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دکرت انیس خوش لهجه صدق

خوشتراست دوست سخن بگذریم ازهرچه

را امید و ازتحرک ماهیسرشار و نیمهسالرسیدیم به

پشتسرگذاشتیم.هرچندشهریوراستاماصدایپایمهر

درگوشمانطنینمیاندازد.دراینشمارهبرآنشدیمتا

ایثارهایی ازدفاعمقدسو امنیتکنونی،سخنی بهپاس

کهدراینراهوطندوستانمیهناسالمیبهمیانآوریم.

کهنایرانمن،مهدعلموادبکههموارهآماجتاختوتاز

بدخواهانبودهاستدردفاعیمقدسوجبیازخاکخود

مدیون را همه و نگذاشت بدخواهان گزند معرض در را

هستیم. سرزمینم زنان و مردان جوانمردی و رشادت

سرزمینم بزرگ مشاهیر به پرداخت ضمن شماره این در

داشتایم. هم سرزمینم زنان ایثار و قهرمانی به نگاهی

گیرد. قرار عزیز خوانندگان توجه مورد است امید
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ذهن آویز ماه

ایامن بنکدار سخی

شماباشنیدنواژهقانونچهبهذهنتانمیرسد؟
اینسوالیبودکهاولشهریورماهامسالتصمیمگرفتم
از یکی در دانشجو صد از یکدقیقهای مصاحبهی بعنوان

دانشگاههابپرسم.
حدود فاصل حد در فلسفه و الهیات دانشکده ساختمان
پانزدهمتریساختماندانشکدهادبیاتوروانشناسیقرارداردو

بهترینجابرایپرسشگریبود.
باخودمقرارگذاشتمپنجاهنفرازهردانشکدهسوالکنم.

ازدانشکدهفلسفهشروعکردم.
تقریباهمهپنجاهنفرجوابهایمشابهدادند.

پلیس،چراغراهنمایی،دزدی،قتل،و...
پیچیدهتری جوابهای کردند تالش که هم نفری چند

بدهند،گفتندعدالتوآقازادهها.
رو خودم زیرزبونی و هم تو رفته اخمهام که همانطور
سرزنشمیکردمکهاصالاینچهتصمیممسخرهایبودکه
گرفتیرفتمسمتدانشکدهادبیاتوشروعبهپرسشگریاز

پنجاهنفردومکردم.
هواگرمبودوطبقمعمولدانشگاههاسیستمخنککننده

خیلیجوابگونبود.
تعداددانشجوهاهمبخاطرتعطیلیتابستانکمبودوفقط

دانشجویانیبودندکهترمتابستانیثبتنامکردهبودند.
خیلیخستهشدهبودم.

نفرهشتادمهمتمومشدوبههمانترتیبقبلجوابهای
مشابهدادند.

ازتهراهروآقاییرودیدمکهآرامآرامگامبرمیداشتواز
پلههاپایینمیآمدوبهسمتدرخروجمیرفت.

باگامهایتندبهسمتشرفتمتاازشسوالکنم.
چونآرامگامبرمیداشتنیازنبودخیلیتندبرمتابهش

برسم.
حدوداچهلسالهبودباقدیبلندوکمیچاقوباریشهای

پرفسوری.
شکداشتمکهدانشجوستیااستاده.

دانشجو که شد راحت خیالم پوشیده کوتاه آستین دیدم
هست.

-آقاببخشیدشماچهرشتهایهستین؟

-سالمخستهنباشید.
)کلیخجالتکشیدم(

رشتهای چه شما بپرسم میتونم سالم. ببخشید -بله
هستین؟

-منکارشناسیارشدروانشناسیبالینیهستم.
-شماباشنیدنواژهقانونچهبهذهنتونمیآد؟

)کمیفکرکرد(
-چونامروزاولشهریورماههستجوابمطبابتوحکیم
بزرگبوعلیسیناهستوقانونهمنامیکیازارزشمندترین

کتابهایاوست.
منکهمنتظرشنیدنجوابمشابههشتادنفرقبلراازنفر
هشتادویکمهمداشتم،چندلحظهایدرچشماشخیرهشدمو

بعدکمکملبخندبهلبانمنشست.
گفتمجنابممکنهخواهشکنمکمیازامروزوبوعلیبرام
برای میکنم ضبط صدا و میگیرم گذارش دارم من بگین

ماهنامهذهنآویز.
بلهحتما.!

پزشکییکدانشکاربردیاستوهدفآنحفظوارتقاء
تندرستی،درمانبیماریهاوبازتوانیآسیبدیدگاناست.این
منظورباشناختبیماریها،تشخیص،درمانوجلوگیریازبروز

آنهابهانجاممیرسد.
ازفیزیک دانشپزشکیبررویطیفوسیعیازرشتهها
وزیستشناسیتاعلوماجتماعی،مهندسیوعلومانسانیبنا

شدهاست.
امروزههدفدانشپزشکیاستفادهازفناوریهایدانشمبنا
بالینی مشکالت راهحل به رسیدن برای قیاسی استدالل و
دریچهای سلولها و ژنها ماهیت باب در اکتشافات است.
برایتعریففیزیولوژیبرمبنایسیستمهایمولکولیفراهم
بهتر درک برای را راه فیزیولوژیکی بصیرت این کردهاست.
فراهم نودرمانی رویکردهای و بیماریها پیچیده فرایندهای

کردهاست.

سیاست، علم، طب، سالمت
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دوران از آسیبها و بیماریها درمان برای بشر تالش
پیشازباستانوجودداشتهاستودردورانباستاننیزدرکنار

مذهبوگاهبهعنوانبخشیازآنوجودداشتهاست.
دریونانباستانپزشکانیچونبقراطپزشکیرابهعنوان
دانشوفنیمجزامطرحکردندوبنیانگذارانراهیبودندکه

بعدهاتوسطپزشکانیهمچونابنسیناورازیطیشد.
پزشکی علمی روش از بهرهگیری با رنسانس در 
عنوان به آنچه ۱۹ قرن از کرد. توجهی قابل پیشرفتهای
پزشکیمدرنشناختهمیشودبنیانگذاشتهشد.دراواخرقرن
بیستمودورانمعاصردانشژنتیکرویکردنسبتبهدرمانو
بیماریهارادچارتحولیجدیکردبهطوریکهژنتیکپزشکی
راداراینقشیمتحولکنندهبرایپزشکیازدرمانمحوربودن

بهحفظسالمتیدانستهاند.
بالینی، قضاوت از استفاده با پزشکان پزشکی، حرفه در
بیمارراجهتتشخیص،درمانوپیشگیریازبیماریارزیابی
معاینه حال، مراحلشرح معمواًل بالینی عملکرد در میکنند.
فیزیکی،تهیهفهرستمشکالت،مشخصکردنتشخیصهای
افتراقی،بررسیها)شاملآزمایشوتصویربرداریو...(،رسیدن

بهتشخیصودرآخردرمانانجاممیگیرد.

تقدیر و پزشکان بزرگداشت برای مارس 30 آمریکا در
گونهای به است، شده داده اختصاص آنها ارزنده خدمات از
کهدراینتاریخوسال۱842دکترالنگبراینخستینبار
بیهوش عنوان به جراحی عمل در را »اتر« بیهوشی داروی

کنندهاستفادهکرد.
درآنروزدکترالنگ،اتررابراییکبیمارتجویزکردو
سپسویراتحتعملجراحیقرارداد.ایندرحالیاست
کهبیمارپسازبههوشآمدناقرارکردکهطیجراحیهیچ

دردیاحساسنکردهاست.
تولد روز زاد با همزمان که اولشهریورماه روز ایران در

ابوعلیسینااستبرایروزپزشکدرنظرگرفتهشدهاست.

»ابوعلیحسینبنعبدالّلبنحسینبنعلیبنسینا«
نامدار علمای و بزرگ حکمای از الرئیس، شیخ به معروف
و مشهورترین از سینا ابوعلی است. اسالم پزشکان و جهان
تاثیرگذارترینفیلسوفانودانشمندانایراناستکهآثارشدر

زمینهفلسفهارسطوییوپزشکیاهمیتبسیاردارد.

در عربی و فارسی زبانهای به کتاب 450 شیخالرئیس
که دارد فراوان تالیفات و نوشتهاست گوناگون زمینههای
اشارات،شفا،حکمتعرشیه،قضاازآنجملهاند.ازمعروفترین
کتابهایشکتابشفا،دانشنامهعلمیوفلسفیجامعوکتاب
قانونیکیازکتابهایمعروفابنسینادرزمینهعلمپزشکی

است.

بوعلیدرسومماهصفرسال370قمریدربلخبهدنیاآمد.
ازکودکیبهیادگیریعلومزمانپرداختوبهطبیعت،گیاهان
وحیواناتعالقهخاصیداشتواوقاتفراغتخودرادردشت

وصحرابهجستجووکسبتجربهمیپرداخت.
بدینصورتازدورانکودکیبهخواصگیاهانداروییو

طبابتعالقهمندشد.

ابوعلیسینابهسببمعالجهبیماری»امیرنوحبنمنصور
سامانی«،مقربپادشاهشد.

راه بهکتابخانهدربار استفادهکردو اینفرصت از شیخ
یافت.درمدتعمرابوعلیسینا،وقایعمتعددیبراوگذشت
کهازوزارتتازندانرادربرداشت.سرانجامایندانشمندو
فیلسوفکبیردر58سالگیدرهمداندرگذشتودرهمان

شهرمدفونشد.

منداشتمازتعجبشاخدرمیآورم.
ایننفرهشتادویکمباندازههمههشتادنفرقبلیتوضیحداد

وخیلیکاملوخوبهمتوضیحداد.
کلیلذتبردموخستگیازتنمبیرونرفت.

گفتمآقادمشماگرمچقدرخوبوخوشگلتوضیحدادی.
اززبان ازاینصحبتهارو منحقیقتشمنتظربودمیهکم

یکیازدانشجویانفلسفهبشنوم.

امروزه و آمده بیرون فلسفه دل از روانشناسی گفت:علم
اینعلمبشدتباعلومپزشکیوبینرشتهایممزوجشدهو
روانشناسیکهفلسفهپشتکارشونظریهاشرانداندکارش

سختمیشود.
ضمنابوعلییکشخصیتجهانیاستوارتباطصرفبا

رشتهیخاصیمثلفلسفهندارد.
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مهدی اسامعیلی راد- حانیه جهان تیغ

گفتوگوی ویژه با 
فرحروز حسین زاده میرک 

بانوی مقاوم و استوار 

آویز ذهن ماهنامه از شماره این در عزیز، همراهان سالم
از یکی درخدمتهمسر مقدس دفاع هفته مناسبتشروع به
جانبازانعزیزوگرانقدر)قطعنخاعازکمربهپایین(وهمچنین

خواهریکشهیدبزرگوارهستیم.

خودتونرومعرفیکنیدلطفًا.
بندهحقیرفرحروزحسینزادهمیرکهستم،

فرزندخیرالل،
خواهرشهیدآقایسالمتحسینزاده،

مادرامیرمحمدغایبزاده،
آقایجوادغایب ٪٧٠ افتخارهمسرجانبازقطعنخاع با و

زاده.
اصالتاکجاییهستین؟

منآذریزبانهستم،استاناردبیل،روستایمشکینشهر

خیلیهمعالی،البتهازخانمهانبایدراجبسنسوالپرسید
ولیشمامحبتکنیدبفرماییدمتولدچهسالیهستین؟

7/شهریور/۱35۱
وروزعاشورامتولدشدهام

زندگینامهشما داخلش که کردین کتابیچاپ تازگی به
نوشتهشدهگویا،یکمدرمورداینکهچیشدکهاینتصمیمرو

گرفتیدوچهمراحلیطیشدبرامونمیگین؟

خیلی و من بلکهسرگذشت نه که زندگینامه کتاب این
اینهیاهویزندگیگمنامماندهاند. ازهمنوعاناستکهدر
که زندگیشد ماحصل ناپذیری تسلیم و زندگی سختیهای
اکنونميتوانمباافتخاردراختیارمردمبگذارمتادرسیازآن
آموختهوراهیکهمنسیسالازجادههایُپرپیچوخمومه
آلودگذشتمبااستفادهازنقشهوراهنمایآناستفادهبرده،به

راحتیتصمیمزندگیبگیرنوزودبهمقصدبرسن.
چندسالزمانبردتاماحصلشکتابشیداییفرحروزشدو
طوالنیشدنشبخاطراینبودکهاحساسمیکردممنهنوز
خیلیباقلهموفقیتفاصلهدارموبایدراهصحیحموفقیترابه

مخاطبینمنشونبدم.
توکتابتوناشارهدارینبهسختیهایزندگیبایکفرد
از اونطورکهدرجریانهستیمهمسرشماقبل قطعنخاع،
منفی جواب شما و بودن شما خواستگار هم مجروحیتشون

بهشوندادیندرسته؟
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بله،آقایغایبزادهپسرخالهبندههستنوتقریبًاچندهفته
قبلقطعنخاعشدنشونازمخواستگاریکردنومناونزمان
بروم بهجبهه نتونستم داشتموحسمیکردمچون ۱4سال
ازدواج دارن احتیاج من پرستاری به که جانبازی بایک باید

کنم،بخاطرهمینبهخواستگاریایشونجوابرددادم.
یهسوالیکهشایدبرایبعضیهابهوجودبیاداینهکهشما
شایدحسعذابوجدانگرفتهباشینازاینکهایشونبهخاطر
جوابردشماراهیجبههشدنوایناتفاقافتاده،چقدراین

رودرستمیدونید؟
نکنه که بودم ناراحت این از ولی نداشتم وجدان عذاب
دلشونوفکرشونپیشمنهوازاینکهایشونروانتخابکردم
جواب بهشون این بخاطر چون نبود، وجدانم عذاب بر دلیل
اکنون ازدواجکنم،خب جانباز بایک میخواستم دادمکه رد
نخاعشدن قطع جانباز سعادت گفتهخودشون به ایشون که
راپیداکردهبودند،منهمبهسرنوشتمونکهظاهراًباهمان
خواستگاریایشوندرعرشنوشتهشدهبودجوابمثبتدادم.

تاحاالشدهخستهبشینوبگینکهدیگهبسته؟
باالتر چه هر که کوهنوردی مثل افتاده، اتفاق خیلی بله
میرهفشارهواوخستگیجسمیومشکالتراهپیماییباعث
میشهکهکمبیارهوبهخودشبگهایکاشنمیاومدم،ولی
صبر و جنگیدن به رو کوهنورد یک میتونه که چیزی تنها
وادارکنههدفرسیدنبهقلهاست،منهمچونهدفمانسانی
وعشقبهمیهنوخدمتبهسربازوطنمهست،صبرپیشه
درجه به رسیدن همان که بزرگتر ارزش بهیک تا میکنم

معنویهستبرسم.
چه میبینن خوبهارو ژن و اختالسها وقتی همسرتون

عکسالعملینشونمیدن؟
خباوهممثلخیلیهابهاینوضعتاسفمیخورهومیگه
بازسازی درصحنههای نه و بودن جنگ در نه که اونا جالبه

کشوراالنشدنژنخوبوباهوشوماشدیمژنمعیوب.
چقدرازخودتوندرزندگیراضیهستین؟

امیدوارمکهخداوندراضیباشولیچندینبرابربیشتراز
توانمبهمبارزهبامشکالتبرخواستم،گاهیمشکالتزندگی
را رفتن و میکرد علم قد ما عبور جلوی وحشت تونل مثل

سختمیکرد،امامنبهکمکجوادوراهنماییدوستانوبه
لطفخداوندازاینتونلهاباموفقیتعبورکردموبهخودم

نمرهعالیدادم.
تاحاالکسیروازخودتونصبورتردیدین؟

که داریم زیادی اسطورههای دینمون در ما اوال بله،
صبرشونقابلتوصیفنیست.مانندحضرتفاطمهزهرا)س(

وحضرتزینب)س(،
درعصرحاضرهممنبانوانیرومیشناسمکههمسرانشان
مشکالتاعصابورواندارندویابانوانیکههمسرانقطع
نخاعگردنیدارنوشبانهروزازآنهاپرستاریمیکنند،که
یکیازایناسطورههایصبرومقاومتخانمالدناسماعیلی

همسرآقایعلیمعصومیهستند.
نظرخانوادتونوقتیتصمیمگرفتینباآقاجوادازدواجکنید

چیبود؟
خبخانوادممذهبیبودنوبرادرمسالمتکهشهیدشده
جنگی مجروح جواد و میکردیم لمس خانه در را بودجنگ
بود،ولیدرمسئلهازدواجمنبایکقطعنخاعدربینافراد
خانوادهکمیتردیدوجودداشتکهآیامنبااینفردکه٪٧٠

جسمشونآسیبدیده،آیامیتوانمزندگیکنم!؟
ميگفتناگراحساسیتصمیمبگیرمحتمابزودیپشیمان
خواهمشدواینخیلیطبیعیبودچونهمهپدرمادرهانگران
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برایخوشبختيوسعادت فرزندانشانهستندوهمیشه
آنهاازخودگذشتگیمیکنند،چندروزبعدازخواستگاری
احساسی من تصمیم که شد تبدیل یقین به تردیدها
نیست،بلکهیکایمانوباورقلبیاستکهازعشقبه
خداسرچشمهميگرفتودریککالمخدمتبههمنوع
خودم،یکرزمندهایکهدرراهوطنجسمنازنینشآسیب

دیدهاست.
تاحاالخواستینازهمسرتونجدابشین؟

و مرام زیر من چون خواست، نخواهم و نخواستم
معرفتمیکامضازدمکهتاآخرعمرمهمراهوهمسفرش
رو طالییتر و بهتر فرداهای انتظار همیشه و باشم

ميکشم.

تاحاالشدهکسیبهشماطعنهبزنهوبگهشمابهواسطه
شرایطتونازمزایایزیادیبهرهمندهستینوحالشمابعدش

چیبوده؟
ازطرف انصفانهترینرفتارهاییاستکه ازبی اینیکی
رنجیده خیلی مارو خیلی و ميگیره صورت ما با خیلیها

خاطرميکنه.
یک و هستند فکر کوتاه خیلی آنها بنظرم اینکه بخاطر
حرکتعظیمانسانکویکایثاروگذشترابامادیاتمقایسه
دالور جوانان این بود جنگ که زمانی آن درحالیکه میکنن،
جانشانراکفدستشانگرفتهبودوبرایمحافظتازناموسو
مملکتحتیازخانوادههمگذشتندميرفتندکهشهیدبشوندو
اصالذرهایبهذهنشانخطورنمیکردکهبهآنهاحتیحقوقی

خواهندداد.
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دشمن مقابل در وطن خاک از داشت چشم بی آنها
متجاوزدفاعمیکردندولیمتاسفانهاکنونآنایثارهادیگردر
نظرخیلیهافراموششدهوشروعکردهاندبهقضاوتهای
انسانیومتاسفانهایننگاههایظاهربینانهقلبمارا غیر

بهدردمیاره.
نگه همسر از هم میرین سرکار هم همزمان چطور

داریمیکنید؟
مدیریتزمانمیکنمواینکهجوادهمخیلیکارهاشو
اکنون خداروشکر هم محمد امیر و ميده انجام خودش

کمکدستماهست.
به پامیزنن راحتپشت افرادیکهخیلی با حرفتون
چی  میکنن ترک کوچیک مشکالت خاطر به و زندگی

هستش؟
بهزندگیشفردی پاميزنه راحتیپشت به کسیکه

آفریده ما یعنی نميخوره. دنیا این درد به که است
شدهایمکهتالشکنیم،باسختیهامبارزهکنیم،مگر
غیرازایناستکهآهندربرابرحرارتمحکممیشود

وشکلمیگیرد؟!
مگرغیرازایناستکهآجربایدبهکورهبرودتا
قابلاستفادهشود؟!پسماهمبایدبامشکالتروبه
روبشیموباپیروزیبراینچالشها،بهزندگیمعنا
بدهیم،وگرنهبدونرنجوتحملبارمسولیت،بهجایی
نمیرسیم،مطمعنادنیابهمامعناخواهدومعنایآنیی
آدمترسوهستکههمیشهدردلشحسرتآدمهای

قویومبارزراخواهدخورد.
درآخرکتابتونروبهچهکسیتقدیممیکنید؟

بههمسرانوفادارجانبازان،فرشتههایرویزمین
یاوری خداوند جز که زندهای شهیدان و پرستاران و

ندارند.
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دکرت حسین علیان

شده انحراف دچار محرم برنامههای چرا شما نظر ۱-به
است؟دوعاملاصلیمطرحاستاولنگاهکاسبکارانهبرخی

مداحانوواعظانودومنگاههیجانطلبانهبچههیئتیها.
2-آیااشکریختنباعثپاکشدنهمهگناهانمیشود؟
خیرحتیخونکهازاشکباالتراست،باعثپاکشدنگناهان
فرمودند السالم علیه حسین امام که چرا نمیشود الناس حق
هرکسبدهیودینیبرگردنداردبرودبدهیاشراپرداخت
کندچراکهدرغیراینصورتمسئولخواهدبوددرواقعمیتوان
گفتاشکممکناستگناهانبهموجببهجانیاوردنفرایض

راپاککنداماآنهمبهشرطهاوشروطها
کرد؟ مطالعه باید چگونه را عاشورا واقعه شما نظر 3-به
اولزندگیامامحسینعاشورارابررسیمیکنیمبعدعاشورای
امامحسینراتحلیلمیکنیمدرغیراینصورتدچاروارونگی

تاریخیشدهایم
4-آیالقبکلبالحسینرامیتوانندافرادیبهبهانهارادتبه
امامحسینبهخودیافرزندانخودبگذارند؟هرگزحتیماکلب
اللهمنیستیمخداماراانسانآفریدهنهسگوحقنداریمعزت

نفسخودرابااینعناوینپایینبیاوریم
آیاصحیح زنامیدهند بهعمرسعدنسبت بعضی 5-اینکه
است؟خیرماحقنداریمبهخاطرجرمفردیبهاونسبتناروا
بدهیمدرکتابداستانراستانشهیدمطهریداستانیهستبه
نامپیوندیکهبرایهمیشهبریدهشدداستانفردیاستکهبه

شخصینسبتزنادادهوامامصادقعلیهالسالمدوستیخود
رابافردتهمتزنندهبرایهمیشهقطعکرد

؟البته رمضان ماه یا است مهمتر محرم شما نظر ۶-به
ماهرمضان،ماهنزولقرآناستماهروزهداریوماهخاص
مسلمانانامابعضیشیعیانافراطبهخرجدادهومحرمرااز

رمضانپررنگترکردهاند
7-بهنظرشماچهقرائتیبیشترینثوابرادرماهمحرم
دارد؟مطمئنًاقرائتقرآنامامتاسفانهبعضیزیارتعاشورارا

باالترازقرآنجلوهدادندکهاینانحرافبزرگیاست
8-نخلهاییکهدرماهمحرمدرهیئتهامیچرخانندنماد
چیست؟ایننخلهانماددرختمقدسهستندکهازچوببید
مراسم در ابتدا است بوده جاودانگی نماد و شده ساخته سبز
مرگسیاوشسووشونبهکارمیرفتهوبهتدریجبهمراسم

عزاداریامامحسینراهیافتهاست
نسبت ع امامحسین به که شیرازی حافظ از ۹-اشعاری
میدهندآیاصحیحاست؟نهخیلی،بعیداستچونحافظسنی
مذهبوازفرقهشافعیبودهاستبرخیازاشعارشراوقتیبه
امامحسینوواقعهعاشورانسبتمیدهیمخیلیزیباوجالب
استامامسئلهایناستکهشعرحافظرامیتواندرفضاهای
مختلفتعبیروتفسیرکردکهخیلیهمقشنگدرآیدامادر

واقعیتایننیستکهبااینموضوعسرودهشدهباشد
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روضه کلمه است؟ شده گرفته کجا از روضه ۱0-کلمه
که است کاشفی واعظ مالحسین الشهدای روضة کتاب از
متاسفانهسراسردروغاستولیخیلیازوعاظبهدلیلتنبلیاز
تحقیق،اینکتابرااصلقراردادهوفقطازرویآنمیخوانند
مالحسینواعظدرسبزوارخودراشیعهودرهراتخودراسنی
مینامیدواساساانسانمعتبرینبودهبلکهفردیکذابوبسیار

دروغگوبهشمارمیرود
محرمچیست؟ ماه در عزاداری قبولی ترازوی ۱۱-سنگ
برخالفآنکهعدهایقشرینگر)ظاهرنگر(فقطاشکرا
سنگترازومیدانندسنگترازویواقعیمعرفتوتاثیرگذاری

بررفتاراست
۱2-بهنظرشماجایگاهاشکدرعزاداریچیست؟زمانی
کهانسانبهمعرفتعمیقدرونیبرسداشکاوجاریمیشود
اما است ارزشمند و است باطن صفای نشانه اشک این و
اشکهایمعاملهگرانهبرخیبرایپاکشدنآنهمازگناهانی

کههنوزشوقآنرادارندکاریعبثاست
۱3-بهنظرشمازیارتچندنوعاستوکداممهمتراست؟
زیارتفیزیکیکهزیارتمرقدامامحسیناستوزیارتمعنایی

کهزیارتاندیشههایواالیاماماستکهبرزیارتنوع
اولتقدمدارد

۱4-بهنظرشمادیدگاهموالنادربارهامامحسینچیست؟
موالنابااینکهاهلتسننوسنیمذهباستتسبتبهامام
خلقت جهان گوشواره را امام و دارد خاصی ارادت حسین

میداند
امام برای شده سروده اشعار زیباترین شما نظر ۱5-به
افرادیسرودهاند؟عرفانیترینشعرسرودهشده راچه حسین
برایامامحسینازسویعمانسامانیمیدانموسوزناکترین
شعرهارادرشعراستادعلیمعلمدیدمواجتماعیترینشعر

عاشوراییرادرشعردوستبزرگوارمآقایسعیدبیابانکی
جامعه به حسین امام نشاندادن نحوه شما نظر ۱۶-به
امام خندان روح که آن از بیشتر ما است؟خیر بوده صحیح
حسینرابهمردمنشاندهیمبهجسمخونینامامتوجهکردیم
وبهجایالیههایزیباوعرفانیبهالیههایسیاهوتاریخی

آنهمباحجمیازخرافاتمواجهشدیم
۱7بهنظرشماوظیفهاصلیسخنرانانعاشوراییچیست؟
نه است مردم عقول تغذیه اصلی مأموریت اینجانب نظر به
تحریکعواطفآنانوارزشمهمدربازگوییواقعهفراموش

نشود)واقعیتنمایی(
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حسین امام بر که گروهی ۱8-اولین
عزاداریرسمیکردندچهافرادیبودند؟آل
بر عالوه گروه این و چهارم قرن در بویه
اهدافمعنویبهدنبالهویتبخشیبهشیعه

ازطریقحوادثخاصبودند
عاشورا های واژه کلید شما نظر ۱۹-به
کدامند؟بهنظرمنسهتاست”عزتوحریت

وابدیت”
میشود سکینه حضرت مورد 20-در
امام فرزند سکینه ؟حضرت بفرمایید توضیح
حسیناستوبهنقلتاریخهنرمندموسیقی

دانودرکناراینمواردازپیامرسانآنمهمعاشورابودهاست
2۱-بهنظرشمادرمعرفیحضرتزینبچهضعفهایی
دیدهمیشود؟حضرتزینبسالماللعلیهعقیلهالعربویک
محدثهوبهنوعیدانشمندبودهودرعینحالمدیرسخنران
حاذقبودندامابعضیهااینشخصیترافقطدرحدیکخواهر

گریانبرایبرادرنشاندادهاند
22-بهنظرشماوسعتتحریفاتعاشورابهکاستیاستیا
فزونی؟دربینجوامعروشنفکرروبهکاستیاستودرجوامع

سنتیوقشرینگرروبهتزایداست
چه حسین امام عزاداری در را صفویه 23-نقش
میدانید؟صفویهبهزغمخودشانحرکاتبزرگیانجامدادهاند
اماواقعیتایناستکهبهلحاظمحتواییشیعهراازشیعهسرخ
بهشیعهسیاهتبدیلکردندصفویبااینکهدستههایعزاداری
همداشتندحجمزیادیازخرافاتمثلنمادصلیبوغیرهرااز

مسیحیتوارداسالمکردند
سه یزید است؟ شده معرفی کامل یزید شما نظر 24-به
وجهدارداخالقیجناییوسیاسیوامامحسینبیشترباپرونده
سیاسیایشانمشکلداشتوحالآنکهمابیشتررویپرونده

جناییواخالقییزیدمانورمیدهیم
25-ریشهقمهزنیازکجاستونظرتاندراینخصوص
رابیانکنید؟بعضیهامعتقدندحضرتزینبدراثرفشارهایی
کهبرایشانواردشدهسرخودرابهمحملکوبیدوخونجاری
گشتوبراساسآنرسمغلطقمهزنیمطرحشدکهواقعًا

همغیرعرفیوهمضدعقالنیاست
2۶-بهنظرشمابایدهاونبایدهایسخنرانیباموضوع

نه و بکنند عقول تغذیه سخنرانان که این چیست؟ عاشورا
تحریکعواطف،چونوقتیتحریکعواطفهدفشدآنگاه

سخنرانانبههردروغیمتوسلمیشوند
27-وجهغالبتعزیهرادرچهمیدانید؟درهنرمندیافراد

واینکههمزمانازهنرهایعدیدهایاستفادهشدهاست
آزادگی دانید؟درس راچهمی پیامعاشورا 28-مهمترین
اینکهدرکنارمظلومباشیمنه بارظلمنرفتنومهمتر وزیر

یاورظالم
یک در دانید؟ می چه در را عاشورا ماندگاری 2۹-رمز
حرکتخالصبرایخداوحرکتیکهمبنایآنابعادالهیدارد

ونهابعادانسانی
افرادرابررسی بر تاثیرگذاریهیات 30-چگونهمیتوان
کرد؟بسیارسادهاست،تفکرگفتارورفتارشخصهیئتیراقبل
ازشروعایامسوگواریوبعدازآنمشاهدهکنیمواگرتغییر
مثبتیدیدیمهیئترفتنبرایاینفردموثربودهوگرنهعمر

خودراتلفکردهاست
رادرطولسالمرتکبمی مثاًلگناهی 3۱-افرادیکه
کنند می خودداری آن به ارتکاب از محرم دهه در و شوند
چگونهافرادیهستند؟اینافرادرفتارنمایشیدارندوتغییری
کهبهرفتارپایدارمنجرنشودارزشینداردوانسانیکه355
روزگناهانجاممیدهدباآنکه3۶5روزبهآنارتکابمیورزد

تفاوتچندانیندارد
حسین امام جهاد"از و عقیده الحیاه ”ان 32-جمله
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است؟خیراینجملهازاحمدشوقیاستوربطیبهامام
حسینندارد

33درجاییبهمهندسیمجددهیاتهایمذهبیاشاره
چه مجدد  پرداختن چیست؟منظورم منظور اید کرده
محتواییوچهساختاریدربدنههیاتهاستواینکهخیلی
ایجای حاشیه مسایل خیلی و بازتعریفشوند فعالینها

خودرابهمسایلاصلیبدهند.

روایت دو کجاست؟در در زینب 34-آرامگاهحضرت
سوریهومصرراذکرکردنداماآیتاللمرعشیدرکتاب

آرامگاه که دهد می شرح زینبیات اخبار
حضرتزینبدرقاهرهمصراستنهدر

شامسوریه
دیوانگانحسین 35-اسامیهمچون
بینید؟ می راچگونه مذهبی هیات برای
امامحسینبهانسانهایعاقلنیازداشته
را دیوانه اینکه دیوانه افراد نه و دارد و
دراینجاواژهعرفانیبدانیدصحیحنیست
،بیشتر ندارد عرفانی مبنای چراکههیچ

نوعیهیجاناست
به لعن عاشورا زیارت در 3۶-آیا
خلفایسهگانهوجوددارد؟خیردرنسخه
اصلیزیارتعاشوراکهدرآستانقدس
استومتنآنمنسوببهامامباقراست
بهاولیودومیوسومیاشارهنشدهاست
37-چهکتابهاییرابرایجواناندر
خصوصعاشوراتوصیهمیکنید؟کتاب
پنجاهسالپسازپیامبرازدکترشهیدی
،کتابتحریفاتعاشوراازدکترضیائیو

امامحسینوایرانازکورتفیشلر
38-کتابیکهدرزمینهعاشوراتالیف
کتاب کنید؟ معرفی لطفًا را اید کرده
مدیریتعاشوراییتوسطمجتمعفرهنگی
اخیر بهچاپرسیدهودرسالهای عاشورا
دعای منظر از زندگی مدیریت بخش

عرفههمضمیمهآنشدهاست
تفاوتی شدن حسینی و شدن هیاتی بین نظرتان 3۹-به
است؟بلهبسیارزیاد،هیئتیشدنیکپیراهنمشکیمیخواهد
و خودسازی به شدن حسینی اما هیئت، در شدن حاضر و
وهم انگیزهمیخواهدهمحوصله داردکههم نیاز معنویت

مراقبتازفکروذکر
امام اینهمههیئتوذکر باوجود نظرشماچرا 40-به
حسینتغییریرادرجامعهمشاهدهنمیکنیم؟چوناساسااز
عاشورابهدنبالتغییرنیستیمعاشوراسرقفلیتعدادیازمداحان
بپردازند وواعظانشدهومردممیخواهندبهتخلیههیجانات

نهتجلیهمعنویات،حاصلهمینمیشودکههرسالدرهیئتهاطبلهایمانبزرگترمی
شودنهاندیشههایمان..
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سوملاز مددکاری

خودکشی

چه کسانی دست به خودکشی میزنند؟

ساله 44 تا 25 افراد در خودکشی اواخراقدامات همین تا
را میزان ،باالترین ساله تا24 افراد۱8 اکنون ،اما بود شایعتر
دارند.درایاالتمتحده،زنانتقریباسهبرابربیشترازمرداناقدام
بهخوکشیمیکنند.میزاناقداماتخودکشیدرافرادیکهجدا
شدهیاطالقگرفتهاندنیزتقریباسهیاچهاربرابربیشترازآنهایی
استکهوضعیتزناشوییدیگریدارند.اغلباقداماتخودکشی
درزمینهاختالفمیانفردییااسترسشدیددیگررویمیدهند.
اماخودکشیهایبهانجامرسیدهماجرایدیگریدارند،کهخیلی
کمترازاقداماتخودکشیشایعهستند.گزارشهایاخیردرایاالت
مرگ اصلی علت هفتمین کهخودکشی، میدهند نشان متحده
درمرداناست.درحالیکهپانزدهمینعلتاصلیمرگدرزنان
است.بهنظرمیرسدکهتنهامورداستثنادراینالگوهایتفاوت
جنسیتی،افرادیباشندکهبهاختاللدوقطبیمبتالهستند،کهدر
بینآنهازنانبهاندازهمردانیاحتیبیشترازآنها،خودکشیرابه
انجاممیرسانند.باالترینمیزانخودکشیدرسالخوردگان۶5
سالهیاباالتراست.گرچهاینمیزانازسال۱۹30بهبعدکاهش
دهههای در ولی سالخورده مردان در است،مخصوصا یافته

۱۹80و۱۹۹0شاهدروندبرگشتصعودیبودند.

عوامل مخاطره آمیزشناخته شده برای خودکشی نوجوانان

اختالالت خلقی، اختالالت که کردهاند معلوم تحقیقات
سلوک،وسوءمصرفموادمخصوصاالکلدرکسانیکهخودکشی
رابهسرانجامرساندهویابهآناقدامکردهاند،نسبتاشایعتراست.
مبتال اختالالت از بیشتری تعداد یا دو به که افرادی بین در
هستند،خطربهانجامرساندنخودکشیافزایشمییابد.متاسفانه
با نوجوانان خلقی اختالالت درمان دارند شواهدجدیدحکایت
دارویضدافسردگینیزاندکیخطربیشتربرایاندیشهپردازیو
رفتارخودکشیدرکودکانونوجوانانایجادمیکندوبنابراین،
اکنونشرکتهایداروسازیبایدرویاینداروها،هشدارهاییرا

برایایناثرذکرنمایند.

انجام  به  خودکشی  و  خودکشی  اقدامات  در  چرا 
رسیده نوجوانان چنین افزایشی وجود داشته است؟

یکدلیلواضحایناستکهایندورهایاستکهافسردگی،
اضطراب،مصرفالکلوموادمخدر،ومشکالتاختاللسلوک
نیزشیوعبیشتریداشتهوهمهاینهاباافزایشخطرخودکشی
ارتباطدارند.دسترسیبیشتربهسالحهایگرمنیزاحتماالنقش
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رسانههای طریق از خودکشیها معرض در گرفتن دارد.قرار
کشیده تصویر به دراماتیک صورت به اغلب که گروهی
دخالت نوجوانان خودکشی افزایش در احتماال نیز میشوند
رفتار و تلقین به نوجواناننسبت اینعلتکه به دارد،شاید
بین برآوردشدکه بررسی تقلیدی،آسیبپذیرهستند.دریک
۱تا۱3درصدخودکشیهاینوجوانان،دراثرعاملسرایت
رویمیدهند.سرانجام،اینواقعیتکهرسانههایگروهیبه
قربانیانخودکشیمتحمل ندرتدرمورداختالالتروانیکه
افزایش را تقلید احتمال است میکنند،ممکن بحث شدهاند
دهد.همچنینبهنظرمیرسدکهشماریازدانشجویاننسبت
خودکشی،آسیبپذیر برنامهریزی و اندیشهپردازی پرورش به
هستند.عواملاسترسزایمرکبضروریاتتحصیلی،مشکالت
تعاملاجتماعی،وانتخابهایشغلیباعثمیشوندکهبرخیاز
باضروریاتشرایطزندگی نتوانندبهسازگارشدن دانشجویان

خودادامهدهند.

چرا خودکشی؟
درارتباطباخودکشینظریههایفراوانیگفتهشدهاست.
اشنیدمن،خودکشیشناسیکه35سالدراینزمینهتحقیق
نوشتهاست. زیادی مطالب ) خودکشیگرا )ذهن درباره کرده

برایمثالاومینویسد:تقریبادرهرموردی،خودکشیتوسط
...عذابهایروانشناختییا)دردروانی(ایجادمیشود...مرگدراثر
بزرگ عالمت است...درد درد از گریختن عبارتی، به خودکشی،
طبیعتاست.دردبهماهشدارمیدهد،دردهمماراتجهیزمیکند
باعث خود خاطرماهیت به میبرد،درد تحلیل را ما توان هم و
ازآنبگریزیم...درد یا رامتوقفساخته میشودکهبخواهیمآن
روانی،آزار،دلتنگییادردیاستکهدرذهنرویمیدهد...درد
احساسشرمندگی،گناه،ترس،اضطراب،تنهایی،وحشت،وترس
بیشازحدپیرشدنیابدجوریمردن...واقعیتدروننگرانهخودکشی
انکارناپذیراست.خودکشیزمانیرویمیدهدکهدردروانیبرای
فردغیرقابلتحملاحساسشودوفردبرایمتوقفکردنجریان

بیوقفهتوقفهشیاریعذابآور،فعاالنهجویایمرگباشد.
میکشانند؟ حالت این به را فرد روانشناختی عوامل چه اما
طوالنی زنجیره پیامد خودکشی، که میدهد نشان پژوهش
به که میشود.افرادی آغاز کودکی در که است رویدادهایی
آنها در که دارند زمینههایی اغلب میکنند پیدا تمایل خودکشی
بیثباتی و کودک با بدرفتاری خانوادگی، آسیبروانی از ترکیبی
نوبهخود،باعزتنفس اولیهبه خانوادگیوجوددارد.اینتجربیات
پایینکودک)وبعدبزرگسال(،ناامیدی،ومهارتهایحلمسئله

ضعیفارتباطدارند.
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اسکیزوفرنی 
جامعه طبقات تمام از و فرهنگها تمام در اسکیزوفرنی
ازنشانههایمختلف بامجموعهای رویمیدهد.ایناختالل
مشخصمیشودکهغرابتهایشدیددرادراک،تفکر،عمل،
خودپندارهوشیوهبرقراریارتباطبادیگرانازآنجملههستند.
قابل دادن دست از اسکیزوفرنی، بارز شاخص حال، این با
مالحظهتماسباواقعیتاستکهباعنوانروانپریشیبهآن

اشارهمیشود.
همهگیرشناسی

خطرابتالبهاسکیزوفرنیدرطولعمرکمترازیکدرصد
ازهر۱40نفرکهاینروزها است.اینبدانمعنیاستکه
زندههستندوحداقلتا55سالگیزندهمیمانند،یکنفربه
ایناختاللدچارخواهدشد.برخیافرادنیزکهوالدمبتالبه
اسکیزوفرنیدارندازلحاظآماری،بیشترازدیگراندرمعرض
در افرادیکه دارند.همچنین قرار اختالل این به ابتال خطر
زمانتولدآنها،پدرشانمسنتربوده)45تا50سالهیاباالتر(
وقتیبزرگترمیشوند،دوتاسهبرابربیشتردرمعرضخطرابتال
بهاسکیزوفرنیقراردارند)هاریسونوهمکاران،۱۹۹7(.اکثر
موارداسکیزوفرنیدراواخرنوجوانیواوایلبزرگسالیشروع
این شروع زمان اوج ، سالگی 30 تا طوریکه۱8 به میشود،

بیماریاست.اسکیزوفرنیدرکودکاننادراست.
ایناختاللمیتوانددرمیانسالییابعدازآننیزشروعشود
،امااینروندمتعارفنیست.گفتنیاستکهسنشروعاسکیزو
فرنیدرزنانومردانتفاوتدارد.بعدازتقریبا35سالگی،تعداد
مردانیکهبهاسکیزوفرنیدچارمیشوندبهطورمحسوسیافت

میکند،درحالیکهتعدادزنانیکهبهایناختاللمبتالمیشوند
کاهشنمییابد.درعوضدومینافزایش،درمواردجدیدوجود
داردکهدرحدود40سالگیآغازمیشود.بهعالوه،سومین
خیزکدرشروع،وقتیاستکهزناندراوایل۶0و70سالگی

هستند،رویمیدهد)آبلوهمکاران20۱0(.
که میدهند نشان مغز از تصویربرداری تحقیقات
نابهنجاریهایساختارمغزمرتبطبااسکیزوفرنی،دربیماران
مردشدیدترازبیمارانزناست.همچنینتفاوتهایمرتبطبا
بیماری،ممکناستتوضیحدهندکهچرا جنسیتدرشدت
زناناست.نسبتجنسیت از تر اسکیزوفرنیدرمردانشایع
مردبهزنیکبهیکچهارماست.بنابراین،بهازایهرسه
به مبتال ،فقطدوزن اختاللدچارمیگردند این به مردکه

اسکیزوفرنیمیشوند.
توهموهذیان

هذیاناصوالعقیدهنادرستیاستکهباوجودشواهدمغایر
واضح،فردقاطعانهبهآناعتقاددارد.کلمههذیاندرالتینبه
بازی به را ذهن نیرنگهایی است.درواقع، کردن بازی معنای
دیگران که معتقدند چیزهایی هذیانهابه دارای افراد میگیرند.
کهزمینهاجتماعی،مذهبیوفرهنگیمشترکیباآنهادارند،به

اینچیزهامعتقد
نیستند.بنابراین،هذیان،اختاللدرمحتوایفکرراشامل
مبتال اسکیزوفرنی دارند،به کههذیان افرادی تمام میشود.اما
هستند شایع اسکیزوفرنی در ها حال،هذیان این نیستند.با
آنها بیماری از دورهای در بیماران درصد ۹0 از بیش در و
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عقاید یا هذیانها انواع برخی اسکیزوفرنی، میدهند.در روی
عبارتند برجسته هستند.هذیانهای مشخص کاذب،کامال
از:اعتقادبهاینکهافکار،احساساتیااعمالفردتوسطعوامل
ساختگی(،اینکه تکانههای یا میشوند)احساسها کنترل بیرونی
افکارخصوصیفردبهطورنامشخصیبرایدیگرانمنتشریا
بیرونی عوامل توسط افکار افکار(.اینکه میشوند)انتشار پخش
درمغزفردقراردادهشدهاند)تحمیلفکر(،یاعواملبیرونی،
به های هذیان فکر(. دزدیدهاند)ربایش را فرد افکار از یکی
خودبستننیزشایعهستندکهبهموجبآنفردباورداررویداد
از که آهنگی یا تلویزیونی برنامه یک مانند خنثایی محیطی
رادیوپخشمیشودمعنیخاصوشخصیداردکهفقطبرای
اوتدارکدیدهشدهاستوموضوعاتعجیبوغریبدیگر،از
جملههذیانهایتغییراتجسمانیمثلرودههاهاکارنمیکنند
یاحذفاندامهانیزشایعهستند.توهماتمیتواننددرهررسانه
حسیرویدهند.توهماتشنیداریشایعترند.توهماتاغلب
درسطحعاطفی،ادراکی،یارفتاریبرایبیمارمناسبتدارند.
بیمارانمیتوانندازلحاظهیجانیدرگیرتوهماتخودشوندو

اغلبآنهارادرهذیانهایخودواردمیکنند.
آموزش مهارت  های اجتماعی

نشانههای که زمانی اسکیزوفرنی،حتی به مبتال بیماران
آنهاتوسطداروهاکنترلشدهباشند،اغلبدربرقراریروابط
دوستی،یافتنکاروحفظکردنآن،یازندگیمستقل،مشکل
دارند.اینکهتاچهاندازهایبیماراندرزندگیروزمرهخودخوب
کمک برای راه نامیدهمیشود.یک کارکردی کنند،نتیجه عمل
از اسکیزوفرنی، به مبتال بیماران کارکردی نتایج بهبود به

طریقمهارتآموزیاجتماعیاست.اینبیماراناغلبمهارتهای
میانفردینامناسبیدارندواینمهارتهابهگونهایترتیبیافتهاند
کهبهبهبودعملکردآنهاکمکشود.اینمهارتهاعبارتنداز:
مهارتهایاشتغال،مهارتهایارتباط،مهارتهایمراقبتشخصی،
ومهارتهاییدرمدیریتدارویانشانهها.راهکارهایاجتماعی
مورد میشوند.در تقسیم کنترلتر قابل کوچکترو مولفههای به
مهارتهایگفتگو،اینعناصرمیتوانندیادگیریبرقرایتماس
چشمی،صحبتکردنباصدایعادیومالیم،رعایتنوبتدر
گفتگو،وغیرهباشند.بیمارانیکهاینمهارتهارایادمیگیرند،
نقش، ایفای از استفاده با میکنند، دریافت اصالحی بازخورد
یاد راکه آنچه بعد راتمرینمیکنند،و مهارتهایجدیدخود

گرفتهاند،درموقعیتهایطبیعیبهکارمیبرند.
اصالحشناختی

که ساختهشوند تازهای داروهای میشود تالش اکنون 
عملکردشناختیرادربیمارانبهترکنند.اقدامدرمانیعمدهای
است. یافته اختصاص شناختی اصالح آموزش درمان نیزبه
پژوهشگرانبااستفادهازتمرینوروشهایجبرانیدیگر،سعی
دارندبهبیمارانکمککنندبرخیازنقایصعصبی-شناختی
خودرابهبودبخشند)مثلمشکالتمربوطبهحافظهکالمی،
گوشبهزنگی،وعملکرددرتکالیفدستهبندیکارت(.بهنظر
میکند کمک بیماران به شناختی اصالح آموزش که میرسد
مهارتهایتوجه،حافظه،وعملکرداجراییخودرابهبودبخشند.
اینروشهازمانیموثرترندکهبهراهبردهایتوانبخشیموجود
)مهارتهایشغلی(افزودهشوندوبرایبیمارانیارائهشوندکه

ثباتبالینیدارند.
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جنون 

میشود دریافت برجامانده شواهد دوراز گذشتههای در
نسبت شیطانی ارواح به بیشتر نابهنجار رفتارهای که
جنگیری مانند درمانهایی نیز اساس همین دادهمیشد.بر
فراریدادن منظور به جمجمهها کردن سوراخ همچنین و
ازآناستکهدر ارواحخبیثهوجودداشت.یافتههاحاکی
ثبتشده دیوشناسی تفکرات ومصر باستان یونان ، چین
تفسیر و پرطول مراسم صورت به غالبا جنگیری . است
به مبتال شخص واداشتن و زمزمه نیایش، نمازوآیینهای
نوشیدنمایعاتیبسیاربدمزه،وگهگاهاموریشدیدتر،نظیر
غیرقابل مکانی به بدن تا بود گرسنگیدادن و شالقزدن

سکونتبرایارواحخبیثهمبدلشود.
و پسندروانپزشکان مورد دیگر جنون کلمه امروزه،
روانشناساننیستونامروانگسیختگیاغلببرآناطالق

میگردد.
علل

روانیشدید،فشارهای ارثی-ژنتیکی،فشارهای عوامل

که میشوند ژنتیکی عوامل اندازی راه باعث که  محیطی
ازجملهعوملواضحدر آنهاعواملآشکارکنندهمیگویند، به
که هستند رویدادهایی عوامل میباشد.این بیماری این بروز
عوامل میدهند. روی روان بیماریهای بالینی آغاز از پیش
قبلی آمادگی که افرادی متفاوت،در باشدتهای اشکارکننده
روانیشوند. اختالالت ایجاد باعث است دارند،ممکن خفیفی
همچنینالکلوداروهایخاصنیزمیتوانندسببجنونشوند.
تومورهایمغزی،صرع،افسردگیهایسایکوتیک،سکتههای

مغزیهمازدیگرعواملمیباشند.
عالئمونشانهها

هذیانهاوتوهمات،فقداناحساسیانشاندادناحساسات
نامتناسب،اختاللعملکرددرمحلکاریاموقعیتهایاجتماعی
در بارز نشانههای از بهداشتشخصی مشکالت همچنین و
و تدریجی باعثکاهش بیماری این . جنونجوانیمیباشد
در علیالخصوص مختلف، نقشهای در کار توانایی پیشرونده
دارای جنون طورکلی میگردد.به فردی زندگی و فرد شغل
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این منفی عالئم از است.منظور منفی عالئم و مثبت عالئم
استکهشخصبهتدریجکمتراجتماعیمیشودواختاللدر
عملکردپیدامینمایدویاممکناستدچاربیاحساسیشود
اینکهاحساساتنامتناسبباموقعیتازخودشبروزدهد ویا
،مثالیکواقعهوحشتناکراباخندههایبلندتعریفکند.حتی
درتکلمشخهمتغییراتیدیدهمیشود.بهعنوانمثالآهنگ
کالمدرویازبینمیرودوفردباتنصداییکنواختوکند
.ازطرفیعالئممثبت،عالئمیهستندکهبه صحبتکند
فرداضافهشدهکهتوهماتوهذیانهاازجملهشایعترینعالئم

مثبتهستند.

نحوهتشخیصودرمان

جنونجوانی،بیمارینیستکهفردخودشبهدنبالدرمان
برود،چراکههذیانهاوتوهماتبرایاوکامالواقعیهستند.اما
اطرافیانشاهدمسائلیهستندکهبسیارآزارندهمیباشد.جنون
جوانیکهبهنامدمانسذهنزودرسنیزخواندهمیشودشامل
مالکهاییاستکهدردیاسام5آمدهاستوشخصمبتال
باشد. دارا را موردذکرشده پنج از مورد دو میبایستحداقل
مکررگردد.یا گویی بیربط به منجر که آشفتهای گفتار مثال
توهماتوهذیانهاییکهمرتبابیمارازآنهایادمیکند.همچنینبا
دیدنکاهشهیجاناتویابیارادگیدرفردمیتوانبهوجود
بیماریدرفردشککرد.اینهاتنهابخشیازعالئمتشخیصی
بودکهبهصورتمختصرگفتهشد،امابرایتشخیصگذاری
تاریخچه میبایست مربوط روانشناس یا و روانپزشک توسط
و بیماری روند و سیر حال شرح شامل که بیمار از کاملی
همچنینپرسشوپاسخازاقواموداننستناینمطلبکهدر
خانوادهاوآیاکسیقبالسابقبیماریروانیداشتهیاخیرونیز

نحوهبزرگشدناووقایعخاصزندگیاشالزامیاست.
برایدرمان،تاکنونروشهایمتعددیبهکارگرفتهشدهاست.
گرچهدرمانهایداروییتکیهگاهاصلیدرمانبهشمارمیروند
اماپژوهشهاحاکیازآناستکهمداخلههایروانی-اجتماعی،

کنند. تقویت را بالینی بهبود میتوانند رواندرمانی جمله از
اصالحعدمتوازن برای دارویی عوامل که درستهمانطور
شیمیاییبهکارمیروند،راهبردهایغیردارویینیزبایستیبرای
مسائلغیرزیستیبهکارگرفتهشوند.پیچیدگیاینبیماریهابه
گونهایاستکههیچرویکرددرمانیبهتنهایینمیتواندبرای
مقابلهباآنکفایتکند.اسلوبهایروانی-اجتماعیرابایدبه
دقتدربرنامهدرمانیداروییادغامکردتابهآنکمککنند.
گاهیوضعبیماربهقدریحاداستکهدستوربستریبیمار
شش الی چهار کوتاهمدت کردنهای بستری میشود. صادر
هفتهایبهاندازهبستریهایبلندمدتمیتواندموثرواقعشود.
منظور به روانی-اجتماعیروشهایمختلفیکه درمانهای در
و عملی مهارتهای اجتماعی،خوداتکایی،و قابلیتهای افزایش

روابطبینفردیرابهکارمیگیرند.
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سوملاز مددکاری

دانش و علم با همواره ایرانیان پیشینه در آنجاییکه از
به دارویی گیاهان از استفاده و بوده وهنرهمراه فرهنگ و
هم بودهاست، همزمان انسان زندگی تاریخ با درمان منظور
شیمیایی داروهای از استفاده قرن نیم گذشتن از بعد اکنون
یافتهاست. رواج دارویی گیاهان به گرایش مجددا سنتزی، و
و میرسد قبل ازسههزارسال بیش به ایران در سنتی طب
اهوازی،سید عباس ابنسینا،رازی،علیبن همچون ستارگانی
هشت حدود شیرازی محمود وعمادالدین جرجانی اسماعیل
عهده به وغرب درشرق را طب دانشگاههای هدایت قرن
دانشکده اولین که جندیشاپور، بیمارستان داشتند.همچنین
طبدرجهانبهشمارمیرودبراینخستینبارتوسطایرانیان
تاسیسگردیدهاست.کتابهایرازیوابنسیناسالیانطوالنی
تدریسمیشدهاست.طب آسیایی و اروپایی دانشگاههای در

سنتیدربسیاریازنقاطجهانوجوددارد.ازجملهمعروفترین
یامزاجشناسی آنهاطبسنتیچین،گیاهدرمانیوطباخالطی
،شمنباوریوطبسنتیهندییاآیورودامیباشد.آنچهامروزدر
ایرانبهعنوانطبسنتیشناختهمیشودشاملآموزههاییاست
کهریشهدرقرنسومهجریواغلبدرترجمههاییاستکهبه
عربیازآثاربقراطوجالینوسبدستآمدهاست.اصولطبابتدراین
از بوده اربعه یاهماناخالط انسان ،برچهارطبیعتمزاج متون

جمله:بلغم،صفرا،سودا،وخون.
دراینمیانبقراطمعتقدبودکهعالوهبربیماریهایجسمانی،
اینچهارمایعباعثبروزمشکالتروانیمیشوند.مقداربیشاز
حدهریکازاینمایعهامیتواندتغییراتدرشخصیتورفتارفرد
از توجیهکندودرماناختاللروانیمستلزمخالصکردنبدن
یا ،پاکسازی خونریزش چون روشهایی طریق از اضافی مایع

متی  سنتی و بهداشت سال طب 

متی  سنتی و بهداشت سال طب 

متی  سنتی و بهداشت سال طب 

متی  سنتی و بهداشت سال طب 
متی  سنتی و بهداشت سال طب 

طب سنتی و بهداشت سالمتی 
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دفعاجباریوتجویزموادتهوعآوروبرقراریتعادلسالمتراز
طریقتغذیهمناسببود.ویبراینعقیدهبودکهچهارعنصر
یعنی عناصر این خاصیت چهار و آتش و هوا آب، خاک،
گرمی،سردی،تری،وخشکیدرجهانوجوددارد.همچنینچهار
مایعاصلیدربدنانسانوحیواناتوجودداردکهشامل:خونیا
دم)گرموتر(،صفرا)گرموخشک(،بلغم)سردوتر(،وسودا)سرد
وخشک(،میباشند.اینچهارطبعباعناصرچهارگانههماهنگی
دارندووجوداینچهارمایعبهنسبتمتعادلوطبیعیدربدن
بدانمعناستکهبدنفردسالماستولیاگرتناسبهریک
ازاینمایعاتچهازنظرکمی)نسبتبهسایراخالط(،وچهاز
نظرکیفی)بهعلتسوءتغذیهیاتنفسهوایفاسدویاشدت
زیادگرمایهوا(،بههمبخورددراینحالتتعادلساختمانی

بدنتغییرکردهوشخصدچارمشکلمیشود.
دردیدگاهطبسنتیروحیاتاشخاصبامزاجآنهاسروکار
وجودش در هوا عنصر که فردی که معناست بدان دارد.این
بیشترباشد،دمویمزاجاستبستراصلیمایعبدنآنهاخون
استواینطبعجزءطبایعگرماست.اشخاصبااینطبعاغلب
محیطهایخنکرامیپسندندوازگرماهمیشهگلهمندهستند.
اغلببسیارمعاشرتیوخونگرموبذلهگوهستندوبهندرت
عصبانیمیشوند.وقتیهمکهعصبانیمیشوندعصبانیتشان
کدورت و کینهورزی اهل هم میکند.خیلی فروکش سریع
هستند صفراوی طبع دارای که هم افرادی نیستند.همچنین
مثالفرادیکهدارایطبعدمویهستندازگرمافراریاند،اما
دهانخود تلخی از و دارند زرد وچهرهای بدنیالغر اغلب
هستند تحمل کم یعنی تحریکپذیرند. هستند.خیلی ناالن
هم است.معموال ویژگیهایشان از تشنگی و عطش احساس
پایخوداحساسسوزشوگرمایموضعی درکفدستو
آنها بین در اغلب بیتابی و پرخاشگری و میکنند.ترشرویی
و دانستهاند آتش را افراد این با مرتبط میشود.عنصر دیده

تابستانرابهآنهانسبتمیدهند.
آنهاست مال دارند.عنصرآب تر و سرد طبع بلغمیها
و رنگپریده میدهند.چهرههای نسبت آنها به را زمستان و
بدنهاییچاقوبیحسمالآنهاست.خیلیکنددرگیرموضوعات
ومسائلمیشوند.تحملسرماراندارندوضعفگوارشیدرآنها
از بیشتر آنها در دارند.سکته سرد دست میشود.کف گزارش

افراددیگربروزمیکند.شلصحبتمیکنند.بدگمانیوبدبینی
از افراداست.بیقیدهستندوکندفهمی بقیه آنهاشایعتر در

ویژگیهایشاناستواغلباصالریسکنمیکنند.
که نماییم بررسی را افرادی ویژگیهای میخواهیم حاال
یبوستمزاج کماشتهایی، و الغری دارند. سوداوی طبیعت
است. افراد این در اصلی تکیدهدرعالمت و بدنیخشک و
دارند.اغلب رویاگونه و خاص تفکرات منزویاندو و درونگرا
میشود.ترس دیده آنها در خویی افسرده و افکاراضطرابی
خوابهایشان، در سیاه رویاهای حزنانگیز، مرگ،خیاالت از
از ندرت .به است افراد این ویژگیهای دیگر از مردمگریزی
وصلوپیوندحرفمیزنندوخیلیزیادازپرهیز،ازفاصلهحرف
افکارخودکشی میآید.دچار سراغشان بیشتر میزنند.وسواس
میشوندوبیشترازسایرمردمتحتتاثیراتفاقاتواندیشههای

منفیقرارمیگیرند.
بهطورکلی:

هدفازطبسنتیایناستکهبهاصالحمزاجهاکمک
کندومزاجاشخاصرابهسمتتعادلهدایتکندوایناصالح
رابهکمکداروهایگیاهیودفعکردنهریکازاخالطاضافه
تنقیه، خون، فصد همان یا رگزدن مثل روشهایی طریق از

حجامت،زالو،و.....
بینسالهایعمریک تنگاتنگی ارتباط بودند معتقد قدما
انسانومزاجاووجوددارد.یعنیدرسالهایمختلفوسنین
مزاج کودکی میکند.در تغییر هم فرد طبع نفر یک متفاوت
اغلبگرموتراست.درجوانیمزاجبهسمتصفراویپیش
میرودیعنیمزاججوانهاگرموخشکاست.درمیانسالیمزاج
افرادروبهسوداویبودنیعنیسردوخشکمیرودودرپیری
بلغمیتر یعنی میرود وتری سردی طرف به شخص مزاج

میشوند.
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 حانیه قربانی

انجمن روانپزشکان آمریکا

.APA((معروفبهآپا)مخففانگلیسیAmerican Psychiatric Association:انجمنروانپزشکیآمریکابهانگلیسی
اصلیترینانجمنصنفیروانپزشکانوکارآموزانرشتهروانپزشکیدرایاالتمتحدهامریکاوهمچنینبزرگترینسازمان

روانپزشکیدرجهاناست.
ازتعداد000"3۶نفراعضایآن،اکثریتباآمریکاییهااستودیگراعضایآننیزازدیگرکشورهاهستند.اینانجمن
مجالتوجزواتزیادیمنتشرمیکندکهمعروفترینآنهاراهنمایتشخیصیوآماریاختالالتروانیمعروفبه)"""(
عنوانیک به که است تعریفشده نظامکدگذاری روانیشناختهشده، بیماریهای برایتشخیص راهنما این در میباشد.
واقع  ،ویرجینیا آرلینگتون اینسازماندر استفادهاست.دفترمرکزی بهطورگستردهدرسراسرجهانمورد راهنمایمرجع

شدهاست.

 )Royal College of Psychiatrists(کالج سلطنتی روانپزشکان
ارائه و روانپزشکی تحقیقات برای روانپزشکان، نمایندگی مسئول و ، بریتانیا در روانپزشکان تخصصی و اصلی سازمان
اطالعاتعمومیدرموردمشکالتسالمتروانیاست.اینکالجبرایکسانیکهمسئولآموزشوصدورگواهینامهروانپزشکان
درانگلستانهستندمشاورهمیدهد.عالوهبرانتشاربسیاریازکتابهاوتولیدمجالتمختلف،کالجاطالعاتعمومیدرمورد
مشکالتسالمتروانرابرایعمومفراهممیکند.دفاترآندرخیابانPrescot2۱درلندن،نزدیکAldgateقراردارد.این

کالجقبالبلگریواسکوئرقرارداشت.
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کا ��ر��ی ا��ا�ن �آ �ن �ش م�ن رو���ن �ج ���ن

 )American Psychological Association ( انجمن روان شناسی آمریکا
انجمنروانشناسیامریکاواقعدرواشنگتندیسییکسازمانعلمیوتخصصیاستکهمعرفرشتهیروانشناسیدرآمریکاست.

باتعداد۱50000عضواینانجمنگستردهترینانجمنروانشناسیدنیامحسوبمیشود.
افزایشسطحسالمتآموزش نامهیانجمناهدافآن،پیشبردروانشناسیبهعنوانیکعلموحرفهبهمنظور براساسآیین

وبهزیستیافراداستوبرایمحققساختناینمهماهدافخاصیرادنبالمیکند.
APA،انجمنروانشناسیآمریکادرسال۱8۹2با3۱عضوتاسیسشدوبهسرعتپسازجنگجهانیدومبزرگترشد.امروز
بزرگترینانجمنروانشناسانجهاناست،بابیشاز۱50000محققان،معلمان،پزشکان،مشاورانودانشآموزانبهعنواناعضایآن

است.APAهمچنیندارای54بخشدرزیرشاخههایروانشناسیاست.
هدفاینانجمنایناستکهبهعنوانیکسازمانارزشمند،موثروبانفوذدرپیشبردروانشناسیبهعنوانیکعلمموثرباشد.
اهدافراهبردیآنهاشاملگسترشنقشروانشناسیدرپیشبردوافزایشسالمتوافزایششناختازروانشناسیبهعنوانیکعلم

است.
انجمنهایعلمیایران

تاریخچهتشکیلانجمنهایعلمیدرایرانباتشکیل”جمعیتفیزیکوشیمیایران“درسال۱3۱0هجریشمسیبااجتماع
تعدادیازفیزیکدانانکشوردرآزمایشگاهفیزیکدانشکدهعلومدانشسرایعالیآغازشد.

درحدودسال۱320”کانونمهندسینایران“،”مجمعوکالیدادگستری“و”انجمنماماییایران“نیزفعالیتخودراآغازکردند.
دردهه۱330،”انجمنپزشکی“فعالیتخودراشروعکرد.

دورهدومفعالیتانجمنهایعلمیسالهای۱340تا۱370رادربرمیگیرد.شکلگیریانجمنهاییمانند”انجمنریاضی“،”انجمن
مدیریت“،”انجمنحسابداری“و”انجمنروانشناسی“باکمکعلوموآموزشعالیمربوطبهآندورهمیباشد.بهاینترتیبتاسال
۱357،تعداد78انجمنعلمیدرگروههایعلومپزشکی،علومپایه،کشاورزی،فنیومهندسیوعلومانسانیفعالیتخودراآغازکردند.
پسازپیروزیانقالباسالمیودرسال۱3۶2مسئولیتانجمنهاومجامععلمیکشوربهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریواگذارشد
ودفترهمکاریهایعلمیوبینالمللی،زیرنظرمعاونتپژوهشی،ادارهامورانجمنهارابرعهدهگرفت.دورهسومازسال۱370آغازشد.
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سازمان بهداشت جهانی

سازمانبهداشتجهانی )World Health Organization(کهبهاختصارWHOهمخواندهمیشود.یکیاززیرمجموعههای
تخصصیسازمانمللمتحداستکهبهوضعیتسالمتعمومیدرسطحجهانتوجهدارد.سازمانبهداشتجهانیحدود70سال

قبلوطیگفتگوهاییکهازسال۱۹4۶تا۱۹48میالدیشکلگرفت،تاسیسشدهاست.
بودجهسالیانهسازمانبهداشتجهانیدرحالحاضرحدودسهمیلیارددالراستکهتقریبًایکچهارمآنتوسطاعضاوبقیهی

آنتوسطکمکهایداوطلبانهتامینمیشود.بودجهاینسازمانبرای۶دستههزینهمیشود.
دستهیاول:بیماریهایقابلانتقال

دستهیدوم:بیماریهایغیرقابلانتقال
دستهیسوم:افزایشسالمتدرطولزندگی

دستهیچهارم:سیستمهاونظامبهداشتوسالمت
دستهیپنجم:آمادگیبرایمواجهباچالشها

دستهیششم:بودجههایمرتبطبافرایندهایداخلیسازمانبهداشتجهانی

DSM5

DSMمخفف
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersراهنمایتشخیصیوآماریاختالالتروانیاستکه
برایاولینبارتوسطانجمنروان"پزشکیآمریکامنتشرشدکهشاملتوصیفعالئمودیگرمعیارهابرایتشخیصاختالالت
روانیاست.اینمعیارهازبانمشترکیرامیانبالینیگرانبرایتشخیصارائهمی"دهند.DSMباتعریفروشنمعیارهابرای

اختالالتروانی،بهتشخیص"هایدقیقوسازگاراختالالتروانیکمککردهاست.
درسال۱۹۹4،باتجدیدنظریعظیمدرDSMIII-R ، DSM-IV،انتشاریافتانتشارایننسخهنقطهاوج۶سالتالشبیش
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از۱000نفروتعدادزیادیازسازمانهایحرفهایبود.کارگروههایدرگیردراینکارهرکدامازیکفرایندسهمرحلهایپیروی
کردند.اول،هرگروهمطالعهایگستردهدرحیطهتشخیصیخودانجاممیداد.سپسازمحققیندرخواستاطالعاتمیکردند.
درمرحلهدوم،تجزیهوتحلیلصورتمیگرفتومعیارهاییکهنیازبهتغییرداشتندمشخصمیشدودرنهایتدرمرحلهسومبا
اجرایچندمطالعهمیدانیبزرگبهبررسیارتباطفعالیتهایبالینیوتشخیصبیماریهایروانیمیپرداختند.ازجملهتغییراتمهم
اینویرایشنسبتبهویرایشهایقبلیاضافهکردنمعیاراینکه“عالیمموجبپریشانییااختاللبالینیقابلتوجهیدرمسایل
اجتماعی،شغلی،یاسایرحوزههایعملکردیفردشود”میباشد.درایننسخه2۹7ناهنجاریدر88۶صفحهلیستشدهبود.
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نرگس جهان تیغ

طرزتهیهسینیکبابترکی

سینیکبابترکیکهبهاوندرترکی Sini Kebabıیا
TavaKebabıمیگنازغذاهایمعروفانطاکیههستو
فلفل و پیاز،جعفری با ازگوشتمخلوطشده است عبارت
حلبیکهدرسینیپهنشدهوبههمراهگوجهوفلفلدرتنور
ازاونبیرون پختمیشه.درجریانپخت،روغنگوشت
میزنهولذاگوشتداخلروغنخودشپختهمیشه)شبیه
کانفی(وبدینواسطهبهغایتنرموبهواسطهسبزیجات

مصرفی،بهغایتمعطرمیشه.
آمادهسازی:۱5دقیقه

مدتانتظار:30دقیقه

مجموعًا:45دقیقه

مواداولیهبرای4نفر:
گوشتچرخکرده))ترجیحاکمچرب((نیمکیلو

پیازیکعدد
فلفلحلبی)یایکعددفلفلقرمزدلمهایدرصورت

عدمدسترسی(دوقاشقغذاخوری
جعفرییکدستهمتوسط

نمکبهمیزانالزم
فلفلسیاهبهمیزانالزم

ربگوجهفرنگییکقاشقغذاخوری
گوجهفرنگی)گیالسی(شانزدهعدد

فلفلسبز)شیرین(هشتعدد

طرزتهیهسینیکبابترکی:
فرروازپیشروشنورویدمای425فارنهایتیاهمون
220سانتیگرادخودمونتنظیمکنید.جعفریروساطوریوپیاز
رورندهکنید)منهردورودرمخلوطکنپورهکردم،اگرفلفل
حلبیندارید،فلفلدلمهروهمبهمخلوطکناضافهکنید(.تمام

موادرومخلوطکنیدوورزبدید.

کفسینیروربگوجهبمالیدوسپسگوشترودریک
الیهیکنواختدراونپهنکنید.فلفلشیرینوگوجهروهم

رویاونبچینید.

پختبهمدتنیمساعتیاتاجاییکهروغنگوشتبیرون
بزنهوگوشتکامالمغزپختبشه.

آشپزی 
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طرزتهیهبالمرغکبابیباسبزیجاتوسالسا

موادالزم:
بالمرغ

ادویهجات
برخیازسبزیجات

سالسا

دستورالعمل:

ابتدابالمرغهارادرادویهغلتاندهواجازهدهیدطعم
بگیرد.

فررابادرجهحرارت۱80تا200روشنکردهوبالمرغ
هارابهمدت40دقیقهدرونفرقراردهید.

زمانیکهدیدیدبالمرغهاقهوهایتردشدندآنها
راازفرخارجکنید.

میل و کرده اضافه مرغ بال به را سالسا و سبزیجات
کنید.

چیزبرگر،یکغذایکمکربوهیدراتخوشمزه

اینیکوعدهغذایخوشمزهاستکههرگزازآنخسته
نمیشوم.میتوانیداینغذایکمکربوهیدراترابههمراه

انواعپنیرهاواسفناجمیلکنید.

موادالزم:
کره

همبرگر
پنیرچدار

پنیرخامهای
سالسا

ادویهجات
اسفناج

دستورالعمل:
کرهرادرتابهگذاشتهوحرارتدهید
همبرگروادویهجاترااضافهکنید

اجازهدهیدهمبرگرسرخشودودردقایقپایانیچندبرش
ازپنیرچداروپنیرخامهایرارویآنقراردهید.

شعلهراخاموشکنیدودرتابهرابگذاریدتاپنیرذوبشود.
اسفناجراآمادهکردهوبهعنوانساالددرکنارهمبرگرقرار
اضافه اسفناج به دیگرهم برخیسبزیجات توانید دهید.می

کنید
اگرمیخواهیدهمبرگرآبدارترشودمیتوانیدازسالساهم

داخلتابهاستفادهکنید.
چیزبرگر،یکغذایکمکربوهیدراتخوشمزه

اینیکوعدهغذایخوشمزهاستکههرگزازآنخسته
نمیشوم.میتوانیداینغذایکمکربوهیدراترابههمراه

انواعپنیرهاواسفناجمیلکنید.
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احسان جعفری

یشینه و فلسفه شطرنج
می آموزش را کارآمد و منطقی تفکر نحوه »شطرنج
را میانگزینههایموجود از بهترینگزینه انتخاب و دهد
نشاندادهومیتواندبهدانشآموزاناهمیتبرنامهریزیو
همچنینپیامدتصمیمگیریرابیاموزد.شطرنجذهنانسان

رابهمبارزهمیطلبد.
شطرنجدرواقعیتفقطیکبازیاست.رقابتیخالقو
مفرح.بازییکهچندانمتفاوتازسایرورزشهانیست.اما
تفاوتبرجستهایکهآنرامتمایزمیکنددرایناستکه
جزومعدودبازیهاییاستکهذهنانسانرابهتمامیتمرین
تقویت و شخصیت تحکیم درقابلیت که درحالی دهد می

اعتمادبهنفسبادیگرورزشهامشترکاست.
کردن ابزاردرآماده مؤثرترین و بهترین جمله از شطرنج

کودکانبرایمواجههبادنیایکنونیاستکهروزبه
آن با همراه و رود می فروتر اطالعات دریای در روز
ارمغانمی به را موقعیتهایدشوارتریدرتصمیمگیری

آورد.«
واژه»شطرنج«تلفظفارسی»چاتورانگا«استکلمهای
کهدرزبانسانسکریتبراینامگذاریاینبازیبهکاربرده
میشود،جاییکهمعموالازآنبهعنواننخستینزادگاهاین
کره،چین، در بازیهایمشابهی اگرچه یادمیشود. بازی
این به امروزی شطرنج اما است داشته رواج تایلند و ژاپن
بازیهندیبرمیگرددکهدردورهساسانیانواردایرانشده
وآنگاهدرکشورهایاسالمی،اروپاوروسیهتکاملپیداکرده
است.برخیشطرنجرایکسرگرمیمیدانندوعدهایدیگر
موفقیت کنند. رزمیذهنیمحسوبمی رایکورزش آن
دراینورزشبیشازهرچیزبهتوانتحلیلوفهمانتزاعی

ذهنوابستهاست.

.پیشینهشطرنج
که: کرده بازگویی چنین َشتَرنگ پیرامون فردوسی  
"جمهور،پادشاههندوان،پسازآنکهدارایفرزندیبهنامگو
شد،درگذشت.بزرگانکشوربرادرشبهناممایرابهجانشینی
اوبرگزیدند.مایبابیوهیبرادرازدواجکردودارایفرزندی
تلحندنامشد.مایدرحالیکهتلحند2سالهوگو7سالهبود،
درگذشت.اینباربزرگانمادرآندورابهپادشاهیبرگزیدند.
ملکههردورابهموبدانسپردتاتربیتشوند.پسازاینهر
دویاینهابرایجانشینیمادربهپیشاوآمدندومادرنیزهیچ
کدامراناامیدنکرد.جنگیمیانهواداراندوفرزندرخمیدهدو
تلحندکشتهمیشود.مهترانوبزرگانبراینشاندادنکارزار
جنگ،اینبازیراساختندومادردریافتکهفرزندشکشته

شده".
یعقوبینیزروایتیهمسانفردوسیرابیانمیکند:"زنی
او کشور به دشمن میکرد فرمانروایی هندوستان بر خردمند
تاختویکیاز4فرزنداودرجنگکشتهشد.مردمبرایآگاه
کردنپادشاه،دستبهداماندانشمندیبهنامغفالنشدندو
اوشترنگراپدیدآوردکهجنگیبدونُکشتاربود.سپسآن
رابهشاگردخودیاددادودرحضورپادشاهبااوبازیکردو
درپایانگفت:شاهمات،ملکهبهخودآمدودریافتدیدگاهاو
چیست.پسبهغفالنگفتآیاپسرمکشتهشد؟غفالنگفت
ازغفالن کارسوگواری پایان از ملکهپس فرمودی. توخود
حاجتخواست،غفالنبهقراریکهگذشت،گندمخواستو
چونکارمحاسبهگندمبهدشواریکشید،گفتمرانیازیبدان

نیست؛زیرااندکیازدنیامرابسندهاست".
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شطرنجدرایران
احتمال به ایران به شترنگ درونُشد از فردوسی بازگویی
زیادبرپایهیماتیکانچترنگ)ازآثارپهلویوساسانی(بهنظم

کشیدهشده:
فرستادهیرای،پادشاههندباهزاربارشتربهدرگاهنوشین
روانمیآید.ازپیشکشهایشاههندبهپادشاهایرانیک
تختشترنگهست.فرستادهافزونبرپیشکشکردنهدایا

پیامرایرانیزمیرساند:
تخت تا فرمای به بیش** رنج برد دانش به کو کسی

شطرنجپیش
نهندوزهرگونهرایآورند**کهایننغزبازیبهجای

آورند
بدانندهرمهرهایرابنام**کهچونراندبایدشوخانه

کدام
پیادهبدانندوپیلوسپاه**رخواسپورفتارفرزینو

شاه
اگرفرهیختگانودانشمندانایرانیتوانستنداینبازیرا
یادبگیرندوازآنسردربیاورند،همانباژهمیشگیرابهبارگاه
شاهایرانمیفرستیم،امااگرچنیننشد،چوندردانشوخرداز
ماشکستخوردهاند،افزونبراینکهنبایدباژیازمابخواهید
کهبایدبهپرداختباژبهمانیزتندردهید،چراکهدانشبرتر

ازهرچیزیست.
همه آنکه از پس و خواست زمان هفته یک انوشیروان 
بُُزرگمهر درماندند، بازی رمزگشایی از اندیشمندان و بزرگان

دانشمندوُپرآوازه،پسازدیدنبازیاینچنینمیگوید:
منایننغزبازیبهجایآورم*خردرابرینرهنمایآورم
وچنینمیکندپسازیکروزویکشببههمهیریزه
کاریهایآنپیمیبرددربارگاهانوشیروانبهفرستادهیرای

چنینمیگوید:
بیاراستدانایکیرزمگاه*بهقلباندرونساختهجای

شاه
چپوراستصفبرکشیدهسپاه**پیادهبهپیشاندورن
اندرونش رزم به ** شاه دست بر دستور هشیوار خواه رزم

نمایندهراهبیاراستهپیلجنگیدوسوی**بهجنگاندرون
همگنانکردهرویوزوبرتراسپانجنگیبهپای**نشانده
برایشاندوپاکیزهرایهماوردگشتهرخانبردوروی**به
دستچپوراستپرخاشجویچوبوزرجمهرآنسپهرابراند
**همهانجمندرشگفتیبماندسپسبزرگمهردانابازینَرد
رایفرستادهمیشودوهندوان برای نرد وتخته آراید رامی
دربار به هند از همیشگی باژ و میمانند در آن رمزگشایی از

انوشیروانسرازیرمیشود.
جلوگیریازآلزایمرازفوایدشطرنجمغزهمهمانندماهیچه
با کند حفظ را خود شادابی تا دارد ورزش به نیاز بدن های
افزایشسنبرایحفظبافتهاوسلولهایمغزشطرنجو
بازیهاییمثلسودوکومیتواندبسیارمفیدباشد.تحقیقات

نشاندادهاستکهشطرنجازآلزایمرجلوگیریمیکند.
شطرنجهردونیمکرهمغزراتقویتمیکند

که شد مشخص دادند انجام ها آلمانی که تحقیقاتی با
شطرنجباعثبهبودهردونیمکورهمغزمیشود.

افزایشتمرکزازفوایدشطرنجموفقیتدرمسابقهشطرنج
بسیاربهتمرکزبستگیدارد،دربازیشطرنجبهدلیلاینکه
اگرتمرکزنداشتهباشیمجبوربازفکرکنیبنابراینمغزخود
رامجابمیداندکهباتمرکزباراولبهخوبیزمینراآنالیز

کند.اینامرکمکمیکندکهتمرکزافزایشیابد.
شطرنجباعثافزایشحافظهمیشودبرایاینکهشطرنج
را زمین نقشه تمام تا که دارد نیاز شود موفق بازی در باز
کامالدرحافظهداشتهباشدوراههایمختلفیکهپیشرو
داردمزایاومشکالتهرراهراحفظباشدتایکحرکترااز
میانانتخابهایپیشروبرگزیندوهمینامرکمکمیکند

ظریفتوعملکردحافظهافزایشیابد.
رشدسلولهایعصبیازفوایدشطرنجهرچیسلولهای
میشوند. جابهجا بیشتری سیگنالهای باشند، زیادتر عصبی

شطرنجباعثافزایشتعدادسلولهایعصبیمیشود.
قدرتبرنامهریزیراافزایشمیدهد

مغز جلوی پوسته های سلول افزایش سبب شطرنج
میشود،یکیازوظایفپوستهجلویمغزبرنامهریزیمیباشد.
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شقایق طهامسبی بالی

بهترین ردمان خشکی پوست رد فصل اپییز 

دلیلخشکیپوستدرپاییز

دالیلمتعددیبرایخشکیپوستدرپاییزوزمستان
آب با زیاد استحمام هوا، دمای ناگهانی کاهش وجوددارد.
گرم،کاهشرطوبتمنزلبدلیلاستفادهازشوفاژوبخاری،
وزششدیدباددرتماسباپوستوکاهشمیزانرطوبت
ازمهمترین تابستان آخر ماههاي در بدلیلکمبودآب هوا

عواملخشکیپوستدرپاییزبـهشمارمیروند.
بودن منتظر و گذاشتن رویدست وجوددست این با
نمیتواندمشکلشـماراحلکند.بهتراسـتبجایانتظار،
بتوان شاید باشید. پیشگیری فکر بـه اکنون هم همین از
دستهارابادستکشواستفادهازمرطوبکنندهتاحدزیادی
برخوردار بیشتری حساسیت از صورت اما کرد محافظت

اسـت.
استفادهازآبولرم

استفادهازآبگرمدرفصلپاییزوزمستانموردعالقه
همهیافراداسـت.بااینوجودمیتوانباجایگزینکردن

پاییز در پوست ازخشکی زیادی حد تا ولرم آب با گرم آب
پیشگیریکرد.

آبگرمچربیهايطبیعیمنافذپوستراازبینمیبرد.این
چربیهايطبیعیازخشکیپوستجلوگیريمیکنندوبرای

سالمتپوستضروریهستند.



مرطوبکنندهپسازشستشو

ابزارهای رایجترین از یکی مرطوبکننده از استفاده
از استفاده پاییزوزمستاناسـت. باخشکیپوستدر مقابله
مرطوبکنندهدربازههايزمانی۶ساعتهباعثحفظرطوبت

پوستمیشود.
بااینوجودضروریترینزمانبرایاستفادهازمرطوبکننده،
پسازاستحماماسـت.چنددقیقهپسازاستحمامباآبولرم
رویپوستخودمقداریمرطوبکنندهاستفادهکنید.مرطوب
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کنندهباعثمیشودکـهآبدرمنافذپوستبـهدام
افتادهورطوبتکلیآنافزایشیابد.

مرطوبکنندهحاویسرامیدبیشاز40درصد
» ceramide « سرامید را پوست طبیعی چربی
تشکیلمیدهد.کرمهايحاویسرامیدباعثحفظ
آن حد از بیش خشکی از و شده پوست رطوبت
پیشگیريمیکنند.سعیکنیدازمرطوبکنندههایي

استفادهکنیدکـهحاویاینمادهباشند.
پاککنندههایمناسب

امروزهپاککنندههايمتعددیبرایاستحمام
استفاده پاککنندههایي از وجوددارد.سعیکنید

کنیدکـهپوستشـماراخشکنمیکنند.

برایشناساییایننوعپاککنندههابادکترخود
حاوی هاي کننده پاک کنید. مشورت داروخانه یا
از گیری پیش جهت نیز »Glycerin« گلیسیرین

خشکیپوستبسیارمناسبهستند.



دستمالمرطوبآرایشیاستاندارد

بانوان برای آرایشی مرطوب دستمال از استفاده
بـهامریمتداولتبدیلشدهاسـت.ایندستمالهاي
لوازم مرطوبدربیشترداروخانههاوفروشگاههای

آرایشیبـهوفوریافتمیشوند.
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سارا الله

پناه گاه،ساختارمجلس،اهرام مصر

پناهگاههایجنگتحمیلی
به ارتشعراق هجوم با ۱35۹ 3۱شهریور روز در
فرودگاهایران چند به حملههوایی غربوجنوبو مرزهای
صدامحسین بهرهبری دولتعراق ساله 8 جنگتحمیلی
یکی هارژیمصدام سال طولاین شد.در آغاز ایران علیه
بمبارانشهرها بر درجنگرا خود روشهای اصلیترین از
بمبارانهوایی با بارها و بود داده قرار مناطقمسکونی و
برای قرارمیداد. هدف را غیرنظامی مناطق موشکی و
شهریور،خبر 3۱ روز بعدازظهر 2 ساعت اخبار اولینبار

بمبارانفرودگاهمهرآبادرامخابرهکرد.
اعالمخطر میشنوید هماکنون توجه!توجه!عالمتیکه
که ایناست مفهومآن و معنی و است وضعیتقرمز یا
ترکو خودرا محلکار انجامخواهدشد. حملههوایی

بهپناهگاهبروید.
درککردهاند را زمانجنگ که برایکسانی اینهشدار
شهرهاپخشمیشد هنگامبمباران آشناست.پیامیکه بسیار
به بروند؛پناهگاه پناهگاهها به که مردممیخواست از و
ها سالح اثراتمختلف مقابل در مکانیگفتهمیشودکه
و امنیت از باز یافضای معمولی بهساختمانهای نسبت
مقاومتبیشتریبرخوردارباشد.پناهگاههاییکهدرخانهها
عالوه بود.درتهران شده ساخته دولتی ساختمانهای یا
دارای نیز دولتی سازمانهای و بسیاریخانهها،مراکز بر

پناهگاههاییبودندتادرهنگامبمباران،مردمبهآنجاپناهببرنند.
آدرساینپناهگاههابهوسیلهرسانههابهمردماعالممیشدتا
همهیافرادبتواننددرهنگامبمبارانبهاینپناهگاههابروندو
جانخودراحفظکنند.پناهگاههادرآنزمانتنهاملجآومآوای
مردمدرهنگامبمبارانهایهواییرژیمبعثعراقبودند،البته
غارهاودامنهکوههایحاشیهشهرهایدیگرنیزهنوزبعداز
گذشتاینهمهسال،آوارگیوپناهمردمدرآنزمانرابهیاد

دارد.
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مجلسشورایاسالمی
نشستهای محلبرگزاری ساختمانمجلسشورایاسالمی
با شکلهرم به ساختمان این بدنه مجلسشورایاسالمیاست.
مورد تاکنون ۱383 سال است،از جنسسنگ از و قاعده"مثلث
مجلسشورایاسالمی جدید قرارمیگیرد.ساختمان استفاده
انقالب از جلوهای و یادمان که تاریخیبهارستان مجموعه در
ریشهای و است مردم اذهان در اسالمی انقالب تا مشروطیت
متعدد ساختمانهای از یکی و است شده دارد،واقع یکصدساله
ساختمان این در که جلسهعلنی است،نخستین مجموعه این
بود،که اسالمی شورای هفتممجلس دوره شد،جلسه برگزار
ساختمان کرد.این ساختمانقدیمی جایگزین ساختمانرا این
ترجمههمزمان اینترنت،اتاق صحنعلنی،راهروها،اتاق کهشامل
ساختمان طراحی است،در مختلفالکترونیکی بخشهای و
مذکور ساختمان که گرفتهاست قرار توجه مورد نکته این جدید
نکند.باید وارد خللی آن مجاور ساختمان دو برای نور تأمین در
زیبا،هماهنگ که معماریایاست معماریخوب، یک که دانست
و معماریدولتیاست باشد.گاهی درست دارایعملکرد و بامحیط
شرایط باشد،یعنیضمنآن وشاخص ماندگاریبیشتریداشته باید
با جدید تاالر داخلی باشد،معماری داشته گفتن برای حرفی باید
فضاهایبهوجودآمدههماهنگیکاملداشتهوبانگاهواحترامبه
اینکشور هنری و فرهنگی باارزش میراث که معماریاسالمی

میباشدباطراحیامروزیونویناجراشدهاست.
آیامعماریتاالرمجلسایرانیاست؟

است،معماری همانمعماریخودمان معماریساختمانمجلس
درونگرا.ازبیرونعظمتیداردکهمجلسبایدداشتهباشدوازدرون
لطافتوزیبایی.بهخانههایقدیمیایراننگاهکنید.دورتادوراتاقو
پنجرههم و بود پیدا دیوارکاهگلی فقط بیرون از اما ساختمانبود

نداشتگچکاریومقرنسکاریتمامسقفایرانیاست.

نورتاالر
بههم صفحهسقفتاالر گرفتهشدهاست.دو آسمان از نورتاالر
نچسبیدهاندوبینآنهاشیشهاست.برایبخشسالنانتظارهماز
سقفنورگرفتهشدهاست؛هماننوریکهدربازارهایایرانیدیده

میشود.

خصوصیاتنمادیناینبنا
باشد؛معموالساختمانهای نمادین باید پروژه از بخشی

شاخصههای از مجلسما،یکی است.در اینگونه تاالر
و است قطببزرگی رئیسه هیات هیاترئیسهاست. مهم
مینشینند رئیسه هیات جاییکه نمایندهنمایندگاناست.االن
دارد. وجود است رحلقرآن از نمادی اصلی،که ستون دو
در باید حملمیکنند.هیاترئیسه را بنا بار دوستون این
و باشد نقطه مستحکمترین و بحرانیترینشرایط،مقاومترین
مستحکمباشدتاخرابنشود.ازنظردیگرسلولاینبنامثلث
تمام است. مثلث آینهکاری و ایرانی کاشیکاری است.سلول
معماریصفویهکهشکوفاییمعماریمادردوراناسالمیبوده
مربع نسبتبه مثلث طرفی است.از مثلث و ضلعی است؛چند
نمینشیند هرسطحی در بیشتریدارد.مربع ایستایی خاصیت
برای مثلث پس مینشیند، سطحی هر در مثلث ولی
سازه این در اینکه است.ضمن بهتر دولتی ساختمانماندگار
آموزهمهمدیناسالماستهم رفتنکه بهوحدت ازکثرت

دیدهشدهاست.
بلکهتمام اینمجلسو نماد بایددرنظرگرفتکه را این
مجالسدنیادرونمجلساستوخودپروژههمدرونگراستو

دردرونخودشنمادیناست.
درساختساختمانمجلسازنمادهایفراماسونریاستفاده

شدهاست؟
مقایسهاینپروژهبااینعظمتبا5۶هزارمترمربعبایک
مثلث،کمیبیمهریاست.ساختمانمجلسهرمکاملنیست

واگرهمباشدتداعیآنمعنارانمیکند.
براینماچهفکریکردید؟

مابراینماهمتحتفشاربودیم.نمایساختماننمایندگان
زدهشدهبودونمایساختمانکمیسیونهاهمسنگتراورتن
سفیدباموتیفآبیفیروزهایایرانیبود.ماهمبرایساختمان
تاالرازاینسنگاستفادهکردیم.تراورتنبهترینومقاومترین
سنگدربرابرسرماوگرمابود.البتهجالباستبدانیدمیان
سنگهاوسقفبهفاصلهبیستسانتبازاستوآبباراناز

آنجابهپایینمیرود.
شده استفاده سبز رنگ از مجلس داخل نمای برای چرا

است؟
اینسبزیاستکهدراسالمازآناستفادهشدهاست.سبز

تیرهاستوبهدیوارکهمیرسدروشنترمیشود.
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اهراممصر
شگفتانگیز بناهای روی که مطالعاتگستردهای با
فهرست در مصررا صورتگرفت،یونانیاناهرام اهراممصر
عجایبهفتگانةجهانقراردادهاند.اهراممصرمقابرعظیمو
غولآسایپادشاهانفراعنهاستکهازتختهسنگهایعظیم
ساختهشدهاست،درونایناهرام،راهروهاواطاقهایبی
شماروتأسیساتجالبدیگرینیزوجوددارد.اینمجموعه
که هرمی است. بوده بهخدایان نیایش و جهتدعا مکانی
بود،ویژۀ شده داده قرار آن در فرعون شدۀ مومیایی جسد
در معموال را بود.اهرام خدایان به نیایش یعنی امر این
غروب با فراعنه ارواح تا ساختند می رودنیل جنبباختری
با را مصر اهرام باشد.دیوارهای همراستا خورشید طلوع و
به رنگ سفید ای جلوه تا کردند می آهنکدرست سنگ
چندین فواصل تا آنها مشخصبودن باعث و داده اهرام
دیگر و جنسگرانیت از را اهرام باشد.سنگفوقانی مایلی
سنگهایسختساختهوالیهایازطالیانقرهرویآن
استخراج باشد.نحوه آفتاب نور بازتابدهنده تا میکشیدند
سنگها،چگونگیبرشوبیرونکشاندنآنهاهنوزمجهول
ماندهاست.قالبهندسیاهراممصربیمانند،شگفتانگیزو
واقعًاقابلمطالعهوبررسیاست.آنگونهکهزمینشناسانو
اقلیمشناساناظهارنظرکردهاند،اهراممصرازهمانآغازبا
طراحیومحاسباتدقیقعلمیکهدرآندانشریاضیمانند

اند،طراحیو هندسهودیگرعلومخویشاوندودقیقنقشداشته
ساختهشدهاست.اهراممصردربرابرزلزلههایبسیارقویوشدید
کهتاکنونصدهاباردرمصررویدادهاست،کاماًلمقاوممانده،در
حالیکهزلزلههاییباشدتوقدرتمتوسطبسیارازبناهایمصر
راتخریبکردهاند.اینامرمیرساندکهمصریانتاچهاندازهدر
از قلمرومعماری در و بوده پیشرفته دانشهایگوناگون عرصة

جملهدرساختنوپرداختنچنینعظمتیآنرابهکاربردهاند.
اعجاب به مورخانرا مصر اهرام مورد نکتةدیگریکهدر
واداشته،بهکاربردنمصالحساختمانیمقاوموبهسخندیگرفناناپذیر
است،کهبهنظرکارشناسانهمةآنهامصرینبودهوبخشعظیمیاز
اینمصالحرافراعنةمصرازسرزمینهایدیگربهآنجاآوردهاند.
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                       گل عزیز است  حسن علیزاده
جاییکهازدنیایبیرونخستهشدیمونیازبهتنفسخوایطبیعتداشتیم،تازهمتوجهنیازبهحضورگلهاوگیاهاندرمنزل
میشویم.انگاروقتیبرگهایکوچکجوانهزدهورشدمیکنندماروحزندگیرادرجریانمیبینیم.شایدهرکسیاینتجربهرا
داشتهباشد،کهبرایخریدگلوگیاهاقدامکندوباعالقهوحساسیتزیادگلهاراانتخابکند،اماپسازچندروزنگهداریدر
منزل،آرامارامبرگهاطراوتخودراازدستمیدهندوکمرنگشدهوحالتسرحالیوارتجاعیبودنخودراازدستمیدهند.
زردشدهومیریزند.مرگیکگلدرگلدانکناراتاقدردناکاستوگاهژباعثمیشودکالازداشتنگیاهدرمنزلصرفنظرکنیم.
امابهتراستباکمیمطالعهوموقعیتسنجیبرایداشتناتاقیپرانرژیوسرسبزتالشکنیم.آنچهگیاهنیازدارد،آب،نورو
هواوخاکمناسباست.درمحیطخانهمسیلهمهممیزاننوراستوجهتتابشخورشید،یعنیاینکهمادرطولصبحنورداریم
یاعصر.امادرکلبرایاطمینانخاطربهترایتگیاهانیراکهرشدمتوسطدارندوکمتربهنوروابنیازدارندراانتخابکنیم.

دراینجاباانواعسرخسآشنامیشویم.
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سرخسیاپرسیاوشان
سرخسازگیاهاناولیهوقدیمیزمیناستکهاکسیژن
رسانیباالییدارد.اینگیاهبومیشمالشرقیآمریکاومناطق
استواییاست.سرخس۱2000گونهدرسراسردنیادارد.درایران
نیزجزگیاهانموردتوجهاست.یکیازانواعسرخسپرسیاوشان
استانهای ازجمله: ایران مناطق اکثر در سیاوشان است.پر
و لرستان،خوزستان،کهکیلویه ،بلوچستان شمالی،مرکزی

بویراحمد،،فارسوبوشهرمیروید.
پرسیاوشانرابیشترمیتوانیددرکنارجویهاوچاههای
قدیمیودرنواحیمرطوبوسایهدارپیداکنید.درهرقسمتی
نامیده متفاوتی نامهای ،به زبانهایمختلف به ازکشورما

میشود.
کند.ظاهرش می رشد سانتیمتر 75 تا 30 بین گیاه این
شاخههایسیاهوسختوباریکوبراقداردوشبیهبوتهاست.

شیوهنگهداریدرمنزل
اینگیاهبصورتگلدانیودرنورکمودمایمتوسطقابل
نگهداریاستوبدلیلنیازبهنورغیرمستقیموظاهرپرحجم
برای مهم است.نکات آپارتمان برای مناسب بسیار وسرسبز
مراقبتازاینگیاهآبونورودماونوعخاکوشناختنبیمار

یهایاینگیاهواستفادهازراههایدرماناست.
آبیاری

بهتراستهمیشهسطح دارد زیادی بهآب نیاز گیاه این
را گیاهتان بار 3 تا 2 هفته .در دارید نگه مرطوب را خاک
است. گزینه بهترین آبجوشیدهسردشده کنید.البته آبیاری
یادتاننرودکهسرخسهابرعکسسایرگیاهانآپارتمانیاز

غبارپاشیلذتنمیبرندوپژمردهخواهندشد.
خاک

وغنی وسبک باال زهکشی دارای باید مناسب خاک
پیت از ترکیبی است،یا ،خاکجنگلی .مناسبترینخاک باشد

ماسه،شندرشتوخاکلومیبهاندازهبرابراست.

نور
نورمعمولیومتوسطکافیاست.سرخسسایهرادوست
دارداماازپنجرههایپرنورخوششاننمیآید.نورزیادباعث
چروکیدگیبرگهاوایجادلکههایقهوهایرنگدرحاشیهیا

رویبرگهامیشود.

سرخسشمشیری
دما

هوایاتاقبادمای۱2تا۱۶درجهمناسباست.البتهسرماراتا
۱0درجهوگرماراتا30درجهتحملمیکند.درزمانسرماآبیای

راکمترکنیدودرزمانگرماسطحخاکرامرطوبنگهدارید.
بیماری

شتهوکنهبیشترینشیوعرادرآفتهادارندوبرایرفعآنمالتیون
اصلی ساقه دور ها برگ ازدحام اثر در قارچ کنید.بیماری استفاده
ایجادمیشود.میتوانیدباتقسیمبوتهاصلیبهبوتههایکوچکتراز
ازدحامبرگهاجلوگیریکنید.اینکارراطیچندمرحلهانجامدهید.

تکثیر
دارای بوته:سرخش دارد.یکیکاشت تکثیروجود دوروش
ساقهزیرزمینیاستوبرگازساقهخارجمیشود،وقتیگیاهساقه
ریشهزاتولیدمیکند،ساقهراباچاقویتیزبرشبزنیدودرگلدانیبا
قطر۹سانتیمتروخاکحاویکمپوستبذربکارید.خاکرامرطوب
نگهدارید.دمایگیاهتازهکاشتهشدهرا۱8تا20درجهودورازنور

مستقیمخورشیدنگهدارید.
روشدومکاشتباهاگ

سفید کاغذ روییکصفحه را برگ زیرین هایسطح هاگ
جمعآوریکنید.سپسدرگلدانیکوچککهحاویکمپوست،بذر
کیسه با بکارید.سپس خاک سطح ،روی پراکنده شکل رابه قلمه
شفافرویگلدانرابپوشانیدتاهمازنوراستفادهکندوهمفضای
گلخانهایایجادشود.دمای2۱درجهمناسباست.تازمانیکهگیاه

بهارتفاع3سانتیمترکهرسیدبهگلدانبزرگترمنتقلکنید
امیدوارمازداشتنسرخسدرمنزلشانلذتببرید
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سانسوریا

گیاهان جمله ،از شوهر مادر زبان یا سانسوریا
وزیبایی است توجه مورد بسیار که است آپارتمانی
خاصیبهمحیطخانهمیدهداینگیاهمتولدآفریقاست
دار. وخار رنگ زرد وحاشیه وبلند کشیده برگهای ،با
وتا متر سانتی 5 عرض با سرنیزه شکل به ها برگ
ارتفاعیکمترهمبلندمیشودرشدطولیآنباعث
میشودکهدرآپارتمانهایکمجاوبینمبلهاهمزیبا
دیدهشود.سانسوریارشدکندیداردوهرچندسالیکبار
نیازبهتعویضگلداندارد.اوایلپاییزهممثلاوایل

بهار،جهشرشدیوزدنجوانهوپاجوشدارد.
زیادی مراقبت به ونیاز است توقع کم گیاه این
ندارد.دردونوعسادهوابلقوجوددارد،البتهبارنگهای
مجازهملبههایآنراتزیینمیکنند.اینگیاهمقاوم
شود.البته می سازگار و است وسایه خشکی برابر در
نوعابلقآندرمحیطخیلیکمنوربصورتسبزساده

کمرنگرشدمیکند.
داشتن برای کشاورزی  کارشناسان توصیه دلیل
است. آن کنندگی تصفیه خاصیت منزل در سانسوریا
سمومی بردن بین واز هوا تصفیه توانایی گیاه این
بهترین دایل همین .به دارد را وفرمالدید مثل،تولوئن
مکانبرایاوکنارپنجرهاتاقخوابوداخلآشپزخانه

است.

وداشتن محیطی مناسب شرایط وجود صورت در
کند.گلهای می گلدهی گیاه این مناسب خاک و دما
ریزسانسوریاترکیبیازرنگسفیدوسبزاست.هرچند
شایدخیلیزیبانباشداماگلهایخوشبوومعطریدارد.
این افریقایی قبایل مبان در درگذشتههایدور
استفادهمیشدهاست.همچنبن فیبر تهیه برای گیاه
خاصیتداروییاینگیاههمموردتوجهبودهوازآن

برایبانداژزخمهااستفادهمیشدهاست.
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شیوهنگهداری
ونگرانی دغدغه بیشترین میخرید را گیاهی وقتی
شماایناستکهبتوانیدآنراهمانطورکهدرگلفروشی
هستشادابوخوشرنگنگهدارید.شایدتابحالبارها
انواعگلهاراخریداریکردهایدامانتوانستیدانهارادر
منزلنگهدارید.نوعگیتهکهبرایمنزلشمامناسب
گلدان از مراقبتتان شیوه ،همینطور ایت مهم باشد
از بردن لذت برای شما به کمک ما محبوبتان.هدف

رویشگیاهانتاناست.

نور

هرچنداینگژاهسازگاریبامحژطرابلداست،اما
نورغیرمستقژم .در ندارد را آفتاب نورمستقبم ژاقت
ولیکاملببشترینلذترامیبرد.دربرابرسایههم
مقاوماست،امانوعابلقآندرنورکن،سادهوکمرنگ

میشود.
دما

راتوصیهمی درزمستاندمایمطلوب۱۶درجه
کنیم،اماتا۱0درجهرانیزمیتواندتحملکند.البته
دربرابرسرمایبیشازحدتابنداردوچونبرگهایش
این که شود می زده ویخ شده آب ،پر است گوشتی
اتفاقتادوهفتهبعدازسرمازدگیمشاهدهمیشود.در
تابستانتادمای40درجهرانیزمیتواندتحملکند

البتهبانورغیرمستقیم.
آبیاری

درزمستانهر3هفتهیکبارودرتابستانهرهفته
یکبارآبیاریکافیاست.برگهایگوشتیآنتوانایی
ذخیرهابراداردوآبیاریزیادپوسیدگیریشهومرگ

گیاهراپدیدمیاورد.
خاک

بهتریننوعخاکبرایسانسوریاخاکلومیاست.
کهمخلوطیازشنوخاکرسوموادآلیمانند:برگ
پوسیدهیاکوددامیکماست.استفادهازموادآلیزیاد
همپوسیدگیریشهراایجادمیکند.همچنینمخلوطی
ازخاکباغچهوخاکبرگوماسههممناسباست(

خاکقارچ(

تکثیر
مادر ریشه از .یکی کرد زیاد را گیاه میتوان دوروش به
بهقطعهایکوچکتر تقسیمریشه ،با استفادهکرد توان می

.ازپاجوشگیاههممیشوداستفادهکرد
برگهارادرظرفآبشیشهایقراردهیدتابهکمکنور

ریشهبزند.
نیزراحتاست.یکساقهرابه قلمهزدنگیاهسانسوریا
قطعاتکوچکحدودا8سانتیبرشبزنید.مراقبباشیدوارونه
نباشد،تهقژعهبرشزدهرابصورت8برشبزنیدتاطرحابلق
گیاهتاندرستبروید.بعدآنرادرماسهبکارید.رویآنرابا
پالستیکبپوسانیدتارطوبتخاکحفظشود.بعدازجوانهزدن
2یا3برگمیتوانیدگیاهرابهگلداناصلیانتقالدهید.
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زهرا  توانا

پيشگريي و آمادگي كودكان با هر گونه اسرتس و حبران

اضطراب
و ناخوشایند منتشر، احساس یک از است عبارت اضطراب
فرد به که ناشناخته منشاء با دلواپسی، و )هراس( ترس مبهم
دستمیدهدوشاملعدماطمینان،درماندگیوبرانگیختگی
فیزیولوژیاست..همهیانسانهادرزندگیخوددچاراضطراب
میشوند،ولیاضطرابمزمنوشدیدغیرعادیومشکلساز

است.
عالیمشایعاضطراب

و ترس " قراری بی و بودن عصبی " خستگی احساس
نگرانی"بیخوابییابدخوابی"تپشقلبوتنفسنامنظمو
سریع"عرقکردن"سردردوسرگیجه"مشکلدرتمرکزو

حافظه"لرزشیاپرشعضالت"تکررادرار
عللاضطراب

(عواملمحیطیواجتماعی(
آمدن وجود به باعث بسیاری ارتباطی و اجتماعی عوامل
احساس خانوادگی، مانندمشکالت افرادمیشود، در اضطراب
تغییرات توان می محیطی عوامل از " شدگی، طرد و جدایی

ناگهانیوغیرمنتظرهرا،همچونزلزله،بیماری،مرگیکیاز
نزدیکان،"نامبرد.

(عواملژنتیکیوارثی(
یکیازمهمترینعواملاضطرابژنتیکاستواحتمال
اضطرابدرفرزندانافرادمضطرببسیارباالاست.البتهالگو
قراردادنرفتارپدرومادرویادگیریوتکرارکارهایآنان
نقشمهمیدراضطرابفرزنداندارد)عاملاجتماعی(،ولی
تحقیقاتوبررسیهایانجامشدهبررویحیواناتودوقلو
والدین از و کنند می زندگی هم از جدا یا هم با که هایی
مضطرببهدنیاآمدهاند،نشانمیدهندکهعواملژنتیکی

نیزبسیارمؤثراند.
آیادرکودکاننیزاسترسوجوددارد؟

گاهیاوقاتوالدینتصورمیکنندکهاسترسهایدرونی
بزرگساالنرا،کودکانبههیچوجهندارند.اماواقعیتایناست
کهکودکاننیزاحساساتمربوطبهخودرادارندوبهعبارتی
مطابقباشرایطسنیشانازاحساساتزیادیبرخوردارند.آنها
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همهمانندبزرگساالناسترسرااحساسمیکنندوچنانچهاز
نحوهبرخوردباآنآگاهیکاملنداشتهباشند،بدونشکدچار

آسیبهاییخواهندشد.
ثسصنکتهمهم:

کافی آگاهی داشتن زمینه، این در اهمیت حائز نکته
والدیناست.آنهابایدبهکودکانخودآموزشدهندکهچگونه
احساساتوعواطفخودراشناساییوباوالدینخوددرمیان
بگذارند.باتوجهبهتجربیاتپدرومادراینامکانوجوددارد
کهازراههایسالمبااینمشکلبرخوردکنند.والدینباارائه
مهارتهایسالمبهفرزندانخودبهآنهاکمکمیکنندتادر
طولزندگیباهرنوعاسترسوفشاریروبروشدهوبتوانندبر
آنغلبهکنند.استرسخیلیزودوازدورانکودکستانشروع

میشود.

به مفید استرس تبدیل از پیشگیری برای الزم نکات
دیسترس)پریشانی(درکودکان

۱-زمانیراباکودکانخودسپریکنید.سعیکنیدمحیط
خانهبرایبچههاباثباتباشد.2-درموردقوانینخانهباهم
مذاکرهکنید.)شاملمجازاتهایقانونشکنی(واینقوانینرا
اجراکنید.3-فقطبابچههاصحبتنکنیدبلکهباآنهاارتباط
برقرارکنید.بچههاچهوقتبدرفتاریمیکنندبجایاینکه
به کنید.4- درک را آنها رفتار کنید سعی کنید تنبیه را آنها
حرفهایفرزندنوجوانخودتوجهکنید.نیازهایآنهارابفهمید
وقبولکنیدوبدانیدکهمدرسهیکروندطوالنیمدتمی
باشد.5-یکموفقیتیاشکستمقطعیسرنوشتکودکرا
تعییننمیکند.۶-کاریکهمیتوانیمبکنیمایناستکه
عشقوحمایتوحضوردائمیخودرانشانبدهیم.مهمترین
پیامایناستکهماباآنهاهستیموماآنهارادوستداریمو
ازآنهاحمایتمیکنیم.7-برنامهروزانهبهکمکردناسترس

خوابیدن برای معین زمان تثبیت . کند می کمک
اینکار . ،حمامکردندرهرسنیمهماست بیدارشدن ،
همچنینباعثمیشودکهبچههایادبگیرندتادرآیندهبرای
خودبرنامهریزیکنند.درشروعمدرسهیکبرنامههفتگیرا

تعیینکنیدودربارهآنباهمصحبتکنید.
درسنینمختلفاسترسمتفاوتمیباشد،دراینجاانواع
توضیح دبیرستانی و راهنمائی ، دبستانی درکودکان استرس

دادهمیشود.
داشته کنترل اعمالخود بر توانند نمی دبستانی کودکان
باشند.آنهادرحالافزایشمهارتهایاجتماعیمیباشند.آنها
یادمیگیرندکهچطوردوستپیداکنند،رفتارهایتهاجمی
خودراکنترلکنندواضطراروهیجاناتخودراکنترلکنند.
اگرمعلمینواولیاءبااینمسائلبعنواناصولتکاملیطبیعی
برخوردنکنداینمسائلبهمنابعاسترسزاتبدیلمیشوند.

هستند یادگیری آماده دبستان شروع سنین در ها بچه
آنها . باشد می سن این در مدرسه شروع سن دلیل بهمین
بایدمشتاقوآمادهیادگیریباشندبنابراینایجاداشتیاقبرای
یادگیریبطورطبیعیدر باشدلذت یادگیریکلیداصلیمی
آنهاوجوددارد.وقتیکهآنهاشروعبهیادگیریخواندنوسایر
مهارتهامیکنندکمککردنبهآنهابرایافزایشایناشتیاق

باعثپیشرفتبیشترآنهامیشود.
عواملجانبیمؤثردرابتالبهاضطراب

۱(طبقگفتههایبعضیازمتخصصان،تغذیهینادرست
نیزدرابتالبهاضطرابنقشدارد.کمبودبعضیازاسیدهای
آمینه،منیزیم،اسیدفولیکوویتامین.۱2"باعثتسریعدر

ابتالبهآنمیشوند
2(استفادهازموادمخدروداروهایروانگردان.

ایجادعالیمی باعث که ( مغزی های ازضایعه 3(برخی
شبیهبهعالیماختاللوسواسمیشوند.
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زهرا  زارع

آنمشخص نام از رشتهعلومسیاسیهمانگونهکه
استافرادعالقهمندبهسیاسترابامفاهیموریزهکاریهای
تصور گروهی خواهدکرد. آشنا علمی شکل به سیاست
پس رشته، این در فارغالتحصیل دانشجویان که میکنند
ازخروجازدانشگاهبهسیاستمدارانقابلیتبدیلشوند.اما
تبدیلشدنبهیکسیاستمدارچیزینیستکهبتوانآنرا

درمدرسهیادانشگاهتدریسکردیاآموخت.
بانگاهیبهگذشتهایننکتهرادرمییابیمکهبسیاریاز
سیاستمدارانمطرحجهانازتحصیالتآکادمیکدررشته
علومسیاسیبیبهرهبودهاند.درواقعدانشآموختگاناین
رشته،درنهایتبهیکتحلیلگرمسایلسیاسییاسیاست
شناستبدیلخواهندشدکهاینموضوعباتالشوپشتکار
بسیار ارتباط نیز آنها فرادرسی و برنامه فوق مطالعات و

مستقیمیدارد.
اندیشههای و نظریات بررسی به رشته این درواقع
موردبررسی را جامعه در آنها کارکرد و پرداخته سیاسی
قرارخواهدداد.دراینرشتهباتوجهبهتجربههایتاریخی
ودستاوردهاییکهدرزمانگذشتهحاصلآمده،نظریهها،
مدلها،الگوهاوراهکارهاییبرایحلمشکالتدرزمان
زمان در راه مسیر میتوان میشود.عالوهبرآن ارائه حال
با نکات این تمام و کرد. مجسم حدودی تا نیز را آینده

سیاستومسایلسیاسیرابطهیمستقیمیدارد.
سابقهرشتهعلومسیاسیدرایران

پیشینهیرشتهعلومسیاسیدرایرانبهزمانحکومت
مظفرالدینشاهقاجاربرمیگردد.بیشازصدسالپیشدر
تدریس سیاسی علوم آن در که مدرسهای نخستین سال
مشیرالملک میرزاحسنخان یا مشیرالدوله تالش با میشد
افتتاحشد.بعدازگذشت2۶سال،درزمانحکومتپهلوی
اینمدرسهباسایرمراکزآموزشیکهدرآنهاحقوقوتجارت

دانشکدهی شکلگیری به منجر و شد ادغام میشد تدریس
در تهرانشد. دانشگاه در اقتصادی و علومسیاسی و حقوق
سال۱34۶خورشیدی،دانشکدهیاقتصادازدانشکدهیحقوق

وعلومسیاسیجداشد.
مهمتریناهدافتاسیسرشتهعلومسیاسیاینبودکه
تحصیالت پایان در بتوانند سیاسی امور و سیاست مجذوبان
امکان و ، کنند تحلیل و تجزیه را قدرت مناسبات خود
تشخیصنیروهايسیاسیوروابطشانبایکدیگردرچارچوب
سرزمینوحکومتودولتیکهدرآنبهفعالیتمیپردازندرا
دانشگاهی رشتهی این دانشجویان اساس براین داشتهباشند.
انجاممطالعات و باال اطالعاتعمومی داشتن بر بایدعالوه
غیردرسیفراوان،ازقدرتتجزیهوتحلیلمناسبیهمبرای

واکاویمسایلمختلفبرخوردارباشند.
گرایشهایرشتهعلومسیاسی

رشتهعلومسیاسیدرمقطعکارشناسیارشدبهگرایشهای
به  میتوان آنها مهمترین که میشود دستهبندی مجزایی
گرایشهایمطالعاتمنطقهای،روابطبینالملل،علومسیاسی،
در کرد. اشاره بینالملل روابط و دیپلماسی و اندیشهسیاسی
ادامهتوضیحمختصریدرموردهرکدامازاینگرایشهاارائه

میشود.
۱.مطالعاتمنطقهای

از گاه یکدیگر با روابطسیاسیکشورهایمختلفجهان
نظرموقعیتژئوپولیتیکآنهاکهدرقالبمناطقمختلفتعریف
شدهاستدراینگرایشتحلیلوبررسیمیشود.بهطورمثال
میتوانبهمنطقهیخاورمیانهاشارهکرد.درگرایشمطالعات
منطقهایازاینرشتهیتحصیلیدانشجویانبامناطقمختلف
جهانازنظرتقسیمبندیهایسیاسیآشناخواهندشدونقش

هرکدامازاینمناطقرادرمعادالتجهانی.
دیپلماتهای به تبدیلشدن برای شرایط ترتیب این به
این خواهدبود. فراهم رشته این فارغالتحصیالن برای آینده

علوم سیاسی
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و تحلیلسریع و تجزیه زمینهی در را دانشالزم باید افراد
دقیقتحوالتمنطقهایوهمچنینتاثیراتوپیامدهایآندر

معادالتجهانیفراگیرند.
که میشود تقسیم زیرشاخه چندین به گرایش این
)مقطع تحصیل هنگام سیاسی علوم رشته دانشجویان
کارشناسیارشد(باتوجهبهعالیقخودیکیازآنهاراانتخاب

کنند.اینزیرشاخههاشاملمواردزیرمیباشد.
۱-مطالعاتایران 

2-مطالعاتخلیجفارس 
3-مطالعاتمنطقهیخاورمیانه 

4-مطالعاتدریایخزر 
5-مطالعاتآسیایمرکزی 

۶-مطالعاتجنوبآسیا 
7-مطالعاتمنطقهیخاوردور 

8-مطالعاتمنطقهیجنوبشرقیآسیا 
۹-مطالعاتاروپا 

۱0-مطالعاتآمریکایشمالی 
۱۱-مطالعاتآمریکایجنوبی 

۱2-مطالعاتآفریقا 
۱3-مطالعاتمنطقهیاوراسیا 

2.روابطبینالملل
گرایشروابطبینالمللبعدازپایانجنگجهانیاولشکل
گرفت.درآندورهایننیازاحساسشدکهبایدرفتارکشورها
ودولتهادرسطحجهانوهمچنینمناسباتبینالمللیآنها
بهطورویژهبررسیوتجزیهوتحلیلشودوالگوهایمختلف
مربوطبهآنبهشکلریشهایتعیینگردد..گفتنیاستکه
پسازوقوعجنگجهانیدومگرایشروابطبینالمللبیشتراز
گذشتهدردانشگاههاومراکزآموزشیموردتوجهقرارگرفت
احساس نیازیکه دلیلوجود به آن تکامل و توسعه روند و

میشدسرعتبیشتریپیداکرد.
3.علومسیاسی

و اندیشهها بررسی گرایش این دانشجویان اصلی هدف
آنهادرجامعهمیباشد.این نظریههایسیاسیونوعکارکرد
گرایشابزارهاونظریاتیراارائهمیدهدکهتوسطآنمیتوان

بهدستآمده تجربیات به توجه با را جامعه فعلی معضالت
برنامههایی عالوهبرآن و کرد برطرف گذشته مردمان توسط
آیندهتدوینکرد. برایترسیممسیرحرکتجامعهدر راهم
البتهموضوعاینبرنامههابیشازهرچیزپدیدههایسیاسی
اداره وهمچنینشیوهی دولت یا وشکلحکومت نوع مثل
کردنکشوررادربرخواهدگرفت.همچنینچگونگیتعاملبا
کشورهایخارجیوبهترینروشبرایانجاماینکارنیزجزو

موضوعاتمهمگرایشعلومسیاسیاست.
4.اندیشهسیاسی

بهتشریحوتوضیحمبانیفقهیتکیهداشته اینگرایش
این دانشجویان است. سیاست با مذهب ارتباط بیانکننده و
گرایشدرقالبدرسهایمختلفبارویدادهایزمانمشروطه
ونقشیفقیهانآنزماندرسیاستآشناخواهندشد.درواقع
تمرکزاصلیمباحثمطرحشدهدرگرایشاندیشهسیاسیبر

فقهسیاسیومبانیآناست.
5.دیپلماسیوروابطبینالملل

میان و یکدیگر با کشورها روابط مدیریت به دیپلماسی
کشورهابادیگربازیگرانبینالمللیمیپردازد.اینبازیگران
دولت کنار در که افرادیهستند و سازمانها ، گروهها شامل
هادیپلماسیرابهعنواننظامیاطالعاتیبرایبیانودفاع
میبرند. کار به اولتیماتومها و تهدیدها اعالن و منافع از
گرایشدیپلماسیوروابطبینالمللشباهتهایفراوانیدارند.
روابط و دیپلماسی مفاهیم تشریح گرایش، این اصلی تمرکز
به ارتباطی ابزار دیپلماسیمهمترین دیپلماتیکمیباشد.زیرا،
حسابآیدکهبرایبرقراریروابطکشورهابایکدیگراستفاده
میشود.امادرگرایشروابطبینالمللشاهدارجحیتدادنبه
مفهومروابطبینالمللخواهیمبودوتمرکزاصلیتشریحسازو

کاردیپلماسینیست.
تواناییهایموردنیازوقابلتوصیهعالقهمندانرشتهعلوم

سیاسی
باید رادارند رشته این در تحصیل به تمایل که کسانی
عالقه سیاسی تاریخ بخصوص تاریخی کتب و فلسفه به

داشتهباشند.
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 مهشید نوری نژاد

چاپوطراحی
طراحییکرشتهگسترده"

فکرکردن،پرورش جدید روش"های طراحی رشته"ی
مهارت"هایعملیوتیوریرادربرمی"گیردکهفردرابرای
میگیرید یاد شما میکند. آماده بشود تخصصی طراح آن"که
اول ترم همان از و باشید داشته را خودتان طراحیشخصی

تفاوت"هایتکنیک"هایمختلفطراحیرایادمیگیرید
بهرشته"یشماتکنیک"هایطراحیمی"تواند باتوجه
طراحی صنعتی، طراحی همچون رشته"هایی باشد؛ متفاوت
دکوراسیون، طراحی و معماری طراحی مد، طراحی لباس،
طراحیگرافیکو...زیرشاخه"هایرشته"یطراحیهستند
طراحباتوجهبهموضوع،زمانومکانارایهواستفادهاز
خلق را خودطرحی ذهنی وطرح ایده"ها وهمچنین طرح

می"کند
ارکاناصلیموفقیتدر از انتزاعیقوی تفکر خالقیتو

اینرشتهمی"باشند
چاپ

آنکه بدون ماده برروییک نوعتصویر دادنهر انتقال
شکلتصویرتغییریکندراچاپمی"گویند.شایدفکرکنید
باوجودتغییراتبسیارزیادتکنولوژیچاپاهمیتگذشتهرا
نخواهدداشتامابهتراستبدانیدکهپیشرفت"هایهرروزه
بشردرتکنولوژیاینرشتهراباچالش-هایجالبیروبهرو
کردهوپتانسیل"هایزیادچاپرابهرخکشیدهاست.دیجیتالی
شدنهنرهایگرافیکیباعثخلقآثارجدیدونوآوریدراین
صنعتشدهاست.بهدلیلآن"کهافراددراینرشتهباساخت
نمی"توان را رشته این ندارند کار و دستگاه"هایچاپسر
یکرشته"یکامالصنعتیدانستومجموعه"ایازصنعتو
هنردراینرشتهجمعآوریشدهاستوزیرگروهمجموعه"ی
هنرتلقیمی"شودوافرادازراههمه"یرشته"هامی"توانند

دراینرشتهتحصیلکنند
ازچاپ، پیش مرحله"ی باسه دانشجویان رشته این در

بررسی به و  می"شوند آشنا چاپ از بعد و چاپ مرحله
مناسببودنپارامترهایالزمبرایطرحموردنظربرایچاپ
کتاب تولید در چاپ مهم نقش"های از یکی می"پردازند"
جایگاه و ارزش تکنولوژی پیشرفت وجود با امروزه و است
که زمانی مثال دارد؛ بسیارزیادی اثر و نشده کم کتاب ویژه
کتاب"هاییدرتیراژمیلیونیچاپمی"شوندنیازبهمدیریتو
نظارتوبررسیدقیقکارشناسچاپدارندتاباکمترینخطا
ودربهترینطراحیوبه"صورتمقرونبهصرفهاجراوچاپ

شوند
دردنیایمدرنچاپبهنسبتگذشتهوحالتسنتیخود
نیز را چاپ کامپیوتر کاربرد و داشته زیادی بسیار تغییرهای
تحتتاثیرقراردادهاستودیگردرامرچاپایندوازهم

جدانیستند.
روشهایچاپ

برجسته،چاپ اصلیچاپ دسته بهسه روشهایچاپ
معرفی برای و می"شوند بندی دسته گرد چاپ و مسطح
روش"هایچاپمی"توانبهچاپاوزالیدکهارایهدادننمونه
باسمه"ای،چاپسری،چاپسنگی، ازچاپ؛چاپ کارقبل
چاپفلزی،چاپزیروگرافیکههمانچاپفوریاستوچاپ
استنسیلیوچاپافستکهچاپرویکاغذباکیفیتباالست

-کهبسیارمقرونبهصرفهاست"اشارهکرد
دروساصلیبرایدانشجویاناینرشتهگرافیک،کامپیوتر،
اوراق چاپ و طراحی رنگی، عکاسی کارگاه صفحه"آرایی،
در رشته این التحصیالن فارغ می-باشد کارآموزی و بهادار
و تبلیغاتی،ساختمان بندی"های بسته نشریات، چاپکتاب،

دکوراسیونو...فعالیتدارند.
سری"گرافی، یا اسکرین سیلک چاپ امروزه چاپ انواع
چاپ هلیوگراور، چاپ فلکسوگرافی، چاپ بعدی، سه چاپ
افراد می"باشند. لترپرس چاپ و افست چاپ دیجیتال،
فارغ"التحصیلعموماناظرانچاپومدیرانویاکارشناسان
با مناسب و کیفیت با کار ارایه برای چاپخانه"هاهستندکه

مشاغل
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پارامترهای بررسی مهارت و دانش به که استفاده مورد امر
مهمموردنظرنیازداردکهازوظایفشغلکارشناسچاپدر

چاپ-خانه"هامی"باشد.

پزشکی
پزشکیمدرنیاپزشکیسنتی؟

کردن کمک به عالقمند که تجربی علوم دوست"داران
طبابت شغل به بار یک حداقل احتماال هستند دیگران به

فکرکرده"اند.
مسیولیتپزشکبهصورتکلیمعاینه،بررسینشانه"ها،
آزمایشاتوتشخیصبیماریوسپسپیشبردنرونددرمان
به ارجاع یا و پزشکی توصیه"های البته می"باشد بیماری
پزشکدیگرباتوجهبهتخصصموردنیازوهمین"طورجراحی
او وظایف جمله از باشد پزشک تخصصی درحیطه"ی اگر
محسوبمی"شوند؛مصاحبه،مطالعه،تشخیصودرمانکه
هرکدامبسیارگستردهوزمانبرهستندونیازبه"تجربهگری
وگاهازمانزیادیچهدرامرتحصیلوچهدرکسبتجربهو
یادگیریعملیدارندازجملهمسیولیتهایمهمهرپزشک
می"باشندوطیکردناینمسیرمستلزمصبوری،عالقهو
تالششبانهروزیمیباشدازآن"جاکهپزشکباسالمت
انسانسروکارداردمسیولیتپذیری،مهربانودلسوزبودن
صبوریدرمقابلبیمارانسختبامشکالتمختلفبراییک

پزشکبسیارمهممی"باشد
درپزشکیدروساصلیمربوطبهآناتومی،فارماکولوژی،
درمان روش"های انواع و ها بیماری شناخت و فیزیولوژی

می"باشد
کارپزشکانبهصورتشیفتیوباتوجهبهشرایطمحیط
اگر البته می"باشد فشرده صورت به و وقت تمام گاها کار
خودش را کاری ساعت باشد داشته شخصی مطب پزشک
کار نیز پاره"وقت بهصورت ومی"تواند مشخصمی"کند
کند.پزشکانعموماباپرستارها،ماماها،مشاورهاوکارشناسان
بهداشتدرارتباطهستند.محلکارپزشکان؛بیمارستان"ها،

شخصی مطب"های یا و کلینیک"ها درمانگاه"ها،
پزشکانمیباشد.
پزشکیسنتی

که است پزشکی شاخه"های از یکی سنتی پزشکی
طرفدارانزیادینیزدارداینرشتهبهبررسیسیستمپزشکی
مدرن پزشکی آمدن وجود به از قبل و قدیم زمان"های
می"پردازد.طبسنتیبرپایهمزاج"شناسیاستواراستکه
در را دموی)خون( و سودایی صفراوی، بلغمی، طبیعت چهار
برداردوبهسردیوگرمیمزاجدردرمانبیماری"هاتوجه
تغذیه و سالم زندگی روش بر اعتقاد سنتی پزشکی در دارد.
سالممی"باشدواعتقادداردهرکسطبیعتوجودیخودش
بیماری دچار بردارد قدم آن تعدیل راستای در و بشناسد را
نمی"شود،درپزشکیسنتیداروهابرخالفپزشکیمدرنکه
برپایهموادشیمیاییاستمنشاطبیعیداردوازطبیعتگیاهان
وحیواناتنشاتمی"گیرد.ازانواعدرمانهادرپزشکیسنتی
زالو و درمانی بادکش و درمانی،حجامت ماساژ به توان می
درمانیودرمانباداروهایگیاهیواصالحروشتغذیهاشاره
کرد.درایرانچیزیحدود2500گونهگیاهداروییوجوددارد
کهبسیاریازآنهابهصورتروزانهمصرفمی"شوندو300
یا400نوعازآن-هاصرفادردرمانبیماری"هاکاربرددارند.

تحصیلدرطبسنتی
اگربخواهیددراینرشتهفعالیتکنیدالزماستدررشته
کنید تحصیل سال 7 مدت به دانشگاه در عمومی پزشکی
دانشگاه"ها از بسیاری در که سنتی طب رشته در سپس و
اهواز همچوندانشگاهشهیدبهشتی،دانشگاهتهران،دانشگاه
طب های دوره یا و کنید تحصیل دارد وجود ... و تبریز و
سنتیتخصصیرادردانشگاه"هابگذرانیدکهالبتهایندورهها
رشته التحصیالن فارغ نمی"باشند. دکترایتخصصی معادل
ماماییدرصورتعالقمندبودننیزمیتواننددردورههای
آموزشیذکرشدهکهدردانشگاهبرگزارمیشوندشرکتکرده

وازدانشطبسنتیاستفادهکنند.
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طبیعت و گردشگری در  ماه

 مهدی جمشیدی
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ن
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اوازنوادگانپیشوایدومشیعیان،حسنبنعلیبنابیطالباست.عبدالعظیمحسنیدرپنجشنبهچهارمماهربیعالثانیسال
۱73قمریدرزمانپیشوایهفتمشیعیانامامموسیکاظمدرشهرمدینهزادهشد.

پدرشعبداللومادرشفاطمهنامداشتن.ایشاندرپانزدهمشوالسال252قمریودرزمانپیشوایدهمشیعیانامامعلی
النقیبیمارشدهوچندیبعددرسن7۹سالگیدرگذشتند.حرمشاهعبدالعظیممحلدفنایشاناستکهدرشهرریقراردارد.
اینآرامگاهمربوطبهدورهایلخانی"صفویوقاجاراستکهدرتاریخ۱۱بهمن۱334باشماره40۶بهعنوانیکیازآثارملیایران

بهثبترسیدهاست.
امامزادههایمدفوندرجوارآستانهعبارتاندازامامزادهحمزهوامامزادهطاهر.

درکنارارامگاهورواقهایاطرافوعمدتادرباغطوطیبسیاریازنامدارانایرانبهخاکسپردهشدهاندازجمله
ناصرالدینشاهقاجار)کهپسازپیروزیانقالباسالمیتخریبشد(،آیتاللسیدابوالقاسمکاشانی،مالعلیکنی،محمد
قزوینی،شیخمحمدخیابانی،ستارخان،محمدتقیفلسفیوغیرهدردورهپهلویدومهمآرامگاهیدرجواراینآستانبرایرضاه

شاهپهلویتدارکدیدهشدکهبعدازپیروزیانقالباسالمیتخریبگردید
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شهرري
بودکه مشهوراستکهمیگویندریسیزدهمینشهری
درجهانبناشدوبهلحاظقدمتبایدباشهرهاییمانندبابِل
مقایسهشود.اینروایتدرواقعازاوستامیآید.برخیمعتقدند
ریراپسرحضرتآدمویاهوشنگپسرطهمورثاولینپادشاه
افسانهایایرانبناگذاشتهاست،کههردوفقطافسانههستند.
ازنظرعلمیدربینشهرهاییکههنوزرونقدارند،شهرری
قدیمیترینشهرایرانونهمینشهرکهنجهاناست.دراین
دستهبندیقدمتریرابین5تا۶هزارسالفرضکردهاند،

کهالبته8هزارسالهبودنآنثابتشدهاست.
چشمسورنایاچشماعالمشهورترینبخشریدرجهان
است.کاوشهایباستانشناسیدرمنطقهچشماعلیسهدوره
مهمتاریخیاسالمی،اشکانیوپیشازتاریخرادرعمق5،2

و۱0متریازسطحزمیننشاندادهاست.
نیز و تهران خیابانهای از یکی یاسورن:کهحاال سورنا
رباتملیایرانبهناماواست،قویترینپهلواندوراناشکانی
گفتهاند. او رشادتهای مورد در زیادی های داستان که بود
مجسمهمفرغینوبلندقامتسورنادرموزهملیایراننگهداری

میشود.
ساختتپهمیلیاآتشکدهبهرام:رابهبهرامگورساسانی
نسبتمیدهند.قدمتبناچیزیبین۱800تا2000سالاست.
چهارتاقیآنبهطورکاملازبینرفتهاستوجزدودیواربادو

تاقبسیارزیباچیزیازنمایبیرونیباقینماندهاست.

از محافظت اولیه هسته اشکان یا ارشکان رشکان: دژ
شهرریبودکهتوسطارشکیااشکاولبناشد.معروف
جنگی ادوات کردند. تخریب را دژ این ساسانیان که است
بسیاریدرایندژکشفشدکهحاالدرمخزنموزهایران

باستانازآنهانگهداریمیشود.

بازارری:شهریبااینرونقووسعتوقدمتبیتردید
بهیکبازاردرخورنیازمندبودهاست.بازاریکهدرگذشته
زنده هم هنوز بود، ایران بازارهای رونقترین پر از یکی
به ایرانکه بازارهای بیشتر مانند بازار این پابرجااست. و
شاه حرم به میشوند ختم مقدس مکانی یا مسجدجامع

عبدالعظیممیرسد
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دکرت مهشاد فوالدی

تاثیر جنگ بر محیط زیست

تاریخبشرهمیشهمتأسفانهتوسطجنگهایمحلی،ملی
ها درگیری این از هدف است. شده مشخص المللی بین یا
اجتماعی گروه یک بر غلبه و قدرت آوردن دست به اغلب
دیگربودهاست.درحالیکهدرنبردهایباستانازابزارهای
سنتیاستفادهمیکردندوآنجنگهاباعثایجادخسارت
نسبتًاکمیبهمحیطزیستمیشدهاست.اماازبعدازانقالب
ازسالح استفاده ، افراددرگیر تعداد ازنظر صنعتیجنگها
داشته زیادی تغییرات پوشش تحت منطقه و پیشرفته های
است.اینمواردتاثیرزیادیدرحفظونگهداریمحیطزیست
عوامل مهمترین از یکی جنگ است. داشته وحش حیات و
انسانیاستکهباعثخرابیوآسیبفراواندرمحیطزیست
زیست محیط بر جنگ پیامدهای گیری اندازه ، است. شده
همیشهآساننیستوعواقبجدیآناغلبدرطییکدوره
طوالنیمدتاتفاقمیافتد.دردهه۱۹۹0درآفریقا،میلیون
هاپناهنده،ناشیازجنگهایداخلیمیاننیروهایدولتیو

جنبشهایچریکی،درمعرضگرسنگیقرارگرفتند.

محیطی زیست مالحظات ، جنگ از پس و جنگ طول در
، درطولجنگ مهم مسئله نیست. اولویت و دغدغه مهمترین
پیروزیاست،هرچندکهضررهایزیستمحیطیداشتهباشد.
حتیوقتیکهجنگبهپایانرسیدهاست،همپیامدهایکوتاه
مدتوهمبلندمدتجنگوجوددارد.اینمشکلدرکشورهای
کمترتوسعهیافتهبهویژهدرآفریقابسیارمهماست،جاییکهمردم
بیشتروابستهبهمنابعطبیعیهستند.برایهرگونهوقایعجنگی،
از قبل تنش دوره شود: گرفته نظر در باید مختلفی های دوره
جنگ؛خوددورهودورهبعدازاتمامجنگکهشاملبازسازیاست.
بهطورمثالکشورروانداازجملهکشورهاییدرآفریقااستکه
تنوعزیستیآنقبلازجنگ۱۹۹4موردحفاظتازمحیطزیست
درسطحبینالمللیقرارگرفتهاست.محیططبیعیرواندابسیار
متنوعبودوشاملچهاربیوگرافیمناطق:سودانیان،زامبیزیان،
 Nationalشرقآفریقایخشکوکنگومرطوبمیشد.پارک
des Volcans  از اولین پارک های ملی آفریقااستکهدرشمال
طبیعی پارک این است. گرفته قرار اوگاندا مرز در رواندا غربی
از بسیاری باشد، توریستیمی آتشفشانهای از داراییکی که
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گونههایجانوری،بهویژهپرندگان،وبرخیبیمهرگانمانند
پروانههاوسایرحشراتخاصرابهخوداختصاصدادهاست.

آن داخلی های جنگ طول در منطقه این
زمانبارهادچارتخریبقرارگرفت.اولینمورد
آکاژرا ملی پارک ۱۹۹0در اکتبر زمان در بزرگ
رخدادکهدراثرآنزیرساختهاازبینرفتو
توسطسربازانکشتهشدند. ازحیوانات بسیاری
به مربوط های فعالیت و اداره ، درطولجنگ
بنابراین شد، اختالل دچار پارک از حفاظت
شکارچیانازاوضاعاستفادهکردهوشکارافزایش
یافت.پسازجنگسال۱۹۹0،اینپارکتقریبًا
معمولی حیوانات دیگر و شیرها ، ایمپاالها از
تخمین بود. شرقی"خالی" آفریقای ساواناهای
حدود پارک این زمان آن در که شود می زده
داده دست از را خود بزرگ پستانداران از "۹0
بر بالغ جمعیتی مهاجرت ۱۹۹2 سال در است.
یکمیلیوننفربهمنطقهاطرافپایتختکیگالی
ودیگریمناطقکشوراین،باعثبهوجودآمدن
مشکالتبهداشتیفراوانوجنگلزداییوایجاد

مزارعشدهاست.

درگوشهوکنارتاریخحوادثی
ازاینقبیلبسیارزیادیافتمیشود.مظاهر
وجود آن های تخریب و جنگ از زیادی
داشتهکهناخواستهباعثبافتجنگلهاو

کشتهشدنبسیاریازحیواناتمیشود.
های کشور و مناطق در جنگ حضور
مختلفباعثایجادتلفاتانسانی،اجتماعی،
دیگرمیشودکه موارد از بسیاری و مالی
دهد. می نشان مدت بلند در را خود تاثیر
که جنگ تخریبی های جنبه از یکی ولی
کمتربهآنپرداختهمیشود،آسیبآنبه
محیطزیستمیباشد.دردهههایگذشته
کهصالحهایشیمیاییبهتجهیزاتجنگی
اضافهشدهاست،شاهدآلودگیهایفراوان
وقوع از آنسالهاپس تاثیراتمخرب و
های تولیدسالح تکنولوژی باشیم. می آن
از یکی ای هسته و میکربی ، شیمیایی
در تغییر با که ها سالح این . باشد می زیست محیط تهدید اصلی عوامل
اکوسیستم،محیطزیستراازچرخهتوسعهپایدارخارجمینماید،باعثبروز

انواعبیماریهادرجانورانودرنهایتمرگآنهامیشود.
درخاللجنگجهانیدومافزایشتولیدصنعتیوانتشارآالیندههاافزایش
یافتوباعثشدسیاستهایکنترلدودکهدرسالهایمیانجنگایجاد
شدهبودکاهشیابد.اینمسئلهباعثافزایشآلودگیهوادرمناطقآسیب

دیدهجنگیشودومشکالتناشیازجنگرادوچنداننماید.
درکشورمانیزتاثیراتزیستمحیطیآثارمخربجنگدیدهمیشود.
حضورمینهایخنثینشدهدرسالهایبعدازجنگجانانسانهاوحیوانات
زیادیراگرفت.ویاحضورفلزاتبازیافتنشدهوبازماندهازگلولههایاسایر

ادواتمصرفیدرجنگها،باعثآلودگیخاکازفلزاتسنگینمیشود.
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مجتبی خوش لهجه

جنگ، کابوس یا رویای اقتصاد

َجنگبهدرگیریسازمانیافته،مسلّحانهوغالبًاطوالنیمدتی
گفتهمیشودکهبیندولتها،ملتهایاگروههایدیگرانجامشده
وباخشونتشدید،گسیختگیاجتماعیوتلفاتجانیومالیزیاد
واقعی، مسلحانه" درگیری یک جنگ که آنجا از است. همراه
نوعی را آن میتوان است سیاسی جوامع بین گسترده و ارادی

خشونتسیاسیتلقیکرد.
هرچندبرخیازپژوهشگران،جنگراغیرقابلاجتنابوجزء
جداییناپذیرفرهنگانسانیمیدانندامادیگرانبراینباورندکه
خاص زیستمحیطی یا فرهنگی اجتماعی شرایط در تنها جنگ
گریزناپذیراست.برخیازپژوهشگرانمعتقدندکهجنگربطیبه
نوعخاصیازنظامسیاسییااجتماعینداردبلکههمانطورکهآقای
جانکیگاندرکتابتاریخجنگاوریآوردهاست،)جنگمفهومی
جهانیاستکهنوعووسعتشتوسطجامعهایکههزینههایشرا
میپردازدتعیینمیشود(درمقابلکسانیهمهستندکهمیگویند
ندارد وجود آنهاجنگ در که دارند وجود جوامعی که جا آن از

میتوانروحیهانسانرابهدورازجنگاوریدانست.
روانکاوهلندیبهنامیوستمیرلوبراینباوربودکه»جنگ
)که(... است انباشتهشده درونی خشم گسترده" تخلیه" غالبًا"
نمود گسترده نابودی قالب در بشریت درونی ترس آن طول در

مییابد.«بنابراینگاهیاوقاتجنگراوسیلهایمیدانندکه
ابرازناکامیخوددرادارهخویشتناستفاده انسانازآنبرای
میکندوبهطورموقتبارهاکردنخشمگستردهعلیهدیگران
نمودمییابد.دراینسناریویویرانگردیگراننقشقربانیرا
درمقابلترسهاوناکامیهایناگفتهوناخودآگاهفردبرعهده

دارند.
روانکاواندیگرنظیرایافامدوربانوجانبولبیبراین
باورندکهانسانذاتًاخشناست.اینخشونتباجابهجاییو
نارضایتی شخص، که میشود باعث و شده همراه فرافکنی
ادیان،ملل نژادها، مقابل در وکینه بهتعصب تبدیل را خود
یاایدئولوژیهایدیگرکند.براساسایننظریهیکدولت-
ملت،نظمرادرجامعهنگاهداشتهودرهمانحالمفریبه
نامجنگبرایخشونتخلقمیکند.اگربنابراعتقادبسیاری
ازروانشناسانجنگراجزءالینفکذاتانسانیبدانیم،پس

امیدیبهگریزازآنوجودنخواهدداشت.
مالنی نظریات پیرو که ایتالیایی روانکاو فورناری، فرانکو
بارز بسط یا پارانویا یک جنگ که داشت اعتقاد بود کالین
سوگاست.فورناریبراینباوربودکهجنگوخشونت»نیاز
رانشانمیدهد:خواستمابرایمحافظت بهعشق«درما
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ودفاعازچیزهایمقدسیکهبهآنهاوابستهایم،مثلمادرو
تعلقیکهبهویداریم.امادربزرگساالن،ملتهاهستندکه
نقشمقدساترادارندوباعثبروزجنگهامیشوند.فورناری
بر»فداکاری«بهعنوانذاتجنگتأکیدکردهومعتقداست
کهفداکاریمیلشگفتآوربشربهمردنبرایکشورخویشو

تقدیمجسمخودبهملتاست.
برخالفنظرفورناریکهمعتقدبودحسنوعدوستیانسان
درفداکاریبراییکجنبشاصیلعاملاصلیجنگاست،
تنهاتعدادکمیازجنگهادرطولتاریخباعاملفداکاریایجاد
شدهوادامهیافتهاند.دراغلبمواردحاکمانبودهاندکهمردم
رابهزوربهجنگکشاندهاند.یکیازنظریههایروانشناسیکه
بهبررسیرفتاررهبرانجهانمیپردازدتوسطموریسوالش
بهجنگ نسبت مردم توده" که اومیگوید یافتهاست. بسط
رهبران که درمیگیرند زمانی تنها جنگها و هستند بیمیل
روانپریشیکهارزشیبرایجانانسانهاقائلنیستنددررأس
قدرتقرارمیگیرند.جنگتوسطرهبرانیآغازمیشودکهبه
دنبالشهستند،نظیرناپلئونیاهیتلر.بیشتراوقاتاینرهبران
درزمانهایبحرانیکهمردمنیازبهیکرهبرمصممدارندبه

قدرتمیرسند.
مردمعادیبهطورطبیعیخواستارجنگنیستند؛نه 
این آلمان. در نه و آمریکا در نه انگلستان در نه روسیه در
نکتهقابلدرکاست.امابههرحالرهبرانجامعههستندکه
سیاستآنراتعریفمیکنندوبهسادگیمیتوانندمردمرابه
دنبالخودبکشندچهآنحکومتیکدموکراسیباشدیایک
دیکتاتوریفاشیستیایکحکومتپارلمانییایکدیکتاتوری
کمونیستی."مردمراهمیشهمیتوانبهمزایدهرهبرانآورد.
اینکارآساناست.تنهاکاریکهالزماستبکنیدایناست
کهبهآنهابگوییدتحتحملهقراردارندوصلحطلبانرامتهم
بهنداشتنحسوطنپرستیکنیدوکشوررادرمعرضجنگ
قراردهید.اینفرمولدرتمامکشورهاقابلاجرااست.)هرمان

گورینگ،۱۹4۶میالدی(

داگالسنورثپدراقتصادنهادگراییدرتوضیحنظمهای
در راهکار دو بشربا : که میکند اشاره نکته این به اجتماعی

پیکاهشخشونتدرسطحاجتماعیروبروبودهاست.یکی
محدود دسترسی در باز. دسترسی یکی و محدود دسترسی
فرادستانباتشکیلائتالفمسلطوباایجادانحصار،دسترسی
دیگرانرامحدودنمودهوباتوافقبینخود،کاهشخشونت
و غیرشخصی بازحکمرانی دردسترسی اما میکنند. ایجاد را
فراگیری)شمولیت(موجب و برابری به تعهدهمگانی و باور
بهمنابع اقتصادیدسترسی آزادسیاسیو تارقابت میشود
جامعهراتعیینکند.لذاکاهشخشونتازطریقفرآیندرقابت

سالمرخخواهدداد.
اجتماعی ، فیزیکی های زیرساخت تخریب ها جنگ در
است. ناپذیر اجتناب انسانها ازهمهمهمترکشتار و معنوی ،
ارزشمندتریننهادهاقتصادیکهدرجنگهاازبینمیرود
یک تخریب وسعت که است دلیل همین به است. انسان
جنگراباتعدادکشتههایآنمیسنجند.بهطورمثالدر
میلیون 5.5 حدود )۱۹3۹-۱۹45میالدی( دوم جهانی جنگ
۱370 ( لنگ تیمور های یورش در یا و شدند کشته انسان
-۱405میالدی(حدود7تا20میلیوننفرحقحیاتخودرا

ازدستدادند.
به مجبور مغلوب ملل مییابد، پایان جنگی آنکه از بعد
پرداختغرامتجنگیبهمللپیروزمیشوند.گاهیاوقاتهم
سرزمینهاییازمللشکستخوردهگرفتهشدهوبهکشورهای
پیروزواگذارمیشود.براینمونه،سرزمینآلزاسلورنچندین

باربینفرانسهوآلماندرمواردگوناگونمعاملهشد.
بهطوریکه دارد اقتصاد با مستقیمی ارتباط جنگ عمومًا
مسائل خاطر به جزئی یا کلی شکل به جنگها از بسیاری
اقتصادیشروعشدهاندکهبرایمثالمیتوانبهجنگداخلی
آمریکااشارهکرد.دربرخیمواردجنگباعثشدهکهاقتصاد
یککشورروبهبهبودبرود)باورعمومیبرآناستکهجنگ
جهانیدوماقتصادآمریکاراازرکودبزرگدهه30میالدینجات
داد(.امادربسیاریازمواردهمچونجنگهایلوییچهاردهم،
جنگهایفرانسهوپروسوجنگجهانیاول،نابودیاقتصاد
کشورهایدیگرهدفاصلیطرفینبودهاست.دخالتروسیه
درجنگجهانیاولچنانضربهایبهاقتصاداینکشوروارد
آوردکهحکومتتزاریراباخطرسقوطحتمیمواجهساختو
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کمکزیادیبهانقالب۱۹۱7روسیهکرد.
جنگرامیتوانبهمثابه"رشدرقابتاقتصادیدرسطح
جنگها دیدگاه، این در دانست. بینالمللی رقابتی نظام یک
زمانیشروعمیشودکهبازارهابهدنبالمنابعطبیعیوثروت
از بسیاری مورد در نظریه این که حالی در میروند. بیشتر
جنگهامصداقداردچنینمفاهیممخالفیتوجیهکمتریپیدا
میکنند:تحرکباالوروبهافزایشسرمایهواطالعات،توزیع
ثروتدردنیاراترازمیکندیااگرفرضکنیمکهاینمسئله
نسبیاستومطلقنیستلذاتفاوتهایرفاهیاستکهآتش
کسانی سیاسی راسِت منتهیالیه در برمیانگیزد. را جنگها
اقتصادیجنگهستند.برایمثال هستندکهمدافعنظریه"
نیرومندحقمیدهندکههرچیزی ملت بهیک فاشیستها
از استفاده با آن از نگهداری به قادر ملتضعیف کهیک را
زورنیستبهتملکدرآورد.برخیازمیانهروها،کاپیتالیستها،
ایاالت ازرؤسایجمهوروژنرالهای رهبرانجهانوبرخی
متحدهنیزگفتههاییدارندکهنشانمیدهدآنهاازطرفداران

نظریهذاتاقتصادیجنگبودهاند.
بهطورمثالوودروویلسوندر۱۹۱۹میالدیدرجریان
یا زن مرد، جاهیچ این در آیا ": گوید یکسخنرتنیمی
رقابت نوین جنگهای تمام ریشه" نداند که هست کودکی

اقتصادیوتجاریاست؟"
که سوم جهانی جنگ علل کتاب در میلز چالز همچنین
مدیران برای : میکند اشاهر نگاشت میالدی ۱۹۶0 سال در
به عالقهشان با مترادف نظامی گزینه" عظیم، شرکتهای
یکجریانسودثابتومنطقیاست؛بهآنهااجازهمیدهد
تاریسکخودراباثروتعمومیازبینببرند؛بهآنهااجازه
میدهدکهمنطقًاانتظارداشتهباشندکهمیتوانندازسرمایه"
عمومیهرگاهکهخواستندبرایانجامپِژوهشهایپرخطری
کهدرنهایتبهسودآنهااستاستفادهکنند.بهطورخالصه،
گزینه"نظامیصورتککاپیتالیسمیارانهایاستکهازطریق

آنمیتوانندکسبسودکنندوقدرتشانرااستوارسازند.
در۱۹۶۱ نیز آمریکا رییسجمهورهای از یکی آیزنهاور،
میالدی،درپایانریاستخودبیانمیدارد:درشوراهایدولت
بایددرمقابلاستفادهازنفوذبیتوجیهبهصورتپیشبینیشده
پتانسیل بایستیم. صنعتی نظامی مجتمعهای توسط نشده یا

رشدخطرناکقدرِتنابجاوجودداردوخواهدداشت.
بیتردیدیکیازمشهورترینوقایعکهبهانهایجادجنگ
درآغازقرن2۱راایجادنمود،حادثه۱۱سپتامبر200۱می
القاعدهچهار اعضای از تن سپتامبر،۱۹ روز۱۱ باشد.صبح
)Logan( لوگان فرودگاه در را تجاری-مسافربری هواپیمای
بوستونربودند.اینهواپیماربایان،دوهواپیمارادرفاصلههای
در جهانی تجارت مرکز دوقلوی برجهای به گوناگون زمانی
شهرنیویورکزدند.مراکزاقتصادیوالاستریت،پنتاگونوکاخ

سفید،سههدفمهمتروریستهابرایاینحملهبود.
اولساعت بههدفخوردند.هواپیمای اول دوهواپیمای
8:4۶وهواپیمایدومساعت۹:03دقیقهصبحبهدوبرجمرکز
ازاینحمالتدر اما، تجارتجهانیبرخوردکرد.کاخسفید
امانماندوپروازشماره۹3موفقبهانجامعملیاتخودنشد.

ساعت۱0:05،میلیونهانفرازتماشاگرانتلویزیونشاهد
فروریختنبرجهایدوقلوبودند.

درایناقدامحدود3000نفراز۹0کشورمختلفمردندو
400کسبوکاربهارزش8میلیارددالرنابودشدند.سپس
صنعتگردشگریآمریکا74میلیارددالززیاندیدو335هزار
نفرشغلخودرادراینصنعتازدستدادند.ایندرحالیبود
کههزینههایامنیتداخلیآمریکانیزسهبرابرشدومالیات
از یافت. کاهش دالر میلیارد 3.5 نیز مردم از دریافتی های
طرفیفدرالرزرونیزباکاهشنرخبهرهسعیکردتاوامگیری
رابرایمردمآسانسازدکهاینخودبهتنهاییموجببحران
مالیجهانیدر2008گردید. بزرگ بحران مسکن،وشروع
همچنینایناولینبارپساز۱۹30بودکهبازارمالیآمریکا4
روزتعطیلشدوپسازبازگشانینیزشاخصداوجونزباکاهش

۶00واحدیبهتعمیقرکوداقتصادیآمریکامنجرشد.
اینوقایعموجبشدتاآمریکابهبهانهجنگباتروریسم
درسال200۱بهافغانستانوسپسدرسال2003بهعراق

حملهنماید.
براساسمطالعهایکهدرسال20۱3دردانشگاههاروارددر
موردجنگباتروریسمانجامشد،بادرنظرگرفتنمراقبتهای
درمانی،تلفاتدرازمدتجانباختگانوخانوادهها،ارتقاینظامی
وهمچنینهزینههایاجتماعیواقتصادی،هزینهنهاییجنگ
علیهتروریسمحدود4تا۶تریلیوندالرمحاسبهشدهاست؛

کهنیمیازاینمبلغمتوجهاقتصادآمریکااست.

- اقتصاد و خانواده
ی سالم 

ك زندگ
سب
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اینهاتنهااثراتاقتصادیجنگبرآمریکااستدرحالیکه
ایناثراتدرکشورهایعراقوافغانستانبهمراتببیشترو
عمیقتراست.بهطورمثالافغانستانبینسالهای200۱تا
زمان از بود. کشتهشده نظامی غیر هزار 20 متحمل 20۱4
حملهآمریکابهعراقدرسال2003،دریکبازه۹ساله۱04
تا۱۱3هزارانسانجانخودراازدستدادند.عمقتخریب
زیرساختها،کاهشاشتغال،افزایشهزینههایامنیتیو...

دراینکشورهابسیارزیادبودهوهنوزدرحالبررسیاست.
انژی حیاتی شاهرگ عنوان به میانه خاور منطقه امنیت
جهانینیازمندهزینههاینظامیوپیشگیرانهاست.اینهزینه
هاباوقوعجنگدراینمنطقههموارهروبهافزایشمیباشد.
بهطورکلیدولتهاتمایلدارندبودجههاینظامیخود
راغیرشفافمنتشرکنند.اماآنچهازبودجههاینظامی۱0
کشورپرهزینهدنیامنتشرمیشودبهطورخالصهبهشرح

ذیلاست:

همانطورکهمشهوداستآمریکابیشترینهزینهنظامی
رادردنیاانجاممیدهدامامیبایستاینهزینههارابه
نسبتبزرگیاقتصادهرکشوربرآوردنماییم.کهنتایجزیر

بدستمیآید:

آثار شده، گفته مطالب به توجه با
رغم علی اقتصاد برای جنگ تبعات و
نفع به هیچگاه موجود های نظریه
توسعهاقتصادیورفاهبشرنبودهاست.
استدالل این با فاتحانجنگ از برخی
کهفتوحاتودستاوردهایجنگموجب
را است؛جنگ بیشترشده منابع کسب
خواسته پیامدهای اما اند نموده توجیه
ناخواستهجنگدراکوسیستمبههم یا
فراگیر صورت به فعلی دنیای پیوسته
نظر از گشت. برخواهد ایشان خود به
توسعه موجب بیشتر منابع تنها اقتصاد
نخواهدشد،بلکهاستفادهبهینهازمنابع
استکهنویدبخشآیندهروشنبشریت
خواهدبود.بهامیددورانیپرازصلحو

یدوستیبشریت.
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حمید بزرگی
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برنامهنویسیدردنیایامروزبهفعالیتیگسترده،درآمدزاوبسیار
تأثیرگذارتبدیلشدهاست.میزانایناهمیتوتأثیربهحدیاست
کهعمالتصوردنیاییبدوننرمافزاروبرنامهنویسیغیرممکناست.
تصورغالبایناستکههنربرنامهنویسیپسازاختراعرایانه،شکل
گرفتهاست.اماحقیقتایناستکهسالهاپیشترانساندرتالش
بودهکهبافراهمکردنمنطقوروشعملبراییکسختافزار،آن
رامجبوربهانجاماعمالموردنظربنماید.دردنیایامروزبرنامهنویسی
عمدتاعملیاستبرمبناینرمافزارهاومحیطهایموجود،بهشکلی
کهبرنامةنوشتهشدهمشابهتبسیاریبهزبانبشرداشتهوحتیاگر
کسیسررشتهایازبرنامهنویسینداشتهباشد،میتواندمفهومبرنامه

رادرککند.

امادرگذشتهاینگونهنبودهاست.قبالبرنامهنویسانمجبوربودندبه
زبانرایانهصحبتکنند.اینزبانواژگانمحدودیداردوتنهاازصفر
ویکتشکیلشدهاست.بههمیندلیلبرایاینکهیککارسادهتوسط
رایانهانجامشود،نیازبودبرنامهنویسروزهاوقتصرفکردهوچندده
یاچندصدصفحهکدبنویسد.یکیازشاهکارهایاینعصر،برنامهای
بودکهخانممارگارتهمیلتونبرایپروژۀآپولو۱۱نوشتکهمنجربه

فرودانسانبررویسطحماهگردید.
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ازچپبهراست؛مجموعهکدهایدستنویسخانمهمیلتون-پرتابفضاپیمایآپولو۱۱برمبنایکدهایخانمهمیلتون

همانطورکهپیشترگفتهشد،برنامهنویسیسابقهایطوالنی
و نرمافزار از بوده ترکیبی برنامهنویسی گذشته در است. داشته
سختافزار.توضیحآنکهبنابریکمثلمعروفبینمتخصصین
فناوریاطالعات،سختافزاربخشیاستکهدرهنگامعصبانیت
اما گرفت، انتقام آن از و کرده حمله آن به چکش با میتوان
نرمافزارهمانبخشیاستکهدسترسیبهآنمقدورنیستو
فقطمیتوانبهآنناسزاگفت.درواقعپیشازپیدایشرایانهها
همبرنامهنویسیوجودداشتهاست.ازنمونههایبارزآنمیتوان
میالدی، ۱۹ و ۱8 قرن در کردکه اشاره موسیقی رولهای به
پخش به اقدام خودکار شکل به پیانو دستگاه میشدند موجب
سخت برپایة برنامهنویسی نمونههای دیگر از بنمایند. موسیقی
مجموعة ساخت نامید، نمونه اولین را آن بتوان شاید که افزار
متحرکیازفنرهاوچرخدندههاتوسطلئوناردوداوینچیدرسال
۱4۹5میالدیبودکهموجبمیشدرباتیبهشکلشوالیهبتواند
حرکاتیمانندایستادن،نشستن،حرکتدستهاوچرخشسررا

انجامدهد.
داشته فناوری بر متقابلی و دوجانبه تأثیر نیز نظامی حوزۀ
است.ازیکسوپیشرفتفناوریامکانخلقجنگافزارهاینوین
رافراهممیکندوازسویدیگرنیازهاینظامی،همچونموتوری
محرک،فناوریرابهپیشمیراند.موشکهایفضاپیمابریکی
ازمعروفتریننمونههایاینتأثیرگذاریمحسوبمیشوند.در
پرده خود سری ازسالح آلمان دولت دوم، جهانی جنگ میانة
برداشت.بمبپرندهایکهباعنوان۱"معروفشد.اینسالحدر
واقعآغازگرعصرموشکهابود.بعدهااینفناوریزمینهرابرای

فراهم جت موتورهای نوعی به و فضایی موشکهای تولید
ارتقائ در بیبدیل نقشی فضایی موشکهای امروزه کرد.
کیفیتزندگیبشرداشتهاند.ازارسالماهوارههایموقعیتیاب،
تاارسالماهوارههاینظامیوتلویزیونیوحتیفرودانسانبر
رویماههمگیبرمبنایهمیناختراعنظامیرخدادهاست.
ازدیگرایناختراعاتواکتشافاتمیتوانبهانرژیهستهای
اشارهکرد.اولیننمودعینیوعلنیاینانرژیدرمقیاسبزرگ
درماجرایحملهبههیروشیماوناکازاکیبروزکرداماامروزه
بخشبزرگیازبرقمصرفیانساندرسرتاسرجهانبراساس
کنترلهمینانرژیتأمینمیشود.همچنیناستفادهازآندر
حیطههایپزشکیوکشاورزینیزروزبهروزدرحالگسترش
انرژیهستهایبهشکل از البتههنوزدرحوزۀنظامی است.
به بلکه جنگافزار عنوان به نه اما میشود، استفاده گسترده
عنوانموتورمحرکناوهایهواپیمابروزیردریاییهایاتمی.

هم شب در دید و موقعیتیابی فاصلهسنجی، ابزارهای
بهدلیلنیازمندیبهدقتباالدرحوزۀنظامی،پیشرفتهای
گستردهایداشتهاند.بسیاریازکارخانجاتوابزارهایتولیدی
راشاهد وتحوالتگستردهای تغییر نیاز، دلیلهمین به نیز
غیر زندگی در تغییرات این ورود شاهد تدریج به که بودهاند

نظامیبشرهستیم.
بهقولیکگفتةمعروف،»تاریخبشر،تاریخجنگهایاو
است«وجنگهاموجبشدهاندشاهدپیشرفتهایعظیمدر

کیفیتزندگیوتجهیزاتآنباشیم.
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گفتگوگوی اختصاصی با 

بانی هیئت  امام حسین 

در شهر پردیس

بهمناسبتروزعاشوراوتاسوعادرشهریورماه
بایکی ازماهنامهگفتوگوییداشتیم اینشماره  در
ازبانیهایصاحبنامشهرجدیدپردیسجنابآقایاحمد

گودرزی.
ایشونخواستارمعرفی به آمدگویی ضمنعرضخوش

خودشونشدیم.
سالمعرضمیکنمخدمتهمهیذهنآویزیهایعزیز
بندهاحمدگودرزیهستمحدودا25سالهکهخداتوفیق

اینوبهبندهدادهبانیهیئتامامحسینباشم.
ازچهسنیاینکارروشروعکردین؟

بههمراه و بزرگشدم ازبچگیداخلهیئت ببینیدمن
خانوادهتومراسمهاشرکتمیکردم.

ولیازسن20سالگیکهحدودا25سالپیشمیشهبا
چندتاازدوستامتصمیمگرفتیمکهیکهیئتکوچیکتواین
شبهاراهبندازیم.ازاونموقعمنمشغولاینکار)بانیبودن(

شدمکهشکرخداوباکمکخودامامحسیناتفاقافتادو
هیئت نام به که امروز تا شد بزرگتر و بزرگتر سال به سال

محبینالرضامیشناسیدش.
فلسفهیاینکهشروعبهاینکارکردینچیبود؟

ببنیدماازبچگیهیئتمیرفتیمولیحسوحالومفهوم
درک که زمان گذشت با . نمیشدیم متوجه رو حسین امام

کردیموکالامامحسینوشوروحالمحرمروفهمیدیم،
دکترا که هایی بیمار گرفتن شفا خودمون چشم با وقتی
ردشکردنودیدیمدیگهبهاینشبهاایمانآوردیموکل
وجودمونوگذاشتیمتابرپاکنندههیئتهاباشیمچونهیچ
چیزبهتراینحالوهواتواینشبادردنیانیستدرواقعاین
شبهاحکمتسکیندردرابرایمردمپرمشغلهدارد.بااینکه
راهیه  اینکه بدلیل ولی سختیه کار داری هیئت العاده فوق
برایارتباطمردمباائمهوخالیشدناحساساتشونهرسالپر

قدرتمندترازسالپیشمیریمجلو.
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میشهحسوحالاینشبهارووصفکنید؟
نمیشهگفتحسهدرواقعدلیهکسیکهواقعاازصمیم
چی میفهمه وصل بهشون و داره دوست امامارو این قلب

میگم.
اگرمبهقولشماحسباشهقابلوصفنیست

به منحصر که خوبیه خیلی بگمیکحس میتونم فقط
فرد.

شده حاال تا بودین هیئت کننده برپا که سالی چند تو
یکسالکمبیارینوپاپسبکشین؟

میدهکهدرکلسال آدم یه انرژی اینکاریک ببینید
اصالنمیبینیم.

اصالجاییبرایپاپسکشیدنندارهیهجورتکلیفاز
این۱0شبخداشاهدهشبی2ساعت تو ما . دیدگاهمن
بیشترنمیخوابیمولیصبحآنچنانپرانرژیبهکارامیرسیم
کهانگار۱0ساعتخواداشتیمقربونامامحسینبرمانگار
اصال ندیدیم عادی حالت در که میده آدم به انرژی چنان
انگار میمونیم عملکردمون از خودمون شده گاهی مثلشو

انرژیایندهشبیهجوراییتوخونمونرفته
روز و شب نفره 30 اکیپ یه نیست نفر یک کار این
زحمتمیشنکاراروتقسیممیکنندازنظرمالیازنظرجانی

وبهنحواحسنتانجاممیدند
مالی کرد نگاه بهش مانع عنوان به میشه چیزی تنها
هستکهاونمخودشجورمیشهاینکهمیگمجورمیشهیعنی
بهمیرسهولیخداشاهدهنمیدونمچجورییهوجورمیشه.

تاحاالخودتونمعجزهروتواینهیئتهاییکهبرگزار

کردیندیدین؟
بلهتاحاالدوتاشوخودمبهعینهدیدم

باویلچر آقایفلجیکه بودیک یکیشحدود۱0سالپیش
میاوردنشهیئتدکتراجوابشکردهبودنوامیدیبهبهبودشنبود

.
یهشبتواینشباتوهیئتیکنورسبزرنگیمیبینهوازرو
ویلچربلندمیشهوشفاپیدامیکنههنوزمتوگروهمونهستیکیاز

زحمتکشهایهیئتکهباجونودلکارمیکنه.
یکیدیگشمخودمممنچندسالپیشدچاربیماریسرطان
شدموقتیفهمیدمچوندخترکوچیکداشتمفقطبهخدامیگفتم

چرا؟خدایااگهصالحمنبرمحواستبهبچمباشه.
وقتیسوارماشینشدمناخوآگاهگریمگرفتبابغضگفتمیا
امامحسینیاابوالفضلیعنیحقمنکهاینهمهسالنوکریتونو

کردماینه؟
باورتوننمیشهتوهمونحالانگاریهنیروییازنوکپاتاسرم
بیماریروشکستمیدمکه پیداکردمکه ایمان و بدنمشد وارد
خداروشکرهمینمشداالندوسالکامالبیماریازبدنمخارجشده

ودوبارهسالمتیموبدستآوردم.
درآخرچندکلمهمیگمیادآورچهچیزاییمیشهبراتون؟

امامحسین:خیلیخوب
ابوالفضل:خیلیرشید

هیئت:همهچیزم
بانی:یکوسیلسهرکسیکهیکجفتکفشجفتکنهتواین

شبابهشمیگنبانی.
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زینب غفارنژاد

روایتی دخترانه از دفاع مقدس

شایدنامکتاب)دا(راشنیدهباشید.کتابیاست
دربارهیخاطراتسیدهزهراحسینیدرزمانجنگ
تجدید بار 70 حدود در و خرمشهر محاصرهی و
چاپشدهاستوبهچندینزبانزندهدنیاترجمه
شدهاستازجملهانگلیسی،اردو،ترکیاستانبولی.
کلمهی)دا(هماندایهیادالکهیامادربهزبان
دا مانند )دا(... آنمیشود استکهمخفف کردی

صغری")دا(غنچه.

اینکتابراسیدهزهراحسینییکیازدخترانشجاعخرمشهربه
مادرشتقدیمکردهاستکهدرخانوادهاشدراصلازکردهایدهلران
امازهرا،بزرگشدهیخرمشهراست.ودرخانوده استانایالمهستند
ایمستضعفوپرجمعیتبهدنیاآمدهاست.باحملهیناجوانمردانهی
حوادث ،گردباد جنگ آغازین روزهای در بیدفاع مردم کشتار و عراق
،زهرایهفدهسالهرابهمردهشورخانهایدرگورستانجنتآبادخرمشهر
میکشاند.اوبهکمکمردهشورهامیرودوکارکردنباآنهاودیدن
انسان وی از شدهاند تکه تکه که کودکانی و دختران و زنان جنازهی
دیگریمیسازد.گاهیبهخاطرانبوهاجسادشهدا،شستشویاکفنو
دفنآنهابدستنمیآمد.اجساددربیرونمردهشورخانهانباشتهمیشوند.
زهراشبهادرمردهشورخانهمیخوابدومجبورمیشوددربرابرحمله
که پدرش بعد روز چند کند. دفاع اجساد ،از چوب و سنگ با سگها
جزءمدافعانشهر،بودهشهیدمیشودوزهرابادستانخودوبهکمک
ازخاطراتسیدهزهرا .مقداری بهخاکمیسپارد را او نفردیگر چند
،بهصورتمنظمومقداریهمبهصورتموضوعی،تدوینو حسینی
حاشیههاییبهآناضافهشدهتاکتابحالترمانپیداکند.باتوجهبه
سنخانمحسینیدرزمانجنگواینکهایشانتاکالسپنجمابتدایی
سوادداشتهاندخواننده،خودمیتواندحاشیههاراتشخیصدهد.ازطرفی
استارتشروعوحرکتمطالببهسمتجلوواوجگرفتنآنهابسیار
کندوسنگیناست.وهنگامیکهدرمسیرمیافتددچارتکراروکلیشه
میشودومیخواهدبااستفادهازابزاریازاسمبعضیافرادبرمطالبخود

صحهگذارند.درصورتیکهسادگیوی
وایماناوبهخداوشجاعتواعتمادبه
نفسیکهدرزهرابهوجودآمده،کتابرا
جذابمیکند.)دا(تکهیکوچکیاز
سر بر جنگ زمان در که است جنایاتی
ایرانوایرانیآمدهممتاستفانهبعداز20
سالهنوزاینجنایاتکالبدشکافینشده
استوبسیاریازمردمایرانوجهاناز

آنبیخبرند.
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بریدهایازکتاب:تصویرروبروشدنسیدهزهراباجنازه
پدرشهیدشاززیباترینتصاویرکتاب)دا(است.اوکهدراین
چندروزحملهیعراقبهخرمشهرواشغالآن،بهغسالخانهی
خرمشهررفتهوجنازههایشهیدانزیادیراغسلدادهوکفن
ودفنکرده،حاالقراراستپدرشراغسلدهد،کفنکندو
بهخاکبسپارد.اماقبلازاینهامیخواهدبااوخلوتکند.)
دا(،لیال،زینبومنصور،پشتدرمنتظرزهرایندتاازکنار

جنازهیبابابیاید.بابایمهربانیکهحاالدیگرنیست.
))نمیتوانستمازپیشبابابروم.نمیتوانستمازاودلبکنم
.چهارزانونشسته،رویسینهاشخمشدهبودند.سینهاش
،گلویش،صورتشوپیشانیاشرامیبوسیدم.بهموهایش

دستمیکشیدم.
میکردم حس دستهایم زیر را موهایش نرمی و لطافت
عجیبی برق . بود کرده مبهوتم چشمش تنها .قشنگی
داشت،انگارازشادیبرقمیزد.رنگپوستوحالتشاصاًل
شبیههیچکدامازمیتهاوشهدایینبودکهاینچندروزدیده
بودم.هیچسردیدربدنشحسنمیکردم،پوستبدنش
طراوتوقرمزیخودشراداشت.انگارباباخوابیدهبود.خیلی
قشنگترازقبلشهادتششدهبود.حتیچروکهایدورچشم
ازبینرفتهبود.نورانیتچهرهاشآنقدر وپیشانیاشهم
زیادبودکهوقتیکفنرابازکردمتاچندلحظهجرئتنکردم
بهصورتشدستبزنم.دوبارهکهصدایدرزدنآمد،مجبور
شدمکفنراببندم.خیلیسختبود.بازکردنشسختبود
ولیبستنشسختتر.آخریندیدار،آخرینلمسکردنها
،آخرینبوییدنها...بهخداگفتم:خدایاچهکنم؟توکمکم

کن.چطورازبابادلبکنم؟...((
انقالباسالمیودفاعمقدسبهمثابهگنجینهایتمام
تلقی کشور ادب و فرهنگ برای گسترده ظرفیتی و نشدنی
تاکید ره با نیز رهبری معظم مقام که کههمچنان میشوند
کردهاندبایدازآنهابراینشروگسترشفرهنگوارزشهای
دینیوانقالباسالمیدرجامعهوجهان،حداکثراستفادهرا
کرد.کتاب)دا(رامیتوانبهتریننمونهدراینراستابشمار
آوردکهدرواقعامروزهبهمثابهیکنقطهعطفدرتاریخنشر
کشورشناختهشدهاستوکارکرددارد.اینکتاب،ازروزهای
و است وخرمشهر بصره دوشهر در تحمیلی آغازینجمگ
محور ، عراقی نیروهای توسط خرمشهر محاصرهی سالهای
مرکزیکتابراتشکیلمیدهد.سیدهزهراحسینیدرآن
زماندخترهفدهسالهایبودهوگوشهایازتاریخجنگرا
بازگومیکندکهغالبًابهاشغالوفتحخرمشهرمربوطمیشود
.اوخاطراتخودراازروزهایآغازمقاومتوروزهایپس
ازآنراباجزئیترینمواردروایتمیکندتاآنجاکهاینگونه
جزئینگریبهبیانلحظهبهلحظهیوقایع،باعثشدهاست
تابسیاریآنرارمانبنامند.حالآنکهاینکتابسراسرمبتنی
از بررویدادهایواقعیوخاطراتحقیقیسیدهزهراحسینی
باشدکهوقایع این اینکتابشایددر آنروزهاست.اهمیت
جنگما،برایاولینباراززاویهدیدیکدخترنوجوانروایت
شدهاست،خاطراتیکهراویحدودبیستسال،آنهارادرون
سینهیخودهمچونیکرازحفظکردهوحرفیازآنهانزده
است.دراینکتابناگفتههاییازجنگبیانشدهکهتاکنون

کسیازآنهاحرفنزدهاست.
منباکتاب)دا(زندگیکردموبهموازاتلحظاتیکهدر

کتاببیانشدهخودواقعیامراپیداکردم.
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ابراهیم ایرانیبهنویسندگیوکارگردانی آژانسشیشهایفیلمی
حاتمیکیاومحصولسال۱37۶وبرندهسیمرغبلورینبهترینفیلم
درشانزدهمیندورهجشنوارهفیلمفجراست.برپایهچندنظرسنجی
آژانسشیشهایعنوانبهترینفیلمایرانیپسازانقالب57رابدست
آورد.داستانفیلمدرموردیکرزمندهبسیجیاستکهبرایدرمان
همسنگرخوداقداممیکندولیبابیمهریمسئوالنمواجهمیشود

اینفیلمبرنده۹سیمرغجشنوارهفیلمفجر)ازجملهسیمرغبهترین

بهترین و فیلمنامه کارگردانی، فیلم،
بازیگر(شدهاستوازایننظررکورددار
فیلم جشنواره در جایزه بیشترین دریافت
فجراست،موسیقیاینفیلمازآثارمجید

انتظامیمیباشد

خالصهداستان
عباس،بسیجیشهرستانیکهترکش
از گردنش شاهرگ کنار را خمپارهای
دارد، یادگار به درجبهه دورانحضورش
معاینه برای نرگس، همسرش، اصرار به
همرزم با خیابان در و میآید تهران به
با که میشود رو روبه کاظم، سابقش،
اتومبیلمشغولمسافرکشیاست.پزشک
وضعیتعباسرابحرانیتشخیصمیدهد
وتوصیهمیکندهرچهزودتربرایبیرون
برای کاظم برود. لندن به ترکش آوردن
میشود حاضر عباس، سفر هزینه تأمین
اتومبیلشرابفروشد.درآژانسهواپیمایی،
بهکاظم بهموقع را اتومبیلپول خریدار
آژانس رئیس به ناچار به او و نمیرساند
پیشنهادمیکندتارسیدنپول،سوییچو
مدارکاتومبیلرابهگروبردارد،امارئیس

آژانسنمیپذیردو...

برترین فیلم های
دفاع مقدس 
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نویسندگی و کارگردانی به فیلمی 5۹ سیزده
و نوروزبیگی جواد تهیهکنندگی و سالور سامان
ساختهسال۱38۹است.اینفیلمدر8تیر۱3۹0
با رابطه در فیلم این آمد. در عمومی اکران به

مشکالتجانبازانمیباشد

خالصهداستان
اینفیلمدررابطهبایکجانبازاستکهحدود
بیستسالاستدرکمامیباشدوبعدازاینمدت

طوالنیقراراستبههوشبیاید..

طبلبزرگزیرپایچپفیلمیجنگیبهکارگردانیکاظم
معصومیمحصولسال۱383کشورایراناست

خالصهداستان
که است ایران ارتش از گروهانی از بازمانده تنها حافظ
درخاکریزنیروهایایرانماندهاست؛وبهجمعآوریاجساد
کشتهشدهگانایرانیمیپردازد.دراینحینیحییفرماندهبه
ایرانیکهدر بازماندگانگروهان تنها همراهسربازشمهران
عملیاتایذاییشبگذشتهشرکتداشتهاندتازهازراهرسیدهاند
زخمی چپ پای از مهران گرفتهاند. پناه حافظ خاکریز در و
شدهاست.بهدلیلشدتجراحات،فرماندهباکمکحافظپای

چپمهرانراهنگامبیهوشیویقطعمیکنند.
مشکلکمبودحادآب،مهرانراکالفهکردهومهراننیز
کلگروهراکالفهنمودهاست.ازطرفیبهنظرمیرسدتشنگی
طاقتعراقیهارانیزدرسنگرمقابلبریدهاست.سرانجامحافظ
پرچمسفیدعلممیکندوبهسمتتنهابرکهآبیکهدربین
خاکریزایرانیهاوعراقیهاواقعشدهمیرودتاآببردارد.از
بهطرف پرچمسفید با نظامی نیزیک عراقی خاکریز طرف
در آن گلوله که توپخانه صدای برمیدارد. آب و رفته برکه
نزدیکیسنگرایرانیهافرودمیآید؛اینآتشبسموضعیرا
برهممیزند.فرماندهکهازابتدابهرفتارطرفعراقیمشکوک
بوده،نظامیعراقیراباضربگلولهازپایدرمیآورد.اماپس
سوءنیتی و بوده تنها عراقی طرف که درمییابد بررسی از
نداشتهاست.درانتهایفیلم،فرماندهایرانی،باانفجارنارنجکی

بهزندگیخودپایانمیدهد
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- داستان کوتاه
گ و هنر 

فرهن

مهرک اخص

روي اشک ميرسید. گوش به مغرب اذان صداي
گونههایشلغزید.ازعصرتاحاالمنتظراینصدابود.دلش
ميخواستساکتوآراماذانراگوشدهد.اینموسیقيرا

دوستداشت.روحشجالميیافت.
سجادهاشراازساعتهاپیشکنارشگذاشتهبود.چادررا
برسرکشیدوهقهقگریهراسرداد.صداياذاندرعمق
جانشنفوذميکرد.خاطراتمثلفیلميازمقابلچشمانش
گذرانده راپشتسر روزها این او نميکرد باور میگذشت.
باشد.خیليوقتهابهسرشمیزدشایدشخصیتيدیگردر
وجوداوهستکهخودشازآنخبرندارد،مثلفیلمهایي

کهتلوزیوننشانمیدهد.
یکلحظهايميرسدکهميفهمدآدمزمینينبودهو
خودشازجنسآدمفضایياست.شرمندهبود.شرمندهي
رويخداوند.اینکهاوچطورتويلحظاتسختدستشرا
گرفتهبودولياوبازناشکريمیکرد.برعکسخیليوقتها
اشکهايامشباوازسردلتنگينبود،گلهايدرایناشکها

بهچشمنميخورد.
سراسرشوربود.اوحتيرویشنميشدسرشرابلند
کندچهبرسدبهآنکهدستباالببرد.صورتشرازیرچادر

پنهانکردهبودوپهنايآنراخیسياشکپوشاندهبود.
ازاینحاليکهداشتلذتميبردودلشميخواست
حال اینحسو در مدتها تا و بگذرد کند از کندتر دقایق

بماند.دعايبعدازاذانهمتمامشدهبود.
و برداشت را تلوزیونشروعشد.کنترل برنامهعادي 
آنراخاموشکرد.صداآزارشمیداد.شروعبهخواندننماز
کرد.چهبغضيداشتوچهآرامشي.بعدازنمازحسعجیبي

داشتازشاديلبریزبود.

تاک تیک ميرسید. گوش به ساعت تاک تیک صداي 
رومیزيکورس باساعت دیواري انگارساعت ، تاک تیک ،
گذاشتهباشد.بيوقفهميخواندند.عصرچهحاليداشتوحاال
چهحالي.احساسیاسوناامیديصبحکجاواندوهدمغروب

کجاوحاالهماینشاديروحافزا.
طبقمعمولهمهچیزازیکبرخوردکوچکآغازشدهبود
بودند.مهديمردي رفته بیرون باهمسرشمهدي .دیشب

خوشپوش،بااخالقومهربانبود.
فهموقدرتدرکاوهمیشهباعثافتخارنسرینبود.اما
خیليوقتهاچیزهايبسیارکوچکيدروجودشاوراآزارمیداد.

دلخوریهاازدیشبآبميخورد.
بعدازمدتهافرصتيپیشآمدهبودتابامهديبهبهانه
خریدبیرونبرودوپیادهرويکنند.وقتخریدمهديمدامدر
فکربودوجلوترگامبرمیداشت.هرچهاوسعيمیکردخودشرا
بهاوبرساند،بازعقبمیماند.بازويمهديهمزیرانگشتانش
آنگرمايهمیشگيرانداشت.مهديبهراهشادامهمیدادو
سخنينميگفت.تماممدتسعيکردبهرويخودشنیاورد.
بامنقهره، نکنه تهذهنشوولمیزدکه:» امامدامچیزي
نکنهاتفاقيافتاده،نکنه!چراحواسشبهمننیست؟کجاست؟

چرابامنگامبرنمیداره؟چرانگاهشوجودمرو".«
وهمینافکارباعثشدکهگامهایشراکندکند.امامهدي
اصاًلمتوجهنشدهبودکهاودرکنارشنیست.بهچهارراهرسید،
متوجه تازه بگذرند، هم با تا بگیرد را نسرین دست خواست
فاصلهنسرینازخودششد.بابيحوصلگيمنتظررسیدناو

شدوپسازرسیدناوگفت:
»چقدیواشمیاي،الکپشخانوم.ِدیاال.«ودستشرا
درازکردتادستنسرینرابگیرد.نسرینخوشحالدستشرا

توقع 
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دردستهايمهديگذاشتوبادستهايگرمشآنرافشردوبا
همازچهارراهگذشتند.منتظرشروعصحبتازجانبمهديشد
.امابعدازچهارراهاوهمچناندرخودفرورفت.تاخانهسخني
نگفتند.هرچهبیشتربهسکوتگذشت،دردلبیشترازمهدي
فاصلهگرفت.دیشبوقتيبهخانهرسیدهبودند،مهديبعد
ازشامبيآنکهپیراهنخوابآبيرنگرارويبازوانمرمري
نسرینببیندبهاتاقخوابرفتهبودوخوابشبردهبود.نسرین
بغضعجیبيداشت.تاصبحتويتختپهلوبهپهلوشدهبود
وازدوربهچهرهيزیبايمهديکهدرتاریکيدرهالهايبه
بودوبيآنکهبخواهداشکریخته نظرمیرسیدچشمدوخته
بود.دستودلشبهکارنميرفت.غمعظیميدردلاحساس
میکرد.عصرکهحسابيداغکردهبود.امامروردیروزوروزهاي
گذشتهانگارآرامآراماوراعوضکردهبود.بیشتردلشبهحال
باشد. آنکهبخواهدعصبي تا اوميسوخت مهديوخستگي
دوبارهباخودگفت:»هرچقدرهمخستهباشه،دلیلنمیشه«
سعيمیکردخودراقانعکند.دوبارهبهسمتتلوزیونرفتو
روشنشکرد.برنامهکودکپخشمیشد.اینبرنامهرادوست

داشت،خودشهمنميدانستچرا!کودکيعجبدورانتازه
وبکري.فقطصداقتوسادگي.کارتونکالغيبودکهدر
عینزشتيباتزیینوتمیزکردنخودشبهترینپرندهجنگل
معرفيشد.بهاینفکرکردکه»هرچهباشدکالغ،کالغاست.
چرابههمانپرهايسیاهشنمينازد.سیاههمزیباست.«و
و ميشوند« حالي چه کارتون این دیدن از بچهها « اینکه
مهديکهچطوربههمهچیزظریفنگاهمیکندواگراوبود
کرد. مرور ذهنش در را او گفتههاي میداد. نظري چه اآلن
افکار تمام ، است نشسته هنوز را او لباسهاي که آمد یادش
ذهنشپرید.لباسهايمهديرابرداشت.بهصورتشنزدیک
کرد.هنوزبويتنشرامیداد،بويمرد.همانبويتندعرِق
آغشتهبهادکلن.بهبینياشنزدیککردونفسعمیقيکشید.
احساسکردمهديآنجاست.لباسهارادربغلشفشرد.ایکاش
بازوهایيکهدیشبدرتاریکيبهآنچشمدوختهبودامشب
اورادرهمبفشارند.بهسمتحمامرفت:»زودتربشویمشو
دوشيبگیرم.بایدزودترآبپرتقالشراآمادهکنم.یکساعت

دیگرميرسد.«
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ارسالن برکت 

موسیقی  و آرامش بی وقفه

نامخواننده:غالمعلیکویتیپور
نامقطعه:غریبانه

شاعر:پرویزبیگیحبیبآبادی
آهنگساز:مجیدرضازاده

غالمعلیکویتیپور)زاده۱اردیبهشت۱337درخرمشهر(مداحوخوانندهقطعاتحماسیومذهبیاست.
کویتیپورازمداحانمعروفدرزمانجنگایرانوعراقبود.

پرویزبیگیحبیبآبادیاینشعرراپسازآزادسازیخرمشهرسرود.اینترانهابتداتوسطمهدیسلحشور
وبعدتوسطحسامالدینسراجوغالمکویتیپوروصادقآهنگراناجراشد.اینترانهدرچندفیلمسینمایی

وچندنمایشنامهخواندهشد
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نامخواننده:بیژنکامکار
نامقطعه:شهیدانخدایی

شاعر:موالنا
آهنگساز:هوشنگکامکار

ای »کجایید انگیز خاطره و زیبا بسیار تصنیف
بیژنکامکاروساخته باصدایاستاد شهیدانخدایی«
هوشنگکامکاربهمناسبتسومخردادسالروزآزادسازی

خرمشهرمیباشد.

مشهورترین و هفتمین نام دمیده الله وطن جوانان خون از
تصنیفازمجموعهسرودههایعارفقزوینیاستاینتصنیفبا

نامهای»رازدل«و»هنگاممی«نیزشناختهشدهاست
عارف بود. عارف خود صدای با تصنیف، این اجرای نخستین
از میکردهاست.متاسفانه اجرا تار سه یک با تنها را تصنیف این
اجراهایعارفهیچنسخهصوتیوجودندارد.اینتصنیفبعدها،
بارهاتوسطخوانندگانمختلفهمچونافتخاروزریامجد)۱2۹۱(،
عبداللدوامی)۱2۹3(وعسگرعبداللیف)درتفلیسودرهمان

سالها(،اجراگردید.

باصدای و بهسال۱35۱ مربوط اثر، این اجرای مشهورترین
محمدرضاشجریانوهمکاریگروهشیدااست.درسال۱358این
پایوروصدایمحمدرضاشجریان فرامرز از متفاوتی تنظیم با اثر

بازخوانیگردید.
ازدیگراجراهایمشهورایناثرمیتوانبهاجرایساالرعقیلی،

پریساوحتیپرویزپرستوییاشارهنمود
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حال خوب باطبیعت گردی

چندروزپیشیکبرنامهتلویزیونیراتماشامیکردم
،مهمانشانیکطبیتگردبودوحالخوبراباگشتوگذار
وپای داشت پشتی کوله کرد.یک می تجربه طبیعت در
پیاده.بهجاهاییمیرفتکههیچجادهاینداشتوازتنها
خوابیدندردشتوکوههراسینداشت.ازاتفاقاتاحتمالی
ترسینداشتوآمادهرویاییباشرایطغیرقابلپیشبینی
بود.درمسیربهافرادغریبهبرخوردمیکردوباآنهاهممسیر
وهمصحبتمیشدودرموردآدابورسوموگدشتهآنها
میپرسید.ازمعاشرتباآدمهاییکهنمیشناختنهتنها
بینی پیش اتفاقهای برد.از لذتمی نداشت،بلکه واهمه
نشدهنمیترسید،حتیلحظههاییکهبرایاولینباررخ
میداداوراهیجانزدهوشادمیکرد.طوریآنراوصف

میکردکهآدمهوسمیکردیکبارآنراتجربهکند.
یکلحظهبهسکوتشبوآسمانزیبایپرستارهاش
فکرکردم،مستلذتشدم.بهچیزهایکهاحتمالدارددور
وبرباشدفکرکردم،ترسوجودمرافراگرفت.بهرنگخاک
خنک وهوای درختان وسایه خورشید نور و ها تپه روی
ونسیمگاهگاهیطبیعتدرروزتمرکزکردم،دلمخواست
کهنفسعمیقیبکشموازذهنمحالوهوایآنجاگذشت،

امابهتنهاییشکهفکرکردمبازهمترسیدم.
وهر  یادگرفتم امروزهرجاچیزی تا رفتم، فرو فکر به
کتابیکهخواندم،برایشادبودنولذتبردنقاعدهوقانون
هاییرامطرحمیکنند.دربینمردمهمقواعدیبرایشادی
نظر از باشد،باید خوشحال اینکه برای فرد یک ،مثال هست
بانکی ،حساب مجلل ،خانه خوب ،ماشین باشد رفاه در مالی
پر،لباسهایبرند،مسافرتهایخارجی،هتلهایلوکس،
غذاهایگرانقیمت،زیباییکامل،انداممتناسبوهنرپیشهای،
لوازملوکس،کیفوکفشمارک،مسافرتهواییدیدنفیلم
درسینماهایشمالشهروخوردنغذادررستورانهایمجلل
وشیک،یاحتیکمیسختگیرانهتر،نبایدهواگرمیاسردباشد

کهکالفهکنندهاستیاشلوغنباشدوخیلیچیزهاییدیگر
واقعابرایمجالباستکهچگونهبعضیازافرادبایدهارا
میشکنندوحرکتمیکنندوبدنبالیکسریعاداتهمیشگی
جالب و جدید فقط که میشوند خرسند چیزهایی از نیستندو

هست!
چیست؟!شیوه فکرشان است؟!طرز چگونه معادالتشان
تربیتیآنانچهشیوهایبودهاست؟!چهتجربیاتیموجبشده

تامتفاوترفتارکنند؟!
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وقتیبیشتردقتکنیممتوجهمیشویمکهآنانگوهروجود
خودشانراشناختهاندومتوجهشدندکهحسخوبچیزیاست
به فقط کردنش تجربه برای و ندارد بستگی مادیات به که
حواسپنجگانهنیازاست.گوشهایشانازشنیدنصدایخش
خشبرگها،شرشرآب،ساییدهشدنشنزیرپالذتمیبرد.
آب و وخاک برگ رنگ هزار رنگهای دیدن از چشمهایشان
جادومیشود.اینافرادازتجربهطعمهاینوواهمهندارندواز

تغییرچارچوبهایقبلیوحشتزدهنمیشوند.
درحقیقتآنانکشفکردهاندکهشادیدرونمناست
ومنبالذاتشادم.غنیمتدانستنلحظاتوساختنروزهای
پرنشاطوخرسندازکنارهمچیدنپازللحظههایکوچک

شادی.
داشته به کمی خیلی وابستگی باید انسان کنم می فکر
هایمادیخودشداشتهباشدتابتواندسبکورهاسفرکند،باید
بروز درصورت تا باشد داشته را خودش از مراقبت  توانایی
خطرازخودمراقبتکند.همچنیناعتمادبنفسالزماست،تااز

قضاوتدیگرانبخاطرخاصبودنتصمیماتشنترسد.

استفاده راه این ودر بوده قبل از تواناییها این اینکه حال
استورشد آموختهشده بمرور درهمینمسیر اینکه یا شده
کردههمجایبحثدارد.روحیهکنجکاویوریسکپذیریهم
الزماستتافردرابرایقرارگرفتندراینموقعیتهاترغیب

وآمادهکند.
البتهبرکسیپوشیدهنیستکهتعداداینافراداندکاست
اجتماعی شرایط به توجه نیست.با فراگیر خصوصیت این و
است این دارد اهمیت که چیزی ما امروز جامعه اقتصادی و
کهجامعهبرایبقابهنشاطورضایتروانینیازدارد.بههمین
دلیلباتوجهبهمحدودیتهاوممنوعیتها،بهتراستفرهنگ
های مسافرت جای تابه برود وسویی  سمت به ما  اجتماع
طوالنیباهزینهزیادکهبهوقتآزادطوالنینیزنیازدارد،به
خردهمسافرتهایروزانهرویبیاورندتابامبلغاندکوصرف

زمانکوتاهنتیجهمطلوبراکسبکنند.
یکبار وظرف نوشابه ساده،بدون طبیعتگردی که امیدوارم
مصرفیکفرهنگشودوهمهاینحسجداشدنازشهرهای

 آهنیومکانیکیراترجیحبدهند.
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مهدی اسامعیلی راد

متولدین فروردین

استراحت کافی کمی از خستگی دوران پرمشغله ی کاری تان کاسته است. 
به فکر تغییر شغل هستید. دوره ی یکنواختی را طی می کنید، اما به زودی باید 
آماده ی کار و فعالیت در زمینه ی شغلی خود باشید. مشغله ی شما بیش از گذشته 
با  برخوردتان  مراقب  داشته اید.  حوصلگی  کم  و  تحملی  کم  کمی  شد.  خواهد 
بزرگترها باشید. این دوره بهترین فرصت است برای تصمیم گیری های جدید در 

مورد تحصیل و کار. 

متولدین اردیبهشت

اختالفات و نگرانی هایی که شما در زندگی خودتان دارید نه اختصاصی است 
و نه عجیب است. همه افراد در خانواده های خودشان از این گرفتاری های کوچک 
و بزرگ دارند منتها شما باید بجای چکنم چکنم خودتان راهی برای خروج از بن 
بست پیدا کنید. عصبانیت و دلسردی و بگومگوهای مختلف با این و آن کار را 

بدتر می کند و )گره(ها را )کور(تر می سازد.

متولدین خرداد

زندگی شما در این ماه بیشتر از خورشید انرژی خواهد گرفت چرا که خورشید 
تابان وارد خانه شخصیت شما شده است و باعث میشود که احساسات قلبی تان 
را بیان کنید ، دیگران ممکن است بر سرسختی بی پایان شما غلبه کنند اما 
شما فقط میخواهید که اوضاع را درست کنید.ممکن است شما احساس رقیبی 
که  ندارید  دوست  اما  است  برده  بدر  سالم  جان  جنگ  از  که  باشید  داشته  را 
اشتباهی کنید که شما را از مسیر و هدف خود دور کند ؛ راهی پیدا کنید که در 

کشمکش و درگیری فائق آیید تا بتوانید در بازی برنده باشید.
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متولدین تیر

تاکنون رنج و زحمت زیادی کشیده ای و ناراحتی دوری از عزیزان را تحمل 
کرده ای به زودی همه چیز عوض خواهد شد و رنج و زحمت ها به پایان خواهد 
رسید.اگر قهر یا دوری با عزیزی برایت پیش آمده، تبدیل به آشتی می شود. 
ایمان در قلبت مثل آتش زبانه می کشد اما سهل انگاری می کنی. در سال نو، به 
خودت قول بده که اختالف نظرها را کنار بگذاری و از بگو مگوهای فراوان دست 

برداری و به دنبال راه حل مسائل باشی.

متولدین مرداد

ذهن خود را به مسائل حاشیه یی معطوف نکنید. همیشه مسائل مهمتری وجود 
دارد که به آنها بپردازید. بیشتر وقت شما به حاشیه ها می گذرد و این میزان 
در  مالی  نظر  از  چه  و  خانوادگی  زندگی  در  عاطفی  نظر  از  چه  را  شما  بازدهی 
محیط کار کم می کند. به فکر کینه و انتقام از کسی نباشید. گذشت از خطاهای 
دیگران، در درجه ی اول به خود فرد آرامش می دهد. مسافرت یک روزه با دوستان 
داشته اید که کمی از مشغله ی شما کاسته است. اما این نباید باعث شود به فکر 

مسافرت چند روزه نباشید. تعطیالت را فقط به تفریح و استراحت فکر کنید.

متولدین شهریور

و  شوید  تعدیل  احساسی  نظر  از  باید  که  می کنید  احساس  ماه  این  در 
می خواهید انرژی اضافی خود را تخلیه کنید. اگر با همکارتان درگیر یک بحث 
جدی شوید این بحث به نفع شخص شروع کننده تمام می شود و در عین حال 
وظایفی که قبال به خوبی تعریف شده اند ، ممکن است در نتیجه این بحث به 

سرعت روشنی خود را از دست بدهند.
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متولدین مهر

.
تخیالتراکناربگذاریدوباواقعیاتروبهروشوید.سعیکنیدکارهاییراکهبهشکست
منتهیشدهرابررسیکنیدوعللشکستآنهارابیابیدواگرقصدتکراردوبارهآنهاراداریدسعی
کنیداشتباهاتگذشتهرادوبارهتکرارنکنید.بهاحساساتخودتوجهکنید.کسیدرحالتحریک
احساساتعاطفیشمااست.اینتحریکمیتواندایجادکنندهروابطیباشدکهشایدتابهحال

بهآنفکرهمنمیکردیدولیدرهرحالبرایتانخوشآیندخواهدبود.

متولدین آبان

چرا شما این قدر خودتان را دست کم می گیرید. در حالی که اکثریت کسانی 
و  )مدیر(  فرد  را یک  ارتباط هستند شما  در  با شما  انحاء  از  نحوی  هر  به  که 
)محترم( و )مقتدر( می داند چرا شما خودتان، خودتان را )خوار( و بی دست و پا 
خیال می کنید.  خوشحال باشید که بزودی چشمتان به دیدار سفر کرده عزیزی 

روشن خواهد شد.

متولدین آذر

در این ماه برای شما شرایط تازه ای بوجود می آید و ناگهان تصمیم میگیرید 
و  گیری  کناره  نمائید.روش های  کار  به  و شروع  کنید  ریزی  برنامه  بالخره  که 
شرایط  اما  بوده  آمیز  موفقیت  و  داده  نتیجه  االن  تا  است  ممکن  شما  دوری 
را  باشید که تمام تمرکز خود  تغییر کرده و ممکن است شما مجبور  بسرعت 
به  را  را که شروع کرده ام  کاری  میتوانم  بگذارید که چگونه  این تصمیم  روی 
خوبی به پایان برسانم؟در این ماه آهسته پیش بروید و بنیادی ایجاد کنید که به 

اندازه کافی مستحکم باشد که تا آخرین زمان همین جور باقی بماند.
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متولدین دی

اما  بود  خواهد  غیرمنتظره  برایتان  کمی  که  کرد  خواهید  دریافت  را  نامه ای 
مطمئناً خوشحالی فراونی شما را همراهی خواهد کرد. درحال گرفتن مهم ترین 
تصمیم زندگی به سر میبرید که برایتان بسیار حساس و سرنوشت ساز است ؛ 
با توسل و توکل به خدا در مسیر تازه ای که در پیش گرفته اید به عرصه های 
جدیدی از زندگی دست پیدا خواهید کرد. برای این که به دگرگونی در زندگیتان 
باید موانع خوشبختی را که در سر راهتان قرار دارند از  دست پیدا کنید تنها 

میان بردارید تا به نتایج مطلوبی دست پیدا کنید.

متولدین بهمن

هدف تان را تا به انتها دنبال کنید و در نیمه راه ناامید نشوید که می گویند جوجه 
را آخر پاییز می شمارند. شما همیشه تحت تاثیر محیط اطراف خود هستید. اکنون 
به جای آن که زانوی غم در بغل بگیرید چاره ای بیندیشید که موانع زندگی تان رو 
به افزونی نرود و کاهش یابد. از جایی که انتظارش را ندارید کمک دریافت می 
کنید ولی شما آنقدر مشغول و نگران مسئولیت هایتان هستید که توجهی به این 

کمک نمی کنید. او هنوز چشم امیدش به شماست.

متولدین اسفند

شما اغلب اجازه می دهید که فلسفه بافی بر شعور عادی تان برتری پیدا کند 
ولی این کار می تواند این ماه شما را به دردسر بیندازد ؛ فکر و گمان می تواند 
مفید و سازنده باشد اما در این ماه ممکن است شما را از مسیرتان منحرف کنند 
، تفاوت هایی که با دیگران دارید را تقویت کنید و در پی این نباشید که خود را 

همرنگ جماعت کنید.
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بهنوش منازیان

شهریوریهاواقعبین،شهودیوباهوشهستندودنیایدرونی
خودرادارند.عنصرمرتبطبااینماهعنصرخاکاستوچوبصندل،
چوبسرخ،اسطوخودوس،سنبل،میموسا،دارچینولیمورایحههای

موردعالقهمتولدیناینماهاست.

چندنمونهازعطرهایمناسببرایخانمهایمتولدشهریورماه

DKNY Be Delicious
دوناکارانبیدلیشزعطریاستخنکودلپذیرکهشروعیشاداب
وشیرینازرایحهسیبسبزوهمراهیرایحهایتندوتیزوکمیسبز
ازگلهاداردکهحضوررایحهمرکباتدراینبینباعثشادابترشدن
به رایحهچوبها و شیرینترشده زمانعطر گذر با میگردد. عطر
جمعروایحاضافهمیگردد.رایحهمیانیوپایهعطررایحهایشیرین،
ازگلهاستکه رایحهشفافی با ترکیب تلخوچوبی میوهای،کمی

بسیاردلپذیروزنانهمیباشد.

رایحهاولیه:شکوفهپرتقال–سیبزرد–سیبقرمز
رایحهمیانی:گلرز–سوسن–ارکیده

رایحهپایه:چوبصندل–مشک–چوبساج

عطر ماه تولد برای شهریورماهی ها
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Mont Blanc Femme de Montblanc
بارایحهایگرموشیرینکهآنرابیشترازدارچین،هل،شکالت
وآناناسموجوددرترکیباتشحاصلمیکند،بهترینانتخاببرای
شبهایسردسالویامیهمانیهایشبانهمیباشد.اینمحصولکه
ترکیباتآنباهارمونیهنرمندانه،ظریف،تازه،خنکودرعین
حالگرمشروعمیشوددررایحهیمیانیبهسبکیگلیرسیدهوبا

میوههایشیرینولذیذشرقیوشکالتپیوندمیخورد.

ایحهاولیه:آناناس–دارچین-هل–ترنج
رایحهمیانی:گلگاوزبان-گلیاس-شکوفهپرتقال-رز

ترکی
پایه:هلو-مشک-رازبری-نعناعهندی-عنبر- رایحه

شکالت-خسخس
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چندنمونهازعطرهایمناسببرایآقایانمتولدشهریورماه

Mont Blanc Legend
با ابتدایی نت در لجند بلنک مونت ادوتویلت عطر بویایی هرم
رایحهیاسطوخودوس،ترنج،لیمویشاهپسندوآناناسآغازمیگردد،
گل فنلی، ترکیب نوعی گلسنگ، رایحهی با میانی نت در سپس
شمعدانی،گلرز،سیبسرخومیوههایخشکیدهادامهمییابدودر
نتپایانیرایحهیچوبصندلودانهتونکاتکمیلکنندهیرایحهی
میگیرد.با قرار میوهای بویایی گروه در و میباشند مردانه عطر این
رایحهایافسونگروترکیبیبرپایهیگلهمچنینسبکیکالسیکو
درعینحالمدرنبهترینانتخاببرایبانوانیبازیباییخیرهکننده
لطافتوظرافتهای با بانویی از یادگاری اینمحصول . ،میباشد
کالسیک،فضلودانشطبیعیاست.لجندپورفملوکسوخاص
بودهومخصوصبانوانیخارقالعادهوشگفتآورمیباشد.اومیتواند
توجهی قابل آالت زیور یا و خاص موی مدل یا زیاد آرایش بدون
بهجای خود از نشدنی فراموش و استثنایی ردی اینعطر توسط ،

بگذارند.

رایحهاولیه:پرتقالتلخ-بهارنارنج-گالبی
رایحهمیانی:گلیاس-شکوفهپرتقال-سوسن

رایحهپایه:وانیل-مشک-نتهایچوبی
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Armani Acqua Di Gio
جیوپروفومودرابتدابابویمالیمترکیباتدریاییوترنجآغازمیشود
کهترشیوخنکیخاصیراانتقالمیدهدسپسدربخشمیانیبههمراه
گلشمعدانی،گلُرزماریومریمگلیرایحهایشیرینومالیمراایجاد
مینمایدودرنهایتدربخشپایانیوجودنعناعهندیوبخورخنکیو
تلخیخاصیرابهاینعطرمیبخشند.بیشتریندرصدترکیباتتشکیل
دهندهیاینعطرمردانهشامل:ترکیباتدریایی،ترنجوبخورمیباشد
اقیانوسیقرارداردوتوسطآلبرتو .اینعطرمردانهدرگروهبویاییآبی
مالیم طبیعت با مردانه پروفومو جیو عطر شدهاست. طراحی موریالس
گرم فصول در استفاده برای مناسب گزینهای تلخ کمی و ترش وطعم
برخوردار متوسطی ماندگاری و عالی بوی پخش از رایحه این میباشد،
است.طبقآماربهدستآمدهازکاربرانجهانیسنپیشنهادشدهبرای
مخاطباناینعطرمردانهباالی25سالمیباشد،امادرکشورهایمختلف
نیز نوجوانان      رایحهمتفاوتاستودرمیان این به سنینعالقمند
محبوباست.درپایانمیتوانبهایننکتهاشارهکردکهباتوجهبهشرایط
اقلیمیمتفاوتدرنقاطمختلفجهانوتفاوتآدابورسوموفرهنگها،
تقسیمبندیرایحههابهلحاظسن،زمانومکانوفصولمناسبجهت
قبول قابل پیشنهاد و نظر یک عنوان به تنها و نیست صحیح استفاده

میباشد.

رایحهاولیه:نارنگیسبز-لیمو-ترنج
رایحهمیانی:هلو-گشنیز-سنبل-رز-بنفشه-آبدریا

رایحهاصلی:نعناع-مشک-عنبر-سدر
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ت
 فرم عضوی

همراهان گرامی مجله ذهن آویز
اولینباشید!

بهمحضنشرنسخهالکترونیکیذهنآویزآنرادریافتکنید!
کافیاستاطالعاتزیررابهآدرسایمیلماارسالکنید.

info@zehnavizonline.ir:آدرسایمیلجهتارسالاطالعات

نام: 

نام خانوادگی:

سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:



79


