
ت
رس

فه

سخن سردبیر 
ذهن آویز ماه 

گفت وگوی ویژه 
مذهبی 

     

 بیماری ها 
بین الملل 

تغذیه و آشپزی
ورزش و تحرک 

پوشش، پوست و مو 
معماری و چیدمان داخلی

گل و گیاه و باغبانی
فرزندپروری 

رشته تحصیلی و شغل 
گردشگری و اوقات فراغت 

محیط زیست 
اقتصاد و خانواده 

فناوری اطالعات و دنیای مجازی 

     

مصاحبه اختصاصی
کتاب ماه

سینما و تئاتر
داستان کوتاه 

مشاهیر
حال خوب

طالع بینی و شخصیت شناسی 
عطر ماه 

دکتر انیس خوش لهجه صدق 
ایمان بنکدار 
مهرک اخص 

دکتر سیدمحسن حاجی بابائیان

سولماز مددکاری 
سمانه واحدیان

حانیه جهان تیغ - شهین بحرینی
احسان جعفری
حانیه جهان تیغ
صفیه واحدیان

زهرا خوش لهجه 
زهرا توانا 

زهرا زارع - مهشید نوری نژاد
حسن علی زاده - مهدی جمشیدی

دکتر مهشاد فوالدی 
حانیه جهان تیغ
حمیدرضا بزرگی

مهرک اخص 
عرفان باقرزاده
دانش گیتی 
مهرک اخص 

دکتر حسین علیان - حسن علی زاده
زهرا خوش لهجه 

مهدی اسماعیلی راد 
مهدی اسماعیلی راد

۳
۴ 
۶ 
۱۰ 

سبک زندگی سالم    

۱۴ 
۱۸ 
۲۲ 
۲۸ 
۳۲ 
۳۴ 
۳۶ 
۳۸ 
۴۰ 
۴۴
۴۶ 
۴۸ 
۵۰ 

فرهنگ و هنر    

۵۲ 
۵۴
۵۶ 
۵۸
۶۰
۶۴ 

سرگرمی    

۶۶ 
۷۰ 



2

ت تحریریه
هیا

واحدیان، صفیه
متولد اسفند ماه 1363

 کارشناسی ارشد معماری
عاشق سفر، موسیقی، معماری و فلسفه

واحدیان، سمانه
متولد فروردین ماه 136۷

کارشناس ریاضی و زبان انگلیسی
 عاشق وب گردی، یادگیری
 زبانهای مختلف، آشنایی با
فرهنگ کشورهای آسیایی

نوری نژاد، مهشید
متولد خرداد ماه 13۷۵

کارشناس روان شناسی
عاشق هنر، طبیعت و کودک

مددکاری، سولماز
متولد دی ماه 13۵۷

کارشناسی روان شناسی
عاشق روان شناسی، موالنا  وطبیعت

 گیتی، دانش
متولد تیرماه 13۵9

کارشناس گرافیک
 عاشق طبیعت گردی، سفر،

موسیقی، فیلم، بازی

علیزاده فرشباف، محمدحسن
متولد آذرماه 13۵1

کارشناس اعتیاد
عاشق فوتبال، روان شناسی

خوش لهجه، زهرا
متولد بهمن ماه 13۵۵ 
 کارشناس روان شناسی 

 عاشق ادبیات و شعر، روان شناسی، 
کارهای هنری مثل خیاطی و بسکتبال

فوالدی، مهشاد
متولد بهمن ماه 136۷

دکتری رسوب شناسی و سنگ رسوب
 عاشق نقاشی، پژوهش، شعر، خوشنویسی، 

نویسندگی، روان شناسی، علوم عرفانی

بزرگي، حمید
متولد مردادماه 1363
 کارشناس ارشد فیزیک
 عاشق برنامه نویسي خانواده
و شگفتي هاي طبیعت

زارع، زهرا
متولد مردادماه 13۷٤
کارشناس روان شناسي

عاشق دنیاي کودکان

اخص، مهرک
متولد آذرماه 13۵8
دکتری روان شناسی
عاشق هنر، طبیعت، سفر و ورزش

اسماعیلی راد، مهدی
متولد تیر ماه 13۷۰
کارشناس حسابداری
 عاشق خوشحال کردن و
خنداندن دیگران

بحرینی، شهین
متولد مرداد ماه 13۵۵
دانشجوی دکتری تخصصی
 عاشق فلسفه، شعر، فیلم،
ادبیات و روان شناسی

توانا، زهرا
متولد اردیبهشت ماه 1361
کارشناس مددکاری خانواده
عاشق کودک، کتاب، ورزش و طبیعت

جعفری اول، احسان
متولد آذرماه 13۷۵
 کارشناس تربیت بدنی و
 فیزیولوژی ورزشی
عاشق سالمتی و تندرستی

بنکدار سخی، ایمان
 متولد مهر ماه 13۵8
کارشناس ارشد بالیني
عاشق عشق

جمشیدی، مهدی
متولد مهرماه 136۵
  کارشناس مددکاري خانواده
 عاشق بسکتبال ، غواصي ، شنا ،
شعر و صنایع دستي با چوب

جهان تیغ، حانیه
متولد بهمن ماه 13۷۵
کارشناس روان شناسي
 عاشق روان شناسي، موزیک،
 والیبال،  شعر و دل نوشته

حاجی بابائیان امیری، سیدمحسن
متولد شهریور ماه 133۷
دکتراي تخصصی تعلیم و تربیت اسالمي
و روان شناسي تربیتي و مدرس دانشگاه 
 عاشق روان شناسی تربیتی
مبتنی بر ر ویکرد اسالمی

خوش لهجه، مجتبی
متولد آذرماه 136۷

 کارشناس اقتصاد
عاشق تحلیل

 باقرزاده ، عرفان
متولد اردیبهشت ماه سال 13۷6
 کارشناس روانشناسی
عاشق روان شناسی، هنر مینیمال، فلسفه

علیان، حسین 
متولد مهرماه 136۰

دکتری مدیریت سیستم و بهره وری 
 مدیر مرکز توسعه آموزشهای نوین 

 ایران، نویسنده ۵۲ عنوان کتاب و
کارشناس برنامه های صدا و سیما



3

یر
دب

سر
ن 

سخ

سومین ماه سال را با گذر از زیبایی های بهار و ورود به زیبایی های 
تابستان با شکوه ماه رمضان هم همراه شدیم و لذت عبودیت و بندگی 

با زیبایی های پایانی فصل بهار همراه شد.
در این شماره بر آن شدیم تا با پرداختن به موضوع محیط 
زیست و اهمیت آن در سالمت انسان با شعار زمین در 
خدمت انسان، انسان در خدمت زمین به بررسی ابعاد 
بپردازیم.  سالمت  بر  محیط زیست  تاثیر  گسترده 
همچنین به رسم شماره های پیشین به تاریخ نگاره 
چون  معاصر  و  کهن  مشاهیر  از  و  زده  سری  ماه 

مالصدرا و شریعتی سخن به میان آوردیم.
امید است این شماره نیز بتواند توجه شما مخاطب محترم 

و همراه را به خود جلب کند.

با نام خدا که هرچه داریم از اوست
آماده شوم کنم اطاعت از دوست    

ماه رمضان که بزم طاعت برپاست
در محضر او ادب نمودن نیکوست    

دکتر انیس خوش لهجه صدق
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ذهن آویز ماه

ایمان بنکدار

غور  ساعت ها  تفکر  و  خیال  عالم  در  غوطه ور  که  گاهی 
می کنم به این می اندیشم که به راستی چه قرار بود و چه شد؟

به راستی ما چه بر سر زمین آوردیم؟
خالِق بی حِد حد نگهدار زمینی در اختیار ما قرار داد که از 
آن جهت دریافت رزق و روزی مادی و معنوی به سمت کمال 

بهره ببریم.
کشت و کار

پرورش گیاهان 
حملونقل دریایی

غلبه بر جاذبه و پرواز
بنای مسکن و سرپناه شخصی و عمومی 

و خیلی چیزهای دیگر. همه و همه برای رشد ما.
در آخر هم همین زمین ما را هر طور که باشیم بدون قید و 
شرط می پذیرد و در دل خود جای می دهد و از ما هرطور که بر 
رویش زندگی کرده باشیم، بهترین ها را به طبیعت برمی گرداند.

درعوض ما چه کردیم؟
بر روی زمین ظلم کردیم،

جنگیدیم،
خون ها ریختیم،

حق ها را زیر پا گذاشتیم،
او را مرزبندی کردیم و تقسیم کردیم حال آن که زمین از آِن 

همگان بود و تعلق خاطر به گروهی خاص نداشت.
خاک هایش را آلوده کردیم،

آب هایش را آلوده کردیم،

هوای پاکش را آلوده کردیم،
در برداشت روزی اسراف کردیم،

بیش از نیازمان و از سر طمع زیاده روی کردیم و نسل های 
گیاهان و حیواناتش را نابود کردیم،

تعقل  هرگز  و  کردیم  تکه وپاره  را  همدیگر  انسان ها  ما  و 
نکردیم!!

هر  با  گویی  که  نهادیم  زمین  بر  قدم  تکبر  با  چنان  گاه 
به  بی آن که کمی  ایجاد کنیم.  آن  در  قدم می خواهیم شکافی 

محدودیتهایمان فکر کنیم.
ما چه جایگاهی روی این کره خاکی داریم؟

گاه تصور می کنم معاذاهلل جایگاه مان را با خالق زمین و عالم 
هستی اشتباه گرفتیم.

احساس آمیبی رو پیدا می کنم که در برابر اقیانوس ایستاده 
و "منم منم" می کند. 

بـراستی ظالـم تر و ددمنش تر از بشـر چه کسـی را سـراغ 
داریـم؟؟

در این حین گاه برخی از افراد هستند که توجهی ویژه به 
انفصال ما از آن چه که جزئی از آن هستیم مبذول داشتند.

یکی از این افراد بنیانگذار مکتب روان پویشی "آلفرد آدلر" 
روان شناسی  نظریه  از جنس  پوششی  در  زیبایی  به  که  هست 
حال خراب ما را منوط کرد به تمام فعالیت های اجتماعی ناکرده 
بی منت  که  خاکی  زمین  همین  به  از خدمت  جدایی هایمان  و 

می بخشد.
و بعد از او هم وجودگرایان که جدایی ما از طبیعت بکر را 

یکی از عوامل آسیب روانی خواندند.

همه برای زمین

زمین برای همه 
و

ش ماست!
زمین بستر آسای
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آدلر ناامیدشـدن از رسـیدن به شیوه ای سـازنده و هماهنگ 
از لحـاظ اجتماعـی و همسـو بـا جریـان زندگـی )که بـر روی 
زمیـن برقـرار اسـت( را یکی از عوامل آسـیب روانی دانسـته و 
به زیبایـی تبییـن می کنـد جهـت پیشـگیری و درمـان آسـیب 
روانی افراد می بایسـت سـبک زندگی اشـتباه خـود را تغییرداده 
و مجـدداً بـه اصـل و ریشـه خویـش کـه همسـو بـا حرکـت 

هسـتی اسـت، یعنی عالقـه اجتماعـی روی آورند.

بگذریم که سخن در این باب زیاد و دل های پر از این مقوله 
سرشار است،

اما قرار نبود این طور نمک بخوریم و نمکدان بشکنیم!!

به  مرا  مقوله  این  در  بلیغ ترین سخن  و  و فصیح  زیباترین 
سمت این کالم می کشاند:

أَلَْم نَْجَعِل اْلَْرَض ِمَهاًدا »النبا ۶«
آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟؟؟

افراد برای داشتن حال خوب می بایست مسئولیت پذیر باشند 
و مسئولیت فردی و اجتماعی خویش را در جهت زندگی عالی تر 

بر روی زمین قراردهند. 

خدمت  در  که  فعالیتهایی  با  مگر  نیست  میسر  امر  این  و 
اهداف  و  روند  با  هماهنگ شدن  به  کمککردن  و  بکر  جامعه 

غایی زمین باشد.

من با آدلر موافق هستم، شما چطور؟



6

ی ویژه
ت وگو

گف

مهرک اخص

هزینه هـای  و  فزاینــده  آسـیب پذیری  بـه  توجـه  بـا 
بیماری هـای  از  برخـی  بـاالی  روانـی  و  جسـمانی 
زندگـی  سـبک  بـه  پرداختـن  اهمیـت  صعب العـالج، 
سـطوح،  از  یـک  هـر  در  پیشـگیری  جهـت  سـازگارانه 
ضـروری بـه نظـر می رسـد. یکـی از بیماری هـای خـاص 
بـا درمـان طوالنـی مـدت بیمـاری ایـدز اسـت کـه تعداد 
مبتالیـان بـه ایـن بیمـاری در برهـه ای از زمان در کشـور 
افزایـش یافـت و ارگان ها و سـازمان های متولـی اقدام به 
افزایش سـطح سـالمت در جامعـه کردند و نسـبتا روند رو 
بـه رشـد بیماری کنتـرل گردیـد. مبتالیان به ایـن بیماری 
گاهـا خـود نیـز از محدودیت ها و شـکل سـازگارانه زندگی 
اطـالع اندکـی دارنـد. بـه همیـن جهـت از جنـاب آقـای 
بیماری هـای  دکتـر حسـین اخـوان زنجانـی، متخصـص 
بیمارسـتان  درمـان  معاونـت  و  گرمسـیری  و  عفونـی 
توانبخشـی رفیـده در خصـوص تشـریح ایـن بیمـاری و 

مراقبـت هـای الزم بـه گفت وگـو نشسـتیم.
ممنـون  خـوش،  روزتـون  دکتـر،  آقـای  سـالم   -
می شـوم بـرای مـا در خصـوص بیمـاری ایـدز و راه هـای 

دهیـد. توضیـح  آن  انتقـال 
سـالم، من هم همینطور و خدمت شـما خوشامد عرض 

می کنـم. در مـورد بیمـاری ایـدز می تـوان گفـت، بیمـاری 
ایـدز از ویروسـی به نـام ویـروس نقـص ایمنـی اکتسـابی 
کـه مخفـف آن حـروف HIV اسـت، ایجادمی شـود. ایـن 
ویـروس در دهـه هشـتاد میـالدی کشـف شـد و احتمـال 
داشته باشـد؛  حیوانـی  منشـأ  ویـروس  ایـن  می د هنـد 
ویروسـی مشـابه این ویـروس )SIV( که در شـامپانزه ها و 
میمون هـا دیـده می شـد و باعـث نقـص ایمنی بـود منجر 

شـده در انسـان باعـث ایـن بیماری شـود. 
وقتـی ایـن ویـروس وارد بـدن انسـان شـود، باعـث 
می شـود سـلول های دفاعـی به نـام لنفوسـیت ها و گـروه 
خاصـی از آن هـا کـه بـه نـام سـلول های CD4 هسـتند، 
تحـت تاثیر قـرار بگیرند و ویروس مسـتقیمًا این سـلول ها 
را مـورد حمله قـراداده و در آن ها تکثیر می شـود و منجربه 
تخریـب سـلول ها می شـود. این سـلول ها یکـی از اولین و 
اصلی تریـن خطـوط دفاعی سیسـتم ایمنی بـدن در مقابل 
هسـتند.  میکروب هـا  و  انگل هـا  قارچ هـا،  ویروس هـا ، 
وقتـی ایـن سـلول ها تخریـب می شـوند، شـخص مسـتعد 
از سـرطان ها می شـود.  انـواع عفونت هـا و حتـی برخـی 
بنابرایـن وقتـی ایـن ویـروس تکثیـر پیـدا می کنـد، باعث 

نقـص سـلولی ایمنی اکتسـابی می شـود.

ایذر
پیشگیری

ودرماندارد.
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ایـن ویـروس می توانـد از راه هـای مختلفـی وارد بـدن 
از آن هـا و مهم تریـن و شـایع ترین  انسـان شـود. یکـی 
آن در سراسـر دنیـا از راه تمـاس جنسـی بـا فـرد مبتال به 
ایـن ویـروس اسـت. ایـن ویـروس از راه تمـاس جنسـی 
شـود. منتقـل  می توانـد  غیرهمجنـس  یـا  همجنـس  بـا 

احتمـال ابتـال از راه تمـاس بـا افـرادی کـه کار جنسـی 
انجـام می دهنـد بـه جهت تعـدد ارتباطـات، باال می باشـد. 
زمـان  در  رابطـه جنسـی  برقـراری  همچنیـن درصـورت 
عفونت هـای جنسـی دیگـر همچـون تبخـال تناسـلی و 
غیـره، عـدم بکارگیـری وسـایل محافظت کننـده همچون 
کانـدوم، و بـا افـرادی که اعتیـاد تزریقی دارند یـا مدتی در 
زنـدان بوده انـد و خطر ابتـال در آنان وجود داشـته، احتمال 

ابتـال افزایـش می یابـد.
دومیـن راه شـایع خطـر ابتال بـه این ویروس، اسـتفاده 
از سـوزن مشـترک در بین معتـادان تزریقی اسـت که این 
یک راه شـایع در مکان هایی اسـت که سـرنگ کم باشـد، 
از جملـه زندان هـا یـا در بیـن افـراد معتـاد خیابانـی کـه 
ممکـن اسـت منجـر بـه انتقـال ویـروس از فـرد مبتال به 

فـرد قربانی شـود.
یکی دیگـر از راه هـای ابتـال، انتقـال از طریـق خـون و 
فرآورده هـای خونـی آلـوده اسـت، کـه البتـه بـا توجـه به 
تسـت های غربالگـری خوبـی کـه در سـازمان انتقال خون 

انجـام می شـود، انتقـال از ایـن روش بسـیار  کـم و در حد 
یـک در 800 هـزار یـا یـک ملیـون واحد خون هسـت. راه 
دیگـر، پیونـد اعضـای فـرد مبتـال به فرد سـالم اسـت که 
البتـه چـون قبـل از اهدای عضـو تسـت های الزم صورت 
می گیـرد، تقریبـا می تـوان گفـت در ایـن مورد پیشـگیری 
صورت گرفتـه و همچـون مـورد انتقـال از راه فرآورده های 
جهـت  مراقبت هـا  کـه  چـرا  اسـت،  غیرممکـن  خونـی 
جلوگیـری از احتمـال انتقـال توسـط سـازمان های متولـی 

صـورت می گیـرد.
آیـا ایـن ویـروس از راه هـای دیگـر  کـه در بیـن   -

شـود؟ منتقـل  می توانـد  می شـود  بیـان  مـردم 
اشـاره خوبـی بـود. برخـی افـراد معتقدنـد از راه نیـش 
کـردن،  روبوسـی  دادن،  دسـت  خوراکـی،  حشـرات، 
ترشـحات تنفسـی همچـون عطسـه و سـرفه، سـر سـفره 
بـا هـم غذا خـوردن و تماس هـای معمول دو فـرد ویروس 
منتقـل می شـود؛ خیـر ایـن تفکـر غلـط اسـت و بـه هیچ 
عنـوان از ایـن طرق فـرد مبتال نمی شـود. از راه مواد دفعی 
مثـل عـرق، اسـتفراغ، مدفـوع و ادرار منتقـل نمی شـود، 
مگـر این کـه ایـن مـواد با خـون آغشـته شـده باشـند که 

دراین صـورت احتمـال ابتـال وجـود دارد.
درخصـــوص عالیــــم بالینــی بیماری برایمان   -

می گویید؟
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وقتـی ایـن ویروس وارد بدن انسـان می شـود، در یکی 
دو هفتـه اول عالیمـی شـبیه آنفوالنـزا ایجـاد می کنـد و 
خودبخـود هـم رفع شـده و عالیـم آن ازبین مـی رود بدون 
آن کـه شـخص متوجه شـود بـه ویروس مبتال شده اسـت، 
بیمـار  از  درسـتی  حـال  شـرح  پزشـک  ابتـدا  در  اگـر  و 
نگرفتـه باشـد می توانـد اشـتباه رخ داده و از کنـار بیمـاری 
بـه سـادگی گذرکنـد. بعـد از ایـن مرحلـه ویـروس پنهان 
می شـود. در حالتـی کـه از چندیـن مـاه تـا چندیـن سـال 
حتـی ده سـال یـا بیشـتر ممکـن اسـت طـول بکشـد تـا 
عالیـم اصلـی نمایش پیـدا کند، ویـروس به حالـت نهفته 
و مسـالمت آمیز در بـدن بیمـار باقـی می مانـد. مرحلـه ای 
کـه مـا به عنـوان مرحلـه ایـدز می شناسـیم مرحلـه بعدی 
اکتسـابی  ایمنـی  نقـص  سـندرم  کـه  مرحلـه ای  اسـت. 
یعنـی سـلول های  اتفـاق می افتـد؛  ایـدز  آن  یـا مخفـف 
دفاعـی بـدن انسـان آنقـدر کـم و ویـروس آنقـدر تکثیـر 
شـده اسـت کـه باعث نقـص سیسـتم ایمنـی می شـود، و 
عفونت هـای فرصت طلـب همچـون عفونت هـای قارچـی 
ضایعـات  ریـوی،  عفونت هـای  سـل،  عفونـت  دهـان، 
پوسـتی، اسـهال طوالنی مـدت و انواع و اقسـام عفونت ها 
کـه بـرای یک فـرد سـالم خیلـی خطرنـاک نیسـت برای 
آن هـا سـخت و خطرنـاک جلـوه می کنـد. شـخص الغر و 
ضعیـف می شـود، دهانـش زخم شـده و پوسـتش ضایعات 

متعـددی می زنـد. در ایـن مرحلـه وقتـی فـرد بـه پزشـک 
این چنینـی  بالینـی  عالیـم  داشـتن  بـا  مراجعه می کنـد 
می تـوان بـه وجود ویروس شـک کـرد و بـا آزمایش خون 
می تـوان بـه وجـود بیمـاری پی بـرد. اگـر در ایـن مرحله و 
حتـی مرحله هـای ابتدایی تـر بیماری تشـخیص داده شـود 
می تـوان بـا داروهـای ضـد ویـروس کـه در حـال حاضـر 
پیشـرفت کرده بـه بیمـار درمـان را ارائـه کـرد و عمـری 
طوالنـی بـا کیفیت مناسـب را بـرای وی بوجـود آورد. اگر 
بیمـار دیـر مراجعـه کنـد و یا تشـخیص دیرهنگام باشـد و 
بیماری هـای عفونـی خطرنـاک ایجـاد شده باشـد، امـکان 
مدیریـت بیمـاری کمی سـخت تر می شـود و ممکن اسـت 

تهدیدکننـده حیـات بیمار باشـد.
چطـور فـردی کـه مبتـال بـه ایـن بیماری اسـت   -

باشـد؟ داشـته  نرمالـی  و  راحت تـر  زندگـی  می تونـه 
بـرای اینکـه یـک بیمـار HIV مثبـت و شـاد باشـد و 
بتوانـد راحـت زندگـی کنـد بـه چنـد تـا مـورد بایـد توجه 
شـود: معاینـات مکـرر و منظمـی کـه از طـرف پزشـک 
به موقـع  شده اسـت  تعییـن  برایـش  عفونـی  متخصـص 
انجـام شـود. آزمایش هـای درخواسـت شـده را انجام دهـد 
تـا پزشـک بتوانـد بـه موقعیـت ویـروس کـه آیـا در حال 
بـروز  زمـان  از  سـریع تر  طغیـان  یـا  اسـت  سـرکوبی 
عالیـم دسـت پیداکند و بتوانـد راه حـل درمانـی مناسـب را 
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درپیش گیـرد. بیمـار ایـن فکر و روحیه را داشـته باشـد که 
ایـن بیمـاری در حـال حاضـر یـک بیمـاری قطعًا کشـنده 
نیسـت و می تواند با اسـتفاده از داروهایی کـه هم اکنون در 
بـازار ایران وجوددارد سـالیان سـال، درحد چنـد دهه بدون 
هیـچ مشـکلی بـه زندگـی خـود ادامه دهـد و با سـالمتی 
نسـبی خـوب و باکیفیـت مناسـب زندگـی کنـد. می توانـد 
ازدواج کنـد و خانـواده تشـکیل دهـد و بـرای برنامه هـای 
این چنینـی زندگـی اش کافـی هسـت با متخصـص عفونی 
در تمـاس بـوده باشـد و مشـاوره پزشـکی دریافـت کند و 
برمبنـای ایـن توضیحـات مثـل همـه افـراد دیگـر کانون 

خانـواده و زندگـی مناسـبی را شـکل دهـد.
فـرد مبتـال بایسـت از تغذیـه مناسـبی برخوردار باشـد، 
میوه هـا، سـبزیجات تـازه، غـالت، لبنیـات، پروتئین هـای 
گیاهـی و حیوانـی و سـایر گروه هـای غذایی رو بـه میزان 
کافـی اسـتفاده کند. ورزش کـردن قطعـًا بـرای یـک فـرد 
مبتـال موثـر اسـت، هم برای سـالمت جسـم و هـم برای 

نشـاط و سـالمت روان او.
فـرد مبتـال بـه ایـن بیمـاری تفاوت هـای کوچکـی بـا 
دیگـر افـراد سـالم دارد، به طـور مثـال ممکن اسـت برخی 
سـرطان ها بـرای وی سـهل تر رخ دهـد، بنابرایـن پیگیری 
پیشـگیری  قابـل  سـرطان های  از  برخـی  غربالگـری  و 
بـرای ایـن افـراد می توانـد بسـیار کمک کننده باشـد. مورد 
بعـدی حفـظ یـک روحیـه خـوب هسـت کـه می توانـد با 
کمـک یـک همـکار روانشـناس کـه در کنـار تیـم درمان 
حضـور دارد روحیـه خـود را همیشـه حفـظ کـرده و یـک 
زندگـی عـادی و سـازگارانه بـرای خـود ایجـاد کنـد. ایـن 
مثـل  همزمـان  بیماری هـای  داشـتن  مـورد  در  بیمـاران 
فشـار خـون و چربی بـاال باید مراقب باشـند، چـرا که این 
افـراد کمـی نسـبت بـه افرادی کـه ایـن بیمـاری را ندارند 
بیشـتر درمعـرض خطـر بیماری هـای قلبـی و عروقـی یـا 
مغـزی هسـتند. بنابرایـن بایـد ایـن مـوارد را بسـیار خوب 
کنتـرل کننـد که بـا تحرک مناسـب و رژیـم غذایی خوبی 

می تواننـد بـه ایـن امـر دسـت پیـدا کنند.
در مـورد خانـواده و نحـوه زندگی کـردن ایـن افـراد در 

جمـع چـه توصیه هایـی داریـد؟
در مـورد خانـواده ایـن افـراد اطـالع و آگاهـی از رونـد 
کمک کننـده  بسـیار  انتقـال  نحـوه  و  درمـان  بیمـاری، 
خواهـد بـود. به طور مثال وسـایل شـخصی مثل مسـواک، 
خمیردنـدان، ناخن گیـر، بـرس مـو، حولـه، تیـغ اصـالح و 
هـر وسـیله شـخصی که ممکن هسـت به مایعـات و خون 
بـدن آغشـته شـود، بایـد فردی اسـتفاده شـود. مثـل بقیه 
افـراد کـه باید بهداشـت فـردی و جمعـی را رعایـت کنند، 
در زمـان صرف وعده هـای غذایی از قاشـق و لیوان همان 
لحظـه فـرد دیگری اسـتفاده نکنـد، که این امـر توصیه ای 
عمومـی اسـت و بـرای این همه نیـز توصیه می شـود. اگر 
خـون یـا مایعات بدنشـان روی زمیـن یا جایی ریخته شـد 
با دسـتمال پـاک شـود و بـا اسـپری های ضدعفونی کننده 
سـطوح تمیـز شـود، کـه ظـرف 30 ثانیـه تـا چنـد دقیقـه 
ضدعفونی کننـده  اسـپری  در  موجـود  مـواد  برحسـب 
ویـروس از بیـن مـی رود و جـای نگرانی نیسـت. در رابطه 
بـا تمـاس بـا همسـر در رابطـه جنسـی از وسـایل محافظ 
همچـون کانـدوم اسـتفاده کنـد کـه بیماری به همسـرش 
منتقـل نشـود. در شـرایط کنترل شـده می تواننـد فرزند نیز 
داشته باشـند کـه بـا مشـاوره های تخصصـی می تـوان بـه 

ایـن هـدف نائل شـد.
جناب دکتر جمله آخر؟  -

بـا توضیحاتـی کـه در بـاال گفتـم اگـر یک فـرد مبتال 
رعایـت کنـد به راحتـی می تواند بـا کمی مراقبـت همچون 
دیگـر افـراد جامعـه زندگـی کـن، بـه اشـتغال و تحصیـل 
بپـردازد و بـا اسـتفاده از داروهایـی کـه تا اآلن وجـود دارد 
زندگـی خوبـی را داشـته باشـد. علـم پزشـکی هـر روز و 
هـر سـاعت و هـر زمـان روبه پیشـرفت هسـت و مطمئنـًا 
در آینـده ای نـه چنـدان دور داروهـای ضـد ایـن ویـروس 
همچـون داروهـای ضد هپاتیـت C خواهد آمـد و می تواند 
بیمـاری را بـرای همیشـه ریشـه کن کنـد. آینـده روشـنی 
بـرای درمـان این بیمـاری غابل پیش بینی اسـت. امیدوارم 
افـرادی کـه مبتـال هسـتند و خانواده هـای آنان بـا مطالعه 

ایـن مـوارد زندگـی بهتـر و شـادتری را تجربـه کنند.
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خوشه چینی از خرمن گهربار سیداالوصیاء

حضرت علی علیه السالم
دکتر سید محسن حاجی بابائیان

علي را جز خدا و نبي)ص( نشناختند

راستي این اسطوره و فخر عالم کیست که همه در شناخت 
و  برده اند،  باال  خدایي  حّد  سر  تا  را  او  عّده اي  درمانده اند،  او 
عّده اي حتي در بندگي او شک دارند و آن هنگام که در مسجد 
کوفه شهیدش کردند گفتند مگر اهل نماز است علي؟! و آن که 

او را حقیقتًا شناخت خداي او و رسول خدایش بود.
ادب  علیه السالم  علی  حضرت  موالیمان  از  گفتن  سخن 
محراب  به  و  یافت  والدت  درکعبه  که  اوئی  هم  دارد!  وآداب 
عبادت شهادت! اوئی که اگرخدایش او را خلق نمی کرد فاطمه 
علیهاالسالم همتا وکفوی نداشت! کسی که در منقبت اش پیامبر 
رحمت نبی اکرم خاتم النبیین بسیار فرموده است؛ چراکه » قدر 

زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری«

مي کنند.«
»اگر دریاها مرکب و درختان قلم شوند، انسان ها نگارشگر 
و جن ها شمارشگر باشند، هرگز نتوانند فضائل تو را بشمارند یا 

علی.«
»هر کسي دوست دارد به علم و دانش آدم بنگرد و مقام 
ابراهیم  بردباري  را ]مشاهده نماید[ و  تقوا و خودنگهداري نوح 
]نظاره کند[ و به عبادت موسي)ع( ]پي ببرد[ باید به علي بن ابي 

طالب)ع( نظر بیندازد.« 
بارها پیامبر اکرم)ص( می فرمود: 

»من احّب علّیًا فقد احّبني؛ هر کس علي را دوست بدارد به 
من محّبت ورزیده است.« و فرمود: »محّبک محّبي و مبغضک 
دشمن  تو  دشمن  و  است،  من  دوست  تو  دوست دار  مبغضي؛ 

من.«
هست.  نیز  دل ها   محبوب  باشد  کماالت  جامع  هرکس 
پاکان  و  خوبان  و  عالمیان  محبوب  خود  که  اکرم)ص(  پیامبر 
است، عاشق شیداي علي است؛ چرا که به تصریح آیه مباهله، 
و  شیرین  هرکس  جان  و  »انفسنا«  است  پیامبر  جان  علي 

دوست داشتني است.
انّک  اهلّل  رسول  »یا  پرسید:  اکرم)ص(  پیامبر  از  شخصي 
تحّب علّیًا؟ قال: او ماعلمت اّن علّیًا مّني و انا منه؛ اي رسول 
خدا علي)ع( را دوست می داري؟ فرمود: مگر نمی  داني که علي 

از من و من از اویم.«
آیا کسي جان شیرین و پاره ی تنش را دوست نمی دارد؟

فرمود:  اکرم)ص(  پیامبر  که  شده است  نقل  عباس  ابن  از 
»علّي مّني مثل رأسي من بدني؛ علي نسبت به من مانند سر 

را خدا  آيتي  هچ  تو  رحمت  هماي  اي  علي 
نيب علي  رخ  رد  همه  شناسي  خدا اگر  دل 
نماند فنا  از  ارث  عالم  دو  رد  هک  خدا  هب 
دوزخ هن  ار  بباري  تو  رحمت  سحاب  اي  مگر 

را هما  ساهي ي  همه  فکندي  ماسوا  هب  هک 
را خدا  قسم  خدا  هب  شناختم  علي  هب 
را بقا  چشمه ي  سر  باشد  گرفته  علي  چو 
را ماسوا  جان  همه  سوزد  قهر  شرار  هب 

در مدح تو اي مظهر اضداد چه گوییم
 باالست مقام تو و گفتار قصیر است

عالم هستي پادشه  تویي  که  این  با 
کرباس تو را جامه و فرش تو حصیر است

آری کالم نور درتفسیر نوری دیگر بسیار زیباست! حضرتش 
فرموده است:

به حقیقت شناختش  را نشناخت  متعال  »اي علي! خداوند 
جز من و تو، و تو را نشناخت آن گونه که حق شناخت توست، 

جز خدا و من.« 
و در جاي دیگر پیامبر اعظم فرمود: 

تا  بنویسد،  را  حضرت  آن  فضائل  از  یکي  کسي  »اگر 
استغفار  او  براي  مالئکه  است،  باقي  نوشته  آن  هنگامی که 



11

ی
هب

مذ

است نسبت به بدن.«
صرفًا  علي  به  اکرم)ص(  پیامبر  محّبت ها ي  که  البته  صد 
محّبت عاطفي نیست بلکه بر اساس لیاقت ها و کماالتي است 
از کماالت و  که موال علي)ع( دارا می باشد که به نمونه هایي 
فضائل آن حضرت، از زبان خود پیامبر اکرم)ص( اشاره می شود.

علیه الّسالم؛  ابي طالب  بن  علّي  بعدي  اّمتي من  »اعلم   -
داناترین اّمت من بعد از من علي بن ابي طالب)ع( است.«

عشرة  علي  الحکمة  »ُقّسمت  فرمود:  اکرم)ص(  پیامبر   -
اجزاٍء فاعطي علّي تسعة و الّناس جزًء واحداً؛ حکمت )و دانش( 
به ده جزء تقسیم شده است و به علي نه قسمت آن و به )مابقي 

مردم( یک دهم داده شده است.«
تمامی  علوم بشري و پیشرفت هاي آن جزء همان یک دهم 
است، و علم علي)ع( نه برابر دانش تمامي بشریت است. و راز 
پیغمبر  الهي یعني  این است که ریشه در مهبط وحي  آن هم 

اکرم)ص( دارد، که خود فرمود:
- »انا مدینة العلم و علٌي بابها، فمن ارادالعلم فیأت الباب؛ 
من شهر علم )الهي و وحیاني( هستم و علي َدِر آن است پس 

هر کس اراده دانش دارد باید از درب )شهر( وارد شود«.
علی علیه السالم در تقوای دینی و عبادت چنان کوشا بود که 
پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در پاسخ کسانی که از کثرت 
عبادت علی علیه السالم در نزد وی سخن می گفتند می فرمود: 

علی)ع( شیفته خدا است!
را  مبارکش  وجود  خاصی  لرزش  گرفتن  وضو  هنگام   -
بر  رعشه  می ایستاد  عبادت  محراب  در  چون  و  فرامی گرفت 
بر  چشمانش  اشک  الهی  عظمت  خوف  از  و  می افتاد  اندامش 
و  بود  او طوالنی  می شد، سجده های  جاری  شریفش  محاسن 

سجده گاهش همیشه از اشک چشم مرطوب! شاعر گوید:
لیال المحراب  فی  البکاء  هو 

هو الضحاک اذا اشتد الضراب
یعنی او در محراب عبادت به شدت گریان و در شدت جنگ 

درمقابل دشمنان خدا خندان بود.
- وقتی که مناجات می کرد و مشغول نماز می شد، گوشش 
نمی شنید و چشمش نمی دید و زمین و آسمان و دنیا از خاطرش 
را به مبدأ حقیقت  با تمام وجود توجه خود  فراموش می شد و 

معطوف می داشت.
- ابو درداء که یکی از اصحاب پیغمبر صلی اهلل علیه وآله است 

می گوید: »در شب تاریکی  از نخلستانی عبور می کردم صدای 
کسی را شنیدم که با خدا مناجات می کرد. چون نزدیک شدم 
دیدم علی علیه السالم است و من خود را در پشت درخت مخفی 
کردم و دیدم که او با خوف و خشیت تمام با حالت سوزناکی 
مناجات می کرد و از ترس آتش جهنم اشک می ریخت و طلب 
عفو و بخشش می کرد تا حدی که بی حس و حرکت افتاد! گفتم 
شاید خوابش برده است نزدیکش رفتم چون چوب خشکی افتاده 
بود. او را تکان دادم، حرکت نکرد. گفتم حتمًا ازدنیارفته است. 
زهرا  حضرت  به  را  او  مرگ  خبر  و  رفتم  منزلش  به  شتابان 
علیهاالسالم رسانیدم. فرمود: مگر او را چگونه دیدی؟ من شرح 
ماوقع گفتم، فاطمه علیهاالسالم گفت: او از خوف خدا به این 

حالت افتاده است.«
- وقتی که آن حضرت را پس از ضربت خوردن از مسجد 

به خانه می بردند نگاهی به محل طلیعه فجر افکند و فرمود:
- »ای صبح تو شاهد باش که علی را فقط اکنون ]به حکم 

اجبار[ درازکشیده می بینی!«
دعای کمیل نیز،که به »کمیل بن زیاد« ازاصحاب حضرتش 
تعلیم فرموده است از آموزه های بلند آن حضرت در مناجات با 

خدای باری تعالی است.
درتوصیف امامت و جانشینی آن حضرت از نبی خاتم آمده:

- براي هر پیغمبري جانشین و وارثي است، و براستي علي 
جانشین و وارث من است.«

 در روایت مربوط به عبادت آن حضرت این جمله آمده که 
خداوند به مالئکه اش فرمود:

- »شما را شاهد می گیرم که او )علي( امام مخلوق من و 
سرپرست آفریده هاي من است.«
در جای دیگری فرموده است:

- یا علي! تو بعد از من رهبر و سرپرست تمام مؤمنین هستي.«
در این حدیث با توجه به کلمه »بعدي« معناي ولّي صراحت 
تو  بفرماید  پیامبر  که  ندارد  معني  و  دارد،  امامت  و  رهبري  در 

محبوب مؤمنان بعد از من هستي.
- »علي با قرآن است و قرآن با علي)ع( است و هرگز آن 

دو از هم جدا نمی شوند.«
- »علي با حق است و حق با علي است و هرگز آن دو از 
هم جدا نمی شوند تا در روز قیامت در کنار حوض کوثر بر من 

واردشوند.«
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برای  پس  پیدامی شود،  فتنه)ها(  من  از  بعد  »به زودي   -
او  زیرا  باشید،  طالب)ع(  ابي  بن  علي  همراه  فتنه ها  از  نجات 

]معیار[ جداکننده بین حق و باطل است.«
و فرمود: »کسي که از علي جداشود از من جداشده، و کسي 

که از من جداشود از خدا فاصله گرفته است.«
در روایتی آمده سیصد آیه در شأن علي)ع( نازل شده است.

اطاعت از علي)ع(

وقتي علي)ع( امام و پیشواي مردم است و محبوب پیغمبر و 
داراي علم لدنّي و الهي، و در اوج طاعت و بندگي قرار دارد، و 
معیار حق و باطل و ثقل جدانشدني از قرآن به حساب می آید، بر 
مردم است که از او و هر کس را که او تعیین نموده است اطاعت 
پیامبر عظیم الشأن  است.  و ضروري  اطاعت الزم  این  و  کنند 
فوق العاده  تعبیرات  امیرمؤمنان  از  پیروي  و  اطاعت  درباره 

ارزشمندي دارد که به نمونه هایي اشاره می شود.
سلمان با سندش به فاطمه زهرا)س( نقل می کند که پیامبر 
اکرم)ص( فرمود: »بر شما باد به ]همراهي[ علي بن ابي طالب 
را  او  پس  شماست  سرپرست  و  موال  او  براستي  علیه السالم، 
و  کنید،  پیروي  او  از  پس  شماست  بزرگ  و  بداري،  دوست 
دانشمند شماست پس از او اکرام کنید، و پیشواي شما به سوي 
کاری[  ]به  را  هرگاه شما  دارید.  عزیز  را  او  است پس  بهشت 
دعوت کند اجابت کنید، و اگر دستور داد اطاعت کنید. به خاطر 
دوستي من او را دوست بدارید و به خاطر بزرگي من او را بزرگ 
شمارید. ]بدانید[ من چیزي درباره علي به شما نگفتم جز آن چه 

خداي بزرگ عظمت به آن امرکرده است.«
 درعظمت و بزرگی روح آن حضرت بسیار گفته اند. 

هانری المنس )دانشمند و خاورشناس بلژیکی(  	●
تواریخ  و  اخبار  همه  که  بس  همین  علی  عظمت  »برای 
قوه  و  حافظه  او  می گیرد.  سرچشمه  او  از  اسالمی  علمی 
اخبار  دانشمندان  و  علما  از  داشته؛ هر یک  شگفت انگیزی 
و احادیث خود را برای وثوق و اعتبار به او می زنند. علمای 
اسالم از مخالف و موافق، از دوست و دشمن مفتخرند که 
گفتار خود را به علی مسند دادند؛ چون گفتار او حجت قطعی 
داشت و او باب مدینه علم بود و با روح کلی پیوستگی تام 

داشته است.«
جرق جرداق )نویسنده مسیحی(   ●

داری  قوه  و  قدرت  چه  هر  اگر  می شد  چه  جهان  »ای 
به کارمی بردی و در هر عصری شخصیتی مانند علی را با آن 

عقل و قلب و زبان و ذوالفقار به عالم می بخشیدی.«
ابن ابی الحدید )از بزرگان اهل سنت(  ●

آن که  با  کتاب  اهل  درباره شخصیتی که  بگویم  »من چه 
پذیرای نبوت پیامبر نیستند اما علی را دوست دارند و فالسفه با 
همه بیگانگی با ادیان وی را بزرگ می شمردند. شاهان فرنگ 
و روم تصویر او را در عبادتگاه های خود می آویزند درحالی که 
شمشیر حمایل کرده و آستین باال زده است. پادشاهان ترک و 
دیلم تصویرش را بر شمشیرهای خود می کشند همان گونه که 
بر شمشیر عضدالدوله دیلمی و پدرش رکن الدوله تصویر امام 
منقوش بود و نیز بر شمشیر آلب ارسالن و فرزندش ملک شاه 

چنین بود. گویی با این کار تفألی به پیروزی می زدند.«
دکتر شبلی شمیل )ماتریالیست معروف(  ●

منحصربه فردی  نسخه  تنها  و  جهان  بزرگان  بزرگ  »علی 
است که در گذشته و حال، شرق و غرب جهان نمونه ای مانند 

او را ندیده است.«
امام محمد غزالی )عالم بزرگ اهل سنت(  ●

خدا  کتاب  فهم  که  می دانند  همه  متأخرین  و  »متقدمین 
را  این حقیقت  اگر کسی  و  به علی علیه السالم است  منحصر 
نفهمیده باشد، در خانه ای را که از آن درب پرده ها از روی دل ها 

برمی دارند،گم کرده است.«
پروفسور ویل دورانت )دانشمند محقق و مورخ مشهور   ●

آمریکایی(
و  نشاط  و  تقوی  و  تواضع  کامل  نمونه  جوانی  در  »علی 
اخالص در راه دین بود. خوش محضر و نکو خصال و پراندیشه 

و درست پیمان بود.«
 و بسیاری دیگر که برحسب اختصار به همین اندک بسنده 

می کنیم.

برقراری حکومت اسالمی

اصلی  مسیر  از  جامعه  که  رسید  حکومت  به  هنگامی  وی 
از  و  گرفته  زیادی  فاصله  بود  ساخته  پیامبر)ص(  که  خود 
به  توحید دورشده بود، دورانی که توصیه ها و جمالت جدیدی 
اسالم  احکام  و  شده بود  دین  وارد  و  جعل  پیامبر  احادیث  نام 
عمل  احکام  از  بعضی  به  و  می شد  بیان  کم تر  محمدی  ناب 
به  کار  تا  دورمی شدند  هرم  مرکز  از  روز  هر  بنابراین  می شد، 
جایی کشید که اعیان و اشراف و مرفهین بی درد مطالبه گرو 
اسالمی  ارزش های  قرارگرفته بودند،  حکومت  رأس  در  پرمدعا 
پایمال شده، بسیاری از تبعیدشدگان زمان پیامبر برگشته و به 
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حکومت رسیده بودند. آری، علی)ع( در چنین دورانی به حکومت 
رسید و چاره ای جز اصالح نظام نداشت. افرادی مانند طلحه و 
زبیر با او مخالفت می کنند، اما امام)ع( اصالح گر، مصمم است 
تا حکومت را اصالح کند. به همین دلیل استان داران را عوض 
عزل  بودند  اشراف  طبقه  از  کـه  کارگزاران  از  بسیاری  و  کرد 
شدند و امام)ع( هم چنین درصدد برآمد تا آن چه را که از بیت 
المال به افراد بذل و بخشش شده بود، پس بگیرد و تمام اراضی 
و اموالی را که پیش از او از بیت المال به اشراف داده شده بود را 
نیز پس گرفت تا موجب قوام و تثبیت حکومت نوپای اسالم و 

احقاق حقوق آحاد جامعه شود.
حوزه  در  ساعی  که  نشریه  این  اهداف  اقتضای  به  حال 
سالمت می باشد، به سخن امیر بیان حضرت علی علیه السالم 
 « را  او  که  اکرم)ص(  نبی  خصیصه های  از  یکی  توصیف  در 
طبیب دوار« خوانده است می پردازیم، تا از رهگذر آن اشاره ای 
معنادار به این خصلت بزرگ معصومین علیهم السالم و خصوصًا 
آن امام بزرگوار )که جمیع معصومین نور واحدند( داشته باشیم. 
همان طورکه در زیارت جامعه کبیره می خوانیم )کالمکم نور و 
امرهم رشد...(، در مقام اصالح، هدایت و ارتقاء سالمت فرد و 
جامعه همه عمر خود را سپری نموده و با نثارجان مقدس خود 
رسالت تأمین و حفظ سالمت جامعه را به ما سپرده اند؛ نگاهی 
ولو مختصر بر اهمیت و جایگاه مشاوران، روانشناسان و مربیان 
تربیت و هدایت جامعه داشته باشیم. برهمین اساس برای تبیین 
را که حضرت  البالغه  نهج  دوار« خطبه 108  مفهوم »طبیب 
پیامبر  ویژگی های  و  صفات  از  یکی  آن،  در  علیه السالم  علی 

اسالم )ص( را مورد توجه قرارداده می پردازیَم:
روان  و  روح  پزشک  او  بطّبه«،  دّوار  »طبیب  می فرماید: 
درجستجوی  خود  و  است،  پست  و  نکوهیده  اخالق  طبیب  و 

بیماران و درمان آنان است.
َمَواِسَمُه،  َواَْحَمی  َمَراِهَمُه،  اَْحَکَم  َقْد  بِِطبِِّه،  اٌر  َدوَّ َطبِیٌب   ...«
 ، ُصمٍّ آَذاٍن  َو  ُعْمٍی،  ُقُلوٍب  ِمْن  إِلَْیِه،  الَْحاَجُه  َحْیُث  ذلَِک  َیَضُع 

َواَلِْسَنٍه بُْکٍم؛ ُمَتَتبٌِّع بَِدَوائِِه َمَواِضَع الَْغْفلَِه، َو َمَواِطَن الَْحْیَرِه.«
درمان  برای  که  است  طبیبی  وآله  علیه  اهلل  صلی  پیامبر 
ابزار  و  شفابخش  مرهم های  است،  در حرکت  و  سّیار  بیماران 
درمان زخم های روح و جسم را گداخته و برای شفای روح های 
ناآرام و قلب های سخت و گوش ها ی ناشنوا و زبان ها ی ناگویا، 
آماده است و با داروی خود در پی یافتن و درمان بیماران فراموش 

شده و سرگردان است.
طبیب  از  بیش  مراتب  به  روح  طبیب  به  انسان  نیاز  آری 
منشاء  جسمی  بیماری های  از  بسیاری  چراکه  است!  جسم 
روحی دارند و از عدم سالمت روح و روان انسان برمی خیزند 
و از سویی دیگر بیماری های جسمی غالبًا به واسطه حس درد 
بازه  با دار و در یک  بوده و  انسان تشخیص شأن عینی تر  در 
زمانی درمان می شوند، درحالی که مراجعانی که به مشاور و یا 
روان شناس رجوع می کنند غالبًا به دلیل پیچیدگی روح و روان 
انسان مستلزم مطالعه، بررسی، تشخیص و تجویز و درمان طی 

یک دوره  است. 
البته جا دارد در این باره به کالم قرآن درباره روح و روان 
انسان نیز اشاره نماییم )کلمه روح درقرآن 21بارتکرارشده است( 
مقدار  علم  این  از  ما  گفته می شود  خدا هم  پیامبر  به  حتی  که 

کمی به تو دادیم: 
وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما ُأوتِیُتْم ِمَن  وِح ُقِل الرُّ َوَیْسَألُونََک َعِن الرُّ

الِْعلِْم إاِلَّ َقلِیاًل "سوره اسراءآیه85"
فرمان  ]سنخ[  از  روح  بگو  می پرسند  تو  از  روح  درباره  و 
داده  اندکی  جز  آن  دانش  از  شما  به  و  است  من  پروردگار 
که  درمی یابیم  کریمه  آیه  این  در  تأمل  قدری  با  نشده است. 
پیامبر عظیم الشان )ص( با همه ارج و قربی که در نزد پروردگار 
داشته به اذن الهی فقط مقدار اندکی از علم روح و روان به او 
مقام  در  که  آن هایی  همه  که  شایسته  است  و  شده است  عطا 
و  قرآن  آموزه های  خاضعانه  دارند  دستی  مردم  تأمین سالمت 
قرارداده  نظر  این مسیر مطمح  در  را  و کالم معصومین  سیره 
عنایات  مراجعین  با  مواجهه  در  و  بنمایند!  آویزه گوش خود  و 
خدای متعال به خود را درنظرگیرند،که ما هرچه داریم از برکت 
خوان سراسر نعمت این تفکر و اندیشه و حیانی است که اوج 
آن درکرسی های درس حضرت امام جعفرصادق علیه السالم با 
تربیت بیش از شش هزار دانشمند در حوزه های مختلف علمی 
تجلی یافت و سپس در سراسر عالم گسترش پیداکرد و به سان 
شجره طیبه ای انوار تابناک آن در محافل علمی شرق و غرب 

جهان پیوسته متجلی و پررونق است.
باشد که این قلیل مطلعی گردد برای تامل اندیشمندانی که 
با فطرت پاک خود در همه حال خدای کریم را در مقام ادای 
وظایف الهی شان حاضر و ناظر دانسته و هر توفیقی را منبعث از 

عنایات کریمانه ذات اقدس باری تعالی می دانند.
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بیماری ام اس 

یک  این  است.  ام اس  بیماری  مخفف  مولتیپل اسکلروز 
بیماری تأثیر گذار بر سیستم عصبی مرکزی است. در حال حاضر 
درمان های پزشکی، درما ن های قطعی نیستند و تمام داروهای 
ساخته شده در این زمینه در راستای کنترل این بیماری است. 
ام اس یک بیماری مختص  سیستم  عصبی  مرکزی است که در 
آن تعدادی لکه های سفید به نام پالک ایجادمی گردد. پالک ها 
سلول های  غالف های  همان  یا  میلین ها  که  نشان می دهند 
جریان  می شود  باعث  سفت شدن،  شده اند.  سفت  عصبی  مغز 
الکترو شیمیایی که در رشته های عصبی وجود دارد با اختالل و 
به کندی صورت گیرد. این مسئله سبب  می شود که فرمان های 
صادره از مغز به راحتی به اعضا، ماهیچه ها و اندام ها نمی رود و 

حرکات فرد با دشواری و کندی همراه خواهد بود.
دورتادور  عایق  یک  همانند  که  میلین ها  بیماری،  این  در 
رشته های عصبی را فرا گرفته اند توسط سیستم  ایمنی تخریب 
درواقع  ایجاد می کنند.  شدیدی  عصبی  آسیب های  و  می گردند 
عنوان  به  بیماری  این  از  محققین  و  پزشکان  از  بسیاری 
به  اما  یادمی کنند.  ایمنی  سیستم   توسط  حمله  بیماری  یک  
نظرمی رسد گسیختگی سد خونی  مغزی و ارتشاح سلول های  تی 
و  بی و پالسماسل ها و ماکروفاژها با تشکیل ضایعات در ارتباط 
باشد. گفته می شود که ام اس در زنان شایع تر از مردان است و 
در سفیدپوستان متغیر است و ممکن است تعادل در حرکت یا 
بینایی و یا حرف زدن شخص را درگیر نماید. شروع بیماری بین 
حدود سال های 20 تا 50 سالگی می باشد. این بیماری در سال 

18۶8 توسط ژان مارتین شارکو توصیف شده است. 

تشخیص ام اس

در حال حاضر آزمایش مشخصی برای تشخیص ام ا  س وجود 
احتماالت دیگر می توان وجود  از طریق رد کردن  تنها  ندارد و 

اگر به محض تشخیص  بیماری را حدس زد و پیگیری نمود و 
این بیماری درمان های پزشکی صورت نگیرد، فرد به مرور زمان 
کاماًل از کار افتاده می گردد. پس از تشخیص که اغلب توسط 
باید به دنبال متخصصین  متخصصین اعصاب صورت می گیرد 
بیماری ام اس رفت. چرا که این بیماری نیاز به درمان ها و مراکز 
با  جسمانی  معاینه  یک  کنار  مربوطه،در  پزشک  دارد.  خاصی 
آزمودن عواملی مانند واکنش های فرد، قدرت  عضالنی، تونوس 
و کشیدگی عضالنی، تطبیق و هماهنگی و همچنین تعادل فرد 
دنبال  به  می پردازد.  بیمار  شخص  عصبی  سالمت  بررسی  به 
این عالئم، پزشک آزمایش های تشخیصی مانند آزمایش خون، 
بیرون کشیدن مایع  نخاعی معروف به پونکسیون کمر، ام آر آی، 
سیگنال های  آن  در  که   - تحریکی  تست های  همچنین 
 الکتریکی که از مغز ارسال می شوند را در برابر یک محرک و 

پاسخ به آن ارزیابی می کند- استفاده می نماید.
یا  و  کاردرمان گر  یک  مربوطه  آزمایش های  همه  کنار  در 
به  را  کششی  و  استقامتی  حرکات  می بایست  فیزیوتراپ  یک 
بیمار آموزش دهد. چرا که می بایست فرد به زندگی ادامه دهد. 
بنابراین آموزش نحوه استفاده از وسایل و امکانات تسهیل کننده 

برای این بیماران ضروری است.
دراین میان الزم است بعضی از افراد، مثاًلً آن هایی که مبتال 
به بیماری تیروئید، دیابت نوع 1 و یا بیماری های التهابی روده 

هستند به چکاپ های منظم  و پزشکی بپردازند.

عالئم ام اس

به  است  سرگیجه  وجود  بیماری  این  در  شایع  عالئم  از 
طوری که فرد را در حالت حرکت مستقیم دچار مشکل می کند. 
هر چه سلول ها دچار تخریب بیشتری شوند، عدم تعادل بیشتر 
عصا  به  راه رفتن  برای  بیماران  این  نتیجه  در  می افتد.  اتفاق 
نیاز دارند. از دیگر عالئم، کاهش حافظه است. ضعف در حافظه، 

سولماز مددکاری

لرژیها اماسوآ
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اشکال  با  همراه  زبانی  اختالالت  وجود  و  تمرکز  در  ناتوانی 
دیده می شود.  بیماری  این  پیشرفت  درحین  صحبت کردن  در 
از  یکی  که  دیده می شود  شدید  مراحل  در  اختالالت  جنسی 
عالئم غیرقابل پیشگیری تعریف شده است، به طوری که کاهش 
کم شدن  و  اندام های  جنسی  حساسیت  کاهش  و  میل جنسی 
همچنین  است.  شایع  بسیار  اوج  جنسی  فرآیند  و شدت  تعداد 
در زنان درد در هنگام مقاربت ذکرگردیده است. بی اختیاری در 
تخلیه  ادرار و مدفوع دور از انتظار نیست. اغلب بیماران مبتال به 
ام اس از این مشکل خود شکایت دارند. وجود بیرون روی های 
مکرر و اختالل در کنترل تخلیه روده عذاب  آور است. از دیگر 
عوارض این بیماری صعب العالج دوبینی و تاری دید است که 
بیمار با آن دست وپنجه نرم می کند که در اثر حمله به  عصب 
مدام  اغلب  که  انگشتان  شدن  مورمور  و  گزگز  است.   بینایی 
صورتی  به  عضالت  گرفتگی های  و  اسپاسم ها  دیده می شود. 
ام اس تحمل  به  مبتال  افراد  بسیار دردناکند.  و  بوده  آزاردهنده 
لبنیاتی  به خوردن  زیادی  تمایل  و  ندارند  را  آب و هوای گرم 
همچون شیر و ماست دارند. آن ها از سردشدن استخوان های 

پاها بسیار شکایت می کنند.
در کنار این عالیم فیزیولوژیکی عالئمی همچون افسردگی 
و بی حالی، تحریک پذیری و همچنین تغییرات بارز در خلق وخو 
از دیگر مشکالت این بیماران است. این افسردگی به دو دلیل 
که  مغز  از  مناطقی  به  آسیب  نتیجه  در  یکی  ایجادمی شود: 
کنترل کننده احساسات هستند، و دیگری در نتیجه استرسی است 

که خود بیماری به بارمی آورد.

ام اس در دوران بارداری و یائسگی

تحقیقات نشان داده اند که ام اس در دوران بارداری با عالئم 
می شوند.  بارزتر  عالیم  زایمان  از  پس  و  نمایان  کم رنگ تری 
بارداری موجب تسریع روند ام اس نمی گردد. چون این بیماری 
جسمی  لحاظ  به  را  بارداری  تحمل  است،  ناتوان کننده  بسیار 
مشکالت  و  عضالنی  ضعف  همچنین  می نماید.  طاقت فرسا 
اما هیچ تحقیقی  فراهم می آورد.  را  امکان سقط جنین  حرکتی 
مبنی بر رابطه بین ناباروری و ام اس وجودندارد. مطالعاتی هم 
نشان داده اند که بارداری، زایمان و نقص های تولد در میان زنان 
مبتال به ام اس و زنان دیگر تفاوت معنی داری ندارد. جنین این 
مادران مبتال می بایست تحت کنترل شدید باشند و از درمان های 
توان بخشی استفاده نمایند. از آن جایی که ام اس سبب بی حسی 
در ناحیه لگن این مادران می شود، مادر احساس درد زایمان را 
از دست می دهد. این خود مشکل بزرگی بر سر راه زایمان است 
و ممکن است به عمل سزارین و یا ابزارهای کمکی نیاز باشد.

در دوران یائسگی نشانه ها پررنگ تر شده و اوضاع بیمار وخیم 
هورمون  کاهش سطح  با  است  ممکن  امر  این  می شود.  تلقی 
تستسترون ارتباط داشته باشد. هرچند که هورمون تراپی توانسته 
تاحدودی به کاهش این عالیم در زنان یائسه کمک کند، اما 
و  قلبی  به سرطان  سینه، سکته های  ابتال  باید گفت که خطر 

بیماری های قلبی با این درمان همراه است.

اقدامات الزم در مواجهه با بیماری ام اس

مؤثر  بیماری  این  کنترل  در  زندگی  سبک  و  شیوه  تغییر 
مفید  راهکارهای  از  خواهدبود. 
به  هوازی  ورزش های  انجام 
مزایای  ازجمله  طور منظم است. 
عضالنی،  قدرت  بهبود  ورزش 
هماهنگی های  و  تعادل  ایجاد 
به  کمک  همچنین  و  حرکتی 
کاهش افسردگی است. شنا یک 
مؤثر  پیشنهادی  هوازی  ورزش 
حساس  بیماران  برای  که  است 
به گرما توصیه می گردد. البته این 
افراد در مکان هایی همچون سونا 
و جکوزی نباید حضور پیدا کنند. 
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بیماران ام اسی می بایست دمای بدن خود را پایین بیاورند و در 
منزل تهویه مناسبی داشته باشند. بهتر است حمام سرد یا ولرم 
و  متعادل  و  سالم  غذایی  رژیم  کنند.  انتخاب  تسکین  برای  را 
رعایت  با  که  هستند  عواملی  جمله  از  سیگار  از  دور  محیطی 
آن ها می توان درد، آسیب های روحی و روانی و همچنین روند 
بتوانند  که  اطرافیانی  وجود  داد.  کاهش  را  بیماری  پیشرفت 
از هیچ گونه حمایتی  بیمار بدهند که  این اطمینان خاطر را به 
برجای  سزایی  به  آثار  روانی  و  روحی  به لحاظ  نمی کنند  دریغ 

خواهدگذاشت.

بهترین داروهای گیاهی برای کنترل ام اس

که  است  قدیمی  گیاهان  از  یکی  کنفی  غافث  گیاه 
ضدالتهابی  ضدویروسی،  خواص  اخیر  تحقیقات  در  هم اکنون 
به اثبات رسیده است. همچنین  آن  متابولیسم  تقویت  و خواص 
آمریکایی  محققین  که  تحقیقاتی  در  زعفران  باارزش  گیاه 
انجام داده اند، می تواند به کنترل  ام اس کمک شایانی بکند، چرا 
که در زعفران ماده ای به نام کروسین وجود دارد که در تصلب 
شرایین بسیار مؤثر است. عالوه براین ریشه و عصاره جینسینگ 
 هندی که برای تسکین درد مزمن و خستگی ها استفاده می شود، 
یک درمان مکمل برای ام اس است. در تحقیقات اخیر گیاهی 
در  توانسته  است،  هندی  گیاه  یک  که  کاالش  آمریت  نام  به 
تقویت سالمت سیستم  ایمنی و تقویت سیستم  عصبی  مرکزی 
برگ های  عصاره  کند.  باز  محققین  روی  به  جدیدی  راه های 
گیاه ذغال اخته نیز به عنوان یک درمان مکمل در درمان ام اس 
شناخته شده است. همچنین گیاه بابا آدم که یک گیاه قدیمی در 
کاهش  و  خون  گردش  بهبود  در  می رود،  شمار  به  طب چینی 
عالوه بر  بوده است.  کمک کننده  ام اس  بیماری  در  التهاب ها 
باعث  معدنی  ماده  یک  عنوان  به  کلسیم  گفته شده،  موارد 
می شود که شخص مبتال به ام اس در عملکردهای روزانه اش 

موفق تر باشد.

آلرژی های پوستی

تعریف آلرژی

وقتی که سیستم ایمنی بدن ما به مواد موجود در طبیعت 
یا  آلرژی  دچار   ما  یعنی  نشان می دهد،  غیرطبیعی  واکنش 
حساسیت شده ایم. آلرژی می تواند در هر سنی و نسبت به هر 
هوشیارتری  ایمنی  سیستم  که  افرادی  البته  رخ دهد.  ماده ای 

دارند زودتر و بیشتر دچار آلرژی می شوند.

عالئم آلرژی پوستی
هر فردی در هر سنی که باشد نوع خاصی از عالئم را به 
سبکی متفاوت از دیگر اشخاص بروزمی دهد. در برخی از افراد 
خشکی پوست احساس می شود. بعضی دیگر دچار ترک هایی در 
پوست خود می شوند. خارش یکی از عالئم شایع در آلرژی پوستی 
است که شب ها نمود بیشتری دارد. نوزادان عالئم را زودتر از 
پوستی  آلرژی   دچار  نوزادی  وقتی  می  دهند.  نشان  بزرگساالن 
گردید بی خواب شده و بی قراری می کند. در بزگساالن آثاری 
و  پوست  ضخیم شدن  خشکی،  التهاب،  قرمزشدن،  همچون 
حتی عفونت های پوستی دیده می شود. در این حالت های خاص 
امکان بروز اگزما؛ که در آن الیه بیرونی پوست پر از دانه های 
آبدار و قرمز و ترشح دار می شود، وجود دارد. این بیماری می تواند 

در پوست ایجاد لکه نماید.

علل شایع آلرژی

تعریف  به درستی  بیماری  ایجاد  دقیق  علت های  هنوز 
باورند  براین  پزشکان  و  محققین  قریب به اتفاق  اما  نشده است. 
و  درگیرمی شود  ایمنی  سیستم  اغلب  پوستی  آلرژی  در  که 
زمانی که بدن احساس می کند درگیر حمله شده است، شروع به 
تولید موادی به نام آنتی بادی می کند تا بدن را در برابر عوامل 
خارجی محافظت کند. در این میان، موادشیمیایی دیگری به نام 
هیستأمین آزاد می شوند که این هیستأمین ها باعث ایجاد خارش 
آلرژی پوستی نیست،  ایجاد  برای  تنها علت  این  اما  می شوند. 
بلکه نظر محققین بر این است که عوامل محیطی و همچنین 
محرک های  جمله  از  دارند.  دخالت  موضوع  این  بر  نیز  ارث 
آرایشی،  مواد  شامل:  می شوند  آلرژی  ایجاد  باعث  که  معمول 
رنگ مو، اسپری های بدن، محصوالت زیبایی معطر، صابون ها، 

عطرها، شامپوها، و غیره است.
پودرهای  مثل  شوینده  مواد  با  مستقیم  تماس  گاهی 
لباس شویی و مواد سفیدکننده و حتی مایع ظرفشویی در برخی 
به نظر می رسد  ایجادکند.  به شدت حساسیت  افراد می تواند  از 
و  اسباب بازی ها  مثل  وسایل،  بعضی  در  که  التکس  ماده 
دست کش های یک بار مصرف وجود دارد می تواند مسبب بروز 
این عالئم گردد. برخی افراد به هنگام استفاده از اشیاء بدلی، 
زیپ لباس، دکمه های فانتزی، و... دچار زخم هایی می شوند که 
با خارش نیز همراه است. این اشیا حاوی عنصری به نام نیکل 
هستند که در هنگام تماس با بدن فرد حساسیت ایجادمی کنند. 
نیز در زمره  بلوط سمی  از گیاهان مثل پیچک  سمی و  بعضی 
گیاهان حساسیت زا قرارگرفته اند. این گیاهان کیسه های روغنی 
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با بدن، پوست اصطالحًا  نام اوروشیول دارند که در تماس  به 
دچار راش می شود. آنتی بیوتیک ها هم باعث بروز واکنش های 
پوستی می شوند که می بایست به عنوان عارضه دارویی از آن ها 
باقال، بامجان، کیوی و  یادشود. میوه ها و سبزیجاتی همچون 
برخی ادویه جات هم در بعضی افراد ایجاد حساسیت می کنند. 
تغییرات فصلی هم به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجادکننده 

آلرژی شناخته شده است.

درمان های خانگی، مواد طبیعی

پزشک  از  کمک گرفتن  و  پزشکی  درمان های  بر  عالوه 
به  می توان  طبیعی  مواد  از  استفاده  با  و  منزل  در  متخصص، 
درمان هرچه سریع تر آلرژی ها اقدام کرد. از جمله نوشیدن آب 
زیاد، که هم در رفع خارش کمک کرده و هم می تواند پوست 

در  می تواند  راه  این  نگه دارد.  خنک  را 
تغییرات  از  ناشی  که  درمان آلرژی هایی 
آب و هوایی هستند بسیار مؤثر واقع شود. 
داشتن  با  آلوئه ورا  باارزش  گیاه  از  استفاده 
رفع  و  خشکی  درمان  به  آب  زیاد  مقادیر 
دوسر  جو  کمک می کند.  پوست  خارش 
که  است  مناسب  رطوبت رسان  یک  هم 
را  سلول های مرده و ویروس های پوستی 
حذف می کند. چای سبز نیز در درمان های 
حساسیتی پوست بسیار سفارش شده است. 
آنتی هیستأمین  مواد  حاوی  نیز  زنجبیل 

است که می تواند آلرژی را شفادهد.

تشدید حساسیت چه موقع است؟

جزء  که  زمستان  و  پاییز  اوایل 
شدت  می شوند،  محسوب  خشک  فصول 
می رود.  باال  پوستی  حساسیت های 
همچنین تغییرات در محیط زندگی ممکن 
کمترشدن  یا  و  تشدیدشدن  باعث  است 
حساسیت در اشخاص گردد. مثاًلً فردی در 
مسافرت به یک شهر که در شمال کشور 
دست  از  را  آلرژیک  عالئم  تمام  قراردارد 
می دهد و در مراجعت به تهران مجدداً تمام 
آثار حساسیت هویدا می گردد. نور آفتاب نیز 
امر حساسیت های پوستی  می تواند یک عامل تشدیدکننده در 
باشد. در این میان نباید عاملی همچون استرس را کم اهمیت 
تشدید  و  بروز  باعث  می تواند  عصبی  فشارهای   گاه  تلقی کرد. 

حساسیت های پوستی شود.

توصیه ها

حساسیت  سفیدکننده  مواد  و  شوینده  مواد  به  که  افرادی 
همراه  به  از دست کش التکس  حتی االمکان  می بایست  دارند 
استفاده  پالستیکی  دست کش  زیر  در  نخی  دست کش  یک 
بمانند.  باقی  دردست  مدت طوالنی  نباید  نمایند. دست کش ها 
چون گرما و تعریق می تواند دست را آماده و مستعد حساسیت 
اقدام به  با یک پزشک متخصص  نماید. هرگز بدون مشورت 

مصرف دارو یا پماد نکنید.
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انسان
درخدمت زمین

و
زمین درخدمت

انسان

"آن گاه زمین با انسان به سخن درآمد و آدمی 
بود  نشسته  سنگی  سر  بر  اندیشناک  و  خسته 

پشیمان از کرد و کار خویش.
 : گفت  چنین  او  با  درآمده  به سخن  زمین  و 
من به تو نان دادم، به گاو و گوسفندانت علف و 

برگ های نازک تر که قاتق نان کنی.
انسان گفت: می دانم.

زمین ادامه داد: به هرگونه صدا با تو به سخن 
از  چشمه ها  جوشش  با  باد،  و  نسیم  با  درآمدم، 
بهمن  غلتیدن  فرو  با  آبشاران،  ریزش  با  سنگ، 
می یافتم  بی خبرت  سخت  که  آن گاه  و  کوه  از 
در  بیاندیش  طوفان.  ترقه ی  و  تندر  صدای  به 
گوارا  آبی  به  که  کندی  چاهی  بادیه  کدامین 
کامیابت نکردم؟ کجا به دستان خشونت گاو آهن 
در من نهادی که خرمنی پر بار پاداش ات ندادم؟ 
به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو. من عاشق 

تو بودم.
انسان پاسخ داد: می دانم، می دانم. اما چگونه 

می توانستم راز پیام تو را دریابم؟
اندک  پیام گزاران  بود،  آسان  نالید:  زمین 
هرگز  بود  به کار  عشقی  اگر  که  دریغا  نبودند. 
با  زمین  گفتگوی   "... نمی آمد  وجود  در  ستمی 

انسان - احمد شاملو

بیایید امروز فقط و فقط امروز برای 
آنقدر  بیاندیشیم.  و  بخوانیم  دقایقی 
و  زمین  با  انسان  نامهربانی  وصف  در 
می توان  انسان  بر  زمین  بخشش های 
باشد.  داشته  ادامه  سال ها  که  زد  حرف 
مقاله امروز هیچ نصیحتی ندارد و فقط 
داشته  نگاهی  خوانندگانش  می خواهد 
باشند، هرچند کوتاه به خودشان، زمین 

و آینده فرزندانشان با زمین.
یکم خردادماه  ماه،  تقویم خرداد  در 
مصرف  بهینه سازی  و  بهره وری  روز 

سمانه واحدیان



19

لل
لم

ن ا
-بی

م 
سال

ی 
دگ

 زن
ک

سب
 

بیست و  محیط زیست.  جهانی  روز  خردادماه  پانزدهم  انرژی. 
پنجم روز ملی گل و گیاه. بیست وپنجم روز جهانی بیابان زدایی. 

روز جهاد کشاورزی است.
زندگی  دیرینه شناسان  کاوش های  جدیدترین  اساس  بر 
به روی زمین از انسان اولیه تا حال در حدود 3 میلیون و 500هزار 
یک  به عنوان  انسان  زندگی  شروع  واقع  در  دارد.  قدمت  سال 
موجود زنده مانند تمامی موجودات زنده دیگر به زمان پیدایش 
حیات به روی کره زمین باز می گردد. انسان با توجه به حکم رانی 
که بر بخش وسیعی از اکوسیستم زمین دارد، نقشی کلیدی در 
تغییرات آب و هوا، جو، خاک و کال حیات زمین بازی می کند که 
همین عامل بروز پدیده ای وسیع و ادامه دار از انقراض گروهی 
زمین شناسی  دوران  طول  در  گونه ها  و  موجودات  از  دسته ای 

کنونی شده است که به عصر انقراض معروف است. 
 ٪10 حدود   2007 سال  از  شده  ارایه  آمارهای  اساس  بر 
کل گونه های حیات ازبین رفته اند و در شرایط فعلی پیش بینی 
آینده حدود 30٪ دیگر گونه ها در  می شود، در طی 100 سال 
انقراض قرارداشته باشند. در عصر کنونی که فعالیت های  خطر 
از 1/3 مساحت  بیش  دارد،  زمین  بر  را  تأثیر  بیشترین  انسانی 
زمین برمبنای نیاز انسانی تغییرکرده است. انسان در حدود ٪20 
استفاده  را  و...(  ) ذخایر معدنی، آب، خاک  منابع طبیعی جهان 
می کند و غلظت دی اکسید کربن در جو از شروع انقالب صنعتی 

تقریبا 30٪ افزایش داشته است.
تنوع زیستی دلیل اصلی بقا همه جانداران از جمله انسان 
که  غذایی  می کنیم،  تنفس  که  هوایی  است:  زمین  بروی 
می خوریم، آبی که می نوشیم و... همه در نتیجه وجود یک تنوع 
اساس  بر  است.  تمام گونه های حیات  از  و سالم  زیستی غنی 
آخرین بررسی ها بشر در حال گذراندن خط قرمز )محدودیت( 
زیستگاه های بومی و رسیدن به زنگ خطر آب و هوایی ست و 
این یعنی سرعتی باال در برهم خوردن توازن زیستی در سطح 
سیاره زمین. این امر سبب کاهش تنوع زیستی گونه های گیاهی 
زندگی  در  یک نواختی  ایجاد  و  منطقه  یک  بومی  جانوری  و 
گونه های گیاهی و جانوری موجود در یک ناحیه خواهدشد که 
خود منجر به افزایش رشد گونه های فرصت طلبی مانند آفت ها 
و علف های هرز خواهدبود. این درحالیست که هیچ گونه ای از 
را  جدیدتر  گونه های  ایجاد  و  زایش  شانس  بزرگ  مهره داران 

ندارند که این به معنای کوتاه ترشدن مداوم زنجیره غذایی ست. 
براساس گزارش سازمان اقتصاد جهانی تهدیدهای بومی و 
نابودی تنوع زیستی در میان ده خطر جدی و تأثیرگذار بر زمین 

در لیست خطرات جهانی در سال 2018 دیده می شود:
نابودی . 1 به  منجر  انسانی  فعالیت های  و  سالح ها 

گونه های زیستی
اتفاقًات و فجایع مهم جوی. 2
بالیای طبیعی. 3
و . 4 هوا  و  آب  تغییرات  با  مقابله  پروژه های  شکست 

سازگاری با محیط
بحران آب. 5
حمله سایبری. ۶
بحران غذا. 7
نابودی زیستگاه های بومی و تنوع زیستی. 8
مهاجرت های ضروری و گاها غیرضروری در مقیاس . 9

وسیع
گسترش بیماری های عفونی و واگیردار. 10

 افزایش جمعیت جهان به خصوص عالقه مندان به زندگی 
که  آن هایست  برای  نابرابر  دنیایی  ساخت  حال  در  شهرها  در 
تازه قدم در مسیر زندگی زمینی گذاشته اند: کودکان متولد شده 
زیاد  احتمال  به  ثروتمند  خانواده های  کودکان  حتی  و  فقر  در 
از ثروت های طبیعی و حمایت زمین آن طوری که والدین شان 
بهره برده اند استفاده نخواهند کرد. شاید زمین زمانی با گرم شدن 
اجازه زنده ماندن و پیشرفت را به انسان ها داد، اما امروزه این 
گرما از کنترل خارج شده و نه تنها سبب بروز خشکسالی است، 
بلکه زمین را برای نسل آینده به گرم خانه ای غیرقابل تحمل 

مبدل خواهد کرد و این بزرگ ترین خطر پیش روی ماست.
سیاره ما در وضعیت بدی بسر می برد؛ با گسترش گازهای 
گلخانه ای هوای شهرها در وضعیت قرمز قرار گرفته، سالمت 
آب ها و اقیانوس ها در حال کاهش و زندگی زیر آب در معرض 
و  پالستیک  و  نابودی ست  به  رو  جنگل ها  است،  جدی  خطر 
با  از کنترل خارج شده اند. تحقیقات نشان می دهد که  زباله ها 
نابودی زیست بوم ها و حیات وحش احتماال هدف ششمین واقعه 

انقراض گونه های زیستی انسان است . 
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و  زمین  نجات  برای  کمکی  می تواند  تکنولوژی  آیا  اما 
انسان باشد؟

ماشین های  و  ربات ها  مصنوعی،  هوش  به  نگاهی  با 
آموزش دهنده، دستیابی به اطالعات دی ان ای )رشته ژنتیک( 
و کشف مواد اولیه جدید و... کامال واضح است که تکنولوژی در 
حال رقم زدن چهارمین انقالب صنعتی جهان است. در آینده  ای 
باغداری عمودی موجب  در حومه های شهرها  نه چندان دور 
ایجاد تغییر در الگوهای تولید و منابع خواهدبود و مزرعه های 
معلق با استفاده از غباری از مواد مغذی زمینه الزم برای سبزشدن 
بذر های معلق در هوا را فراهم می کنند؛ پس سنت های خرید 
خواهد  تغییر  مردم ساکن شهرها  برای  غذایی  مواد  و مصرف 
کرد. استفاده از تکنولوژی ماهواره ای راهی مناسب برای رصد 
و تحلیل اطالعات و موجودات بومی مناطق خارج از دسترس 
انسان است . پهبادها به راحتی می توانند نشان دهند چه گونه ای 
از جانور یا گیاه در چه مناطقی در حال کاهش یا افزایش است 

و باتوجه به این اطالعات می توان شروع به بازسازی و گسترش 
جنگل ها، کاشت گیاهان و ذخیره سازی گونه ها کرد.

از ترکیب توانمندی های طبیعت با تکنولوژی می توان زیر 
با  سازگاری  قدرت  افزایش  موجب  که  داشت  را  ساخت هایی 
ناشی  آسیب پذیری  کاهش  و  ارتجاعی  قدرت  افزایش  محیط، 
الهام  با  شهرهایی  چین  در  می شود.  هوایی  و  آب  تغییرات  از 
از قابلیت های اسفنج )براساس قوانین طبیعت( در حال ساخت 
هستند که قادر به مقاومت در برابر سیل، ذخیره آب با کیفیت 
عالی و حمایت از اکوسیستم طبیعی موجود در منطقه می باشند.

تکنولوژی های نوظهور و حتی تکامل یافته مجموعه ای از 
خطرات احتمالی و فرصت های خاص هستند؛ یعنی همان طور 
هم  اندازه  همان  به  باشند،  کارآمد  و  گره گشا  می توانند  که 
می توانند خطرساز و نابودکننده باشند. شاید آن ها برای نجات 
و  اما چه عمدی  باشند،  انسان  بهترین دستیاران  زیستی  تنوع 
پیش بینی نشده  یا شرایط  و  تصادف  برحسب  و  غیرعمدی  چه 
می توانند به نابودی تنوع زیستی منجر شوند. تکنولوژی واقعًا 
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می تواند از ما و سیاره ما حمایت کند، اگر به گونه ای تولید شود 
که هم نوآورانه باشد و هم تمامی نکات مرتبط و مشروط برای 
مصلحت  تأمین  از  باشند؛  دارا  را  منفعت شان  همه جانبه  اثبات 
حکومت مرکزی، منفعت جامعه بشری، دیدگاه علمی و تجاری 
گرفته تا رفع نیازهای مردم بومی و دولت های محلی، کسانی که 
متولیان اصلی حفظ، نگهداری و حمایت از اکوسیستم طبیعی و 

زندگی زمین هستند.
در  مهمی  کلید  مسئولیت پذیری  و  آگاهی  بدانیم  باید  پس 

پروسه طراحی، تولید و یا گسترش هرنوع تکنولوژی است.
انسان  تکنولوژی به تنهایی نمی تواند برای نجات زمین و 
کاری انجام دهد در واقع االن وقت آن است که تصمیم بگیریم 
که ما  روی چه زمینی می خواهیم زندگی کنیم ؟ و یادمان باشد 
که مشکل ما نیستیم، مشکل آنجایی است که هیچ مایی وجود 
ندارد. جمله معروفی می گوید: همه قصد تغییر دنیا را دارند ولی 
کسی آماده تغییردادن خویش برای دنیا نیست. شاید االن وقت 

آن رسیده باشد که به خودمان بیاییم و بپرسیم: 
من برای زمین چه کرده ام؟ آیا اینقدر کیسه پالستیک الزم 
است؟ آیا نمی خواهم برای خرید از فروشگاهی که چند کوچه یا 

چهارراه باالتر است به جای استفاده از ماشین، پیاده روی کنم؟ 
اگر تک تک انسان ها جواب های درست را پیدا کنند هنوز هم 
زمین را می توان نجات داد و هنوز هم می توان زیبایی اولیه اش 

را به او بازگرداند.
برگردیم به ابتدای داستان

ویروس  انسان  و  است  بیمار  زمین  که  می شود  گفته 
ایجادکننده این بیماری و این غیرقابل انکار است که ما یعنی 
واقعی  معنای  به  زمین  مخلوقات  از  یکی  عنوان  به  انسان 
تغییرات جوی  و  از گرمای هوا  نابود کرده ایم. جدای  را  زمین 
هیچ مخلوقی به اندازه انسان حریص نیست، ما بیش از آنچه 
به  رسیدن  راه  در  و  می کنیم  دریافت  داریم  نیاز  و  می خواهیم 

خواسته های مان زمین را نابود می کنیم.
تهدیدهای  با  هم  کنار  در  باید  شرایط  این  در  و  االن 
کنیم  کمک  زمین  طبیعت  و  زمین  به  و  کنیم  مبارزه  طبیعت 
تا توانایی هایش را برای حفظ بقای هر موجود زنده ای از جمله 

خودمان بکار گیرد. 
از  را  آن  بلکه  نمی بریم،  ارث  به  اجدادمان  از  را  زمین  ما 

فرزندا  ن مان به امانت می گیریم. 
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حانیه جهان تیغ

واضح اسـت کـه تعارضات میـان طبیعت و کشـاورزی باید 
بادقـت رفع شـود. حفاظت از آسـیب پذیرترین افراد، سـوءتغذیه 
و ناامنـی غذایـی بایـد در اولویـت قرارگیـرد. هماهنگـی بیـن 

حفاظـت از طبیعـت و کاهـش فقـر بایـد تمرکز اصلی باشـد.
امـروزه تقریبـًا بیشـتر مـواد غذایـي از زمین بدسـت می آید. 
باتوجـه بـه افزایـش جمعیـت مـواد غذایـی ارگانیـک رو بـه 
نمـودار صعـودي حرکـت مي کنـد بنابرایـن تدابیـر الزم بایـد 

صورت گیرنـد.
غذاهـاي ارگانیـک عبارتنداز غذاهاي حیوانـي و گیاهي که 
در تولیـد آن از سیسـتم هاي طبیعـي استفاده شـده و اصـالح 
قارچ کـش،  حشـره کش،  شـامل  شـیمیایي  مـواد  و  ژنتیـک 

آفت کـش و علف کش هـا بـکار نرفتـه باشـد.
مـواد  آغشـته نکردن  و  زیسـت  محیـط  از  طرفـداري 
غذایـي بـا مـواد شـیمیایي و تهیـه غـذاي پـاک، از اهـداف 
مهـم در تولیـد غـذاي ارگانیـک اسـت، یعنـي به هم نـزدن 
آب،  چرخـه  مثـل  حیاتـي  چرخه هـاي  و  طبیعـت  قوانیـن 

چرخـه کربـن و دنیایـي عـاري از سـم.
در ایـن مطلـب بـا طرز درسـت کردن یـک نوع غـذا که از 

دل طبیعـت بدسـت می آید آشـنا می شـویم.
 دسـتور پختـی کـه خواهیددیـد بـدون گوشـت و سرشـار 
از مـواد مغـذی و پروتئیـن اسـت. ایـن غـذا را می توانیـد در 
هروعـده ای که دوسـت داشـتید میـل کنید، اما اگـر می خواهید 

 غذای
ارگانیک
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روش آماده سازی سس مارینارا

روش تهیه این سـس بسـیار ساده اسـت، چند عدد 
گوجه فرنگـی تـازه را پـوره می کنیـد و بـه همراه سـیر، 
پیـاز و هـر نـوع سـبزیجاتی کـه دوسـت داریـد درون 
قابلمـه روی حـرارت بگذاریـد. خـوب هـم بزنیـد و تـا 
همـه مـواد نـرم و بـا هـم ترکیـب شـوند. سـس شـما 

اسـت. آماده 

بـرای شـام آن را سـرو کنیـد بهتراسـت چنـد سـاعت قبـل از 
خوابتـان باشـد چـون هضـم پروتئین بـاالی آن ممکن اسـت 

بـرای خـواب شـبتان مشـکل بـه وجود بیـاورد.

مواد الزم

یک قاشق غذاخوری روغن زیتون خالص
3 قاشق غذاخوری موسیر خرد شده

یک قاشق چای خوری رزماری تازه و خردشده
به اندازه یک بند انگشت پودر فلفل قرمز

یک حبه سیر که ریز خردشده باشد
یـک دوم فنجـان سـس مارینـارا کـم نمـک )دسـتور این 

سـس را در ادامـه خواهیـم گفـت(
یک قوطی کنسرو نخود خشک نشده

دو فنجان اسفناج تازه
یک چهارم قاشق چای خوری نمک

یک هشتم قاشق چای خوری فلفل سیاه
4 عدد تخم مرغ بزرگ

5۶ گرم پنیر پیتزا

روش پخت

1- یـک ماهـی تابـه بـزرگ را روی حـرارت متوسـط رو 
بـه بـاال گـرم کنیـد. بـه ماهی تابـه روغـن اضافه کنیـد، خوب 

تکانـش دهیـد تـا همـه ماهی تابـه چرب شـود.
2- موسـیر، رزمـاری، فلفـل قرمـز و سـیر را اضافـه کنید. 
بـه مـدت دو دقیقـه یـا تـا زمانـی کـه موسـیر ها نـرم شـوند 

بـه پختـن ادامـه دهیـد، مـواد را مرتـب هـم بزنیـد.
3- سـس مارینارا و نخـود را اضافه کنیـد. محتویات ماهی 

تابـه را به جـوش بیاورید.
4- اسـفناج، نمک و فلفل سـیاه را اضافه کنید. تخم مرغ ها 
را روی محتویـات ماهـی تابـه بشـکنید. به مـدت 15 دقیقه یا 
تـا زمانی که سـفیده تخـم مرغ ها کامـاًل آماده شـوند پختن را 
ادامـه دهیـد. زرده هـا نبایـد کاماًل پخته و سـفت شـوند. پس از 

پخـت تا غذا داغ اسـت رویـش پنیر پیتـزا بریزید.
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شهین بحرینی

پای به دورانی گذاشته ایم که پیشگیری اولیه در قله بهداشت 
روانی قرارگرفته است. جسم سالم، برای روان سالم و روان سالم 
برای جسم سالم، یکی از تضمین کننده های سالمت جسمانی 
سالمتی  ضامن  سبزیجات  روزانه  مصرف  می باشد.  سبزیجات 
شخص می باشد. مصرف سبزیجات از بروز بیماری های مزمن 
پیشگیری  چاقی  و  سرطان  دیابت،  قلبی،  بیماری های  مانند 
می نماید. مقدار سبزیجات مورد نیاز بدن با توجه به هرم راهنمایی 
غذایی به طور کلی روزانه 200 گرم می باشد که این مقدار برای 
سالمندان باالی هفتاد سال و نوجوانان و کودکان کمتر است. 
براساس تحقیقات جدید رنگ سبزیجات در طبقه بندی خواص 
آنان نقش دارد از این رو مصرف سبزیجات با رنگ های متنوع 
سبزیجات  در  رنگ ها  واقع  در  می گردد.  توصیه  برای سالمت 
بر خواص منحصر بفرد آن ها اشاره دارد. مصرف سبزیجات با 
رنگ های متفاوت امکان بدست آوردن باالترین نتیجه را برای 
شخص ممکن می سازد و سیستم ایمنی بدن را قوی تر می سازد 

و موجب طول عمر بیشتر شخص می گردد.

خواص کلی سبزیجات

رابطه مصرف سبزیجات و الغری

پایین، حجیم و سیرکننده هستند  دارای کالری  سبزیجات 
و مصرف زیاد آنان در مقایسه با سایر مواد غذایی بسیار کمتر 
موجب ؟؟؟ از این رو مصرف مداوم و روزانه سبزیجات و میوه  ها 

برای پیشگیری از چاقی ضروری و اثربخش است.

با مصرف سبزیجات خطر دیابت را کاهش دهید

قند  تازه  سبزیجات  خصوصًا  سبزیجات  میوه  ها،  برعکس 
بسیار کمی دارد. قند در نوع های متفاوت آن در بدن به گلوکز 

تبدیل می شود و این پدیده موجب تغییرات در سطح قند خون 
می گردد و بنابراین دانستن مقدار هیدروکربن و در نتیجه قند 
برای بیماران دیابتی ضروری است. مصرف سبزیجات باالنس 
قند خون را بسیار کمتر از سایر مواد غذایی دچار تغییر و تحول 
بدن  به  معدنی  امالح  و  ویتأمین  ها  رسانیدن  و موجب  می کند 
دیابتی  بیماران  رژیم  در  سبزیجات  مصرف  بنابراین  می گردد. 
و پیشگیری از بیماری نقش مهمی را ایفامی نمایند. سبزیجات 
حاوی فیبر، آنتی اکسیدان ها و امالح معدنی فراوان و ترکیبات 
دیگری هستند که خطر پیشرفت دیابت نوع دوم و عوارض آن 

را کاهش می دهند.

فعالیت  در  منیزیم  و  هستند  منیزیم  از  سرشار  سبزیجات 
ایفامی نماید. سطح منیزیم معمواًلً در  را  انسولین نقش مهمی 
مانند  سبز  برگ  دارای  سبزیجات  است.  پایین  دیابتی  بیماران 

اسفناج منبع خوبی از منیزیم هستند.

با مصرف سبزیجات از بیماری های قلبی پیشگیری کنید

چون  و  است  پایین  بسیار  سبزیجات  در  موجود  چربی 
سبزیجات فاقد کلسترول می باشند، مصرف آنان برای سالمت 
قلب تجویز می شود. رژیم غذایی چرب، احتمال مبتالشدن به 

بیماری  های قلبی و عروقی و سرطان را افزایش می دهد.
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معرفی سبزی های پرخاصیت

خواص شوید

زیادی  فواید  ما  سالمتی  برای  شوید 
دارد. از خواص سبزی شوید می توان به کاهش 
اسپاسم  های عضالنی کمر اشاره کرد. تخم شوید هم 

می تواند ناراحتی معده، بی خوابی و نفخ معده را رفع کند.

امالح معدنی مهم  از  پتاسیم یکی 
از  برای بدن است که فعالیت بسیاری 
آنزیم  های بدن به وجود آن وابسته است 

کمبود پتاسیم در بدن می تواند زمینه ساز 
حمالت قلبی باشد. پتاسیم روزانه مورد نیاز 

بدست  سبزیجات  روزانه  مصرف  طریق  از  بدن 
می آید. سبزیجاتی مانند جعفری، کرفس، لوبیا، سبوس 

در  و  پتاسیم  تأمین  برای  خوبی  منابع  زمینی  سیب  و  گندم 
نتیجه سالمت قلب هستند.

پیشگیری  در  ماده  این  هستند.  فوالت  حاوی  سبزیجات 
به  دلیل  همین  به  است.  مفید  عروقی  و  قلبی  بیماری  های  از 
افرادی که یک بار دچار سکته شده اند مصرف مرتب کلم تجویز 
می شود. این خاصیت در کلم بنفش به علت لیکوپن موجود در 

آن چند برابر است.

خواص ریحان 

ضد  یبوست،  ضد  خوشبوست.  و  معطر  بسیار  سبزی  این 
تشنج، رفع کننده سردرد های عصبی )میگرن( و سرگیجه است 
و به دلیل ترکیبات آرام بخش برای رفع بی خوابی  های اضطرابی 

مؤثر بوده و مسکن خوبی به شمار می رود.
رفع  برای  و  می کند  زیاد  را  شیرده  مادران  شیر  ریحان، 
التهاب کلیه مفید است. این سبزی نفاخ نیست و اسپاسم  های 

معده را برطرف می کند.

رابطه مصرف سبزیجات و پایین آوردن فشارخون

هستند.  پایینی  بسیار  سدیم  میزان  دارای  تازه  سبزیجات 
سدیم در بسیاری از مواد غذایی یافت می شود جذب بیش از حد 
سدیم توسط بدن، باعث بروز فشارخون باال می گردد. سبزیجات 
یا کنسروی،  تازه نسبت به سبزی های بسته بندی فریزری و 
سبزیجاتی  همچنین  هستند.  سدیم  از  کمتری  مقدار  حاوی 
مانند کرفس و ریواس به علت دارا بودن پتاسیم فراوان موجب 

کاهش فشار خون می شوند.



26

ی
- تغذیه و آشپز

ی سالم 
ک زندگ

سب

خواص تره

از خواص سبزی تره می توان به کاهش فشار و کلسترول 
و  است  ادرارآور  که  بوده  پتاسیم  دارای  تره  کرد.  اشاره  خون 

می تواند سموم بدن را دفع کند.
همچنین تره دارای منیزیم است که به جلوگیری از سرطان 
روده و پروستات و همچنین درمان سوءهاضمه کمک می کند. 
از خواص سبزی تره می توان به کاهش سوزش معده و یبوست 

و بواسیر اشاره کرد.
رفع ناراحتی های طحال، درمان نقرس و درد مفاصل مفید، 

افزایش تمایالت جنسی و... از دیگر خواص تره است.

خواص ترخون

است. وجود چند  تلخ  و کمی  دارد  تندی  این سبزی عطر 
برگ ترخون در سبزی سفره اشتها را تحریک و نفس را خوشبو 
می کند. بوی تند آن موجب مهار رشد میکروب های پوست و 
کاهش بوی بد بدن می شود. ترخون به جهت اسانس تندی که 
به همراه غذا  بوده و مصرف آن  دارد جایگزین مناسب نمک 
برای بیماران قلبی، افراد مبتال به فشار خون یا اشخاصی که 

رژیم غذایی بی نمک دارند توصیه می شود.

خواص جعفری

این سبزی سرشار از ویتأمین و امالح معدنی آهن، کلسیم 
و فسفر است. عادت ماهانه را تنظیم و خون را تصفیه می کند، 

همچنین روده ها را ضد عفونی می کند.
غذای  در  گیاهی  آهن  بودن  دارا  دلیل  به  جعفری  مصرف 
روزانه افراد کم خون یا بچه هایی که روند رشد ضعیفی دارند 

توصیه می شود.

این سبزی اعصاب را تقویت کرده و به هضم غذاهای پرچرب 
کمک می کند و یک آرامبخش مالیم است. ترخون سم زدای 
خوبی است و موجب تسکین درد و رفع مشکالت قاعدگی از 
جمله تهوع و ضعف می شود. این سبزی قدرت دفاعی بدن را 

باال برده و از شدت بیماری های ویروسی می کاهد.

خواص گشنیز

ندارد.  خوشایندی  بوی  و  دارد  سردی  طبیعت  سبزی  این 
و  را جعفری چینی می نامند. گشنیز فشار  این سبزی  چینی ها 
قند خون را کاهش داده، عطش و تهوع را رفع می کند و مسکن 
خوبی است. تقویت کننده قلب، مغز و معده است. ضد اسپاسم، 
معرق و محرک اشتهاست و بهترین داروی کبد و طحال است.

این سبزی جوش های پوستی و دهانی ناشی از گرمی  غذاها 
را رفع کرده و تمایالت جنسی را مالیم می کند. مقدار زیاد آن 
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خواب را پریشان، عادت ماهیانه را نامنظم و مصرف کننده را 
دچار گیجی، بی حسی و خوابی عمیق می کند.

خواص نعنا

از خواص نعناع می توان به درمان سرماخوردگی، بیماری های 
معده و تنظیم فشارخون، کاهش درد های دستگاه گوارش شامل 

درد معده، روده، نفخ، دل پیچه، تهوع و اسهال و... اشاره کرد.
سرفه،  آنفلوانزا،  سرماخوردگی،  درمان  برای  همچنین 
سکسکه  و  قلب  تپش  بواسیر،  عصبی،  و  روحی  ناراحتی های 

می توانید از خواص سبزی نعناع استفاده کنید.

خواص شاهی

دارای  و  بوده  کلیه ها  فعالیت  محرک  شاهی  سبزی 
ویتأمین های A ،C و جزء آنتی اکسیدان های قوی است. شاهی 
قند خون و لکه های قهوه ای و کک و مک را کاهش می دهد.

همچنین طبق اطالعات بدست آمده شاهی چربی و کلسترول 
بد خون را کاهش می دهد.

برای دفع سنگ کیسه صفرا، مثانه و کلیه از خواص سبزی 
شاهی استفاده کنید.

خواص پیازچه

از خواص پیازچه هم می توان به ویتأمین C موجود در آن، 
کاهش قند خون، کاهش کلسترول خون باال، کاهش فشار خون 
باال، کاهش خطر پیشرفت سرطان کولون و دیگر سرطان ها، 

کاهش التهاب و... اشاره کرد.
ایمنی  ارتقاء سیستم  پیازچه دارای ویتأمین C بوده که به 
منیزیم،  فیبر،  دارای  پیازچه  همچنین  می کند.  کمک  بدن 
ویتأمین B6، پتاسیم و مس می باشد و برای سالمتی ما فواید 

زیادی دارد.

خواص تربچه

و  سرطان  درمان  به  می توان  تربچه  سبزی  خواص  از 
خاصیت  تربچه  اشاره کرد.  سرطانی  سلول های  از  پیشگیری 

ضدعفونی کنندگی داشته و اشتهاآور خوبی است.
تربچه آن قدر مفید است که می تواند بدن را به یک دستگاه 

سالم تبدیل کند.
و  دهان  بیماری های  که  بوده   C ویتأمین  دارای  تربچه 
پوسیدگی دندان ها را کاهش می دهد. برگ های تربچه از خود 

تربچه ویتأمین C بیشتری دارند.
و  گواتر  به  مبتال  بیماران  برای  تربچه  در   C ویتأمین 

کسانی که سنگ کلیه و کیسه صفرا دارند مفید است.
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شاغلهاهممیتوانندبدنیسالمداشتهباشند
احسان جعفری

انسان ها به صورت ناخواسته در خدمت زمین قرار می گیرند 
و مشغله های روزمره، به اجبار فرصت ورزش کردن و تالش 
برای رسیدن به آمادگی جسمانی باال را از آن ها می گیرد. 
مبحث  دو  به  می خواهیم  تندرستی  و  ورزش کردن  برای 

انسان در خدمت زمین و زمین در خدمت انسان بپردازیم .

انسان در خدمت زمین

مبحث اول که انسان در خدمت زمین می باشد، اختصاص 
پیدا می کند به انسان های پرمشغله که از کم ترین فرصت 
را  استفاده  بیشترین  باید  بین کارهای روزمره خود  آزاد در 
برای ورزش کردن و باالبردن آمادگی جسمانی خود ببرند .

این انسان ها می توانند در مرحله اول با رعایت تغذیه مناسب 
در طول شبانه روز گام محکمی در جهت سالمتی بردارند 
کالری کمتری  بتوانند  ورزشی  فعالیت  انجام کمترین  با  تا 

دریافت کنند تا دچار اضافه وزن نشوند .

ترکیبی است که برای سالمت بدن و روح تأثیرگذار است 
و  این وعده های غذایی سالم  بر  باید حفظ شود، عالوه  و 
متعادل در بهبود کار مؤثر است. هر شخص با توجه به بدن 
و فعالیت خود باید رژیم غذایی متعادلی داشته باشد و این 
مبتال  از  جلوگیری  و  سالمت  حفظ  در  ضروریات  از  یکی 

شدن به بیماری هاست.
یک کارمند می تواند برای ناهار ساندویچ بخورد به شرطی 
باشد،  چربی  کم  و  سبزیجات  از  سرشار  ساندویچ  این  که 
عالوه بر این باید بهداشت از طرف کارفرما و کارمند حتمًا 
و  آمار  ملی  موسسه  توسط  که  مطالعه ای  در  شود.  رعایت 
مطالعات اقتصادی )INSEE( انجام شد نشان داد در بیست 
می کنند،  ناهار  شاغل صرف  افراد  که  زمانی  گذشته  سال 
کاهش یافته است و این خود تأثیرات مضر بر روی سالمت 
انسان دارد؛ ۶0 درصد مدیران و کارمندان ناهار را به کل 
فراموش می کنند و وقتی برای صرف ناهار ندارند، با اینکه 
واقعًا  فکری  مهارت های  و  فیزیکی  تعادل  برای  ناهار 

ضروری و الزم است.
هر فرد متناسب با کاری که انجام می دهد باید یک رژیم 
ناهار صرف  برای  که  زمانی  و  باشد  داشته  متعادل  غذایی 
می شود، باید همراه با آرامش و گفت وگو با همکاران باشد، 
زیرا برای تسکین روح بهتر است. در وعده های غذایی در 
با غذا، ساالد  لبنی، سبزیجات خام همراه  محیط کار مواد 
مفید  بسیار  کلسیم  مصرف  و  سالم  نوشیدنی  بدون سس، 
است. سعی کنید در این وعده غذایی )ناهار( نمک را کاهش 

دهید.

افرادی که کار فیزیکی دارند

اگر کار فیزیکی دارید وعده غذایی باید با انرژی مصرف شده 
مطابقت داشته باشد؛ برای این افراد بهتر است غذاهایی که 
باعث تقویت ماهیچه ها می شود و دارای پروتئین هستند- 
مانند گوشت و ماهی- مصرف کنند. عالوه بر آن، گوشت 
ترکیب  باعث  معدنی  ماده  این  که  است  آهن  دارای  قرمز 
حفظ  برای  و  می شود  خون  قرمز  سلول های  هموگلوبین 

در این بخش به رژیم مناسب افراد شاغل می پردازیم: 
در وعده های غذایی در محیط کار مواد لبنی، سبزیجات خام 
همراه با غذا، ساالد بدون سس، نوشیدنی سالم و مصرف 
غذایی  وعده  این  در  کنید  است، سعی  مفید  بسیار  کلسیم 
ساعت  طول  در  افراد  اکثر  دهید.  کاهش  را  نمک  )ناهار( 
یک  که  در صورتی  می کنند  بی دقتی  تغذیه  نظر  از  کاری 
رژیم غذایی متعادل می تواند در سالمت بدن تأثیر زیادی 
داشته باشد. یک رژیم غذایی متعادل فقط به خانه محدود 
نمی شود؛ در واقع مقدار مناسب غذا و مناسب با نیاز بدن، 
منظم،  طور  به  غذایی  وعده های  و  غذایی  محصول  تنوع 
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شکل ماهیچه ها ضروری است. افرادی که فعالیت شان زیاد 
ماکارونی،  مانند  دارند،  کربوهیدرات  به  بیشتری  نیاز  است 
آن ها  غذایی  منوی  در  باید  که  نان  یا  زمینی  سیب  برنج، 
مواد  و  لبنی  محصوالت  باید  افراد  این  شود.  گنجانده 
حاوی ویتأمین D مانند تخم مرغ و کره که از استخوان ها 
و  فیبر  دارای  که  سبزیجات  و  میوه  و  می کنند  محافظت 

ویتأمین هستند مصرف کنند.

افرادی که کار کم تحرک دارند

کمتری  انرژی  نشسته اند  بیشتر  این که  علت  به  افراد  این 
مصرف می کنند. مطالعات اخیر نشان داده افرادی که کارهای 
کم تحرک انجام می دهند معمواًلً اضافه وزن پیدامی کنند یا 
چاق می شوند، بنابراین الزم است تعادل را در غذا خوردن 
)مانند  حیوانی  پروتئین  از  متشکل  غذایی  و  کنند  رعایت 
)مانند سویا، جو، گندم  نباتی  گوشت، ماهی و تخم مرغ(، 
و بلغور(، کربوهیدرات )مانند غالت، حبوبات، سیب زمینی، 
آجیل،  آواکادو،  زیتون،  روغن  کره،  )مانند  چربی ها  میوه(، 
بادام و پنیر(، ویتأمین ها و عناصر کمیاب که در آب، میوه ها 
و  نوشیدن آب  البته  دارد مصرف کنند.  و سبزیجات وجود 

ورزش هفتگی فراموش نشود.

خورده شود و دو میان وعده در طول شب؛ یکی نیمه شب 
و دیگری حدود 4 صبح میل کنند. شاغلین شب برای شام 
ساالد، غالت  سبزیجات،  میوه،  مانند  غذاهایی سبک  باید 
گیاهی  چای های  و  لبنی  محصوالت  و  شیر  سبوس دار، 

مصرف کنند.
شاغلین باید از خوردن غذاهای چرب، شیرین و کافئین دار 
خودداری کنند. به منظور اجتناب از اختالالت گوارشی باید 
بگذارند.می توان  خوردن  غذا  برای  وقت  دقیقه   30 حداقل 
مقداری از غذایی که برای ناهار آماده می شود را برای شب 
هم بگذارند. افراد شاغل در صورت حفظ کردن رژیم غذایی 
می توانند از خطر هیپوگلیسمی، ازدست دادن تمرکز و حافظه 
باعث  شده  ذکر  غذایی  رژیم  رعایت  با  و  کنند  جلوگیری 

کاهش خطر اضافه وزن و چاقی شوند.
باید صبح و بعد  انسان هایی که روز شلوغی پیش رو دارند 
از بیدارشدن و قبل از سرکاررفتن با انجام حرکات کششی 
روزشان  ترتیب  این  به  بیدارکنند،  را  خود  بدن  نرمشی  و 
انجام  حین  و  روز  طول  در  و  شروع  نسبی  آمادگی  با  را 
کار کمتر دچار خستگی و بی حوصلگی شوند. همچنین این 
دسته از انسان ها می توانند در هنگام کارکردن با منقبض و 
منبسط کردن عضالت مختلف بدن، بدون این که بخواهند 
راه بروند یا فعالیت سنگینی داشته باشند، عضالت را درگیر 
ورزشی  فعالیت  حداقل  برای  خود  بدن  و  کنند  تحریک  و 

حین انجام کار آماده کنند.
انسان های پرمشغله بعد از پایان یک روز سخت می توانند 
با پیاده روی در یک مسیر کوتاه از محل کار تا منزل، بدن 

خود را در حد متوسط آماده نگه دارند.

زمین در خدمت انسان

می گیرد،  قرار  انسان  خدمت  در  زمین  که  دوم  مبحث  در 
اختیار  در  مبحث  این  برد.  زیادی  بهره های  می توان 
انسان هایی قرارمی گیرد که وقت برای ورزش کردن در اختیار 
خودشان هست و هر زمان و مکانی که بخواهند را می توانند 
برای خود فراهم کنند، به طور مثال کسی که بخواهد وزن 
کم کند هم می تواند در پارک ها و یا پیست های دوومیدانی 
به دویدن بپردازد، یا در استخر شنا کند، کوهپیمایی کند و 
خیلی راه های دیگر که می شود زمین را در خدمت خودش 

افرادی که کار شبانه دارند

کار شب ساعت بیولوژیکی را مختل می کند و اغلب منجر 
باعث  گاهی  و  می شود  غذایی  رژیم  در  تعادل  عدم  به 
افزایش وزن می شود؛ این افراد به منظور مقاومت در برابر 
خواب آلودگی و هوشیار بودن باید برنامه غذایی متفاوت و 

بهتر است 5 وعده غذایی داشته باشند.
افرادی که کار شبانه دارند باید قبل از خوابیدن وعده غذایی 
سبک میل کنند؛ ناهار این افراد باید طبیعی باشد، شام قبل 
 )20:30 الی   19:30 ساعت  حدود   ( کار  محل  به  رفتن  از 
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را  استفاده  بیشترین  دارد  اختیار  با وقتی که در  تا  قراردهد 
برای باالبردن سطح آمادگی بدن خود ببرد .

۹ توصیه به افراد شاغل برای رسیدن به تناسب اندام 

که  دارد  وجود  جدیدی  سالم  غذاهای  خوردن:  سالم   -1
تهیه کردن  روی  ابتدا  آبمیوه.  تا  کلم  از  یکدیگرند،  مکمل 
میوه، سبزیجات و پروتئین متمرکز شوید، بهترین راه برای 

استفاده قراردادن آن در وعده های غذایی است.

بسیار آسان است اما این رفتار مشکل جدی برای سالمتی 
ایجادمی کند و مانع خواب خوب در شب می شود. نوشیدن 
آماده  و  پرانرژی  یکباره  به  را  شما  کافئین ها  و  انرژی زاها 
ذخیره  را  شما  انرژی  سالم  عادت های  اما  می کند،  فعالیت 

می کند. به همین دلیل نباید زیاد از انرژی زاها بنوشید.
بعضی  یوگا،  افراد  بعضی  برای  کارهای ضد استرس:   -7
دیگر کتاب خواندن و... کمک می کند که استرس شان کاهش 
پیداکند. با زمان دادن برای استراحت در واقع استرس خود 
را پایین می آورید و این باعث می شود بدن شما سالم تر و 

مغزتان کمتر آسیب ببیند.
و  بازی  برای  فقط  اقوام  و  حمایت شبکه ای: دوستان   -8
خنده نیستند، آن ها واقعًا از لحاظ ذهنی، جسمی و احساسی 
برای  شبکه ای  قوی  حمایت های  با  مردم  هستند.  مهم 

غلبه بر مشکالت در زندگی بهتر هستند.
یا  است  واقعی  زندگی  برداشتن:  عقب  به  قدم  یک   -9
تالش  می خواهید  اندام  تناسب  و  سالمتی  وقتی  مرگ؟ 
را رعایت کنید،  کنید. شما نمی توانید در همه چیز سالمت 
مثاًلً در غذا. هر وقت شما گزینه سالمت را انتخاب کنید 
در واقع خود را در معرض آن قرار دارید و شما راه درست 

را انتخاب کردید.
کردن  ورزش  برای  وقت  بهترین  تحقیقات  آخرین  طبق 
برای  الزم  اکسیژن  که  است  فضایی  در  و  شب  تا  عصر 
انجام ورزش های هوازی مانند دویدن و یا دوچرخه سواری 

موجود باشد .

بهترین ساعات ورزش

فواید ورزش صبحگاهی

بر اساس پژوهش های انجام شده است، ورزش صبحگاهی 
موجب کاهش فشار خون و بهبود خواب شبانه می شود. در 
شد.  بررسی  خون  فشار  روی  ورزش  تأثیر  پژوهش،  یک 
از  عده ای  خواب  الگوی  و  خون  فشار  سطح  پژوهشگران 
مردان و زنان 40 تا ۶0 ساله را برای مدتی زیر نظر گرفتند. 
این عده می بایست سه وعده ی 30 دقیقه ای در هفته در سه 
زمان ِ 7 صبح، 1 بعد از ظهر و 7 غروب تمرینات ورزشی 

مالیم انجام می دادند.
ورزش  که  مشاهده کردند  شگفتی  کمال  در  پژوهشگران 
7 صبح در مقایسه با ورزش 1 بعد از ظهر و 7 غروب در 
کاهش فشار خون و بهبود خواب مؤثرتر است. نتایج پژوهش 

از غذاهای  اگر شما  به دست آوردن مواد مغذی: حتی   -2
بدون  را  مواد مغذی مهم  اوقات  استفاده کنید، گاهی  سالم 
اطالع ازدست می دهید؛ موادی مثل روی، آهن و ویتأمین ها 
که برای سطح انرژی شما مهم است. مطمئن شوید که شما 

به مقدار کافی مواد مغذی گرفتید یا نه.
 3- منظم ورزش کردن: شگفت زده می شوید که چگونه 
از منظم ورزش کردن احساس خوبی به شما دست می دهد 
تا   15 روزانه  شما  اگر  خواهدبود.  آسان  چقدر  امر  این  و 
20 دقیقه ورزش کنید، می توانید سطح انرژی خود را باال 

ببرید و خطر ابتال به بیماری را کاهش دهید.
یا  میزتان  پشت  می توانید  شما  که  هست  ورزش هایی 
بدون  کار  این  بدهید.  انجام  هستید  خانه  در  که  هنگامی 
احساس  عرق کردن  و  خستگی  ایجاد  و  باشگاه  به  رفتن 

خوبی به شما می دهد.
بسیار  سالمتی  برای  خوابیدن  خوب  خوابیدن:  خوب   -4
به  دارد  اهمیت  بسیار  شب  در  خواب  کیفیت  است.  مهم 
شب  طول  در  این که  نه  باشد،  عمیق  خواب  که  شرطی 
چندبار از خواب بپرید و به این فکرکنید که فردا قرار است 

چه کاری انجام دهید.
5- اولویت های بندی: لیستی از کارها به ترتیب اهمیتی که 
دارند تهیه کنید. برای انجام دادن کارها نگاهی به کل لیست 

بیندازید و گزینه ای که اهمیت بیشتری دارد انجام دهید.
نوشیدنی ها  از  انرژی گرفتن  انرژی زاها:  محدودکردن   -۶
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از کاهش 10 درصدی فشار خون عده ای بود  فوق حاکی 
که در ساعات اولیه ی صبح ورزش کرده بودند. مشاهده شد 
داشته است.  دوام  روز  در طول  فشار خون  کاهش  این  که 
خواب  عالوه بر  پژوهش  در  شرکت کنندگان  از  دسته  این 
طوالنی تر و چرخه ی خواب باکیفیت تر در شب، 25 درصد 

اُفت فشار خون شبانه داشتند.
سازوکارهای فیزیولوژیکی مولد این تغییرات هنوز شناخته شده 
نیست، با این حال پژوهشگران به خوبی می دانند که چنانچه 
کیفیت  می خواهید  یا  دارید  احتیاج  خون  فشار  کاهش  به 
خواب تان را بهبودببخشید، احتمااًل 7 صبح زمان مناسب تری 
برای ورزش کردن شماست. پس اگر در معرض بیماری های 
قلبی قراردارید، به فشار خون باال دچار هستید یا از اختالالت 
خواب رنج می برید، خودتان را به ورزش صبحگاهی منظم 
عادت دهید. البته ناگفته نماند که ورزش بعد از ساعات کاری 

نیز فواید متفاوت دیگری دارد که در ادامه مرور می کنیم.

اواخر شب  یا  ترشح می شوند در عده ای که هنگام غروب 
یافت.  افزایش  توجهی  قابل  مقدار  به  کرده بودند  ورزش 
کرد.  اُفت  افراد  این  گلوکز خون  که  مشاهده شد  همچنین 
تیروتروپین  و  کورتیزول  افزایش  نشان دهنده  مطالعه  این 
با  خوبی  به  بدن  سوخت وساز  یعنی  بود؛  گلوکز  کاهش  و 
این رو، شاید  از  تمرینات ورزشی منظم سازگار شده است. 
بد نباشد که زمان ورزش کردن تان را از اول صبح به بعد از 

ساعات کاری تغییر دهید.
صبح ها  معمواًلً  حرفه ای  ورزشکاران  که  گفته می شود   
آموزش فنی می بینند و بین ساعت 4 تا ۶ عصر تمرینات 
ورزشی سنگین انجام می دهند. البته این نسخه به درد همه  
در  دیگر  بعضی  و  افراد صبح ها  از  بعضی  نمی خورد، چون 
برای  زمانی  چه  این که  پس  هستند.  پرانرژی تر  روز  اواخر 
شخصی  انتخاب  به  دقیقا  است،  مناسب تر  ورزش کردن 
این که  از  قبل  می کنیم  پیشنهاد  دارد.  بستگی  فرد  خود 
به  را  روزمره ی تان  پرمشغله ی  برنامه ی  از  خاصی  ساعت 
با خودتان فکرکنید که  ابتدا  ورزش کردن اختصاص دهید، 
نتیجه  این  به  چنان چه  چیست.  ورزش کردن  از  هدف تان 
و  افزایش دهید  را  قلب تان  رسیدید که می خواهید سالمت 
خواب شبانه ی باکیفیت تری داشته باشید، ورزش صبحگاهی 
از  اندام و دوری  تناسب  دنبال  به  اگر  اما  انتخاب کنید.  را 
هستید،  دیابت  مثل  باال  گلوکز  با  مرتبط  بیماری های 
پیشنهاد می کنیم به ورزش بعد از ساعات کاری در هنگام 

غروب فکر کنید.
برای  راه  بهترین  دوچرخه سواری  و  نوردی  کوه  رشته  دو 
افرادی هست که می خواهند با یک تیر دو نشان رو هدف 
بگیرند؛ با این ورزش هم می توانند به خوبی وزن کم کنند و 
هم استقامت عضالنی خود را مخصوصًا در قسمت پایین تنه 

افزایش دهند.
در  انسان  نتیجه رسید که چه  این  به  پایان می توان  در  و 
می توان  انسان  خدمت  در  زمین  چه  و  باشد  زمین  خدمت 
تندرستی  هم  و  سالمتی  به فکر  هم  زمان  کمترین  در 
ورزشی  حرکات  شمردن  کم ارزش  و  وقت  نداشتن  باشیم. 
می تواند فقط توجیه کردن کار اشتباه ما و خیانت در مقابل 
بدن سالمی که خداوند به ما بخشیده باشد. ما تنها مسئول 

نگهداری از این امانت هستیم.

فواید ورزش بعد از ساعات کاری

پژوهشگران  شد،  انجام  که  دیگری  پژوهشی  اساس  بر 
می کنند  ورزش  کاری  ساعات  از  بعد  که  افرادی  دریافتند 
انتخاب  را  صبحگاهی  ورزش  که  کسانی  با  مقایسه  در 
پژوهش،  این  در  دارند.  بهتری  اندام  تناسب  کرده اند، 
تقسیم شدند.  گروه  پنج  به  ساله   30 تا   20 سالِم  مرد   40
چهار گروه در یکی از زمان های صبح، بعد از ظهر و غروب 
در  پنجم  گروه  و  دادند  انجام  سنگین  ورزشی  تمرینات 
هیچ فعالیت ورزشی شرکت نکردند. پژوهشگران سپس از 
گرفتند  خون  نمونه ی  پژوهش  در  شرکت کنندگان  همگی 
تا سطح هورمون های کورتیزول )cortisol( و تیروتروپین 

)thyrotropin( خون شان را بسنجند.
نتایج نشان داد سطح این دو هورمونی که از غدد درون ریز 
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ظاهری زیبا با مواد طبیعی
پوست و مو یکی از اجزاي بسیار مهم در ظاهر هر فردی 
می باشد که امروزه مورد توجه همگان قرار گرفته است چرا که 

زیبایی یکی از مالک های اساسی زندگی شده است.
 ما در این متن، با چند روش ساده و استفاده از موادطبیعی 
ما حفاظت  از پوست و موی  از دل زمین، بدست می آیدو  که 

می کند آشنا می شویم .

 پاکسازی پوست صورت

از سلول های مرده، صورت شما  پاکسازی دقیق پوست  با 
برای  داشت.  خواهد  درخشان تر  و  زیباتر  تر،  سالم  ظاهری 
می شود:  پیشنهاد  عالی  حل  راه  یک  منظور  این  به  رسیدن 
مخلوط توت فرنگی با ماست طبیعی. سه عدد توت فرنگی را با 
مقداری ماست کاماًل مخلوط نمایید و با حرکات چرخشی روی 
صورت بمالید. از چانه شروع کنید و ماساژ را تا گونه ها و زیر 
دقیقه  به مدت 15  ایجاد می شود  کبودی  معموال  چشم ها که 
ادامه دهید. سپس صورت را با آب خنک بشویید. اگر این کار 
را 5 روز تکرار نمایید، صورت شما جلوه ای بی نظیر پیدا می کند.

تمیز کنید. در هنگام استفاده از بابونه، پوست باید کاماًل عاری 
و  کرده  آغشته  دمنوش  به  را  پنبه  تکه ای  باشد.  آلودگی ها  از 
روی صورت بگذارید. حتی برای کبودی های دور چشم و حتی 
گل مژه نیز مفید است. بابونه آثار خستگی را برطرف می کند، 
موجب تحریک جریان خون می شود و ظاهری روشن به پوست 

می بخشد. حتما این راهکار جادویی را امتحان نمایید!

بهبود لکه های پوستی

فرنگی  گوجه  آب  از  می توانید  لکه ها  این  از  رهایی  برای 
چاقو  کمک  به  این صورت،  در  نمایید.  استفاده  شیر  با  همراه 
درون یک گوجه فرنگی را خالی کنید و آب آن را درون یک 
ظرف بریزید. کمی آب اضافه کنید تا به ترشی آن کمک شود و 
پوست را تحریک نکند. سه قاشق شیر گرم اضافه کنید. پس از 
این که کاماًل مخلوط کردید، تکه ای پنبه را به آن آغشته کرده 
و روی لکه های صورت بمالید. بگذارید 15 دقیقه بماند و سپس 
صورت را با آب خنک بشویید. این روش را دو بار در هفته تکرار 

کنید و مطمئن باشید که لکه ها به تدریج از بین می روند.

پوست درخشان

زیبایی پوست به وضعیت سالمت عمومی بدن چه از نظر 
جسمی و چه از نظر روانی برمی گردد. برای داشتن پوستی زیبا 
متعادل  تغذیه  تأمین شود،  پوست  کافی  تا رطوبت  است  الزم 
برنامه  در  نیز  شبانه  خواب  ساعت   8 حداقل  و  گردد  رعایت 
نیز  ساده ای  راهکارهای  این ها  عالوه بر  شود.  گنجانده  زندگی 

برای درمان برخی مشکالت پوستی وجود دارد.

خداحافظی با موهای دو شاخه

اغلب اوقات سر موها ترک خورده و حالت دو شاخه دیده 
می شود. استفاده مکرر از سشوار، اثرات نور خورشید، رنگ کردن 
موها و تغذیه نامناسب از جمله علل بروز این مشکل است. اما 
خوشبختانه می توان به راحتی از این موخوره ها راحت شد و ظاهر 

زیباتری به موها بخشید. کمی روغن بادام شیرین کافی است!

حانیه جهان تیغ

درخشندگی صورت

به کمک بابونه می توان جریان خون صورت را فعال تر کرد و 
جلوه ای روشن تر و شاداب تر به پوست بخشید. این راهکار ساده 
و قدیمی است. دمنوش بابونه تهیه کنید و در یخچال بگذارید 
شیرپاک کن  با  را  فاصله صورت  این  در  شود.  خنک  کاماًل  تا 
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روغــن بــادام شیریـن مـوهـا را تغذیـه و ترمیـم می کند. 
بدون این که مجبور باشید موها را کوتاه کنید، هر شب قبل از 
خواب این روغن را به موها بزنید. البته موها باید کاماًل خشک 
باشند. کمی روغن را کف دست ها بریزید و موها را با آن ماساژ 
دهید. موها را با روسری بپوشانید و بخوابید. اگر در این صورت 
راحت نیستید می توانید روغن را صبح به موها بزنید البته باید 
حداقل دو ساعت روی موها بماند. سپس مانند همیشه موها را 
بشویید. اگر پانزده روز این کار را ادامه دهید می توانید تفاوت 

را در موها ببینید.

سلول های مرده را از پوست جداکنید

پوست تان  درخشان شدن  به  کمک  برای  الیه برداری  از 
استفاده کنید. شما می توانید سلول های مرده پوست را به آرامی 
با یک لیف حمام، اسکراب با دانه های مصنوعی، و یا برس های 
گردان از پوست جدا کنید. اگر پوست شما خشک است، یک بار 
در هفته الیه برداری کنید. اگر پوستی چرب دارید، این کار را دو 
بار در هفته انجام دهید. اگر بیش ازحد الیه برداری انجام دهید، 
پوست تان قرمزشده و پوسته می دهد. اگر شما جوش یا پوستی 
حساس دارید، با پزشک خود مشورت کنید. الیه برداری ممکن 

است باعث تحریک پوست شود.

پوست تان را تغذیه کنید

مواد  به  شما،  بدن  قسمت های  باقی  همانند  شما،  پوست 
مواد  که  می دهند  نشان  بررسی ها  از  برخی  دارد.  نیاز  مغذی 
مغذی می توانند پوست را تقویت کرده و از آن محافظت کنند. 
کرم ها و سرم هایی که ویتأمین C یا E دارند می توانند از پوست 
  A شما در برابر نور آفتاب مراقبت کنند. آن هایی که ویتأمین
نور  بتوانند آسیب پوستی که توسط  یا B3 دارند ممکن است 
خورشید به پوست شما رسیده است را ترمیم کنند. البته، شما 
حتی با استفاده از این کرم ها، هنوز هم الزم است از غذاهای 

مصرفی نیز ویتأمین دریافت کنید.

پوست را براق نگاه دارید

باعث  و  پیرکرده  را  پوست  سیگارکشیدن  نکشید.  سیگار 
مقدار  سالم،  پوستی  داشتن  برای  می شود.  آن   در  ترک  ایجاد 
دانه های  و  چربی  بدون  پروتئین های  سبزیجات،  میوه،  زیادی 
سبوس دار بخورید. هر روز ورزش کنید. ورزش کردن، با افزایش 
میزان جریان خون، به پوست شما کمک می کند. و عرق کردن 
نیز باعث خارج شدن آلودگی از پوست شما می شود. روش هایی 
برای کاهش فشار روانی خود پیداکنید. فشار روانی می تواند پوست 

شما را حساس تر کرده و جوش ها را بیشتر کند.
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صفیه واحدیان

الگوی  بهترین  طبیعت  گفت  بتوان  جرات  به  شاید 
بی نقص  وحدت  و  بافت ها  رنگ ها،  آن  در  که  است  معماری 
سرزمین  در  دیرباز  از  طبیعی  و  سبز  فضای  طراحی شده است. 
ما مورد توجه قرارگرفته اند، می توان به باغ ها و نقش ونگارهای 
موجود در آثار هنری همچون فرش ها، نقاشی ها و نگارگری های 
قدیمی اشاره کرد. فضای سبز و عرصه های عمومی از ارکان 
اصلی فضاهای شهری هستند که تأثیر بسزایی در کیفیت منظر 
سالمت  و  فرهنگی  اجتماعی،  روابط  سطح  ارتقای  و  شهری 
و  مؤثر  فضای  یک  ایجاد  در  منظر  معماری  دارد.  شهروندان 
دلنشین و با فراهم سازی و ایجاد یک چشم انداز طبیعی و با توجه 
به معیارها و روابط منطقی در مناطق شهری اعم از فضاهای 
سبز شهری، پارک ها، خیابان ها، مرکز محله ها و حاشیه شهرها 

نقش بسزایی در انسجام مردم شهر دارد.

نقش منظر فضاهای عمومی شهر

محسوب  شهر  هویت  از  جزئی  شهر  عمومی  عرصه های 
و  طبیعت  می یابد.  معنا  مردم  به وسیله  هویت  این  و  می شود 
ارکان اصلی فضای طراحی شده است که  از  فضای سبز یکی 
امروزه  بجامی گذارد.  شهری  منظر  کیفیت  در  بسزایی  تأثیر 
مفهوم شهر مطلوب بدون وجود فضای سبز قابل تصور نیست.

صندلی هایی  می توان  عمومی،  فضاهای  موفق ترین  در 
ارتباط ها  انواع  که  است  کرده  ایجاد  را  فضاهایی  که  دید  را 
طراحی  خوب  که  صحنه ای  مثل  )درست  میسرمی سازد  را 
شده باشد(. افراد می توانند از میان امکان های مختلف، جای دنج 
و مطلوب خود را برای نشستن انتخاب کنند و به میل خود، محل 
خود را تغییردهند. مکان هایی برای نشستن، این امکان را برای 

افراد تنها فراهم می آورد که سرانجام دوست یا آشنایی پیداکنند. 
سرزندگی  اجتماعی،  اختالط  امکان  خیابان،  عنصر  به  توجه 
اجتماعی، امکان زندگی اجتماعی، طراحی برای پیاده ها، زندگی 
جمعی، محیطی برای همه، مقیاس انسانی )پیاده(، دید و منظر، 
آسایش اقلیمی پیاده ها، توجه به پیاده ها، عرصه همگانی و... که 
در اهداف کیفی محیط مطرح می شوند، همگی بر لزوم توجه به 

روحیه جمعی و ارتباطات اجتماعی تأکیدمی کند.

 نقش منظر در مسیرها و میدان ها 

اطراف  به  می دهد  امکان  مردم  به  آن که  عالوه بر  راه ها 
حرکت کنند، فرصت هایی را نیز برای روابط متقابل میان آن ها 
بدست می دهد که بیشتر به صورت روابط متقابل اجتماعی است. 
فعالیت ها، در خیابان ها  از  تأمین چنین طیف گسترده ای  برای 
و فضای عمومی به مبلمان مجلل و... نیازی نیست. این نیازها 
پله ها  نرده ها،  لبه ها،  بیرون نشستگی ها،  کوچک،  دیوارهای  با 
و رامپ ها تأمین می شود و همه این ها با هم هماهنگ است. 
زمین،  روی  هنری  حجم سازی های  طریق  از  هماهنگی  این 
تالقی  محل  در  و  پیاده روها  امتداد  ساختمان ها،  هم سطح 
وجود  معیار  دو  اینجا،  در  تأمین می گردد.  پیاده رو،  و  ساختمان 
این  "چندمنظوره بودن".  دیگری  و  "هماهنگی"  یکی  دارد: 
بدان معناست که عناصر و نشانه های هنری شبکه پیاده رو باید 
به گونه ای طراحی شود که برای کارهای مختلفی مناسب باشد، 
به این ترتیب انتخاب ها افزایش می یابد. بچه ها می توانند در شبکه 
پیاده رو آزادانه بازی کنند، ضمن این که نیازی به تجهیزات ویژه 
استفاده  ترافیک،  کنترل  رعایت  با  نیز  میادین  در  نیست.  هم 
پیاده،  مسیرهای  ایجاد  سبز،  گیاهان  کاشت  المانی،  عناصر  از 

طبیعت
معماری

و رفتارهای اجتماعی
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ایجاد سکوهایی برای نشستن های جمعی پیشنهاد می شود، که 
تجمع  برای  مکانی  به  بر حفظ هویت شهری  می تواند عالوه 

افراد نیز تبدیل شود. 
از گیاهان نیز می توان در جهت هدایت افراد پیاده، تشویق 
آن ها برای گذراندن وقت در فضاهای باز عمومی، افزایش روابط 
محیط،  در  خاطره انگیزی  حس  و  سرزندگی  ایجاد  اجتماعی، 

ایجاد همبستگی در مناظر بی نظم بصری و... استفاده نمود.
یکی از مهترین ابعاد و ویژگی های فضاهای عمومی ایجاد 
هنگامی  می باشد.  اجتماعی  روابط  جهت  الزم  فرصت های 
تعامل  برقرار می کنند،  ارتباط  با یکدیگر  افراد جامعه  که سایر 

قوی تری با مکان و جامعه خود احساس می نمایند. 
پژوهش ها نشان داده که فضاهای تزیین شده، احساس راحتی 
بیشتری در افراد ایجادمی کند. همچنین، روحیه خوبی که در اثر 
دلپذیربودن محیط ایجادمی شود، میل مردم را به یاری همدیگر 
طبیعی  عناصر  وجود  با  دلپذیر  فضاهای  در  می دهد.  افزایش 
مانند آب، گیاه و درختان، مردم به سخن گفتن با یکدیگر بیشتر 
راغب می شوند. وجود همسانی ها سبب نزدیکی افراد ساکن در 
محله به یکدیگر می شود، و افرادی که از نظر سن، شغل و یا 
تحصیل دارای وضعیت یکسان هستند، روابط بهتری با یکدیگر 

در محیط های جمعی برقرار می نمایند. 

تأثیرات روان شناختی فضاهای سبز

سبز  فضاهای  روان شناختی  تأثیرات  می توان  به طورکلی 

طراحی شده در شهر را به صورت زیر بیان کرد:
ایجاد آرامش روحی و روانی. 1
تأثیرات مثبت در سالمتی جسمی و بدنی افراد. 2
ارتقاء کارایی و راندمان عملکردی افراد . 3
حل چالش ها و تنگناهای افراد از طریق تبادل افکار و . 4

مشورت دوستانه
را  محیط  شهری،  طراحان  و  محیط  طراحان  معماران، 
طراحی  مشخصی  روابط  برای  فرصت هایی  تأمین  هدف  با 
درنظرگرفته  مردم  خواسته های  طراحی  در  اگر  می کنند. 
را  اجتماعی  تعامل  تأمین  قابلیت  ساخته شده   محیط  نشود، 
بعد  از  بخشی  مکان  و  فضا  در  هم جواری ها  نخواهدداشت. 
فرهنگی است، در ارتباط بین انسان و بعد فرهنگی نیز انسان 
یکدیگر مهم  قالب بندی  و  در شکل گیری  او  زیست  و محیط 
هستند. بشر را باید به عنوان طرفدار و مخاطب محیط زیست 
به  نیاز  پیداست،  شده  ذکر  مطالب  از  که  همان گونه  بدانیم. 
فضای تعامل تنها به عنوان یک معضل کمبود فضای عمومی 
شهری مطرح نیست، بلکه کمبود این فضا بر تمامی جنبه های 
اجتماعی و معاشرتی مردم یک جامعه تأثیرگذار بوده و کمبود 
یا فقدان این فضاها در جوامع باعث بروز مشکالت اجتماعی 
ازاین رو  می شود.  اجتماعی  نادرست  هنجارهای  و  رفتارها  و 
ساخت فضاهای جمعی بسیار مهم بوده و دخالت و مشارکت 
مردم در طراحی این فضاها به عنوان استفاده کننده های آن از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
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زهرا خوش لهجه

شفلرا )درخت چتر(

دنیا  در  امروزه  که  است  استرالیایی  اصالتًا  گیاه  شفلرا یک 
دسته  دو  به  شفلرا  کرده است.  پیدا  رواج  آپارتمانی  صورت  به 
تقسیم بندی می شود: 1- ابلق که دارای برگ های دورنگ است، 

2- معمولی که دارای برگ های تک رنگ سبز می باشد.

نگه داری

نور: اگر دوست دارید شفرا شما از نوع اول باشد باید به آن 
نوری مستقیم و شدید.  نه  بدهید ولی  روبه باالیی  نور متوسط 
ولی اگر دوست دارید که شفلرا شما از نوع دوم باشد باید به آن 
نوری متوسط بدهید تا شفلرای شما دارای برگ های سبزرنگ 
برای  دارند  آفتاب  تا ظهر  پنجره هایی که صبح  شوند. معمواًل 
این گیاه مناسب است. هرچندروز یک بار گلدان تان را بچرخانید 

تا گیاه تان متوازن رشدکند.
آبیاری: شفلرا در تابستان هوای گرم هفته ای 3 بار به آب 
کافیست.  یکبار  هفته ای  سرد  هوای  زمستان  در  اما  دارد،  نیاز 
غبارپاشی نیز به شاداب شدن این گیاه کمک می کند. برگ های 
آن را تمیز کنید تا عالوه بر براق شدن، تنفس بهتری داشته باشد.

آن  سریع  رشد  به علت  است،  جوان  گیاه تان  اگر  خاک: 
اگر گیاه  اما  را عوض کنید،  تا دوبار در سال گلدان  بهتراست 
بزرگ است، سالی یک بار کافیست. اگر تعویض گلدان برایتان 
سخت است، برای تقویت گل بهتراست خاک و کود مخصوص 

گیاهان زینتی تازه را جایگزین خاک کهنه کنید.

تکثیر: تابستان را برای تکثیر انتخاب کنید. قلمه 15 سانتی 
را پس از جداکردن برگ های پایینی در خاک پرالیت و پیت موس 
به نسبت مساوی قراردهید و اطراف خاک را فشرده آبیاری کنید. 
طریق  از  گیاه  این  باشد.  آفتاب  مستقیم  نور  از  دور  باید  قلمه 
را در خاک معمولی  نیز تکثیر می شود. شاخه  خوابانیدن ساقه 

باغچه بخوابانید.

برای تیمار بنجامین خود می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

اگر برگ ها حالت ابلق خود را ازدست داده اند، نور کافی   ♦
انتقال  غیرمستقیم  نور  با  روشن تری  محل  به  نیست، 

دهید.
سطح  می بینید  برگ ها  روی  قهوه ای  لکه های  اگر   ♦
زیرین برگ ها را با سم حشره کش نفوذی سمپاشی و 

بعد از دو روز برگ ها را پاک کنید.
ساقه های دراز و فاصله زیادبرگ ها نشان می دهد هوا   ♦
برای گیاه زیادی گرم است، به جای خنک تری انتقال 

دهید.
زردن شدن و ریزش برگ ها حکایت از آبیاری زیادتراز   ♦
شود.  خشک  گلدان  سطح  دهید  اجازه  دارد؛  نیاز  حد 

زهکش گلدان را نیز بررسی کنید.

در آپارتمان تان جنگل بسازید
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بنجامین

گیاهی  انجیری،  بنجامین  یا  بنجامین  فیکوس  گیاه 
دو  این  جنوب شرقي  و  جنوب  بومي  و  است  اروپایی  آسیایی- 
قاره که نیاز به نگهداری ویژه در آپارتمان دارد، چراکه به دلیل 
شرایط مرطوب و استوایي آن مناطق ایجاد فضای مطلوب را 
در پاسیو و خانه دچار ظرافت می کند. برگ های بیضی شکل 
و سبز رنگ این گیاه که در ردیفی مرتب در دو سوی شاخه 
به  آبشاری جذابیت خاص  و  آویزان  به شکل  و  آن چیده شده 
گیاه می بخشد، در دو رنگ سبز براق و سبز سفید-روشن دیده 
می شود. این گیاه را جزو یکی از بلندقامتان آپارتمانی می توان 
برشمرد، چراکه قد آن به 5 متر هم می رسد. همچنین به عوامل 
از  امکان  تا حد  باید  به طوری که  است  بسیار حساس  محیطی 
جابجایی گلدان آن پرهیزکرد، زیرا برگ های آن ریزش می کند.

نگهداری

نور  و  دارد  نیاز  غیرمستقیمی  و  زیاد  نور  به  بنجامین  نور: 
در  گیاه  این  می شود.  آن  برگ های  به  صدمه  باعث  مستقیم 
درجه حرارت حداقل 15 و حداکثر 24 درجه سانتی گراد می تواند 

رشد مطلوبی داشته باشد و به سرما بیش از حد حساس است.
آبیاری: آب ولرم در زمانی که سطح خاک گیاه خشک است 
می تواند آبیاری مناسبی باشد. در تابستان دو بار در هفته و در 
زمستان ده روز یک بار گیاه خود را آبیاري کنید. کم آبی باعث 
ریزش برگ های آن می شود و براي تأمین رطوبت آن اسپری 

هر روزه می تواند راهکار مناسبی باشد.
ماسه  و  باغچه  خاک  خاک برگ،  مخلوط  همچنین  خاک: 
و کوددهي هر دوهفته سه گرم در لیتر بسیار می تواند در رشد 

مطلوب گیاه تاثیربگذارد. 
تکثیر: از اواسط بهار تا اوایل تابستان می توان با قلمه زدن 
از ساقه های نیمه چوبی به طول 10-8 سانتی متر به تکثیر گیاه 
بپردازید. این کار صبر و حوصله زیادی می طلبد و در آپارتمان 
بسیار مشکل است. قلمه باید حداقل یک برگ داشته باشد. سپس 
آن  را در مخلوط پیت موس+پرالیت )به مقدار مساوی( در مکانی 
پرنور به دوراز نور مستقیم خورشید قرارداده و پس از حدود هشت 

هفته، به گلدانی با پایه پیت و کمپوست منتقل کنید.

برای تیمار بنجامین خود می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

با  را  آردآلود شده اند، آن ها  اگر برگ های رنگ پریده و   ♦
پنبه آغشته به حشره کش نفوذي هر دو هفته یکبار تمیز 

کنید. 
لکه های سیاه و آبکي نشان می دهد که بیماري قارچي   ♦
به سراغش آمده، آن را با آب و صابون رقیق تیمار کنید.

برگ های زرد نشان از آبیاري زیاد دارد.  ♦
است؛  قرمزي  کنه  از  حاکی  برگ ها  زیر  عنکبوت  تار   ♦

سم پاشی کنید.
کم  رطوبت  از  حاکی  برگ ها  شکنند گی  و  خشکی   ♦

محیط است.
برگ های جدید کوچک و ریز بیانگر فضای کم و تغذیه   ♦
اندک است. گلدان را بزرگ کرده و کوددهي را پیش 

بگیرید.
است،  کافي  آب  اسپري  برگ،  کردن  تمیز  براي   ♦

به هیچ وجه به سراغ مواد براق کننده نروید.
تا زماني که  از قیم استفاده کنید  برای بنجامین جوان   ♦

ساقه و شاخه ها چوبي و سخت شود.
ریزش برگ سالم و سبز، نور بیشتر را مطالبه می کند.  ♦
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با  مصادف  آوریل   22 در  ساله  هر  پاک  زمین  جهاني  روز 
زمین  به همه مردم روي  و  برگزار  دنیا  تمام  در  اردیبهشت   2
یادآوري مي شود که نباید سیاره خود "زمین" را فراموش کنند و 
به فکر حفظ آن باشند. این روز به منظور ایجاد آگاهي جهاني 
و نیز سپاس گزاري از مواهب زمین و منابع و ذخایر طبیعي آن 
است که از سوي سازمان ملل متحد نیز هر سال طبق مراسم 

ویژه اي در سراسر جهان برگزار مي شود.
در سال 19۶9، جان مک مونل فرزند یک مبلغ دیني مستقل 
یک  برگزاري  ایده  صلح،  و  علم  دین،  عرصه  به  عالقمند  و 
روز جهاني به نام روز زمین پاک را در همایش یونسکو درباره 
محیط زیست مطرح کرد و در همان سال پرچـم زمین پاک را 

طراحي کرد. 
ایده  از   )1971  -19۶2( ملل  سازمان  کل  دبیر  یوتانت 
در  جهاني  روز  یک  به  روز  این  و  کرد  استقبال  مک مونل 

تقویم هاي سراسر دنیا تبدیل شد.
مسأله آلودگي زمین یکي از مسائل عمده محیط زیست و 
دغدغه عمده اي براي دست اندرکاران محیط زیست در سراسر 

جهان است.
انرژي و مواد می تواند  بازگردش  یا  بازیافت  زباله:  بازیافت 

دگرگوني را به ارمغان آورد که نه تنها 
همه  براي  را  زمین  کره  ظرفیت 
موجودات و از جمله انسان باال برد، 
با  همگام  و  خردمندانه  روشي  بلکه 

طبیعت نیز باشد.
مواد  بازیافت  بازیافت:  فواید 
بشر  استفاده  کاهش  ضمن  زاید، 
از  محیط زیست،  طبیعي  منابع  از 
مضر  عوامل  به  مواد  این  تبدیل 
مي کند.  جلوگیري  زیست محیطي 
در  موجود  تجزیه شونده  آلي  مواد 
زباله هاي خانگي را مي توان به کود 

آلي تبدیل کرد. بهتر است کاغذهاي باطله، شیشه، آلومینیوم و... 
را همراه با سایر زباله هاي خانگي دورنریزید، هر یک از آن ها را 
تفکیک کرده و در جعبه ها یا ظروف مخصوص جمع آوري کنید. 
کاغذهایي مانند کاغذهاي قدیمي زردشده، کاغذ فاکس، کاغذ 
کاغذهاي  از  برچسب دار  کاغذ  و  براق  و  گالسه  کاغذ  کاربن، 
نامناسب براي بازیافت هستند. بهتر است بطري ها و شیشه ها 
پس از مصرف محتویات شان، شسته شوند. شیشه هاي حاوي مواد 
شیمیایي، داروها و... را داخل جعبه هاي مخصوص جمع آوري 
شیشه براي بازیافت قرارندهید. بازیابي ضایعاتي مانند آلومینیوم، 
شیشه و کاغذ از لحاظ اقتصادي باصرفه است. جمع آوري و دفع 
غیربهداشتي زباله ها عامل عمده افزایش بي رویه جانوران موذي 
مانند سوسک، موش و گسترش بیماري ها است. با استفاده از 
الگوي صحیح مصرف، مي توان میزان حجم زباله هاي تولیدشده 
در محیط را کاهش داد. مي توان با حفاظت و نگهداري صحیح 
و جلوگیري از ورود مواد شیمیایي زائد و خطرناک به فاضالب 
ها و خاک، محیط زیست خود را سالم نگاه داشت. پالستیک ها 
از مواد غیرقابل تجزیه هستند که مي توان میزان مصرف آن ها 

را با انتخاب الگوي مصرف صحیح کاهش داد.

حفظ زمینی پاک برای 
آینده کودکان مان

زهرا  توانا
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ارائه خودروهای هیبریدی و حتی خودروهای تمام الکترونیک،  
که  قرارمی دهند  رانندگانی  اختیار  در  را  بیشتری  گزینه های 

می خواهند سبز برانند.

نجات تپه های مرجانی

نامید.  جهانی  میراث  را  هاوایی  دریایی  ملی  آثار  یونسکو 
تپه های مرجانی جلوی توفان های دریایی و رسیدن سونامی ها 
به ساحل را می گیرند. بدون آن ها آب دریاها اسیدی و نامناسب 

برای حیات موجودات دریایی می شود.

خالص کردن زمین از شر پالستیک

می توانیــــم بــــه دنبـــال مواد 
و  پالستیک  ساخت  برای  تجزیه پذیر 
جدید  ماده ای  با  آن  جایگزین کردن  یا 
از  مملو  حلقه های  شناسایی  باشیم. 
تازه  راه های  اقیانوسی،   پالستیک 
پاکت های  ممنوعیت  و  بازیافت  برای 
سال  اقدامات  خرید،   برای  پالستیکی 

2010 در این زمینه است.
تغییراتی  ایجاد  با  اطرافیان مان  و  ما 
در سبک زندگی خود  می توانیم بخشی از 
حرکت انسان های زمین برای نجات این 
کره خاکی برای آینده کودکان مان باشیم.

 چند توصیه برای پاکي زمین

درصورتي که براي گذراندن تعطیالت یا استراحت به اماکن 
مراجعه می کنید  کوهستان  زیست  محیط  و  پارک ها  عمومي، 
حتمًا کیسه زباله همراه خود داشته باشید و به فرزندان خود نیز 

رعایت پاکي محیط را آموزش بدهید.
متأسفانه  عمومي  معابر  در  زباله  سطل هاي  از  استفاده 
اطراف  به معابر و  نگاهي  به اندازه کافي جدي گرفته نمي شود. 
زباله دان هاي عمومي نشان گر این امر است که شعار »شهر ما، 

 خانه ما« اثر الزم را براي شهروندان نداشته است.
حتمًا ساعت بیرون گذاشتن زباله را به خاطر بسپارید و سعي 
کنید در همان ساعت زباله را با پوشش کامل در محل مناسب 
قرار دهید تا سهم خود را هرچند کوچک، در پاکي محل زندگي 

خود ادا نمایید.

انرژی های جایگزین

ساخت جنگل و کاشت درختان و  استفاده از انرژی خورشیدی 
گام هایی برای استفاده از انرژی های پاک در سال 2010 بودند.

خودروهای برقی و فناوری سبز

همچنان  کارمی کنند،   فسیلی  سوخت  با  که  خودروهایی 
سوخت،   مؤثرتر  فناوری های  آمریکا،  در  مثاًلً  وجوددارند. 
درصد   8 بنزین  مصرف  خودروها،  افزایش  وجود  با  باعث شده 
با  خودروسازی،   بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  یابد.  کاهش 
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 زهرا زارع

علوم زمین چیست؟

بررسی  منشأ  به  زمین است که  دانش سیاره  زمین شناسی  
زمین ، تاریخ  و ساختمان  زمین ، منشا مواد ، منابع  طبیعی  موجود 
در آن  و تغییر و تحوالتی  که در طول زمان برای زمین اتفاق 
می افتد، می پردازد. درواقع  از اقیانوس ها تا  قله ها و حتی  ماورای  
این  دو، مورد مطالعه  قرارمی گیرد و اطالعات  حاصل  از آ ن ها به  

صورت  نقشه  و گزارش  ثبت  خواهدشد.
مقصود این رشته، شناسایی و مطالعه تئوری های پیدایش 
زمین و مواد تشکیل دهنده آن، بررسی عواملی که در وضعیت 
آن تأثیر دارند، هم چنین مطالعه و شناسائی مواد ارزشمند زمین 
و نحوه استفاده از آن ها است. زمین شناسی علمی قدیمی است 
و سابقه طوالنی دارد. حوادث طبیعی مثل زلزله، طوفان، سیل، 
و  نگران می کرده  زمین  مورد  در  را همواره  انسان  و...  گردباد 
همین موضوع باعث کنجکاوی بشر شده است. علم زمین شناسی 
برمبنای علوم فیزیک، شیمی، مکانیک، بیولوژی و نجوم  استوار 

است.
شاخه های زمین شناسی بسیار گسترده است. در ادامه مطلب 

به اختصار گروهی از آن ها را توضیح خواهیم داد.
زمین،  تشکیل دهنده  مواد  کانی شناسی: موضوع بحث   )1

طرز تشکیل و نحوه شناسائی آن هاست.
 2( سنگ شناسی: درمورد سنگ های زمین، تقسیم بندی و 

چگونگی تشکیل آن ها گفتگو می شود.
3( آب شناسی: موضوع آب های زمین )آب های سطحی و 

آب های زیرزمینی( می باشد.

طبیعی  درباره ساختمان های  زمین شناسی  ساختمانی:   )4
بحث می شود.

5( زمین شناسی فیزیکی: درباره مشخصات طبیعی زمین 
صحبت می شود.

پیدایش  طرز  و  زمین  عوارض  درمورد  ژئومرفولوژی:   )۶
پستی ها و بلندی ها می باشد.

فیزیکی زمین شامل جاذبه،  درباره خواص  ژئوفیزیک:   )7
رشته  این  از  قسمتی  می شود.  بحث  حرارت  و  فشار  ثقل، 
از خواص  استفاده  راجع به نحوه  دارد که  نام  ژئوفیزیک عملی 

زمین در پیگیری و اکتشاف مواد معدنی صحبت می کند.
8( ژئوشیمی: درمورد خواص شیمیایی زمین، ترکیب مواد 
عناصر  شیمیایی  خواص  از  استفاده  نحوه  و  آن  تشکیل دهنده 

تشکیل دهنده زمین در اکتشاف مواد معدنی بحث می شود. 
زمین شناسی  شامل  زمین شناسی  تقسیم بندی های  دیگر 
زلزله شناسی،  فتوژئولوژی،  مهندسی،  زمین شناسی  اقتصادی، 
پالئو  ژئوگرافی،  پالئو  شناسی،  اقیانوس  آتشفشان شناسی، 
دریایی،  زمین شناسی  غارشناسی،  دورسنجی،  بوتانی، 

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک هستند.
برخی از دروس زمین شناسی شامل موارد زیرمی باشد:

زمین شناسی فیزیکی   ●
زمین شناسی تاریخی   ●

بلورشناسی هندسی و بلورشناسی نوری   ●
کانی شناسی  ●

سنگ شناسی رسوبی و آذری و دگرگونی   ●
زمین شناسی ایران   ●
زمین شناسی نفت   ●

حتصيل، زمني و انسان
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زباله ها، اماکن عمومی، هوا و محیط زیست که ممکن است اثر 
مخربی بر پایدارماندن سالمت انسان بگذارد را کنترل می کند 
و در جهت اصالح و بهبود عوامل مختلف محیط جهت افزایش 

سالمتی انسان درتالش است.

مهندس بهداشت-محیط مناسب چه افرادی است؟

این رشته مناسب افرادی مسئولیت پذیر، دلسوز و عالقه  مند 
به مباحث بهداشتی- محیطی و بهبود کیفیت بهداشتی زندگی 
انسان است. از جمله وظایف مهندس بهداشت-محیط می توان 
بهداشتی  وضعیت  بررسی  آشامیدنی،  آب  کنترل  و  بررسی  به 
آب  آزمایشگاه های  بر  کیفی  و  کمی  نظارت  عمومی،  اماکن 
بهداشتی،  نظارت  و  بررسی  فاضالب،  و 
دفع  و  نگه داری  تفکیک،  جمع آوری، 
بخش  خود  که  بیمارستانی-  زباله های 
کاهش  و  سالمت  شکل دهی  در  مؤثری 

آلودگی دارد- می توان اشاره کرد.

آینده شغلی مهندس بهداشت-محیط

مقاطع  در  رشته  این  التحصیالن  فارغ 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 
درمان  و  بهداشت  وزارت  در  می توانند 
و  آب  سازمان های  پزشکی،  آموزش  و 
بیمارستان ها  زیست،  محیط  سازمان  و  شهرداری ها  فاضالب، 
باشد  باالتر  آزمایشگاه ها استخدام شوند، که هر چه مدارک  و 
حوزه ی کاری فرد تخصصی تر خواهدشد و بیشتر وارد موضوعات 

پژوهشی می شوند.

رشته زمین شناسی مناسب چه افرادیست؟

در  که  است  افرادی  برای  رشته  این   
علوم  دروس  و  زمین شناسی  زمینه های 
فیزیک  و  شیمی  ریاضی،  قبیل:  از  پایه 
توان و دانش باالیی دارند، دارای روحیه ای  
پرجنب وجوش  هستنـــد، و به  تحــقیق و 
گردش  در محیط های  طبیعی  مانند کوه ها 

و بیابان ها عالقه دارند.
امکان ادامه تحصیل این رشته در مقاطع ارشد و دکتری در 

اغلب گرایش ها در کشور وجود دارد.

آینده شغلی زمین شناسی

و  وزارت خانه های صنعت، معدن   زمین شناس می تواند در 
و  تحقیقات  علوم ،  کشاورزی ،  جهاد  راه ،  نیرو،  نفت ،  تجارت، 
پرورش  و همچنین  شرکت ها و مؤسساتی   و  آموزش   فناوری، 
موسسه  کشور،  زلزله  و  زمین شناسی   سازمان   ذوب آهن ،  مانند 
ژئوفیزیک، شرکت های  مرتبط  با فعالیت های  سدسازی ، آب یابی ، 
حفر تونل ، راه سازی ، اکتشافات  آب  و نفت  و معادن ، بخش های  
مرتبط  با تهیه  نقشه های  زمین شناسی  و معدنی ، آزمایشگاه های  

سنگ  شناسی  و زمین شناسی  فعالیت داشته باشد.

مهندسی بهداشت-محیط

برای  مدرن  رشته های  از  یکی  بهداشت-محیط  مهندسی 
محیط زیستی سالم تر و سالمت بیشتر انسان هاست. این رشته 
عوامل مختلفی اعم از بهداشت موادغذایی، آب آشامیدنی، دفع 
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مهشید نوری نژاد

با افزایش جمعیت زمین مهم ترین مسئله بشر برای زندگی، 
مکانی برای زیستن است و تا به امروز با وجود پیشرفت های 
گسترده بشر هیچ سیاره دیگری کشف نشده که به اندازه زمین 

زندگی بخش زندگی انسان ها باشد.
خود  نفع  به  دریا  و  دشت  کوه،  از  انسان  دور  سال های  از 
و  دشت ها  و  کوه ها  بیابان ها،  جنگل ها،  به  اگر  بهره برده است. 
مشاهده می کنیم  و  می بینیم  را  بشر  ردپای  کنیم،  نگاه  دریاها 
که هر جز از اجزای زمین چگونه در خدمت انسان بوده است. 

همان طور که خداوند در قرآن کریم می فرماید:
َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  َوأَنَْزَل  َواْلَْرَض  َماَواِت  السَّ َخلََق  الَِّذي   ُ »اهللَّ
َر لَُکُم الُْفلَْک لَِتْجِرَي ِفي  َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا لَُکْم َوَسخَّ

نَْهاَر« }32، ابراهیم{ َر لَُکُم اْلَ الَْبْحِر بَِأْمِرِه َوَسخَّ
آبی  آسمان  از  و  آفرید  را  زمین  و  آسمان ها  که  خداست 
فرستاد و به وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون آورد و 
کشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود 

و رودها را برای شما مسّخر کرد.
یکی از خدماتی که زمین به انسان عرضه داشته محصوالتی 
که  فهمید  بشر  که  روزی  از  می روید.  زمین  دل  از  که  است 
کند،  برداشت  زمین  از  را  آن  و  بکارد  را  گیاهی  بذر  می تواند 
کشاورزی شکل گرفت که قدمت آن به بیش از ده هزار سال 
پیش بازمی گردد. امروزه بخش اعظم محصوالتی که از زمین 

برداشت می شوند با دخالت دست بشر تولیدشده است.
کاشت  راه  از  را  انسان  مایحتاج  که  است  کسی  کشاورز 
زمین  روی  بر  حیوانات  پرورش  یا  و  گیاهان  برداشت  و 

دسته  به سه  می توان  به طورکلی  را  می کند. کشاورزی  تأمین 
طبقه بندی کرد؛ دسته اول کسی که در حوزه تولید محصوالت 
را  او  و  می کند  فعالیت  سبزیجات  و  غالت  مانند  کشاورزی 
کشاورز می نامند، دسته دوم کسی که در باغ ها به پرورش و رشد 
درختان و تولید محصوالتی که عمدتًا میوه  است می پردازد و او 
را باغدار می نامند، و دسته سوم کسی که به تولید محصوالت 
را دامدار  او  اهلی می پردازد و  راه پرورش حیوانات  از  حیوانی 

می نامند.

رشته مهندسی کشاورزی

زمینه  این  در  شاغل  افراد  تحقیقات  طبق  این که  وجود  با 
تحصیالت مرتبطی نداشته اند، اما امروزه در دانشگاه ها تحصیل 
در رشته مهندسی کشاورزی برای همه کسانی که به این رشته 

عالقمند هستند میسر است.
کشاورزی  به  را  نوینی  خدمات  کشاورزی  مهندسی  رشته 
سنتی ارائه داده است. از جمله وظایف مهندس کشاورزی می توان 
به ارائه راهکارهایی برای استفاده صحیح و بهینه از زمین های 
کشاورزی، طراحی ابزارآالت و ماشین آالت کشاورزی، نظارت 
به مراحل مختلف کشاورزی به صورت تخصصی و حرفه ای، 
برای کاهش  از روش هایی  استفاده  و  بررسی شرایط محیطی 
امروزه  کرد.  اشاره  زیست  محیط  بر  کشاورزی  مخرب  اثرات 
چون  گوناگونی  گرایش های  در  کشاورزی  مهندسی  رشته 
و  علوم  باغبانی،  علوم  دامی،  علوم  نباتات،  اصالح  و  زراعت 

صنایع غذایی و گیاه پزشکی ارائه می شود.

زمينِ
زنــدگـی بـخــش
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از  دسته  چه  برای  کشاورزی  حیطه  مشاغل  و  رشته ها 
افراد مناسب است؟

طبیعت  و  زیست  محیط  با  شغل  این  ارتباط  به  توجه  با 
افراد  که  است  آن  مستلزم  رشته  این  در  اشتغال  و  تحصیل 
ارتباط خوبی با طبیعت داشته باشند. روحیه کار تیمی، توانایی 
کار در شرایط مختلف آب و هوایی و همچنین عمل گرایی و 
انعطاف پذیری نیز از ویژگی های مهمی است که در موفقیت فرد 

شاغل در این رشته نقش بسزایی دارد.
رغبت سنجی  تســت  براسـاس  و  روان شنــاسی  نگاه  از 
است:  مناسب  افراد  این  برای  کشاورزی  شغل  هالند،  شغلی 
افراد عمل گرا که به مشاغل مرتبط با راهکارهای عملی عالقه 
دارند، افراد هنری و خالق که تمایل دارند کارشان از قاعده و 
افکار و عقاید شخصی  از  بتوانند  قانون خاصی پیروی نکند و 
در کار بهره بجویند، افراد اجتماعی که تمایل به انجام کاری 
در ارتباط با رفع نیاز دیگران دارند، افراد علمی که به مشاغل 
نیازمند تفکر و تحقیق در جست وجوی راه حل ها عالقه دارند، 
باال  با ریسک  کارهای چالشی  کارآفرین که می توانند  افراد  و 

انجام دهند.

اگر شما به این رشته عالقمند هستید، می توانید در دوره هایی 
که توسط جهاد کشاورزی برگزار می شود شرکت کنید و یا در 

یکی از رشته های مرتبط با آن در دانشگاه تحصیل کنید.
برگردیم به جمله انسان در خدمت زمین و زمین در خدمت 
انسان. زمین سال های بسیاری در خدمت بشر بوده است و امروز 
بیش از هر زمانی باید به این که ما چگونه می توانیم در خدمت 

زمین باشیم تفکر کنیم.
کشاورزی  مهندسی  وظایف  از  یکی  گفتیم  که  همان طور 
بررسی اثرات مخرب بر محیط زیست است، اما این تنها وظیفه 
مهندسی کشاورزی نیست، بلکه محافظت کردن از زمین وظیفه 

همه ی انسان ها است. 
استفاده  جنگل ها،  ازبین نبردن  گیاه،  کاشتن  با  انسان 
زیست،  محیط  آلوده نکردن  کشاورزی،  زمین های  از  به اندازه 
استفاده نکردن از پالستیک و مواد تجزیه ناپذیر، استفاده کمتر از 
مواد شیمیایی با اثرات زیانبار بر خاک و آب کره زمین، می تواند 

به حفظ زمین کمک کند.
برای آن که زمین سالیان بیشتری در خدمت بشریت باشد، 
بهتر است ما نیز از همین امروز به فکر آن باشیم که به زمین 

خدمت کنیم!
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گردشگری و   طبیعت 
 در

خرداد ماه

محمدحسن علی زاده - مهدی جمشیدی

مرداب َهَسل، مازندران، ایران 

طبیعت تسکین دهنده روح و جسم آدمی است و سفر به 
آن در هر شرایطی نشاط آور است. شمال ایران از جمله مناطق 
آرامش بخش  و  زیبا  طبیعت  دلیل  به  که  است  پرطرفداری 
خود در هر فرصتی جمعیت زیادی را به سوی خود می کشاند. 
به  سفر  مسیرهای  خاطره انگیز ترین  از  یکی  چالوس  جاده ی 
و  روستاها  جاده  این  در  است.  عشق  و  آرامش  پراز  و  شمال 
آن ها  به  دارند که سفر  بسیاری وجود  دیدنی  و  بکر  شهرهای 
می تواند تجربه ای جدید و لذت بخش برای ما بهمراه داشته باشد. 
یکی از این مناطق دیدنی مرداب هسل است. تا چند سال پیش 
کمتر کسی این مرداب را می شناخت اما امروزه به لطف گروه های 
طبیعت گردی و تورهای گردش گری شناخته تر شده است. لغت 
هسل در زبان محلی به معنی آب راکد و بدون حرکت است، 

در  اگر  نامیده اند.  هسل  را  مرداب  این  نام  که  است  ازاین رو 
روستای  از  مرزن آباد،  حوالی  در  چالوس  جاده  کیلومتری   10
نام روستای  به  به روستای کوچک دیگری  طالجو عبورکنید، 
سینوا می رسید. از روستای سینوا می توان یک پیاده روی حدوداً 
یک ساعته تا مرداب هسل داشت و از چشم اندازهای طبیعی 
انبوه  میان جنگلی  در  زیبا  این مرداب  منطقه سیراب شد.  آن 
واقع شده و هرچه به آن نزدیک تر شوید، منظره های چشم نوازتر 

و طبیعتی دل انگیزتر خودنمایی می کند. 
در طی مسیر به سوی مرداب درختان بلند سر به فلک کشیده 
که آسمان را پوشانده اند، و درختان پرپشت میوه را خواهید یافت. 
صدای دلنشین حیوانات که در زندگی شهری کمتر می شنوید 
در طول پیاده روی همراه شما خواهدبود و سکوت طبیعت شما 
را در رویا فروخواهدبرد. جاذبه اصلی این سفر- مرداب هسل- 
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موزه تماشاگه زمان )خانه حسین خداداد(

تماشاگه زمان )خانه حسین خداداد( که موزه زمان هم گفته 
می شود. این عمارت مربوط به دوره قاجار است که در سال 1382 

به ثبت آثار ملی رسیده است.
شامل  مترمربع   5000 وسعت  به  محوطه ای  در  موزه  این 
عمارت زیبایی با گچ بری های بی نظیر و زیربنای 700 مترمربعی 
است، که مجموعه ای از ابزارهای زمان سنجی و گاه شماری در آن 

وجود دارد.
انواع  تکاملی  سیر  که  است  طبقه  دو  ساختمانی  دارای  بنا 
ساعت های مکانیکی متعلق به سده هفدهم تا بیستم میالدی را 

در معرض نمایش می گذارد.
به  متعلق  سفارشی  جیبی  ساعت های  نیز  دوم  طبقه  در 
شخصیت های تاریخی و سیاسی، و ساعت های ویژه قرارگرفته است.
لشکر  سر  خیابان  ابتدای  ولی عصر،  خیابان  تهران،  نشانی: 

فالحی )زعفرانیه( نبش چهارراه پرزین بغدادی، پالک 12
ساعت بازدید: همه روزه به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 

9 الی 1۶

بسته به زمان سفر شما زیبایی فریبنده و منحصربفردی دارد. 
در اوایل فصل بهار گل ها شکوفه زده اند و رنگ مرداب صورتی 
کدر، و در اواخر آن و فصل تابستان مانند زمردی سبز است. در 
فصل پاییز مردابی رنگارنگ را می بینید که به رنگ های سبز، 
نارنجی و قرمز درآمده و برگ های درختان که روی آن ریخته 
منظره ای فراموش نشدنی در ذهن ایجاده کرده است.  در زمستان 
مرداب قرمز رنگ می شود تا بهار سال بعد که سبزرنگی دوباره 
به آن برگردد. دلیل این همه رنگ این است که در هر فصل 
رنگ جلبک های روی مرداب با توجه به میزان نور و دمای آب 

و هوا تغییرمی کند و منظره های متفاوتی را بوجودمی آورد. 
یا  آب راه  هیچ  و  قرارگرفته  جنگل  دل  در  هسل  مرداب 
دارد.  زیادی  دم  آن  هوای  ازاین رو  نمی ریزد.  آن  به  جویباری 
بخشی از آب این مرداب از چشمه های کف آن تامین می شود و 
بخشی دیگر از باران های موسمی که در فصل پاییز و زمستان 

می بارد. 

نکات الزم جهت سفر

اگر شخصًا قصد سفر به مرداب هسل را دارید، می توانید از 
جی پی اس تلفن همراه تان برای یافتن مسیر صحیح تا منطقه 

از  را  سوال های تان  می توانید  آن جا  در  استفاده کنید.  جنگلی 
محیط بانان ایستگاه محیط بانی که در همین محدوده قراردارد، 
بپرسید. در این ایستگاه سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی هم 
وجود دارد. اگر قصد دارید شب را در این منطقه دنج بگذرانید 
انجام  را  خریدهایتان  مرزن آباد  از  است  بهتر  بزنید،  کمپ  و 
دهید- مخصوصًا آب آشامیدنی- و در فاصله مناسبی از مرداب 
در جنگل کمپ کنید. برای کمپ کردن هم باید وسایل مورد 
نیاز مثل چادر، آب، لباس گرم و کیسه خواب و وسایل پخت 
بازگشت  فراموش نکنید که هنگام  داشته باشید.  را همراه  پز  و 
را  منطقه  دلنشین  مناظر  و  بیاورید  بهمراه  را  خود  زباله های 
منطقه  این  جوی  شرایط  این که  باتوجه به  نگه دارید.  پاکیزه 
کند،  غافلگیرتان  باران  است  ممکن  و  است  متفاوت  بسیار 
که  باشد  همراهتان  بوت  مثل  مناسب  کفش  و  لباس  بارانی، 

در گل گیرنکنید. 
پیشنهاد ما این است که حتمًا در تصمیم بعدی خود برای 
طبیعت گردی، مرداب هسل را جزو گزینه های خود قرار دهید؛ 
پشیمان  سرسبز  جنگل  و  رنگی  آبگیر  این  تماشای  از  قطعًا 

نخواهیدشد.



46

ت
ط زیس

-  محی
ی سالم 

ک زندگ
سب

 مدیتیشن زندگیست!
دکتر مهشاد فوالدی

کشور  مردم  اخیر  سال های  در  که  بیماری هایی  از  یکی 
 )MS( اس  ام  بیماری  قرارداده است،  تأثیر  تحت  بسیار  را  ما 
یا مولتیپل اسکلروز می باشد. برطبق آخرین آمار، در کشور ما 
حدود 70 هزار نفر به این بیماری مبتال هستند، به طوری که 
با  برابر  بیماری  به  ابتال  آمار   2008 سال  در  تهران  استان  در 
50 نفر در هر 100هزار نفر بوده، که این آمار در سال 2015 
به 115 نفر در هر 100هزار نفر رسید. لزوم رویکرد این ماه به 
بیماری ام اس و ارتباط آن با محیط زیست آن هم با توجه به 
بهبود  به  رو  روز محیط زیست در خردادماه، دریچه ای کوچک 

شرایط و کاهش روند این بیماری باز می کند.

می توان گفت که ام اس یک بیماری التهابی مزمن ناشناخته 
است که با هدف شناسایی سیستم عصبی مرکزی تأثیر خود را 
می گذارد. این بیماری بدون عالئم اولیه می باشد و معمواًل برای 

اولین بار بین سنین 20-40 سال تشخیص داده می شود. اگر 
چه هیچ یافته بالینی منحصر به ام اس شناخته نشده است، اما 
عالئم مشخصه ای شامل عالئم حسی و اختالالت حرکتی را در 
فرد بروزمی دهد. هیچ عامل قطعی برای توسعه MS شناسایی 
نشده است، اما مطالعات جمعیت در مقیاس وسیع، چندین عامل 

خطر اپیدمیولوژیک را برای این بیماری توصیف کرده است.
جغرافیا به وضوح عامل مهمی در ابتال به MS است. شیوع 
بیماری در مناطق استوایی در جهان کمتر از مناطق جنوب و 
شمال است. با این حال، بررسی های سیستماتیک نشان داد که 
یافته است،  از سال 1980 کاهش  این عرض جغرافیایی پس 
پایین تر  عرض های  در   MS بروز  افزایش  دلیل  به  ظاهراً  که 

می باشد.
طبق بررسی های انجام شده، هر فاکتور محیطی درگیر باید 

طبیعت
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اثر خود را در اوایل کودکی بگذارد. به شکلی که اگر یک فرد 
در ناحیه ای با کمترین میزان ابتال به MS تا 15 سالگی زندگی 
کند، خطر کمتری او را تهدید می کند، حتی اگر فرد بعد از آن 
البته  کند.  مهاجرت  بیماری  این  باالی  شیوع  با  منطقه ای  به 
باید خاطر نشان کرد که گروه های قومی خاص )به عنوان مثال 
 ،MS اسکیموها(، با وجود زندگی در مناطقی با بیشترین شیوع
تعداد مبتالیان زیادی ندارند. بنابراین، نقش دقیق جغرافیایی در 

مقایسه با ژنتیک این بیماری مشخص نیست.
همان طور که گفته شد در مناطقی با عرض جغرافیایی کم تر 
میزان ابتال به بیماری ام اس نیز کم تر می باشد. برخی معتقدند 
ویتأمین D نقش مهمی در این بیماری ایفامی کند، به شکلی 
است.  مزیت  یک  ایمنی  سیستم  برای   D ویتأمین  وجود  که 
نور  معرض  در  و  زندگی می کنند  استوا  نزدیکی  در  که  افرادی 
تولیدمی کند.  بیشتری   D ویتأمین  بدنشان  قراردارند،  خورشید 
هرچه پوست شما درمعرض نور خورشید قرارمی گیرد، بدن تان 
ویتأمین D مورد نیاز شما را بیشتر تولیدمی کند. از آن جایی که 
MS به عنوان یک بیماری ایمنی محسوب می شود، قرارگرفتن 

در معرض ویتأمین D و نور خورشید ممکن است با آن مرتبط 
باشد و به کم کردن عالئم بیماری کمک کند.

مناطق  از  استفاده  و  طبیعت  دامان  به  رفتن  درنتیجه 
گردشگری نه تنها کمک به تمدد اعصاب و ایجاد حس آرامش 

فردی می کند، بلکه با دریافت ویتأمین های مورد نیاز از جمله 
ویتأمین D عملکرد سیستم ایمنی بهبود می یابد. شخص مبتال 
به بیماری ذکر شده نه تنها از لحاظ نیازهای جسمی و دارویی 
بلکه از نظر نیازهای روحی که بسیار مهم در بهبود روند تمامی 
با  اخیر  سال های  در  است.  نیازمند  طبیعت  به  بیماری هاست 
میزان  زندگی،  دغدغه های  و  مکانیکی  زندگی  روند  افزایش 
بیماری هایی  بروز  باعث  امر  این  و  باالرفته  شخصی  استرس 
زیست  در محیط  افزایش گردشگری  است.  قبیل شده  این  از 
و بازدید از مناطق توریسمی و همین طور آشنایی با گیاهان یا 
جانوران در هر منطقه و مشاهده هرکدام و همچنین انجام یک 
مدیتیشن کوچک در آن محیط به تمدد اعصاب کمک فراوانی 

می کند.

گردشگری  منظور  به  فصل  این  در  که  مناطقی  از  یکی 
بیشه در ۶۶ کیلومتری خرم آباد است.  آبشار  پیشنهاد می شود، 
و  بکر  طبیعت  همچنین  و  متر   48 نسبی  ارتفاع  با  آبشار  این 
سرسبز خود، یکی از زیباترین مناطق توریستی طبیعی در کشور 
می باشد. در شرق آبشار تپه های کاله کوه و در شمال، کوه ازگن 
مناظر  خود  گیاهی خاص  پوشش  با  که  مشاهده هستند  قابل 
چشم نوازی را به خود اختصاص داده اند. روستای چشمه پریان 
در شرق آبشار دیده می شود. این ارتباط بالفصل روستای بیشه 

با آبشار، از اهمیت ویژه ای برخورداراست.
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اقتصـاد 
ریشه در زمین

حانیه جهان تیغ 

عامل های تولید منابعي هستند که بلوک های ساختماني 
اقتصاد به شمار می آیند. مردم از عوامل تولید استفاده می کنند 
تا کاالها و خدمات تولید کنند. اقتصاددانان عوامل تولید را 
به چهار دسته تقسیم مي کنند: زمین، نیروی کار، سرمایه 

و کارآفرینی.
اولین عامل تولید زمین است. زمین شامل هرگونه منابع 
طبیعی است که برای تولید کاالها و خدمات مورد استفاده 
منابع طبیعی شامل آب،  یا  از زمین ها  قرارمي گیرد. برخي 
هستند.  جنگل ها  و  زغال سنگ  طبیعی،  گاز  مس،  نفت، 
منابع زمین به عنوان ماده خام در فرآیند تولید مورد استفاده 
مانند  باشند،  این منابع می توانند تجدیدپذیر  قرارمی گیرند. 
یا گاز طبیعی.  باشند، مانند نفت  یا تجدیدناپذیر  جنگل ها، 
تولید،  عامل  این  دراختیارقراردادن  ازای  در  مالکان  برخی 

اجاره دریافت می کنند.
عامل تولید دوم کار است. کار تالشی است که مردم 
براي تولید کاالها و خدمات انجام مي دهند. این عامل از 

گارسونی  توسط  انجام شده  کار 
برای  محلی  رستوران  یک  در 
مهندسي  طراحی  و  غذا  تهیه 
اتوبوس،  مدل  یک  تولید  برای 
تا زایندگي یک هنرمند در یک 
تابلوی نقاشي و کار یک خلبان 
را  هواپیما  به پروازدرآوردن  در 

دربرمی گیرد.
اگر تا به حال به شما به ازای 
پرداخت  پولي  شغلی  داشتن 

شده، یعنی به منابع کار براي تولید کاالها یا خدمات کمک 
دست مزد  کار  منابع  به وسیله  بدست آمده  درآمد  کرده اید. 
نامیده می شود و کار، بزرگ ترین منبع درآمد برای اکثر مردم 

است.
صورت  به  سرمایه  است.  سرمایه  تولید  عامل  سومین 
و  کاالها  تولید  برای  ساختمان ها  و  ابزار  ماشین آالت، 
خدمات مورد استفاده قرار مي گیرد. چکش، لیفتراک، تسمه 
نمونه های  از  برخی  بار  حمل  کامیون های  و  رایانه  نقاله، 
که  کارگری  براساس  سرمایه  می شوند.  محسوب  سرمایه 
انجام می دهد،  آن  با  که  کاری  نوع  و  به کارمی گیرد  را  آن 
ممکن  پزشک  یک  مثال،  به عنوان  مي شود.  تقسیم بندي 
تا  استفاده کند  معاینه  اتاق  و  طبی  گوشی  یک  از  است 
از  است  ممکن  معلم  یک  ارائه دهد.  پزشکی  خدمات 
کتاب های درسی، میز و تخته وایت برد برای تولید خدمات 
به وسیله صاحبان  بدست آمده  درآمد  استفاده کند.  آموزشی 

سرمایه، سود نامیده می شود.
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کسي  کارآفرین  است.  کارآفرینی  تولید  چهارم  عامل 
است که از ترکیب عوامل دیگر تولید یعني زمین، نیروی 
کار و سرمایه برای دستیابی به سود بهره می برد. موفق ترین 
براي  را  جدیدي  راه هاي  که  هستند  نوآوراني  کارآفرین ها 
تولید کاالها و خدمات پیداکرده و یا محصوالت و خدمات 
جدیدی را براي ارائه به بازار تولیدمی کنند. اگر کارآفرینان 
به هم  با روش های جدید  را  و سرمایه  کار  نیروی  زمین، 
نیامیزند، بسیاری از نوآوری هایي که در اطراف مان مي بینیم 
وجود نخواهند داشت. برای مثال بیل گیتس یک کارآفرین 

محسوب می شود.

اسکناس  با  را  چوب  که  نمی شوید  روبرو  نجاری  با  کجا 
سمباده بزند! اما پول می تواند براي خرید سرمایه یا کاالي 
سرمایه اي )چیزهایی مانند ماشین آالت و ابزار( مورد استفاده 
قرارگیرد که این کاالهای سرمایه ای براي تولید کاالها و 
خدمات مصرف شوند. به این ترتیب پول تجارت را تسهیل 

مي کند، اما به خودی خود یک منبع تولید نیست.
فراموش نکنیم که کاالها و خدمات کمیاب هستند، زیرا 
عوامل تولیدي که برای تولید آن ها مورد استفاده قرارمي گیرند 
کمیاب اند. کمیابي به صورت مقدار محدودی از منابع که 
مي گردد.  توصیف  مواجه می شود،  نامحدود  خواسته های  با 
تولیـدشده  شلــوار 
کتانی  پارچـه  از 
درنظربگیرید.  را 
پنبه  از  کتاني  پارچه 
پنبه  تهیه می شـــود. 
نیز بر روي زمــــین 
رشــدمـي کند. زمین 
برای  که  آبي  و 
استفاده  پنبه  رشد 
و  محدودند  شده، 
تولید  براي  می توانند 
از  مختلفی  انواع 

محصوالت دیگر مورد استفاده قرارگیرند.
وقتی کارگراني در کارخانه تولید شلوار کتانی کارمی کنند، 
خدمات  یا  کاالها  تولید  برای  می توانست  که  کاري  منابع 
دیگر به کاررود محدودتر می شود. ماشین آالت و کارخانه اي 
که برای تولید شلوار کتانی به کارگرفته می شود هم منابع 
سرمایه ای که مي توانسته براي تولید کاالهاي دیگر مورد 
استفاده قرار گیرد را محدود می کند. به این ترتیب کمیابي 
منابع بدان معنی است که تولید برخی از کاالها و خدمات 

به نفع تولید شلوار کتانی کنارگذاشته شده است. 
یعنی  تولید  عامل  چهار  که  داشته باشید  به یاد  همیشه 
زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی منابع کمیابي هستند 

که بلوک های ساختمان اقتصاد را تشکیل مي دهند.

به  که  هستند  اقتصادی  رشد  حیاتی  موتور  کارآفرینان 
ایجاد برخی از بزرگ ترین شرکت ها در جهان و همچنین 
برخی از کسب وکارهای کوچک در محله ما کمک کرده اند.

در  که  رشدمي کنند  اقتصادهایي  در  کارآفرینان 
منابع  خرید  و  کسب وکار  شروع  برای  کافی  آزادی  آن ها 
منفعت  فعالیت شان  ازای  در  کارآفرینان  وجودداشته باشد. 

می برند.
مانند  منابعی  به آن چه گفته شد می توان گفت  توجه  با 
ذغال سنگ و نفت جزو زمین اند و کامیون و کارخانه سرمایه 

محسوب می شوند.
اقتصاددانان پول را عامل تولید محسوب نمي کنند. چرا 
که پول به خودی خود یک سرمایه و منبع مولد نیست. هیچ 
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حمیدرضا بزرگی

در حال حاضر تنها بستر شناخته شده برای حیات هوشمند، 
از  مناسب  فاصله ای  داشتن  با  زمین  است.  زمین  سیاره ی 
ستاره خود )خورشید( دمایی قابل تحمل را برای فرایند حیات 
انرژی  منبع  یک  از  را  خود  ساکنان  آن  از  فراتر  و  ایجادکرده 

مناسب برخوردار نموده است.

نسبت به ذرات یونیزة موجود در بادهای خورشیدی حساس بوده 
و قرارگرفتن آن ها درمعرض این ذرات می تواند موجب اختالل 
یا حتی ازکارافتادن این تجهیزات شود. همان طور که می دانیم 
ماهواره ها  پیدایش  از  پیش  دارد.  متفاوتی  الیه های  زمین  جو 
این الیه ها امکان برقراری ارتباطات راه دور را برای بشر فراهم 
می نمودند. درواقع دستگاه های فرستنده، امواج الکترومغناطیسی 
توسط  امواج  این  بازتاب  سپس  و  تابیده  یونیسفر  الیة  به  را 
دستگاه گیرنده دریافت می شد. همینک این فناوری برای برخی 
مصارف، همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. پیدایش ماهواره ها 
نیز به نوعی مدیون سیارة زمین است، زیرا جهت صرفه جویی 
در هزینه ها و افزایش طول عمر این تجهیزات، معمواًلً آن ها 
را در سطحی از جو قرارداده و نیروی جاذبه ی زمین به همراه 
نیروی گریز از مرکز )ناشی از حرکت وضعی زمین( امکان بقای 

ماهواره در سطح مورد نظر را فراهم می آورد.

موفق  مناسب،  جرمی  بودن  دارا  دلیل  به  زمین  همچنین 
شده در اطراف خود جوی متشکل از بخار آب و گازهای دیگر 
هوایی  و  آب  چرخه های  ایجاد  موجب  جو  این  دهد.  تشکیل 
شده و این امکان را برای بشر فراهم نموده که از فناوری هایی 
انرژی  تولید/تبدیل  جهت  آبی  و  بادی  توربین های  همچون 
 استفاده نماید. عالوه بر آن وجود این جو موجب شده که آب به 
شکل های مختلف در اقصی نقاط سیاره ذخیره شود و می دانیم 
که آب نقشی حیاتی در پیدایش انواع حیات بر روی این سیاره 
ضدگلوله  جلیقه ای  همچون  زمین  جو  همچنین  داشته است. 
سطح سیاره را دربرابر خیل عظیمی از سیارک ها، سنگ واره ها، 

زباله های فضایی و ذرات پر انرژی فضایی محافظت می کند.
زمین دارای هسته ای از جنس فلز مذاب است که موجب 
میدان  این  ایجادشود.  زمین  اطراف  مغناطیسی  میدانی  شده 
عالوه بر نقش دیرینه در راهنمایی مسافران، همچون حفاظی 
قدرتمند زمین را از آسیب بادهای خورشیدی و سایر پرتوها و 
ذرات باردار فضایی مصون داشته است. این قابلیت، به خصوص 
در دهه های اخیر که نقش تجهیزات الکترونیک در زندگی بشر 
پررنگ تر شده اهمیت بیشتری یافته، زیرا این تجهیزات به شدت 

1. موقعیت زمین نسبت به خورشید در منظومه شمسی

2. جو زمین با ایجاد اصطکاک مانع از برخورد اجرام سرگردان با سطح سیاره می شود.

که  امکاناتی  بر  داشتیم  کوتاه  مروری  پیشین  سطور  در 
زمین  واسطه  به  فرگشتی(  دیدگاه  در  طبیعت  )مادر  پروردگار 
دراختیار نوع بشر قرارداده و موجب شده که این گونه خاص به 
سطح فعلی از شکوفایی دست یابد. حال باید ببینیم بشر چگونه 

می تواند قدردان این موهبت ارزنده باشد.
نخستین راه حل ها بسیار ساده، ابتدایی و به شدت تأثیرگذارند. 
مانند مدیریت پسماند ها، حفظ پوشش گیاهی، حفظ  کارهایی 
گونه های جانوری و شاید مهم تر از همه، بیشینه نمودن بهره وری 

در مصرف انرژی در همین مجموعه قرارمی گیرند. 
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در سال های اخیر تالش هایی به منظور استفاده بهره ورانه از 
انرژی صورت گرفته است. یکی از راه کارها استفاده از تجهیزات 
بیانی هوشمندسازی خانه ها است. در  به  هوشمند در منازل و 
تنظیم  به شکل خودکار  رطوبت  و  نور  دما،  منازل  از  این گونه 
می شوند تا هم تجربه ای خوشایند برای ساکنین فراهم آورند و 
هم از اتالف انرژی جلوگیری شود. از طرفی با ایجاد چرخه های 
و  شده  اجتناب  آب  و  انرژی  مانند  منابعی  اتالف  از  هوشمند 
استفاده  مورد  دور ریز  بدون  و  بسته  چرخه های  در  منابع  این 

قرارمی گیرند.

)به شکل سنتی؛ شکافت هسته ای و اخیرا همجوشی هسته ای(، 
انرژی خورشیدی، انرزی باد، انرژی امواج دریا، انرژی آب رودها، 
انرژی زمین گرمایی همگی در همین دسته بندی قرارمی گیرند.

عالوه بر انرژی های تجدیدپذیر، استفاده از موادی که قابلیت 
جذب و تجزیه در طبیعت را دارند نیز در حال گسترش است. 
نتیجه  در  و  داوطلبانه  شکل  به  مواد  این  استفاده  از  بخشی 
فعالیت های فرهنگ سازانه شکل گرفته و برخی دیگر با تصویب 
قوانین و جریمه های سنگین و بازدارنده در حال پیگیری است. اما 
شاید جالب ترین شکل آن استفاده از تجهیزاتی است که قادر اند 
به شکل گیاه به طبیعت برگردند. معروف ترین این محصوالت 
مداد هایی است که در انتهای آن ها بذرهایی تعبیه شده تا پس از 
اتمام عمر مداد، بتواند موجب رویش گیاهی جدید شود. درواقع 
مداد که خود حاصل قطع درختان و استفاده از گرافیت است، 

می تواند موجب رویش گیاهی جدید شود.

برقی  صرفًا  خودروهای  هیبرید،  خودروهای  از  استفاده 
انرژی  از  استفاده  کارمی کنند،  آب  با  که  خودرو هایی  حتی  و 
خورشید برای گرمایش منازل، استفاده از پنجره های هوشمند 
جهت کمینه نمودن اتالف انرژی همگی نمونه های دیگری از 
فعالیت هایی هستند که بشر به منظور محافظت از سیارة زمین 

به سراغ آن ها رفته است.
حضور  ساله  ده هزار  چند  تاریخ  در  آن که  کالم  خالصه 
این سیاره  انسان به  بشر برروی زمین، تغییرات زیادی توسط 
زمین  روزهای  این  بحرانی  وضعیت  آن  نتیجه  و  تحمیل شده 
است. اما خبر خوش این که دیدگاه بشر نسبت به زمین و منابع 
این  نجات  برای  و تالش های جسته گریخته ای  تغییریافته  آن 
سیاره انجام شده است. می توان امیدواربود که با فراگیرشدن این 

تغییرات، شاهد سیاره ای شاداب تر و زیباترازگذشته باشیم.

از دیگر مواردی که مورد توجه بشر قرارگرفته، استفاده از 
در  است.  انرژی  تولید  زمینه  در  به خصوص  تجدید پذیر  منابع 
سده های پیشین بشر با استفاده از ذغال سنگ، قطع درختان و 
از سوخت های فسیلی همچون نفت  استفاده  با  اخیر  در قرون 
و گاز اقدام به تولید انرژی می نمود. اخیراً تغییر در این دیدگاه 
هواداران بیشتری یافته و در کنار آن پیشرفت فناوری این امکان 
آلودگی  که  برود  مجموعه هایی  سراغ  بشر  که  فراهم نموده  را 
کمتری داشته و یا تجدید پذیری باالیی دارند. انرژی هسته ای 

3. کنرتل و پایش همه قسمت های خانه از راه دور از دیگر مزیت های خانه های هوشمنداست.

4. یک مزرعه خورشیدی با توان 5 مگاوات می تواند برق 1500 خانه با میانگین مصرف 
3300 کیلوات در سال را تأمین کند.

5. مدادهایی که حاوی بذر گیاه بوده و تداوم بخش حیات گیاهی برروی زمین می شوند.
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امیـن حیایـی متولـد خـرداد مـاه 1349 یکـی از بازیگران 
اغلـب  در  توانسـته  کـه  اسـت  ایـران  سـینمای  معـروف 
نقش هایـی کـه به وی سـپرده شـده اسـت، بهترین بـازی را 
ارائـه دهـد. بـه بهانه 19 خـرداد و 49 سـالگی وی به مروری 

پرداختیـم.  ایشـان  تازه تریـن مصاحبه هـای  بـر 

خواننـده  و  تئاتروسـینما  بازیگـر  ایـن  تحصیـل  دوران 
محبـوب، بـا تئاتـر گذشـته و در ایـام خدمـت سـربازی نیـز 
نیـروی  سیاسـی  عقیدتـی-  نمایشـی  هنرهـای  مرکـز  در 
هوایـی فعالیـت داشـته اسـت. حیایـی از نمایـش "النـه" به 
کارگردانـی آقـای فـروغ در سـالن سـنگلج و کار کـودک بـه 
کارگردانـی خانـم ثریـا قاسـمی در بولینـگ عبـدو به عنـوان 

می کنـد. اشـاره  تئاتـری اش  تجربه هـای  اولیـن 
از عالیـق حیایـی می تـوان بـه خلبان شـدن اشـاره کـرد، 
ولـی بـا ایـن حـال از شـهرت و کار تئاتـر راضـی اسـت و از 
بـازی در تمـام فیلم هایـش دفـاع می کنـد، هرچنـد نقدهـا را 

در برخـی مـوارد پذیرفته اسـت.
 ایـن بازیگـر دوسـت داشـتنی مـورد عالقه خـاص اهالی 
رسـانه اسـت، چراکه از سـواالت خانوادگی گرفته تا سـواالت 
حرفـه ای را بـه راحتـی پاسـخ می دهـد و می تـوان گفت یکی 
از شـفاف ترین هنرپیشـه های ایـران اسـت کـه ایـن روزها به 

مهرک اخص

مصاحبه

اختصاصی با

امین حیایی

داور

مسابقه

عصر جدید

به مناسبت 

تولد

 ۴۹ سالگی
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عنـوان یکـی از داوران محبـوب و معروف برنامـه عصر جدید 
در صفحـه تلویزیـون او را می بینیم.

او در طـی 15 سـال فعالیـت اخیر خـود بـا مدیربرنامه اش 
بـا  روزبـه معینـی رفاقتـی صمیمانـه دارد. آن هـا در رابطـه 
امیـن  همچنیـن  می کننـد.  مشـورت  هـم  بـا  کارهایشـان 
حیایـی به تازگـی آموزشـگاه فرهنگـی، هنری و اسـتعدادیابی 
در زمینـه بازیگـری تأسـیس کرده کـه همراه با روزبـه معینی 
بـه عنـوان رئیـس هیئت مدیـره و مدیرمسـئول، مشـغول بـه 

فعالیـت هسـتند.

سـینما  دنیـای  بـه  ورودش  درخصـوص  مصاحبـه ای  در 
بیـان داشـته کـه فـوت خواهـرش دریچـه ای بود بـرای ورود 
بـه سـینما و در روز سـوم فـوت خواهـرش اولیـن پیشـنهاد 
بـه او داده شـد و علی رغـم شـرایط روحـی نامناسـب بـا قبول 
وی  اسـت.  خـورده  کلیـر  وی  فعالیت هـای  شـروع  کار،  آن 

کــــارگردانان  بــــا 
بنـام سـینما همکاری 
داشـــــته و همیشـه 
نقش هـا  تمامـــی  در 
اسـت،  درخشـــــیده 
هرچنـــد برخـــی از 
کارهایــــش از جمله 
اولیــن کار وی به نـام 
دو همسـفر کـه زمینه 
سیاســــی داشت، در 

نشـد. اکران  سـینما 

درخصـوص اولیـن جایـزه سـینمایی اش بـه دریافـت یک 
سـکه طـال بـرای کاندیداتـوری نقـش دوم در "براده هـای 
خورشـید" از جشـنواره فجـر می تـوان اشـاره کـرد. همچنین  
در سـال 138۶ برنـده جایـزه بهتریـن بازیگـر نقـش اول مرد 

در جشـنواره فیلـم فجـر بـرای بـازی در فیلم "شـب" شـد.
او بی پـروا از عقایـدش دربـاره بازیگران سـخن می گوید و 
همـواره تـالش می کند جانـب ادب را رعایت کـرده و حرمت 
خـاص و ویـژه بـرای همـه قائـل اسـت. از اینکـه پیـر شـود 
و نتوانـد در نقش هـای جدیـد بـازی کنـد، نگـران نیسـت و 
معتقـد اسـت که هر سـن نقـش خـودش را می توانـد ایفاکند.

شـایان ذکر اسـت که امین حیایی امسـال فیلم سـینمایی 
درخونـگاه را در نوبـت اکـران دارد. ایـن فیلـم در جشـنواره 

فجـر امسـال کاندیـد بهتریـن بازیگـر مرد شده اسـت.
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جرعه ای کتاب

عرفان باقرزاده 

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

درسی  کتاب  یک  که  هرچند  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  اقتصاد  کتاب 
دوره  در  رشته  ها  سایر  و  طبیعی  منابع  زیست،  محیط  اقتصاد،  رشته های  برای 
کارشناسی و کارشناسی ارشد محسوب می شود، اما مطالب و موضوعات بسیار 
نیز  را  غیرمرتبط  خوانندگان  از  وسیعی  طیف  می تواند  آن  متنوع  و  گسترده 
دربرگیرد. نویسندگان کتاب با دقت و حوصله تحسین برانگیز، هیچ نکته مهمی 
مطالعه  تدریس،  از  ناشی  )730 صفحه(  کتاب  لذا حجم  نینداخته اند.  قلم  از  را 
و تحقیقات بی شمار نویسندگان آن است که می تواند مرجع بسیار خوبی برای 
به شمارآید. موضوعی که هم  اقتصاد  و  زمینه محیط زیست  بیشتر در  مطالعات 
پژوهش  های  عقب ماندگی  لحاظ  به  هم  و  فراوان  طبیعی  منابع  وجود  به لحاظ 

مرتبط در این زمینه، باید بیش از پیش در کشور خود به آن بپردازیم.
منابع  و  »اقتصاد  این چنین می نویسد:  کتاب  روی  بر  مقدمه اش  در  مترجم 
طبیعی زیست محیطی هیچ گاه از یک دیگر جدا نبوده اند. فعالیت  های اقتصادی 
که منجر به تولید و عرضه کاالها و خدمات مختلف به مصرف کنندگان می شود، 
بدون بهره برداری، استخراج و تخلیه منابع طبیعی امکان پذیر نیست. لذا حفاظت 
از محیط زیست به هیچ وجه به معنای نگهبانی از منابع طبیعی و عدم بهره برداری 
از آن  ها نبوده و نیست. آن چه از نظر اقتصاددانان در فعالیت  های اقتصادی حائز 
اهمیت است، استفاده صحیح، کارآمد و یا بهینه از منابع طبیعی زیست محیطی 
بهره برداری  بهینه  روش  های  از  استفاده  با  اقتصاددانان  صورت  این  در  است. 
ضمن تأمین توسعه اقتصادی مطلوب و موردنظر جامعه، به حفظ پایدار و دائمی 
به نظر می رسد یکی  پایان پذیر( می پردازند.  )به ویژه منابع طبیعی  منابع طبیعی 
بر سر  منازعه  آتی؛  دهه  های  و  اخیر  دوران  در  اقتصادی  منازعات  مهمترین  از 
پایان پذیر  طبیعی  منابع  و  طبیعی(  گاز  و  نفت  )مانند  پایان پذیر  طبیعی  منابع 

خواهد بود.« تجدیدشدنی 



55

اه
ب م

کتا
 -

نر 
و ه

گ 
هن

فر

شناخت محیط زیست

یادآوری گسترده موضوعاتی که ذیل مدخل شناخت محیط  با  کتاب حاضر 
زیست قرارمی گیرند، قدم اولی است برای خواننده ای که بخواهد به زبان ساده 
گسترش  و  جمعیت  ازدیاد  صنعتی،  زندگی  از  ناشی  زیست محیطی  مشکالت  با 
به  کتاب  این  در  همچنین  شود.  آشنا  است،  مواجه  آن  با  امروز  جهان  که  فقر 
راه حل های جایگزینی که درصورت اتخاذ می توانند مانع روند قهقرایی ازبین رفتن 

محیط زیست شوند نیز اشاره شده است.
در قسمتی از پایان این کتاب آمده است: ما حاال دیگر به تهدیدی برای هستی 
و رجوعش  رفع  کارشناسان  اعتقاد که  این  این وضعیت،  در  تبدیل شده ایم.  خود 
و  شانه باالانداختن  بی اعتنایی  با  که  باشد  خطرناک  می تواند  همان قدر  می کنند، 
گفتن این که بگذریم، کارازکار گذشته است. قضیه این نیست که مردمی شریر 
می خواهند محیط زیست طبیعی را ویران و آدم های نیک نهاد از آن دفاع کنند. 
خیر و شر در وجود همه ما درکنار هم هستند. آن چه که بیش از همه چیزهای 
دیگر به آن نیازداریم عبارت است از مفهوم شایسته تر و معنادارتری که از واقعیت 
به دست می آوریم. واقعیتی که تمامی حیات روی زمین را دربرمی گیرد، زمینی که 
همه ما جزئی از آن هستیم و وابسته به آن ایم. ما زمین را از پدران و مادران مان 
به ارث نبرده ایم. ما آن را برای کودکان مان به وام گرفته ایم. ما همگی آن را وام 

گرفته ایم و جملگی، باید آن را پس بدهیم.

تغییر اقلیم، چالش زیست محیطی قرن بیست و یکم

مجددی  تأکید  و  تأیید  جهانی  علمی  تحقیقات  نتایج  و  گزارش ها  جدیدترین 
است.  زمین  گرمایش  و  آب و هوا  تغییرات  جبران ناپذیر  و  یک سویه  خطرات  بر 
تحوالت ناشی از گرمایش زمین می تواند به رقابت و بروز درگیری بر سر دسترسی 
را  جهان  از  مناطقی  امنیت  و  صلح  ترتیب،   این  به  و  شود  منجر  آب  منابع  به 
تهدید کند،  لذا تغییر در آب و هوای زمین را باید در کنار تهدیداتی مانند گسترش 
جنگ افزارهای کشتار جمعی بطور جدی مورد توجه قرار داد. کتاب ” تغییر اقلیم؛  
چالش زیست محیطی قرن بیست ویکم” مجموعه مقاالتی است که توسط اساتید 
و صاحب نظران محیط زیست تهیه و تدوین شده است و مهم ترین محورهای تغییر 
انرژی و چالش های زیست محیطی پیش روی آن را مورد بررسی و  اقلیم،  امنیت 
در  ارزنده  به عنوان تالشی  این مجموعه  است  امید  قرارمی دهد.  تحلیل  و  تجزیه 
زمینه مطالعات مربوط به تغییرات اقلیم و چالش های زیست محیطی قرن حاضر،  
بتواند کاستی موجود در منابع علمی کشور را تا حدودی جبران نماید و دست مایه 
ارزشمندی برای کارشناسان و مسئوالن کشور به منظور گسترش اقدامات در جهت 

تحقق توسعه پایدار باشد.
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برترین انیمیشن  و فیلم های سینمایی با محوریت محیط زیست

)Tangerine( نارنگی ها

درام
محصول گرجستان و آلبانی، 2013

ممکن است دیدن فیلمی از سینمای گرجستان و آلبانی تجربه خیلی رایجی 
نباشد اما این باعث نمی شود از تماشای فیلم زیبای نارنگی ها لذت نبرد. فیلم در 
کشاکش جنگ، رابطه انسان با انسان را ورای اختالف های نژادی و تعصبات دینی 
روایت می کند. آن چه در ورای همه جنگ ها و اختالف ها باقی می ماند، انسانیت 

است.
با نماد زیبای باغ  سالمندی، پیوندهای خانوادگی و رابطه انسان و زمین که 
نارنگی ها  هستند.  فیلم  مایه های  درون  از  می کند  پیدا  نمود  داستان  در  نارنگی 
نارنگی که  از آن لذت می برد. همچون خود  فیلمی است که تقریبًا هر ذائقه ای 

میوه ای همه پسند و محبوب است.

)Wall -E( وال-ای

انیمیشن سه بعدی
محصول امریکا، 2008

هفتصد سال از ترک زمین توسط انسان ها سپری شده، و آن چه که بر روی 
ربات  وال-ای  انباشته است.  آهن پاره  و  زباله  کوه هایی  باقی مانده،  زمین  کره 
هوشمند آشغال جمع کنی است که مأموریت دائمش، فشرده سازی و جمع آوری این 

پسماندها و آلودگی های صنعتی است.
روزی سفینه ای غول پیکر از فضا فرود می آید و مهمان کوچکی را بهمراه خود 
می آورد. ایو که ربات پیشرفته ای است موظف است که نشانه های حیات را در کره 
زمین شناسایی کرده و در صورت موفقیت، آن را به انسان ها در اعماق فضا برده 

و گزارش کند.
وال-ای دلباخته او می شود و ایو زمانی که باالخره گیاه سبز نادری را می یابد 
و زمین را ترک می کند، وال-ای به دنبال او به فضا می رود با این امید که عشق 

و زندگی را به زمین بر گرداند.

دانش گیتی
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هفت سامورایی

درام
محصول ژاپن، 1954

هفت سامورایی فیلمی حماسی به کارگردانی آکیرا کوروساوا و محصول سال 
1954 شرکت ژاپنی توهو است. این فیلم که عمومًا از آن به عنوان یکی از بهترین 

فیلم های تاریخ سینما یادمی شود، طوالنی ترین فیلم کورساوا است.
اهالی یک روستا که به خاطر حمله راهزن ها، به فالکت و تنگ دستی افتاده اند 
تنها راه چاره را در پیداکردن چند سامورایی برای محافظت از روستا در مقابل غارت 

راه زنان می بینند.
هفت سامورایی منبع الهام فیلم ها و رمان های زیادی شده از جمله فیلم وسترن 
هفت دالور. مجموعه انیمیشن میتی کومان که نوستالژی نسل دهه ۶0 است نیز 

شباهت زیادی به هفت سامورایی دارد.

هاچی، داستان یک سگ

درام
محصول امریکا، 2009

باور کنید در تمام زندگی تان هیچ حیوانی نمی تواند آن طور که هاچی اشک شما 
را درمی آورد باعث اندوه و بغض تان شود.

هاچی یک توله سگ کوچولو در معبدی در ژاپن است که خیلی اتفاقی سر از 
امریکا درمی آورد. پروفسور ویلسون او را همچون فرزند خود بزرگ می کند. عادت 
هرروز هاچی این است که صبح پروفسور را تا ایستگاه قطار همراهی کند و تمام 
برگردد. تمام کسبه،  از سر کار  بعدازظهر  پروفسور  تا  بنشیند  روز همان جا منتظر 
دستفروش ها و پلیس ایستگاه هاچی را کاماًل می شناسند و تا عصر همدم او هستند. 
اینجا شروع می شود و  از  اما روزی پروفسور برنمی گردد. داستان وفاداری هاچی 

سرنوشت و زندگی او را تا ابد تغییرمی دهد.
از داستان واقعی زندگی سگی به نام »هاچیکو« که  اقتباسی است  این فیلم 
تا  گردید  باعث  بی حدش  وفاداری  و  اوئنو  شابرو  پروفسور  با  او  صمیمانه  ارتباط 
به عنوان اسطوره وفاداری در ژاپن شناخته شود. مجسمه یادبود هاچیکو در ژاپن 
هر روز مورد بازدید و احترام عده زیادی از مردمی قرارمی گیرد که به خوبی درک 

کرده اند سگی در یک ویژگی انسانی از انسان ها پیشی گرفته است.
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- داستان کوتاه
گ و هنر 

فرهن

نویسنده
مهرک اخص

صدایـي توجهـم را بـه خـود جلب کـرد. »خوبـه. خوبه. 
خرابـه، خـراب شـد. آروم بچرخون.« سـرم را چرخاندم. آقا 
رضـا بـاالي پشـت بام بود و داشـت آنتن را درسـت مي کرد 
و ایـن صـداي همسـرش زري خانـم بـود. طـوري جیـغ 
حیـاط  در  داشـتند.  فاصلـه  چقـدر  انـگار  کـه  مي کشـید 
مي کـرد.  بررسـي  را  تلویزیـون  شـبکه هاي  کنتـرل  بـا 
بـا خوبه خوبـه ي زري خانـم در ذهنـم تصویـر تلویزیـون 
تداعي مي شـد. یکـی از تبلیغ هـای موبایـل یـادم آمـد کـه 
یک نفـر در خانـه بـود و یکي دیگـر روی پشـت بام و بـا 
موبایـل آنتـن تلویزیـون را درسـت مي کردنـد. تـوي دلـم 
گفتم:»واقعـًا! عجـب تکنولـوژي پیشـرفت کرده، اگـه اینا 
هـم موبایـل داشـتن اینطـوری زري خانـم جیـغ نمیـزد و 
حواسـمو پـرت نمیکـرد.« چقـدر بـا ایـن افـکار احمقانـه 
دادم:»تقصیـر  جـواب  خـودم  بـه  شـد.  مشـغول  ذهنـم 
خودتـه، مشـغول کارت بـاش.« جالـب بـود بـراي خـودم 
تشـرمي آمدم و کارسـاز هـم بـود. پنجـره را بسـتم. دوباره 
را کـه در  را متمرکزکـردم. مي خواسـتم داسـتاني  ذهنـم 
ذهـن داشـتم روي کاغـذ بیاورم. کار آسـاني نبـود، اما من 
بایـد مي نوشـتم. نبایـد از مریـم کم مي آوردم. دختـر خاله ام 
بـود. قبل ترهـا همـه  از انشـاي خوبـش مي گفتنـد و حـاال 
هـم در مسـابقه ي داستان نویسـي منطقـه اول و اوضـاع 
بدتـر شـده بود. خالـه اکـرم مـدام پـز مـي داد. مامـان هـم 
کـه منتظرجرقـه ای بـود تـا شـروع کند:»تو چیـت کمتره، 
مریمـو نـگا کـن... « حـس مي کـردم توانایي ایـن کار در 
مـن بیشـتر اسـت. مي خواسـتم زور بزنـم و یـک داسـتان 
داسـتان  را  اسـمش  مي شـد  اگـر  بنویسـم،  قت وقراضـه 
و  مي دیـدم  بـزرگ  نویسـنده  یـک  را  خـودم  گذاشـت. 

احسـاس ژسـتش بـه مـن دسـت مـي داد کـه مـردم براي 
گرفتـن امضاء پشـت در خانـه صف کشـیدند و مامان روي 
تخـت کنـار حوض تـوي حیاط نشسـته و به همسـایه ها و 
خالـه اکـرم پـز مي دهـد و مریم هـم آدم هاي پشـت در را 
آرام مي کنـد. »عجـب کیفـي داره« دوبـاره کمـي نوشـتم. 
امـا برایـم رضایت بخـش نبـود. تـوي ذهنـم آمـد وقتـي 
را  کاغـذ  نمي آیـد،  خوششـان  و  مي نویسـند  نویسـنده ها 
مچالـه مي کننـد و کنارمي اندازنـد. هرچه دوروبر نویسـنده 
کاغذهـاي مچاله شـده زیادتـري باشـد، حتمـًا نویسـنده تر 
اسـت. کاغـذ خط خطـي را برداشـتم و مچالـه کـردم، امـا 
مـزه نـداد. نمي دانـم شـاید مـزه اش همیـن بـود. دوبـاره 
شـروع به نوشـتن کردم. تصویـر را مي دیـدم. دیالوگ ها را 
مي شـنیدم، امـا آوردن آن هـا در قالب کالم سـخت بود. با 
خـودم گفتـم:»اَه، ایـن مریم ام بیکار بود اول شـد، مادرش 
بیکارتـر که پیـش مامان من زبـون بازکرد.« مـادر صدایم 
زد:»کوکوسـبزي رو گازه، یـه سـر بـزن نسـوزه. میرم نون 
را  خـودکار  و  میشـه«  داسـتاني  گفتم:»عجـب  بگیـرم.« 
گذاشـتم و بلنـد شـدم. مـادر گفت:»چـي« گفتم:»هیچي، 
بـا خـودم بـودم. شـما بـرو.« عطـر سـبزي سرخ شـده و 
تخـم مـرغ فضـاي اتـاق را پرکرده بـود. هـود را زدم. دلـم 
طاقـت نیـاورد. دزدکـي از کنار یکـي از کوکوها نیشـگوني 
گرفتـم. بـا این کـه زبانم سـوخت و سـبزي الي کوکو مزه 
نپختگـي مـي داد، اما بـه دهانم مـزه کرد. کنـار کوکوهاي 
تـوي تابـه روغن حبـاب حباب مي شـد و صـداي جلیزولیز 
روغـن کـه حـاال با صـداي هود درهم شـده بود وسوسـه ام 
مي کـرد ناخنـک دیگـري بزنـم. کوکوهـا را جابجـا کـردم 
گرفته بـودم،  نیشـگون  آن  از  کـه  را  کوکویـي  اینبـار  و 
برداشـتم و کامـل خـوردم. تـوي دلـم گفتم:»اگـه کوکوها 
زبـون داشـتن، حتمن چوقولیمو بـه مامان میکـردن.« این 
سـرزدن بـه کوکـو بـراي مـن هرچـه کـه نداشـت، یـک 
کوکوسـبزي داغ و خوشـمزه خوردن را داشـت. آمدم سراغ 
داسـتان، صـداي زنـگ بلندشـد. از آیفـون نپرسـیدم کـه 
»کیـه«، مي دانسـتم مامـان هسـت؛ در را زدم. مامـان بود، 
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بـا نـان داغ. بـا خـودم گفتم:»اگـه زمسـتون بـود، حتمـن 
بخـارش از دور پیـدا بـود.« پشـت پنجـره آمـدم. مامـان 
داشـت مي آمـد کـه یک دفعـه چیـزي جلـوي پایـش روي 
زمیـن خـورد. مامـان میخکـوب شـد. »چـي بـود؟« روي 
زمیـن را نگاهـي انداخـت. »آخـي... حیوونکي« سـرش را 
بلندکـرد و البـالي شـاخه ها دنبـال چیـزي گشـت. تخـم 
یاکریمـي، از بـاال افتاده بـود. چقـدر ایـن یاکریم هـا احمق 
هسـتند. سـر همین حماقت شـان، هر سـال تعداد زیادي از 
تخم هایشـان را ازدسـت مي دهند. گفتم:»آخـی حیوونکي... 
میبیني شـاخه کوچیکه، باریکه، چرا روش خونه میسـازي؟ 
حـاال سـاختي، چرا تخم میـزاري؟« فکرکـردم وقتي پدر و 
مـادر این یاکریـم بیایند چه حالـي خواهندشـد؟ آن ها را در 
ذهنـم تصورکـردم؛ یاکریـم مـادر مي آمـد و بـا بال هایـش 
تـوي سـرش مي کوبیـد و پرهایـش پایین مي ریخـت، این 
طـرف و آن طـرف مي پریـد و بغبغـو مي کـرد، یاکریم پدر 
هـم بـاالي النـه مي ایسـتاد و بـه نالـه و زاري یاکریـم 
مـادر نگاه مي کـرد و شـاید بـا چشـم هاي غمگیـن اشـک 

مي ریخـت. صـداي در راهـرو آمـد. دوبـاره بـه ایـن دنیـا 
برگشـتم و سـر داسـتان نشسـتم. باید مي نوشـتم. داشـتم 
به این کـه چطـور شـروع کنم فکرمي کـردم کـه گل هـاي 
قالـي بـه چشـمم آمـد. چقـدر رنـگ. بـا چـه ترتیبـي کنار 
هـم چیده شـده بودند. دیـدم انـگار تکه نانـي روي گل هاي 
قالـي راه مـي رود. اول فکرکـردم چشـمم اشـتباه مي کنـد. 
دقیق تـر نگاه کـردم. تکـه نـان داشـت راه میرفـت. جلـو 
رفتـم و صورتـم را بـه گل هـا نزدیک کردم. به گوشـه اي از 
تکـه نـان مورچه اي چسـبیده بـود. مورچه با پاهـاي ریز و 
ظریفـش پرزهـاي قالـي را پس میـزد و نان را بـه زور روي 
پسـتي و بلندي هـاي قالي مي کشـید. گاهـي او تکه نان را 
مي کشـید و گاهـي پرزهـاي قالـي او و تکه نـان را. جالب 
بـود. در همـان حالت چنـد دقیقه اي مانـدم و خوب مورچه 
را نگاه کـردم. مسـیر او  را تـا خانـه اش بـرآورد کـردم. راه 
انتخاب کرده بـود.  او هـم مسـیری طوالنـي  و  بـود  زیـاد 
سـعي کردم مسـیرش را عـوض کنـم، امـا او سـمج بـود 
و دوبـاره سـر جـاي اولـش برمي گشـت. حرصـم درآمـد. 
و  بلندکـردم  باهـم  را  نـان  تکـه  و  او 
دم در النـه اش گذاشـتم، امـا او تکـه 
نـان را ول کـرد و بـه داخـل النـه  اش 
رفـت. خیلـی تعجـب کـردم. حـاال که 
ول کـرد  او  بـود  شـده  راحت تـر  کار 
گفتم:»بنده خـدا،  خـودم  بـه  رفـت.  و 
ببیـن تـو از مورچـه هـم کمتـري. اون 
هرچـی مسیرشـو عـوض کـردي بـاز 
برگشـت سـرجاي اولـش. لقمـه رم که 
گذاشـتي تـو دهنـش ول کـرد. امـا تو 
چـی کـه بـا هرچیـزی حواسـت پـرت 
میخـواي.«  جویـده  لقمـه ي  و  میشـه 
دیگـر دلم نمي خواسـت بنویسـم. برگه 
بـه  بلندشـدم.  و  تاکـردم  برداشـتم،  را 
خـودم گفتم:»عجب داسـتاني نوشـتي، 

بزرگ.« نویسـنده 
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دکتر حسین علیان

فلسفه
 با طعم 
بهارنارنج

رز؟  گل  طعـم  اسـت؟  زیبــاتر  طعمـی  چـه  بـا  فلسـفه 
طعـم گل محمـدی؟ طعـم گل یـاس؟ مـن کـه فکرمی کنـم 
فلسـفه مـرا می بـرد بـه شـهر شـیراز شـهر فیلسـوف بـزرگ 
ایرانـی زادگاه مالصـدرا شـهری کـه بـوی بهارنارنجش روان 
را طـراوت می بخشـد و عطـر دیدگاه هـای حکیمـش ذهـن 
را. شـهری کـه بهارنارنجـش باغ هایـش را صفـا می بخشـد و 

نظریـات نـاب اندیشـمندش بـاغ جـان را... 
حکیـم مالصـدرا از معدود اندیشـمندانی اسـت که عقل را 
بـا عشـق آمیخـت و حکمت آفرینی کـرد، حکمت نابـش را با 
شـجاعت آمیخـت و ارزش آفرینـی کـرد و ارزش را بـا اخالق 
ممـزوج کـرد و زیبایـی آفریـد. حکمـت متعالیـه  مالصـدرا را 
ایـران  مسـلمان  فالسـفه  بـرای  افتخـاری  بـرگ  می تـوان 
دانسـت، حکمتـی که بـه حق عصاره هزارسـال اندیشـه ورزی 
گرانمایـه  دّر  ایـن  بـه دسـت  و  بـود  او  از  قبـل  فالسـفه ی 

تجلی یافـت.

سـوالی کـه گاه مطرح می شـود ایـن اسـت کـه مالصـدرا 
ایـن گلسـتان  آفریـد کـه هـرروز کـه می گـذرد بـوی  چـه 
بیش تـر مشـام جانمـان را نـوازش می دهـد؟ مگـر نـه ایـن 
اسـت کـه کالم بزرگان با گذشـت زمان رنـگ کهنگی به خود 
می گیـرد؟ حقیقـت آن اسـت که مالصـدرا به سرچشـمه خرد 
نـاب دسـت یافت، سرچشـمه ای کـه مـا در مسـیر رسـیدن 
بـه آن هسـتیم، و هرچـه زمـان می گـذرد بـه آن نزدیک تـر 
می شـویم و نـه دورتـر. گلسـتانی را خلـق کردیـم کـه هرچه 
راه می پیماییـم بـا نزدیک شـدن بـه آن بـوی گل هـا بیش تـر 
می شـود و نـه کم تـر. آری او در زمـان جلـوی ماسـت و نـه 
عقـب مـا، او زمـان را درنوردیـده و از ما چندصدسـال پیش تر 

اسـت، و ایـن اسـت رمـز نوشـدن لحظه به لحظـه او...   
نظریـه ی جوهری که حرکت را عـالوه بر َعَرض، در جوهر 
و ذات نیـز ممکن می دانـد از ابتکارات مالصدرا شـیرازی اسـت 
و ایـن ابتـکارات بـود که حسـودان را برانگیخت تـا او را تکفیر 
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و راهـی دیـار غربت اش کننـد. آری زمانی که 
قشـری نگرها تصمیم گیرنـده شـوند، علمـا و 
مالصـدرا  رانده می شـوند.  به حاشـیه  عقـالء 
اصالت را در وجود می دانسـت و نه در ماهیت 
و سرچشـمه همـه وجودها را یگانـه می نامید، 
و خداشناسـی لطیـف و زیبایی را بـه جهانیان 
هدیـه داد کـه در آن عصـر زیباتریـن هدیـه 
بـه مردمـان بـود، اما حیـف که از سـطح فکر 
مـردم بسـی باالتـر و عظیم تـر بـود و مـردم 
آن چـه را نتواننـد درک کننـد بـه آن حملـه ور 
و  آگاه سـازی  می دانسـت  او  امـا  می شـوند، 
فهمانـدن هزینـه دارد، امـا هیـچ گاه از هـدف 

مقدسـش کوتـاه نیامد.
رمـز موفقیت مالصـدرا را باید در اسـاتید 
مسـتقیم و غیرمسـتقیمش دانسـت. اسـاتید 
مسـتقیمش چون شـیخ بهایی، میرفندرسکی 
و میرداماد، و اسـاتید غیر مستقیمش همچون 

زیبـای کائنـات را به مـردم کلیه جانداران هدیـه داد. مالصدرا 
چراغ اندیشـه را در ایران زنده کرد و عید واقعی را در نوشـدن 

اندیشـه می دانسـت. به گفتـه زنده یـاد منوچهر آتشـی:
آید بهار و پیرهن بیشتر نو شود

زیباتر آورد گل اگر ریشه نو شود
زیباست روی کاکل سبزت کاله نو

زیباتر آن که در سرت اندیشه نو شود
مالصدرا زیبایی عشـق، شـادی و پویایی را در بسـته  ای از 
معرفـت بـه مـا داد، زنده نگه داشـتن مشـعل فـروزان تفکر در 
کـودکان، نوجوانـان، جوانان و بزرگسـاالن کشـور یعنی ادامه 

راه این فیلسـوف عالیقدر.
بحـث را بـا متنـی زیبـا از ایـن حکیـم متالـه کشـورمان 

نیم: یان می رسـا به پا
»ویرانـه اسـت ایـن جهـان، عمـر کفـاف نمی دهـد کـه 
آبادسـازیم و غیـرت رخصـت نمی دهـد کـه رهاسـازیم، پس:

آبادسازی یک گوشه از جهان به دست ما
آبادسازی کل عالم است به دست همگان«

افالطـون،  ابـن عربـی،  مـوالی متقیـان حضـرت علـی)ع(، 
ارسـطو، سـهروردی، فخر رازی و... . همچنین نشانه موفقیتش 
یافـت.  او  باواسـطه  و  بی واسـطه  شـاگردان  در  می بایـد  را 
شـاگردان بی واسـطه ای چـون فیـض کاشـانی و عبدالـرزاق 
الهیجـی، و شـاگردان باواسـطه سـال ها پـس از او همچـون 
آقـا محمدرضـا قمشـه ای، مالهادی سـبزواری، محمدحسـین 
طباطبایـی، هانـری کربـن و سـید حسـین نصـر و ... . تبلـور 
موفقیت هایـش را بایـد زمانی دانسـت که پس از دوره سـخت 
تبعیـد، اهلل وردی خـان گرجی حاکم شـیراز مدرسـه ای به افتخار 
برگشـت او بـه شـیراز دایرکرد که بعداً مدرسـه خـان نام گرفت 
و در آن همـه علـوم، اعـم از ریاضیـات، اخترشناسـی، علـوم 
طبیعـی و زمین شناسـی، شـیمی و ... تدریس می شـد، و مدیـر 
دانشـگاهی شـد کـه در ایـران درخششـی عظیم یافت و شـهر 

شـیراز را تحولـی بـزرگ رقم زد.
مالصـدرا را بایـد مـرد تحـوالت بـزرگ نامیـد انسـانی 
وارسـته کـه پویایـی را از جوهر انسـان شـروع کرد و به دنیای 
بیـرون کشـانید. کسـی کـه عشـق را بازآفرینی کـرد و صدای 
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حکیم مالصدرا شیرازی 

ملقب  شیرازی  قوامی  ابراهیم  ابن  محمد 
به صدرالمتالهین در 9جمادی االول 980 ه.ق 
حاکم  معاون  پدرش  شد.  متولد  شیراز  در 
و  شد  بهایی  شیخ  شاگرد  محمد  بود.  شیراز 
در فلسفه اشراق و مکتب مشا و تفسیر قرآن 
گردید.  صاحب نظران  جزو  و  یافت،  مهارت 
معایب  بررسی  و  مشا  حکمت  شناخت  پس از 
آن به پایه گذاری حکمت متعالیه پرداخت که 
پاسخ های عمیق و کاملی به سواالت فلسفی 
می داد. در سن 71 سالگی هنگام بازگشت از 
جان  و  شد  بیمار  بصره  در  پیاده  پای  با  حج 
باخت. وی در همان جا به دل خاک سپرده شد.

آثار مالصدرا: کتب زیادی به رشته تحریر 
معاد  و  مبدا  عرشیه،  حکمه  ازجمله:  درآورد، 

مشاعر، مفاتیح الغیب.

حسن علی زاده

ایران سرزمین فرهنگ و عشق و هنر و ادب، 
خود  دل  در  تمدن هاست.  کهن ترین  سرزمین 
همیشه انسان های وارسته و واالیی می پروراند. 
انسانی  نام  می کنی  نگاه  که  را  تقویم  روز  هر 
اکرام  و  می شناسد  را  او  جهان  که  می درخشد 
می کند. خرداد هم از این قاعده مستثنی نیست. 
سالروز والدت اندیشمندانی که هر کدام مسیری 

برای رشد و تعالی بشر بازکرده اند.

ز دانش بود 
جان و دل را 

فروغ
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 دکتر علی شریعتی

علی شریعتی مزینانی فرزند محمدتقی 
در سال 1312 در روستایی از توابع سبزوار 
برای  دیپلم  دریافت  پس از  شد.  متولد 
در  و  اعزام شد  فرانسه  به  تحصیل  ادامه 
علم  مبانی  و  جامعه شناسی  رشته های 
تاریخ و تاریخ و فرهنگ ملل تحصیل کرد. 
سارتر  و  ماسینیون  چون  اساتیدی  شاگرد 
بود. در نشریه های فرانسوی مقرراتی برای 
دفاع از جنبش آزادی خواهی می نوشت که 
منجر به زندان شد. دکتر علی شریعتی در 
بازگشت و حکومت  ایران  به  سال 1343 
اندیشه های ظلم ستیزانه دکتر  از  وقت که 
ترکیه  مرز  در  را  او  بالفاصله  داشت،  بیم 
به  آزادی  از  زندانی کرد. پس  و  بازداشت 
مشهد بازگشت و در آن جا، فارغ التحصیل 
به عنوان  سوربن  دانشگاه  دکتری  مقطع 

دکتر مصطفی چمران

مصطفی چمران متولد 17 اسفند سال 1310 در جنوب 
دانشگاه های  در  را  دانشگاهی  تحصیالت  است.  تهران 
تگزاس و کالیفرنیا آمریکا در رشته فیزیک پالسما گذراند 
و در آزمایشگاه پیش رانش جت مشغول به کار شد. با آغاز 
لبنان رفت و جنگ های نامنظم  انقالب برای آموزش به 
اول  دوره  نماینده  به عنوان  انقالب  پس از  آموخت.  را 
زمان  در  شد.  انتخاب  شمیرانات  و  ری  تهران،  مجلس 
بازرگان وزیر دفاع کشور شد و با آغاز جنگ رییس ستاد 
جنگ های نامنظم گردید. تفکر و اندیشه او بسیار نزدیک 
چنین  شریعتی  دکتر  مزار  بر  بود.  شریعتی  علی  دکتر  به 
گفت: »ای علی! با خروش تو به جنگ استعمار و استبداد 
و  می شکافم  را  تاریخ  تو  همراه  و  برمی خیزم  استحمار  و 

فرعون ها و قارون ها و بلعم ها را لعنت می کنم.«
به  دهالویه  مسیر  در   13۶0 خرداد   31 تاریخ  در  او 
اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه شهادت  سوسنگرد بر 

نایل گردید.

دبستان  چهارم  کالس  انشاء  ساده  معلم 
یک روستا استخدام شد.

هــدف والــــــای ایــن انـدیشمند، 
به  کمک  و  انسان ها  به  آگاهی بخشی 
جهل  یوغ  از  بشر  تفکر  نجات  و  رهایی 
زندان  با  را  او  هدف  این  و  بود،  ستم  و 
در  نهایت  در  کرد.  هم نشین  شکنجه  و 
اردیبهشت سال 135۶ تهران را به مقصد 
اروپا ترک کرد و در 29 خرداد همان سال 
در انگلستان فوت کرد. رسانه ها علت فوت 
وی را سکته قلبی اعالم کردند، اما خانواده 
را  او  جسمی  بیماری  نوع  هر  وجود  وی 
اندیشه  و  شاد  پاکش  روح  تکذیب کردند. 

متعالیش درجریان باد.
آثار: ترجمه کتاب هایی از جمله: نیایش 
و ابوذر غفاری و سلمان فارسی و...، درج 
معتبر  روزنامه های  و  نشریه ها  در  مقاالت 

اروپا.
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کاهش  نیز  آن  شیوع  سن  و  است،  افزایش  به  رو  جهان  در 
یافته است. موقعیت جغرافیایی و شیوه زندگی و نوع تغذیه در 
جایگاه  بیماری  رشد  کنترل  در  همچنین  و  بیماری  این  بروز 

خاصی دارد.
بیماران 5 سال کمتراز  این  در  زندگی  به  امیدواری  میزان 
ایجاد  و  بیشتر  توجه  به  نیاز  از  نشان  این  و  است  سالم  افراد 
برنامه های قوی تر برای حمایت از این بیماران دارد. در همین 
راستا روز 8 خرداد )25مه( روز جهانی ام اس نامیده شده است. 
چیزی که اهمیت دارد این است که افراد مبتال بدلیل ناتوانی در 
کنترل ارادی حرکتی و ضعف ماهیچه ای کم کم توانایی انجام 
جمع  در  حضور  از  و  ازدست می دهند  را  خود  روزمره  کارهای 
دوستان و آشنایان خودداری می کنند.پیشرفت بیماری ازیک سو 
بیمار و  به  افزایش شدت آسیب  از سوی دیگر موجب  انزوا  و 
مختل شدن شرایط عادی زندگی او می شود. برای دست یابی 
به حال نسبتًا خوب و داشتن یک روند معمولی در زندگی بهتر 
است تالش کنیم تغییراتی در شیوه زندگی داشته باشیم و نکات 

جدیدی را مورد توجه قرار دهیم.

انبوه هیجان و  و  میان هیاهوی شهرنشینی  این روزها در 
سرعت سرسام آور تکنولوژی و استرس و اضطراب ناشی از آن، 
آرامش  خواهان  و  طبیعت  با  هماهنگ  موجودی  که  انسان 
خلق شده، دچار ناهماهنگی های زیستی -روانی شده است که 
بیماری  و  گذاشته  اثر  او  دفاعی  و سیستم های  رشد  فرایند  بر 

به نام ام اس را پدیدآورده است.

به  ویروس  حمله  اثر  در  چندگانه  بافت  تصلب  یا  اس  ام 
بافت غالف میلین سلول عصبی در مغز و نخاع به وجودمی آید. 
ماهیچه ها،  کنترل  در  اختالل  همچون  عوارضی  بیماری  این 
برای  دارویی  دارد.  بهمراه  را  دوبینی  و  حرکتی  مشکالت 
داروهایی  اما  شناخته نشده است،  بیماری  این  قطعی  درمان 
برای کندکردن روند رشد بیماری و افزایش بهبود روند زندگی 
بیمار وجود دارد. در حال حاضر تعداد مبتالیان به این بیماری 
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 تغییر سبک زندگی

عالوه بر داروها، مراقبت ها و سبک زندگی اهمیت خاصی 
موارد  این  از جمله  دارند.  بیماری  پیشرفت  کاهش سرعت  در 

عبارتند از:
داشتن خواب و استراحت کافی در اتاق تاریک و خنک . 1

و بدون صفحه نمایش
خوردن غذاهای سالم با چربی اشباع شده کم و فیبر باال . 2

مثل آجیل، سویا به جای گوشت قرمز، ماهی سالمون، 
روغن زیتون، شکالت، انواع لوبیاها و سیر.

مطالعه و معاشرت با دوستان و حفظ نشاط و شادابی و . 3
رفتن به طبیعت 

راحت تر . 4 حرکت  برای  تنفسی  و  گشاد  لباس های 
ابریشم و پشم  و  پنبه و کتان  پارچه های  از  بااستفاده 

مرینوس برای جلوگیری از بروز تعریق و گرما
مدیتیشن روزانه و آرامش بخشی . 5
استفاده از ویتأمین دی. ۶
ورزش ساده و سبک و پیاده روی روزانه. 7

دارای  افراد  مناسب  یوگا  ساده  حرکت   5 روبرو  ستون  در 
ام اس را مشاهده می کنید.
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طالع بینی خرداد ماه
مهدی اسماعیلی راد

متولدین فروردین

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

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

نتیجه این بحث به سرعت روشنی خود را از دست بدهند.
در این ماه به جای این که سعی کنید حق را به جانب خودتان دهید و مدام در پی 

تصدیق خود باشید آرام بگیرید و از درگیر شدن در یک جنگ لفظی اجتناب کنید.

متولدین اردیبهشت

چرا آن قدر با خودتان کلنجار می روید و مدام با دیگران برخورد نامناسب دارید. زندگی 
را سخت نگیرید که هرچه سخت گیر باشید، زندگی هم برای تان سخت خواهد گذشت. 
باز هم می توانید برای خود اهدافی تعیین کنید و در جهت  اهداف  تان را گم کرده اید. 
رسیدن به آن ها گام بردارید. کسالتی دارید که به امید خدا به زودی برطرف خواهدشد. 
زمان  که  کنید  کنید خودداری  کم  یا  اضافه  خود  زندگی  به  را  چیزی  که  این   از  فعاًل 
قلبی شما می  خواهند سوءاستفاده  از خوش   نیست. عده ای  تغییرات  این  برای  مناسبی 
کنند، به شدت مراقب باشید و با چشمانی باز به اطراف نگاه کنید و بی  جهت به کسی 

اطمینان نکنید.

متولدین خرداد

این روزها، روزهای عجیبی برای شما خواهد بود. آن چه را که می خواهید، در محیط 
باشد که  از شما سربزند ولی حواس تان  اشتباهاتی  اطراف تان درمی یابید. ممکن است 
در هر موقعیت جلوی اشتباه تان را بگیرید. به ظاهر خوب افراد بسنده نکنید، بلکه باطن 
آن ها را دریابید. تالش های خود را صرف کارهایی کنید که مفید باشد و بتوانید از حاصل 
آن ها بهره مند شوید. این که زندگی برای شما تکراری شده، جمله ای بیهوده است، چرا 
که عشق همواره زندگی را از یکنواختی خارج می کند. ممکن است یک معامله پرسود 
انتظارتان را بکشد، از دستش ندهید. »او« خالصه روزی می آید، البته همین روزها که 

نزدیک است.
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متولدین تیر

در این ماه بنظر می رسد شما دنبال خواسته ای باشید که اطرافیان شما و عرف جامعه 
آن را نمی پسندند! مانند معشوقی جوان تر یا مسن تر از خودتان، لباسی یا مقامی که درخور 

شما نیست و خالصه هر چیزی که عرف جامعه آن را از شما نمی پذیرد.
اگر این مساله را آگاهانه انتخاب کرده اید، اشکالی ندارد و به دنبالش بروید، مشروط 
به اینکه حرف و حدیث دیگران را به جان بپذیرید و انتظار تأیید عموم را نداشته باشید. 

در غیر این صورت آرامش زندگی تان به هم خواهد خورد. اینک لحظه انتخاب است.

متولدین مرداد

گاهی مواقع مشکالت را نمی توان در یک لحظه خاص حل کرد بنابراین باید موقتًا 
حل آن ها را به تعویق انداخت، زیرا گذر زمان خود می تواند تأثیرات خوبی بر روی آن 
مشکالت بگذارد و در نهایت اثر آن ها را کم کند. به زودی در یک مهمانی حضور خواهید 
داشت و با کسی در این مهمانی آشنا می شوید که می تواند روند زندگی شما را تغییر دهد. 
اگر واقعًا به کاری که می خواهید انجام دهید، ایمان دارید مدام تحت  تأثیر حرف های 
منفی دیگران قرار نگیرید و در رابطه با آن، با کسانی که شما را به انجام آن کار تشویق 

کرده اند مشورت کنید.

متولدین شهریور

در این ماه شرایطی پیش روی شماست که باید هر چه زودتر نسبت به آن اظهار 
نظر کنید،  تردید و دودلی موجب به تعویق افتادن کارتان خواهد شد و این اصاًل به نفع 

شما نیست.
میزبان دوست عزیزی خواهید بود که می توانید با او دردودل کنید و با طرح مشکالت 
پیش رویتان از او کمک فکری بخواهید. متأسفانه مدتی است نسبت به گذر عمر بی توجه 
شده اید، باید به این نکته توجه داشته باشید که امکان بازگشت زمان نیست و باید از این 

اوقات حداکثر استفاده را ببرید.
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متولدین مهر

در این ماه شرایطی پیش روی شماست که باید هر چه زودتر نسبت به آن اظهار 
نظر کنید،  تردید و دودلی موجب به تعویق افتادن کارتان خواهد شد و این اصاًل به نفع 

شما نیست.
میزبان دوست عزیزی خواهید بود که می توانید با او دردودل کنید و با طرح مشکالت 
عمر  گذر  به  نسبت  است  مدتی  متأسفانه  بخواهید.  فکری  کمک  او  از  رویتان  پیش 
بی توجه شده اید، باید به این نکته توجه داشته باشید که امکان بازگشت زمان نیست و 

باید از این اوقات حداکثر استفاده را ببرید.

متولدین آبان

با  است  ممکن  که  چرا  نگویید  سخن  کسی  هر  با  دارید،  دل  در  آن چه  مورد  در 
تجربیات ناکافی خود به شما پیشنهادی دهند و شما را در یک گرفتاری بزرگ بیندازند. 
امتحان سختی در پیش دارید و نتیجه این امتحان در زندگی شما تأثیر بسزایی خواهد 
داشت. موفقیت در این امتحان زیاد دور از دسترس نیست، الزمه آن تالش و پشتکار 
خود شماست. پس دست روی دست نگذارید و تالش کنید که روزهای روشن و خوشی 
تعویق  به  روزی  برای چند  را  آن  تفریح هستید  و  در فکر مسافرت  اگر  است.  نزدیک 

بیندازید.

متولدین آذر

دنیا هم  نمی چرخد،  پاشنه  در همیشه روی یک  کنید، همان طور که  تأمل  و  صبر 
همیشه به یک حال و یک منوال نمی ماند. هم ” ان مع العسر یسرا” داریم و هم “فاهلل 
یحب الصابرین” شما که این همه مدت صبر کرده اید کمی دیگر هم دوام بیاورید. گردش 
فلکی برای شما روی به اعتدال دارد. مقدمات یک سفر برای شما در حال تدارک و 
فراهم شدن است. سعی کنید منتهای استفاده از این سفر را بکنید که سفری سرنوشت 
ساز است. اگر تنها هستید زیاد ناراحت نباشید که شاعر گفته است:»دال خو کن به تنهایی 

که از تن ها بال خیزد«. دوران تنهایی شما نیز سرانجام پایان خواهد یافت.
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متولدین دی

بعد از مدت ها تالش مداوم، دیگر باید کمی به خود استراحت بدهید و کمی از آرامش 
برای تان پیش خواهد آمد که مجبور به قضاوت در مورد  ببرید. موقعیتی  موجود لذت 
موضوعی می  شوید. سعی کنید این کار را به دور از هرگونه جهت گیری و پشتیبانی انجام 
دهید. نتیجه این قضاوت اثرات روحی برای شما به دنبال خواهد داشت. با یک قضاوت 
درست، اثرات روحی مثبت را برای خود به ارمغان بیاورید. اتفاقًاتی برای  تان خواهد افتاد 
که سعی کنید در این اتفاقًات، اعتماد به نفس خودتان را به بوته آزمایش بگذارید و آن 

را بسنجید.

متولدین بهمن

بین شما و عده ای دیگر بر سر فعالیت های شغلی  تان توافقاتی ایجاد می شود. بنابراین 
تمام فکر و ذکر خود را معطوف این کار کنید و تا می توانید از کارهای دیگر در حیطه 
شغلی، خودداری کنید. با افراد مهمی روبرو خواهید شد که آینده شغلی و اجتماعی شما 
را رقم خواهند زد. بعضی مواقع احساس تنهایی می کنید و حس می کنید که به حمایت 
دیگران احتیاج دارید. در این مواقع الزم است کمی غرور خود را بشکنید و از دوستان 

نزدیک و خانواده خود کمک بخواهید، مطمئنًا کمک آنان به نفع شما خواهد بود.

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 کند. تفاوت هایی که با دیگران 

دارید را تقویت کنید و در پی این نباشید که خود را همرنگ جماعت کنید.
خوشبختانه امیدها و آرزوهایی که برای آینده ای روشن تر دارید برای دیگران انگیزه ای 
می شود تا از خمودگی و افسردگی بیرون بیایند و از طرف دیگر باعث می شود که شما 

خود را باور کنید و اعتمادبه نفس تان افزایش یابد.
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عطر ماه تولد 

مهدی اسماعیلی راد

خرید و انتخاب عطر یکی از پیچیده ترین تصمیمات زندگی است و پیداکردن مناسب ترین عطر برای هرکسی می تواند بسیار دشوار و خسته کننده 
را روی پوست خود امتحان نکنید  تا زمانی که عطر  انتخاب کامالً شخصی است و شما  انتخاب عطر یک  بدانید که  باید  تازه کار هستید  اگر  باشد. 
نمی توانید مطمئن باشید که این عطر، عطر مورد عالقه شما هست یا خیر. از طرف دیگر، عطرهای اصل و باکیفیت معموالً گران قیمت هستند و 
روش آزمون وخطا در مورد این محصول، هزینه زیادی روی دست شما خواهد گذاشت. شخصی بودن عطرها این ایده را در ذهن می آورد که ممکن 
است هر نوع شخصیت خاصی به نوع خاصی از عطر هم عالقمند باشد و به همین دلیل است که عطرهای ماه تولد جزو عطرهای پرفروش به شمار 

می روند. اما مناسب ترین عطر برای ماه تولد شما چیست؟

مناسب ترین عطر برای متولدین فروردین

به  اعتماد  از  پر  و  پرشور  فعال،  افرادی  فروردین  متولدین 
نفس هستند و هر چیزی را که بخواهند با تالش و تفکر مثبت 
به دست می آورند. این افراد به عطرهایی نیاز دارند که به آن ها 
انرژی بدهد و قدرت آن ها را برای کار و فعالیت و زندگی شاد و 
پر انرژی افزایش دهد. عطرهایی حاوی رایحه های عنبر یا چوب 
بخشی  انرژی  خاصیت  که  هستند  قوی  و  جسورانه  عطرهای 
دارند و می توانند برای متولدین فروردین یک عطر مناسب باشند.

مناسب ترین عطر برای متولدین اردیبهشت

مهربان  و  پایدار  اعتماد،  قابل  افرادی  اردیبهشت  متولدین 
هستند که می توانند بهترین دوست برای هر کسی باشند. سنگ 
ماه تولد این افراد سبک زمرد است و هیچ رنگی بهتر از رنگ 
دهد.  نشان  را  افراد  این  شخصیتی  ویژگی های  نمی تواند  سبز 
که  هستند  عطرهایی  اردیبهشت  متولدین  برای  عطر  بهترین 
رایحه زمین و خاک در خود دارند، مثل رایحه گیاهان و عناصر 
زمینی که ترکیبی آرامش بخش و بویی دلپذیر دارند و می توانند 

حس مثبت و نشاط آوری به متولدین این ماه بدهند.

مناسب ترین عطر برای متولدین خرداد

این  البته  که  دارند  چندوجهی  شخصیتی  خرداد  متولدین 
ویژگی های  بلکه  ندارد،  بدی  معنای  هیچ  چندشخصیتی بودن 

مثبتی هم دارد و باعث می شود که متولدین این ماه مجموعه ای 
متنوع از عالیق و سلیقه ها را داشته باشند که همیشه در حال 
تغییر است. خردادی ها افرادی خالق هستند که ایده های نو را 
مثل اسنفج به خود جذب می کنند. متولدین خرداد به عطرهایی 
عالقه دارند که چند الیه هستند و پیچیدگی خاصی دارند چون 
تغییر رایحه روی پوست شخصیت ناآرام و تنوع طلب آن ها را 

راضی نگه می دارد.

مناسب ترین عطر برای متولدین تیر

این  دارند.  را  از خاص ترین شخصیت ها  یکی  تیر  متولدین 
افراد عالقه خاصی به همرنگ شدن با جماعت دارند و دوست 
ندارند در میان مردم به چشم بیایند و انگشت نما شوند. آن ها به 
عطرهایی عالقه دارند که بتوانند همه جا و درمیان هر جمعی و 
در 3۶5 روز سال مورد استفاده قراردهند. به همین دلیل عطرهایی 
برای متولدین این ماه مناسب است که رایحه ای گرم، مالیم و 
ساده داشته باشد، مثل عطرهای حاوی رایحه وانیل یا گل رز که 

همه این ویژگی ها را دارند.

مناسب ترین عطر برای متولدین مرداد

متولدین مرداد به لوکس بودن و باکالس بودن عالقه خاصی 
دارند و دوست دارند استایل شیک و سطح باالی خود را همه جا 
به رخ بقیه بکشند. به همین دلیل عطرهایی برای متولدین این ماه 
مناسب است که رایحه ای تند، قوی و فراموش نشدنی داشته باشد 
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و حضور آن ها را به همه اعالم کند. عطرهایی که رایحه مشک 
در خود دارند، عطرهایی با ماندگاری باال و بویی قوی هستند که 

می توانند بهترین گزینه برای متولدین مرداد باشند.

مناسب ترین عطر برای متولدین شهریور

متولدین شهریور افرادی با ظاهر آرام اما درونی پرتالطم و 
پرشورونشاط هستند که درکنار روحیه درون گرای خود باری از 
دانش و تجربه را به دوش می کشند. این افراد با چنین شخصیت 
و  پیچیدگی  که  دارند  عالقه  عطرهایی  به  چندجانبه  و  خاص 
متولدین  برای  عطر  بهترین  دارند.  درخود  درکنارهم  را  تعادل 
شهریور ترکیبی متعادل از رایحه ای قدیمی و جدید مثل ترکیب 
و  وجهی  چند  می تواند شخصیت  که  است  هلو  و  چرم  رایحه 

خاص آن ها را در خود منعکس کند.

مناسب ترین عطر برای متولدین مهر

متولدین مهر افرادی برون گرا، شاد و مجلس گرم کن هستند 
و به صحبت کردن عالقه خاصی دارند که همین ویژگی ها باعث 
می شود بقیه مردم به سوی آن ها کشیده شوند. بنابراین عطرهایی 
برای متولدین مهر مناسب است که رایحه ای سبک و شاد داشته 
و  دارند  درخود  شیرین  رایحه  کمی  مقدار  که  عطرهایی  باشد. 
بویی دلپذیر و جذب کننده دارند بهترین گزینه برای متولدین ماه 

مهر و شخصیت جذاب و برون گرای آن ها به شمارمی روند.

مناسب ترین عطر برای متولدین آبان

افرادی که متولد آبان هستند در همه زمینه های زندگی جدی 
و سخت کوش هستند چه در کار، چه در عشق، چه در فشن و چه 
در استایل. آن ها همیشه تالش می کنند به چیزی که می خواهند 
برسند و در این راه به یک منبع انرژی بخش مثل عطر نیازدارند، 
عطری که به اندازه کافی قوی و انرژی بخش باشد- مثل یک 
عطر حاوی رایحه پاتچولی که پرانرژی و گرمابخش است- و 
قدرت و جسارت شما را برای انجام کارهای بزرگ بیشتر می کند.

مناسب ترین عطر برای متولدین آذر

و  قوی  خاطر حس شوخ طبعی  به  را  آذر  متولدین  ما  همه 
این  می شناسیم.  آن ها  برنامه ریزی نشده  و  خودجوش  کارهای 

افراد همیشه به دنبال این هستند که لحظاتی خوش برای خود 
و اطرافیان خود بیافرینند و برای رسیدن به این هدف به عطر 
که  است  آذر  متولدین  مناسب  عطری  دارند.  نیاز  هم  مناسبی 
رایحه دل پذیر مرکبات را در خود داشته باشد و رایحه ای تازه و 
دل پذیر به هوا اضافه کند. چنین عطری می تواند با شخصیت 

شوخ طبع و سرحال آذرماهی ها هماهنگی خوبی داشته باشد.

مناسب ترین عطر برای متولدین دی

متولدین دی عالقه خاصی به کامل و بی عیب بودن دارند 
و همیشه به دنبال ایده آل های خود می گردند؛ از این رو همیشه 
جزو پیشروها در مد و فشن و زیبایی هستند. آن ها به عطری 
نیاز دارند که رایحه قوی و مداومی داشته باشد و به مرور زمان 
با فواصل  با اسپری کردن عطر  البته این هدف  کم رنگ نشود. 
چندساعته میسرمی شود اما اگر شما متولد دی هستید بهتراست 
به دنبال عطری باشید که رایحه آن قوی، پایدار و قابل اعتماد 

باشد تا حس کمال طلبی شما را ارضا کند.

مناسب ترین عطر برای متولدین بهمن

متولدین بهمن به دنبال ماجراجویی و تنوع در زندگی خود 
جاهای  به  را  آن ها  سیری ناپذیر  کنجکاوی  همیشه  و  هستند 
یک  باشد.  غیرمنتظره  است  ممکن  گاهی  که  می برد  مختلفی 
برای  گزینه  بهترین  ساحلی  رایحه  با  مالیم  و  تروتازه  عطر 
متولدین فروردین است چون می تواند شخصیت پرانرژی آن ها را 
کامل کند. عطرهای ساحلی عطرهایی جذاب و پرجنبش هستند 
و در عین حال طبیعتی انعطاف پذیر دارند، درست مثل متولدین 
اسفند و شخصیت خاص آن ها که پر انرژی و تطبیق پذیر است.

مناسب ترین عطر برای متولدین اسفند

متولدین اسفند روحیه ای گرم، خالقانه و هنردوست دارند و با 
اطرافیان خود به سرعت هم ذات پنداری می کنند. این افراد معادل 
انسانی یک پتوی گرم و نرم هستند که همیشه در کنار شماست و 
به شما گرما و آرامش می دهد. با داشتن چنین شخصیت مهربان 
و خون گرمی، متولدین اسفند به عطری نیاز دارند که برایشان 
لذت بخش و دل پذیر باشد. یک عطر آشنای حاوی رایحه گل ها 
که گرم و آرامش بخش هم باشد بهترین گزینه برای متولدین 

اسفند است و به روحیه دوستانه آن ها غنا می بخشد.
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همراهان گرامی مجله ذهن آویز
اولین باشید!

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

نام: 

نام خانوادگی:

سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایمیل جهت ارسال اطالعات


