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بیر
رد

ن س
سخ

رسآغــــاز ...

پاييز ماه طراوت و رنگارنگ كه از هر رنگش صد طرح و شور مي ريزد به دامان 
طبيعت.  بيستم مهر ماه روز بزرگداشت حافظ بود و امسال استاد آواز و صداي 
ماندگار ايران را استاد شجريان را از دست داديم و اين بار نيز اين شتر بد يمن عزيز 
ديگري را از ما گرفت. ماه پاييز ماه شروع سال تحصيلي به گونه ديگر و زودتر از 
موعد هميشه شروع شد و دردسرهاي مرتبط با كرونا و برگزاري كالس ها نيز خود 
ماجرايي داشت. در اين شماره بيشتر سعي داشتيم موضوعات مختلف ماه را بر 
اساس روال معمول مجله در صفحات مجله بگنجانيم و نگاهي گذرا بر هر يك از 
مفاهيم داشته باشيم. اميد است اين شماره نيز مورد توجه خوانندگان عزيز قرار گيرد.

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست                منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش          آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد             در خرابات بگویید که هشیار کجاست
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند         نکته  ها هست بسی محرم اسرار کجاست

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است           ما کجاییم و مالمت گر بی کار کجاست
باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش               کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست
عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو               دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی        عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج              فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

دكتر انيس خوش لهجه صدق 
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ذهن آویز ماه

 مریم نیرو

شمس و موالنا، قصه ای عاشقانه

تبريزي است. فردي  بزرگداشت شمس  هفتم مهرماه سالروز 
پارسي جايگاه ويژه اي دارد و همواره مورد  ادبيات  كه در ادب و 
توجه عرفا بوده است. قصه شمس و موالنا، قصه اي در خور توجه 
و جذاب براي عالقمندان به عرفان است. قديمی ترين مستندات 
و  ولد  سلطان  ابتدانامه  تبريزی،  شمس  نگاشته هاي  درخصوص 
رساله سپهساالر است كه در آن بيان كرده است »هيچ آفريده ای 
پنهان  را  خود  شهرت  چون  نبوده  اطالعی  شمس  حال  بر  را 
با اين حال  می داشت و خويش را در پرده اسرار فرو می پيچيد« 
در كتاب مقاالت اگر چه شمس تبريزی به شرح احوال و معرفی 
پيشينه خود نپرداخته است اما از ميان توصيفات و خاطرات متعددي 
كرد. پيدا  شناخت  او  به  نسبت  مي توان  است  داشته  بيان  كه 

درخصوص سرگذشت پدر و مادر شمس تبريزي مي توان به توجه ويژه آن ها به شمس تبريزی اشاره كرد و اين خود همواره از نظر 
روانشناسان مورد توجه بوده است كه ايجاد دلبستگی ايمن همواره می تواند از  كودكان افراد اليق و بزرگ و موفق بسازد. هر چند كه 
شمس در جايی از مقاالت به اين سطح از توجه اين گونه اشاره می كند»اين عيب از پدر و مادر بود كه مرا چنين به ناز برآوردند.« . وی در 
خصوص رابطه خود با پدر در جای می گويد: »نيك مرد بود، اال عاشق نبود، مرد نيکو ديگر است و عاشق ديگر، پدر از من خبر نداشت. 
من در شهر خود غريب، پدر از من بيگانه، دلم از او می رميد. پنداشتمی كه بر من خواهد افتاد. به لطف سخن می گفت، پنداشتم كه مرا 
می زند، از خانه بيرون می كند«. و اين از نگاه مهربانه و توام با فاصله ميان شمس و پدر خبر می دهد و شايد بهتر باشد در خصوص رابطه 
شمس با والدينش به اطالعات بيشتری دست يابيم. به هر حال شمس شاگردی را پيشه می كند و در محضر استادانی چون شمس خونجی 
تحصيل كرد و در سير و سلوک و طريقت، از كسانی چون پير سله باف و شيخ ركن الدين محمد ُسجاسی معروف به پير ُسجاسی، بهره 
جست. همچنين تحت تاثير آموزه های بزرگان و انديشمندانی چون فخر رازی، اوحدالدين كرمانی و محی الدين ابن عربی نيز بوده است. 

شمس تبريزی عاشق سفر بود و عمر را به سير و سياحت می گذرانيد  و در 26 جمادی الثانی 
642 )معادل 6 دسامبر 1244 ميالدی و 16 آذر 623 هجری خورشيدی( به قونيه رسيد. با 
مولوی مالقات كرد و با شخصيت نيرومند و نفس گرمی كه داشت موالنا را دگرگون كرد. تا 
پيش از ديدار شمس تبريزی، مولوی از عالمان و فقيهان بود و به تدريس علوم دينی مشغول 
بود. با ديدار شمس تبريزی، مولوی مسير قبلی را رها كرد و با اشتياقی كه شمس در او پديد 
آورده بود، اهل وجد و سماع و شاعری شد. برای مردم قونيه كه تصويری ديگر از مولوی داشتند 
اين تغيير مسير قابل درک نبود و مريدان مولوی بر او و شمس تبريزی احساس خشم داشتند و 
همين امر موجب شد شمس تبريزی بعد از شانزده ماه در 21 شوال 643 بی خبر قونيه را ترک 
كند و همين امر موجب اندوه و مالل مولوی شد. سرانجام نامه ای از شمس تبريزی رسيد و 
معلوم شد كه به شام سفر كرده است. مولوی فرزند خود سلطان ولد را با بيست نفر از ياران برای 
باز گرداندن شمس تبريزی به شام فرستاد و وی در 644 با استقبال باشکوه به قونيه بازگشت.
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محفل مولوی غرق شور و شادی و وجد و سماع شد. اما  اين 
شادمانی ها طولی نکشيد و آتش كينه و تعصب مريدان مولوی و 
مردم قونيه مجدد باال گرفت و رنج ها و آزارها به شمس تبريزی 
شروع شد. او با همه عشق و عالقه ای كه به صحبت موالنا داشت 
تصميم به ترک قونيه گرفت. به موالنا می گفت: »سفر كردم آمدم 
و رنج ها به من رسيد كه اگر قونيه را پر زر كردندی به آن كرا 
نکردی، اال دوستی تو غالب بود سفر دشوار می آيد، اما اگر اين 
بار رفته شود چنان مکن كه آن بار كردی« به سلطان ولد فردها 
می گفت: خواهم اين بار آنچنان رفتن     كه نداند كسی كجايم 
من همه گردند در طلب عاجز       ندهد كس نشان ز من هرگز          
آثار من  گرد  ز  نيابد  كس  سال ها بگذرد چنين بسيار    

بيان  را در شهر خوی،  تبريزی  منابع قديمی مزارشمس  در 
كرده اند هرچند كه با گذشت قرن ها آرامگاه شمس تبريزی ويران 
گرديد و از آن منار آجری به نام شمس تبريز بر جای مانده است. 
محمدعلی موحد مدفون بودن شمس در خوی را به دليل وجود 
مقبره ای با يك مناره در خارج از شهر خوی كه از آغاز سده پانزدهم 
ميالدی به »مناره شمس تبريزی« معروف بوده، معتبر می داند. 
ديدن  آذربايجان  از  اروپايی كه  اساس سفرنامه های سياحان  بر 
كرده اند، مقبره پيشتر دو مناره داشته كه همين اواخر يکی از آن 
دو بر اثر عوامل طبيعی فرو ريخته است. محمد امين رياحی هم 
در كتابش درباره تاريخ شهر خوی به شرح ديدار سلطان سليمان 
قانونی و وزير اعظمش از خوی و زيارت مقبره شمس می پردازد 
و می گويد كه عثمانيان به روايت افالكی در مناقب العارفين مبنی 
بر دفن شمس در قونيه اعتقاد نداشته اند هرچند امروزه صنعت 
گردشگری جمهوری تركيه قويًا از موضع افالكی دفاع می كند.

محمدعلی  و  فروزانفر  بديع الزمان  ايرانی،  محققان  ميان  .از 
توجه  با  لوئيس  خوی اند..فرانکلين  در  شمس  دفن  منکر  تربيت 
به  شمس  مدفن  شناسايی  متناقض،  و  متضاد  روايات  كثرت  به 
گونه ای مطمئن و دقيق را بعيد می داند. به گفته او اگرچه مدركی 
اما  ندارد،  وجود  خوی  در  شمس  دفن  صحت  بر  دال  قانع كننده 
بودن  قديمی  به  توجه  با  او  نيست.  موجود  آن  رد  در  مدركی هم 
 1400 سال  به  حداقل  آن  سابقه  كه  خوی  در  مقبره شمس  منار 
مدرک  هرگونه  وجود  عدم  به  نظر  با  و  می گردد  بر  ميالدی 
می گيرد.  نظر  در  شمس  اقامتگاه  آخرين  را  خوی  آن،  ناقض 
دانشنامه  عرفان  گروه  علمی  هيئت  عضو  مقدم،  عليرضا 
چوروم  در  پاشا  حسن  كتابخانه  از  دست نوشته ای  به  اسالم، 
نشانه های  كهن ترين  از  يکی  می برد  »گمان  كه  برخورده  تركيه 
باشد«.  آن ها  كهن ترين  بلکه  و  خوی  در  تبريزی  شمس  حضور 
مشايخ  از  علی،  عالءالدين  خواجه  كه  آمده  خطی  نسخه  اين  در 
طريقت صفوی، چون مرگ خود را نزديك ديد خواست خليفه ای 
بابا،  به سومونجو  آقسرايی، معروف  ابوحامد حميدالدين  برگزيند و 
»مکانی  به  را  درويشانش  و  مريدان  حلقه  پس  يافت.  مناسب  را 
زيارتگاه  و  معروف  تبريزی  شمس  مقام  به  خوی  قصبه  در  كه 
به  را  ابوحامد  ذكر،  روز  سه  از  پس  و  برد  بود«  آنان  تفرجگاه  و 
عنوان خليفه خود روانه روم ساخت. عليرضا مقدم نتيجه می گيرد 
وجود  مکانی  در خوی  غيبت شمس  از  كه حدود 100 سال پس 
داشته كه محل تجمع و رقص و سماع صوفيان بوده و به نام مقام 
شمس تبريزی معروف بوده است. مزار شمس تبريزی در خوی در 
دهه های اخير مورد توجه قرار گرفت و برای بازسازی آن اقدام شد.
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ك زندگی سالم- بیماری ها
سب

دکرت انیس خوش لهجه صدق

بیماری های مشترک انسان و حیوان

امروزه به دليل مشکالت متعدد اقتصادی و دنيای مدرنتيته فاصله بيشتری ميان انسان ها ايجاد شده است. تا جايی كه افراد برای 
پر كردن خال عاطفی و تنهايی خود به حيوانات خانگی پناه می برند. هرچند كه نگهداری حيوانات خانگی بسيار می تواند حتی در درمان 
برخی بيماری های روانی همچون افسردگی و اوتيسم مفيد باشد اما از آن جا كه برخی بيماری ها از سوی حيوانات به انسان منتقل 
می شود روش نگه داری و ايجاد بهداشت اين مخلوقات خداوند در زمان همزيستی نزديك با انسان بسيار اهميت دارد. چهاردهم مهر 
ماه روز دامپزشکی است و به اين بهانه در اين شماره به بيماری های مشترک و گاه منتقل شده از سوی حيوانات به انسان ها پرداختيم.

بیماری تب مالت:
 بيماری تب مالت ازجمله بيماری های مهم قابل انتقال بين حيوان و انسان می باشد كه خسارات اقتصادی از طريق سقط جنين، نازايی، عدم باروری، 
كاهش شير و .... در برخی موارد سبب مرگ حيوان و عوارض جانبی نيز می گردد.  انسان نيز از طريق تماس مستقيم با دام و فراورده های دامی، خوردن 
فرآورده های لبنی آلوده به اين بيماری مبتال می شود.  اين بيماری در دام غير قابل درمان بوده و درمان آن در انسان بسيار طوالنی وپر هزينه است .

توصيه ها :
1. جدی گرفتن آموزش ها از سوی مردم در خصوص عدم مصرف پنير تازه بومی

2. جوشاندن شير در صورتی كه امکان پاستوريزه نمودن آن فراهم نباشد
3. خودداری از مصرف شيرينی حاوی خامه غير پاستوريزه

4. عدم مصرف بستنی غيرپاستوريزه )بستنی سنتی(
5. واكسيناسيون دام ها تحت نظارت اداره دامپزشکی

توجه شود چرا  اين موضوع  به  است  بکاررفته است ضروری  پاستوريزه  آن ها خامه غير  در  بستنی های سنتی كه  به مصرف  باتوجه 
برخوردار  ماندگاری طوالنی  از  بستنی  و  خامه  در  مالت  باكتری تب  اينکه  به  توجه  با  دارد.  را  مالت  انتقال تب  قابليت  بستنی سنتی  كه 
و  زايمان  فصل  واقع  در  كه  تابستان  و  بهار  فصل  در  می رود.  شمار  به  مالت  تب  پنهان  آلوده  منابع  از  يکی  عنوان  به  بستنی  است، 
مشترک  بيماری های  از  يکی  مالت  تب  همان  يا  بروسلوز  می شود.  بيشتر  هم  مالت  تب  گيری  همه  احتمال  است،  دام ها  شيردادن 
تناسلی  دستگاه  در  مشکل  ايجاد  باعث  حيوانات  در  بيماری  اين  می شود.  عارض  مزمن  يا  حاد  صورت  به  كه  است  دام  و  انسان  بين 
تب  مستقيم  بازتاب  انسانی  مالت  تب  می شود.  وزن  كاهش  و  حالی  بی  و  ضعف  تعريق،  تب،  باعث  معموال  هم  انسان  در  و  ادراری  و 
تب  باكتری  می كند.  سخت تر  انسان  در  را  بيماری  اين  از  پيشگيری  و  كنترل  واقع  در  دام  در  آن  نکردن  كنترل  و  است  دامی  مالت 
دارا می باشد. را  بينی، مخاط ملتحمه چشم و ريه ها  به پرده های مخاطی دهان، حلق،  نفوذ  قابليت  مالت قدرت تهاجمی زيادی دارد و 
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بیماری هاری
هاری يکی از بيماری های مشترک بين حيوان و انسان است كه بيشتر در خصوص نگهداری 
سگ ها شنيده ايد. اهميت اين بيماری در ميزان كشندگی 100درصد آن است و جالب است كه بدانيد 
روند ساالنه موارد حيوان گزيدگی در ايران بيش از )85درصد( از طريق سگ )خانگی يا گله( اتفاق می افتد.

توصيه ها:
دقيقه  15-20 بمدت  گزش  از  پس  وصابون  آب  با  زخم  فوری  شستشوی   .1
2. مراجعه فوری پس از هر گونه حيوان گزيدگی به مركز درمان پيشگيری هاری محل سکونت خود

3.  تـزريق واكسن و سرم ضدهـاری وتـوام طبق دستورالعمل كشوری )چهار تزريق در 
پزشك نسخه  با  بيوتيك  آنتی  با  زخم  درمان  و همچنين   ) روزهای 21-7-0  در  نوبت  سه 
ولگرد سگ های  با  خانگی  سگ های  تماس  از  جوگيری   .4
نوجوانان و  كودكان  توسط  سگ ها  تحريك  عدم   .5

بیماری سالک )نوع جلدی(
دوم  نيمه  در  خشك  و  سرد  و  اول  نيمه  در  خشك  و  گرم  هوای  و  آب  بودن  دارا  دليل  كويريبه  و  زار  تاغ  مکان های 
گردد. می  موجب  را  سالك  بيماری  شيوع  و  شده  خاكی ها  پشه  و  صحرايی  موش های  جهت  مناسبی  زيستگاه  سال، 

توصيه ها:
1. جدی گرفتن آموزش ها از طرف مردم و رعايت اقدامات پيشگيری كننده

2. دفع مستمر و بهداشتی زباله و فضوالت حيوانی و عدم تلنبار مصالح ساختمانی يا زباله
3. نصب توری جلو درب های ورودی و پنجره ها

4. ترميم شکاف و درزهای ديوارها در مناطق مسکونی
5. اجتناب از رفتن به مناطق آلوده بيماری سالك

6. تخريب و تسطيح اماكن مخروبه
7. جدا سازی آغل حيوانات اهلی از خانه های مسکونی و بهسازی كف، ديوار و سقف محل نگهداری دام.

8. هنگام خوابيدن در فضای آزاد از پشه بند معمولی با سوراخ های ريز يا آغشته به سم حشره كش استفاده كنيد.
9. استفاده از قلم دافع حشرات در ساعات فعاليت پشه خاكی )غروب آفتاب(

تب کریمه کنگو 
بيماری تب خونريزی دهنده كريمه كنگو از طريق نيش كنه آلوده و تماس انسان با خون و الشه حيوان آلوده، منتقل می گردد. تعريف بيماری:تب 
خونريزی دهنده كريمه كنگو يك بيماری ويروسی است كه برای انسان بيش از 50 درصد مرگ و مير دارد. عالئم بيماری شامل: تب ناگهانی و شديد، 
ضعف، سردرد، درد شديد در ناحيه پشت و كمر و بی اشتهايی كه ممکن است در موارد شديد و مرگبار، خونريزی از لثه، بينی، ريه ها، روده و رحم اتفاق بيافتد.

توصيه ها:
1. از مصرف جگر خام و نيم پخته جداً خودداری نماييد.

2. گوشت مورد مصرف خود را با تأييد دامپزشکی تهيه و طبخ نماييد.
3. از تماس با الشه، خون و ترشحات دام بپرهيزيد.

4. بهسازی محل های نگهداری محل دام انجام گردد.
5. از كشتار دام در معابر عمومی و انظار مردم و در مراسم ها )ورود حجاج و زائرين عتبات عاليات( جداً خودداری كنيد.

6. افراد در معرض خطر )قصاب ، سالخ و ...( در هنگام ذبح بايد از وسايل حفاظت فردی استفاده نمايند و در كشتار دقت كافی نموده، از 
تماس با خون و ترشحات دام پرهيز نمايند.

7.  در صورت برخورد با عالئم، سريعًا به نزديك ترين مركز بهداشتی درمانی محل سکونت خود مراجعه نموده تا اقدامات درمانی به عمل آيد.
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ك زندگی سالم - معماری و چیدمان داخلی
سب

 سارا الله

                             پست             روزجهانی 18 مهر

تاریخچه پست
زمانی كه انسانها در سالهای بسيار دور زندگی اجتماعی را قبول كرده و زندگی دسته جمعی تشکيل دادند،برای برقراری ارتباط بين قبايل و 
يکديگر نيازمند به ابزار ارتباطی جديدی شدند، قبل از ايجاد نوعی خط كه بتواند پيغام كتبی را انتقال دهد افرادی بودند كه پيام ها را از محلی به 
محل ديگر به صورت شفاهی می بردند. پست را می توان،كهن ترين و گسترده ترين ابزار ارتباطي بين مردم يك كشور با ساكنان ديگر سرزمين ها 
و مناطق جهان  به شمارآورد. از سال 1969 روز 9 اكتبر - سال روز تأسيس اتحاديه جهانی پست به عنوان روز جهانی پست تعيين گرديد.

چاپارخانه
ايرانيان از سالهای دور ايستگاه هاي مختلفي به نام چاپار خانه ها را در نظر گرفته و در آن افراد سوار كار با اسب منتظر رسيدن پيام 
بودند،فاصله ی چاپار خانه ها را طوري در نظر گرفته شده بود كه از نظر زماني فاصله آن ها يك روز بود، همچنين ايستگاه هاي مخصوص 
براي مواقع برف و باران و سرما به منظور ارسال پيام در نظر گرفته شده بود،كه پيام ها با حداكثر سرعت ممکن ارسال شوند.اولين پيك 
)چاپار( بسته و پيام را تحويل دومين نفر مي داد او نيز به چاپار بعدي و اين كار ادامه مي يافت تا پيام به مقصد مي رسيد.فکر تاسيس 
پست جديد در زمان فتحعلي شاه قاجار با تاثيرگرفتن از فرهنگ غرب مطرح شد اما به داليلي مسکوت گذاشته شد. سيستم پست نوين در 
زمان اميركبير،صدراعظم ايران، بيش از صدو پنجاه سال پيش درايران پايه گذاري شد،اداره آن به ميرزا شفيع خان چاپارچي واگذار شد،در 
سال 1290 شخصي به نام گوستاوريه از كشور اتريش به ايران آمد و اولين نظام نامه پست ايران را تهيه كرد.اداره پست در سال 1297 
به وزارت پست تغيير نام پيدا كرد كه اولين وزير آن علي خان عين الدوله بود. وزارت پست يکي از شش وزارت خانه اي بود كه اولين بار 
در كشور براي اداره امور به وجود امد كه با اختراع تلگراف به وزارت پست و تلگراف و با ورود تلفن به ايران به وزارت پست و تلگراف 
و تلفن تغيير نام يافت و در سال 1382 با تغيير شرح وظايف اين وزارت خانه نام آن به وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات تغيير يافت. 

سابقه پست در ایران
برخي از مورخان ايرانيان را مبتکر ارتباط پستي مي دانند و قدمت فعاليت هاي 
پستي در ايران را به سه هزار سال پيش نسبت می دهند. همچنين در برخی از 
كتب تاريخی ذكر شده است كه، هخامنشيان داراي شبکه پستي كارآمد و منظمی  
بزرگ  پادشاه  داريوش  منتقل مي كردند.  را  دولتي  فرامين  و  بودند كه دستورات 
را  دولتي  نوشته هاي  كه  بود  كرده  تربيت  را  دولتي  سواران  چابك  هخامنشيان 
ايستگاه به ايستگاه برسانند. اين پادشاه ايراني جمله معروفي دارد كه مي گويد: نه 
برف نه باران نه گرما و نه تاريکي شب نمي تواند پيك هاي تندرو را از حركت بازدارد، 
امروزه اين جمله در باالي سر در ساختمان اداره پست نيويورک به چشم مي خورد.

تاریخچه پست در جهان
ايتاليا،اولين  بلونيا در  دانشگاه  تاسيس  از  پس 
اداره غيررسمی پست عمومی در قرن 12 ميالدی 
اقدام  با  پاريس  دانشگاه  بعد  قرن  آمد.نيم  بوجود 
هاي  نامه  رساندن  براي  را  عمل  اين  مشابه 
فرانسه  توسط شاه  و  تکرار كرد  دانشجويان خود 
در  و  شد  شناخته  رسميت  به  دانشگاه  پست 
اداره ي پست عمومي  لويي دوازدهم  سال1636 
در   1591 سال  در  و  كرد  تاسيس  پاريس  در  را 
كرد. اعالم  ملي  را  پست  اول  اليزابت  انگلستان 
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ساختمان پست تهران و سبک معماری
ساختمان اداره ی پست در نزديکی ميدان توپخانه ميان سال های 1307 تا سال 1313 خورشيدی توسط نيکالی ماركوف 

معمار ايرانی گرجستانی مورد بهره برداری قرار گرفت.ماركوف،معماری ساختمان اداره پست تهران را در نهايت ظرافت  طراحی كرده 
است و ساختمان اين موزه برای اداره پست و گمرک با شيوه معماری ملی ساخته شده و به نظر می رسد ماركف را بر آن داشته كه به 
جای بهره گيری از تقارن و تعادل و عناصر معماری ايرانی،از قدرت و تأثيرگذاری باروک سود جويد،چرا كه مردم آن زمان بايد به اداره 
جديدی اطمينان می كردند و بسته های پستی خود را به آن جا می سپردند.در واقع فضای غالب و درونی بنا همچنان دارای روحيه تعادل 
و تقارن چيدمان های حجمی با در نظر گرفتن روحيه انسان ايرانی است،و از سبك ايرانی غربی برای ساخت بنا استفاده شده است،از 
سوی ديگر،ساختمان پست را می توان شاخص ترين معماری پيرو سبك آرت دكو در ايران ناميد.شايان ذكر است كه طراح و شروع كننده 
عمارت پست ماركوف و تمام كننده آن مهندس مظلوميان ،از مهندسان شهرداری تهران ، بوده است .ساخت بنای پست طوالنی ترين پروژه 
ماركف به شمار می رود.ساختمان پست همچنين نمايشی ترين كار ماركف است،زيرا بقيه ی بناهای ساخته شده توسط وی يا در دل باغ و 
حياطی پيرامونی ساخته شده يا به وسيله خيابان های كم عرضی احاطه شده اند.نمای ورودی بنای پست از سمت دروازه ميدان مشق يا 
همان سر در باغ ملی به خوبی خودنمايی می كند.طبقه اول رو به روی طاق نمايی به عرض چهار و نيم متر،اتاق روابط عمومی و طبقه 
دوم رو به روی طاق نمايی با عرض پنج متر،اتاق كنفرانس است ،در هر دو مورد پنجره ها عريض تر از ساير اتاق ها و غرفه های موزه 
است .اين بنا با صرف هزينه پانصد هزار تومان در خيابان سپه تأسيس گرديد.در ساختمان، مانند سردر باغ  ملی و ساير بناهای ميدان 
مشق و هم عصر، ازمصالح  مشابهی استفاده شده است  از جمله  سنگ در پی )ستون و سرستون و كف و پله ها( و آجر در بيش تر نقاط 
بنا، بدنه، در و پنجره، سقف چوبی و بام شيروانی استفاده شده و در تركيب اين مصالح نهايت ظرافت و زيبايی مد نظر قرار گرفته است .

موقعیت 
قاجاريه  از  آن  ساختمان های  اكثر  كه  شده  واقع  مشق  ميدان  نام  به  فرهنگی-تاريخی  منطقه ای  در  پست  بنای 
است .  شده  بنا  اول  پهلوی  جنگ  وزارت  زمان  در  محوطه  اين  وساختمان های  شده اند  گذاری  زمان  اول  پهلوی  تا 

تمبر
اوراق  چاپ  پيشنهاد  با  هيل  1840رونالد  سال  در  كه  اين  تا  بود  مشکل  ترين  بزرگ  واحد  تعرفه  نبود 
نهاد. بنا  انگلستان  در  را  دنيا  تمبر  اولين  انتشار  مبناي  مرسوالت  و  ها   نامه  روي  بر  آن  الصاق  و  كوچك  بهادار 

اين  از  قبل  است.  رسيده  چاپ  به   1897 سال  در  و  تهران  در  پستی  تمبرهای  اولين  ايران  در  موجود  شواهد  طبق 
مهر  را  ها  نامه  متفاوت,  پولی  ارزش  با  و  مختلف  طرحهاي  با  رنگی  های  مركب  با  مهرهايی  از  پستی  دفاتر  دوره,مسئولين 
است. رسيده  چاپ  به  قاجار  شاه  ناصرالدين  دوره  در  ايران  در  تمبر  اولين  تمبر,  قديمی  كارشناسان  اظهارات  طبق  ميکردند.  موم  و 
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ك زندگی سالم - گل و گیاه و باغبانی
سب

اميرحسين فرشباف

پاييز و گياهان رنگارنگ آپارتماني

گل داوودی

داوودی ها با رنگ زرد، نارنجی و قرمز خود، نماد 
خوبی از رنگين كمان پاييزی هستند. نور زياد ولی 
غيرمستقيم و فيلتر شده خورشيد در طول روز نياز 
اين  گل های زيبا است ونياز است در شب، تاريك 
بسيار  ميز  و  قفسه  روی  آن ها  باشد.  نور  كم  و 
زيبا می شوند، درست مثل يك خورشيد درخشان!

آگلونما
آگلونما رشد راحتی هم دارد و اصال دردسرساز 
نيست. اگر زمان و حوصله كافی برای رسيدگی 
به گياهان نداريد، آگلونما هم گياه ديگری است 
كه می توانيد انتخاب كنيد. عالوه بر نگهداری 
رنگ  از  سايه ای  او  سبزرنگ  برگ های  آسان، 
قرمز دارد و با نوارهای زرد، نارنجی و حتی قرمز 
تزيين شده است. همين رنگ های پاييزی، او را به 
يك گياه زيبا برای اين فصل تبديل كرده است.
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کروتون
آوردن  برای  عالی  گياه  يك  كروتون 
است!  خانه  به  گرمسيری  حال  و  حس 
برگ های قرمز، نارنجی و زرد رنگ او كه با 
ايجاد  سبز  زمينه  در  چشم نوازی  تركيب  هم 
خانه  به  را  پاييز  زيبايی  می تواند  كرده اند، 
قرار  پرونور  مکان  در يك  را  كروتون  بياورد. 
برگ های  روی  خورشيد  نور  انعکاس  دهيد، 
است. بی نظير  واقعا  كروتون  رنگارنگ 

بروملیاد
ساير  به  نسبت  متفاوتی  ظاهر  بروملياد   
آناناسيان  خانواده  به  متعلق  او  دارد.  گياهان 
قرار  مرطوب  و  گرم  محيط  در  بايد  و  است 
زرد  نارنجی،  رنگ  به  بروملياد  گل  بگيرد. 
همگی  كه  است،  قرمز  به  مايل  بنفش  يا 
هستند.  پاييز  فصل  برای  مناسب  رنگ هايی 
يکی  بروملياد  می دانستيد  اين،  بر  عالوه 
هواست. كننده  تصفيه  گياهان  بهترين  از 



16

ك زندگی سالم - رشته تحصیلی و شغل
سب

استاندارد شغل يا تحصيل

مهرک اخص

بيست  پرداختيم.  متعدد  تحصيلی  رشته های  و  مشاغل  معرفی  به  ماه  آن  نياز  اساس  بر  قبلی  شماره های  در 
اهميت  دارای  مقوله ای  هر  در  استاندارد  و  معتبر  چارچوب  وجود  است.  استاندار  جهانی  روز  ماه  مهر  سوم  و 
پرداختيم. مشاغل  و  آموزش  در  استاندارد  معرفی  به  صفحه  اين  در  شماره  اين  در  جهت  همين  به  است. 

قابل  عموم  سوی  از  كه  است  كيفيت  از  استاندارد سطحی 
نتايج  بر  استاندارد نظامی است مبتنی  قبول دانسته شده است. 
قاعده،  قانون،  يعنی  استاندارد  بشری،  تجارب  و  فنون  و  علوم 
منظم  اصول  طبق  كه  امری  هر  كلی  طور  به  و  اصل، ضابطه 
گذشته  آزمايش  و  آگاهی  تبلور  استاندارد  گيرد.  انجام  مرتبی  و 
كه  است  نشانگرهايی  مطلوب  سطح  )معيار(  استاندارد   . است 
»كيفيت مالک« را مشخص می كند. تعيين استانداردها، همانند 
مالک ها امری قضاوتی است. در اين زمينه سازمان بين المللی 
استاندارد )iso( در بيان تعريف استاندارد چنين آورده است كه: 

استاندارد، مدركی است در برگيرنده قواعد راهنمايی ها يا ويژگی هايی برای فعاليت يا نتايج آن ها به منظور استفاده عمومی و مکرر كه 
از طريق همرايی فراهم و به وسيله سازمان شناخته شده ای تصويب شده باشد و هدف از آن دست يابی به ميزان مطلوبی از نظم و )بهبود 
كيفيت( در يك زمينه خاص است.در ابتدا استاندارد سازی بيشتر در مسائل مادی و فيزيکی و در صنعت مورد توجه قرار گرفته است. 
در زمينه آموزش و پرورش نيز به قدمت دو دهه ای اين موضوع در جهان می رسيم. اگر چه پيش از اين استانداردها در نظام آموزش و 
پرورش وجود داشته اند ولی توجه علمی به آن از دو دهه پيش آغاز شده است. پيشينه استاندارد در كشور ما نيز از قدمت بسيار زيادی برخوردار 
است و به استناد آثار تاريخی، فرهنگی و هنری به جا مانده به هزاره های قبل از ميالد بر می گردد. ولی در بعد آموزش و پرورش،  تنها يك سال 
است كه اين مهم مورد توجه مسئولين قرار گرفته و فعاليت استانداردسازی به طور مستقيم در دستور كار معاونت برنامه ريزی منابع انسانی 
و دفتر بهبود كيفيت و راهبری استانداردها در آموزش و پرورش قرار گرفته است . استانداردهای آموزشی را می توان سيستم و سامانه ای در 
نظر گرفت كه كار كنترل كيفی فعاليت ها و خدمات ارائه شده از سوی اين نظام را بر عهده دارند كه حاصل مطالعات و پژوهش های علمی است. 
تجربه  و  مهارت  ميزان  و  كار  نوع  اساس  بر  می شود  تعريف  ملی  و  بين المللی  سطح  در  كه  مشاغل  سازی  استاندارد  نظام  در 
شناخته  شغل  آن  شناسنامه  كه  مشاغل  استاندارد  سطح  معرفی  به  آن  در  كه  می گيرد  تعلق  آن  به  رقمی  چهار  كدی  كار  در 
ميزان  و  شغل  آن  در  وظايف  شرح  معرفی  و  آن  به  كد  اختصاص  با  شغل  معرفی  به  شناسنامه  اين  در  می پردازند.  می شود 
مهارت  و  تجربه  ميزان  و  تحصيلی  و  آموزشی  محيطی،  جسمانی،  ويژگی های  می شود.  پرداخته  آن  در  شاغل  فرد  توانمندی 
می گردد.. بيان  شغلی  ارتقای  برای  الزم  موارد  دارد  ارتقا  قابليت  شغل  اگر  و  می گردد  معرفی  شغل  در  اشتغال  برای  نياز  مورد 
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می شود،  حادث  علمی  تحقيقات  اثر  در  كه  پيشرفت هايی  و  دگرگونی ها  با  همراه  نيستند،  ثابتی  مفهوم  استانداردها  كه  گفت  می توان 
استاندارد  اكنون  كه  آنچه  است  ممکن  می كنند.  حركت  پويايی  و  تکامل  جهت  در  و  می گيرند  قرار  تأثير  تحت  نيز  استاندارد  معيارهای 
به  و  شود  خارج  استاندارد  راه  از  نگيرد،  صورت  آن  در  هايی  پيشرفت  و  تغييرات  جديد،  يافته های  با  مطابق  اگر  آينده  در  می شود  ناميده 
سطح  در  سازمان ها  در  استانداردسازی  و  استاندارد  فرايند  كرد.  تلقی  متغير  و  پويا  مفهومی  را  استاندارد  می توان  كه  است  خاطر  همين 
امکان  امور،  ساده سازی  موجب  می تواند  استانداردها  از  بهره گيری  باشد  داشته  همراه  به  را  بسياری  فوايد  می تواند  آموزشی،  يا  و  شغلی 
شود. موجب  را  اقتصادی  و  انسانی  منابع  در  صرفه جويی  و  باشد  داشته  همراه  به  را  فعاليت ها  ايمنی  افزايش  و  آن ها  تعويض پذيری 

استانداردها ارايه دهنده راه حل برای مشکالت بوده و افزايش بهره وری را به همراه دارند كه اين عمل می تواند به صورت های زير انجام 
شود: 

الف( ارايه روش های صحيح در محاسبات فنی. 
ب( تعيين قواعد عمومی و مشخصات و ويژگی های محصول ) خروجی سيستم (

ج( يکنواختی و هماهنگ سازی. 
د( گردش صحيح اطالعات و جلوگيری از اتالف سرمايه و زمان. 

ه( كاهش قابل توجه هزينه ها از طريق كاهش انواع و ميسر كردن توليد انبوه. 
به طور كلی استاندارد كردن می تواند فوايد زير را به همراه داشته باشد.

1 - از نظر توليد كننده  )به كارگيری قواعد اصلی در فرايندهای ساخت؛ كنترل بهتر فرايندها، مواد، منابع انسانی؛  جلوگيری از اتالف مواد 
و انرژی؛  افزايش سرعت توليد؛  سهولت برقراری ارتباط(

2- از نظر مصرف كننده )اطمينان از كيفيت محصول؛  قابليت تعويض پذيری؛  سهولت برقراری ارتباط(
3- از نظر متخصصين  ) به كارگيری روش های پذيرفته شده ) با درجه اطمينان؛  سهولت بهبود و توسعه محصوالت و فرآيندها؛  افزايش 

اطالعات و دانش فنی در رابطه با خواص، امکانات و كاربرد مواد؛  راهنمايی به منظور تحقيقات و برنامه های توسعه(
نظام آموزشيو شغلی هر جامعه ای به دليل برخورداری از اهدافی خاصی كه بر عهده آن نهاده شده است، نيازمند توجه اساسی به رعايت اصول استاندارد 
می باشد. اگر كاری بر طبق اصول استاندارد مربوطه انجام نشود كارايی اثر بخشی آن تقليل می يابد يا اينکه اگر تمام سعی و كوشش الزم در كسب كارا 
بودن فعاليت آنگاه كه آن به نوعی غيراستاندارد انجام می شود به كار رود، كيفيت آن بسيار پائين تر از زمانی است كه آن فعاليت بصورت استاندارد انجام شود. 
استانداردها بويژه در آموزش و پرورش بهترين عمل را تضمين می كنند چرا كه آموزش خود بخش شروع كننده هر اشتغالی می باشد 
و به همين دليل عدول از آن ها از بين بردن اثربخشی است. به عبارت ديگر استانداردها برای اطمينان از اينکه مطلوبيت مورد درخواست 
منابع  استانداردسازی  شود.   انجام  آن ها  اساس  بر  بايد  كار  دليل  اين  به  و  می گردند  برقرار  است  دسترس  قابل  بخشی  اثر  حدباالی  در 
انسانی و آموزش و پرورش با هدف ارتقای كيفيت و بهره وری نظام آموزش و پرورش و تسری آن به محيط شغلی و كار و تجارت صورت 
برساند.  به حداقل  تربيت  تعليم و  را در بخش های گوناگون  از آسيب ها و معظالت  بهره وری مفهومی است كه می تواند بسياری  می گيرد. 
بنابراين استانداردنمودن منابع انسانی كه به تبع آن ارزيابی و آموزش مستمر در برنامه های مديريت منابع انسانی قرار می گيرد، می تواند در 
كارآمد ساختن نظام آموزش و پرورش و اشتغال زايی و صنعت و تجارت هر كشوری مؤثر واقع شود. استانداردسازی آموزشی فرايندی برای 
ايجاد و به كارگيری قوانين و مقررات مناسب به منظور به نظم و ترتيب در آوردن فعاليت ها با هدف رسيدن به كيفيت باالتر است. برای 
رسيدن به اين مقصود، استانداردها به مثابه ابزار كار و استانداردسازی پل ارتباطی بين استاندارد و كيفيت مناسب در نظر گرفته می شود .
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ك زندگی سالم - گردشگری و اوقات فراغت
سب

فاطمه واحدیان

طبیعت و گردشگری در  ماه
گردشگري و كرونا

گردشگری در ايام سال در كشورمان ايران همواره مورد توجه گردشگران جهان بوده است چرا كه 
ايران كشوری چهار فصل با جاذبه های گردشگری متعدد است و هموطنان ميهمان نواز ما در سراسر 

خطه ايران ولع گردشگران را به بازديد دوباره و دوباره از ايران ترغيب مي كند .
امسال با توجه به وجود ويروس كرونا و ضرورت و اهميت كاهش ترددهاي بين شهري و حتي 
درون شهري ضرورت های مرتبط با گردشگری به گونه ديگر خود را نشان داد. به نوعی می توان گفت 
امسال صنعت گردشگری كل جهان به جهت وجود ويروس كرونا و احتمال سرايت و انتقال آن با 
مصائب و مشکالت متعددی روبه رو شد و كشور ما نيز از اين افت و كاهش گردشگر بی بهره نماند. 
در اين شماره و با توجه به رشد روزافزون ابتال و مرگ و مير در مهر ماه و شروع موج سوم كرونا به 
جاب معرفی مکان ها و جاذبه های گردشگری در ايران تنها با يك جمله شما را به رعايت پرتکل های 

بهداشتی و رعايت قرنطينه دعوت می كنيم.
لطفا برای همکاری با مدافعان سالمت در خانه بمانيم.
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ك زندگی سالم -  محیط زیست
سب

زهرا خوش لهجه

محيط زيست و كرونا

محيط زيست و سالمت آن همواره داراي اهميت خاصي بوده است و در شرايط متفاوت فصول در سال متفاوت مي شود. هر سال 
به دليل وجود  آلودگی هوا و افزايش غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميکرون طی پاييز و زمستان سالمت افراد را تهديد مي كند 
با اين حال امسال خطرناک تر از هر زمان ديگری است. شيوع كرونا توام با آلودگی هوا مي تواند 8 درصد تلفات بيماران كرونايي و 
تنفسي را افزايش دهد. همچنين امسال با توجه به وجود ويروس كرونا و وجود پرتکل هاي بهداشتي از جمله رعايت فاصله اجتماعي 
اجراي محدوديت هاي ترافيکي ممکن است مقدور نباشد و كمتر صورت بگيرد و همين امر موجب ايجاد فضاي نامناسب زيستي شود. 
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سنگيني هواي سرد و آلودگي ناشي از آن می تواند ناشی از سوخت مازوت در نيروگاه ها باشد و با اجرای دستوراتی در اين 
خصوص می توان با مشاركت دستگاه ها آسيب های ناشی از آن را كاهش داد.  معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت 
محيط زيست بيان داشت كه امسال پروتکلی برای پيشگيری از آلودگی هوا با همکاری وزارت كشور در حال تدوين است و 
چنانچه سازمان هواشناسی بتواند سه روز قبل از وقوع آلودگی هوا و وارونگی دما آن را پيش بينی كند، با همکاری دستگاه ها 
می توان شرايطی را ايجاد كرد كه از شدت آلودگی كاسته شود. به هرحال از چنين راهکارهايی می توان برای پيشگيری از 
آلودگی هوا استفاده كرد اما بايد بدانيم كه باتوجه به شيوع ويروس كرونا سال سخت و پيچيده ای برای مديريت آلودگی 

هوا خواهيم داشت.
آالينده های زيستی و وارونگی هوا از مواردی است كه می تواند بيماری های متعدد فصلی را رقم بزند و اين موضوع هر 
سال و هر بار در سطح كشور مورد بررسی قرار گرفته است و همواره علی رغم تالش ها و پرتکل ها و بخش نامه ها موفقيت 
چندانی را به همراه نداشته است. به نظر می رسد امسال الزم است خود افراد جامعه با نگاهی دقيق تر و جامع تر تا آن جايی 

كه می توانند در ايجاد محيط زيستی سالم كوشا باشند.
شايد بتوانيم با رعايت موارد زير به داشتن محيط زيستی سالم تر كمك كنيم.

عدم رهاسازی زباله های پالستيکی در محيط زيست.  .1
عدم رهاسازی دستکش و ماسك.  .2

عدم بيرون آوردن وسايل نقليه.  .3
عدم خروج از خانه و حفظ رعايت قرنطينه.  .4

كاهش رفت و آمدهای درون شهری.  .5
كاهش استفاده از وسايل گرم كننده و داشتن پوشش مناسب فصل در منزل.  .6

كاشتن درخت و گياه و نگهداری مناسب از گياهان.  .7
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ك زندگی سالم - اقتصاد و خانواده
سب

 مجتبی خوش لهجه

راز موفقيت در صادرات

در اين راه بايد از كسانی كمك و مشاوره گرفت كه در اين حوزه تخصص و اطالعات كافی دارند تا يك روش صحيح را به ما 
نشان دهند. بديهي است افرادي كه در اين راه تجربه ندارند با آسيب روبه رو خواهند شد و براي معرفي محصول شناسايي بازار آن 
و تعريف مناسب محصول داراي اهميت است. اينکه بازار هدف كدام كشور يا قاره باشد و يا كل دنيا مهم است. اين كه قوانين و 
قواعد در مورد محصول را بدانيم نيز داراي اهميت است. شناخت فرهنگ و عاليق كشور هدف براي صادران در جهت آماده سازي 
ارائه آن مهم است. نقش تامين كننده در صادرات بسيار مهم است و گاهي حتي خودمان توليد كننده  بسته بندي محصول و نوع 
نيستيم و محصوالت را خريده و صادر مي كنيم. البته در مواردي كه خودمان توايدكننده هستيم به صورت مناسب تري مي توانيم در 
بازار با سود مطلوب تر شركت كنيم. زماني كه مشتري خود را پيدا كرديم، بايد مراحل فروش آن را طي كنيم و در اين راه از تجارب 
ديگران بهره بگيريم. اگر محصول مان را به درستی آناليز كنيم م  توانيم تجارت پر سودی داشته باشيم و نتايج بهتری به دست آوريم.

سايه سنگين تحريم و كرونا بر اقتصاد و صادرات
اگر بخواهيم در اين جهان زندگی كنيم عالوه بر مراودات اجتماعی نياز به مبادالت كاال و ارتباطات اقتصادی نيز داريم و واردات و 
صادرات در بحث اقتصاد و درآمد كشورها خود می توان سالمت جسم و روان يك جامعه و كشور را تامين كند. با توجه به تحريم های 
موجود در ايران همواره بحث اقتصادی دارای اهميت و نکته سنجی بوده است، اما بروز بيماری كرونا اقتصاد كل كشور را برهم زده 
است و كشورهايی كه در بيشتر موارد خودكفا بوده اند آسيب كمتری ديده اند. با توجه به روز صادرات بيست و نهم مهر ماه به بحث 

صادرات در صفحه اقتصاد اين شماره پرداختيم.
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برای صادرات الزم است از حجم محصولی كه در دنيا مصرف می شود آگاهی داشته باشيم و بدانيم كدام محصول ها، چه 
تراكنش مالی در دنيا دارند؟ 

حجم هايی كه در اين زمينه قابل بررسی هستند؛ از طريق كدهايی مثل كد های گمركی يا hskod قابل بررسی می باشند. اين 
كدها شش رقمی و استاندارد هستند كه در تمام گمرک های دنيا قابل استفاده بوده و به وسيله آن ها می توانيد از هر گمركی در دنيا 
اطالعات محصول را به دست آوريد. برای به دست آوردن hskod يا كدهای گمركی بايد به سايت اتاق بازرگانی يا سايت سازمان 
تجارت ايران مراجعه كرده و سرچ می كنيد تا كد تعرفه ها را مشاهده نماييد. همچنين برای اين كه بدانيد چقدر از اين محصول صادر 

يا وارد كشور ما می شود؛ می توانيد از سايت های گمركی اطالعات آن را به دست آوريد.
باور قالبی وجود داردكه محصوالتی چون پسته، خاويار، زعفران و امثال اين ها بسيار سود آور اند. ولی ما معتقديم كسانی كه 
می خواهند وارد حوزه صادرات شوند بايد يك نگاه متفاوت داشته باشند و محصوالتی بديع و نو با كيفيت مطلوب كه مطالبه دارد و 
هنوز بازار ان شکل نگرفته است را عرضه كرد. كاالهايی مثل زعفران، پسته، و خاويار قيمت های جهانی مشخصی دارند يعنی نرخ 

پايه ای آن ها تعيين شده و همه از قيمت های جهانی  اطالع دارند، بنا بر اين شما نمی توانيد روی چنين كاالهايی سود زيادی بکنيد.
در بحث تجارت و صادارت تقلب در ميان نيست بلکه نگاهی برای يك تجارت سالم با سود خوب مهم است. اگر نياز باشد عيب 
محصول مخفی نمی شود و حتی بيان می شود تا بتواند رقابتی سالم را در پيش درگيرد و افراد خود انتخاب به خريد داشته باشند. بحث 
جستجوی بازار فروش و جذابيت كاال برای مشتری بسيار دارای اهميت است و هيجان مثبت در خريد بسيار مهم است كه نحوه تزئين 
و قالب ارائه محصوص بازار را می تواند تحت سيطره شما دربياورد. تفکيك كاالي پر مصرف و كاالهاي كم مصرف يا يکبار مصرف 
بسيار مهم است. همچنين دانش در خصوص اينکه قيمت اين كاالها با كدام كيفيت ها تحت سلطه كدام كشورها نيز هست داراي 
اهميت است. همچنين شما در نرخ گذاري بايد دقت داشته باشيد كه آيا اين كاال مي تواند داراي تنوع باشد و يا صرفا به يك شکل 
توسط هر مجموعه و كشوري عرضه مي شود و آن گاه براي پيدا كردن بازار خود بايد تنوع را ارايه خدمات حين و پس  از فروش ايجاد 

كنيد تا مشتري بيشتر و جذابيت باالتري داشته باشيد.
ممنوعيت صادرات

وقتی محصوالت برای صادرات ممنوع می شوند؛ دو حالت به وجود می آيد. يا خود دولت آن را ممنوع كرده است چون كشور به آن 
نياز دارد يا به دليل مشکالت سياسی و مسائل ديگری كه كشور مقصد با ما دارد كاال را از ما خريد نمي كند. به هر حال ممنوعيت هاي 
صادراتي همواره بايست مورد توجه قرار گيرد كه هم مرتکب جرم قاچاق كاال نشويم و هم دچار زيان در تجارت نگرديم. البته گاهي 
هم تعرفه های گمركی محصول به قدری باال می رود كه ديگر صادر كردن آن توجيه اقتصادی ندارد و برای تاجر به صرفه نيست. وقتی 
صادرات ممنوع می شود كسانی كه به روش سنتی تجارت می كنند و يا با كشور ديگر رابطه ای كار كرده باشند؛ بيشتر متضرر می شوند. 
يا وقتی تعرفه كااليی باال می رود؛ تجار ديگر نمی توانند آن را صادر كنند. بنابراين بايد يا محصول شان را عوض بکنند؛ يا نهايتا كشور 
مقصدشان را تغيير دهند و دوباره پروسه پيداكردن مشتری را طی نمايند. با اين حال آن هايي كه از روش تجارت بومي بهره گرفتند در 

كل دنيا برند سازي كرده اند و كمتر آسيب مي بينند و صرفا تعداد مشتريان و حجم فروش شان كاهش مي يابد.
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ریحانه واحدیان 

          چالش، تهديدرسانه

ابزار احساس امنيت در انسان ها برقراری ارتباط با ديگر انسان ها بوده است و می توان گفت اصل لذت بخش  همواره يکی از 
بودن زندگی در انسان ها همين ابراز و احساس توجه و دقت و گفت و گو و برقرار ی ارتباط با ديگر انسان ها است. اموزه با روند رو 
به افزايش شکل گيری فضاهای مجازی و دوستان مجازی می توان گفت ديگر ايجاد روابط عاطفی نيز به شکل مجازی طبيعی شده 
است. شکل گيری ابازهای اتباطی در فضای مجازی همچون وايبر، تلگرام، واتياپ، فيسبوک كه هر يك هراز چند گاهی مورد توجه 
واقع شدند و برخی با ريزش كاربر و برخی ديگر با اقبال خوب و كاربردی دايمی روبرو شدند، يکی از مصاديق نياز انسان ها به برقرار 
ارتباط است. در ايام كرونا طی سال اخير بيشتر سطح روابط افراد با يکديگر در جامعه از طريق فضای مجازی صورت گرفته است. 
در مباحث متعددی همچون آموزش، كارهای اداری و سازمانی، خريد، فروش، دريافت خدمات شهری، بانکی، پست و حتی ويزيت و 

تجويز داروی پزشکی نيز به صورت مجازی در مواقع قرنطينه صورت گرفت. 
با شروع فصل پاييز و مهر ماه و شروع سال تحصيلی به دليل حضور مهمان ناخوانده ويروس كرونا، كالس ها در كليه سطوح به 
صورت مجازی برگزار گرديد. در مقطع تحصيلی پايين تر از جمله در گروه كودک و نوجوان با توجه به عدم آموزش صحيح به كارگيری 
و استفاده از فضای مجازی و موبايل كه در بيشتر مواقع از ناآگاهی و دانش اندک والدين سرچشمه می گيرد، جامعه با چالش و مشکل 
جديدی مواجه شد. )مومو( ميهمان خود دعوت كرده ای كه ابتدا در فيس بوک و بعد در واتساپ با تماس با دانش اموزان آن ها را وارد 
بازی توام با وحست و ترس می كرد كه فرد می بايست تن به اطالعت از دستورات مومو می داد و گرنه تهديد می شد و برای كودكان 
ما كه اكثرا رابطه توام با پنهان كاری و يا ترس فزاينده بی پايه و اساس را تجربه می كند شروع دوران پر مشقت و مصيب بار تا جايی 

كه به آسيب به خود تن دردهند.
اين كه همواره بايست نظارت بر رسانه ها و فضای مجازی صورت بگيرد در جای خود محفوظ است و اين كه والدين بايد به 
سطح مطلوبی از آگاهی برسند تا بتوانند به فرزندان خود آموزش دهند و در مدرسه نيز آموزش به جای ايجاد ممنوعيت می تواند بسيار 
بکارگيری اين فضا را امن تر سازد نيز در جای خود قابل بحث. اما به راستی چرا احساس عدم امنيت و ترس از تبعيت نکردن در 
كودكان و نوجوانان ما وجود دارد؟ كدام مرجع و منبع و يا كدام كتب درسی كودكان ما را به تفرک نقاد وامی دارد تا در زمان روبه رويی 
با مسايل ذهن تحليل گر داشته باشند و زود باور نباشند يا بتوانند حل مساله داشته باشند و يا برون ريزی كنند؟ و سوال ديگر اينکه آيا 

اصال والدين اين فرزندان خود ذهن تحليل گر و منتقد دارند و يا مهارت جراتمندی و حل مساله را بلد هستند؟
بنظر می رسد زمان آن رسيده است بار ديگر مهارت های در نظر گرفته شده برای آموزش به كودكان در مدرسه بطور رسمی يا در 
كالس هاي فوق برنامه مورد بازنگري قرار گيرد و اين بار نه براي ارائه به عنوان بيالن كاري بلکه در سطحي كاربردي و مفيد فايده 

به كودكان و نوجوانان و حتي والدين آن ها ارايه و آموزش داده شود.
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اگر پوست شما زود خشك و يا شکننده مي شود و سردي هوا به آن آسيب مي رساند، از محصوالت مرطوب كننده استفاده كنيد. 
كرم هاي آرايشي خود را عوض كنيد و كمتر از مواد آرايشي استفاده كنيد.

 

محصوالت برنزه كننده ای كه در تابستان استفاده می كرديد در اين فصل مناسب نيستندو ترجيحا از نوع سبك آن ها  استفاده كنيد. 
بعالده اين كه در اين فصل برنزه رنگ مطلدبي براي پوست نيست.

از  هم  و  است(  شکل  كروی  دانه های  دارای  كه  اسکرابی  هر  يا  ليف  )مثل  فيزيکی  اسکراب  مثل  طبيعي  بردارهاي  اليه  از 
اليه بردارهای شيميايی استفاده كنيد. استفاده از اليه برداری حاوی اسيدهای ميوه )مثل آلفاهيدروكسی اسيد( نيز می تواند پوست شما 

را لطيف تر كند.

خشك شدن دست ها از مشکالت طبيعي در اين ايام هست كه ممکن است به يك بيماری مزمن تبديل شود. استفاده از يك كرم 
مرطوب كننده قوی می تواند بسيار كمك كننده باشد. عالوه  بر اين برای ايجاد رطوبت عمقی در پوست می توانيد از روغن كاالندوال 
)گل هميشه بهار( روزی 2بار استفاده كنيد.  همچنين اگر خارش يا كشش زيادی در پوست تان احساس می كنيد می توانيد ده قطره 
روغن ازاوكاليپتوس، نعناع و آلوورا به مرطوب كننده تان اضافه كنيد. عالوه بر اين ها از مصرف صابون  هايی كه شديدا قليايی هستند يا 

مواد پاک كننده ای كه دارای مقادير زيادی مواد خشك  كننده و قليايی هستند، خودداری كنيد.
 

                   در پاييزپوست و مو 

ریحانه واحدیان 
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عيل عليزاده

كرونا و ورزش در قرنطينه

30 دقيقه تمرين كاري است كه اين روزها به جاي رفتن به سفر و افزايش روند ابتال به كرونا مي توانيد در منزل انجام دهيد. 
تمرين هاي زير از بديهي ترين نرمش ها براي مقاوم سازی و افزايش قدرت بدن است بدون آن كه نياز به وسيله خاصي داشته باشد. ياد 
تان نرود گرم كردن بدن قبل از انجام حركات ورزشي مهم است و مي تواند موجب ايجاد احساس بهتري در شما در زمان و پس از 
انجام تمرينات ورزشي گردد. اين حركات را سه روز در هفته اول انجام دهيد. هر حركت را 15-20 بار انجام دهيد و بدون كوچکترين 
مکثی به حركت بعد برويد )مکث مجاز حدود 2-3 ثانيه است(. پس از انجام تمام حركات، به مدت 60 ثانيه استراحت كنيد و سپس 
حركات را از ابتدا تکرار كنيد. اگر احساس می كنيد كه دو بار تکراركردن حركات كافی نيست، می توانيد حركات را 3 بار تکرار كنيد. بهتر 
است 6 حركت اول را افراد با آمادگی جسمانی متوسط است و 6 حركت پايانی را افراد با آمادگی جسمانی متوسط و عالی انجام دهند. 
حركات را براساس آمادگی جسمانی كنونی خود انتخاب كنيد و نه بر اساس آنچه فکر می كنيد بايد باشيد. ايجاد هرگونه درد مي توان 
عالمتي باشد براي انجام حركت پاياني شما و در روزهاي آتي كه بدن شما آماده تر شد مي توانيد آن را بيشتر و با تعداد باالتر انجام دهيد.

1- پوش آپ از زانو
 حركت را با دراز كشيدن روی شکم و قرار دادن صورت روی زمين آغاز كنيد. دست ها را اطراف شانه قرار دهيد.  تنه و ران های 
خود را راست و در يك راستا نگه داريد و با كمك دست ها تنه را از زمين بلند كنيد.  در اين حالت نقاط اتکاء شما به زمين كف دست ها 

و زانو و پنجه پاهاست.  مجددا آرنج را خم كنيد و سينه و شکم را به زمين بزنيد و حركت را از نو شروع كنيد.
2- چمباتمه نشستن 

  بايستيد و پاها را به اندازه عرض شانه باز كنيد، دست ها را عمود بر بدن و در جلوی خود نگه داريد.  تجسم كنيد كه می خواهيد 
روی يك صندلی بنشينيد، زانوها را خم كنيد و باسن را به زمين نزديك كنيد.  به ياد داشته باشيد، زانو را به اندازه ای خم كنيد كه از 
نوک انگشتانتان جلوتر نرود. )زياد از حد زانو را خم نکنيد(.  حركت را تکرار كنيد. اگر می خواهيد چالش بيشتری ايجاد كنيد، می توانيد 

دست ها را كنار بدن يا پشت سر قرار دهيد.
3- حركت پروانه

  بايستيد، پاها را جفت كنيد و دست ها را كنار بدن قرار دهيد. در يك حركت بپريد و پاها را از هم دور كنيد و دست ها را باالی سر 
ببديد. كمی مکث كنيد و سپس با پرشی به موقعيت قبلی برگرديد و حركت را دوباره تکرار كنيد.
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4- باال بردن دست و پای مخالف
  به حالت چهاردست و پا بنشينيد، كف دست ها و زانوها روی زمين باشند.  به آرامی دست و پای مخالف را از بدن دور كنيد. 
سپس دست و پای مخالف را به وضعيت قبلی برگردانيد و حركت را با دست و پای ديگر تکرار كنيد. حركت را ادامه دهيد.  اين 

حركت را آرام و كنترل شده انجام دهيد.
5-ضربه زدن به اطراف 

  بايستيد و با يك دست ديوار يا شی ثابتی )صندلی يا نيمکت( را بگيريد.  پای دورتر از ديوار يا شی ثابت را از زمين بلند كنيد و 
با خم و راست كردن زانو، با پا ضربه بزنيد. حركت را تکرار كنيد.  حركت را با پای ديگر هم انجام دهيد.

6-  پل زدن با آرنج يا تخته
 به صورت روی زمين دراز بکشيد و آرنج و ساعد را در تماس با زمين قرار دهيد.  با استفاده از آرنج و ساعد و پنجه پا بدن خود را 
از زمين بلند كنيد. سعی كنيد كمر را صاف نکه داريد و كمر و باسن در يك راستا قرار گيرند.  تا زمانی كه ديگر قادر به تحمل وزن 

بدن بر روی ساعد نيستيد، در همين حالت بمانيد.
7- پرس سينه ايستاده با طناب

 طناب در در جايی محکم ببينديد و از امنيت و محکم بودن آن مطمئن شويد. پشت به محل اتصال طناب بايستيد. برای داشتن 
وضعيت ثابت تر می توانيد يك پا را كمی جلوتر از پای ديگر قرار دهيد.  دو سر طناب را در دو دست بگيريد و سعی كنيد دو دست )دو 
سر طناب( را به هم نزديك كنيد.  مجددا دست ها را خم كنيد و كنار بدن قرار دهيد. اين كار را  به آرامی انجام دهيد تا فشار وارد 

شده به بازوها و كتف را احساس كنيد. حركت را دوبار تکرار كنيد.
8- حركت اسکوات از روی طناب محکم شده

 با هر دو پا روی وسط طناب بايستيد، پاها را به اندازه عرض شانه باز كنيد و با دو دست دو سر طناب را بگيريد. شروع به نشستن 
و بلند شدن كامل بکنيد، در حاليکه سر طناب ها هميشه موازی با شانه ها يتان قرار گيرد. به موقعيت شروع برگرديد و دوباره از اول 

شروع كنيد.
9- طناب زدن، پروانه

  اين حركت طناب زدن معمولی ست با اين تفاوت كه در هر بار طناب زدن دو بار پرش وجود دارد، يکی هنگامی كه طناب را 
می خواهيد از زير پايتان عبور دهيد و ديگری وقتی كه طناب باالی سرتان است. در اين حالت يك پرش به اطراف هم انجام دهيد 

و پاها را به اندازه عرض شانه باز و بسته كنيد.  حركت را ادامه دهيد.
10- كشش طناب به پايين با طناب

 طناب را در جايی محکم و مطمئن و باال ببنديد.  حالت شروع: كمی پاها را خم كنيد، سر و سينه را به جلو بدهيد و با دو دست، 
دو طرف طناب را بگيريد. طناب را به پايين و كنار گوش هايتان بکشانيد. در اين حالت فشاری به شانه هايتان وارد می شود. حركت 

را دوباره تکرار كنيد.
11- راه رفتن با پاهای بسته شده با طناب

 گرهی در دو سر طناب ايجاد كنيد و طناب را به دور مچ پا بياندازيد.  بايستيد و يك  پا را از ديگری دور كنيد و زمانی كه فشار 
مناسبی روی پاها احساس كرديد، پای ديگر را به آن نزديك كنيد. حركت را ادامه دهيد و چند قدمی برداريد. اين حركت را با شروع از 
پای ديگر انجام دهيد. مطمئن شويد كه لگن را در راستای بدن قرار داده ايد و با شروع حركت زودتر از پاها به اطراف حركت نمی كند.

12- باال بردن باسن در حركت تخته
 به صورت روی زمين دراز بکشيد و آرنج و ساعد خود را روی زمين قرار دهيد. تنها نقاط اتکاء آرنج، ساعدو پنجه پاهاست.  شکم 
را به سمت باال حركت دهيد و از زمين دور كنيد به اندازه ای كه ناف در موقعيت قبلی ستون فقرات قرار گيرد و لگن را به سمت باال 

بکشانيد. يك ثانيه در اين وضعيت نگه داريد.  به وضعيت قبل برگرديد و مجددا حركت را تکرار كنيد.
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داستان کوتاه 

عرص طاليي شعر، دوره رمانتيك
مهرک اخص

نمايان شد.  ادبيات و موسيقی  آثار هنری،  بيشتر در  اروپاست، كه  تاريخ فرهنگ در غرب  از  رمانتيسيسم، عصری  يا  رمانتيسم 
رمانتيسم در اصل، جنبشی هنری بود كه در اواخر قرن هجدهم و نوزدهم در ادبيات و سپس هنرهای زيبا، ابتدا در انگلستان و سپس 
آلمان، فرانسه و سراسر اروپا رشد كرد. رمانتيسم تا حدودی بر ضد جامعه اشرافی و دوران روشنگری )به طور بهتر عقالنی( بود. گفته 
می شود كه ايدئولوژی انقالب فرانسه و نتيجه های آن اين طرز فکر را تحت تأثير خود قرار داد. رمانتيسم را جنبشی ضد روشنگری 
تنوع و تکثر زبان های  بود و خاص بودن فرهنگ های بومی،  امر عام  از  ارزشمندتر  امر خاص  می دانند. در ميان اصحاب رمانتيك، 
بشری، هويت های محلی و منحصربه فرد بودن آدميان ستايش می شد. در زمينه هنرهای زيبا، رمانتيسم با جدايی از كالسيسم خشك 
و كنار نهادن مضمون های باستانی، حركتی نو در طرح و رنگ به وجود آورد. نمايندگان برجسته اين سبك در نقاشی دوالكروا، گرو 
و ژريکو و در مجسمه سازی داويد دانژه و باری بودند. در اين ميان می توان از آثار ارنست هوفمان، بتهوون، شوپن، شوبرت، فليکس 
مندلسون، روبرت شومان، فرانتس ليست، برامس، هکتور برليوز، يوهان اشتراوس، آنتوان بروكنر، ريچارد واگنر، آنتوان بروكنر، و پيتر 
ايليچ چايکوفسکی را نام برد. رمانتيسم )مکتب اصالت احساس(. اين مکتب زاييده تمدن صنعتی و پيشرفت طبقه متوسط در سده 
نوزدهم می باشد. رمانتيك ها به رؤيا و انديشه خود بيش از هر انگيزه طبيعی و غيرطبيعی اهميت می دادند و آنچه می نوشتند جلوه هايی 
از جهان ناشناخته انديشه و پندار بود. خيال پردازان قرن 19 توده را آنگونه كه بودند تصور نمی كردند بلکه آنگونه كه می خواستند 
باشد تجسم می ساختند ؛ بنابراين رمانتيسم در برابررئاليسم )Realism( بود. آن ها برعکس كالسيك ها به خود نمی پرداختند، بلکه 
به فرمان احساس و انديشه گوش می دادند. ژان ژاک روسو از مهمترين متفکرين رمانتيك می گويد: »در نهايت، عقل راهی را در 
پيش می گيرد كه قلب حکم می كند«. بنيان رمانتيسم با ايده آليسم )Idealism( نزديکی دارد و هنرمند رمانتيك زندگی و اجتماع 
را زائيده انديشه می داند و دگرگونی های توده را وابسته به دگرگونی های انديشه بشری می داند. بحث انديشه رمانتيك را بايستی در 
مقوالتی چون »قرارداد اجتماعی« و »نظريه اندام وار دولت« جستجو كرد كه اولی در آثار افرادی چون : روسو، هابز و الک ؛ و دومی 
در نظريات انديشمندانی چون هگل مشهود است. سردمداران مکتب رمانتيسم: فرانسه : ويکتورهوگو )بنيانگذار(، ژان ژاک روسو، شاتو 
بريان، استاندال. انگليس : ورد زورث، لرد بريان؛ روسيه : پوشکين، گوگول؛آلمان : گوته است. از پيشوايان جنبش رمانتيك در ادبيات 
افرادي چون گوته، پوشکين، شيلر، ويکتور هوگو و لرمانتوف را ميتوان نام برد. در ادبيات روسيه عصر طاليي شعر همزمان باعصر 
شکوفايي اعتالي شعر رمانتيك در اروپاي غربي پديد آمد. در اين دوره يك مجموعه از افسانه هاي اسالوي را گردآوري كردند و حتي 
درصدد بودند اشعار قديم اسالو را نيز بدست آورند، همچنين بطرز معجزه آسايي نسخه خطي داستان جنگ شاهزاده ايگور پيدا شد 
و در 1804 نخستين مجموعه بيلين ها را چاپ كردند. جنبش ديگر در اين دوره كه از اروپاي غربي آمد و از افکار روسوس و استرن 
و يونگ و اوسيان و ديگران گرفته شد غلبه حس بر عقل و احساسات و بر دليل بود. نفوذ روسو در سرزمين روسيه بيش از هر كشور 
ديگر دامنه داشته و تا زمان لو تالستوي باقي بوده است. در ين دوره در سراسر ادبيات روسيه دوستي ها راسخ و پرشور و معاشقات 
پرحرارت و دلبستگي هاي فراوان نسبت به گذشتگان و مردگان ديده مي شود. چولکوف نام مجموعه اي است از قصه هاي روسي 
است كه طي سال هاي 68 -1766 در ميان مردم محبوبيت خاصي داشت. اشعار روسي بسيار رسمي، پرجنبش، انتخابي و خالصه 
كالسيك تر از هر مکتب شعري ديگر در قرن هجدهم است. نويسندگان شهيري نيز همچون پوشکين، شاعراني چون برنز شنيه و 
پارني از شعرايي هستند كه به ظهور شعر عصر طاليي و در واقع در ادامه مستقيم نهضت كارامزين بودند.  مي توان گفت كه عصر 
 ديميتريف طاليي از لحظه اي آغاز شد كه شعر در حوالي سال 1808 خويشتن را از محيط عناصر بي روح و خالي از مکتب و سبك
بيرون كشيد و در نخستين اثر پخته ژوكوفسکي اعتال و تازگي يافت. چند سال بعد پس از پايان جنگ با ناپلئون هواخواهان جوان 
كارامزين كه ژوكوفسکي، باتيشکوف، و يازميسکي در راس آن ها جاي داشتند، انجمني ادبي را به نام  آرازماس را تشکيل دادند 
هرچند كه چندان جدي نبود و جلسات آن تقليد هزل آميزي از اجتماعات ادبي و رسمي گروه شيشکوف بود. با اين همه همين 

انجمن در تقويت دوستي بين شاعران و برانگيختن بحث هاي ادبي و توسعه و بسط قالب هاي شعر سبك گام هايي برداشت.
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سركوبي شورش دكابريست ها توسط نيکالي اول در سال هاي 26- 1825ضربه عظيمي بر پيکره گروه برگزيده طبقه اشراف 
بود روزنامه نگاران طبقه پايين جامعه كه اينك درعرصه فکر پيشرفته تر و بلندگرايانه تر از قبل بودند مطبوعات را در اختيار گرفتند 
و به هواخواهي از عامه مردم قيام كردند.  پس از 1831 گروهي شاعرک بازاري و پشت هم اندازدر پطرزبورگ و تني چند از مردم 

درس خوانده غيراشراف و تازه به دوران رسيده در مسکو عرصه شعر در روسيه را بدست مي گيرند، آن ها سبك ها و نگاه دوران گذشته را در 
آثار پوشکين مي ستاييند اما شيوه كار و راه و رسمش را دور مي اندازند و دوستانش را تحقير مي كنند و آثار آنه ا را بها نمي دهند.  در 1834 
نخستين مقاله بلينسکي از منتقدان مشهور روسيه در مطبوعات انتشار يافت كه مي توان ان را  بيانيه دوران جديد تمدن روسيه دانست. 
در سال 1837 كه پوشکين وفات كرد ادبيات روسيه در قلمرو شيوه هاي نوين خود راهي دراز پيمود. و افرادي كه بازماندند افرادي چون 
ژوكوفسکي، باراتينسکي، يازيکف و ويازمسکي گروه كوچك و منفردي بودند كه در جهاني بيگانه و فراموشکار آن دوران زيستند. بطور 
كلي مي توان گفت رشد سريع و روزافزون امپراتوري روس در زمان فرمانروايي يکاتريناي دوم، پسر و نوه هاي پسري اش از چند جهت بر 
گسترش ادبيات روس اثرگذار بود. الحاق  بخش عمده اي از لهستان به آن امپراتوري سبب شد كه بسياري از لهستانيان يا به خدمت تزار 
درآيند يا به زندگاني فرهنگي روس بپيوندند . دوتن از نويسندگان مهم اين دوران لهستاني بودند، فاديي بولگارين )تادئوش بولهارين( و 
اوسيپ سنکوفسکي )يوزف- يوليان سکوفسکي(. شاعران و نويسندگان فراواني همچون ريليف و ويازمسکي نيز در اين دوران تحت تاثير 
ادبيات لهستان قرار گرفتند و با قلم آنها ادبيات لهستان به روسيه وارد شد. دوستي ميان پوشکين و شاعر بزرگ لهستاني آدام ميتسکي 
يويچ كه در تبعيد در روسيه بسرميبرد و بر اثر قيام بي حاصل لهستانيان در سال 1830 برهم خورد، براي هر دو نفر بسيار ثمربخش 
بود. ادبيات آلمان نيز در اين ميان بيکار ننشست و توسط ژرمن هاي ليوونيا كه مهاجران كوچيکده از آلمان بودند در ميان فرهنگ و ادب 
روسيه نفوذ كرد. در اين دادوستد فرهنگي ادبيات روس نيز به كشوراي ديگر صادر ميشد و سبك آلماني به شکل گسترده تري از فرانسه و 
انگليسي به دست خوانندگان مي رسيد، با اينهمه سبك اصيل روسي چيز ديگري بود و كشورهاي ديگر نيز شعر روسي را بسيار مي ستودند. 
نمونه هايي از سروده هاي شاعران روس 1823-1821 ويرايش سرجان باورينگ كه آثار افرادي چون المانوسوف، درژاوين، كارامزين، 
ژوكوفسکي، كريلوف و يازمسکي را دربرمي گرفت در فرهنگ انگليس زبان دلبستگي هايي اصيل شد و مشتاقان زيادي را گرد اين ادبيات 
جمع كرد. و اما در فرانسه، دلبستگي پوشکين و پروسپر مريمه به كار يکديگر نخستين داد وستد مهم ادبي را ميان فرانسه و روسيه پديد 
آورد. مريمه كتابخوانان فرانسوي را نيز با گوگول و تورگينيف دو نويسنده بزرگ روسيه آشنا كرد. جنگ هميشه  و همه جا با خود 
ويرانگري بهمراه دارد، اينبار در زمينه ادبيات تصرف شهرهاي )كريمه، بسارابي، قفقاز و فنالند( نويسندگان روس را در مکان هاي دوري 
 سه ديار نخستين از يکديگر قرار داد كه اين خود برا ي گسترش پيرنگ هاي رمانتيك سخت مناسب بود. براي نمونه پوشکين صحنه
را در حماسه هاي منظوم خود در جايي دور از فضاهاي روسي به تصوير كشيد و كشور فنالند نيز زمينه اثر معروف باراتينسکي  ادا قرار 
گرفت. به هرحال در ادبيات آن روزگار روسيه تصاوير مکان هاي يوناني ، رومي ،اسکاتلندي رمانتيك جايگاه خاصي پيدا كرده بود. باالخره 
تغيير آغاز شد تزار الکساندر اول 1825-1801 در دوران سلطنت خود بهمراه وزير تواناي خود ميخائيل اسپرانسکي 1839-1772 سلسله 
اصالحاتي را آغاز كرد. از آنجا كه ادبيات ريشه در تمامي ابعاد زندگي هر فرهنگي دارد جنگ با ناپلئون در دوران حکومت الکساندر ادبيات 
را بي نصيب نگذاشت. الکساندر اول در دومين نيمه سلطنت خود به فرمانروايي واپس گرا بدل شد. اسپرانسکي از منزلت افتاد گرچه رخصت 
يافت كار مجموعه قوانين را ادامه دهد. پاسخ به هجوم ناپلئون بر روسيه در 1812 يکي از واكنش هاي پرشور ميهني بود حتا از جانب 
روس هايي كه شايد براي همدلي با دستاوردهاي انقالب فرانسه انگيزه داشتند و اگرچه ناآرامي هاي دهقاني فراوان وجود داشت، چنانکه 
در ميان قصه اي از جنگ و صلح تالستوي وصف شده است مردم روس به طور كلي پشت سر تزار خود استوار ايستادند. پيروزي بر ناپلئون 
در افزايش احساس حرمت نفس روسها بسيار موثر بود به شکلي كه در بسياري از آثار ادب روس نوعي ناز و نخوت ملت پرستانه را مي توان 
يافت كه تا پيش از آن تاريخ روسيه بخود نديده بود و اين پيامد جنگ هاي ناپلئوني بود. تغييرات آغاز شده بودند و چيزي مانع دگرگوني 
سبکها و تغيير سطوح زبان نبود. شعر از احترام و غناي بااليي برخوردار شد آرايه هاي متعددي از زبان هاي انگليسي، فرانسوي، لهستاني و 
آلماني به زبان روسي وارد شد و به ذائقه مردم خوش آمد. در اين دوران بيشتر شعرا و نويسندگان از طبقه هاي اشراف زاده و ثروتمند جامعه 
بودند ولي اشعار سرشار از عدالت و مبارزه با فقر را ميتوان در اين دوره مشاهده كرد. اشعار سرشار از روح ميهن پرستانه و تصاوير كمك 
به همنوع و هموطن جاي معاشرتهاي عاشقانه و بوالهوسانه قديم را در سطور ادبيات روسيه بخود ميگيرد. عالوه بر غنايي كه از ادبيات 

كشورهاي ديگر به وام گرفته شده است مضامين نيز از غنا و ماندگاري خاصي برخوردار هستند.
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مهدی اسامعیلی راد

متولدین فروردین

سعی کنید با همه حتی با دشمنان خود در صورت پیروزی بر آن ها 
مهربان باشید. از کینه توزی و ایجاد دشمنی پرهیز کنید. نسبت به همه 
باشید  یاد داشته  به  را  مولوی  این شعر  و همیشه  باشید  محبت داشته 
که )از محبت خارها گل می شود. و از محبت سرکه ها مل می شود( هر 
دشمنی، یک دشمنی متقابل رابه همراه دارد. از تصمیمی که گرفته اید 
دست بردارید و منصرف شوید که بوی )خیر( از آن به مشام نمی رسد.

را  کارهایی  کنید  رو به رو شوید. سعی  واقعیات  با  و  بگذارید  کنار  را  تخیالت 
که به شکست منتهی شده را بررسی کنید و علل شکست آنها را بیابید و اگر 
قصد تکرار دوباره آنها را دارید سعی کنید اشتباهات گذشته را دوباره تکرار 
نکنید. به احساسات خود توجه کنید. کسی در حال تحریک احساسات عاطفی 
شما است. این تحریک می  تواند ایجاد کننده روابطی باشد که شاید تا به حال 
بود. خواهد  خوش آیند  برای تان  حال  هر  در  ولی  نمی  کردید  هم  فکر  آن  به 

متولدین خرداد

این روزها، روزهای عجیبی برای شما خواهد بود. آنچه را که می خواهید، 
در محیط اطراف تان درمی یابید. ممکن است اشتباهاتی از شما سر بزند 
ولی حواس تان باشد که در هر موقعیت جلوی اشتباه تان را بگیرید. به 
ظاهر خوب افراد بسنده نکنید، بلکه باطن آنها را دریابید. تالش های خود را 
صرف کارهایی کنید که مفید باشد و بتوانید از حاصل آنها بهره مند شوید. 

متولدین اردیبهشت
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متولدین تیر

در این ماه سیاره حاکم شما تحت استرس و فشار است ، از اینکه 
شما کارهای بسیاری برای انجام دادن دارید  و این می تواند مانع لذت 
بردن شما از زندگی شود چرا که شما باید انرژی الزم را برای رویارویی 
با کارهای بی شماری که در این ماه خواهید داشت بدست آورید. اگر 
چه ممکن است اهداف شما در مسیر شما و درست جلوی رویتان قرار 
باشد. آسانی  کار  آنها  به  رسیدن  که  نمی آید  نظر  به  باشند،  اما  داشته 

متولدین مرداد

بدبین  همه  به  نسبت  اید،  داشته  قبل  چندی  که  عاطفی  با شکست 
هستید. گاهی به شدت دچار افسردگی می شوید و سعی می کنید آن را 
از خود دور کنید اما خاطرات گذشته مقابل ذهن تان رژه می روند. به آینده 
یی بهتر فکر کنید. به اینکه هر چه پیش می آید، بهترین است. به شخصی 
هستید. دادنش  دست  از  نگران  آن  هر  که  اید  شده  دلبسته  چیزی  یا 

متولدین شهریور

با  و  رنجی  زود  متاسفانه  هستی.اما  مهربان  و  قلب  خوش  آدمی 
عصبانیت دست به کار می شوی.همین کار نیرویت را کم می کند.دست 
از وسواس برداراز گفتن سخنان بیهوده خوداری کن.یک قانون مهم را 
در زندگی ات یاد بگیر:کالم نقره است و سکوت طال است.بنابراین فقط 
زمانی که الزم است سخن بگو.از چیزهای خوب و رضیتبخش صحبت 
کن و دیگران را با سخنانت نیازار.هنگامی که همسرت صحبت می کند.
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متولدین مهر

متولدین آبان

کـه  اسـت  کرده  مشغول  را  فکرتان  افتاده  عقب  کارهای  یکسری 
کاسته می شود؛  نگرانی شـما  و  استرس  از  ها  آن  انجام  و  با رسیدگی 
دراین ماه یک دوست قدیمی بـه شـما کمک خواهد کرد کـه شرایط 
دچار  کاری  انجام  برای  کنید.  کسب  کاری  لحاظ  از  بهتری  موقعیت  و 
مشورت  ضمن  و  بگذارید  کنار  را  دودلی  اسـت  بهتر  شده اید؛  تردید 
کنید. اتخاذ  را  درست  تصمیم  خانواده؛  اعضای  و  نظران  صاحب  با 

متولدین آذر

شده  نو  وسائل  یا  لوازم  از  و  هستید  بهتری  ذهنی  قاب  با  ماه  این 
خانواده لذت می برید و احساس رضایت خواهید کرد. شروعی عاشقانه 
یافت  خواهد  افزایش  جاذبه ها  داشت.  خواهید  خود  عاطفی  شریک  با 
پیش  اتحاد  دهید.  شکل  را  اعتماد  قابل  رابطه  یک  می توانید  شـما  و 
با شریک  را  خود  احساسات  اسـت  بهتر  خواهد شد.  ازدواجتان  زمینه 
زندگی تان در بین بگذارید زیرا زندگی عاشقانه نیازمند اعتماد متقابل و 
ماندگار اسـت. با کار سخت بر ناامیدی ها غلبه کنید. در حرفه خود شاهد 
قابل  دستانتان  زیر  با  ارتباط  و  هستید  خود  موقعیت  در  پیشرفت هایي 
مالحظه و خوب اسـت. در طول این مدت در محل کار باید بـه شدت 
دهید. اختصاص  نیازهای سازمانی  برای  فرصتی  و  باشید  وقت شناس 

گره کور زندگی تان بعد از مدت ها باز می شود. احساس آزادی خواهید 
کرد. مسائل و مشکالت مالی را پشت سرگذاشته، بـه تعادلی در دخل و 
خرج خواهید رسید. وقت ان اسـت بـه رویاهای تان جامه عمل بپوشانید 
.عده یي از متولدین این ماه بـه مسافرت هاي  شغلی می روند. گروهی بـه 
تحصیل در رشته مورد عالقه خود می پردازند و گروهی بـه فکر شغل و حرفه 
جدید خواهند بود. در هر صورت بخت و اقبال مالی این گروه بلند اسـت. 
این دوره بر عده یي از متولدین این ماه پایان تمام مشکالت و موانع اسـت، 
مالی اسـت. و  برای عده اي دیگر شروع مشکالت شغلی  در حالی کـه 
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متولدین دی

روی  پیش  جدیدی  جارب  کرده اید.  رها  نیمه کاره  را  کارهای تان  از  تعدادی 
اتفاقات  از  خودرا  ذهن  کنید.  بررسی  خوب  را  آن ها  باید  کـه  اسـت  شـما 
شـما  پیشرفت  در  اتفاقات  این  بـه  کردن  فکر  کنید.  منحرف  گذشته  تلخ 
کـه  فرصت هایي  همان   کـه  می  کنید  احساس  داشت.   خواهد  منفی  تاثیر 
جمعی  در  بکنید.  را  استفاده  نهایت  آن ها  از  پس  آمده  پیش  بودید،  دنبالش 
جمع  آن  اعضای  بحث  از  خودرا  کـه  باشد  این  سعی تان  می  گیرید  قرار  کـه 
بـه یک  بجویید.  آن ها شرکت  در بحث  بـه هر شکلی کـه شده  و  نکنید  دور 
و  شـما  واقعی  چهره  فعالیت،  این  کـه  زد  خواهید  دست  فرهنگی  فعالیت 

انجام  برای  مناسبی  زمان  داد.  خواهد  نشان  دیگران  بـه  را  شـما  توانایی هاي  
بیندازید. تعویق  بـه  مدتی  برای  را  آن ها  نیست،  بزرگ  اقتصادی  فعالیت هاي  

متولدین بهمن

راهی در پیش گرفته اید کـه نباید از سختی هاي آن بهراسید چرا کـه 
شـما  برای  را  موفقیت  و  پیروزی  کـه  اسـت  موانع  و  سختی ها  همین 
شیرین و دوست داشتنی می کند. از دوستی نزدیک آزرده خاطر شده اید و 
بـه همین دلیل آن رابطه صمیمی گذشته را از دست داده اید اما باید سعی 
کنید کـه با گذشت و چشم پوشی بـه او نزدیک شده و با این عمل شیرینی 
گذشت را بچشید. تمامی امکانات و پتانسیل الزم برای پیشرفت و ترقی 
شـما مهیا اسـت کـه می تواند آینده درخشانی را برای خودتان رقم بزنید.

متولدین اسفند

داری.  نقطه ضعف  کجاها  در  ببین  و  کن  پایین  و  باال  را  ات  زندگی 
کنی.  نقطه قوت  بـه  تبدیل  نقطه ضعف خودرا  ماه  دراین  تا  تالش کن 
باش.  نداشته  امید  نیست،  وفادار  تو  بـه  کـه  کس  بـه  ماه  دراین 
پروردگارت هیچ گاه تو را رها نمی کند.  ارزش هاي  اخالقی را در خودت 
شناسند.  می  خالص  و  محبت  با  و  امین  شخصی  را  تو  ساز.  قوی تر 
بگیر.  می توانی  کـه  جایی  تا  را  نیازمندان  و دست  بمان  باقی  همینطور 
کردن  کار  شرایط  کار،  یک  جای  بـه  و  داشت  خواهی  کاری  مشغله 
پر سودی  معامله  ماه  اواسط  در  مهیا می شود.  برایت  هم  دوم  در جای 
صورت خواهد پذیرفت. درهای بسته تک تک در حال باز شدن هستند. 



34

 فرم عضویت

همراهان گرامی مجله ذهن آویز
اولين باشيد!

به محض نشر نسخه الکترونيکی ذهن آويز آن را دريافت  كنيد!
كافی است اطالعات زير را به آدرس ايميل ما ارسال كنيد.

info@zehnavizonline.ir :آدرس ايميل جهت ارسال اطالعات

نام: 

نام خانوادگی:
سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:
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