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بهار و نوشدن طبیعت همیشه و همواره در ادبیات و اشعار 
کهن ما ایرانیان جای داشته و دارد. بهار را آغاز و تازگی دوباره 
گویند تا آن جاکه هر آغازی را به بهاری دوباره تشبیه کرده اند.

خوشحالم که مجله ذهن آویز آغاز کار خود را با طلیعه بهار 
بزرگان رقم خواهد زد و  تولد  اعیاد شعبانیه و  و مصادف شدن 
این شروع را به فال نیک خواهم گرفت. امسال شادباش بهاری 
با انوار الهی و سال روز مبعث حضرت رسول اکرم که درود و 
داد.  جال  را  روحمان  باد،  مهربانی ها  پیامبر  بر  خداوند  رحمت 
بهاری مزین به اعیاد شعبانیه و والدت گوهران عالم امام حسین 
ابوالفضل العباس علیه السالم و چهارمین  علیه السالم، حضرت 
پیشوای مسلمین امام زین العابدین علیه السالم می تواند بهترین 
نقشه  ایشان  سلوک  و  سیره  اگر  زند،  رقم  برایمان  را  بهارها 
و  آرامش  از  سرشار  و  سازگارانه  زیستن  سبک  باشد.  راه مان 
آکنده از خوبی ها، رحمت و عشق سبک زیستن اسالمی-ایرانی 
و  امنیت  از  زندگی سرشار  است و خود می تواند تضمین کننده 
سالمت باشد. ماهنامه ذهن آویز قصد دارد با پرداختن به مسایل 
و رویکردهای جامعه از منظر سالمت گامی هرچند کوچک در 
راستای بهداشت روان و سالمت میهن اسالمی بردارد. محوریت 
موضوعات و مطالب ماهنامه بر اساس سالمت روان خواهد بود. 
سالمت، بحث روز جوامع عصر حاضر از جمله ایران است. 
نامگذاری هجدهم فروردین ماه بعنوان روز سالمتی ما را بر آن 

سرآغــــاز ...
دکتر انیس خوش لهجه صدق

    قفس بشکن کــزین دام گلــوگیر
             اگر خواهی شدن اکنـــون توان شد

    چه می جویی به نقد وقت خوش باش
             چه می گوئی که این یک رفت و آن شد

    یقین می دان که چون وقت انـدر آید
             تو را هم می ببــاید از میـــــان شد

    چو باز افتـــادی از ره، ره ز ســر گیر
             که همـــره دور رفت و کــاروان شد

    بالیی ناگهـــان اندر پی مــــاست
             دل عطــــار ازیـن غـم ناگهان شد

جهـــــان از باد نــــوروزی جـوان شد
زهی زیبا که ایـــن ساعت جهان شد   

شمال صبحدم مشکین نفس گشت
صبای گــــرم رو عنبرفشــــــان شد   

تو گـــویی آب خضــــر و آب کـــوثر
ز هــــر سوی چمن جـــویی روان شد   

چو گــل در مهد آمد بلبـــــل مست
به پیــش مهد گـل نعــــره زنـان شد   

کجــــایی ساقیــــــا درده شــرابی
که عمرم رفت و دل خون گشت و جان شد   

داشت تا درخصوص سالمتی و اهمیت شناخت ابعاد آن سخن 
نبود  تنها  بگوییم. در تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمت 
روانی،  جسمانی،  ابعاد  تمام  در  سازگاری  بلکه  نیست  بیماری 
اجتماعی و فرهنگی- مذهبی و نبود هرگونه رنج در تمامی ابعاد 
زندگی خواهد بود. امروزه ابعاد فرهنگی-اجتماعی و روان بیش 
از بعد جسمانی مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت پرداختن 
شناخته  جامعه ای  هر  ضروریات  از  روان شناختی  مسایل  به 
می شود. به طور مثال سازمان بهداشت جهانی روز دوم آوریل 
آگاهی درخصوص  روز  به عنوان  را  فروردین  پانزده  با  مصادف 
بیماری اوتیسم برای افزایش سطح سواد سالمت جامعه درنظر 

گرفته است.
نگاه  با  روز  مسایل  به  دارد  قصد  ذهن آویز  ماهنامه 
روان شناختی و جامعه شناسی بپردازد. شناخت انسان ها با توجه 
به نوع فرهنگ و قومیت آن ها می تواند آثار متفاوتی بر روان و 
سالمت آدمی داشته باشد. بخشی از فرهنگ هر جامعه ادبیات 
و هنر می باشد. شعرا و نویسندگان با خلق آثار خود تاثیر شگرفی 
بر شکل دهی باورها و سبک زندگی افراد جامعه دارد. در این 
شماره با توجه به رویدادهای فروردین ماه سبک زندگی مناسب 
و  معلولیت ها  فصلی،  حساسیت های  به  مبتال  بیماران  برای 
بیماری های ژنتیکی اشاره شد. امید است بتوانیم از طریق این 

رسانه به هموطنان عزیز اطالع رسانی مناسبی داشته باشیم. 
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ایمان بنکدار
مفهوم  به  ابتدا  است  بهتر  مذکور  جمله  بهتر  درک  برای 
جزء به جزء و سپس به استنباط کلی از آن بپردازیم. به راستی 

سالمت یعنی چه؟
علوم  و  سالمت  حوزه  متخصصان  اکثر  امروزه  که  آنچه 
به  سالمت  که  است  این  دارند  نظر  توافق  آن  سر  بر  انسانی 

معنی داشتن سالمت کامل فیزیکی، فکری و اجتماعی است.
سراسر  در  انسانی  نفرات  کلیه  "همه"  از  مقصود  قطعا  و 

جهان است.
حال باز میگردیم به جمله.
شاید بتوان این گونه گفت:

برای همه  را  آن  بتوان  راه کارهایی هستیم که  به دنبال  ما 
پیش  دنیا  سراسر  در  انسانی  افراد  بیشتر  الاقل  یا  مردمان 
گرفت تا همگان بتوانند از یک سالمت نسبی فیزیکی و روانی 
برخوردار باشند و توانایی سازگاری با محیط و اجتماع خود را 
افزایش دهند و اگر مردمان در پیروی از این راه کارها همکاری 
سالمت  سطح  که  داشت  امید  می توان  باشند  داشته  جهانی 

جهانی ارتقاء خواهد یافت 
و ساالنه هزینه ای عظیم 
چه  و  مالی  به لحاظ  چه 
روانی  و  زمانی  به لحاظ 
از  اعم  سالمت،  صرف 
سالمت روان و فیزیک و 
انواع بیماریها در کشورها 
این هزینه  و  نخواهد شد 
مطلوب تر  مسیری  در 
خواهد  قرار  استفاده  مورد 

گرفت.
مسیر  این  در  قطعا 
میسر  قطعیت  به  رسیدن 
نخواهد بود ولی دسترسی 

به حد نهایی کمال مطلوب است.
با این تعاریف اولین و معقول ترین راه، پیشگیری از بیماری 

است.
ما به وضوح واقف هستیم که خدمات سالمت در سراسر دنیا 
در طیفی از کمترین خدمات تا بیشترین خدمات نسبی گسترده 
که  کرد  خواهیم  اشاره  راه کاری  چند  به  این جا  در  ولی  است. 

تقریبا برای همگان قابل اجرا و دسترسی باشد.
با وجود این که ژنتیک، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی-

اقتصادی، محیطی و سیاسی بر سالمت تاثیر بسزایی دارد ولی 
می توان با کمک از شیوه های زیر هدف بحث شده در ابتدای 

متن را دنبال کرد.
۱. باال بردن سطح آگاهی جهانی در مورد نوع و چگونگی 
انواع  از  پیشگیری  جهت  سودمند  و  مفید  تغذیه  زمان بندی  و 

بیماری مخصوصًا بیماری های مزمن.
۲. آگاهی دادن از عواقب ناشی از انواع بیماریهای جسمی و 

روانی و هزینه های تحمیل کننده به خانواده ها و جامعه.

مت  سال
همه  ای

بر

همه 
مت سال

و
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ایمن  دلبستگی  ایجاد  و چگونگی  فرزندپروری  آموزش   .۳
از آسیب های روانی در  نوزادی و کودکی جهت پیشگیری  در 

بزرگسالی.
جهت  بارداری  دوران  در  تغذیه  و  فعالیت  نوع  آموزش   .۴
و  مادر  برای  هم  زایمان  از  پس  بیماری ها  انواع  از  پیشگیری 

هم نوزاد.
و  کافی  به اندازه  حمایت  چگونگی  و  میزان  آموزش   .۵  
متعادل از کودک جهت مستقل شدن و عدم وابستگی در آینده.

جهت  پرورش  و  آموزش  نظام  به  آموزش  و  تغییر   .۶
جلوگیری از آسیب های احتمالی که منشأ در دوران تحصیل و 
شیوه برخورد مسئولین مدارس دارد. مثل تغییر نگرش نسبت به 

دانش آموز درون گرا.
۷. آموزش روابط مطلوب میان فردی، میان فرد و اجتماع و 

چگونگی حل تعارضات درونی.
۸. آموزش مهارت های زندگی و حل مسئله در همه سطوح، 

سنین و جنسیت های جامعه.
و  ورزش کردن  مورد  در  جمعی  آگاهی  سطح  باالبردن   .۹
ادراک  رساندن  و  عدم  تحرک  از  ناشی  مضرات  و  آن  فواید 
ویژه ای  امکانات  لزوما  تحرک  و  ورزش  که  امر  این  به  افراد 
مثل  می شود  واقع  مؤثر  بسیار  ولی  پیاده روی،  مثل  ندارد  نیاز 
تحقیقاتی که نشان می دهد حتی با یک بار ورزش کردن مقدار 
قابل مالحظه ای از احساس افسردگی افراد کاسته شده است. 

)از بدو کودکی تا سالمندی(
۱۰. تغییر نگرش نسبت به زیبایی و تناسب اندام و رسیدن 
با الگوی سالمت تناسب اندام )نه بیش از حد کاهش وزن و 

نه اضافه وزن(
۱۱. آموزش تغییر افکار و نگرش نسبت به مشکالت موجود 

و چگونگی کنارآمدن و پذیرفتن موضوع.
۱۲. آموزش چگونگی تغییر رفتار که شامل:

● ایجاد قصد و انگیزه تغییر.
● درنظرگرفتن نوع و محاسن تغییر. 

● درنظرگرفتن معایب عدم تغییر.
● ایجاد تغییرات جزئی در رفتار و افکار و نگرش.

● به صورت فعال رفتار جدید را دنبال کردن.
● استمراربخشیدن مداوم به رفتار تغییرکرده با کمک گیری 

از تقویت های درونی و محیطی.
مورد  در  غلط  باورهای  به  نسبت  نگرش  تغییر  ایجاد   .۱۳
انواع خدمات سالمتی که مطلوب است ولی مورد پذیرش عموم 
نیست. مثل نگرش افراطی نسبت به مضرات دارو و یا نگرش 

منفی نسبت به روان درمانی.
۱۴. آموزش های عمومی در مورد مضرات استفاده از انواع 
دخانیات و مواد مخدر و نوشیدن الکل و سودمندی ترک این 

مواد و ایضًا آموزش چگونگی استفاده از وسایل جلوگیری.
۱۵. ایجاد و ارائه الگوهای موفق انسانی و رسانه ای در این 

مسیر برای عموم جامعه.
معنای  از  و صحیح تر  عمیق تر  بهتر،  درک  در  تالش   .۱۶
زندگی و رسیدن به نوعی معنویت به دور از جهل و خرافات که 
تحقیقات بیانگر آن است که در پیشگیری، سیر و درمان انواع 

بیماری های طبی و روانی موثر است.
۱۷. ارتقاء بخشیدن به سطح عزت نفس، اعتماد به نفس و 

امید در کلیه سطوح سنی.
تاثیر  بیشترین  فوق  ذکرشده  موارد  آن که  مهم  نکته   .۱۸
را زمانی دارد که از داخل خانواده ها شروع و کم کم به محیط 

تعمیم یابد.
بدیهی است که مقوله سالمت جهانی بسیار گسترده تر از آن 
است که در این چند سطر بگنجد. ما در این جا بنا به اقتضای 
روز ملی سالمت مصادف با ۱۸ فروردین ماه به بخش کوچکی 
از موارد اثرگذار بر سالمت جسم و روان اشاره کردیم. امید است 
ارتقای سطح آگاهی آحاد جامعه بتواند در کاهش بیماری ها و 

افزایش سالمت در تمامی ابعاد زیستن افراد جامعه مؤثر باشد.
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گفت وگوی ویژه

سـید امیـر سـیدزاده تهیـه کننـده سـینما و تلوزیـون بـا 
سـابقه ای ۱۵سـاله کـه نتیجـه آن سـاخت حـدود ۷۵۰۰ دقیقه 
سـریال و ۲۰ تلـه فیلـم بـرای تلویزیـون و هم چنیـن ۱۳ فیلم 
سـینمایی بـرای سـینما اسـت کـه اکثـراً موضوعاتـی جـذاب، 
اجتماعـی دارد و منتقدیـن نقدهـای جذابـی بـر آن نوشـته اند. 
فیلم هایـی از جملـه: مـادر قلـب اتمـی، آمیـن خواهیـم گفـت، 
خانـوم، سـهیال شـماره ۱۷، ناخواسـته، زندگـی جـای دیگـری 

هسـت، خاطـرات پاییـزی، شـهری کـه نمـی خوابـد و ... .
ایـن تهیه کننـده متعهـد و دلسـوز حداقـل ده کارگـردان 
اولـی را بـه سـینمای ایـران معرفـی کـرده اسـت. بـه بهانـه 
سـاخت سـریال عروسـکی تاک شـو )وزه پالس( با اپلیکیشـن 
فیلیمـو و پخـش آن در ایـام نـوروز، همچنیـن دریافـت اکانت 
جهانـی پخـش از کمپانـی IMDB طـی مـدت کوتـاه سـاخت 

گفت وگوی ویژه  با

سیدامیر سیدزاده
تهیه کننده مجموعه وزه پالس

مهرک اخص

ایـن مجموعـه و روند سـریع محبوبیـت این مجموعـه در بین 
برنامه هـای فرهنگ سـاز فضـای مجـازی بـا تهیه کننـده ایـن 
مجموعـه جنـاب آقای سـید امیر سـیدزاده به گفتگو نشسـتیم.

سالم
ضمـن تبریـک سـال نـو و تبریـک موفقیـت شـما   -
درخصـوص برنامـه وزه پـالس، بـا توجـه بـه نـوع تفکر شـما 
درخصـوص انتخـاب برنامـه هـا و سـاخت آنها، ممنون میشـم 
در مـورد ضـرورت سـاخت برنامه وزه پالس صحبـت بفرمایید. 
برنامـه وزه پـالس تقریبـا از حـدود ۵ مـاه پیـش که طرح 
آن از طـرف خانـم قره خانـی و آقـای مهـدوی بـه مـن ارائـه 
شـد بعنـوان برنامـه ای کـه مـی توانسـت هـم بصـورت تاک 
شـو عروسـکی و هـم در قالب طنز بـا پرداختن به مسـائل روز 
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یژه
ی و

وگو
فت 

گ

سـرکار خانم الهـام قره خانی، جناب آقـای مهرتاش مهدوی 
کارگردانـان برنامـه هسـتند. اجرا توسـط جنـاب آقـای داریوش 
بشـارت صورت می گیرد. گویندگان و صداپیشـگان عروسـک ها 
آرمان غفاریان و ارشـیا شریعتی هسـتند و عروسک گردانان وزه 
و مـزه جنـاب بهـرام بهبهانـی و سـرکار خانم بهنوش شـریعتی 
هسـتند. الزم بذکـر هسـت تهیه کنندگـی مجموعه بـا همراهی 

مجموعه فیلیمو و محصول مشـترک هسـت.
از لطـف شـما سپاسـگزارم و اگـر جملـه یـا سـخنی   -

بفرماییـد. پایانـی  جملـه  بعنـوان  داریـد 
جامعـه  در  کـه  نامالیماتـی  و  گرفتاري هـا  بـه  توجـه  بـا 
امـروزی بدلیـل مشـکالت اقتصـادی بوجود آمده اسـت، حفظ 
روحیـه نشـاط و شـادابی میـان آحـاد مـردم بـا سـاختن برنامه 
هـای مفـرح و طنـز مـی توانـد کمـک بزرگـی بـه کاسـتن از 
طرفـی  از  و  باشـد  داشـته  مشـکالت  ایـن  تاثیـرات  میـزان 
فرهنـگ نقدپذیـری در میان خـواص جامعه و مسـئولین را نیز 

بخشـد. ارتقاء 

اجتمـاع و همچنیـن بررسـی کارنامـه هنرمندان کشـور و بطور 
کلـی موضـوع هنـر در ایـران، مطالبـی رو از زبان عروسـک ها 
آن هـم در فضـای مجـازی بیـان کنه کـه قاعدتاً امـکان طرح 
بعضـی از آن هـا از زبـان آدم هـای رئـال و در قـاب تلویزیـون 
وجـود نداشـت، لذا بـا توافق با رسـانه اینترنتـی فیلیمو بصورت 
مشـترک جهـت سـاخت آن عقـد قـرارداد شـد. ایـن برنامه در 
دو بخـش یکـی ویـژه تعطیـالت نـوروزی یعنـی تا پایـان روز 
سـیزدهم فروردیـن ۹۸ بصـورت روزانـه در قالب جنگ شـادی 
یعنـی  نـوروزی  از تعطیـالت  بعـد  از یـک هفتـه  و دیگـری 
حـدود ۲۵ فروردیـن بصـورت سـه روز در هفته بـا پرداختن به 
موضوعـات اجتماعـی روز  تهیـه و بـه تولیـد رسـیده و خواهد 

 . سید ر
چرا این عروسک ها و چرا این رنگ ها ؟  -

در مـورد رنگ عروسـک ها هم باید بگـم وزه رنگ قرمز رو 
داره و مـزه هـم رنگ سـفید حواصیلی رو . رنـگ قرمز مي تونه 
یـک هارمونـی با رفتـار و گفتـار این عروسـک ایجـاد کنه که 
اواًل باورپذیـری وجـود این عروسـک با ایـن خصوصیات رو در 
مخاطـب بیشـتر امکان پذیـر میکنـه و ثانیًا خود عروسـک هم 
بـا توجـه بـه موقعیت مکانـی ناکجا آبـادی که وطـن اولیه اش 
بـوده اسـت )جابُلقـا( بـا ایـن رنـگ امـکان معرفی خـودش رو 
کـه بصـورت ناقـص دانلـود اینترنتی شـده اسـت و در حقیقت 
هجـرت کـرده بـه دنیـای سـلبریتیهای مـا بیشـتر داره. رنگ 
عروسـک بعـدی هـم که مـرغ حواصیل هسـت بدلیـل زیبایی 
بصـری در تصویـر و بامـزه بـودن شـخصیت خـود عروسـک 

این طـور انتخاب شـده اسـت.
فرمودیـد در قالـب جنـگ شـادی، چـرا در قالب طنز   -

ایـن برنامـه را روی آنتـن بردیـد؟
اینگونـه  شـود  مـی  کـه  هسـت  زبانـی  گویاتریـن  طنـز 

کـرد. تولیـد  زبـان  ایـن  بـا  را  برنامه هـا 
این برنامه در چند قسمت طراحی و تولید می شود؟  -

فعال برنامه در قالب ۵۴ قسـمت هدف گذاری شـده اسـت 
امیـدوارم در صورتـی کـه مـورد اسـتقبال مـردم قـرار گرفـت 

ادامـه پیـدا کنه.
ممنون می شوم به معرفی عوامل برنامه بپردازید.  -
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مذهبی

                               همچنان در گــــوش زمــــان جاریــــستو صـدای بعثت 
دکتر حسین علیان

"اقرا": بخوان.
و اینگونه بعثت شروع شد با خواندن، دعوت به علم، دعوت 
به زندگی و ... و نامه ای که باید همچنان بخوانیم، بعثت است، 
برانگیخته شدن و انسانی که خود را در این جهان مبعوث می بیند 
یعنی اواًل استعدادهای نهفته ای دارد برای شکوفا شدن، ماموریتی 
دارد برای انجام دادن و باید بهترین برنامه ریزی را داشته باشد تا 
با بهترین و سریع ترین و مناسب ترین راهبرد اهداف زیبایش را 
تحقق بخشد. پس ما هم مبعوث شویم با ندای درون که همان 
ندای آسمانی است. بعثتی که هم الزمه ی سالمت ذهن و روان 
ماست و هم باعث رشد و سرافرازی ما. بعثتی که معنای زندگی 

ما را رقم می زند. بعثتی که نو شدن ما را تعیین می کند:
از یکــی انـدیشـــه آیـــد در درون 

صد جهان گردد به یک دم سـرنگون  
"موالنا"

آری اندیشه زیبای بعثت، همه جهان های ناسالم را به هم 
می ریزد و جهان سالمی را در ما می آفریند که عطرش دنیا را 
نکاتی  بیان  به  می خواهیم  مقال  این  در  حال  کرد.  خواهد  پر 

بپردازیم که بعثت درونی ما چرا و چگونه رخ می دهد.
چهل  افتاد.  اتفاق  سالگی   ۴۰ در  رسول  بعثت حضرت   )۱
بلوغ  به  که  دهد  می  رخ  زمانی  هم  ما  بعثت  است  بلوغ  نماد 
.... در غیر  و  بلوغ عقلی  اجتماعی،  بلوغ  بلوغ عاطفی،  برسیم. 
دچار  مان  اندازهای  چشم  و  ماموریت  شناخت  در  اینصورت 
مشکل خواهیم شد. عدد چهل یا همان "اربعین" عدد مقدسی 
است. به نماد رسیدن به قله زندگی و از آنجا همه چیز را کامل 
و زیبا نگریستن. شراب الهی که در درون ما موج می زند وقتی 
سحرگاه  و  خورد  می  رقم  ما  بعثت  گردد،  می  معطر  و  صاف 

زندگی ما به وقوع می پیوندد:
سحرگــــه رهرویی در ســـرزمینی 

هـــمی گفت این معمــــا با قرینی  
که ای صوفی شراب آنگه شود صاف

که در شیشــــه بمـــاند اربعیـــنی  
"حافظ"

۲( در تبیین اهداف بعثت بر اساس آیه ۲ سوره جمعه" ُهَو 
یِهْم  یِّیَن َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلوا َعلَْیِهْم آیاتِِه َو ُیَزکِّ مِّ الَّذي بََعَث ِفي اْلُ
َضالٍل  لَفي   َقْبُل  ِمْن  کانُوا  إِْن  َو  الِْحْکَمَة  َو  الِْکتاَب  ُیَعلُِّمُهُم  َو 

علم  فراگیری  بر  مقدم  درونی  پاالیش  همان  یا  تزکیه  ُمبیٍن" 
است. علم اندوزی در اندرون ناپاک، همچون ریختن آبی زالل 
در ظرفی کثیف است و آب معرفت الهی را جز در ظرف وجودی 

مطهر و پاک نباید ریخت.
۳( در بعثت باید از دانش )کتاب اندوزی( به حکمت )معرفت 
اندوزی( رسید و عبارت "َو ُیَعلُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة" بیانگر این 
است که دانش مقدمه حکمت است و حکمت به نوعی به منصه 
عمل درآوردن دانش به صورت توامان عقالنه و عاشقانه است  و 
آن چه انسان را در نهایت نجات می دهد حکمت است و نه دانش.

۴( انسان در اثر بعثت درونی، از تیرگی ها بیرون می آید 
بعثت  و  است  تعبیر شده  "ضالل"  به  آن  از  که  تیرگی  همان 
رهنمون  مناسب  وادی  در  قرارگرفتن  به  گمراهی  از  را  انسان 
می سازد. البته در این مسیر پیامبر بیرون )رسول حق( و پیامبر 

درون )عقل( راهنمایان ما هستند.
۵( در مسیر عبور از بعثت، انسان به هجرت هایی نیاز دارد و 
هجرت از مکانی به مکان دیگر، از رویکردی به رویکرد دیگر، از 
ارزشی به ارزش دیگر و برای این هجرت مربی الزم دارد. این 
مربی الزم است هم روشنگر باشد هم حمایتگر. به گفته موالنا:

کار مـردان روشنی و گرمی است 
کار دونان حیله و بی شرمی است   

باید  می بیند  مبعوث  رسالتی  برای  را  خود  وقتی  انسان   )۶
رسالت خود را شفاف سازد و آن را برای خود و دیگران تبیین 
نماید. باید شهامت آن را داشته باشیم که رسالت مان را روی 
و  نهراسیم  دیگران  طعنه های  و  حرف ها  از  بیاوریم،  کاغذ 

ثابت قدم حرکت کنیم:
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

       سرزنش ها گر کند خار مغیالن، غم مخور
"حافظ"

۷( اگر در بعثت ما هدایتگری مردم هست باید خودمان را 
کامال بشناسیم و خودسازی بنیادینی را آغاز کنیم آن گونه که 
حضرت علی )ع( در کلمات قصار بند ۷۳ می فرمایند: کسی که 
تربیت  از  پیش  می دهد  قرار  مردم  پیشوایی  مرتبه  در  را  خود 
دیگران باید به تربیت خود بپردازد و این چه جمله آشنایی است 
از ارشاد دانشجویان  برای اساتید، معلمان و حوزویان که قبل 
و دانش پژوهان و عامه مردم در اصالح خود بکوشند و در خود 
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سفری کنند تا خود را بیابند:
گر در طلب خویشی در خویش سفر باید ...  

۸( مبعث باعث سعادت ما می شود پس باید شادی کرد و 
رسیدن آن را جشن گرفت. همین شادی خود پیام آور زیبایی ها 

و لطافت ها در عالم درون و بیرون می شود:
عید آمد و عید آمد آن بخت سعید آمد

برگیر و دهل می زن کان ماه پدید آمد   
۹( در بعثت انسان یکبار دیگر از خود زاده می شود به گفته 
حضرت عیسی هر انسان دو تولد دارد اول از مادر خود و سپس 
از درون خود. با این تولد است که انسان کودک بودن را تجربه 
می کند و باز به تعبیر حضرت مسیح تا کودک نشویم به ملکوت 

آسمان ها راه نخواهیم یافت.
انسان هایی  و  زیباست  آینده ای  آفریننده  زیبا،  بعثت   )۱۰
که  بود  مرتبت  ختمی  حضرت  بعثت  ادامه  در  آفرین.  بعثت 
در جهان  فاطمه زهرا  تا  )ع( سربرافراشت  علی  متقیان  موالی 
جلوه گر شود و دوازده امام چونان انواری مقدس تاریکی جهان 

را به سمت نور هدایت کردند.
۱۱( بعثت با خواندن آغاز شد و به گفته عالمه حسن زاده 
آملی چه خواندن مهم تر از خواندن کتاب بزرگ زندگی خود؟ 
درسی  آن  از  چقدر  و  زدیم  ورق  را  خود  زندگی  کتاب  چقدر 
به  و  گرفته  فاصله  خود  از  شده  که  هم  یکبار  بیایید  گرفتیم؟ 
از جعبه خودمان را بنگریم و نقاط قوت و ضعف  حالت خارج 

خود را بازشناسیم.
۱۲( بعثت از یک لحظه شروع شد و درک آن لحظه. لحظه 
ها را قدر بدانیم به گفته آبراهام مزلو انسان سالم انسانی است 
که در حال باشد، گذشته را چراغ راه آینده کند و برای آینده 

برنامه ریزی کند ولی در حال زندگی کند.
۱۳( پیام بعثت دوستی است. دوستی با خدا، دوستی با خود، 
دوستی با خلق خدا. اول از همه دوستی با خدا و وقتی انسان با 
خدا دوست شدند خوف )اضطراب( آینده را دارد و نه افسردگی 

)حزن( گذشته را.
" أاََل إَِنّ أَْولَِیاَء الَلِّ اَل َخْوٌف َعلَْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزنُوَن "

به  رفتن  یعنی  دگرگونی،  یعنی  انقالب،  یعنی  بعثت   )۱۴
از آن چه هستیم، حرکتی که به تعالی و تکامل  فضایی باالتر 
منجر می شود و اگر بعثت را در کل زندگی تعمیم دهیم از حالت 

قبلی می میریم و در حالت جدید بعثت پیدا می کنیم:
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است

مصطـــفی فرمـــود دنیا ساعتی است   
۱۵( در بعثت یک مسئولیت برعهده انسان نهاده می شود و 
این یعنی انسان در این جهان وانهاده نیست بلکه رسالتی دارد 
و پیام رسان پیامی خاص است این یعنی انسان به عنوان یک 
هستی در این دنیای فانی، فانی نیست باقی می شود البته نور و 

ایمان و مدد الهی.
۱۶( بعثت یعنی زیبا دیدن جهان، یعنی نگاهی نو به جهان. 
یعنی باال بردن ظرفیت زیبایی شناسی و مشاهده جهان با تمام 
نقش و نگارش و تمام آن چه خدا را بهتر و قشنگ تر برای ما 
جلوه گر می سازد. آری بعثت یعنی زیبا شنیدن، زیبا دیدن، زیبا 

گفتن، زیبا حرکت کردن و زیبا به مقصد رسیدن.
۱۷( در بعثت معنای آفرینش یکبار دیگر آشکار می شود و 
ظرفیت معنوی ما که به آن هوش معنوی )SQ( می گوییم به حد 

کمال می رسد.
۱۸( بعثت در سحرگاه اتفاق افتاد. قدر سحرگاه های زندگی 
را بدانیم. سحرگاه یعنی هر لحظه که از شب ظلمانی به صبح 
آگاهی برسیم. سحر یعنی، ساده حکایتی رمزآلود حکایتی که 

هم ساده است و هم رمزآلود، هم آسان است هم سخت.
۱۹( بعثت در غار حرا اتفاق افتاده و در حالت خلوت، چقدر 
از  خوب است که لحظاتی هم عزلت )گوشه نشینی و جدایی 
هیاهوی زمانه( را تجربه کنیم هم خلوت )از خودجداشدن و جدا 
شدن از هیاهوی درون( در چنین لحظاتی است که بعثت زیباتر 

چهره می گشاید.
۲۰( در بعثت مژده فرداهای بهتر است مژده آمدن روزهای 
قشنگ البته با صبر و شکیبائی عبور از سختی ها و مرارت ها، 

مژده رسیدن به پیروزی و ظفر:
این ۲۰ نکته اندک معرفتی بود که این حقیر از دریای مواج 

مبعث دریافت کردم که:
آب دریـا را اگـر نتوان کشیـد    

هم به قدر تشنگی باید چشید   
"موالنا"
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بهـا ری
بهـار فصـل طـراوت و سرسـبزی و زیبایی هـای طبیعـت 
اسـت، زنده و نوشـدن طبیعت بیشـتر آدمی را به یاد زیسـتن 
و حیـات می انـدازد لکـن انسـان و ضعف جسـمانی او در برابر 
طبیعـت در ایـن فصـل نیـز او را رهـا نکـرده و برخـی آالم و 
رنج هـا را بـرای انسـان پدیـد  مـی آورد. تغییـرات آب و هوایی 
گاهـا منجـر بـه بـروز حساسـیت های فصلـی و پوسـتی یـا 
افسـردگی فصلـی  می شـود، همچنیـن مسـافرت های نوروزی 
و حـوادث جـاده ای می تواند منجـر به بـروز معلولیت و نقص 
عضـو شـود. در سـال ۱۳۹۸ عـالوه بـر ایـن مـوارد مصـادف 
شـدن ۱۳ فروردیـن مـاه )۲ آوریـل( بـا روز جهانی اوتیسـم و 
۱۵ فروردیـن روز ملـی ذخایـر ژنتیکی بهانه ای شـد تا عالوه 
بـر مـرور مشـکالت کلـی ایـن فصـل و بیمـاری، نگاهـی به 

مـرور بیماری هـای ژنتیکـی و اوتیسـم نیـز بیندازیم.

معلولیت ها و تصادفات

معلولیـت شـامل ناتوانـی در انجـام تمـام یـا بخشـی از 
کارهـا و فعالیت هـای زندگـی فـردی و یـا اجتماعی شـخص 
اسـت کـه می تواند به صورت مـادرزادی به وجود آمده باشـد 
یـا این کـه بعـد از تولـد بـه دلیـل نقـص در قـوای جسـمانی 
بـه خاطـر بیمـاری یـا اتفاقـات و سـوانح ایجاد شـده باشـد. 
معلولیـت انواعـی دارد، یکـی از انواع معلولیت جسـمی اسـت 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه نابینایـی و ناشـنوایی اشـاره 
ناهنجاری هـای  یـا  و  عضـو  نقـص  انـواع  همچنیـن  کـرد. 

مربـوط بـه اسـکلت بدنی 
و یـا ضایعـات نخاعی هم 
معلولیت هـای  از  جزئـی 
جسـمی هسـتند. در ایـن 
معلولیت هـای  میـان 
نیـز وجـود دارنـد  ذهنـی 
انـواع  شـامل  خـود  کـه 
ذهنـی  عقب ماندگی هـای 

شـند. می با

ایـن مطلـب صحبـت کنیـم  حـال خـوب اسـت دربـاره 
کـه معلولیت هایـی کـه بعـد از تولـد بـه وجـود  می آینـد، چـه 
هسـتند و چـه تاثیراتـی در زندگـی فـردی و اجتماعـی فـرد 
معلولیت هـای  معلولیت هـا،  از  دسـته  ایـن  بـه   می گذارنـد؟ 
تصادفـات،  اثـر  در  اسـت  ممکـن  کـه  می گوینـد  اکتسـابی 
بالیـای طبیعـی، جنـگ، آتـش سـوزی، انـواع مسـمومیت و 
یـا بیماری هـای مزمنـی مثـل دیابـت کـه گاهی باعـث ایجاد 

می شـوند. فـرد  در  معلولیـت 
در ایـن بیـن تصادفـات باعـث بـه وجـود آمـدن نیمـی از 
بـه آن معلولیت هـای نخاعـی  معلولیت هایـی می باشـند کـه 
می گوینـد. ایـن نـوع معلولیت هـا نـه تنهـا هزینه هـای مالـی 
بـر دوش خانـواده می گذارنـد، بلکه فرسـودگی روانـی از دیگر 
پیامدهـای ایـن سـوانح اسـت. هزینـه توانبخشـی و نگهداری 
بـار مالـی گزافـی اسـت کـه می توانـد خانـواده را درگیـر کند. 
از دیدگاهـی دیگـر، خانواده هایـی کـه بی سرپرسـت می شـوند 
)سـومین دلیـل بی سرپرسـت شـدن زنـان( که تحت پوشـش 
سـازمان بهزیسـتی قرارمی گیرنـد که خـود متصل بـه زنجیره 
دیگـری اسـت که همـان آسـیب پذیری کـودکان و نوجوانانی 
اسـت که هرکـدام می تواننـد آینده کشـور را در دسـت گیرند. 
همچنیـن عـده ای از ایـن معلولین سـانحه دیده زنانی هسـتند 
کـه بـا وجـود معلولیـت دیگـر  نمی تواننـد وظایف همسـری و 
مـادری را بـه جا بیاورنـد و در واقع زندگی بـدون حضور آن ها 

فلج می شـود.
زندگـی  مناسب سـازی 
از  آسـیب دیده  معلولیـن 
اسـت  راه هایـی  جملـه 
عـالوه  کـه  می بایسـت 
معالجـات  بـر هزینه هـای 
جسـمی و روانـی  در نظـر 
گرفـت. چـرا کـه برخی از 
ایـن معلولیـن بـه وسـایل 
منـزل  در  مکان هایـی  و 

ض ر ا عو

سولماز  مددکاری
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یـا بیـرون از منـزل مثـل پیاده رو هـا، پل هـا و ادارات و... نیـاز 
دارندکـه حداقـل بتواننـد بـه بعضـی از فعالیت هـای خودشـان 
ایـن هزینه هـا و مشـکالتی کـه  تمامـی  کنـار  در  بپردازنـد. 
بـرای جسـم و بـدن فرد پیـش  می آیـد، گاهی پـای اختالالت 
روانـی کـه از آن جملـه )PTSD( می باشـد، درمیان اسـت. این 
اشـخاص که مبتال به اختالل اسـترس پس از سـانحه شـده اند 
نمی تواننـد رویـداد ضایعـه آور را فرامـوش کننـد. ایـن رویـداد 
ضایعـه آور مکـرراً تجربـه  می شـود. وقتی در بیداری هسـتند به 
صـورت خاطـره یـادآوری می شـوند ودر هنـگام خـواب باعـث 
ایجـاد کابوس هـای شـبانه می شـوند کـه موجب مختل شـدن 
عملکردهـای روزانـه فـرد  می گردنـد. در نتیجـه معلولیت هـای 
تصادفـات، روان درمانـی نیـز بایـد بـه جلسـات درمـان افزوده 
شـود تا بخشـی از اضطراب ها و ترس ها و انفجارشـدید خشـم 
بهبـود یابـد. در جریـان معالجـه PTSD همکاری و پشـتیبانی 

خویشـان و نزدیـکان اجتناب ناپذیـر اسـت.
در درمـان از روش هـای رفتاردرمانـی شـناختی و همچنین 
آر( کـه یـک تکنیـک  ام دی  )ای  حساسـیت زدایی چشـمی 
مبتنـی بـر حـرکات چشـم اسـت اسـتفاده می کننـد. همچنین 
کنـار  در  داروهـای ضدافسـردگی  از  اسـتفاده  و  دارودرمانـی 

روان درمانـی می توانـد سـودمند باشـد.

افسردگی فصلی

از افسـرگی اسـت کـه  اختـالل عاطفـی فصلـی، نوعـی 
شـخص مبتـال بـه آن هـر سـال در زمـان معین و مشـخصی 
آن را تجربـه می کنـد. ایـن بیمـاری خلقـی اغلـب در نیمه دوم 
سـال شـروع می شـود. یعنـی از اوایـل پاییز و زمسـتان شـروع 
شـده و تـا بهار یـا اوایل تابسـتان ادامـه دارد. افسـرگی فصلی 

می توانـد عملکردهـای  روزانه فـرد مبتال را تحـت تاثیر درآورد.
درایـن نابهنجـاری یـا اختـالل ریتـم بـه هـم  می ریـزد. اغلب 
بیمـاران نسـبت بـه مقـدار نـور موجـود در محیـط  حساسـند. 
تحقیقـات بـا حیوانات هـم ثابت کـرده که شـماری از تغییرات 
فصلـی می توانـد بـر کارکردهای اساسـی مثـل خواب، اشـتها، 
فعالیـت و....بـا مقـدار نـور در روز ارتبـاط داشـته باشـد. اما این 
مطلـب در مـورد سـاکنین خـط اسـتوا صـدق نمی کنـد. چراکه 
می تـوان  بنابرایـن  اسـت.  زمسـتان  از  طوالنی تـر  تابسـتان 
گفـت کـه افرادی کـه در نیمکـره شـمالی زندگـی می کنند به 
احتمـال بیشـتری اختالل عاطفـی فصلی دارند. بیمـاران مبتال 
بـه افسـردگی کـه بـا الگـوی فصلـی تناسـب دارنـد، بـه جای 
کاهـش اشـتها و بی خوابـی، معمـوال افزایش اشـتها و پرخوابی 
از  طیـف  ایـن  روی  زیـادی  پژوهش هـای  می دهنـد.  نشـان 
مبتالیـان صـورت گرفته، اسـتفاده درمانی قـرار گرفتن کنترل 
شـده در معـرض نـور، حتی نـور مصنوعی را تاییـد  می کنند که 
ممکـن اسـت تاثیـر آن بـه خاطر سیسـتم های زیسـتی طبیعی 
باشـد. گرچـه داروهـای ضدافسـردگی هـم می توانـد جزئـی 
از درمـان بـه حسـاب بیایـد ولـی اسـتفاده از نـور درمانـی در 

طوالنـی مـدت مقـرون بـه صرفه تـر می باشـد.
ایـن بیماری می تواند با سـن، عـرض جغرافیایی، جنسـیت 
تفاوت هایـی داشـته باشـد بـه گونه ای کـه مثال افـراد جوان تر 
بیشـتر در معرض چنین مشـکلی هسـتند. همچنیـن همان طور 
بـا عرض هـای  بـاال هـم گفتـه شـد میـزان شـیوع  کـه در 

جغرافیایـی باالتـر افزایـش  می یابد. 
براسـاس آمـار حـدرد ۳۰۰ میلیـون نفـر در جهـان از ایـن 
معضـل رنـج می برنـد. کارشناسـان بـا پژوهـش روی ۳۰هـزار 
زمـان  و  روحیـه  زندگـی،  سـبک  بررسـی  و  داوطلـب  نفـر 
اختصـاص داده شـده بـه ورزش توسـط آن هـا دریافتنـد کـه 
اشـخاصی کـه زمانـی را بـه ورزش اختصـاص می دهنـد کمتر 
دچـار ایـن عارضـه می گردند. بـر ایـن اسـاس، متخصصان به 
افـرادی کـه دچـار افسـردگی فصلی یـا شکسـت های عاطفی 
شـده اند و یـا اسـترس بیـش از حد را تحمـل می کنـد، توصیه 
می کننـد کـه هـر روز بـازه ای از زمان خـود را بـه فعالیت های 
ورزشـی اختصـاص دهند. ورزش کـردن ترشـح هورمون هایی 
ازقبیـل اندروفیـن را در بـدن افزایـش می دهد کـه افزایش این 
هورمون هـا سـبب ایجـاد آرامـش و کاهش احساسـات منفی و 
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افزایـش مثبـت اندیشـی می باشـد. ورزش کـردن بهتـر اسـت 
در ابتـدای روز در مجـاورت نـور خورشـید یعنـی فضـای بـاز 
باشـد. ایـن عمـل بـه ویـژه در فصـول سـرد می توانـد سـبب 
جـذب ویتامیـن D و همچنین احسـاس شـادی گـردد. از دیگر 
مـواردی کـه می تـوان در زندگـی روزمـره، آن را دسـتکاری 
کـرد تا احسـاس لـذت را باال بـرد و از این بیماری دورتر شـد، 
گـوش دادن بـه موسـیقی، اسـتفاده از لباس با رنگ های شـاد، 
همراهـی در مشـارکت های اجتماعـی مثل کوهنـوردی، تغذیه 
سـالم و همچنین تسـت مـواد غذایی جدید، سـفر و... هسـتند. 
دارودرمانـی هـم به عنـوان یکی دیگـر از روش هـای درمانـی 
بـه کار مـی رود کـه اغلب ایـن داروهـا بازدارنده هـای بازجذب 
سـرتونین می باشـند و بـا نام هـای تجـاری در بـازار بـه فروش 
می رسـند. همچنیـن طبـق دسـتور پزشـک مربوطه ایـن افراد 
به عنـوان یـک مکمـل غذایـی ویتامیـن D مصـرف می کننـد.

از  نوعـی   )CBT( شـناختی  رفتاردرمانـی  درمانـی  روش 
روان درمانـی اسـت که در بهبود افسـردگی فصلی موثر اسـت. 
ایـن روش مبتنـی بـر شـناخت افکار منفـی و جایگزینـی افکار 

اسـت. مثبت 
جـذب ویتامیـن D نقـش مهمـی در جـذب سـرتونین ایفـا 
می کنـد. سـرتونین یکـی از انتقـال دهنده هـای عصبـی مهـم 
اسـت کـه در تنظیم خلق و خـوی افراد دخالـت دارد. همچنین 
بـدن ایـن افـراد میـزان قابـل توجهـی مالتونیـن کـه یـک 
هورمـون تنظیـم کننـده خـواب اسـت، ترشـح می کنـد. ایـن 
هورمـون بـه خـودی خـود در تاریکـی افزایـش می یابـد. از 
آن جـا که زمسـتان ها شـب های طوالنی تـری داریـم، درنتیجه 
سـطح مالتونیـن در بـدن مـا افزایـش یافتـه و مـا احسـاس 
خواب آلودگـی داریـم و چون ایـن هورمون در این افراد بیشـتر 
اسـت، درنتیجه این دسـته از افراد احسـاس کسـالت بیشـتری 

می کننـد.

بیماری های ژنتیکی و کودکان
امـروزه تئوری هـای بسـیاری در مورد علل بـروز بیماری ها 
وجـود دارنـد. امـا پزشـکان معتقدنـد کـه دو فاکتـور ژنتیـک و 
محیـط همزمـان بـا هـم نقـش مهمـی در ایجـاد و پیشـرفت 
یـک بیمـاری ایفـا می کننـد. در اینجـا قصـد داریـم شـما را با 
تعـدادی از بیماری هایـی که توسـط ژنتیک به کـودکان انتقال 
 می یابنـد آشـنا کنیـم. یـک اختـالل ژنتیکـی از طریـق ایجـاد 

ناهنجاری هایـی در ژنـوم فـرد ایجـاد می شـود:

1. سندروم داون
علـت ایـن بیماری نقـص کروموزومی اسـت. ایـن افراد به 
جـای اینکـه دو کرومـوزوم ۲۱ داشـته باشـند، سـه کروموزوم 
۲۱ دارنـد. علـت در ۹۵ درصـد مـوارد عـدم انفصـال طبیعـی 
بـرود  باالتـر  بـارداری  سـن  هرچـه  می باشـد.  کروموزوم هـا 
احتمـال بـروز ایـن نابهنجـاری بیشـتر می شـود. علـت دیگـر 
در ۵درصـد باقـی مانـده بـه سـن مـادر ربـط نـدارد و علـت 
آن غیرطبیعـی بـودن کروموزوم هـا بـه علـت جابه جاشـدگی 
اسـت کـه طـی آن کرومـوزوم شـماره  ۱۳،۱۵ و ۲۲ که به آن 
آکروسـنتریک می گوینـد روی کرومـوزوم شـماره ۲۱  می افتـد 
و حالـت جـوش خوردگـی یـا اضافی پدیـد  می آیـد. اتصالی که 
بـه آن )ترایزومـی( گفتـه می شـود و در نتیجـه فـرد نمایـش 

کروموزومـی ۴۶ تایـی دارد.

این کودکان زود به دنیا  می آیند و وزنشـان کم اسـت. رشـد 
قـد در کل زندگـی کـم اسـت. چشـم ها نزدیک به هـم و حالت 
مـورب دارد. شـکم برآمـده و دسـت ها کوتـاه وچاقنـد. اغلب در 
کـف دسـت یـک خط عمیـق افقی دیـده می شـود. خطوط کف 
دسـت بـه طـور کلـی درهـم برهـم و مثل کاغـذ مچاله اسـت. 
دندان هـا نامنظـم و زبـان پهـن و دارای شـکاف عمیق اسـت و 
اغلـب اوقات دهانشـان باز اسـت. رشـد کالمی بـا تاخیر صورت 
می گیـرد. کـف پـا صـاف بـوده رفلکـس مـورو در آن هـا دیـده 
نمی شـود. بلـوغ جنسـی در این کـودکان اتفـاق  می افتـد. آرام و 
مهربـان هسـتند. ایـن بیماری در هفتـه ۲ و۳ بـارداری از طریق 

آمینوسـنتز برداشـت جفت قابل شناسـایی اسـت.
2. سندروم ایکس شکننده

ایـن بیمـاری نوعـی عقب ماندگـی ذهنـی و اختـالل ارثی 
تاخیـر در رشـد اسـت کـه از نـوع خفیـف تـا شـدید متفـاوت 
اسـت. همچنیـن می توانـد بـا اوتیسـم همراه باشـد. شـیوع آن 
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در پسـران بیشـتر از دختـران اسـت. فنوتیـپ مشـخص ایـن 
بـزرگ، قـد کوتـاه،  از: سـر و گوش هـای  سـندروم عبارتنـد 

بزرگـی بیضه هـا پـس از بلـوغ.
نمای رفتاری افراد مبتال به شرح زیر است:

میـزان باالی اختـالل بیش فعالی/ کـم توجهی، اختالالت 
یادگیری و اختالالت رشـدی گسـترده نظیر اوتیسـم، همچنین 
نقص هـای عملکـرد زبانـی شـامل تکلـم تکـراری سـریع بـه 
همـراه اختالالتـی در ترکیب واژه ها در سـاخت عبارت و جمله.

3. سندروم فریاد گربه
ایـن کودکان بخشـی از کرومـوزوم شـماره ۵ را ندارند. این 
کـودکان دچـار کـم توانی ذهنی شـدید بـوده و عالئمـی  مثل 
گوش هـای پایین تـر از محـل طبیعـی، میکروسـفالی، شـکاف 

فـک  غیرطبیعـی  کوچکـی  و  هایپرتلوریسـم  مـورب،  پلکـی 
تحتانـی را در ظاهـر خـود بـه صـورت بـارز نشـان می دهنـد. 
گریه مشـخص شـبیه صـدای گربـه بـه علـت ناهنجاری های 
حنجـره ای کـه نام سـندروم از آن گرفته شـده اسـت به تدریج 
تغییـر یافتـه و بـا پیشـرفت سـن از بیـن مـی رود. بـرای ایـن 

اختـالل هیـچ درمانـی وجود نـدارد.

4. سندروم رت
ایـن اختـالل هـم اکنـون در طیـف اختـالالت اوتیسـم 
جـادارد. تصـور می شـود ایـن بیمـاری بـر اثـر یـک ژن غالب 
وابسـته بـه ایکـس ایجـاد می شـود. تخریـب در مهارت هـای 
ارتباطـی، رفتـار حرکتـی و عملکـرد اجتماعـی در سـن یـک 
سـاییدن  چهـره ای،  شـکلک های  می گـردد.  آغـاز  سـالگی 
دندان ها، ازدسـت رفتن تکلم، آتاکسـی، الگوی تنفسـی نامنظم 
هنـگام بیـداری کـودک، حـرکات قالبی دسـت، )مثل فشـردن 
دسـت ها بـه یکدیگـر( کـه به طور مشـخصی وجـود دارنـد، از 
جملـه عالیـم بـارز در ایـن کـودکان اسـت. در ایـن کـودکان 
تشـنج و اختالالت پیش رونده در راه رفتن بسـیار شـایع اسـت. 
آتروفـی  مغـزی بـا کاهـش پیگمانتاسـیون جسـم سـیاه روی 
می دهـد کـه حاکـی از ناهنجاری هـای دسـتگاه دوپامینرژیک 

نیگرواسـتریاتال اسـت.
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و  دارنـد  دوره شـیرخوارگی طبیعـی  ایـن کـودکان  می شـود. 
اغلـب والدیـن متوجـه مشـکل کودک خـود  نمی شـوند. عالئم 
از ۲ الـی ۴ سـالگی نمایـان  می گـردد؛ چهـره خشـن همـراه 
بـا صـاف بـودن پـل بینـی، گشـادی سـوراخ بینی، نقصـان در 
شـنوایی، آتاکسـی، تاخیـر چشـمگیر رشـد، مشـکالت مربـوط 
رفتـاری  ناهنجاری هـای  و  تنفسـی  مکـرر  عفونت هـای  بـه 
و همچنیـن فتـق شـایع می باشـد. در ضمـن بزرگـی طحـال 
و کبـد، سـفتی مفاصـل و ناهنجاری هـای قلـب و عـروق در 
آنهـا بـه وفـور دیـده  می شـود. ایـن بیماری، بـا پیشـرفت خود 
فـرد مبتـال را زمین گیـر  می کنـد. تکلـم در ۱۰ سـالگی از بیـن 
مـی رود. ناهنجـاری در خـواب و بیش فعالـی و پرخاشـگری و 
بی احساسـی )آپاتـی(، از دیگـر عالئـم بـارز در ایـن سـندروم 

ست. ا
اعتیـاد مادر، اشـعه ایکـس، تغذیه کودک، بهداشـت دوران 
بـارداری، سـن مـادر و حـاالت روانـی او، عوامل حیـن زایمان 
و پـس از زایمـان، داروهـا و... از جملـه عواملـی هسـتند که در 
بـروز ایـن اختـالالت تاثیـر گذارنـد. توجـه بـه یـک سـری از 
مسـائل و تغییـر سـبک زندگـی می تواند به میزان چشـمگیری 
از بـروز ایـن اختـالالت جلوگیـری کنـد. بـه عنوان مثـال قرار 
نگرفتـن در معـرض اشـعه ایکس یکـی از ده ها مواردی اسـت 

که در دسـت ماسـت.

اوتیسم 

اوتیسـم یـا درخودماندگـی، نوعـی اختالل رشـدی )از نوع 
روابـط اجتماعـی( اسـت کـه بـا رفتارهـای ارتباطـی و کالمی 
غیرطبیعـی مشـخص می شـود. عالئـم ایـن اختـالل تـا پیش 
از سه سـالگی بـروز می کنـد و عوامـل متعـددی را بـرای بـروز 
ایـن بیمـاری برشـمرده اند کـه بیشـترین عامـل را می تـوان 
رشـدی  و  جنینـی  دوران  بـا  مرتبـط  مشـکالت  و  مسـایل 
دانسـت.به کسـانی کـه ایـن اختـالل را دارنـد اوتیسـتیک یـا 
درخودمانـده گفتـه می شـود چرا که نشـانه اصلی ایـن بیماری 
اختـالل در رابطـه اسـت. ایـن اختـالل در پسـران شـایع تر از 
دختـران اسـت. وضعیت اقتصـادی، اجتماعی، سـبک زندگی و 
سـطح تحصیـالت والدیـن نقشـی در بروز اوتیسـم نـدارد. این 
اختـالل بـر رشـد طبیعی مغـز در حیطـه تعامـالت اجتماعی و 
مهارت هـای ارتباطـی تأثیر می گــذارد. کودکان و بزرگسـاالن 
مبتال به اوتیســم، در ارتباطات کالمی و غیرکـالمی، تعامالت 
اجتماعــی و فعالیت هــای مربــوط به بـازی، مشــکل دارند. 

5. سندروم لش- نیهان
ایـن اختـالل یـک اختالل نـادر وابسـته به )ایکس( اسـت 
کـه بـر اثـر فقـدان یـک آنزیـم درگیـر در متابولیسـم پوریـن 
بـا کم توانـی ذهنـی، تشـنج و  بیمـاری  ایجـاد می گردد.ایـن 
میکروسـفالی همـراه اسـت کـه در آن هـا جـرح خویشـتن بـه 

صـورت گاز گرفتـن لب هـا و انگشـتان مشـاهده می شـود.
6. فیبروز سیستیک

یکـی از مرگبارتریـن بیماری هـای ژنتیکـی، ایـن سـندروم 
شـایع می باشـد کـه در اینجـا ریـه فـرد درگیـر می شـود. بدن 
مخـاط چسـبنده ای تولیـد می کنـد کـه سـبب مسـدود شـدن 
ریه هـا گشـته و فـرد دچـار عفونـت می گـردد. تنفـس در ایـن 
بیمـاران به سـختی انجـام می گیـرد. عملکرد پانکـراس مختل 
می شـود. بـا متوقـف شـدن فعالیـت آنزیم هـای گوارشـی، از 

جـذب مـواد مغـذی جلوگیـری می شـود.
7. سندروم آدرنولکودیستروفی

ایـن سـندروم در بیـن چندیـن اختـالل اسـکلروز مغـزی 
به شـمار  می آیـد. اختـالالت  شـایع ترین  از  سـودانوفیلیک، 
یکـی از بارزتریـن وجوه مشـخص ایـن بیماری، میلیـن زدایی 
مـاده سـفید مغـز می باشـد. وقتـی میلین هـا از بیـن می رونـد، 
پیامدهایـی همچـون: اختـالالت بینایـی، اختـالالت هوشـی، 
مبتـال  فـرد  مـرگ  درنهایـت  و  مغـزی  اسپاسـیته  تشـنج، 
اضمحـالل  آدرنولکودیسـتروفی،  در  اجتناب ناپذیـر  می نمایـد. 
اتفـاق  آدرنوکورتیـکال  نارسـایی  بـا  آن  فروپاشـی  و  مغـزی 
 می افتـد. دربـاره چگونگـی انتقـال این بیمـاری بایـد گفت که 
اختـالل بـا یـک ژن وابسـته بـه جنـس واقـع روی کروموزوم 
ایکـس منتقـل می شـود. اولیـن نمایه هـای بیمـاری از حـدود 
۵ الـی ۸ سـالگی اسـت کـه ممکن اسـت بـا تشـنج در ابتدای 
سـیر بیمـاری، اختـالل در راه رفتـن، و اختالل هوشـی ضعیف 
نمایـان گـردد. البتـه پیگمانتاسـیون غیـر طبیعـی کـه بازتـاب 
نارسـایی غـدد فـوق کلیـه می باشـد، ممکـن اسـت قبـل از 
عالئـم بالینـی ذکـر شـده دیـده شـود. همچنیـن اختـالل در 
بلع، آتاکسـی و حمـالت گریه و انقباضات اسپاسـتیک، ازجمله 
عالئـم شـایع در ایـن بیمـاران می باشـد. ایـن بیمـاری اغلـب 

یـک سـیر پیش رونـده دارد.
8. سندروم هانتر

از هـر صـد هـزار تولد، یـک کودک بـا این سـندروم متولد 
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دیگـران  بـا  ارتبـاط  اختـالل،  ایـن 
آنـان دشـوار  و دنیـای خـارج را بـرای 
می سـازد. در بعضـی مـوارد، رفتارهـای 
خـود آزارانـه و پرخاشـگری نیـز دیـده 
می شـود. در این افراد، حـرکات تکراری 
پاسـخ های  و  پریـدن(  زدن،  )دسـت 
بـه  دلبسـتگی  افـراد،  بـه  غیرمعمـول 
اشـیاء یـا مقاومـت در مقابـل تغییـر از 

بارزتریـن ویژگی هـای شناسـاننده ایـن بیمـاری اسـت. ممکن 
اسـت در حـواس پنجگانـه )بینایی، شـنوایی، بسـاوایی، بویایی 

شـود.  دیـده  غیرمعمـول  حساسـیت های  نیـز  چشـایی(  و 
به جهـت بـروز مشـکالت متعدد ایـن کـودکان در تعامالت 
گاهـًا  و  بزرگسـالی  حتـی  و  کودکـی  دوران  در  اجتماعـی 
آسـیب های روانـی ناشـی از عـدم آگاهـی افـراد جامعـه بـرای 
والدیـن ایـن کـودکان، دوم آوریـل هر سـال در سراسـر جهان 
روز آگاهـی در خصـوص بیماری اوتیسـم نامیده شـده اسـت و 
سـازمان ها و ارگان هـا و نهادهـای مرتبـط دور هـم می آینـد تا 
بـه امـوری مانند تحقیق، تشـخیص، درمـان و پذیرش عمومی 

افـراد مبتـال بـه ایـن اختالل رشـد کمـک کنند.
می تـوان  اوتیسـتیک  کـودکان  نشـانه های  و  عالیـم  از 
بـه واژه سـازی غیرطبیعـی آن هـا اشـاره کـرد. رفتار نامناسـب 
کـودک اوتیسـمی تکـرار یـک نقـش یـا فکـر، بی عالقـه و 
بـدون احسـاس، خشـونت تمایـل بـه خـود و یـا دیگـران، بی 

دقـت پرتحـرک و یـا کم تحـرک، تکرار حـرکات بـدن، تکرار 
کلمات و جمالت می باشـد. ممکن اسـت واژه سـازی به شـکل 
بـازی در کـودکان عـادی هـم دیده شـود اما جایگزیـن کردن 
همیشـگی واژه هـا، مختـص مبتالیـان بـه اوتیسـم اسـت. از 
دسـت دادن تکلـم و یـا مهارت هـای اجتماعـی در هر سـنی از 

جملـه عالئـم اوتیسـم می باشـد. 
نمی تواننـد صحبـت راشـروع کننـد، و یـا توانایـی ادامـه 
بحـث را ندارنـد. ارتبـاط، با حرکات دسـت به جای اسـتفاده از 
لغـات صـورت می گیـرد. رشـد زبـان و تکلم به کنـدی صورت 
می گیـرد و یـا اصـال صـورت نمی گیـرد. عـدم دقـت در دیدن 
اشـیا هسـتند. کودکان اوتیسـمی بسـیار حسـاس به نور، صدا، 
لمـس، بـو و یـا مزه باشـند. ممکـن اسـت از صـدای معمولی، 
خوششـان نیایـد و دستانشـان را بر گوش خـود بگذارند. حواس 
بینایـی، شـنوایی، چشـایی، بویایی و المسـه کمـی دارند. یک 
سـطح صـاف را خـارش می دهنـد و اشـیا را لیـس می زننـد. 
بـه درد، خیلـی زیاد و یـا خیلی کم 
واکنـش نشـان می دهنـد. ممکـن 
خیلـی  یـا  و  نزننـد  حـرف  اسـت 
کـم حـرف بزننـد. خطـر را حـس 
نمی کننـد. ممکن اسـت یک جمله 
را چندیـن بـار تکـرار کننـد. منظور 

گوینـده را بـه سـختی می فهمنـد.
دانـش  ارایـه  بـا  اسـت  امیـد 
کلیـه  زمینـه  در  بیشـتر  آگاهـی  و 
بیماری هـا و پیشـگیری در تمامـی 
و  زندگـی شـادتر  بتوانیـم  سـطوح 
عـاری از بیمـاری را تجربـه کنیـم.
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ذخایر ژنتیکی و داروهای هسته ای چگونه خدمات درمانی را بهبود بخشیدند؟

سمانه واحدیان 

سالمتی رابطه ای نزدیک با شرایط مالی و اجتماعی و سطح 
رضایت مردم از زندگی خود دارد و صد البته تحت تاتیر عواملی 
مانند تغییر در ساختار محیطی و آب و هوایی جهان، کیفیت منابع 
آبی، ظرفیت کشت مواد غذایی، سالمت اکوسیستم و دسترسی 
بهداشتی-درمانی  خدمات  ارایه ی  زمینه  در  معتبر  مراکز  به 
می باشد. این درحالی است که در کشورهای فقیر جهان اوضاع 
سالمت عمومی به شدت وخیم است و این فقط در نتیجه منابع 
مالی نیست بلکه با محدودیت های سنتی و فکری حاکم بر این 
جوامع ارتباطی عمیق دارد که سبب می شود اجرای بسیاری از 
برنامه های نظام سالمت عمومی سخت و گاهًا با مشکل روبرو 
از  شود. محدودیت های سنتی و فکری همچون منع کودکان 
ادامه تحصیل در مقاطع باالتر، منع زنان از بارداری های امن، 
خجالت یا بد دانستن استفاده از یکسری داروها یا محصوالت 

مربوط به پیشگیری از بیماری و... را نام برد.
از میلیون ها مرکز، انجمن، موسسه و نهاد  در جهان بیش 
و  اهداف  با  دارند  سعی  خصوصی  چه  و  دولتی  به صورت  چه 
برنامه های مختلف به شیوه های خاص شرایط الزم برای ایجاد 
بهداشتی  خدمات  از  استفاده  جهت  عادالنه  و  مناسب  فضایی 
کنند.  فراهم  را  اولیه سالمت عمومی  های  آموزش  و  درمانی 
که  انجمن هایی  به  داشت  کوتاه  نگاهی  می توان  راستا  دراین 
در سطح  و  می کنند  رسانی  بین الملی خدمات  به صورت  اغلب 

جهانی کامال شناخته شده هستند:
در  اطالع رسانی  انجمن  این  اصلی  هدف  دیابت:  انجمن 
افراد در  مورد دیابت به صورت عمومی و هم اختصاصی برای 
خطر ابتال به این بیماری شیرین اما ویران گر است. انجمن قصد 

دارد تا با آموزش راهکارهایی برای جلوگیری از ابتال و یا درمان 
دیابت از تاتیرات منفی این بیماری بر زندگی جامعه و فشارهای 

مالی ناشی از آن تا حد ممکن کم کنند.
انجمن آلزایمر: شعار این انجمن این است: »باور کنید با 
حفظ عالقه و اشتیاق به خود و زندگی  هیچ چیزی با شروع 
این بیماری از بین نخواهد رفت.« اعضای این انجمن با حضور 
ارتباط  تا  دارند  سعی  فراموشی  به  مبتالیان  زندگی  در  فعال 
عادی و تعریف شده این افراد را با زندگی روزمره کار اعضای 
خانواده و دوستان حفظ کرده و از پیشرفت سریع این بیماری با 

عقب نشینی میزبان هایش از زندگی کاهش دهند.
با  جهان  سرتاسر  در  که  بین المللی  انجمنی  امید:  پروژه 
امور  متخصصان  اعزام  و  غذایی  مواد  مهم،  داروهای  توزیع 
بالیای  از  دیده  آسیب  افراد  برای  می کوشد  درمان  و  سالمت 
اجرای  با  باشد.  بیماری های مسری و خاص کمکی  و  طبیعی 
ایجاد  در  اولیه سالمت سعی  اصول  آموزش  برای  برنامه هایی 

خانواده سالم دارند.
ماماهای  فرستادن  و  معرفی  با  مرکز  این  مامایی:  انجمن 
)قابله( با تجربه و آموزش دیده به مناطق محروم و دور از مراکز 

تالش جهانی
                      برای 

                سالمت همگانی

All For Health
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درمانی مجهز سعی دارد تا به ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی 
قبل و بعد از زایمان حداقل آمار مرگ مادران را کاهش دهد، 
اگرچه هدف اصلی آنها کنترل جمیعت و بارداری و زایمان امن 
که  دارند  هم  دیگری  اصلی  و  جانبی  برنامه های  آن ها  است. 

باتوجه به مناطق کاری شان تعریف می شود.
کودکی شان  دوران  نجات  با  را  »کودکان  کودک:  انجمن 
نجات دهید.« این شعار موسسه  است که روزانه سعی دارد تا در 
این دوران پرآشوب و ناامن فعلی زندگی کودکان درخطر )آزار 
والدین، سواستفاده جنسی، جنگ، بیماری، کار اجباری و...( را 
سالمتی،  اولیه  اصول  آموزش  با  می خواهند  آنها  دهد.  نجات 
حقوق فردی و اجتماعی و ایجاد امید در کودکان، شوق زندگی 
و راه در امان بودن از بیماری هایی که در مناطق زندگی شان 
شایع است، آنها را به سوی زندگی سالم و روشن هدایت کنند.

کشتی محبت: یک انجمن خیریه جهانی که فعالیتش را از 
بیمارستانی  با کشتی های  انجمن  این  سال ۱۹۷۸ شروع کرد. 
بهداشتی می رود  به کمک های  نیازمند  نزدیکی کشورهای  در 
به  درمانی  خدمات  ارائه  و  امیدبه زندگی  حفظ  با  دارد  قصد  و 

نیازمندان فراموش شده یا کم توجه شده کمک کند.
انجمن استفان لوئیس: این انجمن مهم در راستای کمک 
به افراد مبتال به بیماری های قرن ۲۰ و ۲۱ شکل گرفت که 
بیشتر بخاطر همکاری با نهادهای دیگر در سرتاسر دنیا مشهور 
است. به طور مثال این موسسه با همکاری با نهادی در آفریقا 
زنان،  به  کمک رسانی  و  آموزش  حمایت،  با  تا  می کند  تالش 
ایدز  به  مبتالیان  با  که  افرادی  و  یتیم  کودکان  مادربزرگ ها، 
زندگی می کنند، عالوه بر کاهش آمار ابتال به ایدز از طرد شدن 

مبتالیان به این بیماری هم جلوگیری کنند.
بانک جهانی: حتی بانک جهانی دارای گروهی از متخصصان 
است که با هدف کاهش فراگیر فقر و اشتراک بیشتر منابع مالی 
و ثروت های جهان به گسترش عدالت در نظام سالمت عمومی 
کمک کنند و در آخر سازمان بهداشت جهانی، سازمانی که در 
بیش از ۵۰ کشور جهان دارای نمایندگی و میلیون ها عضو فعال 

دارد که بیشتر آن ها داوطلبانه کار می کنند.
نهاد  فعال ترین  و  مهم ترین  که  سازمان  این  اصلی  هدف 
اجرایی سالمت، آموزش و اطالع رسانی در جهان است: ساخت 
یک آینده بهتر و سالم تر برای مردم سراسر جهان است. نظارت 
بر نحوه کار و عملکرد تقریبا تمامی انجمن های فعال در نظام 

سالمت برعهده سازمان بهداشت جهانیست.
 این سازمان در کنار مسایل مربوط به سالمت سعی دارد تا با 
انجام فعالیت هایی با تمرکز بر انرژی منابع آب زمین های زراعی 
و... زیر ساخت های الزم برای اجرای برنامه های گسترده تر و 
جامع تر در زمینه سالمت عمومی را فراهم کند. در همین راستا 
گروه هایی کاماًل بومی و آموزش دیده در جهت کاهش تعصبات 
تا  دارند  فعالیت  سازمان  این  در  نیز  خرافات  اصالح  و  نژادی 
کنار  در  باشند.  کمکی  تالش  این  ماندگارتر  و  بهتر  تاثیر  به 
هستند  انجمن هایی  شد،  اشاره  آن ها  به  که  انجمن هایی  این 
که خدمات شان جنبه کامال تخصصی دارد و گاهًا این خدمات 
یا کلینیک پوست،  انجمن  ازجمله  زیادی هم دربردارد،  هزینه 
مو و ناخن، سالمت دهان و دندان، ماساژدرمانی، طب سنتی و 

سوزنی و...
جامعه  افراد  تشویق  برای  برنامه ها  و  تالش ها  این  تمامی 
پزشکی  کنترل های  انجام  و  خویش  سالمت  حفظ  به  جهانی 
این  دریافت  از  ناشی  مالی  یا ساالنه و کاهش فشار  و  ماهانه 
میلیون   ۱۰۰ تقریبا  ساالنه  می دهد  نشان  آمار  است.  خدمات 
نفر در سطح جهان به علت پرداخت اجباری هزینه های خدمات 
بهداشتی از جیب خود درمعرض فقر قرارمی گیرند و یا دریافت 

این خدمات را رها می کنند.
در حلقه سالمت عمومی و ارتقای سطح کیفی سالمت در 
جهان، زنان مهم ترین بخش را تشکیل می دهند. در طول تاریخ 
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زندگی تقریبا برای همه زنان سخت و طاقت فرسا بوده و گذشته 
تهدید  را  زندگی شان  که  بی شماری  بیماری های  و  از خطرات 
می کرده آن ها خیلی زود از دختران خانه به زنان خانه دیگر و 
مادربودن هم  اما همین  تغییر هویت می دادند.  مادر  بعد  کمی 
خالی از خطر نبود بسیاری از آن ها درحین زایمان و یا کمی بعد از 
آن جان خود را از دست می دادند. اما زن با داشتن شرایط خاص 
زندگی، بیماری و تعریفی کاماًل متفاوت از سالمت بنیان گذار 
یکی از مهم ترین و تخصصی ترین زمینه های سالمت در نظام 
سالمت عمومی می باشد. زمینه ای که سرمایه گذاری کردن در 
آموزش های  و  آن  اولیه  بهداشت  فراگیری  آن  شناخت  حوزه 
الزامی آن از دوران کودکی بیشترین کمک را به نهادینه کردن 
نظام اولیه سالمت عمومی خواهد داشت. کلینیک های بهداشت 
خانواده، مادر و فرزند، نازایی و باروری، سرطان و زنان، روابط 
جنسی سالم، یائسگی، سالمندی در زنان و ... تنها مشتی نشانه 

خروار در این حوزه می باشند.
سازمان بهداشت جهانی در بررسی های 
ساالنه خود در زمینه بهداشت عمومی ۹ 

شاخص را مد نظر دارد:
۱. امید به زندگی

۲. مرگ ومیر ناشی از بیماری های خاص
۳. بیماری های عفونی

۴. پوشش مربوط به خدمات سالمت
۵. عوامل پر خطر )فشار خون باال، مصرف الکل و تنباکو، 

آب ناسالم، بهداشت عمومی و عدم پاکیزگی(
۶. سیستم سالمتی حاکم بر جوامع

۷. هزینه های بهداشتی
۸. نابرابری در توزیع خدمات بهداشتی و درمانی

۹. آمار و ارقام تغییرات اجتماعی و اقتصادی و جمعیتی.
و  اهداف  که  فهمید  می توان  راحتی  به  اساس  این  بر 
فعالیت های تمامی انجمن ها و موسسات ذکرشده بهبود شرایط 
سالمت عمومی و ارتقای ۹ شاخص سازمان بهداشت جهانی 
قرار داده اند. آنچه می توان تحت عنوان »بهداشت برای همه و 

همه برای بهداشت« تعریف کرد.
استفاده  در  عدالت  ایجاد  برای  تالش ها  این  تمام  گرچه 
عمومی  سالمت  سطح  ارتقای  و  درمانی  بهداشتی  خدمات  از 
بهداشت  جهانی،  بهداشت  سازمان  تعریف  براساس  ولی  ست 
معلولیت   بیماری  پایان  معنای  به  نه تنها  برای همه  و سالمت 
ناتوانی و محدودیت های ناشی از آن نیست بلکه حتی به معنای 

درمان توسط پزشک و مراقبت تحت نظر پرستار و در محیط  
بیمارستان هم نیست. سالمت و بهداشت برای همه براساس 
باید  که  است  سالمتی  با  مرتبط  منابع  سازمان  همین  تعریف 
به طور یکسان برای همه توزیع شود و این که مراقبت های اولیه 
و درمان برای همگان قابل دسترسی باشد. وجود تعداد زیادی از 
نام ها و نهادهای فعال در زمینه سالمت و درمان گویای همین 

تالش همگانی برای سالمت است.
سالمت  برای  »همه  جهانی  بهداشت  سازمان  تعریف  در 
اقالم  سایر  و  دارو  توزیع  به  کمک  معنی  با  بهداشت«  و 
اولیه  اصول  آموزش  اختصاصی، همچنین  و  بهداشتی عمومی 
خدمات  این  به  نیازمند  مردم  از  حمایت  و  عمومی  بهداشت 
مذهب  فرهنگ،  زبان،  نژاد،  پوست،  رنگ  درنظرگرفتن  بدون 
محل  در  موجود  احتمالی  خطرات  حتی  و  جامعه  شرایط  و 
بسیار  لغات  و  تعریف ها  سالمت  امر  در  می باشد.  زندگی شان 
جدیدی واردشده است که شاید ناشناخته و عجیب به نظر بیایند 

افراد  درمان  در  علمی  پیشرفت  بیانگر  کلمات  این  وجود  ولی 
نوشداروی  یا  و  معجزه  به عنوان  آن ها  از  می توان  و  می باشد 
قبل مرگ یاد کنیم. باتوجه  به پرداختن به موضوع سالمت و 
تالش های صورت گرفته در این زمینه بنا به مناسبت روز ملی 

ذخایر ژنتیکی به این موضوع بصورت اجمالی می پردازیم.

ذخایر ژنتیکی و زیستی
در ایران روز ۱۵ فروردین به عنوان روز ملی ذخایر ژنتیکی 
از  را  ژنتیکی  و  زیستی  ذخایر  است.  شده  نامیده  زیستی  و 
میکروارگانیسم های انسانی، جانوری، گیاهی، مولکولی و... تهیه 
می کنند. ایران از لحاظ تنوع زیستی در بین ۱۰ کشور برتر دنیا 
قرار دارد و قصد دارد با شناسنامه کردن ذخایر زیستی خود به 

جمع ۵ کشور اول بپیوندد.
با  ژنتیکی  ذخایر  با  مرتبط  مؤسسات  و  ارگان ها  فعالیت 
و  نگهداری  جمع آوری،  جهت  ملی  فعالیت های  ارتقای  هدف 
مطالعه منابع زیستی است تا عالوه بر حمایت از مراکز مشابه 
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پیشتاز  مرکزی  به  زیستی  ذخایر  برای  ملی  شبکه ای  ایجاد  و 
در گردآوری، تکمیل، ساماندهی، استانداردسازی و حفظ ذخایر 
زیستی و ژنتیکی برای توسعه دانش، فناوری، افزایش کیفیت 
و  طبیعی  منابع  غذایی،  امنیت  ارتقا  و  حفظ  سالمت،  زندگی، 
تنوع زیستی کشور تبدیل شود. در واقع این ذخایر ثروت های 
ماندگار در توسعه کشور به حساب می آیند که حیات بشر و حتی 

کره زمین به آن وابسته است.
بانک های نگه دارنده نمونه های زیستی و ژنتیکی حلقه اول 
بسیاری  تولید  مانند  هستند  زیست فناوری  محصوالت  تولید 
از  آنتی بیوتیک ها  از  )بسیاری  نوترکیب  و  گیاهی  داروهای  از 

میکروب ها تولید می شوند.(
شرکت های نوبنیاد دومین حلقه محصوالت زیست فناوری 
هستند که هرکدام با انجام تحقیقات خود ثروتی در این حوزه 
ایجاد می کنند. تنوع زیستی و ژنتیکی از راه های کاهش فقر و 

بیکاری در کشورهاست.
از زمان کشف DNA و نحوه عملکرد آن در سال ۱۹۵۰ علم 
ژنتیک دنیای جدیدی را در جهان پدیدآورده است. درسال ۱۹۸۲ 
اولین داروی مبتنی بر علم ژنتیک و با بهره گیری از اصالح ژن 

و به منظور کمک به بیماری دیابت نتایج خوبی درپی داشت.

روزی پروژه ژن شناسی انسان ۱۳ سال زمان و هزینه ای 
بالغ بر میلیون ها دالر نیاز داشت اما امروزه تنها ۳ روز و هزینه ای 
کمتر از ۱۰۰۰ دالر برایش کافیست. علم ژنتیک قادر است با 
انجام آزمایشی ژن های به ارث برده شده از نیاکان را مشخص 

کند و از همین راه به راحتی بیماری یا اختالل در ژن را یافته و 
با ارائه خدمات درمانی مناسب هزینه های درمانی را کاهش داده 
و از آسیب های روحی بیمار و شوک ناشی از ظهور یک بیماری 

خاص و یا ناشناخته جلوگیری کند.
یا  اختالل  نتواند  درمانی  خدمات  این  شاید  اوقات  گاهی 
بیماری ژنتیکی شناسایی شده را درمان کند ولی حداقل قادر 
خواهد بود ناتوانی تغییرات و یا محدودیت ناشی از این مشکل 
را کاهش دهد. حتی اگر نه درمانی مناسب برای کشف مشکل 
ناشی از بررسی DNA وجود داشته باشد و نه راهی برای کاهش 
آسیب های ناشی از آن حداقل اطالعات بدست آمده از این راه 
هم برای بیمار )به منظور داشتن یک پیش بینی از آینده خود با 
این بیماری یا اختالل و قدرت برنامه ریزی بهتر برای جلوگیری 
از آسیب های روحی( و هم برای دانشمندان این علم )جهت 
کننده(  کنترل  یا  درمانی  راهکارهای  کشف  و  مطالعه  تحقیق 

بسیار ارزشمند خواهد بود.
هستند.  جدید  درمانی  مسیرهای  از  نیز  هسته ای  داروهای 
نوعی دارو مبتنی بر علم هسته ای که تنها مصرف مقدار کمی 
از آن قادر است نقشی موثر و کارآمد در تشخیص بیماری داشته 
باشد و مناسب ترین شیوه درمان برای بیماری های صعب العالج 
دارد.  بیماری ها  پیشگیری  در  مؤثری  نقش  حتی  و  می باشد 
رادیواکتیو  داروهای  با  بیماری ها  از  گوناگونی  انواع  تشخیص 
قلبی،   بیماری های  سرطان،  انواع  مانند:  می شود  انجام 
بیماری های مربوط به دستگاه گوارش، غدد داخلی، اختالالت 

دستگاه عصبی و سایر موارد.
و نکته آخر این که بدانیم بهداشت و حتی درمان درست از 
خانه، مدرسه و محل کار شروع می شود و در این راستا افرادی 
که بهترین دسترسی را به خدمات درمانی و سالمت، راه های 
پیشگیری از ابتال به بیماری ها را دارند نیز تاثیرگذار خواهندبود 
و  بیماری  زمانی که فهمید  از  انسان  بدان معناست که  این  و 
او  زندگی  اجتناب ناپذیر  و  حذف نشدنی  موضوع  دو  سالمتی 
هستند، تصمیم گرفت تا زندگی خویش را فارغ از تاثیر سخت 
و سنگین بیماری بر آن ادامه دهد و برای رسیدن به رویاهایش 
و  او  مزاحم  آنچه  نابودی  برای  راه حل هایی  و  کند  مبارزه 
خوشی هایش می شود پیداکند که پیشرفت های دنیای سالمتی 
یکی از آن راه حل هاست. امید است هیچ گاه در دنیا بیماری و 

رنجی نباشد که انسان نتواند بر آن فائق آید.
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ك زندگی سالم - تغذیه و آشپزی
سب

 تغذیه در

زهرا خوش لهجه

ــی و  ــوازم خانگ ــر ل ــالوه ب ــوار ع ــبد خان ــوروز س ــام ن ای
ــبد  ــت. س ــت اس ــز دارای اهمی ــه نی ــث تغذی ــاک، بح پوش
ــه  ــژه اســت و بایســت کلی ــت وی ــوار دارای اهمی ــه خان تغذی
ــه گوشــت، مــرغ، ماهــی و تخم مــرغ  و  ــی از جمل موادغذای
ســبزیجات را در بــر داشــته باشــد لکــن مصــرف کلیــه مــواد 
ــه مــی گــردد. ــدازه کوچــک و متناســب توصی غذایــی در ان

در ایــام تعطیــالت عیــد نــوروز، مصــرف 
شــیرینی و شــکالت در حــد متعــارف توصیــه مــی 
ــه منظــور پیشــگیری از اضافــه وزن و  گــردد و ب
چاقــی، بهتــر اســت در بازدیدهــا بــه جــای مــواد 
غذایــی پرکالــری همچــون شــیرینی هــای خامــه 
ــیرینی  ــی از ش ــه ای و مربای ــکالتی، ژل ای و ش
ــک و  ــدازه کوچ ــاده و در ان ــک و س ــای خش ه
ــرف  ــرای ص ــود. ب ــتفاده ش ــوه اس ــتر از می بیش
ــمش،  ــد از کش ــای قن ــه ج ــوان ب ــی ت ــای م چ
ــک  ــا ) ی ــا خرم ــدد( و ی ــک ) ۴-۳ ع ــوت خش ت

ــد. ــتفاده کنن ــه بیشــتر( اس ــدد ن ع

خشــکباری کــه عیــد اســتفاده مــی شــود موجــب تعــادل 
در ســردی و گرمــی طبــع انســان مــی شــود. بعنــوان مثــال 
ــرم  ــته گ ــدق و پس ــردو، فن ــی  گ ــت ول ــدل اس ــادام معت ب
اســت. ادویــه جاتــی کــه طبــع گرمــی دارنــد بهتــر اســت در 

بهــار کمتــر اســتفاده شــوند.

ــت دارا  ــدن به  جه ــالمت ب ــظ س ــرای حف ــا ب ــوه ه می
بــودن ویتامیــن هــا و امــالح معدنــی و 
ــام آنتــی اکســیدان کــه نقــش  ترکیباتــی بن
مهمــی در پیشــگیری از بیمــاری هــای غیــر 
واگیــر از جملــه دیابــت، بیمــاری هــای 
قلبــی عروقــی و ســرطان هــا مفیــد هســتند.
هرچنــد کــه مصــرف زیــاد میــوه هــم موجب 
اضافــه وزن مــی شــود و روزانــه حداقــل ۲ 
ــدازه  ــا ان ــوه ب ــدد  می ــر ۴ ع ــدد و حداکث ع

ــی اســت. متوســط کاف
ــی  ــام، م ــار و ش ــده نه ــن در وع همچنی
تــوان بجــای اســتفاده از مــواد غذایــی 
ــبزی  ــاالد و س ــده از س ــرخ ش ــرب و س چ

نوروز
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اســتفاده کــرد. مصــرف ســاالد و ســبزی بــه دلیــل داشــتن 
ــش داده  ــدی را کاه ــواد قن ــا و م ــی ه ــذب چرب ــر، ج فیب
ــن  ــد. همچنی ــی کن ــری م ــی جلوگی ــب از چاق ــن ترتی و بدی
ــده آن  ــا باقیمان ــه شــود ت ــدازه تهی ــه ان ــذا ب ــر اســت غ بهت
ــود و از  ــته نش ــه داش ــدی نگ ــارف بع ــرای مص ــزر ب در فری
ــات  ــه حبوب ــرف روزان ــود مص ــودداری ش ــذا خ ــز غ دورری
ــذی  ــن، ریزمغ ــن پروتئی ــر تامی ــا غــالت عــالوه ب ــراه ب هم
ــر، از اضافــه  ــه علــت داشــتن فیب ــدن ب ــاز ب هــای مــورد نی
ــیدنی  ــرای نوش ــد. ب ــی کن ــگیری م ــز پیش ــی نی وزن و چاق
نیــز از آب ســاده و یــا دوغ هــای کــم نمــک و بــدون گاز و 
شــربت هــای ســنتی کــم شــیرین بــه جــای  نوشــابه )حتــی 
انــواع کــم کالــری( و آب میــوه هــای صنعتــی کــه حــاوی 

ــد. ــتفاده کنن ــتند، اس ــزوده هس ــد اف قن

نــوروز فصل ســفر و گشــت و گذار اســت 
و بــرای داشــتن انــرژی نیــاز بــه تامیــن مواد 
غذایــی بــرای بــدن اســت. بهتــر اســت طــی 
ــا حــد امــکان غــذا شــخصًا آمــاده  ســفر  ت
ــل  ــی مث ــای آبک ــرف غذاه ــود و از مص ش
ــبی  ــط مناس ــه محی ــا ک ــت ه ــواع خورش ان
باکتــری و فســاد هســتند  بــرای رشــد 
ــک  ــای خش ــود و غذاه ــاب ش ــتر اجتن بیش
ــه خــوب  ــازه ک ــات ت ــا ســبزی ج ــراه ب هم

ــد مصــرف شــود. شســته شــده ان

مــردم در ســفرها، بــرای جلوگیــری از کــم آبــی و 
یبوســت، مقادیــر مناســبی آب )ترجیحــاً آب معدنــی( همــراه 
ــبزی  ــا و س ــوه ه ــتن می ــراه داش ــه هم ــند. ب ــته باش داش
ــو در  ــار و کاه ــی، خی ــه فرنگ ــج، گوج ــد هوی ــی مانن های
ــای  ــن ه ــالح و ویتامی ــن آب، ام ــه تامی ــافرت ب ــول مس ط
ــد  ــواد بای ــن م ــا ای ــد. ام ــی کن ــک م ــدن کم ــاز ب ــورد نی م
قبــل از ســفر خــوب شســته و در ظــروف مناســب دربســته 

ــوند. ــداری ش نگه

ــدم اســتفاده از  ــام ســفر ع یکــی از مباحــث مهــم در ای
رســتوران هــای بیــن راهــی نامناســب مــی باشــد. هرگونــه 
توفــق جهــت اســتفاده از اماکــن عمومــی از جملــه رســتوران 
ــناخت  ــا ش ــی بایســت ب ــواد خوراک ــروش م ــز ف ــا و مراک ه
قبلــی صــورت بگیــرد. آگاهــی از عالیــم و مجوزهــای 
ــن در  ــن اماک ــر ای ــی ب ــتی و نظارت بهداش
ــما  ــد ش ــی توان ــب م ــکان مناس ــاب م انتخ
ــروز  ــن در صــورت ب ــاری دهــد همچنی را ی
ــز و  ــا مراک ــد ب ــی توانی ــه مشــکل م هرگون
ــرده  ــرار ک ــاط برق ــالح ارتب ــع ذی ص مراج
ــد. یکــی از  و شــکایت خــود را اعــالم داری
ــد اماکــن  ــان مــی توان ــل اطمین مراجــع قاب
معرفــی شــده در ســایت هریــک از اصنــاف 
ــه اشــتغال خــود  باشــد کــه مجــوز و تاییدی
را تحــت نظــارت و بازرســی تخصصــی 

ــد. ــرده ان ــت ک دریاف
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آنتیهیستامینهایگیاهی
مجتبی خوش لهجه

بهـار فصـل گرده افشـانی و زیبـا و طـراوت طبیعت اسـت 
کـه خـود حساسـیت های خاصـی ایجـاد می کند. افـراد زیادی 
از عالیـم حساسـیت مانند عطسـه، سـردرد، ورم یـا آب ریزش 
چشـم و بینـی، خلـط، سـینوزیت و مشـکالت گوارشـی رنـج 
بـه  واکنـش  در  کـه  اسـت  مـاده ای  هیسـتامین  می برنـد. 
سـفید  گلبول هـای  می کنـد.  ترشـح  بـدن  در  مـواد  برخـی 
ایـن خـود  و  ترشـح می کننـد  را  )ماستوسـل ها(، هیسـتامین 
باعـث تحریـک فراینـدی جهـت دفع مـوادی که بدن نسـبت 
به آن ها سـازگار نیسـت و به اصطالح حساسـیت دارد می شود 
کـه بـه آن “واکنـش ایمنـی التهابـی” گفتـه می شـود. التهاب 
یـا عالیمـی ماننـد پـف و ورم چشـم، قرمـزی حفـره  بینـی، 
التهـاب روده هـا، یـا کهیـر در بـدن به آسـانی قابل تشـخیص 

اسـت و بـه فـرد اطـالع می دهـد کـه از خـود مراقبـت کند.
بسـیاری از داروهـای آلـرژی بـه عنـوان آنتی هیسـتامین 
عمـل می کنـد امـا معموال با اثـرات جانبـی، از جمله سسـتی، 
اسـت. همـراه  حافظـه  در  اختـالل  و  یادگیـری  در  اختـالل 
داروهـای طبیعـی یا بـه عبارتی گیاهـان دارویی بـرای درمان 
از  همراهنـد.  کمتـر  عـوارض  بـا  و  مناسـب تر  مشـکل  ایـن 
جملـه گیاهانـی کـه به طـور معمـول در دسـترس می باشـند 
و می تـوان آن هـا را بـه طـور مرتـب مصـرف نمـود و یـا در 
رژیـم غذایـی قـرار داد، می تـوان بـه گزنـه، پیـاز و مرکبـات، 
انگـور، بادرنجبویـه، خارمریـم، دارچیـن، زردچوبـه، شـاه تره، 
شـاهی آبـی، آویشـن، ترخـون، نارنـج، سـیاه دانه، کنـدر، گل 
مغربـی، درخـت میخـک و افـدرا را یاد کـرد. همچنیـن برخی 
گیاهـان را می تـوان بـرای دمنـوش اسـتفاده کـرد همچـون 
نعنـا، ریحـان، رزمـاری، بابونـه از گیاهـان معجـزه سـاز ایـن 

هسـتند. فصل 

 گزنه

طبیعـی  آنتی هیسـتامین  عنـوان  بـه  می تـوان  گزنـه  از 
اسـتفاده کـرد چـون حـاوی اجـزای مختلـف اسـت کـه بـه 
مقابلـه بـا هیسـتامین ها کمک می کنـد. ویتامین C کـه با نام 
اسیدآسـکوربیک نیـز شـناخته می شـود، یک آنتی هیسـتامین 
واکنــش های  درمـان  روش  آسـان ترین  و  اسـت  طبیعـی 
آلرژیـک اسـت. مصـرف ۲ گـرم مکمـل ویتامیـن C در روز 
میـزان هیسـتامین خـون را تـا ۳۸ درصـد کاهـش می دهـد و 

می یابـد. کاهـش  حساسـیت زا  واکنش هـای 
پیاز

کوئرسـتین یـک مـاده  طبیعـی دیگـر اسـت کـه بـرای 
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مقابلـه بـا واکنش هـای حساسـیت زا مفیـد اسـت. میوه هـا و 
سـبزیجات، بـه ویژه مرکبات، سـیب، پیاز، جعفـری، مریم گلی 
و چـای از منابـع خوراکـی اصلی این ماده اسـت. بـه گزارش 
شـفاآنالین، کوئرسـتین ماستوسـل ها را بـه گونـه ای تثبیـت 
می کنـد کـه بـه کاهـش اضطـراب )Anxiety( و واکنش های 
حساسـیت زا کمـک می کنـد و عالیـم التهـاب در مجراهـای 

تنفسـی را کاهـش می دهـد.

شاهی آبی

بـه گفتـه پژوهشـگران شـاهی آبی )تـره تیـزک( می تواند 
ترشـح  ماستوسـل ها  از  کـه  را  هیسـتامینی  درصـد   ۶۰ تـا 

می شـود، خنثـی کنـد.

آویشن

آویشـن یک گیاه دارویی اسـت که مقدار زیـادی ویتامین 
C دارد و بـه تثبیت ماستوسـل ها نیـز کمک می کند.

ترخون

ایـن گیـاه ماننـد آویشـن و ریحـان عمـل می کنـد، یعنی 

ترشـح هیسـتامین  از  و جلوگیـری  ماستوسـل ها  تثبیـت  بـه 
می کنـد. کمـک 

ریحان

همچنیـن ریحـان بـه دلیـل خـواص ضـد باکتریایـی نیز 
بـرای رفـع جـوش و لک هـای پوسـتی موثـر اسـت.

نعنا
مصـرف چـای نعنـاع بـه دلیـل دارا بـودن خـواص ضـد 
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التهابـی خـارش و خشـکی پوسـت را برطـرف مـی کنـد.

بابونه

ایـن گیـاه دارویی فوایـد بسـیاری دارد. بابونه نیـز مانع از 
ترشـح هیسـتامین می شـود. چـای بابونـه منبـع غنـی از آنتی 
اکسـیدان اسـت و خواص درمانی شـگفت انگیـزی روی بدن 
شـما دارد و مثـل یـک داروی مسـکن عمـل مـی کنـد و در 
درمـان التهـاب زخـم هـا و جـوش ها موثـر بـوده و همچنین 
سـلولهای  رشـد  از  کـه  اسـت  داده  نشـان  اخیـر  مطالعـات 

سـرطانی جلوگیـری مـی کند.

رزماری

خاصیـت تقویـت کنندگـی و ضـد عفونی کنندگـی جریان 
خـون را در مویـرگ هـا بهبـود می بخشـد کـه بـرای تازگی 

پوسـت مناسـب است.

سیاهدانه

یافت  روغن  شکل  به  هم  و  دانه  شکل  به  هم  سیاهدانه 
نیز  سیاه  زیره   و  رومی  گشنیز  رازیانه،  گل  نام  با  و  می شود 
هیستامین  آنتی  عنوان  به  دارویی  گیاه  این  می شود.  شناخته 
عمل کرده، از بافت پوششی روده محافظت می کند و به این 

این گیاه  از ترشح هیستامین در روده ها می شود.  طریق مانع 
فواید بسیار زیاد دیگری نیز دارد و “درمان کننده همه چیز به 
سودمند  گیاهان  از  نیز  سیاهدانه  است.  گرفته  نام  مرگ”  جز 
می باشد که خواص زیادی دارد. مهم ترین خواص سیاه دانه 
اثرات ضد میکروب، ضد سرطان، ضد حساسیت، ضد  شامل 
اوره خون، محرک  ادرارآور، کاهش دهنده  ویروس، شیرافزا، 
سیستم ایمنی بدن، محافظ کبد، مقوی معده، محرک تنفس و 
اثرات دیگر است. به نقل از یکی از کتب گیاهان دارویی مهم 
چاپ ۲۰۰۲ آمریکا »پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد)صلی 
الل علیه و اله وسلم( سیاهدانه را دوای همه دردها می دانستند 
و مصرف آن را به مسلمانان توصیه فرموده اند«. روزانه می 
توان ۱ تا ۲ گرم از دانه سیاهدانه به صورت له شده یا چای و 

یا موارد دیگر استفاده نمود.

بادرنجبویه

بادرنجبویـه کـه از بـرگ آن اسـتفاده می شـود، گیاهـی با 
نـام علمـی Melissa Officinalis از خانـواده ی نعناع اسـت 
کـه از بـرگ آن اسـتفاده می شـود. مـی تـوان در هـر نوبـت 
۵ گـرم از بـرگ آن را بـه صـورت دم کـرده مصـرف نمـود.  

مصـرف هـر روز آن در حـد ۵ تـا ۱۰ گـرم بالمانـع اسـت.

دارچین

پوسـت  کـه  می باشـد  ُپرمصـرف  و  معـروف  گیاهـان  از 
سـاقه ی درخـت دارچیـن اسـت. پوسـت را بـه صـورت پـودر 
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اشـکال  بـه  را می تـوان  آن  رنـگ(.  قهـوه ای  درآورید)پـورد 
مختلـف مصـرف نمـود، حتـی می تـوان به طورمسـتقیم پـودر 
را بـا غذاهـا و مایعـات مصـرف کـرد. مصـرف هر نوبـت ۱ تا 
۲ گـرم می باشـد و می تـوان تـا روزی ۵ گرم و حتی بیشـتر از 
آن نیـز مصـرف نمـود. باید اشـاره کرد کـه دارچیـن به ندرت 

می توانـد در افـراد ایجـاد حساسـیت نمایـد.

زردچوبه

پـودر زردی اسـت کـه همه آن را می شناسـند و از ریشـه 
گیـاه زردچوبـه بـه دسـت می آیـد. زردچوبـه در ایـران رویش 
نـدارد و جـزء اقـالم وارداتـی اسـت. زردچوبـه از گیاهـان بـا 
ارزش و دارای خـواص زیـادی اسـت کـه باید به طـور مرتب 
در غذاهـا از آن اسـتفاده نمـود. مصـرف زردچوبه تـا روزی ۳ 
گـرم بـرای افراد بالـغ بالمانع اسـت. زردچوبـه دارای خواص 
ضـد درد، ضـد نفـخ، ضـد اسپاسـم، ضد سـرطان قـوی، ضد 
ارزنـده  و ده هـا خاصیـت  اشـتهاآور، ضدحساسـیت  التهـاب، 

اسـت. دیگر 

شاه تره

گیـاه بوتـه ای بـا برگ هـای نـازک و ریـز اسـت کـه از 

مصـرف باالیـی در دنیـا برخوردار می باشـد. یکـی از گیاهانی 
می شـود،  مصـرف  کبـد  امـراض  بـرای  وسـیع  به طـور  کـه 
مشـهور  در جهـان   Fumitory نـام  بـه  کـه  اسـت  شـاه تره 
می باشـد. از دیگـر خـواص شـاه تره اثـر ضـد حساسـیت آن 
اسـت. بـرای  مصـرف آن، میـزان ۵ گـرم از بـرگ را بـا یک 
لیـوان آب بـه مـدت ۵ تـا ۱۰ دقیقه بجوشـانید، سـپس صاف 
کنیـد و قبـل از سـرد شـدن بنوشـید. مصـرف شـاهتره برای 

افـراد بالـغ تـا روزی ۵ گـرم بالمانـع اسـت.

و  هـا  دمنـوش  و  غذاهـا  دوغ،  و  ماسـت  زیـاد  مصـرف 
داروهـا با طبع سـرد، کـم تحرکی یـا بی تحرکـی، پرخوری و 
خوردن شـیر سـرد با موادنگهدارنده در صبح فرد را دچارسـوء 
مـزاج سـرد و تـر می کنـد و ترشـحات بینـی و پشـت حلـق 
را بـه همـراه دارد. بـه گفتـه متخصصـان طـب سـنتی بـرای 
جلوگیـری از سـوء مزاج سـرد و تـر، جایگزین کردن گوشـت 
گوسـفند به جـای گوشـت گاو و اسـتفاده از روغن های کنجد 
وزیتـون طبیعـی بـه جـای روغن هـای صنعتـی مفیـد اسـت 
میـزان  انـار  و  انجیـر  خرمالـو،  مثـل  میوه هایـی  مصـرف  و 
ترشـحات را کـم می کنـد. بـرای تهیـه دمنوش هـا می توانیـد 
از گیاهـان تـازه و یـا خشک شـده اسـتفاده کـرده و آن ها را از 

عطاری هـا تهیـه کنیـد.
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نبض زندگی ات را راکب بزن

احسان جعفری

امروزه با توجه به امکانات فراوان و موقعیت های تفریحی و 
شغلی مناسب در کالن شهرها، مردمان بسیاری شهرهای بزرگ 
را برای زندگی ترجیح می دهند. اگرچه زندگی در کالن شهرها 
یا به اصطالح مگاسیتی ها باعث تسهیل بسیاری از امور روزمره 

شهروندان می گردد، اما مشکالت خاص خود را به همراه دارد.
آلودگی هوا، باران های اسیدی و در ادامه آن آلودگی خاک ازجمله 
مسائل محیط زیستی مربوط به شهرهای بزرگ است. این مشکالت 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم سالمت شهروندان را تحت تاثیر 
قرارمی دهد. آلودگی هوا باعث مشکالت ریوی و سرطان ها می گردد. 
ازطرفی تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می دهد کندذهنی موقتی 
در کودکان و عدم تمرکز آن ها ارتباط مستقیم با سطح آالینده های 

موجود در هوای مورد تنفس آن ها دارد.
ناسالم شدن  باعث  نیز  آلودگی خاک  است که  توجه  قابل 
غیرقابل  آن  منفی  تاثیرات  که  می شود  میوه ها  و  سبزیجات 
این  با  روزه  هر  مگاسیتی ها  در  ساکن  شهروندان  انکارند. 
مشکالت دست و پنجه نرم می کنند اگرچه سطح قابل توجهی 
است  حل  قابل  دولتمردان  راهکارهای  با  مشکالت  این  از 
بسیار  می تواند  مسایل  این  حل  در  شهروندان  خود  نقش  اما 
تاثیرگذار  اما  کوچک  کار  چند  با  شهروند  هر  باشد.  تاثیرگذار 
داشته  ارتقاء سطح سالمت شخصی  در  میتواند سهم عظیمی 
باشد. کاهش استفاده از وسایل تقلیه شخصی و متعاقبا استفاده 
از وسایل نقلیه عمومی می تواند تاثیر بسزایی در کاهش میزان 
آالینده ها داشته باشد. کاهش تعداد اتومبیل های تک سرنشین 
و کاهش آلودگی هوا مخصوصا در فصول سرد همیشه ارتباط 
از  استفاده  با  شهروندان  این  بر  عالوه  است.  داشته  مستقیم 
دوچرخه می توانند نه تنها باعث ارتقاء سطح سالمت شخصی 
خود گردند، بلکه می توانند در کاهش آلودگی هوا نیز تاثیر گذار 
باشند. استفاده از دوچرخه باعث کاهش کم تحرکی شهروندان 
کردن  نهادینه  راستای  در  فرهنگ سازی  واقع  در  می گردد. 

رفتارهای صحیح شهروندی نه تنها به سالمت شخصی افراد 
بلکه به ارتقاء سطح سالمت عمومی شهروندی کمک می کند. 
دوچرخه سواری  همگانی،  پیاده روی  کمپین های  در  عضویت 
بسزایی  تاثیر  ها  پارک  در  جمعی  دسته  ورزش های  همگانی، 
در حل مشکالت مربوط به سالمتی افراد دارد. الزم بذکر است 
زندگی شهری امروز باعث شده تا خانواده ها به سالمت فرزندان 
توجه کمتری داشته باشند. خانواده ها بهتر است عالوه بر تحت 
فیزیکی  به سالمت  فرزندان،  ورزشی  فعالیت های  داشتن  نظر 
در  اندام  از سالمت  منظور  باشند.  داشته  توجه  نیز  آن ها  اندام 
واقع نرمال بودن وضعیت ستون فقرات می باشد. زندگی شهری 
و نشستن مکرر باعث از حالت طبیعی خارج شدن و تغییر شکل 
به  مراجعه  با  باید  خانواده ها  می شود.  کودکان  فقرات  ستون 
متخصصین حرکات اصالحی از سالمت جسمانی فرزندان خود 
اطمینان حاصل نمایند تا اگر فرزندشان دچار مشکالتی مانند 
پای پرانتزی، پای ضربدری، قوز ستون فقرات، گودی کمر و 
جسمانی  آمادگی  مربیان  کمک  با  هستند  جلو  به  سر  عارضه 
کارهای  با  است شهروندان  امید  بپردازند.  عارضه  این  به حل 
خود  خانواده  و  خود  سالمت  به  اهمیت  پر  بسیار  اما  کوچک 

متعاقبًا سایر شهروندان کمک بسزایی کنند.
ترین  بدیهی  امروز،  شهری  دنیای  در  رسد  می  نظر  به 
زندگی شهرنشینی  در  برای سالمت  می توان  که  فعالیت هایی 

  و 
تنفس کن
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خود ایجاد کرد دوچرخه سواری و پیاده روی باشد. بهتر است 
در اینجا به نکاتی هرچند کوتاه جهت شیوه صحیح انجام این 

ورزش ها اشاره کنیم. 

نحوه صحیح رکاب زدن و اصول اصلی دوچرخه سواری

صندلی دوچرخه را پایین بیاورید تا راحت تر اینکار را انجام 
دهید. پا به رکاب شدن برای شروع حرکت و توقف ضروری 
هست. در این حالت یکی از پاها حکم تکیه گاه را دارد و پای 
دیگر بر روی رکاب قرار می گیرد. رکاب دوچرخه باید در حالت 

۲:۴۰ یا ۱۰:۲۰ )با دقت به پای تکیه گاه( قرار داشته باشد.

 در هنگام حرکت برای افراد راست پا، پای چپ روی رکاب 
قرار دهید و پای دیگر را در طرف دیگر دوچرخه روی زمین. با 
پای راست به زمین فشار وارد کنید و دوچرخه را به سمت جلو 
هل دهید. حاال سریع پای راست خود را روی پدال سمت راست 

گذاشته و رکاب بزنید.

 روش هاي پیشرفته پا به رکاب شدن نیز وجود دارد مثل 
قرار گیری بدن در یک سمت دوچرخه، و سوار شدن بعد از هل 
دادن دوچرخه به جلو. این نوع روش هاي سوار شدن برای افراد 

مبتدی توصیه نمی شود.

روش صحیح تنفس در حین ورزش

ورزشی،  فعالیت  و  تمرینات  هنگام  که  باشید  داشته  توجه 
تنفس خود را ریتمیک و به صورت منظم انجام دهید. همچنین 
دقت کنید که تا حد امکان آرامش را حفظ کنید و از تند نفس 

کشیدن جلوگیری کنید. سعی نکنید تا با دهان نفس بکشید.
دهان  از  می توانید  هوا  سریع تر  کردن  خارج  برای  البته 
استفاده کنید، اما برای کشیدن آن اصاًل از دهان استفاده نکنید 
البته در ورزش شنا تنفس از راه دهان منعی ندارد و بلکه الزم 
است. بکارگیری دهان برای عمل دم باعث می شود تا هوا به 

حجم نامشخص )زیاد( وارد بدن گردد بدن اینکه فیلتر شود.
بینی با فیلترهایی که در قسمت ورودی خود دارد، هوای 
دم را پاک سازی می کند. همچنین بینی با حجم کمتری که 
دارد باعث می شود تا حجم هوای دم کنترل شده و به مقدار 
گلو  و  دهان  خشکی  باعث  دهان  از  تنفس  باشد.  نیاز  مورد 
کسری  و  بدن  آب  شدن  به خشک  موضوع  این  که  می شود 

انرژی کمک می کند.

روش توصیه شده اینست که دم از راه بینی و بازدم از راه 
هنگام  که  است  بهتر  البته  روش  این  در  گیرد.  انجام  دهان 
کشیدن هوا، دهان کاماًل بسته باشد. البته روش دم و بازدم از 

راه بینی بیشتر توصیه می گردد.
کاماًل  بازدم(  و  )دم  حالت  دو  هر  در  دهان  حالت  این  در 
است.  مهم  بسیار  امری  نیز  تنفس  چگونگی  اما  است.  بسته 
برای کشیدن تنفس، نگه داشتن نفس در بدن و بیرون دادن 
آن مدت زمانی نسبی الزم است تا حرکت ریتمیک حفظ گردد، 
است.  مهمی  امر  تمرینات  انجام  هنگام  در  موضوع  این  که 
آرامش در تنفس الزم است  اشاره شد،  نیز  قباًل  همانطور که 

تا حفظ گردد.
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طبیعت و
جامه نو،

 
 

 
  بهار 

 
 

       و
 

 
   آراستگی

 
زهرا خوش لهجه 

در فصـل بهـار، طبیعـت جامـه نـو بر تـن می کنـد. عطر و 
رنـگ خاصـی به خود می گیـرد و همه تـالش می کننـد زیبایی 
و جلوه گـری خاصـی بیابنـد. از خانـه تکانی و نوکردن وسـایل 
تـا خریـد لباس هـای تـازه و خـوش رنـگ. یکـی از زیبایی هـا 
کـه خود مرکز توجه اسـت پوسـت آدمی اسـت. پوسـت، لباس 
طبیعـی انسـان اسـت کـه طـراوت و تازگـی آن می تواند منجر 
بـه افزایـش اعتمادبنفـس و نشـاط و شـادابی در آدمـی گردد. 
بـا رسـیدن فصـل بهـار و گرده افشـانی گل ها، حساسـیت های 
فصلـی و اگزمـا خـود را نشـان می دهـد. هوای لطیـف و دمای 
مناسـب و زیبایـی طبیعـت دسـت بـه دسـت هـم داده و افراد 
را بـا لبـاس نسـبتًا نـازک در معرض نور مسـتقیم افتـاب برای 
مـدت طوالنی تـری قـرار می دهنـد. آقایان نسـبت بـه خانم ها 
بـا توجـه بـه نـوع لبـاس و پوششـان بیشـتر در معـرض نـور 
مسـتقیم آفتاب هسـتند و به کارگیری و اسـتفاده از ضدآفتاب ها 

بـا درصـد مناسـب توصیـه می گردد.
تفـاوت دمـای هـوا در فصـل بهـار گاه منجـر بـه تعریـق 
می گـردد کـه شسـت و شـوی مناسـب و رعایـت بهداشـت 
پوسـت و مـو توصیـه می گـردد. تعریق و عدم شسـت و شـوی 
مناسـب می توانـد منشـا شـکل گیری قارچ هـا در بـدن گـردد. 
پوشـیدن لبـاس با رنگ تیـره می توانـد تعریـق را افزایش داده 

و محیـط سـطح بـدن را بـرای رشـد قارچ هـا  میسـر سـازد.
از  ناشـی  و حساسـیت  آلـرژی  به جهـت  پوسـتی  التهـاب 
گرده افشـانی و یـا گـزش حشـرات نیـز رخ می دهـد کـه نیـاز 
بـه تفکیـک می باشـد. معمـوال التهاب های خطی و یک دسـت 

ناشـی از گـزش حشـرات می باشـد.

 راهکارها جهت محافظت پوست و مو در فصل بهار
۱. شسـت و شـوی مناسـب بـا آب ولـرم و شـوینده بـدون 
الـکل )پوسـت چـرب= روزی ۲ بـار، پوسـت خشـک= روزی 

) ر یکبا
۲. اسـتفاده از مرطوب کننـده به جهـت فعالیـت بـاالی غدد 

بی چر



29

پنبـه ای  و  نخـی  لباس هـای 
پارچه هـا  پرطرفدارتریـن  از  یکـی 
لباس هـای  جایگزیـن  بهتریـن  و 
زمسـتانی بـرای پوشـش در فصـل 
پارچـه اش  کـه  چـرا  هسـتند  بهـار 
و  تنفس بـودن  قابـل  خاصیـت 
ردو بـدل کـردن هـوا را دارد، مانـع 
از ایجـاد عـرق روی سـطح پوسـت 
اسـت  پارچـه ای  بهتریـن  و  شـده 
کـه هـوای گـرم را بیـن پوسـت بـدن و لبـاس نگه نمـی دارد. 
به دلیـل ظرافـت بـه کار رفتـه در پارچـه لطافـت و نرمـی آن 
احسـاس راحتی و سـبکی به شـما می بخشـد و حال بهتری را 

بـا طبیعـت تجربـه خواهیـد کـرد.

علـی رغم کـم دوام بودن جنـس پارچه در مقابل شستشـو 
بـاز هـم یکـی از بهتریـن انتخـاب هـای ایـن فصـل خواهـد 
بـود کـه رنگ های روشـن همچون سـفید، زرد، آبـی وصورتی 

می توانـد بیشـتر دمـای بدن شـما تنظیـم کند.
لباس هـای کتـان نیـز بـه دلیـل نگه نداشـتن گرمـا میـان 
پوسـت بـدن و خـود یکـی از اولین گزینه هـای انتخابـی برای 
آقایـان اسـت چـرا که هم زیبـا در بدن مـی ایسـتد و هم بدن 

را تـازه و خنـک نگه مـی دارد.
بـرای جلوگیـری از آسـیب های ناشـی از شسـت و شـو، 
شـوینده های  از  اسـت  بهتـر  پارچـه  نـوع  دو  ایـن  اتوکشـی 
مناسـب و آب ولرم با دمای مناسـب اسـتفاده شـود تا همیشـه 

لـذت راحتـی در ایـن نـوع لبـاس هـا را تجربـه کنیـد.
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۳. مصـرف ضدآفتـاب بین سـاعات ۱۰ صبح تـا ۳ بعداظهر 
به جهـت آفتاب مسـتقیم

مـو  مناسـب  نرم کننـده  و  حالت دهنـده  از  اسـتفاده   .۴
بکارگیـری  را رنـگ کرده ایـد  اگـر موهـای خـود  و پوسـت. 

می گـردد. توصیـه  پروتئیـن  حـاوی  نرم کننـده 
۵. اسـتفاده از پشـه بند بـرای اسـتراحت کـه مانـع گـزش 

حشـرات گـردد.
از  اسـتفاده  آلـرژی،  و  فصلـی  حساسـیت  صـورت  در   .۶

مناسـب. داروهـای 
 عالوه بـر دقـت در شسـت و شـو و مراقبت اولیه از پوسـت 
و مـو می تـوان بـا تغییـر در نحـوه پوشـش نیز جهـت مدیریت 

سـالمت و بهداشـت موثر گام برداشت.

بهـار فصـل رنگ هـای زیبا و پرنشـاط و فصل تنوع اسـت. 
از رنگ هـای در طبیعـت گرفتـه تـا آب و هـوا و دمـای موجود 
در طبیعـت. گاهـی سـرد و گاهی گـرم و همین باعث می شـود 

سـراغ لباس هایـی برویـم که نه سـرد باشـد و نـه گرم.  
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ك زندگی سالم - معماری و چیدمان داخلی
سب

صفیه واحدیان

در واقع سالمتی خیلی بیشتر از استراحت در سفرهای آبگرم 
و یا درمان انواع بیماری هاست، و ابعاد بسیاری را شامل می شود؛ 
تا  گرفته  تغذیه  و  پوست  از  مراقبت  اندام،  تناسب  تمرین،  از 
تجربیات شاد، ارتباطات اجتماعی سالم، آرامش و تمرکز و برای 
من، این به معنی زندگی در فضایی است که بدن و ذهن ما را 

تغذیه می کند.
طراحی و معماری با محوریت سالمتی در چند سال اخیر در 
حال افزایش است. برای معماران و طراحان داخلی در سراسر 
جهان طراحی فضاهای سالم برای مردم اهمیت فوق العاده ای 
کاری  فضای  و  زندگی  که  است  تفکر  این  بر  مبتنی  و  دارد 
می تواند تا حد زیادی بر سالمت جسمی و وضعیت عاطفی ما 
تأثیر بگذارد. بنابراین مهم است محیط هایی را ایجاد کنیم که 
حواس ما را به شیوه ای مناسب تحریک کنند تا استفاده از آن ها، 
موجب افزایش بهره وری و آرامش )بسته به عملکرد( و سالمتی 

و تندرستی افراد  شود.

هنر،  محیط زیست،  زیبایی شناسی،  بین  کلی  ارتباط  این 
حائز  بسیار  نیز  علمی  جنبه های  از  حتی  تندرستی  و  سالمت 
مختلف  زمینه های  در  دانش  آن  از  می توانیم  و  است  اهمیت 
که  فضایی  ایجاد  تا  پزشکی  شرایط  درمان  از  کنیم،  استفاده 

موجب پاسخ های مختلف احساسی می شود.
این  دهیم  انجام  می توانیم  هم اکنون  ما  که  چیزهایی  اما 
است که خانه یمان را به پناهگاه سالمتی کوچکی تبدیل کنیم. 
چیزهای بسیار ساده ای که هنوز می توانند اثرات بسیار زیادی 
بر روی چگونگی احساس در محیط و فضاهای ما داشته باشند.

چگونه می توانیم خانه خود به محیطی سالم تبدیل کنیم؟

و  بهبود کیفیت هوا  برای  از گیاهان داخل سالن  استفاده   ●
احوال خوش درخانه

آسان  و  واضح  محرک  یک  منزل  در  زیاد  گیاهان  داشتن 
برای سالمتی و تندرستی ما است. آن ها دارای مزایای زیادی 
و  )با مصرف دی اکسیدکربن  بهبود کیفیت هوا  مانند:  هستند، 
آزادسازی اکسیژن( و تنظیم رطوبت. آن ها همچنین یک 
توجه  با  و  می کنند  فراهم  را  طبیعی  روحی  تقویت کننده 
به برخی مطالعات می توانند حتی کاهش سطح استرس، 
افزایش حافظه و غلظت و فیلتر کردن VOCs )ترکیبات 

آلی فرار( و برخی از آالینده ها را ایجاد کنند.
● توجه به سطوح رطوبت

از  یکی  هوا  رطوبت  سال،  فصل های  بیشتر  برای 
به  مهم ترین عوامل در خانه است. اضافه کردن رطوبت 
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هوا،  مانع از خشک شدن پوست می شود، خطر ابتال به عفونت ها 
و انتقال ویروس ها و باکتری ها را کاهش می دهد، و همچنین 
از یک  استفاده  بنابراین  است.  عالی  برای سالمتی سینوس ها 

رطوبت ساز درخانه توصیه می شود.
● تعیین نقطه ذن

یک گوشه کوچک در اتاق نشیمن، کنار پنجره، جایی که نور 
طبیعی فراوانی وجود دارد، با یک صندلی راحت یا راحت ترین 
صندلی سالن، در کنار آن یک المپ با پایه بلند برای مطالعه، 
یک میز کوچک با کتاب ها، شمع و یک سیستم صوتی کوچک، 

این می تواند یک نقطه ذن باشد.
فضای zen یک اتاق کامل نیست )اگر چه اگر فضا دارید، 
یا  نیمکت  از  گوشه ای  می تواند  و  بدهید(  اختصاص  آن  برای 
گوشه آشپزخانه، حمام با یک لوله حمام، یا در خارج از فضای 
خانه و در پارک یا باغ باشد. اما باید یک مکان شاد باشد، جایی 

که شما برای آرامش به آن جا بروید.
● راحتی باالتر از همه

اندازه  یک  به  راحتی  و  زیبایی شناسی  طراحی،  فلسفه  در 
اهمیت دارد اما در چند مورد راحتی قطعًا اولویت اول است مثل 

تشک، تخت، مالفه و صندلی.
انتخاب یک تشک خوب موضوعی جدی است که کیفیت 

گزینه های  باشد.  داشته  بستگی  آن  به  می تواند  ما  خواب 
جهانی  راه حل های  از  یک  هیچ  اما  دارد،  وجود  بسیاری 
قابل اجرا نیست، شما باید پیدا کنید که کدام یک برای شما 
بهترین گزینه است. بسیاری از مارک ها به مشتریان اجازه 
می دهند تا در طی چند روز، تشک را انتخاب کرده و امتحان 

کنند، من پیشنهاد می کنم از این گزینه استفاده کنید.
مالفه یکی دیگر از چیزهای مهمی است که باید مورد 
توجه قرار گیرد. پارچه های طبیعی مانند پنبه یا کتان برای 
توجه  قابل  موارد  از  نیز  بالش ها  مناسب ترند.  خواب  اتاق 

هستند. آن ها باید محکم و در عین حال و راحت باشند. 
صندلی ها و به خصوص صندلی های اداری باید با توجه 
از  را  روز  در طول  زیاد  ساعات  زیرا  شوند،  انتخاب  زیادی 
آن ها استفاده می کنیم و هیچ کس خواهان کمردرد نیست. 
است   اهمیت  حائز  طراحی  از  بیشتر  راحتی  مورد،  این  در 
توانند  می  که  )صندلی  هایی  ارگونومیک  صندلی های  و 
متناسب با بدن شما تنظیم شوند( بهتر است. این جا نیز با 

روش امتحان و تست کار کنید.
● نظم و ترتیب 

آشفتگی و بی نظمی می تواند موجب اضطراب و ناراحتی 
در خانه شود.
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● استفاده از قدرت عطر
استفاده از عطرها را در خانه بسیار جدی بگیرید، آن ها بخش 
جدایی ناپذیری از سالمتی روحی  هستند. شما الزم نیست که 
یک متخصص آروماتراپی باشید تا از مزایای عاطفی و سالمتی 
بسیاری از عطرها بهره ببرید. هنگامی که ما مولکول های معطر 
را استشمام  می کنیم، آن ها از طریق به اصطالح المپ بویایی، 
به طور مستقیم به مغز مخابره شده و باعث پاسخ های عاطفی 

قوی می شوند.
مغز  روی  متفاوتی  تاثیرات  می توانند  مختلف  عطرهای 
آرامش  بعضی  هستند،  کننده  تقویت  آنها  از  بعضی  بگذراند. 
بخش و بعضی از آن ها واقعا می توانند خاطرات را بازگردانند و 

خلق و خوی ما را تغییر دهند.
استشمام عطر و روغن های مختلف خوش بو قبل از خوابیدن 
به عنوان آخرین چیزی که می بویید و صبح ها بعد از بیدار شدن 
به عنوان اولین چیزی که می بویید بسیار مهم است. رایحه های 
می شوند.  استفاده  مختلف  خلق وخوی های  برای  مختلف 

به عنوان مثال:
■ نعنا برای افزایش رایحه تازه وخنک   

■ نارنج برای رایحه ی شیرین و تند   

■ رزماری یا اکالیپتوس برای افزایش انرژی   

■ چای سبز برای بوی تازگی و تسکین دهنده  

■ اسطوخدوس برای آرامش  

دارای  هم  هنوز  که  است  ساده  سالمتی  ترفند  یک  این 
مطمئن شوید  )فقط  است  ما  و خوی  خلق  در  زیادی  تاثیرات 
که روغن های ۱۰۰٪ خالص را بخرید، نه روغن های خوشبو 

کننده(
● تغییر منابع نور

نور یکی از مهم ترین عناصر طراحی خانه است؛ فضاهای 
طراحی شده در کنار منابع نور طبیعی، افزایش استفاده از مواد 
بازتابنده نور مانند شیشه و فلز، سیستم های روشنایی هوشمند 
آن(  از  تقلید  )یا  طبیعی  نور  و  بدن  طبیعی  ریتم  رعایت  برای 

مهم ترین آیتم در طراحی است.
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تندرستی  و  تواند سالمتی  نور طبیعی می  به  چیزی شبیه 
دارد  آورد. مطالعات متعددی وجود  به وجود  را  العاده ای  فوق 
وری،  بهره  افزایش  باعث  مناسب  نور  که  کند  می  تأکید  که 
هوشیاری، خلق و خو و سالمت روانی می شود. همچنین برای 

ریتم طبیعی روزانه ما بسیار مهم است.
اولین کاری که می توانید هر صبح انجام دهید )یا هر زمان 
که هوا اجازه  دهد( تمام پنجره ها را بازکنید تا نور آفتاب و هوای 
تازه وارد خانه شود. همچنین سعی کنید فعالیت هایتان را تا حد 

امکان در نور طبیعی انجام دهید.
از نکات مهم در خانه، نور آبی است. توجه به  یکی دیگر 
بگذارد.  بسیاری  تاثیر  ما  سالمتی  بر  می تواند  ساده  مورد  این 
نور آبی یک طول موج خاص است که در تعدادی از منابع نور 
وجود دارد، از نور خورشید تا نوردهی از وسایل الکترونیکی و نور 

مصنوعی )LEDها به ویژه تولید نور آبی زیادی(.
روز  طول  در  بنابراین  است،  انرژی  تقویت کننده  آبی  نور 
مهم است، اما در واقع می تواند در شب بسیار مضر باشد، زیرا 
تولید مالتونین را متوقف کرده و چرخه ی خواب را کامال مختل 
اتاق  از  را  آبی  نور  که  است  دلیل ضروری  همین  به  می کند. 
خواب به هراندازه که بتوانیم حذف کنیم، یعنی کاهش تماس 
کامپیوتر،  تلویزیون،  تلفن،  تبلت،  مانند  الکترونیکی  وسایل  با 

ساعت الکترونیکی و غیره در شب.
● بازی با بافت

و  دارند  راحتی  احساس  بهبود  در  زیادی  تاثیر  بافت ها 
ویژه  به  باشند.  ما  تقویت سالمتی  برای  ابزار مهمی  می توانند 
اگر ما با استفاده از بافت های مختلف در خانه احساس خنک 
کننده ابریشم و کتان در تابستان، یا حس گرم و دلپذیر از کاموا 
و ترمه در زمستان را ایجاد کرده و محیط خود را با آب و هوا و 

خلق و خویی که خواهان آن هستیم، تغییر دهیم.
● توجه به رنگ

انتخاب می شود؟ عمدتًا موضوع  رنگ خانه های ما چگونه 
طعم و خالقیت شخصی است. اما این نیز می تواند تا حد زیادی 

بر روحیه و سالمت ما تاثیر بگذارد. 
سبز  تحریک کننده،  قرمز  هستند،  آرام  طبیعی  رنگ های 
آبی خنک کننده  انرژی زا،  زرد  است،  تعادل همراه  و  آرامش  با 
رنگ های  که  می کنم  فکر  من  اما  چشم گیر.  سفید  و  سیاه  و 

ما  همه ی  در  احساسی  مختلف  واکنش های  موجب  مختلف 
به صورت کورکورانه  این اطالعات  از  نباید صرفًا  و  می شوند، 

استفاده کرد.
هم زمان  را  خود  اتاق های  همه  نمی توانید  شما  اگر  حتی 
رنگ هایی  با  را  دیوارها  از  برخی  می توانید  کنید،  رنگ  مجدد 
انتخاب و رنگ کنید )متناسب با  که مناسب آن فضاها باشند 

عملکرد و حس و حال شما برای آن فضا(. 
● اشیای کوچک قابل لمس

لمس  می کنند،  تبدیل  خانه  یک  به  را  فضا  که  چیزهایی 
مهم  جنبه های سالمتی  بهبود  برای  نیز  این  و  است  شخصی 
را  کوچک  چیزهای  می کنید،  نگاه  آن ها  به  که  وقتی  و  است 
خوشحال و آرام می بینید و سپس خانه خود را با آن ها تزئین 
کنید. مانند چند عکس شخصی، یک کاسه طراحی شده توسط 
خودتان یا عزیزان تان با میوه تازه در آشپزخانه و گل های تازه 

روی میز.
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گل و
  گیاهان

 فروردین ماهی
مجتبی خوش لهجه

بهار، فصل نو شدن دوباره کره زمین و هرآنچه در آن است. 
یکی از مواردی که منجر به آرامش روان و شادابی و طراوت 
برای انسان ها می شود گیاهان است. نگهداری گیاه در خانه 
می تواند احساس خوشایند و سرزندگی برای افراد بوجود آورد.  
برخی از گیاهان نمادی برای بهار هستند از جمله گیاه سنبل که 

جزو یکی از سین های سفره هفت سین به شمار می آید.

سنبل

 Hyacinthaceae ُسنُبل نام سرده ای از گل ها است که به تیره
تعلق دارد. این سرده در گذشته جزو تیره سوسنیان محسوب 
می شد. خاستگاه سنبل، شرق دریای مدیترانه، ایران، ترکمنستان 
و آفریقای جنوبی است. گل های سنبل خوش بو و جنبه زینتی 
هفته  دو  تا  یک  بین  بهار  اوایل  در  آن ها  گلدهی  دوره  دارند. 
است. گل ها می توانند به رنگ های سفید، صورتی، بنفش، قرمز، 
گل ها  ریختن  از  بعد  معموال  افراد  باشند.  آبی  یا  زرد  نارنجی، 
آن را دور می اندازند اما ریشه این گیاه از نوع پیازی است، با 

نگهداری صحیح عمری چند ساله خواهد داشت .
هیچ گاه گیاه را در مکانی که خیلی گرم باشد، نباید قرار داد. 

دمای ۱۶ تا ۲۵ درجه دمای مناسب برای نگهداری گل سنبل 
است. هر چه دما پایین تر باشد سرعت رشد گل کمتر و هر چه  
دما باالتر باشد سرعت رشد گل بیشتر می شود. پس بهتر است 
گل سنبل را در دمای نسبتا کم و هوای خنک نگهداری کنیم 
رطوبت  گلدان  خاک  که  زمانی  باشد.  داشته  بیشتری  عمر  تا 
خود را از دست داده باشد، به میزانی به گیاه که خاک مرطوب 
آب  در  غرق  گیاه  باشید  داشته  دقت  دهید.  آب  گیاه  به  شود 
نشود. همچنین در هنگام آبیاری هرگز روی گل ها آب نریزید، 
بهتر  توان  حد  تا  می شود.  گل ها  شدن  پوسیده  باعث  که  چرا 
است بر روی برگ ها آب پاشید تا شادابی خود را حفظ کنند.  
بهترین خاک برای پرورش سنبل باید مخلوطی از دوسوم شن 
و یک سوم مواد پوسیده مغّذی باشد. گلدان را در محیطی روشن 
اما به دور از تابش مستقیم آفتاب قرار دهید. اگر منزل شما زیاد 
از نور طبیعی بهره نمی برد، قرار دادن گیاه در مکانی نیمه سایه 
قرار  آفتاب  نور غیرمستقیم  در معرض  تا ۸ ساعت  بین ۶  که 
داشته باشد نیز محیط قابل قبولی برای رشد گیاه ایجاد می کند.

بهترین فصل برای کاشتن پیازهای سنبل در گلدان یا ظروف 
آب، ماه آبان و آذر است.

الله

حدود  در  که  است  سوسنیان  تیره  از  سرده ای  الله  گل 
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دارد.  گونه   ۱۵۰ تا   ۱۰۰
رویش  اصلی  محل 
آسیای  در  خودرو  الله 
می شود.  گرفته  نظر  در  مرکزی 
ترکیه،  افغانستان،  در  گل  این 
ایران، قسمتی از غرب سوریه، سواحل دریاچه آرال، دریاچه خزر 
و دریای سیاه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سواحل دریای مدیترانه در 
شمال آفریقا بصورت خودرو یافت می شود. در بین کشورهای 
اسالمی الله در فرهنگ دو کشور ایران و ترکیه نفوذ عمیقی 
دارد. ۱۹ گونه از گونه های الله از ایران گزارش شده است. از 
خودرو  و  پرورشی  بزرگ  گروه  دو  به  الله  گیاه شناسی  لحاظ 
تقسیم می شود. الله های پرورشی دارای گل های بزرگ، جام 
به گل های خودرو  بیشتری نسبت  تنوع رنگی  گل بزرگ تر و 
به طورکلی در چهار طبقه کلِی زود گل دهنده،  هستند. الله ها 
میان رس، دیر گل دهنده و گونه ها قرار می گیرند. از سال ۱۹۸۱ 
تقسیم بندی گل های الله توسط انجمن سلطنتی پیاز الله هلند 
آغاز شد و الله ها بر اساس شکل گیاه و شکل و زمان باز شدن 
گل به ۱۵ گروه تقسیم شدند. از طریق درآوردن پیاز بوته اصلی 
از خاک و جدا کردن پیازچه های نو اطراف پیاز مادری و کاشت 
حال  در  می شوند.  ازدیاد  و  تکثیر  جدید  ارقام  تازه  کاماًل  بذر 
از نظر تولید و صادرات پیاز و گل شاخه ای الله، هلند  حاضر 
در جایگاه نخست در بین کشورهای جهان جای دارد. الله گل 
و  مجارستان  هلند،  ترکیه،  افغانستان،  ایران،  کشورهای  ملی 
بلژیک به شمار می آید. تنها در دو ماه از سال شکوفا می شود و 
زمان گل دهی آن با توجه به نوع و گونه از اواخر اسفند تا اواخر 

اردیبهشت محدود می شود. 
گل الله از دو طریق کاشت بذر که تا به گل نشستن آن در 
حدود ۵ سال زمان الزم است و درآوردن پیاز بوته اصلی از خاک 
و جدا کردن پیازچه های نو اطراف پیاز مادری تکثیر و ازدیاد 
می شوند. برای ایجاد ارقام جدید و تازه الله از روش کاشت بذر 
استفاده می شود. در نواحی خیلی سرد و مرطوب پیازهای الله 
باید از خاک بیرون آورده شده و جهت کاشت دوباره در پاییز 
در انبار نگهداری شوند. زمان مناسب برای کاشت پیاز الله در 
اواسط پاییز است. محل کاشت باید در معرض نور و با آبیاری 
خوب باشد. زیر درختان برگ ریز که نصف روز سایه  است، به 
خوبی رشد می کند. خاک مناسب برای کاشت خاک های شنی و 

رسی به همراه کمپوست است، کمپوست باعث نرم شدن خاک 
می شود. فاصله کاشت پیاز از سطح خاک به اندازه دو برابر قطر 
پیاز و فاصله پیازها از یکدیگر به اندازه سه برابر قطر پیاز است. 
از نظر زیبایی، کاشت پیازها با شکل ها و رنگ های متفاوت، در 
کنار یکدیگر توصیه نمی شود و بهتر است پیازهای هم نوع و 
در  )کاشت  آبی  کاشته شوند. کشت  یکدیگر  کنار  در  هم رنگ 
بکار می رود.  نیز  قد الله  کوتاه  انواع  از  برخی  کاشت  در  آب( 
در کشت آبی پیاز در داخل اسفنج طوری قرار می گیرد که تنها 

قسمت انتهایی پیاز در داخل آب باشد.
ایده آل  دمای  است.  مقاوم  نسبتًا  سرما  به  نسبت  الله  گل 
برای ریشه دهی ۹ درجه و برای رشد ۱۸–۱۵ درجه سانتیگراد 
تا ۲۰ درجه  در دمای ۱۷  است  بهتر  زمان گل دهی  در  است. 
نگهداری شود. اما این گل باید در محلی آفتابی نگهداری شود، 

اما خنک در منزل نگهداری شود
 آب زیاد باعث پوسیدگی پیاز گل می شود. بهتر است بین 
دو آب هی خاک گیاه کامال خشک شود . آب سرد ساقه ها را 
تازه و خشک نگه می دارد، در حالی که آب گرم و یا داغ باعث 

می شود که آن ها ضعیف و خیس شوند.

یاس رازقی

یاس  یا   )Jasminum sambac علمی:  )نام  رازقی  یاس 
عربی گیاهی باالرونده که بیشتر در جنوب و جنوب غرب آسیا 
یافت  سریالنکا  میانمار،  هند،  فیلیپین،  مانند  کشورهایی  در  و 
می شود. واژه یاسمین ریشه عربی یا فارسی دارد. این گیاه دارای 
برگ های نسبتًا بریدگی دار و خوشه هایی از گل های بسیار معطر 
و کوچک سفید رنگ، به همراه غنچه و شکوفه هایی صورتی 
رنگ است. یاس رازقی گیاهی نیمه دائم سبز است که بر اثر 
پیچیدن خود را حمایت کرده و باال می کشد. به مکانی با آفتاب 
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این  دارد.  نیاز  زهکشی خوب  با  و  قوی  کاماًل  خاکی  و  کامل 
گیاه بسیار قوی و سریع الرشد بوده و بعد از هر دوره گل دهی 
باید هرس شود. با روش های مختلفی چون قلمه و خوابانیدن 
و  رازقی گلی معطر  یاس  تکثیر کرد.  را  رازقی  شاخه می توان 
پله و حیاط مناسب است. برخی  راه  بالکن،  زیباست که برای 
به اشتباه این گیاه را در خانه نگه داری می کنند که این باعث 
به  که  کوتاه  درختچه ای  باشد.  نداشته  گل دهی  گیاه  می شود 
صورت باالرونده رشد می کند و گل های سفید معطری دارد که 
پس از غروب آفتاب و اوایل صبح عطرافشانی می کند. این گیاه 
در بهار، تابستان و اوایل پاییز گل می دهد. یاس رازقی زمانی 
به آب احتیاج دارد که خاک گلدانش خشک شود. با توجه به 
اینکه این گیاه باید در فضای بیرون از خانه نگهداری شود، در 
فصل تابستان به آبیاری روزانه احتیاج دارد. این گیاه به نور زیاد 
اما غیرمستقیم نیاز دارد. اگر در بالکنی با نور مسقیم قرار گیرد 
برگ هایش می سوزد و اگر در خانه یا فضایی با نور کم قرار 
بگیرد فقط ساقه هایش رشد می کند و به گل دهی نمی رسد. این 
گیاه همیشه سبز است اما تحمل سرما را ندارد، پس در فصل 
با پالستیک  بیاورید یا روی گل را  سرما آن را به داخل خانه 

بپوشانید تا سرما آن را از بین نبرد.

سانسوریا

 سانسوریا یکی از گیاهان آپارتمانی بسیار مقاوم و مناسب 
برای خانه و محل کار است. برگ های آن بلند و کشیده رشد 
کند.  می  ایجاد  را  زیبایی  فضای  ستون ها  کنار  در  و  می کند 
از  که  است  خانه هایی  مناسب  آب  و  نور  به  کم  نیاز  دلیل  به 
گیاه  نور کم، برگ های  در  برخوردار هستند.  نور طبیعی کمی 
طرح  ابلق،  سانسوریای  نمونه های  در  و  می شوند  پریده  رنگ 
روی برگ ها کم رنگ خواهد شد. نوع لوله ای آن که اخیرا در 

گل فروشی های سطح شهر زیاد دیده می شود، با بخشی مخملی 
نیاز  بیشتری  نور  به  این گیاه است که  ابلق  نوع  در نوک آن، 
نور خانه  به میزان  انتخاب نوع سانسوریا  دارد. پس در هنگام 

خود توجه کنید.
بهترین  اما  می کند،  رشد  نیز  کم  نور  در  سانسوریا  گرچه 
در  است.  آفتاب  کامل  نور  با  فضایی  آن،  برای  نوری  شرایط 
برای  بهترین دما  اما  را تحمل می کند،  تا ۱۰ درجه  زمستان 
این گیاه در زمستان ۱۶ درجه و در تابستان ۲۴ است. همچنین 
تماس با شیشه داغ و گرم نیز موجب سوختن حاشیه برگ ها 
خواهد شد؛ بنابراین توصیه می شود در زمستان نیز دمای مطلوب 

محیط رشد گیاه را فراهم کنید.
زمانی که خاک گلدان خشک شد تا حدی که خاک مرطوب 
شود به آن آب دهید. سانسوریا می تواند تا حدی خشکی خاکش 
را تحمل کند اما در صورتی که این میزان از حد بگذرد باعث 
ریشه  طریق  از  آبیاری  می شود.  برگ هایش  شدن  چروک 
نیست.  گیاه  برگ های  کردن  مرطوب  به  نیازی  و  کافی ست 
نیاز گیاه سانسوریا به آب کم است، به گونه ای که در تابستان 
مرتبه  یک  هفته   ۳-۲ هر  زمستان  در  و  مرتبه   ۱-۲ هفته ای 
به آبیاری نیاز دارد و این میزان کافی است و به مه پاشی نیز 
احتیاجی ندارد، مگر بخواهید که هر چند وقت یکبار برگ ها را 
شستشو دهید. در صورتی که گیاه بیش از اندازه آبیاری شود، 
بر روی برگ ها زخم های قهوه ای رنگی بوجود می آید و امکان 
پوسیدن برگ ها از قسمت پایین و در نزدیکی سطح خاک وجود 
برگ ها  چروکیدگی  باعث  نیز  زیاد  خشکی  تحمل  البته  دارد، 
می شود. بهار بهترین زمان برای تکثیر این گیاه است. پس اگر 
قصد دارید بهار امسال گیاه جدیدی با نگهداری آسان به خانه 

خود بیاورید، سانسوریا گزینه مناسبی برای شماست.

پوتوس

برای  مناسبی  گزینه  و  کم  نور  به  مقاوم  گیاهی  پوتوس 
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آبیاری گیاهان آپارتمانی

۱. بنابر نوع گیاه باید زمان آب دادن به آن را تعیین کنید 
زیر  نباید  باشید که  توجه داشته  به گلدان  از آب دادن  و پس 
گلدانی از آب پر شود، اگر این اتفاق افتاد زیر گلدانی را خالی 

کنید و بگذارید آب اضافی کامال از خاک خارج شود.
با  گیاهان  از  بعضی  زیرا  نسوزاند،  را  گیاهان  زیاد  نور   .۲
نور مستقیم دچار آسیب می شوند و اصطالحًا برگ های آن ها 
بنابراین بهتر است نور را به صورت کنترل شده به  می سوزد. 

گیاه برسانید.
۳. اگر محیط شما بسیار سرد و یا بسیار گرم باشد گیاهان 
محیط  دمای  کنترل  برای  شد.  خواهند  پژمرده  حتما  شما 
می توانید با مشورت باغبان تان از دستگاه های خنک کننده و یا 

گرم کننده استفاده کنید تا آسیبی به گیاهان وارد نشود.
۴. کودهای شیمیایی همان طور که می تواند حال گیاهان را 
بهتر کند، در صورت استفاده زیاد و نابه جا نیز می تواند منجر به 
ازبین رفتن آن ها شود. می توانید از دستورالعمل نوشته شده در 
روی بسته کودهای شیمیایی کمک بگیرید تا گیاهان سرزنده تر 
از  آپارتمانی  گیاهان  برای  باشید که هرگز  داشته  توجه  شوند. 
کودهای حیوانی و طبیعی استفاده نکنید، چرا که باعث آلودگی 

و تجمع حشرات در محیط داخلی و سرپوشیده خواهند شد.
است،  تازگی خریداری شده  به  گیاهی که  گلدان  نباید   .۵
کافی  به اندازه  گیاه  برای  مکانی  جابه جایی  زیرا  شود،  تعویض 
استرس زا است و اگر گلدان آن را هم در همان زمان تعویض 
گلدان های  مورد  در  همچنین  می شود.  بیشتر  آن  تنش  کنید، 
قدیمی تری که در منزل تان وجود دارد می توانید به عالئم خود 
گیاه، مانند بیرون زدن ریشه گیاه از خاک توجه کنید. این خود 
برای گلدان های  باشد.  تعویض گلدان  برای  نشانه ای  می تواند 
جدید هم می توانید پس از گذشت ده روز از ورودشان به فضای 

جدید اقدام به تعویض آن نمایید.

خانه هایی است که از نور طبیعی کافی برخوردار نیستند. این گیاه 
حالت آویزشونده دارد و اگر بر روی طاقچه یا طبقه ای قراربگیرد 
با گذشت زمان فضای سبز و زیبایی را در خانه ایجاد می کند. این 
گیاه به آبیاری کمی نیاز دارد و در عین حال تصفیه کننده قوی 
هوا است و برای محیط های کاری و آلوده هم گزینه مناسبی 
در  را  آن  دارد،  نیاز  مالیمی  نور  به  گیاه  این  می آید.  به حساب 
معرض نور مستقیم قرار ندهید. در زمستان تا دمای ۱۰ درجه را 
نیز تحمل می کند، اما بهترین دما برای این گیاه در زمستان ۱۶ 
درجه و در تابستان ۲۴ است. این گیاه به آبیاری زیاد نیاز ندارد و 
هر زمان خاک گلدان خشک شد تا حد مرطوب شدن به گیاه آب 
دهید. برگ های گیاه را به فواصل مشخص با دستمالی مرطوب 
تمیز کنید یا با اسپری به آن ها آب بپاشید. پوتوس گیاهی همیشه 
سبز، رونده و زیباست که نگهداری از آن آسان است و بهترین 
فصل تکثیر آن فصل بهار است. با تهیه این گیاه سرسبزی بهار 
را به خانه بیاورید. این گیاه در فصل تابستان هر ۵-۴ روز یک 
بار و در فصل زمستان هر ۸-۷ روز یک بار باید آبیاری شود و 
نور مستقیم نیاز ندارد زیرا نور شدید باعث آفتاب سوختگی بر 
روی برگ های آن می شود و میزان کود آن هر دو هفته یک بار 
تا آبان ماه باید صورت بگیرد، و به دلیل مقاومت باال برای سفر 

نیاز به مراقبت خاصی ندارد.

شمعدانی

باید در محلی خشک کشت شود و فاصله میان  این گیاه 
آبیاری آن باید طوری باشد که خاک کامال خشک شود. در کل 
نیاز به نور بسیار مستقیم ندارد و در تابستان بهتر است در سایه 
نگهداری شود و در فصل زمستان نیازی به کود دهی ندارد، در 

هنگام سفر کافی است این نکات را برای آن در نظر بگیرید.
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کودکان در  روان  بهداشت 
الهام توانا

 از آن جایــی کــه یکــی از بدیهی تریــن ســاختارهای 
ــالمت و  ــد، س ــی باش ــراد آن م ــه اف ــر جامع ــکل دهی ه ش
نشــاط آن هــا از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت. ســاختار 
ــک از  ــر ی ــت و ه ــه اس ــکل گرفت ــا ش ــع از خانواده ه جوام
اعضــای خانــواده رونــد شــد خــود را از بســتر ســالم خانــواده 
ــه  ــک چرخ ــن ی ــد و ای ــت می کنن ــه دریاف ــط جامع و محی
همیشــه پایــدار اســت. فرزنــدان کــه بــه تعبیــر قدمــا میــوه و 
حاصــل زندگــی مشــترک زوجیــن هســتند از اهمیــت باالیــی 
در هــر خانــواده برخوردانــد و تامیــن ســالمت، امنیــت و رفــاه 
آنهــا از دغدغــه هــای اصلــی هــر پــدر و مــادر اســت. به نظــر 
می رســد ارائــه راه حل هــای مفیــد در زمینــه تامیــن ســالمت 
ــه  ــبی جهــت هرگون ــد پیشــگیری مناس ــود بتوان ــودکان خ ک
ــه آن  ــال ب ــه اجم ــل ب ــه در ذی ــد ک ــی باش ــیب احتمال آس

می پردازیــم.

برای حل مشکل بهداشت روان در کودکان چه باید کرد؟

روان  بهداشــت  و  روانشناســی   زمینــه  در  تحقیقاتــی 
ــی  ــالالت روان ــگیری از اخت ــه  پیش ــه ب ــه ک ــورت گرفت ص
ــت، از  ــرده اس ــک ک ــا کم ــان و خانواده ه ــودکان، جوان در ک
ــودکان  ــاردار، ک ــادران ب ــر روی م ــه ب ــی ک ــه برنامه های جمل
ــای کاری در  ــه و برنامه ه ــای مدرس ــان در محیط ه و نوجوان

ــه شــده اســت. ــر ارائ ســطوح زی

ــانی  ــرای کس ــاوره ب ــا مش ــان ی ــال، درم ــوان مث ــه عن  ب
ــرو  ــالل ســالمت روان روب ــی و  اخت ــالالت روان ــا اخت ــه ب ک
کــه  خانواده هــا  بــرای  یادگیــری  برنامه هــای  هســتند. 
نیازهــای کودکشــان چیســت و چطــور آن را بــرآورده کننــد؟

جلســاتی بــرای معلمــان و مدیریت موثــر در کالس درس، 
برنامه هــای پیشــگیری از خشــونت از طریــق مراکــز اجتماعــی 
ــي  و مراکــز تفریحــی، هماهنگــی خدمــات در بهداشــت روان
دانــش آمــوزان، آمــوزش و پــرورش و سیســتم هــای حفاظــت 
ــان کار  ــودکان و نوجوان ــا ک ــه ب ــانی ک ــودکان. روانشناس از ک
ــه مشــکالت  ــا ب ــد ت ــد ببینن ــی بای ــز آموزش های ــد نی می کنن

کــودکان رســیدگی کننــد.
هویــت عاطفــی، اجتماعــی، شــناختی و زیســتی کــودک 

در بهداشــت روانــی مهــم اســت. 
ــودکان و  ــای ک ــز رفتاره ــان نی ــت و زب ــگ، قومی فرهن
ــد و در  ــه روش هــای مختلفــی متمرکــز می کن ــان را ب نوجوان
نتیجــه بــر روش هــای پیشــگیری و درمــان اختــالالت روانــی 

ــذارد. ــر می گ ــالمت روان تاثی و س

محیط خانه

نیــز مي توانــد عامــل  محیــط و شــرایط خانوادگــي 
ــد. در  ــد باش ــل رش ــده در مراح ــا بازدارن ــده و ی ــویق کنن تش
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خانــه ای کــه افــراد و اعضــاي خانــواده بــا هــم کار و تفریــح 
ــد،  ــم مي گیرن ــات مه ــر تصمیم ــاق نظ ــا اتف ــد و ب مي کنن
ــس  ــه نف ــاد ب ــي داراي اعتم ــودکان و نوجوانان ــد ک ــي تردی ب
ــه در  ــي ک ــودکان و نوجوانان ــر ک ــوي دیگ ــد. از س مي پرورن
ــر تنــش  ــو از ســوءظن و عیــب جویــي و پ ــه هایــي ممل خان
بــزرگ مــي شــوند، در یافتــن هویــت خویــش و ایجــاد روابــط 
ــود.  ــد ب ــار مشــکل خواهن ــروه همســاالن دچ ــا گ ــوب ب مطل
ــه خانه هــا اغلــب فــراري اســت  ــه این گون نوجــوان متعلــق ب
و احتمــااًل بــه خیابــان و گروه هــاي مختلــف از جملــه گــروه 

ــرد. ــاه مي ب ــکاران پن بزه

ــداد  ــواده، تع ــودک در خان ــت ک ــه طــور خالصــه موقعی ب
ــان و  ــن آن ــط بی ــا، رواب ــب آن ه ــدان و ترتی ــیت فرزن و جنس
ــی و  ــح اخالق ــاي صحی ــا و معیاره ــود ارزش ه ــن، وج والدی
اعتقــادي در خانــواده، عوامــل اقتصــادي و فرهنگــي همگــي 
ــاده  ــاي س ــد. کتاب ه ــکل مي دهن ــودک را ش ــخصیت ک ش
حــاوي دســتورالعمل هاي تربیتــي و اخالقــي و اعتقــادي 
مي توانــد والدیــن را در درک و شــناخت فرزنــدان و نیــز 

ــد. ــک کن ــودک کم ــت ک ــول تربی ــري اص یادگی
بــا توجــه بــه مصــادف شــدن ۱۵ فروردیــن بــا روز جهانــی 
آگاهــی درخصــوص کــودکان اوتیســتیک پرداختــن بــه نــوع 
ــی از لطــف نیســت. اوتیســم  ــن کــودکان خال ــا ای برخــورد ب
بیمــاری ارتبــاط، اجتماعــی شــدن، رفتارهــای تکــراری 
ــروع  ــی ش ــنین کودک ــه در س ــت ک ــی اس ــکالت حس و مش

بزرگســالی  در  را  نشــانه های خــود  می شــود و می توانــد 
ــت و  ــدت اس ــی م ــالل طوالن ــک اخت ــد. ی ــان ده ــز نش نی
درمــان صــد در صــدی بــرای آن وجــود نــدارد امــا می تــوان 
ــی  ــل ژنتیک ــرد. عوام ــتفاده ک ــی اس ــای توانبخش از راهکاره
و محیطــی وجــود می توانــد منجــر بــه نمایــش عالیــم 
اختــالل اوتیســم شــود. تشــخیص در کودکــی می توانــد 
ــدان  ــن فرزن ــرای ای ــرای زندگــی ســازگارتر ب ــی ب راهکارهای
ــم  ــا کاهــش عالی شــکل دهــد.  تشــخیص در دو ســالگی ب
ایــن کــودکان در ســن مدرســه خواهــد بــود. می تــوان گفــت 
جهــت جلوگیــری از آشــفتگی در کــودکان مبتــال بــه اوتیســم 
ــرات شــدیدی در  ــی کــه تغیی ــر اســت در مــکان و فضای بهت
ــرار  ــد، ق ــاد می کن ــال ایج ــودک مبت ــه ک ــج گان ــواس پن ح
نگیــرد. آمــوزش مهــارت هــای ارتباطــی متناســب بــا ســطح 
حمایــت پذیــری در کــودک اوتیســتیک کــه وی را از انــزوای 
ــه  ــود. تغذی ــد ب ــذار خواه ــیار اثرگ ــد بس ــارج می کن ــل خ کام
ــواد  ــا و م ــی دارای ویتامین ه ــواد غذای ــاوی م ــب و ح مناس
ــه مــواردی اســت کــه توســط پزشــکان  معدنــی الزم از جمل
ــه  ــی در زمین ــات تخصص ــت خدم ــردد. دریاف ــز می گ تجوی
روان شناســی، گفتاردرمانــی و غیــره کــه عــالوه بــر درمــان 
ــه  ــودک پرداخت ــتعدادهای ک ــر اس ــایی دیگ ــه شناس ــد ب بتوان
ــر  ــرای طــی دیگ ــبی ب ــد راه گشــای مناس ــز می توان ــود نی ش

مراحــل رشــدی کــودک باشــد.
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سالمت  
زهرا  زارع

امـروزه رشـته های مختلفی وجود دارد که برای پیشـگیری 
و درمـان بیماری هـا و افزایـش سـالمت جسـمانی و روانـی 

وبهبـود کیفیـت زندگـی افـراد جامعـه درتالش اند.
در قـرن هفدهـم تـا اوایـل قـرن بیسـتم  جامعـه ی غربی 
بیمارشـدن را ناگهانـی می دانسـتند و از نظـر آنهـا راهـی برای 
جلوگیـری از ایجـاد بیمـاری وجـود نداشـت و بیشـتر تـالش 
آن هـا در جهـت بهبـود بیمـاری صـورت می گرفـت. همچنین 
بیماری هایـی عفونـی حـاد مثـل آنفوالنـزا، سـل و ذات الریـه 
عامـل مـرگ بسـیاری از افـراد می شـد. بـا پیشـرفت علـم و 
تکنولـوژی پزشـکی امـروزه تالش جوامـع توسـعه یافته جهت 
پیشـگیری از هرنـوع بیماری اسـت. باتوجه به رونـد روزافزون 
پیشـرفت  علی رغـم  صعب العـالج  و  جسـمانی  بیماری هـای 
و توسـعه ی تکنولـوژی پزشـکی، رویکردهـای درمانـی بحـث 
روان شناسـی و ارتبـاط آن بـا شـکل گیری بیمـاری جسـمانی 

داغ تریـن  از   یکـی 
پزشـکی  هـای  بحـث 

می باشـد.
تعریـف  امـروزه 
عـدم  صرفـا  سـالمت 
بیمـاری  بـه  ابتـال 
جسـمانی نیسـت بلکه، 
عـدم  و  سـازگاری 
در  ناسـازگاری  وجـود 
جسـمانی،  حیطه هـای 

روانـی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بیانگر سـالمت می باشـد. 
به ایـن جهـت ضـرورت و اهمیـت پیشـگیری در سـه سـطح 

اولیـه، ثانویـه و ثالثیـه همزمـان مـورد توجـه اسـت. لـذا یکی 
از رویکردهـای جدیـد بـه سـالمت ارتقـا رونـد پیشـگیری در 
هریـک از زمینه هـای عـدم سـازگاری از سـازمان های مرتبـط 

می شـود. برشـمرده  سـالمت  عـدم  بـا 
باتوجـه بـه وجـود رشـته هـای مختلـف ایـن حـوزه مثـل 
خون شناسـی،  رادیودرمانـی،  گفتاردرمانـی،  فیزیوتراپـی، 
داروسـازی ژنتیـک در این جـا اشـاره ای به رشـته روان شناسـی 

سـالمت خواهیـم کـرد.
تخصصـی  حوزه هـای  از  یکـی  سـالمت  روانشناسـی 
روانشناسـی بالینـی، زیـر گـروه علـوم انسـانی می باشـد کـه 
بـه مطالعـه ی فرآیندهـای رفتـاری و روان شـناختی در هنگام 
سـالمت، بیمـاری و مراقبـت سـالمت می پـردازد. ایـن علم به 
ایـن موضوع توجـه داردکه چگونـه عوامل و عوامـل فرهنگی، 
رفتـاری و روان شـناختی موجـب سـالمت یـا بیماری جسـمی 
می شـود. ممکن اسـت 
عوامـل روان شـناختی  
بـر  مسـتقیم  بطـور 
تاثیـر  فـرد  سـالمت 
عوامـل  بگذارنـد. 
محیطـی  اسـترس زای 
درطـول  غالبـًا  کـه 
رخ  افـراد  بـرای  روز 
بصـورت  می دهـد، 
محـور  بـر  تجمعـی 
آدرنـال- غـده ی هیپوفیز-هیپوتاالمـوس اثـر می گـذارد، بـه 
مـرور زمـان، می توانـد بـه سـالمت آسـیب وارد کنـد. عوامـل 

  
روانشناسی
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رفتـاری هـم می توانـد سـالمت شـخص را تحـت تاثیـر قـرار 
دهـد. بـرای مثـال، رفتارهـای خاصـی مثـل مصـرف دخانیات 
باعـث  رژیـم غذایـی کم چربـی  الکلـی ورزش،  و مشـروبات 
آسـیب یا ارتقای سـالمت شـود. روان شناسـان سـالمت یکی 
از رویکردهای کاربردی در روانشناسـی سـالمت، رویکرد روان 
شـناختی ـ زیسـتی ـ اجتماعـی اسـت. درواقـع، روان شناسـان 
سـالمت، سـالمت را نتیجه تعامل بین فرآیندهـای بیولوژیکی 
)مثـل ویـروس، تومـور و...(، عوامـل روان شـناختی )افـکار و 
اعتقـادات(، رفتـاری )عـادات(، و فرایندهـای اجتماعـی )مثـل 

می داننـد. اجتماعـی(  و  اقتصـادی  وضعیـت  قومیـت، 
بـردن  بـاال  جهـت  خـود  دانـش  از  روانشـناس سـالمت 
سـالمت عمومـی و درک بهتـر بیمـاری هـا اسـتفاده کـرده و 
بـه افـراد بـرای کنار آمـدن بـا جنبه هـای عاطفی و احساسـی 
مسـئله یـا بیمـاری خود کمـک می کند و بـرای ایـن منظور با 
پزشـکان در حوزه هـای تخصصـی مختلـف همـکاری دارنـد.

شناسـایی  سـالمت  روانشناسـی  اهـداف  مهم تریـن  از   
عوامـل پیشـگیری کننـده از بیمـاری هـا، بـاال بردن سـالمت 
جامعـه از طریـق طراحـی و تصحیـح سـبک زندگـی جامعـه، 
بـاال بـردن کارایـی سیسـتم درمانـی می باشـد. بـه طـور مثال 
روانشـناس سـالمت  بـه پزشـکان نحـوه ی برخـورد صحیح با 

بیمـاران یـا نحـوه  ی انتقال اطالعـات مهم و ناراحـت کننده را 
آمـوزش می دهـد.

 موضوعـات رایـج در روانشناسـی سـالمت در ایـن دوره 
می تـوان به اسـترس، اعتیاد، چاقی، سـالمت روان اشـاره کرد.

گروهـی از دروس مربـوط بـه رشـته روانشناسـی سـالمت 
شـامل سـازگاری بـا بیماری هـای طبـی، جنبـه هـای روانـی 
سـایکونوروایمونولوژی  فارماکولـوژی،  پزشـکی،  اجتماعـی  و 

می باشـد.
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شغل و سالمتی

حانیه جهان تیغ

مربی ورزشی

حتما می دانید که این شغل ارتباط مستقیمی با سالمتی دارد.

مهندس نرم افزار

شغل  این  در  که  افرادی   CareerCast اعالم  اساس  بر 
فعالیت می کنند در زمره شادترین افراد هستند.

گل فروش

بهبود سالمتی  به  زیادی  گیاه کمک  و  کنار گل  در  بودن 
شما می کند.

کارمندان بیمه

بیمه درمانی که توسط کارفرما حمایت شده است یکی از 
رموز سالمتی در محیط های شغلی به شمار می رود.

متخصص بهداشتی

افرادی که در این شغل فعالیت می کنند استرس پائینی را در 
مقایسه با دیگر مشاغل تحمل می کنند.

کارمندان دولت

با  مقایسه  در  را  زیادی  مزایای  اغلب  دولتی  کارمندان 
جمله  آن  از  که  می کنند  دریافت  خصوصی  بخش  کارمندان 

می توان به پکیج های مخصوص تعطیالت اشاره کرد.

کارمندان مشاغل کوچک

اگرچه ممکن است کار کردن در سازمان های بزرگ حقوق 
و مزایای بهتری داشته باشد، اما مشاغل کوچک آسیب کمتری 

به سالمت شما وارد می کنند.

تاثیر شغل ها بر سالمتی شما:

به  نیاز  که  شغل ها  از  بعضی  خراسان،  روزنامه  گزارش  به 
ایستادن طوالنی مدت دارد مانند آرایشگری، پرستاری، معلمی 

و جراحی فرد را در معرض ابتال به واریس قرار می دهد.

تحقیقات  طی  طرفی  از   ،»MSN« سایت  گزارش  به 
مشخص شده است که نشستن طوالنی مدت نیز می تواند خطر 
دیابت نوع ۲، بیماری قلبی و مرگ زودرس را افزایش دهد. با 

این حال برخی از خطرات مرتبط با کار غیرمنتظره است.

رانندگان کامیون زودتر از موعد پیر می شوند

گزارش های زیادی حاکی از آن است که به علت بادی که 
دچار ضعف  افراد  این  رانندگان می خورد،  به صورت  پنجره  از 
پژوهشگران  که  چند  هر  می شوند.  صورت  موقت  فلجی  یا 
امر  این  اثبات  برای  کافی  علمی  ادله  که  می گویند  انگلیسی 
اثر ویروسی است که  بر  این فلجی  آنان،  به گفته  ندارد.  وجود 
باعث ملتهب شدن عصب صورت می شود. همچنین بررسی ها 
نشان می دهد که آن قسمت از صورت رانندگان که به طرف نور 
خورشید قرار دارد بیشتر در معرض آسیب ناشی از نور خورشید  

و آسیب های پوستی قرار می گیرد.

مشکل شنوایی ناجیان غریق

زیاد  استخر  مانند  آبی  و  بزرگ  محیط های  در  صدا  و  سر 
است و افرادی که در این گونه اماکن کار می کنند، در معرض 
صداهای باالی ۸۵ دسیبل قرار می گیرند که می تواند به شنوایی 
آسیب برساند. متخصصان می گویند کار نجات غریق در ساحل 

این خطر را ندارد.

مشکل پوستی در پرستاران

ساالنه هزاران پرستار دچار مشکل پوستی می شوند. علت این 
امر استفاده مکرر از صابون و مواد تمیزکننده و همچنین خیس بودن 
دست هاست. استفاده از دستکش های یک بارمصرف نیز می تواند 

در برخی از افراد باعث بروز آلرژی و خارش پوست شود.

آسیب دیدگی تارهای صوتی در معلمان

بلند و زیاد صحبت کردن می تواند پیامدهای زیادی داشته 
نتیجه  در  کنند  صحبت  بلند  و  زیاد  مجبورند  معلمان  باشد. 
راز محافظت  یا گلودرد می شوند.  دچار گرفتگی صدا، سوزش 
نشود.  حنجره سفت  که عضالت  است  این  تارهای صوتی  از 
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سوت  از  صدا  بلندکردن  به جای  معلمان  بهتراست  بنابراین 
مصرف  از  و  بنوشند  کافی  آب  کنند،  استفاده  بازی  زمین  در 
نوشیدنی های کافئین دار که باعث خشکی دهان و گلو می شود، 
بپرهیزند. برای این که تارهای صوتی بتواند درست عمل کند، 

گلو باید نرم باشد.

آرایشگران و درد کف پا

ایستادن طوالنی مدت باعث التهاب بافت های پالنتارفایسا 
مواد  با  تماس  دلیل  به  آرایشگران  درصد   ۷۰ می شود.  پا  در 
شیمیایی و لوازم مختلف، دچار مشکل پوستی، قرمزی و ترک 
پوست می شوند که این حالت می تواند واکنش حساسیت زا به 
منظم  باشد. شستن  ماده محرک  به  واکنش  یا  مواد شیمیایی 
از بین می برد و باعث ترک و سوزش  دست، چربی پوست را 

پوست می شود.

مشکل تنفسی در نانوایان

تقریباً ۱۰ درصد موارد ابتال به آسم در بزرگساالن به دلیل 
شغلی است که این افراد دارند. نانوایان با تنفس ذرات آرد موجود 
در هوا، دچار مشکل تنفسی می شوند. آرد حاوی پروتئین است 
که هنگام استنشاق کردن، بدن آن را به عنوان ماده ای خارجی 
تشخیص می دهد بنابراین ممکن است واکنش حساسیتی نسبت 
به این پروتئین نشان دهد. نانوایانی که در سال اول یا دوم کاری 
انصراف دهند.  کار  از  مواجه می شوند، مجبورند  این مشکل  با 
این مشکل در کارخانه هایی که دستگاه ها اغلب کارها را انجام 
می دهد نسبت به نانوایی های کوچک، کمتر دیده می شود. افراد 
دیگری که به علت شغل دچار آسم می شوند، آرایشگران هستند 

که با استنشاق مواد شیمیایی دچار آسم می شوند.

خطر بروز سرطان در خلبانان

خطر  احتمال  خلبانان،  در  می دهد  نشان  بررسی ها  نتایج 
بیشتر است.  به ویژه مالنوم های بدخیم  بروز سرطان پوست، 
اشعه،  معرض  در  گرفتن  قرار  که  معتقدند  محققان  از  برخی 
اثبات  این نوع سرطان دارد؛ هرچند که  بروز  نقش مهمی در 
و  خلبانان  مشکل  درباره ی  پژوهشگران  نیست  قطعی  آن 
گرم  کشور  یک  به  که  بار  هر  ها  آن  می گویند،  کادرپروازی 
و  می شوند  سوختگی  دچار  و  می گیرند  آفتاب  کنند،  می  سفر 
این موضوع چند بار تکرار می شود. نتایج بررسی های محققان 
در  بیشتر  برابر   ۳ دیگران  به  نسبت  خلبانان  می دهد  نشان 
معرض خطر آب مروارید قرار دارند. در این نوع آب مروارید، 
ابری و سفت می شود. اگرچه علت آب مروارید  عدسی چشم 
نور  قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض  اما  نیست  مشخص 

خورشید، وقوع این خطر را افزایش می دهد.

کمردرد دندان پزشکان

خم شدن باالی سر بیمار هنگام کارکردن روی دندان برای 
ساعت های طوالنی می تواند به کمردرد منجر شود. اگرچه اغلب 
بدن  مناسب  حالت  برای حفظ  را  آموزش الزم  دندان پزشکان 
هنگام کار دیده اند اما سال های طوالنی کار، می تواند تأثیر خود 

را بگذارد و کمر آن ها حالت انحنا پیدا کند.
با توجه به مقاله ای که در سایت سالمت دات الیف خواندید، 
به شما سروران توصیه می گردد در انتخاب شغل خود به عوامل 
مانند  عواملی  کنید  توجه  تحصیالت  و  عالقه  از  به غیر  دیگر 
سالمت جسمی و روح و در واقع مناسب بودن جسم و روح شما 
برای انجام آن کار و موفق شدن در شغل انتخاب شده توسط 

شما هم مهم است.
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بکرترین مکان های دیدنی
 برای 

فروردین ماه

مجتبی خوش لهجه

آبشار ِشوی

آبشـار ِشـوی یـا تلـه زنـگ، بزرگ تریـن آبشـار طبیعـی 
خاورمیانـه و یکـی از زیباتریـن آبشـارهای ایران اسـت. آبشـار 
در   E484936 N324745 جغرافیایـی  موقعیـت  در  شـوی 
رشـته کوه های زاگـرس در منطقـه سردشـت قـرار دارد. ایـن 
آبشـار زیبا در دهسـتانی به نام شـوی از توابع شهرستان دزفول 
در اسـتان خوزسـتان واقـع شده اسـت. موقعیـت قرارگیری این 
آبشـار در شهرسـتان دزفـول درجلد ششـم از جغرافیـای ایران، 
قرارگیـری آن در اسـتان خوزسـتان و شهرسـتان دزفـول را 
محـرز می کنـد. ایـن آبشـار در تاریـخ ۲۹ دی ۱۳۹۳ به عنـوان 

یکـی از آثـار ملـی ایـران به ثبـت رسیده اسـت.

آبشـار شـوی کـه در نزدیکـی کـوه سـالن و فاصلـه ۹۰ 
کیلومتـری از مرکـز شهرسـتان دزفـول قـرار دارد کـه پـس 
از بیـرون آمـدن از غـار، از گردنـه ای بلنـد بـه پاییـن سـرازیر 
می شـود. ارتفـاع آبشـار ۱۰۰ متـر و عـرض آن ۴۰ متر اسـت. 
آب آن پـس از عبـور از کوه هـا و دره هـا، بـه رود دز و نهایتـًا 

به دریاچه سـد دِز در اسـتان خوزسـتان می ریـزد. بهترین زمان 
بـرای بازدیـد از ایـن آبشـار در اوایـل فصـل بهـار و خصوصـًا 
مـاه فروردین می باشـد که هـوای بهاری طراوات و سرسـبزی 
بیشـتری بـه این منطقه بخشیده اسـت تـا جایی که نام شـوی 
در زبـان لـری بـه معنـای لطافت را بخـود گرفته اسـت.  برای 
رسـیدن بـه ایـن منطقـه بایـد از دزفـول بـه سـمت منطقـه 
شـهیون حرکت کنید و از آن جا روسـتای بیشـه بزان و بازارگاه 
و پیرچـل را پشـت سـر بگذارید. پـس از آن با یکی دو سـاعت 
کوهنـوردی در مسـیری بسـیار خـوش منظره، به آبشـار بزرگ 
ِشـوی خواهیـد رسـید. پوشـش گیاهـی اطـراف این آبشـار، از 
درختانـی ماننـد بیـد، انجیـر، مو، زبان گنجشـگ، افـرا، کیکم و 
بلـوط تشـکیل شده اسـت. در زیر آبشـار و بـر روی دیواره های 
آن گیـاه سیاه وشـان و سـایر گیاهـان آب دوسـت روییده اسـت. 
در نزدیکـی ایـن آبشـار، آبشـار بزرگ دیگـری وجـود دارد که 

گاه از آن بـه آبشـار دوم شـوی یـاد می شـود.

بهشت گمشده
بهشـت گمشـده نام منطقه ای خوش آب و هوا و سرسـبز 
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در شهرسـتان مرودشـت و کامفیـروز اسـت. نـام اصلـی ایـن 
مـکان »تنـگ بسـتانک« بـوده اسـت کـه اکنـون به بهشـت 

گمشـده مشـهور شـده است. 

منطقـه حفاظت شـده تنـگ بسـتانک با مسـاحت ۱۵۳۲۴ 
 ۱۲۰ فاصلـه  در  و  فـارس  اسـتان  غربـی  شـمال  در  هکتـار 
کیلومتـری شـهر شـیراز و در فاصلـه ۱۰۰کیلومتری مرودشـت 
واقـع گردیـده اسـت. میانگین ارتفاعـی آن بیـن ۱۷۰۰ـ۳۷۰۰ 
بـرای  آن  سـودمندی  مهم تریـن  گذشـته  در  می باشـد  متـر 
روسـتاه های پاییـن دسـت اسـتفاده از منابع آب بـرای مصرف 
محلـی  جوامـع  مـوردی  گردشـگری  و  کشـاورزی  شـرب، 
به تدریـج توسـط  ایـن منطقـه  اوائـل دهـه ۶۰  از  بوده اسـت 
گروه هـای کوهنـوردی و گردشـگران طبیعـت معرفـی گردیـد 
طبیعـی  چشـم انداز  و  خیره کننـده  زیبایی هـای  لحـاظ  بـه  و 

منحصربه فـرد، بهشـت گمشـده نام گـذاری گردیـد. در چهـار 
ماه اردیبهشـت، خـرداد، تیـر، مـرداد بیشـترین بازدیدکنندگان 
را دارد. تنـگ بسـتانگ منطقـه ای اسـت عمدتـًا کوهسـتانی با 
پوششـی جنگلـی اقلیـم منطقـه ایرانـی تورانـی بـوده و دارای 
تابسـتانهایی خشـک و زمسـتان هایی سرد بوده اسـت با ریزش 
بـرف و یخبنـدان می باشـد میانگین درجه حـرارت بین ۱۴ـ۱۶ 
درجـه و متوسـط بارندگـی ۴۷۹/۴۲ میلی متر می باشـد. مسـیر 
دسترسـی بـه آن از میان روسـتاهای بیضـا و کامفیروز و کوچه 
باغ هـا مـزارع و باغـات اسـت کـه منظـره بدیـع دریاچـه سـد 
درودزن در مسـیر جـاده، جنگل هـای انبـوه بلـوط، معمـاری 
شـالیزارهای  و  وسـیع  مـزارع  کنـار  در  منطقـه  روسـتاهای 
سرسـبز تا ورودی بهشـت گمشـده انسان را مشـایعت می کند. 
از ایـن نقطـه کوچـه باغـی نسـبتًا وسـیع و رؤیایـی در پیـچ و 
تـاب رودخانـه ای زیبـا تـا محـل آبشـار تنـگ بسـتانک ادامـه 
می یابـد انبـوه درختـان در پـاره ای از مناطـق چنـان پنجـه در 
پنجـه هـم انداختـه و سـقفی از نـوازش بـر سـر رهگـذران و 
گردشـگران سـاخته که به سـختی مـی توان درخشـش آفتاب 
را از میـان شـاخ و بـرگ درختـان دید، اینجاسـت کـه انبو هی 
از جنـگل چنـار در تنگـه ای نـه چنـدان باریـک به همـراه پیچ 
و تـاب روسـوباتی از جنـس آهـک یکـی از شـگفت انگیزترین 
چهره هـای طبیعـت را بـه نمایـش می گـذارد بـه راسـتی کـه 
بهشـت چنیـن جایـی بایـد باشـد امتـداد ایـن مسـیر پیـاده رو 
از بسـتر رودخانـه تـا روسـتایی بکـر در نقطـه ای دور از ذهـن 
زیبایـی و جذابیـت ایـن منطقـه را تکمیل می کند. ایـن منطقه 
دیدنـی کـه زیبایـی انبـوه درختـان و پرآبـی رودخانـه هایـش 
چشـم هـر بیننـده ای را می نـوازد و مهمانـان را به تحسـین و 
تکریم آفرینشـگر هسـتی وامـی دارد از جملـه مناطق حفاظت 

شـده اسـتان فارس اسـت. 
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محیط زیست و فرهنگ سالمتی
دکتر مهشاد فوالدی

در آغاز سال جدید لزوم بهبود کیفیت زندگی آن هم زیر 
سایه سالمتی یکی از نکاتی است که الزم است در روند 
فرهنگ  و  سالمتی  بهبود  دهیم.  قرار  خود  زندگی  روزانه 
سالمتی از مهم ترین و اصلی ترین ارکان زندگی یک فرد 
خواهد  ما  شعار  ماه  این  در  که  بحثی  می آید.  حساب  به 
رعایت  همه!  برای  سالمتی  و  سالمتی  برای  همه  بود. 
نکات ایمنی بهداشتی که در غالب فرهنگ سالمتی مطرح 
می شود نه تنها ما و خانواده مان را از بسیاری آسیب ها در 
امان نگاه می دارد، بلکه سایر افراد جامعه نیز از این موهبت 

برخوردار می شوند.
یکی از مواردی که سالمتی انسان ها را تحت تاثیر خود 
اثرات  شیمیایی  مواد  می باشد.  شیمیایی  مواد  قرارمی دهد 
مثبت و منفی بسیاری بر سالمت انسان دارند. آن ها بخشی 
پایداری جوامع  و  برای رشد  که  روزمره هستند  زندگی  از 
بشری ضروری است. بیش از ۸۰،۰۰۰ نوع ماده شیمیایی 
جدید در چهار دهه گذشته توسعه یافته و در محیط زیست 

منتشر شده است. سازمان بهداشت جهانی بیش از یک سوم 
اختصاص  محیطی  زیست  علل  به  را  کودکان  مرگ ومیر 
کودکی  دوران  بیماری های  رشد  نرخ  افزایش  می دهد. 
نشان دهنده این است که چگونه مواد شیمیایی موجود در 

محیط زیست بر سالمت کودکان مان تاثیر می گذارد.
این مواد شیمیایی معمواًل از طریق آب آلوده وارد بدن 
مواد  که  می دهد  رخ  هنگامی  آب  آلودگی  انسان می شود. 
به  و  تغییردهند  را  آب  کیفیت  شوند،  آب  وارد  ناخواسته 
محیط زیست و سالمت انسان آسیب رسانند. آب آشامیدنی 
سالم برای سالمت انسان در سراسر جهان ضروری است. 
منبع  جهانی،  حالل  یک  به عنوان  حیات  سرمایه  این 
بهداشت  سازمان جهانی  اعالم  است. طبق  عفونت  اصلی 
)WHO(، ۸۰٪ بیماری ها از طریق آب نشر پیدا می کند. 
از  بسیاری  در  آشامیدنی  آب  کیفیت  بدانیم  است  جالب 
کشورها با استانداردهای WHO مطابقت ندارد. به شکلی 
که مرگ و میر ۳.۱٪ از جمعیت انسان های کره زمین به دلیل 
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عدم بهداشت و کیفیت پایین آب به وقوع پیوسته است.
هر ماده  یا هر وسیله ای از دو راه می تواند مورد استفاده 
قرار گیرد، راه صحیح و یا راه غلط. این ما انسان ها هستیم 
که نسبت به آن چه پیش زمینه عقلی، فرهنگی و اجتماعی 
ما است تصمیم می گیریم چگونه از منابع در دسترس خود 
استفاده کنیم. جامعه سالم نیاز به مردم سالم دارد. و مردم 
سالم نیز نیاز است که خود و دیگران را از گزند آلودگی ها 
و بیماری ها حفظ کنند. چرا که اگر دیگران نباشند ما نیز 
وجود نخواهیم داشت. چه بخواهیم یا نه، همه ما همانند 
در  است  ممکن  هستیم.  متصل  هم  به  قطور  زنجیر  یک 
ظاهر مشخص نباشد اما همگی به یکدیگر نیاز داریم. چه 
ثروتمند و چه فقیر چه سالم و چه بیمار، تا تضادی نباشد 

زندگی معنایی ندارد!
ارزش  خانواده مان  و  خودمان  سالمتی  برای  اگر  پس 
با  باشیم.  نیز  جامعه  سالمتی  فکر  به  باید  هستیم  قائل 
رعایت کوچکترین نکات ایمنی در زندگی روزمره می توانیم 

از شیوع بسیاری از آلودگی ها و در نتیجه انتشار بیماری های 
رعایت  از  بگویید  است  ممکن  کنیم.  جلوگیری  فاجعه بار 
به تنهایی سالمتی حاصل نمی شود.  یا نکردن من  کردن 
خود  بینی  سطحی  از  دست  لطفًا  که  بگویم  پاسخ  باید 
ذره های  از  بدن شما  بیندازید.  نگاهی  به خودتان  بردارید. 
کوچکی به نام سلول تشکیل شده که همگی در کنار هم 
کار می کنند. اگر یکی به درستی کار نکند کارکرد دیگران 
هم مختل شده و در نتیجه یک فاجعه رخ می دهد. تصور 
کنید که اگر یکی از سلول های شما یک روز بگوید من در 
جامعه  ندارم چه می شود؟!  کردن  کار  حال حاضر حوصله 
برای  ما  است! هنگامی که همه ی  گونه  سالم هم همین 
سالمتی و جامعه سالم تالش کنیم آن گاه همه ی ما نیز از 
آن برخوردار خواهیم شد. چرا که یک نوع ماده شیمیایی را 
شما از محیط زیست حذف می کنید و دیگری را من! و آن 

هنگام است که می توان گفت:
 همه برای سالمتی و سالمتی برای همه!...
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ك زندگی سالم - اقتصاد و خانواده
سب

 امنیت اقتصادی و سالمت
علی آدمی

خلیجـی  حاشـیه  در  دهکـده ای  در  روزگاری،  روزی 
ماهیگیـران  زندگـی می کردنـد.  پـر تالشـی  ماهیگیـران 
هـر روز صبـح بـا تـور سـفید رنـگ ماهیگیـری خـود بـه 
دریـا می زدنـد و بـا تنی خسـته بـه دهکـده برمی گشـتند. 
روزهایـی بـود کـه بعضـی ماهیگیـران هیـچ ماهـی بـه 
گرسـنه  شـب ها  آن هـا  خانـواده  و  نمی افتـاد  تورشـان 
می خوابیدنـد. بـا حـال و روز سـختی کـه داشـتند بـه نـزد 
کدخـدا رفتنـد و چاره جسـتند. کدخـدا به فکر فـرو رفت و 
بـا خـود اندیشـید و پـس از مدتی بـه اهالی دهکـده گفت 
کـه مـا می توانیـم بـه دو روش ماهی هـا را توزیـع کنیـم: 

۱- مدل انفرادی
۲- مدل اشتراکی

در مـدل انفـرادی هر کس هر شـب همان سـبد ماهی 
کـه آن روز صیـد کـرده اسـت را بـه خانه خود می بـرد. در 
مـدل اشـتراکی هر شـب همه مـا دور هم جمع می شـویم 
به طـور  بعـد  را روی هـم می ریزیـم و  و همـه ماهی هـا 
یـک  هرکـس  و  می کنیـم  تقسـیم  را  ماهی هـا  مسـاوی 

صـدم کل ماهـی را بـه خانه خـود خواهـد برد.
مـردم ده بـه کدخـدا گفتند که مـدل انفرادی را بیشـتر 
می پسـندند هـر کـس به انـدازه زحمتی که کشـیده، ماهی 
بـه دسـت آورده اسـت و بهتـر آن اسـت کـه همـان سـبد 
ماهـی خـود را بـه خانـه ببـرد. ماهیگیرانـی هـم بودند که 
در خانواده خردسـال و سـال خورده داشـتند و بیشـتر اوقات 
ماهـی صیـد شـده کفاف زندگـی آن هـا را نمـی داد. اهالی 
ده بـا همـزاد پنـداری رنـج یکدیگـر را درک می کردنـد و 
روح همـه اهالـی آزرده بـود. همـه نگـران دوران از کار 
افتادگـی خـود بودنـد هیچ کس احسـاس امنیـت نمی کرد 

و شـادی از دهکـده رفتـه بود.
کدخـدا مـردم را جمـع کـرد و گفت: اهالـی ده، همه ما 
نگرانیـم، نگران فرزندانمان و نگـران دوران از کار افتادگی 
خـود، بیاییـد مـدل اشـتراکی را بـرای توزیـع ماهی هـا در 
نظـر بگیریـم. کدخـدا سـاعت ها بـرای اهالـی ده صحبت 
کـرد تـا باالخـره توانسـت آن هـا را مجـاب کنـد. باالخره 

ماهی گیـران مجـاب شـدند و از آن موقـع هـر شـب کـه 
از دریـا برمی گشـتند سـبد ماهـی خـود را به میـدان اصلی 
دهکـده می بردنـد و در آن جـا همـه ماهی هـا را روی هـم 
می ریختنـد و سـپس ماهی ها بطور مسـاوی بیـن هر ۱۰۰ 

ماهیگیر تقسـیم می شـد.
بعضـی ماهیگیـران بـا سـبدهای لبریز از ماهـی از دریا 
بـه میـدان اصلـی می آمدنـد و بـا سـبدهای سـر خالـی به 
خانـه می رفتنـد. بعضـی دیگر با سـبدهای تقریبـا خالی به 
میـدان می آمدنـد و بـا سـبدهای پرتـر بـه خانـه می رفتند. 
چنـد وقتـی بـه همیـن منـوال گذشـت تـا اینکه هر شـب 
تپـه ماهی هـای میـدان اصلـی شـهر کوچکتـر و کوچکتـر 

. میشد 
یکـی از ماهیگیـران که مهـارت زیـادی در ماهیگیری 
از  سـبدش  می گشـت  بـر  دریـا  از  وقـت  هـر  و  داشـت 
ماهـی لبریـز بـود، دیگـر هر شـب وقتـی به میـدان اصلی 
می آمـد بـا سـبدی خالی تـر بـه خانه می رفـت. او هـر روز 
روز  اوهـر  می شـد.  کمتـر  ماهیگیـری  بـرای  انگیـزه اش 
تصمیـم می گرفـت کـه بـه همـان انـدازه ای ماهـی بگیرد 
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که شـب گذشـته بعد از بازگشـت از میدان اصلی در سـبد 
داشـته اسـت. بقیـه ماهیگیرانـی هـم کـه مثـل او با سـبد 
خالی تـری بـه خانـه می رفتند انگیـزه خود را بـرای تالش 
ازدسـت می دادنـد. مـدل اشـتراکی انگیزه سـاز نبـود و هـر 

شـب تپـه ماهی هـا کوچـک و کوچک تـر می شـد.
بـود،  ماهی هـا شـده  متوجـه کاهـش حجـم  کدخـدا 
تصمیـم گرفـت دوبـاره مـردم را در میـدان اصلـی دهکده 
گردهـم آورد. کدخـدا مـردم را دوبـاره جمـع کـرد و گفت: 
مـن بایـد پایـان مـدل اشـتراکی توزیـع را اعـالم کنـم. با 
ایـن مـدل مـا هـر روز فقیرتر می شـویم. نه مـدل انفرادی 
توزیـع و نـه مـدل اشـتراکی توزیـع هیچکـدام بـرای مـا 
فایـده ای کـه الزم داشـتیم را نـدارد. از ایـن بـه بعـد مدل 
تلفیقـی را پیـاده می کنیـم. بـه ایـن ترتیـب که هر کسـی 
هفتـاد درصـد از سـبد ماهـی خـودش را بـه خانـه خواهـد 
بـرد و سـی درصـد باقیمانـده سـبدها را در میـدان اصلـی 
دهکـده روی هـم می ریزیـم و سـپس آن هـا را به طـور 
مسـاوی تقسـیم می کنیـم. حـاال ماهیگیـران هـم امنیـت 

خاطـر داشـتند و هـم انگیـزه بـرای کارکردن.

همان طورکـه در داسـتان باال مشـاهده شـد ماهیگیران 
بـا اختصـاص بخشـی از صیـد خود باعـث ایجـاد امنیت و 
رفـاه پایـدار بـرای اهالی دهکده شـدند. داسـتان باال مدلی 
سـاده از آن چـه در واقعیـت رخ می دهد را روایـت می کند . 
اختصـاص بخشـی از عایدی هر خانوار بـرای عموم جامعه 
موجب می شـود تا هم آسـتانه رقابت یکسـان گـردد و هم 
امنیـت و رفـاه پایـدار در جامعـه مشـاهده شـود. در تمامی 
جوامـع هـم زمانـی که مـردم آن جامعـه بخشـی از درآمد 
خـود را صـرف خدمـات عمومـی کننـد باعـث می شـود 
تمـام جامعـه بتواننـد از خدمـات اولیـه بهـره مند شـوند و 
میـزان رفـاه و سـالمت عمومـی در جامعـه افزایـش پیـدا 
کند. شـاید بد نباشـد که در سـبد کاالی خانوار بخشـی از 
موجـودی و درآمـد خانـواده جهت تثبیت سـالمت در آینده 
صـرف پیشـگیری گـردد و نـگاه پیشـگیرانه در کلیـه ابعاد 
جسـمانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی سـالمت دور از نظر 
قـرار نگیـرد و در سـبد کاالی خانـواده تعریـف اقتصـادی 

داشـته باشد.
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ك زندگی سالم - فناوری اطالعات و دنیای مجازی

سب

حمید بزرگی

با  اطالعات  فناوری  حوزۀ  می رسد  نظر  به  اول  نگاه  در 
خیل عظیمی از بیماری ها عجین شده است. کمبود تحرک و 
اضافه وزن، فشار به سیستم بینایی و ستون فقرات، اعتیاد به 
شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای، تنها بخش کوچکی از 
هشدارهایی است که درکنار نام فناوری اطالعات، ناقوس شان 
فناوری  حوزۀ  در  که  این است  خوش  خبر  اما  می شود.  شنیده 
محوریت  که  دارد  وجود  ابداعاتی  و  دستاوردها  هم  اطالعات 
آن ها حفظ سالمتی و کمک به کاربر برای داشتن یک زندگی 
سالم است. این فناوری ها به دو گروه عمده تقسیم می شوندکه 
عبات اند از امکانات سخت افزاری و دستاورد های نرم افزاری. در 
این مقال در حد توان به بررسی این نوآوری ها خواهیم پرداخت.

)Kinect( کینکت

از  کینکت  نخستین  فروش   
آمریکای  در  و   ۲۰۱۰ نوامبر   ۴ تاریخ 
کنسول  در  استفاده  برای  و  شمالی 
بازی XBOX ۳۶۰ آغاز شد. کینکت 
بین  ارتباط  از  جدیدی  عصر  آغازگر 
از  هدف  ابتدا  در  بود.  رایانه  و  انسان 
بدون  بتوان  که  بود  این  وسیله  این 
بازی های  معمولی،  ابزارهای  به  نیاز 
رایانه ای و کنسولی را صرفا با استفاده 
از حرکات بدن انجام داد. این قابلیت 
و  یافت  عام  محبوبیتی  سرعت  به 

دستگاه های  کنترل  برای  که  شده  فراهم  امکان  این  امروزه 
و  رایانه ها  به  حرکتی  دستورات  ارائه  تصویر،  و  صوت  پخش 
از  بتوان  از حرکات برای کنترل بازی ها،  انجام طیف وسیع تر 
کینکت  ساختار  نمود.  استفاده  آن  مشابه  تجهیزات  یا  کینکت 
از دو دوربین و یک حسگر مادون قرمز تشکیل شده که یکی 
را  میدان  عمق  قرمز  مادون  حسگر  همراه  به  دوربین ها  از 
تشخیص داده و دوربین دوم حرکات فرد را دریافت و پردازش 
این  کافیست  است.  ساده  بسیار  هم  کینکت  با  کار  می کند. 
ابزار را به وسیلة مورد نظر وصل و معرفی نمایید. پس از آن 
رایانه  مختلف،  حرکات  انجام  و  کینکت  مقابل  در  ایستادن  با 
یا کنسول منظور شما را درک کرده و متناسب با آن واکنش 
از  که  است  این  فناوری  این  مزیت  مهم ترین  می دهد.  نشان 
ثابت ماندن و عدم تحرک کاربر جلوگیری می کند که نتیجه 
این  در  البته  بود.  خواهد  شادتر  و  سالم تر  زندگی  داشتن  آن 
زمینه کینکت رقیبی همچون کنترلر WII از شرکت نینتندو را 
نیز در مقابل خود می بیند این تجهیزات و ادوات مشابه هرکدام 
مزایا و معایب مخصوص خود را دارند که بررسی آن ها خارج 

از فرصت این نوشتار است.
در حیطة نرم افزار نیز راه کار های خالقانه ای اندیشیده شده 

و سلـــــــامت
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تا از کاربران در برابر آسیب های استفاده طوالنی مدت از دنیای 
مجازی مراقبت کند. چند نمونه از این نرم افزار ها عبارت اند از: 
EyeLeo. eyeBreak. BreakTaker؛ این برنامه ها مخصوص 

لپ تاپ ها و رایانه های رومیزی هستند. هدف آن ها این است 
محدود  یا  هشدار  نمایش  با  مشخص،  زمانی  بازه های  در  که 
کردن دسترسی های کاربر، او را مجبور کنند که از رایانه فاصله 
بگیرد. حتی برخی از این برنامه ها مانند EyeLeo حرکاتی را به 
کاربر آموزش می دهند که موجب تقویت عضالت کنترل کنندۀ 
عدسی چشم و حفظ توان تمرکز این عدسی در فواصل مختلف 
می گردد. یا نرم افزاری مانند narcis.exercise تمرینات کششی 
و نرمشی ساده ای را به کاربر آموزش می دهد تا در محل کار و 
در فواصل زمانی مشخص، بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران، 

اقدام به تقویت عضالت بنماید. 
سیستم  برای  نرم افزار  زیادی  تعداد  برنامه ها  این  کنار  در 
عامل های اندروید، IOS و حتی ویندوز نوشته شده که حرکات 
ورزشی مختلفی را با اهداف خاص به کاربر آموزش می دهند. 
از جمله این اهداف می توان به حفظ سالمتی و تناسب اندام، 
تبّحر در ورزش های ایروبیک، هوازی و یوگا، افزایش استقامت 

عمومی بدن و موارد دیگر اشاره نمود.

گجت های پوشیدنی

فناورانه  تجهیزات  از  جدیدی  خانوادۀ  اخیر،  سال های  در   
گجت های  کلی  قالب  در  که  نهاده اند  وجود  عرصه  به  پای 
پوشیدنی طبقه بندی می شوند. مزیت عمدۀ این تجهیزات این 
است که در طول روز بازۀ زمانی طوالنی تری همراه کاربر بوده 

ارتقاء  را  زندگی  کیفیت  دارند که  را  این  پتانسیل  نتیجه  در  و 
 Apple watch و Samsung   Google  glass ،gear   .دهند
جزء پرچم داران این دسته محسوب می شوند. به دلیل همراهی 
پایش  جهت  مناسبی  بستر  کاربر،  با  وسایل  این  همیشگی 
وضعیت سالمتی او محسوب می شوند. ادواتی مانند گام شمار، 
و  قلب  مسیر های طی شده(، ضربان شمار  )برای  مسافت سنج 
حتی اندازه گیری فشار خون، جزء امکاناتی است که برخی از 
این تجهیزات در اختیار کاربر قرار می دهند. حتی برخی از این 
ادوات دارای این امکان هستند که اطالعات جمع آوری شده را 
در اختیار پزشک کاربر قرار دهند تا در مواقع ضروری بتوان از 

وقوع عوارض ناخواسته اجتناب کرد.

برای درمان و مداوای بیماری ها نیز حوزۀ فناوری اطالعات 
و  پیشرفت  درحال  پزشکی  علم  با  هم گام  آن  تجهیزات  و 
فهرست وار  و  نمونه  به عنوان  است.  بیماران  به  رساندن  یاری 
گلوکومتر،  انسولین،  پمپ  نمود؛  اشاره  موارد  این  به  می توان 
قابل  تراشه های  الکترونیک،  چشم  و  گوش  مصنوعی،  قلب 
کاشت در مسیر اعصاب، اندام مصنوعی الکترونیک که قادرند 
با مغز ارتباط برقرار کرده و حرکات طبیعی بدن را شبیه سازی 
کنند، اسکلت های روباتیک برای کمک به افرادی که از نقص 
دیگر.  موارد  و  رنج می برند  نقص سیستم عصبی  یا  عضالنی 
و  اطالعات  انتقال  همانند  اصولی  برپایة  تجهیزات  این  اکثر 
این  شده اند.  ساخته  الکترومغناطیس  میدان های  از  استفاده 
به  تقریبا  و  بوده  اطالعات  فناوری  حوزۀ  اصلی  مبنای  اصول 
شکل روزمره، با اکتشافات و اختراعات جدیدی در این حوزه 

مواجهیم.
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در خانواده ای  ماه ۱۳۵۸  فروردین  متولد ۱۹  تفتی  کامران 
هنرمند و آشنا به تأتر دیده به جهان گشود. عالقمندی به تأتر 
و هنر از آموزه ها  یی بود که از پدر آموخت و در یکی اجراها به 
کارگردانی پدر اجرا داشت. این اولین و بهترین گام برای ایجاد 
آن عالقمندی  از  پس  و  مدرسه  اجراهای  بود.  وی  در  انگیزه 
به هنر باعث شد در دانشگاه به تحصیل در این رشته بپردازد 
است  چشم گیر  و  توجه  جالب  ایشان  هنری  متعدد  کارهای  و 
سینما،  )تأتر،  وارد شدند  که  تمامی عرصه ها  یی  در  می توان  و 
حاشیه،  کمترین  با  خوانندگی(  و  مجری گری  رادیو،  دوبله، 
محبوبیت خاص خود را کسب کرده است. آغاز فعالیت حرفه ای 
ایشان از سال ۱۳۷۴ تاکنون با آثار فوق العاده و جالب توجهی از 
جمله مجموعه میکائیل، زیر هشت و غیره در بین افراد جامعه 
محبوبیت ویژه ای داشته است. در گفت وگویی خودمانی به بهانه 
که  نشستیم  گفت وگو  به  ایشان  با  تأتر  روز  و  فروردین  هفتم 

بخش های از آن را در این جا می آوریم.
جناب تفتی کارهای شما در حیطه هنر بسیار گسترده   -
است و البته مخاطبین خاص خود را دارد و تاکنون طرفداران 
شما آن ها   پسندیده اند، گستردگی کارها ممکن است حاشیه ها  یی 
را برای شما ایجاد کند، می خواستم کمی در این زمینه برایمان 

بگویید.
به نظرم همه این ها زیرمجموعه هنر و بازیگری هستند به 
همین دلیل سعی می کنم همه رو تجربه کنم. بازیگری یعنی 
تکامل، یعنی انسان فوق العاده ای باشی با تمام توانائی ها، بقیه 
انسان ها نیز این ویژگی ها را دارند منتها شما تربیت می شوی 
برای اینکه صدای فوق العاده ای داشته باشی، تربیت میشی برای 
اینکه بدن متناسب و استانداردی داشته باشی. تربیت میشی که 
انتقال حس فوق العاده ای داشته باشی، تربیت میشی که بتونی 
فرد دیگری را نقش بازی کنی و زندگی واقعی او رو نمایش 
بدی و بازی کنی و خلقش کنی و طبیعتًا آدم تأثیرگذاری میشی 
داشته  اگر وجود  در یک سطح صددرصدی  این ها  وقتی همه 
باشه برای مردم جامعه ات و برای خیلی از اتفاق ها  ی بزرگ و 
کوچیک مملکتت به عنوان آدم تأثیرگذار می تونی عمل کنی و 
بازیگری می کنم تقریبا  این رو وقتی  از  پا به عرصه بگذاری، 
همه آن چیزی که به این حرفه مربوط میشه رو سعی می کنم 
داشته باشم مثل رادیو، مثل دوبله، مثل خوانندگی چون وقتی 
بازیگرم هر طیف نقشی رو ممکن هست داشته باشم در یکی 
خواننده باشم و غیره، من همزمان با بازیگری ام در این بیست و 
اندی سال آموزش موسیقی رو هم داشتم. دو نوع ساز می نوازم 

عشق
و

سالمتی

ک رمضان
مصاحبـه اختصاصـی بـا کامـران تفتـی بازیگـر سـریال بـرادر جـان ویـژه برنامه مـاه مبـار

برای همه
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سینما،  و  تأتر  با  موازی  و  می شناسم  آکادمیک  رو  موسیقی  و 
خوانندگی رو هم در پیش گرفتم و هر دو رو آکادمیک پیش 
بردم. اجرا چیزی جز بدن، بیان، انتقال حس، گفتن طرز فکر 
و بیان نیست. اینکه آدم تأثیرگذار و دغدغه مندی در جامعه ات 
باشی و این ها رو عالوه بر اونکه الزمه کارم میدونم، جزو عالیق 
من هم هست. شاید کسی خوانندگی منو دوست نداشته باشه، 
باشه،  نداشته  دوست  منو  بازی  کسی  شاید  میبینه،  منو  بازی 
اجرای منو میبینه، شاید هیچ کدوم این ها رو دوست نداشته باشه 
دارم  باشن،  نداشته  رادیو و دوبله من رو میبینه، اصال دوستم 
تالش می کنم که آدم های اطرافم دوستم داشته باشن و موثر و 

مفید باشم برای مردم جامعه ام.
با توجه به اینکه تحصیالت شما در زمینه بازیگری و   -

کارگردانی تأتر هست، نگاهتون نسبت به تأتر چیه؟
عرض  تاکید  این همه  با  فوق العاده  فوق العاده،  فوق العاده، 
می کنم رکن فرهنگ سازی در جامعه میتونه تأتر باشه. به این 
دلیل هست که رکن نمایشی یک کشور یک مملکت تأتر آن 
دیگر  هنرهای  یا  سینما  صنعت  به  آن  از  بعد  هست  مملکت 
و  تغییرات  می توان  هنر  به واسطه  و  می رسیم  رسانه  و  سینما 
آموزش ها  ی زیادی را در جامعه داشته باشیم. تلویزیون و صدا و 
غیره راه های فرهنگ سازی بعدی هستند که در جای خودشان 
برای  به شدت  آن  از  داره  دنیا  تمام  که  چیزی  توجه اند.  قابل 
آموزش و ساختن جامعه خوب استفاده میکنه و ما این موهبت 
بد  این  و  متاسفانه.  می کنیم  استفاده  بد  به شدت  و  داریم  رو 
سرمایه  بعنوان  که  چیزهایی  اون  میشه  باعث  استفاده کردن 
این  می دیم.  دست  از  و  می کنیم  فراموش  داریم،  و  داشتیم 
فرصتی رو که می تونیم تبدیل کنیم به یک اتفاق خوب و بسیار 
مهم و بزرگ، گاهی تبدیلش می کنیم به یک تهدید و متاسفانه 
گاهی به حذف یا نادیده شدن برخی ابعاد فرهنگی. سال های 
قبل که من تأتر کار می کردم تأتر خیلی خیلی مهجور بود اما 
خوشبختانه توی دهه اخیر خوبتر دیده شده و مردم خوبتر میرن 
سمت این موضوع، اما خوب الزمه بگم همچنان که پول وارد 
تأتر شده از اونطرف ازکیفیتش داره کاسته میشه. امیدوارم روز 
به روز بتونیم حفظ کنیم کسانی که سرمایه ملی نمایش ما و 
فرهنگ ما هستند. عمق و مغز، همه رسالت همه و همه پیام 
جامعه.  در  کنیم  ساری  و  جاری  بتونیم  رو   تأتر  فرهنگ ساز 
میتونم بگم این یکی از مهم ترین ارکان فرهنگ سازی میتونه 

نزدیک  آب  سطح  به  هی  داریم  که  کردیم  فراموش  و  باشه 
میشیم و بیشتر داریم دچار بزک میشیم تا اینکه ماندگاری و 

فرهنگ سازی رو پیش ببریم. 
علت این سطحی شدن در جامعه ما چیست؟ آیا در   -
و  نویسان  نمایشنامه  در  یا  کرد  جستجو  باید  مخاطب  ذائقه 

کارگردانان؟
ابعاد متعدد و توضیحات مفصلی داره، نمیشه فقط در یک 
جمله گفت و گفت به این دلیل یا آن دلیل است، اگر یک روند 
رو طی کنیم می توان گفت که اگر شایسته ساالری و تخصص 
رفت.  خواهد  پیش  عالی  و  خوب  چیز  همه  باشه  حکمفرما 
بشه  فرهنگی  جریان  یک  مبدأ  و  ابتدا  میخواد  که  کسی  اگر 
تخصصش چیز دیگری غیر از هنر باشه، بنظر من این اولین 
قدم اشتباه هست که بقیه زنجیر رو ناخوداگاه به بیراهه می بره، 
احساس شخصی من اینه که اگر آدم هایی که متخصص هستن 

استفاده کنیم می تونیم جلوی این زنجیره اشتباه رو بگیریم.
تا حاال شده در مسیر و روند کاری تون خسته بشین؟  -

مگه میشه کسی در مسیر کار و حرفه اش خسته نشه، یه 
جاهایی ما هم سرخورده میشیم، ممکنه دلمون دیگه نخواد و 
فوق العاده  اکسیر  یک  بنظرم  دیگری،  چیز  هر  و  بشیم  خسته 
وجود دارد به نام عشق، عشق انگیزه رو چندین برابر میکنه و 
اجازه نمیده سرخوردگی 
در  خستگی  و 
یا  بیاد  پیش  کار 
پاپس  و  ناامیدی 
کشیدن پیش بیاد، 
برای من این نسخه 

خیلی جواب میده.
مقدسی  کار  من 
خیلی  شغل  من  دارم. 
و  دارم  مقدسی 
دارم.  دوستش 
حائز  برام  به شدت 
هست  اهمیت 
من با تمام قلب، 
هر  و  احساس 
که  چیزی  آن 
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دارم  حضور  حرفه  این  در  میده  تشکیل  را  انسان  یک  وجود 
کار  این  هستند.  اینگونه  هم  همکارانم  همه  بگم  می تونم  و 
رسالت بسیار بزرگی داره، متاسفانه روزگار طوری شده که نگاه 
کنند  فکر  افرادی  ممکنه  و  نیست  خوب  گاهی  هنرمندان  به 
کسی که سلبریتی شده حتما زندگی خیلی مرفهی داره و یا با 
یکسری زد و بندها به اینجا رسیدند، واقعا اینطور نیست. افرادی 
مورد  ممکنه  می کنند،  پیدا  حرفه طرفدار  این  با  جامعه  در  که 
قضاوت ها  ی متعددی قرار بگیرند، زندگیشون مدام زیر ذره بین 
هست و محدودیت ها  ی خودشان را دارند و کار خیلی سختی 
هست. نظر من اینه که هنر عبادته و عبادت، برترین جایگاه ها 
رو نزد خداوند داره، شما اگر بتونی تأثیر بگذاری روی یک نفر 
که زندگی سالم تر و درست تری داشته باشه به نظرم کار خیلی 
بزرگی کردی، همین که شما بتونی یک نفر آدم رو با یکی از 
آثارت از مسیر اشتباه برگردونی به مسیر درست، عین عبادته و 
غیر از نزدیک شدن به خداوند چیز دیگری نیست. نگاه من به 
حرفه ام اینطوری هست. این ها   شعار نیست و حقیقت اینه که 
توی این بیست وچهار سال کار هنری با تمام وجودم اینطوری 

نگاه و کار کردم.
آیا شبکه مجازی و فعالیت مجازی دارید؟  -

یک  فقط  ندارم  فعالیتی  هیچگونه  مجازی  شبکه  در  من 
صفحه ساده اجتماعی دارم که اون هم فقط هنری و وابسته 
به کارم هست، متنفرم که زندگی شخصی با کار و شغلم قاطی 
شود. دوست ندارم این اتفاق رو، شما اگر قراره هنرمند مردمت 
باشی و آدم های زیادی کارهات رو دنبال کنند برای زندگی و 
کار  برای  بلکه  افتاده  اتفاق  این  که  نیست  تو  دنیای شخصی 
هنری هست که انجام دادی، بنظرم برای توانایی، نوع نگاه و 
هنر هنرمندان هست که طرفدار دارند نه زندگی شخصیشون، 
دنبال  خوبی  به  رو  سلبریتی ها    دغدغه  و  نگاه  نوع  طرفداران 
رو  هنرمندها  و  دارند  ارزش گذاری  اساس  اون  بر  و  می کنند 
ساعات  که  باشه  بدوی  اینقدر  باشه  قرار  اینکه  دارند.  دوست 
زندگی شخصی من بخواد طرفدار پیدا کنه از نگاه فهیم مردم 
دنبال  را  دیگری  اصیل  ارزش ها  ی  مطمئنم  و  هست  دور  به 
ابتدای  همون  از  که  را  زردی  حاشیه ها  ی  هیچ وقت  می کنند. 
این حرفه اساتید یادمون دادند آفت هست و ازش دوری کنیم. 
هیچوقت حواشی رو دوست نداشتم و دنبال نکردم و همیشه 
ازشون دوری کردم و خواهم کرد، شاید اینطور بنظر برسه که 
با تکنولوژی قهرم یا قدیمی ام، اما آرامش و دور بودن از دنیای 
مجازی و پرداختن به واقعیت زندگی برام جذاب تر هست، مضاف 

بر اینکه در حرفه ام قصدم، قصد خدمت رسانی و هنر است و 
اصال نگاه تبلیغاتی ندارم، بازیگری و هنر جایگاهی عظیم تر و 
واالتر از صرفًا کسب شهرت داره و اینقدر ساده نمی شمارمش.

ممنون میشم از سبک زندگی تون برامون بگید. سبک   -
زندگی تون چطوره؟

سنتی  و  هستم  خانواده  آدم  به شدت  خانواده ام.  آدم  من 
ابعادی  تفریح،  در جای خودش  مناسب  تغذیه  ورزش،  هستم. 
هست که در زندگیم دیده میشه. آدم الکی زندگی کنی نیستم. 
علی رغم اینکه سازگارم با محیط اما برنامه ریزی دارم برای 
با ویژگی های خاص خودش.  زندگیم و یک فروردینی هستم 
همیشه برنامه ریزی دارم. سعی می کنم رییس برنامه ها  ی خودم 
باشم، یک خودمختاری در کارهام وجود داره، البته گاهی ممکن 
خودخواهی باشه که من سعی دارم اون رو کمتر کنم در زندگیم 
و بتونم با برنامه ریزی بهتر مسیر زندگی هنری و خانوادگی ام 

رو پیش ببرم.
کدام یک از کارهاتون رو بیشتر دوست دارید؟  -

رو  کارهام  همه  کردم.  بازی  رو  سریال   ۵ به  نزدیک  من 
دوست دارم چون من واقعا در تمام کارها با همه وجود بازی 
کردم، میتونم بگم همه کارهام عمر و جون من هستن، قلب 
تمام  با  بازی  زمان  من  کارها هست.  اون  در  من  عشق  من، 
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وجودم بازی می کنم، عشقم، قلبم، 
و  بازی  اون  برای  خونم  و  نفسم 
نقش هست و هماهنگ با نقشم و 
حاال  می کنم،  حرکت  کاراکتر  اون 
کار متوسط شده، کار بد شده یا کار 

عالی، من با همه وجود در نقشم حاضر میشم چون خودم رو 
متعهد به مردم و بینندگان میبینم و همه آن چیزی رو که بلدم 
مردم  و  خودم  برای  کار  تا  چند  اما  نمی گذارم  کم  و  میگذارم 
جذابتر دیده شد مثل میکائیل، زیر هشت، دیوار، آرام می گیریم 
و کارهایی که با آقای فخیم زاده کار کردم. این ارتباطی که با 
مردم گرفتم برای من خیلی جذابه در تأتر، رادیو، دوبله، سینما، 
تلوزیون حتی در زمان اجرا مثال برنامه وقتشه و همشون برام 

عزیز و جذابن.
در  هنر  بکارگیری  و  هنرمند  منظر یک  از  نگاه شما   -
بحث سالمت جامعه چیه و بنظرتون هنر چطور میتونه به کمک 

سالمت جامعه بیاد؟
هنر خیلی زیاد می تونه اثرگذار باشه، چرا که من دیدم به 
درمانش  برای  میشه  تأتر  از  و  داره  اوتیسم  که  کودکی  عینه 
برخی  دچار  روان شناختی  لحاظ  از  که  کودکانی  کرد،  استفاده 
ناسازگاری ها   از جمله پرخاش زیاد هستند با تأتر بتوان آموزش 
صحیح رفتاری رو براشون ایجاد کرد. حتی بکارگیری تأتر و هنر 
برای بزرگساالنی که افسردگی داشتند توانسته منجر به کاهش 
عالیم در اون ها   و تسریع در روند بهبودشون بشه. بنظرم هنر 
مسیر  میتونه  و  داره  انسانی  هر  زندگی  در  فوق العاده ای  تأثیر 
زندگی او رو تغییر بده و اگر بشه روی این سبک پافشاری کرد 
و از این روش در سطح کالن استفاده کرد که بینهایت عالی 
میشه. مردم به شدت اعتماد می کنند به فضای نمایشی چراکه 
هنرمندانشون رو دوست دارند و هنرمندان در همه جا در محل 
کار و منزل با اجراهاشون در کنار مردم هستند و این خودش 

همون اثرگذاری هست که گفتم کار ما رو مقدس تر میکنه.
در خدمت شما  آخرین جمله  به عنوان  میشم  ممنون   -

باشیم و بفرمایید آیا اکنون سر برنامه ای هستید؟
ضمن تشکر از شما الزمه بگم االن سر پالن ها  ی سریال 
از شبکه  امسال  رمضان  ماه  در  که  برادرجان هستم  تلوزیونی 
سعید  قلم  به  مجموعه  این  شد.  خواهد  پخش  سیما  سه 
آقای  تهیه کنندگی  و  آهنج  کارگردانی محمدرضا  و  الل  نعمت 

محمدرضا شفیعی می باشد که همه 
خوشحالم  و  هستند  بهترین ها    از 
میخواد  دلم  هستم.  کنارشون  در 
رو  موضوع  این  مصاحبه  این  در 
هر  به  اگر کسی  که  کنم  منعکس 
دلیلی از جمله هنر مخاطبان و طرفدارانی پیدا میکنه، این نیست 
که مرفه باشه و یا دنیایی متفاوت از آحاد جامعه داشته باشه و 
یا آدم متفاوتی باشه طوری که غم مردم رو ندونه، درد مردم 
نکشه.  اون هادرد  با  و  نشه  متوجه  رو  مردم  بد  ندونه، حال  رو 
اگر خیلی شوآف نمیکنه، ریاکاری نداره، عکس یا فیلم خاصی 
با غم  که  نیست  این  بر  دلیل  نمیکنه  موج سواری  و  نمیگذاره 
مردم و در اون هاکه ناشی از هرچیزی میتونه باشه ناآشناست یا 
بی تفاوت. یا اینکه براش مهم نیست مردمش دچار بحران های 
متعدد شدن از جمله سیل یا هر چیز دیگه. خیلی از هنرمندان 
عزیز هستند که بدون اونکه سر و صدایی داشته باشند و بخوان 
تبلیغاتی رو رای شهرت خودشون شکل بدن غمشون غم مردمه 
و دردشون درد مردم و چراغ خاموش در کنار مردم هستند بدور 
از هرگونه نمایش و تبلیغ و فقط برای مردم و به عشق اون ها 
قدم برمیدارن. دغدغه من حال خوب مردم، زندگی خوب و شاد 
اونهاست. من تمام عشقم رو در برنامه ها  م میریزم اگر در وقتشه 
اجرا دارم تمام تالشم برای اینکه که عشق و زندگی و ازدواج 
رو توی قلب مردم میهنم زنده کنم. برای ازدواج و ازدواج ها  ی 
موفق این کار رو می کنم نه برای طالق و جدایی و تنهایی. اگه 
برنامه دل صدا رو اجرا می کنم برای حال خوب، موسیقی خوب و 
احساس خوب هست. امیدوارم از صمیم قلب همه مردم کشورم 
سالمت باشند و دلشون شاد. فقط اینو میدونم زندگی خیلی کار 
داریم در زندگی برای شاد بدون که زمانی برامون نمیمونه که 
هم رو قضاوت کنیم اگه خوب دقت کنیم و اگر قراره قضاوت 
کنیم بزاریم قاضی ها  ی چشم بسته خوب دیدن باشیم و قضاوت 
اصلی رو بگذاریم برای پروردگار. هر کدوم مون اگر اشتباهی 
کردیم در پیشگاه پروردگار محاسبات دقیق تری صورت میگیره 
به یقین. دیدن مهربونی ها  ی و خوبی ها  ی بیشتر رو در این دنیا 
سهم خودمون بدونیم و همدیگر رو دوست داشته باشیم.با تمام 
احترام برای همکارانم و با همه وجود برای مردم میهنم خیر و 
سالمت و برکت میخوام. دعام کنید دعاتون می کنم و با تمام 

وجودم براتون سالمتی میخوام.

بنظرم یک اکسیر فوق العاده 
وجود دارد به نام عشق، عشق 
انگیزه رو چندین برابر میکنه 
و اجازه نمیده سرخوردگی و 

خستگی در کار پیش بیاد
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برترین انیمیشن های سینمای جهان در  2018 
مهرک اخص

)Peter Rabbit( پیتر خرگوش

تاریخ عرضه:
 ۹ فوریه ۲۰۱۸

صداپیشگان و بازیگران: 
جیمز کوردن، مارگو رابی، 

دیسی ریدلی، ُرز بیرن
کارگردان:
ویل گالک

اردک اردک غاز 
) Duck Duck Goose(

تاریخ عرضه:
 ۲۰ آوریل ۲۰۱۸

صداپیشگان و بازیگران: 
جیم گافیگان، زندایا، لنس لیم

کارگردان:
کریستوفر جنکینز

داستان انیمیشن »اردک اردک غاز« درباره یک غاز تنها است که در راه مهاجرتش به جنوب، باید با دو اردک همسفر شده و 
با آن ها پیوند دوستی برقرار کند. در مسیر مهاجرت همدلی، همراهی و نحوه برقراری ارتباط و شکل گیری صمیمیت در بین 

شخصیت ها بخوبی به تصویر کشیده شده است.

انیمیشن  و  زنده(  )فیلم  الیواکشن  ترکیب  تکنیک  با  که  است  خرگوش  پیتر  نام  به  فیلمی   ،۲۰۱۸ سال  بلند  انیمیشن  اولین 
ساخته شده است. این انیمیشن از کتاب داستان قدیمی نوشته »بیتریکس پاتر« اقتباس شده است. یک خرگوش به نام پیتر 
که می خواهد یواشکی وارد باغ سبزیجات یک کشاورز بشود ماجراهای مهیج و جالبی ایجاد می کند. همکاری تیمی و برخی 

ویژگی های فردمداری در دنیای شخصیت های قصه گنجانده شده است. 
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شگفت انگیزان 2 
)The Incredibles 2(

تاریخ عرضه:
 ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸

صداپیشگان و بازیگران: 
هالی هانتر، ساموئل ال. جکسون، 

سارا واول، ریموند اوچوآ
کارگردان:

بَِرد بِْرد

هتل ترنسیلوانیا 3: تعطیالت تابستانی 
)Hotel Transylvania۳: Summer Vacation(

تاریخ عرضه:
 ۱۳ جوالی ۲۰۱۸

صداپیشگان و بازیگران: 
آدام سندلر، سلنا گومز، اندی سمبرگ

کارگردان:
گندی تارتاکوفسکی

قدرت های ماورایی »جک-جک« هنوز وجود دارند و»باب« باید به او در کنترل کردنشان کمک برساند. »هلن« نیز به دنبال 
نجات دنیاست. به احتمال بسیار زیاد، انیمیشن »شگفت انگیزان ۲« بزرگترین و پر سروصداترین انیمیشن سال ۲۰۱۸ خواهد 
بود. ارتباطات  دوران نوجوانی و تظاهرات آشفتگی های بلوغ در شخصیت دختر خانواده، شیطنت های پسرانه متناسب با رشد 
در فرزند دوم و کودکی شاد و پرجنب و جوش را در شخصیت فرزند آخر خانواده شاهد هستیم. روند شکل گیری و ترمیم رابطه 

آسیب دیده در خانواده در پایان داستان مهر تأییدی بر اهمیت خانواده در این انیمیشن است.

به سینِما  را  تفریحی شما  با یک کشتی  تا در سفری دریایی  بازگشته اند  انیمیشن  این  اولیه   بازیگران نسخه  تیم  خوشبختانه 
بکشانند. این انیمیشن در ابتدا قرار بود در ماه سپتامبر اکران شود اما به تازگی به تابستان ۲۰۱۸ تغییر زمان داد. درنده خویی و 
خوی حیوانی در ارواح و شخصیت های منفی قصه با لطف و محبت جایگزین می شود و مصداق ضرب المثل از محبت خارها گل 

می شود در انتهای داستان دیده می شود.
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ذهن زیبا
مشهورترین  زیبا  ذهن  یک  فیلم 
به شما می رود  روانشناسی  در حوزه  فیلم 
است.  اسکیزوفرنی  بیماری  موضوع  با 
کارگردانی  به   ۲۰۰۱ سال  در  فیلم  این 
برانگیز  تحسین  بازی  با  و  هاوارد  ران 
 ۴ برنده  فیلم  این  شد.  ساخته  کرو  راسل 
جایزه اسکار شد و در رده ۱۴۸ از بهترین 
موضوع  دارد.  قرار  سینما  تاریخ  فیلم های 
این فیلم زندگی واقعی پروفسور جان نش 
ریاضیدان مشهور است که در طول جنگ 
می شود.  مرموز  توطئه  یک  گرفتار  سرد 
همزمان  به صورت  می توان  فیلم  این  در 
و  توطئه،  پیروزی،  شور،  عشق،  مضامین 

روانشناسی را دید.

برترین فیلم های سینمایی 
با محوریت روان شناسی

رده  در  فیلم  این  سینما  تاریخ  برتر  فیلم 
یک  فیلم  این  در  است.  گرفته  قرار   ۱۹۲
دانیلز  تدی  نام  با  متحده  ایاالت  مارشال 
همراه با همکارش برای بررسی فرار یک 
زندانی خطرناک وارد جزیره ای با نام شاتر 
می شوند. این جزیره که در آن یک زندان 
همسر  قاتل  نگهداری  محل  دارد  قرار 
به  ورود  از  پس  است.  دانیلز  تد  مارشال 
عجیب  رفتارهای  با  مارشال  جزیره  این 
زندان  رئیس  سپس  و  نگهبانان  غریب  و 
مواجه می شود. همه چیز در جزیره شاتر به 
قدری مرموز و پیچیده است که گاهی در 
جایگاه بیننده اینطور به نظر می رسد که 

این پرونده حل نخواهد شد.

قوی سیاه
قوی سیاه در سال ۲۰۱۰ به کارگردانی 
دارن آرونوفسکی و با نقش آفرینی ناتالی 
فیلم  این  با  پورتمن  شد.  ساخته  پورتمن 
توانست جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش 
فیلم  این  در  نماید.  کسب  را  زن  اول 
)ناتالی  سیرز  نینا  نام  به  باله  رقاص  یک 
قوی سفید  نقش  در  بازی  برای  پورتمن( 
که نشانگر یک قوی معصوم است انتخاب 
می شود اما برای بازی در نقش قوی سیاه 

جزیره شاتر
توسط   ۲۰۱۰ سال  در  شاتر  جزیره 
لئوناردو  بازی  با  و  اسکورسیزی  مارتین 
دی کاپریو ساخته شد و مورد توجه جدی 
 ۲۵۰ فهرست  در  گرفت.  قرار  منتقدان 

که اغواگر است انتخاب نمی شود. او برای 
بازی همزمان در این دو نقش درگیر یک 
حس  یک  همچنین  و  درونی  کشاکش 
قوی برای رسیدن به کمال است. در این 
بد،  و  خوب  بخش  دو  تعارض های  فیلم 
درآمده  نمایش  به  خوبی  به  زیبا  و  زشت 
است. این فیلم بر اساس باله دریاچه قو اثر 

چایکوفسکی )۱۸۷۷( ساخته شده است.

باشگاه مشت زنی
 باشگاه مشت زنی محصول سال ۱۹۹۹ 
کارگردانی  فینچر  دیوید  توسط  که  است 
شده و بازیگرانی چون برد پیت در آن ایفای 
نقش کرده اند. در رتبه بندی ۲۵۰ فیلم برتر 
تاریخ سینما این فیلم در رده ۱۰ قرار گرفته 
است. این فیلم شما را با پیشداوری های تان 
برد  و  نورتون  فیلم  این  مواجه می کند. در 
پیت یک باشگاه مشت زنی به راه می اندازند 
به طوری که این باشگاه برای آنان نوعی 
اثرات درمانی برای مشکالت شخصی شان 
دارد. این فیلم توسط منتقدان با فیلم پرتقال 
کوکی استنلی کوبریک مقایسه شده است. 
ویژگی های شخصیتی و اهداف در ظاهر 
متفاوت این دو منجر به همنوایی در اداره 

باشگاه می شود. 
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سکوت بره ها
فیلم های  از  یکی  بره ها  سکوت 
در  و  است  سینما  تاریخ  تحسین برانگیز 
دمی  جاناتان  کارگردانی  به   ۱۹۹۱ سال 
جایزه   ۵ برنده  فیلم  این  شد.  ساخته 
اسکار شده است و در فهرست ۲۵۰ فیلم 
دارد.  قرار   ۲۳ رتبه  در  سینما  تاریخ  برتر 
نام  با  روانی  بیمار  یک  بره ها  سکوت  در 

دیوانه ای از قفس پرید
این فیلم به کارگردانی میلوش فورمن 
در سال ۱۹۷۵  نیکلسون  بازی جک  با  و 
ساخته شده است. دیوانه ای از قفس پرید 
این  فیلم های  برترین  از  یکی  می توان  را 
که  دانست  سینما  تاریخ  حتی  و  فهرست 
خود  به  را  اسکار  جایزه   ۵ است  توانسته 
فهرست  در  همچنین  و  دهد  اختصاص 
 ۱۵ رده  در  سینما  تاریخ  برتر  فیلم   ۲۵۰
نام  به  فردی  فیلم  این  در  گیرد.  قرار 
که  نیکلسون  جک  بازی  با  مورفی  مک 
می کند  روانی  بیماری  داشتن  به  تمارض 
می شود.  منتقل  روانی  بیمارستان  یک  به 
خطرناکی  روانی  بیمار  ظاهر  به  مورفی 
بر  قیام  و  آزاداندیشی  نظر  از  اما  است 
ارزش  بیمار که یک  اجتماعی  نظام  علیه 
جعلی محسوب می شود بسیار عاقل تر از 
اجتماعی که  دیگران می نماید. یک نظام 
نماینده آن سرپرستار سنگدل و بی عاطفه 
بی احساس  و  ماشینی  عمدتًا  دستیاران  و 
مورفی  مک  رابطه  روایتگر  فیلم  هستند. 
بیمار  یک  بیمارستان،  سرپرستار  با 

سرخپوست و سایر بیماران است.

آمریکا،  مردم  محاوره ای  زبان  در 
آشیانه فاخته )cuckoo’s nest( به معنای 
تیمارستان و بیمارستان روانی به کار برده 
فیلم  نام  دیگر  ترجمه  بنابراین  میشود. 
)پرواز بر فراز آشیانه فاخته( ترجمه درستی 
نیست و هیچ ارتباط معنایی هم با عنوان 

اصلی فیلم ندارد.

درخشش ابدی یک ذهن پاک
این فیلم در سال ۲۰۰۴ توسط میشل 
نویسنده  است.  شده  کارگردانی  گوندری 
نیست  کسی  پیچیده  فیلم  این  داستان 
نابغه که تمام فیلمنامه  جز چارلی کافمن 
تاریخ  ممتاز  و  درخشان  آثار  جزو  هایش 
سینما محسوب میشوند. در فهرست ۲۵۰ 
ابدی  درخشش  سینما،  تاریخ  برتر  فیلم 
و  دارد  قرار   ۸۶ رتبه  در  پاک  ذهن  یک 
جایزه  یک  دریافت  به  موفق  همچنین 
اسکار شده است. این فیلم در ژانر علمی 
سوررئال  جنبه های  و  ساخته شده  تخیلی 
دارد. در این فیلم کلینیکی وجود دارد که 
کار آن پاک کردن خاطرات ناخوشایند از 
مغز است. این خاطرات به شکل لکه های 

کارکنان  و  می شود  دیده  مغز  در  نورانی 
در  می کنند.  پاک  را  لکه ها  این  کلینیک 
کلمانتاین  نام های  به  زوج  میان یک  این 
خاطرات  می گیرند  تصمیم  جول  و 
مشترک شان را پاک کنند اما این خاطرات 
پاک نمی شود، چرا که لکه نوری در قلب 
به  فیلم  این  در  است.  شده  روشن  آن ها 
خوبی مرز عقالنیت و هیجانات به تصویر 
کشیده می شود و مقاومت های ذهن روان 

افراد دیده می شود.
دو  اقتباس  و  بودن  مالکوویچ  جان 
از کافمن هستند  فیلمنامه درخشان دیگر 
که به موضوع روان انسان در عصر حاضر 

میپردازند.
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فرهن

مستعار بیل بوفالو به قتل زنان در سراسر 
کارآگاهی  پلیس،  می پردازد.  آمریکا  غرب 
به نام کالریس استارلینگ )جودی فاستر( 
دیوانه  زندانی  یک  با  تا  می کند  مامور  را 
به نام دکتر لکتر )سر آنتونی هاپکینز( که 
روانپزشک نیز هست مصاحبه کند و از او 
کند.  کسب  بوفالو  بیل  درباره  اطالعاتی 
دکتر لکتر تنها به این شرط حاضر به ارائه 
که  می شود  بوفالو  بیل  درباره  اطالعاتی 
دکتر استارلینگ جزئیاتی از زندگی خود را 
بازگو کند. در این فیلم صحنه های زیبایی 
افراد  روان شناختی  از مسایل و عقده های 
نمایش  به  زندگی شان  در  آن ها  تاثیر  و 

درآمده است.

اگه میتونی منو بگیر
به کارگردانی  فیلم در سال ۲۰۰۲  این 
بازیگران  و  شد  ساخته  اسپیلبرگ  استیون 
لئوناردو  و  هنکس  تام  همچون  مطرحی 
فیلم  این  کرده اند.  بازی  آن  در  دی کاپریو 
برپایه زندگی واقعی فرانک آبینگل جونیور 
را  او  نقش  فیلم  در  که  است  شده  ساخته 
 ۱۹ در  جونیور  می کند.  بازی  دی کاپریو 
سالگی صدها هزار دالر چک جعل می کند و 
خود را به جای افراد مشهور همچون پزشک، 

نیز  تام هنکس  و وکیل جا می زند.  خلبان 
نقش پلیسی را بازی می کند که در تعقیب 
او عقب می ماند. نشان  از  اوست و همواره 
دادن شخصیت جامعه ستیز به شکل آرام و 
مثبت آن را می توان در این فیلم دید. اتفاقی 
که مک مورفی در دیوانه ای از قفس پرید با 

روحیه خشن تری آن را رقم میزند.

ویل هانتینگ خوب
هانتینگ  ویل  اصل  در  که  فیلم  این 
به ویل هانتینگ  ایران  دارد در  نام  خوب 
نابغه مشهور است و در سال ۱۹۹۷ توسط 
گاس ون سنت کارگردانی شده است. این 
توانست  و  بود  اسکار  نامزد ۹ جایزه  فیلم 
۲ جایزه اسکار را به دست آورد. همچنین 
در فهرست ۲۵۰ فیلم برتر تاریخ سینما در 
رده ۱۲۲ قرار دارد. در این فیلم یک جوان 
۲۰ ساله به نام ویل هانتینگ در دانشگاه 
ام آی تی نظافتچی است اما نبوغ بسیاری 
که  ریاضی  استاد  یک  دارد.  ریاضیات  در 
استعداد عجیب او را کشف کرده است از 
می خواهد  ویلیامز(  )رابین  روانشناس  یک 
با او صحبت کرده و او را تشویق به ادامه 
ویل  اما  کند.  ریاضیات  رشته  در  تحصیل 

راه دیگری را در پیش می گیرد.

دختر، گسیخته
به   ۱۹۹۹ سال  در  گسیخته  دختر، 
بازیگری  با  و  منگولد  جیمز  کارگردانی 
بریتانی  و  جولی  آنجلینا  رایدر،  وینونا 
آنجلینا  فیلم  این  در  شد.  ساخته  مورفی 
لیزا  نام  به  دیوانه  دختر  یک  نقش  جولی 
رو را بازی می کند که نمی تواند بین خود 
قائل شود.  تمایز  خیالی اش  خود  و  واقعی 
در این فیلم چند دختر که دارای مشکالت 
روانی مختلفی هستند به یک مرکز روانی 
با یکدیگر آشنا  آنجا  آورده می شوند و در 

می شوند.
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گ و هنر - داستان کوتاه
فرهن

قصاص
مهرک اخص

درآوردن  منتظر  و  بودم  نشسته  جراحي  عمل  تخت  روي 
با  بزنند. پرستار پشتم را  او پیوند  از بدنم. قرار بود به  عضوي 
چاقو به اندازه مستطیلي به ابعاد ۵×۱۰ برید. کنار ستون فقراتم 
و  داد  را شکاف  پشتم  نمي کردم.  احساس  را  دردي  هیچ  بود. 
عضوي را که نمي دانم چه بود و تا به حال نه شنیده بودم و نه 
خوانده و نه دیده که همچون چیزي با همچون شکل و شمایلي 
کنار ستون فقرات انساني باشد را درآورد. دست کش هایش پر از 
خون بود و آن شي که مثاًل عضوي از بدنم بود. از آن ها هم که 
در اتاق عمل بودند نام آن را نشنیدم، یعني کسي چیزي نگفت 
و خوب من هم که نمي دانستم جریان از چه قرار است، فقط 
لبخند  و  بود  نشسته  هنوز  دیگر  تخت  روي  او  بودم.  نظاره گر 
مي زد و در این فکر که حاال این عضو را به او پیوند مي زنند و او 
جان دوباره مي گیرد. علي رغم این که باید بیهوش باشد یا الاقل 
دراز کشیده و خوب عالیم بیماري در چهره اش باشد، یا لباس 
اتاق عمل بر تن، سر حال با لبخندي بر لب و پیراهني مشکي 
روي تخت بود. من هم لباس سبز بر تن نداشتم. اتاق و دکترها 
دکترها  دست های  بود.  مطب  یک  تزریقات  اتاق  شبیه  بیشتر 
خوني بود و شاد، انگار مي خواهند جگر گوسفند ببردند و به سیخ 
بکشند، منتظر ایستاده بودند. پرستار من آن عضو را در ظرفي 
به تخت من  ریلي  از طریق  او که  به سمت تخت  و  گذاشت 
وصل شده بود، هل داد. ظرف سر خورد و وقتي به ته ریل رسید 
بر اثر فشار ضربه تکان محکمي خورد و آن عضو به زمین افتاد. 
دکترها خندیدند و پرستار دیگر با خونسردي تمام آن را برداشت 
و روي تخته اي شبیه تخته گوشت خوردکني گذاشت و با چاقو 
آن را دو نیم کرد. به ذهنم رسید حاال که تنها بخشي از آن را 
مي خواستند چرا همه اش را درآوردند. من که بي خبر بودم و از 
کارشان هیچ سر درنمي آوردم. با فشار چاقو خون از میانش باال 
زد و توي صورت پرستار پاشید. ابرو درهم کشید و رو به پرستار 
دیگر گفت: »اه، بدم آمد، تو بگیرش.« او تخته را جلو کشید و 
انگار باید کار را خودش از سر شروع کند، دوباره نیمي از آن را دو 
تکه کرد و باز خون باال زد و خوب آن پرستار هم سر باز زد . آن 
عضو همان طور بین پرستاران روي تخته ي گوشت مي چرخید 
و تکه تکه مي شد. حاال با خودم فکر مي کردم شاید قلبم باشد، 
بي آن که به این فکر کنم که اگر قلبم بود، پس من چطور اآلن 
زنده بودم. میز پر از خون بود و دست ها و صورت هایشان هم. 

و من در حالي که پرستارم تنها روي زخمم باندي گذاشت و 
روي آن را با چسب شیشه اي بست، نگاه مي کردم. چشمم به 
چهره ي او افتاد. هنوز لبخند بر لب داشت. بدبخت نمي دانست 
که آنچه در انتظار پیوند زدنش هست پرستاران دارند تکه تکه 
حاال  تمام شد.  آن ها  بازي  باالخره  بود.  منتظر  هنوز  مي کنند. 
دیگر عضو تکه تکه شده روي میز بود، تخت خوني را یکي از 
پرستاران برداشت و لب میز نگه داشت و تکه هاي آن عضو را 
تخته  تکه هاي خوني روي  داد.  آن هل  با چاقو روي  از روي 
گوشت بودند. پا روي پدال سطل آشغال گذاشت و درش باز شد 
و با خنده اي آن را درونش ریخت. نگاه او متعجب ماند. دکترها 
متوجه نگاه او شد، گفت:»گروه خوني اش نمي خورد، باید کس 
دیگري پیدا کني« به او نگاهي انداختم. تمام بدنش پر از خون 
بود. مثل کارتون ها. تازه زخم هایي داشت در بدنش پیدا مي شد 
و از آن ها خون مي آمد. انگار تا حاال با منقاش تکه تکه بدن او 
را مي کندند و من نمي دیدم. یادم آمد که چطور موهایم را در 
دست هایش گرفت و کشید و سیلي به صورتم زد. انگار وقتي 
به یاد مي آوردم، به نظرم رسید که جاي سیلي اش خون مي آید 
و از روزنه هاي موهایم هم. باورم نمیشد او چطور توانسته بود.

خون  نمي توانستم   ... او  واقعًا  مي کرد.  عشق  اظهار  روزگاري 
آمدن موها و صورتم را ببینم. به خاطرآوردنش را از ذهنم دور 
روز  ببین خدا چطور عوض مي دهد، آن  با خودم گفتم  کردم. 
منتظر  مي دهد.  را  جوابش  خدا چطور  امروز  و  کرد  چه  من  با 
قصاصش بودم. نگاهي از روي ترحم به او کردم. روي تخت 
غرق خون افتاده بود. انگار با چاقو تکه تکه اش کرده باشند. دلم 
برایش مي سوخت، اما کاري نمي شد کرد، مجازات کار خودش 

بود. خواستم از تخت بیایم پایین که تخت لرزید. 

***

چشم هایم را باز کردم. لوستر و گچ هاي سقف در راستاي 
در  بودم،  رختخواب  در  چرخاندم،  را  سرم  گرفت.  قرار  دیدم 
پذیرایی خانه     ي عمو. چشم هایم را بستم و بعد از کمي مکث 
دوباره باز کردم. نه، واقعًا خواب بود. یک خواب. دیشب نمي دانم 
تا کي، مطمئنًا تا وقتي که خوابم برده بود، اشک ریخته بودم، 
براي ظلم هایي که احساس می کردم او در حق من و احساسات 
عاشقانه ام کرده بود. چقدر به درگاه خدا گله کردم، که چرا، چرا، 
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از تو کمک خواستم و  او محبت کردم و  به  این همه  چرا من 
حاال تو در جوابم...

نمی دانم چرا ولی اصال نمی توانستم اشتباهات خود را بینم 
انگار  را ساخته و پرداخته خدا می دانستم،  تلخ  اتفاقات  و همه 
من تسخیر شده بودم و هیچ اختیاری نداشتم. همه خشم نسبت 
به خودم را به خدا نسبت می دادم. مدام با خود مرور می کردم 
من تنها ماندم و او با آسایش خیال ... یک سال عمرم، احساسم، 
پاسخ  سیلي  با  در عوض  او  و  گذاشتم  او  اختیار  در  را  وجودم 
آن همه محبت را داد و دست آخر هم طالق. پس کي قصاصش 
ٌ  الجمیلت؟ ها؟ پتو را بر  خواهي کرد خدایا؟ پس کو آن فصبر 
سر کشیده بودم. دهانم را روي بالش فشار مي دادم و از ته دل 

بي صدا خدا را فریاد مي زدم. 
که  هرچند  بودم.  گرفته  را  جوابم  انگار  ولي  چرا،  نمي دانم 
اما احساس مي کردم  باطل مي کند،  را  مي دانستم خون خواب 
که  هرکس  براي  شاید  است.  داده  را  اشک هایم  جواب  خدا 
تعریف مي کردم مي گفت از تشویش خاطري بوده که شب قبل 
از خواب داشتي، اما من دلم با همین خواب آشفته به قول آن ها 
آرام شده بود، آرام. بلند شدم. وضو گرفتم و نماز خواندم. تصمیم 
گرفتم به شهر خودم برگردم. کتاب ها و کیسه ي فندق هایي را 
که دیروز در فندق چینان باغ چیده بودم، برداشتم. تازه دیروز 
ذایقه ام مزه کرد. چه صفایي داشت،  به  و خاطرات خوش آن 
فضاي بیرون از شهر چقدر به من آرامش مي داد. باغ سرسبزي 
بود. چند ساعتي آن جا در چیدن فندق و گل هاي آفتاب گردان 

به  فراق  و  غم  و  دوري  از  هم  بیت  چند  و  بودم  کرده  کمک 
ذهنم رسیده بود. آن را با تکه چوبي که از شاخه هاي درخت 
گردو شکسته بود با گلي که از ریختن چند قطره اشکم روي 
خاک درست شده بود، روي خاک هایي که هنوز نَمي برنداشته 
کلفت  و خط هاي  بود  نوک چوب گل چسبیده  نوشتم.  بودند، 
او کنار دریا  با  افتادم و لحظه اي که  یاد لب ساحل  مي کشید. 
رفته بودیم. او آمد و گفت :»بیا بریم لب ساحل پیش بچه ها، 
تنها نشین.« رفتن آن روز من به لب ساحل و هم صحبتي با 
یاد  به  ... نمي خواستم  او روي آن تخته سنگ، شروع همه ي 
نفرت.  شاید  نمي دانم   ... به  بود  شده  تبدیل  عشق  آن  بیاورم 
بلند شدم و دوباره شروع به چیدن گل هاي آفتاب گردان کردم. 
شب را در اتاقي کنار باغ شام خوردیم و بعد هم بیرون کمي 
آتش درست کردیم و به قول ›مشتي‹ صاحب باغ چاي آتیشي 
خوردیم. وقتي از باغ برگشتیم ساعت دو نیمه شب بود. دیشب 
قصد کرده بودم، چند روزي را خانه ي عمو بي خبر بمانم و سعي 
کنم همه چیز را فراموش کنم. باغ رفتن هم به همین خاطر 
بود، نوعي ترک عشق. داغان بودم. اما صبح بعد از تمام شدن 
نماز، لباسم را پوشیدم و قصد کردم به خانه برگردم. پشت سرم 
را نگاه کردم. آرام آرام داشت نور خورشید روي گل هاي قالي 
خودنمایي مي کرد، برگه ي خداحافظي ام را براي عمو گذاشتم و 

بدون کوچکترین صدایي در را بستم. 
درست  چیز  همه  است.  بهتر  این طور  خانه.  رفتم  »من 

مي شود. مي دانم. فصبٌر الجمیل. شادم. خداحافظ.«
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بیست و پنجم فروردین ماه، روز بزرگداشت عطار نیشابوری
زهرا خوش لهجه

اسحاق  بن  ابراهیم  ابوبکر  بن  محمد  ابوحامد  فریدالدین 
از  یکی  نیشابوری،  عّطار  به  مشهور  نیشابوری  َکدَکنی  عطار 
اویل قرن  و  اواخر قرن ششم  در  ایران  نام آور  شعرا و عارفان 
ادبیات  در عرصه  و  گذاشت  به جهان  پا  قمری  هفتم هجری 
ایران نامی شایسته و درخور توجه را دارد. بنابر آنچه که تاریخ 
نویسان گفته اند بعضی از آنها سال والدت او را ۵۱۳ و برخی 
والدتش را ۵۳۷ هجری قمری می دانند. او در روستای کدکن 
دنیا  به  بوده  نیشابور  توابع شهر  از  زمان  آن  در  که  شادیاخ  یا 
آمد. از دوران کودکی او اطالعی در دست نیست پدر وی عطار 
بوده و در شهر شادیاخ به شغل دارو فروشی مشغول بود و بعد 
از وفات پدر به شغل عطاری مشغول بود. در مورد او و انقالب 
روحی که در وی پدید آمد، داستان های مختلفی بیان شده که 

معروف ترین آن این است که:
“روزی عطار در دکان خود مشغول به معامله بود که درویشی 

به آنجا رسید و چند بار با گفتن جمله چیزی برای خدا بدهید 
از عطار کمک خواست ولی او به درویش چیزی نداد. درویش 
به او گفت: ای خواجه تو چگونه می خواهی از دنیا بروی؟ عطار 
گفت: همان گونه که تو از دنیا می روی. درویش گفت: تو مانند 
من می توانی بمیری؟ عطار گفت: بله، درویش کاسه چوبی خود 
را زیر سر نهاد و با گفتن کلمه الل از دنیا برفت. عطار چون این 
را دید شدیداً متغیر شد و از دکان خارج شد و راه زندگی خود را 

برای همیشه تغییر داد.”
بیشتر اشعار عطار حال و هوای عرفانی دارد. شعر عطار بعد 
از شعر سنایي دومین اوج شعر عرفاني فارسي است و پس از 
است.  مولوي  شعر جالل الدین  عرفاني،  شعر  قله  بلندترین  او، 
به طور کل سه سطح را در اشعار عرفانی میتوان برشمرد: اول 
مولوي  جالل الدین  شعر  سوم  و  عطار  شعر  دوم  سنایي،  شعر 
برجسته ترین  مي کنند.  تکمیل  را  یکدیگر  گفت  می توان  که 
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است  “هفت  مانده  یادگار  به  در عرفان  از عطار  مفهومی که 
وادی عرفان” است:

۱. طلب
۲. عشق 
۳. معرفت
۴. استغنا
۵. توحید
۶. حیرت

۷. فنا
در کتب نوشته اند عطار خدمت شیخ الشیوخ عارف رکن الدین 
اکاف از عارفین معروف آن زمان رفت و توبه کرد. عطار عمر خود 
را به رسم سالکان طریقت در سفر گذراند و از مکه تا ماوراءالنهر 

در  و  پرداخت  مسافرت  به 
این سفرها بسیاری از مشایخ 
و بزرگان زمان خود را زیارت 
کرد و در همین سفرها بود 
پدر  محمد  بهاءالدین  که 
در  را  بلخی  الدین  جالل 
نسخه  و  دید  عراق  سفر 
به  را  نامه خود  اسرار  از  ای 
جالل الدین که در آن زمان 
کودکی خردسال بود داد. در 
او نیز گفته های  مورد وفات 
برخی  و  بیان شده  مختلفی 

از تاریخ نویسان سال وفات او را ۶۲۷ هجری قمری دانسته اند 
و برخی دیگر سال وفات او را ۶۳۲ و ۶۱۶ دانسته اند ولی بنابر 
تحقیقاتی که انجام گرفته بیشتر محققان سال وفات او را ۶۲۷ 
هجری قمری دانسته اند که هنگام یورش مغوالن به شهر نیشابور 

توسط یک سرباز مغول به شهادت رسید.
 شیخ بهاءالدین در کتاب معروف خود کشکول این واقعه 
را چنین تعریف می کند که وقتی لشکر تاتار به نیشابور رسید 
اهالی نیشابور را قتل عام کردند و ضربت شمشیری توسط یکی 
از مغوالن بر دوش شیخ خورد که شیخ با همان ضربت از دنیا 
رفت و نقل کرده اند که چون خون از زخمش جاری شد شیخ 
بر دیوار  با خون خود  بزرگ دانست که مرگش نزدیک است. 

این رباعی را نوشت:

در کوی تو رسم سرفرازی این است
       مستــان تو را کمینه بازی این است

با این همه رتبه هیچ نتـــوانم گفت
       شاید که تو را بنده نـوازی این است

 مقبره شیخ عطار در نزدیکی شهر نیشابور قرار دارد و چون 
در عهد تیموریان مقبره او خراب شده بود به فرمان امیر علیشیر 

نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا مرمت و تعمیر شد.

معرفی آثار عطار
آثار شیخ به دو دسته منظوم و منثور تقسیم می شود. آثار 

منظوم او عبارت است از:
رباعیات  و  قصاید  و  غزلیات  شامل  که  اشعار،  دیوان   -۱  

است.  
که  مثنویات،   -۲
نامه،  الهی  از:  است  عبارت 
مصیبت نامه،  اسرارنامه، 
بلبل نامه،  وصلت نامه، 
منطق الطیر،  بی سرنامه، 
حیدرنامه،  جواهرالذات، 
خسرونامه،  مختارنامه، 

اشترنامه و مظهرالعجایب. 
از میان این مثنوی های 
عرفانی بهترین و شیواترین 
تاج  نام  به  که  آن ها 
موضوع  که  است  منطق الطیر  می آید،  شمار  به  او  مثنوی های 
آن بحث پرندگانی از یک پرنده داستانی به نام سیمرغ است، 
که منظور از پرندگان سالکان راه حق و مراد از سیمرغ وجود 
حق است که عطار در این منظومه با نیروی تخیل خود و به 
کار بردن رمزهای عرفانی به زیباترین وجه سخن می گوید. این 
دو  است. همچنین  فارسی  زبان  از شاهکارهای  یکی  منظومه 
منظومه ی مظهرالعجایب و لسان الغیب را برخی از ادبا به عطار 
نسبت داده اند و برخی دیگر معتقدند که این دو کتاب منسوب 

به عطار نیست.
  از معروف ترین آثار منثور عطار نیز تذکره االولیاست که در 
اولیا و مشایخ و عرفای  از  به معرفی ۹۶ تن  این کتاب عطار 
صوفیه پرداخته و در مدح و توصیف شخصیت آنان نگاشته است.

است ردهگ وادی، هفت گذشتی چون
وادیعشقاستازآنپس،بیکنار
صفت استغنا وادی چهارم پس
صعبانک حیرت وادی ششم پس
را تو نبود روش روی این از بعد
گرددت قلزم قطره یک بود گر

است ره رد وادی هفت را ما گفت
کار آغاز طلب وادی هست
معرفت آن است وادی سیم پس
پاک توحید وادی پنجم هست
فنا و است فقر وادی هفتمین،
گرددت گم روش افتی، کشش رد



66

گپ و گفت

هنرمندان تاتر
 معموالً 

چند قدم 
از  زمان 

خودشان

مهرک اخص

بـه بهانـه فصـل بهـار و روز بزرگداشـت تاتـر، هفتـم 
فروردیـن مـاه بـا یکـی از عزیـزان ایـن عرصه بـه گفت 
و گـو نشسـتیم. آرمـان غفاریـان. متولـد ۲۵ فروردین ماه 
۱۳۶۵ فارغ التحصیـل هنرهـای نمایشـی از دانشـکده هنر 
و معمـاری تهـران، بازیگـر و یکـی از مجریـان توانمنـد 
صـدا که با صـدای زیبای خود دوبله شـخصیت بسـیاری 
از فیلـم هـا را بعهده داشـته اشـت. بخش هایـی از گفتگو 

را در اینجـا آوردیم.
سـالم جنـاب غفاریـان امیـدوارم سـال خوبی رو   -
شـروع کرده باشـید و سـال نو رو به شـما تبریـک میگم.

سـالم مـن مهـم سـال نـو و عیـد نـوروز باسـتانی رو 

خدمـت شـما و همـه مخاطبیـن عزیـز تبریـک عـرض 
می کنـم.

در مـورد کارهـا و برنامـه هـای شـما بـا مروری   -
کـه داشـتم، بـرام جالـب بـود کـه اینهمـه عالقـه از کجا 

میـاد، چـی شـد کـه وارد ایـن حرفـه شـدید؟
میتونـم بگـم یـه عالقـه ذاتـی بـود کـه از بچگی در 
من وجود داشـت، از ۹ سـالگی تاتر رو در مدرسـه شـروع 
کـردم. بخاطـر عالقـه ام در مدرسـه متـن مینوشـتم و با 
بچـه هـای مدرسـه تاتـر رو کار میکـردم. تاتـر ریشـه در 
وجـود مـن داره و عاشـقانه تاتر رو دوسـت داشـتم و دارم 
از بچگـی، همیـن عالقـه باعـث شـد در دانشـگاه وارد 

جلوترند!

به بهانه فصل بهار و روز بزرگداشت تاتر، هفتم فروردین ماه با یکی از عزیزان این عرصه به گفت و گو نشستیم. آرمان غفاریان. متولد 25 فروردین 
دوبله  خود  زیبای  صدای  با  که  صدا  توانمند  مجریان  از  یکی  و  بازیگر  تهران،  معماری  و  هنر  دانشکده  از  نمایشی  هنرهای  التحصیل  فارغ   1365 ماه 

شخصیت بسیاری از فیلم ها را بعهده داشته اشت.



67

فت
و گ

پ 
گ

رشـته هنرهـای نمایشـی بشـم و جوایـزی نیـز دریافـت 
کنـم از جملـه میتونـم بـه دریافـت جایـزه از اسـتاد علی 

نصریـان اشـاره کنـم کـه بـرام بسـیار با ارزش اسـت .
نگاهتون نسـبت به تاتر چیه؟  -

تاتـر یـک هنـر اصیل و پایه و بسـیار سـخت هسـت. 
هنرمنـدان تاتـر مـاه هـا، گاهـی قریـب بـه یـک سـال 
زحمـت می کشـند تـا کاری بـرای چند شـب روی صحنه 
بـرود. تاتـر همیشـه یـک جریـان فکـری و نـگاه تـازه را 
بـا خـودش به همـراه دارد و به جهـت ارتبـاط بی واسـطه 
بـا مخاطـب، بقـول خودمـان نفـس بـه نفس تاثیـری که 
میگـذاره حتـی سـینما و تلوزیـون نمیتونـه بگـذاره. چون 
فـرد مسـتقیم بـا حـس اون بازیگـر و اتفاقـات صحنـه 
طـرف هسـت و در کل میتونـم بگـم تاتـر در دنیـا کار 
جریـان سـازی بـوده و حتـی منجـر بـه تغییـر و تحـول 
حکومـت هـا و نـگاه جامعـه نیـز شـده. هنرمنـدان تاتـر 
حرکـت  خودشـان  زمـان  از  جلوتـر  قـدم  چنـد  معمـوال 
می کننـد و باعـث تولیـد خط فکـری در جامعه می شـوند.
سـهم شـما  بعنوان عضـوی از جامعـه هنرمندان   -

در سـالمت روان جامعـه چیسـت؟
هنرمنـدان همیشـه بخشـی 
را  جامعـه  روان  سـالمت  از 
بـا  و  می کشـند  دوش  بـه 
و  نمایشـی  آثـار  فعالیت هـا، 
زمینه هـای  در  خودشـان  هنـر 
موسـیقی،  نقاشـی،  مختلـف، 
هنرهـای نمایشـی، گویندگـی، 
می کننـد  سـعی  بازیگـری 
ایـن انـرژی خـوب را بـا آثـار 
شـان  مخاطـب  بـه  خودشـان 
بحـث  از  جـدا  کننـد.  منتقـل 
آگاهـی کـه در ورای هـر نـوع 

هنـری وجود دارد. من همیشـه سـعی کـردم در اجراهای 
خـودم مخصوصـا در رادیـو انـرژی مثبـت را بـه مخاطبم 
منتقـل کنـم و سـعی کـردم همیشـه حـال خـوب را بـه 

مـردم هدیـه بـدم. بخصـوص در شـرایط حـال حاضر به 
اقتصـادی،  از جملـه مشـکالت  لحـاظ برخـی دشـواری 
وظیفـه مـا هنرمنـدان ایـن هسـت کـه در ایـن شـرایط 
سـخت ضمـن آگاهـی دادن به مـردم تا میتونیم حالشـان 
را خـوب کنیـم و روحیـه و امیـد و انـرژی مثبـت با خلق 
آثـار هنـری خـوب بهشـان بدهیـم هرچند که بـرای خود 

مـا هـم ایـن شـرایط وجـود داشـته باشـه.
سـالمت  از  خودتـون  می کنیـد  فکـر  چقـدر   -
بهره منـد هسـتید و چطور بـرای سـالمت خودتون تالش 

؟ می کنیـد
ایـن سـوال رو میتونیـم از جنبـه فیزیکـی و روانـی 
بررسـی کنیـم. از جنبـه فیزیکـی در وقت هـای خالی که 
بـرای خـودم بوجـود میـارم و بـا توجه بـه مشـغله کاری 
زیـادم کـه در چنـد رسـانه و برنامـه مشـغول هسـتم و با 
توجـه بـه تدریـس در زمینـه فن بیـان تقریبا زمـان خالی 
خیلـی کـم دارم، بـا این حال زمانی را برای ورزش و شـنا 
اختصـاص میدهـم. از لحـاظ روانـی هـم بخـوام بگـم ما 
هـم معمـوال درگیـر برخی احسـاس های منفـی مثل غم 
و ... میشـیم و اتفاق هایـی کـه بـرای همـه افـراد جامعـه 
می افتـد مـا هـم بـا آن دسـت 
ولـی  می کنیـم  نـرم  پنجـه  و 
شـخص خـودم بـا راهکارهایی 
که پیـدا کـردم و نگاهی که به 
زندگی پیدا کردم سـعی داشـتم 
مشـکالت  و  مسـائل  همیشـه 
البتـه  باشـد.  کارم  از  جـدای 
الزم اسـت بگویـم مـن آدمـی 
نیسـتم خیلـی بـه گذشـته فکر 
کنم و گذشـته را همیشـه سعی 
میتونـم  کنـم.  پـاک  می کنـم 
بگـم تلخی هـای زندگـی مـن 
شـاید هـر آدمـی را از لحـاظ روانـی می توانسـت مدت ها 
تحـت تاثیـر قـرار بده ولـی خوب مـن با فرامـوش کردن 
گذشـته تونسـتم خـودم را نجـات بـدم و ایـن چیزیسـت 

هنرمندان همیشه بخشی از سالمت 
روان جامعه را به دوش می کشند 
و با فعالیت ها، آثار نمایشی و هنر 
خودشان در زمینه های مختلف، 
نقاشی، موسیقی، هنرهای نمایشی، 
گویندگی، بازیگری سعی می کنند 
این انرژی خوب را با آثار خودشان 

به مخاطب شان منتقل کنند.
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کـه یـاد گرفتـم و خـوب بلـد هسـتم حـال دلـم را خوب 
کنـم، حـاال بـا دوسـتان و همـکاران و آدم هـای دوسـت 
داشـتنی اطرافـم یـا بـا آثار خـوب هنـری. معموال سـعی 
می کنـم از دوسـتان، مکان هـا یـا اتفاقـات منفـی خـودم 
را دور نگـه دارم و حـال خـوب و انرژی مثبت را همیشـه 

می دهـم. ترجیـح 
سـبک زندگی شـما چگونه اسـت و کـدام بعد از   -

ابعـاد زندگیتـون پـر رنگتـر هسـت؟
بـا توجـه بـه مشـغله کاری زیـاد و تعـدد مکان هـای 
شـغلی ام باعث شـده بیشـتر زمان زندگی من بسـمت کار 
بـرود و البتـه خودش مشـکالتی را بوجـود آورده و میدانم 
درسـت نیسـت چـون مـا کار می کنیـم کـه بهتـر زندگی 
کنیـم ولـی خـوب بـا توجه بـه جبری کـه بجهـت رقابت 
در کار مـا وجـود دارد مجبـورم خیلـی کار کنـم و خـوب 
از لحـاظ تغذیـه بیشـتر غذاهـای بیـرون رو می خـورم و 
ایـن خـود اولیـن آسـیب هسـت. از لحـاظ اسـتراحت هم 
میتونـم بگـم گاهـی ۴۸ سـاعت ممکـن اسـت کار کنـم. 
ایـن شـغل اسـترس های خـودش رو داره، آنتـن زنده که 
گاهی در روز ممکن هسـت ۶ سـاعت شـود، فشـار روانی 
خودش را دارد بخوام در یک جمله پاسـخ سـوال شـما را 

بـدم. بعد فعـال زندگـی من کار اسـت، کار.

آیـا تـا بحـال احسـاس منفـی داشـتید؟ چطـور   -
می کنیـد؟ مدیریتـش 

بلـه بـا اینکه مـن رو آدم خـوش انرژی می شناسـند و 
فکـر می کننـد همیشـه حالـم خوب هسـت، قطعـا اینطور 
نیسـت. خیلـی حس هـای منفـی قطعـا در زندگـی مـن 
هـم پیـش آمـده، سـعی کـردم مدیریتـش کنـم و میتونم 
بگـم احسـاس های منفـی مـن معمـواًل مبنی بـر واقعیت 
هسـتند و اتفاقـی پیـش آمـده کـه حالـم را خـراب کرده 
هرچنـد کـه کـم پیش میاید امـا پیش آمـده و بنظرم یک 
نـوع هشـدار هسـت که با فاصلـه گرفتـن از اون آدم ها یا 
موقعیت هـا معمـوال حـال بـدم رو بهبـود می بخشـم. من 

ایـن تکنیـک رو انتخـاب کردم.
آیا خودتون رو خوشبخت میدونید؟  -

خوشـبخت  باشـم،  خوشـبخت  می کنـم  سـعی  دارم 
زندگـی کنـم و همه تـالش من ایـن بـوده، نمیتونم بگم 
بـه تمـام چیزهایـی کـه می خواسـتم رسـیدم و االن یک 

آدم خوشـبختم ولـی در مسـیر خوشـبختی قـرار دارم.
عاشق شدید؟  -

هنـوز تعریـف درسـتی از عشـق در ذهـن مـن نقـش 
نبسـته، شـاید تعریـف من از عشـق یک دوسـت داشـتن 
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بـی نهایـت باشـه که تحـت هر شـرایطی تو یـک نفر رو 
دوسـت داری، نمیدونـم اصـال ایـن حس درسـت هسـت 
یـا نـه، ولـی اگر بـا ایـن تعریف پیـش بریم که تـو تحت 
هـر شـرایطی یک نفـر رو دوسـت داری، فکـر میکنم بله 
اواخـر نوجوانـی ام تجربـه کـردم مثـل هـر کسـی که در 
اون دوران تجربـه میکنـه، ولـی بعـد که بزرگتر شـدم به 

اون خاطـرات خندیدم.
از خاطـرات تون طی دوران کار بفرمایید؟  -

خاطـرات در کار مـا خیلـی زیـاده، خاطراتـی کـه من 
دارم برمیگـرده بـه واکنـش مـردم، مـن با توجه بـه کارم 
بـا رسـانه که حس هـای اونهـا رو بـی واسـطه، لحظه ای 
و مسـتقیم دریافـت می کنیـم. حـاال در برنامـه بیداربـاش 
تهران شـبکه رادیویی تهـران، نقطه سرشـب برنامه هایی 
هسـت کـه خـودم خیلـی دوستشـون دارم و برنامه هایـی 
هسـت کـه خیلـی پرانـرژی هسـتند و منـم سـعی کـردم 

شـکر  رو  خـدا  و  کنـم  اجـرا  انـرژی  پـر 
پیامک هـا  داشـتند.  دوسـت  هـم  مخاطبیـن 
از  تمـاس هایـی کـه دریافـت می کنیـم  یـا 
مـردم مشـخص میکنـه چـه اتفاق هایـی داره 
میفتـه مثـاًل یـک خاطـره ای کـه داشـتم این 
بـود کـه دو خواهـر پیامـک داده بودنـد مـا 
داریـم تـازه از سـر مـزار پدرمـان برمیگردیم 
و امـروز ایشـون رو بـه خـاک سـپردیم و بـا 
اتفاقـی  بصـورت  داشـتیم  کـه  بـدی  حـال 
رادیـو در ماشـین روشـن بـود و ما با شـنیدن 
برنامـه شـما اون اتفـاق رو فرامـوش کردیم، 
اونقـدر برنامـه شـما پرانـرژی بـود و حـال ما 
رو تغییـر داد و اون همـه اشـک و غـم بـرای 
لحظاتـی تونسـت دور بشـه و حـال مـا خوب 
بشـه. این کـه میگـن حـال مـا خـوب میشـه 
بـا برنامـه شـما بـرای مـن خیلـی بـا ارزشـه 
و فکـر نمیکنـم چیـزی بیشـتر از ایـن یـک 

هنرمنـد نمیخـواد.
فروردیـن  یـک  ویژگی هـای  آیـا   -

داریـد؟ رو  ماهـی 
بلـه فکـر کنـم همـش رو دارم. از مدیـر بـودن و عدم 
تعـادل حسـی، آدم هایی هسـتن یا عاشـقن یـا صفر صفر 
هسـتن، اینکـه یـه کـوه آتشفشـان باشـن و بعد کـوه یخ 
بشـن، تمـام ویژگی هـاش رو تاجایـی که یادم میـاد دارم، 
اراده قـوی، تـالش، پشـتکار رو دارم و خوشـحالم یـک 

هسـتم. فروردینی 
سخن آخر؟  -

یـک  هسـتیم.  پـالس  وزه  برنامـه  سـر ضبـط  االن 
برنامـه اینترنتـی. یک تاک شـوی جون دار و قـوی با مزه 
هسـت کـه در رسـانه فیلیمـو پخـش میشـه. کار جدیدی 
هسـت، کار جسـوری هسـت و کار جذابیه. امیدوارم افراد 

بیاینـد در فیلیمـو و وزه پـالس رو دنبـال کننـد.
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حال خوب

زهرا خوش لهجه

باید  من   -
خودم را دوست داشته 
باشم. من هم مثل همه 
گاهی  دیگر،  انسان های 
تصمیم  می کنم.  اشتباه 
اشتباه و حرف های نابجا و رفتار 
نادرست. کارهایی که باید انجام 

می دادم و ندادم، یا برعکس.
هم  خوبی  خصوصیات  من  اما 
بودن،  رو  خنده  مهربانی،  مثل  دارم، 

اهمیت به دیگران دادن.
با  هستم  که  همینطور  خودم  پذیرش 

همه خوبی ها و بدی ها.
تحسین  و  اشتباهاتم  بخاطر  خودم  بخشش 
تا  می کند  کمک  به من  خوبی هایم  بدلیل  خودم 
احساس بهتری داشته باشم. من مجموعه ای از خوبی 

:"حالم بده، نمیدونم چیه"، یا "حس خوبی دارم اما جدیده".
درک  و  می آید  بوجود  که  لحظه ای  در  احساسات  شناخت 
انکار  عدم  و  مناسب  واکنش  برای  مناسب  تصمیم  و  موقعیت 
بسیار  روان من  و  روح  به سالمت  در من،  احساس  آن  وجود 

کمک می کند.
- من باید بتوانم احساسات خود را بیان کنم. پس از توجه به 
خود و درک احساسات  به مرحله بیان احساسات در جهت ایجاد 
ارتباط با دیگران یا حفظ آن می رسیم. وقتی از احساس خودم 
حرف میزنم یعنی متعلق به من است، اما اگر به علت ایجاد آن 
فقط تحت  و من  است  به دیگری  متعلق  یعنی  اشاره می کنم 
تاثیر هستم. برخورد دیگران در دو نوع متفاوت بیان احساسم 
با من متفاوت است اغلب وقتی با کلمه "من" شروع می کنم، 

اتفاقات بهتری می افتد.
و  نکات  از  قبل،  به  نسبت  بهتر  شرایط  به  رسیدن  برای 
اصولی برای خودم استفاده می کنم که نام آنها را "سرفصل های 

آرامش" گذاشته ام.
سرفصل هایی همچون:

من در رأسم.
من مسئول حال و احساس خودم هستم.

حال من که خوب باشد، حال همه ی دنیا خوبست.
شادی درون من است.

بعضی چیزها بمن چه! بعضی چیزها به دیگران چه!

دنیا حداقل  نهایت دوست داشتن هستم. چون در  و در 
یک نفر هست که مرا دوست داشته باشد.

-من باید به احساسات درونی ام توجه کنم و آن ها 
تعداد  که  گوناگونم  احساسات  از  پر  من  بشناسم.  را 
غم،  شادی،  مثل  بشمارم  می توانم  آن را  از  محدودی 

خشم، صبر، امید، حسرت، ترس ...
 احساساتی هم  هستند که آن ها را نمی شناسم اما 
در من وجود دارند زمانی که ایجاد می شوند من میگویم 
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طالع بینی فروردین ماه
مهدی اسماعیلی راد

متولدین فروردین

طبیعت شما به گونه ای است که چندان با برنامه ریزی سازگاری ندارد چون تصور 
می کنید که با این کار خود را تحت فشار قرار می دهید. با این که همیشه برای به 
دست آوردن هر چیزی بیش از توان تان برنامه ریزی می کنید اما نتیجه آنطور که باید 
نیست. یادتان باشد که انسان های موفق در زندگی برای خود برنامه و هدف از پیش 
تعیین شده ای دارند و قبل از شروع هرکاری دقیقا می دانند چه می خواهند. از خودتان 
بپرسید در زندگی به دنبال چه هستید، جواب این سوال همان راهی است که باید برایش 

انرژی بگذارید.

متولدین اردیبهشت

شما بیش از حد احساساتی و زودرنج هستید و به همین دلیل بیش از دیگران آسیب 
می بینید. راز زندگی در عشق و دوست داشتن بدون چشمداشت همه انسان های روی 
زمین است اما یادتان باشد همه عشق تان را به دیگران بدهید نه همه اعتمادتان را. 
قدرت تاثیر خود را هرگز دست کم نگیرید. توانایی شما در مدیریت و کنترل امور زبانزد 
البته به  از این قدرت خدادادی به بهترین صورت استفاده کنید  همه است. می توانید 
شرطی که اعتماد به نفس تان را حفظ کنید و به توانایی های خود ایمان داشته باشید. 
به  اما  است  کاری خوب  در هر  پشتکار  و  بگیرید؛تالش  را جدی  یک هشدار کوچک 
شرطی که قدری به فکر خودتان باشید. موفقیت زمانی به دست می آید که در هر کاری 

تعادل داشته باشید.

متولدین خرداد

به خاطر شخصیت تان دوست دارید جدی باشید و از ارتباط با دیگران کناره گیری 
می کنید. شما نسبت به همه اتفاقات اطراف تان بی تفاوت هستید و این موضوع خانواده 
شما را خیلی نگران می کند. هرچند به خاطر طبیعتی که دارید این حالت شما خیلی 
طول نخواهد کشید و دوباره روحیه و انرژی تان را به دست می آورید اما به خاطر داشته 
باشید که تنهایی راه حل مناسبی برای شما نیست. خودتان را از دیگران جدا ندانید و به 
جای گوشه گیری سعی کنید برنامه ای را در کارهای روزانه تان بگنجانید تا اوقات تان 
به بطالت صرف نشود. یادتان باشد که داشتن کینه و نفرت فقط به خود شما آسیب می 
رساند. از تغییرات بزرگ استقبال کنید. دیگران را دوست داشته باشید و قدری بیشتر به 
آن ها احترام بگذارید. بلند شوید و بایستید و با صدای بلند بگویید» تا زمانی که من تغییر 

نکنم دنیای بیرون من هم تغییر نخواهد کرد«.
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متولدین تیر

متولدین تیرماه همیشه به دنبال پذیرش دیگران هستند و به همین خاطر همه تالش 
شان را به راضی نگه داشتن انسان های اطراف شان معطوف می کنند. دست از این کار 
بردارید و این حقیقت را برای همیشه در ذهن تان ثبت کنید که هرگز نمی شود همه 
آدم ها را راضی نگه داشت. ترس طرد شدن همیشه در شما وجود دارد و به همین دلیل 
حاضرید هرکاری انجام دهید تا این استرس را تحمل نکنید. آرامش تان را حفظ کنید 
و در هر کاری اولویت را با خودتان قرار دهید به خاطر داشته باشیدکه توانایی های شما 
بیش از آن چیزی است که تصور می کنید. خوش بین باشید چون موفقیت های بعدی 

در راه هستند.

متولدین مرداد

هرچند صادق بودن با دیگران ویژگی بسیار خوبی است اما آن را با رک گویی افراطی 
اشتباه نگیرید و قدری بیشتر مراقب زبان تان باشید. در محیط کارتان استرس زیادی را 
حس می کنید و دائم در حال انتقاد دیگران هستید اما به خاطر داشته باشید که نخستین 
از خودتان شروع  را  تغییر  تغییر خودتان است.  تان،  امور اطراف  بهتر کردن  برای  گام 
کرده و سعی داشته باشید بیشتر از گذشته دوستان تان را درک کنید. انجام دادن کارهای 
روزانه باعث شده که اوضاع زندگی تان حالت تکراری و کسل کننده به خودش بگیرد 
و این موضوع در روحیه شما تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگر از انجام دادن کاری لذت 
نبرید، نمی توانید انتظار نتیجه خوبی را داشته باشید. به کارتان عشق بورزید و سعی کنید 

که در هر کاری بهترین باشید.

متولدین شهریور

شما اصال انتقادپذیر نیستید و در مقابل ایده های مخالف دیگران بسیار سرسختانه 
مقاومت می کنید. قدری انعطاف پذیری باعث برقراری تعادل در زندگی تان خواهد شد 
و شخصیت شما را جالب تر نشان خواهد داد. یک نکته دیگر را نیز به خاطر داشته باشید. 
هرگز تصمیم های تان را قبل از این که عملی نشده با دیگران در میان نگذارید دوستان 
تان به اندازه خود شما با توانایی های تان آگاهی ندارند و ممکن است شما را در همان 
شروع کار متوقف کنند. سعی کنید با انرژی مثبت همه توان تان را روی کار متمرکز کنید 
و فقط به پایانی خوش فکر کنید. دیگر زمان آن رسیده که تغییری بزرگ را در زندگی 
تان به وجود بیاورید و به جمالتی مانند»تو نمی توانی« یا »محال است« توجه نکنید. 

کسی به کمک شما می آید ، از راهنمایی او استفاده کنید.
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سرگرمی - طالع بینی و شخصیت شناسی

متولدین مهر

بی دلیل نیست که به متولدین این ماه لقب هوشمندترین مشاورین جهان را داده 
اند. با وجود این که در هر موضوعی می توانید پیش بینی های درستی انجام دهید اما 
قدری منفی باف هستید و این باعث می شود با وجود درایت و توانمندی تان در بعضی 
اوقات روی حرف تان حساب نکنند. بهتر از آنچه را که از دست داده اید به دست خواهید 
آورد اما به خاطر داشته باشید که باید قدری مثبت اندیشی را چاشنی کار کنید. بعضی 
اوقات انسان هایی که به شما رجوع می کنند دقیقا می دانند به دنبال چه هستند اما 
با در میان گذاشتن مسئله شان با شما تنها به دنبال تایید و انگیزه شما هستند. قدرت 
تخیل شما بسیار زیاد است و تمامی اتفاقات را با جزئیات در خاطره می سپارید. از این 
ویژگی برای تجسم رویاهای تان استفاده کنید چون نتیجه شگفت انگیزی را برای تان 

به دنبال خواهد داشت.

متولدین آبان

با این که بیشتر دوستان و نزدیکان تان از توانایی های شما صحبت می کنند اما 
شرایط زندگی تان با وجود استعدادهایی که دارید سازگاری ندارد و علت این موضوع 

صبر و حوصله بیش از حد شماست.
دیگر زمان آن رسیده که دست به کار شوید و آنچه را که به آن اعتقاد دارید به مرحله 
عمل بگذارید. هرگز نترسید و برای آنچه الیق آن هستید مبارزه کنید اما به یاد داشته 

باشید که مبارزه را با تالش همراه با استرس و فشار اشتباه نگیرید.
وقتی چیزی را طلب می کنید آن را با عشق و عالقه بخواهید و انرژی منفی را از 
خود دور کنید چون وقتی با تردید و نگرانی خواسته های تان را بیان می کنید، ترس 

کاذب تان باعث دوری شما از خواسته های تان می شود. آرام باشید.

متولدین آذر

هرچند عالقه به تفریح و سرگرمی جزو ویژگی های جدا نشدنی متولدین این ماه 
است اما به خاطر داشته باشید که نداشتن تعادل بین کار و تفریح نتیجه خوبی برای 
تان نخواهد داشت. شاید برای خالص شدن از روزمرگی تالش می کنید که تفریح را 
در اولویت قرار دهید اما برای این کار هم برنامه داشته باشید. منطقی بودن شما باعث 
شده که رویاهای خودتان را خیلی جدی نگیرید اما باور کنید که شما توانایی انجام هر 
کاری را دارید و اگر تخیل خود را چاشنی منطق خود کنید به مرور زمان رویاهای تان 
به حقیقت می پیوندد. این که در شروع یک کار جدید با مشکالت روبه رو می شوید 
نشان دهنده ضعف شما یا غیرممکن بودن آن کار نیست. هرگز تسلیم نشوید و از نو 

شروع کنید.
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متولدین دی

شما بیش از اندازه رک هستید و گاهی با زبان تلخ تان دوستان و نزدیکان تان را آزار 
می دهید درحالی که قلب بسیار مهربانی دارید. دست از غرورتان بردارید و درون مهربان 
و سخاوتمندتان را برای دیگران آشکار کنید. با روحیه نکته سنجی که دارید از هر چیز 
کوچکی دلخوری به دل می گیرید و گاهی دنیا را تیره و تار می بینید. زندگی آن چیزی 
نیست که دیگران برای شما به تصویر کشیده اند. از دیدگاه خودتان به زندگی نگاه کنید 
و به ندای درون تان گوش دهید چون بهترین راهنمای شماست. همیشه نیمه پر لیوان 
را ببینید و در دیگران به دنبال خوبی باشید. یادتان باشد که شما همان چیزی را می بینید 

و به همان چیزی دست پیدا می کنید که در ذهن تان نسبت به آن به باور رسیده اید.

متولدین بهمن

دست  به  دوباره  را  تان  روحیه  و  کنید  توجه  خودتان  به  بیشتر  قدری  کنید  سعی 
آورید. شاید یک سفر بتواند به بازگرداندن انرژی تان کمک کند اما بیشتر از آن کیفیت 
زندگی تان مهم ترین چیزی است که باید تغییر کند. تنها صحبت کردن در مورد رویاها 
برای تحقق آن کافی نیست بلکه الزم است برای یک بار جرات به خرج دهید تا نتایج 
باورنکردنی را تجربه کنید. زندگی قانون عمل و عکس العمل است. وقتی صدایی از شما 
بلند نمی شود چطور انتظار پژواک صدای تان را دارید. خبرهای خوش هرگز غیرمنتظره 
به سمت شما نمی آید بلکه این شما هستید که با خواستن می توانید نتایج خوب را به 
سمت خود بکشانید. در زندگی شخصی تان مسائلی وجود دارد که حل نشده باقی مانده 
است. در این شرایط هیچ چیزی جز اصالح آن ها برای شما در اولویت نیست. زمان را 

از دست ندهید.

متولدین اسفند

ظاهر سازی نکنید و در عوض سعی کنید خود واقعی تان را نشان دهید. شما دوستانی 
دارید که بیش از آنچه تصور می کنید، می توانید روی آن ها حساب کنید اما در این 
زمینه باید کمی محتاط باشید و اعتماد افراطی نسبت به انسان های اطراف تان نداشته 
باشید. گاهی اوقات دوست دارید به صورت پنهانی به دیگران کمک کنید. این کار خیلی 
خوبی است و می تواند انرژی زیادی را وارد زندگی تان کند اما باز هم به شما توصیه 
می کنیم که تعادل را برقرار کنید و هرگز در کمک به دیگران از خود نگذرید. چون تا 
زمانی که شما نیازهای تان را به طور کامل برآورده نکنید نمی توانید تاثیرات خوبی را 

تجربه کنید.
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سرگرمی - عطرماه

عطر ماه تولد 
برای 

فروردینی ها
بهنوش نمازیان

متولدین فروردین ذاتٌا سخاوتمند و جذاب هستند و زود می بخشند و فراموش می کنند. عنصر مرتبط با این ماه آتش است بنابراین 
به عطرهایی جذب می شوند که بوی تند، قوی و شاد مثل مشک یا فلفل دارند اما به عنوان متولد بهار عطرهای مالیم گل و رایحه 

های بهاری نیز آن ها را سر ذوق می آورد. 

چند نمونه از عطرهای مناسب برای خانم های متولد فروردین

Lanvin Eclat D’arpege 

عطری  رایحه  با  لنوین  زنانه  پرفیوم  ادو  ادکلن  دابرویل  کارین  سال2002  در 
خنک و میوه ای، با برند »لنوین« ساخت. ترکیب بوی شیرین، خنک و گل را در زمان 
استفاده از این ادکلن تجربه خواهید کرد. این رایحه در هوای گرم 10 ساعت و در 
نوع  دارد.  ماندگاری  بهاری 15 ساعت  هوای خنک  در  اما  هوای شرجی 6 ساعت 
رایحه شیرین و خنک است که ساختاری برگرفته از مرکبات دارد. در 10 دقیقه اول 
رایحه برگ چای و شکوفه هلو و در 10 دقیقه دوم رایحه پونه، مشک و ویستریا را 
احساس می کنید و در پایان بوی کم نظیر چوب درخت سدر، گیاه اوسمانتوس و عنبر 

را استشمام خواهید کرد.

Amouage Beloved

عطر ادکلن آمواج بیالود زنانه در سال 2012  توسط برنارد النا به بازار عطر و 
نیمه شیرین و  با رایحه  ادکلن عرضه شد. عطری است بسیار شیک و خوشبو که 
کمی کثیف و چرکین مشک آغاز می شود و حضور گل های رز و بابونه در کنارش حسی 
گلدار، کمی سبز، پودری و بینظیری را ایجاد می کنند. با گذر زمان عطر با حفظ حالت 
گلی و نیمه شیرین و مشک دار خود با اضافه شدن نعنای هندی حالتی خاکی، گیاهی 

و تلخ پیدا می کند تا با رایحه ای کالسیک و شیک و زنانه روبرو باشیم. 
رایحه اولیه: اسطوخودوس- گل یاس- گل رز- مریم گلی- چوب میخک- هل- 

بابونه
صمغ(-  )نوعی  بنزویین  هندی-  نعناع  یاالنگ-  یاالنگ  الدن-  میانی:  رایحه 

بنفشه- کندر- گل پایا
رایحه پایه: مشک- چوب صندل- سدر- وانیل- چرم- شاهبوی
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Boss Bottled Night 

عطری است گرم و تند. این عطر مردانه در سال ۲۰۱۰ به بازار عطر و ادکلن 
عرضه شد. که با بویی از اسطوخودوس مناسب برای شب های فصول پاییز و بهار 
می باشد . این محصول تداعی گر مرد جوان بلند پروازی است که متوجه اهداف خود 
و تالش برای چالش های جدید می باشد و هر هدف ممکنی را به تحقق می رساند. 

رایحه اولیه: اسطوخودوس- توس
رایحه میانی: بنفشه عطری

رایحه پایه: نت های چوبی- مشک

چند نمونه از عطرهای مناسب برای آقایان متولد فروردین

Dior Fahrenheit 

عطر دیور فارنهایت عطری است با رایحه خنک و تلخ، مردانه و اصیل. این عطر 
در سال ۱۹۸۸ به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. 

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

اعتماد و رسمیت را یادآور خواهد بود.
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

گل  بنفشه-  برگ  میخک- چوب صندل-  گل  جوز- شهد عسل-  میانی:  رایحه 
یاس- سوسن- سدر
رایحه پایه: چرم
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Amouage Beloved  

ادکلن آمواج بیالود مردانه جزو عطر جدید و خاص کمپانی آمواج می باشد که 
توسط الکساندرا کارلین در سال ۲۰۱3 خلق شد. ترکیب آن با رایحه تندی از فلفل 
سیاه و هل آغاز شده که به قلبی از گل های رنگارنگ و خوشبو می رسد. در نهایت نیز 
به گرمی و تلخی آکوردهایی از چوب سدر، چرم، چوب گایاک و خس خس ختم می 
شود. این محصول غنی، ماندگار و بسیار جذاب دارای میزان پراکنندگی خوبی بوده و 
به جهت گرم بودن آن برای مصرف در روزهای خنک بهاری، یک انتخاب عالی است.

رایحه اولیه: فلفل سیاه- هل- پرتقال- گریپ فوروت- رزین
رایحه میانی: گل شمعدانی- گل یاس- زعفران- ریشه زنبق زرد

رایحه پایه: مشک- چرم- سدر- نعناع هندی- خس خس- چوب گایاک

Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme  

به هیچ وجه اسپرتی نیست.  نامش  او اکستریم برخالف  اوم اسپرت  الور  شنل 
رایحه ابتدایی عطر با بوی تلخ و شیرین و کمی چوبی دانه های تونکا آغاز می شوند 
که رایحه نیمه شاداب مرکبات و نعناء را نیز می توان در کنار آن حس کرد اما عطر 
گرم تر و شیرین تر و تلخ تر از آن است که بتواند یه کار اسپرت باشد. در ادامه رایحه 
بسیار  قدرت  تونکا  دانه های  رایحه  و  می شوند  محو  زیادی  حد  تا  مرکبات  و  نعناء 
بیشتری به خود می گیرند که رایحه ای تلخ و چوبی و تقریباً وانیلی مانند خلق می کند. 
در این بین کمی چوب صندل نیز به ترکیب عطر اضافه شده و تلخی و حس چوبی 
عطر را بیش از پیش افزایش می دهد. شنل الور اوم اسپرت او اکستریم پخش بو و 
ماندگاری بسیار خوبی دارد و بهترین زمان برای استفاده از آن فصول بهار و پاییز 

می باشد.
رایحه اولیه: مریم گلی- ماندارین- نعناع- گونه ای کاج

رایحه میانی: فلفل
رایحه پایه: مشک، چوب صندل- چوب درخت سدر- دانه تونکا
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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.

نام: 

نام خانوادگی:
سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایمیل جهت ارسال اطالعات






