد سفت می شود و 
سفتی مفصل انگشت نیز ممکن است اتفاق بیافتد. لوسیون و 

مرطوب کننده در این موارد کمک کننده خواهد بود.

7. گرانولوما آنوالر زیر جلدی
این بیماری باعث ایجاد ضایعه های پوستی به شکل حلقه 
روی پوست می شود که اغلب به رنگ قرمز یا قهوه ای است و 
اغلب با داروهای استروئیدی مثل هیدروکورتیزون آن را درمان 

می کنند.

8. زانتومازیس گسترده
افرادی رخ می دهد که سطح گلوکز خون  در  بیماری  این 
آن ها تحت کنترل نیست و تری گلیسیرید آن ها به سرعت باال 
باعث زردشدن و سفت شدن بیش  این وضعیت  رفته است و 
از حد پوست می شود. این ضایعات برجسته را می توان روی پا، 

بازو و باسن یافت.

9. عفونت های قارچی
عفونت های قارچی بین افراد مبتال به دیابت شایع است و 
این قارچ ها باعث خارش گرفتن و قرمز شدن پوست می شوند. 

اطراف این ها نیز ممکن است با تاول روبرو شوید.
نگه  خشک  را  محل  که  است  این  قارچی  عفونت  درمان 
دارید و از ترکیبی از داروهای استروئیدی و ضد قارچ استفاده 

کنید.
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ساراالله

حال  و  روحیه  در  نقش مهمی  می تواند  دکوراسیون منزل 
دکوراسیون  برای تغییر  داشته باشد.گاهی  زندگی مان  هوای  و 
نیازی به ایجاد تغییرات اساسی و گران قیمت نیست.ترفندهای 
خانه  دوست داشتنی  فضای  در  نو  ای  چیدمان،جلوه  ساده 
قدیمی تان ایجاد می کند.انسان های امروزی به دنبال زندگی 
در خانه ای شیک و زیبا هستند که نیازهای همه افراد خانواده 
آورد  ارمغان  به  برایشان  را  زندگی راحتی  و  داده  پوشش  را 
در  مناسب  انتخاب های  و  چیدمان  نحوه  به  موضوع   این  و 
به  و  فضا  از  مناسب  دارد،استفاده  بستگی  دکوراسیون منزل 
زیادی  حد  تا  را  اقالم زیبا،خانه  دیگر  و  ها  کارگیری دکوری 
تحت تاثیر قرار می دهد.تغییرات دکوراسیون ممکن است به نظر 
پرهزینه و مشکل به نظر برسد اما در حقیقت با انتخاب های 
دست  نظر  مورد  هدف  محدود،به  بودجه  با  می توان  درست 
متمایز کردن  برای  به فرد  منحصر  و  ساده  های  یافت.ایده 
دکوراسیون بسیارحائز اهمیت است.همیشه ایده های ساده و 
خاص تأثیرگذاری بیشتری دارند.اولین چیزی که برای تغییرات 
که  است  سبکی  و  نگاه  است،نوع  مهم  خانه  در  دکوراسیون 
می خواهید در فضای داخلی خانه خود ایجاد کنید تا در مسیر 
تغییرات،شما را هدایت کند،برای اینکار می توانید از مجالت 
الهام گرفته و فضای  و یا حتی وب سایت های دکوراسیون 

دلخواه خود را انتخاب کنید.
یک  و  دهند  هویت  فضا  به  می توانند  عکس ها   .1
اینکه  شرط  به  بیافزایند،البته  فضا  جلوه  به  چاشنی شخصی 
انجام دهید. بهترین حالت برای به نمایش  این کار را درست 
گذاشتن عکس ها قرار دادن آن ها در قاب های مشابه است.
اگر آن ها را در طبقات قفسه ای قرار می دهید، زیباتر است که 
کنار آن ها یادگاری های خاطره انگیز دیگری نیز بگذارید.قرار 
دادن قاب عکس های سیاه و سفید در مقابل دیوار رنگی ایده 

بسیار زیبایی است.

2. اگر فضایی سفید و بی روح دارید، با رنگ آمیزی دیوارها 
به عنوان زمینه دکوراسیون به فضا روح بدمید،برای این کار دو 
رنگ هماهنگ با هم را انتخاب کنید و به میزان مساوی به این 
دو رنگ،فضا اختصاص دهید.از اشکال هماهنگ استفاده کنید 
ایجاد  کنید.برای  سازماندهی  را  ها  آن  اندازه اشیا  اساس  بر  و 
جذابیت بصری بیشتر،مجموعه ای زیبا از بشقاب های دکوراتیو 
را روی دیوار نصب کنید،این کار سبب می شود رنگ دیوارها 

زیباتر خودنمایی کند،
یا سقف و حتی مبلمان موجود که قابل  می توانید دیوارها 
کنید. آمیزی  رنگ  خود  سلیقه  مطابق  را  آمیزی هستند  رنگ 

ه ه  صر�ف رون �ب ا و م�ق �ب ون ز�ی یرات دکوراس�ی � �ی �ف �ق
ه ه  صر�ف رون �ب ا و م�ق �ب ون ز�ی یرات دکوراس�ی � �ی �ف ه�ق ه  صر�ف رون �ب ا و م�ق �ب ون ز�ی یرات دکوراس�ی � �ی �ف �ق

ه ه  صر�ف رون �ب ا و م�ق �ب ون ز�ی یرات دکوراس�ی � �ی �ف �ق
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همچنین به دنبال تغییر فضای خانه با ایجاد نورهای زیبا و ایجاد 
سایه های مناسب باشید.

3. افزودن پرده ها راهی برای اهدای ظرافت و هارمونی به 
منزل است.پرده هایی را که از ابریشم طبیعی،پارچه کتان و پنبه 
ساخته شده است، ایده بسیار خوبی برای اجتناب از خرید پارچه 
می  دکوراسیون  با  متناسب  حتی  باشد  می  قیمت  گران  های 

توانید از رنگ های مختلف پرده و سایه بان ها استفاده کنید.

4. افزودن کوسن ها با طراحی خالقانه و انتخاب الگوها و 
پارچه های مختلف برای افزودن جذابیت و گرما به فضا ایده ای 
بسیار ارزان قیمت بوده که می تواند ترکیب جالبی ایجاد کند 
حتی می توانید از کوسن های با سایز بزرگتر که فضا بیشتر پر 

کرده و فضای راحت تری ایجاد می کنند استفاده نمایید.

5. خرید مبلمان مقرون به صرفه که راحت و مناسب خانه 
هستند می تواند در دکوراسیون بسیار تاثیرگذار باشد،شما حتی 
را اصالح کنید و  منزل  در  و موجود  قدیمی  مبلمان  می توانید 
زیباتر  را  مبلمان  دست ساز  و  های خالقانه  ایده  با  می توانید  یا 
و کاربردی تر ساخته و تغییرات مورد نیاز خود را بر آنها اعمال 
نمایید. بعد از اینکه مبلمان و عوامل اصلی تشکیل دهنده منزل 
را فراهم کردید حاال نوبت افزودن لوازم جانبی به فضا میرسد.
آیتم  از  می توانید  داخلی  فضای  به  ظرافت  اضافه کردن  برای 
هایی با رنگ های فلزی،مانند آینه طالیی، مجسمه های نقره 
ای و… استفاده کنید.افزودن رنگ یا متریال طالیی احساسی 
لوکس و گران قیمت ایجاد می کند اگر نمی توانید برای آن 
افزودن رنگ طالیی برای لوکس  هزینه کنید بهترین راهکار 

با  مطابقت  و  هماهنگی  به  بایستی  البته  فضاست  دادن  جلوه 
سبک به کار رفته در فضا توجه کنید.

عمل  خالقانه  طبقات دکوری  و  قفسه ها  چیدمان  برای   .6
کنید. برای این کار می توانید از عناصری با اشکال،رنگ های 
کنید.در  استفاده  متنوع  های  بافت  چنین  هم  و  شاد  و  زنده 
چیدمان هر طبقه بین هر چند عنصر کنار هم مقداری فضای 
خالی قرار دهید تا جلوه نهایی متراکم و شلوغ به نظر نرسد و 
در حقیقت فضایی برای تنفس وجود داشته باشد.استفاده از ایده 
های دست ساز و کارهای هنری دست ساز قطعا بسیار ارزان تر 
کار  این  انجام  چگونگی  مورد  در  ای  ایده  هیچ  اگر  اما  است. 
کار  انجام  مراحل  یادگیری  و  جو  و  کار جست  بهترین  ندارید 
متناسب با نیازهایتان است می توانید از اقالم دکوری،گلدان و 
آباژورهای دست ساز استفاده کنید که با صرف هزینه کم تنوع 
زیادی به فضا می بخشند و در واقع سلیقه شخصی شما را به 

منزلتان اهدا می کنند.

از  نظم  و  گفته شده،پاکیزگی  موارد  همه  اهمیت  کنار  در 
مهمترین عوامل در ایجاد ظاهری آراسته و شیک برای منزل 
می باشد نظافت و سازماندهی مناسب آرامش را به ارمغان آورده 

و محیط را دلپذیرتر می سازد.

ه ه  صر�ف رون �ب ا و م�ق �ب ون ز�ی یرات دکوراس�ی � �ی �ف �ق
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ك زندگی سالم - معماری و چیدمان داخلی
سب

طراحی کتاب خانه مناسب در منزل

درطراحی  طرفداران زیادی  همیشه  که  ایده هایی  از  یکی 

دکوراسیون داخلی دارد،طراحی و ساخت کتابخانه در فضای منزل 

بر  زیبای خانگی عالوه  کتابخانه های  امروزه  است.  یا محل کار 

محل ذخیره سازی و نگهداری کتاب ها،تبدیل به یکی از آیتم های 

اصلی در دکوراسیون خانه به حساب می آیند،ضمن این که به دلیل 

ظاهر  در  کتابخانه  شلوغی  و  بودن  کتاب ها،نامرتب  زیاد  تعداد 

دکوراسیون خانه شما تأثیر بدی می گذارد.ساخت کتابخانه بزرگ 

برای بسیاری از افراد اهمیت زیادی دارد که به دلیل محدودیت در 

فضای موجود امکان ساخت آن وجود ندارد،قفسه های کتابخانه 

کتابخانه  باشند،در  می  قابل حمل  غیر  یا  و  قابل حمل  می توانند 

های خانگی غیر قابل حمل,از آن جایی که فضا و طرح هنگام 

طراحی منزل، تعیین می شود زیبایی و جذابیت به خصوصی دارند 

صورت  ها,در  کتابخانه  این  بودن  حمل  قابل  غیر  دلیل  به  اما 

تعویض منزل نمی توان از آنها استفاده نمود.

کتابخانه خانگی قابل حمل در مدل ها و طرح های مختلف 

ساخته می شود.در طراحی این کتابخانه ها از اشکال نامنظم و 

منظم استفاده می شود. از آن جایی که این کتابخانه ها بسته به 

نیاز مشتری طراحی می شود,می تواند کوچک و یا بزرگ باشد.به 

تعویض  این مدل کتابخانه ها,در صورت  بودن  قابل حمل  دلیل 

منزل,می توانید این کتابخانه ها را به منزل جدید منتقل کنید.

بودن  مرتب  زیبای خانگی  کتابخانه  داشتن  در  اولین گام 

بر  می توانید  را  کتاب ها  چیدمان  است.  آن  چیدمان  و  کتاب ها 

اساس موضوع کتاب ها به بخش های مختلفی تقسیم کنید.برای 

داستانی،شعر،فلسفه،تاریخ  کتاب های  برای  را  قفسه  مثال یک 

اندازه ای  به  کتاب ها  تعداد  دهید.چنانچه  اختصاص  و…  ،هنر 

پیدا  اختصاص  خاصی  موضوع  به  قفسه  هر  که  نیست 

کند،می توانید برای زیبایی بیشتر روش چیدمان را تغییر دهید.

ظاهری  زیبایی  برای  که  چیدمان  دیگر  روش های  از  یکی 

اندازه کتاب هاست. بر اساس  استفاده می شود،  از آن  کتابخانه 

کتاب ها را بر اساس طول آن ها دسته بندی کنید و کتاب های 

هم سایز را در یک قفسه کنار هم قرار دهید.بدین ترتیب ظاهر 

کتابخانه شما مرتب نشان داده می شود. کتاب ها را از قسمت 

عطف آن ها که نام کتاب و مشخصات آن قرار دارد،در کتابخانه 

قرار دهید.از روی هم انباشتن کتاب ها خودداری کنید. این کار 

عالوه بر صدمه ای که به کتاب ها وارد می کند،در نمای ظاهری 

دکوراسیون شما تأثیر منفی دارد.

زیبایی  برای  طراحان دکوراسیون  که  روش هایی  از  یکی 

بر  می کنند،چیدمان  استفاده  آن  از  کتابخانه ها  نمای بیشتر 

اساس رنگ جلد کتاب ها است،البته این نوع از چیدمان برای 

کتاب خوان های حرفه ای و کتابخانه های رسمی اعتباری ندارد،اما 

در کتابخانه های شخصی برای زیبایی ظاهری آن ها تأثیرگذار 

است. هرقفسه کتاب را به رنگ خاصی اختصاص دهید،بدین 

ترتیب شما کتابخانه ای رنگارنگ در خانه خواهید داشت.

بیشتر کتابخانه،بهتر است کتاب های قطور و  زیبایی  برای 
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پایینی  طبقات  دهید.همچنین  قرار  یکدیگر  کنار  در  را  حجیم 

بیشتر  تحمل  دلیل  به  منظور  این  برای  ایستاده  کتابخانه های 

وزن کتاب ها بهترین گزینه است.

کتابخانه  تعبیه  برای  کافی  فضای  خود  خانه  در  چنانچه 

کمک  استفاده  غیرقابل  و  مرده  فضاهای  از  ندارید،می توان 

قسمت  راهروها،  ورودی،  درهای  کنار  مانند  گرفت.جاهایی 

می توانید  که  هستند  فضاهایی  جمله  از   … و  دیوارها  باالیی 

کتابخانه خود را در آن قرار دهید.برای این منظور انواع مختلف 

فضای  از  راهگشاست،استفاده  بسیار  دیواری  شلف  طرح های 

برای  جذاب  و  زیبا  راه های  از  یکی  خانه  بالاستفاده  و  مرده 

بر  عالوه  ترفند  این  با  است.  خانگی  زیبای  کتابخانه  ساخت 

صرفه جویی در فضای اطراف می توانید طرح خاص و غیرمعمولی 

را برای کتابخانه خود طراحی کنید.قسمت زیر راه پله ها و باالی 

دیوارها )نزدیک به سقف( و در کناره درهای ورودی می توان 

کتابخانه هایی توکار را نصب کرد. برای این کار بهتر است به 

جهت امنیت بیشتر از متخصص معماری و نجاری ماهر برای 

پیاده سازی و طراحی کتابخانه کمک بگیرید.

راه پله ها اصوال به عنوان یک سطح پنهان یا بدون استفاده 

این  داخلی مدرن  در حالیکه طراحی  نظر گرفته می شوند  در 

نظر را رد می کند و با استفاده بهینه از فضا زیرپله را به بخشی 

پرکاربرد تبدیل کرده است. امروزه می توان از این فضای ظاهرا 

بدون استفاده به عنوان کتاب خانه بهره برد.در این بخش طرز 

چیدمان کتاب ها می تواند بر نحوه مشاهده شدن آن ها تاثیر 

بگذارد.اگر می خواهید بازدید کنندگان را تحت تاثیر قرار دهید، 

با ارزش ترین کتاب هایتان را جدا از سایر کتاب ها قرا دهید. 
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ك زندگی سالم - گل و گیاه و باغبانی
سب

 حسن علیزاده

حیاط سرسبز ،محیط زیبا، روح آرام
خانه های قدیمی، حیاط های بزرگ و باغچه های وسیع 
لب  شمعدانی  گلدان های  و  میوه  درخت های  با  داشت 
حوض، اما اکنون در آپارتمان های کوچک، دیگر خبری از 
آن حیاط ها نیست. ما می توانیم از محیط پارکینگ و نور کم 
آن استفاده کرد و گل هایی را که مناسب هوای آزاد است 
و توان تحمل سرما را دارد کاشت. تا هنگام تردد و گاهی 
اوقات که وقت داریم چند دقیقه ای وقت بگذاریم و در کنار 
فضای سرسبز خانه و عزیزان مان استکانی چای بنوشیم و 
از دیدن آن ها لذت ببریم. حقیقتا رنگ سبز گیاهان و رقص 
آرامش بخش  بسیار  آبپاش  شبنم های  زیر  برگ هایشان 
استفاده  زیبا  گل های  از  درختان  البالی  است  است.بهتر 
وعطر  گل ها  رنگ  تنوع  از  مختلف  فصل های  در  تا  کرد 
آن ها لذت برد و برای لحظاتی فارغ از مشکالت روزمره، 
با طبیعت پیوند خورد. برای کاشت گل در حیاط بهتر است 
بهتر  تا  بشناسیم  را  آن ها  عمر  طول  و  گیاهان  انواع  ابتدا 

بتوانیم انتخاب کنیم.

گیاهان یک ساله 
  این نوع از گیاهان، دوره حیات شان از لحظه جوانه زدن تا 
زمان تولید دانه، یک سال است و پس از آن می میرند. گیاهانی 
نظیر نخود، لوبیا و … و گل هایی همچون آهاری، جعفری و  
اما  از این قبیل به شمار می روند. اگر چه عمر کوتاهی دارند، 
ارزش کاشتن در باغچه را دارند. مخصوصا در بهار و پاییز که 
زیبایی خیره کننده ای دارند و شادی و نشاط خاصی به حال و 

هوای حیاط خانه و اعضای آن می دهد.

گیاهان دو ساله
طول  به  سال  دو  گیاهان،  از  دسته  این  زندگی  چرخه 
می انجامد. در سال اول حیات این گیاهان ریشه، ساقه و برگ ها 
رشد می کنند و پس از پایان یافتن خواب زمستانه، رشد گل ها 
از جمله گل ها و گیاهان دو ساله  و میوه آن ها آغاز می گردد. 
می توان به گل ماهور، شب بو، آلتریس و … اشاره داشت. عطر 

و بوی این دسته از گیاهان مثال زدنی است.
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گیاهان پایا
طول دوره حیات این دسته از گیاهان به بیش از دو سال 
می رسد. گیاهان پایا معمواًل بخش های چوبی بیشتری نسبت 
به دو نوع قبلی دارند و حتی در مواقعی می توانند همواره سبزی 
و طراوت خود را حفظ کنند که شمشادها و بوته های گل سرخ 
و نسترن و درخت کاج بهترین نمونه از این گونه گیاهان هستند.

گل جعفری 
جعفری یکی از گل های آپارتمانی پاییزی یک ساله یا 
از خانواده گل  این گل دارای 5۶ گونه و  چند ساله است، 
آفتابگردان بوده و بومی آمریکای شمالی و جنوبی است. 
گل جعفری محل های گرم و آفتابی را دوست داشته و بذر 
آن ها را از نیمه اسفند تا آخر فرودین در خزانه می کارند.

را  باغچه  به  انتقال  قابلیت  رسید  برگ  چند  به  که  وقتی 
پیدا می کند. جهت آفتاب سایه را بیشتر دوست دارد. رنگ 
گل های متنوعی از کرمی تا نارنجی دارد و گل هایش در 
اندازه های مینیاتوری و معمولی است. شاخه های چندتایی 
دارد و تجمع رنگ گرم زرد در میان برگ های سبز و براق 

چشم نواز است.

 اختر
ویژگی  و  است  گرم وخشک  آب وهوای  به  مقاوم  گیاهان  از 
استان های  در  خوبی  رشد  دارد.  باغچه  در  کاشت  برای  مناسبی 
ایران دارد. رشد سریعی دارد و به بوته های بزرگی تبدیل  شمالی 
می شود که ارتفاع برگ هایش تا 1 متر می رسد. اختر قابلیت ذخیره 
آب در ریشه های غده ای شکل که شبیه سیب زمینی است، را دارا 
می باشد. از ماه خرداد به گل می نشیند و در فصل سرد نیز خشک 
می شود. برای رشد مجدد گیاه در سال آینده باید گره های اختر را 
در خاک مخفی کرد تا از سرما در امان بمانند. اختر در نوع سبز و 
قرمز و زرد وجود دارد و رنگ های گل هایش نیز متنوع است. همین 
امر فضای دلنشینی را در محیط حیاط ایجاد خواهد کرد. اختر روزی 
۶ الی 8 ساعت به نور خورشید نیاز دارد. زمان کاشت در اوایل بهار 
و زمان رشد برگ ها در اواخر بهار و زمان گل دهی در تابستان تا 

اواسط پاییز می باشد.
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ك زندگی سالم - فرزندپروری
سب

زهرا  توانا

آمادگي كودكان قبل از ورود به مهد كودك ، 
مراحل رشد كودك، آموزش كتابخواني

فواید مهد کودک:
بعضی تحقیقات نشان داده کودکانی که به مهد رفته اند در 
بقیه  از  بیشتر  یادگیری شان  میزان  سنی  هر  در  دبستان  دوران 
کودکان است. در ضمن کودکانی که به پیش دبستانی می روند 
بیایند و بر مهارت های  با دیگران چگونه کنار  یاد می گیرند که 
کالمی آنان نیز عالوه بر اطالعات پایه ای شان اضافه می شود. در 
مهدکودک فرزند شما یاد می گیرد که چگونه می تواند در بازی 
اما  کند.  گروهی شرکت  کار  در یک  و  دیگران شریک شود  با 
شما نباید با فکر اینکه فرزندتان در همه چیز از بقیه جلوتر باشد 

کودک را به مهد کودک بفرستید. 
اغلب کودکان در شرایطی هستند  تا 4 سالگی  در سنین 3 
که می توانند زمان بیشتری را در کنار همساالن و در میان جمع 
بگذرانند و اگر توانایی مستقل بودن از والدین شان را داشته باشند، 

مهد کودک و پیش دبستان می تواند برای آن ها مفید باشد.

راهکار والدین جهت ورود راحت کودک به مهد:
دارند.  زیادی  اختالفات  هم  با  بچه ها  مهد  به  ورود  در 
بعضی اجتماعی تر و بعضی خجالتی ترند. بعضی جثه بزرگتری 
دارند. بعضی می توانند بخوانند و اسم شان را بنویسند و بعضی 
نمی توانند و ...یک راه کار جهت ورود آسان تر بچه به مهد این 
است که قبل از شروع  مهد، به همراه کودک بازدیدی از مهد 
مهد  برنامه های  با  و  باشیم  داشته  آن  مختلف  قسمت های  و 

آشنایش کنیم.
تکالیف والدین:

 1-گوش دادن به فرزندتان هر زمان که به او می پیوندید.
2- کیف مدرسه کودک را خالی کنید و تکالیف اش را هر 

روز بررسی کنید.
3- هر شب به مدت 15 دقیقه با کودکتان مطالعه کنید.

4- با کودکتان بازی های تکراری انجام دهید.
5- از کودکتان سواالتی بپرسید که پایان باز داشته باشند. 
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بدین وسیله  ارتباط کودک تقویت می شود.
والدین و مربیان باید برای ورود موفق کودکان به مهد با هم 

مشارکت و همکاری داشته باشند.
مهم است که در روزهای اول ورود کودک به مهد ، شما در 
دسترس باشید . به آمدنتان به خانه توجه کنید برای فرزندتان 

وقت بگذارید ، تاریخ های مهم را یادداشت کنید و ...

مراحل رشد پیاژه، از تولد تا بلوغ فکری 

شناختی  رشد  مراحل  سویسی،  پژوهشگر  پیاژه،  ژان 
کودک را از تولد تا بلوغ فکری به 4 مرحله تقسیم کرده 
حسی  مرحله  است:  شرح  بدین  پیاژه  رشد  مراحل  است. 
حرکتی، مرحله تفکر پیش عملیاتی، مرحله تفکر عملیات 
عینی و مرحله عملیات انتزاعی یا صوری. در این مقاله به 

معرفی هر یک از این مراحل می پردازیم. 
تا  تولد  از   )sensorimotor( حرکتی  حسی  مرحله 
حرکاتش  و  احساسات  راه  از  را  جهان  نوزاد  سالگی:  دو 
نگاه  زدن،  چنگ  مکیدن،  طریق  از  نوزادان  می شناسد. 
کردن و گوش کردن، درباره دنیای پیرامون شان می آموزند.

 2 از   )Pre-operational( عملیاتی  پیش  تفکر  مرحله 
بطور  یاد می گیرند که  مرحله  این  در  تا 7 سالگی: کودکان 
سمبلیک فکر کنند و از واژه ها و تصاویر برای بیان مقصود 
خود استفاده کنند. توانایی حرف زدن و فکرکردن شان بیشتر 
می شود، اما در مورد مسایل محدودی فکر کنند. به حوادث 
و اشیا در ذهن خود جان می دهند و صفات انسانی برایشان 

قایل می شوند.

مرحله تفکر عملیات عینی )concrete operational( از 
7 تا 11 سالگی: در این مرحله از مراحل رشد پیاژه، کودک 
شروع به فکرکردن منطقی و سازماندهی شده می کند. کودک 
شروع به استفاده از منطق استقرایی می کند و برای صحبتش 

دلیل می آورد.

 formal( صوری  یا  انتزاعی  عملیات  مرحله 
operational( پس از 12 سالگی: در این مرحله از رشد، 

پیدا  را  قیاسی  استدالل  و  انتزاعی  تفکر  توانایی  نوجوان 
در  کردن  فکر  به  شروع  مرحله  این  در  نوجوان  می کند. 
مورد مسایل اخالقی، فلسفی، اجتماعی و سیاسی می کند.
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ك زندگی سالم - فرزندپروری
سب

راه های عالقه مند کردن کودکان به مطالعه 

به  را  کتاب  دیگر  او  سن،  این  در  سالگی:  چهار  تا  دو 

برای  کتاب  نمی داند  درستی  به  هنوز  اما  می شناسد  خوبی 

دنیای  به  را  او  که  است  آن  وقت  دارد.  قصه هایی  چه  او 

درون کتاب ها ببرید و با فضای جالب و رنگی و هیجان انگیز 

داستان ها آشنا کنید. این وسط، تصویرگری را جدی بگیرید.

تصاویر کتاب باید زیبا، رنگارنگ، جذاب و غیرترسناک باشد. 

چهار تا شش سالگی: حاال او بیشتر از هر زمانی دوست 

دارد روی صفحات و تصاویر کتاب مکث کند. عکس ها را با 

دقت نگاه کند و رابطه توضیحات شما را با تصاویر دریابد. 

احتماال بعضی حروف الفبا و کلمات را می شناسد و آن ها را 

کتاب  می خواهد  شما  از  مدام  می دهد.  تشخیص  متن،  در 

مورد عالقه اش را برایش بخوانید: ده بار، بیست بار...! حق 

دارید کالفه شوید اما حقیقت این است که بچه ها از تکرار، 

لذت می برند. 

و  با سواد شده  تا هشت سالگی: حاال کودک تان  شش 

می تواند بسیار آهسته و با مکث های طوالنی، خودش کتاب 

بخواند. او را هول نکنید و اجازه دهید با همه اشتباهاتش، 

باز هم خودش متن کتاب را روخوانی کند. احتماال سواالت 

تا حد  که  است  پرسید؛ وظیفه شما همین  فراوانی خواهد 

امکان به سواالت بی شمار او درباره قصه و شخصیت ها و 

حواشی داستان، پاسخ دهید.

هشت تا ده سالگی: در این سن، خالقیت بچه ها را درگیر 

از خواندن صفحه بعدی، تصویر  داستان کنید. گاهی قبل 

صفحه را به کودک نشان بدهید و از او بخواهید باتوجه به 

تصویر، ادامه داستان را حدس بزند. یا مثال کلمات آخر هر 

سطر یا پاراگراف را نخوانید و از فرزندتان بخواهید جمله را 

تمام کند. بچه ها را در جریان قصه خوانی با خودتان همراه 

او سوال  از  رفتارها  یا  مفاهیم  از  بعضی  درباره  مثال  کنید. 

کنید، البته نه به صورتی که بین اجزای قصه فاصله بیفتد و 

شیرازه قصه از هم بپاشد.
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ك زندگی سالم - رشته تحصیلی و شغل
سب

مر�بی گری مهدکودک
مهشید نوری نژاد

احتماال همه ی ما حداقل یک بار به امور تعلیم و تربیت 
کودک و نقش آن در بزرگسالی اندیشیده  ایم. روان شناسان  
معتقدند 5 تا 7 سال اول زندگی کودک مهم ترین سال های 
تجربه ی زندگی و یادگیری محسوب می شوند و شخصیت 
این سال ها شکل می گیرد. به همین دلیل  کودک در طی 
تمامی محیط هایی که وقت کودک در طی سال های اولیه 
زندگی سپری می شود حایز اهمیت باالیی می باشد یکی از 
این محیط ها بعد از خانه و خانواده مهدکودک و دوره پیش از 
دبستان است. مربیان مهدکودک افرادی هستند که امروزه 
بعد از پدر و مادر بیشترین ارتباط را با کودک دارند و همه ی 
ما می دانیم که کودک تاثیرپذیری زیادی از فضایی که در 

آن قرار می گیرد دارد.

بسیارکم  سن  از  پیش  سال های  از  بیش  کودکان  امروزه 
در فضای مهدکودک قرار می گیرند و هرروز بیش از نیمی از 
این روز نقش مربیان  از  را در مهد سپری می کنند  وقت خود 
تربیت کودک  امروزه مربیان در  پیدا می کند.  بیشتری  اهمیت 

نقش به سزایی دارند.

مربیگری مهد برای چه افرادی مناسب است؟
افرادی که به کودکان عشق می ورزند و از وقت گذراندن 
با آن ها لذت می برند احتماال می توانند بهترین مربیان کودک 
با  وقت  سپری کردن  به  عالقه  و  مهربانی  جز  به  البته  باشند. 
کودکان، صبوری، توانایی حفظ آرامش و داشتن آگاهی و علم 
از رشد جسمی و حرکتی کودک، رشد عاطفی و اجتماعی، رشد 
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اخالقی و معنوی و رشد شناختی و گفتار و زبان کودک اهمیت 
بسیاری دارد. زمانی که مربی از دوره ی رشدی کودک آگاهی و 
به آن تسلط دارد در جهت رشد بیشتر و پرورش توانایی کودک 
می کوشد و کودک بعد از پدر و مادر که نقش اصلی را در تربیت 
کودک ایفا می کنند به معلم تکیه می کند تا به رشد و بالندگی 
برسد. معلمی شغلی است که تعلیم و تربیت را همراه با هم در 
دل خود جای داده است اما در مربیگری مهدکودک تعلیم راه 
و روش زندگی است که اهمیت دارد و کودک از این تجربه ی 

زیستی در تمامی عمر استفاده می کند. 

می توانند  مهارت هایی  و  تحصیالت  چه  با  افراد 
وارد این شغل شوند؟

بهتراست  هستید  عالقه مند  مهد  مربی گری  شغل  به  اگر 
روان شناسی،  رشته های  در  کارشناسی  مدرک  داشتن  با  بدانید 
ابتدایی و علوم تربیتی می توانید وارد این شغل شوید  آموزش 
البته دوره های تربیت مربی کودک که در کانون های مهدکودک 
به  بسیاری  حد  تا  می شود  برگزار  جهاددانشگاهی  دوره های  و 
و  می کند  کمک  شغل  این  با  رابطه  در  علم  کسب  و  آمادگی 
داشتن مدرک این دوره ها به پیداکردن شغل بهتر و انتخاب شما 

به عنوان مربی مهد در مراکز مختلف کمک می کند. 
رابطه  در  آگاهی  و  علم  جز  به  مهدکودک  مربی گری  در 
با کودک، خالقیت، هنر و به خصوص هنرهای دستی کمک 
بسیاری به شما می کند چرا که کودکان از راه هنر و بازی به 
کسب مهارت های زندگی عالقه مند می شوند و با شعر و قصه 
و بازی روش های درست زندگی را یاد می گیرند. شما به عنوان 
موفق تر  کنید  استفاده  بیشتر  خود  خالقیت  از  چقدر  هر  مربی 
خواهید بود. خوب است بدانید تعدادی از مربیان مهدکودک با 
تحصیالت غیرمرتبط و یا بدون تحصیالت دانشگاهی و تنها با 

گذراندن دوره های کودک در این شغل موفقیت زیادی کسب 
کرده اند.

وظایف مربی مهدکودک 
مربیان مهدهای کودک وظیفه مراقبت از کودکان، آموزش 
بازی های  کاردستی،  موسیقی،  نقاشی،  همچون  هنرهایی 
هر  به  مختص  کتاب های  تدریس  فکری،  بازی های  گروهی، 
البته  است  بازی  راه  از  آموزش  کلی  به صورت  و  سنی  گروه 
با سرفصل های آموزش به هر  چارت های مشخصی در رابطه 
تایید  مورد  کتاب های  و  دارد  قرار  مربیان  اختیار  در  گروه سنی 
سازمان بهزیستی نیز برای آموزش به کودکان استفاده می شود 
اما در این راه هرچه از روش های جدیدتر و خالقانه تر استفاده 
کنید در جذب بچه ها و موفقیت در این شغل شانس بیشتری 

دارید.
کار با کودک اگرچه مانند بسیاری از مشاغل دارای مشکالتی 
دنیای کودکان  اما  دارد  مادرانه  و محبت  به صبر  نیاز  و  است 
نمی شود  هرگز  و  می دارد  نگه  زنده  و  شاد  را  مربیان  روحیه 
محبتی که مربی از شاگردانش دریافت می کند را نادیده گرفت. 
مهربانی یکی از وظایف اصلی مربیان است چرا که در فضای پر 
از مهر و محبت خالصانه دنیای کودکان جز مهربانی راه و رسم 

دیگری وجود ندارد.

شرایط شغلی مربیان مهدکودک
انتخاب  اولویت  شما  برای  درآمد  اگر  بگویم  باید  صادقانه 
شغل است این شغل برای شما مناسب نیست! زیرا برای مربیان 
مهدکودک ها هیچ گونه صنفی وجود ندارد و از حقوق و مزایای 
از  مربیان کمتر  متوسط حقوق  به طور  برخوردار هستند  کمی 
حقوق وزارت کاری در ایران است و بدون توجه به سختی و 
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زحمت بسیار زیاد مربیان و ساعت کاری اداری، درآمد شاغلین 
در این زمینه به صورت نیمه وقت محاسبه می شود.

مختلف  مناطق  و  مختلف  شهرهای  در  شرایط  این  البته 
کلی  صورت  به  اما  است  متفاوت  مختلف  مهدکودک های  و 
پرورش کودک در سال های  با کودک و  اهمیت کار  برخالف 

مهم زندگی مربیان از حقوق و مزایای کافی برخوردار نیستند.
این شرایط در کشورهای دیگر مثل کشور های اروپایی به 
مراتب بسیار بهتر و اهمیت شغل مربیان مهدکودک بسیارباالتر 

و دارای تفاوت قابل توجهی است.
محیط  شرایط  به  باتوجه  ایران  در  مربیان  کاری  ساعت 
کاری متفاوت است اما به صورت متوسط ۶ تا 8 ساعت در روز 
می باشد مهدکودک ها مانند مدارس در تعطیالت رسمی تعطیل 

می باشند.

کتابداری 
همین  به  است  کتابدار  و  کتابخوانی  کتاب،  روز  آبان   24

مناسبت این بخش را به شغل کتابداری اختصاص می دهیم.
سواد  و  اطالعات  و  دانش  مستلزم  جامعه  هر  پیشرفت 
و  با مطالعه  دانش و سواد جز  این  و  افراد جامعه است  باالی 
باالبردن  برای  فضایی  کتابخانه ها  نمی شود.  میسر  کتابخوانی 
دنیای  امروزه  افراد جامعه می باشند.  دقیق  و  اطالعات درست 
مجازی و اینترنت کار را برای همگان آسان کرده است و افراد 
اطالعات  کسب  برای  کتاب ها  و  کتابخانه ها  سراغ  به  کمتر 
می روند اما هنوز هم کتاب ها منابع معتبر دنیا هستند و نمی توان 
منکر آن شد. با شرایط جوامع امروز مسئولیت آگاهی رسانی و 

خدمت رسانی کتابداران بیش از پیش حایز اهمیت است.
در  که  بیندازد  فردی  بیاد  را  شما  کتابداری  شغل  شاید 
را  کتاب  شما  از  بعد  و  می دهد  امانت  کتاب  شما  به  کتابخانه 

پس می  گیرد.

متاسفانه باید بگویم که در ایران شغل کتابداری بسیار مهجور 
نیست.  افراد  اختیار  در  این شغل  از  درستی  اطالعات  و  مانده 
مسئولیت های  بدهد  امانت  کتاب  شما  به  آنکه  جز  به  کتابدار 

بسیاردیگری نیز دارد.

وظایف کتابدار
اشاره کنم که فرد کتابدار کتابخوان است  ابتدا  بهتر است 
و کتاب هارا به خوبی می شناسد تا بتواند کتابی را به درستی به 
شما معرفی کند. زمانی که کتابی وارد کتابخانه می شود مراحلی 
قرار  رده بندی ها  و  کتاب ها  قفسه  در  تا  را پشت سر می گذارد 

بگیرد.
قفسه  بررسی  و  کتاب  موضوعی  عنوان های  به  توجه  با   
رده بندی های موضوعی مشابه و تورق چندین کتاب مختلف در 
کتابخانه کلید واژه هایی در باب موضوع کتاب پیدا می شود و با 
کتاب مورد نظر مطابقت داده می شود تا مناسب ترین مکان برای 
کتاب جدید انتخاب شود سپس کتاب شماره گذاری می شود با 
کلید واژه های مشخص در سیستم ثبت می شود و سپس در کنار 
کتاب های هم موضوع خود در کتابخانه قرار می گیرد. با این کار 
مراجعه کننده به کتابخانه به قفسه کتاب ها با موضوع مورد نظر 
می رود و می تواند کتاب های هم موضوع را پشت سرهم ببیند 
و یا با جست و جوی  اسم کتاب و یا کلیدواژه هایی که با دقت 
انتخاب شده اند مراجعه کننده می تواند کتاب مورد نظر خود را به 

راحتی بیابد. این فقط بخشی از وظایف کتابدار است ! 
یکی دیگر از وظایف بسیار مهم کتابدار انتخاب کتاب برای 
کتابخانه است در کتابخانه های مختلف کتب به صورت تصادفی 
و بدون توجه به موضوع وارد کتابخانه نمی شوند بلکه کتابدار 
باید کتب مناسب را انتخاب کند چرا که هر کتابخانه اهداف به 
 خصوصی دارد مثال در کتابخانه های پژوهشگاه ها کتاب هایی  
انتخاب می شوند که در راستای اهداف پژوهشگاه و رشته های 
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تحصیلی آن باشد. ثبت کردن کتاب در سیستم فهرست نویسی 
نیز بر  از هرکتاب و رده بندی و مشخص نمودن جای کتاب 

عهده کتابدار است
در طی این مراحل استاندارد های بین المللی در نظر گرفته 
و  موضوعی  عنوان های  به  توجه  با  هرکتاب  برای  و  می شود 
رده بندی های کتابخانه یک برگه فهرست نویسی برای کتاب 
تهیه می شود. البته مواردی مثل مترجم، سال چاپ، کتاب اسم 
نویسنده ها و .. نیز باید مورد توجه کتابدار باشد تا برای همه ی 
این شناسه های مختلف شناسه افزوده تهیه کند تا مراجعه کننده 

بتواند کتاب را به راحتی پیدا کند.
پاسخگویی به افراد مراجعه کننده و راهنمایی و کمک به 
آن ها در یافتن کتاب مورد نظر همچنین تشکیل گروه هایی با 
هدف های هم راستا با اهداف کتابخانه مانند کتاب خوانی، برگزار 
روز  به  کتاب،  نقد  دوره های  و   مذاکرات  و  ها  نشست  کردن 
کردن کتابخانه؛ استفاده از مجالت، بروشورها، کتاب های جدید 

و آشنایی با جدیدترین اطالعات روز دنیا در رابطه با کتابداری
کتابداری برای چه افرادی مناسب است؟

و  دانش  و  اطالعات  اهل  که  دقیق  و  منظم  افراد  برای 
خدمات  ارایه  و  ارتباط  که  افرادی  هستند  کتاب  به  عالقمند 
گزینه های  در  را  کتابداری  می توانند  دارند  دوست  را  افراد  به 
شغل های مناسب خود قرار دهند. داشتن مطالعه زیاد و داشتن 
از همه مهمتر عشق به خدمت  مهارت زبان های دیگر دنیا و 
موفقی  کتابدار  را  شما  که  است  ویژگی هایی  مردم  به  رسانی 

می کند.

باشد  بلد  خوبی  به  را  کامپیوتر  سیستم  با  کار  باید  کتابدار 
مهارت نوشتن و تحقیق کردن و گفت وگو کردن را داشته باشد. 
اطالعات عمومی باال و اطالعات اختصاصی هم راستا با اهداف 

کتابخانه یا پژوهشگاه داشته باشد.
اگر به کتابداری عالقه مندید باید در رشته ی علم اطالعات 
از  و دانش شناسی )کتابداری( تحصیل کنید و بهتر است پس 
آن دوره های کارآموزی در کتابخانه ها یا مراکز مختلف بگذرانید 
تا آماده ی بازار کار شوید. همچنین بدون تحصیالت دانشگاهی 
نیز می توانید دوره های دستیاری و کارورزی بگذرانید و در کنار 

یک فرد متخصص آموزش های الزم را ببینید.

شرایط شغلی کتابداری
خصوصی  یا  عمومی  کتابخانه های  در  معموال  کتابدارها 
و   دانشگاه ها  مختلف،  سازمان های  مدارس،  کتابخانه های  یا 

پژوهشگاه ها مشغول به کار می شوند. 
ساعت کاری کتابداران معموال به صورت تمام وقت است و 
در روزهای خاص مثل روزهای نزدیک به کنکور یا آزمون های 
البته  پیدا می کند  افزایش  خاص دیگر ساعت کاری کتابداران 
کتابداران با توجه به شرایط محل کار خود می توانند به صورت 

شیفتی با همکاری کتابداران دیگر مشغول به کار باشند.
مزایای  و  حقوق  شرایط  با  رابطه  در  اعتراض هایی  اخیرا 
کتابداران انجام شده است که امید است شرایط شغلی بهتری 
با توجه به ساعت کاری و مسئولیت مهم کتابداران برای افراد 

شاغل در این زمینه فراهم شود.
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سب

طبیعت و گردشگری در  ماه

مهدی جمشیدی

کاخ چهل ستون اصفهان
عمارت چهل ستون در اوایل قرن 11 هـ.ق در میان 
باغ و مجموعه بناها و کاخ هاي محوطه دولت خانه صفوي 
ساخته شده است. این عمارت عمدتًا به منظور پذیرائي 
رسمي از میهمانان و سفراي خارجي، طي سه مرحله و 

طبق یک طرح واحد ساخته شده است. 
مرحله اول ـ تاالر اصلي و بزرگ. 

آن.  طرفین  اطاق هاي  و  آئینه  ایوان  ـ  دوم  مرحله 
مرحله سوم ـ ایوان ستون دار که از هجده عدد ستون و 
سقف چوبي تشکیل شده است.  نام چهل ستون به نشانه 
آب  در  ستون  بیست  تصویر  انعکاس  و  ستون ها  کثرت 

استخر است.

نقاشي هاي دیواري چهل ستون زیر نظر هنرمند نامدار 
عصر صفوي، رضا عباسي با خصلت بزرگ نمائي به شیوه 
مینیاتورهاي ایراني انجام گرفته است. چهار تابلو بزرگ 
داخل سالن، صحنه هایي از میدان هاي جنگ و مجالس 
پذیرائي پادشاهان صفوي را نشان مي دهد. دو تابلو بزرگ 
میاني از الحاقات بعدي با موضوعات مشابه است که به 
قلم صادق نقاش باشي )هنرمند دوره قاجار( ترسیم شده 

شیراز و اصفهان

است . متأسفانه بسیاري از نقاشي هاي دوره صفوي در زمان 
دلپذیر  اشعار  از  است.  گردیده  تخریب  سلطان،  ظل  حکومت 
پیشاني  بر  به )خط محمد صالح اصفهاني(  نجیب کاشاني که 
ایوان ستون دار مرقوم گردیده، چنین مستفاد مي گردد که این 
عمارت بي نظیر در اوایل قرن 12 هـ.ق دچار آتش سوزي گردیده 

و در زمان شاه سلطان حسین صفوي تعمیر شده است.



51

غت
فرا

ت 
وقا

 و ا
ری

شگ
رد

- گ
لم 

 سا
گی

زند
ك 

سب

بازار قیـصـریه اصفهان
سردرب قیصریه در شمال میدان امام )نقش جهان( 
زیباترین  از  یکي  سردرب،  این  است.  شده  ساخته 
مي دهد.  نشان  را  صفویه  دوران  به  مربوط  نقاشي هاي 
جهان  بازارهاي  زیباترین  از  یکي  وارد  سردرب،  این  از 
فروش  مرکز  صفویه  دوران  در  بازار  این  مي شویم. 
کاالهاي گران قیمت بوده است و نمایندگان شرکت هاي 
بازار  بوده اند.  حجره هائي  داراي  مکان  این  در  خارجي 
اصفهان یکي از بزرگترین بازارهاي ایران است که داراي 
کاالهاي  هرقسمت  در  و  مي باشد  مختلف  قسمت هاي 
خاصي را به فروش مي رسانند. براي مثال قسمت صنایع 
از همه  بازدید  قالي، کفش و غیره.  نقره،  دستي، طال و 

قسمت هاي بازار ساعت ها به طول مي انجامد.

حافظ  آرامگاه  یا  حافظیه  شیراز،  رنگارنگ  بناهای  میان  در 
حافظ  لسان الغیب،  که  است  شیراز  شمال  در  آرامگاهی  مجموعه 
شیرازی در آن مدفون است. بسیاری معتقدند که وی در یکی از 
اشعارش این مساله را که مرقدش پس از او زیارتگاه خواهد شد، 

پیش بینی کرده است.

 نام کامل این شاعر، خواجه شمس الدین محمد بن بهاءالدین 
حافظ شیرازی است که به اختصار حافظ خوانده می شود و القاب 
و  لسان العرفا  االسرار،  ترجمان  الغیب،  لسان  همچون  دیگری 
ایرانی ها  ما  نزد  عرفانی اش  اشعار  دلیل  به  و  دارد  نیز  ناظم االولیا 

جایگاه خاصی دارد.

وی در سال 727 هجری قمری چشم به 
جهان گشود و در سال 7۹2 هجری قمری از 

دنیا رفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
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ك زندگی سالم -  محیط زیست
سب

دکرت مهشاد فوالدی

از زمان انقالب صنعتی تا کنون تحوالت زیادی در سطح کره زمین رخ داده است و نرخ استفاده از منابع طبیعی و تخریب 
آن با روند شدیدی افزایش یافته است. بعد از پیدایش نظام سرمایه داری تغییرات زیادی روی داده که بیشترین تاثیر آن بر 

طبیعت و کره زمین شامل رشد بی رویه جمیت و توسعه سرمایه داری می باشد. 
همان طور که می دانید کره زمین پویا بوده و همواره در حال تغییر و تحول است. اگر دید جامع اندیش خود را نسبت به 
کره زمین و تمامی تحوالت داخل آن به کار بیندازیم خواهیم دید که تمامی محیط زیستی که در آن زندگی می کنیم از تعداد 

بی شماری چرخه تشکیل شده که در کنار هم و وابسته به هم در حال فعالیت می باشد. همانند چرخ دنده های یک ساعت!

فلسفه حفظ محیط زیست

ببیند روی سایر چرخه ها  از چرخه ها آسیب  اگر یکی 
تاثیر  تحت  را  طبیعت  عملکردهای  سایر  و  گذاشته  تاثیر 

خود قرار می دهد. 
جالب است بدانید که همیشه نابودی تمدن های گذشته 
در اثر جنگ و مسائل سیاسی نبوده است. غالب اوقات افت 
به طور  بوده است.  آن ها  مواد غذایی عامل سقوط  تولید 
مثال در تمدن سومر، افزایش غلظت نمک خاک که ناشی 
از نقص در آبیاری در آن سرزمین بوده، عملکرد رشد گندم 
و جو را کاهش داده و در نهایت کمبود غذا باعث نابودی 

مردم شده است.
خشکسالی  و  خاک  فرسایش  نیز  مایاها  تمدن  در 
بگوییم  باید  یعنی  است.  تمدن شده  این  فروپاشی  باعث 
چرخه های  و  زیست  محیط  در  نقص  کوچکترین  که 
طبیعی می تواند یک نسل یا یک تمدن را نابود کند. این 
مختلف  انقراض های  در  نیز  پیش  سال  ملیون ها  مسئله 
زمین شناسی به صورت جامع یا محلی به تعدد دیده شده 

و به ثبت رسیده است.
 

اما آیا تمدن امروز، با سرنوشتی مشابه روبه رو است؟؟!

در دهه های گذشته حتی فکر این که محیط زیست و نابودی آن بتواند نسل بشر را نابود کند ناممکن به نظر می رسید. پدیده های 
مختلفی در جای جای کره زمین رخ می دهد که هرکدام در جایگاه خود تاثیر زیادی در مقدار ذخیره مواد غذایی ساالنه و در نهایت 
قیمت آن می گذارد. پدیده هایی همچون باران های موسمی در هند یا خشکسالی های شدید در روسیه و یا گرمای بی سابقه در ایاالت 
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متحده به خصوص نواحی غربی آن باعث کاهش تولید غالت 
و افزایش نرخ آن به صورت جهانی شد. در سال های 200۶ تا 
تاثیر روند زندگی  افزایش بی سابقه قیمت غالت تحت   2008
قرار گرفت. بدین معنا که اگر بخواهیم این وضعیت را متحول 
کنیم، الزم است روندهایی مانند فرسایش خاک، سقوط سطح 
سفره های آب زیرزمینی، افزایش انتشار کربن و عواملی از این 

قبیل را کنترل نماییم.

از طرفی با افزایش رو به رشد گرمای زمین، یخچال های 
این  که  شده اند  ذوب  جهان  سراسر  در  تدریج  به  کوهستانی 
تاثیر اصلی خود را در آسیا گذارده است. چین و هند  موضوع 
و  می باشند  جهان  در  گندم  تولید  کنندگان  تولید  بزرگترین 
تاثیر  و  تولید  کاهش  باعث  کشت  محیط  در  تغییری  هرگونه 
آن بر مردم دنیا می شود. به عبارتی هر اتفاقی در این دو غول 
جمعیتی جهان رخ دهد بر قیمت گندم و برنج در سراسر جهان 
تاثیر می گذارد. به شکلی که ذوب یخچال ها درهیمالیا و فالت 
تبت، بر رودخانه هایی که مزارع را آبیاری می کند و زمین کشت 
مناسب جهت کشاورزی را فراهم می سازد، تحت تاثیر قرار داده 
است. در اثر ذوب یخچال ها و باال آمدن سطح آب اقیانوس ها 
تمام دلتاهای کشت برنج به زیر آب می رود. به طور مثال حتی 
دلتای  برنج  محصول  کل  بیاید  باال  آب  سطح  متر  یک  اگر 

مکونگ در ویتنام از بین می رود. 
دام،  حد  از  بیش  چرای  اثر  در  که  نیز  صحراها  پیشروی 
جنگل زدایی و همچنین شخم بیش از حد به وجود آمده است، 
چین  مرکزی،  آسیای  خاورمیانه،  چون  مناطقی  تا  شده  باعث 
افزایش  و  بیابان  پیشروی  شود.  تحول  و  تغییر  دچار  آفریقا  و 
فرسایش خاک باعث متروکه شدن مناطق، افزایش تولید گرد 
تولید  و کاهش  مزارع  رفتن  بین  از  و همچنین  منطقه  غبار  و 

محصول می شود.
و  کشاورزی  زمین های  تبدیل  رشد  به  رو  روند  طرفی  از 
جنگلی به مناطق شهری و صنعتی نیز باعث کاهش سطح تولید 

محصول و افزایش میزان آلودگی محیط می باشد.
افزایش روند برداشت آب های زیرزمینی در سال های اخیر 
باعث نشست زمین و از بین رفتن بسیاری از زمین ها شده است. 
به شکلی که در اثر برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی 
از  و  می شود  خالی  زمین  زیر  در  آب  نگهدارنده  فرج  و  خلل 
آنجایی که فرصت برای جایگزینی آب شیرین فراهم نمی شود، 
رفته رفته زمین های منطقه نشست می کند. این پدیده در کشور 
ما نیز در سال های اخیر بسیار گزارش شده است. نشست زمین 
باعث تخریب بسیاری از سازه های ساختمانی در مناطق شهری 
و صنعتی می شود. از طرفی در پاره ای نقاط که سفره زیرزمینی 
قرار  شیرین  آب  بی رویه  برداشت  محل  نزدیکی  در  شور  آب 
داشته باشد، با خالی شدن سفره آب شیرین، آب شور جایگزین 
در خلل و فرج درون سنگ ها رخنه می کند، که قابل مصرف 

نیست و کل منبع آب زیر زمینی آن منطقه را از بین می برد.
عواملی که توضیح داده شد تنها گوشه ای از تغییر و تحوالت 
رخ داده در چند سال اخیر و تاثیر آن بر سرنوشت جامعه بشری 
می باشد. هر تغییر نه چندان بزرگی در سطح کره زمین می تواند 
این  کند.  ایجاد  بشری  تمدن های  زندگی  در  بزرگی  تحوالت 
تغییرات که در ظاهر بسیار پیش پا افتاده هستند و ارزش زیادی 
ندارند می توانند تاثیرات زیادی بر انسان و سرنوشت آن بر جای 

گذارند.
محیط  از  جزوی  انسان ها  ما  نخواهیم  چه  و  بخواهیم  چه 
افزایش بی رویه  با  زیست و چرخه های طبیعی آن هستیم که 
افزایش روند صنعتی شدن تاثیرات زیادی بر محیط  جمعیت و 
شده  باعث  تاثیرات  این  نموده ایم.  ایجاد  آن  کارکرد  و  زیست 
است در برخی موارد چرخه های زیستی به نابودی کشیده شده 
و بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری را منقرض کرده باشیم. 
این انقراض گونه ها که به ظاهر ساده و قابل چشم پوشی است، 
به  را در طی سالیان  پیش --رو  تاثیرات مخرب خود  می تواند 

نمایش گذارد.
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سب

مدیریت برنامه یزی اقتصاد 

 مجتبی خوش لهجه

سبک زندگی/ اقتصاد

چرا  که  آمده  پیش  سوال  این  شما  برای  کنون  تا  حتما 
مدیران عایدی بیشتری دارند ؟ و یا اینکه مدیران چه می کنند 
و اگر نباشد چه می شود ؟  حتما هم پاسخ هایی از سر رفع 
مدیریت،  مدیر،  آیا  اما  داده اید.  دیگران  یا  خود  به  تکلیف 
برنامه ریزی و ... چیزهای عجیبی هستند که تنها یک انسان 
ویژه قادراست از پس آن ها برآید؟ و یا این که این تنها یک 

سوء استفاده بزرگ است؟
ادامه  اقتصاد خارج شویم و در  از میدان  نداریم  ما قصد 
برنامه ریزی و  داریم مدیریت،  اقتصاد سعی  با رعایت حیطه 
ارتباط این دو با اقتصاد را نشان دهیم. در ابتدا باید بدانیم هر 

یک چه تعریفی دارند:
دانشنامه آزاد ویکی پدیا می گوید: مدیریت عبارت است 
انسانی  و  مادی  منابع  اثربخش  و  کارا  به کارگیری  فرآیند  از 
تحت نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه با عنایت به اصولی 
چون برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت 
و کنترل و نظارت بر اساس هدف های از پیش تعیین شده 

است. 
دارد.  از مدیریت وجود  نیز  بلند دیگری  و  تعاریف کوتاه 
دیگران  طریق  از  کار  انجام  هنر  به  مدیریت  مثال:  طور  به 
نیز می گویند. ولی آنچه مسلم است، دانش مدیریت از زمان 
فردریک تیلور )1880( به طور آکادمیک مطرح شد و در طی 
سال ها تکامل یافت. در طول زمان مدیران وظایف متعددی 
را قبول کرده و انجام داده اند اما به طور کلی 5 وظیفه سنتی 
رهبری،  سازماندهی،  برنامه ریزی،  است:  متصور  مدیر  برای 

هماهنگی و کنترل. این یعنی هر بار شما برای یک مسافرت 
آماده می شوید، در حال مدیریت کردن هستید. ابتدا برای رفتن 
برنامه ریزی می کنید تا وقایع را پیش بینی نموده و حداکثر لذت 
به  را  یا دیگران  با سازماندهی، خودتان  را کسب کنید. سپس 
یک هدف متمرکز می کنید. در ادامه شور و اشتیاق سفر را مانند 
یک رهبر به سایرین منتقل می کنید تا در راه رسیدن به هدف 
سست نشوند. با هماهنگی سعی می کنید تنش ها و اتفاقات غیر 
منتظره را کاهش دهید. در پایان نیز با کنترل موارد و رعایت 

احتیاط سعی دارید تا لذت سفر را ماندگار کنید. 
هزینه ی  این که  بدون  می توانید  و  هستید  مدیر  یک  شما 
حداکثر  را  خود  مطلوبیت  بپردازید،  مدیرعامل  یک  به  اضافی 
با  تنها  این که  جای  به  می توانید  آیا  سوال!  یک  حال  کنید. 
خانواده یا دوستان، در قالب دسته ای چند ده نفر راهی مسافرت 
شوید، با اعضایی که نمی شناسید و بیش از 100 نیز هستند به 
سوی یک هدف احتمالی حرکت کنید؟ اینجاست که مدیریت 

خود را نشان می دهد. 

برنامه ریزی و اقتصاد
 همیشه این مشکل وجود دارد ، مفهومی را درک می کنیم 
چالش  دچار  کنیم  تعریف  آن را  می خواهیم  که  زمانی  در  اما 
می شویم. بزرگان علم مدیریت به اندیشیدن از پیش برنامه ریزی 
و  یافتن  هدف،  تعیین  آن را  برخی  می گویند.  طرح ریزی  یا  و 
ساختن راه وصول به آن، تعریف کرده اند و حتی گفته اند: تجسم 
و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه ها و 

وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند، برنامه -ریزی است.
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قرار  توجه  مورد  خود  جای  در  و  است  درست  آن ها  همه 
می گیرد، به طوری که هر روز و به طور ناخودآگاه برای کارهای 

کوچک و بزرگ خود برنامه ریزی می کنیم.
در یک تعریف ساده، اقتصاد علم هزینه و فرصت است. بدان 
با چه هزینه ای به فرصت پیش آمده روی خوش  مفهوم که، 
پیش بینی  قابل  رو  پیش  فرصت های  اگر  حال  دهیم؟  نشان 

باشند، این سال پیش می آید که آیا قابل برنامه ریزی هستند؟
دو دیدگاه حدی در این خصوص وجود دارد که سر منشاء 
دو تفکر اصلی در جهان شد. دیدگاه اول پاسخ مطلق بله را دارد 
و معتقد است با برنامه ریزی صحیح برای همه وقایع می توان 
آماده شد، لذا یک ساز و کار تصمیم گیری مرکزی برای تمامی 
شئون پیش بینی نموده و پاسخ بهینه را اعمال کند. پاسخ دوم 
اما به تصادفی بودن رویدادها تکیه می کند و برنامه ریزی را در 

روابط انسانی بی معنی توصیف می کند.
 این دیدگاه معتقد است بگذار بگذرد و تصمیم گیری مرکزی 

را بسیار محدود می پذیرد:
دیدگاه نخست در شوروی سابق مورد استفاده قرار گرفت 
کامل  در یک شاخه تخصص  تنها  روسیه  ایالت های  برخی  و 
یافته بودند. به طوری که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
بسیاری از کشورهای استقالل یافته دچار یک مشکل مشترک 
بودند و آن هم عدم توان استفاده از انباشت تکنولوژی خودشان 
بود. به طور مثال قزاقستان در تولید ماهواره برها توان تکنولوژی 
و زیرساختی مناسبی داشت اما این توان تنها در یک کشور بسیار 
بزرگ  مقیاس  در  آن  خدمات  و  صنعت  کشاورزی،  که  بزرگ 
ایجاد صرفه می کرد، قابل استفاده بود. با جدا شدن قزاقستان 
برای  نیاز  مورد  از شوروی عمال کشاورزی، صنعت و خدمات 
تکمیل زنجیره دانش فضایی وجود نداشت و قزاقستان با چالش 
فناوری های پایه روبرو بود. این اوضاع برای دیگر کشورها نیز 

به همین ترتیب تکرار شد.
گرفته،  تعدیالت صورت  علت  به  امروزه  را  دوم  پاسخ  اما 
اواخر  کمتر می توان یافت؛ و شاید بهتر است گذری کوتاه به 
قرن 17 و اوایل قرن 18 میالدی بزنیم. زمانی که ساز و کار 
بازار بدون تعدیل و نظارت دولت ها در اروپا رواج داشت. هنگامی 
که کارگران نیروی کار خود را بسیار ارزان )حتی کمتر از آن 
که با عایدی ناشی از کار بازتوانی جسمی انجام دهد( عرضه 

می کردند چراکه همواره به علت محدودیت شغل و مازاد عرضه 
نیروی کار، قیمت نیروی کار رو به کاهش داشت. حتی برخی 
اندیشمندان مانند مالتوس به این گذاره نیز فکر می کردند که، 
چه بهتر می شود اگر رشد تصاعدی جمعیت را با همین شیوه ی 
حداقل دستمزد کنترل نمود تا به اندازه رشد حسابی مواد غذایی 

گردد و کمبودها و قحطی ها رخ ندهد. 
جون رابینسون نئوکینزینی است که در این رابطه می نویسد، 
که  است  بازاری  در  یکسان  رقابت  آستانه  ایجاد  دولت  نقش 
هشدار  همچنین  او  است.  کامل  رقابت  و  نشده  برنامه ریزی 
می دهد، گرچه سازو کار بازار در بسیاری محصوالت به درستی 
کار می کند و به قول آدام اسمیت، دست نامرئی بازار تعادل را 
به همراه می آورد، اما در برخی موارد همچون بازار نیروی کار، 
تا سال ها  بار می آورد که  به  را  بازار فجایعی  کار  و  وجود ساز 
ماندگار خواهد بود. از این رو می بایست به موارد شکست بازار 

توجه ویژه داشت.
به یک  نیاز  اقتصاد  در  متمرکز  برنامه ریزی  به هر صورت 
سیستم  تا  دارد  مختلف  حوزه های  در  عمیق  و  وسیع  دانش 
نزدیک  طور  به  را  پیش رو  احتمالی  آینده  بتواند  تصمیم گیری 
به قطعیت پیش بینی نماید و چاره اندیشی کند. این اطالعات در 
عصر گذشته به سختی بدست می آمد و در نهایت با استفاده از 
شاخص هایی اندازه گیری می شد. اما امروزه و در عصر اطالعات، 
پاشنه آشیل نظام تصمیم گیری نیست؛  دیگر کمبود اطالعات 
و حتی بالعکس روند رو به افزایش کالن داده هاست که حجم 
را  تصمیم گیران  محاسباتی  توان  و  داده  افزایش  را  محاسبات 

می کاهد.

در مجموع باید بدانیم مدیریت و برنامه ریزی کار هر روزه 
ماست. اما در مقیاس بزرگتر دانش و اطالعات ما دچار نقص 
کلی  طور  به  آن  برای  پیش بینی  و  تصمیم گیری  لذا  است. 
متفاوت خواهد بود. برنامه ریزی نه به طور متمرکز و نه به طور 
مطلقا غیر متمرکز، موجب سعادت بشر نخواهد بود. انسان عاقل 
برده  بهره  ابزار  به عنوان یک  تنها  اثبات گرایی  بینی  از جهان 
و تعصب بی جا را به فراموشی می سپارد. امید است همان گونه 
که مدیر خوب خودمان هستیم، یاور مدیران خوب جامعه مان 

باشیم.
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حمیدرضا بزرگی

فناوری اطالعات و فرهنگ عمومی

پربارتر،  فرهنگ  این  هرچه  دانست.  بشری  جوامع  شالودۀ  می توان  را  عمومی  فرهنگ 
جامعه نیز مترقی تر خواهد بود. کتاب و کتاب خوانی نقش بسزایی در گسترش و تعمیق این 
فرهنگ دارد. دنیای فناوری نیز به منظور رفاه اهالی کتاب، دست به کار شده تا در حد امکان 

دسترسی به این محصول را تسهیل کند.
باز می گردد که یوهانس گوتنبرگ، زرگر و  پیشین  به سده های  این زمینه،  اولین گام در 
مخترع آلمانی، از تلفیق تکنیک های چاپ شرقی با خالقیت و تجهیزات غربی، ماشین صنعتی 
چاپ را اختراع کرد. این نوآوری به ناگاه رشد دانش و آگاهی بشر را با سیری تصاعدی مواجه 

کرده و موجب گسترش علم، دانش و فرهنگ عمومی بشر شد.
تا مدت ها این فناوری شکل و قالب ثابتی داشت و تنها تغییرات آن محدود به بهبود های 

کوچکی بود که گاه و بی گاه به منظور افزایش بهره وری به این صنعت تزریق می شد. 
این روند ادامه یافت تا زمان اختراع یارانه ها یکی از بخش هایی که به شدت تحت تأثیر 

اختراع رایانه قرار گرفت، صنعت چاپ بود. 
طراحی،  فرایند های  شد  سبب  رایانه ها  ورود 
صفحه آرایی، حروف چینی و چاپ که تا پیش از 
این جزء بخش های پرزحمت، زمان بر و کم بهره 
راه کارها  به  را  خود  جای  می شدند،  محسوب 
بیشتری  کارایی  از  که  بدهند  روش هایی  و 

برخوردار بودند. همچنین برخی از این فرایند ها از جمله حروف چینی برای همیشه منسوخ شدند یا به سمت جایگزینی با ادوات و 
تجهیزات جدید پیش می روند. نرم افزارهای واژه پرداز نیز با کمک به تولید محتوا، انتشار و تسهیل فرایند مطالعه، کمک شایانی 
از این گسترش دستگاه های دیجیتال شخصی از جمله موبایل، لپ تاپ  به گسترش فرهنگ کتاب خوانی نموده اند. حتی بیشتر 
وتبلت موجب فراگیرتر شدن فرهنگ کتاب و کتاب خوانی شده است. این اقبال تا جایی بوده که برخی از شرکت ها، اقدام به تولید 

تجهیزات اختصاصی مطالعۀ کتاب )کتاب خوان یا Book Reader( نموده اند.
به جز حس  است که  آمازون  از شرکت   )Kindle( کیندل  کتاب خوان  این حوزه،  در  پرفروش ترین محصول  و  معروف ترین 
نستالژیک و لذت بخش نگه داشتن و ورق زدن یک کتاب، سعی کرده سایر امکاناتی را که کتب کاغذی به خواننده می دادند، در 
اختیار کاربر قرار دهد. از جملۀ این امکانات می توان به عالمت زدن، بزرگ نمایی، های الیت کردن متن، رسم شکل و نمودار و 

ایجاد میان بر اشاره کرد. از دیگر ویژگی های مثبت این تجهیزات می توان به مصرف کم باتری را می توان برشمرد.
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به دلیل استفاده از فناوری E-ink، نیاز به فضای کم، سبکی 
وزن و حافظه گسترده جهت حفظ و همراهی تعداد زیادی کتاب ها 

اشاره کرد.
به  توجه  با  و  پیشرفت می کنند  فناوری ها  این  با سرعتی که 
استقبال عمومی و آگاهی جامعه از لزوم مطالعه، مسلم است که 
فرهنگ کتاب خوانی بیش از پیش طرف دار خواهد داشت. به امید 
روزی که این نیاز داخل کشور عزیزمان نیز حس شود و آگاهی 
عمومی جامعه نسبت به مسائل مختلف رشد داشته باشد. حداقل 
حسن چنین شرایطی این خواهد بود که جامعه آگاهانه تر نسبت به 

خطرات موجود واکنش نشان خواهد داد.
 از جملۀ این مخاطرات که در دنیای ماشینی فعلی دامن گیر 
سنگین،  و  پرچرب  غذاهای  تحرکی،  کم  به  می توان  شده،  بشر 
استرس  و  ناکافی  خواب  شیرین،  بسیار  و  شیرین  نوشیدنی های 
روزافزون اشاره کرد. یکی از بیماری هایی که مجموعۀ این شرایط 
ممکن است فرد را به سمت آن سوق دهند، ابتال به بیماری دیابت 
داشتن  دلیل  به  که  است  امراضی  جمله  از  بیماری،  این  است. 
عوارض جانبی گسترده، در صورت عدم رسیدگی و کنترل به موقع 
می تواند موجب کاهش شدید کیفیت زندگی بیمار و اطرافیان وی 
گردد. مهم ترین گام در مقابله با این بیماری پیش گیری است. اما 
اگر فرد به هر دلیلی به این ناراحتی دچار شد، از آنجایی که در 
حال حاضر هیچ درمان قطعی و کم خطر و کم هزینه ای وجود 
از  بود.  خواهد  خون  در  قند  سطح  کنترل  کار،  مهمترین  ندارد، 
آنجا که بیماری دیابت همچون تیغی دولبه عمل می کند، آگاهی 
بیماران دیابتی حیاتی است. چرا که اگر سطح  از قندخون برای 
قند از حد کمینه پایین تر باشد، موجب تشنج، کما و مرگ بیمار 
به  رساندن  آسیب  با  باشد،  بیشتر  متعارف  سطح  از  اگر  و  شده 
ناراحتی های  مغز،  و  قلب  بدن،  اعصاب  کلیه ها، سلسلۀ  چشم ها، 
گسترده ای را برای بیمار و اطرافیان ایجاد خواهد کرد. برای کنترل 
هرچه بهتر قند خون، شرکت های پزشکی رو به تولید دستگاه های 

اندازه گیری قند خون آورده اند. با استفاده از این دستگاه ها در 
هر لحظه بیمار و اطرافیان وی با دقتی قابل قبول، از سطح 
قند خون آگاه شده و می توانند بنابر تجربه و دانش فردی 
نمایند.  اتخاذ  متقن تری  تصمیمات  پزشک،  مشورت  با  یا 
چند  یا  یک  که  دارند  نیاز  دستگاه ها  این  مدل  شایع ترین 
قطره از خون بیمار را بر روی بسترهای خاص دریافت نموده 
و با توجه به واکنش های شیمیایی رخ داده در آن بستر که 
موجب تغییر در مؤلفه های الکتریکی دستگاه می شوند، قند 

خون را نمایش می دهند. 
دارد که برخی  نیز وجود  تأیید نشده ای  البته گزارش های 
نموده اند  دستگاه هایی  توسعه  و  تحقیق  به  اقدام  از شرکت ها 
که نیاز به خون گیری از بیمار نداشته باشند. پایه و اساس این 
دستگاه ها بر امواج کم ضرر مادون قرمز استوار است. روش 
شبیه  شکلی  به  دستگاه  که  است  صورت  این  به  پیشنهادی 
هرلحظه  در  و  شده  متصل  بیمار  دست  به  مچی،  ساعت  به 
از  امواج  این  پزواک  دریافت  و  قرمز  مادون  امواج  ارسال  با 
در  قند  مولکول های  تعداد  شمارش  به  اقدام  فرد،  رگ های 
البالی گلبول های خون بنماید. از مزیت های این دستگاه این 
نخواهد  را  خون گیری  عملیات  ناراحتی  و  درد  اوال  که  است 
داشت، ثانیا در هرلحظه همراه بیمار بوده و به شکل خودکار 
می تواند به پایش وضعیت فرد بپردازد تا در صورتی  که سطح 
قند خون خارج از محدوده استاندارد بود، هشدارهای الزم را 
ایجاد کنند. این تجهیزات فعال در مرحله تحقیق و آزمایشات 
گزینه  بهترین  شوند،  فراگیر  که  وقتی  تا  و  داشته  قرار  اولیه 

همان دستگاه های سنتی خواهند بود.
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زینب غفارنژاد

بزرگترین کتاب فروشی ایران

باغ کتاب، مرکزی فرهنگی و چند منظوره است که بین 
سال های 138۶ تا 13۹۶ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
مجموعه ای  شد.  ساخته  کشور  مطالعه  سرانه  افزایش  و 
کشور  سرگرمی  و  کتاب  مجموعه  بزرگترین  عنوان  به  که 
و 110 هزار  زیربنا  مربع  متر  با ۶5 هزار  و  شناخته می شود 
مترمربع وسعت، فضای خوبی برای دورهم بودن خانواده ها، 
کتابخوانی و خرید ایجاد کرده است. شما در باغ کتاب در 3 
طبقه می توانید به فضاهای مختلف نمایشگاهی، فروشگاهی، 
آموزشی، فرهنگی و تفریحی دسترسی پیدا کنید و همچنین 
ایران،  ملی  کتابخانه  مانند  مجموعه هایی  با  آن  همسایگی 
دفاع  موزه  باغ  و  هنر  باغ  فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان 

مقدس، باعث شده است جزیره فرهنگ تهران و ایران در این 
گوشه از اراضی وسیع عباس آباد شکل بگیرد.

یکی از نکته های جالب در مورد باغ کتاب تهران معماری 
ویژه آن است که باعث شده ساختمان این سازه از باال نمایی 
شبیه به کشتی داشته باشد؛ هر چند اگر از شمال به جنوب به 
این ساختمان نگاه کنید شبیه به کتابی نیمه باز دیده می شود. 
این معماری ویژه آن، توانسته است جوایز مختلفی مانند رتبه 
اول جایزه معماری از طرف مجله معمار در سال 13۹۶ و رتبه 
دوم جایزه معماری آسیا در سال 2017 در برلین را برای باغ 

کتاب تهران به ارمغان بیاورد.

گروه سنی  به  که مختص  بهارستان  بخش هایی همچون:  شامل  تهران  کتاب  باغ  اصلی  بخش های 
کودک و نوجوان است، خیالستان که مختص به بخش فناوری های دیجیتال است، نگارستان که فضایی 
اختصاصی برای بخش سالن های سینمایی است و در آخر سروستان که مختص به گروه سنی عمومی 

وبزرگسال است، تشکیل شده می باشد.
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فروشی  کتاب  بزرگترین  تهران  کتاب  باغ  آیا 
دنیاست؟

نیویورک  در  جهان  کتاب فروشی  بزرگترین  حاضر  حال  در 
با مساحت 14500 مترمربع  است و بعد از آن به ترتیب کتاب 
فروشی پاول درپورتلند آمریکا با مساحت ۶300 مترمربع و کتاب 
فروشی استرند با مساحت 5 هزار مترمربع در نیویورک قرار دارد. 
با 25000  تهران  باغ کتاب  است که کتاب فروشی  این  جالب 
اول و  با مجموع مساحت کتاب فروشی های  مترمربع مساحت 
دوم و سوم جهان برابری می کند و به عبارتی، وسعت باغ کتاب 
بزرگ جهان  تهران معادل مساحت مجموع سه کتاب فروشی 

است.
توجه  کتاب  باغ  به  ورود  زمان  در  اول  نگاه  در  که  چیزی 
شما را به خود جلب می کند، بزرگی فضای داخلی و بیرونی آن 
است. معماری خاص، نحوه قفسه بندی کتاب ها، بزرگی فضا و 
امکانات مناسبی که در گوشه گوشه باغ کتاب به چشم می خورد 
توجه تان را به خود جلب می کند. اینجا که هستید نگران گذرمان 
و چشم های فروشنده که دنبال شما می گردد تا کتابی انتخاب 
میان  در  راحت  خیال  با  نباشید.  بپردازید،  را  هزینه اش  و  کنید 
قفسه ها بگردید، کتاب مورد عالقه تان را پیدا کنید، سر فرصت 
صفحاتش را ورق بزنید و اگر دوستش داشتید آن را بخرید. اگر 
هم در زمان خرید و گشت و گذار خسته شدید و به استراحت 
باغ کتاب  به قسمت غربی طبقه همکف  نیاز داشتید می توانید 
بروید و از فضای جذابی که برای نشستن اینجا به وجود آمده 
استفاده کنید. جایی که به نام لمکده شناخته می شود و طرفداران 
از  یکی  بگذارید،  کناری  را  خریدتان  کیسه های  دارد.  بسیاری 
خریده اید  را  آن  انتظار  و  گشتن  مدت ها  از  بعد  که  کتاب هایی 

بردارید، لم بدهید و غرق در صفحات و کلمات شوید.
از جالب توجه ترین چیزهایی که در باغ کتاب تهران به آن ها 
گوشه  در  که  است  مختلفی  المان های  و  برمی خورید، مجسمه 
و  دنیای خیال  و  پراکنده شده  اینجا  گوشه بخش های مختلف 
واقعیت را به هم نزدیک کرده اند. به طور کلی 80 مجسمه در 
به  باغ کتاب وجود دارد. مجسمه هایی که  قسمت های مختلف 
نحوی به کتاب وکتاب خوانی ارتباط دارند؛ یا مانند جودی ابوت 
عاشق کتاب و نوشتن هستند یا مانند زورو وگروهبان گارسیا از 
دل معروف ترین کتاب های داستانی بیرون کشیده شده و رنگ 
واقعیت به خود گرفته اند. دلیل اصلی انتخاب این شخصیت ها و 
ساخت مجسمه های شان تشویق هر چه بیشتر کودکان و حتی 

جهان  در  شدن  غرق  و  مطالعه  سمت  به  بزرگترها 
همانند  تهران  کتاب  باغ  است.  مختلف  های  داستان 

هر مجموعه بزرگ دیگری در دنیا شعار مخصوص به خود را 
دارد. شعار باغ کتاب تهران» کشف کن، تجربه کن، یاد بگیر« 
است. شعاری که به خوبی بیانگر روح ساکن در باغ کتاب است.

برنامه باغ کتاب برای هفته کتاب و کتاب خوانی
مدیر باغ کتاب درباره برنامه این مجموعه برای هفته کتاب 
اظهار کرد: با توجه به اینکه باغ کتاب تهران به عنوان بزرگترین 
کتاب فروشی فعالیت می کنیم، تالش می کنیم کتاب فروشی به 

یک مسئله مهم در جامعه تبدیل شود.
او برنامه »تجربه یک روز به عنوان کتاب فروش« را یکی از 
ویژه برنامه های هفته کتاب عنوان کرد و افزود: در این برنامه 
افراد مورد عالقه مردم در حوزه کتاب فروشی، افراد و اشخاص 
و  تلوزیون  و  سینما  بازیگران  معروف،  نویسندگان  مشهور، 
کارگردانان یک روز در باغ کتاب تهران عالوه بر فروش کتاب 
درباره کتاب های  توضیحاتی  داران خود  برای دوست  امضا،  و 

مورد نظر ارائه دهند.
مدیر باغ کتاب با معرفی پویش »دور دنیا در هفت روز«، 
دنیا یک  جغرافیایی  منطقه  از هر  پویش  این  در  کرد:  تصریح 
کتاب معروف انتخاب و از طریق فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی معرفی می شود و در پایان نشست نقد و بررسی این 
تهران  کتاب  باغ  عالقه مندان  و  مترجمان  حضور  با  کتاب ها 

برگزار می شود.
تجلیل از ناشران و نویسندگان برتر با حضور شهردار تهران، 
این  در  سال ها  که  را  کشور  ماندگار  فروشان  کتاب  از  تجلیل 
ناشران،  حضور  با  نشستی  برگزاری  و  کرده اند  فعالیت  حوزه 
نویسندگان، مترجمان، فعاالن صنعت چاپ و مطبوعات و کتاب 
فروشان را از دیگر برنامه های این مجموعه در این هفته عنوان 
کرد. به گفته مدیر باغ کتاب، مجموعه »100 رمان« در هفته 
کتاب در مجموعه باغ کتاب تهران رونمایی می شود. او اکران، 
نقد و بررسی هفت فیلم سینمایی اقتباسی ایران و جهان را از 
هفته  این  در  کرد:  بیان  و  دانست  هفته  این  برنامه های  دیگر 
برای کودکان رونمایی  با موضوع علم  از مجموعه 17 جلدی 
می شود و از آکادمی آنالین باغ کتاب، سایت ویژه اینترنتی در 
و  آموزشکده  آموزشکده، شبکه  رایو  آموزشکده کودک،  بخش 

مجله آموزشکده رونمایی می شود.
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ارسالن برکت

تنها در خانه فیلمی آمریکایی در سبک کمدی محصول سال 
1۹۹0 است.

خانواده مک کالیستر تصمیم دارند تا برای تعطیالت کریسمس 
بین کوین و بچه های دیگر  از سفر  بروند. شب قبل  پاریس  به 
مشکلی پیش می آید. پدر و مادر کوین برای تنبیه او را به اتاق 
شیروانی طبقه سوم می فرستند. او که بسیار عصبانی است آرزو 
با زنگ  بعد همه  ناپدید بشوند. صبح روز  تا خانواده اش  می کند 
ساعت بیدار می شوند و به دلیل این که دیرشان شده سریع آماده 
می شوند و خانه را به سمت فرودگاه ترک می کنند. آن ها کوین 
را فراموش می کنند. کوین از خواب برمی خیزد و می بیند که خانه 
خالی است. کوین خوشحال می شود و به خوش گذرانی می پردازد.
 زمانی که کوین برای جشن کریسمس به بیرون رفته، متوجه 
می شود که دو دزد از قبل خانه آنها را تحت نظر داشته اند و حاال 

که از حضور او بی خبرند قصد اجرای نقشه دارند.

از این فیلم به نام تنها در خانه 2:  در سال 1۹۹2 دنباله ای 
گمشده در نیویورک ساخته و اکران شد. در سال 1۹۹7 تنها در 
خانه 3 ساخته شد که داستان و شخصیت های آن با سری های 
قبلی متفاوت بود. در سال 2002 تنها در خانه 4: پس گرفتن خانه 
ساخته شد که شخصیت های فیلم همان شخصیت های فیلم تنها 

در خانه 1 و 2 بود، ولی بازیگران متفاوت بودند. 
تنها در خانه: سرقت در تعطیالت نیز در 25 نوامبر 2012 از 

شبکه ایبیسی پخش گردید.

فیلم         
وسینما 

با استعداد  فیلمی در ژانر درام به کارگردانی مارک وب است 
که در سال 2017 منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کریس 
ایوانز اشاره کرد. این فیلم در 7 آوریل به صورت محدود و در 

سالن های منتخب و در 21 آوریل به اکران عمومی درآمد.

فرانک آدلر مرد ساده است که از طریق تعمیر قایق های تفریحی خرج خود را 
در میاورد. بعد از مرگ خواهرش فرانک مجبور می شود سرپرستی دختر او به نام 
ماری را برعهده بگیرد. ماری مثل مادرش استعداد بسیار زیادی در زمینه ریاضی و 
حل مسائل دارد و همین توانایی اش باعث شده به شدت نسبت به هم سن و ساالن 
خود متفاوت باشد. فرانک برای اینکه ماری را کمی اجتماعی تر به بار بیاورد او را 
به مدرسه می فرستد اما در روز اول مدرسه ماری توجهات زیادی را جلب می کند. 
مدیر مدرسه به فرانک می گوید که می تواند برای ماری بورسیه تحصیلی در مدارس 
تیزهوشان بگیرد اما فرانک با این مسئله مخالفت می کند و می گوید دوست ندارد 
اتفاقات تلخی که برای خواهرش افتاده دوباره تکرار شود. باوجود تالش های فرانک 
اما اوضاع درست پیش نمی رود و با ورود مادربزرگ ماری که می خواهد او را برای 

حل بزرگترین مسئله ریاضی تاریخ ببرد اوضاع پیش تر از قبل گره می خورد.
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کارگردانی  به  سینمایی  فیلمی  رسول الل  محمد  به  معروف  رسالت 
مصطفی عقاد است که در سال 1۹7۶ منتشر شد. رسالت داستان زندگی 

پیامبر اسالم، محمد بن عبدالل، را از چهل سالگی تا وفات و در واقع داستان دوران 
صدر اسالم را به تصویر می کشد. بازیگران این فیلم از جمله آنتونی کوئین و ایرنه 
پاپاس از بازیگران مطرح هالیوود بودند. با این که موضوع اصلی فیلم زندگی محمد 
پیامبر است سازندگان فیلم با ادای »احترام به باورهای مسلمانان« محمدبن عبدالل 
و همچنین علی بن ابوطالب و دیگر خلفای راشدین را در فیلم نشان نداده اند. در مورد 
پیامبر بازیگران به جای او با دوربین صحبت می کنند و در مورد علی بن ابوطالب در 
تنها سکانسی که او حضور دارد تنها شمشیر ذوالفقار وی نشان داده می شود. در واقع 
شخصیت اصلی این فیلم حمزۀ بن عبدالمطلب، عموی محمد است. از وقایع تاریخی 
مهمی که در این فیلم تصویر شده اند می توان به: بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسالم 
آوردن و شکنجه بالل حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان از مکه به 
مدینه، فتح مکه اشاره کرد. از شخصیت  های تاریخی مهمی که در این فیلم تصویر 
شده اند می توان به: حمزۀ بن عبدالمطلب، زید پسر حارثه، هند، ابوسفیان، سهیل بن 
عمرو، وحشی پسر حرب، ابوطالب، ابولهب، ابوجهل، سمیه، بالل حبشی، هراکلیوس 
ایران(  )پادشاه وقت  )پادشاه وقت حبشه(، خسروپرویز  )پادشاه وقت روم(، نجاشی 
اشاره کرد. مصطفی عقاد و دخترش سال ها بعد در یک عملیات تروریستی توسط 

القاعده در یکی از هتل های اردن کشته شدند.

مصطفی عقاد برای ساخت این فیلم با مشکل تأمین هزینه های ساخت مواجه 
آستانه  تا  را  فیلم  ابتدا  همان  در  فیلم،  این  ساخت  در  تجاری  شریک  نبود  و  بود 
حمایت  مورد  لیبی  رهبر  قذافی  معمر  توسط  نهایت  در  که  این  تا  کشاند  تعطیلی 
مالی قرار گرفت و بنابراین فیلم برداری این فیلم در کشورهای لیبی و مراکش که 

لوکیشن های مشابه مکه و مدینه آن زمان داشتند، آغاز شد.

کارگردانی  به  فیلم  یک  تنهایی  شب  هر 
رسول صدرعاملی محصول سال 138۶ است.

برنامه  یک  مجری  و  نویسنده  عطیه 
سؤاالت  به  روز  هر  او  است.  رادیو  خانوادگی 
شنوندگان این برنامه پاسخ می دهد و به آن ها 
تا  باشند  چگونه  همسرشان  با  می کند  توصیه 
زندگی زناشویی بهتری داشته باشند. او بیمار 
ماه  چهار  تنها  گفته اند  او  به  دکترها  و  است 
دیگر زنده است و دو ماه هم از این چهار ماه 
گذشته و راضی به عمل جراحی هم نمی شود. 
به  زیارت  برای  آن ها  همسرش،  پیشنهاد  به 
درگیر  و  افسرده  او  اما  می روند.  مشهد  شهر 
در  اینکه  تا  است  همسرش  و  خود  مناسبات 
حرم به دختری برمی خورد که مادرش را گم 
کرده. عطیه دخترک را به قسمت گم شدگان 
آرامش  می گیرد.  پس  دوباره  اما  می سپرد 
لباس  و  کفش  می خرد.  غذا  برایش  می کند. 
بیماری  به وقت  نهایت  در  و  تهیه می کند  نو 
کودک، خطر متهم شدن به دزدی را به جان 
می خرد و به فوریت های پزشکی حرم مراجعه 
می نماید. عطیه ای که شاید به خاطر نزدیکی 
به مرگ قدری ارتباطش با خدا کم رنگ شده 
و هر بار که می خواهد به زیارت برود، با ذهنی 
نمی بیند،  خود  در  را  کار  این  توانایی  آشفته 
زیارت  به  مشتاقانه  به دخترک  از کمک  پس 

می شتابد.
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محمد رسول الل فیلمی است در گونه تاریخی به کارگردانی مجید 
مجیدی که داستان زندگی کودکی محمد رسول ا الل )سده ۶ )میالدی(( 
بار  اولین  برای  ماه سال 13۹3  بهمن  در  فیلم  این  روایت می کند.  را 
برای اهالی سینما اکران شد. اکران سراسری محمد رسول الل از روز 5 
شهریور 13۹4 )27 اوت 2015( در ایران و همزمان با افتتاحیه جشنواره 

فیلم مونترال کانادا آغاز شد. 
قرار است سه گانه سینمایی و مستقل از هم تولید شود که به مقاطع 
مختلف زندگی محمد رسول الل بپردازد. در اولین فیلم، قصه از دوران 
جاهلیت و شرایط اجتماعی زمان تولد محمد رسول الل آغاز می شود و 

در 12 سالگی او به پایان می رسد. 
در ساخت این مجموعه همچون سایر فیلم های تاریخی سال های 
اخیر ایران نظیر ملک سلیمان از عوامل خارجی و در سطح سینمای روز 
جهان استفاده شده است. فیلمبرداری این اثر بر عهده ویتوریو استورارو 
و موسیقی متن آن ساخته ای. آر. رحمان است که هر دو از هنرمندان 
برنده جایزه اسکار به شمار می آیند. این فیلم در شهرک سینمایی پیامبر 

اعظم که در 55 کیلومتری شهر قم قرار دارد، ساخته شده است.

 در این شهرک، ماکت شهرهای مکه و مدینه 
با مشخصات 1400 سال قبل، در مقیاس یک به 
یک )مختصات واقعی( طراحی و ساخته شده است 
و قرار است پس از پایان فیلمبرداری، از این دکور 
برای  اعظم  پیامبر  سینمایی  عنوان شهرک  تحت 
اسالم  تاریخ  درباره  سینمایی  پروژه های  دیگر 

استفاده شود. 
پروژه  بزرگترین  و  پرهزینه ترین  فیلم  این 
فیلمسازی تاریخ سینمای ایران محسوب می گردد، 
البته بیشتر هزینه این فیلم صرف ساخت شهرک 
سینمایی شده است. بخش هایی از این فیلم )مربوط 
آفریقای  کشور  در  فیل(  اصحاب  جنگ  واقعه  به 

جنوبی فیلمبرداری شده است. 
سالن   40 در  تهران  در  رسول الل  محمد  فیلم 
با فروش 170 میلیونی  به نمایش درآمد و  سینما 
روز اول اکران خود در سینماهای تهران باالترین 
سینمایی  فیلم  یک  افتتاحیه  برای  فروش  میزان 
از تولد پیامبر  ایران را رقم زد. این فیلم پیش  در 
البته  و  می گیرد  بر  در  را  او  )تا 12سالگی(  اسالم 
بخش های قبل از 50 سالگی محمد رسول الل نیز 

به صورت فالش بک نشان داده می شود. 
عمومی  اکران  از  پیش  رسول الل  محّمد  فیلم 
و حتی پس از اکران با استقبال برخی کشورهای 
شده است.  مواجه  دیگر  برخی  مخالفت  و  عربی 
به  پاسخ  در  فیلم  این  کارگردان  مجیدی  مجید 
برخی مخالفین اعالم کرده که در نگارش فیلمنامه 
از روایت ها و منابع مورد تأیید مسلمانان و نه تنها 
زمینه ساخت  در  برده است. مجیدی  بهره  شیعیان 
این فیلم گفت: باعث افتخار است که هشت سال 
پیامبر  مقدس  نام  با  پروژه ای  صرف  را  عمرم  از 

عظیم الشان اسالم کرده ام. 
در  ایران  سینمای  نماینده  عنوان  به  فیلم  این 
شد،  اعالم  میالدی   201۶ سال  اسکار  جشنواره 
همچنین با فروش 14 میلیارد و ۶20 میلیون تومان 
سال  )تا  ایران  سینمای  تاریخ  فیلم  پرفروش ترین 

۹4( محسوب می شد. 
فیلم محّمد رسول الل در تاریخ 20 دی 13۹۶ 

در شبکه نمایش خانگی پخش شد.
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چارلی و کارخانه شکالت سازی نام فیلمی به کارگردانی 
تیم برتون است. این فیلم بر پایه کتابی با همین نام نوشته 
رولد دال و با بازی جانی دپ ساخته شده است. این فیلم 

محصول سال 2005 میالدی است.
در لندن چارلی، پسری کوچک و فقیر، با پدر و مادرش 
به همراه دو پدربزرگ و مادربزرگ پیر خود در کانون گرم 
خانوادگی زندگی می کند و فقر را احساس نمی کند. چارلی 
عالقه زیادی به شکالت دارد، ولی به حدی فقیر است که 
هر سال فقط یک شکالت می خوَرد. در نزدیکی خانه او 
کارخانه بزرگ شکالت سازی قرار دارد که قباًل به دست 
اداره می شده است.  فردی عجیب به نام دکتر ویلی وانکا 
او بهترین شکالت دنیا را می ساخت و آن را به تمام دنیا 
صادر می کرد، اما یک روز که ویلی در حال کوتاه کردن 
موهای خود است متوجه یک موی سفید می شود و تصمیم 
او  نبود  از  بعد  تا  کند  انتخاب  خود  برای  وارثی  می گیرد 
فردی دانا بتواند کارخانه را درست اداره کند. ویلی وانکا 
پنج بلیط طالیی داخل پنج شکالت وانکا پنهان کرده است 
در  جایی  هر  از  خوش شانس  کودک  پنج  که  می گوید  و 

جهان می توانند از کارخانه او بازدید کنند. 

جهان به دنبال این پنج بلیط زیرورو می شود و در آخر پنج کودک مشخص می شوند: »آگستوس گروپ«، یک پسر چاق و شکموی 
آدامس می جود؛ »مایک  بورگارد«، دختری که  را لوس کرده اند؛ »وایولت  او  پولدارش  حریص؛ »وروکا سالت«، دختری که والدین 
تی وی«، پسری دیوانه تلویزیون؛ و در نهایت »چارلِی« فقیر و خوشبخت. هر کدام از آن ها با یکی از بستگان شان به کارخانه می آیند. 

این بازدید یک برنده خوش شانس دارد که جایزه ویژه ای می بَرد. 
ویلی وانکا آدم به شدت عجیبی است که بعد از گذشت سال ها تنها زندگی کرده است. پدر دندانپزشک او شکالت را برای او ممنوع 

کرده بوده و در او عقده ایجاد کرده بود. ویلی از خانه فرار می کند و تمام عمرش به همان صورت بچگی زندگی می کند. 
در آبشاِر شکالت، موجودات کوچکی به نام اومپالومپا کار می کنند که در واقع کارمندان کارخانه هستند. 

آگوستوس، همان پسر حریص شکمو، در آبشار می افتد و از بازدید حذف می شود. وایولت در اتاق اختراعات با یک آدامس باد 
می شود و او نیز حذف می شود. وروکا به قصد دست زدن به یکی از سنجاب ها مورد حمله آن ها قرار می گیرد. مایک تی وی نیز در اتاق 

تلویزیون شکالتی حذف می شود. در نهایت چارلی باقی می مانَد و برنده می شود. 
جایزه او خوِد کارخانه شکالت سازی است که آقای وانکا به او واگذار کرده است. اما وانکا پیشنهاد می کند که چارلی بدون خانواده اش 
این کارخانه را اداره کند. چارلی جواب منفی می دهد و می گوید که کارخانه و همه شکالت های دنیا را با خانواده اش عوض نمی کند؛ و 
بعد از چند روز آقای وانکا به خانه چارلی می رود و باهم به دیدن پدر آقای وانکا می روند و آقای وانکا با پدرش آشتی می کند و سرانجام 

آقای وانکا وارد خانواده چارلی می شود. او دوباره به چارلی پیشنهاد می دهد و چارلی قبول می کند. 
چارلی یک کارخانه برنده شد، اما چیزی که آقای وانکا برنده شد خیلی بزرگتر و باارزش تر بود: یک خانواده
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بوي سیب زمیني سرخ کرده دل آدم را به قاروقور مي انداخت 
و دودش با آنکه هود روشن بود، فضاي اتاق را پرکرده بود. مینا 
کنار یکي از کابینت ها چمبک زده بود و ظرف هاي آرکوپال را 
بیرون مي آورد. باید میز خوبي مي چید. بعد از مدت ها دوستش 
با شناختي  با همسرش به منزل آن ها آمده بودند. مینا  رعنا 
که از رعنا طي سال ها دوستي بدست آورده بود، مي دانست 
بین دیگر  باعث مي شود مدت ها  که کوچکترین کم   و کسري 
که  حاال  می کرد  سعی  همیشه  شود.  ضرب المثل  دوستانش 
بچه دار نمی شوند، از همه فاصله بگیرد تا از او نپرسند. چند 
وقتی بود که برای درمان اقداماتی انجام داده بودند و منتظر 
صفحه گذار  بچه ها  قول  به  رعنا  بودند.  آخر  آزمایش  جواب 
خوبي بود. او همیشه براي آمدن رعنا از چند روز قبل تدارک 
مي دید، اما این بار آن ها سرزده آمده بودند. علي و سعید گرم 
دست پنجم بازي حکم بودند و رعنا هم گاهي از روي دست 
دیگري مي دید و پیشنهاداتي مي داد. وقت شام رسیده بود. مینا 
بیشتر صداي جیلیزولیز سیب زمیني ها را مي شنید تا صحبت 
آن ها را. رعنا فنجان به دست بعد از آن که یک سور را به علي 
به قول خودشان راپرت داده بود بلند شد و به سمت آشپزخانه 
اُپن قرار داشت. در حالي که  آمد. قهوه جوش روي دیواره ي 
قهوه در فنجانش مي ریخت و بخار بي رمقي از آن باال مي زد 
رو به سعید و علي پرسید : ُشمام مي خورید؟ سعید در حالي 
که سرش پایین بود و یکي از دستهایش را مشت کرده روي 
پایش گذاشته بود و با دقت به ورق ها که در دست دیگرش 

بود زل زده بود گفت: » ممنون بگذارید بعد از شام.« رعنا در حالي که 
دستهایش را دور فنجان حلقه کرده بود به لبه ي دیواره ي اُپن تکیه 

داد و گفت:» مینا جون کاي نداري؟ « 
نه، ممنون. چند دیقه دیگه شام حاضره.   -

رعنا دوباره به سمت مبل ها رفت و روي یکي از آن ها روبروي 
تلوزیون نشست و پایش را روي پاي دیگرش انداخت و قهوه را از 
فنجان بو کشید. مینا هنوز در آشپزخانه بود سري به مایتابه زد و زیر 
سیب زمیني ها را خاموش کرد. چیدن میز هم تقریبًا تمام شده بود. بار 
لیوان ها،  قاشق ها،  بشقاب ها،  گذراند.  نظر  از  را  دیگر همه ي وسایل 
دسر و ظرف ساالد و ... همه چیز سر جاي خودش بود. شاخه هاي گل 
توي گلدان روي میز را مرتب کرد. نوبت کشیدن غذا بود. در قابلمه 
را که برداشت، اول بخار باال زد و توي قابلمه پیدا نبود  بعد از چند 
ثانیه بخارها رفتند و برنج هاي قد کشیده و دون شده نمایان شدند. 
اول قدري را توي کاسه ي زعفران ریخت، بعد روي بقیه روغن داد و 
آن ها را دون کرد. درش را گذاشت و سراغ قابلمه دیگر رفت.در قابلمه 
را برداشت. عطر زعفران پیچید. مرغ ها را توي دیس چید و دورش را 
با جعفري و هویج و چیپس و سیب زمیني هاي تازه سرخ شده تزیین 
کرد. دیس را روي میز گذاشت و سریع سراغ برنج رفت.  برنج ها را 
در دیس کشید و بعد روي آن را با برنج زعفراني و زرشک جدا جدا 
تزیین کرد و بعد هم یک ردیف برنج زعفراني با زرشک مخلوط روي 
آن داد. دستش مي  لرزید  با دست دیگرش مچ دستش را گرفت تا 
خالل پسته و بادام شیارهاي باریکي بین برنج هاي رنگي درست کند. 
دیس را در دست گرفت . نگاهي انداخت . آماده شده بود.دیگر جاي 

مهرک اخص

ميهماني...
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نباید جاي کوچکترین   . هیچ حرفي را براي رعنا نمي گذاشت 
حرفي باقي مي ماند. قبل از آنکه غذا سرد نشده و بخار آن هنوز 
باال میزد باید مهمانان را به شام دعوت میکرد. به قول مادرش: 

همه ي لذت غذا به دو چیزه  بخارشو تزیین اش. 
بفرمایید شام حاضره.  -

خواست جایي براي دیس باز کند ،ظرف یخ  را جابجا کرد.
اي واي نوشابه ها.  -

آن ها به سمت میز مي آمدند. دیس را روي میز گذاشت و 
باز  نوشابه  در  باز کرد. هر چه سعي کرد  را  در یخچال  سریع 

نمي شد.
بازم خراب شد. اَه. سعید جان یه.....  -

سعید تندتر آمد.
بله.  -

تورو خدا زود بازش کن، بریزم پارچ، آبروم رفت.  -
مینا گرفت خواست درش  از دست  را  نوشابه  سعید بطري 
اما محکم بود. مینا به آشپزخانه رفت. سعید دو سه  بازکند  را 
بار امتحان کرد، نشد. آن را روي میز گذاشت و محکم به آن 
در  دستانش  زیر  از  و  خورد  ُسر  میز  روي  بطري  آورد.  فشار 
رفت. لیوان ها افتادند و ظرف ُسس روي میز ریخت و کفگیر 
توي  و  میز  روي  برج ها  از  مقداري  و  رفت  فرو  برنج ها  توي 
دیس مرغ ها ریخت و شکلش کاماًل  بهم ریخت. رعنا خیلي 
سریع لیواني را که داشت هنوز روي میز به پهلو دور خودش 

مي چرخید را گرفت و دستش را روي  بطري گذاشت.
سعید آقا ، واقعًا که، علي جون بازش کن.   -

علي آقا بطري را روي پایش گذاشت و با فشار محکمي در 
بطري را باز کرد و به دست مینا خانم که از دیدن میز هاج وواج 
مانده بود، داد. مینا در حالي که هنوز متعجب بود که کي سعید 

بطري  را بیرون برد وکي میز بهم خورده است، بطري را گرفت 
و در پارچ ریخت و به سمت میز آمد، انگار که تازه یخش باز 
شده باشد و میز را دیده باشد برق گرفتش، سریع دستمالي آورد 
و دوباره میز را مرتب کرد، اما نظم اولش نمي شد. تا ته مغزش 
مي سوخت. سعي کرد عصبانیتش را پنهان کند، با لبخندي سر 
میز نشست. هرچه رشته بود، پنبه شده بود. باالخره آنچه نباید 
پیش آمده بود. عالوه ب صحبت در مورد بچه دار نشدنش، در 
مورد عدم توانمندی در مهمانی هم پشت سرش حرف خواهند 
زد. از حاال باید خودش را براي شنیدن گفته هاي رعنا که پشت 
سرش پیش دیگر دوستان گفته بود، آماده مي کرد. تصور مي کرد 

مهماني بعدي چه حرفها باید بشنود.
باید ببخشید، رعنا جان. علي آقا.....  -

نه بابا علي هم از خودمونه.  -
توي دلش گفت »علي آقا شاید اما تو نه خانوم خانوما«.بعد 
از شام رعنا و علي رفتند. مینا آنقدر خسته و عصبي بود که دلش 
مي خواست سعید را له کند. درست از سر میز شام یک کلمه 
هم با او حرف نزده بود. بدون آنکه سري به آشپزخانه بزند به 
اتاق خواب رفت تا دراز بکشد. سعید که مي دانست اگر لب از 
لب باز کند با شلیک حرف ها و طعنه هاي مینا روبروست، کنترل 
تلوزیون را روشن  از مبل ها لم داد و  را برداشت و روي یکي 
کرد. عقربه ها تازه سا عت 10 را نشان مي دادند. خانه ساکت 
بود و جز صداي آرام و یکنواخت تلوزیون صدایي نمي آمد. تنها 
صداي بچه هاي همسایه بغلي از دیوار بین دو آپارتمان به گوش 
مي رسید. آن ها تازه سرشب شان بود چراکه مجیدآقا، آپارتمان 
بغلي سوپري داشت و به قول نرگش خانم همسرش صبح کله 
سحر مي رفت و شب بوق سگ مي آمد و خوب او هم مجبور 
چهره                   ي  الاقل  بلکه  تا  نگه دارد  بیدار  وقت  دیر  تا  بچه ها  بود 
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پدرشان از یادشان نرود. سعید بیشتر از آنکه تلوزیون  تماشا کند 
آپارتمان کناري و مشاجره   یا گوش بدهد، صداي بچه هاي  و 
و بازي شان و سروصداي نرگس خانم که فریاد میزد:» بچه ها 
را  آقا میاد«  ، اآلن سعید  ساکت دیر وقته، آروم ذلیل مرده ها 
دنبال مي کرد. دلش مي خواست برود و به نرگس خانم بگوید: 
» بابا بزار بازي شونو بکنن، فقط خودت صدا نکن، صداي داِد 

تو که بیشتره« 
یکدفعه  برق رفت و همه جا تاریک شد، انگار که به جیغ 
بچه ها وصل شده باشد، مثل بوقي که اتصالي کرده است، جیغ 
بنفش ممتددي کشیدند تا با صداي نرگس خانم که: » آروم، 
اآلن کبریت میارم«، بعد از چند دقیقه قطع شد وتبدیل به غرغِر 
همراه با گریه شده بود. مثل آنکه نرگس خانم کبریت پیدا کرده 
بود. براي مینا و سعید فرقي نمي کرد، وقت خواب شان رسیده 
بود، اما آپارتمان کناري غوغایي بود. نرگس خانم بلند بلند غرغر 
را تصور مي کرد.  او  و چهره ي  و سعید حرکات دست  مي کرد 
از دست شوهرهاشان عصباني  وقتي  زن ها  همه ي  او  نظر  به 

مي شوند یک شکلند.
هزار بار گفتم مرد یه دو شعله بخر بزن، به خرجش   -
نرفت که نرفت. باید همیشه یه چیز زندگیم لنگ باشه. مردم 
که نمیگن َمردم گوش نمیده و بیفکره، میگن زنه زنیت نداره، 
بخرجش نمیره. کوفت ساکت شو همه رو بیدار کردي. مردم 
که توون ما رو ندادن. اونا زندگي شون برنامه داره صبح مثل آدم 
مي خوان برن سر کار. خفه دیگه، َشم هم ندارم روشن کنم. باید 

همین طور کبریت بدست بشینم.
هنوز سعید آرام روي مبل لم داده بود و مینا هم روي تخت 
توي اتاق خواب بي آنکه هیچکدام بخواهند چراغي روشن کنند.
سرو صداي بچه ها و نرگس خانم هنوز مي آمد. سعید آرام بلند 
شد. کورمال کورمال روي میز مقابلش دنبال فندک مي گشت، 

به  باالخره فندک  تلق، جیرینگ،  به بشقاب ها مي خورد،  دستش 
دستش آمد و روشنش کرد. به سمت آشپزخانه رفت. کشوي سوم 
را بیرون کشید. یک بسته شمع بیرون آورد و به سمت دِر آپارتمان 
رفت. در را باز کرد. از بیرون بیشتر سروصداي بچه ها به گوش 
آپارتمان نرگس خانم را زد. صداي نرگس خانم را  مي رسید. دِر 
مي شنید: » واي، باالخره با سر وصداتون سعید آقا رو بیدار کردید. 
ساکت دیگه، ببینم کیه« در تاریکي در آپارتمان باز شد و نرگس 
خانم در چادري که معلوم بود چادر سفید گلدار است، نمایان شد. 
سعید آقا در حالي که فندکش را در دست روشن باال نگه داشته 
بود، سالمي گفت. نرگس خانم بعد از سالم شروع به عذرخواهي 

کرد، فکر مي کرد او براي اعتراض آمده است. 
ببخشید. شرمنده، برق نیست، بچه ها مي ترسن، داشتم   -

اتو مي کردم ، نمیدونم چي شد، یه دفه جرقه زد و قط شد. 
فکر کردم برق رفته. حتمًا از فیوضه. مي رم نگاه مي کنم.  -

اگه  ما  براي  نیستم،  زحمت  به  راضي  خدا  به  تورو  نه   -
میرین ،الزم نیست یه ساعت دیگه مجید آقا میاد.

الي در کمي باز شده بود. نرگس خانم شعله هاي اجاق گاز را 
روشن کرده بود. تنها نور خانه بود. حاال بچه ها هم کنار مادرشان 
به گوشه ي چادر او چسبیده بودند. با چشماني که در تاریکي برق 
میزد به سعید آقا نگاه مي کردند. انگار با رفتن برق انرژیشان قطع 
شده باشد حتي حال سالم کردن هم نداشتند. سعید گفت: این َچن 

تا َشمو فعاًل روشن کنید، من  پایین نگاهي مي ندازم.
دستتون درد نکنه. ببخشید تورو خدا.  -

شما بفرمایید، نگاهي مي کنم.  -
سعید به آپارتمان برگشت، در را که نیمه باز گذاشته بود باز 
کرد، مینا را مقابلش دید. او که متوجه بیرون رفتن سعید شده بود، 
نگران از اتاق خواب بیرون آمده بود و داشت دنبالش  مي رفت. با 
حالتي که سعي مي کرد عصبانیت و قهر خودش را حفظ کند ولي 
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نگران بود پرسید:» چي شده؟ چه خبره؟ باز چه دسته گلي به آب 
دادي؟ «

مشکل  دچار  برقش  خانم  نرگس  خونه ي  که  این  مثه   -
شده و فیوز پریده.

مگه برق نرفته؟  -
نه، فکر کنم از فیوز باشه. میرم نگاه کنم.  -

باشه  بگیر. ولش کن  کنتور جدا  یه  برو  گفتم  بار  هزار   -
صبح، کاري به آشپزخونه ندارم.

هم  روشنایي  میترسن.  بچه هاش  نیومده،  آقا  مجید    -
ندارن. میرم زود برمي گردم.

فندک به دست به سمت آشپزخانه رفت و فازمتر را از کشوی 
میز برداشت. مینا نگران تر از قبل سعي کرد خودش را عصباني تر 
نشان بدهد و گفت: »یه دفه کاري دست خودت میدي، ولش کن 

به ما چه! ما که به برق کاري نداریم. نرو پایین.«
سعید دستي به بازوي مینا زد و در آپارتمان را باز کرد و از پله ها 
پایین رفت. مینا که نگران سعید بود و از تاریکي هم مي ترسید، 
شمعي را روشن کرد و دنبال او پایین رفت. سعید در کنتور را باز 
کرد و فندک روشن را باال گرفت و توي آن را نگاه انداخت. مینا 
به او رسید و شمع را باال نگه داشت. سعید با نگاهي از او تشکر 
و  بود  زیادي  خاک  کنتور  توي  کرد.  خاموش  را  فندکش  و  کرد 
سعید دلش نمي  آمد دستش را سمت کنتور ببرد. باالخره دستش را 
به سمت فیوز برد. شصتي آن را فشار داد. برق ها براي لحظه اي 
روشن شدند و دوباره فیوز پرید. سعید گفت: » مشکل از باالست.«
با مینا با هم باال رفتند. نرگس خانم در پله ها بود. داشت پایین 
مي آمد. سعید آقا گفت :» یه جا سیم ها رو هم افتاده، برا همین 

فیوز مي پره.«
 هر سه با هم باال رفتند. حدود نیم ساعت بعد سعید آقا مشکل 
را پیدا کرده بود و سیم هایي را که باهم اتصالي کرده بودند با نوار 

چسب از هم جدا کرده بود. در تمام مدت سکوت آن 
دو حاکم بود و صدای نرگس خانم و دعوت بچه ها به خوابیدن 
و تالش آن ها برای نخوابیدن ذهن مینا و سعید را رقم می زد، 
یعنی آن ها هم می توانند صاحب کودکی شوند. دوباره با مینا با 
هم پایین آمدند، تا فیوز را بزنند. در راه پله پاي مینا روي یکي 
از پله ها لغزید. داشت مي افتاد که سعید دستش را دور کمرش 
وجود  لحظه  یک  براي  چسباند،  سینه اش  به  را  او  کرد،  حلقه 
فرا گرفت. سعید احساس سوزش و  را گرماي عجیبي  هر دو 
سنگیني روي لب هایش مي کرد و مینا هم تمام بدنش ِسر شده 
بود. سعید با لبخندي گفت :» تاریکي! آنقدرها هم بد نیستا.« 
مینا هم در حالي که سعي مي کرد کزکز بدنش را تاب بیاورد 
با خنده اي که انگار از چشم هایش بیرون مي زد گفت:»آره، اما 
اگه شمع دستت نباشه که بسوزي.« و دستهایش را دور گردن 
سعید حلقه کرد و بر گونه هاي سوزانش بوسه  اي گذاشت. آرام 
و با احتیاط پله هاي آخر را پایین آمدند. مینا شمع را باال نگه 
رنگ  بودي.  شده  خوشگل  چقدر  گفت:»امشب  سعید  داشت. 
را  که سرش  حالي  در  مینا  بال.«  میاد  بهت  بدجوري  صورتي 
این وروآن  آرامي  به  و  بود  فروبرده  باالآورده اش  در شانه هاي 
ور مي کرد لبخندي روي لب هایش حک کرد. سعید فیوز را زد. 
را فوت کند که  مینا خواست شمع  ماند.  برق ها روشن  این بار 

سعید دستش را به سمت کلید برق برد و آن را خاموش کرد.
اِه!  -

مگه نگفتي ما که به برق کاري نداریم، نرو پایین.  -
دوباره با همان شمع راه پله ها را در تاریکي باال آمدند و پس 
از شنیدن تشکرهاي نرگس خانم و دیدن چهره                          ي متعجب اوکه 
چرا در تاریکي باال آمدند، از او خداحافظي کردند و به آپارتمان 
خودشان رفتند. برق ها و شمع  را خاموش کردند و به اتاق خواب 

رفتند.
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ارسالن برکت 

موسیقی
 والیت عشق موسیقی متن فیلم والیت عشق به کارگردانی 
مهدی فخیم زاده است که آهنگسازی آن از بابک بیات و خوانندگی 
آن نیز از محمد اصفهانی می باشد که در سال 137۹ منتشر شد.

نسخه اصلی این آلبوم دارای 15 قطعه می باشد؛ که 4 قطعه 
از آن با صدای محمد اصفهانی می باشد.

  

   میشه ضامنم بشی
   ترانه سرا: مجید ذاکری    

   آهنگساز: غالمرضا صنعتگر     
   تنظیم: امید محبی

   میکس و مسترینگ: بابک شهرکی
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آهنگ مانی رهنما بنام یا محمد
یا محمد ترس من از دست های بسته است

یا محمد وحشتم از قلب های خسته است
ترانه: بابک صحرایی

آهنگ: مانی رهنما    
 تنظیم: حبیب خزایی فر

قطعه ی مهدی یغمایی بنام واال محمد
ترانه: احمد امیرخلیلی

موزیک: مهدی یغمایی
تنظیم: پوریا حیدری
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حال خوب

من یار مهربانم

زهرا خوش لهجه

برای هر فرد، داشتن رابطه صمیمانه، وجود ارتباطات 
اجتماعی مناسب و کسب موفقیت در کارهای مورد نظر و 
است  مهم  بسیار  تعیین شده  پیش  از  اهداف  به  دستیابی 
باالیی  اهمیت  امروز  دنیای  در  که  است  چیزی  این  و 
خود  از  رضایت  احساس  داشتن  در  مهمی  نقش  و  دارد 
این خواسته ها  به  دارد. مسلما رسیدن  انسان ها  و شادابی 
نیاز به آگاهی و یادگیری و بکاربستن آنچه آموخته شده 
تاثیر  تحت  عمر  پایان  تا  تولد  ابتدای  از  بشر  دارد.  است، 
فراگیری و آموزش است. چه آموزش های ساده و ابتدایی 
و چه آموزش های سخت و پیچیده. کودک می آموزد که 
چگونه توجه دیگران را به خود جلب کند و آنان را وادار به 
برآورده کردن نیازهایش کند. این یادگیری در طی کوشش 
و خطا و یادگیری مشاهدهای رخ می دهد. بعدها با رفتن 
به مدرسه و دیدن همساالن خود و توجه به معلم، بخش 
وقتی مستقل می شود  اتفاق می افتد.  یادگیری  از  دیگری 
به حالت دیگر  از حالتی  ادامه دارد، فقط  باز هم  آموختن 

تغییر می کند. 
این امر تا اخر ادامه دارد و اگر خوب دقت کنیم در اکثر 
روزهای زندگی خود به گزینه ” آهان” برخورد می کنیم. 
یعنی موضوعی هست که ما به تازگی آن را درک کرده ایم. 
اغلب افرادی که دچار تحول و تغییر و پیشرفت شده اند از 
درک مطالب خاص اما ساده آن هم به یکباره یاد می کنند. 
بتوانند  افراد در اطراف خود کسانی را دارند که  از  بعضی 

از آن ها یاد بگیرند، ولی بعضی ها از این نعمت محرومند. البته 
اگر در اطراف خودمان کسی را داشته باشیم که بتوانند همیشه 
موضوعات جدیدی برای ما داشته باشند، جای بسی خوشبختی 
دیگران  آنچه  یعنی  است،  فیلترینگ  مهم  موضوع  اما  است. 
بصورت کالمی در اختیار ما قرار می دهند از فیلتر درک و فهم 
آنان عبور کرده و تفسیر شده و ما نمی دانیم که مطلب مورد نظر 
از فیلتر چند نفر عبور کرده و چقدر تغییر کرده، با اصل مطلب 
چقدر فرق دارد. در بعضی مواقع مطالب، حتی کامال اشتباه و 
برعکس انتقال داده شده اند. یا گاهی ما درگیر اختالف نظر و 
تفاوت سلیقه افراد شده ایم و در نهایت برای تصمیم گیری دچار 

شک و تردید شده ایم.
وقتی برای کاری نیاز به همفکری داریم و از دیگران کمک 
سرزنش  و  مقایسه  دچار  می آید،  بسراغ مان  ترس  می گیریم، 
خاطر  آزرده  گاهی  و  می گیریم  قرار  قضاوت  مورد  می شویم، 
می شویم و ترجیح می دهیم که کار خودمان را انجام دهیم تا 
اینکه مورد اتهام واقع شویم. بعضی اوقات موضوع مورد نظر ما 
بگونه ایست که برای ما در ان موقع اهمیت باالیی دارد اما شاید 
برای دیگران پیش پا افتاده و بی اهمیت، حتی تمسخرآمیز باشد 

و ما از طرح آن شرم داشته باشیم.
 بدنبال کسی یا چیزی می گردیم تا حال ما را خوب کند. چه 
کسی بهتر از کتاب، این یار مهربان، که دانا وخوش بیان است! 

کتاب یک دوست جامع و خاضع و دانا و تواناست.
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جا  همه  است  الزم  بخوانم  کتاب  می خواهم  وقتی 
او، یک خلوت دو نفره. چشم  ساکت باشد و من باشم و 
در چشم کتاب، سراپا می شوم چشم و تماشایش می کنم. 
به  ورقش  هر  با  من  گوید.  می  و  می گوید  و  می گوید  او 
دیاری می روم، جایی را می بینم، با کسی آشنا می شوم که 
مختص درک و تصور من است. بیشترین سکوت عمرم را 
موقع کتاب خوانی دارم و بیشترین حرف شنوی را زمان 

مطالعه دارم. کتاب بی صدا، بیشترین حرفها را دارد!! 

آوایی.  و  لحن  و  دارد  چهره ای  کتاب  هر  من  برای 
نگاهی  با  و  دارند  صمیمانه ای  صدای  کتاب ها  از  بعضی 
مهربان حرف هایشان را می زنند و بعضی حالت آمرانه دارند 
را  نبایدها  و  باید  و  می دهند  تذکر  قاطعانه ای  حالت  با  و 
ایرادم را می گیرند و  با مالیمت   گوشزد می کنند، بعضی 
نصیحت می کنند و بعضی با بغض  قصه ای را برایم روایت 
می کنند و برخی دیگر با صدایی رسا حماسه های سرزمینم 
را یادآوری می کنند. دسته ای دیگر طنازانه حس عشق را 
گشاده رویی  با  هم  آنان  از  گروهی  می کنند.  زنده  من  در 
را برای لحظه ای هم که شده جای بهتری  لبخند دنیا  و 
می کنند و مرا شاد می کنند. من همه آن ها را دوست دارم. 
چون هر کدام گرهی را می گشایند. کتاب می تواند خلوت و 
تنهایی مرا پر کند و یاد بدهد و در ازای آنچه به من داده 

هیچ چیز طلب نمی کند.

جامعه ما از گذشته های دور تا کنون اهل ادب و هنر 
بوده و هست. در گذشته ادبیات کهن ما مملو از شعر و 
تمثیل، مسیر درست زندگی را با پند و اندرز به انسان ها 
می آموخته است. امروزه شیوه نگارش ها متفاوت شده و 
پرداختن به اصل موضوع و طرح مستقیم مطالب بیشتر 
مورد توجه است. به این ترتیب کتاب ها جنبه علمی و 
آموزشی پیدا کرده اند. آموزش ها یا توسط معلم انجام 
بهترین  دو  این  همراهی  البته  کتاب،که  یا  و  می شود 

شیوه آموزش است. 
امروزه عالوه بر کتاب، وجود دنیای مجازی، مسیر 
جدیدی برای مطالعه باز کرده است، اما نکته قابل توجه 
این است که خرده اطالعات از هم گسسته و متاسفانه 
گاهی اطالعات غلط موجب می شود که در افراد انگیزه 
مطالعه را کم کند. تشویق کودکان به مطالعه کتاب جز 
کارهایی است که ما باید انجام دهیم. تا در آینده افراد 
دانا و توانایی برای اداره جامعه داشته باشیم. افرادی که 

از دانستن و مطالعه خسته و سیراب نمی شوند.
حال و روزتان به نیکی 
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مهدی اسامعیلی راد

متولدین فروردین

و  باشید و مخصوصا قدر دوستی های خالصانه  ثابت قدم  در زندگی 
مخلصانه را بدانید که دوست خوب از برادر هم بهتر است. اگر اختالفاتی 
میان شما و خانواده یا اقوام و بستگان اتفاق افتاده است. عامل اصلی 
آن را جستجو و پیدا کنید و اگر خود شما عامل اصلی و تقصیر کار بودید 

مردانه و انصافانه معذرت بخواهید و در جبران مافات بکوشید.

متولدین اردیبهشت

شما خودتان را پیدا می کنید و زمان بیشتری را صرف با یک خواهر یا 
برادر خواهید کرد. یک همسایه بیش از حد به شما نزدیک شده. خانه 
شب  یک  یا  و  شود  استفاده  مالقات  محل  عنوان  به  است  ممکن  شما 
میزبان همه باشید. طرح رقابتی شما از اواسط این ماه رو به رشد است و 
اگر شغل شما در ارتباط با رودرویی با مردم یا فروش باشد واقعا خواهید 

درخشید.

متولدین خرداد

با  که  است  خانواده هایی  مرهون  خوشبخت  اجتماع  باشد  یادت 
سازندگی و تربیت شایسته خود اجتماع فردا را به سوی نور و روشنایی 
سوق می دهند. این ماه پر خیر و برکت در زندگی ات خواهد بود. پس اگر 
مقابل خطای  در  بکن.  را  تمام تالشت  در فکر تشکیل خانواده هستی، 

دیگران گذشت کن، همانطور که از عیوب خودت چشم پوشی می کنی.
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متولدین تیر

تالش هایتان موفقیت آمیز بوده و فداکاری شما در کارها باعث رشد 
خودتان  شغلی  رشد  برای  جدید  ایده های  از  پر  می شود.  هویت تان 
پیش  مکاتبات  در  شتاب  دلیل  به  هم  انگاری  سهل  یکسری  هستید. 
می آید. مهارت های اجرایی در این ماه فعال هستند. تصمیم گیری های 
حساس باید به درستی انجام شوند. زندگی زناشویی عادی است و باید 

از بی حوصلگی با شریک زندگی تان جلوگیری کنید.

متولدین مرداد

در این ماه عملی نیک و خداپسندانه انجام می دهید که در قبال این 
عمل، خداوند صد چندان آن را ارزانی خواهد کرد و خودتان نیز خوشحال 
و  است  پسندیده  و  نیکو  بسیار  که  دارید  نیتی  شد،  خواهید  مسرور  و 
و  به هدف خود می رسید  نیت  این  اجرای  در صورت  که  باشید  مطمئن 

موفقیت را در آغوش خواهید کشید اما در این راه نباید تعجیل کنید.

متولدین شهریور

آنچه را که هم اکنون دارید قدرش را بدانید؛ اگر در تالش برای بهبود 
قرار  دارید  که  آنچه  و  مسیر  همان  تداوم  در  را  تالش  هستید،  شرایط 

دهید.

بزرگترین  از  کنید؛ شما یکی  باز  نعمت های خداوند  به  را  چشمانتان 
نعمت ها را دارید، جفا و ستم است.
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متولدین مهر

در این ماه احساس می کنید که باید از نظر احساسی تعدیل شوید و 
می خواهید انرژی اضافی خود را تخلیه کنید.

اگر با همکارتان درگیر یک بحث جدی شوید این بحث به نفع شخص 
شروع کننده تمام می شود و در عین حال وظایفی که قبال به خوبی تعریف 
نتیجه این بحث به سرعت روشنی خود را از  شده اند، ممکن است در 

دست بدهند.

متولدین آبان 

   در این ماه بعضی چیزها بر وفق مرادتان نیست و از همین رو سخت برآشفته 
می شوید و فورا همه را محکوم می کنید که چرا آنچه می خواسته اید عینا انجام 
نشده است اما باید بدانید که اینگونه به آرامش نمی رسید. باید کمی هم به 
دیگران حق بدهید و باور کنید که گردش روزگار حساب و کتابی دارد، اگر خدا 

را باور دارید گله مندی معنا ندارد. 

متولدین آذر

شما  از  را  زمان  باشید  مراقب  پس  گنجینه هاست  غنی ترین  زمان، 
نگیرند یا آن را از دست ندهید. با صداقت به زندگی تان گرما ببخشید و 
سعی کنید اشتباهات گذشته را تکرار نکنید. اگر قصد سفر دارید، بهتر 
است آن را به بعد از انجام اموری که به شما محول شده موکول کنید. 
در حرفه خود ممتاز می شوید و موقعیت اقتصادی خوبی برایتان فراهم 

خواهد شد.
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متولدین دی

این ماه نقشی که شما در جهان بیرونی دارید باعث می شود بیشترین 
تمرکز خود را روی کار و وظیفه تان بگذارید چرا که خورشید وارد دهمین 
آزادی  که  نباشید  مایل  شما  شاید  اما  می شود  شما  شغلی  مسیر  خانه 
خود را از دست بدهید، حتی اگر بدانید که در قبال این کار موفقیت را 
به دست می آورید و در نهایت، شما مسئولیت خود را بر مستقل بودن 

ترجیح می دهید، حتی اگر از تصمیم خود راضی و خشنود نباشید.

متولدین بهمن

بعد از مدت ها تالش مداوم، دیگر باید کمی به خود استراحت بدهید 
و کمی از آرامش موجود لذت ببرید. موقعیتی برای تان پیش خواهد آمد 
که مجبور به قضاوت در مورد موضوعی می  شوید. سعی کنید این کار را 
به دور از هرگونه سوگیری و پشتیبانی انجام دهید. نتیجه این قضاوت 

اثرات روحی برای شما به دنبال خواهد داشت.

متولدین اسفند

در این ماه برای شما شرایط تازه ای بوجود می آید و ناگهان تصمیم 
می گیرید که بالخره برنامه ریزی کنید و شروع به کار نمائید. روش های 
کناره گیری و دوری شما ممکن است تا االن نتیجه داده و موفقیت آمیز 
بوده اما شرایط بسرعت تغییر کرده و ممکن است شما مجبور باشید که 
تمام تمرکز خود را روی این تصمیم بگذارید که چگونه می توانم کاری را 

که شروع کرده ام را به خوبی به پایان برسانم؟
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بهنوش منازیان

عطرماهتولدبرایآبانماهیها

متولدین آبان احساساتی و درونگرا هستند و قدرت روحی و روانی باالیی 
افراد به عطر هایی  این  این ماه عنصر آب است و  با  دارند. عنصر مرتبط 
عالقه  دارند که جذاب و باشکوه باشند. کیفیت عطر اهمیت زیادی برای 
آن ها دارد و نوت های مورد عالقه آن ها مشک، چوب صندل، گرپ فروت، 

پاتچولی، فلفل صورتی و وانیل است.

چند نمونه از عطرهای مناسب برای خانم های متولد آبان

Amouage Beloved

عطری است بسیار شکیل و خوشبو که با رایحه نیمه 
شیرین و کمی کثیف و چرکین مشک آغاز

می شود و حضور گل های رز و بابونه در کنارش حسی 
گلدار، کمی سبز، پودری و بی نظیری را ایجاد می کنند. با 
گذر زمان عطر با حفظ حالت گلی و نیمه شیرین و مشک 
گیاهی  خاکی،  حالتی  هندی  نعنای  اضافه شدن  با  خود  دار 
و تلخ پیدا می کند تا با رایحه ای کالسیک و شیک و زنانه 

روبرو باشیم.

وقتی به شیشه ی این عطر نگاه کنید، خیلی   زود با شکل   
جالب و زیبای آن ارتباط برقرار خواهید کرد. روی شیشه، 
نام و نشان تجاری آمواج به رنگ طالیی و به شکل واضحی 
مشاهده می شود. در طالیی بطری، به شکل گنبدی کوچک 

آن قرارگرفته است. مایع  است که یک نگین قرمزرنگ روی 
طالیی رنگ درون بطری از روی شیشه ی شفاف آن به راحتی 

دیده می شود.
رایحه اولیه: ادویه گل میخک، اسطوخودوس، رز، یاس، 

هل، سالویا اسکالریا، بابونه
جاوید،  گل  لوبان،  یالنگ،  گل  بنفشه،  میانی:  رایحه 

البدانیوم، صمغ کندر، نعناع هندی
رایحه پایه: وانیل،  چوب صندل سفید، چرم، عنبر، مشک 

، فیبر بیدستران، مشک زباد، سدر
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Tom Ford White Patchouli

عطر ادکلن زنانه تام فورد وایت پچولی در سال 2008 
توسط شرکت فرانسوی ژیوادان طراحی و به دنیای عطر 
این محصول جزء بهترین های عطر زنانه  معرفی گشت. 
در سال های اخیر می باشد که از همان روز اول ورودش 
داشته  همراه  به  خوبی  بسیار  فروش  کنون  تا  بازار  به 
قرار  داشتنی  دوست  و  محبوب  عطرهای  دسته ی  در  و 
در  می توان  را  آن  شیرین  و  خنک  رایحه ی  گرفته است. 

دسته ی 
رایحه ی گل های مدیترانه ای طبقه بندی نمود که بوی 
گل های سفید معطر موجود در آن جذابیت ، گیرایی و حس 
به  میخواهد  عاشق  بانوی  یک  که  آنچه  هر  و  رمانتیک 
همراه خود می آورد. در وصف سازنده این عطر همان بس 
که تا کنون بهترین و پرفروش ترین عطریات جهان توسط 
خانه فرانسه تولید و معرفی می شوند که این بار نیز یکی 
دیگر از پروژه های قهرمانانه و موفقیت آمیز خود را در 

سال2008  به جهانیان نمایش داده است.
کنید،  دقت  محبوب  فورد  تام  این  شیشه ی  به  اگر 
به سرعت محو زیبایی آن می شوید. روی شیشه ی سفید و 
محکم این عطر، نام وایت پاتچولی روی یک پالک طالیی 
یک  بطری،  گردن  دور  می خورد.  چشم  به  و  شده  حک 

با یک پالک کوچک که روی  پیچیده شده که  نخ طالیی رنگ 
بلند  و  کشیده  بسیار  بطری  در  می شود.  قفل  بسته،  نقش  آن 
بوده و با خطوط موازی و افقی زیادی که روی آن قرار دارد، 
نشان دهنده ی حرکت رو به باال و موفقیت آمیز این عطر است. 
در رایحه ی ابتدایی آن ترنج به همراه  گل های گشنیز ، دسته 
گل های سفید و گل صد تومانی بنفش به استقبال شنونده آمده 
که چندی بعد جای خود را به رایحه ی میانی داده که در آن فلفل 
با ضربان قوی یاس و رز نمایان شده و در پایان در رایحه ی 
اصلی و پایانی بخور به همراه نعناع هندی و چوب های جنگلی 

به اتمام می رسد.
رایحه اولیه: ترنج، گل صدتومانی، گل های سفید،  گشنیز

رایحه میانی: رز، یاس، گل ختی
رایحه پایه: روایح چوبی، روایح دودی , نعناع هندی
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چند نمونه از عطرهای مناسب برای آقایان متولد آبان

Dior Fahrenheit

فارنهایت جزئی از تاریخ عطر است و تنها متعلق به 
دیور نیست. زمانی که تولید شد با استقبالی بی نظیر مواجه 
شد و یکی از علل آن طراوت خاصی بود که در این عطر 
استفاده شده بود، زیرا در آن دوران هیچ یک از کمپانی ها 
در عطرهای مردانه خود چنین ترکیبی را به کار نمی بردند 

و اغلب رایحه ها بسیار سنگین و غلیظ بودند.
رایحه این عطر با بوی گرم چرم، دانه تونکا، کهربا، 
نعناع هندی، مشک و خس خس شروع شده، شما را از میان 
چوب  سوسن،  و  صدپر  میخک  امین الدوله،  یاس  گل های 
صندل و برگ بنفش عبور داده و به بوی اسطوخودوس، 
بابونه  ترنج،  گل جوز، سدر،  زالزالک،  ماندارین،  پرتقال 
و لیمو می رساند. رایحه این عطر در مجموع به بوی چرم 
حس  مجموع  در  عطر،  این  رایحه  است.  شبیه  چوب  و 
بوی چرم را به شما می دهد. بوهایی که اصالت، اعتماد و 

رسمیت را یادآور خواهد بود.
نمایش  به  را  مردانه  از عطر  مدرن  و روحی  خالقیت 
عطر  و  عطر  دنیای  به  را  جاودانه  اثری  دیور  و  گذاشت 
فارنهایت  ماند.  خواهد  جاودانه  که  کرد  تقدیم  دوستان 

همچنان در صدر ۱۰ عطر پر فروش جهان قرار دارد! 
رایحه ای  خود  شامه  بر  بنا  هر کس  فارنهایت:  رایحه 
را  فارنهایت  که  زمانی  می کند.  حس  عطر  این  در  را 
تست می کنید بعضی افراد رایحه ای با طراوت از خیار به 
مشامشان می رسد و عده دیگری رایحه ای مصنوعی و نفت 
مانند )البته نه به آن تندی( را احساس می کنند. طراوت و 
خنکی مالیم مورد نظر ناشی از اسانس قوی برگ های گل 
بنفشه در نت میانی است که با شدت به نت اول می آید و با 

سایر ترکیبات نت ابتدایی نظیر اسطوخودوس، سدر، نارنگی، 
گل بابونه . . . و کمی طعم شیرین خفیف مخلوط می شود.

هر چه زمان بیشتری از تست اولیه می گذرد رایحه چرم در 
نت انتهایی بیش از قبل خود را آشکار می کند و در اینجاست 
که فارنهایت کامالً در تضاد با نت ابتدایی خود حرکتی رو به 
گرمی را آغاز می کند و چرمی، سنگین ، با رایحه ای مصنوعی 
به  آن  در  چوب  عطر  همراه  به  کمی  تندی  می شود.  غلیظ  و 
وجود می آید و نت ابتدایی و طراوت آن به میزان بسیار زیادی 

محو می شود.
مردی در نهایت کمال: روح فارنهایت جمعی از تضادها را 
در خود دارد . کالسیک و در عین حال مدرن است . کاراکتری 
آزاد و رها دارد با این حال بسیار متشخص ، جذاب ، شیک و با 
نفوذ است . فارنهایت مردی در نهایت کمال و بلوغ و متمایز از 
دیگران است . مردی پخته که در کنار ساحل غروب خورشید 

را نظاره می کند.
رایحه اولیه: اسطوخودوس، ماندارین، جوز، سدر، ترنج  

لیمو، بابونه، زالزالک
رایحه میانی: جوز، شهد عسل، گل میخک، چوب صندل، 

برگ بنفشه، گل یاس، سوسن، سدر
رایحه پایه: چرم
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گل  جوز،  زعفران،  هل،  صورتی،  فلفل  نت های  از 
این  شده است.  تشکیل  هندی  نعناع  و  چرم  شمعدانی، 
و  مردانه  تاریک،  سنگین،  بسیار  عطر  یک  محصول 
گران قیمت می باشد. هر چه بیشتر از این عطر استفاده 

می کنید، مطمئنا بیشتر عاشقش می شوید.

عطرهایی  که  اپیک  مردانه ی  زنانه،  جفت  معرفی 
مدیر  توسط  می باشند،  آمواژ  برند  از  جدید  و  لوکس 
خالق این کمپانی یعنی کریستوفر چونگ صورت گرفت. 
و  پوچینی  توراندخت  از  الهام  با  عطرها  این  دوی  هر 
برای به نمایش کشیدن سفر جاده ی ابریشم از چین به 
عربستان سعودی طراحی گشته است. رایحه ی این عطر 
تداعی گر ثروت و کاالهای تجاری در آسیا از قبیل طال، 
ترشی جات  ادویه جات،  پشم،  ابریشم،  چای،  مروارید، 
عناصر  از  بی نظیر  ترکیبی  همراهی  به  بخوردان  و 
چشمگیر از این برند می باشد. عطر مردانه ی اپیک را 
می توان در دسته ی گروه بویایی رایحه های چوبی شرقی 

طبقه بندی نمود.

که حال و هوای  است  آقایانی  این عطر مخصوص 
تند و گرم عطرهای شرقی را می پسندند. اپیک به طور 
به  وقتی  است.  شده  طراحی  خاص  و  لوکس  ویژه ای 
چیزی  اولین  می کنید،  نگاه  پرفیوم  ادو  این  شیشه ی 
که توجه شما را به خود جلب می کند، رنگ سبز آن و 
نشان تجاری آموژ که با رنگ طالیی روی آن حک شده 
خواهد بود. بعد از آن در سلطنتی بطری با رنگ طالیی 

و نوشته ای که مدل اپیک را نشان می دهد به همراه نگین سبزرنگ 
به خود  را  بیننده ای  نگاه هر  گرفته  قرار  در  پیشانی  در  که  کوچکی 
خیره می کند. به محض اسپری، بوی فلفل صورتی، هل، زعفران، جوز 
هندی، زیره ی سیاه و مورد سبز همه و همه تندی موردنظر شما را 
ایجاد می کنند. با وجود این عناصر، گویی در بازارهای هندوستان و 

چین قدم می زنید.
در نت اولیه ی رایحه ی این عطر  فلفل صورتی، زعفران، جوز و 
هل به شما عزیزان ارائه می گردد. در قلب و در میانه ی راه ضربانی 
از مر و گل شمعدانی با شامه ی مصرف کننده برخورد داشته و در نت 
پایانی و انتهای مسیر عنصر گرانبهای عود به همراه بخوردان، چرم 
و نعناع هندی این رایحه را پایدار می سازد. طراحی بطری این محصول 
سلطنتی  یشم  سنگ  بر  نگاهی  با  و  بوده  بی نظیر  خود  نوع  در  نیز 
عربستان  طالی  کشاندن  نمایش  به  برای  طالیی  جزئیات  با  چین  از 
سعودی طراحی شده است. کاور این محصول نیز با رنگی قهوه ای که 
یادآور چمدان های چرم کشور چین در زمان باستان می باشد، طراحی 

گردیده است.
یک شاهکار که بوی بسیار مردانه، سنگین و خاصی دارد. عطری 
با دوام بسیار عالی، بسیار مناسب شب و مهمانی های رسمی و بسیار 
از بوی  بازهایی که  به فرد. در ضمن معدود عطر  شیک و منحصر 
صندل و عود و مشک و عنبر خوششان می آید، به این عطرها عالقه 
بسیار دارند و کسانی که با عطرهای عربی کنار می آیند و رایحه صندل 

و مشک را خیلی دوست دارند، عاشق این عطر خواهند شد. 
رایحه اولیه: جوز، فلفل صورتی، هل، زیره، زعفران، صمغ کندر

رایحه میانی: شمعدانی، صمغ درختچه مر
رایحه پایه: روایح دودی، چوب صندل سفید، چرم، مشک، فیبر 

بیدستران، بوته وحشی جاوی، سدر، عود، نعناع هندی
-
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 فرم عضویت

همراهان گرامی مجله ذهن آویز
اولین باشید!

به محض نشر نسخه الکترونیکی ذهن آویز آن را دریافت  کنید!
کافی است اطالعات زیر را به آدرس ایمیل ما ارسال کنید.

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایمیل جهت ارسال اطالعات

نام: 

نام خانوادگی:
سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:
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