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بیر
رد

ن س
سخ

دکرت انیس خوش لهجه صدق

رسآغــــاز ...

دانی که ایران نشست منست

جهان رس به رس زیر دست منست

هرن نزد ایرانیان است و بــس

ندادند شـیر ژیان را بکس

همه یکدالنند یـزدان شناس

بـه نیکـی ندارنـد از بـد هـراس

دریغ است ایـران که ویـران شود

کنام پلنگان و شیران شـود

چـو ایـران نباشد تن من مـباد

در این بوم و بر زنده یک تن مباد

همـه روی یکرس بجـنگ آوریـم

جــهان بر بـداندیـش تنـگ آوریم

همه رسبرس تن به کشنت دهیم

بـه از آنکه کشـور به دشمن دهیم

چنین گفت موبد که مرد بنام

بـه از زنـده دشمـن بر او شاد کام

اگر کُشــت خواهــد تو را روزگــار

چــه نیکــو تر از مـرگ در کـــار زار

دیگر  بویی  و  رنگ  با  را  امسال  بهار  که  هرچند 
و  یک رنگی  و  یک دلی  عطر  همچنان  اما  کردیم  آغاز 
و  فارسی  اشعار  قدرت  است.  زبان زد  ایرانیان  همدلی 
ارادت به وطن و هم وطن عالوه بر آن که در نظم و نثر 
فارسی عیان است، در مناسک دینی و آیین های بومی 
و  این روزها همه همدل  آنجا که  تا  نیز مشهود است، 
ویروس  شکست  دنبال  به  هم  دست  به  دست  همراه 
کرونا هستند. امسال اردیبهشت ماه سمبل های متعدد 
وطن پرستی، انسان دوستی و خداپرستی را به یک باره 
در خود جای داده است تا باز یادگاری باشد در حافظه 
تاریخی پس از ما در درایت و خوب زیستن ایرانیان. 
شیخ  شیرازی،  سعدی  بزرگداشت  روز  مناسبت های 
فردوسی،  حکیم  کلینی،  شیخ  صدوق،  شیخ  بهایی، 
حکیم عمر خیام و روزهای خاص ملی و جهانی نامیده 
شده به نام های ایمنی حمل و نقل، شوراها، روانشناس، 
بیماری های  اکرام،  کارگر،  و  کار  معلم،  فارس،  خلیج 
خاص و صعب العالج، پاسداشت زبان فارسی، جمعیت، 
اهدای عضو  همچنین مناسبت های مذهبی همچون ماه 
امام حسن مجتبی  و والدت  پرفیض رمضان  و  مبارک 
)سالم اهلل  خدیجه  حضرت  وفات  و  )علیه السالم( 
علیهما(، شب های قدر و شهادت موالی متقیان حضرت 
علی )علیه السالم( همه و همه در این ایام در دو بیتی 

حکیم عمرخیام می گنجد

اين کهنـه رباط را که عامل نام اسـت 

و آرامگـه ابلـق صبح و شام اسـت 

بزمي ست که وامانده صد جمشيد است 

قرصيسـت که تکيه گاه صد بهرام است

امیدورام این روزهای سخت را با یکدیگر پشت سر بگذاریم و بتوانیم هرچه زودتر نشاط، طراوت و 
سالمت را در میان هم وطنان عزیز در هر کوی و برزن شاهد باشیم.
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ذهن آویز ماه

 مریم نیرو

کلید آرامش

معنویت؛ مصدر جعلی و به معنای معنوی بودن است. معنوی 
راست،  حقيقی،  است:  شده  معنا  چنين  دهخدا  لغت نامه  در  نيز 
اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و روحانی. معنایی که فقط به وسيله 
گاهی  نيست.  بهره ای  آن  در  را  زبان  و  می گردد  شناخته  قلب 
دریافت شده که  معنا  ریشه  از  معنویت  گفته می شود: اصطالح 
اشاره  بيرونی است که  برابر حسی  یک مفهومی متافيزیکی در 
دارد.  آن  بيرونی  حقيقت  برابر  در  ذهنی  وجودی  از  حقيقتی  به 
براساس این زبان شناسی ساده که از تعابير اتيمولوژیکی اسالمی 
به معنویت اخذ شده می توان معنویت را به روح منتسب دانست 
یاد  درونی  حقيقت  عنوان  به  آن  از  نيز  سنتی  برداشت  در  که 
می شود. واژه معنویت هم مثل هر واژه ای تعابير و معانی مختلفی 
را در برمی گيرد، همچون واژه عشق، واژه عدالت. از زمان های 
ماورایی  قدرت  ستایش  و  پرسيدن  دنبال  به  آدمی  تاکنون  دور 
بوده است و در هریک از اعصار و قرون پيامبران بسياری ظهور 
کردند و برای آرامش و رفاه و صالح آدميان آموزش هایی ارائه 
کردند، اما جای تعجب است که همچنان انسان سردرگم و غرق 
در آسيب ها و رنج های خود است. ارتباط بين روان و معنویت از 
دیرباز وجود داشته است. یکی از نخستين کسانی که این مسأله 
را مطرح کرد ویليام جيمز فيلسوف و روان شناس آمریکایی بود. 
اضطراب  کاهش  راه  تنها  ایمان  بدون شک  است  معتقد  جيمز 
وجودی ما انسان ها است و نيرویی است که باید برای کمک به 
انسان در زندگی وجود داشته باشد، و نبود آن زنگ خطری است 
که ناتوانی انسان را در برابر سختی های زندگی اعالم می دارد.

او معتقد است همان گونه که آدمی نمی تواند از آب و غذا بی نياز 
گردد، عدم باور به نيرویی ماورایی نيز ضعف و حقارت بی نهایت 
برای انسان به همراه دارد، همان گونه که امواج خروشان و غلتان 
اقيانوس نمی تواند آرامش ژرفای آن را برهم زند و امنيت آن را 
پریشان سازند، دگرگونی های سطحی و موقت زندگی نمی تواند 
زند.  برهم  دارد،  باور  خداوند  به  که  را  انسانی  درونی  آرامش 
کارل یونگ معتقد است در طول قرن های متمادی آدميان با 

هم مشورت کردند اما هنوز رنج روانی در ميان آدميان موج می زند 
اتکا  زندگی  بن بست های  در  که  یافت  را  انسانی  می توان  کمتر  و 
می توانم  جرأت  به  می گوید  وی  باشد.  نداشته  ماورایی  قدرتی  به 
روانـی  بيمـاری  قربانی  دليل  این  به  آن ها  تک  تک  که  بگویم 
زمـان  هر  در  موجود  ادیـان  که  را  چيزی  آن  کـه  بودنـد  شده 
دین  به  که  وقتی  تنها  آن ها  فرد  فرد  و  بودند  فاقد  می داد،  ارائه 
شدند.«  درمان  کامل  طور  به  بودند  بازگشته  دینی  دیدگاه های  و 
روان شناسان متعددی معتقدند که افراد متدین دارای شخصيتی 
به  وقت  هيچ  که  هستند  کسانی  یا  و  بی دینان  از  بهتر  و  قوی تر 
وی  نياز  را  معاصر  انسان  مشکل  آن ها  نمی پردازند.  خدا  عبادت 
ارزشهای معنوی می دانند. یونگ مذهب را نه براساس  به دین و 
ایمان و اعتقاد، بلکه بر حسب تجربه، در نظر گرفت و گفت که: 
»اصطالح مذهب« به نگرش اشاره دارد که مختص هشياری تغيير 
یافته است. فروم معتقد است هر عقيده و فکر تنها در صورتی که 
شالوده  به  باشد،  داشته  زمينه  و  ریشه  فرد  شخصيت  ساختار  در 
عاطفی  خميرة  از  عقيده ای  و  فکر  هيچ  است.  استوار  محکمی 
روان کاوانه  برداشت  هدف  صورت  این  در  نيست  نيرومندتر  خود 
سيستم های  پس  در  انسانی  واقعيت های  درک  و  فهم  و  دین  از 
عنوان  به  را  روحی  و  معنوی  تجربه های  یونگ  است.  فکری 
می گيرد.  نظر  در  انسان  از هستی  و سالمت  سالم  بالقوه  جنبه ای 
افراد  با  افراد مذهبی در مقایسه  بالينی معتقدند،  نظریه پردازان 
غيرمذهبی و کسانی که خداوند را سرد و پاسخ ناپذیر می دانند، کمتر 
یا مضطرب هستند.  افسرده  احساس تنهایی کرده و کمتر بدبين، 
مقابله  بهتر  زندگی  عمده  استرس های  با  حال  عين  در  افراد  این 
همچنين  شوند.  خودکشی  مرتکب  دارد  احتمال  کمتر  و  می کنند 
عقاید  و  آورند  روی  مواد  سوءمصرف  به  که  دارد  احتمال  کمتر 
مستحکم دینی و پيوندها و حمایت های اجتماعی می توانند به افراد 
کمک کنند که استرس های فردی خود را متعاقب وقایع بحران زا 
مانند فجایع طبيعی کاهش دهند. همرنگی در جامعه بستگی نوعی 
قرارداد اجتماعی که اگر افراد در وابستگی، تعهد، پيروی و اعتقاد 

معنويت
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هنجارهای  از  انحراف  مستعد  کمتر  باشند  باالیی  سطح  در 
باورهای  و  نگاه ها  دارای  که  افرادی  بود.  خواهند  اجتماعی 
معنویت  و  به اصول مذاهب  و  اصيل مذهبی هستند  و  واقعی 
مي کنند. زندگی  خودشکوفاتر  و  سازگارانه تر  بسيار  معتقدند، 

ناچار  به  پيدا می کنند  وابستگی  به مذهبی  افرادی که   -1
اگر مخالف هنجارهای  و  دارند  متقابل  ارتباط  افراد مذهبی  با 
گيرند. می  قرار  آنان  طرد  و  سرزنش  مورد  کنند  عمل  جامعه 

2- مشارکت در فعاليت های مذهبی زمان کمی را برای تجربه 
ناهنجاری ها در فرد باقی می گذارد همچنين یک شبکة حمایتی 
را فراهم می سازد تا فرد بتواند در زمان نيتز از آن بهره بگيرد.
3- تعهد نسبت به مذهب و اهداف آن به زندگی فرد معنی می دهد.
4- سيستم اعتقادی اکثر مذاهب مخالف با ناهنجاری های 
اجتماعی است و آموزش های آنان تقویت کننده عقاید منفی در 

برابر این ناهنجاری ها است و مي تواند رفتار سازگارانه و 
به هنجار را به افراد آموزش دهد و از آن ها مراقبت کند.

مذهبی  موضع  می توانيم  ما  که  بود  معتقد  آلپورت 
کنيم: طبقه بندی  نگرش  نوع  دو  براساس  را  افراد 

است  بيرونی  و  ناپخته  آن ها  افرادی که مذهب   -1
که این افراد از مذهب به نفع خود بهره می برند، گرایش 
توسط  خاص،  فرقة  یا  مذهب  یک  به  فرد  عمق  کم 
نيازهای  تا  می گيرد  شکل  انتخابی  به طور  و  او  خود 

بعدی او را ارضا کند. در این نوع مذهب ، توجه فرد به سوی 
صرف  شامل  توجه  این  هم  باز  ولی  می شود،  معطوف  خدا 
نظرکردن از خود نمی شود. این نوع باور بيشتر شبيه دلبستگي 
لحظاتي  در  یا  و  دوسوگرایي  دچار  فرد  که  چرا  است  ناایمن 
آسيب هاي  و  است  خود  اتکاي  و  منبع عشق  از  اجتناب  دچار 
باشد. داشته  همراه  به  فرد  براي  مي تواند  را  بسياري  رواني 
2- افرادی که مذهب آن ها پخته و درونی است که این افراد 
پيوستن  با  و  را در مذهب جستجو می کنند  انگيزة اصلی خود 
و  درونی سازی مذهب  در تالش  فرقه ای خاص،  یا  به مذهب 
پيروی کامل از آن هستند و به نوعی دلبستگی باور و اعتقاد 
نه از سر نياز و استيصال که بر اساس عشق و آرامش و امنيت 
دارند. دلبستگی ایمن همواره اضطراب وجودی آن ها را کاهش 
می دهد چرا که هدف از زیستن برای آن ها واضح و روشن است 
نظریه پردازان  بهره می برند.  و  را درک کرده  امنيت  و  ثبات  و 
و رشد شناختي  اخالقي  اصول  به رشد  که  روان شناسي  دیگر 
باوري  نيز در سطوح مختلف داشتن  و هيجاني اشاره کرده اند 

را  جامعه  قوانين  و  قواعد  رعایت  راستاي  در  ماورایي 
دانسته اند.  روان  از سالمت  اعظمي  جهت سازگاري بخش 
آن ها معتقدند که آرامش روان آدمي و جامعه در رعایت اخالق 
محبت،  عشق،  است.  اهميت  داراي  اخالق  خود  خاطر  به 
صلح و آرامش همه و همه در نتيجه رعایت حقوق فردي 
با آن و سالمت روان مقدور خواهد بود. و جمعي، آشنایي 

و سالمت  معنویت  به  گوناگون  منظر  از  مختلف  ادیان 
انسان و پيرامون آن اندیشه اند و هر یک مناسک و آیين هاي 
خاصي را دارند. در اسالم برخي از روزها و ماه ها به جهت 
خاص بودن از اهميت واالیي برخوردارند. ماه محرم و صفر، 
مورد  خاص  ایام هاي  و  دهه ها  و  رمضان  ماه  شعبان،  ماه 
مي گيرد.  قرار  اسالم  دین  به  عالقمندان  پيگيري  و  توجه 
ماه  با  که  ماه  این  در  است  اميد 
گردیده  مزین  رمضان  مبارک 
به  الهي  بارگاه  در  بتوانيم  است 
خودشناسي دست یابيم و دنيایي 
سرشار از امنيت و آرامش به دور 
یکدیگر  براي  را  رنج  هرگونه  از 

لحظه  از  بتوانيم  و  بزنيم  رقم 
بودن  یکدیگر  کنار  در  لحظه 
و  لذت  زیستن  یکدیگر  با  و 

تا  کنيم  کسب  امنيت  و  آرامش 
آن جا که براي همراهان خود آرامش 

انساني زیستن است که  این رسم  بياوریم و  و لذت به همراه 
همواره بزرگان و پيامبران الهي در دعوت به این مهم تالش 
خریدند. جان  به  را  فراواني  سختي هاي  و  رنج ها  و  ورزیدند 
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ك زندگی سالم- بیماری ها
سب

دکرت انیس خوش لهجه صدق

آيا فقدان بيامري، سالمت است؟

قطعي  راه حلي  خود  بقاي  براي  است  نتوانسته  هنوز  تکنولوژي  و  علم  روزافزون  رشد  علي رغم  معاصر  انسان 
به  است  توانسته  آن که  با  و  مي شود  خود  سالمت  و  امنيت  درگير  قبل  از  بيشتر  روز  هر  آدمي  یابد.  جاودانگي  و  بيابد 
است. مرگ  فرارسيدن  آن  و  است  نکرده  حل  را  مساله  یک  هنوز  یابد،  دست  خود  رفاه  تامين  جهت  متعددي  علوم 
هر چقدر هم که بتوانيم خود را از گزند آسيب و بيماري در امان نکه داریم، باز هم فرسایش سلول ها و اعضا و جوارح ما 
فرامي رسد و زندگي ما به پایان مي رسد. دانشمندان و محققان از دیرباز تاکنون همواره در تالش بودند تا معجون جاودانگي خلق 
کنند و یا به شيوه هاي مختلف سبک زیستن سالم را بيابيند، هرچند که با هر تالش خود بيشتر به عجز خویش در این زمينه پي بردند.

التيام  آن ها  دست  به  انسان  عجز  نقطه  تنها  که  چرا  بودند  بهره مند  ویژه  جایگاه  از  همواره  قرن  و  عصر  هر  در  حکما 
بيماری های  برهاند.  گرفتن  قرار  بيماری  معرض  در  از  را  خود  چگونه  که  آموخت  بشر  متمادی  سال های  طی  می یافت. 
دستگاه های  ابداع  و  موثر  داروی  کشف  از  پس  که  بودند  ميکروب ها  و  جراحات  و  زخم  با  مرتبط  عفونت های  از  ناشی  اوليه 
درمان  و  ببرند  پی  بيماری ها  منشاء  به شناسایی  روز  به  روز  توانستند  آزمایشگاه ها  تاسيس  و  ميکروسکوپ  از جمله  تحقيقاتی 
در  کشنده  ویروس های  و  باکتری ها  ميکروب ها،  شناسایی  برسانند.  انبوه  توليد  به  کرده  شناسایی  را  آن  به  مربوط  واکسن  و 
که  زمانی  شد.  سرگذاشته  پشت  موفقيت  با  چالش  آن  متخصصين  تالش  از  پس  بار  هر  و  بود  وحشت آور  افراد  برای  زمان 
و  تغذیه  از  ناشی  آسيب های  با  و  پيشه کرد  را  تخریب گری  رها شد خود  بيماری زا  با موجودات  بودن  درگير  از  ا حدی  انسان 

جان  گرفتن  عاملي جهت  خود  است  بوده  مفيد  که  همان طور  تکنولوژی  دادند.  سوق  مرگ  به سمت  را  خود  ناسالم  زندگی  سبک 
نيز  و جنایت  زمين گرفته مي شود. جنگ، غارت  در کره  نفر  ميليون ها  و حوادث جان  به جهت سوانح  است. ساالنه  آنسان ها شده 
نمي شود. ختم  اینجا  به  چيز  همه  اما  مي گيرد.  را  نفر  ميليون ها  جان  ساله  هر  نيز  است  آدميان  روابط  در  بي اخالقي  محصول  که 
رهایي  آن  از  ناشي  تنش  و  اضطراب  از  لحظه اي  که  مي کند  درگير  را  ما  آنقدر  گاهي  مي خوانيم  ترقي  و  پيشرفت  ما  آنچه 
روزمره  کوچک  اتفاقات  از  ناشي  استرس  و  اضطراب  گرفته ایم.  پيش  در  خود  براي  را  ناسالمي  کامال  زندگي کردن  شيوه  و  نداریم 
مي تواند تا آن اندازه آسيب زا باشد که در طوالني مدت به شکل کامال نامحسوس سيستم هاي دروني بدن آدمي را مستهلک کند. 
ایمني و خط دفاعي بدن است که اضطراب و استرس چه به شکل  از جمله سيستم هاي مهم و حياتي در بدن آدمي، سيستم 
غير مستقيم از طریق سبک زندگي ناسالم که خود عدم تغذیه، خواب، ورزش کافي را در برمي گيرد و چه به شکل مستقيم با برهم 
زدن نظم سيستم ایمني در بدن و به اشتباه انداختن آن در شناسایي خودي از مهاجم و حمله به سيستم ایمني، مي تواند آثار بسيار 
زیان باري را بر سالمت و رضایت و کيفيت زندگي فرد بگذارد و حتي او را ساليان سال با بيماري صعب العالج و مزمن درگير کند. 
بروز انواع سرطان ها و بيماري هاي خود ایمن گواهي بر عدم امنيت انسان علي رغم تمام تالش هایش طي قرون متمادي در برابر آسيب 
و مرگ است. با این حال از آن جا که انسان همواره به رویين تن بودن خود می اندیشد و از رنج و درد دوری می جوید برای این موضوع نيز به 
دنبال راهکار بوده است. انواع اقدامات مرتبط بر مدیریت هيجان ها و کاهش استرس، انواع شيوه های درمانی مکمل از جمله طب سنتی، طب 
سوزنی، دریافت داروهای و مکمل های غذایی، مراقبه و مدیتيشن گواهی بر اقدامات خستگی ناپذیر انسان برای حيات طوالنی مدت اوست.
یکی از سریع ترین و راهبردی ترین راهکارهایی که تاکنون آدمی به آن دست یافته است، اصالح سبک و شيوه زندگی است. از آن جا 
که سبک زندگی افراد ناشی از نوع نگرش آن ها نسبت به آسيب و بيماری و یا سالمت و نشاط ناشی می شود، امروزه به جای پزشکان 
خط مقدم سالمت بر عهده روان شناسان و مشاوران است تا بتوانند ساختار و نوع تفکر افراد را برای بهتر زیستن تنظيم کنند و ضرورت 
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و اهميت تغيير سبک زندگی را به آن ها بياموزند. 
محققان معتقدند گام اول جهت هرگونه تغيير 
پذیرش نياز و سپس ضرورت ایجاد تغيير است. 
امروزه حتی در درمان بيماری های صعب العالج 
جهت  روان شناس سالمت  حضور  نيز  جسمانی 
و  بيماری اش  به  نسبت  فرد  شناخت  بازسازی 
نحوه مدیریت کردن هيجان های مرتبط با یبماری 
است.  ضروری  درمانی  دستورات  از  تبعيت  و 
ابعاد  شناخت  با  سالمت  روان شناسان 
در  امن  فضای  یک  ایجاد  و  بيمار  شخصيتی 
گفتگویی  کمک  با  همچنين  و  بيمار  با  رابطه 
در  که  موقعيتی  به  نسبت  را  فرد  انگيزشی 
طی  در  و  می سازند  آگاه  است  شده  گرفتار  آن 
صحيح  برآورد  برای  را  او  حرفه ای  رابطه ای 
شناختی،  هيجانی،  جسمانی،  وضعيت  از 
آماده می سازند. بيرون  دنيای  در  اجتماعی خود 

طراحی  گونه ای  به  انسان  وجودی  ساختار 
و  بينش  دریافت  صورت  در  که  است  شده 

احساس ضرورت برای ایجاد ایجاد رفتاری به برآورد 
ميزان سودبخش بودن اقدام و توانایی خود در اجرایی کردن آن 
می پردازند و اگر به این نقطه برسد که تغيير برای او سودآور 
او  برای  نيز  و هزینه چندانی  را می کاهد  او  رنج  و  بود  خواهد 
انرژی  و  تحمل  آستانه  از  باشد  نياز  اگر  حتی  داشت،  نخواهد 
می پذیرند. را  تغيير  به  دادن  تن  کنند،  استفاده  بيشتر  خود 

توانایی  و  زندگی  مورد  در  افراد  باور  معتقدند  محققان 
خودشان می تواند نتایج مداخالت درمان های جسمانی را برهم 
زند. امروزه آنچه بيشتر مورد توجه است قدرت نگرش و باور 
فرد و ميزان اعتقاد او بر مدیریت کردن جسم و هيجانات اش 
تولد و در دوران جنينی و  از  قبل  است. دیگر مدیریت کردن 
کار  دستور  سالم  فرزند  متولدشدن  برای  ژنتيکی  اصالحات  یا 
به  آدمی  رشد  بدیهيات  جزو  و  ندارد  قرار  انسان  زیست  اول 
حساب مياید. امروزه آموزش ها در زمينه پيشگيری و مدیریت 
هيجان ها و بعد روان آدمی از اهميت باالیی برخوردار است و 
تاثيرات چشمگيری بر افزایش طول عمر انسان دارد. بهبود روند 
کيفيت زندگی و احساس امنيت روانی به همراه داشتن احساس 
رضایت مندی، کفایت و کارآمدی می تواند تا آنجا موثر باشد که 
کند. ترميم  نيز  را  آسيب های جدی جسمانی  و  تغييرات  حتی 

درمان های  که  مزمن  یا  و  صعب العالج  بيماری های 
برای  فراوانی  رنج  و  کشيده اند  چالش  به  را  جسمانی 
خودآگاهی  نيروی  کمک  با  دارند  همراه  به  خود  مبتالیان 
حدی  تا  می توانند  روان شناختی  آموزش های  و  شناخت  و 
و  رنج  احساس  دست کم  و  بگيرند  قرار  فرد  کنترل  تحت 
را کاهش دهد. بيمار  فرد  استيصال  از  ناکامی حاصل  و  اندوه 

علم روان شناسی سالمت با آن که علمی نوظهور با نگاهی 
جدی به درد و رنج و بيماری است اما در این مدت اندک حيات 
خود توانسته تغييرات اساسی در معادالت بيماری و سالمت پدید 
آورد و بيمارران مبتال به آسيب های جدی و مزمن را با کيفيت 
مطلوب تری از زندگی مواجه سازد. بدیهی است همچون دیگر 
علوم این حيطه نيز نياز به زمان و انجام پژوهش های متعدد دارد 
افزایش به زیستی  نتایج مفيد خود را برجای بگذارد.  بتواند  تا 
و کيفيت زندگی و ایجاد سطح مناسب و مطلوب تاب آوری و 
رضایت از زندگی می تواند دنيای جدیدی را برای بيماران مبتال 
به بيماری های صعب العالج و مزمن به همراه آورد و در روند 
بهبودي افراد در دنياي پر رنج و پرچالش امروز بيشتر مثمر ثمر 
باشد و احساس مطلوب تري را براي افراد به همراه داشته باشد.
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حانیه جهان تیغ 

ك زندگی سالم - تغذیه و آشپزی
سب

خودکفایی در ماه رمضان 

این  سبب  کرونا  همچون  ناخوانده ای  مهمان  وجود  دارد.  گذشته  سال های  با  خاصی  تفاوت های  امسال  رمضان  ماه 
پخت خوش مزه های  دستور  عزیزان  وجود شما  در  و شوق  لذت  ایجاد کمی  برای  ما  بنابراین  است.  شرایط خاص شده 
رمضان را که با شرایط فعلی خرید آن ها از بيرون مقدور نيست را در این شماره از ماهنامه آوردیم اميدوارم کاربردی باشد.

مواد الزم برای زولبیا :

نشاسته 1 ليوان سرخالی معادل 120 گرم 
ماست غليظ پر چرب 5 درصد  نصف ليوان معادل 120 گرم 

 گالب 1 قاشق غذاخوری  
 زعفران دم کرده  2 قاشق غذاخوری 

روغن مایع 1 قاشق چایخوری 
آرد 2 قاشق غذاخوری معادل 20 گرم 
بکينگ پودر نصف قاشق چایخوری 

طرز تهیه زولبیا:
نشاسته را داخل ظرف ریخته و ماست را اضافه می کنيم و خوب با هم مخلوط کرده تا نشاسته مقداری نرم شود حاال گالب، 
زعفران دم کرده، روغن مایع و آرد را به مواد اضافه می کنيم و با همزن به مدت 5 تا 7 دقيقه خوب مخلوط می کنيم تا از حالت 
سفتی خارج شود در حين همزدن بکينگ پودر هم به مواد اضافه می کنيم. بعد از همزدن مواد را داخل ظرفی در بسته ریخته و اجازه 

می دهيم به مدت 3 تا 4 ساعت استراحت کند.
قبل از زدن زولبيا شيره را آماده می کنيم به این صورت که 1 ليوان سرخالی شکر را به همراه یک سوم ليوان آب داخل قابلمه 
ریخته و 2 قاشق غذاخوری گالب، نصف قاشق چای خوری آبليمو اضافه می کنيم مواد را هم زده تا شکر مقداری حل شود. حاال 
قابلمه را روی گاز گذاشته و دیگر مواد را به هم نمی زنيم تا شروع به قل زدن کند و بعد از این که کف کرد با یک برس آغشته به 

آبليمو کناره های قابلمه را که شکر چسبيده پاک می کنيم.
شکر باید کامال حل شود بعد مقداری زعفران، چند عدد هل و نصف قاشق غذاخوری گلوکز مایع اضافه کرده و همين که گلوکز باز 
شد گاز را خاموش می کنيم. حاال مواد زولبيا را که استراحت کرده را هم می زنيم و داخل ظرف مخصوص یا ظرف جای سس می ریزیم.
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داخل یک قابلمه کوچک به اندازه 2 سان تيمتر روغن ریخته و صبر می کنيم تا روغن داغ داغ شود بعد از مواد زولبيا به 
صورت دایره ایی و تو در تو داخل روغن داغ می ریزیم و خوب هر دو طرف را سرخ می کنيم تا طالیی رنگ شود. )البته به سليقه خود 

سرخ کنيد( و بعد داخل شربت می اندازیم. که به مدت 10 تا 15 ثانيه داخل شربت باشد بعد خارج کرده و داخل ظرف می چينيم.

نکته: شربت زولبیا برعکس شربت بامیه باید گرم باشد.

مواد الزم برای تهیه بامیه:
آرد  1 پيمانه = 125 گرم 

آب  1 پيمانه = 250 سی سی  
تخم مرغ   2 عدد 

روغن جامد یا مایع   2 قاشق سوپخوری 
شربت بار 2 قاشق سوپخوری 

نمک 1 پنس 
وانيل شکری نصف قاشق مرباخوری یا 
وانيل خالص یک هشتم قاشق مرباخوری 

شربت بار به مقدار الزم 

طرز تهیه بامیه:
را  نمک  و  روغن  و  بار  شربت  و  آب  ابتدا 
قرار  مالیم  حرارت  روی  و  ریخته  قابلمه  داخل 
روی  ریزی  جوش های  این که  محض  به  بدهيد. 
سطح آب آمد تمام آرد را یک دفعه اضافه کنيد. 
شود. جمع  آرد  تا  کنيد  همزدن  به  شروع  سریع 

 نکته 
 حتما و حتما برای تهیه بامیه حرارت را کم کنید.   

یا  قابلمه  داخل  در  را  خمير  قاشق  پشت  با 
ماهيتابه پخش کنيد. تا زمانی که از روی حرارت 
بدهيد.  انجام  را  کار  این  مدام  بایستی  بردارید 

کنيد  منتقل  دیگری  ظرف  به  -بعد  می کشد.  طول  دقيقه   10-15 تقریبا 
رو  و  زیر  را  خمير  بار  سه  دو  فاصله  این  در  شود  سرد  خمير  بدهيد  اجازه  و 
کنيد تا به سردشدن آن کمک کنيد. بعد از این که خمير سرد شد تخم مرغ 
شل  نظرتان  به  اول  است  ممکن  می زنيم.  هم  دست  با  و  می ریزیم  را  اول 
سفت  خمير  که  این  از  بعد  می کند.  جمع  را  خودش  زدن  هم  با  ولی  بياید 
را  تا خمير خودش  بزنيد  بریزید و هم  را  وانيل  و  شد مجددا تخم مرغ دوم 
نياز به یک قيف و یک ماسوره هست. باميه  جمع کند. برای درست کردن 

نکته
هر دفعه حدود ۵ دقیقه ممکن است طول بکشد

بهتر است برای تهیه بامیه قیف یکبار مصرف باشد 
چون شستن این خمیر کمی سخت است.
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* نکات مهم درست کردن بامیه : 
ماسوره ای که با آن باميه درست می کنند به ماسوره آچاری معروف است.

بعد با قيچی آشپزخانه باميه ها را به اندازه الزم ببرید.
در یک قابلمه به مقدار الزم روغن بریزید )بهتر است سطح باميه ها را بپوشاند(.

برای سرخ کردن باميه نباید روغن آن داغ باشد. پس همان اول داخل روغن سرد بریزید و حتما حتما با حرارت کم سرخ کنيد.
باز هم تکرار می کنم حرارت کم در سرخ کردن باميه خيلی مهم است.

بعد از سرخ شدن کامل باميه ها، همان طور داغ داخل شربت بار ولرم بریزید تا شهد در آن نفوذ کند )2 دقيقه کافی است(.

مواد الزم برای شربت بار بامیه:

شکر  2 پيمانه  
 آب 1 پيمانه  

 گالب 4/1 پيمانه  
 آبليمو 1 قاشق سوپخوری یا جوهر ليمو 8/1 قاشق چایخوری  

زعفران دم کرده 2 قاشق سوپخوری 
گلوکز یک قاشق غذاخوری پر )گلوکز برای براق شدن باميه است( 

طرز تهیه شربت بار بامیه :
ابتدا شکر و آب و گالب را در قابلمه ریخته و روی حرارت مالیم )حتما حرارت مالیم باشد نه اینکه بخواهد غل غل بجوشد ( قرار 
بدهيد. تا زمانی که شکر کامال حل شود، تقریبا 10 دقيقه. بعد زعفران و گلوکز را اضافه کنيد و اجازه بدهيد 4 - 3 دقيقه دیگر روی 
حرارت بماند. اگر شکر حل نشد با یک قاشق چوبی )نه قاشق فلزی ! ( آن را هم بزنيد. با یک قلمو که به کمی آب آغشته کردید دور 
قابلمه را تميز کنيد چون اگر همين شکرها بعدا” داخل شربت بریزد باعث شکرک زدن می شود. آبليمو را بریزید و بعد از یکی دو دقيقه 
از روی حرارت بردارید. شربت آماده است. باميه ها را به مدت 2 دقيقه در شربت ولرم می ریزیم )بيشتر نشود که باميه ها خمير نشوند(.

نکته
 شربت حتما با حرارت کم بجوشد حدود 20 دقیقه کافی است.
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ماه مبارک رمضان ماه تزکيه نفس و روح و ماهی است که می توان از آن به عنوان فرصت بازسازی دوباره جسم و 
روح بهره جست. در مقاالت متعدد بارها و بارها درمورد فواید روزه داری برای بدن خوانده ایم و تکرار آن درحقيقت تکرار 
مکررات است. در این مقاله سعی داریم با یادآوری اهميت ورزش در این ماه بر بهينه سازی فواید روزه داری تاکيد نمایيم. 

پاک سازی بدن و سم زدایی
همان طور که در مقاالت مختلف در مورد پاکسازی بدن با 
روزه داری خوانده ایم، روزه داری سی روزه ی ماه مبارک در سه 
دوره ی ده روزه باعث پاک سازی تدریجی بدن انسان می گردد. 
با منظم شدن وعده های  بدین صورت است که  پروسه  این 
غذایی و همچين فاصله ی طوالنی بين آن ها بدن فرصت پيدا 
می کند تا معده و روده را پاک سازی کند، البته برای تکميل 
باشد.  کننده  کمک  بسيار  می تواند  کافی  تحرک  فرایند  این 
متاسفانه بسياری از افراد به دليل کاهش فيبرها در وعده های 
این  یبوست می شود که  مبارک رمضان دچار  ماه  در  غذایی 
از  کرد.  خواهد  رو  به  رو  با مشکل  را  پاک سازی  پروسه  امر 
طرفی برای افراد نيز مشکالت متعددی اعم از دل درد تيرگی 
پوست معده درد و ... به همراه دارد. حال برای فع این مشکل، 
انجام ورزش منظم می تواند به راحتی این مشکل را رفع کند. 
تحرک کافی باعث حرکت روده ها و تسهيل در اجابت مزاج 
می کند.  کامل  را  گوارش  دستگاه  پاک سازی  فرایند  و  شده 
بر  تمرکز  با  آرام  پياده روی  مانند  سبکی  ورزش های  انجام 
تنفس از بينی برای جلوگيری از خشکی گلو بسيار به این امر 
کمک می کند و می تواند فرد را برای تنفس بهتر آماده سازد.

آرامش و سالمت مغز

همان طور که می دانيد آرامش ذهن یکی از فواید روزه داری 

است که در واقع با قرائت قرآن و دوری از گناهان روح آدمی 

را آماده پذیرش حقيقت جهان و دوستی با طبيعت خویشتن 

می کند. انجام ورزش های مثل یوگا عالوه بر مدیتيشن رابطه ی 

روح انسان با جهان را متعادل کرده و به سالمت روح و جسم 

و  روزه داران  درون  آرامش  باعث  و  می کنيد  کمک  همزمان 

رضایت بيشتر آن ها از خود و جهان پيرامون می گردد.  الزم 
از  جلوگيری  به  یوگا  و  روزه داری  مجموع  که  است  ذکر  به 
می کند. کمک  پارکينسون  و  الزایمر  مثل  بيماری هایی 

احسان جعفری

ورزش و روزه داری
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کاهش وزن
بسياری از انسان ها همواره در پی کاهش وزن هستند. بعضی این 
کاهش  و  بيشتر  سالمت  هدف  با  بعضی  و  زیبایی  هدف  با  را  مساله 
وقتی  روزه داری،  هنگام  در  می گيرند.  پی  قند  و  فشارخون  کلسترول، 
شما  بدن  می کنيد،  پرهيز  قند  حاوی  غذاهای  خوردن  از  روز  در طول 

از ذخيره ی چربی خود به عنوان یک منبع انرژی استفاده خواهد کرد. 
چربی استفاده نشده باعث افزایش وزن می شود اما در حين روزه داری، 
چربی  ذخيره ی  تمام  چون  ندارد  وجود  نشده ای  استفاده  چربی  چنين 
فرصت  بهترین  رمضان  ماه  شد.  خواهد  تبدیل  روزانه  الزم  انرژی  به 
همه ی  اما  غذایی،  رژیم  مدل  بهترین  واقع  در  است  خوراک  تعدیل 
مردم این را می دانند که رژیم به تنهایی در کاهش وزن موثر نخواهد 
روزه داری  روزهای  داشت.  نخواهد  دنبال  به  پایداری  الغری  و  بود 
سبک  به  ورزش  مثل  کاتاليزور  یک  دادن  با  تا  است  فرصت  بهترین 
ورزش هایی  با  و  ببخشيم  سرعت  وزن  کاهش  فرایند  و  بهتر  زندگی 
مثل پيالتس یا پياده روی، عامل محرک چربی سوزی را فراهم کنيم.

افزایش ایمنی بدن
تحریک  با  روزه داری  می دانيد  که  همان طور 
با  می گردد.  آن  تقویت  باعث  بدن  ایمنی  سيستم 
این  می توان  روزه داری  دوران  در  ورزش  انجام 
نهی،  برهم  اصل  طبق  و  نمود  تقویت  را  فرایند 
هم  درکنار  ورزش  و  روزه داری  فواید  جمع  از 
نمود.  استفاده  بدن  ایمنی  سطح  افزایش  برای 
در نهایت بهتر است که در طول روز ورزش های 
و  گردد  انجام  سبک  پياده روی  و  یوگا  مثل  سبکی 
معقول  مصرف  شرط  )به  نيز  سحر  تا  افطار  فاصله 
ورزش های  برای  خوبی  فرصت  می تواند  افطار( 
حرفه ای باشد. همچنين ورزش های هوازی به تعادل 
سيستم بدنی روزه داران در بين افطار تا سحر، بسيار 
کمک خواهد کرد زیرا باعث اکسيژن رسانی بيشتر به 
مغز شده و شادابی و سالم روزه داران را در پی خواهد 
داشت. باید توجه داشته باشيم که ورزش های سنگين 
جسمانی  قوای  ضعف  به  است  ممکن  ماه  این  در 
است.  ضروری  بسيار  تعادل  حفظ  پس  شود  منجر 
الزم به ذکر است که ورزشکاران می بایستی آب بدن 
فاصله  در  پس  کند  تامين  مکفی  ميزان  به  را  خود 
باید  البته  و  بنوشيد  آب  می توانيد  تا  سحر  تا  افطار 
توجه داشته باشيم که از ورزش در محيط های گرم 
خودداری کنيم تا کاهش آب بدن را به حداقل ممکن 
که  است  ذکر  به  اخر الزم  نکته  عنوان  به  برسانيم. 
خواب کافی در کنار روزه داری و ورزش بسيار الزم 
است تا بدن فرصت احيا و قوای الزم را حفظ بنماید. 
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مراقبت از پوست و مو در روزه داریحانیه قربانی
در ماه مبارک رمضان، تغييرات زیادی در روال زندگی ما 
ساعات  و  اداری  ساعت  غذا،  زمان بندی  مانند  می آید.  بوجود 
آسيبی  تا  باشيم  خودمان  سالمتی  مراقب  باید  پس  خواب. 
بسيار  رمضان  ماه  در  پوست  از  مراقبت  نشود.  وارد  ما  به 
شما  اولویت های  ليست  در  برنامه هایی  روزانه  که  است  مهم 
نشود. وارد  ماه  این  در  شما  پوست  به  صدمه ای  که  باشد 

یکی از نگرانی های روزه داران به خصوص بانوان حفظ طراوت 
پوست صورت می باشد. با رعایت دستورالعمل های ساده و قابل 
انجام به راحتی می توانيد با تقویت پوست صورت خود از الغر شدن 
صورت جلوگيری کنيد. همچنين مانع کاهش طراوت آن شوید.
 در ماه رمضان بيش از ماه های دیگر به خوردن غذا های سالم 
و طبيعی توجه و مصرف کنيد. دقت کنيد که خوردن محصوالت 
غيرطبيعی باعث آزاد شدن رادیکال های آزاد می شود که این 
هستند.  پوست  طراوت  برای  خطرناک  مهاجمان  رادیکال ها 

یکی از ترفندهای الزم در ماه مبارک رمضان این است که 
بين وعده ی سحر تا افطار سعی کنيد 8 ليوان آب بنوشيد. آب 
انعطاف پذیری پوست را حفظ می کند و از بروز چين و چروک زود 
رس پيشگيری می کند و همچنين پوست شما را مرطوب می کند.
عرق  خصوص  به  مایعات  مصرف  سحر،  و  افطار  هنگام 
و  قهوه  نوشيدن  از  نکنيد.  فراموش  را  آب  یا  و  کاسنی، خرفه 
تأثير  و  کرده  دفع  را  بدن  در  موجود  معدنی  مواد  که  نوشابه 
گازدار  نوشابه های  کنيد.  پرهيز  می گذارند  پوست  روی  منفی 
و رژیمی، سالمت و جوانی پوست رامورد آسيب قرار می دهند.

تيره ای  حلقه های  رمضان،  ماه  در  افراد  از  بعضی  در 
این  بهبود  برای  می شود.  دیده  چشم های شان  اطراف  در 
خود  پلک های  روی  را  استفاده شده  کيسه ای  چای  مشکل، 
این  کنيد.  استراحت  ساعت   8 روزی  حداقل  نيز  و  دهيد  قرار 
شد. خواهد  شما  چشم های  بيشتر  درخشندگی  باعث  کار 



19

 مو
ت و

وس
ش، پ

وش
- پ

لم 
 سا

گی
زند

ك 
سب

معمولی  آب  با  را  خود  صورت  پوست  که  است  خوب 
اضافی  غبار  و  گرد  تا  دهيد  شست وشو  روز  در  بار  چند 
صورت  کننده  مرطوب  از  و  کنيد  حذف  خود  پوست  از  را 
نشود.  وارد  صدمه ای  پوست  به  تا  کنيد  استفاده  هم 

بيشتر  رمضان  ماه  در  را  تازه  سبزیجات  و  ميوه  مصرف 
می شود.  رفع  خوبی  به  ميوه ها  مصرف  با  بدن  آبی  کم  کنيد. 
اضافه  دچار  هم  که  کنيم  انتخاب  را  ميوه2هایی  چه  باید  اّما 
برسانيم؟ بدن مان  به  را  نياز  مورد  مواد  هم  و  نشویم  وزن 

اکسيدان ها،  ضد  از  خوبی  منبع  که  تازه  ميوه های  از 
آن ها  همه  که  است  منيزیم  و  کلسيم  پتاسيم،  آهن،  ویتامين، 
زردآلو  کنيد.  استفاده  می شود  پوست  سالمتی  افزایش  باعث 
درخشندگی  و  طراوت  به  و  آنتی اکسيدان هاست  از  سرشار 
پوست تان در ماه رمضان کمک می کند.عالوه بر این، زردآلو 
را  خونی  کم  می برد  بين  از  را  یبوست  که  است  قوی  ملّينی 
رمضان  ماه  در  بی حالی  و  ضعف  احساس  و  می کند  درمان 
می کند.  زیادی  کمک  غذا  هضم  به  و  کاهش  می دهد  را 

آنتی  و  کمک  یبوست  کاهش  به  فيبر  حاوی  غذایی  مواد 
زیادی  کمک  شما  پوست  به  آن ها  در  موجود  اکسيدان های 
می کند. همچون انواع هلو. هلو یکی از بهترین گزینه ها برای 
حفظ تناسب اندام و کاهش وزن در ماه رمضان هستند. هلوها 
هستند. فيبرها  از  سرشار  و  دارند  کمی  کالری  اّما  شيرین اند 

خوردن کاهو، هندوانه، سيب و عسل، انجير خشک، طالبي، 
خانواده آلو و آلبالو برای تقویت و مراقبت از پوست در ماه رمضان 
توصيه ميشود و نيز برای جلوگيری از خشکي پوست مفيد است.
حاوی  اسفناج  است.  فراوان  دارویی  خواص  دارای  اسفناج 
آنتی اکسيدان های فراوانی است، که به کاهش چين و چروک 
باال رفتن  بافت پوست و  باعث محکم شدن  کمک می کند و 
قدرت ضد التهابی آن می شود، که در نهایت سموم را از پوست 
خارج می کند و شفافيت را به پوست باز می گرداند. بخش اعظمی 
از  سالمت پوست به نوع تغذیه و ميزان آب مصرفی در طی 
روز برمی گردد که اگر دانش کافی در زمينه تغذیه کسب کنيم 
استفاده از کرم های متعدد زیبایی دیگر کاربردشان را برای مان 
داشت. خواهيم  زیبایی  پوست  ذات  به  و  می دهد  دست  از 
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به  تاثير  پوست شما  داشتن  نگاه  سالم  در  اسفناج هم  آب 
سزایی دارد. هم چنين استفاده از اسفناج در رفع تشنگی موثر بوده 
و سرشار از آهن و ویتامين های C,A,B3 می باشد  اسفناج 
است. اعصاب  تقویت کننده  و  آورده  پایين  را  خون  کلسترول 
ویتامين های  رفتن  دست  از  باعث  سبزیجات  جوشاندن 
به  می پزید  را  اسفناج  وقتی  بنابراین  می شود.  آب  در  محلول 
نمی کنيد. دریافت  فوالت  و  ویتامين  خام  اسفناج  اندازه ساالد 
اسيد  اگزاليک  بودن  دارا  دليل  به  هم  خام  اسفناج  طرفی  از 
از  اسيد  اگزاليک  زیرا  باشد.  خوبی  کلسيم  منبع  نمی تواند 
کنيد  بخارپز  را  اسفناج  پس  می کند.  جلوگيری  کلسيم  جذب 
یا در ماکروویو بپزید تا از ارزش های غذایی آن بهره مند شوید. 
اسموتی،  کنيد.  استفاده  می توانيد  غذایی  هر  در  را  اسفناج 
پياز  مقداری  و  زیتون  روغن  با  که  این  یا  املت.  یا  سوپ، 
کنيد. ميل  مرغ  تخم  با  همراه  یا  غذا  کنار  در  و  بدهيد  تفت 
نعناع سرشار از بتاکاروتين و ویتامينC است. همان طور که 
گفته شد در ماه رمضان به علّت کم آبی بدن، خواب ناکافی و 
تغذیه ی نادرست، پوست صورت دچار خشکی و آکنه می شود. نعناع، 
التهاب پوست را می گيرد و در بهبود آکنه و نرمی پوست موثر است.

انواع  خورد  از  رمضان  ماه  در  کنيد  سعی  پس  هستند.  مرتبط  پوستی  دیدگی های  آسيب  و  آکنه  به  اغلب  لبنی  محصوالت 
دسرها خودداری کنيد که آسيب رسان های مخربی برای پوست شما هستند. به جای آن ها سعی کنيد شير معمولی را جایگزین 
تهيه  برنج  و  بادام  و  شير  با  که  کنيد  استفاده  دسرها  جای  به  را  سالم  و  خوشمزه  بسيار  فرنی های  می توانيد  حتی  و  کنيد  آن 
به  است که می تواند   D ویتامين  منبع غنی  آجيل  باشد.  آجيل  و  ماه رمضان، می تواند خشکبار  در  ميان وعده  بهترین  می شوند. 
زیبایی پوست کمک کند. چرا که درصد زیادی الياف و اسيد های چرب را تشکيل میدهند. برای مثال بادام و فندق نيز حاوی 
مقادیر زیادی ویتامين E است و مقدار زیادی از ویتامين های گروهB  مانند فوالت را به بدن می رساند. ویتامين E، نقش بسيار 
مهمی در حفظ سالمتی پوست، مو و ناخن دارد. ویتامين های B نيز برای فعاليت سلول ها و تأمين انرژی بدن ضروری هستند. 
بسياری  فواید  مهم،  امالح  این  دارند.  وجود  فندق  در  زیادی  ميزان  به  که  هستند  مهمی  امالح  سه  منيزیم،  و  کلسيم  پتاسيم، 
مانند تنظيم فشار خون، به بدن می رساند. برخالف خوراکی های ناسالم مانند چيپس، فندق و در کل آجيل می تواند مجموعه ای 
دليل  به   بادام کوهی،  دارند. همچنين  نقش  در حفظ سالمتی  که همگی  کند  فراهم  بدن  و  پست  برای  را  مهم  مغذی  مواد  از 
هر جهت  از  شکر  و  قند  حد  از  بيش  مصرف  دارند.  پوست  جوان کنندگِی  خاصيت  چرب،  اسيدهای  و  فيبر  زیادی  مقادیر  وجود 
باعث  که  توليد می کند  آنزیم هایی  از شکر،  ناشی  التهاب  نيست.  مستثنی  قائده  این  از  نيز  پوست  و  است  بدن شما مضر  برای 
از دست می دهد و شل و چروکيده می شود. را  استحکام خود  پوست  بنابراین  االستين می شود  و  تدریجی کالژن  رفتن  بين  از 

رشد  نتيجه  در  و  ایمنی  سيستم  ضعيف شدن  موجب  شکر 
التهاب  و  آکنه  عفونت،  ایجاد  و  پوست  سطح  بر  باکتری ها 
می شود. و همچنين آب را از سلول ها بيرون می کشد و زمينه ساز 
می شود. چشم  دور  سياهی  و  پف کردگی  پوست،  خشکی 
 در ایام رمضان و با وجود شيرینی های وسوسه انگيزی مانند زولبيا 
و باميه بر سر سفره افطار و سحر، مصرف شکر خود به خود زیاد 
می شود، سعی کنيد تا حد امکان مصرف قند و شکر خود را کم کرده 
و حداقل یک هفته قبل از ماه رمضان، شيرینی کمتری ميل کنيد.
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 و در آخر برای جلوگيری از کم شدن آهن، روی و سایر ویتامين ها و مواد معدنی که باعث رشد مناسب مو و ناخن هایتان 

می شود، باید در وعده های غذایی سحر و افطار، غذایی کامل که همه گروه های غذایی را دارد، مصرف کنيد. گوشت کم چرب، 

مرغ کباب شده و ماهی را به غذای اصلی تان اضافه کنيد. برای بهره بردن از خواص غالت، نان سبوس دار را جایگزین نان 

سفيد کنيد. عدس را به سوپ و لوبيا را به غذاهای افطار اضافه کنيد. غذا های ُپرکالری تر و کربوهيدرات ها و پروتئين ها و 

سبزیجات را در وعده سحری و غذا های سبک تر مانند لبنيات در کنار سبزیجات و انواع ساالد را در وعده افطارتان داشته باشيد.
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ك زندگی سالم - معماری و چیدمان داخلی
سب

 سارا الله

به بهانه ی گرامی داشت حکیم فردوسی 

و حکیم عمر خیام در اردیبهشت ماه

از دیرباز مقابر و یا بناهایی بر گور افراد مشهور ساخته می شدند 
که در گذر زمان به مجموعه های تاریخی تبدیل شده اند، این بناها 
را می توان یکی از گونه های معماری دانست که در ایران، با گذر 
از فرهنگ ها و مذاهب مختلف به اشکال گوناگون درآمده اند. 
 از کهن ترین بناهایی که در تاریخ حيات بشری شناخته شده 
است می توان به مقابر اشاره کرد که همه فرهنگ ها در تمامی 
دوران های تمدن بشری، به گونه ای از وجود آن بهره مند می باشند. 
در این مقاله سعی داریم شما را با آرامگاه دو تن از شاعران بزرگ 
کنيم. آشنا  است  ماه  اردیبهشت  در  بزرگداشت شان  که  ایرانی 

فردوسی که بود؟    
حکيم ابوالقاسم فردوسی توسی، شاعر حماسه سرای ایرانی، در 
سال 329 هجری قمری، درروستای پاژ توس خراسان دیده به جهان 
گشود و در سال 416 هجری قمری، چشم از جهان فرو بست. می توان 
فردوسی را بزرگترین سراینده ی پارسی گو دانست، فردوسی القاب 
دیگری همچون حکيم سخن، حکيم توس و استاد سخن نيزدارد. 
سرایش شاهنامه توسط فردوسی هنگامی که زبان ایران، زبان عربی 
بود توانست جانی تازه به فرهنگ ما ببخشد به طوری که امروزه 
جاودانگی زبان فارسی را مدیون تالش های سی ساله او هستيم.

طراحی آرامگاه فردوسی
برجسته ی  مقاصد  از  یکی  فردوسی  آرامگاه  امروزه 
فاصله  در  فردوسی  آرامگاه  است.  ایران  در  فرهنگی  گردشگری 
است.  شده  واقع  مصفا  باغ  در  مشهد  شهر  شمال  کيلومتری   20
هزاره  جشن  مناسبت  به   1313 باردرمهر  اولين  برای  بنا  این 
حکيم توس و با هدف گرامی داشت این شاعر بلندآوازه ایران، به 
سال  در  آرامگاه،  نشست  و  تخریب  از  پس  رسيد،  برداری  بهره 
شد. ساخته  دوباره  سيحون،  هوشنگ  تکميلی  طراحی  با   1348
عظمت  حماسه،  دهنده ی  نشان  فروسی  آرامگاه  کنونی  بنای 

پيوند  و  شاهنامه  غنای  موجب  که  است  شاهنامه  استواری  و 
ایران  معماری  تلفيق  می باشد.  سرایی  حماسه  و  هنرمعماری 
 - اسالمی  هنر  نوعی  تداعی کننده  اسالمی،  ایران  و  باستان 
ایرانی است زیرا در سبک اسالمی هم مقبره ها در سرداب قرار 
گرفته و سنگ قبر به صورت نمادین نصب می شود، ساختمان 
آرامگاه فروسی از سه بخش تشکيل شده است. سنگ قبری 
در  که  پلکانی  محوطه  و  شکل  مربع  تاالری  مرمر،  جنس  از 
900متر  زیربنای  در  آرامگاه  بر  عالوه  ساختمان،  سوی  دو 
موزه،  کتابخانه،  همچون  دیگری  نياز  مورد  تاسيسات  مربعی، 
آرامگاه  باغ  مجموعه  در  ادارات  کارکنان  برای  ساختمان هایی 
شاهکار  عنوان  به  فردوسی  تندیس  شدند،  ساخته  فردوسی 
هنری ابوالحسن خان صدیقی از مجسمه سازان مشهور نيز در 
باغ طوس و آرامگاه قابل مشاهده است. طراحی نمای بيرونی 
آرامگاه فردوسی الهام گرفته شده از معماری پاسارگاد و عناصر 
سرستون هاست،  و  ستون ها  خصوص  به  هخامنشی  تزیينی 
اشعاری بر اضالع چهارگانه بنا نگاشته شده اند که معرفی کننده ی 
اندیشه و شخصيت فردوسی هستند. قسمت فوقانی بنا که در 
ساختمان  شد.  ساخته  ميان تهی  بار  این  بود  توپر  اوليه  اجرای 
جای  سکویی  بر  متر   18 بلندی  با  ساده  مکعبی  به شکل  بنا 
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دارد. فضای داخلی بنا با الهام گرفتن از معماری دوره اشکانی 
شامل 20 ستون مرمری در پائين و 8 ستون در بخش فوقانی 
از  تاثيرگرفته  و  معرق  باکاشی کاری  بنا  داخلی  سقف  است. 
عناصر تزیينی دوره هخامنشی و عصر فردوسی روکاری شده و 
دیوارهای آن نيز با سنگ هایی از منطقه توس نماسازی شد.

خیام که بود؟
و  منجمان  شاعران،  بزرگ ترین  از  یکی  خيام  عمر  حکيم 
رباعيات  است،  اسالم  عصر طالیی  در  ایرانی  ریاضی دان های 
وی شهرت جهانی دارد. وی در سال 440قمری در نيشابور دیده 
به جهان گشود و در سال536 قمری چشم از جهان فرو بست.

طراحی آرامگاه خیام
بود  امام زاده محروق  به  ابتدا که چسبيده  در  آرامگاه خيام 
آرامگاه  در سال 1335 هوشنگ سيحون  نبود،  بيش  خرابه ای 
را  آرامگاه  بنای  طراحی  و  داده  انتقال  فعلی  مکان  به  را  وی 
عمر  اندیشه های  از  برگرفته  او،  آرامگاه  معماری  کرد.  شروع 
خيام در زندگی اش است. خيام هم ریاضی دان بود و هم منجم 
سه  هر  از  آن  طراحی  برای  بنا  این  معمار  نتيجه  در  شاعر،  و 
از  آرامگاه خيام یکی  معماری  است.  الهام گرفته  او  شخصيت 

و  است  ایرانی  نوین  معماری  برجسته ی  نمونه های  
شهر  در  دیدنی  باغ های  از  یکی  نيز  وی  آرامگاه  باغ 

ساختمان های  شامل  خيام  آرامگاه  بر  عالوه  است،که  نيشابور 
دیگر همچون کتاب خانه، موزه و مهمان خانه است. در محوطه 
است.  شده  نصب  عمرخيام  حکيم  از  تندیسی  باغ،  ورودی 
است،  بتونی  پوشش  با  فلزی  آرامگاه،  بنای  اصلی  ساختار 
روکار بنا معرق کاری سنگی است و با قطعات نازک سنگ های 
به  شبيه  را  بنا  نمای  که  است  شده  ساخته  شفاف  و  محکم 
روی  بر  و  دارد  متری  ارتفاع 22  است،  کرده  الماس  قطعه ای 
10 پایه استوار است که پایه ها از هم 5 متر فاصله دارند. داخل 
بنا پر از شعر با نقش گل و برگ و پيچک است که با کاشی 
معرق تزیين شدند و اشاره به شخصيت خيام دارند و همچنين 
در قسمت داخلی و خارجی، اشعار و رباعياتی از خود خيام با خط 
است.  شده  نوشته  عبدالرسولی  آقای  توسط  نستعليق  شکسته 
دور تا دور برج بنا را یک دایره ی وسيع از سنگ های گرانيت 
به  اشاره  و  خيمه  شکل  تداعی کننده  حدودی  تا  که  فراگرفته 
نام خيام است. نمای آرامگاه دارای پيچيدگی هایی است که بر 
اثر یک فرمول ریاضی به وجود آمده اند که نشان دهنده دانش 
آرامگاه  سقف  در  تيغه ها  تقاطع  همچنين  است،  خيام  ریاضی 
باعث به وجود آمدن یک ستاره شده که نشان دهنده ی جنبه ی 
ستاره شناسی و نجوم شخصيت خيام می باشد. در کنار آرامگاه 7 
خيمه سنگی بسيار زیبا وجود دارد که در زیر هرکدام یک حوض 
آب با کاشی فيروزه ای رنگ ساخته شده است. در باغ آرامگاه 
قسمتی  مجموع  در  که  دارند  وجود  فيروزه ای  حوض های  نيز 
از ستاره را به تعداد هفت پر نشان می دهند که هفت پر آن به 
مفهوم هفت فلک، هفت آسمان و هفت تپه است که بازهم به 
از  افالک و نجوم اشاره دارد. سيحون در چند مقاله، جمله ای 
خيام را خوانده بود مبنی بر این که ایشان گفته اند: من آرزو دارم 
بریزد.  مزارم  روی  گل  برگ  بهاران  که  باشد  جایی  در  مزارم 
اما شاید اگر بخواهيم از معماری سخن بگویيم شيخ بهایی 
و هنر او در معماری را نباید از یاد ببریم، چرا که روز بزرگداشت 
ایشان را به نام روز معمار می شناسند . شيخ بهایی در طراحی و 
خالقيت بدیع در معماری عالوه بر دانش در زمينه های مختلف 
بزرگ داشت  زبان زد است و هر سال روز  نيز  در جهان  دیگر 
مهندسين  خدمت  معماری  و  معمار  روز  عنوان  به  را  وی 
خود  جای  در  معماری  هنر  می گویيم.  تبریک  ایران  عزیز 
بسيار  سخن دارد که در شماره های بغدی به آن می پردازیم.
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رویداد ماه

حمیده حسین محسنی

سالمت  و  امنيت  با  خانه ای  یعنی  اجتماعی  فاصله گذاری 
بحران ایجاد شده توسط کرونا ویروس چالش های روانی کاماًل 
جدیدی را برای کليه جوامع به ارمغان آورده است. در حال حاضر 
کرونا و ایجاد عالئم روانشناختی در پی آن به یک معضل مهم 
چنان  زیرا  بوده  الزم  تغييرات  این  به  توجه  است.  شده  تبدیل 
نشود  فصل  و  حل  و  نگردیده  توجه  فرد  در  عالئم  این  به  چه 
اختالل  به  و  داشته  پی  در  را  ناکامی  غم،  واکنش های  می تواند 
افسردگی تبدیل شود و در ادامه اختالل خواب، اختالل خوردن، 
افکار خودکشی، تجسم غيرواقعی از حادثه یا وقوع مجدد آسيب، 
ایجاد کند. زندگی در  برای فرد  را  گریه های مداوم و غيرارادی 
فضایی محدود با اعضای خانواده به مدل کنونی و به طور مداوم 
در معرض اخبار مربوط به همه گيری بيماری قرار داشتن ممکن 
است منجر به کسالت، اضطراب، نگرانی و وحشت شود. همچنين 
می تواند احساساتی همچون افسردگی و ترس در ما ایجاد کند و 
باعث تغييرات جسمانی چون گرفتگی عضالت، درد قفسه سينه 
زمان  فرزند گذراندن  دارای  خانواده های  برای  بی خوابی شود.  و 
بيشتر با هم فرصت خوبی برای ارتباط بيشتر والدین و فرزندان 
کرونا،  ویروس  شيوع  هنگام  در  ماندن  سالم  برای  بود.  خواهد 
اعضای خانواده باید با کمک به یکدیگر و ایجاد احساس امنيت، 
مثبت اندیشی و حفظ ذهنيت سالم منبع حمایت برای هم باشند.
در دوران اجرای فاصله اجتماعی خانواده ها می2توانند با اجرای 
راهکارهای زیردوران همه گيری ویروس کرونا را تبدیل به فرصتی 
برای نزدیک ترشدن به هم و ایجاد رابطه عاطفی عميق تر کنند.
1-برای نزدیک ترکردن اعضای خانواده به هم، فعاليت های 
روزانه ای برنامه ریزی کنيد که همه با هم مشارکت داشته باشند. 
هر روز یک یا چندفعاليت خانوادگی برنامه ریزی کنيد که همه افراد  
خانواده عالقه مند به شرکت در آن باشند. البته فرصت کافی برای 
فعاليت های فردی هم در نظر بگيرید. حفظ یک فضای خانوادگی 
از  اعضای خانواده  در  امنيت  ایجاداحساس  برای  دلنشين  و  آرام 
اهميت  اساسی برخوردار است. استرس به صورت  ناخودآگاه باعث  
و کرده  اضطراب  و  افسردگی  احساس  زندگی  به  افراد  بی ميلی 

حتی ممکن است مشکالت عاطفی  جدی تری  را به وجود  آورد.

2 - در ارتباط با کودکان، نظرات خود را به زبان ساده توضيح دهيد.
روش های مختلفی برای کمک به کودکان در سنين  مختلف 
برای درک همه گيری وجود دارد. بيشتر کودکان درمورد شيوع 
بيماری کرونا شنيده اند و برای درک بهتر موقعيت به سخنان 
والدین شان متکی هستند. از آن جایی که که زندگی عادی شان 
به دليل بيماری همه گير مختل شده یا دچار تغيير شده، به کمک 
خانواده نياز دارند تا بتوانند واکنش صحيح به موضوع داشته باشند.

نقش  داستان خواندن،  یا  بازی کردن  با  می توانند  والدین 
بازی کردن یا روش های خالقانه دیگر برای بچه های  کوچکتر 
و  شوند  متوجه  را  همه گيری  معنای  تا  کنند  کمک  آن ها  به 
مثال می توانند  عنوان  به  کنند.  را درک  اجتماعی  فاصله  لزوم 
برای شان  یا  کنند،  نقاشی  را  ویروس  همراه کودکان شان یک 
می جنگد  ویروس  با  که  کسی  مورد  در  مصور  داستان  یک 
کمک  کودکان  به  بازی  حين  در  می توانند  والدین  بخوانند. 
کنند که بفهمند چطور ماندن در منزل می تواند راهی قدرتمند 
بگيرند  تصميم  می توانند  والدین  باشد.  ویروس  برای شکست 
خود  فرزندان  با  بيماری  به  راجع  روش های صریح تری  با  که 
موضوع  که  این  مثل  جمالتی  گفتن  از  اما  کنند.  صحبت 
کنيد. خودداری  جدا  نم یفهمی  تو  و  است  بزرگترها  به  مربوط 
سعی کنيد که به سواالت فرزند خود درست پاسخ دهيد و در 
مورد وضعيت واقعی و راهکارهای احتمالی صریح و صادق باشيد.
3 - در لحظاتي که کنار فرزندتان هستيد با او بازی کنيد.
این نکته مهم است که والدین به کودکان کمک کنند تا 
ایجاد کنند  با اعتماد به نفس در خود  نگرش  مثبت  همراه  
روبرو   با  که  آینده  و مشکالت  فعلی  چالش های   با  بتوانند  تا 
طریق   از  می توان  را  مهم  امر  این  و  کنند،  غلبه  شد  خواهند 
می تواند  والدین  و  کودکان  بازی های  آورد.  دست  به  بازی  
استرس  تسکين  آن ها،  بين  روابط  تقویت  برای  موثر   روشی 
عنوان  به  در کودکان گردد  انعطاف پذیری  و  مقاومت  ایجاد  و 
قصه سرایی،  ورزشی،  فعاليت های  در  می توانند  والدین  مثال 

فاصله گذاری اجتماعی
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سوال و جواب به کودکان خود بپيوندند تا استرس و اضطراب 
بازی  پانتوميم  تئاتر،  نقاشی،  کشيدن  دهند.  کاهش  را  آن ها 
کردن، هنر و کاردستی و... از جمله فعاليت های موثر دیگرند.
بگذرانيد. وقت  خود  فرزند  با  بيشتر  محترم،  پدران   -  4

بایستی در  و  دارند  فرزندان  تربيت  اساسی در  پدرها نقش 
سازگاری  کنند.  بيشتری  نقش آفرینی  بيماری  شيوع  هنگام 
این  دستاورد  زندگی  در  بهتر  روانی  سالمت  و  اجتماعی 
آماده کردن  از قبيل  انجام کارهایی  باشد.  تعامل موثر می تواند 
شادسازی  و  بازی کردن  استرليزه کردن،  و  شست وشو  غذا، 
کمتر  شده  ایجاد  بحران  از  قبل  که  پدرانی  سمت  از  خانواده 
دارد.  بسياری  مثبت  تاثير  خانواده  نشاط  در  بوده اند  منزل  در 
دهيد. بها  فعاليت ها  در  خود  فرزند  مشارکت  به   -  5

به  بيشتری  بهای  باید  والدین  سخت،  زمان  این  در 
جایی  تا  کنيد  تشویق  را  خود   فرزند  بدهند.  خود   فرزندان 
در  را  آن ها  و  کند  مشارکت  منزل  کارهای  در  می تواند  که 
ترتيب،  این  به  کنيد.  درگير  خانوادگی  تصميمات  و  بحث ها 
فرزندان شما احساس کنترل خواهند داشت، که به آن ها کمک 
همچنين  کنند.  غلبه  ایمنی  عدم   احساس  به  تا  کرد  خواهد 
فرصتی برای آن ها خواهد  بود تا مدیریت زمان را یاد گرفته 
می توانيد  شما  راهکار،   5 این  با  فراگيرند.  را  برنامه ریزی  و 
کنيد. فرصت  به  تبدیل  خانواده تان  و  خود  برای  را  بحران 

برطرف شدن کسالت ناشی از 
قرنطینه و اجرای فاصله اجتماعی

- تاحدامکان در قرنطينه فعال باشيد و از یک جا نشستن بپرهيزید.

- در این دوران می توانيد به موسيقی مورد عالقه خود گوش کنيد.

- توجه به محيط خانه و پاک سازی آن را در برنامه خود قرار دهيد.
برای  قبال  که  روش هایی  و  کارها  به  یادآوری  و  توجه   -
نشود. فراموش  می کردیم،  استفاده  آن ها  از  استرس  کاهش 

- تهيه و نوشتن ليستی از کارها و فعاليت هایی که می خواهيد انجام 
دهيد و اجرای آن ها در طول روز مفيد است در دستورکارتان باشد.

- با دوستان و خانواده در تماس باشيد. از آنجا که گفتگو 
برای به سازی روانشناختی و رفتاری موثر است گفتگوهای تلفنی 
باشد. کمک کننده  و  مفيد  بسيار  می تواند  استرس  کاهش  در 

- خوداندیشی و تأمل بر ارزش های مهم را در برنامه های 
مدیریت کردن  در  خوداگاهی  که  چرا  بدهيد  قرار  خود  روزانه 

باشد. موثر  و  مفيد  می تواند  بسيار  شما  هيجانات 
-جایگزین کردن پيام های تصویری به جای تماس 

تلفنی و یا دیدار حضوری می تواند در فرد احساس مطلوبی را بوجود 
بياورد چرا که دیدن تصویر مساوی با دیدار حضوری می تواند باشد..

- آموزش به افراد سالمند در خانواده جهت ا ستفاده از اپليکيشن ها 
و برنامه هایی که می تواند برای این گروه جذاب بوده و در ضمن 
باشد. داشته  آن ها  بهداشت  و  برای سالمتی  آموزش هایی  آن 

- انجام تمرین های بدنی و کششی می تواند در افراد احساس 
مطلوبی را بوجود بياورد و مانع خشکی فيزیکی و انعطاف در بدن شود.

دست  این  از  بازی هایی  و  حرکتی  مهارت های  آموزش   -
فعال  شرایط  این  در  را  آن ها  این که  ضمن  کودکان،  برای 
نگه می دارد می تواند در کنار این فعاليت ها، آموزش هایی برای 
باشد. داشته  پی  در  را  منفی  هيجانات  و  احساسات  با  مقابله 

عقب  که  کارهای شخصی  انجام  برای  فر صتی  ایجاد   -
می آورد. بوجود  خوشایندی  فرداحساس  برای  است  مانده 

اجتماعی  طرح  یک  در  شرکت  از  شادکامی  احساس   -
خاطر  تعلق  احساس  بيماری،  زنجيره  کردن  قطع  برای 
داشت. خواهد  ارمغان  به  فرد  برای  را  شادکامی  و  جامعه  به 

- پيدا کردن راهکارهایی برای تعامل دوباره با دیگران در 
این شرایط، ضمن یادآوری مهارت های زندگی که فرد قبل از 
این دوران از آن ها استفاده می نموده است، کمک خواهد کرد 
تا از مهارت حل مسئله و تفکر خالق استفاده بيشتری نماید.
پيوند  ایجاد  باعث  خانه  در  مشترک  بازی های  انجام   -
خانواده که  اعضای  و سایر  فرزندان  و  والدین  بين  در  عاطفی 
در این بازی ها شرکت داشته اند، می شود که تاثير مطلوبی است.
- خواندن آهنگ برای مقابله با استرس و باعث آرام شدن کودکان 
و یادگيری یک روش مواجهه و مقابله شاد و مفرح با استرس در 
کودک است که می تواند برای آرام بخشی به او بسيار مفيد باشد.
در  بزرگ  چالش  یک  شرایطی  چنين  این که  پذیرفتن   -
فرد، اجتماع و سایر جوامع است و در این همه گيری همه افراد 
یک جامعه با فعاليت هایی موثرمی تواند به یاری یگدیگر بروند.
حافظ  مخصوصا  شعرخوانی  ایرانی  فرهنگ  به  باتوجه   -
خوانی و تفسير آن به شکل جمعی می تواند کمک کننده باشد.
- تصویرسازی ذهنی با حواس پنج گانه از موقعيت خوشایند.
)ریلکسيشن(. آرام سازی  و  تنفسی  تکنيک های  اجرای   -
- استفاده از روش های مدیتيشن، خنده درمانی و شادبودن.
عواطف   این  مورد  در  صحبت نمودن  و  احساسات  بيان   -
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گردد  افراد  در  حسی  ایجاد  باعث  می تواند  احساسات  و 
که  دیگران هم این احساسات مشابه را تجربه می نمایند.

- توجه به احساسات کودکان و آموزش نحوه مدیریت 
احساسات  و هيجانات شان تا اضطراب کمتری متوجه آن ها شود.

- پرهيز از مسخره کردن، هراس اطرافيان و توجه به 
نگرانی ها و ارائه آموزش ها مدیریت نگرانی ها در خانواده و جامعه .
- نوشتن خاطرات و بازگویی آن ها برای اعضای خانواده.

- تعریف خاطره خوش یا احساس های خوب برای دیگران 
آن ها. نمودن  قضاوت  بدون  دیگران  خاطرات  شنيدن  و 

تامین  روش های  به  اشاره ای  زیر  متن  در 
سالمت روان نوجوانان در بحران بیماری کرونا و 
اجرای فاصله گذاری  اجتماعی صورت گرفته است. 

کامال  شما  اضطراب  که  باشيد  داشته  خاطر  -به   1
سرتيترخبرهای  و  مدارس  بسته شدن  اگر  است.  طبيعی 
هشدارآميز باعث احساس استرس در شما شده است، بدانيد 
که شما تنها نيستيد. در واقع باید هماهنگی احساسی داشته 
باشيد. طبق تحقيقات روانشناسان از دیرباز دریافته اند که 
و  است  سالم  و  کامالطبيعی  عملکردی،  استرس  داشتن 
کمک مان  و  می دهد  هشدار  ما  به  را  تهدیدها  واقع  در 
می کند تا برای محافظت از خودمان اقداماتی انجام دهيم. 
باعث می شود که تصميمات  در حال حاضر استرس شما 
جاهای  به  نرفتن  ازجمله  بگيرید،  است  الزم  که  درستی 
شلوغ یا صرف نکردن وقت با دیگران، شستن دست ها و 
لمس نکردن صورت تان. با این احساسات نه تنها خودتان 
بلکه دیگران را نيز ایمن نگه می دارید. و با این کار دقيقًا 
افراد  تمام  به  و  می کنيد  محافظت  جامعه تان  اعضای  از 
می دهيد اهميت  آن ها  به  داده ایدکه  نشان  برتان  و  دور 

اطمينان  رفتاری،  علوم  متخصصين  توصيه های  طبق 
مانند  معتبر  منابع  از  را  خود  اطالعات  که  کنيد  حاصل 
بهداشت،  وزارت  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  سایت های 
اگر  بهداشت جهانی کسب می نمایيد.  یونيسف و سازمان 
در خود می بينيد،  را  بيماری  نشانه های  نگران هستيد که 

والدین  با  مورد  این  در  که  است  ضروری 
که  بسپارید  خاطر  به  کنيد.  صحبت  خود 
آلوده شدن به ویروس کرونا  از  بيماری ناشی 
معموالخفيف است، به خصوص برای کودکان 
به  را  مهم  نکته  این  همچنين  نوجوانان.  و 
ذهن بسپارید. متخصصين توصيه می کنند اگر 
حال تان خوب نيست و یا در مورد این ویروس 
که  بزرگ ساالنی  یا  والدین  با  هستيد،  نگران 
به آن ها اعتماد دارید صحبت کنيد و از آن ها 
که  باشيد  داشته  خاطر  به  بخواهيد.  کمک 
تا  انجام دهيم  زیادی می توانيم  موثر  کارهای 
هم خود و هم دیگران را ایمنی داشته باشند.
دیگر  موضوعات  متوجه  را  ذهن تان   .2
به  ما  وقتی  که  معتقدند  روان شناسان  کنيد. 
مدت طوالنی در شرایط سخت قرار می گيریم، 
دو  به  را  مشکالت  که  است  این  کار  بهترین 
کنترل  می توانم  که  آن ها  کنيم:  تقسيم  دسته 
کاری  هيچ  آن ها  مورد  در  که  آن ها  و  کنيم 
حاضر  درحال  نيست.  ساخته  دست مان  از 
دسته  در  که  دارند  وجود  زیادی  مساله های 
است،  کامال هم طبيعی  و  قرار می گيرند  دوم 
با  تا  می کند  ما کمک  به  که  کاری  تنها  ولی 
افکارمان  که  است  این  بيایيم  کنار  مورد  این 
را از این مو ضوع دور کنيم. به عنوان راه هایی 
زندگی  در  توازن  و  آرامش  به  دستيابی  برای 
تکاليف  به  که  می نمایيم   پيشنهاد  روزمره 
عالقه تان  مورد  فيلم های  برسيد.  درسی تان 
بخوانيد. داستان  کتاب  یا  و  تماشاکنيد  را 
 3. راه های جدید برای ارتباط با دوستان تان 
وقت  دوستان تان  با  اگر می خواهيد  کنيد.  پيدا 
بگذرانيد و در عين حال فاصله اجتماعی را هم 
اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  کنيد،  رعایت 
به  باشيد؛  خالق  است.  ارتباطی  راه  بهترین 
رسانه های  در  سالمت  درباره  که  شبکه هایی 

رویداد ماه
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به  بپيوندید.  آمده اند  پدید  اجتماعی 
علوم  متخصصين  که  باشيد  داشته  یاد 
را  نوجوانان  خالقيت  هيچ گاه  رفتاری 
دست کم نمی گيرند، حدس ما این است 
ارتباط  جدید  شيوه های  نوجوانان  که 
را  قبل  از  متفاوت  و  یکدیگر  با  آنالین 
پيدا خواهند کرد. البته دسترسی بی وقفه 
رسانه2های  و  مجازی  صفحات  به 
اجتماعی هم ایده چندان خوبی نيست.
 4. بر روی خود تمرکز کنيد. هيچ 
وقت دوست داشتيد که کار جدیدی یاد 
یا وقت  بخوانيد  بگيرید، کتاب جدیدی 
کنيد؟  موسيقی  تمرین  صرف  را  خود 
روی  کارهاست؛  این  انجام  وقت  حال 
پيدا  راه هایی  و  کنيد  تمرکز  خودتان 
کنيد که از این فرصت و زمان به دست 
آمده به شيوهای سازنده و برای مراقبت 
کنيد.  استفاده  خود  روان  سالمت  از 
بشناسيد  را  خود  احساسات   .5
رویدادها،  دست دادن  از  بپذیرید.  و 
که  ورزشی  مسابقات  یا  سرگرمی ها 
آن ها  در  دوستان تان  با  می توانستيد 
است.  نااميدکننده  بسيار  کنيد،  شرکت 
تمام این ها ضررها و ضربه های بزرگی 
هستند.این اتفاقات واقعًا برای نوجوانان 
این  از  که  دارند  حق  و  است  ناگوار 
وضعيت ناراحت شوند. بهترین راه برای 
این  داشتن  نااميدی  این  با  کنارآمدن 
معرض  در   وقتی  بپذیرید.  را  احساس 
تنها  هستيد،  ناراحت کننده  احساسات 
راه  کنارآمدن با این احساسات و گذار از 
آن است هيچ اشکالی ندارد که غمگين 
باشيد، و اگر به خودتان اجازه بدهيد که 

احساس غم را بروز بدهيد، زودتر حال تان 
را  خود  احساسات  هرکسی  می شود.  بهتر 
به گونه ای متفاوت نشان می دهد. بعضی 
می آورند،  روی  هنری  کارهای  به  بچه ها 
با دوستان شان حرف  بعضی دوست دارند 
که  غمی  احساس  از  استفاده  با  و  بزنند 
دیگر  نمی توانند  که  موقعی  در  دارند، 
این صورت  به  باشند،  کنار هم  قبل  مثل 
مهم  کنند.  برقرار  ارتباط  دیگران  با 
احساس  که  کاری  همان  که  است  این 
می کنيد برای تان بهتر است را انجام دهيد.
مهربان  دیگران  با  و  خودتان  با   .6
به  ابتال  دليل  به  نوجوانان  بعضی  باشيد. 
استفاده  سوء  و  آزار  مورد  کرونا  بيماری 
از  خواستن  می گيرند. کمک  قرار  رفتاری 
متخصصان بهترین راه مواجهه با هر نوع 
و  بچه ها  از  نباید  است.  این مورد  در  آزار 
نوجوانانی که مورد سوء رفتار قرار گرفته اند 
انتظار داشته باشيم که به تنهایی درمقابل  
ما  بلکه  کنند،  دفاع  خود  از  رفتارها  سوء 
از دوستان  را تشویق کنيم که  باید آن ها 
حمایت  و  کمک  معتمد  بزرگ ساالن  و 
که  هستيد  این  شاهد  شما  اگر  بخواهند. 
یکی از دوستان تان مورد آزار قرار گرفته، 
به کمکش بشتابيد و پيشنهاد حمایت به او 
بدهيد. اگر هيچ عکس العملی نشان ندهيد، 
او  ممکن است فکر کند که همه بر ضد 
هستند یا هيچ کس به او اهميتی نمی دهد، 
حرف های شما موثر خواهد بود. و به خاطر 
داشته باشيد که اکنون بيشتر از هر زمان 
دیگری ما باید درمورد هر آنچه می گویيم 
عاقالنه   می گذاریم   اشتراک   به  یا 
نکنيم. ناراحت  را   دیگران  تا  کنيم  رفتار 

ماه
اد 
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ك زندگی سالم - گل و گیاه و باغبانی
سب

اميرحسين فرشباف

گل و گياه بخيش جدانشدين از ادبيات پاريس

اردیبهشت ماه با سه روز خاص در ادبيات ایران مزین شده 
است. اول اردیبهشت ماه روز بزرگ داشت سعدي، بيست و 
پنجم اردیبهشت ماه روز پاسداشت زبان فارسي و بزرگ داشت 
ماه  اردیبهشت  هشتم  و  بيست  فردوسي،  ابواقاسم  حکيم 
و  جهان  ادبيات  خيام.  عمر  حکيم  بزرگ داشت  روز  نيز 
براي صحنه  آرایي  گياه  و  از گل  ایران همواره  غني  ادبيات 
در  گرفته اند.  بهره  خود  اشعار  و  داستان ها  در  فضاسازي  و 
این شماره به گياهان مشهور در ادبيات فارسي مي پردازیم.

 
 الله 

بدین داستان ُدّر بارم همی    
به سنگ اندرون الله کارم همی

الله، گياهی دائمی و سوخ دار است )از گروه گياهان دارای 
پياز می باشد.(. این گل زیبا، از لحاظ گل کاری یک ساله است. 
در مناطق سردسيری نوعی گل دائمی به حساب می آید و 
اغلب  پياز  کاشت  زمان  از  می رود.  بين  از  گل دهی  از  پس 
نياز به پنج تا هشت سال برای رشد کافی و گل دادن دارند. 

نرگس

رسيد موسم آن کز طرب چو نرگس مست 
نهـــــد به پای قدم هر که شش درم دارد

گل نرگس از دسته گياهان پيازی در انواع و رنگ های مختلف 
مي روید. نرگس نباتی است دائمی با پيازهای کشيده گالبی شکل 
که پيازها دارای ورقه های فلسی و مطبق هستند و دارای مواد 
سمی از نوع آلکالوئيدها می باشند و عطر بسيار خوشایندي دارد.

 سوسن

بسان سوسن اگر ده زبان شود حافظ
چو غنچه پيش تواش مهر بر دهان باشد

شرایط  که  هستند  زیبایی  و  ظریف  پيازی  گل های 
پيازهای  قطر  می کنند.  تحمل  را  هوا  و  آب  از  متنوعی  نسبتًا 
سانتی متر   5 الی   5-1 بين  مختلف،  گونه های  در  گياهان  این 
برخی  است.  متفاوت  نيز  برگ ها  رنگ  و  اندازه  و  است 
نسبتًا  و  بلند  برخی  برگ های  و  دارند  شکل  علفی  ظاهری 
است. متغيير  برنز  تا  سبز  بين  نيز  آن ها  رنگ  و  است  پهن 
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گل سرخ

سخن در پرده می گویم چو گل از پرده بيرون آی
که بيش از پنج روزی نيست حکم مير نوروزی

درختچه کوچک با شاخه های زیاد و تيغ های ریز، برگ های 
گل های صورتی  دارند.  خزی  پشت  و  براق  سبز  روی  آن 
کم رنگ و بسيار معطر. که در مناطق مرتفع و خشک می روید. 

گل رعنا

تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد
ای شاخ گل رعنا از بهر که می رویی

تابستان  و  بهار  فصل  در  که  زیبا  و  گل دار  گياهی  رعنا  گل 
کاهش  گل دهی  شویم  نزدیک  پایيز  به  چه  هر  و  دارد  گل دهی 
باز است به چند ساعت نور  پيدا می کند. گل رعنا مناسب فضای 
مستقيم برای گل دهی احتياج دارد در غير این صورت رشد علفی 
پيدا می کند و گل دهی متوقف می شود. رعنا زیبا یا گل شاد، یک 
است. آفتابگردان  گل  بزرگ  شکوفه  مانند  شاداب،  هميشه  گل 

شقایق

گل بوستان رویت چو شقایق است ليکن
چه کنم به سرخرویی که دلی سياه دارد 

صورت  به  که  است  رنگی  سياه  لکه  شقایق  گلبرگ  هر  قاعده  در 
و  دلی  سياه  می شود.  دیده  شقایق  دل  در  و  جام  قعر  در  بزرگی  داغ 
مي روید. کوه  و  دشت  در  بيشتر  و  می دهد  نشان  را  سوختگی  دل 
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ك زندگی سالم - فرزندپروری
سب

حسن علیزاده 

آخرین روزهاي اردیبهشت ماه را با واژه اي به نام جمعيت 
به پایان مي بریم. سي ام اردیبهشت ماه روز ملي جمعيت است. 
در دهه هاي اخير بحث کاهش جمعيت جوان کشور و در پيش 
داشتن ایراني سالمند مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان 

در ایران قرار گرفته است.
با توجه به افزایش فرزندآوري به شکل بي رویه در یک دوره 
جهت ایجاد سالمت و بهداشت و فضاي کافي و مناسب جامعه 
به عموم مردم و معطوف کردن توجه والدین به اهميت توجه به 
فرزندان و مسئوليت پذیر در قبال تربيت فرزند شعار فرزند کمتر، 
زندگي بهتر در ایران رواج یافت تا آنجا که معظالت مرتبط به 

نسل اول تاثيرپذیر از این شعار به چشم دیده شد. 
خانواده هاي تک فرزند، مشکالت اوليا و معلمان با کودکاني 
که تنها بودند، کودکاني که خانه، مدرسه و گاهي جامعه را در 
و  همه  مي خواستند  خود  نيازهاي  به  پاسخگویي  و  قدرت  ید 
همه سازمان هاي متولي  را بر آن داشت تا با شعار فرزند بيشتر 
زندگي شادتر، فضاي جامعه را به سمت فرزندآوري تشویق کند.

و  منفي  کامال  مي توان  نه  را  بودن  خانواده  فرزند  تنها 
آسيب زننده دانست و نه به عنوان یک برگ برنده از آن یاد کرد، 
با این همه به نظر مي رسد مضراتتک فرزندي بيش از مزایاي 
آن است. شواهد حاکي از پژوهش ها نشان ميدهد خانواده هاي 
و  مي کشند  یدک  زندگي شان  در  را  مشکالتي  تک فرزندان 
مي کنند. مشکالتي  درگير  را  ساکنانش  و  اجتماع  هم  بعدها 
اولين منبع امنيت و اعتماد کودکان به محض تولد در دنيای 
رشد  عدم  یا  و  رشد  گونه  هر  که  هستند  آن ها  والدین  جدید 

شخصيت کودکان در بزرگ سالی از نوع رابطه والدین با کودکان منشا 
زندگی سبک  اول  در سال های  و کودک  والد  رابطه  نوع  و  می گيرد 
دلبستگی او را تعيين می کند. نوع واکنش والدین به فرزندپروری اغلب 
با افراط و تفریط روبه رو است و یا بسيار سهل گير و پاسخگو خواهند 
بود به گونه ای که کودک دنيا را بسيار پاسخگو وخود را مستحق ترین 
می داند و یا آن که بسيار سخت گير  خواهند بود به گونه ای که کودک 
تحت فشار قواعد و قوانين سخت گيرانه منزوی و یا پر از خشم تربيت 
خواهد شد به گونه ای که بيان هرگونه نياز و پاسخگویی به هر نياز 

خود را گناه و خطا می پندارد. 
به هر حال افزاط و تفریط والدین همواره در تربيت فرزندان وجود 
داشته است اما مشکل از آنجا شروع می شود که فرزند یکي باشد و 
تمام تمرکز والدین بر روي این یک فرزند خواهد بود، چرا که والدین 
به جهت کمال گرا بودن خود در تربيت فرزند، تک فرزندی را انتخاب 
آسيب های  کمال زدگی  جهت  به  نيز  تربيت  در  مطمينا  و  کرده اند 

متعددی را بر رشد شخصيت کودک در آینده خواهند گذاشت. 

حضور خواهرها و برادرها در خانه کمک می کند که فرزندان در کنار 
گروهی از انسان ها که در نقاط عاطفی با یکدیگر اشتراک دارند، بخشش، 
انعطاف پذیری، همراهی، همدلی، حل تعارض، مدیریت هيجان، مدیریت 
بياموزند. از مهارت های دیگر در روابط اجتماعی را  خشم و بسياری 

به  پاسخگویي  نحوه  در  دارند  فرزند  یک  تنها  که  خانوادههایي 
سال های  در  مي شوند.  تردید  و  سردرگمي  دچار  فرزندشان  نيازهاي 
با  را  بازی هایش  اسباب  کردن  تقسيم  نوع  کودک  زندگی  نخست 
اوليه  بنای  سنگ  بتواند  تا  می گيرد  یاد  خود  سال  و  همس  کودک 

فرزند کم تر؟
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اجتماعی شدن را بگذارد. از آن جا که تک فرزندها هم بازی ندارند معموال به ناچار با فرزندان اقوام و یا همسایه و یا کودکان دیگر 
در مهد کودک بازی می کنند و به نوعی پذیرش تقسيم کردن اسباب بازی و یا انعطاف پذیری در بيان نيازها و به تعویق افتادن پاسخ 
به نيازشان را کمتر می آموزند و بر اساس نوع واکنش والدین در تربيت بودن در کنار هم بازی با قلدری و یا با قرار گرفتن در نقطه 

ضعف شدید همراه خواهد بود.
این کودکان معموال می آموزند که سریع به نيازهای شان دست پيدا کنند و اگر جایی کوچک ترین دشواری و سختی را برای شان 
داشت ترک کردند و رابطه را خاتمه دهند و کمتر تاب آور هستند. از سوی دیگر ممکن است برای آن که بودن در کنار هم بازی 
خود را از دست ندهند توسری خور و با اعتماد بنفس پایين بار بيایيند. این کودکان معموال در خانه نقش ریاست را برعهده دارند و به 

اصالح عاميانه خانه را سر انگشت خود می چرخانند.
معموال تک فرزندها از آن جا که از سوی والدین بسيار نظارت می شوند کمتر مستقل هستند و حتی ممکن است در بودن در کنار 
هم بازی های خود و نوع بر قرار کردن ارتباّط آن ها و زمان گذراندن نيز بسيار دچار مشکل شوند. در سنين نوجوانی آشنایی با ابعاد 
شخصيتی جنس مخالف از آن جا که خواهر یا برادر نداشته اند بسيار برای آن ها جذاب است و با توجه به سن پر تنش، ممکن است 

آسيب هایی را برای آن ها بيش از کودکان دارای خواهر و برادر بوجود آورد. 
به هر حال به نظر می رسد داشتن تک فرزند معظالت و مشکالت متعددی را برای والدین و کودکان به همراه داشته باشد. تربيت 
این کودکان نياز به شناخت دقيق ابعاد شخصيتی هر کودک و برنامه ریزي متناسب با آن دارد. والدین عزیز باید بدانند که فرزندپروري 
مقتدر بهترین سبک فرزند پروري خواهد بود. در این سبک متناسب با ویژگي هاي فردي و جنسيتي و نيازهاي او و سطوح آداب و 
سنن خانواده با همکاري والدین و کودک قانون گذاري در خانه صورت مي گيرد و نيازهاي کودک در فضاي همدالنه و صميمي خانه 
طرح و در سطح مطلوب له آن پاسخ داده خواهد شد. و اما هميشه پيشگيري بهتر است. به نظر مي رسد تک فرندآوري با توجه به 
آسيب هاي متعددي که دارد، بهتر است والدین به تولد فرزند دوم نيز بيندیشند تا بتواند فرزنداجتماعي با آسيب هاي کمتر تربيت کنند. 
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ك زندگی سالم - رشته تحصیلی و شغل
سب

مهشید نوری نژاد

عشق به فهمیدن و فهامندن و مفهوم شدن! 

شبکه های  صفحه ی  اول  است  معلم  که  دارم  دوستی 
اجتماعيش نوشته درد فهميدن و فهماندن و مفهوم شدن همگی 
مال من است. به راستی که در دنيای هجوم اطالعات به سمت 
کودکان و نوجوانان فهماندن و انتقال علم به دیگران رنگ و 
بوی متفاوتی به خود گرفته است و شاید تنها موهبتی که به یک 
معلم کمک می کند تا در مسير رسالت خود با هدف  پيشرفت 
دانش آموزان گامی بردارد عشق باشد. در همه دوران ها معلم ها 
مدرسه  کالس های  از  داشته اند؛  ما  زندگی  در  موثری  نقش 
گرفته تا کالس های کنکور و دانشگاه و هرکالس دیگری که 
شرکت می کنيم نه تنها با آموختن علم و دانش که همراه با 
یادگيری ادب، فرهنگ و محبت. اگر شما هم به کار تدریس 
و شغل معلمی اندیشيده اید بهتر است این مطلب را بخوانيد!

معلم باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟
است  بهتر  معلم  است که هر  ویژگی هایی   موضوع مهم 
به  معلم  عالقه  و  اشتياق  چون  ویژگی هایی  باشد؛  داشته 
صبور  و  اخالقی  خوش  آموزان،  دانش  با  ارتباط  و  آموزش 

بودن معلم که باعث شکل گيری رابطه ای مثبت بين او و دانش 
آموزان  و اشتياق دانش آموز برای یادگيری و برداشتن مانع شرم 
و خجالت از سوال پرسيدن و برقراری ارتباط با معلم می شود چون 
کار معلم تنها تدریس و آموزش نيست بلکه کنترل کردن کالس، 
مدیریت  سواالت،  طراحی  گرفتن،  امتحان  سواالت،  به  پاسخ 
ارتباط  و  برای سال تحصيلی  درسی  برنامه ریزی  و  زمان، کالس 
دانش  بررسی مشکالت  در جهت  با مشاورین  ارتباط  و  والدین  با 
اوست.  بر عهده  بر هر کالس  نظارت کامل  بطور کلی  و  آموزان 
انتقال مطالب است  و موضوع بسيار مهم دیگر توانایی تدریس و 
و  می شود  برگزار  دوره هایی  معلمين  برای  آن  آموزش  برای  که 
البته تمرین و توانایی خود فرد در این زمينه اهميت بسياری دارد.

چگونه وارد این شغل شویم ؟
وارد  خود  نظر  مورد  رشته  در  باید  شغل  این  به  ورود  برای 
پرورش  و  آموزش  نظر  زیر  که  شوید  فرهنگيان  دانشگاه های 
پرورش  و  آموزش  جذب  دانشگاه  این  فارغ التحصيالن  می باشند 
و  کرده اید  تحصيل  دیگری  دانشگاه های  در  اگر  اما  می شوند. 
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عالقمند به این شغل می باشيد باید در آزمون های استخدامی 
به  نياز  صورت  در  ساالنه  کنيد  شرکت  می شود  برگزار  که 
نيروهای جدید آموزش و پرورش آزمون هایی برگزار می کند که 
در صورت قبولی در آزمون، تایيد صالحيت از طریق مصاحبه 
این  وارد  می توانيد  وارد  تازه  معلمين  به  آموزش  همچنين  و 
ارگان شده و به این شغل اهتمام ورزید. ساعت کاری معلمين 
با توجه به ساعات کاری مدرسه، سابقه و رشته ای که تدریس 
این  پایين  به دليل حقوق و مزایای  اما  می شود متفاوت است 
شغل در کشور ما معلمين معموال بصورت تمام وقت در شغل 
خود و یا با داشتن شغل دوم مشغول فعاليت تمام وقت هستند.

زبان پارسی
بيست و پنجم اردی بهشت روز بزرگداشت حکيم ابوالقاسم 
بزرگ  حکيم  نام  می باشد.  فارسی  زبان  پاسداشت  و  فردوسی 
فردوسی درتاریخ درصدر اسامی افرادی است که به زبان فارسی 
خدمت کرده و در جهت حفظ ارزش آن کوشيده اند. چنان که 

خود فردوسی می فرماید :
 بسی رنج بردم در این سال سی 

عجم زنده کردم بدین پارسی 

همان طور که از نامش پيداست این رشته به بررسی آثار ادبی، 
معانی نثرها و اشعار و به واژگان و گفتار می پردازد و به سبب حفظ 
زبان و ادبيات اصيل کشور اهميت بسياری دارد. در طول تاریخ 

ایران شعرا و افراد فرهيخته بسياری همچون فردوسی، 
نویسندگان و شعرای معاصری مانند  سعدی، حافظ، مولوی و 
پروین اعتصامی، جالل آل احمد و عبدالحسين زرین کوب  و 
افراد بسيار دیگری در حفظ زبان و ادبيات فارسی نقش به سزایی 
ابتدا  داشته اند. اگر می خواهيد وارد این رشته شوید بهتر است 
توجه داشته باشيد که در دروس ادبيات، مطالعات و عربی توانمند 
و دارای نمرات باال باشيد هم چنين روابط عمومی خوبی داشته 
باشيد و بتوانيد با مشاغل آموزشی و اداری ارتباط برقرار کنيد. 
به خواندن و نوشتن در باب ادبيات ایران عالقمند باشيد. این 
رشته از سال های دور به سبب ادبيات غنی ایران در دانشگاه ها 
تدریس می شده است و عالقمندان و طرفداران زیادی نيز دارد

 شما پس از فارغ التحصيلی در رشته علوم انسانی و شرکت 
در کنکور علوم انسانی می توانيد رشته زبان و ادبيات فارسی را 
انتخاب کنيد این رشته در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی 
می شود. تدریس  ایران  های  دانشگاه  در  دکتری  و  ارشد 

چه مشاغلی برای این رشته وجود دارد؟
دبيری  شغل  به  رشته  این  فارغ التحصيالن  از  بسياری 
وارد می شوند و به تدریس در مدارس و یا مراکز و دانشگاه ها 
فرهنگی  بخش های  در  دیگری  مشاغل  اما  پردازند  می 
 . دارد  وجود  افراد  برای  فرمانداری  یا  استانداری  شهرداری، 
فعاليت  و  مختلف  بخش های  در  ترجمه  و  نقد  و  ویراستاری 
شغل هایی  دیگر  از  انتشارات  در  ادبی  کارشناس  عنوان  به 
مشغول  آ ن ها  به  می توان  رشته  این  در  تحصيل  با  که  است 
و  چاپ  در  فعاليت  سيما  و  صدا  در  فعاليت  نویسندگی،  شد. 
نشرکتاب و کار درکتابخانه ها و مراکز علمی فرهنگی و مراکز 
امکان  که  است  دیگری  مجموعه های  از  کشور  پژوهشی 
دارد.  وجود  رشته  این  فارغ التحصيالن  برای  آن ها  در  فعاليت 
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 فاطمه واحدیان

طبیعت و گردشگری در  ماه

کره زمین ویروی است به زیر زمین پناه ببریم

مبتال   19 کووید  ویروس  به  زمين  کره  سطح  روزها  این  که  آنجا  از 

خود  اختيار  در  را  دنيا  می تواند  تا  رویت  غيرقابل  موجود  این  و  است  شده 

باشيم  امان  در  کمی  شاید  تا  زدیم  زمين  درون  به  سری  است،  گرفته 

و  گردشگران  استناد  به  نمانيم.  بی بهره  الهی  نعمات  از  حال  عين  در  و 

را  آن ها  دیدن  که  ایران  در  معروف  غار  سه  غارنوردی،  به  عالقمندان 

می کنيم.  معرفی  شما  به  را  دهيم  قرار  خود  کاری  برنامه  در  باید  حتما 

غار کتله خور
با  غار  این  است.  خور مخفف خورشيد  و  ارتفاع  کم  کوه  معنی  به  کتله 
وسعت باال که هنوز اعماق آن کامل شناسایی نشده است به جهت نوع قرار 
گرفتن کوه و غار این گونه ناميده شده است. تا به حال 3 طبقه از این غار زیبا و 
دیدنی کشف شده است، هرچند که بيشتر متخصصن غار معتقدند امکان دارد 
دارای 7 طبقه باشد. عمر این غار آهکی120 ميليون سال است و در ان بقایای 
اسکلت انسان و دست سازهای سفالی پيدا شده است. در حال حاضر 2 کيلومتر 
از مسير غار که یک سوم کل آن است برای بازدید عموم باز است. این زیبای 
مسيرهای  از  و  گرفته  قرار  زنجان  جنوب  کيلومتری   165 در  اعجاب انگيز 
پرداخت. آن  از  بازدید  به  می توان  آهنگ  و همدان-کبودر  زنجان-سلطانيه 
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غار یخی چما
دیدن این حجم از یخ  و برف در دل گرمای طاقت فرسای 
فصل تابستان در این غار سرد حيرت انگيز است. در ميان دره 
چما واقع در استان چهارمحال و بختياری گویا وارد بخشی از 
آب  منبع  بزرگ ترین  زیبایی  بر  قطب شمال می شویم. عالوه 
انباشته می شوند  شيرین ایران است و هر سال برف ها در آن 

منتهی  بسيار شفاف  رودخانه ای  یخ ها  زیر  در  و 
و  مناسب  است. کفش  جاریی  به سد کوهرنگ 
لوازم ایمنی و رعایت نکات ایمنی از ضروریات 

برای  است.  غار  این  از  بازدید 
شهر  از  چما  یخی  غار  به  رسيدن 
زیبا  و  خم  و  پيچ  پر  راهی  چلگرد 
می کنيد. گذر  کيلومتر   25 طول  به 

غار علیصدر

بزرگ ترین غار آبی جهان با قدمتی ميليون ساله و رشته آب ها و جغرافيایی 

دریاچه ای ونيز و گذر با قایق ها را به یاد می آورد. ارتفاع آب در برخی نقاط غار  به14  متر 

می رسد. دمای غار در تمام طول سال ثابت و 14 درجه سانتيگراد است و به خاطر نبود 

نور تقریبا موجود زنده ای به جز تک سلولی ها و جلبک ها تنها گونه خاصی سخت پوس 

به نام نيفارگوش عليصدری در آن زندگی نمی کند. راه رسيدن به غار از طریق جاده 

همدان-الله جين به سمت بيجار و از طریق همدان به صالح آباد و یا رزن نيز  است.
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دکرت مهشاد فوالدی

پرنده نگری در طبیعت

در ماه گذشته پيرامون راهکاری روانشناختی برای آرامش بيشتر با کمک طبيعت صحبت کردیم. 
امروز می خواهيم یک گام فراتر گذاشته و مطلب ماه پيش را ادامه دهيم و با هم به صورت مجازی یا شاید 
بهتر بگویم به صورت غير حضوری به دامان طبيعت رفته و یک پرنده نگری اجمالی داشته باشيم. هدف 
از این کار عالقه مند سازی بيشتر مخاطبين گرامی نسبت به طبيعت و هر آنچه در در آن است می باشد. 
با  گذشته  ماه  در  همسرم  و  من  بگویم  باید  کنم   صحبت  خودمانی تر  کمی  بخواهم  اگر 
انجام  طبيعت  در  پرنده نگری هایی  گذشت  نظر  از  خدمت تان  که  آموزش هایی  همين  کمک 
زیاد  کشور  در  آن  پراکنش  که  ایران  پرندگان  از  تعدادی  با  می کنم  دعوت  شما  از  که  دادیم 
ببرید. لذت  آن  از  و  شوید  آشنا  ببينيد،  خود  پيرامون  در  را  آن ها  می توانيد  دقت  کمی  با  و  بوده 

زنبور خوار معمولی یکی از پرندگان شایع در ایران می باشد. این پرنده که ظاهر بسيار زیبا و رنگارنگ 
دارد، خانه خود را در سه تيغ های رسوبی حفر کرده و می تواند در طول روز 250 حشره را بخورد!!

به صورت  را  و النه خود  کند  زندگی می  درختان  روی  بر  باشد،  ایران می  زیبای  پرندگان  از  یکی  که  پری شاهرخ 
آویزان از شاخه درست می کند. این پرنده به صورت مهاجر عبوری در فصل بهار در همه جای ایران قابل دیدن می باشد.
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خویشاوندان  از  از  که  پرنده  این  می باشد.  قبا  سبز  ایران  زیبای  پرندگان  از  دیگر  یکی 

ایران  در  فراوانی  گسترش  که  است  پرندگانی  جزو  می باشد،  خورک«  »ماهی  و  »زنبورخوار« 

می کند.  کوچ  حاره ای  نواحی  به  زمستان  در  و  بوده  مهاجر  پرنده  این  از  گونه هایی  دارد. 

کوکو پرنده نام آشنایی است که اگر اندکی وقت خود را در طبيعت گذرانده باشيد حتما صدای آن 

را هم شنيده اید. این پرنده یک روش زیست جالب دارد و آن این است که کوکو تخم خود را در النه 

پرندگان دیگر می گذارد تا پرندگان دیگر آن را بزرگ کنند. جالب است که پرنده نارس تازه به دنيا آمده 

نيز تخم سایر پرنده ها را از النه بيرون می اندازد تا ميزبان از وی به تنهایی مانند جوجه خود مراقبت نماید.
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سب

 مجتبی خوش لهجه

کرونا همه چیز را تغییر داد، حتی کسب و کارها را

حضور ویروس کووید 19 در جهان دنيای اقتصاد را با چالش جدید مواجه کرد. کسب و کارهای گذشته که نياز به ایجاد تبليغات 
گسترده و ایجاد تراکم مخاطب داشت و گاهی حتی بازاریابی ها حضوری صورت می گرفت بازار خود را از دست و تبدیل به تهدیدی 
برای سالمتی شد، هرچند که چند سالی بود که دنيای استارتاپ ها رونق گرفته بود و مشاغل به سمت توليد اپليکيشن های متعدد 
و فروش محصوالت و جذب مخاطب به شيوه متفاوت دست زده بودند. اما گویا شوک یکباره این ویروس جهان و دنيای اقتصاد 
جهانی از ریز و درشت را با چالش مواجه کرد. اگر بخواهيم به خردترین جزء اقتصاد که در اصل کل اقتصاد را مدیریت می کند 
بپردازیم، نگاه به کسب درآمدهای کوچک خانوارها اولين قدم و اولين گام است. مشاغل متعددی حضور خود را به شکل اینترنی 
و آنالین آغاز کرده اند اما همه به یک اندازه با استقبال روبه رو نشده اند. آغاز کسب و کار اینترنتی  هرچند که در مقابل شيوه کار 
سنتی نياز به سرمایه کمتر داردو با ریسک پایين تری مواجه است، اما برنامه ریزی و تفرک برای جست وجوی بازار و مشتری همچنان 
از اهميت باال برخوردار است. شاید اولين گام داشتن یک ایده پول ساز است تا بعد بخواهيم به نحوه اجرایی کردن آن بيندیشيم.

محصول  توليد  به  خود  که  آن  بدون  بودن  واسطه  گاهی 
داشته  همراه  به  ما  برای  مناسبی  درآمد  می تواند  بپردازیم 
را  مشتری پسندی  و  مناسب  محصول  است  کافی  باشد. 
بفروشيد.  مشتری  به  خریده  منبع  از  را  آن  و  کنيد  انتخاب 
فروش محصوالت دیگران نيز مثل هر کار دیگری باالخره 
خالقيت  ایجاد  با  و  کنيد  برندسازی  می رسد،  سر  به  زمانش 
در  مشتری پسند  جذابيت  و  باال  کيفيت  با  را  خود  محصول 
باشيد. داشته  را  خود  برند  تا  کنيد  تبليغ  معروف  سایت های 
دارد.  باالیی  خرید  متقاضيان  کاربردی  برنامه های  امروزه 
پر  بازار  برای  را  کاربردی  رسانه ای  ابزارهای  خود  خالقيت  با 
بيندیشيد بهای  مخاطب مشتریان طراحی و آماده کنيد. شاید 
ایده خوب  باشد  یادتان  برنامه هایی چه می شود.  ساخت چنين 

هزینه  برنامه هایی  چنين  ساخت  عالوه  به  بسازد،  پول  می تواند 
می خواهد. کاربردی  و  جدید  کاالی  مخاطب  و  ندارد  باالیی 
یکی از بدیهی ترین بسترهاي مورد نياز در کسب و کار اینترنتي 
آینده  در  که  دامنه هایي  مي توانيد  شما  است.  سایت ها  وب  دامنه 
داراي برند و نام خواهند شد را شناسایي کرده و از قبل خریداري 
کنيد و در زمان الزم به مجموعه برند شده با قيمت باال بفروشيد. 
اگر  دارد.  را  خودش  مشتری های  نيز  سایت  طراحی  همچنين 
دانش کامپيوتري و برنامه نویسي و کمي ذوق هنري دارید و البته 
پشتکار، مي توانيد طراحي سایت را در برنامه کاري خود قرار دهيد.
مغازه داري اینترنتي و داشتن یک فروشگاه آنالین نيز ایده خوبي 
است که در آن به فروش محصوالت دیگران بپردازید. فروشگاه هاي 
مي کنند. کسب  را  خوبي  درآمد  اندک  هزینه  با  معموال  اینترنتي 
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که  کسب  دارد.  اجرایي  مدیر  به  نياز  کاري  و  کسب  هر 
پيشنهاد  بگيرد.  عهده  بر  را  مجموعه  آن  اجتماعي  فعاليت هاي 
اجتماعي کسب  امور  مدیریت  و  تبليغات  باشد.  مناسبي مي تواند 
و کارهاي دیگر را برعهده بگيرید. به عنوان کارمند حرفه اي در 
مدیریت کسب  در  به کمک  نياز  که  باشيد  خدمت شرکت هایي 
و کار اینترنتي خود دارند. راه دیگر این است که وبالگ خود را 
راه اندازي کنيد و زماني که به بهره برداري رسيد به شرکت هاي 
هم موضوع بفروشيد. آن ها مشتاق صفحات جذاب و پرمخاطب 
خود،  مجازی  کنار صفحه  در  هستند.  خود  مشتری  جذب  برای 
بخشی از آن را تبدیل به فروشگاه یا محل تبليغ دیگر شرکت ها 
کنيد. البته راه هاي دیگري هم هست مثال  خلق تم های وردپرس 
البته  باشد.  اینترنتی  کار  و  کسب  پولساز  ایده  یک  می تواند  هم 
پيوستن به بازار  غير قابل پيش بينِی داد و ستد سهام و فارکس 
هم با آن که خطرناک است پيشنهاد بدي نيست و می تواند درآمد 
بيشتر پول در  بياموزید  بيشتر  بزند. هرچه  برای شما رقم  خوبی 
مياورید. مي توانيد با کسب دانش آینده خود را بيمه کنيد. همچنين 
می توانيد در ازای قلم و ایده ها و تصاویر خوب خود دستمزد مطلوبی 
دریافت کنيد و مطالب خود را به صفحات مجازی دیگر بفروشيد 

و برای آن ها بنویسيد. انجام فعاليت های تحقيقاتی و پژوهشی 
نيز از همين دست است و شما دستمزد دانش خود را دریافت 
دانش  زمينه  در  آموزشی  کارگاه  برگزاری  و  تدریس  می کنيد. 
شما نيز یک فعاليت درآمدساز و علمی است. طراحی جلد کتاب، 
صفحه وبالک، محتوای تبليغاتی و محصوالتی از این دست، 
نياز  آن  به  بسيار  تاسيس  تازه  شرکت های  که  است  خوراکی 
دارند. زمان را از دست ندهيد و از تمام هنر و خالقيت خود برای 
خلق ابزارهای تبليغاتی برای فروش بهره بگيرید. نمونه خوانی، 
و  کاال  نقایص  بتواند  که  چه  هر  و  سایت ها  بررسی  و  نقد 
شرکت ها را از بين برد و محصول و کاال را برای جذب مخاطب 
آماده سازد، نياز شرکت ها و فروشندگان است و حاضرند برای 
آن دستمزد خوبی پرداخت کنند. جمع آوری ليست شرکت های 
دنبال کننده و  ایده و مغز، فروش  افراد نخبه و صاحب  رقيب، 
مخاطب، تهيه رزومه و معرفی مجموعه تازه تاسيس شده نيز 
جزو نيازهای مبرم هر مجموعه ای است از آن غافل نشوید که 
بسيار پول ساز است. به هر حال کسب و کار اینترنتی و در خانه 
درآمد مطلوبی دارد و از آن غافل نشوید که نان در کسب و کار 
باشيد. داشته  دانش و عالقه کفی  است  کافی  است.  اینترنتی 
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ك زندگی سالم - فناوری اطالعات و دنیای مجازی
سب

ریحانه واحدیان 

با چی برم

تاکسی چی
هزینه های  امروز  همين  از 
همراه  به  را  خود  آمد  و  رفت 
دهيد. کاهش  آسان  سفری 

ناواران
اگر خودرو ندارید، اجاره خودرو 
ندهيد.  دست  از  را  راننده  بدون 

رهسپار 
سفر  سرنشين  تک  اگر 
نقليه  وسيله  می توانيد   می کنيد، 
بگذارید  اشتراک  به  را  خود 
بگيرند. بهره  نيز  دیگران  تا 

به بهانه هفتم اردیبهشت ماه روز 
خاص  شرایط  و  نقل  و  حمل  ایمنی 
فاصله گذاری  قوانین  و  ماه ها  این 
اجتماعی و جلوگیری از هرگونه تجمع 
انسانی و ترافیک فرصت را غنیمت 
اپلیکیشن های  معرفی  به  و  دانسته 
تا شما  پرداختیم  نقل  و  وطنی حمل 
خواننده عزیز با مروری کلی بر این 
برنامه ها، در صورت نیاز امتحان کنید.

تهران من
راهنما و برنامه ای مناسب برای استفاده 

بهينه از خدمات ناوگان اتوبوسرانی تهران 

=
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جاده
حمل بار و کاال جهت رسيدن به 
مشتریان با امنيت باال در جاده های 
کشور کار شما را آسان خواهد کرد.

الو پارک
این  در  کردن  پارک  برای 
در  خالی  جای  نگران  روزها 
خيابان نباشيد، در کوتاه ترین زمان 
بيابيد. را  خود  پارک  خالی  جای 

تاکسی 360
خدمات  دریافت  برای 
شهر  داخل  در  گردشگری 
ندهيد. دست  از  را  فرصت 

تپ  سی
درب  ماشين  آنالین  درخواست 
آسان. سفری  با  همراه  شما،  منزل 

اسنپ

سفر  متعدد  خدمات  درخواست 

درون شهری، حمل بار، تهيه غذا و 

امکانات دیگر را به راحتی و از طریق 

سفارش  شکل آنالین و تجربه کنيد.

الو پیک
بسته های  آنالین  شکل  به 
امنيت  با  شهر  سطح  در  را  خود 
کنيد جابه جا  اندک  هزینه  و  باال 
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گ و هنر - کتاب ماه
فرهن

زینب غفارنژاد

و دوباره زندگی

امروز به سراغ معرفی کتاب زیبا و ارزشمند اهدای عضو طلوعی دوباره می رویم اما ابتدا به بيان مختصری از این کتاب می پردازیم: 

در این کتاب توضيحات  کامل درمورد وضعيت کما و مرگ مغزی بيان شده است که  به آسانی افق روشنی در ذهن خواننده  باز 

می کند. این کتاب می گویدکه وضعيت کما با مرگ مغزی بسيار متفاوت است به گونه ای که فردی که به کما رفته می تواند دوباره به 

زندگی عادی خود بازگردد. البته  این وضعيت را باید متخصصان مغز و اعصاب تایيد کنند. به طوری که اگر مغز هنوز زنده باشد فرد  

دچار کما شده و احتمال برگشت آن حتی بعد مدت هایی طوالنی و گذشت چندین سال هم وجود دارد. زیرا بيمار خودش به  صورت 

طبيعی نفس می کشد و فقط مغز برای مدتی هوشياری ندارد. در مرگ مغزی فرد به صورت طبيعی نفس نمی کشد و تنفس خود را از 

طریق دستگاه انجام می دهدکه بيمار باقطع کردن دستگاه می ميرد و در این کتاب نویسنده توضيحات کاملی درمورد دستگاه عصبی 

انسان  با زبانی بسيار ساده و گویا که خواننده به راحتی مفاهيم را متوجه می شود. مثال می گوید دستگاه عصبی  انسان داده  است 

شامل دو قسمت مرکزی و محيطی می باشد. بخش مرکزی قسمت هایی از دستگاه عصبی می باشد که در یک محفظه استخوانی 

را مغز می نامند. را نخاع و بخش داخلی کاسه سر  )حفره کاسه سر و ستون مهره ها( واقع شده اند. قسمت داخلی ستون مهره ای 

  کما: واژه ای یونانی معادل خواب عميق است که به وضعيتی از ناهوشياری گفته می شود که در آن شخص هيچ گونه آگاهی 

و صدا  نور  به محرک های  تنها  نه  این شرایط شخص  در  است.  دراز کشيده  بسته  باچشمان  و  ندارد  اطرافيانش  و  به خود   نسبت 

را  ارادی  انجام حرکات  توانایی  و  نمی آید  به هوش  فيزیکی هم   دردناک    ترین محرک های  دریافت  با  بلکه  نمی دهد  نشان  واکنش 

ندارد. برای این که وضعيت بيمار  با دیگر موارد ناهوشياری اشتباه گرفته نشود بایستی این وضعيت تا یک ساعت ادامه داشته باشد.

کما یا اغما می تواند بر اثرآسيب دیدن مغزرخ دهد. ضربه مغزی افت شدید فشارخون سکته و خون ریزی مغزی محروميت و کمبود 

اکسيژن مسموميت  سيستم اعصاب مرکزی )اغلب به واسطه بيش ازمصرفی دارو و یا مواد مخدر( هرکدام می تواند به مغز آسيب 

رسانده و در نهایت عامل وارد شدن شخص در وضعيت کما بشود. در پاره ای ازموارد هم تجویز دارو توسط پزشک برای پيشگيری 

از درد بسيار شدید  و یاحفظ عملکرد مغز از ضربه مغزی می تواند فرد رابه کما ببرد. فرآیند بهبودی مغز می تواند روزها و هفته ها 
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طول بکشد. اگرچه پيش بينی مدت زمانی که شخص درکما خواهد بود بسيار 

سخت است اما در اغلب موارد ممکن است بيمار پس از 2یا4 هفته به تدریج 

به هوش بياید. اگر  شخص بيمار پس از گذشت این مدت از کما بيرون نياید 

ممکن است به یکی از سه وضعيت سندروم قفل شدگی زندگی نباتی و مرگ 

مغزی تغيير وضعيت بدهد. این که شخصی در کما فرورفته باشد چه سرنوشتی 

مغز  در  دیدگی  آسيب  محل  کما  ایجاد  علت  چون  مواردی  به  داشت  خواهد 

همچنين گستردگی و شدت قوت آن ارتباط  دارد. همچنين بهبودی درصورت 

بيرون آمدن ازکما   به همين موارد بستگی دارد و بسته به شدت وضعف آن ها 

کند.  راحاصل  کامل  بهبودی  درمواردی  یا  نسبی   و  بهبودی   می تواند   بيمار 

عالئم  و نشانه های سندروم  قفل شدگی: 

بدن  بيمار علی رغم داشتن هوشياری کامل عمال  در  آن  پيچيده  دارد که  در  بالينی  از وجود یک  وضعيت   این  سندروم  نشان   

 ناتوان  محبوس شده است. در این  وضعيت بيمار جز حرکات  محدود چشم قادر به انجام  حرکات  ارادی چشم قادر به انجام حرکات 

حرکات  اداری  انجام  به  قادر  حرکت  چشم  طریق  دست داده  است  تنها  از  از  هم  تکلم  را  قدرت  چون  و  ارادی  دیگری  نيست 

 دیگری نيست  و چون  قدرت  تکلم  را هم  از دست داده  است  تنها از طریق حرکت چشم می تواند با اطرافيان  خود ارتباط    برقرارکند. 

نشانه های مرگ مغزی:

 با این همه لحظه  واقعی مرگ لزوما زمانی نيست که تپش قلب متوقف شود و یا تنفس ازکار بی افتد. مرگ مغزی به عنوان یکی 

از نشانه های قطعی مرگ می تواند ساعت ها قبل ازمرگ رخ دهد. براساس تعریف مرگ  مغزی یاکمای  غيرقابل بازگشت به وضعيتی 

اطالق می شود که درآن بيمار تمامی عملکردهای مغز خود را ازدست داده است واین وضعيتی بایستی برمبنای تشخيص متخصص 

و  ازبين رفته  تحریکات حسی  و کالمی   به  عدم  واکنش  بيمار  درمقابل  مغزی  می تواند   قلمداد می شود. عملکرد  بازگشت  غيرقابل 

دستگاه تنفس  مصنوعی   قلب  این  شرایط ضربان  اگرچه  در  کرد.  تنفس اشاره  عدم  فعاليت   قرینه  چشم  و  و  مردمک   رفلکس های  

داد. خواهد  به محض   ازکارانداختن  دستگاه تنفس  مرگ  قطعی  بيمار  رخ  غيرممکن  است  و  بازگشت  بيمار  اما   همچنان  ادامه  دارد  
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علل شایع مرگ مغزی کدامند؟

1. تصادفات رانندگی

2. وارد آمدن ضربه شدید به سر

3. سقوط از ارتفاع

4. غرق شدن در آب

5. مسموميت ها

6. خونریزی داخلی مغز و سکته مغزی. 

عوامل فوق چگونه منجر به مرگ مغزی می شوند؟ 

و  مغز  به  خون رسانی  وظيفه  می شوند  جمجمه  وارد  گردن  از  که  اصلی  رگ  چهار 

از  ناشی  مغزی  خونریزی  سر،  به  ضربه  مانند  موارد  برخی  دارند.  عهده  به  را  مغز  ساقه 

باال رفتن فشار داخل مغز شده و  ... موجب  و  پاره شدن عروق مغزی، تومورهای مغزی 

به دليل غيرقابل اتساع بودن استخوان های جمجمه، فشار باال، موجب بسته شدن عروق 

قبال  که  می شود.همانطور  مغز  داخل 

قطع  به  منجر  واقعه  این  شد  گفته  نيز 

خون رسانی به سلول های مغزی شده و 

کليه سلول های مغز و ساقه مغز به طور 

به علت  کامل تخریب می گردند.گاهی 

قطع اکسيژن رسانی به مغز برای مثال 

خفگی یا ایست قلبی تنفسی بدون قطع 

خون رسانی همه سلول های مغز و ساقه 

مغز با هم تخریب شده و مرگ مغزی 

کامل  تخریب  دليل  به  می افتد.  اتفاق 

سلول ها در مرگ مغزی امکان بازگشت 

به  بيمار  بازگشت  و  سلول ها  عملکرد 

زندگی، به هيچ عنوان وجود ندارد؛ که 

این تفاوت اصلی مرگ مغزی با کماست. 

مغز خود از دو نيمکره ی به ظاهر هم شکل تشکيل یافته است که این دو نيمکره توسط 

شيار  و یک  حقيقی  شيار  دو  توسط  نيمکره ها  این  از  کدام  هر  متصلند.  یکدیگر  به  پل هایی 

فرضی به چهار قسمت تقسيم می شوند که عبارتند از: قسمت پيشانی، قسمت آهيانه، قسمت 

یا  و  فرآیند شناختی  این قسمت ها مسئول یک  از  کدام  و قسمت پس سری. هر  گيجگاهی 

تغذیه  و  به خود مشروب  انسان می باشند و هر یک توسط سرخرگی مختص  در  عملکردی 

می شوند که اختالل در خون رسانی هر قسمت منجر به اختالل در قسمتی از عملکرد انسان 

می شود. قسمت انتهایی بخش پيشانی )از خارج( مسئول حرکت اندام فوقانی و همين بخش 

از داخل، مسئول حرکت اندام تحتانی است و یا بخش قدامی قسمت آهيانه مسئول حواس 

پنج گانه است، قسمت شنيداری در بخش گيجگاهی و قسمت دیداری در بخش پس سری است. 
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استخوانم را آرد کن و نانش را ببخش به پرنده ای

که دقیقه ای ازعمرش باقی مانده است 

دهانم را از چهره زردم باز کن 

و به آنانی ده

که دلی برای سخن گفتن دارند و اما دهانی ندارند 

   شمس لنگرودی

تشخیص مرگ مغزی چگونه داده می شود؟

 بالفاصله بعد از شناسایی مورد مشکوک به مرگ مغزی، از واحد فرآهم آوری 

اعضا، هماهنگ کننده اهدای عضو )که همان معاینه کننده ی اوليه است(، بر بالين بيمار 

حاضر می شود و بيمار را ویزیت می کند. ابتدا شرح حال بيماری و پرونده بيمار، به دقت بررسی 

می شود، سپس بيمار از نظر عملکرد اعصاب 12 گانه ساقه مغزی )تمامی معاینات مربوط 

به قشر و ساقه ی مغز(  با وسواس تمام معاینه می شود و از بيمار، نوار مغز گرفته می شود.

من کارت اهدای عضو دارم  بیایید شماهم به پویش کارت اهدای عضو بپیوندید.
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گ و هنر - سینما و تئاتر
فرهن

عيل عليزاده

نبرد خلیج فارس
کارگردان: فرهاد عظيما
نویسنده: فرهاد عظيما

تهيه کننده: فرهاد عظيما
سال ساخت: 1395

خالصه فيلم: این فيلم به قسمتی از درگيری دریایی ناوگان 
سپاه با ناوگان پنج نيروی دریایی آمریکا در خليج فارس می پردازد. 
ناوگان  دریای  نامتقارن  جنگ  ار  استفاده  با  ایران  فيلم  این  در 
در  زمين گير می کند و جنگ  فارس  را درخليج  آمریکا  کالسيک 
نهایت با توسل و امدادهای غيبی به پيروزی ایران منجر می شود.

ناخدا خورشید 
کارگردان: ناصر تقوایی
نویسنده: ناصر تقوایی

تهيه کننده: محمدعلی سلطان زاده، هارون یشایابی
پورصميمی،  سعيد  نصيریان،  علی  ارجمند،  داریوش  بازیگران: 

پروانه معصومی، فتحعلی اویسی
 سال ساخت: 1365

خالصه فيلم: ناخدا خورشيد از طرف مردی به نام مستر فرهان، 
مامور می شود تا عده ای را همراه با لنجش به آن سوی مرز ببرد. 
ناخدا که از سوی خواجه ماجد، ثروتمند شهر، زیر فشار قرار دارد و 
بعد از به باد رفتن سرمایه اش توسط او، حاال نزدیک است لنجش 
را هم از دست بدهد، تصميم می گيرد هر طور شده این ماموریت را 

انجام دهد.

سینما و تئاتر
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کشتی آنجلیکا 
کارگردان: محمد بزرگ نيا

نویسنده: محمد بزرگ نيا، حسن قلی زاده، بهنام دیانی، 
تهيه کننده: آرمان فيلم، علی اکبر عرفانی حالل خور

بازیگران: عزت اهلل انتظامی، داریوش ارجمند، مهدی فتحی، پرویز پورحسينی، مجيد مظفری
سال ساخت: 1367

خالصه فيلم: روایت کشتی ای است که سال ها پيش با محموله ارزشمندی از طال و نقره در دریا غرق شده است. در این فيلم 
احمد بيک موفق می شود محل غرق شدن کشتی را بيابد و در پی خارج کردن گنجينه آن برآید. او برای این کار با پسر حاکم شيراز 
و به شرط تقسيم غنائم، عازم محل غرق شدن کشتی آنجليکا می شود، اما پسر حاکم درصدد تصاحب تمام گنجينه برای خود 

برمی آید، غافل از این که انگليسی های حاضر در جزیره که از ماجرا باخبر شده اند نيز تصميم مشابهی دارند.
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زهرا خوش لهجه 

فرهنگي و اجتماعی

به  آدم ها  همه  کرونایی  های  روز  این  در 
!! فروشان  مواد  و  معتادان  جز  رفته اند،  قرنطينه 

آیا آ ن ها بخشی از اجتماع ما نيستند؟  آیا آن ها خانواده ای 
ندارند که امکان انتقال دادن بيماری به آن ها وجود داشته باشد؟ 
این معتادان از چه طریقی ساسپورت می شوند!! آیا افرادی که 
مواد می فروشند، دارای خانواده  نيستند، یا نگران  انتقال  بيماری 
اینها که فکر می کردم متوجه  به  نيستند.!!  به اعضای خانواده 
وجود یک اجتماع شدم که مهمتر از خانواده جلوه کرده است. 
این مصرف کنندگان مواد برای خود یک کلونی تشکيل داده اند 
که در آن برای هر شخصی رتبه ای تعریف شده و افراد دارای 
جایگاه اجتماعی خاصی هستند. آن ها برای بقا تالش می کنند 
جایگاه  در  ماندن  برای  انجام دهند، چون  را خوب  کارشان  تا 
خود نياز به توجه دیگران دارند. بعضی  از آن ها هم از قدرت 
استفاده می کنند و با زور و ایجاد رعب و وحشت، جایگاه خود 
را حفظ می کنند. افرادی که بيرون از این جمع پذیرفته نيستند، 
در این جمع مورد استقبال قرار می گيرند. هم مصرفان آن ها و 
فروشندگان مواد به آن ها  حق می دهند و خوبی های یکدیگر  
می کنند.” خرج  مرام   ” هم  برای  اصطالح  به  و  می بينند  را 

حضور  اجتماعات  سایر  مانند  نيز  اجتماع  این  در  پس 
و  شدن  دیده  و  بودن  سودمند  بر  مبتنی  فرد  یک  فعاليت  و 
کار. محل  و  مدرسه  اجتماع  مثل  دارد  او  بودن  اهميت  مورد 

اجتماعات  سایر  برای  که  قوانينی  که  این  امکان  پس 
دارد.  وجود  داد،  قرار  توجه  مورد  آن ها  درباره  را  دارد  وجود 

به  اجتماعی  روانشناسی  اجتماعات،  سایر  در  که  طور  همان  
ریشه  و  می کنند  استفاده  مختلف  نظریه های  از  و  مياید  ميان 
در  می دهند.  راه حل  و  می کنند  بررسی  اشتباهات  و  نامالیمات 
این روش  از  نيز می شود.  اجتماع سوءمصرف کنندگان مواد  مورد 
از  را  آن ها  پيوستگی  بهم  زنجيره  بتوانيم  بلکه  تا  کرد،  استفاده 
بازگردانيم. اشتباه  و  پر خطر  مسير  این  از  را  افراد  و  بگسليم  هم 

و  پزشکان  اغلب  بيماری  این  اهميت  دليل  به  حال  به  تا 
حوزه  در  روان درمانگران  و  تحليل گران  روان  و  روانشناسان 
وسيع  گسترش  شاهد  حال  به  تا  کرده اند.  زیادی  تالش  درمان 
توصيف  اساس  بر  همگی  که  هستيم  درمانی  الگوهای  و  درمان 
صورت  در  روانشناختی،  توصيف های  چنين  بوده ایم.  بيماران 
باید  که  هستند  اهميتی  با  آگاهی های  و  بينش  حاوی  صحت، 
شوند.  آميخته  جدید  شناختی  زیست  مفاهيم  با  و  شده  حفط 
است. اجتماعی  و  -روانی  زیستی  الگوی  الگوها،  این  جمله  از 
روانشناسی جدید، روانشناسی که اطالعات قدیمی، زیست شناسی 
جدیدو پویایی های خانواده گروه  را با یکدیگر ترکيب می کند. این چالش 
را تسهيل کرده و اساس روانپزشکی اعتياد را پایه ریزی کرده است. 
بيماری  به  افراد  دارد  امکان  سنی  هر  در  که  این  به  توجه  با 
ابتال  سن  کاهش  همچنين  و  شوند  مبتال  مواد  مصرف  سوء 
سنين  در  همساالن  گروه  باالی  تاثير  سویی  از  و  بيماری  به 
اجتماعی  بر نظریه های  را  امروز  نوجوانی و جوانی تمرکز مطلب 
گردد. واقع  مفيد  اميدوارم  که  است  زمينه  این  در  کارکردشان  و 
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نظریه یادگیری اجتماعی شناختی

طبق نظریه بندورا نوجوان باورهای خود در مورد مصرف مواد 
مخدر را از الگوهای نقش، خصوصا دوستان نزدیک و والدین 
مصرف کننده مواد مخدر کسب می کند. مواجهه با دوستان و 
مواد  مصرف  ویزه  باور  دو  می کنند،  مصرف  مواد  که  والدینی 
نقش  الگوهای  مشاهده  آن که  اول  می دهند:  فرد شکل  در  را 
شکل گيری  سبب  مستقيما  می کنند،  مصرف  مخدر  ماده  که 
انتظار پيامد در نوجوانان میشود. مثل آثار مستقيم اجتماعی، 
بالفاصله  شادی  یا  شدن  )آرام  مواد  فيزیولوژیک  و  شخصی 
بنابراین مشاهده همساالن که برای احساس  از مصرف(  پس 
در  نوجوان  باور  اجتماعی، حشيش می کشند،  روابط  در  راحتی 
مورد عواقب مصرف مواد و نگرش ان به مواد تعيين می کند.

کتاب ها  و  رسانه ها  از  نوجوان  شنيده های  شرایط  این  در 
مصرف  با  مستقيم  ارتباط  در  او  دیده های  با  مواد  درباره 
کنندگان تفاوت دارد و او به دیده هایش بيشتر از شنيده هایش 
الزم  مهارت  و  اطالعات  نقش  الگوهای  دارد.این  اعتماد 
می دهند.  نوجوان  به  مصرف  و  آوردن  بدست  برای  را 
مصرف  از  فقط  نقش  الگوی  که  موضوع   این  شنيدن  حتی 
دارد. مهمی  نقش  مواد  مصرف  شروع  در  می برد،  لذت 

همچنين الگوهای نقش می توانند خود اثربخشی امتناع را 
به وجود آورند، مثال مشاهده دوستی که در برابر فشار همساالن 
و  امتناع  مهارت های  می کند،  مقاومت  مواد  مصرف  برای 
توانسته  او  زیرا  می کند،  تقویت  را  نوجوان  اثربخشی   خود 
بياموزد.  را  از مصرف   پرهيز  برای  مهارت های ضروری  است 
بيشتر  مواد و همساالن مصرف کننده  بين مصرف  ارتباط 
تحت تاثير فرایند انتخاب دوست است تا نفوذ همساالن؛ یعنی 
نوجوانی که به صورت تفریحی یا آزمایشی مواد مصرف می کند، 

خودش  مشابه  که  است  همسالی  و  دوست  دنبال  به 
از همساالن  افرادی  دنبال  به  نوجوانان  تشابه  بر  باشد. عالوه 
آنان  معایب  پوشاننده  یا  آنان  کننده  تکميل  تا  می گردند  خود 
باشد. به عنوان مثال نوجوان خجالتی و کمرو  دلش می خواهد 
وارد جمعی شود که بتوانند زبان آور باشند و هر جا الزم بود 
او را پشتيبانی کنند، حاال اگر این گروه یکی از شرایط پذیرش 
گروه  اعضای  که  ببيند  نوجوان  و  باشد  مواد  مصرف  عوضش 
درک  شواهد  بنابر  وقت  آن  نيستند؛  خجالتی  مصرف  بدليل 
مواد  و  بپيوندد  گروه  به  می گيرد  تصميم  خودش  نياز  و  شده 
شود.  خالص  کمرویی  و  خجالت  شر  از  تا  کند  مصرف  هم 
بگيرد  تصميم  زدایی  سم  بر  عالوه  درمان  تيم  اگر  حاال 
اتفاقی رخ می دهد؟!! از جمع دوستانش جدا کند چه  او را  که 

داده  قرار  دردناک  موقعيت  دو  در  را  او  هم زمان  طور  به 
با  مجدد  روبرو شدن  دیگری  و  قطع مصرف  درد  یکی  است. 
اغلب  شرایط   این  در  می داد.  عذابش  که  کمرویی  و  خجالت 
بازگشت مجدد به مصرف غير قابل انکار است. وقتی در حوزه 
یک  به  است  بهتر  نمی شود،  حاصل  مطلوب  نتيجه  درمان 
مرحله قبل تر رفت و آن مرحله قبل از ابتالست. قبل از ابتال 
هدف  فرد  در  روحی  و  روانی  سالمت  ارتقای  سالمت.  یعنی 
است.  پيشگيرانه  برنامه های  عنوان  تحت  برنامه هایی  مهم 
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داستان کوتاه 

شمع بلوغ
مهرک اخض

قایق به گل نشسته بود لبه اش را صندلي کردند سطل ها به 
گل نشسته بودند پسر فریاد زد دریا غرزد

من قورباغه نيستم  -
دیگر شورش را درآوردي  -

اصاًل تنم نمي کنم  -
این بار حتمًا به مادرت ميگم  -

-  اصاًل برو به اینها بگو 
نشاني و شماره تماس ما تو این صفحه بود روزنامه را از زیر 

انگشت فلش پسر کشيد و جر داد
مگر دست خودت هست بپوش کي گفت هستي  -

دادنزن خرچنگها فرار مي کنند  -
-  فرار مي کنند

-  نمي فهمي فرار مي کنند
دختر داد زد پسر دکمه آهني را باز کرد

چه کارمي کني کي گفتم قورباغه اي  -
پيچ مهره را بازکرد

آوردي خودکشي نشان  ام بدهي  -
اوج  داشت  که  موجي  زیر  موج  زیر  دوید  و  کند  را  لباس 

مي گرفت
حاال داد بزن  -

خطر دارد  -
دست پسر را کشيد

برویم صدف نشان ام بده  -
تکان نخور

غرق مي شویم  -
نتوانست جاکن اش کند و خيس شدند موج بعدي بلند باالتر 
نشده فرار کرد و نشست پشت ميز رکابي تن اش بود لرزش گریه 

را روي شانه هاي دختر دید و آمد باالي سرش
خودت خواستي  -

موهاي دختر روي ميز ولو بود
بميري کي جواب مادرت را بدهد  -

سپرده دست تو الاقل پنج ماه بزرگترم.  -
پسر را نشاند روي صندلي حوله مال اش کرد اشک اش روي 

گردن پسر چکيد
باید تحمل کني  -

تا کي ابد  -
دوره  است دیگر باالخرع تمام مي شود  -

کي  -
سه ماه چهار ماه فوق اش شش ماه  -

نشد چه  -
تابستاني  کرد  را خشک  کرد سرش  را خشک  پسر  گوش 

تن اش کرد و خم شد.
لباس آهني سنگين بود
بلندش نمي کني  -

نمي پوشم  -
بدبخت مي ميري  -

موهاي نرم موهاي نرمي که چند روز دیگر مي شود سبيل 
چند روز دیگر مي شود ریش خشک کرد و گفت چرا نمي زني

بدم مي آید   -
-  بد آمدن ندارد همه مي زنند 
آقاجان نه مي زنم نه مي پوشم  -

هنوز هم دل ات پر است   -
اگر مرد بودي مي فهميدي چه مي کشم  -

-  یک کالم گفت مواظب ات باشم فقط همين 
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سایه بان را باالي سر پسر گذاشت سرش را خشک کرد و 
گفت همه فکرت اند دکترها من مادرت
براي خودت مي گوید در نياور  -

ليوان آب را سر کشيد
چشم هایت را ببند و تا ته بخور  -

لگد زد به لباس آهني 
کجاي این جنازه شربت است  -

مي خواهي مریض تر از این بشوي  -
چند نسخه روزنامه فهرست توضيحي بيماریهاي پسر روي 
ميز بود و فقط روزي که یک نسخه درمي آمد و صبح به صبح 

مي انداختيم پشت در خانه پسر. دختره روزنامه را ورق زد
کم کم اش  -

ورق زد و گفت چهل و چهار  مورد بيشتر شده تنها مشترک 
، خواند زیر نظر شوراي فيزیک اتمي و پزشکي

حتمًا باید پوست ات خراش بيفتد تا بفهمي هموفيلي  -
زره مي پوشند تير نخورند  -

روزنامه را زیر ذره بين گرفت ذره بين را جلو چشم پسر
کور که نيستي چهل و پنج تا بيشتر از همين دیروز  -

نفهمي  بفهمي  را  دست اش  پوشيد  بود  دمرو  آهني  لباس 
بلندتر از دست لباس آهني بود

دارد کوچک ات مي شودکه   -
اندازه گرفت هم قد بودند ماسه زیر  شانه کنار شانه دختر 
پا را صاف کرد هم قدتر شدند دست لباس آهني را نگاه کرد 

قورباغه ها را نگاه کرد چه زود بزرگ شدیم
من که باورم نمي شود  -

بدجوري افتادم توي بلوغ بدجوري دارم بزرگ مي شوم  -
صدایت که هميشه بچه است  -

پسر هم تلخ خند زد 
اصاًل بزرگ نشده  -

مجبورم کردند بزرگ شوم  -
قورباغه ها توي سطل آهني بودند در سطل از توري سيمي 
گفت  دخترک  سقف.  به  چسباندند  را  سرشان  رویي ها  و  بود 
چندش آوردند پشت به قورباغه ها نشست یکبار دیگر نگاه کرد 
قورباغه اي فقط چشمهایش از لجن بيرون زد. زیري ها دست و 
پا زدند پاگداشتند روي زیرتري ها باالسري ها را پس زدند و به 

توري رسيدند قورباغه اي تف کرد به توري و گفت غور
براي چه مي خندي  -

تف مي کند و فحش مي دهد  -
قورباغه اي تف کرد توي صورت قورباغه اي  پسر گفت خفه 

مي شوي
باز هم در مي آورد من که چيزي نگفتم   -

لباس آهني را سرپا نگه داشت
نکند موقع بلوغ ات است  -

قورباغه ها توي هم لوليدند این طرف برکه ندارد و آن طرف 
رود در سطل که باز شود جز دریا راه دیگري نمي ماند گفت خبر 

داري؟  پشت به پسر نشست
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داستان کوتاه 

امشب مي آیند   -
لرزاندش  خبر  سرماي  بود  گرم  هوا  نشست  پسر  به  رو 

مجسمه آهني از دستش ول شد مجسمه سرنگون شد 
-  دوباره بگو 

مي خواهند اندازه بگيرند   -
دروغ گو   -

اآلن غروب بود و چند ساعت دیگر اینجا هستند 
من که نفهميدم از اول مي گویي  -

شمع تولد دختر بلند و زیبا و سالم کنار شمع تولد پسر زیر 
ميز سنگي بود اشک دختر حاال باور کرد و راه گرفت شمع پسر 

را فوت کرد
حسابي آب شده  -

شاخه گلي توي زیر شمعي کاشت کارد تولد کنار کيک بود 
را  بسته هاي هدیه  بود  بود صورتي  قرمز  بود  کارد سفيد  ربان 

روي ميز گذاشتند هدیه  ما توي روزنامه بود خبرها را ورق زد
غلط مي کنند بيایند  -

عکس جوشکار عکس ویژه امروز بود نوبل مي گرفت
کي ها هستند  -

آهن گرها  جوشکارها  خياط ها  دکترها  همه شان   -
زمين شناس ها

دیگر  -
فيزیکدانها  -

آن پدر سگ ها دیگر براي چه   -
سکوت پسر را جواب داد

دوماهه تجویز کردند که   -
ما  آرزوي  خواند  زد  ورق  را  پيش  سال  سه  روزنامه  پسر 
درآورد جلو  پاکت یک مشت حشره  توي  از  سالمت شماست 
مي کرد  هدف گيري  درست  قورباغه ها  زبان  گرفت  قورباغه ها 
چند مشت پاشيد روي توري ها قورباغه دم دار را برداشت قشنگ 
است نه دختر خرما خورد و گفت اندازه این هم مخ ندارند هسته 

را انداخت الي خرماها
چه مخي؟ اندازه اي هم انرژي ندارد  -

حشره استخواني را به قورباغه داد وگفت سگ من است
کجا صحبت ویزیت و نسخه بعدي بود  -

باورت  چرا  گفت  لجن  توي  گذاشت  و  بوسيد  را  قورباغه 
دارم  اورانيوم  دارم  قند  دارم  سل  خورده ام  سرما  من  نمي شود 
گفت  آهني  لباس  به  دختر  کرده  اوت  هسته اي ام  طاعون 
مي خواهند یکي دیگر بدوزند که هردو ساکت شدند موج ها که 
نشست کردند دریا که آرام گرفت نوبت موج فرش ها شد تا زیر 

پاي پسر و دختر مي آمد
بگو خوب خوب شدم  -

-  نمي فهمند
پس فرار کنيم   -

هر جا برویم هستند   -
براي چه بيایند   -

از این به بعد موج فرش ها صدف مي آورند فرش پهن مي شد 
و لوله مي شد و صدف ها شن نشين مي شدند

بد بود تجویز نمي کردند  -
سکوت آهني پسر جواب داد دور مهره پيچ چرخاند

اصاًل براي من هم بدوز  -
المذهب ها جوش مي دهند  -

چرا پيچ و مهره نباشد  -
نتوانم در بياورم  -
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حتمًا سبک و راحت مي دوزند  -

دم خداحافظي سگ پسر افتاد در سطل را برداشت و حاال دسته قورباغه ها دم دار و بي دم فنري مي رفتند دریا از پشت صخره 
گفت بيایم 

رفتند   -
اجازه ام را گرفتي صدف نشان ام بدهي نه آن لجن زده ها را 

صداي شلپ شلپ آمد بچه قورباغه اي ته سطل دست و پا مي زد کمي که باال مي آمد سر مي خورد حتمًا فنرش شکسته شاید 
هم بلد نيست بپرد خيلي آرام سطل را خواباندند عجيب بود مي خزیدند و نه طرف دریا که به سمت خشکي مي خزید  موج ها 

صدف هاي زیادي آوردند پاچه شلوار را تا زیر زانو تا زدند و پا برهنه شدند دختر پایش کرد  
باز که مي ترسي بميرم  -

در نياوریم   -
هنوز هم نمي داني که من فوالدي ام   -

دختر هم لبخند زد پا برهنه شد و سطل را برداشت و رفتند پوتين آهني تا قوزک به گل نشسته بود موج عقب نشيني کرد 
ساحل صدف پوش شد پسر بيل را توي سطل خالي کرد

چه خوشگل است مال من  -
همه سطل ها مال تو   -

همين چند تا بس ام است طال است  -
براي گردن بند مي خواست بيشتر سطل ها را پر کردند  دختر گفت براي آن بيچاره ها هم بگذار سطل بعدي را پر کردند

آن ها چه  -
این جا نمي آیند   -

براي آنها هم ببریم   -
همه را مي بریم   -

خودت چه   -
خرچنگ ها واجب ترند   -

آن ساحل کم صدف بود سطل ها را خالي کردند با پا پخش کردند و منتظر آمدن خرچنگ ها شدند بند انگشت را توي صدف 
کرد صدفي هست که من بروم تویش پسر صدف را قاپ زد  و سوت کرد توي دریا 

فقط آرزو بود  -
این هم شد آرزو  -

پس چرا خانه خرچنگ هاست   -
پسر سنگي را بلند کرد خرچنگي الي سنگها بود موقع خطر، گرما و سرما خواب و تاریکي از دست ترس و دشمن و آژیر و 
بيماري و روزنامه امن ترین جاي دنيا فقط همين جاست باران شروع شد نشانه آمدن خرچنگ ها. صدف کهنه را درآورد دخترک 
بعد ساحل خرچنگ پوش شد  کرد کمي  دانه پاش  را  گردن بند  است صدف هاي  معصوم  و  اسم اش چقدر ظریف  برعکس  گفت 

خرچنگي نو پوشيد تنگ بود بعدي را پرو کرد تنگ تر بود بعدي گشاد بود این یکي اندازه شد.
  



54

حال خوب

زهرا خوش لهجه

اردیبهشت عالوه بر هوای پاک و عالی، ماهی پر از چهره های 
ادبيات  برجسته و مطرح و ماندگار در حوزه های علمی و هنری و 

است. چهرهایی چون سعدی و شيخ کلينی و.....

اینان در دوره خود سرآمد شدند و از هزاران انسان هم عصر  خود 
پيشی گرفتند و تا ابد نامشان درخشيد. در روزگاری زیستند که فقر و 
بی سوادی بود .همچنين ظلم و غارت بود. اما آنان عالم و دانا شدند. 
شاید هيچ وقت فکر نمی کردند که اینقدر نامدار شوند، آنان فقط در 

مسيری که قدم گذاشته بودند پویا و با هدف حرکت کردند.

در عصر حاضر هر کسی برای خودش ایده آلی دارد، به چيزهایی 
فکر می کند که شبيه آرزو هستند، چيزهایی دست نيافتنی و رمانتيک 
گاهی هم آدم خنده اش می گيرد از تصورات خودش،گاهی هم غصه 

می خورد که چقدر از این تصورات دور است.

و  می بندند  همت  کمر  آرزوهایشان  به  رسيدن  برای  بعضی ها 
تالش می کنند. ولی بعضی دیگر نه، فقط می نشينند و حسرت می 
خورند. دیگران را مقصر می دانند، از همه عصبانی هستند و خشم   
بقيه  دارند. کال فکر می کنند که  دیگران  به  نسبت  کينه ای خاص 
حقشان را خورده اند و طلبکارند. این ها بنظرم هميشه در حسرت می 

مانند و حال دل شان هيچ گاه خوب نيست.

خداوند به همه انسان ها زمان برابر داده است. یک روز 24 ساعته؛ 
که هر کسی مسئول آن است و اجازه دارد که آن را تقسيم کند و 
هر بخشی را برای انجام کاری قرار دهد. آدم ها مختارند تا کارها را 
انتخاب کنند و آن ميزان که دوست دارند، برای آن ها وقت بگذارند. 
بيایيد یک فرد تنبل را فرض کنيم. او نيز کلی آرزو و خواسته دارد، 
خيلی چيزهاست که دلش می خواهد. اما این که فقط در حد خواسته 
و آرزو می ماند، مهم است.آدم تنبل صبح دیر از خواب بيدار می شود 
پس بخشی از 24 ساعت را با خواب می گذراند، وقتی هم که بيدار 
می شود ، مدتی مشغول تصميم گيری است که برخيزد یا برنخيزد ! 
اغلب کارهای پيش پا افتاده را بهتر از کارهای اصلی انجام می دهد. 
برای برخی از کارها که وقت کمی نياز دارند، زیاد وقت می گذارد. 
در حالی که نتيجه افزایش نمی یابد.کارهایی را انتخاب می کند که 
یا توانش را ندارد یا انجامش باعث پيشرفت او نمی شود. در نهایت 
هم چون در پایان روز به آرزوهایش نزدیک نشده و آنچه می خواسته 

را  احساس  این  و  ندارد  رضایت  و  شادی  احساس  نداده،  رخ 
برای فردا ذخيره می کند، و دوباره دیر بيدار می شود و دیر بيدار 

مي شود و دیر بيدار مي شود ....

حاال بيایيد یک فرد پر تالش و اميدوار را در نظر بگيریم 
معموال قبل از خورشيد بيدار می شود، هنگام طلوع خورشيد در 
از 24 ساعت مدت  او  مسير برای رسيدن به محل کار است، 
کمی را برای خواب استفاده می کنند. در طول روز چندین کار 
را انجام می دهند. از قبل برنامهریزی کرده و برای کارها به 
تناسب اهميت آن ها وقت می گذارد. به دست آوردن نتيجه هم 
برایش مهم است و کارها را نيمه کاره رها نمی کند. همچنين 
برای شروع کارها به خودش و توانایی هایش و محدودیت هایش 
موارد  بعضی  در  که  این  از  و  را می شناسد  آن ها  و  دارد  توجه 
ناتوان است، شرمنده نيست و سعی در انکار یا کتمان آن ندارد، 
بلکه می پذیرد که در بخشی ناتوان است. این پذیرش موجب 
می شود که او با شرایط کنار بياید و تمرکزش را بر روی بخشی 
از توانایی هایش بگذارد و از آن ها استفاده می کند و کارها را با 
خيال  البته  می دهد.  انجام  و  می کند  برنامه ریزی  آن  به  توجه 
پردازانه هم فکر نمی کند، بلکه واقع بينانه به مسائل می نگرد و 

پس از ارزیابی آن حرکت می کند. 
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او بلد است فکرهای مخرب را که موجب کاهش 
انگيزه های  براند و  انگيزه در او می شود را به عقب 
خود را حفظ می کند، هر وقت که خسته می شود، کمی 
عقب می آید، می نشيند، استراحت  می کند و مسيرش 
را باز بينی می کند. با انرژی دوباره شروع می کند و ....
به آدم های موفق که نگاه کنی، زندگی پر از فراز 
گاهی  و  بارانی  چشم های  گاهی  داشته اند،  نشيب  و 
قلب های مملو از شادی و گاهی لب های غرق خنده 
و رضایت از موفقيت بدست آمده دارند. رضایت آن ها 
شاید از نتيجه نباشد. در حقيقت رضایت آن ها از تالش 
بی وقفه و صادقانه ایست که داشته اند. آن ها خودشان 
می دانند که کم کاری نکرده اند و هيچ مسير احتمالی 
تلف  را  زمانی  هيچ  و  نکرده اند  رها  امتحان  بدون  را 
نکرده اند و با تمام وجود و اميدوار مسيرشان را پيموده اند. 
و  تفکر  شيوه  این  نيست.  برانگيز  تحسين  بنظرتان 
نتيجه های  انسان ها کمک می کند که  به  رفتار حتما 
باشند. خوبی دریافت کنند و احساس رضایت داشته 
خواندن  برای  خوبی  حنجره  کسی  اگر  مثال 
خوانندگی  صرف  را  هزینه اش  و  وقت  تمام  ندارد، 
را تجربه  نتيجه نمی رسد و شکست  به  احتماال  کند، 

می کند و احساس درماندگی می کند.  پس بيایيد با هم نتيجه گيری کنيم.
حال خوب یعنی رضایت از خودمان و عملکردمان. حال خوب وقتی 
ایجاد می شود که ما به آرزوهای مان برسيم. برای رسيدن به آرزوها باید 
برای  کرد.  حرکت  برنامه ریزی  آن  طبق  و  کرد  برنامه ریزی  آن  برای 
انجامش باید توانایی داشت و قبل از آن باید توانائی هایمان را بشناسيم 
ماست.  داشته های  همان  ما  توانایی های  باشيم.  راست  رو  خودمان  با  و 

==
بزرگی می گفت : با داشته هایت زندگی کن!!!

بنابراین ابتدا با خودمان صادق باشيم و به داشته هایمان توجه کنيم و حرکت 
کنيم. آرزوها از ما مشتاق ترند تا به آغوش ما برسند وحال دل ما را خوب کنند.  

حال دل همگی خوب!!
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سرگرمی - طالع بینی و شخصیت شناسی

مهدی اسامعیلی راد

متولدین فروردین

زن و مرد متولد فروردین ماه در اردیبهشت سال 99 تفریح و گردشی 
خواهید داشت که می تواند همراه با دوستان یا خانواده باشد. در محیط 
کارتان شخصی وجود دارد که به شما حسادت می کند و مدام در حال بد 
جلوه دادن شماست که باعث ناراحتی شما می شود، مراقب باشید تا دردسر 
شغلی و کاری برای تان به وجود نیاورد. اگر منتظر خبری از کسی هستید که 
آن شخص متولد زمستان است و در حروف اسمی اش )ه، ح( وجود دارد، 
این خبر به شما می رسد و از شنیدن این خبر احساس سربلندی می کنید.

متولدین اردیبهشت

در ماه اردیبهشت 99 مسافری از راه دور خواهید داشت که از دیدنش خوشحال 
می شوید. تا هفت وعده دیگر در مسیر بخت و اقبالتان گشایش خواهید داشت، 
خصوصا اگر باالی سی سال و مجرد هستید. فال ماهانه اردیبهشت 99 برای زن 
و مرد متولد اردیبهشت ماه بسیار جالب است و اگر برای حل مشکل تان قصد 
دارید به کسی رو بزنید، بهتر است فعال دست نگه دارید. با یک آقا در خانواده 
درگیری لفظی خواهید داشت، مراقب باشید هر حرفی را نزنید. در ماه اردیبهشت 
بیایید. بیرون  آن  از  سربلند  انشااهلل  که  می گیرید  قرار  آزمایش  مورد   99

متولدین خرداد

است.  خوب  تقریبا  خرداد  متولدین  برای   99 سال  اردیبهشت 
فکر  او  به  شما  و  است  رفته  زندگی تان  از  است  مدتی  شخصی 
کاری  و  مالی  ارتباط  سبب  به  و  می کند  فکر  شما  به  نیز  او  می کنید، 
وعده  پنج  تا  اتفاقات  این  می شود،  شروع  نو  از  رابطه تان  دارید،  که 
حامل   1399 اردیبهشت  در  ماه  خرداد  متولدین  می دهد.  رخ  دیگر 
کنید! تامل  آن  در  است  الزم  که  بود  خواهید  شخصی  برای  خبر 
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متولدین تیر

کسی که متولد تیر است در اردیبهشت امسال تغییرات خیلی خوبی در 
مسائل کاری و احساسی تان به وجود می آورد. شما را به آرامش می رساند 
و مورد حمایت قرار می دهد. سوالی در ذهن دارید که تا کنون هنوز به جواب 
نرسیده اند. اما طی روزهای آتی شرایطی پیش می آید که به جواب صحیح 
دست می یابید. جرقه ایی در ذهن تان می زند که الزم است آن را به طور 
جدی دنبال کنید و مطمئن باشید که در سایه تالش به موفقیت می رسید.

متولدین مرداد

نحوه  که  دارید  رو  پیش  را  مسائلی  هستید  ماه  مرداد  متولد  اگر 
از مشورت  راه  این  در  و مهم است پس  کننده  تعیین  آن ها  با  مواجهه 
درگیری  دچار  ماه 1399  اردیبهشت  در  نکنید.  افراد ذیصالح غفلت  با 
کاری،  مسائل  برای  است  ممکن  که  می شوید  خوردی  اعصاب  و 
سیاست  و  صبوری  مسائل  این  حل  برای  باشد.  قانونی  یا  احساسی 
مرداد  متولد  مرد  و  زن  هستید،  ناامید  مسئله ای  بخاطر  است.  الزم 
می شود. دیده  گشایش  چون  کنید  فراموش  را  ناامیدی  است  بهتر 

متولدین شهریور

اگر متولد شهریور هستید و می خواهید از طالع تان در اردیبهشت 99 
از اعضای خانواده تان  یا یکی  برای شما  بدانید که  باید  بیاورید  سر در 
است.  خانواده تان  اعضای  یا  شما  میل  باب  که  می شود.  دیده  ازدواج 
پسری با قد متوسط و سبزه رو پیشنهاد کاری یا عاطفی به شما می دهد 
در  جدیدی  اتفاق  است  قرار  می شود.  دیده  خوب  بسیار  شما  برای  که 
و  است  کرده  درگیر  سخت  را  ذهن تان  بنابراین  بدهد.  رخ  زندگی تان 
نگرانی بیش از حدی دارید. اما اگر کمی دقت کنید و از تجربیات دیگران 

نیز استفاده کنید خواهید دید که چه راحت می توانید از پس آن برآیید.
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سرگرمی - طالع بینی و شخصیت شناسی

متولدین مهر

 1399 اردیبهشت  ماهانه  فال  مهر،  ماه  در  شده  متولد  مرد  و  زن 
بسیار  آرزوی  یا  و  نیت  رویا،  یک  است.  جالب  و  رویایی  بسیار  شان 
در  دارد.  نیاز  زمان  به  مسئله  این  البته  می یابد،  تحقق  بزرگ تان 
مدت  دراز  در  که  کرد  خواهید  امضا  را  سندی   99 سال  اردیبهشت 
کنجکاو  مسائل  سری  یک  به  نسبت  داشت.  خواهد  خوبی  نتیجه 
را  خود  است  بهتر  اما  بیاورید  در  سر  آن  از  می کنید  سعی  و  هستید 
کنترل کنید چون این کنجکاوی ممکن است باعث دردسر شما بشود.

متولدین آبان

آبان ماهی ها در اردیبهشت ماه سال 99 گردش و سفر تفریحی خواهند 
داشت. کسی که در حروف اسمی اش حروف )و( )ر( وجود دارد، قصد 
دخالت در زندگی شما را دارد بهتر است لجبازی نکنید و با سیاست و زبان 
نرم عمل کنید تا این شخص از شما دور و رنجیده خاطر نشود. شخص 
مقابل نسبت به شما سرد و بی تفاوت شده است، ممکن است مقصر این 
بها بدهید. باشید، بهتر است کمی به شخص مقابل  اتفاقات خود شما 

متولدین آذر

راجع به کار و تحصیل و آینده و گذشته خود فکر می کنید، نگران نباشید 
گذشته را رها کنید چون روزهای بسیار خوبی در اردیبهشت ماه 99 برای تان 
دیده می شود. چشم انتظار و منتظر دیدار و تماس با شخص احساسی تان 
گشایش  موجب  که  می  شود  پیشنهاد  شما  به  جدیدی  کار  هستید. 
پنجره های تازه به روی شما می شود. اگر زن یا مرد متولد آذر هستید در 
اردیبهشت امسال اختالف نظر با دوستی دارید که به زودی برطرف خواهد 
شد اما الزم است برای جلوگیری از تکرار آن دقت بیشتری داشته باشید.
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متولدین دی

جالبی  بسیار  طالع  شمسی  هجری   99 اردیبهشت  در  ماهی ها  دی 
به آسانی،  نه  اما  به چیزی که مورد نظرتان است خواهید رسید  دارند. 
پس صبر کنید تا همه چیز در زمان مناسب اتفاق بیافتد. خودتان ذهِن 
درگیری دارید و مدام نگران هستید، برخی از این نگرانی ها درست است 
به  دارید  که  غصه ای  و  غم  نباشید.  نگران  پس  هستند،  نیز  موقت  اما 
زودی از بین می رود. در این روزها با ماجرای جالبی روبرو خواهید شد 
که زندگی تان را از یکنواختی خارج می کند. طی روزهای ماه اردیبهشت 
پرستاری و مراقبت از عزیزی برای تان پیش بینی می شود که شکر خدا 
این کار را به بهترین وجه ممکن انجام می دهید و سربلند خواهید شد.

متولدین بهمن

بهمن ماهی های عزیز در نخستین روزهای اردیبهشت 99 و اواسط 
شادی  و  شور  می شود  موجب  که  می کنید  دریافت  را  پیامی  بهار  فصل 
اندرزهای  و  پند  خیر خواهی  ناامیدی شود. شخص  و  جایگزین رخوت 
جالبی برای تان دارد که باید آنها را آویزه ی گوش قرار داده و جامعه ی 
عمل بپوشانید. دعای خیر خانمی پشت سر شما است و این دعای خیر 
باعث می شود از یک سری غم و غصه ها و مشکالت مالی خالص شوید. 
آینده بسیار خوبی برای تان دیده می شود، خصوصا در روابط عاطفی تان.

متولدین اسفند

فال ماهانه اردیبهشت 99 برای متولدین آخرین ماه سال یعنی اسفند 
بسیار مهمانی و خوشحالی برای تان دیده می شود. در مسائل مالی بهبود 
خواهید داشت. عده ای در زندگی شما دخالت های بی جا دارند، که از بین 
می رود. هر نیتی که دارید، تلفنی شما را در این باره سوپرایز می کند. همکار 
با  یا همشاگردی جدیدی به جمع تان می پیوندد که معاشرت و دوستی 
وی افق تازه ای را پیش روی شما قرار می دهد که در زندگی تان مفید و 
موثر خواهد بود. اگر مرد متولد اسفند هستید در اردیبهشت اتفاق مثبتی 
برای تان رخ می دهد که حاصل تالش و کوشش چندین ماهه شماست.
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 فرم عضویت

همراهان گرامی مجله ذهن آویز
اولين باشيد!

به محض نشر نسخه الکترونيکی ذهن آویز آن را دریافت  کنيد!
کافی است اطالعات زیر را به آدرس ایميل ما ارسال کنيد.

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایميل جهت ارسال اطالعات

نام: 

نام خانوادگی:
سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:
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