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دکرت انیس خوش لهجه صدق

سالمت،  عشق،   از  سخن  که  بگویم  چه 
به  نیاز  تمدن وفرهنگ گفتن همواره  دوستی، 
زمینه  این  در  مکاشفت  روزها  بلکه  ساعت ها، 
دارد. واژه هایی چون فرهنگ، تمدن که منشاء 
مختلف  ملل های  توسط  همواره  دارد  تاریخ  از 
موقعیت های  در  اما  یکسان  تفاسیر  و  معانی 
متعدد تفسیری متفاوت  به خود اختصاص داده 

است.
گذر تاریخ و مرور تمدن های متعدد همواره 
توانسته است دانش و تجارب گسترده ای برای 
بهزیستی آدمی در دسترس او قرار دهد و طی 
داده  صیقل  را  مختلف  ملل  فرهنگ  قرن ها 
بتواند بن مایه زیست آدمی و سالمت جسم و 

روان وی را رقم بزند.
مروری  با  تا  شدیم  آن  بر  شماره  این  در 
این  از  کوچکی  تعاریف  به  مختصر  هرچند 
مفاهیم پرداخته و تفاسیر خود را از تولد، زیستن 

و سوگ رقم بزنیم .

قربان کردن  پروردگار و  ماه عبودیت 
آن چه غیر از رضایت اوست با مرداد ماه 
از تمدن  برآن داشت که بخواهیم  را  ما 
و فرهنگ کهن ودیرینه سخن به میان 

آوریم.
در این شماره ضمن پرداختن به سوگ 
رشته های  معرفی  و  آن  با  سازگاری  و 
و  معلولیت  مرتبط،  شغلی  و  تحصیلی 
با  اختصاصی   بارداری، طی مصاحبه ای 
بانوی موتورسوار برآن شدیم تا با نگاهی 
به توانمندی های زنان و نقش اثر گذار 
آنان در سالمت خانواده و جامعه، مروری 
باشیم.  داشته  فرهنگی  مهم  امر  این  بر 
نظر  مطلوب  نیز  شماره  این  است  امید 

خوانندگان محترم قرار بگیرد.
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ذهن آویز ماه

ایامن بنکدار

سالمت، تاریخ، تمدن ،فرهنگ

هم دخترها مي خندند و هم پسرها اشک مي ریزند.
سوال  دوره  آن  مردمان  از  گذشته،  دهه  چند  اگر  شاید 
مي دادند  جواب  اکثرا  کنید،  تعریف  را  سالمت  که  مي کردیم 
بیماري هاي  ابعاد  به  بیشتر  و  بیماري  نداشتن  یعني  سالمت 
در  که  کمتر کسي است  امروزه  ولي  اشاره مي کردند.  جسماني 
تعریفش از سالمت، ابعاد رواني، جسماني، اجتماعي و محیطي 

را نداشته باشد.
گفتار  کالم،  که  داده  نشان  وضوح  به  اخیر  پژوهش هاي 
روان  سالمت  در  بسزایي  نقش  یک دیگر  با  صحبت کردن  و 
اختالل  و  آسیب پذیري  بیانگر  می تواند  آن  وجود  عدم  و  دارد 
روانی باشد. تا آنجا که یکي از توصیه هاي مهم براي بیماري 
سرماخوردگِي روان یعني افسردگي صحبت کردن با افراد امین 

و قابل اعتماد است.
و  گوشه گیري  و  یکدیگر  با  نکردن  خودي خود صحبت  به 
صحبت  گاهي  ولي  شود.  آسیب رواني  به  منجر  مي تواند  انزوا 
کردن هاي نابجا و با قالب هاي خاصي نیز زمینه ساز آسیب است.

بلندي صدا، مدت  و  در صحبت کردن آهنگ گفتار، شدت 
زیرین  احساس  مي بریم،  بکار  که  کلماتي  نوع  صحبت کردن، 
تعیین  بدن  زبان  عامیانه  بصورت  یا  غیر کالمي  زبان  و  گفتار 

کننده روابط و یا چگونگي ادامه روابط بین فردي ما هستند.
حال کمي به این موضوع بپردازیم که تاریخ و فرهنگ چه 
نقشي در شکل گیري کالم و آسیب رواني حاصله و پیوندجویي 

ناشي از آن مي تواند داشته باشد.
صورت  به  که  مي کرد  اقتضا  انسان  گونه ي  آسیب پذیري 

گروهي زندگي کنیم. شاید کمتر گونه اي از موجودات باشد که 
به میزان انسان پس از تولد براي بقا به مراقبت نیاز داشته باشد. 

از این روي مي توانیم به شدت آسیب پذیري انسان پي ببریم.
بشر اولیه در زندگي گروهي خود جهت بقا و پیشبرد امور 
خویش کم کم ابزارهاي اولیه را اختراع کردند و پس از مدتي 
دریافتند جهت ایجاد ارتباط بین اذهان و افکار نیازمند ابزاري 
هوشمند و منحصر به فرد گونه خویش هستند و این چنین ابزار 
زبان گفتاري را اختراع کردند و به مرور طي قرن ها ابزارهاي 
و  ریاضیات  و  نوشتار  مثل  انسان  گونه  دیگر مختص  ارتباطي 
این  نیز  و همچنان  یافت  تکامل  مرور  به  و  اختراع  محاسبات 

روند ادامه دارد.
نخستین ارتباطات هر فرد با مراقبان اولیه وي مي باشد که 
گفتار آنان را دروني مي کند و سپس کودک پس از شروع به 
صحبت کردن براي خود جهت دهي رفتارش همان گفتار دروني 
شده را بلند به خود دیکته مي کند و اموراتش را پیش مي برد. در 
سیر تحول و رشد کمکم این گفتار از حالت بیروني، به سمت 
ذهن مي رود و دیگر الزم نیست جهت انجام کارها بلند بلند به 
خود دیکته کند و همان کار را بصورت ذهني انجام مي دهد. هر 
چند که اغلب و تا آخر عمر هنگام تکالیف سخت زندگي احتمال 
بیروني شدن گفتار زیاد است و مجددا ممکن است در برخي از 

مواقع با خود بلند صحبت کنیم.
به این جهت است که گاه افرادي را مي بینیم که وقتي دچار 
با  خیابان  در  رفتن  راه  هنگام  مثال  شدند  شدیدي  چالش هاي 

صداي بلند با خود به گفتگو مي پردازند.



7

اه
ز م

آوی
ن 

ذه

حال سوال اين است:
گفتار اولیه ما با فرزندانمان که لحن، هیجان، کلمات، معنا و 
شدت بیان ما را دروني مي کنند به چه میزان مي تواند در سالمت 
یا آسیب روان آنان در آینده تاثیر داشته باشد؟ غیر از این است 
که اگه با شفقت با آنان برخورد کنیم و یا در هنگام چالش هاي 
به  را  حل مساله  کالمي،  تنبیه  و  بازخواست  جاي  به  کودکي 
آنان بیاموزیم آنها هم در بزرگسالي به جاي تنبیه خود و عذاب 
وجدان یا حمله به خود، با شفقت با خویشتن  رفتار مي کنند و 
دنبال حل مساله  به  اضطراب  و  فرافکني  به جاي  در چالش ها 
با  رابطه فرد  این موضوِع شیوه گفت وگو هم در  مي کردند؟ و 

خود و هم در روابط بین فردي مصداق دارد!
حال کمي هم به نقش فرهنگي بپردازيم:

بروز  عدم  بر  تاکید  مدام  که  فرهنگ هایي  در  کنید  تصور 
احساسات و هیجان هاي افراد در نوع جنسیت آنها دارند.

چه اتفاقي خواهد افتاد؟
آیا غیر از این است که در آینده فرد بخاطر تجربه هیجانات 
معذب  داده  قرار  وي  فطرت  در  خداوند  که  بشر  نوع  طبیعي 
قرار  شعاع  تحت  دیگران  و  خودش  با  را  روابطش  و  مي شود 

مي دهد؟
آیا واقعا خانم ها از بابت شادي و خنده و آقایان از بابت غم 

و گریه باید شرمسار باشند؟
و تجمع این هیجانات ابراز نشده و سرکوب شده چیزي جز 

خشم را در بر خواهد داشت؟
شاید بهتر بتوانیم این موضوع را تبیین کنیم که چرا روزانه 
این حجم از شکایات رسمي و غیررسمي مبني بر اینکه شوهر 
سردمزاج  و  خشک  من  همسر  یا  و  نمي کند  محبت  ابراز  من 

است، وجود دارد.
یا موردي دیگر در باب فرهنگ!

پوشش  نوع  مثل  زبان غیرکالمي  با  افراد  فرهنگي که  در 
گفتار  نوع  یا  و  از عرف  خارج  کامال  و  واقعا عجیب  آرایش  و 
مثل گفتن عجیجم بجاي عزیزم و امثال این ها تایید فرهنگي 
مي گیرند یا عامیانه تر بگم الیک جمع مي کنند، چه خواهد شد؟ 
واقعا در فضاي مجازي یک مطلب علمي بیشتر بازدید مي شود 

و الیک دریافت مي کند یا فالن فرد با نوع خاص راه رفتنش یا 
فالن غذا را خوردنش؟

یا  و  کردن  الیک  بگم  نمي خواهم  اصال  نکن  اشتباه  نه 
عالقه به این مقوالت اشتباهه و نباید باشه.

فقط مي خواهم عرض کنم مي دانید ما یک اختالل داریم به 
نام اختالل شخصیت نمایشي که مدام دغدغه تایید گرفتن از 

دیگران و دیده شدن و در معرض نمایش عموم بودن را داره.
نمود  چگونه  مي تواند  اختالل  این  مجازي  فضاي  در  خب 

پیدا کند؟
احتماال با الیک بیشتر.!

قطعا برچسب نمي زنیم و حتما هر کسي که این گونه است 
به دنبال نمایش نیست. ولي این مقوله فرهنگي نمي تواند بستر 
و زمینه و یا تشدید این طیف را که از صفات نمایشي شروع و 

به اختالل شخصیت ختم مي شود را دامن بزند؟
خرده  و  فرهنگ ها  چگونه  که  کردیم  مرور  هم  با  پس 
بروز  موجب  کالمي  زبان  ابزار  بواسطه  مي توانند  فرهنگ ها 
آسیب رواني و یا مانع آن و همچنین ترمیم آسیب ها شوند. به 
امید آنکه سعي کنیم خودمان را به الیک هاي بیخودي نفروشیم 
و خرده فرهنگ هایي مثل پسر که گریه نمي کند و دختر خوب 

نیست زیاد و راحت بخندد را اصالح کنیم.
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مهدی اسامعیلی راد - حانیه جهان تیغ

مجله  شماره  این  مهمان  هادی زاده  باران  خانم  سرکار 
ذهن آیز هستند. 

در  پیش  سال  نه  از  رو  خودشون  موتورسواری  فعالیت 
رشته موتور کراس و از شش سال پیش در رشته موتور ریس 
آغاز کردند. تعمیرکار برق اتومبیل های خارجی هم هستد و 
اصالتًا اهل روستای سه از توابع استان اصفهان و در جنوب 

شهرستان کاشان می باشند.
 خیلی خوش آمدید به مصاحبه ما

 لطفًا خودتون رو برای همراهان عزیز معرفی کنید.
 سالم من باران هادی زاده سهی هستم، متولد فروردین 

ماه، ساکن تهران.
 چند سالتونه؟ از من نپرسین، از خانم ها که  سنشون رو 

نمیپرسن.
یکم از خودتون برامون بگید.

من خیلی هیجان رو دوست دارم و خیلی از ورزش ها رو 
رفتم، مثل: والیبال، بسکتبال، کاراته، کونگ فو و...  

سواری  موتور  می برم  لذت  ازش  واقعا  که  ورزشی  تنها 
هستش.

اولین موتورم رو با زحمت زیاد و قسطی خریدم، خیلی 

خوش حال بودم و قصطش که تموم شد کم کم شروع کردم 
اون  یادم هستش  این رشته،  لباس های مخصوص  به خریدن 
زمان که می خواستم لباس تهیه کنم به دلیل گران بودن، لباس 
دست دوم خریدم برای اینکه زودتر به هدفم برسم و نتونستم 

صبر کنم.
عضو اولین تیم موتورسواری بانوان شدم که پنج، شش نفر 

بودیم و اونجا تونستم اسپانسر پیدا کنم.
آماده  رو  لباس هام  قبل  شب  از  که  داشتم  اشتیاق  آنقدر   

می کردم برای رفتن سر تمرین و مسابقه.
یک  تقریبًا  که  دارم  موتورسواری  لباس  قدری  به  االن 

قسمت خونه شده ویترین لباس. 
موتور سوار  یه خانم  وقتی می دیدن  بود  نگاه مردم چطور 

می شه؟ خیلی نگاه خوبی داشتند و استقبال می کردند.  
 از زمانی که زندگی موتورسواری من شروع شد زندگی من 
متحول شد و پا به یک زندگی جدید گذاشتم. همیشه از موتور 
سعی  و  نشده  تکراری  برام  هیچ وقت  و  می برم  لذت  سواری 
می کنم هر بار یک حرکت جدیدی یاد بگیرم شاید مثل آقایان 

نتونم ولی همیشه تالش کردم که بتونم بهترین خودم باشم.
یکی از سختی های راه موتورسواری چی بوده برات؟  پدرم 

گم  �ن �ج �م�ن �م�ی
گفت و گوی ویژه با باران هادی زاده 

 بانوی موتور سوار  ایران 

گم  �ن �ج �م�ن �م�ی
گم  �ن �ج گم �م�ن �م�ی �ن �ج گم �م�ن �م�ی �ن �ج �م�ن �م�ی



9

گم  �ن �ج �م�ن �م�ی
گم  �ن �ج �م�ن �م�ی

ژه
 وی

ی
گو

ت و
گف

همیشه مخالف درجه یک من در این کار هستش حتی هنوز 
هم این طوره، االن خیلی بهتر شده ولی همیشه نگران هستش 
که من آسیب ببینم. از وقتی که رباط صلیبی پام پاره شد خیلی 
این حس بیشتر شده تنها کسی که می تونه پدر من رو راضی 

کنه عموم هستش.
نه من  زندگیت رو یک دوست حساب کردی؟  تو  تا حاال 
خودم  پای  روی  همیشه  و  نداشتم  صمیمی  دوست  هیچ وقت 

ایستادم. 
زندگیم  داری؟ من همه  دلبستگی  موتور سواری  به  چقدر 
موتورمه، اگر نباشه می میرم، حتی االنم که می رم سرکار موتورم 

رو بردم گذاشتم توی محل کارم که هر روز نگاهش کنم.
 5 سال آینده خودت رو کجا میبینی؟ من آرزو دارم دور دنیا 
را با موتور برم و بگردم و احتمااًل تا 5 سال آینده این کار رو 

انجام بدم. 
وقت  هیچ  من  نه  بشی؟  خسته  زندگی  تو  شده  حاال  تا 
ناامید نشدم و همیشه جنگیدم، حتی زمانی که بیکار بودم تو 
تاکسی های اینترنتی فعالیت می کردم. من همیشه دوست دارم 
که خودم رئیس خودم باشم و از این که از کسی دستور بگیرم 

حس خوبی دریافت نمی کنم.
من  از  رو  موتورم  این که  چیه؟  ضعفت  نقطه  بزرگترین 
موقع  اون  کنی،  موتورسواری  نمی تونی  دیگه  بگن  و  بگیرن 

من می میرم. 
آشپزی هم می کنی؟ بله من همه غذاها رو خیلی خوشمزه 
درست می کنم، چون آدم مستقلی هستم، یاد گرفتم هر کاری 

رو به بهترین شکل انجام بدم.
یا  باشی  پسر  داشتی  دوست  برمی گشتی  گذشته  به  اگر 

دختر؟ دختر. 
اگر به گذشته برمی گشتی چه شرایطی رو تغییر می دادی؟ 
تقریبا همه راه ها رو درست رفتم و به قول معروف پازل ها رو 
درست چیدم، ولی شاید زودتر موتور سواری را شروع می کردم.
تا حاال شده به این فکر کنی که بقیه تو رو درک نمی کنن؟ 

بلکه خیلی زیاد.
. چند تا خواهر و برادر داری؟ یک خواهر و یک برادر که 

هر دو متاهل هستند
برسیم، ولی  تفاهم  به  نتونستیم  بله  تا حاال عاشق شدی؟ 

رو  موتورسواری  مجبور می شم  نمی کنم، چون  فکر  ازدواج  به 
کنار بذارم.

دنبال  هم  دیگری  ورزش های  موتورسواری  از  غیر  به   
می کنی؟ بله دوچرخه  سواری و بدنسازی

 انیمیشن هم نگاه می کنی؟ بله باربی و سیندرال، هر شب 
یک فیلم نگاه می کنم و بعد می خوابم

اگر یه روز بخوان فیلم زندگیتو بسازن، دوست داری اسمش 
رو چی بزارن؟ کیلومتر. 

چرا؟ چون برای رسیدن به این جا که هستم کیلومترها راه 
رفتم و تالش کردم.

مدیون کی هستی؟ خودم، چون  از همه  بیشتر  زندگی  تو 
خیلی زحمت کشیدم.

 اگر یه روز خودت رو تو خیابون ببینی بهش چی میگی؟ 
ازت  ولی  داشتی  اشتباه  جاهایی  یه  درسته  گرم،  دمت  میگم 

راضیم.
به این دیدگاه که خانم ها نمی تونن یک سری کارهارو انجام 

بدن باور داری؟ نه اصاًل خانم ها سخت ترین کارها هم شدنیه.
 بزرگ ترین ترست چیه؟ از اینکه از موتورم جدا بشم خیلی 
می ترسم می خوام وصیت نامه بنویسم که وقتی مردم موتورم 

رو  باهام خاک کنند.
میشه  باعث  کاذب  غرور  اصاًل،  نه  شدی؟  مغرور  حاال  تا 

خیلی چیزها رو از دست بدیم و به خوبی ازمون یاد نکنند.
 یه سری کلمه  میگم در حد یک جمله جواب بده لطفًا:

 خدا: قربونش برم
 پدر: زندگی
 ماد:ر عشق

 روستای سه: خاطرات بچگی
 دانشگاه: انصراف دادم 

خرید کردن: حس خوب 
عید: بچگی خیلی دوست داشتم به خاطر عیدی گرفتن 

خواهرزاده و برادرزاده: بی نهایت دوسشون دارم 
ایران: عاشق وطنم

بیشترین سرعتی که با موتور رفتی چقدر بوده؟ ۱۷۰ کیلومتر
بزرگترین آرزوت؟ گرفتن گواهی نامه موتورسواری. 
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دکرت حسین علیان

نور را هدیه کنیم.......

گاه عالم را با خود به ضیافت ببریم
بگذاریم به آبادي عالم قدمي

و بنوشیم ز میخانه هستي قدحي
طعم احساس جهان را بچشیم

خبري خوش باشیم
و خروسي باشم،که سحر را به جهان مژده دهیم

نور را هدیه کنیم
تسلي  و  تسکین  ترنم،  و  طراوت  به  را  جهان  بکوشیم  و 

برسد
و بروید گل بیداري، دانایي، بادي در ذهن زمان

وبروید گل بینایي، صلح، آزادي، عشق در قلب زمین
را  فقیدم  دوست  کاشاني  مجتبي  یاد  زنده  زیباي  اشعار 
میخوانم، کتاب را میبندم و با خود زمزمه میکنم: نور را هدیه 
کنیم و میگویم چقدر این جمله زیباست و یکباره غرق افکارم 
میروم به قرن 6..... و مینشینم در محضر بزرگمردي که نور را 

هدیه داد. آري از حکیم سهروردي میگویم.
آورنده  پدید  و  بود  آریایي  عرفان  زندهکننده  که  همان 
بزرگ  و  نامیدنش  فیلسوف طبیعت  او که  حکمت خسرواني، 

اندیشي که مکتب فلسفه اشراق را بنیان نهاد، مکتبي که بعد 
از مرگش وسعت بسیار یافت.

سهروردي را رهبر افالطونیان جهان  اسالم لقب دادهاند. 
به  اشراق  که  چرا  نهاد،  نام  اشراق  حکمت  را  فلسفه اش  او 

معناي درخشندگي و برآمدن آفتاب است.
حکمتي که در آن آراي افالطون و ارسطو و نوافالطونیان 
درهم  را  مسلمان  صوفیان  نظریات  و  هرمس  و  زرتشت  و 

آمیخته است.
هم  و  است  فلسفه  هم  سهروردي،  مکتب  است  جالب 
نیست. از این جهت که به عقل اعتقاد دارد اما عرفان است، از 
آن جهت که عقل را تنها مرجع شناخت نمي داند بلکه به فراتر 

از عقل می نگرد که کشف و شهود است.
به  که  است  االشراق  حکمت  سهروردي  اثر  مهم ترین 
نوعي نظریه ابن سینا مبني بر تاسیس حکمت مشرقي را جامع 

پوشانده است.
بهتر  فهم  براي  که  خواسته  خود  مخاطبان  از  سهروردي 
نفس  تهذیب  به  و  کنند  نشیني  کتاب حتما چله  این  مطالب 
و خودسازي بپردازند، درغیر این صورت معارف این کتاب بر 
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جانشان نخواهد نشست.
چقدر زيباست که سهروردي عرفاني مبتني بر انديشه هاي 
ايران باستان پديد آورده و به گفته دکتر غالم حسين ابراهيمي 
روي  روبه  تنه  يک  سهروردي  ايراني،  حکمت  اين  ديناني 

حکمت يوناني قد علم کشيده و عرض اندام ميکند.
آفرين بر نفس پاک اين انسان بزرگ.

سهروردي تاکيد خاصي بر هستي شناسي و نوراالنوار دارد 
و مباحث او حول اين محور است .

نور پديده عجيبي است، زيرا خود نور را نمي توان ديد اما 
نور  يا  نوراالنوار  و  مي شود  رويت  نور  واسطه  به  جهان  همه 
را  خود  نور  موجودات  تمام  که  است  خداوند  همان  يا  مطلق 
درجات  و  مراتب  جز  چيزي  هستي  جهان  و  گرفته اند  آن  از 

گوناگون روشنايي و تاريکي نيست.
شدت و ضعف موجودات يعني شدت وضعف نور آنها، پس 
بکوشيم هر لحظه نورانيتر گرديم و از ظلمات فاصله بگيريم، 

که اين ها نيز الزمه ي يادآوري اين رباعي سهروردي است:  
   هان تا سررشته خرد گم نکني                                           

   خود را ز براي نيک و بد گم نکني
   رهرو تويي و راه تويي منزل تو          

   هشدار که راه، خود به خود گم نکني

و براي اين راهپيمايي زيبا وآگاهانه به زيباترين پرتو نور   
نيازمنديم: يعني  قرآن

سهروردي در وصيت نامه اش تالوت قرآن و ژرف نگري 
در آن را توصيه نموده و نکته اي را بيان کرده که رعايت آن 

شيريني فهم قرآن را چند برابر مي کند:
وقتي خواستي قرآن بخواني ، به گونه اي بخوان که گويي 

فقط براي تو نازل شده و نه کس ديگر.....
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صحنه اول شهادت امام جوان ما؛

 جواد االئمه علیه السالم
دست آوردن  به  ثمن  خدا  به  اطمینان  فرمود 
براي  است  نردباني  و  است  بهایي  پر  شیئ  هر 
رسیدن به هر نقطه عالي: الثقه باهلل ثمن لکّل 

غال و سلّم الي کّل عال.
به دست  بهائي  پرداخت  مقابل  در  هرچیزي 
وبهاء،  ثمن  ارزشمندتر،  مبیع  چه  هر  و  مي آید. 
ارزش  پر  کاالیي  باشد  قرار  اگر  تر.  گرانقدر 
پرداخت  گزاف  هزینه اي  باید  آوریم  چنگ  به 
اعتماد  آموخت  بشریت  به  االئمه  جواد  نماییم. 
به خدا گنج بي بدیل وبا ارزشي است که با آن 
مي   توان گرانقدرترین کاالها را به دست آورد. و 
ما انسانیم ؛ در دو عرصه دنیا و آخرت نیازمند و 
محتاج. احتیاج ما آن قدر زیاد است که باید ثمني 
پر بها بپردازیم، که باید گنجي فراوان در اختیار 
داشته باشیم تا بتوانیم تمام آنچه بدان محتاجیم 
به دست آوریم؛ تمام دنیا وآخرت را. و چه گنجي 
بزرگتر و پر بهاتر از اعتماد به خدا؛ خالق ورّب 
و  است  ُمجیر  که  همو  مطلق.  کامل  و  غني  و 
یتوکل علي  فرمود: ومن  ُمجیب. همو که خود 

اهلل فهو حسبه و یرزقه من حیث ال یحتسب.
او را کفایت  هرکس بر خدا توکل کند، خدا 
کند و روزي ماّدي و معنویش را از ُطُرقي به او 

رساند،که گمان هم نمي کند.

 صحنه دوم شهادت باقرالعلوم یادگار کربال 
امام باقر که شکافنده علوم انبیا الهي است و 
به  ،که  به تشیع  نه  شاگردانش در علوم مختلف 
بشریت خدمات رساندند، فرمود هر کسي که حق 
سزاوار  که  آنچنان  و  آورد   جا  به  را  خدا  بندگي 
خداوندي خداست او را پرستش نماید،  خداوند که 
ارحم الراحمین است و پاداش ده تالش مجاهدین، 
باالتر از آرزوهایش به او اعطا خواهد کرد و بیشتر 

از کفایت اش به او موهبت خواهد نمود:
امانیه  من عبداهلل حّق عبادته اعطاه اهلل فوق 

و کفایته.
لکننکت       هاي که باید به آن دقت کافي داشته 
یعني  عبادت  است.  خداوند  عبادت  حق  باشیم 
گوش به فرمان معبود بودن و هر آنچه مطلوب 
اوست ، امتثال کردن. رعایت حق عبودیت خدا به 
این است که هر آنچه از ما مي خواهد انجام دهیم، 
تحت هر عنواني و ذیل هر نام و اسمي.از بزرگي 
شنیدم مرحوم عالمه طباطبایي در حین نگارش 
تفسیر گرانسنگ المیزان ،به سبکي نگارش مي کرد 
که وقتي از او درباره این روش سوال کردم فرمود  
هر  نگارش  در  مي شود  سبب  نوشتن  شکل  این 
صفحه سه ثانیه زمان کمتر هزینه شود. در مورد 
همین بزرگ مرد فرزندانش نقل مي کنند که در در 
طول روز به شکل مداوم افراد گوناگون به منزل 
رجوع مي کردند و مرحوم عالمه شخصًا به جلوي 
در مي رفتند و به مراجعات پاسخ مي دادند. وقتي 

به یاد کربال....
دکترسید مهدی رضایی 
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به ایشان گفتیم آقا اجازه بدهید ما برویم یا این 
که ساعاتي در هفته را معین بفرمایید تا خلق اهلل 
خیر!  مي فرمود   ، نمایند  رجوع  ساعات  همان  در 
روز  شبانه  در همه ساعات  و  برهمه  منزل  درب 
ثانیه وقت  از 3  استفاده  گشوده است. کسي که 
را  ساعات  بلکه  و  دقائق  است،  ارزش  با  برایش 
مي نماید.  بذل  خدا  خلق  امور  به  رسیدگي  براي 
خدا  آنچه  الهي،کسب  حق  رعایت  مي شود  این 

دوست مي دارد.

خودشناسی،  روز   : سوم  پرده 
خداشناسی، روز عرفه 

 اگر کسي خدا را شناخت و فهمید که او رّب 
از درگهش دست تهي  کریم است و هیچ سائلي 
گدائي  جز  خود  که  دانست  و  گشت،  برنخواهد 
روي  کریم  درگاه  به  نیست،جز  ونیاز   فقر  سراپا 
نیاز نمي آورد و جز به دست لطف او چشم نخواهد 
دوخت. سید الساجدین زین العابدین در عصر عرفه 
سائلي را دید که دست احتیاج به سوي خلق دراز 
کرده بود. امام با افسوس فراوان و حزن وافر  به 
او فرمود بنده خدا اگر هر زماني، زمان خواستن از 
بندگان خدا باشد، این ساعات، ساعات گدائي در 
خانه اوست. و جز از خدا خواستن در این لحظات، 

خسارت محض است؛ لحظاتي که امید مي داریم 
در  جنین  شامل  خدا  خاص  موهبت  و  لطف  که 
شکم مادرهم بشود، چه رسد به کسي که به  در 

خانه  او ،دست نیاز و چشم امید آورده.
واین رحمت وسیع و بي بدیل او در عصر عرفه 
بود که سید الشهداء در حال احرام،در غروب عرفه 
باالي دامنه جبل الرحمه رفت و در حالي که باران 
سرازیر  چشمانش  زالل  دوچشمه  از  اشک،  بهار 
انشاء  را  مناجات عرفه  اوقیانوس عمیق  این  بود 

نمود که:
الحمدهلل الذي لیس لقضائه دافع و ال لعطائه 

مانع3
تحقق  از  قدرتي  هیچ  که  خدایي  سپاس 
خواسته اش، ممانعت نکند و چیزي حاجب وصول 

عطاء و لطفش نشود....
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سوملاز مددکاری

اختالل استرس پس از سانحه  

مشخصه اختالل استرس پس از سانحه افزایش استرس و 
اضطراب به دنبال مواجهه با رویداد پراسترس یا سانحه است.

موارد  شامل  است  ممکن  سانحه  یا  پراسترس  رویدادهاي 
زیرباشند:

درگیري در یک جنایت یا تصادف خشن، تصادف یا جنگ 
و شاهد این حوادث بودن، آدم ربایي، فجایع طبیعي، تشخیص 
یا  رفتار جنسي  یا تجربه سوء  تهدیدکننده حیات  بیماري  یک 
جسمي سیستماتیک. فرد در قبال این تجربیات به صورت ترس 
یا درماندگي واکنش نشان مي دهد، مدام رویداد را مجددا تجربه 
مي کند وتالش مي کند از یادآوري آن اجتناب کند، رویداد مزبور 

ممکن است.
در رویاها و افکار بیداري )فلش بک( مجددا تجربه شود.

هم  و  حاد  استرس  اختالل  هم  که  استرسي  عوامل 
قدر  آن  مي کنند  ایجاد  سانحه  از  پس  استرس  اختالل 
این  مي گذارند.  تاثیر  کسي  هر  بر  تقریبا  که  توان کاهند 
فجایع   ، شکنجه   ، جنگ  حین  تجربیات  حاصل  عوامل 
در  مثال  جدي  وتصادف هاي  تجاوز   ، تهاجم   ، طبیعي 
رویداد  افراد  هستند.  سوزي  وآتش  اتومبیل  تصادفات 
تجربه  مجددا  خود  روزانه  افکار  و  رویاها  در  را  سانحه 
مي کنند و سعي مي کنند از هر چیزي که سبب یادآوري 
مفرط  برانگیختگي  حالت  کنار  در  و  پرهیزکنند  آن شود 
مي شود.  دیده  افراد  این  در  پاسخ دهي  در  کرختي  نوعي 
سایر عالئم عبارت اند از افسردگي ، اضطراب ومشکالت 

شناختي مانند ضعف تمرکز.
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جنگ به عنوان یک رویداد تنیدگي زا داراي پیامدهاي 
نظیر  روانشناختي  اختالالت  بروز  جمله  از  بسیار  درازمدت 
اختالل استرس پس از سانحه مي باشد. یکي از مشکالتي 
که این دسته از عزیزان را درگیر مي کند مشکالت شغلي و 
آنها مي باشد. همچنین به دلیل آسیب هاي جدي  تحصیلي 
که به اعصاب و روان آنها وارد شده امکانات  متناسب براي 
شغلي  گرایش هاي  اجتماعي،  جدید  پیوندهاي  براي  آنها 
درآمد  کسب  و  جامعه  در  ایشان  مهارت هاي  با  متناسب 
از  داده اند یکي  نشان  تحقیقات  . همچنین  است  بسیار کم 
جسمي سازي  جانبازان  روانشناختي  مشکالت  شایع ترین 
کردن در آن هاست. به این معنا که ناراحتي ناشي از ادراک 
عملکرد ناسالم بدن را بیان مي کنند و شکایات جسمي متعدد 
مانند شکایات قلبی عروقي، گوارشي ، تنفسي، و نیز دستگاه 
عصبي همراه با جستجوي افراطي براي امدادهاي پزشکي 
است. این اختالل با سابقه افسردگي و مشکالت فیزیکي نیز 
همایندي دارد. درمورد درمان براي این دسته از افراد، درمان 
دارویي در کنار درمان هاي روانشناختي تلفیقي موفقیت آمیز 
در نظر گرفته شده است. چرا که اثربخشي داروها را دوچندان 
مي کند و عود شکایات و عالیم اختالالت کاهش مي یابد. 
نوع  بهترین  از  درماني  خانواده  و  گروه درماني  بین  این  در 
مهم  و  حمایتي  نقش  یک  و  مي روند  شمار  به  درمان ها 
در  را  خود  باید تالش  خانواده  دارند.  این مشکل  بهبود  در 
جهت شناخت مشکالت و وضعیت جانباز انجام دهد تا فرد 

آسیب دیده بتواند سطح خود را ارتقا دهد.
روش هاي  ازموثرترین  یکي  رفتارشناختي  درماني  شیوه 
درماني است که باعث مي شود فرد مبتال جنبه هاي نادرست 
براي  و  داده  تشخیص  را  پیش آمده  حادثه  درباره  تفکرش 
تغییردادن آن ها اقدام کند،  همچنین از روش مواجهه براي 
مي کند،  درگیر  را  فرد  که  وحشتي  و  ترس  بردن  بین  از 
دیده  دوره  متخصص  یک  توسط  فرد  که  مي کنند  استفاده 
مي شود.  مواجه  آرام  آرام  اضطرابش  برانگیزاننده  عوامل  با 

محیط مواجهه باید امن و کنترل شده باشد تا در صورت حمله 
بتوان فرد را از بند اضطراب رها کرد.

بر  فارس  خلیج  جنگ  در  آمده  دست  به  تحقیقات  به  بنا 
یافت،  خاتمه  در ۱99۱  و  در ۱99۰ شروع شد  که  عراق  ضد 
ائتالفي  نیروهاي  در  آمریکایي  به هفت صدهزار سرباز  قریب 
متحده  ایاالت  نظامي  یکصدهزار  از  بیش  داشتند.  شرکت 
جمله  از  بهداشتي  مشکالت  اقسام  و  انواع  بازگشت  از  پس 
تحریک پذیري، خستگي مزمن، کوتاهي تنفس، درد عضالت و 
مفاصل، سردردهاي میگرني، ریزش مو، بثورات، فراموش  کاري 
و دشواري تمرکز را گزارش دادند. یک زمینه یابي ملي در ایاالت 
از  بسیاري  ۱۱سپتامبر  حادثه  جریان  در  که  داد  نشان  متحده 
شهروندان آمریکایي به مداخالت درماني نیازمند بودند و بیش 
از 25هزار نفر همچنان از عالئم اختالل استرس پس از سانحه 

مرتبط با حمله مذکوربه مدت بیش از یک سال نیازمند بودند.
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اختالل سازگاری

نسبت  هیجاني  واکنش  سازگاري،  اختالالت  مشخصه 
عناوین  معدود  از  اختالل  این  است.  استرس زا  رویداد  یک  به 
تشخیصي است که در آن یک رویداد پراسترس بیروني به بروز 

عالئم مرتبط شده است. 
بیماري   ، مالي  مسائل  شامل:  استرس  معموالعامل 

طبي یا مشکالت ارتباطي است.
 مجموعه عالئمي که ایجاد مي شوند ممکن است عاطفه 
مضطرب یا افسرده باشند و یا ممکن است اختالل به صورت 
آشفتگي سلوک بروز کند. طبق تعریف عالئم این اختالل باید 
ظرف مدت سه ماه پس از شروع عامل استرس زا ایجاد شده 
و ظرف مدت شش ماه پس از رفع عامل مزبور برطرف شوند. 
در کتاب راهنمای تشخیص بیماری های روانی ویراست پنجم 
انواع مختلفي از اختالل سازگاري ذکر شده اندکه از نظر تظاهر 

خلقي غالب با هم تفاوت دارند.
انواع اختالل سازگاري عبارتند از :

با  همراه  مضطرب،  خلق  با  همراه  افسرده،  خلق  همراه 
مخلوطي از خلق افسرده و مضطرب، همراه با آشفتگي سلوک، 
همراه با اختالل توام هیجان و سلوک ویژگي اختالل استرس 

حاد یا اختالل استرس پس از سانحه ، داغ دیدگي و غیره.

میزان شیوع این اختالل از 2 تا 8 درصد در جمعیت عمومي 
تخمین زده مي شود. شیوع آن در زنان بیشتر از مردان گزارش 
شده است. همچنین زنان مجرد بیشتر از زنان متاهل در معرض 
خطر قرار دارند. در میان دختران و پسران هردو جنس به یک 
میزان تشخیص اختالل مي گیرند. هرچند که ممکن است این 
اختالل در هر سني روي دهد اما میزان درگیري نوجوانان به 
این اختالل بیشتر است. در میان نوجوانان هر دو جنس انواع 
شایع عوامل استرس زاي زمینه سازعبارتند از مشکالت تحصیلي، 
طرد شدن از سوي والدین، طالق پدر و مادر وسوءمصرف مواد. 
از  عبارتند  شایع  ساز  زمینه  استرسزاي  عوامل  بزرگساالن  در 
مسائل زناشویي،طالق، انتقال به محیط تازه و مشکالت مالي.

تشخیص هاي  شایع ترین  از  یکي  سازگاري  اختالالت 
روان پزشکي در بیماراني است که به دلیل مشکالت جراحي و 
طبي بستري شده اند. در یک مطالعه 5 درصد افراد پذیرش شده 
بیمارستان در طول یک دوره 3 ساله مبتال به اختالل سازگاري 
به مشکالت طبي  مبتال  افراد  درصد  تا 5۰  طبقه بندي شدند. 
اختالالت  هستند  استرس زا  عوامل  دچار  که  کساني  یا  خاص 
بیماران  درصد   3۰ تا   ۱۰ عالوه  به  دارند.  نیز  سازگاري 
سرپایي مراکز بهداشت رواني و تا 5۰ درصد افراد بستري در 
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بیمارستان هاي عمومي که براي مشاوره بهداشت رواني ارجاع 
مي شوند مبتال به اختالالت سازگاري تشخیص داده مي شوند.

تشخيص و خصوصيات باليني:
استرس زا  عامل  یک  پي  در  سازگاري  اختالل  این که  با 
پدید میآید اما عالئم لزوما بالفاصله پس از آن بارز نمي شود. 
ممکن است بین عامل استرسزا و آشکارشدن عالئم تا 3 ماه 
توقف  محض  به  همیشه  عالئم  همچنین  شود.  ایجاد  فاصله 
تداوم  استرس زا  عامل  اگر  نمي کند.  فروکش  استرس زا  عامل 
یابد اختالل ممکن است به صورت مزمن درآید. همچنین این 
اختالل ممکن است در هر سني روي دهد و عالئم آن تنوع 
در  و مختلط  اضطرابي  و  افسردگي  ویژگي هاي  و  دارد  زیادي 
سالمندان عالئم  و  کودکان  در  است.  شایع  بیشتر  بزرگساالن 
جسمي شایع تر است، ولي این عالئم ممکن است در هر گروه 

سني روي دهد.
تظاهرات دیگر این اختالل عبارتند از: رفتار تهاجمي، رانندگي 
بیاحتیاط، افراط در مصرف الکل، تقلب در مسئولیت هاي قانوني 

وانزواطلبي، عالئم نباتي، بیخوابي و رفتارخودکشي.

DSM 5 مالک هاي تشخيصي در
الف( عالیم هیجاني یا رفتاري در پاسخ به عامل )یا عوامل( 
مشخص استرس که ظرف مدت سه ماه از بروز این عامل یا 

عوامل رخ داده باشند.
ب( این عالئم یا رفتارها از نظر بالیني قابل مالحظه بوده و 

یک یا هر دو حالت زیر مشخص مي شود:
۱. ناراحتي قابل مالحظه خارج از اندازه شدت و درجه عامل 
استرس با درنظر گرفتن زمینه محیطي و عوامل فرهنگي که 

مي توانندبر شدت و تظاهر عالئم اثر گذارند.
2. تخریب قابل مالحظه در کارکردهاي اجتماعي ، شغلي یا 

سایر حوزه هاي مهم کارکردي
ج(اختالل مرتبط با استرس با مالک هاي سایر بیماري هاي 
اختالل  یک  تشدید  از  ناشي  صرفا  و  نمي کند  مطابقت  رواني 

قبلي رواني نیست.
د( عالئم اختالل معرف داغدیدگي طبیعي نیست.

ه( پس از ختم عامل استرس یا پیامدهاي آن عالئم بیش 
از 6 ماه پایدار نمي مانند.

درمان

سازگاري  اختالالت  انتخابي  درمان  همچنان  روان درماني 
با  که  بیماراني  درمورد  خصوص  به  درماني  گروه  است. 
مثال  براي  است.)  مفید  شده اند  مواجه  مشابهي  استرس هاي 
کلیوي  دیالیز  تحت  که  افرادي  یا  بازنشسته  افراد  از  گروهي 
تا  مي کند  فراهم  فرصتي  انفرادي  روان درماني  دارند(.  قرار 
که  طوري  به  شود،  روشن  بیمار  براي  استرسزا  عامل  معناي 
بیمار دچار  بررسي و حل کرد. گاهي  بتوان  را  قبلي  آسیبهاي 
اختالل سازگاري پس از درمان موفقیتآمیز، قویتر از دوره پیش 
خالل  در  رواني  آسیب  هیچ  هرچند  میشود،  ظاهر  عارضه  از 
تا  میکند  به شخص کمک  نباشد.رواندرماني  دوره مشهود  آن 
عامل  عود  در صورت  و  کند  حاصل  تطابق  استرسزا  عامل  با 
استرسزا به صورت وسیله پیشگیري کننده عمل میکند. یکي 
براي  مطالعه اي  هیچ  البته  است.  دارودرماني  درمانها  از  دیگر 
اختالل  به  مبتال  افراد  در  دارویي  مداخالت  کارآیي  ارزیابي 
درمان  براي  دارو  از  استفاده  ولي  است،  نشده  انجام  سازگاري 
عالئم خاص در کوتاه مدت روش معقولي است. مصرف عاقالنه 
داروها میتواند به بیمار مبتال به اختالل انطباق کمک کند، ولي 
سازگاري  اختالل  نوع  به  بسته  باشد.  کوتاه  باید  درماني  دوره 
ضدافسردگي  یا  ضداضطراب  داروهاي  به  است  بیمارممکن 
پاسخ دهد. درمورد بیماراني که مبتال به اضطراب شدیدي در 
داروهاي  از  بتوان  است  ممکن  هستند  وحشتزدگي  حمله  مرز 

ضداضطراب نظیر دیازپام استفاده کرد.
کوتاهي  دوره  با  مي توان  را  مهارشده  و  منزوي  بیماران 
عالئم  وجود  صورت  در  کرد.  درمان  محرک  داروهاي  از 
داروهاي  از  روانپریشي، مي توان  بودن  قریبالوقوع  یا  فروپاشي 
بازجذب  انتخابي  مهارکننده هاي  کرد.  استفاده  ضدروانپریشي 
اخیرا  بوده اند.  مفید  آسیبزا  سوگ  عالئم  درمان  در  سروتونین 
روان درماني  تقویت  براي  افسردگي  ضد  داروهاي  از  استفاده 
این  با  است.  استفاده شده  سازگاري  اختالل  به  مبتال  بیماران 
حال مداخالت درماني در این گروه بیماران اکثرا جهت تقویت 
اولیه  راهکارهاي روانشناختي به کار مي روند و روش عمده و 

درمان محسوب نمي شوند. 
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از دست دادن عزیزان بخشي از وجود در طول عمر است. 
حتي وقتي تغییر در جهت بهتر باشد، باید اجازه دهیم برخي 
از جنبه هاي تجربه از دست بروند تا بتوانیم جنبه هاي دیگر 
را براي ضایعه  این طریق، رشد ما، ما  به  باشیم.  را داشته 

عمیق آماده مي سازد.
داغ دیدگي تجربه از دست دادن فردي عزیز در اثر مرگ 
پاسخ  با سوگ  را دست مي دهیم  فرد عزیزي  وقتي  است. 
مي دهیم. وقتي مي گوییم کسي سوگوار است، منظورمان این 
است که کل وجود او تحت تاثیر قرارگرفته است. چون سوگ 
روش هاي  گوناگون  فرهنگ هاي  باشد،  توان فرسا  مي تواند 
کنند  کمک  خود  اعضاي  به  تا  کرده اند  ابداع  را  گوناگوني 
به تغییرات زندگي که مرگ  سوگ را پشت سر گذاشته و 
نحوه  سوگواري ،  بپردازند.  کرده،  ایجاب  را  آن  عزیز  فرد 
ابراز افکار و احساسات فرد داغدیده است که از فرهنگي به 
فرهنگ دیگر تفاوت دارد. مراسمي چون جمع شدن اعضاي 
و  جنازه،  تشییع  در  شرکت  سیاه،  لباس  پوشیدن  خانواده، 
انجام یک دوره سوگواري مقررشده با تشریفات خاص، در 
بین جوامع و گروه هاي قومیت بسیار متنوع است. اما هدف 
مشترک همه آنها این است که به افراد کمک کنند سوگ 
با زندگي  خود را پشت سرگذارند و در دنیاي بدون متوفي، 

کنار بیایند

 فرايند سوگ
کودکان  داغ دیده  افراد  که  بودند  معتقد  قبال  نظریه پردازان 
هریک  که  مي گذرانند  را  سوگواري  مرحله  سه  بزرگساالن   و 
حال  این  با  مي شود.  مشخص  متفاوتي  پاسخ هاي  مجموعه  با 
و  دارند  تفاوت  بسیار  زمان بندي  و  رفتار  نظر  از  افراد  واقع،  در 
اغلب بین این واکنش ها پس و پیش مي روند. فرایند سوگواري 
را به جاي مراحل مي توان به صورت یک رشته تکالیف در نظر 
گرفت اعمالي که باید انجام شوند تا فرد بهبود یابد و به زندگي 

خشنودکننده برگردد. 
۱ - پذیرفتن واقعیت فقدان 

2- پایان دادن به عذاب سوگ
3 - سازگار شدن با دنیاي بدون فرد عزیز

4- برقراري پیوندي دروني با متوفي و ادامه دادن زندگي
برطبق این دیدگاه، افراد مي توانند براي چیره شدن بر سوگ، 

گام هایي را برداند.
اجتناب :  

ناباوري  بعد  و  از شنیدن خبر، دچار شوک  بعد  بازمانده  فرد 
یابد.  ادامه  هفته  چند  تا  ساعت  چند  است  ممکن  که  مي شود 
احساس کرختي ، وظیفه )بیهوشي هیجاني( را بر عهده دارد و 
این در حالي است که فرد اولین تکلیف سوگواري را آغاز مي کند: 

به طور دردناکي از این فقدان آگاه مي شود.



19

ها
ی 

ار
یم

- ب
لم

سا
ی 

دگ
 زن

ك
سب

مواجهه :
وقتي فرد سوگوار با واقعیت مرگ مواجه مي شود، اندوه او 
شدید  هیجاني  واکنش هاي  دچار  اغلب  او  است.  شدید  بسیار 
مي شود که از جمله آن ها مي توان به اضطراب، غم، اعتراض، 
از فعالیت، و حسرت  ناکامي، دست کشیدن  خشم، درماندگي، 

کشیدن براي عزیز از دست رفته اشاره کرد.
پاسخ هاي رايج عبارتند از : 

مرور جبري شرایط مرگ، پرسیدن از خود که چگونه ممکن 
بود از آن جلوگیري شود، و جستجوي معني در آن.

گرچه مواجهه دشوار است، اما فرد سوگوار را قادر مي سازد 
به عذاب  دادن  پایان  گریبان شود.  به  تکلیف دوم دست  با  تا 
سوگ. فشار اندوه ناشي از عدم امکان پیوستن دوباره به متوفي، 
این واقعیت نزدیک تر مي کند که عزیز وي  به  را  فرد سوگوار 
ازدست رفته است. بعد از صدها یا شاید هزاران لحظه دردناک 
از این نوع، فرد داغ دیده درک مي کند که رابطه باید از حضور 
جسماني به بازنمایي ذهني تبدیل شود. در نتیجه، سوگواري به 
تکلیف سوم پیشرفت مي کند. سازگاري با دنیایي که در آن فرد 

متوفي وجود ندارد.
ترميم :

سازگار شدن با فقدان ، چیزي بیش از تکلیف هیجاني دروني 
پیامدهاي  که  استرس زایي  عوامل  به  باید  داغ دیده  فرد  است. 
ثانوي مرگ هستند نیز بپردازد  غلبه بر تنهایي با رفتن به سراغ 
دیگران، تسلط یافتن بر مهارت هایي  مانند امورمالي یا آشپزي 
فرد  بدون  روزمره  زندگي  بازسازي   ، مي داد  انجام  متوفي  که 
عزیز، و تجدید نظر در هویت خویش از همسر به بیوه یا از والد 

به والد فرزند متوفي.
مقابله  دوگانه  فرایند  مدل  نام  به  جدید  دیدگاهي  بر طبق 
پرداختن  بین  افراد  که  مي کند  ایجاب  موثر  مقابله  فقدان،  با 
نوسان  زندگي  تغییرات  به  وتوجه  فقدان  هیجاني  پیامدهاي 
اثر  موفقیت آمیزانجام شود،  به صورت  کار  این  وقتي  کنند که 

ترمیم کننده و شفابخش دارد.
از  رهایي  و  حواس پرتي  موجب  موقتا  رفتن  پیش  و  پس 
که  میدهند  نشان  زیادي  میشود.پژوهش هاي  دردناک  اندوه 
جدي  عواقب  تسکین،  و  رهایي  بدون  سوگ  با  شدن  مواجه 
براي سالمت جسماني و رواني دارد. هماهنگ با مدل فرایند 
دوگانه، در تحقیقي که سال خوردگان بیوه در 6 ، ۱8 ، و 48 

فعالیت هاي  ارزیابي شدند، هردو  از مرگ همسرشان  ماه پس 
فقدان گرا و ترمیم گرا در طول داغ دیدگي روي دادند. همان گونه 
که پیش بیني شده بود ، فعالیت هاي ترمیم گرا- مانند دیدار با 
دوستان، مشارکت در خدمات مذهبي، و فعالیت هاي داوطلبانه 

استرس سوگ را کاهش دادند.
طور  به  هیجاني  انرژي  مي کند،  فروکش  اندوه  وقتي 
برقراري  مي شود  هدایت  چهارم  تکلیف  سمت  به  فزایندهاي 
بوسیله  زندگي  دادن  ادامه  و  متوفي  با  نمادي  پیوندي 
و  فعالیت ها  به  پرداختن  روزمره،  برآورده ساختن مسئولیت هاي 
برقراري  و  قدیمي،  پیوندهاي  نیرومندکردن  جدید،  هدف هاي 
روابط جدید. در روزهاي خاصي مانند جشن هاي خانوادگي یا 
سالگرد مرگ،  واکنش هاي سوگ آشکار مي شوند و به توجه 
نیاز دارند، اما رویکرد سالم و مثبت به زندگي را مختل نمي کنند.           
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 حانیه قربانی

معرفی انجمن های 
                          رخداد   مرداد ماه

انجمن ژنتيک ايران

ایران فعالیت خود را در سال ۱3۷8 زیر نظر  انجمن ژنتیک 
پایه آغاز  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم 

کرد.
بر اساس داده های ثبت شده درسیویلیکا انجمن ژنتیک ایران 
تاکنون چهار کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.

ژورنال تخصصی  انتشار یک   حال  در  ایران  ژنتیک  انجمن 
علمی است. انجمن  ژنتیک ایران مسئولیت برگزاری دو نشست 

علمی ، تخصصی را بر عهده داشته است.
 

تاريخچه و ساختار انجمن ژنتيک
پیشنهاد و پشت کار  با  ایران در سال ۱345  ژنتیک  انجمن   
دکتر پزشک پور مستشفی تأسیس شد. این انجمن در ابتدا شامل  
و  پزشکی  کشاورزی،  علوم،  دانشکده های  چهارگانه  گروه های 
سالیانه  کنگره  خالل  در  آن  گردهمایی های  و  بود  دامپزشکی 
کودکان برگزار می شد. سپس در سال های ۱34۷ تا ۱35۷ هفت 
کنگره علمی مستقل در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، 

شیراز و اهواز برگزار شد.
  بعد از انقالب و به ویژه در دوران جنگ تحمیلی بیش از دو 

دهه فعالیت انجمن ژنتیک ایران تعطیل شد.
این سال ها علم ژنتیک در سطح جهان به سرعت  در طول 
رشد کرد اما ابعاد این رشته در ایران شناخته نشده بود . بر اساس 
این تحلیل در سال ۱3۷8 گروهی از افراد عالقمند گردهم آمدند 

و با تهیه اساس نامه اقدام به تشکیل مجدد انجمن کردند. در 
فعالیت های  ادامه  در  دوباره  جنبشی  یک  حرکت  این  واقع، 
تشکیالتی متخصصین علم ژنتیک در دو دهه قبل بود. در سال 
۱3۷9 این انجمن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سپس 

در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.
  در جلسات اولیه، هیئت مدیره نحوه ی عضوگیری، شرایط 

عضویت و وظایف انجمن را مورد بحث و تصویب قرار داد.
تشکیل  انجمن  این  مدیره  هیئت  اساس نامه،  طبق  بر    
نفر متخصص  دو  انسانی،  ژنتیک  در  نفر متخصص  ازدو  شده 
در ژنتیک جانوری، سه  نفر متخصص در ژنتیک گیاهی و یک 
نفر متخصص در ژنتیک پروکاریوت ها و یک نفر متخصص در 
سلول های بنیادی است. وجود این بافت در هیئت مدیره و سایر 
ارکان انجمن، شامل : انجمن بر جنبه های مختلف رشته ژنتیک 
را تضمین می کند. در این راستا از همان اول اقدام به تشکیل 

شاخه های انجمن  شد  که عبارتند از:
  ۱ـ شاخه ژنتیک انسانی )پزشکی(؛

  2ـ شاخه ژنتیک گیاهی؛
  3ـ شاخه ژنتیک جانوری )دامی(؛

  4ـ شاخه ژنتیک پروکاریوت؛
در سال ۱392 دو شاخه دیگر شاخه ذخایر ژنتیکی و شاخه 

سلول های بنیادی راه اندازی شد ،
دانشجویی  و  دانش آموزی  شاخه  سال ۱393  در  همچنین 

اضافه شد.
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انجمن علمی متخصصين زنان و مامايی ايران

انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران فعالیت خود 
را در سال ۱38۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی آغاز کرد.

و  زنان  متخصصین  صنفی  و  علمی-تخصصی  انجمن 
مامایی ایران، به صورت غیرانتفاعی توسط جمعی ازمتخصصین 
برتر کشور در خرداد ماه سال۱38۱ پایه گذاری شد.  ماموریت 
کلی انجمن متخصصین زنان و زایمان، ترویج و بهبود سالمت 
آموزش  و  پژوهش   ، مراقبت  از طریق  جامعه  در  زنان  رفاه  و 
است و هدف انجمن رسیدن به استاندارهای باالی حرفه ای و 
آموزش متخصصین زنان و زایمان در سطح کشور می باشد. برای 
دستیابی به این اهداف فعالیت های مختلفی انجام شده است که 
شامل برنامه آموزش عمومی و تخصصی، صدور گواهینامه و 
کالب،  ژورنال  انجمن،  تخصصی  نشریه  ها،  بازآموزی  امتیاز 
داخلی  و  المللی  بین  کنگره های  ماهانه،  کنفرانس  برگزاری 
انجمن  می باشد.  مربوطه  فعالیت های  از  بسیاری  همچنین  و 
اصلی،  مدیره  هیئت  از یک  ایران  مامایی  و  زنان  متخصصین 
شده  تشکیل  عضو  پزشک   2۰۰۰ از  بیش  و  تحریریه  هیئت 
و  زنان  به  مربوط  مختلف  زمینه های  در  پزشکان  این  است، 

زایمان با یکدیگر در ارتباط و تعامل می باشند.

است  پزشکی  شاخه های  از  یکی  زایمان،  و  زنان  جراحی 
که به بیماری های مرتبط با دستگاه تولیدمثلی زنان و مراقبت 
مادران باردار و زایمان و حوالی آن می پردازد. با توجه به پویایی 
این  زایمان، متخصصین  به رشد رشته ی زنان و  و ماهیت رو 
رشته باید در زمینه های زنان و مامایی ، مراقبت های بهداشتی و 
پیشگیری کننده، مشاوره های قبل از بارداری، اختالالت طبی و 
جراحی های  دوران حاملگی، مراقبت های حین بارداری، زایمان 
و پس از زایمان،اختالالت دستگاه ادراری - تناسلی و پستان، 
داشته  را  الزم  مهارت   ... و  یائسگی  دوران  مراقبت  و  نازایی 
باشند. در جهت ارتقاء و آموزش علمی متخصصین  فعالیت هایی 
انجام شد، به طوری که با کسب اجازه از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی اساس نامه انجمن متخصصین زنان و زایمان 

تدوین گردید.
اهداف اين اجزا شامل :

باالبردن ارتقاء سطح علمی اعضا و دستیابی به آخرین   -۱
تکنولوژی درمان همراه با مطالعات و تحقیقات در زمینه علم 

زنان و مامایی
و  عضو  متخصصین  ی  کلیه  صنفی  حقوق  از  دفاع   -2

پیشبرد اهداف انجمن.
آشنایی و آموزش عمومی و گسترش علم زنان  مامایی   -3
و  در مجالت  مقاالت  ارائه  به طریق  عملی  و  علمی  بصورت 

روزنامه ها و رسانه های گروهی.
و  مامایی  زنان  تخصصی  مراکز  گسترش  و  توسعه   -4

نازایی در جهت کاهش اعزام بیمار به خارج از کشور
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سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

وزارت  به  وابسته  کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اوایل تأسیس در سال ۱359 از 
ترکیب سه واحد آموزشی اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار 
نام  با  و امور اجتماعی، صندوق کارآموزی و کانون کارآموزی 
سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی  تشکیل گردید و در سال 
۱36۰ به، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تغییرنام یافت.

در حال حاضر این سازمان عالوه بر ستاد مرکزي ، داراي 
3۱ اداره کل، بیش از 6۰۰ مرکز آموزش فني و حرفه اي دولتي 
و بیش از ۱۷ هزار آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در سطح کشور 
و  فني  پژوهش هاي  و  مربي  تربیت  آموزش  مرکز  و همچنین 

حرفه اي است.

کشور  حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان  اصلي  مأموریت 
ارزشیابی  و  آموزشي  استانداردهاي  تولید  پژوهش،  آموزش، 
قالب  در  آموزش  فرآیند  که  است  کشور  کار  نیروي  مهارت 
دوره هاي ۱ تا ۱8 ماهه به صورت کوتاه مدت و پودمان های 
تکمیلی بین سطوح تحصیلی از طریق آموزش در مراکز ثابت 
جوار  مراکز  روستایي،  و  شهري  سیار  تیم هاي  دولتي،  بخش 
صنایع و صنوف، مراکز جوار دانشگاه، مراکز جوار زندان، مراکز 
پژوهش هاي  و  مربي  تربیت  مرکز  در  آموزش  پادگان ها،  جوار 
فني و حرفه اي و همچنین آموزش در بخش غیردولتي توسط 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد انجام مي شود و بدین وسیله 
مورد  ماهر  نیمه  و  ماهر  کار  نیروي  تربیت  و  تأمین  به  نسبت 
ارتقاي  و  نیاز بخش هاي مختلف صنعت کشاورزي و خدمات 

فرهنگ مهارت هاي فني جامعه اقدام می نماید.

استانداردهاي آموزش مهارت و فناوري
پیشرفته  و  پایه  استانداردهاي  مجموعه  دو  کلي  طور  به 
که  تدوین مي شود  و حرفه اي کشور  فني  آموزش  سازمان  در 
استانداردهاي پیشرفته براي کارآموزان با مدرک تحصیلي فوق 
دیپلم به باال است. تهیه و تدوین استانداردهاي مهارتي توسط 

دفتر طرح و برنامه هاي درسي صورت مي گیرد، این استانداردها 
شایستگي،  استاندارد  آموزش،  و  شغل  استانداردهاي  شامل: 
و  ذهني  معلوالن  ویژه  استاندارد  صنایع،  در  آموزش  استاندارد 

جسمي، اخالق حرفه اي و... مي باشد.

تدوين استانداردها در 3 حوزه ي صنعت، خدمات 
و کشاورزي صورت مي گيرد:

 2۰ استانداردهاي  تدوین  و  تهیه  صنعت:   حوزه ي 
تأسیسات  برق،  الکترونیک،  اتومکانیک،  آموزشي شامل:  گروه 
جوشکاري، حمل و نقل، سرامیک، صنایع چاپ، صنایع چوب، 
نساجي،  فلزي صنایع  دریایي، صنایع شیمیایي، صنایع  صنایع 
مدیریت  مخابرات،  متالورژي،  دقیق،  ابزار  و  کنترل  عمران، 

صنایع، معدن و مکانیک در حوزه ي صنعت صورت مي گیرد.
گروه   ۱6 استانداردهاي  تدوین  و  تهیه  خدمات:  ي  حوزه 
و  بهداشت  بازرگاني،  و  مالي  امور  اداري،  امور  آموزش  شامل: 
دستي( صنایع  آموزشي  خدمات  فرهنگي،  تکنولوژي  ایمني، 

و  دستي(طال  صنایع  سفال)،  فلز،  دستي(چوب،  صنایع  بافت)، 
جواهر سازي)، طراحي و دوخت، فناوري اطالعات، گردشگري، 
مراقبت زیبایي، هتل داري، هنرهاي تجسمي، هنرهاي تزئیني 

و هنرهاي نمایشي در حوزه ي خدمات انجام مي شود.

حوزه ي کشاورزي:
شامل:  آموزشي  گروه  استانداردهاي  تدوین  و  تهیه   
بیوتکنولوژي، کشاورزي(دامي و آبزیان)، منابع طبیعي و محیط 
ماشین آالت         ) ) کشاورزي  زراعي،  و  زیست، کشاورزي(باغي 

و صنایع غذایي در حوزه ي کشاورزي انجام مي شود.
درایران  دولتی  سازمانی  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
و  جانبازان  امور  به  رسیدگی  آن  اصلی  مسئولیت  که  است 
خانواده های جان باختگان در جنگ ایران و عراق می باشد، ولی 
و  درمانی  خدمات  فرهنگی،  اقتصادی،  مختلف  زمینه های  در 
آموزشی نیز فعالیت می نماید. این نهاد دارای شخصیت حقوقی 
مستقل،استقالل مالی و اداری است و بر اساس آیین نامه های 
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نهادهای وابسته به ریاست جمهوری و با نظارت عالیه رهبر اداره 
می شود. ریاست بنیاد از یک سو با حکم رهبر جمهوری اسالمی، 
از  و  منصوب می شود  بنیاد  در  فقیه  ولی  نماینده  عنوان  تحت 
بنیاد و  با حکم  رئیس جمهور تحت عنوان رئیس  سوی دیگر 
برای مدت 4 سال نصب گردید.  هم اکنون در دولت دوازدهم 

محمدعلی شهیدی محالتی ریاست این بنیاد را برعهده دارد.
ایده ی اولیه تأسیس چنین نهادی به سال ۱342 و بعد از 
از  گروهی  زمان  آن  در  که  می گردد،  بر  خرداد   ۱5 تظاهرات 
روحانیون مبارز به فکر رسیدگی به خانواده چند نفر جان باخته 
این تظاهرات افتادند، ولی این تشکیالت تا زمان وقوع انقالب 
باقی  ایده  تنها در قامت یک  ۱35۷ در عمل شکل نگرفت و 

ماند.

بر   ۱358 اسفند   22 در  اسالمی  انقالب  شهید  بنیاد 
اساس فرمان سید روح اهلل خمینی که شامل ۱۰ بند بود و به 
ریاست مهدی کروبی، برای رسیدگی به وضعیت خانواده های 
جان باختگان و نیز رسیدگی به امور معلولین و آسیب دیدگان در 
خالل درگیری های پراکنده در سال ۱35۷ تا زمان وقوع انقالب 

اسالمی، تشکیل شد.

رهبر  فرمان  اساس  بر   ۱383 اردیبهشت   ۱9 تاریخ  در 
طرح  اداری،  عالی  شورای  مصوبه  نیز  و  اسالمی  جمهوری 
تجمیع نهادهای ایثارگران در ساختاری یک پارچه توسط دولت 
وقت تصویب شد و بدین ترتیب بنیاد شهید انقالب اسالمی به 

بنیاد شهید و امور ایثارگران تغییر نام داد.
رای تأمین اهداف بنیاد، واحدهای مختلفی در این مؤسسه 
سرپرستی  تحت  که  واحدهایی  مهم ترین  شده است.  ایجاد 
واحدهای  شامل:  می کنند  فعالیت  اسالمی  انقالب  بنیاد شهید 
فرهنگی، واحد مسکن، دایره ازدواج، مراکز پزشکی و سازمان 
اقتصادی می باشند، که با تحول در ساختار سازمانی و تجمیع 
 ۱383 سال  در  سازمان  این  در  ایثارگری  مختلف  نهادهای 

تغییراتی در واحدها و سازمان های وابسته به آن ایجاد گردید.
امور  به  رسیدگی  بر  مبنی  خمینی  روح اهلل  فرمان  از  پس 
فرزندان و خانواده های درگذشتگان جنگ ایران و عراق، طرح 
شاهد با همکاری وزارت خانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و 
ارشاد، آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شکل 
گرفت. سپس طرح مدارس شاهد برای ارائه خدمات پرورشی 
تا سال ۱3۷6 در  راه اندازی شد که  بنیاد شهید  آموزشی در  و 

مجموع مالکیت ۷۱6 مدرسه را شامل می شد.
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هر آنچه باید در مورد رژیم غذایی سالم در دوران بارداری بدانید

به کلسیم، اسید فولیک، آهن و پروتئین  نیاز  باردار  یک زن 
دارد. در ادامه ذکر شده که چرا این چهار عنصر باید دریافت شوند 
و مهم هستند. اسید فولیک، همچنین به نام فوالت هم شناخته 
می شود،  یافت  غذاها  در  مغذی  ماده  این  که  زمانی  می شود، 
ویتامین B است که در کمک به جلوگیری از نقص های مادرزادی 
لوله  نوزاد و طناب نخاعی موثر است و به عنوان نقص  در مغز 

عصبی شناخته می شود.

ممکن است سخت باشد که مقدار توصیه شده اسید فولیک 
را به تنهایی به دست آورید به همین دلیل توصیه می شود زنانی 
که می خواهند بچه دار شوند روزانه حداقل یک ماه قبل از باردار 
شدن، مکملی 4۰۰ میکروگرم از اسید فولیک را مصرف کنند. در 
طول دوران بارداری به زنان توصیه می شود که مقدار اسید فولیک 

را به 6۰۰ میکروگرم در روز افزایش دهند.

منابع غذايی: سبزیجات برگ سبز، غالت غنی شده، نان و 
پاستا، لوبیا، مرکبات

کلسیم یک ماده معدنی است که برای ساختن استخوان ها و 

دندان به کار می رود اگر یک زن باردار به اندازه کافی کلسیم 
خود  استخوان های  در  انبارهایی  از  معدنی  مواد  نکند،  مصرف 
مادر بیرون کشیده می شود و به نوزاد داده می شود. بسیاری از 
محصوالت لبنی نیز غنی از ویتامین D و مواد مغذی دیگری 
است که با کلسیم کار می کنند، تا استخوان ها و دندان های بچه 

را درست کنند.
میلی گرم   ۱۰۰۰ از  بیش  به  سال   ۱9 باالی  باردار  زنان 
به  ساله،   ۱8-۱4 باردار  نوجوانان  و  دارند؛  نیاز  روز  در  کلسیم 

۱3۰۰ میلی گرم در هر روز نیاز دارند.

نرگس جهان تیغ 
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خوردن ماهی در بارداری به رشد قلب جنین کمک 
می کند.

باید  ؛ غذاهایی که  رژيم غذايی زنان باردار 
بخورید در طی دوران بارداری هدف خوردن غذاهای 
مغذی بیشتری است برای به حداکثر رساندن گرفتن 
تاکید  زیر  غذایی  گروه  پنج  این  روی  مغذی،  مواد 

می شود:
میوه ها

سبزیجات
پروتئین

غالت کامل
محصوالت لبنی

با میوه ها  را  از بشقاب خود  توصیه می شود نیمی 
دانه های  با  را  آن  چهارم  یک  کنید،  پر  سبزیجات  و 
کامل و یک چهارم آن با یک منبع پروتئین کم چرب، 
و همچنین یک فراورده لبنی در هر وعده غذایی پر 

کنید.
میوه ها و سبزیجات: زنان باردار باید بر میوه ها و 
تمرکز  سومشان  و  دوم  دوره  در  ویژه  به  سبزیجات، 

کنند.
روز  در  را  این خوراکی ها  از  تکه  اندازه ۱۰-5  به 
مصرف کنید. این غذاهای رنگارنگ کالری کمی دارند 
و فیبر باالیی دارند و غنی از ویتامین ها و مواد معدنی 

هستند.
پروتئين لخم: زنان باردار باید از منابع پروتئینی 
خوب در هر وعده غذایی برای حمایت از رشد نورادشان 
استفاده کنند. غذاهای غنی از پروتئین، شامل گوشت، 
مرغ، ماهی، تخم مرغ، لوبیا، توفو، پنیر، شیر، آجیل و 

دانه ها است.

رژیم  در  انرژی  مهم  منبع  این ها  کامل:  غالت 
 B غذایی هستند و همچنین فیبر، آهن و ویتامین های

را نیز تامین می کنند.
در  حامله  زنان  کربوهیدرات های  از  نیمی  حداقل 
هر روز باید از دانه های کامل مانند بلغور جو دو سر، 

پاستا یا نان و برنج قهوه ای باشد.

لبنيات: هدف مصرف 3-4 بار در روز از لبنیات است.
لبنیات مثل شیر، ماست و پنیر منبع غذایی خوبی از کلسیم، 

پروتیین و ویتامین D هستند.

نبايدهای رژيم غذايی زنان باردار ؛ آنچه که بايد 
از آن ها اجتناب کنيد

الکل: از الکل در دوران بارداری اجتناب کنید . الکل خون 
از طریق بندناف به نوزاد برسد.استفاده  مادر می تواند مستقیما 
الکل در دوران بارداری با اختالالت الکلی نوزاد در ارتباط بوده 
است، گروهی از شرایطی که می تواند شامل مشکالت فیزیکی، 

یادگیری و مشکالت رفتاری در کودکان باشد.
از  دریایی  باالی جيوه: غذاهای  با سطح  ماهی هايی 
قبیل اره ماهی، کوسه، ماهی خال مخالی، مارلین و تاج ماهی 
سطح جیوه زیادی دارند و باید در طول دوران بارداری از آن ها 

اجتناب شود.
جیوه یک ماده شیمیایی سمی است که می تواند از طریق 
جفت عبور کند و می تواند برای جنین در حال رشد مغز ، کلیه ها 

و سیستم عصبی مضر باشد.
معرض  در  باردار  زنان  نشده:  پاستوريزه  غذای 
مسمومیت  مختلف  نوع  دو  از  شدن  بیمار  برای  باالیی  خطر 
و  لیستریا،  باکتری  از  ناشی  لیستریوسیس،  دارند:  قرار  غذایی 

توکسوپالسموسیس، عفونت ناشی از انگل پاراسیت.
آمدن،  دنیا  به  مرده  به سقط جنین،  منجر  لیستریا  عفونت 
زایمان زودرس و مریضی و یا مرگ در نوزادان می شود. برای 
اجتناب از لیستروسیس، باید از غذاهای زیر در دوران بارداری 

اجتناب کنید:
۱- شیر پاستوریزه نشده )خام( و غذاهایی که از آن ساخته 

می شوند، مثل پنیر فتا، پنیر بری، کمبرت و پنیر آبی.
دمای  به  محصول  کردن  گرم  شامل  پاستوریزه  عمل   -2

الزم برای کشتن باکتری های مضر است.
از  قبل  سرد  های  تکه  و  گوساله  گوشت  داگ،  هات   -3

مصرف، گرم می شوند تا باکتری ها کشته شوند.
مرغ،  ساالد  ماهی،  ساالد  مانند  آماده ای،  ساالدهای   -4

ساالد ماهی تن و ساالد غذاهای دریایی است.
5- گوشت های منجمد و غیر پاستوریزه.
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طرز تهیه غذا های هوسانه در دوره بارداری 

دستور تهيه کوفته برنجی

مواد الزم برای کوفته سبزی شیرازی
 سبزی ) شامل، تره گشنیز، جعفری،ترخون،مرزه و شوید( 

به مقدار الزمکوفته سبزی
برنج 3۰۰ گر م
لپه یک فنجان

گوشت چرخ کرده ۱5۰ گرم
پیاز سرخ شده 4 تا 5 قاشق غذاخوری
کشمش سرخ شده 5 قاشق غذاخوری

گردوی خرد شده 5 قاشق غذاخورینمک، فلفل و زرد چوبه 
و آب به مقدار الزم

طرز پخت کوفته سبزی يا برنجی شيرازی
و  بشویید  را  کنید. سبزی ها  قبل خیس  از  را  لپه  و  رنج  ب

خرد کنید.
بعد از چهار ساعت برنج و لپه را در صافی ریخته و بگذارید 

آب آنها کامال گرفته شود.
گوشت چرخ کرده را با برنج و لپه و سبزی، در مخلوط کن 
بریزید تا خوب مخلوط شده و بعد نمک و فلفل و زرد چوبه را 

اضافه کنید و آن را ورز دهید تا چسبندگی پیدا کند.
و  پیاز  از  و  دارید  بر  پرتقال  اندازه یک  به  مواد کوفته  ز  ا
کشمش سرخ شده و گردو میان کوفته بگذارید و دوباره آن را 

به صورت گلوله توپی درآورید.
طوری که مواد داخل کوفته کامال پوشیده شده باشد.

در یک قابلمه هفت تا هشت لیوان آب بریزید و آن را روی 
حرارت بگذارید.

را   همراه  و سبزی خرد شده  پیاز سرخ شده  از  مقداری 

نمک و فلفل به آب جوش اضافه کنید و بعد کوفته های 
آماده را در آن بیندازید.

حرارت را زیاد کنید که در این مرحله از جوش نیفتد.

در انتهای پخت مقدار کمی از آب آن باقی می ماند که 
به صورت سس روی کوفته ها بریزید.

در ظرف را نبندید تا کوفته ها باز نشود. بعد از پختن، 
با  را  آنها  اطراف  و  بگذارید  مناسبی  در ظرف  را  کوفته ها 
مقداری سبزی خرد شده و زیتون تزئین کنید و سر سفره 

ببرید.
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بادمجان شکم پر با دو دستور تهيه

مواد الزم :
بادمجان : 4 یا 5 عدد

گوشت چرخ کرده : 2۰۰ گرم
پیاز : 2 عدد

گوجه فرنگی : 3 عدد
رب گوجه : 3 قاشق غذاخوری

 2  :  ) دارید  دوست  که  سبزی خشکی  هر  )یا  ترخون خشک 
قاشق مربا خوری

آبغوره : به مقدار الزم
نمک،فلفل،زردچوبه : به مقدار الزم

طرز تهيه :
ابتدا بادمجان ها را پوست گرفته و روی هر یک برشی طولی با 
چاقو به وجود می آوریم. این برش نباید عمق زیادی داشته باشد تا 

زمانی که بادمجان ها سرخ شدند
تلخی  بردن  بین  از  برای  بریزیم.  آن ها  در  را  مواد  وانیم  بت
نگه  دقیقه   45 مدت  به  و  زده  آن ها  به  نمک  کمی  دمجان ها  با

می داریم.
را  پیاز  عدد   2 باید  بادمجان  درونی  مایع  کردن  درست  ای  بر
خرد و سرخ کنیم. هنگامی که پیازها سرخ و طالیی شدند به آن ها 

زردچوبه و رب اضافه و تفت می دهیم.
پیاز را کنار گذاشته و به نصف دیگر آن  نصف مخلوط رب و 
گوشت چرخ کرده ها را اضافه می کنیم. به تدریج نمک و فلفل را بر 
روی گوشت ها ریخته و سرخ کرده و کمی ترخون  اضافه می کنیم.
برای تهیه سس باید گوجه فرنگی را بدون پوست در مخلوط 
کن بریزیم تا پوره بشوند. پوره های گوجه را به همراه لیوان آب و 
پیاز و رب باقی مانده در ظرفی می ریزیم و اجازه می دهیم تا آب 
آن به جوش آید و کمی غلیظ شود. سپس نمک و فلفل را به آن 

اضافه می کنیم.
بادمجان ها را که تلخیشان گرفته شده خشک می کنیم و از مایع 

گوشت روی آن ها می ریزیم.
در اخر بادمجان های پر شده را د سس گوشت روی حرارت قرار 

می دهیم تا به خورد بادمجان ها بروند.

طرز تهيه بادمجان شکم پر با پنير پيتزا

مواد الزم :
پیاز خرد شده : ۱ عدد

سیر : 4 حبه
سویا : به مقدار الزم

گوشت چرخکرده : 4۰۰ گرم
فلفل دلمه: ۱ عدد بزرگ
پنیر پیتزا : به مقدار الزم

بادمجان بزرگ: 2 عدد
کدو بزرگ : ۱ عدد

گوجه فرنگی : 4 عدد
نمک،فلفل،ادویه : به مقدار مورد نیاز

طرز تهيه :
۱- پیازها را به صورت نگینی خرد کنید و به همراه مقداری 
روغن تفت دهید . سیرهای رنده شده را نیز به پیازها اضافه و 
تفت دهید. پس از کمی تفت دادن سویا و گوشت چرخ کرده را 
در کنار آن ها تفت دهید و در آخر فلفل دلمه های نگینی و رب 

گوجه را  به آن ها اضافه و سرخ کنید
2- بادمجان ها و کدوها رابشویید و هرکدام را به 2 قسمت 
با  را  داخلشان  آن  از  پس  و  کنید  سرخ  را  آن ها  کنید.  تقسیم 
استفاده از یک قاشق خالی کرده و مواد را داخلشان بریزید و 

روی آن ها را با پنیر بپوشانید.
3- سس باقی مانده از مواد داخل بادمجان و کدوها را به 
همراه کمی گوجه رنده شده، سیر و مقداری نمک تفت می دهیم 
و سسی به دست می آید که می توانیم بادمجان های شکم پر را 

در آن بخوابانیم.
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جسم سالم / روان سالم 
و  هستیم  اولیه  پیشگیری  نشینی  قله  پایبند  همچنان 
کمی پایین تر در دامنه ها، پیشگیری ثانویه  جای گرفته است.
این بار تاثیر گیاهان دردوران بارداری و رشد یک انسان سالم، 
و به دنبال آن تاثیر گیاهان  در پیشگیری و درمان بیماری 

سرطان را بررسی می کنیم
گياهان و بارداری

 کلید حفظ سالمت از روز نخست بارداری زده می شود. 
نظر  در  همیشه  جنین  سالمت  که  است  مهم  بنابراین 
گیاهان  برخی  نیاید.  پیش  مشکلی  آن  برای  تا  گرفته شود 
هوش  و  ذهن  و  باشند  مفید  باردار  مادران  برای  می توانند 
کودک آن ها را تقویت کنند، البته مصرف غذاهای محرک 
و ادویه جات تند برای مادران باردار توصیه نمی شود. تقویت 
شدن  نرم  مادر،  ویار  رفع  و  معده  تقویت  جنین،  حافظه 
محیط رحم و آسان شدن وضع حمل از فایده های مختلف 
استفاده از گیاهان دارویی به شمار می رود ولی با تمام این 
خاصیت های گیاهان دارویی، استفاده از دمنوش ها و بعضی 
گیاهان دارویی در دوران بارداری خطرناک است. حتما قبل 
از استفاده از هرنوع گیاه دارویی در حاملگی  باید  با پزشک 

متخصص مشورت شود.

شهین بحرینی

زنجبيل
تقویت  برای  دارویی  گیاهان  بهترین  از  یکی  زنجبیل، 
بالینی  نظر  از  نیز  تهوع  کاهش  بر  آن  تاثیر  و  است  هاضمه 
ثابت شده است. این گیاه دارویی معموال برای درمان مشکل 
باردار  زنان  میان  در  »بیماری صبح گاهی« که  به نام  خاصی 
رواج دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. زنجبیل در حالت های 
دارند،  تهوع  حالت  که  زنانی  و  است  مصرف  قابل  مختلفی 
باید این حالت ها را برای پیدا کردن حالت متناسب با شرایط 
خودشان امتحان کنند. زنانی که قادر به تحمل کردن طعم 

و بوی زنجبیل نیستند، می توانند کپسول های 25۰ میلی گرمی 
زنجبیل را تحت نظر پزشک مصرف کنند.

يونجه و گزنه
یونجه و گزنه، از منابع غنی برای دریافت مواد مغذی 
C هستند.  مانند کلسیم، آهن، کاروتن و ویتامین  مهمی 
سالمتی  به  می تواند  چای  قالب  در  گیاهان  این  مصرف 
مادر و جنین در دوران بارداری کمک کند. شاخص ترین 
ویژگی یونجه، باال بودن میزان ویتامین K در آن است که 
در لخته شدن خون نقش مهمی دارد. رژیم غذایی سرشار 
از ویتامین K می تواند به کاهش خطر خون ریزی پس از 
در طول  باید  دو،  هر  گزنه،  و  یونجه  کند.  زایمان کمک 

دوره بارداری و بعد از زایمان مورد استفاده قرار بگیرند.
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ن
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ن
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ن
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بادرنجبويه
در  زیادی  کاربردهای  خوش عطر،  بادرنجبویه،  گیاه 
است  مهمی  دارویی  گیاه  بادرنجبویه،  دارد.  بارداری  دوران 
که به آرامش اعصاب، کاهش تنش و تقویت هاضمه کمک 
می کند. ویژگی دیگر بادرنجبویه، تاثیر آن در بهبود خلق وخو 
طول  در  دارویی  گیاه  این  است.  باردار  زنان  حس وحال  و 
دوره های سرماخوردگی و آنفلوانزا نیز به بدن کمک می کند و 
البته نقش مهمی در راستای عادی سازی فشار خون در دوران 

بارداری ایفا می سازد.

گیاه یوالف)جو دوسر(
ساقه های یوالف که درواقع دانه های جو دوسر را 
دریافت  برای  ویژه ای  و  غنی  منبع  می بخشند،   ما  به 
بعضی از مواد مغذی هستند. کاه یوالف، بیشتر از هر 
چیزی حاوی کلسیم و منیزیم زیادی است که هر دو 
اهمیت خاصی در دوران بارداری دارند. این گیاه برای 
تمدد اعصاب زنان باردار نیز مفید است و خطری هم 
از کاه  باردار می توانند  ایجاد نمی کند. زنان  آنان  برای 
این طریق  از  و  استفاده کنند  برای تهیه چای  یوالف 
هم آرامش به دست بیاورند و هم استرس خودشان را 

کاهش بدهند.

ريشه گياه باباآدم
ریشه باباآدم، یکی از گیاهان دارویی است که می تواند کاربردهای 
مختلفی برای دوران بارداری داشته باشد. این گیاه،  امالح مهمی را به 
بدن می رساند و حتی می تواند به عنوان یکی از مواد غذایی در تهیه 
سوپ ها استفاده شود. ریشه باباآدم، هم کبد و هم دستگاه ادراری را 
به قند خون  را  تعادل  توانایی را هم دارد که  این  تقویت می کند و 
در دوران بارداری بازگرداند. زنانی که بیشتر مستعد ابتال به یبوست 
با  باباآدم به عنوان ترکیب ملّین خفیف و  از ریشه  هستند،  می توانند 

هدف تقویت فرآیندهای گوارشی کمک بگیرند.

جنگ طبیعت با ارتش سیاه سرطان 
درمان  است.  دنیا  در  میر  و  دومین عامل مرگ  سرطان 
انواع سرطان ها بسیار پیچیده بوده و کشف داروهاي جدید 
صورت  به  که  کم  سمیت  باال،  اثربخشي  با  ضدسرطان، 
انتخابي بر سلول ها تاثیر گذاشته و ارزان باشند، از دغدغه 
هاي جوامع دارویي دنیا است. در روش شناسي کشف دارو، 
استفاده از اطالعات موجود در طب سنتي از نقاط آغازین و 
قابل اعتماد مي باشد. امروزه مطالعات آزمایشگاهي نشان داده 
اند، بسیاري از گیاهان استفاده شده در طب سنتي، داراي مواد 

آنتي اکسیدان بوده و داراي تاثیرات ضدسرطاني مي باشند
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زرد چوبه

پودر زردچوبه رشد و تکثیر سلول های سرطانی را محدود می کند. 
آنتی اکسیدان  که  است  زردچوبه  رنگ  زرد  رنگدانه ی   Curcuma
سرطانی  سلول های  تکثیر  از  و  می شود  محسوب  ضدالتهاب  و 
بسیار  پتانسیل  اکسیدان  آنتی  این  همین  برای  می کند.  پیشگیری 
تشکیل رگ های  مانع  ماده  این  دارد.  با سرطان  مقابله  برای  قوی 
خونی جدید می شود که تومورها را تغذیه می کنند و به این ترتیب 

تومورها را نابود می کند.
 البته دقیقًا به همین دلیل نیز می تواند مزاحم عملکرد داروهای 
ضدسرطانی باشد، به همین دلیل از زردچوبه در طول شیمی درمانی 
استفاده نمی شود. زردچوبه قدرت این را دارد که با انواع سرطان ها 

مقابله کند.

 جين سينگ قرمز

داروهای  از  ناشی  کسالت  و  خستگی  با  قرمز  جین سینگ 
تقویت می کند.  را  بدن  ایمنی  و سیستم  مقابله می کند  ضدسرطان 
مقادیر باالی آنتی اکسیدان ها و ترکیبات فنولی موجود در جینسینگ 
به کاهش رادیکال های آزاد بدن کمک کرده و خطر ابتال به تومور و 
سرطان به ویژه سرطان سینه، پروستات، پوست، کولورکتال، ریه و 

کبد را کاهش می دهند.

صبر زرد

مورد  میالد  از  قبل  که  است  گیاهاني  از  یکي  زرد  گیاه صبر 
مصرف مردم بوده  است .این گیاه از سرطان پیشگیری و با آن 
می دهد مصرف  نشان  ها  پژوهش  برخی   نتایج   می کند.  مقابله 
کاهش  کبد  ناحیه ی  در  را  سرطانی  سلول های  تعداد  صبرزرد 
در  خوبی  نتایج  و  شده  بدن  پاک سازی  باعث  گیاه  می دهد.این 
پیشگیری از سرطان دارد.گیاه صبرزرد با سرطان کبد و همچنین 
معده  و  کولون  ریه،  پروستات،  سرطان  مثل  سرطان  دیگر  انواع 

مقابله می کند.
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چای سبز

 چای سبز گیاه متفاوتی از چای سیاه نیست. بلکه چای سبز 
فرایند  هیچ  انجام  بدون  که  است  چای  گیاه  تازه  گلبرگ های 
حاوی  سبز  می رسد.چای  کننده  مصرف  دست  به  اکسایشی 
محسوب  قوی  بسیار  اکسیدان های  آنتی  که  است  پولیفنول 
می شود. این چای ضدالتهاب است و برای همین می تواند از ابتال 
به برخی از سرطان ها پیشگیری می کند. چای سبز با سرطان ریه 
و همچنین با سرطان هایی مثل سرطان روده، پروستات، پوست 

و سینه نیز مقابله می کند.

شيرين بيان

مشخص شده است در ریشه این گیاه خوشمزه ترکیبی به 
نام گالبریدین وجود دارد که قادر است روشن شدن ژن های 
می شود  شناخته  ژن  بیان  نام  به  که  فرآیندی   - کبد  سرطان 
بیان  ترکیبی در شیرین  تنها  اما گالبریدین  را متوقف کند.   -
نیست که توانایی مبارزه با سرطان را نشان داده است. مطالعات 
نشان داده اند که گالبریدین و دیگر ترکیبات قوی که در ریشه 
با  مبارزه  زمینه  در  است  ممکن  شوند  می  یافت  بیان  شیرین 
سرطان پستان و سرطان های دستگاه گوارش نیز موثر باشند.

جعفری

از جعفری بیشتر به عنوان یک چاشنی درغذاها استفاده می شود، 
برای  راه حل طبیعی  نقش یک  در  تواند  دارویی می  گیاه  این  اما 
مقابله با سرطان مد نظر قرار بگیرد. برخی پژوهش ها ، نشان داده 
رادیکال  و  اکسیدان عمل می کند  آنتی  عنوان یک  به  که جعفری 
های آزاد را نابود می سازد، از DNA در برابر آسیبی که می تواند به 
سرطان منجر شود، محافظت می کند و همچنین تکثیر و مهاجرت 

سلول های سرطانی در بدن را مهار می کند.
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احسان جعفری

سالمت، مصادف است با ورزش

در گوشه گوشه ی فرهنگ و تمدن ایران، ورزش به چشم 
می خورد و این نشان از این حقیقت دارد که گذشتگان ما 
به فکر سالمت جامعه بوده اند. ورزش نه تنها برای سالمت 
جامعه ضروری می باشد بلکه مساله ی مهمی است که نباید 
آسیب پذیر  اقشار  زندگی  کیفیت  افزایش  در  آن  اهمیت  از 
جامعه غافل شد. در ادامه ورزش دو قشر جانباز و مادران 

باردار را موررد بررسی قرار می دهیم.
ورزش جانبازان

ورزش باید در برنامه روزانه هر فردی وجود داشته باشد، 
است.  بیشتر  ورزش  اهمیت  معلولیت،  دچار  افراد  برای  اما 
ورزش جانبازان و معلوالن با توجه به نوع معلولیتی که دارند 
و این که کدام بخش از بدن و عضالت آسیب دیده باشند، 

مسایل خاص خودش را دارد.
برای معلوالن ویلچرنشین انجام ورزش های مقاومتی 
برای بهبود قدرت باالتنه و کمک به کاهش احتمال آسیب 
با  ورزشی،  گزینه  بهترین  انتخاب  برای  شود.  می  توصیه 

پزشک یا فیزیوتراپیست مشورت کنید. 

اگر بخواهید به طوری جدی تر به ورزش بپردازید، باید به 
فکر استفاده از تجهیزات ورزشی تخصصی معلوالن باشید. در 
که  قدرتی  تمرین های  برای  جدیدی  ماشین های  حاضر  حال 
برای افراد ویلچرنشین طراحی شده اند. و سایر تجهیزات برای 

تقویت دستگاه قلب و عروق استفاده کنید. 
ساده ای  تمرین  دهید،  حرکت  را  باالتنه تان  می توانید  اگر 
و  ببرید  باال  بدنتان  را مستقیم جلوی  بازوهایتان  انجام دهید: 
چند ثانیه به این حالت بمانید و بعد آنها را پایین بیاورید. بعد 
بازوهایتان را از پهلوها تا حد شانه باال بیاورید، مدتی در این 
حالت بمانید و بعد آنها را پایین بیاورید. این حرکات را ۱5 تا 
2۰ بار انجام دهید. بعد که قدرت بدنی تان بیشتر شد، می توانید 
این حرکات را با وزنه انجام دهید. تمرین های تخصصی تر برای 
باالتنه شامل حرکت باالانداختن شانه، پرس سرشانه و حرکت 

جلوی بازو است.
شوید،  رقابتی  ورزش های  عرصه  وارد  می خواهید  اگر 
تا  گرفته  بسکتبال  از  سازمانی  ورزش های  انواع  می توانید 

تیروکمان را امتحان کنید. 
تمرین های کششی و انعطاف پذیری نیز برای کاهش خطر 
آسیب ها اهمیت دارند. به خصوص باید همه عضالت عمده در 
قرار  را تحت کشش  و گردن  بازو، پشت  باالتنه شامل شانه، 

دهید.
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نکته هايی برای شروع ورزش
مراجعه  پزشک  به  باید  ورزشی  برنامه  شروع  از  پیش 
کنید تا از لحاظ جسمی معاینه شوید و مجوز انجام تمرین ها 
را بگیرید. ورزشی را انتخاب کنید که از آن لذت می برید؛ 
ورزشی  سالن  در  تمرین  موسیقی،  با  ورزش  آبی  ورزش 
در  درازکش  صورت  به  را  تمرین ها  می توانید  حتی  و... 

تخت خواب، پیش از شروع کارهای روزمره انجام دهید.
ممکن است هنگام انجام این برنامه ورزشی، احساس 
ناامیدی داشته باشید و فکر کنید که این ورزش ها به شما 
مثبت  و  نکنید  توجهی  احساس  این  به  نمی کند.  کمکی 

باشید و مثبت بمانید. 
در جلسه های اول تمرین ها، بیش از حد به خود فشار 
به تدریج شدت  انجام دهید و  را مرتب  نیاورید و تمرین ها 
آنها را بیشتر کنید. در انجام تمرین ها از روش های درست 

و مناسب استفاده کنید.
کند«  می  »صحبت  شما  با  که  بدنتان  »صدای«  به 

گوش دهید.
مربی شخصی یا فیزیوتراپیست؟

فرد معلول در شروع برنامه ورزشی اش باید یک مربی 
به  مشاوری  چنین  باشد.  داشته  فیزیوتراپیست  یا  شخصی 
بدنی  را درست و در وضعیت  تا حرکات  او کمک می کند 
درست انجام دهد، شمار حرکاتی که در هر بار تکرار می کند 
درست باشد و تمرین ها را به نحوی انجام دهد که آسیب 

نبیند.

چه  به  و  دارید  اهدافی  چه  این که  درباره  مربی تان  با 
وضعیت بدنی ای می خواهید برسید، صحبت کنید. مربی یا 
فیزیوتراپیست می تواند بازخوردی درست درباره نحوه انجام 

تمرین ها به شما بدهد.
تمرین های  و  اندام  تناسب  به  معموال  شخصی  مربی 
یا  ورزشی  سالن های  در  معموال  و  دارد  توجه  شما  قدرتی 
ماساژ یافت می شود. فیزیوتراپیست معموال در مراکز درمانی 
برای دادن تمرین های توانبخشی پس از عمل جراحی برای 

مدت معینی پس از مرخص شدن بیماران کار می کند.

عالوه بر جانبازان، مادران باردار نیز قشر آسیب پ یری 
بسیار  باید  بلکه  دارند  احتیاج  ورزش  به  تنها  نه  که  هسند 

اینکار را با مراقبت انجام دهند.
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فهرستی از فوايد ورزش در حين بارداری برای مادران
 ، تناوب درد کمر، قویت عضالت کف لگن  کاهش شدت و 
انرژی  بهبود هضم غذا و مشکالت گوارشی،  آسان،  وضع حمل 
از  پس  وزن  سریعتر  کاهش  روزانه،  فعالیت های  برای  بیشتر 
وضع  متقاضی  افسردگی،  و  اضطراب  استرس،  کاهش  زایمان، 

حمل طبیعی، کنترل افزایش وزن مناسب در دوران بارداری.

ورزش های مناسب دوران بارداری

ورزش های کششی نظیر یوگا، بادی باالنس، پیالتس 
ورزش های پویا نظیر ایروبیک )کار با توپ، کار با کش، کار 

با دمبل(
ورزش های آرام نظیر شنا، پیاده روی توجه ، مادران ورزشکار 
حرفه ای و نخبه می توانند با کنترل وضعیت جسمانی ورزش های 
خود را دنبال نمایند به جز ورزش های رقابتی وپر برخورد و پرهیز 
غواصی،   و  اسکی  پربرخورد،   ورزش های  ی   ادامه  و  اجرا  از 

شیرجه،  اسب سواری و دوچرخه سواری کوهستان.
آنچه در فعاليت بدنی و تمرين در دوران بارداری 

بايد در نظر گرفته شود: 
بیش   FHRجنین قلب  ضربان  افزایش  ورزش  هنگام  در 
قلب  ندارد،ولی کاهش ضربان  ایرادی  دقیقه شود  در  بار  از۱6۰ 
جنین به کمتراز ۱2۰ بار در دقیقه نشانه اختالل درگردش خون 
شدت  تجویز  در  می باشد.  کننده  نگران  و  است  جفتی  رحمی 
دقیقه  در  باید سقف ۱4۰ ضربان  قلب،  براساس ضربان  ورزش 
را برای مادر در نظر داشت. با این وجود به علت افزایش ۱5 تا 
تعیین  استراحت،  در حین  مادر  قلب  تعداد ضربان  در  2۰ ضربه 
از  استفاده  ما  نمی رسد.  نظر  به  مناسب  ضربان  براساس  شدت 

مقیاس RPEرا توصیه می کنیم، بدین صورت که شدت ورزش 
از RPE معادل ۱5 تجاوز نکند. مطالعات نشان داده که زنهان 
با پیشرفت سن حاملگی به طور طبیعی از شدت و مدت ورزش 
می کاهند. تناوب انجام آن حداقل 3 بار در هفته است که کمک 
 2۰ حداقل  باید  ورزش  مدت  می کند.  فرد  به سالمت  شایانی 
دقیقه باشد. فعالیت مداوم به فرم منقطع ترجیح داده می شود .

تغییرات متعددی در حین حاملگی رخ می دهند که روی 
بافت  نخست تغییرات  گذارند.   می  اثر  ورزشی  های  توصیه 
پروژسترون،  هائی چون  تأثیر هورمون  تحت  که  است  همبند 
موضوع  این  می شود.  آسان تر  کشیدگی  قابلیت  که  استروژن، 
سبب حساس تر شدن، مفاصل به آسیب می شود. به علت تغییر 
است  ممکن  رحم  و  پستان ها  شدن  بزرگ  اثر  در  ثقل  مرکز 
اختااللتی در تعادل به وجود بیاید. این مسئله فشار بیشتری بر 
مفاصل ساکروایلیاک و لگن وارد کرده و باعث بروز اشکاالت 

تعادلی و افزایش خطر زمین خوردن می شود.
افزایش  اثر  در  که  است  عروقی  قلبی  تغییرات  دوم  تغییر 
3۰ درصدی میزان حجم خون مادر عارض می شوند. به عالوه 
ضربان قلب و برونده قلبی در حین استراحت باال می رود. سطح 
هماتوکریت در حین حاملگی کاهش می یابد، اما در حین فعالیت، 
افزایش غلظت هموگلوبین رخ می دهد. اهمیت این تغییرات در 
هنگام تجویز برنامه ورزشی در ادامه بیان می شود. تغییر سوم 
کیلوکالری   3۰۰ روز  هر  در  باید  باردار  افراد  است.  تغذیه  در 
شود.  برطرف  حاملگی  زمان  نیازهای  تا  کنند  مصرف  بیشتر 
استفاده از ورزش برای کاستن از وزن در حین حاملگی توصیه 
نمی شود. اکثر زنانی که شیر نمی دهند، پس از زایمان و تثبیت 
پیدا می کنند. حاملگی های  اضافه وزن  وزن حدود 3 کیلوگرم 
متعدد و متوالی می توانند به حدی افزایش وزن ایجاد کنند که 
از نظر طبی خطرساز باشد. خطر کم آبی )hydration( در حین 
باردار  از این مشکل، زنان  حاملگی باال است و جهت اجتناب 
باید قبل و بعد از ورزش به مقدار زیاد مایعات بنوشند. سه ماهه 

اول و سوم بارداری بسیار حساس می باشند. بنابراین:
از انجام خودسرانه ورزش در این دوران اجتناب کنید.

یک برنامه ورزشی جدید را برای اولین بار در دوران بارداری 
تجربه نکنید.

محیط مناسب ورزشی و مربی کارآزموده )ماما مربی( برای 
ورزش خود انتخاب نمایید.
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لباس و کفش مناسب ورزشی استفاده کنید  
در هنگام ورزش خصوصا در 3 ماهه آخر بهتر است از   
شکم بند مناسب دوران بارداری در طی فعالیت استفاده نمایید. 

به میزان کافی آب بنوشید.
در دوران بارداری از کاهش وزن پرهیز نمایید.

نگرش مثبت نسبت به روند و تغییرات فیزیکی خود داشته 
باشید.

تغدیه مناسب در کنار فعالیت مناسب بارداری آرام وسالمت 
کودک را به همراه خواهد داشت.

حدود ۱ ساعت قبل از تمرینات برای اجتناب از افت قندخون 
غذای سبک،کم چرب و مختصر میل کنید.

در زمان اجرا به بدن توجه کنید
شدت تمرین = توده بدن . میزان کارکرد تمرینی 

سه جلسه تمرین 3۰ الی 6۰ دقیقه ای بهترین و مناسب ترین   
حالت ورزش دوران بارداری است. 

بارداری  دوران  در  مادران  ورزش  هنگام  در  مهم  نکات 
مشاوره با پزشک قبل از اجرای تمرینات ورزشی انجام تمرینات 

در یک سطح صافو محکم 
تخلیه مثانه قبل از تمرینات ورزشی 

به  خوابیده  وضعیت  در  ورزشی  تمرینات  انجام  از  اجتناب 
پشت بعد ازهفته ۱2 حاملگی

پوشیدن لباس گشاد حین انجام تمرینات
وعده  آخرین  از  بعد  3ساعت  تا   2 ورزشی  تمرینات  انجام 

غذایی 
عدم ورزش در هوای گرم، مرطوب و ارتفاعات 

از ایستادن به مدت طوالنی پرهیزشود، زیرا سبب ادم )ورم( 
می شود.

جهت جلوگیری از کم آبی مادرتوصیه می شود که تمرینات 
مایعات  مقدارفراوان  به  مادر  و  شود  انجام  وغروب  صبح  در 
بنوشد، حتی اگر تشنه نباشد.مادر در صورت خستگی، دردشکمی 
شدید یا ناگهانی، درد قفسه سینه، درد ناحیه پشت ،خون ریزی 
احساس  یا  سرگیجه  واژن،  از  مایع   ناگهانی  خروج  واژینال، 
غش،کاهش حرکات جنین، کوتاهی تنفس یا دم شدیدا کوتاه و 
داشتن انقباض شکمی که بیشتر از 3۰ دقیقه بعد ازاتمام ورزش 
وجود داشته باشد، بایستی تمرینات ورزشی رامتوقف نماید و به 

پزشک مراجعه نماید.

باال رفتن از پله در ماه آخر بارداری 

در ماه نهم بارداری جنین به نهایت رشد خود رسیده و آماده تولد 
می باشد. حال که ماه آخر انتظار است و هر لحظه ممکن است فرزند 
شما پا به دنیا بگذارد، باید در انجام برخی از کارها احتیاط بیشتری 

کرده و منتظر بعضی پیشامدها باشید.
بعالوه جنین که تقریبا به مراحل پایانی رشد درون رحمی خود 
وارد  اشغال می کند که سبب  در شکم  را  زیادی  است فضای  سیده 
شدن فشار به دیافراگم و ریه های مادر می شود. بنابراین تنگی نفس 
را در این ماه به کررات تجربه خواهید کرد، فعالیت هایی همانند باال 
رفتن از پله ها می تواند منجر به افزایش ضربان قلب و به دنبال آن 
این حالت الزم  بروز  از  اجتناب  برای  تنگی نفس مادر شود.  تشدید 
بنشینید،  ها  پله  روی  بر  حتی  یا  و  ایستاده  پاگرد  هر  در  که  است 

استراحت کنید و سپس ادامه دهید.
سعی کنید که در هنگام عبور از پله ها در ماه آخر بارداری فردی 
نرده ها  به  را  این صورت حتما دست خود  باشد، در غیر  همراه شما 
زمین  از  مانع  بتوانید  تعادل تان  خوردن  برهم  صورت  در  تا  بگیرید 

خوردن شوید.
عوارض و مضرات باال رفتن از پله در بارداری

بارداری دوران حساسی است که در آن برای داشتن یک جنین 
سالم و یک بارداری به دور از درد سر الزم است نکات بسیار ظریفی را 
رعایت کنید. بسیاری از ماماها و متخصصین زنان بر این موضوع هم 
عقیده هستند که مادران باردار باید از دویدن و راه رفتن های طوالنی 

و سریع از پله ها پرهیز کنند.
باال رفتن های طوالنی و سریع از پله ها در دوران بارداری خصوصًا 
در سه ماهه اول و سوم می تواند فرد را در معرض خطر سقط جنین 
قرار دهد. علت این امر مربوط به فشار بیش از اندازه ای است که در 
به هر دلیلی  اگر شما  بر مادر وارد می شود.  پله  از  باال رفتن  هنگام 
یک بارداری پر خطر را پشت سر می گذارید، باال رفتن های طوالنی و 

سریع از پله ها در بارداری خطر سقط جنین را افزایش می دهد.
درصورت داشتن موارد زیر، توصیه می شود که به جای باال رفتن 

از پله ها، از آسانسور و یا پله برقی استفاده کنید:
سابقه افت فشار در هنگام باال رفتن از پله  

سابقه خون ریزی و لکه بینی در بارداری  
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توصیه هایی برای مراقبت از پوست دردوران بارداری 

برای  اغلب  بارداری  دوران  در  تغییریافته  جسمی  فشار 
کوچک  ترفند  چند  با  اما  است.  دشوار  باردار  خانم های 
با  ناراحتی را کاهش داد. خانم هایی که آگاهانه  این  می توان 
با  خوشایندی  احساس  می آیند،  کنار  تغییریافته  وضعیت  این 
شرایط ایجادشده خواهندداشت و بعد از تولد کودک آسان تر به 
وضعیت اولیه خود برمی گردند. در دوران بارداری بدن خانم ها 

تغییر می کند. 
کل  بلکه  می کند،  رشد  پیوسته  طور  به  شکم  تنها  نه 
ارگانیسم خود را با وضعیت تغییریافته و نیازهای کودک سازگار 
خواهدکرد. برای بدن مادر این یک فشار بزرگ است. با وجود 
تنش خانم باردار می تواند احساس خوشایندی داشته باشد، البته 

اگر حس جدید بدنش را بپذیرد و از چند توصیه تبعیت کند. 

1. ماساژ شکم با روغن
از طریق  پوست  دارد. گرچه  قرار  بارداری  راس  در  شکم 
برای  ویژه  مراقبت های  اما  می شود،  االستیک تر  استروژن 
پیشگیری از ترک و عالئم کشش ضروری است. روزانه پس 
آرامی  به  و  کنید  استفاده  لطیف  و  نرم  روغن  از دوش گرفتن 
نوک  با  محتاطانه  را  ماساژ  دهید.  ماساژ  شکم  پوست  روی 
انعطاف پذیرتر شود،  اینکه پوست  انجام دهید. برای  انگشت 

روغن را به شکل دورانی پخش کنید.

2. مراقبت محتاطانه از پوست صورت

پوست صورت خانم های باردار در دوران بارداری حساس تر 
ناپدید  پوستی  لکه های  است؛  مثبت  تاثیرات  اغلب  می شود. 
این  مقابل  در  اما  می دهند،  فرد  به  تازه  چهره ای  و  می شوند 

مورد ممکن است پوست بی نهایت خشک شود. در دوران بارداری 
استفاده کنید و  pH خنثی بسیار مالیم  با  از لوسیون شستشو  تنها 
هرگز از لوسیون صورت الکلی استفاده نکنید زیرا پوست را خشک 

می کند. 

3. استفاده از شامپوی ماليم

بارداری در  موها نیز از طریق تغییرات هورمونی در طول دوره 
معرض فشار قرار می گیرند. بسیاری اوقات خانم های باردار به دلیل 
رنج  دوران  این  در  بدحالت  و  بسیار چرب، شکننده  موهای  داشتن 
می برند. از طرفی، ممکن است موها انعطاف پذیرتر و پرپشت تر از 
قبل به نظر برسند. در هر صورت، برای مراقبت از موها تنها باید از 
شامپوی مالیم استفاده کنید. از آب داغ برای آبکشی موها یا حتی 

باد گرم سشوار برای خشک کردن موها استفاده نکنید. 

4. استفاده از پاک کننده مناسب صورت

جوش دوران بارداری، حتی با بهترین ماده ضدجوش روی پوست 
کامل  پاکسازی  بنابراین،  موثرباشد  نمی تواند  نشده  تمیز  صورت 

صورت صبح ها و شب ها ضروری است. 
از آنجا که صابون معمولی به الیه محافظ پوست آسیب می رساند، 
راحتی  به  باکتری ها  این صورت  غیر  در  نشود.  استفاده  است  بهتر 
می توانند مستقر شوند و مشکل لکه های پوستی در دوره بارداری را 
تشدید کنند. پاک کننده آرایشی و بهداشتی طبیعی و خوب عوامل 
مشتق  که  آلی(  سورفاکتانت)ترکیباتی  عوض  در  ندارد،  مصنوعی 
شده از مواد گیاهی است در آن وجود دارد. اگر چه این فوم ها کف 

نمی کنند، اما با محیط زیست سازگار و برای پوست مناسب اند. 
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5. حمام بخار صورت

رطوبت  برای  خوب  بسیار  آماده سازی  صورت  بخار  حمام 
رسانی یا ماسک صورت ضدآکنه پس از آن است. 

بخار منافذ پوست را باز و تمیز می کند و به عنوان درمان 
خانگی به شیوه طبیعی در برابر آکنه و جوش موثر است. حمام 
بخار بهترین روش برای پاکسازی عمقی و مراقبت از پوست 

است. 

• مواد الزم: 2-۱ لیتر آب داغ، یک کاسه بزرگ، 3 کیسه 
چای بابونه و یک حوله آماده کنید. 

آب جوش  کاسه  داخل  را  کیسه های چای  • روش کار: 
قرار دهید. سر خود را به سمت کاسه خم کنید و با یک حوله 
را  بیرون رود روی سر و کاسه  نتواند  طوری که هیچ بخاری 
از بخار صورت استفاده  بار در حمام  اولین  بپوشانید. اگر برای 

می کنید یا پوست حساسی دارید، ۱۰دقیقه زمان کافی است. 

به احساس خود توجه کنید. اگر احساس می کنید بخار بیش 
از حد گرم است می توانید حوله را بلند کنید و تهویه کوتاهی 

انجام دهید. 

خواهیدشد  متوجه  بگیرید،  بخار  حمام  منظم  طور  به  اگر 
هیچ چیز پوست شما را عمقی تر و موثرتر تمیز نخواهد کرد. 

6. استفاده از ماسک روغن درخت چای برای لکه 
های بارداری

به راحتی و به صورت انتخابی می توانید روغن درخت چای 
را برای درمان جوش در دوران بارداری استفاده کنید. ماسک 
جوش خاک رس و روغن درخت چای به سرعت ساخته می شود. 

• مواد الزم: 2-۱ قطره روغن درخت چای ارگانیک، ۱ 
قاشق غذاخوری خاک رس و آب. 

هم  با  را  مواد  تمام  ماسک  این  تهیه  برای  طرزتهيه:   •
ترکیب کنید و خمیر حاصل را روی پوست تمیز به جز اطراف 
الزم  تاثیرگذاری  برای  زمان  دقیقه  قراردهید.۱5-2۰  چشم 
است. صورت را با آب ولرم بشویید و از مرطوب کننده مناسب 

استفاده کنید.

7. استفاده از ماسک مخمر جوش
مخمر تاثیر ضد باکتری و ضدالتهابی دارد بنابراین از روند 

درمان طبیعی پوست پشتیبانی می کند. 
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جانباز ارفاد  و  باردار  زانن  مناسب  محیط 

بارداری
بارداری از حساس ترین ومهم  ترین مراحل زندگی زنان است.
و  اضطراب  افزایش  شناختی)مانند  این دوره باتغییرنیازهای روان 
ده  برون  و  وزن  مانند)افزایش  جسمانی  نیازهای  افسردگی(و 
تغییرات زیادي در کیفیت زندگي زنان بار است.بنابراین  قلبی(همراه 

دار در سـنین  مختلف  حاملگي  رخ  مي دهـد، کیفیـت  زنـدگي 
ابعاد متفاوت  سالمت و آسایش  جسمي، روانـي و اجتماعي افراد 
ذهني  دو  جنبه  کیفیت  زندگي  داراي  ابعاد  مـي گیـرد،  در بر  را 
علمی  علی رغم  پیشرفت های  است.  قابل اندازه گیري   وعیني 
روانی  مشکالت   جسمی  دوران  بارداری،  زمینه  مشکالت    در 
 هم چنان  موضوعی  مهم  در بهداشت زن باردار به شمار می رود.

دکوراسيون اتاق زنان باردار
بهتراست  که  رنگ  اتاق  خواب، روشن  و آرامش بخش  باشد؛ 
مثل  رنگ های  آبی، سبز و یاسی. سعی کنید از  رنگ های  تندی 
 مثل  قرمز دوری  کنید،چرا که  فشارخون وضربان قلب  را    افزایش  
می دهد که  این  مسئله  برای  مادر و جنین  مضر  خواهد  بود. استفاده 
 از تصاویر کودکان، تأثیر زیادی  در  ایجاد حس مثبت  دارد. توصیه  
روبه  روی  تخت  خوابتان  را  زیبا  کودک   تصویر  یک   می شود 
 آویزان  کنید. با این کار خواهید  دید که هر بار که می خوابید یا  بیدار 
می شوید این صحنه زیبا  لبخند بر لبتان خواهد نشاند. استفاده از 
و تخت خواب های   صندلی ها  کاناپه ها،  مثل   نشیمن های کوتاه 
و توصیه   داشته  برخاستن  و   نشستن   بسزایی  در  کوتاه، کمک  
می شود هنگام نشستن روی کاناپه از یک کوسن برای گودی کمر 
یا  پوف  قراردادن  استفاده  کنید.  دردهای کمری  از  وجلوگیری 

نور  از  خواهد  بود.  کمک کننده  بسیار  نشستن  هنگام   چهارپایه  
و تأثیرات  آن در این دوران غافل نشوید. همان قدر که نورهای  
مصنوعی و تند می تواند مضر باشد نورطبیعی خورشید بر روح 
گیاهان  و  بسیار مثبتی خواهد داشت.  تأثیر  و جنین،  مادر  وجان 
تنش های  بلکه  می کنند،  منتقل  را  حس عشق  تنها  نه   گل ها 
به گل ها حس خوبی  نگاه کردن  می دهند.  کاهش  نیز  را   محیط  
ندهید. دست  از  را  این حس  می آورد،  به وجود  درون انسان 

استفاده  رنگ روشن  گل های  از  احساس خوش،  افزایش  برای  
می تواند  دوران بارداری  در  گیاهان  به  ضمن،رسیدگی  کنید.در 
سیستم تهویه  بارداری  دوران  باشد.در  لذت بخشی  سرگرمی 
زیرا  بسیار حیاتی است؛  آشپزخانه  در  به خصوص  مطبوع 
به  را  آن ها  می افتد  اتفاق  بدن مادران  در  تغییرات هورمونی که 
در  نیز  دمایی بدنشان  تغییرات  و  حساس کرده  مختلف  بوهای 
که  خواهد داشت.توجه کنید  بسزایی  تأثیر  زندگی شان  کیفیت 

دمای مناسب این دوران 26 – 24 درجه سانتی گراد  است.

محيط کار زنان باردار
محیط  کار می تواند بر روند بارداری تأثیر بگذارد. زنان بارداری 
خود  کار کردن  به  همچنان  دوران بارداری  در  قصد دارند  که 
در محیط کار  قبل  به  نسبت  را  بیشتری  موارد  باید  ادامه دهند، 
بر  بسزایی  تأثیر  مواد سمی  مجاورت  در  کارکردن  رعایت کنند. 
خطرات محیطی  و  شرایط کاری  وهم چنین  دارد  روندبارداری 
نیز می تواند بارداری را با مشکل مواجه کند.آگاه بودن نسبت به 
می تواند  ایمنی  موارد  رعایت  و  محیط کار  در  موجود  خطرات 
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محیط کار را برای شما به محل امن تری تبدیل کند. کار کردن در 
نزدیکی مواد سمی می تواند برای زنان باردار خطرناک باشد. مواد 
داشته باشد  وجود  هرکسی  محل کار  در  می تواند  سمی خطرناک 
باشند. داشته  اطالعاتی  آنها  نسبت  باردار  زنان  است  الزم  که 

تأثیرهای جبران ناپذیری  جیوه  یا  سرب  مجاورت  در  کار کردن 
سقط  به  می توان  آن ها  از  که  خواهد داشت  شما  بارداری  بر 
جنین،زایمان زودرس،ایجاد نقص های مادرزادی یا رشد نامناسب 
مشابه  اثری  می تواند  هم  آلی  اشاره کرد.حالل های  جنین 
فلزات سنگین داشته باشد و در نهایت سالمت بارداری را به خطر 
نسبت به  باید  از جمله کسانی هستند که  نیز  زنان  آرایشگر  اندازد. 
تماس طوالنی  باشند.  هشیارتر  بارداری  دوران  در  محیط کارخود 
با موادشیمیایی که در سالن های آرایشی استفاده می شود، ممکن 

است مشکالتی را برای جنین ایجاد کند.

تاثيرات ورزش در زنان باردار
است  ممکن  ورم  و  بارداری،کمردرد،یبوست،خستگی  هنگام 
می تواند  شما  حین بارداری  در  بودن  فعال  شود.  ناراحتی  باعث 
باعث  کنید،کاهش دهد.ورزش  می  تجربه  که  را  دردفیزیکی 
جذب  و  کاهش تورم،هضم  نتیجه  در  و  گردش خون  بهبود 
موادمغذی  می شود.عالوه بر این گردش خون مناسب خطر ابتال 
را کاهش می دهد،در حالی که زمان زایمان  واریسی  به رگهای 
ورزش  اغلب  که  زنانی  است  داده  نشان  است،تحقیقات  متغیر 
دارند یک سوم  انجام می دهند،زایمان هایی که  متوسط و شدید 
یک  نمی کنند،ورزش  ورزش  که  است  زایمان زنانی  از  کوتاه تر 
فراهم کرده و  استرس را  روش مناسب است که شرایط رهاسازی 
موجب افزایش انرژی در زنان باردار می شود.امن ترین و مفیدترین 
ورزش در بارداری شناکردن،پیاده وری تند،دوچرخه ثابت،ایروبیک 
مالیم)تحت نظر مربی حرفه ای( و دستگاه های پله نوردی است.این 
ورزش ها به بدن آسیب وارد  نمی کنند، برای تمام اعضای بدن مفید 
هستند و تا زمان تولدنوزاد هم می توان آنها را ادامه داد.زنان باردار 
زایمان،به  از  بعد  به خصوص  به دنبال تمریناتی هستند که  بیشتر 

تعادل و هماهنگی بدنی زیادی نیاز نداشته باشد.

تاثيرات آلودگی صوتی بر زنان باردار
سر و صدا باعث تولد نوزادان زودرس،کم وزن و دارای نقص 
عضو می گردد.جنین قادر به شنیدن صداها و همچنین پاسخ به آنها 
می باشد.زنان باردار نبایستی ۱5 تا 6۰ روز پس از لقاح و بارداری 

در معرض سر و صدا قرارگیرند چرا که در این زمان ارگانهاي 
اصلي داخلي و سیستم اعصاب مرکزي جنین در حال شکل گیري 
مي باشند.با انقباض عروق مادر اکسیژن و مواد غذایي کمتري 
به جنین مي رسد.همچنین سرو صداي زیاد باعث کاهش برخي 

هورمون هاي مادر که بر رشد جنین تاثیرگذار است مي گردد.

تاثيرات آلودگی هوا بر زنان باردار
زنان باردار در طول بارداری در روزهایی که آلودگی هوا بحرانی 
و یا در مرز هشدار اعالم شده است نباید از خانه خارج شوند و در 
صورتی که ناچار به بیرون آمدن هستند حتمًا از وسایل محافظتی 
مصرف   خود  رژیم غذایی  در  است  بهتر  استفاده کنند.زنان باردار 
را  میوه ها  و  سبزی  همچنین  و  شیر  ویژه  به  مایعات فراوان 
شیر  مصرف  هستند،بگنجانند.  آنتی اکسیدانی  مواد  حاوی  که 
شیر  می دهد،زیرا  کاهش  را  بدن  بر  آلودگی هوا  مضر  تاثیرات 
سموم  کلسیم،خنثی کننده  و  منیزیم  فسفر،  بودن  دارا  دلیل  به 
هوا،مونوکسید  در  موجود  آالینده های  ترکیب  است.عمده 
کربن،ذرات معلق،سرب، دی اکسید گوگرد و دی اکسیدکربن 
است که قرارگرفتن در مجاورت این آالینده ها برای زنان باردار 
موجب  می تواند  دی اکسید گوگرد  تنفس  دارد.  ضرر  جنین  و 
شود. مادر  در  ریه ها  سیستم دفاعی  کاهش  و  نارسایی تنفسی 
در  را  آن ها  می تواند  زنان باردار  در  ریه  سیستم دفاعی  کاهش 
قرار دهد.آلودگی هوا حتی  به عفونت های ریوی  ابتال  معرض 
می تواند ناشی از مصرف سیگار توسط مادر باردار و یا اطرافیان وی 
باشد که در این صورت با اختالالت رشد جنین و یا تولد نوزادان 
با وزن کم روبرو خواهیم شد.والدینی که سیگار می کشند،موجب 
احتمال  و  بین برود  از  پسر بودن  در صورت  جنین  که  می شوند 
دختر شدن جنین افزایش یابد و جنین دختر نیز در صورت تولد 2 
برابر بیشتر در معرض سرطان قرار می گیرد. مادرانی که در طول 
دوران بارداری سیگار می کشیده اند، یک سوم کمتر از بقیه داراي 
تاثیر  نیز  این امر  فرزند پسر مي شوند.کارشناسان معتقدند علت 
مواد شیمیایی موجود در نیکوتین بر کروموزوم های مردانه اسپرم 
و تخریب آنها است.زنانی که در زمان بارداری سیگار می کشند 
کودک خودرا در معرض خطر حمالت قلبی و سکته مغزی در 
زندگی آینده اش قرار می دهند.سیگار کشیدن زنان باردار می 
تواند باعث آسیب دائمی به عروق جنین شود.این احتمال وجود 
منتقل  جفت  طریق  از  دودسیگار  در  موجود  ترکیبات  که  دارد 
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شده و مستقیما به دستگاه قلب و عروق جنین صدمه بزنند.
معلولیت

معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت های 
عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقض مادرزادی 
می شود.طبق  اطالق  روانی  یا  جسمانی  قوای  در  اکتسابی  یا 
اختالل  ایجاد  معلولیت،  بهداشت،  جهانی  سازمان  تعریف 
معلوالن  است  شده  دانسته  محیط  و  فرد  بین  رابطه  در 
به  عنوان  یک شهروند  برحقی که   و  نیازهای مختلف  عالوه بر 
تسهیالتی  و  امکانات  محل زندگی شان دارند،نیازمند  درشهر 
نیز  محل کارشان  و  خانه  آن،یعنی  از  درمحیط های کوچک تر 

هستند،
دکوراسیون داخلی مناسب افراد معلول

یکی از مهم ترین ویژگی های الزم در انتخاب خانه ای مناسب 
برای خانواده هایی که یکی از اعضای آن از معلولیت جسمی و حرکتی 
در رنج است،دسترسی آسان از فضای بیرون خانه به محیط داخل 
و برعکس است،اگر معلول جسمی خانه شما از عصا برای حرکت 
استفاده می کند،کفپوشی را برای پوشش کف محیط های مختلف 
خانه به خصوص آشپزخانه و سرویس های بهداشتی انتخاب کنید 
لیزنباشد،ولی  خیلی  و  داشته  کمی برجستگی  آن  که سطح 
این موضوع در مورد معلول روی صندلی چرخ دار درست برعکس 
روی آن  راحت تر  چرخ ها  باشد،  هرچه کف صاف تر  است؛چون 
حرکت می کنند.برای خانه ای که یک فرد معلول حرکتی در آن 
ملزومات  از  یکی  و سطوح شیب دار  ها  رمپ  دارد،وجود  وجود 
ممکن  باشند  نداشته  وجود  سطوح  این  اگر  که  است،چرا 
داخلی خانه  فضای  از  محدودی  تعداد  به  فقط  افراد  این  است 
صندلی  از  شما  خانه  معلول جسمی  باشند.اگر  داشته  دسترسی 
کاربردی  دیوارکوب های  نصب  می کند،هنگام  استفاده  چرخ دار 
مانند  دیگری  لوازم  و  ورودی خانه  در  طبقه،چوب لباسی  شامل 
عالوه  دهید.  قرار  مدنظر  را  او  دسترسی  سطح  و  اینها،ارتفاع 
براین،همه کلیدها و پریزها هم باید در ارتفاعی نصب شوند که 

برای معلول نشسته روی صندلی قابل دسترسی باشند.
خدمات ویژه ای که معلولین به آنها نیاز دارند

این خدمات ویژه عبارت اند ازخدمات حمل ونقل و فردکمکی 
برای  اشخاص معلول  به  کمک  خدمات  این  هدف  از  شخصی. 

زندگی معلولین  کردن  آسان تر  و  امور جامعه  در  شرکت کردن 
زندگی آرام  داشتن  برای  محیط شهری  است،مناسب سازی 
از  اقشارجامعه  تمام  رضایت مندی  با  همراه  بی دغدغه  و 
امکانات شهری،ازجمله مواردی است که به صورت یک استاندارد 
دارد. بسی طوالنی  سابقه  دنیا  کشورهای  تمام  المللی،در  بین 

معنی  به  نه تنها  ویژه  نیازهای  دارای  افراد  برای  اشتغال 
شبکه ارتباط  ایجاد  و  اجتماعی،خودکفایی اقتصادی  هویت یابی 
آنان  تلفیق اجتماعی  و  استقالل  در  بلکه  است  بین فردی 
معلول  و  ناتوان  مسأله افراد  عمده ترین  دارد.امروزه  نقش حیاتی 
به نفس  اعتماد  عدم  همه  از  بیش  و  روانی  و  مشکالت روحی 
افرادعادی  با  مقایسه  در  بیکاری فراوان  زمان  همچنین  و 
از  استفاده  قبیل مشکالت  از  مسایل اجتماعی  جامعه است.سایر 
وسایل ایاب وذهاب و مشکل عدم  بهره مندی از امکانات ورزشی 
فرد معلول  اهمیت هستند،مشکالت روانی یک  حائز  تفریحی  و 
که زاییده عدم آمیختگی او با محیط اطراف خود و انزواطلبی و 
گوشه گیری آن فرد است،می تواند اثرات جبران ناپذیری برجامعه و 
مناسبات حاکم بر آن داشته باشد،شناخت شیوه هاي مطلوب گذران 
اوقات فراغت معلولین و تبیین تأثیر آن برسالمت و شادابي آنها  
وهمچنین پیشرفت فرهنگي،اجتماعي و تحصیلي این عزیزان 
امري مهم اثبات شده است،شرکت در فعالیت هاي فراغتي عالوه 
بدست  و  آمادگي جسماني  کسب  مثبت رواني،در  جنبه هاي  بر 
عدم تحرک  مؤثراست،مسئله  بسیار  طبیعت  از  آوردن تجارب 
در  موجود  به مشکالت جسمي  توجه  با  معلول  افراد  در  بدني 
به گونه  از محیط و جامعه  ناشي  پیکره ي وجودي و مشکالت 
دیگر قابل بررسي است. این افراد از یک طرف داراي محدودیت 
نوع  طرف دیگر  از  و  هستند  معلولیت جسمي  دلیل  به  حرکتي 
ورزشي  هاي  فعالیت  به بعضي از  پرداختن  از  را  معلولیت،آنان 
بازمي دارد بنابراین مقوله فعالیت هاي ورزشي براي افراد معلول 
تأمین  آن  هدف  بررسی است،اولین  قابل  درماني  دو جنبه  از 
سالمتي و دیگري پیشگیري از مبتالشدن به بیماري هاي ثانویه 
امکانات عوامل اصلی در عدم  نبود  و  مالی  می باشد.مشکالت 
است.در  شده  ذکر  معلولین  فراغت  اوقات  از  مطلوب  استفاده 
صورت وجود امکانات،مطلوبترین و پرطرفدارترین نوع فعالیت 
مطرح  روی  پیاده  آن  از  بعد  شناو  معلولین،  دیدگاه  از  ورزشي 

شده اند.
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رویداد ماه

 عرفان باقرزاده

معانی  و  خاطرات  تداعی گر  فردی  هر  برای  خبرنگاری  واژه 
بسیاری می باشد. شغل خبرنگاری یک شغل سخت و در عین حال 
تناقض های  حاوی  و  عین خسته کننده  در  و  هیجان انگیز  آسان، 
ماه مرداد،  در  روز خبرنگار  بهانه  به  است.  این دسته  از  بسیاری 
شغل  این  به  راجع  بیشتر  کمی  ذهن آویز  در  تا  یافتیم  بهانه ای 

صحبت کنیم.
را  جامعه  اوضاع  از  روزمان  هر  آگاهی  و  روزمره  زندگی  ما 
اخباری را مخابره  مدیون خبرنگارانی هستیم که در هرشرایطی 
نباشد. به  می کنند که شاید دسترسی آن برای هر فردی راحت 
نظر نویسنده این مقاله هرکسی که برای آگاهی و مطلع کردن 
گروهی از مردم مطلبی را انتشار می دهد، در دسته خبرنگاران قرار 
می گیرد. با گسترش دنیای دیجیتال و پیشرفت ابزارهای اطالع 
رسانی، امروزه هر عضوی از جامعه می تواند یک خبرنگار بالقوه 
باشد که البته در صورتی در این دسته قرار می گیرد که اقدام به 

انتشار خبرهای غیرواقعی نکند. 
هر خبرنگاری موظف است به اصولی که برای اين 
شغل در نظر گرفته شده است پايبند باشد. اين اصول 

دربرگيرنده موارد زير است:
استفاده از منابع اصلی اطالعات و استفاده حداکثری از منابع 

دسته اول و بدون واسطه.
منتقل کننده خبر در صورت عدم دسترسی  منبع  نام  و ذکر 
محسوب  ادبی  سرقت  واسطه  منبع  ذکر  عدم  مستقیم.  منبع  به 
می شود. استفاده از چندین منبع اطالعاتی مرجع در موارد حساس 

و خاص.

بررسی صحت و واقعیت هر مطلب.
گزاراش منصفانه و به دور از هرگونه سوگیری.

حفظ اصل رازداری و محرمانه نگه داشتن منابع.
عدم قبول هدایا از طرف مورد گزارش برای جلوگیری از تحت 

تاثیر قرارگرفتن.
رعایت تمام اصول باال و همچنین اصول اخالقی نامحدود در 
وجود  به  انسان  برای  این شغل  که  کنار مخاطراتی  در  این شغل 
می آوردف باعث شده خبرنگاری یکی از سخت ترین و پرخطرترین 

شغل های دنیا محسوب شود.
خبرنگاران در هر حیطه ای که فعالیت می کنند اعم از ورزشی، 
زیر  همیشه   ... و  اقتصادی  سیاسی،  پزشکی،  اجتماعی،  هنری، 
در شرایط  ذره بین قضاوت مصرف کنندگان خبر هستند. همچنین 
بحرانی و نامطلوب انتقال خبر همیشه نخستین افرادی که کار آن ها 

به چشم می آید خبرنگاران هستند.
خبرنگار نیاز یک جامعه است. خبرنگار در هر لحظه باید آماده 
باشد تا صدای جامعه را به گوش مردمان آن جامعه برساند و بکوشد 
واقعیت های موجود زمانه را بدون جبهه گیری نشان دهد. خبرنگاری 
یک امر دائم االجرا در هر جامعه ای است و از این جهت است که 

می گویند خبرنگاران تعطیلی ندارند.
شغل  با  زحمت کش  قشر  این  همیشه  که  است  آن  به  امید 
طاقت فرسای خود بتوانند همانند همیشه روشنی و آگاهی را به ما 
هدیه بدهند و زندگی کردن در دنیای بی مرز اطالعات را برای ما 

راحت تر و سهل تر کنند.

گار ن خبر روز 

ربخاگن�ر 
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ربخاگن�ر 
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روی

دنیا را از قاب من ببین!

این  شد،  اختراع  عکاسی  دوربین  که  زمانی  از 
وسیله تاثیر بسیار زیاد و خاصی در بین مردمان هر 
دوره گذاشت. روز عکاسی بهانه ای است تا بتوانیم 

کمی راجع به گستردگی این هنر صحبت کنیم. 
را  دنیا  گاهی  که  هستند  ما  اطراف  در  افرادی 
زیباتر از ما می بینند. به تصاویری دقت می کنند که 
سایرین از آن ساده می گذرند. اگر این افراد عکاس 
می توان  که  می کنند  ثبت  را  تصاویری  باشند، 
آن  از  عمر  همه  حتی  و  سال ها  روزها،  ساعت ها، 
لذت برد. عکاسی نقش بی بدیلی در ثبت و ضبط 
خاطرات داشته باشد و قطعا یکی از عناصر تاریخ 
گسترده ترین  از  یکی  عکاسی  می آیند.  حساب  به 
شاخه ها  در  می توانند  عکاسان  و  می باشد  هنرها 
ماندگاری  به  و  کنند  فعالیت  مختلف  رشته های  و 

بی شک حافظه بصری ما مدیون عکاسانی است که وقایع آن دوره کمک کنند.  
در شرایط مختلف اقدام به ثبت تصاویری کردند که شاید 
داشته  دسترسی  آن ها  به  نمی توانستیم  خودمان  هرگز 

باشیم.
در سال ۱8۰2 میالدی بود که شوسیه به کمک امالح 
نقره، تاثیر ثبت تصویر بدون واسطه را کشف کرد. اختراع 
نگرفت  صورت  نفر  یک  توسط  عکس  ثبت  و  عکاسی 
گذر  و  تاریخ  طول  در  افراد  جمعی  تالش  حاصل  بلکه 
زمان و کامل شدن دانش نسبت به ثبت دائمی تصاویر 

بی واسطه باعث کامل شدن علم و هنر عکاسی بود.
دوربین های  دیجیتال،  دنیای  پیشرفت  با  با  امروزه 
اکنون  هم  نبوده اند.  مستثنی  امر  این  از  هم  عکاسی 
با  تصاویرر  عکاسی  دیجیتال  و  پیشرفته  دوربین های 

وضوح باال را برای بینندگان به ارمغان می آورند. 
در حال حاضر رشته عکاسی در زیرشاخه رشته هنر در 
دانشگاه های هنر تمامی دنیا تدریس می شود و عکاسی 

یک شغل مهم در عصر فناوری اطالعات می باشد.
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- گل و گیاه و باغبان

ی سالم 
ك زندگ

سب

زهرا خوش لهجه

در آپارتمان کوچکتان جنگل بسازید.

شفلرا )درخت چتر(  
با سالم و عرض ادب خدمت ذهن آویزی های عزیز

شفلرا یک گیاه اصالتا استرالیایی است که امروزه در دنیا 
به صورت آپارتمانی رواج پیدا کرده است.

ابلق که  بندی می شود: ۱-  تقسیم  به دو دسته  شفلرا 
دارای  که  معمولی   -2 است  رنگ  دو  برگ های  دارای 

برگ های تک رنگ سبز می باشد.
نحوه نگه داری:

نور: اگر که دوست دارید شفرا شما از نوع اول باشد باید 
به آن نور متوسط روبه باالیی بدهید ولی نه نوری مستقیم 
از نوع دوم  و شدید. ولی اگر دوست دارید که شفلرا شما 
باشد باید به آن نوری متوسط بدهید تا شفلرای شما دارای 
برگ های سبز رنگ شوند. معموال پنجره هایی که صبح تا 
ظهر افتاب دارند برای این گیاه مناسب است. هر چند روز 

یک بار گردانان را بچرخانید تا گیاهتان متواز رشد کند .
بار   3 هفته ای  گرم  هوای  تابستان  در  شفلرا  آبياری: 
به آب نیاز دارد، اما در زمستان هوای سرد هفته ای یکبار 
کمک  گیاه  این  شاداب شدن  به  نیز  پاشی  کافیست..غبار 
شدن،  بربراق  عالوه  تا  کنید  تمیز  آن را  می کند.برگ های 

تنفس بهتری داشته باشد.

خاک وگلدان:
 اگر گیاهان جوان است ، به علت رشد سریع آن بهتر است 
تا دوبار در سال گلدان را عوض کنید ،اما اگر گیاه بزرگ است، 
سالی یک بار کافی ست. با اگر تعویض گلدان برایتان سخت است،  
گیاهان  مخصوص  کود  و  خاک  است  بهتر  گل  تقویت  برای 

زینتی تازه را جایگزین خاک کهنه کنید.
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در آپارتمان کوچکتان جنگل بسازید.
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تکثير: 
 ۱5 کنید.قلمه  انتخاب  تکثیر  برای  را  تابستان 
سانتی را پس از جدا کردن برگ های پایینی در خاک 
دهید  قرار  مساوی  نسبت  به  موس  پیت  و  پرالیت 
اطراف خاک را فشرده آبیاری کنید. قلمه باید دور از 

نور مستقیم آفتاب باشد .
تکثیر  نیز  ساقه  خوابانیدن  طریق  از  گیاه  این 

می شود.شاخه را در خاک معمولی باغچه بخوابانید .

بيماری ها ودرمان:
برگ ها حالت ابلق خود را از دست می دهند؟!نور 
کافی نیست ،به محل روشن تری با نور غیر مستقیم 

انتقال دهید.
زیرین  سطح  ؟!  برگ ها  روی  قهوه ای  لکه های 
برگ ها را با سم حشره کش نفوذی سمپاشی وبعد از 

دو روز برگ ها را پاک کنید.
ساقه ها دراز فاصله برگ ها زیاد است؟!هوا برای 
گیاهان زیادی گرم است، به جای خنک تری انتقال 

دهید.
از  زیادتر  آبیاری  ومی ریزد؟!  شده  زرد  برگ ها 
،اجازه دهید سطح گلدان خشک شود  نیاز است  حد 

زهکش گلدان را نیز بررسی کنید.

دوران بارداری زمانی است که بعضی از خانم ها به دالیلی 
با مشکالتی روبرو شده یا به دلیل استرس و بی قراری، خواب 
از  دسته  این  در صورتی که جزو  می کنند.  تجربه  را  ناآرامی 
برای  که  می کنیم  توصیه  شما  به  هستید  باردار  خانم های 
اتاق خواب و همین طور  تغییر کوچکی در دکوراسیون  ایجاد 
بهبود خواب شبانه، این گیاهان را به خانه بیاورید. مطمئن 
باشید که از انتخاب شان پشیمان نمی شوید. این گیاهان زیبا 
می شوند شب ها  و سبب  می کنند  خوشحال  را  شما  مفید  و 

راحت تر به خواب بروید. 

1. ياسمن
گلی بسیار خوش بوست که در بیشتر مناطق دنیا برای 
تهیه دسته گل عروس به سراغش می روند اما به صورت گیاه 
آپارتمانی هم مورد استفاده قرار می گیرد. یاسمن بومی استرالیا 
و نیوزلند است، شاخه های بلند و گل های سفید کوچک با 5 
گلبرگ بسیار زیبا دارد. یاسمن به نور کامل نیاز دارد اما اشعه 

مستقیم آفتاب به برگ هایش صدمه می زند.
اگر یاسمن را به خانه می آورید هر ماه باید به آن رسیدگی 
جانبی  جوانه های  تا  کنید  هرس  را  سرشاخه هایش  و  کرده 
امریکایی  روانشناسان  تحقیقات  کنند.  رشد  و  تحریک شده 
گیاه  این  که  می دهد  نشان  جسوئیت  ویلینگ  دانشگاه  در 
افزایش هوشیاری شما را به همراه داشته و سبب می شود 
در طول روز کارهایتان را به شیوه بهتر و کامل تری به پایان 
نتایج  این  باشید. عالوه بر   بابت خوشحال  این  از  و  برسانید 
این  اتاق خواب شان  افرادی که در  بررسی ها نشان می دهد 
گیاه را پرورش می دهند نسبت به کسانی که از وجود این گل 

بی بهره اند، خواب شبانه بهتری دارند
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2. ژربرا

این گل زیبا نه تنها اتاق خواب شما را زیبا و با نشاط جلوه 
می دهد، بلکه سبب می شود وقتی خواب هستید راحت تر نفس 
صورتی،  قرمز،  مانند  مختلفی  رنگ های  در  گل  این  بکشید. 
غیر  اما  کامل  نور  به  و  می شود  دیده  نارنجی  و  زرد  سفید، 
مستقیم نیاز دارد. مراقب باشید که اشعه های مستقیم خورشید 
آبی  نیاز  ژربرا  این  بر  عالوه  نرساند.  آسیب  گلبرگ هایش  به 
نسبتًا باالیی دارد و به محض اینکه متوجه شدید سطح خاک 

خشک شده، باید نسبت به آبیاری آن اقدام کنید. 

3. آلوئه ورا

احتمااًل در عطاری  ها برگ های سبز و بلند آلوئه ورا را دیده اید که 
در درمان بعضی از مشکالت پوستی کاربرد دارند. نتایج بررسی های 
محققان ناسا نشان می دهد که آلوئه ورا یکی از بهترین گیاهان برای 
تمیز کردن هوای اتاق است و در طول شب اکسیژن خوبی تولید 
می کند؛ به این ترتیب شرایط برای خواب بهتر شما فراهم می شود. 
عالوه بر این نگهداری از گیاه آلوئه ورا بسیار ساده است. البته گرما یا 
سرمای شدید به گیاه آسیب می رساند و بطور معمول هر ۱2 تا ۱4 

روز یکبار به آبیاری نیاز دارد.
   

4. نخل آريکا

در  زیبا  نخل  این  راه دادن  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
شبانه  خواب  کیفیت  بهبود  در  نه تنها  خواب  اتاق  دکوراسیون 
تاثیر دارد، بلکه می تواند شرایط محیطی را برای افراد مبتال به 
به  کند.  بهتر  ها  سینوس  به  مربوط  مشکالت  یا  سرماخوردگی 
این دلیل که این گیاه رطوبت را به وارد محیط کرده و در نتیجه 
تنفس برای این قبیل افراد راحت تر می شود. اگر شرایط محیطی 
برای رشد این نخل فراهم باشد ممکن است ارتفاعش به سقف 
خانه شما هم برسد. بهتر است آن را در نزدیکی پنجره های شرقی 
یا شمالی قرار دهید. از آنجا که این گیاه بومی مناطق گرمسیری 
درجه   3۰ تا   ۱5 حدود  در  گرمی  محیط  باید  است  ماداگاسکار 
این  سانتیگراد را برایش فراهم کنید. در صورتیکه تصمیم دارید 
نخل را به خانه بیاورید یادتان باشد که به آبیاری روزانه نیاز دارد.
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5. پيچک انگليسی

و  آلرژی  آسم،  آمریکایی  کالج  پژوهشگران  بررسی 
ایمنولوژی نشان می دهد که پیچک انگلیسی یا عشقه 
در جذب آالینده های هوای داخل اتاق تاثیر گذار است. 
از این رو در صورتی که از آسم و آلرژی های فصلی رنج 
می برید شک نکنید که باید تعدادی از این گیاهان زیبا 
را در اتاق تان داشته باشید. این پیچک زیبا ساقه های نرم 
قلبی شکل  و  برگ هایش کوچک  و  دارد  باالرونده ای  و 
این  گیاه  این  نگهداری  برای  شرایط  بهترین  هستند. 
است که آن را کنار پنجره و در معرض نور غیر مستقیم 

خورشیدن قرار دهید تا از مزایایش بهره مند شوید.

6. اسطوخودوس

شاید شنیده باشید که رایحه اسطوخودوس آرام بخش 
تاثیر  روزانه  استرس های  کاهش  در  می تواند  و  است 
داشته باشد. در واقع گروهی از محققان بر این باورند که از 
لحاظ آرامش بخش بودن هیچ گیاهی به پای اسطوخودوس 
برای  رایحه درمانی  اجزای  از  یکی  به عنوان  و  نمی رسد 
خواب بهتر کاربرد دارد. اگر نور کافی را در اختیار این گیاه 
قرار دهید در آپارتمان هم قابل نگهداری است. بهتر است 
اسطوخودوس  برای  را  جنوبی  پنجره های  روبروی  جایی 
نیست  کافی  نیاز  مورد  نور  صورتی که  در  بگیرید.  د رنظر 
تا 3۰ سانتی متری  فاصله ۱5  در  را  فلورسنت  یک المپ 

گیاه قرار دهید. 

7. زبان مادر شوهر

شاید پیش خودتان فکر می کنید که مگر می شود با وجود زبان 
این بار  که  است  این  پاسخ  رفت؟  فرو  عمیقی  خواب  به  مادر شوهر 

می شود!
با پرورش این گیاه در خانه شب ها بدون فکر کردن به مشکالتی 
با مادر شوهر دارید راحت تر به خواب می روید. پس شک نکنید  که 
که به این گیاه حتما نیاز دارید. این گیاه با جذب دی اکسید کربن و 
افزایش تولید اکسیژن شرایط خوبی را برای خواب بهتر شما فراهم 
می کند. عالوه بر این ترکیبات سمی مانند فرمالدهید، تری کلرواتیلن 
و بنزن را از هوا جذاب کرده محیط سالم تری را در اتاق خواب شما 

ایجاد می کند. 
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زهرا  توانا

فرزند اول خود را براي پذیرش فرزند دوم آماده کنید

معموالً  یک کودک خردسال پس از به دنیا آمدن یک نوزاد 
جدید در خانواده به عادت هایی مثل مکیدن شست، آب خوردن 
از شیشه و خیس کردن خودش بازگشت می کند تا حداقل به 
توجه  هم  او  به  می بیند،  توجه  جدید  کودک  که  میزان  همان 

شود.
مادر،  خانواده  شامل  پدر،  که   توضیح  دهید  اول  به کودک 
خواهر و برادرهاست؛ و در بسیاری  از خانواده ها تعداد فرزندان 
آماده  نوزاد،  ورود  از  ماه  پیش   چهار  سه   یکی  است.   بیش  از 
 سازی  کودک  را شروع  کنید. اگر کودک  در سن  پیش  دبستان  
یا دبستان  است  این  آماده  سازی  را زودتر آغاز کنید. به  کودک 
 نگویید برایش  یک  دوست  یا همبازی  می  آورید، زیرا او به  علت  
خوابیدن  طوالنی  مدت  نوزاد و یا ناتوانی اش  در بازی  کردن  با 

وی، ناراحت می شود.
درباره  انتظار خود برای  ورود نوزاد، زیاد خوابیدن  شیرخوار، 
گریه  کردن  و ناتوانی  او در  بازی  کردن  با کودک، صحبت کنید. 
همچنین  عکس های  دوران  نوزادی  خودش  را به  او نشان  دهید. 
کودکان  بزرگتر گاهی  درباره  نحوه  به  وجود آمدن  نوزاد و این  
که  از کجا می  آید از شما سؤال  می  کنند. با توجه  به  سن آنها، 
درباره  تولد و جنسیت  برایشان  توضیح  دهید؛ اما اگر نمی  دانید 
چه  پاسخی  بدهید، جواب  ندادن  بسیار بهتر از ارائه  توضیحات 

 نادرست  است.
اجازه  دهید او حرکات  جنین  داخل  شکمتان  را احساس  کند. 
از همکاری  کودک  در آماده  کردن  اتاق  نوزاد نیز تشکر کنید. با 
همدیگر برای  فرزند جدید هدیه  بخرید. به  عالوه، می  توانید از 

طرف  نوزاد برای  کودک  بزرگتر هدیه  بخرید.

خواهر و برادرها حداقل در چند هفته اول مشتاق خواهند 
بود که در کارهای نوزاد کمک کنند. بگذارید زیر نظر شما آنچه 
از دستشان برمی آید، انجام دهند. این کار باعث خواهد شد که 

بین آنها پیوندی صمیمی برقرار شود
هنگام  رفتن  به  بیمارستان  از کودک  خداحافظی  کنید و او را 
از بازگشت  خود مطمئن  سازید. اگر در شرایط  نامناسب  هستید 
آماده  کنید که  در آن   یادداشتی   باید  یا کودک  خواب  است،  و 
درباره  زمان  برگشت  شما و احساستان  نسبت  به  او نوشته  شده 
 باشد تا کودک  خود آن را بخواند یا توسط  پدر و یا یک  بزرگتر 

بتواند از آن آگاه  شود.
کنید.  دور  دوم  فرزند  از  را  اول  فرزند  نکنید  سعی  هرگز 
به  است  ممکن  اول  فرزند  اینکه  تصور  با  والدین  از  بسیاری 
فرزند دوم آسیب برساند فرزند دوم را از او دور نگه می دارند 
که این کار به هیچ وجه درست نیست و باعث بروز حسادت در 

فرزند اول خواهد شد. 
مادر با تولد فرزند دوم همچنان باید نوع ارتباط فرزند اول 
با دوم را مدیریت کند یعنی کماکان مسئولیت هایی را به فرزند 
اول در خصوص نگهداری و مراقبت از فرزند دوم بدهد تا تعامل 
به یک  فرزند دوم  وقتی  بیشتر کند.  را  و دوم  اول  فرزند  بین 
سالگی رسید الزم است از اتاق والدین جدا شود. در 6 ماه اول 
الزم است کودک کنار والدین بخوابد، در 6 ماهه دوم توصیه 
خواب  اتاق  در  همچنان  اما  مجزا  تختی  در  کودک  شود  می 
والدین خود باشد و اما در 6 ماه سوم بهتر است کودک از اتاق 

والدین خارج شود و در اتاق فرزند اول بخوابد. 
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بین  ارتباطی  فضای  به  کار  این 
فرزند اول و دوم کمک بخواهد کرد. 
این  است  ممکن  اول  فرزند  معموال 
که  در شرایطی  باشد  داشته  را  حس 
فرزند دوم کنار والدینش خوابیده، او 
همین  به  و  شده  رها  تنها  نوعی  به 
دلیل خود را تنها رها شده و به همین 
و  کند  می  حس  تنها  را  خود  دلیل 
ایجاد می شود،  او  در  حس حسادت 
بروز  باعث  اینکه  از  قبل  بنابراین 
چنین حس هایی در فرزند اول شویم 
شرایطی  چنین  مورد  در  است  الزم 
کنیم  سازی  شفاف  اول  فرزند  برای 
ماه  چند  در  دهیم  توضیح  برایش  و 
اول برحسب نیازهای فرزند دوم الزم 
این  با  بخوابد.  والدین  کنار  او  است 
کار حساسیت ها را به حداقل خواهیم 

رساند.
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تاثیر رواني فرزندان سالم، در خانواده هایي 
كه پدر یا مادر معلول دارند

معلولیت قدرت غریبی دارد و می تواند بر تمام تعاریفی که 
خود شخص و دیگران از او دارند تاثیر بگذارد و گاهی تسلطش 
و  قومی  تعلقات  اجتماعی،  نقش های  تمام  از  که  است  چنان 

شغلی نیز فراتر می رود. 

جدای از مشکالت فراروی این گروه از معلوالن، فرزندان 
و  می شوند  متاثر  خود  والدین  معلولیت  تبعات  از  نیز  آنها 
خواه ناخواه تحت تاثیر معلولیت پدر و مادر خود قرار می گیرند؛ 
 البته تاثیرپذیری فرزندان از معلولیت والدین به معنی تاثیرپذیری 
نحوه  و  تربیت  نوع  که  است  این  منظور  بلکه  نیست،  منفی 
پرورش این گروه از فرزندان به طور طبیعی با دنیای معلولیت 

والدینشان گره می خورد.

مختلفی  گونه های  به  نیز  فرزندان  با  والدین  ارتباط گیری 
تقسیم  و...  رفتاری  عاطفی،  کالمی،   ارتباط های  همچون 
روش ها  این  از  مختلف  شرایط  تحت  والدی  هر  که  می شود 
بهره می گیرد،  اما بسیاری از افراد دارای معلولیت حسی به دلیل 
شرایط جسمی که دارند،  معموال در برقراری ارتباط با فرزندان 

خود دچار مشکل هستند.
زبان اشاره و خط بریل ازجمله این زبان های ارتباطی است 
که به ترتیب برای ناشنوایان و نابینایان استفاده می شود.اگرچه 
در ظاهر، آموزش این زبان های ویژه برای کودکان خانواده های 
معلول الزامی نیست.اما در کل فایده چنین کاری این است که 
والدین و فرزندان، دغدغه و حرف های همدیگر را بهتر می فهمند،  
اما اگر در این کار غفلت شود، شرایطی پیش می آید که والدین 
معلول و کودکانشان در دو دنیای متفاوت با هم زندگی خواهند 
مشاوران،  راهنمایی های  از  گرفتن  کمک  با  می توانند  والدین 
معلوالن  زبان  با  براحتی  فرزندشان  که  کنند  ایجاد  شرایطی 

حسی ارتباط برقرار کند.
خصوص  در  فرزندان  به  دادن  کامل  اطالعات  گاهی 
ویژگی های معلولیت، اثرات بسیار مثبتی روی کودکان خواهد 
داشت و باعث می شود فرزندان با دنیای حقیقی والدین معلول 
خود بیشتر آشنا شوند؛ ازجمله مهم ترین فواید این کار،  نزدیکی 
بیشتر والدین با فرزندان است و همان طور هم که می دانیم، 
فاکتور  یک  یکدیگر،  به  والد  و  کودک  صمیمیت  و  نزدیکی 

اساسی در تربیت کودک محسوب می شود.
پدر و مادر معلول باید در نهاد خانواده، اقتدار و شأن الزم 
را داشته باشند؛  البته اقتدار و مدیریت یک امر کامال روحی و 
از  آنها  باعث شود  والدین  اگر شرایط جسمی  اما  روانی است، 
بیایند،  آنگاه معلولیت والدین  اقتدار روحی خودشان هم کوتاه 

موجب به هم ریختگی نهاد خانواده خواهد شد. 
اگر والدین معلول از وضعیت جسمی خود مدام گالیه کنند 
برای  از خود   قابل ترحم  و در واقع یک شخصیت ضعیف و 
کودکشان به تصویر بکشند، در آن صورت خیلی سخت است که 
آن کودک بتواند با والدینش ارتباط خوبی برقرار کند و احتماال 
از  الگوگیری  جای  به  کودک  می شود  موجب  موضوع  همین 
رفتارهای پدر و مادرش،  از رفتارهای افراد و گروه های دیگری 

الگوبرداری کند.
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 اثرات بمباران شیمیایی نه تنها 
وضعیت روانی، جسمانی و عاطفی 

مصدومین      را تحت تاثیر قرار می دهد 
بلکه وضعیت خانوادگی، کیفیت زندگی 

زناشویی و سالمت روانی همسران و 
فرزندان افراد مصدوم را نیز تحت تاثیر 
قرار می دهد. در واقع نیمی از جانبازان 
به دلیل معلولیت خویش باعث ایجاد 

تنش در محیط خانواده می شوند. وجود 
فردی معلول در خانواده، با معلولیت های 

جدی می تواند بر انسجام خانواده و 
خصوصًا زندگی فردی و اجتماعی تأثیر 
سوء گذاشته و منجر به بروز مشکالت 

عاطفی و خانوادگی گردد. چندین مطالعه 
نشان داده اند که همسران جانبازان 

شیمیایی، از مشکالت روان شناختی 
گسترده ای چون افسردگی، عالیم 

روان تنی، اضطراب و مشکل در روابط 
بین فردی رنج می برند. اثرات منفی 
شدید و ماندگاری را بر سازگاری و 
رضایت زناشویی، کارکرد عمومی 

خانواده و سالمت روانی شریک زندگی 
دارد که منجر به پرخاشگری، خشونت 

در خانواده، مشکالت جنسی، طالق 
و فرزند پروری نامناسب می گردد. 

مطالعات دیگری نیز نشان داده اند که در 
خانواده های افراد جانباز، وقوع خشونت 

و پرخاشگری فیزیکی و کالمی بر 
علیه فرزندان و همسر شایع تر است.
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 زهرا  زارع

آشنایی با رشته ی مامایی

رشته مامايی

علوم  های  رشته  زیرمجموعه های  پرطرفدارترین  از  یکی 
تربیت  رشته  این  از  هدف  می باشد.  مامایی  رشته  پزشکی، 
کارشناسان متعهد در زمینه آموزش و خدمات مامایی است و فارغ 
التحصیالن این رشته می توانند در جهت تامین سالمت مادران و 
کودکان جامعه قدم بردارند. در میان مشاغل نیز مامایی)در شکل 
سنتی آن( یکی از قدیمی ترین مشاغل است .البته دانش مامایی 
امروزه بر اساس مشاهده،  آموزش، پیشگیری، تحقیق، تشخیص 

و درمان بنا نهاده شده و مثل گذشته براساس تجربه نیست.
سپری  را  مامائی  آموزشی  دوره  که  است  شخصی  ماما 
کرده است و قادر به نظارت و مراقبت زن در دوره بارداری، زایمان 
و پس از زایمان بوده و با مسئولیت پذیری خویش هدایت زایمان 
را به عهده می گیرد. نقش برجسته ماما در ارتباط با مادر و کودک 
نحوه  ،آموزش  ازدواج  حین  و  بعد  قبل،  مشاوره  به  و  می باشد 
زایمان  و  بارداری  دوران  در  کودک  از  مراقبت  خانواده،  تنظیم 
طبیعی و سزارین، مراقبت بهداشتی مادر و کودک در زمینه های 

بهداشت می پردازد. 
یک  آیا  که  می پردازد  موضوع  این  به  ماما  بارداری  از  قبل 
یا  مادر  برای  بارداری  دارد؟ویا  را  شدن  باردار  توانایی  خانم 

کودک مشکل یا خطری را ایجاد می کند؟ به طور مثال بانوانی که 
مبتال به دیابت، بیماری قلبی پیشرفته هستند و یا سابقه خانوادگی 
ناهنجاری های ژنتیکی دارند و یا اینکه چندین بار تجربه سقط جنین 
و  بارداری  تا  ماما مشورت کنند  با  بارداری  از  باید قبل  را داشته اند 

زایمان  بی خطری را بگذرانند.
درزمان بارداری، فرد باید طبق دستورات و توصیه های ماما عمل 
کند و به کلینیک های مراقبت در بارداری مراجعه کند تا از سالمت 
خود و فرزندش آگاهی پیدا کند. در دوران بارداری فرد در فواصل 
زمانی مشخص به ماما جهت معاینه مراجعه می کند درمرحله زایمان 
ماما بررسی های الزم را جهت اطمینان از آمادگی الزم مادر برای 
زایمان نحوه ی  و  زنان  انجام می دهد. پزشک متخصص  را  زایمان 
زایمان را مشخص می کند و اگر جنین از حالت طبیعی خارج شود 
بر عهده متخصص است که مسئولیت زایمان را برعهده گرفته است. 
بعد از مرحله زایمان کنترل سالمت فرزند و مادر و نحوه رشد او تا 
حدودی بر عهده ماما می باشد .در مرحله آخر بهداشت مادر و نوزادز 
مورد توجه قرار می گیرد. ماما در جریان تمام امور از روزهای اول تولد 

تا 6 سالگی نظیر واکسیناسیون می باشد.
زنان،  درمانگاه های  در  ماما  مطرح شده  موضوعات  عالوه بر 
و  رحم  دهانه  سرطان  اولیه  پیشگیری  برای  خصوصی  مطب های 

سرطان پستان در بانوان فعالیت دارد.
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رشته ی مامايی مناسب چه افراديست؟
احساس  دارای  صبور،  افرادی  مناسب  مامایی  رشته ی 
و  بارداری  دوران  در  که  زنان  است.  عالقه مند  و  مسئولیت 
زایمان شرایط سخت و حساسی را پشت سر می گذارند و ماما 
باید به قدری صبور باشد تا عالوه بر اینکه به فرد آرامش دهد 
بتواند تمام امور و سالمتی آن ها را کنترل کند. دانشجوی رشته 
مامایی باید آمادگی الزم جهت شب کاری و رویارویی با صحنه 
باشد و به کارهای  و دروس عملی  را داشته  ناخوشایند  های 

عالقه  داشته باشند.
این  رشته  در  مامایی :  و گرایش های  رشته   قاطع  تحصیلی  
حال  حاضر در مقاطع  کاردانی ، کارشناسی  پیوسته ، کارشناسی  

ارشد ناپیوسته  و دکتری  در داخل  کشور ارائه  می گردد.
مقاطع تحصیلی وبازارکار رشته مامایی:

کاردانی ،  مقاطع   در  رشته   این   در  ادامه تحصیل  امکان 
کارشناسی  پیوسته ، کارشناسی  ارشد ناپیوسته  و دکتری  وجوددارد. 
رشته مامایی  در مقاطع  کاردانی  و کارشناسی  به  صورت  عمومی  
ارشد دارای  دو گرایش   اما  در مقطع  کارشناسی   ارائه  می شود. 

بهداشت  مادر و کودک  و گرایش  آموزش  مامایی  است.
در  می توانند  مامایی   کارشناسی   دوره   فارغ التحصیالن  
و....  بهداشت   آموزش   و  آناتومی   فیزیولوژی ،  مانند   رشته  هایی  

ادامه  تحصیل  دهند.
تعداد واحدهای  درسی  که  دانشجو در مقطع  کارشناسی  طی 
دروس   واحد   2۰ شامل   که   می باشد   واحد   ۱35 حدود  می کند 
عمومی ، 2۰ واحد دروس  پایه  و ۱۷ واحد دروس  اصلی ، 62 واحد 
دروس  تخصصی  و ۱6 واحد کارآموزی  است. دوره  کارآموزی  
هر درس  در بخش  یا درمانگاه ها و زایشگاه ها با سرپرستی  مربی  

به  طور مقطعی  هم زمان  با گذراندن  واحد نظری  ارائه  می شود.
یک ماما می تواند در مراکز بهداشتی و طرح پزشک خانواده،  
بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاه ها به عنوان مربی خدمات 
خانواده  بهداشت  کارشناس  مدارس،  بهداشت  مربی  بهداشتی، 

فعالیت داشته باشد.
می توانند  کارشناسی  مدرک  با  مامایی  فارغ التحصیالن   
بهداشتی درمانی  خدمات  ارائه  جهت  مطب  نمودن  دایر  برای 
به عنوان   توانند  ارشد مامایی می  فارغ التحصیالن  اقدام کنند. 
سوپروایزر  و  درمانی   مختلف   بخش های   مدیر  و  سرپرست  

آموزشی  در بیمارستان ها و یا در پست های  مدیریتی  و ستادی  
در مراکز بهداشتی ـدرمانی  استخدام شوند.
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معرفی رشته ی عکاسی 

عکاسی
زمینه   در  متفاوتی   فنون   و  علوم   با  عکاسي   رشته   دانشجویان  
خبري ،  عکاسي   به   عکاسي   رشته هاي    و  می  شوند.  آشنا  عکاسي  
این  از  هریک   می شوند .   تقسیم  پرتره  و  طبیعت   علمي ،  تبلیغاتي ، 
نمي توان  طي  چهار سال   که   دارد  دنیاي  گسترده اي   رشته ها  خود 
نیاز  با آن به طورکامل آشنا شد. گروهی معتقدند آموزش عکاسی 
به تحصیالن دانشگاهی ندارد و کامال تجربی است. یک  دانشجوي  
عکاسي  مي تواند طي  مدت  کوتاه تري  این  اطالعات  را به دست آورد؛ 
در واقع  معلوماتي  را که  یک  عکاس  تجربي  طي  مدت  طوالني  به  
دست  آورده، یک  دانشجو در مدت  چهار سال  آموزش  دانشگاهی 
که   زمان   از  لحظه هایي   گزینش   و  ثبت   به   عکاس   فرامی گیرد. 
مناظر  علمي ،  پدیده هاي   انساني ،  حاالت   از  نمایشي   دربردارنده  
نوار حساس   بر روي   یا هر موضوع  دیگري  که  قابل  ثبت   طبیعي  

فیلم   باشد، می پردازد.
این  انتخاب  از یک  سو برپایه  شناخت  فرهنگ  جامعه  و شناخت  
تطبیق   و  انتقال   بر  دیگر  سوي   از  و  بوده  استوار  هنرها  عمومي  
با فن شناسي  و علوم  مربوط  به  عکاسي  تکیه  دارد. مهمترین   آنها 
باهم  دو  این   و صحیح  جا  به   تلفیق   از  است   عبارت   عکاسي   کار 
عکس   اصلي   قالب   ساخت   به   عکاسي   در  فن شناسي   زیرا   است. 
کمک  کرده و شناخت  فرهنگ ، جامعه  و هنر به  ساخت  محتواي  کار 

همراهی  مي رساند.
عکاس  شاخه های  از  یکی  خبری،  عکاسی  خبری:  عکاسی 
می باشد. عکاس خبری با شیوه خاص عکاسی خود داستان نمایشی 

جالبی را به تصویر می کشند و با ارائه آن، همه را به دیدن آن 
دعوت می کند. عکاسی خبری با دیگر انواع عکاسی متفاوت 
است و افراد مشغول دراین حوزه باید عکس را طبق خواست 
چهارچوب  و  خبرنگاری  اصول  با  مطابق  و  رسانه  یا  نشریه 

اخالقی تهیه کنند.
افراد عالقه مند به ادامه تحصیل در رشته عکاسی، باید هنر 
پیش پا  افتاده  موضوعات  ثبت  و  دیدن  باشند.  داشته  را  دیدن 
ولی زیبا و غیر معمول باعث تفاوت دید عکاس و افراد عادی 
باید  می آورند  روی  عکاسی  شغل  به  که  کسانی  خواهد شد. 
اطالعات عمومی گسترده و مناسبی داشته باشند و تا بفهمند 

چه زمانی و چه مکانی مناسب عکاسی از تصاویر ناب است.
واحد  پایه،23  دروس  واحد   32 باید  عکاسی  دانشجویان 
دروس  واحد   ۱۰ و  تخصصی  دروس  واحد   56 اصلی،  دروس 

اختصاصی را بگذرانند.
مطبوعات   جذب   عکاسی   رشته   فارغ التحصیالن   بیشتر 
زیرا  می شوند  سیما(  و  صدا  اسالمی،  جمهوری  )خبرگزاری 
امروزه شاهد گسترش  مطبوعات  و نیاز آن ها به  عکاسان  ماهر 
و هنرمند هستیم . برپایی  نمایشگاه های  صنعتی  مختلف و توجه  
افراد به  آگهی های  تجاری  و فرهنگی  نیز موجب شده که  تعداد 
تبلیغاتی  شوند، حوزه   از فارغ التحصیالن  جذب  عکاسی   زیادی  
انتشارات  نیز گروهی از فارغ التحصیالن  این  رشته  را استخدام 
می کند. هم چنین این افراد می توانند به تدریس نظری و عملی 

عکاسی نیز بپردازند.
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خبرنگاری
 خبرنگاری

خبرنگار فردی است که با استفاده از منابع خبری، وظیفه تهیه 
و  جامع  و  کامل  تصویری(  یا  صوتی  مکتوب،  صورت  )به  گزارش 
اخبار  تهیه  برای  دارد. خبرنگار  به عهده  را  واقعه  از یک  قابل پخش 
دوردست  مکانی  گاهی  یا  دور  راه  از  تلویزیون  یا  رادیو  روزنامه، 

گزارش تهیه می کند.
یا ورزشی  خبرنگاران به رویدادها وحوادث سیاسی، اجتماعی و 

عالقه مند هستند و مهارت های نوشتاری قابل توجهی دارند.
دانش الزم برای انتخاب این شغل شامل موارد زیر می باشد:

مثل  انگلیسی  زبان  محتوای  و  ساختار  دانش  انگلیسی:  زبان 
ترجمه و امالی کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.

و  فنون  و  ارتباطات  رسانه،  تولیدات  دانش  رسانه:  و  ارتباطات 
روش های انتشار اطالعات.

رویه  قانونی،  های  دستورالعمل  قوانین،  دانش  دولت:  و  قانون 
های قضایی، مقررات دولت ها، احکام قوه مجریه، قوانین کارگزاری 

و فرایند سیاست دموکراتیک.
عملیات  و  کنترل  جهت،  تغییر  پخش،  انتقال،  علم  مخابرات: 

سیستم های مخابراتی
و  مهارت  به  خبرنگار  الزم  دانش های  عالوه بر   

توانمندی هايی نيازمند است:
و  مطالعات  اثر  بر  گفتاری  ممتاز  مهارت  این  گویی:  بداهه    )۱
تمرین های بیانی به دست  می آید. لحظات غافلگیرکننده در این شغل 
کم نیست. خبرنگار باید برای این  مواقع  آمادگی الزم را داشته باشد.

در  رسانه ها  موفق  خبرنگاران  احساسات:  بر  2(غلبه   
با  همدلی  نمی شوند.  احساساتشان  تسلیم  خبری  گزارش های 
مخاطبان متفاوت از این بحث است. حضور خبرنگار در صحنه 
خبر برای عینیت بخشیدن دقت، صحت و جامعیت خبر می باشد.

صدای  گفتاری،  اندام  سالمت  داشتن  مناسب:  بیان   )3
ویژگی های  دیگر  از  غیرمصنوعی  و  خبری  لحن  مناسب، 
خبرنگار می باشد. از مهارت های خبرنگاران آموزش دیده  تنفس 
لحن  انتخاب  و  صدا  از  درست  استفاده  و  صدا  جنس  درست، 

مناسب برای بیان می توان اشاره کرد.
4(آشنایی با نگارش و تنظیم خبر:این مهارت باعث موفقیت 
نگارش  می شود.  آن  مخابره  یا  خبر  متن  نوشتن  در  خبرنگار 
صحیح و بدون اشتباه و رعایت زبان معیار و ایجاز در جمله بندی 

مهارتی است که خبرنگار باید آن را فراگیرد.
 5(مهارت ارتباطی: توانایی ارتباط با هر فرد در هر موقعیتی 
با صحنه  را  خود  بتواند  باید  خبرنگار  محدودیت.  بدون  تقریبًا 
و  ملی  جشن های  جنگ،  سوزی،  آتش  سیل،  زلزله،  تصادف، 
مذهبی، مراسم ویژه، راهپیمایی ها و نمونه های مرتبط هماهنگ 

سازد.
  6(مهارت خوب گوش دادن و پرسشگری

۷(مهارت تحقیق و جستجو
 8(اعتماد به نفس باال

 9(مهارت های ارتباطی
 ۱۰(توانایی جمع آوری سریع اطالعات 
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مشاغل

مامايی 
بی شک تولد یکی از هیجان انگیزترین بخش های زندگی 
بشر است. از گذشته تا به امروز افرادی در مراحل بارداری 
به حفظ سالمتی  تا  زایمان حضور داشته اند  زنان و درحین 
بارداری،  زنان و فرزندان آن ها در مراحل مختلف همچون 
کنند.  کمک  آنها  فرزندان  کودکی  دوران  و  تولد  و  زایمان 
به  بشریت  برای  زندگی  زیبای  و  مهم  حرفه ی  این  قدمت 
که  و شغل  رشته  این  برمی گردد.  حوا  و  آدم  آفرینش  دوره 
درگذشته دور به صورت سنتی و امروزه به صورت مدرن آن 

در جامعه وجود دارد، مامایی نامیده می شود.
و  صبوری  باال،  بسیار  مسئولیت پذیری  نیازمند  مامایی 
عالقه به حوزه زنان می باشد چرا که ماما با حضور در یکی از 
حساس ترین و مهم ترین دوره های زندگی زنان نقش مهمی 
را ایفا می کند نقشی که در هر تولد با سالمتی و حفظ زندگی 

دو فرد یعنی مادر و نوزاد در ارتباط است .
مامایی یکی از رشته های گروه علوم پزشکی و بهداشت 
می باشد که درآن دروسی همچون بهداشت، بارداری و زایمان، 
مراقبت های  و  نوزادان  شناسی،  جنین  زنان،  های  بیماری 
مربوط به آن ها، تشخیص بیماری های بارداری و تغذیه مادر 
وکودک و بیماری های مربوطه و جراحی مربوط به مامایی به 
صورت تئوری و عملی تدریس می شود. در ایران این رشته 
این رشته  التحصیالن  ارائه می شود و فارغ  برای زنان  تنها 
می توانند در مراکز بهداشتی، بیمارستان ها، زایشگاه ها، مراکز 
ناباروری و درمانگاه ها مشغول به کار شوند و یا به مشاغلی 
مثل مربی بهداشت در مدارس و مراکز آموزشی ومراقبتی و 
یا کارشناس بهداشت در مراکز دیگر مشغول به کار شوند؛ 
از مزایای این رشته می توان به وجود شرایطی برای گرفتن 
اخذ مجوز و شماره نظام پزشکی برای دایرکردن مطب پس 
از دوره کارشناسی اشاره کرد که قابلیت استقالل شغلی فرد 
به صورت  مجوز  با کسب  می تواند  ماما  و  میکند  فراهم  را 
البته الزم  ارائه دهد  را  بهداشتی  و  درمانی  مستقل خدمات 

نمی تواند  زنان  متخصص  حضور  بدون  ماما  که  است  ذکر  به 
عمل های مربوط به زایمان مثل عمل سزارین را انجام دهد.

مقاطع  در  تحصیل  امکان  مامایی  فارغ التحصیالن  برای 
کارشناسی ارشد و دکتری درگرایش های مختلف وجود دارد، با 
فوق  مشاغل  جز  به  رشته  این  در  تکمیلی  تحصیالت  داشتن 
می توانید مشاغلی همچون مدیریت و یا سرپرستی بخش های 
مختلف مراکزدرمانی و بیمارستان ها و یا پست های مدیریتی در 
وظیفه ی  بدانید  است  بیاورید. خوب  به دست  را  مرتبط  مراکز 
ماما تنها به زایمان محدود نمی شود بلکه ماما نقش مهمی در 
بارداری و بررسی شرایط زنان در تشخیص  از  مشاوره ی قبل 
بیماری ها و بررسی آمادگی فرد برای باردار شدن را به عهده 
کنترل  همینطور  می دهد.  افراد  به  را  الزم  آگاهی های  و  دارد 
بهداشت و شرایط سالمتی مادر و کودک پس از زایمان تا پایان 
مامایی  می باشد.  ماما  فعالیت  حیطه ی  در  نیز  کودکی  دوره ی 
و  خورده است  گره  و صبوری  محبت  با عشق،  که  شغلی است 
و مهم  موثر  دلیل وظیفه ی  به  ماما  سالمتی روحی و جسمی 
از  یکی  تجربه ی  و  در تصمیم گیری  مادر  به  و کمک  مشاوره 
مهم ترین لحظات زندگی اش از اهمیت باالیی برخوردار است. با 
توجه به نیاز جامعه ومراکز مختلف مرتبط با رشته و شرایط به 
دست آوردن استقالل شغلی در این رشته موقعیت های شغلی 
فرد،  توانمندی  میزان  گرفتن  درنظر  با  و  دارد  وجود  مناسبی 
کارشناس مامایی می تواند درآمد خوبی داشته باشد. تمام شرایط 
برای  بسیارخوب  های  رشته  از  یکی  به  را  رشته  این  موجود، 
تحصیل عالقمندان به حوزه خدمات درمانی و بهداشتی زنان 

تبدیل می کند.
فيزيوتراپی 

به  برای  که  پزشکی  علوم   گروه  رشته های  از  دیگر  یکی 
دست آوردن سالمت جسمی، توان بخشیدن به اندام  حرکتی از 
آن استفاده می شود فیزیوتراپی  یا همان طب فیزیکی می باشد. 
درمانگر در این روش از عوامل فیزیکی و مکانیکی برای درمان 

و توانبخشی استفاده می کند 

مهشید نوری نژاد
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می شود؛  استفاده  مختلفی  روش های  از  فیزیوتراپی  در 
امواج  مثل  امواجی  از  که  الکترونیکی  دستگاه های  از  استفاده 
الکتریکی  فراصوت، ماورابنفش و مادون قرمز و تحریک های 
دارد.  نام  الکتروتراپی  روش  این  که  می شود  استفاده  آن ها  در 
استفاده از حرکت های ورزشی پزشکی که حرکت  درمانی نامیده 
می شود که مانند دیگر روش های توانبخشی مبنای علمی دارد

استفاده از ماساژ که به صورت تخصصی توسط فیزیوتراپیست 
انجام می شود. این روش، روشی با قدمت بسیارزیاد است که از 
گذشته دور مورد استفاده انسان ها بوده است. همچنین استفاده 
از روش هیدروتراپی)آب درمانی( که در استخرها،حوضچه های 

آب گرم و یا آب های معدنی انجام می شود. 
و  بیماری ها  از  وسیعی  دامنه ی  درمان  در  فیزیوتراپی  از 
ناتوانی ها استفاده می شود و نقش بسزایی در بازگرداندن توانایی 
افرادی که به هر دلیل در نواحی مختلف اندام های حرکتی خود 

ناتوان شده اند دارد.
فیزیوتراپی  از  آن ها  درمان  در  که  بیماری هایی  جمله  از 
استفاده می شود می توان به بیماری های ارتوپدی و روماتولوژی 
و  عضالت  استخوان،  با  مرتبط  های  ناتوانی  و  ها  )بیماری 
و  قلب  تنفسی،  های  بیماری  اعصاب،  های  بیماری  مفاصل(، 
یا  و  انجام جراحی ها  از  توانبخشی پس  در  و همچنین  عروق 
مشکالت و ضایعات ورزشی و توانبخشی به معلوالن جسمی و 

حرکتی اشاره کرد.
عمده دروسی که در این رشته تدریس می شود فیزیولوژی و 
آناتومی می باشد چرا که فیزیوتراپیست باید به صورت تخصصی 
با تمام قسمت های بدن انسان آشنا شود، آشنایی با روان شناسی 
نیز یکی از نیازهای اساسی فیزیوتراپیست می باشد زیرا افرادی 
آسیب   مراحل  در  می شوند  داده  ارجاع  فیزیوتراپیست  به  که 
پذیری از زندگی خود قرار دارند و بعضی درمان های فیزیوتراپی 
دلیل  همین  به  است  طوالنی مدت  و  مستمر  مراجعه  نیازمند 
و  باشد  داشته  بسیارزیادی  حوصله  و  صبر  باید  فیزیوتراپیست 

نسبت به آسیپ پذیری روحی مراجعان نیز آگاه باشد.
به صورت کلی هدف این رشته از میان برداشتن مشکالتی 

است.  افراد شده  اندام های حرکتی  در  ناتوانی  باعث  که  است 
فارغ التحصیالن این رشته می توانند در بیمارستان ها، بهزیستی، 
در  یا  و  شوند  کار  به  مشغول  فیزیوتراپی  مراکز  و  سازمان ها 
اقدام به تاسیس مرکز فیزیوتراپی  صورت داشتن شرایط الزم 

کنند.
در  رشته  این  درمانی  دامنه ی  بودن  گسترده  دلیل  به 
بیماری های مختلف بازار کار و موقعیت های شغلی خوبی برای 
این رشته وجود دارد و با در نظرداشتن میزان توانمندی و رزومه 

کاری، فیزیوتراپیست می تواند درآمد بسیارخوبی داشته باشد.
شدن  فیزیوتراپیست  که  باشید  داشته  توجه  باید  درنهایت 
مستلزم صبر و حوصله و عالقمندی به این رشته است به دلیل 
بیماران  جزء  می توانند  سنی  گروه های  تمامی  از  افراد  آن که 
مراجعه کننده به فیزیوتراپیست باشند؛ از نوزادان تازه متولد شده 
بعضی  کارافتادگی  از  با  که  سالمندانی  تا  مشکالت جسمی  با 
کلینیک  مراجعان  جزء  دارند  توانبخشی  به  نیاز  هایشان  اندام 

های فیزیوتراپی هستند. 
رشته ی اعضای مصنوعی )ارتز و پروتز سازی(

یکی دیگر از رشته هایی که در این بخش به آن می پردازیم 
 orthotic and( رشته ی ارتوپدی فنی یا همان ارتز و پروتز است
prosthetic ( که شاید شما آن را با نام رشته اعضای مصنوعی  
نیز شنیده باشید. اولین سوال این است که ارتز و پروتز به چه 
به  ارتز می توان گفت  توضیح ساده ی  در  چیزهایی می گویند؟ 
بیماران  یا  و  معلول  و  دیده  آسیب  افراد  به  که  وسایلی  تمام 
کمک می کند تا از اندام آسیب دیده خود بتوانند استفاده کنند و 
استقالل از دست رفته خود را دوباره به دست بیاورند و یا تا زمان 
بهبود اندام، حرکت آن را محدود وکنترل کرده و یا در طوالنی 
 orthotic or  ( بریس  یا  ارتز  دهد  تغییر  را  آن  شکل  مدت 
brace ( گفته می شود. بسیاری از وسایل کمکی که می شناسیم 
مثل واکر، ویلچر و یا بریس های دست، شانه، ستون فقرات و 
حتی کفی های طبی جز دسته ی ارتزها هستند که به دو صورت 
از قبل آماده شده در داروخانه ها و یا انواعی که به صورت قالب 

اندام بیمار ساخته می شوند وجود دارند.
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طبیعت و گردشگری در  ماه

حسن علیزاده

رنگ آمیزی زیبای تابستانی در ایران 

مرداب هسل ،مازندران،ايران
 

در ۱۰ کیلومتری جاده چالوس ،در کنار مرزن آباد،از روستای 
طال جو که میگذرد به روستای کوچک سینوا میرسید. مردابی 
بسیار زیبا با منظره ای چشم نواز به نام مرداب هسل خود نمایی 

میکند. 
در لغت به زبان محلی هسل به معنی راکد وبدون حرکت 

است ،به همین دلیل نام این منطقه مرداب هسل نامیده شد.
میرفت  بکر  منطقه  این  به  کسی  کمتر  پیش  سال  چند  تا 

وناشناخته بود ،اما زیبایی این منطقه افراد را جذب کرد.
در هر فصل رنگ جلبکهای روی مرداب با توجه به میزان نور 
و دمای آب و هوا تغییر می کند ومنظره های متفاوتی را بوجود 
بفردی  فریبنده و منحصر  زیبایی  آورد، که در چهار فصل  می 
واز طعم   ، باشی  کرده  آنجا سفر  به  بهار  در  که  .هر چند  دارد 
طبیعت آن بهره برده باشی ،اما فضای تابستانی وصدای پرندگان 
آن روح نواز است و رنگ آمیزی پاییزی جادویی وسکوت مسخ 

کننده  زمستانی آن شمارا ساحرانه به آنجا جذب می کند.

آب و هوا 
ایست  بگونه  وهوایی  آب  مازندران  شرایط  استان  در 
که در یک روز هم آفتاب وهم ابر وهم باران  وجود دارد 
،پس برای رفتن به مرداب هسل ،کفش و لباسهای مناسب 

غذای کافی همراه خود داشته باشید.
مسیر

وپراز  شیرین  خاطرات  از  مملو  ما  برای  چالوس  جاده 
آرامش وعشق است. اما در مسیر های دیگری که از جاده 
روستای  ساخت.از  جدید  خاطرات  میشود  هم  میشود  جدا 
نزدیکی  تا  باشید  داشته  مناسب  نقلیه  وسیله  اگر  طال جو 
تقریبا 45  پیاده  و  بدون وسیله  .اما  بروید  میتوانید  مرداب 

دقیقه طول می کشد.
لوازم مورد نیاز 

اگر قصد دارید از طبیعت شب مرداب هسل نیز لذت 
ببرید ،با خود چادر و وسایل کمپ زدن را ببرید . 
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موزه تماشاگه زمان )خانه حسین خداداد(

 مهدی جمشیدی

خداداد( حسین  )خانه  زمان  تماشاگه 
که موزه زمان هم گفته می شود.

قاجار  دوره  به  مربوط  عمارت  این 
است که در سال ۱382 به ثبت آثار ملی 

رسیده است.
این عمارت در محوطه ای به وسعت 
5۰۰۰ متر مربع و عمارت زیبایی با گچ 
بری های بی نظیر با زیر بنای ۷۰۰ متر 
مربع می باشد که مجموعه ای از ابزارهای 
زمان سنجی و گاه شماری در آن وجود 

دارد.
ساختمان بنا دارای دو طبقه می باشدکه 
سیر تکاملی انواع ساعت های مکانیکی 
در  را  بیستم  تا  هفدهم  سده  به  متعلق 

معرض نمایش می گذارد.

جیبی  های  ساعت  نیز  دوم  طبقه  در 
سفارشی متعلق به شخصیت های تاریخی ، 

سیاسی وساعت های ویژه قرار گرفته است.

نشانی:
ابتدای خیابان  تهران، خیابان ولی عصر، 
سر لشکر فالحی )زعفرانیه( نبش چهار راه 

پرزین بغدادی، پالک ۱2

ساعت بازديد :
 همه روزه به جز جمعه ها و ایام تعطیل 

از ساعت 9 الی ۱6
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دکرت مهشاد فوالدی

زمین سالمت، زمین شاد

یکی  ایران  ما  کشور  در  دیرباز  از  تمدن  و  فرهنگ  بحث 
از نقاط قابل اتکا و ارزش مند بوده و هست. کشور ما ایران با 
قدمت چند هزار ساله دارای تمدنی بسیار غنی می باشد که همه 
مهم تر  همه  از  و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  علوم  بحث های 
سالمت و حفظ محیط زیست را شامل می شده است. موضوع 
می شود،  تمدن  و  فرهنگ  سالمت،  شامل  که  ماه  این  بحث 
بحث بسیار غنی هست که از ادوار گذشته تا به امروز را در بر 
ایران بزنیم شاهد احترام  می گیرد. اگر سری به متون تاریخی 
ازجمله  منابع طبیعی  و همچنین حفظ  زیست  تکریم محیط  و 
آب می باشیم. در گذشته حفظ محیط زیست در قالب زمین و 
باستان  ایران  فرهنگ  در  است.  می شده  عنوان  آن  نعمت های 
همه ساله جشن های فصلی به پاس تشکر و تکریم نعمت هایی 
که خداوند از جانب زمین به انسان ها عطا می کرده است، برپا 

می شده است.
تفضلی  احمد  نوشته  خرد  مینوی  کتاب  در  که  همان طور 
را  زمین  مردم  است،  آمده  گذشته  مردم  احواالت  پیرامون 
اتفاق در آن رخ می داد:  این ۱۰  هنگامی شاد می دانستند که 

پارسا در آن زندگی کند. دوم در آن  انسانی  اول هنگامی که 
محل عبادت برپا شود. سوم جایی که حیوانات در آن زندگی 
کنند. چهارم زمینی که در آن کشاورزی شود. پنج زمینی که 
خانه زیان کاران ویران شود. شش زمینی است که از حاصل آن 
در راه خدا استفاده شود. هفتم زمینی که در آن آب این مایه 
حیات مورد تکریم قرار گیرد. هشتم زمینی که از آن انسان های 
نیک در آید. نهم زمین ویرانی که آباد شود. و دهم زمینی که 

در آن نیایش خداوند انجام شود.
جالب این جاست که بدانیم گذشتگان هنگامی زمین را آزرده 

می دانند که آبادانی هایش ویران شود!!
به همین سبب مردم ایران همیشه در آبادانی و حفظ حیات 
خاک خویش کوشا بودند و همواره در جهت ساخت و آبادانی در 
جهت حفظ و استفاده صحیح از منابع زیستی خود می کوشیدند.

به عنوان مثال یکی از ارزشمند ترین میراث به جای مانده از 
گذشتگان قنات یا کاریزهای برجای مانده در جای جای کشور 
می باشد که به منظور حفظ و کنترل منابع آب ایجاد شده است. 
این علم که توسط ایرانیان باستان ابداع شده است، هزاران سال 

زمین سالمت، زمین شادزمین سالمت، زمین شادزمین سالمت، زمین شاد
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قدمت دارد. قدمت بسیاری از قنات های ایران از چند هزار سال 
متجاوز است. این اختراع کاربردی که در جهت حفظ و استفاده 
صحیح از آب های زیر زمینی ابداع شده است، حتی امروزه نیز 
در قسمت مهمی از روستاها و مناطق مسکونی و کشاورزی و 
دامداری کشور معمول و متداول است. به شکلی که می توان 
گفت قنات یکی از ارکان اصلی کشت و زرع در نواحی خشک 
و نیمه خشک و حتی مناطق نیمه کوهستانی کشور می باشد. 

و اما قنات یا کاریز چیست؟
بنا به تعریف قنات مجموعه ای از چاه در امتداد یکدیگر و با 
عمق های متقاوت است که با کمک یک کانال به هم متصل 
گردیده است. این چاه ها و کانال ذکر شده همگی به یک چاه 
اصلی و عمیق متصل می شوند که آب اصلی از آن سرچشمه 
می گیرد و با کمک سایر اتصاالت ذکر شده از عمق به طرف 

سطح زمین راهنمایی می شود. 
 در ایران حدود 35۰۰۰ رشته قنات وجود دارد که ساالنه 
حدود 8.2 میلیارد مترمکعب آبدهی داشته و حدود ۱۱ درصد از 

برداشت منابع آب زیرزمینی را شامل می شود. 
اچ  ای وولف در کتاب قنـات های ایـران طول قنـات های 
ایران را 2۷4۰۰۰ کیلومتر عنوان کرده است. بدین ترتیب طول 
قنات های ایران 43 برابر طول دیوار چین با 635۰ کیلومتر و ۱8 

برابر قطر کره ی زمین با ۱4663 کیلومتر طول است.
در کتاب تاریخ اجتماعی ایران نوشته مرتضی راوندی آمده 

ارزش مند  قدیم،  روزگاران  از  زمین  ایران  مردمان  که  است 
بودن آب را درک کرده بودند. همان طور که می دانیم  موقعیت 
مایع  این  کمبود  همچنین  و  طرفی  از  ایران  فالت  جغرافیای 
حیاتی، به شکلی بوده است که همواره ارزش آن را نزد ایرانیان 
بوده  قرار داده  برتری  را در جایگاه  نموده و آن  دوصد چندان 
است. باید ذکر نمود که ارزش آب نزد پادشاهان ایران باستان 
است که  بوده  اهمیت  با  قدری  به  اجتماعی  و  نظر سیاسی  از 
درزمان هخامنشیان، اگر کسی زمین بایری را با احداث قنات 
آبیاری می کرد، تا پنج نسل، از پرداخت هر گونه مالیات معاف 

بود. 
در شریعت مقدس اسالم نیز به مسئله سالمتی و حفظ و 
نگهداری از زمین بار ها و بار ها اشاره شده است. کلمه ماء در 
قرآن 63 بار ذکر شده است و حیات همه جان داران را به آب 
وابسته می داند. همچنین از نقش های گوناگون آن در زمین از 
جمله احیای زمین، سرسبزی طبیعت ، رویش گیاهان رنگارنگ، 
پیدایش مراتع، مزارع و باغ ها با درختان مختلف و انواع گوناگون 

میوه ها، سخن رفته است. 
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چگونه اقتصاد در سیر تمدن متحول شده است؟

نظم های اقتصادی تفکرات اصلی شکل دهنده به مجموعه ی 
اصول و عقایدی است که منجر به کنترل و انگیزش رفتارهای 
از  بسیاری  است.  بوده  بشر  تاریح  طول  در  انسان ها  اقتصادی 
تمدن ها و فرهنگ ها با استفاده از نگرش ها و رویکردهای خود، 
نظام های اقتصادی ویژه خود را شکل و ارتقا داده اند. پیچیدگی 
حیوانات  تنها شکار  انسان  کار  که  زمانی  از  اقتصادی  نظام های 
بوده است تحوالت شگرفی داشته و بعد از تجربه نظام های برده 
داری، فئودالی، سرمایه داری و... اکنون بسیار پیچیده شده است. 
در این مطلب با استفاده از نوشته های جیم استنفورد با نگرشی 
جیم  پردازیم.  می  تمدن ها  در  اقتصاد  تحوالت  تاریخ  به  ساده 
 progressive  ( مترقی  اقتصاددانان  مجمع  گذار  پایه  استنفورد 
اقتصاد  علم  استادی  درجه  دارای  و   )  Economics Forum
دانشکده  از  را  خود  دکترای  که  وی  است.  کمبریج  دانشگاه  از 
نوین پژوهش های اجتماعی در نیویورک کسب کرده است ضمن 
همکاری نزدیک با اتحادیه های کارگری کانادا، ستون اقتصادی 

روزنامه کانادایی The Globe and Mail را نیز بر عهده دارد.

اقتصادی پیچیدگی  انسان، نظام  ابتدایی تمدن  در دوره های 
چنانی نداشت. کار انسان عبارت بود از شکار حیوانات به منظور 
میوه های  گردآوری  آنها،  استخوان های  و  پر  از گوشت،  استفاده 

وحشی )همچون توت( و برپا کردن پناهگاه های ساده.

 این نظام های اقتصادی مبتنی بر شکار و گردآوری اغلب از 
نوع چادرنشین یا کوچ گر بودند که در هماهنگی با آب و هوا و 
مهاجرت حیوانات از جایی به جای دیگر نقل مکان می کردند. 
کارها در آنها به صورت تعاونی صورت می گرفت به این معنا 
وظایف  تقسیم  )ضمن  ایل  یا  خانواده  گروه  اعضا  همه ی  که 
بر مبنای جنسیت و سن( غیر سلسله مراتبی بودند: هیچ کس 
نمی کردند.            استخدام  را  یکدیگر  فراد  و  نبود  چیزی  صاحب 
) با این که ریش سفیدان و رئیس ها و رهبران از اقتدار خاصی 
نشات  آنها  اقتصادی  جایگاه  از  اقتدار  این  اما  بودن  برخوردار 
نمی گرفت(. به طور کلی، این نظام های اقتصادی فقط به قدری 
به  سالی  از  اعضای شان  ماندن  زنده  برای  که  تولید می کردند 

سال دیگر الزم بود.
سر انجام انسان آموخت که می تواند آگاهانه گیاهان پرفایده 
باعث  این  آغاز شد.  ترتیب کشاورزی  این  به  و  کند  را کشت 
تغییرات متناظر در ساختار اجتماعی و اقتصادی انسان های آن 

دوره گردید:
انسان  برای  دائم  های  اقامت گاه  در  زندگی  امکان  اوال 
فراهم شد. این همه با ایافتن زمان کافی برای ساختن خانه ها 

و سازه های بهتر میسر شد.
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در  کشاورزی  نظام  در  تولیدی  قابلیت  بودن  بیشتر  ثانیا 
داد  را  این فرصت  به جامعه  پیشین  اقتصادی  نظام  با  مقایسه 
تا مازاد اقتصادی بدست آورند: یعنی مقدار محصولی بیشتر از 
بود،  تولید کنندگان کافی  برای زنده ماندن  مقداری که صرفا 

بدسن آوردند.
ثالثا همراه با این مازاد تولید )اضافه تولید( ، مسئله تصمیم 
نیز مطرح شد.  استفاده شود  از آن  اینکه چگونه  درباره  گیری 
برای اولین بار در تاریخ تکامل انسان، وجود مازاد تولید به برخی 
این معضل  تا دیگر کار نکنند. و  امکان داد  از اعضای جامعه 
کامال جدیدی به وجود آورد : چه کسانی دیگر در مزرعه کار 
نکنند؟ آنها که کار نمی کنند در عوض چه انجام می دهند؟ و 
این عده چگونه سایر اعضای جامعه را به دادمه ی کار مجاب 

می کنند؟
به این ترتیب با استقرار در مکان های ثابت و افزایش مازاد 
تولید، اولین تقسیمات طبقاتی درون جامعه بوجود آمد. بر اساس 
این تقسیم کار، گروه های مختلف از مردم، بنا بر پایگاه اجتماعی 
و رابطه شان با کار، نقش اقتصادی اساسا متفاوتی را بر عهده 
مسئله  این  مختلف  اقتصادی  نظام های   ، تاریخ  طی  گرفتند. 

بنیادی را به اشکال مختلفی سر و سامان دادند. برای نمونه :
در نظام پادشاهی، یک گروه از خواص قدرت مند به کنترل 
مازاد تولید و نحوه ی تخصیص مازاد بر مبنای حقوق ذاتی و 
یا  مشروعیت  کسب  راستای  در  پادشاه  می پرداختند.  موروثی 
قدرت  وقت(  بی  و  وقت   ( اعمال   به  نیاز  آن، عموما  تحمیل 
داری  برده  بر  هم چنین  جوامع  این  از  بسیاری  داشت.  قهریه 
اغلب  که   ( مردم  از  دسته ای  که  شکل  این  به  بودند،  استوار 
بر اساس نژاد یا طبقه ی اجتماعی انتخاب می شدند( باز هم با 
نیروی قهریه وادار به کار می شدند. شاید به نظر برسد که این 
مسئله تنها به دوران تاریخ باستان مربوط می شود، اما باید بدانیم 
آمریکا )قدرتمندترین کشور سرمایه  ایاالت متحده  اقتصاد  که 
از ۱5۰ سال پیش یه شکل گسترده ای  تا کمتر  داری جهان( 
مبتنی بر برده داری بود و امروز قاچاق انسان، میلیون ها نفر را 

در سراسر جهان به بردگی می کشد.
شکل های  به  آمده  بدست  اقتصادی  مازاد  از  زمان  آن  در 
به دست خواص  : مصارف تجمالتی  استفاده می شد  مختلفی 
بنا کردن عمارت ها و مقبره های باشکوه و مجلل،  قانون گذار، 

همچنین  و  فتوحات  و  جنگ  ماجراجویی،  های  هزینه  تامین 
فنون  روی  بر  مجدد  سرمایه گذاری  و  ادیبان  و  پیشه وران 

اقتصادی جدید و بهوبد یافته.
 

از  واسطه  بی  و  اقتدارگرا  قوانین  و  برده داری  که  حالی  در 
جهاتی روش هایی کارا و سرراست برای کنترل نظام اقتصادی 
و مازاد تولید حاصل از آن محسوب می شدند، اما مشکالت و 
به عبارت دیگر  آنها وجودداشت.  راه قدرت  بر سر  نیز  موانعی 
بردگان و اتباع غالبا دست به شورش می زدند. وضعیت کار نیز 
به هیچ وجه خوشایند نبود : از آنجا که وجود بردگان ) به دالیل 
روشن( مملو از اکراه و نفرت بود، کار آنها نیازمند نظارت فعال 
)اغلب همراه با تنبیه( برای استخراج کار و توان تولیدی بردگان 

بود.
سرانجام نظام اقتصادی پیچیده تر و کاراتری جایگزین نظام 
پیشین شد: نظام فئودالیسم. در این نظام بافت پیچیده تری از 
حقوق و وظایف متقابل برای سازماندهی نیروی کار و مدیریت 
مازاد تولید مورد استفاده قرار گرفت . کشاورزان اجازه داشتند تا 
در زمینی که متعلق به طبقه باالتر  بود) یعنی اشراف، اربابان 
و اعضای خانواده سلطنتی( زندگی کنند. آنها می توانستند خود 
و خانوادشان را تامین کنند اما در عوض باید بیشتر مازاد تولید 
خود را در قالب پرداخت ساالن یا عشریه ) Tithes ؛ چیزی 
شبیه به خمس ( به اشراف تحویل می دادند. اربابان و اشراف 
مالی مصارف شخصی  هزینه  تامین  را صرف  تولید  مازاد  این 
روحانیون،  و  پیشه وران  فعالیت  قصرها،  ساخت   ، )تجمالتی( 
نگهداری از دستگاه های دولتی، جنگ ها ، و دیگر فعالیت های 
حاشیه ای می کردند. در مقابل آنها مسئولیت داشتند تا از رعایایی 
که بر روی زمین آنها کار می کردند در برابر حمله اربابان رقیب 

محافظت کرده و امنیت آنها را تضمین نمایند.
 ، وبذر  دام  از  استفاده  نظیر  نوآوری هایی  با  تدریج  به 
این  به  و  یافت  افزایش  تولید  مازاد   . شد  بارتر  پر  کشاورزی 
کشاورزی  غیر  فعالیت های  گسترش  و  توسعه  امکان  شکل 
به  ونا  میت  آنها   جمله  از  گردید.  پروازانه تر  بلند  و  پیچیده تر 
اختیار  در  را  منابع  که  قدرت مندتری  مرکزی  حکومت  ظهور 
دارد ، تولیدات غیر کشاورزی بلند پروانه مثل اولین کارگاه های 

تولید، ماجرارجویی ها و فتوحات بیشتر و... اشاره کرد.
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حمید بزرگی

فناوری در خدمت جانبازان و افراد کم توان جسمی

هستند،  آن  درگیر  جوامع  تمام  تقریبا  که  مسائلی  از  یکی 
عمومی  معیار های  بنابر  که  افرادی  حضور  از  است  عبارت 
این  می شوند.  محسوب  نا توان  یا  کم توان  انسان،  آناتومی 
و  ناتوانی جسمی  از  عبارت اند  که  دارد  کلی  دو شکل  ناتوانی 
است  ممکن  متفاوتی  دالیل  به  مواردی  چنین  ذهنی.  ناتوانی 
حوادث  مادرزادی،  نقص های  مواردی همچون  بیایند.  به وجود 
پزشکی  و خطا های  کار، جراحات جنگی  طبیعی، سوانح حین 
جسمی/حرکتی/ذهنی  نا همسانی  بروز  دالیل  شایع ترین  از 
و  بوده  دائمی  عوارض  این  اکثر  متاسفانه  می شوند.  محسوب 
فرد باید تا پایان عمر با همین شرایط زندگی کند. وجود چنین 
مشکالتی می تواند به شکل بالقوه روند زندگی فرد و وابستگان 
در  خوش بختانه  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  وی  خویشاوندان  و 
این زمینه علم و فناوری سده های متمادی است که دست به 
پیگیری می کنند؛ »کاهش  را  ارزشمند  و یک هدف  کار شده 

مشکالت افراد کم توان«.
زندگی  ارتقاء کیفیت  برای  بیان شد، تالش  همان طور که 
افراد کم توان، پیشینه ای طوالنی در علم، هنر و صنعت دارد. 
و  پردازنده ها  تا  عصا،  عنوان  تحت  ساده  چوب  تکه  یک  از 

الکترودهای پیشرفته که امواج مغز را دریافت و دستورات حرکتی 
تالش های  همین  حاصل  همگی  می کنند،  استخراج  آن  از  را 
داشت  کوتاه خواهیم  نگاهی  بوده اند.  انسان دوستانه  و  خیرخواهانه 

به ماحصل این تالش ها.
بازوی روباتیکی است  اندام های مصنوعی،  از مدرن ترین  یکی 
که محققین دانشگاه جان هاپکینز  ابداع کرده اند. وجه تمایز اصلی 
این اندام با نمونه های مشابه در این است که در محصول دانشگاه 
را  اندام  کنترل  وظیفۀ  مستقیم،  شکل  به  فرد  مغز  هاپکینز  جان 
برعهده داشته و این ابزار مشابه یک دست عادی، دستوراتی که از 
مغز ارسال می شوند را دریافت و اجرا می کند. میزان دقت، سرعت 
و حساسیت این دست مصنوعی به حدی است که حتی می تواند در 
نواختن پیانو، یار و همراه صاحب خود باشد. در حال حاضر این اندام 
در حال طی کردن آزمایشات بالینی در فلوریدا است تا پس از آن و 
در صورت تأیید سازمان غذا و دارو آمریکا ، به بازار مصرف عرضه 
شود. همچنین از قابلیت های دیگری که انتظار می رود در این اندام 
پیاده سازی شود، حس المسه است. به گونه ی که در آیندۀ نزدیک 
شاهد اندام های با بیشترین شباهت از نظر ظاهری و کارایی به اندام 

طبیعی انسان خواهیم بود.
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بدون شک این روزنه های امید، صرفا محدود به دست ها باقی 
نخواهند ماند و به شکل موازی می توان انتظار داشت که با استفاده 
از همین شیوه، اندام های مصنوعی برای سایر بخش های بدن نیز 
تولید شود. نتیجه چنین انقالبی، آسایش بیشتر برای افرادی است 

که به هر دلیلی بخشی از توانایی های خود را از دست داده اند. 

در کنار پیشرفت هایی که برای اندام های حرکتی حاصل شده، 
راه های ارتباطی فرد کم توان با دنیای اطراف نیز بهبود یافته است. 
مهم ترین و مشهورترین نمونۀ این تجهیزات ارتباطی، رایانۀ شخصی 
استیفن هاوکینگ ، فیزیک دان برجستۀ معاصر بود که در قالب یک 
صندلی چرخ دار، هم به حرکت وی کمک می کرد و هم به او اجازه 
می داد که افکار و ایده هایش را با دیگران به اشتراک بگذارد. همین 
از  صندلی چرخ دار موجب شد فردی که در سن 25 سالگی، همه 
از  یکی  به  کند،  فوت  تا  می کشیدند  انتظار  و  کرده  امید  قطع  او 

سرشناس ترین دانشمندان کل تاریخ علم بدل شود.
 

معرفی اپليکيشن مادرشو 

اپلیکیشن مادرشو می تواند از دو جنبه کاربرد داشته 
باشد؛ هم ابزاری برای ردیابی دوران حاملگی و تغییراتش 
باشد و هم علم و آگاهی مخاطبانش را در مورد سالمت 
زنان و مسائل دوران بارداری و بعد از آن را ارتقاء بدهد.

مادران جوان با ثبت نام در مادرشو باید تاریخ بارداری 
و زمان تخمینی زایمان را به اپلیکیشن بدهند. اگر هم 
زمان زایمان مشخص نیست، اپلیکیشن می تواند نسبت 
بزند.  تخمین  را  زایمان  زمان  قاعدگی  مرتبه  آخرین  به 
در هر صورت فرقی نمی کند که از کدام روش استفاده 
گرفتن  نظر  تحت  برای  اطالعات  این  از  مادرشو  شود، 

دوران بارداری کاربرانش استفاده می کند.
اپلیکیشن،  جذاب  و  شکیل  کاربری  رابط  لطف  به 
اطالعاتی مثل زمان باقی مانده تا زایمان، مراقبت های 
به  مربوط  دانستنی های  و  دوره  به هر  مربوط  پزشکی 
تمام هفته های بارداری به بهترین شکل برای کاربر به 
نمایش در می آیند. نکته خوب اینجاست که اطالعات 
مرتبط با هر هفته بارداری »طبقه بندی شده« و مرتبط 
به هم هستند و در یک محل گردآوری شده اند. اما این 
یعنی چه؟ یعنی مثال تمام اتفاقات و تغییرات مربوط به 
هفته نوزدهم بارداری در یک صفحه و یک جا به نمایش 
اندازه جنین در هفته نوزدهم چند  در می آیند: این که 
تغییرات  باشد؟  چقدر  باید  مادر  وزن  است؟  متر  سانتی 
فیزیکی بدن خانم باردار در این دوره چگونه اند یا برای 
تغذیه و ورزش در این شرایط چه نکاتی را باید رعایت 

کرد؟
این نکات دست به دست هم داده اند تا از مادرشو 
محصولی  بسازند؛  کاربردی  العاده  فوق  اپلیکیشن  یک 
که هم به خانم های باردار برای داشتن زایمانی موفق 
و پیشگیری از مشکالت پس از زایمان کمک می کند 
و هم می تواند وسیله ای باشد تا دور و بری های یک 
خانم باردار با علم بیشتری بتوانند مراقب او و فرزند در 

راهش باشند.
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زینب غفارنژاد

جرعه ای آرامش

پاسخی  که  است  سواالت ضمیمه  این  همه ی  برای  پاسخ 
قابل اطمینان براساس اطالعات پزشکی است .

با خواندن این کتاب می آموزیدچگونه یک دکتر خوب پیدا 
خود  از  مراقبت  کنید_حل معمای آزمایش های دوران بارداری 
به  بردن  برای   زایمان چیزهایی که  از درد  جان سالم  به دربردن 

بیمارستان باید همراه داشته باشید و ...
بخش ها و فصل های کتاب با روندی منطقی اطالعات مربوط 
به  توجه  با  می توانید  پس  می دهد   ارایه  را  فرایند بارداری  به 

نمایه ها وعناوین، موضوعات خاص خود را به راحتی پیدا کنید.
اين کتاب پنج بخش دارد:

۱- برنامه ریزی کار
2- شور وهیجان بارداری

3- اتفاق بزرگ)درد زایمان و وضع حمل و بهبودی(
4- نگرانی های خاص

5- بخش ده تایی)خالصه ای از بارداری(
استفاده  زایمانی  و  متخصصان  زنان  از  کتاب  این  در 
بیماری های مادری  فوق تخصصی   دارای  مدارک   که  شده است 
حوزه های  حتی  و  نیزهستند  جنینی)بارداری های پرخطر( 
 پزشکی خارج از متخصصان زایمان برای مثال: متخصصان اطفال 
داخلی و بی هوشی مشورت شده و تحقیقات جامعی بر کتب پزشکی 
براساس   شده  اطالعات فراهم  دهند  اطمینان  تا  آمده است  عمل  به 
جدیدترین مطالعات  موجوداست. ویراست دوم  بارداری به زبان آدمی زاد، 
از  وارد  هریک  حالی که  در  تدریج  به  که  شده است  طراحی  طوری 
ان چه  به  نسبت  زنان  کنید.  استفاده  آن  از  مراحل بارداری می شوید 
را  کل کتاب  بی وقفه  مایلند  و  کنجکاوند  بسیار  دارند  درپیش رو 
بخوانند ولی اطالعات طوری تنظیم شده  است که در صورت تمایل 
این  کنید.  مطالعه  ماهه  دردوره های  سه  نوبت  به  را  آن  می توانید 
بود.شاید  به عنوان یک همراه درمراقبت پزشکی شما خواهد  کتاب 
از پزشک خود  برخی اطالعات موجود درکتاب موجب شود سواالتی 
بپرسید که احتماال به فکر آن ها نبوده اید و ازآن جایی که همیشه یک 
پاسخ صحیح به هر پرسشی وجود ندارد ممکن است متوجه شوید که 

پزشک  شما نظری متفاوت از کتاب دارد.

مادران باردار با انبوهی از سواالت نگران کننده روبرو هستند.
از اینکه چه بایدخورد؟

دراتاق زایمان چه اتفاقی می افتد؟
دردوران شیردهی چه باید کرد؟

وهزاران سوال دیگر...
این کتاب از کامل ترین کتاب هایی است که در مورد بارداری 
دیدم .سرشار از توصیه های عملی است که هر خانوم باردار باید 

بداند تا دوران بارداریش به تجربه ای شاد و سالم تبدیل شود.
در این کتاب از تغذیه ی سالم در دوران بارداری گرفته شده 

تا آنچه که دراتاق زایمان  می گذرد.
کنجکاوید  درزمان بارداری  ای  مسئله  هر  به  نسبت  شما 
رنگ  آیا  که  این سوال  تا  زمان تشکیل قلب  بچه  از 

کردن موی سربالمانع است یا نه؟
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قلم  فرزند یک  به  است  شیمیایی  ازبیماران  متفاوت  اثری 
ورنج های حاصل  درد  دارد  تالش  اثر  جانباز شیمیایی.این 
وصدای مظلومیت آن هاربه گوش جهانیان  سردشت  ازبمباران منطقه ی 
بمباران  سردشت  زمانیکه  که  دارد  اذعان  کتاب  برساند.نویسنده ی 
محاکمه ی  ندادودرزمان  نشان  عکسالعملی  هیچ  ،جامعه جهانی  شد 
صدام حسین هم نتوانستیم غرامتی ازکشور عراق در این باره دریافت 
تا این موضوع  کنیم که همه ی این عوامل دست در دست هم داد 

درقالب داستان به رشته ی  تحریر درآید.
)روِژین(وپسری  نام  به  دختری  رمان  این  قهرمان های اصلی 
از جایی شروع  نام )حیدرعلی(است.وماجرای داستان  به  شیعه مذهب 
است  و گرهی  ندارد  به مسمومیت وجنگ  ربطی  می شود که هیچ 
مذهب  و  قومیت  وجوددارد.اختالف  جوان  دو  این  درمیان عشق  که 
که پدرروِژین اورا جز به هم طایفه  ای های خود نمی دهد و از نظر او 
بعثی ها  و  جنگ  از  نشانی  نشدنی ست.هیچ  سنی  و  ازدواج شیعه 
این  می رود  هوا  به  سوی مرز  آن  در  که  بادکنک هایی  مگر  نیست 
گره داستان وجود دارد تا اینکه گره  بزرگتری به وجود می آ ید و آن 

بمباران سردشت است.
اعضای  تمام   رفتن  بین  واز  بمب شیمیایی کشنده   با  آن هم 
و  جنگ تحمیلی  ماجرای یک  که  اینجاست  و   خانواده ی  روژین. 

مردمی بی گناه  رخ نشان می دهد.

شود  زده  حرف هایی  است  شده  سعی  کتاب  دراین 
است.عموم مردم  نشده  گفته  کتاب دیگری  هیچ  در  که 
می آورند  یاد  به  را  تنگی نفس  و  سرفه  ازجانبازان شیمیایی 
اما جزئیات بسیاریوجود دارد که درهیچ کتابی به طور مفصل 
از  است.بعد  نشده  پزداخته  معضالت جانبازان شیمیایی  به 
را  کتاب  که  ازجانبازان شیمیایی  ،گروهی  کتاب  چاپ این 
که  می گفتند  آن ها  کردند  مصاحبه  آن ها  از  بودند  خوانده 
کتاب  موقع خواندن این  که  است  برانگیز  حیرت  برایشان 
،اشک درچشمانشان حلقه زده است.کتاب قصه ی تلخی دارد 
اما وجود عشق زیبای روژین و حیدرعلی از تلخی آن می کاهد.
نگارنده همچنان بمباران شیمیایی سردشت را رها نکرده و به 
بهانه ی ادامه ی ماجرای روژین و حیدر علی ماجرای ریزگردها 
و  ازمشکالت امروز مردم رنج  که  را  بیماری های عصبی  و 
کشیده  پیش  بخش  درآخرین  هم  است  مهربان سردشت 
زمین  را  آن  ندارید  دوست  بخوانید  را  کتاب  این  است.گر 
بگذارید تا ببینید با این اوضاع جنگ و بمباران های شیمیایی 
باالخره عشق این دو جوان به کجا می رسد؟...بهشت مسموم 
با شهادت حیدرعلی ،سال ها پس از حمالت شیمیایی عراق به 

ایران به پایان می رسد.
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مهندس منصور برجیان که سال هاست ویلچرنشین است اما 
هیچ گاه از خدمت به جامعه ی  معلولین  میهن شانه خالی نکرده و 
همواره در راه پیشرفت  اجتماعی و فرهنگی  معلوالن  کوشا و فعال 
بوده است. از این رو از چهره های خوش نام و فعال کشور  ماست. اگر 
منصب داران و شاغالن مدیریت ها در روزگاران  ما شاءن و مرتبت 
  مهندس برجیان و برجیان ها را نمی دانند و با غفلت یا جهل ازکنار 
این قله های  رفیع می گذرند اما حق پرستان  میهن برج های باشکوه 
از اینان خواهند ساخت و درسرتاسر تاریخ  ایران نام نیک  برجیان ها 
و  مصائب  همکارانش  و  برجیان  مهندس  داشت.  خواهد  تاللو 
سختی های  بسیار در راه  تدوین  این دایرت المعارف متحمل شدند.
کنند  اثراستقبال  این  از  تحقیقاتی  و  علمی  جامعه ی  است  امید 
از دیگرسودانشجویان و دانش آموزان را  تشویق به مطالعه ی  و 
این اثر گرانب ها نمایند.این دایرتالمعارف یک کتاب معمولی نیست 

بلکه اثبات کننده ی  نکات فراوانی است:
کارنامه ی نشان دهنده ی خدمات فرهنگی معلوالن است.

سندی است که مشارکت معلوالن را در تمدن سازی و مدنیت 
نشان می دهد.

کتابی است که اثبات می کند معلوالن انسان های متکدی 
و به دور از مدنیت نبوده بلکه برعکس انسان های شریف اهل 

خدمت و تالش بوده اند.
المعارف گزارشگر تالش های  بی وقفه معلوالن  این دایرت 

در راه توسعه و آبادانی  جوامع خود است.
شناخت  مدیران دولتی  مسئولین  به  که  است  کتاب مرجعی 
آن ها  به  با صدای بلند  و  می دهد  معلوالن  از  معرفت  واقعی  و 
ازآن ها  نزنید و در پروژه های مختلف  را کنار  می گوید معلوالن 
استفاده کنید و با مشارکت دادن آن ها به توسعه ی جامعه کمک 

کنید.
نشانگر نبوغ خالقیت پشتکار ونیزمحاسن اخالقی معلوالن در 

جهان است.
نشان دهنده ی این است که معلوالن سرمایه ملی هرجامعه ای 
است وبا بهره برداری صحیح ازاین سرمایه ها می توان به رشد و 

توسعه دست یافت.
این اثر می گوید بسیاری از اختراعات و اکتشافات مهم   

مثل برق توسط  معلوالن انجام شده است.
این کتاب به مسلمانان می فهماند اگر معلوالن نبودند   
میراث عظیم اسالمی به نسل های بعدی منتقل نمی شد ونابینایان 
نسل های  به  سخنان بزرگان  و  ناقالن روایت  دیگرمعلوالن  و 

آینده اند.
و باالخره این کتاب سند      عزت وشرافت  انسان هایی است که 
به  رغم این همه تالش و کوشش ،اما همواره مظلومانه از حداقل 

حقوق انسانی محروم بوده اند.
با  مثل برگزاری جشن رونمایی  اقداماتی 
مناسب  اثر  ین  شناساندن  مورد  در  شرکت فرهیختگان معلول 
جشنواره های  و  مسابقات  اگرسازمان بهزیستی  نیز  و  است. 
بسیارمناسب  برگزارکند  کتاب  مطالب این  به  توجه  با   مختلف 
بهزیستی  ازسازمان  چنینی دیگر  این  اقدام  نوع  ده ها  است.و 
اولین  می رود.زیرا  انتظار  وارشاد اسالمی  وزارت فرهنگ   و 
از  دربسیاری  حتی  و  درایران  دایرت المعارفی  چنین  است  بار 
کشورهای دیگر منتشر می شود. آیا نباید این اثر که 8 سال برای 
آن زحمت کشیده اند در  سازمان هاونهادهای  مربوط به معلولین 

با حداقل امکانات عملی کنند .
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فر و مرتضی سرهنگی،  بهبودی  اهلل  نوشته ی هدایت  باران  پای  به  پا  کتاب 
جنگ  سال   8 درباره ی  که  است  گزارش هایی  تأثیرگذارترین  دربردارنده ی 
تحمیلی گردآوری شده و نمای شهرهای استان خوزستان را بعد از پایان جنگ 

به تصویر می کشد.

این گزارش ها  مربوط به سال های ۱36۷ و ۱368 بوده و موضوع آن، مسائل 
پیرامون جنگ ایران و عراق  است. در این گزارش ها دیدار از جبهه های جنوب، 

مناطق جنگی، خانه ها و مردم جنگ زده، محتوای اصلی کتاب است.

نویسندگان چندی پس از خاموشی جنگ در خرمشهر و آبادان به آن شهر 

آنان  تهیه کرده اند.  از آن مناطق گزارش  و  رفته 
مسیر  این  و  می روند  خرمشهر  به  اهواز  جاده  از 
را که هنوز زخم های جنگ را بر پیکر خود دارند، 
توصیف می کنند. هرچه برای دوره  ی دفاع مقدس 
چون  نیست؛  زیاد  شود،  کار  و  سرمایه گذاری 
ظرفیت هنری و ادبی کشور برای تبیین این دوره، 
این  از  و  می باشد  و عمیق  وسیع  خیلی گسترده، 
نشده  درخوری  و  خوب  استفاده   تاکنون  ظرفیت 

است.

باران«  پای  به  »پا  عنوان  با  اول  گزارش  در 
اسیر  یک  از  روایتی  جنوب،  شهرهای  وضعیت 
از اشغال توسط  عراقی در مورد غارت شهر پس 
شرح  چمران،  دکتر  رثای  در  شعری  عراقی ها، 
استقامت و پایداری بسیجیان و شرحی از وضعیت 
با عنوان  آبادان آمده است. در گزارش دوم  شهر 
»ده متری زنبق« وضعیت شهر خرمشهر، گفت وگو 
با زنی که 26 روز آغاز جنگ در جنگ های تن به 
تصرف  حکایت  داشته،  حضور  خرمشهر  در  تن 
عربی ها  خلق  و  پنجم  ستون  حضور  و  خرمشهر 
و  آزادی  از  پس  خرمشهر  به  بازگشت  شهر،  در 
این  از  مواردی  و  شهدا  استخوان های  جمع آوری 

دست ذکر شده است.

و  دردمندانه  پرسوز،  گویا،  گزارش،  دو  این 
درد  تنها  نه  کتاب  نویسندگان  هنرمندانه هستند. 
دل غریبانه ی یک شهر، بلکه یک ملت را پرمهر 
نه فقط  بعدها  ما  تاریخ  و دلسوز روایت می کنند. 
خرمشهر، جوان ها، پدر و مادرهای مقاوم آن را که 
حق گو  و  حق جو  بیدار،  وجدان های  و  دل ها  این 
قصه ی  نگذاشتند  که  کرد  خواهد  ستایش  نیز  را 
جهادی به آن عظمت در البه الی یاوه گویی ها و 

هرزه  درایی های زمانه گم شود.
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ارسالن برکت  فیلم و سینما 
فیلم  اتوبوس شب داستان رزمنده ای نوجوان به نام 
عیسی )مهرداد صدیقیان( است که مامور می شود تا با 
همراهی همرزمش، عماد )امیر زند( ، گروهی از اسیران 
عراقی را با اتوبوس کهنه ای که راننده ی آن شخصی 
به نام عمو رحیم )خشرو شکیبایی( است، به پشت خطوط 
مقدم منتقل کند. این موقعیت جذاب داستانی باعث می 
داستان  داخل  به  فیلم  ابتدای  در همان  بیننده  که  شود 
پرتاب شود و با دیدن چاقوی پنهان شده در پوتین افسر 
عراقی و برتری محسوس عددی اسیران نسبت به سه 
قهرمان اول فیلم، در تعلیق و نگرانی قرار بگیرد. از این 
حیث فیلمنامه ی اتوبوس شب بر پایه ی قواعد مرسوم 
همچنین  و  است  رفته  پیش  نویسی  درام  کالسیک  و 
محصوالت  سایر  به  نسبت  ای   مالحظه  قابل  برتری 
معمول سینمای ایران دارد که جان تماشاگر را به لبش 

می رسانند تا موتور داستان خود را روشن کنند.

فیلم تنگه ابوقریب، روایتی است از دفاع گردان عمار یاسر لشکر 2۷ 
محمد رسول اهلل در برابر لشکرکشی رژیم بعث به فکه و شرهانی. در 
روزهای پایانی جنگ. عراقی ها باید از سد یک پایگاه که شکل تنگه 

است عبور کنند که با مقاومت شدید نیروهای ایرانی روبه رو می شوند
است.  شده  پرداخته  آن  به  کمتر  سال ها  این  در  البته  که  واقعه ای 
است.  جذاب  تاریخ  دیده شده  کمتر  بخش های  به  تاباندن  نور  همیشه 
در  ایرانی  نیروهای  ابوقریب،  تنگه  به  ناگهانی عراقی ها  زمان حمله  در 
از  خسته  این که  یا  بوده اند،  درگیر  غرب  شمال  جبهه  و  مجنون  جزیره 
عملیات های قبلی و به خیال به پایان رسیدن کار به مرخصی می رفتند. 
در چنین شرایطی عبور دشمن از تنگه ابوقریب و رسیدن به دشت عباس 
و بعد اشغال دزفول و اندیمشک، می توانست به منزله سقوط خوزستان 

و رقم خوردن پایان جنگ و یک دوره تاریخی به گونه ای دیگر باشد.
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فیلم  جایی که می رویم داستان زوجی حدودا سی ساله که در انتظار ورود 
اولین بچه شان هستند و در جستجوی مکان مناسبی برای زندگی به شمال 
آمریکا می روند که مکانی خوب و مناسب و خوش منظره برای خانواده ای باشد 
که قرار است سه نفره بشود. »جان کراسینسکی« و »مایا رودولف« به یکدیگر 
عشق می ورزند و در حالیکه هر دو کمدین از صحنه های خنده دار زیاد فیلم 
لذت می برند، با ظرافت و تالشی اندک توانایی غیرقابل انتظاری برای درام از 
خود نشان می دهند. این فیلم زیبای دیگری از سام مندس کارگردان »زیبای 

آمریکایی« می باشد؛ فیلمی  بی پیرایه و قابل درک...........

داستان فیلم
فیلم  جونو یکی از بهترین فیلم ها در مورد بچه دار شدن است. این 
فیلم موفقیتی بزرگ برای »الن پیج« بازیگر زن فیلم بود. »دیابلو کدی« 
نویسنده فیلم نه تنها یک شخصیت از او خلق کرد بلکه در نهایت روشی 
خاص و ناب برای صحبت کردن خلق کرد. )کدی جایزه اسکار نمایشنامه 
اورجینال را برد(. جونو مک گاف نمونه ای از نوجوان هایی هست که همه 

دوست دارند شبیه اش باشند: 
باهوش و جسور و بسیار مقاوم در برابر وسوسه همکالسی هایش که 
می خواهند او هم شبیه خودشان باشد چرا که او ناخواسته باردار شده و هیچ 

دختری به این سن دوست ندارد به خاطر مادر شدن هیکلش بهم بخورد
 الن پیچ در این نقش می درخشد. میمیک چهره و رفتارهایش دوست 

داشتنی و طبیعی است حتی وقتی عصبانی است یا غر می زند.
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مهرک اخص
تنهایي...

احساس دلتنگي مي کردم. با خودم گفتم امروز هم از آن 
روزهاست که ُگه مي زند به اعصابم و پاچه ي دیگران را مي گیرم. 
به ایستگاه  رسیدم. دیر شده بود، برایم فرقي نمي کرد که کي به 

آن دخمه برسم.

شب قبل، تا دیر وقت بیدار بودم و به تنهایي ام فکر مي کردم. 
بعد از رفتن مهدي تنها شده بودم، حسابي تنها. تا وقتي او بود 
خانه صفاي دیگري داشت. پدر و مادر طور دیگر و زندگیمان جور 

دیگری بود. 

خب خدا خواسته بود، هفت سالي مي شد که فوت کرده بود، 
اثر  بر  نفر که  براي نجات چند  نبود.  نه، مرگ طبیعي  فوت که 
نجات  از  پس  و  بود  رفته   ، بودند  کرده  گیر  ماشین  در  تصادف 

آخرین نفر، ماشین آتش گرفته بود و جانش را.....  

مرگ مهدی را هیچ وقت دوست نداشتم براي کسي تعریف 
کنم، انگار آن شب برایم تداعي مي شد. با گذشت ۷ سال هنوز 
خاطراتش زنده بود. پسري به مردي او و مردي به بزرگي او ندیده 

بودم. نه اینکه برادرم باشد، واقعًا بزرگ بود و سخاوت مند.

خیلي وقت ها آرزوي لحظه اي در خواب  با او بودن را مي کردم، 
اما بي انصاف آن را هم دریغ مي کرد و من تنهاتر از قبل، خودم 
را احساس می کردم. خیلی شب ها از خدا خواسته بودم ، ببینمش، 
دلم مي خواست چند کالمي با اوحرف بزنم و صدایش را بشنوم 

اما چیزي ندیدم و کالفگي اش مانده بود و بس...

اتوبوس ایستاده بود. رغبتي براي سوار شدن نداشتم، ایستادم. 
چند نفر مسافر سوار شدند و بعد من.  ته اتوبوس  کنار پنجره 

نشستن،  محض  به  نشستم. 
صبح  گفت:»  بود،  نشسته  من  روبرویي  صندلي  که  پیرزني 
قشنگي است ، نگاهي به او انداختم. پیرزني خسته و بیمار به 
نظر مي رسید. با لبخندي جوابش را دادم.  گفت:» صبح قشنگي 
است، اما من که چیزي از این صبح نمي فهمم، سرگیجه دارم 
و باید چشم هایم را ببندم.« توي دلم گفتم مثل من که حوصله 

دیدن همین قشنگي رو هم ندارم. 
شروع به صحبت کرد.

 ۱5 در  مي کند.  زندگي  تنها  که  فهمیدم  حرف هایش  از   
دو  و  بود  کرده  فوت  زنش  که  درآمده  مردي  عقد  به  سالگي 

کودک یتیم او را سرپرستي کرده است.

مي گفت:» نمي دانم چطور قبولش کردم . خودم هم نفهمیدم 
چطور بله گفتم. همه خانواده ام ناراضي بودند، مي گفتند زِن مرِد 

زن مرده نشو، برات خواستگار پسر میاد،صبر کن.« 
سکوت کردم،کالفه ام مي کرد.....

اما انگار چاره اي نبود باید همراه مي شدم. نمي دانستم این 
امروز  تا  که  دروغ، چرا  یا  است  راست  زند  را که مي  حرف ها 
شنیده بودم قدیمي ها اجازه نمي دادند که دختر به راي خودش 

عمل کند.

 آنقدر درگیر حرف هایش شده بودم که ترافیک اول صبح 
را حس نمي کردم.

مي گفت همسرش را در درگیري هاي اول انقالب از دست 
کرده  بزرگ  را  شوهرش  فرزندان  آنکه  از  پس  و  است  داده 

بود،آن ها او را ترک کرده بودند. 
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چشم هایش   باید  و  دارد  سرگیجه  بود  گفته  اول  آنکه  با 
مي زد.  حرف  و  بود  بازتر  من  از  چشم هایش   ، بست  مي  را  
نمي دانستم سرش گیج مي رود یا نه؟! چیزي که نشان نمي داد. 

تنها در خانه اي در حوالي شهرري زندگي مي کرد، به علت 
فقر ، پول آب را نداده بود و سازمان آب ،آب خانه اش را قطع 

کرده بود. 
شاید  که  کرده  اقدام  و  رفته  امروز  همسایه شان  مي گفت 
کجا  از  نمي دانم  که  حقوقي  از  کنند.  وصل  را  آب  امشب 
مي گرفت آب معدني خریده بود و چند روزي مي شد که با آن 

سر مي کرد. با دقت به حرف هایش گوش کردم. 

به مقصد که رسیدیم با عذرخواهي از او خداحافظي کردم و 
پیاده شدم. وقت پیاده شدن دو شکالت از کیفش درآورد و به 
من داد. آن موقع هیچ فکر نمي کردم که باز او را ببینم. چند روز 
بعد در همان خط که سوار اتوبوس مي شدم دوباره آن خانم را 
دیدم. باز هم ته اتوبوس روي یکي از صندلی ها که روبروي هم 
قرار داشتند، نشست. چند بار وقتي اتوبوس به راه افتاده بود او 

را در اتوبوس دیده بودم. 

 گفتم روزم را خوب شروع کنم. صندلي هاي آخر خالي بود. 
ته اتوبوس رفتم و نشستم. او مرا دید و سالم گفت:» من هم 
روبرویش  و  دادم  تغییر  را  جایم  و  کردم  احوال پرسي  و  سالم 
نشستم. دوباره سفر درون شهري آغاز شده بود و پیرزن باز مرا 

به عنوان هم صحبت انتخاب کرد.
 شاید پیش خودش گفته بود این هم صحبت خوبی  ست، 
نیاز به تعریف دوباره خیلي چیزها نیست و مي شود با او روزهاي 

جلوتري از زندگي ام را مرور کنم. 
خاطرات  بازبیني  این  در  نمی آمد  بدم  هم  من  راستش 

همراهش شوم. 
فرو  هم  در  بیشتر  آن  زیر  چروک  و  ریزکرد  را  چشمانش 

رفت و چند چین عمیق هم در پیشاني اش ظاهر شد. بعد از چند 
دقیقه در حالي که یک ریز حرف میزد، چین ها باز شدند و نگاه 
ملتمسانه اما شادش را در نگاهم گره زد. در گفتن عجله داشت 
پیاده خواهم شد. هنوز  ایستگاه  بود که من در کدام  و نگران 
روح زندگي در وجودش مي درخشید. از چیزي مي ترسید ،شاید 
چیزي مثل تنهایي. آنقدر اصرار به صمیمي بودن داشت  و بلند 
حرف مي زد که براي یک لحظه شک مي کردي که با او آشنا 

نباشی ،انگار با او همزاد پنداري مي کردم.
پیش  هرچه  مورد  در  کردم.  به صحبت  شروع  من  اینبار   
مي آمد حرف زدم.  با صداي بلندمان مسافرهاي داخل اتوبوس 
داشتند  ، حق  انداختند  مي  اعتراض آمیز  نگاهي   ، برمي گشتند 

اول صبح بود .
کسي  اگر  همیشه  خودم  هستند  شاکي  چقدر  مي دانستم   
کنم،از  لهش  مي خواست  دلم   ، میزد  بلند حرف  اتوبوس  توي 

طرفي هم نمي خواستم صحبت را قطع کنم. 
رسیده  آخر  ایستگاه هاي  به  دیگر  کردم.  مي  آرام صحبت 
بودم. پرسید که مسیر هر روزم همین خط است و وقتي شنید 
که چه ساعتي سوار مي شوم ، براي فردا قرار گذاشت. بعد از آن 

قرارها پیاپي و دنباله دار شد. 

او را  ایستگاه  دو ماهي ست که هر روز ساعت ۷ صبح در 
گاهي   . همراهیم  اتوبوس  در  هم  با  کارم  محل  تا  و  مي بینم 
هم عصرها دیدار تازه مي کنیم. دوستان خوبي شدیم و تقریبًا 
صبح ها به امید دیدار او بیرون مي روم. پیرزن دیگر یک ریز حرف 
نمي زند، فرصتي هم براي من مي گذارد. تازگي ها وقت هایي هم 
از  نگاه مي کنیم.  را  بیرون  دو  پیش مي آید که در سکوت هر 

احساس بودنش، لذت مي برم . او را نمي دانم....

 او حرف هایش را براي مسیري که مي رویم قسمت مي کند 
و گاهي هم براي فردا مي گذارد.  این روزها کمتر پاچه   ي کسي 
را مي گیرم،شاید نتیجه ی هم صحبتی با پیرزن همدل باشد....
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ارسالن برکت

قطعات آرام بخش برای زنان باردار
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 قطعات ملی میهنی توسط خوانندگان مطرح کشور

علیرضا عصار متولد 4 بهمن ۱348 در خیابان ری، کوچه ی آبشار است. 
سمندر  کاووس  وی  استاد  نخستین  و  کرد  آغاز  سالگی   5 در  را  پیانو  نواختن 

بوده است
نخستین کنسرتش را در سن ۱6 سالگی در جایگاه نوازندهی پیانو در تاالر 
ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی اجرا نمود و پس از آن در سن 22 سالگی )سال 
بازی  و  رشیدی  داوود  کارگردانی  به  شیکاگو«  در  »پیروزی  تئاتر  در   )  ۱3۷۰

مهدی هاشمی و فریماه فرجامی در جایگاه نوازندهی پیانو حضور یافت.
اولین تجربهی خوانندگی وی به طور رسمی، با اجرای قطعهی »عیدانه« به 
سفارش مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما با سروده ای از موالنا و آهنگ سازی 
مرد  سینمایی  فیلم  در  آن  از  پس  گرفت،  سال ۱3۷۷ شکل  در  فؤاد حجازی 
عوضی به اجرای قطعه ای پرداخت و سپس به همراه محمد اصفهانی، »قدسیان 

آسمان« را اجرا کرد.

قطعه ی وطن یکی از کارهای میهنی ایشان می باشد.

قطعه: وطن
آلبوم: ای عاشقان

ترانه سرا: علیرضا شجاع پور
آهنگساز: فواد حجازی

تنظیم کننده: فواد حجازی
سال انتشار: ۱38۱
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محمد نوری )زاده ی ۱ دی ۱3۰8 در رشت_درگذشته 9 مرداد ۱389 در 
تهران( مدرس آواز و خواننده ایرانی بود

ملت های  و  اقوام  تمام  آِن  از  و  زبانی جهانی  را  موسیقی  نوری  محمد 
از هنر کالسیک  الهام  و  اقتباس  به  رو  از همین  و  زمین می دانست  روی 
غرب معتقد بود. او برنده جایزه »خورشید طالیی« )5۰ سال صدای متفاوت 
و ماندگار( در سال ۷8 از جشنواره مهر و دارای مدرک درجه یک هنری از 
شورای عالی ارزیابی کشور و وزارت ارشاد بود. وی در سال ۱385 به عنوان 

چهرهی ماندگار برگزیده شد.

»شالیزار«،  مریم«،  »جان  چون  میهنی  تم  با  زیادی  ترانه های  وی 
»واسونک«، »جمعه بازار«، »ایران ایران« را اجرا کرده است.

قطعه: ایران ایران
آلبوم: دالویزترین

ترانه سرا: تورج نگهبان
آهنگساز: محمد سریر
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زهرا خوش لهجه

اصل را فدای فرع نکنیم  

اخبار گوش  به  وقت  که هر  امروزی  مدرن  دنیای  در  
می دهیم یا به سایت ها یا شبکه های مجازی سر می زنیم 
برجسته ترین اخبار به موضوعات اقتصادی  اختصاص دارد 
،،تصور همگان اینست که اگر افراد از جهت اقتصادی تامین 

باشند حتما میتوانند شاداب وسر حال باشند .
خرید های آنچنانی ،لباس های برند، کیف و کفش های 

چرم اصل گرانقیمت ،
ستاره،  پنج  های  هتل  در  ،اقامت  خارجی  مسافرتهای 

خوردن غذاهای خاص در رستورانهای مجلل،
الکچری  مناطق  در  لوکس  بزرگ  های  خانه  داشتن 

،لوازم مدرن وشیک و هرچه غیر ضروری تر ،خاصتر.
تفاخر  از  پر  هایی  آخرین سیستم،مهمانی  های  ماشین 

وپر هزینه .
بیایید یک سری به دلمان بزنیم ،شاید هر یک از چیزایی 
که گفتم آهی همراه با حسرت در شما ایجاد کرده باشد ،شما 

بگویید :“دست ما کوتاه خرما بر نخیل” 
منهم مثل شما گاهی از این آه ها میکشم وبا خود میگویم 

اگر یکی از این ها را داشتم خوشبخت بودم.
با  شدم  می  رد  بلند  شاسی  های  ماشین  کنار  از  وقت  هر 

خودم میگفتم:” خوش به حالشان”
اما چندی پیش بواسطه کاری سوار ماشین یکی از دوستان 
که شاسی بود ،شدم .حس خوب فقط چند ثانیه بود وبعد ما سر 
گرم گفتگو شدیم ومن کامال فراموش کردم سوار ماشینی شدم 

که همیشه باحال خاصی نگاهش میکردم .
که  آمد  یادم  ،دوباره  شد  دور  ماشین  و  شدم  پیاده  وقتی 

شاسی سوار بودم .
ماشینش  به  راجع  دوستم  حس  باره  ودر  شد  جالب  برایم 
وحال واحساسی که از سوار شدنش دارد ،صحبت کردیم .متوجه 
شدم او هم فقط چند روز اول خیلی خوشحال بوده وبعد طبیعی                                                              
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که  گفت:”گاهی  می  او  شده،حتی 
،فکر  حالت  به  خوش  میگویند  دیگران 
،یا  خوشبختی  دانند  نمی  ها  آن  میکنم 
وسایل  داشتن  به  فقط  خوشحالی  حتی 

خاص نیست.”
واقعیت این است که شاید ما آدم ها 
سالها برای داشتن چیزی وقت و هزینه 
دست  به  را  آن  وقتی  ،اما  کنیم  صرف 
آوردیم ،به اندازه ای که سرمایه گذاری 
کردیم ویا تالش کردیم و انتظار کشیدیم 
شاد نشویم واز ذهنمان این جمله عبور 

کند :“خوب که چی!!”
اگر به این جا برسیم زندگی را باخته 

ایم .
من امروز به این درک رسیده ام که با 
داشته هایم زندگی کنم واز آن ها لذت 
به  چیز های  یافتن  ،وبرای دست  ببرم 
بهتر تالش کنم . ودر این مسیر متعادل 
باشم یعنی به اندازه سرمایه گذاری کنم 

.
از مسیر  این مثل مسافرتی است که 
هم لذت می بری وفقط فکر رسیدن به 

مقصد نیستی.

چون اگر مقصد را اشتباه انتخاب کرده 
باشی ،همه چیز را باخته ای.

خنده  صدای  که  هایم  داشته  با  من 
واز  دارم  خوبی  احساس  است،  عزیزانم 
موفقیت های کوچک روزانه ،مثل تمام 
باید تمام میشد،  کردن کتابی که امروز 
اینکه  از   . میکنم  پیدا  خوبی  احساس 
هستند  وکسانی  هستم  داشتنی  دوست 
سر  من  وبه  باشند  من  حال  نگران  که 
،خوش  هست  بمن  حواسشان  میزنندو 
حالم. از اینکه امروز کسی را آزار ندادم 
،حس  میروم  خواب  به  راحت  خیال  وبا 
خوبی دارم. از اینکه در مسیر رشد قرار 
دارم ، پویا هستم وکار مفیدی انجام می 

دهم ،احساس رضایت می کنم.
خالصه به نظر من ،حال خوب یعنی 

از روز هایت راضی باشی.
 بعضی ها از تمام روز هایشان راضی 
هستند ،بعضی ها از بعضی از روز هایشان 
راضی هستند و بعضی دیگر از بیشترین 
این  هستند.که  راضی  روزشان  لحظات 

اوج خودشکوفایی است.
برایتان رضایت خاطر آرزو میکنم.
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مهدی اسامعیلی راد

متولدين فروردين

شما اغلب اجازه می دهيد که فلسفه بافی بر شعور عادی تان برتری پيدا کند 
ولی اين کار می تواند شما را به دردسر بيندازد ؛ فکر و گمان می تواند مفيد و 
سازنده باشد اما ممکن است شما را از مسيرتان منحرف کنند، تفاوت هايی که 
با ديگران داريد را تقويت کنيد و در پی اين نباشيد که خود را همرنگ جماعت 
برای  داريد  تر  روشن  آينده ای  برای  که  آرزوهايی  و  اميدها  خوشبختانه  کنيد. 
از طرف  و  بيايند  بيرون  افسردگی  و  از خمودگی  تا  می شود  انگيزه ای  ديگران 
ديگر باعث می شود که شما خود را باور کنيد و اعتماد به نفس تان افزايش يابد.

متولدين ارديبهشت

کسی ممکن است از شما درخواست اضافه کار يا کاری سخت داشته باشد 
که با مقاومت شما روبرو خواهد شد. البته اين مقاومت تا زمانی ادامه پيدا ميکند 
که شما مطمئن شويد که آن کار واقعی بوده و برای کمک باشد. روابط با يک نفر 
به سرعت بهبود پيدا ميکند شايد شما هر دو يک چيز ميخواستيد اما به شکلی 
متفاوت بيان کرده و راهی متفاوت برای رسيدن به آن را انتخاب کرده بوديد. 
خود را در آرامش نگه داريد و چيزها را آسان تر بگيريد. يکی از همکارن از روی 

حسادت برای شما نقشه های بزرگی با ظاهر جذاب آماده می کند.

متولدين خرداد

می خواهيد،  که  را  آنچه  بود.  خواهد  برای شما  عجيبی  روزهای  روزها،  اين 
در محيط اطراف تان درمی يابيد. ممکن است اشتباهاتی از شما سر بزند ولی 
حواس تان باشد که در هر موقعيت جلوی اشتباه تان را بگيريد. به ظاهر خوب 
افراد بسنده نکنيد، بلکه باطن آنها را دريابيد. تالش های خود را صرف کارهايی 
کنيد که مفيد باشد و بتوانيد از حاصل آنها بهره مند شويد. اين که زندگی برای 
از  را  زندگی  همواره  که عشق  چرا  است؛  بيهوده  جمله ای  تکراری شده،  شما 

يکنواختی خارج می کند. 
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متولدين تير

دوست عزيز تير ماهی به زودی خبرهای بسيار شگفت انگيزی خواهيد داشت. 
کنيد که شايستگی  اطمينان  به کسانی  باشيد.  مراقب نخستين گام های خود 
بدبين  و  ريزبين  خود  اطرافيان  مورد  در  اما  باشند  داشته  را  مشورت  و  اعتماد 
نباشيد. امسال دو مالقات مهم خواهيد داشت که يکی در مورد مسائل تحصيلی 
و شغلی است و ديگری درمورد زندگی آينده تان. کسی از شما دلخور بوده، اما 
پس از روشن شدن واقعيت از کرده خود پشيمان شد. او را بپذيريد. به او دروغ 
نگوييد. او می خواهد اشتباهاتش را جبران کند. به او فرصت بدهيد تا جبران 

کند. ممکن است يک کار خوب به شما پيشنهاد شود.

متولدين مرداد

ممکن است از طرف دوست يا برخی افراد نزديک، مشکالتی برايتان ايجاد 
شود. روابط خانوادگی شما گسترش خواهد يافت. چنان سرگرم شويد که حتی 
فرصت پيدا نکنيد که به نااميدی فکر کنيد. امروز سخت ترين چيزی را که می توان 
در زندگی ياد گرفت اين است که از روی کدام پل بايد رد شد و کدام را بايد 
خراب کرد. در زمينه کاری با يک رقابت سخت روبرو خواهيد شد. شما از رقيبان 
خود هيچ چيز کمتر نداريد و با تصميماتی عقالنی موفق خواهيد شد. او دوست 
دارد که مشکالت خود را با شما در ميان بگذارد، به حرف او گوش دهيد. او می 
تواند در شرايط بحرانی به دادتان برسد. گرچه او بود و شما قدر او را ندانستيد.

متولدين شهريور

برای شما شرايط تازه ای بوجود می آيد و ناگهان تصميم می گيريد که بالخره 
و دوری شما  کناره گيری  نمائيد. روش های  کار  به  کنيد و شروع  ريزی  برنامه 
ممکن است تا االن نتيجه داده و موفقيت آميز بوده اما شرايط به سرعت تغيير 
کرده و ممکن است شما مجبور باشيد که تمام تمرکز خود را روی اين تصميم 
پايان  به  خوبی  به  را  کرده ام  شروع  که  را  کاری  ميتوانم  چگونه  که  بگذاريد 
برسانم؟ آهسته پيش برويد و بنيادی ايجاد کنيد که به اندازه کافی مستحکم 

باشد که تا آخرين زمان همين جور باقی بماند.
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متولدين مهر

. باید جشن بگیرید زیرا زمان موفقیت شما بسیار نزدیک شده است و شاید هم بتوان گفت 
که هم اکنون غرق در مقدمات آن موفقیت هستید. متولدین مهر در سال قبل کمی اندوهگین 
بوده اید و دلتان گرفته بود، پیشامدهایی برایتان ایجاد شده بود که احساس غمی سنگین داشتید 
اما به شما مژده داده می شود که زمان غم شما گذشته است، به شرط آنکه به دامان دین، اخالق 
و عرفان روی آورید. باید از کوته نظری و سطحی بینی چشم بپوشید و بیشتر از گذشته به حقایق 
این  با  ببینند  را  اطرافیان شما حقایق  بگذارید  نباشید؛  تظاهر  اهل  زیاد  است  بهتر  کنید؛  توجه 

اوصاف شما را بیشتر دوست خواهند داشت و موفق تر از گذشته خواهید بود.

متولدين آبان

اين عمل، خداوند صد  قبال  در  که  انجام می دهيد  و خداپسندانه  نيک  عملی 
چندان آن را ارزانی خواهد کرد و خودتان نيز خوشحال و مسرور خواهيد شد، 
نيتی داريد که بسيار نيکو و پسنديده است و مطمئن باشيد که در صورت اجرای 
اين نيت به هدف خود ميرسيد و موفقيت را در آغوش خواهيد کشيد اما در اين 
راه نبايد تعجيل کنيد. مدتی است که تصميم به انجام کاری گرفته ايد اما شک 
و دودلی مانع انجام آن شده است؛ به دلتان بد راه ندهيد و به خدا توکل کنيد و 

مطمئن باشيد خداوند شما را همراهی خواهد کرد.

متولدين آذر

بهتر است از دادن تعهدات شفاهی خودداری کنيد. ممکن است اختالفاتی در 
زندگی شخصی و يا خانواده پيش آيد و از برخوردهای قابل مالحظه دوری کنيد. 
پيشرفت در کارها با تالش سخت حاصل می گردد. ممکن است يک پيشنهاد 
ازدواج داشته باشند که از يک رابطه پرشور و انرژی حاص می گردد که سراسر 
عشق است. شريک زندگی تان بسيار پايبند و متعهد به رابطه است. شرکت در 

جلسات رقابتی و يا آزمون ها نتايج عالی برايتان خواهند داشت.
اعتماد به نفس ذاتی شما برا انجام تکاليف در زمان مقرر ستودنی است و 

اين احساس را به زير دستان و اطرافيان خود انتقال می دهيد.
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متولدين دی

نبايد بگذاری که ديگران با دخالت های شان روابط تو و دوستدارت را از بين 
ببرند. آنها معتقدند که از روی دلسوزی می  خواهند به تو کمک کنند ولی چنين 
نيست. اگر باطرف مقابلت مشکلی هم داری به کسی مراجعه کن که صالحيت 
شرايط  با  می  توانی  راحتی  به  که  هستی  قدرتی  دارای  تو  باشد.  داشته  را  آن 

جديد، خود را سازگار کنی پس از اين قدرت در جهت مثبت استفاده کن.
با دوستی قديمی دوباره برخورد خواهی کرد که ديدن او تحوالتی در تو به 
وجود می  آورد. در مورد مسائل کاری می  توانی با او مشورت کنی و از کمک های 

او استفاده کنی.

متولدين بهمن

انرژی  می خواهيد  و  شويد  تعديل  احساسی  نظر  از  بايد  که  می کنيد  احساس 
اين  با همکارتان درگير يک بحث جدی شويد  اگر  را تخليه کنيد.  اضافی خود 
بحث به نفع شخص شروع کننده تمام می شود و در عين حال وظايفی که قبال 
، ممکن است در نتيجه اين بحث به سرعت روشنی  به خوبی تعريف شده اند 
خود را از دست بدهند .به جای اينکه سعی کنيد حق را به جانب خودتان دهيد و 
مدام در پی تصديق خود باشيد آرام بگيريد و از درگير شدن در يک جنگ لفظی 

اجتناب کنيد.

متولدين اسفند

اگر در محل کارتان گامی استوار و محکم برداريد بهتر می توانيد کارکنيد ، 
تا آنجايی که می بينيد تمام کارهايتان را زودتر از آنچه انتظار داشتيد به پايان 
آغاز هر پروژه جديدی خوب است که مطمئن شويد تمام  از  رسانده ايد. قبل 
بينديشيد  به کار کنيد  اينکه شروع  از  آماده کرده ايد، قبل  را  ابزار و تجهيزات 
از هر کاری  اگر قبل  و مطمئن شويد که همه جوانب کار را در نظر گرفته ايد. 
اول وظايفی که در خانه داريد را انجام دهيد خود و ديگران را از يک دردسر و 

گرفتاری بزرگ نجات داده ايد.
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عطر ماه

مردادی ها پرانرژی و قوی هستند و ذاتی خالق و جذاب 
دارند. عنصر مرتبط با این ماه عنصر آتش است و مردادی ها 
به عطرهایی مثل عنبر، گل مریم، میخک، پاتچولی و رزماری 
و  قوی  و  متنوع  باید  افراد  این  عطر  می شوند.  جذب  بیشتر 

حاوی رایحه چوب باشد.
متولد  خانم های  برای  مناسب  عطرهای  از  نمونه  چند 

مردادماه
Lancome Tresor

زنانه النکوم     Lancome Tresor Sparkling عطر 
ترزور اسپارکلینگ

در سال 2۰۰۷ با رایحه ی غالب گل سرخ بلغاری تولید و 
به بازار عرضه شد . عطردر حجم 45 میلی لیتر در بازار موجود 
را  رایحه ی مالیمی که دارد حس شادابی و نشاط  با  بوده و 
برای شما به ارمغان می آورد و بهترین زمان استفاده از آن در 
طول روز می باشد. عطر ترزور اسپارکلینگ در رایحه ی اولیه ی 
خود دارای رایحه ی ترنج و گالبی می باشد در رایحه ی میانی 
به رایحه ی گل سرخ بلغاری و بنفشه شیرین می رسد و در 

انتها به رایحه ی چوب صندل و مشک ختم می شود.
رایحه ی اولیه : ترنج - گالبی - فلفل برزیلی 

راحیه ی ثانویه :  گل سرخ بلغاری - بنفشه شیرین
رایحه ی پایه : گل آفتاب پرست - چوب صندل - مشک

Fendi Furiosa
Fendi Furiosa عطر ادکلن فندی فیوریوسا

سفید  گل های  رایحه  پایه  بر  جذاب  و  گرم  است  عطری 
بطری طراحی فضایی خاصی داشته و بسیار خوش دست به نظر 
را محصور  قابی که شیشه  بطری درست روی  می رسد. روی 
کرده، رایحه ابتدایی عطر با بوی نیمه شیرین و دلپذیر کهربا 
ترکیب با حس بی نظیری از گل های گاردنیا و یاس آغاز می شود 
که شروعی ساده و در عین حال بسیار جذاب را برای عطر به 
با  و همزمان  قوی تر شده  کهربا  زمان  گذر  با  وجود می آورند. 
شیرین بودن حس تلخ و چوبی ضعیفی را نیز ایجاد می کند که 
به  را  جذاب  بسیار  رایحه ای  سفید  رایحه گل های  با  ترکیبش 

وجود می آورد.
 رایحه اولیه:ترنج-فلفل صورتی 

 رایحه ی میانی:شب بوی زرد - یاس - گاردنیای یاسمنی 
رایحه پایه : گواوا - روایح دودی –کهربا
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چند نمونه از عطرهای مناسب برای آقایان متولد مردادماه
Marc Jacobs Bang

مارک جیکوبز بنگ بنگ :
عطری است مدرن، خوشبو و دوست داشتنی که شروعی 
نیمه شیرین و مرکباتی از رایحه مشک و لیمو دارد که حس 
فلفلی متعادل و مشخصی در کنار آنها قرار دارد و باعث مردانه تر 
فلفل  زمان  گذر  با  می گردد.  رایحه  شدن  خوشبوتر  و  شدن 
ضعیف شده و رایحه چوب صندل و تلخی مشخصش جایگزین 
می گردد. رایحه میانی و پایه عطر رایحه ای نیمه شیرین، جذاب، 
تلخ و چوبی است که حس فلفلی مالیمی در پس زمینه آنها 
می گردد.  عطر  الیه های  و  کاراکتر  افزایش  باعث  و  دارد  قرار 
مارک جیکوبز بنگ بنگ پخش بو و ماندگاری مناسبی دارد و 

در تمامی فصول سال قابل استفاده است.
رایحه اولیه : لیمو - هل

رایحه میانی : چوب صندل 
رایحه پایه : مشک

Diesel Only The Brave
از محصوالت دیگر کمپانی دیزل می باشد که در سال 2۰۰9 
به خاطر پنجاهمین سالگرد تولد صاحب اصلی برند دیزل روانه 
بازار شد. شکل بطری ادکلن دیزل آنلی بریو بسیار جالب توجه 
و به صورت دست مشت شده می باشد. ادکلن دیزل آنلی بریو 
دارای رایحه ای خنک و مالیم و ماندگاری و پخش بوی خوبی 
رایحه  شامل  ابتدا  در  آن  دهنده  تشکیل  رایحه های  می باشد. 
لیمو و ماندارین؛ در رایحه میانی شامل سدر ، گشنیز ، بنفشه و 
در رایحه ی پایانی تشکیل رایحه های الدن، عنبر، استیراکس ، 

بنزوین ، چرم را می دهد.
رایحه اولیه : گریپ فوروت – فلفل سیاه – لیمو

رایحه میانی : جوز هندی – اسطوخودوس – گل شمعدانی 
– کومارین ) رایحه ی وانیل(

رایحه پایه : نارگیل – بلوط – خس خس – سدر
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همراهان گرامی مجله ذهن آويز
اولین باشید!

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

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایمیل جهت ارسال اطالعات

نام: 

نام خانوادگی:

سن:

رشته تحصيلی:

ميزان تحصيالت:

شماره تماس:
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