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دکرت انیس خوش لهجه صدق

این روزها که همه جا عطر تالش و کار و فعالیت آخر سال پیچیده است، نشاط این ماه با جشن پیروزی انقالب اسالمی 
و تولد چهل  و یک سالگی انقالب دوصد چندان شده است. روزهایی بسیار خاطره ساز و به یادماندنی که چیزی جز وحدت و 

همراهی و همدلی و میهن پرستی را در بین مردم ایران عزیز نمی توانستیم شاهد باشیم.
روزهای ترس و اضطراب قبل جای خود را به شادی و برداشت دست رنج مجاهدت ها و تالش ها داد و مردم یکپارچه 
برای ساختن ایرانی آباد و آزاد هم قسم شدند، هرچند که پس از گذر سال ها و علی رغم رنج فراوان هنوز دشمنی ها و دسیسه ها 
زحمات و مشقات فراوانی را برای مردم ایران به همراه دارد و تحریم ها و جنگ اقتصادی پس از جنگ نظامی سال هاست که 
مردم سرزمینم را تحت فشار قرار داده است اما از آنجا که ایرانیان همواره بزرگ بوده اند و بزرگ زیسته اند و اندیشمندان و 
ادبیانی چون فردوسی و امیرکبیر را در حافظه تاریخی خود داشته اند، می توانند این مسیر را نیز به موفقیت طی کنند و تمام 

موانع را پشت سر بگذارند.
در این شماره با مروری بر حوادث این ماه در سال 57 و جشن پیروزی انقالب اسالمی سری به جشنواره فیلم فجر 
زدیم و تعدادی از فیلم های حضور یافته در جشنواره را معرفی کردیم. همچنین به معرفی حکیم فرزانه ابوالقاسم فردوسی و 

سیاستمدار وطن  پرست امیرکبیر به شکل اجمالی پرداختیم. 
در ادامه از دریانوردی و دستاوردهای گسترده مرتبط با فضانوردی به مناسبت روز فناوری فضایی پرداخته و بیشتر  مطالب 

ماهنامه را با رنگ و بوی دریا و آرامش و طبیعت دریایی و تفریحات دریایی نگاشتیم.
و  انتخاب کردیم  معنویت و سالمت  این شماره فرهنگ،  ماه شعار  این  وقوع رخدادهای فرهنگ ساز طی  به  توجه  با 
معتقدیم برای داشتن ایرانی آباد و آزاد نیاز به تربیت نیروهای متخصص و سالمت روان فردی است که در میان سخن گفتن 

از سبک های فرزندپروری را خالی را از فایده ندیدیم.
همچنین با توجه به فشارهای موجود در جامعه در بحث اقتصادی به گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری )مدظله( 
در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره داشتیم و در پی آن به بیماری کرونا که از مباحث جدی امسال و این روزها نیز است، 

پرداختیم. امید است مورد توجه خوانندگان عزیز قرار گیرد.
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ایامن بنکدار

فرهنگ معنویت سالمت 

پرورش  او  دامان  در  و  هستند  فردوسی  فرزاندان  ایرانیان 
یافته اند؛ چرا که شاهنامه، نامه هزاره های فرهنگ و هنر ایرانی 
است. اگر فردوسی در تاریخ سربرنمی آورد و شاهنامه را نمی سرود، 
چه بسا ایرانیان امروز با زبان شورانگیز و شیرین فارسی سخن 

نمی گفتند.

گفته شده است که »روزی از محّمد حسنین هیکل، نویسنده 
درخشان  پیشینۀ  آن  با  مصریان  شما  پرسیدند  مصری،  مشهور 
فرهنگی چه شد که عرب زبان شدید؟ گفت، ما عرب زبان شدیم 

برای اینکه فردوسی نداشتیم...«.

عربی  رواج  و  ایران  در  عربی  زبان  نفوذ  رغم  علی  چرا  اما 
نویسی در این دیار و تألیف کتاب های بسیار به این زبان توسط 

ایرانیان، عربی زبان رسمی مردم ایران نشد؟

تاریخ گواهی می دهد که ایرانیان، فارسی را به همت بزرگان 
با  که  حرکتی  داده اند.  گسترش  و  کرده  حفظ  اندیشمندانش  و 
یعقوب لیث صفاری سر سلسله دار صفاریان و با جمله سخنی که 
نویسندگان  به شاعران و  باید گفت؟، خطاب  نیابم چرا  اندر  من 
دربارش آغاز شد و با رودکی و دقیقی و عنصری سنگ بنای آن 
گذاشته شد؛ و با فردوسی و شاهکار جاودانه اش شاهنامه به اعتال 

و سترگی رسید.
سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ، تلخ و شیرین بسیاری را 

چشیده و فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده است.

فردوسی برای مقابله با تسلط ستمگرانه و برتری جویی های 
غیرایرانیان، مفاخر قومی و وصف تمدن باستانی ایران را زنده 
کرد و توانست حس دفاع از کشور را در بسیاری از مردم زنده 

کند.
تأثیر شاهنامه در روح و فکر ایرانی قبل از هر چیز از لحاظ 
وطن دوستی و سلحشوری است به نحوی که هیچ ایرانی پاکیزه 
ابیاتی از شاهنامه نمی تواند از احساسات و  سرشتی با خواندن 
دالوری  و  سلحشوری  به  و  بماند  برکنار  وطن دوستانه  تأثرات 

گرایش نیابد.
فردوسی را باید از جمله قهرمانان ملی ایران به شمار آورد، 
شاعری گرانقدر که جانی تازه به کالبد زبان فارسی دمید و به 
ابوالفضل خطیبی »به مدد تجربه مندی های گذشته  باور دکتر 
با  و کار عظیم خود زبان فارسی را به مرحله تثبیت رسانید و 
سرودن شاهنامه توانست زبان فارسی را از نفوذ واژه های بیگانه 
حفظ کند و ساختار و هنجارهای نحوی زبان فارسی را از گزند 

بی هنجاری ها نگاه دارد.

زبان فارسی بالندگی خود را مدیون شاهنامه فردوسی است 
و به همین دلیل است که نام فردوسی با ماندگاری زبان فارسی 

گره خورده است«.
دکتر خالقی مطلق شاهنامه پژوه و مصحح معتبرترین نسخه 

شاهنامه فردوسی به عنوان یک ایرانی معتقد است که:
ما )بخشی از( ملیت خودمان را مدیون زبان فارسی هستیم 
و زبان فارسی را نیز تا اندازه زیادی مدیون شاهنامه  فردوسی 

هستیم.
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بی نیازترین  و  پرمایه ترین  از  یکی  فردوسی  شاهنامه 
گنجینه های زبان پارسی از نظر در برداشتن لغات و اصطالحات 
ادبی است و بی شک از این جهت بزرگترین و نخستین کتابی 
است که پاسدار کلمات درست و زیبای زبان فارسی شده و با 
پذیرش انبوه این کلمات در سینه فراخ خود، آن ها را با صحت 
وسیله  فارسی  زبان  است.  سپرده  بعدی  نسل های  به  امانت  و 

استحکام، اتحاد و ارتباط طوایف گوناگون ایرانی است.
شاهنامه فردوسی چنان مایه و پایه زبان فارسی را غنی و 
محکم کرده که جایی برای فراموشی این زبان در تاریخ نمانده 
مدد  به  را  فردوسی  شاهنامه  که  است  اساس  همین  بر  است. 
زبان فارسی، از پایه ها و بنیادهای اتحاد قومی ایرانیان نیز به 

شمار می رود.

سال ها باید می گذشت تا اهمیت واقعی کار فردوسی روشن 
شود و اثر سترگش جایگاه شایسته خود را در تاریخ ایران زمین 
بیابد. شاهنامه شاهکار حماسی فردوسی اثری است که گذشته، 

فرهنگ و هویت ایرانیان را تا به امروز حفظ کرده است.

ایران را  تاریخ گذشته  با نوشتن شاهنامه نه تنها  فردوسی 
برای خود نگه داشته، بلکه برای تمام ایرانیان این تاریخ را در 

طول تمام سده ها  زنده نگه داشته است.

فردوسی  اگر  است.  ایرانی  اسطوره های  کتاب  شاهنامه   
اسطوره ها  این  از  بسیاری  به  امروز  نمی سرود،  را  شاهنامه 

دسترسی نداشتیم.
گذشته از این، شاهنامه کتاب داستان های کهن ایرانی است 
کتاب آداب و رسوم و آئین های کهن نیاکان ماست. فردوسی 
سی سال بی وقفه کار کرد تا شاهنامه را به پایان برساند. شاهنامه 

تقویم مصور حماسه و تاریخ و فرهنگ ایران زمین است. 
نامید  اسطوره سرا  و  تنها یک شاعر  نمی توان  را  فردوسی 
چرا که او در پشت شعر و اسطوره، در پشت این اشعار فاخر و  
وزین و به مدد زبان شیرین و رسای فارسی، یک ملت را دوباره 
نبودند که  ایرانی  اسطوره های  تنها  فردوسی  در خیال  ساخت. 
در کلمات او جان تازه می گرفتند بلکه ایرانیان بودند که شکل 

می گرفتند و بارور می شدند و می بالیدند.

به همین دلیل شاهنامه آیینه بخشی از هویت ایرانیان است 
و هر ایرانی برای دیدن خود و هویت فرهنگی خود نیازمند آیینه 
شاهنامه است. ایرانیان با کلمات فردوسی دوباره روییدند، رشد 

کردند و زاییده شدند.

ایران در تاریخ خود سرزمین سرود بوده است و بزرگ ترین 
شاهکارهای ادبی جهان را پدید آورده است؛ اما از میان دفترهای 
شعر شاعران بزرگ ایرانی همچون حافظ، سعدی، خیام، نظامی، 
خاقانی و مولوی، و سایر سخنوران بزرگ فارسی، چرا محققان 
ایرانی  راستین  معیار  را  شاهنامه  او  عظیم  شاهکار  و  فردوسی 
این  سروده های  که  چرا  دانسته اند؟   ماندن،  ایرانی  و  بودن 
بزرگان تنها گوشه ای از ایران و ایرانی را نشان می دهد. تنها در 
»شاهنامه« فردوسی است که سرشت و نهاد ایران را به شکلی 

گوهرین می توان یافت.
شاهنامه نه تنها برای ایرانیان بلکه برای جهان، حائز اهمیت 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  بشری  ذات  و  اساس  که  چرا  است 
است. شاهنامه بر روی نقطه اصلی بشری دست گذاشته و آن 
جدال نیکی با بدی است. تفکر »شاهنامه« بر این محور چیرگی 
نیکی بر بدی است. اندیشه مهم و محوری شاهنامه فردوسی، 

»خرد« است.

شاهنامه حکیم توس، گنجینه خرد و دانایی است و سراسر 
آن، درس انسانیت و اخالق و فضیلت است. آزادگی و گردن 
ـ  انسانی  ثابت  اصول  ناحق،  برابر  در  نشدن  تسلیم  و  فرازی 

اخالقِی تمامی پهلوانان شاهنامه است.

جهان رکده ام از سخن چون بهشت
                            ازین بیش تخم سخن کس نکشت

بنااهی آباد رگدد رخاب
                            ز باران و از اتبش آفتاب

پی افکندم از نظم، کاخی بلند
                           هک از باد و باران نیابد زگند

نمیرم، ازین پس، هک من زنده ام
                         هک تخم سخن را رپاکنده ام
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شبنم طهامسبی بالی النبی االرکم
محمد رسول اهللمحمد رسول اهللمحمد رسول اهللمحمد رسول اهللمحمد رسول اهللمحمد رسول اهللمحمد رسول اهللمحمد رسول اهلل

د بن َعبُدالّل بن َعبُدالُمّطلِب بن هاشم )عام الفیل۱۱ق(  ُمَحَمّ
پیامبر اسالم، نبی اکرم صل الل علیه و آله از پیامبران اولوالعزم و 
آخرین پیامبر الهی که معجزه اصلی ایشان قرآن کتاب راستی و 
هدایت بشر است و مردم را به یکتاپرستی و اخالق نیک دعوت 

کرد. 

حضرت محمد )ص( در جامعه ُمشرک جزیرة العرب به دنیا 
آمد، اما از بت پرستی و نزدیک شدن به زشتی های رفتاری رایج 
واال  جایگاه  دارای  کودکی  از  که  او  می کرد.  پرهیز  جامعه  در 
در میان مردم مکه بود و در نوجوانی جز به راستی و امانت و 
پاکی از او یاد نمی کردند، در چهل سالگی به پیامبری رسید و 
مهمترین پیامش دعوت به توحید بود. پیامبر اکرم )ص( از سوی 
پروردگار به رسالت نایل آمده بود و هدف از بعثت تکمیل فضایل 
اخالقی بود. مشرکان مکه سال ها او و پیروانش را آزردند، ولی 
سال   ۱۳ از  پس  )ص(  محمد  برنداشتند.  دست  اسالم  از  آنان 
از  فراوان  مشقا های  و  رنج  تحمل  و  مکه  در  اسالم  به  دعوت 
سوی بت پرستان مکه، به مدینه رفت و این هجرت، مبدأ تاریخ 

اسالمی شد. 

با کوشش پیامبر )ص( تقریبا تمام شبه جزیره عربستان در 
زمان حیات او به اسالم گروید. در دوره های بعد، گسترش اسالم 

ادامه یافت و به تدریج اسالم دینی جهانی شد. 

سفارش  مسلمانان  به  )ص(  پیامبر  ثقلین،  حدیث  براساس 
کرد که پس از وی به قرآن و عترت او پناه ببرند و از آن دو جدا 
نشوند و در مناسبت های گوناگون، از جمله در واقعه غدیر، امام 

علی )ع( را جانشین خویش معرفی کرد. 

حدود  و  کرد  ازدواج  خدیجه  با  سالگی   ۲5 سن  در  پیامبر 
۲5 سال با او زندگی کرد. پس از وفات خدیجه )س(، پیامبر با 
همسران دیگری ازدواج کرد. فرزندان پیامبر از خدیجه و ماریه 
بودند و همه آن ها جز فاطمه الزهرا )س( در زمان حیات پیامبر 
از دنیا رفتند و همین باعث شده بود مشرکان پیامبر را ابتر یعنی 
دنباله  بدانند و سوره کوثر درخصوص وجود  ادامه نسل  بدون 

نبوت و در شان حضرت زهرا )س( نازل گردید.

نسب،کنیههاوالقاب
مادر پیامبر اسالم، آمنه دختر وهب بن عبدمناف بن زهرة 
بن کالب است. شیعیان بر ایمان آمنه دختر وهب و عبدالل بن 

عبدالمطلب و اجداد رسول خدا تا آدم )ع( اجماع دارند.
کنیه  محمد )ص(، ابوالقاسم و ابوابراهیم است. برخی از القاب 
پیامبر اسالم عبارتند از: مصطفی، حبیب الل، صفی الل، نعمۀ الل، 
خیرة خلق الل،سیدالمرسلین، خاتم النبیین، رحمۀللعالمین، نبی اّمی

درباره زندگانی حضرت محمد )ص(، گزارش های فراوان و 
روشنی در متون تاریخی آمده و حوادث و رویدادهای زندگی او، 
در مقایسه با دیگر پیامبران، کامل تر و دقیق تر ثبت شده است. 
با این حال، همچنان برخی از جزئیات زندگی او روشن نیست و 

گاه ابهامات و اختالفاتی درباره آن ها وجود دارد. 

سفراولبهشاموپیشگوییراهبنصرانی
به  از سفرهای عمویش  در یکی  محمد )ص( در کودکی، 
شام، همراه وی بود و در بین راه در محلی به نام بصری، راهبی 
به  و  دید  او  در  را  پیغمبری  نشانه های  بحیرا  نام  به  مسیحی 
ابوطالب توصیه کرد که محمد را از آسیب یهودیان که دشمن 
وی هستند، محافظت کند. چون کاروان از بحیرا دور شد، وی 
محمد )ص( را نگاه داشت و گفت: تو را به الت و عزی سوگند 
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خانه کعبه در دوره جاهلیت هم در نظر عرب محترم بود. 
سالی سیل به درون کعبه راه یافت و دیوارهای خانه را شکست. 
را  حجراالسود  خواستند  وقتی  و  بردند  باال  را  دیوارها  قریش 
قبیله  هر  رئیس  شد.  اختالف  قبیله ها  سران  بین  کنند،  نصب 
باال  کار  سرانجام  کند.  خود  نصیب  را  افتخار  این  می خواست 
گرفت. بزرگان قبیله طشتی پر از خون آوردند و دست خود را در 
آن فرو بردند و این کار مانند سوگندی بود که به موجب آن باید 
بجنگند تا پیروز شوند. سرانجام پذیرفتند، نخستین کسی را که 
از در بنی شیبه داخل مسجد شود به داوری بپذیرند و هر چه او 
گفت انجام دهند. نخستین کسی که داخل شد محمد )ص( بود. 
را می پذیریم.  امین است، داوری وی  او  بزرگان قریش گفتند 
جامه ای  گفت:  )ص(  محمد  گفتند.  او  به  را  داستان  سپس 
بگسترانید. و چون چنین کردند حجراألسود را میان آن جامه 
گذاشت و گفت رئیس هر قبیله یک گوشه از جامه را بردارد، 
چون جامه را برداشتند و باال بردند، حجراالسود را برجای نهادند 
موقعیت  نشان دهنده  اتفاق،  این  از خونریزی جلوگیری شد.  و 
محمد )ص( در میان مردم مکه است. ایشان از جایگاه واالیی 
انسان ها در  به  به جهت حسن خلق و مهربانی و عشق ورزی 
پاکی و  به جهت  بود و دین اسالم  برخوردار  میان مردم مکه 

روی خوش پیامبر به سرعت گسترش یافت.  

می دهم آنچه از تو می پرسم پاسخ بده! محمد )ص( گفت: 
مرا به نام الت و عزی مپرس که هیچ چیز را چون این دو بت 

ناخوش نمی دارم. سپس بحیرا او را به خدا سوگند داد.

ِحلُْفالُْفضول
از وقایع مهم پیش از ازدواج محمد )ص(، شرکت در پیمان 
اهالی مکه هم پیمان  از  در آن جمعی  الفضول است که  حلف 
بستانند«.  را  او  و حق  کنند  »از هر مظلومی حمایت  تا  شدند 
پیامبر )ص( بعدها این پیمان را می ستود و می گفت اگر بار دیگر 

هم او را به چنان پیمانی بخوانند، به آن می پیوندد.

سفردومبهشام
گفت:  او  به  ابوطالب  بود،  ساله   ۲5 )ص(  محمد  وقتی 
»کاروان قریش آماده رفتن به شام است. خدیجه دختر خویلد، 
گروهی از خویشان تو را سرمایه داده تا برای او تجارت کنند 
و در سود آن شریک باشند. اگر بخواهی تو را هم می پذیرد.« 
سپس با خدیجه در این باب سخن گفت و او پذیرفت. از ابن 
اسحاق روایت شده که خدیجه، امانت داری و بزرگواری محمد 
)ص( را شناخته بود، به او پیام فرستاد که اگر آماده تجارت در 
مال من باشی، سهم تو را بیش از دیگران خواهم پرداخت. پس 
از این سفر تجارتی بود که خدیجه به ازدواج محمد )ص( درآمد. 
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سپیده اسالم پناه

corona
ویروس 

کرونا

انساني موجب عالیمی مشابه عالیم   ویروس کرونای 
درمان  هنوز  ویروس،  این  برای  می شود.  سرماخوردگي 
مشحص و مستقیم و یا واکسن جهت پیشگیری وجود ندارد. 
به  توجه  با  است.  واقعیت  این  گویای  کرونا  پیشرفت  فیلم 
مراقبت  دستورالعمل  جهان،  در  بیماری  این  پیشرفت  روند 
بیمار مشکوک به کورونا ویروس را وزارت بهداشت و درمان 
منتشر نموده است تا بتوان با رعایت آن از شیوع و پیشرفت 
بیماری و آسیب های ناشی از آن کاسته شود. یک کرونا ویرا 
باعث شیوع جهاني و سندروم تنفسي حاد بسیار سخت در 
سال ۲00۲ شد. کرونا ویروس هاي جانوري موجب بیماري 
در حیوانات اهلي مي شوند که از نظر اقتصادي اهمیت دارند 
و در حیوانات پست باعث عفونت هاي پایدار در میزبان هاي 
طبیعي خود مي گردند. چون کشت کرونا ویروس هاي انساني 
خوبي  به  آن ها  خصوصیات  علت  همین  به   ، است  مشکل 
از   ۲00۲ سال  در  که  ویروسي  کرونا  است.  نشده  شناخته 
مبتال به سندروم حاد تنفسي )سارس( جدا شد، در گروه دوم 
از این نوع بیماری قرار دارد. گروه متمایز آنتي ژني دیگري 
برونشیت  ویروس  نام  به  است  شده  یافت  گروه(  )سومین 
است  گرفته  قرار  بررسي  مورد  خوبي  به  که  مرغ ها  عفوني 
برخي  بین  متقاطع  واکنش  است.  آن شناسایی شده  نژاد  و 
وجود  جانوري  نژادهاي  از  بعضي  با  انساني  نژادهاي  از 

مي باشند.  هماگلوتینین  داراي  ویروس ها  این  از  بعضي  دارد. 
در آزمایشگاه ویروس شناسی دکتر ناجی جهت تشخیص آن 
در  می شود.  استفاده  مولکوالر  روش  به  ویرال  سریع  تست  از 
آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری تست های 
تشخیص بیماری های ویروسی با تعرفه دولتی انجام می شوند. 
زمان جواب دهی تست ها از بیست و چهار ساعت لغایت هفتاد 
و دو ساعت می باشد. به منظور ارتقا سطح بهداشت جامعه طرح 
اسالمی  ایران  الشأن  عظیم  رهبر  دستور  به  سالمت  تحول 
وزارت  و  جمهور  رئیس  شخص  به  خامنه ای  آیت الل  حضرت 
با کیفیت و سرعت  تا خدمات  ابالغ گردید  بهداشت و درمان 
سراسر  در  غربالگری  انجام  و  شود  ارائه  مردم  خدمت  الزم 
که  دانشوری  مسیح  بیمارستان  در  و  گردید  راه اندازی  ایران 
قطب علمی سل و بیماری های ریوی در ایران می باشد نیز در 
آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی مسیح  اجرا است. در  حال 
دانشوری بیماری آنفلوانزا به روش تست ویروسی مولکوالر سه 
روزه و با تعرفه دولتی انجام می شود. در تست تشخیصی مربوط 
به نمونه های اورژانسی مانند نمونه مایع نخاع زمان جواب دهی 
کلیه  می یابد.  کاهش  ساعت  چهار  و  بیست  زمان  از  کمتر  به 
بتوانند  تا  دارند  برآن  سعی  پزشکی  تیم های  و  درمان  پرسنل 
به کنترل و مدیریت این بیماری که هزینه های جانی و مالی 

زیادی را بر جامعه وارد می کند فائق آیند.
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بیماريزایي:
پاتوژنز  هستند.  اختصاصي  زیاد،  مقدار  به  ویروس ها  کرونا 
اکثر  به خوبي شناخته نشده است.  انسان  در  بیماري هاي آن ها 
کرونا ویروس هاي حیواني به سلول هاي اپي تلیال مجراي تنفسي 
و گوارشي حیوانات گرایش دارند. عفونت هاي کرونا ویروس در 

انسان معموال به مجاري فوقاني تنفسي محدود مي شود.
اپیدمي سال ۲00۳ گونه  ای از این ویروس، توسط بیماري 
تنفسي جدي، شامل پنومي و نقص تنفس پیش رونده مشخص 
شد. به نظر مي رسد که ویروس از میزبان غیر انسان منشا گرفته 
و قابلیت عفوني کردن انسان را به دست آورده باشد. در مناطق 
روستایي جنوب چین که اپیدمي از آن ها آغاز شد، انسان، خوک و 
ماکیان اهلي در کنار هم زندگي مي کردند و بسیاري از گونه هاي 
قرار  استفاده  مورد  سنتي  طب  و  غذایي  مصارف  جهت  وحشي 
مي گرفتند. این شرایط باعث بروز سویه هاي جدید ویروس گردید. 
به نظر مي رسد که برخي کرونا ویروس ها عامل گاستروانتریت در 

انسان هستند ولي تا بحال جدا نشده اند.

یافتههايبالیني:
کرونا ویروس هاي انساني معموال موجب سرماخوردگي بدون 
بزرگساالن مي شوند. عالئم عفونت هاي کرونا ویروس  در  تب، 
به  راینوویروس مي باشد و  انسان مشابه عفونت هاي  تنفسي در 
صورت آبریزش بیني و بي قراري ظاهر مي شود. دوره کمون این 
ادامه  هفته   ۱ حدود  بیماري  و  است  روز   5 تا   ۲ حدود  بیماري 
چه  اگر  گرفتار مي شود،  ندرت  به  تنفسي  تحتاني  مجراي  دارد. 
داده  نسبت  ویروس ها  کرونا  با  عفونت  به  سربازان  در  پنوموني 
رنج  زیاد عطسه  از حمالت  آسم،  به  مبتال  است. کودکان  شده 
مي برند. بیماري ریوي مزمن در بزرگساالن ممکن است عالئم 

تنفسي را تشدید کند.
باعث  سارس،  نام  به  شده  شناخته  جدید  ویروس  کرونا 
 6 حدود  انکوباسیون  دوره  مي شود.  تنفسي سختي  بیماري هاي 
روز است. عالئم اولیه شامل تب لرز، بي حالي، سرگیجه، سرفه 
و گلودرد هستند و پس از چند روز تنگي نفس پدیدار مي شود. 
بسیاري از بیماران رادیوگرافي غیر عادي قفسه سینه دارند. برخي 
موارد به سرعت به سوي دیسترس تنفسي حاد پیشرفت مي کنند 
مي کنند.  پیدا  مصنوعي(  )تنفس  تنفسي  حمایت هاي  به  نیاز  و 
مرگ، حاصل نقص تنفسي پیش رونده است که حدود ۱0 درصد 

موارد میزان مرگ و میر بین میان ساالن باالتر است.
عالئم بالیني انتریت همراه با کرونا ویروس هنوز 

به خوبي مشخص نشده است. به نظر مي رسد که این عفونت ها، 
مشابه عفونت هاي روتاویروس باشند.

درمان:
ویروس  کرونا  عفونت هاي  براي  واکسني  و  درمان  هیچ 
وجود ندارد. کنترل انتقال تنفسي سرماخوردگي ناشي از کرونا 
خفیف  دلیل  به  احتماال  و  مي باشد  مشکل  کاري  ویروس ها، 
بودن عفونت، نیازي به کنترل نیست. قرنطینه افرادي که با این 
ویروس آلوده شده اند و اندازه گیري تب مسافراني که از مناطق 
شیوع این بیماري مسافرت کرده اند، مي تواند از انتشار بیماري 
جلوگیري کند. هیچگونه واکسن یا درمان ضد ویروس خاص 

براي این ویروس در دسترس نمي باشد.
 سازمان جهانی بهداشت در سرتاسر دنیا به دنبال شناسایی، 
ردیابی و محدودکردن ویروس جدیدی از خانواده ویروس کرونا 
به نام»کوید-۱9« است. ویروس کوید-۱9 هنوز در حال مبتال 
دنیا  دیگر  کشورهای  در  شیوع  و  چین  در  زیادی  افراد  کردن 
است. این نوع ویروس کرونا در ایران هم در حال پراکنده شدن 
ویروس  این  به  مبتالیان  اکثر  در  کرونا  بیماری  عالئم  است. 
خفیف است و درمان می شود، اما ممکن است بیماری در برخی 
دیگر شدیدتر باشد و حتی منجر به مرگ شود. اما ویروس کرونا 
چیست؟  کرونا  عالئم  است؟  خطرناک  اندازه  چه  تا  و  چیست 
این  در  کرونا چیست؟  از  پیشگیری  راه  کرونا چیست؟  درمان 

مطلب قصد داریم شما را با همه چیز درباره کرونا آشنا کنیم.
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ك زندگی سالم- بیماری ها
سب

عالئمبیماریکرونا
وراههایپیشگیریازابتالبهویروسکرونا

افراد  و  شده اند  آلوده  ویروس  این  به  نفر  هزاران  تاکنون 
از  تعدادی  بین  این  در  داده اند.  دست  از  را  خود  جان  زیادی 
افراد آلوده به این ویروس هم درمان شده اند. بیشترین میزان 
فراگیری ویروس در چین مشاهده شده اما موارد بسیار زیادی 
هم در کشورهای دیگر از جمله کشور ما ایران دیده شده است.

با شناخت عالئم کرونا و رعایت نکات بهداشتی ارائه شده 
آن ها  به  مطلب  این  در  که  جهانی  بهداشت  سازمان  از سوی 

می پردازیم، از سالمت خود و دیگران محافظت کنید.

دستانخودرابهطورمرتببشویید
به طور منظم و با دقت دستان خود را با آب و صابون یا 

محلول ضدعفونی کننده حاوی الکل تمیز کنید.
چرا؟ شستن دست ها با آب و صابون یا محلول ضدعفونی 
کننده حاوی الکل، ویروس هایی را که ممکن است به دست های 

شما منتقل شده باشند، از بین می برد.

فاصلهاستانداردبادیگرانرارعایتکنید
متر  یک  حداقل  می کنند،  عطسه  یا  سرفه  که  کسانی  با 

فاصله داشته باشید.
چرا؟ هنگام سرفه و عطسه قطرات ریزی از بینی و دهان 
افراد به بیرون پرتاب می شود. اگر شما به آن ها خیلی نزدیک 
که  ریز  ذرات  این  باشد،  ویروس  به  مبتال  دیگر  فرد  و  باشید 
حاوی ویروس هستند از طریق تنفس به بدن تان وارد می شوند.

دهان و بینی چشمها، با دستها تماس از
خودداریکنید

از تماس دست ها با چشم، بینی و دهان بپرهیزید.
چرا؟ دست ها با سطوح مختلفی در تماس هستند و ممکن 
است ویروس را جذب کنند. زمانی که دست ها به ویروس آلوده 
شدند، به راحتی می توانند ویروس را به چشم ها، بینی و دهان 

انتقال دهند و ویروس وارد بدن شما شده و شما را بیمار کند.

بهداشتتنفسیراتمرینکنید
را  تنفسی  بهداشت  اطرافیان تان  و  شما  که  شوید  مطمئن 
و  دهان  پوشاندن  معنی  به  تنفسی  بهداشت  می کنند.  رعایت 
بینی با داخل آرنج یا دستمال کاغذی هنگام عطسه و سرفه و 

دور انداختن دستمال به سرعت است.
چرا؟ قطرات ریزی که با عطسه و صرفه از دهان و بینی 
رعایت  با  می دهند.  گسترش  را  ویروس  می شوند،  خارج  ما 
برابر  در  خود  اطرافیان  از  می توانید  تنفسی،  بهداشتی  نکات 
جدید  کرونای  و  آنفوالنزا  سرماخوردگی،  مانند  ویروس هایی 

کوید-۱9 محافظت کنید.

اگرعالئمکروناراداریدبامراجعمربوطهتماس
بگیرید

بمانید.  خانه  در  می کنید  ناخوشی  احساس  که  صورتی  در 
احساس  خود  در  را  نفس  تنگی  و  سرفه  مانند  عالئمی  اگر 
کردید به پزشک مراجعه کنید، مراجع مربوط را مطلع کنید و از 

توصیه های متخصصین سالمت مربوطه پیروی کنید.
چرا؟ متخصصین ملی و محلی شما به روزترین اطالعات در 
مورد شرایط منطقه شما را دارند. اطالع دادن به کمک رسان ها 
کمک می کند که شما را فورا به مراکز درمانی مناسب ارسال 
انتشار  از  هم  و  است  بهتر  خودتان  برای  هم  کار  این  کنند. 

ویروس و عفونت های دیگر جلوگیری کرده اید.

از کرونا ویروس به ازابتال پیشگیری برای
توصیههایمراکزبهداشتپیرویکنید

ویروس  مورد  در  اقدامات  و  اطالعات  جدیدترین  مورد  در 
کوید-۱9 مطلع باشید و توصیه های مراکز بهداشت یا محل کار 
خود را در مورد این که چطور از خود و دیگران در برابر ویروس 

محافظت کنید، جدی بگیرید.
چرا؟ مراکز بهداشت هر منطقه به روزترین اخبار در مورد 
انتشار ویروس کوید-۱9 در منطقه را دارند و می توانند بهترین 
منبع برای راهنمایی مردم آن منطقه جهت محافظت از خودشان 

باشند.
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نکاتایمنیسازمانجهانیبهداشت

برای  بهداشت  جهان  سازمان  ایمنی  توصیه های  و  نکات 
افراد ساکن در شهرهای آلوده به ویروس کرونا جدید یا همان 
کوید-۱9 یا افرادی در ۱۴ روز گذشته به چنین مناطقی مراجعه 

کرده اند به شرح زیر است.

درستی  به  را  قبلی  قسمت  در  شده  گفته  ایمنی  نکات   .۱
رعایت کنید.

ناخوشی  احساس  یا  دارید  را  کرونا  عالئم  برخی  اگر   .۲
می کنید، حتی اگر عالئم جزئی مثل سردرد و آب ریزش بینی 

دارید، تا زمانی که عالئم برطرف شوند، در خانه بمانید.
مراکز  به  مراجعه  و  دیگران  با  ارتباط  از  خودداری  چرا؟ 
درمانی، باعث می شود تا مراکز درمانی کار خود را بهتر انجام 
دهند و از شما و دیگران در برابر احتمال ابتال به ویروس کوید-
را  آن  شیوع  زنجیره  و  کنند  محافظت  ویروس ها  دیگر  و   ۱9
متواقف کند و از ایجاد هزینه باالی جسمی و اقتصادی بر فرد 

و خانواده محافظت کند.

۳. در صورت وجود تب، سرفه و احساس تنگی نفس، فورا 
به پزشک مراجعه کنید چرا که ممکن است این عالئم به دلیل 
باشد.  دیگر  جدی  مشکالت  یا  تنفسی  دستگاه  عفونت  وجود 
پزشک متخصص را در مورد سوابق سفرهای اخیر یا هر گونه 

تماس و بازدید با مسافرین دیگر مطلع کنید. 
مناسب  پزشکی  مرکز  به  شما  فرستادن  در  کار  این  چرا؟ 
کمک می کند. همچنین به جلوگیری از انتشار احتمالی ویروس 

کوید-۱9 و دیگر ویروس  ها کمک می کند.

۴. خونسردی خود را خفظ کنید و از سپردن مدیریت خود به 
دست هرگونه اضطراب و استرس اجتناب کنید.

چرا؟ اضطراب و استرس می تواند سیستم ایمنی بدن شما 
را تضعیف کند و شما را در برابر هرگونه بیماری و آسیب از هر 
نوع بدون مقاومت سازد. در خالی که برای مبارزه با این ویروس 
حتی اگر نکات ایمنی را رعایت نکرده و مبتال شوید در ابتدا به 
سیستم دفاعی بدن تان جهت مبارزه و دفع خطرات این بیماری 
و  اضطراب آور  اطالعات  و  اخبار  از  لطفا  پس  هستید.  نیازمند 
اشتباه دوری کنید و صرفا با رعایت نکات بهداشتی از خود در 

برابر بیماری محافظت کنید.
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ك زندگی سالم -بین الملل
 سب

حانیه قربانی

انجمن ادبی فانی

 در کتابخانه دهخدای قروه درجزین نشست های تخصصی ادبیات در بین عالقمندان به زبان پارسی هر هفته جریان دارد.
 فعالیت ها:

* شعر خوانی
* نقد آثار ادبی

* کشف استعدادها
* مباحثه های ادبی

* برگزاری عصر شعر
* ادبیات و زبان فارسی

* پرداختن به زبان و ادبیات ترکی

انجمن های ادبی 

انجمن ادبی قم

* نقد اشعار
* بررسی سبک های ادبیات ایران و جهان

* آموزش معانی و بیان،
* بدیع، عروض و قافیه

* شعرخوانی
* نقد و توضیح و تفسیر آثار کهن

مکان: قـــــم
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انجمن ادبی اندیشه 

در مجموعه فرهنگسرای اندیشه هر هفته دوست داران 
ادب و ادبیات گرد هم می ایند و با ارائه نوشته های خود در 
فضایی گرم و صمیمی اندیشه های خود را به نقد و بررسی 

می گذارند، با اجرای برنامه هایی چون:
* شعرخوانی

* نقد و بررسی  مشاعره
* آموزش اصول سرایش شعر و ترانه

* رونمایی از کتاب شاعران 

مکان: تهران 

انجمن ادبی تصویر فراموشی

فراموشی  کافه  در  واقع  انجمن  این 
هر هفته با اجرای برنامه های ادبی سعی 
تا  دارد  ادبی  و  گرم  محیطی  ایجاد  بر 
زبان  آموزش  و  احیا  راستای  در  بتواند 
بردارد.  موثر  گامی  جدید  نثر  و  پارسی 

فعالیت  هایی همچون:
 * شعرخوانی

* نقدوبررسی شعر
* آموزش اصول سرایش شعر

*  اجرای موسیقی زنده

مکان: تهران 



16

ك زندگی سالم - تغذیه و آشپزی
سب

نرگس جهان تیغ

طرزتهیهپاتهدریایی
موادالزم:

تن ماهی                     ۱ قوطی
میگو                         500 گرم
کره                           90 گرم
پیازچه                        ۴ عدد 
سیر                           ۲ حبه

شوید خشک                ۱ قاشق غذاخوری
خامه پرچرب                 نصف فنجان

نمک و فلفل                 به مقدار کافی
لیمو ترش                    ۱ عدد

طرزتهیهودستورپخت:
از غذاها گفته می شود که ظاهری  انواعی  پاته )patie(  به 
پوره مانند و خمیری دارند. همه موادی که برای تهیه پاته مورد 
استفاده قرار می گیرند باید داخل مخلوط کن یا بلندر پوره شوند؛ 
در  را  کن/بلندر(  )مخلوط  برقی  وسیله  این  باید  حتما  شما  پس 
نان به  با  پاته  به آشپزی کنید.  بعد شروع  باشید و  اختیار داشته 
خصوص نان تست همراه شده و به عنوان عصرانه میل می شود. 
هر چقدر که ادویه جات و سبزیجات خشک و معطر انواع پاته ها 

بیشتر باشد طعم و مزه آن ها بهتر می شود. 

مرحلهاولتهیهپاتهدریایی:
ابتدا 500 گرم یا همان نیم کیلو میگو را پاک کنید و بشویید 
در  و  )باید سر و دم و رگ سیاه داخل هر عدد میگو جدا شود 
نهایت شسته شود(. یک قابلمه حاوی آب و مقداری نمک روی 
بیاید پس از قل خوردن، تمامی  گاز قرار دهید تا آب به جوش 
داخل  را  لیموترش  عدد  یک  نصف  آب  و  شده  پاک  میگوهای 
پز  قابلمه آب  تا میگوها درون  آنقدر صبر کنید  و  بریزید  قابلمه 

و پخته شوند. پس از آن که تشخیص دادید که میگوها پخته 
شده اند قابلمه را از روی حرارت بردارید و محتویات درون آن را 
داخل یک صافی بریزید تا در نهایت میگوهای پخته شده درون 
صافی باقی بمانند. خب! میگو های پخته شده را کنار می گذاریم 

تا مقداری خنک شوند. 

مرحلهدومتهیهپاتهدریایی:
۱ قوطی تن ماهی داریم. قوطی تن ماهی را در آب جوش 
باز کنید و همان  قرار داده و بجوشانید. سپس درب قوطی را 
درب را روی گوشت ماهی فشار دهید تا روغن اضافی آن خارج 

شود. روغن را دور بریزید.

مرحلهسومتهیهپاتهدریایی:
۴ ساقه پیازچه را بشویید و تمیز کنید و سپس خرد نمایید.

را  تابه  ۴ حبه سیر را هم پوست گرفته و رنده کنید. یک 
نمایید  اضافه  آن  به  را  داده و 90 گرم کره  قرار  روی حرارت 
سپس پیازچه خرد شده و سیر رنده شده را داخل روغن بریزید 
و شروع به تفت دادن کنید تا مقداری پیازچه ها نرم شوند و زیر 

حرارت گاز را خاموش نمایید. 

مرحلهچهارمتهیهپاتهدریایی:
حاال نوبت به پوره کردن مواد است؛ یک بلندر یا مخلوط 
آن  داخل  را  ماهی  قرار دهید، گوشت  را جلوی دست تان  کن 
نمایید،  اضافه  آن  به  را  شده  آب پز  میگوهای  سپس  بریزید 
مقداری نمک و فلفل را هم افزوده و در آخر نصف فنجان خامه 
پرچرب، ۱ قاشق غذاخوری شوید خشک و سیر و پیازچه تفت 
داده شده را بیفزایید دکمه بلندر را بزنید و چندین دور بگردانید 
تا همه مواد له شده و پوره شوند. مواد را داخل یک ظرف بریزید 
و آب نصف باقی مانده لیموترش را بگیرید و داخل پاته بریزید 
و هم بزنید. این پاته را باید با نان تست سرو کنید. نوش جان!

غذاهای دریایی
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طرزتهیهمیگویفلفلی
موادالزم:

  میگو                       ۲0 عدد
خمیر سیر                   ۱ قاشق چایخوری
سس کچاپ                ۱ قاشق غذاخوری

  نمک و فلفل              به مقدار کافی
  روغن                       به میزان الزم

  سرکه                      ۱ قاشق غذاخوری
  شکر                       ۱ قاشق چایخوری
  آرد ذرت                  ۱ قاشق غذاخوری

  گوجه فرنگی             5 عدد متوسط
  فلفل قرمز                ۳ عدد
  فلفل سبز تند            ۳ عدد
  لیمو ترش                ۱ عدد

طرزتهیهودستورپخت:
 غذاهای دریایی از آن دست غذاهایی هستند که ما بانوان کمتر در 
پختن آن ها مهارت داریم که البته این موضوع با باالبودن قیمت آبزیان 

بی ارتباط نیست!

مرحلهاولتهیهمیگوفلفلی:
پختن  و  پاک کردن  مورد  در  الزم  آگاهی  باید  غذا  این  پخت  در 
میگو را داشته باشید ما هم تا آن جا که بشود شما را راهنمایی خواهیم 
کرد: پاک کردن میگو سخت نیست، شما می توانید میگوی پاک شده را 
بخرید، اگر به میگوی تازه صید شده دسترسی دارید بالطبع استفاده از 
آن بهتر خواهد بود کافیست که از ناحیه سر میگو را برش بزنید، سر و 

روده آن را خارج کنید.
یک  داخل  بگذارید  و  بشویید  و  کنید  پاک  را  میگو  عدد   ۲0 همه 
صافی، تا آب اضافی آن برود. بعد از پاک کردن و شستن میگو نوبت به 
آب پز کردن آن می رسد. یک عدد لیمو ترش تازه را بشویید و با پوست، 
حلقه ایی قاچ کنید و کنار بگذارید. یک قابلمه بزرگ را پر از آب کنید 
سپس  کند  جوشیدن  به  شروع  آب  تا  دهید  قرار  زیاد  حرارت  روی  و 
لیموهای قاچ شده را داخل آب در حال قل زدن بی افزایید مقداری نمک 
هم اضافه کنید و تمامی میگوهای پاک شده را داخل آب جوش بریزید 

و بگذارید میگوها در آب جوش پخته شوند.

میگو  که  می شوید  متوجه  میگو  گوشت  نرمی  و  ظاهر  از 
خاموش  را  گاز  حرارت  پختن،  از  پس  نه.  یا  است  شده  پخته 
آبکش  یک  داخل  را  قابلمه  درون  محتویات  تمامی  و  نمایید 
برگردانید و به همان حال بگذارید تا آب میگوها برود. لیموهای 
مزه دار کردن  برای  فقط  که  بریزید، چرا  دور  را هم  قاچ شده 

میگوها درون آب جوش ریخته می شوند. 

مرحلهدومتهیهمیگوفلفلی:
آن ها  زدن  چاشنی  و  میگوها  کردن  مزه دار  سراغ  به  باید 
برویم. 5 عدد گوجه فرنگی را بشویید و پوست بگیرید و رنده 
کنید. ۳ عدد فلفل قرمز و ۳ عدد فلفل سبز را هم خرد و حلقه 
بگذارید  و  بریزید  تابه  یک  داخل  روغن  مقداری  کنید.  حلقه 

روغن گرم شود.
 میگوهای آب پز شده را داخل تابه بریزید و تفت بدهید تا 
اندکی طالیی شوند، پس از اندکی طالیی شدن از تابه بیرون 
بیاورید و کنار بگذارید. فلفل های خرد شده را هم در روغن تفت 
بدهید و پس از نرم شدن آن ها راخارج کرده و روی میگوهای 

سرخ شده بریزید و کنار بگذارید. 

مرحلهسومتهیهمیگوفلفلی:
اضافه  را  شده  رنده  گوجه های  روغن،  حاوی  تابه  یک  در 
کنید و بگذارید با حرارت مالیم بجوشد و غلیظ شود. پس از 
آن که گوجه فرنگی های رنده شده جوشید و اندکی قوام آمد 
به آن اضافه کنید و هم  را  یک قاشق چای خوری خمیر سیر 
یک  فلفل،  و  نمک  مقداری  یعنی  مواد  باقی  ترتیب  به  بزنید 
قاشق غذاخوری سرکه، ۱ قاشق غذاخوری آرد ذرت، ۱ قاشق 
غذاخوری سس کچاب و ۱ قاشق چایخوری شکر را افزوده و با 
حرارت کم گاز مدام هم بزنید تا مایعی شبیه سس بدست بیاید.

در آخر میگوها و فلفل های سرخ شده را به تابه اضافه کنید و 
همه مواد را به کمک دو قاشق از دو طرف هم بزنید تا میگوها 
خاموش  را  گاز  حرارت  شوند.  مخلوط  کامل  طور  به  سس  با 
نمایید و درب تابه را ببندید و به مدت ۳0 دقیقه مهلت دهید 
تا میگوها در سس چاشنی بخوابند و طعم دار شوند. بعد از این 
مدت زمان می توانید این خوراک را سرو کنید و به شکل زیبایی 
آن را با دور چین مناسب قرمز رنگ و یا فلفل تزئین نمایید. 

نوش جان!
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ك زندگی سالم - تغذیه و آشپزی
سب

طرزتهیهاستیکماهیبا
سسزنجبیلوفلفلتند

موادالزم:
ماهی                           ۳ تکه

 آب انگور                     ۲۲0میلی لیتر
 خمیر فلفل قرمز             یک ق غ

  زنجبیل                      نصف ق چ
  شکر قهوه ای              یک ق غ

  روغن کنجد                ۱ ق غ
  کره                         ۳0 گرم

  نمک و فلفل              به میزان الزم

طرزتهیهودستورپخت:
می دهم.  خوشمزه  غذای  این  درمورد  توضیحاتی  ابتدا 
برای  تن  ماهی  و  سالمون  ماهی  مثل  پرچرب  غنی  ماهی های 
سرخ کردن بسیار مناسب هستند می توانید آن ها را با سس های 
فراوانی که در کمتر از ۱6 دقیقه تهیه می شوند،خوشمزه تر کنید. 
به دلیل باالبودن چربی این ماهی ها با سس های پر ادویه و تند 

بسیار جور در میایند. 
با اینکه سس های پر ادویه با یک ماهی خوشمزه مانند کفشک 
به معضلی در  اما می توانند  یا ماهی کاد جور در می آیند  ماهی 
آشپزی تبدیل شوند. به طور کلی ماهی هایی که گوشت سفید 

دارند بهتر با سس ها هماهنگ می شوند.
سفت کردن یک سس به بیان ساده یعنی ریختن مواد سس 
در تابه و ایجاد بافتی نرم تر و غلیظ تر با افزودن کره، خامه و یا 
نشاسته هایی همچون آرد ذرت، سفت کردن سس در مرحله آخر 

و درست قبل از کشیدن آن در ظرف انجام می شود.
طبخ این غذا بسیار راحت است به دلیل وجود شکر قهوه ای 
در سس، شیرینی بسیار کم و به دلیل وجود فلفل تند مزه های 

تند و معطر دارد.
توجه داشته باشید که ماهی تن را به قدری باید تفت دهید 
که رطوبت آن حفظ شود و سپس آن را از تابه درآورید و در همان 
تابه سس را درست کنید و دوباره ماهی را به ظرف برگردانید تا 

کامال بپزند.
این روش کمک می کند تا آب ماهی حفظ شود و طعم های 
سس به خورد آن برود. اگر تابه شما آنقدر بزرگ نیست که همه 

استیک های ماهی را باهم بپزید، از یک تابه کوچک تر استفاده کنید 
و ماهی ها را نوبتی بپزید و در این صورت مطمئن شوید که سس 
کافی برای همه تکه های ماهی دارید. برای پختن استیک ماهی تن 

با سس زنجبیل و فلفل تند در خدمت شما دوستان عزیزم هستم.

مرحلهاولتهیهاستیکماهیباسسمخصوص:
در ابتدا وسایل و هر آن چه برای تهیه این غذای خوشمزه نیاز 
است را بردارید و مواد اولیه تان را اندازه گیری کنید تا هرچه سریع تر 

بتوانید پیش بروید و غذای تان زودتر آماده شود.
وسایل مورد نیاز برای این غذا: چاقوی پوست کن، تابه بزرگ 

چدنی یا یک قابلمه بزرگ دسته دار و کفگیر فلزی می باشد.
زمان تهیه فراهم کردن مواد این غذا ۱0 دقیقه می باشد. زمان 

پخت این غذا ۲0 دقیقه می باشد.

مرحلهدومتهیهاستیکماهیباسسمخصوص:
ابتدا هر دو طرف استیک ماهی را با نمک و فلفل و ادویه مزه دار 
کنید و اجازه دهید استیک ماهی طعم دار شود. کره را داخل یک 
تابه نچسب و یا قابلمه دسته دار بزرگ بریزید و آن را روی شعله 
متوسط گاز قرار دهید. اندازه تابه باید به گونه ای باشد که استیک ها 
در آن جا شود وقتی که کره ذوب شد ماهی تن را داخل ماهیتابه 
بیندازید و هر طرف آن را حدود ۳ الی ۴ دقیقه بپزید تا هردو طرف 

آن قهوه ای رنگ شود.

مرحلهسومتهیهاستیکماهیباسسمخصوص:
بگذارید  ظرفی  در  و  کنید  خارج  تابه  از  را  تن  ماهی  استیک 
تکه های  چوبی  قاشق  یک  با  سپس  بکشید،  فویل  را  آن  روی  و 
قهوه ای چسبیده شده به ته تابه را بتراشید. حاال نوبت آن است که 
آب انگور را داخل تابه بریزید و حرارت شعله را زیاد کنید تا نیمی 
از مایع آن بخار شود. حدود یک دقیقه طول می کشد تا سس آماده 

شود.

مرحلهچهارمتهیهاستیکماهیباسسمخصوص:
حاال شعله را کم کنید و روی حرارت مالیم قرار دهید و سپس 
فلفل قرمز، زنجبیل و شکر قهوه ای و روغن کنجد را به تابه اضافه 
کنید. حدود یک دقیقه آن را به طور مدام هم بزنید تا تمام مواد 

باهم ترکیب شوند و مزه هایشان به خورد هم برود.
در نهایت ماهی را به تابه برگردانید و سس را به طرفش بمالید 

و بگذارید گرم شود. غذایتان آماده است. نوش جان!
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طرزتهیهماهیسالمون
باسسمرکبات

مرحلهاولتهیهماهیسالمونباسسمرکبات:

اروپا خیلی رواج داره و یه  این مدل درست کردن ماهی توی 
طعم متفاوتی از ماهی رو ارائه می ده. خیلی طعم جذابی داره و خیلی 
طعم جدید برای ایرانی ها می تونه باشه. این نوع خوراک ماهی رو 
هم میشه با پلو ساده سرو کرد و هم میشه با کمی سبزیجات بخارپز 

و سیب زمینی آب پز سرو کرد. هم میشه با سبزی پلو سرو کرد.
ابتدا ماهی مون رو خوب پاک می کنیم و اون رو با دقت می شوریم 
تا کامال تمیز بشه حاال می ذاریم تا آب اضافی ماهی ها بره و خشک 
بشن. توی یه کاسه کمی روغن زیتون می ریزیم و کمی هم آب 
لیمو ترش تازه بهش اضافه می کنیم. کمی نمک و آویشن و فلفل 
قرمز و پودر سیر اضافه می کنیم و خوب با هم، هم می زنیم تا ترکیب 
بشه. کمی زرد چوبه هم بهش اضافه می کنیم. کمی پوست لیموی 
رنده شده بهش اضافه می کنیم و یه حبه سیر رو رنده می کنیم و 

بهش اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم.
همه  و  می غلطونیم  مرینیت  مواد  توی  خوب  رو  ماهی ها  حاال 
جای ماهی ها رو بهش آغشته می کنیم. بعد ماهی ها رو داخل همون 
مواد قرار می دیم و روشون رو می پوشونیم و می ذاریم تا به مدت دو 

ساعت داخل یخچال باقی بمونه و به خوبی مزه دار بشه.
کمی بال و گردن مرغ رو داخل یه قابلمه می ذاریم و کمی آب 
روش می ریزیم و کمی نمک و فلفل بهش اضافه می کنیم و می 
 ذاریم تا بمونه و گردن و بال مرغ خوب بپزه و طعم شون به خوبی به 
آب مرغ در بیاد. وقتی که خوب پختن حاال اون ها رو آبکش می کنیم 

و فقط آب مرغ رو نگه می داریم برای سس مون.

مرحلهدومتهیهماهیسالمونباسسمرکبات:
یه  ابتدا  مرکبات مون.  سس  سراغ  می ریم  حاال  مرحله  این  در 
ماهی تابه مناسب رو انتخاب می کنیم و روی حرارت می ذاریم تا داغ 
بشه. وقتی که خوب داغ شد حاال کمی کره بهش اضافه می کنیم 
و خوب کره رو توی ماهی تابه مون آب می کنیم. کمی آرد گندم 
رو به ماهی تابه اضافه می کنیم و خوب تفت می دیم تا آردمون از 

خامی در بیاد. حاال کمی که سرخ شد آب مرغ مون رو بهش 
به همراه  و  ریز می کنیم  رو  یه حبه سیرمون  اضافه می کنیم. 
رزماری به ماهی تابه اضافه می کنیم و اجازه می دیم تا موادمون 

به جوش بیاد.
وقتی که به جوش اومد حاال یه لیوان آب پرتقال طبیعی 
رو به ماهی تابه اضافه می کنیم و خوب موادمون رو با هم، هم 
می زنیم. از آب پرتقال صنعتی به هیچ وجه استفاده نکنید چون 
و رنگ غذا که اصال خوب  اون ها شکر هست  ترکیبات  توی 
که  بریزید  داخل سس  هم  رو  پرتقال  پالپ های  حتی  نیست. 
بسیار عالی میشه. سس رو هم می زنیم و می ذاریم تا به جوش 

بیاد. وقتی به جوش اومد زیرش رو کم می کنیم.

مرحلهسومتهیهماهیسالمونباسسمرکبات:
در این مرحله یه ماهی تابه گریل رو روی حرارت قرار می دیم 
تابه نمی زنیم و  و می ذاریم تا داغ بشه. هیچ روغنی به ماهی 
همین طور که داغ شد ماهی ها رو از مواد مرینیت در میاریم و 
اول به طرف پوست ماهی اون ها رو داخل ماهی تابه قرار می دیم 
و اجازه می دیم تا دو دقیقه بمونه. بعد ماهی ها رو برمی گردونیم 
جدا  رو  ماهی  پوست  می کنیم.  گریل  رو خوب  دیگه  و طرف 
تا  برمی گردونیم  دوباره  رو  ماهی  دقیقه  دو  از  بعد  و  می کنیم 
ماهی ها  بعد  بشه.  گریل  دوباره  کندیم  رو  پوستش  که  طرفی 
داخل سس  رو  اون ها  که هر دو طرف شون خوب گریل شد، 
مرکبات قرار می دیم و اجازه می دیم تا ده دقیقه بمونه و خوب 
سس مون به خورد ماهی بره. بعد ماهی رو توی ظرف مناسب 

قرار می دیم و اون ها رو سرو می کنیم.

من این ماهی رو با سبزی پلو سرو کردم که خیلی جالب و 
جدید بود. البته به نظر شخصیه من بهتره که با سبزیجات بخار 

پز سرو بشه.
امیدوارم که این غذاهای دریایی که منبع خوبی برای امگا 
۳ هستند و غنی و سرشار از مواد ضد سرطانی اند بتوانند وعده 
غذایی خوبی رو برای شما بسازند و در کنار خانواده با شادی میل 
کنید که خانواده و نشاط دو نعمت بزرگ الهی برای انسان ها 
هستند و اگر همراه با تغذیه خوب همراه باشند یک زندگی با 
کیفیت عالی و سالمت کامل رو برایی انسان تضمین می کنند. 
نوش جانتون و لبخند همیشه مهمان لب هاتون و شادی کنج 

قلب تون.



20

ش و تحرک
ك زندگی سالم - ورز

سب

احسان جعفری

هیجان انگیزترین ورزش های آبی
همواره آب باعث آرامش انسان ها بوده و هست و می توانسته حتی در 
برخی موارد کاربرد درمانی نیز داشته باشد. امروز با مرور انواع ورزش های 
ورزش،  آب،  می دهیم:  پیوند  بهم  رو  سالمت  در  مهم  فاکتور  سه  آبی 
از  پر  سالم،  تفریحاتی  واقع  در  پرهیجان  آبی  ورزش های  انواع  شادی. 
فعالیت و تحرک، ماجراجویانه و مفرح هستند. آن ها هم نیاز به فعالیت 
در آب  انگیزه حرکت  به شما  و  دارند  تمرکز ذهنی  به  نیاز  و هم  بدنی 
متنوعی  امروزه مسابقات  آبی  را می دهند. هیجان انگیزترین ورزش های 
دارند، هم به صورت گروهی و هم انفرادی برگزار می شوند. مسابقات جام 
آزمودن ورزشکاران در  برای  المپیک و بسیاری مسابقات دیگر  جهانی، 
سراسر دنیا برگزار می شود. ورزش های آبی انفرادی یک کار فردی هست 
که بهترین نتیجه را در هر رقابتی برای ورزشکار به ارمغان می آورد. این 
ورزش ها نیاز به نیروی فیزیکی قوی، پشت کار، عزت نفس، نگرش مثبت 

و عطش فراوان برای برنده شدن دارد.

Swimming | شنا
یکی از انواع ورزش های آبی که از قدیم مشهور بوده و اجرا می شده، 
ورزش شنا است. آن را تبدیل به یکی از شایع ترین فعالیت های تفریحی 
نیز کرده است. مسابقات شنای فراوانی در جهان برگزار می شود که از آن 
جمله می توان به مسابقات جهانی ورزش های آبی و بازی های المپیک نام 
برد. این مسابقات توسط فدراسیون بین المللی )FINA( اداره می شوند. 
می برد.  باال  را  شما  استقامت  و  اندام  تناسب  که  است  ورزش  یک  شنا 

همچنین احساس آرامش و طراوت و نشاط به شما می دهد.

Surfing | موج سواری
می توان  که  آبی  ورزش های  هیجان انگیزترین  از 
نام برد، موج سواری است. موج سواری به معنی راندن 
تخته ای بر روی امواج است. این تخته با نیروی امواج 
و قدرت جهت دهی شما بر روی آب و میان امواج به 
وجود  موج سواری  از  مختلفی  انواع  درمی آید.  حرکت 
دارد که بستگی به طول تخته موج سواری، طراحی آن، 
شکل امواج و سبک و سیاق شما در راندن تخته موج 
سواری دارد. تعادل نقش مهمی را در نگه داشتن شما 

بر روی تجهیزات موج سواری مختلف ایفا می کند.
موج  تخته  به  می توان  ورزش  این  تجهیزات  از   
گیره  بلند،  تخته های  آن،  زیراندازهای  سواری، 
موج،  حالت  و  شکل  پا،  مچ  دور  به  تخته  نگه دارنده 

تخته های زانویی یا تخته های نازک نام برد.
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Windsurfing | موجسواریبابادیاویندسرفینگ
موج  ترکیب  و  کامل  شناخت  از  ورزش  این  ریشه  و  اصل 
استفاده  مورد  تجهیزات  می آید.  بادبان  با  قایق رانی  و  سواری 
بادبان  و  دکل  با یک  که  است  موج سواری  تخته  آن، یک  در 
باید تخته موج سواری را  متحرک ترکیب شده است. موج سوار 
را  خود  حرکت  زمان  هم  و  درآورد  حرکت  به  موج ها  روی  بر 
آبی جزو هیجان  این ورزش  نماید.  باد کنترل  در جهت وزش 
انگیزترین انواع ورزش های آبی است که بر روی آب انجام شده 
و دارای مسابقات محلی و جهانی و همچنین المپیک می باشد.

Jet Skiing | جت اسکی
بر  که  است  آبی  ورزش های  انواع  از  دیگر  یکی  اسکی  جت 
روی آب اجرا می شود و شما به وسیله یک موتور آبی بر روی آب 
حرکت می کنید. مسابقات آزاد جت اسکی یکی از هیجان انگیزترین 
ورزش های آبی در دنیا است. حرکت سریع با جت اسکی، پرش از 
روی سکوهای مختلف، چرخش های و حقه های دورزدن همگی در 
این مسابقات اجرا می شود. در هر مسابقه بین ۱0 تا ۲0 نفر با جت 
اسکی با هم به رقابت می پردازند. این مسابقات گرچه هنوز به عنوان 
مسابقات المپیک شناخته نشده است اما به صورت محلی در سواحل 

آسیایی برگزار می شود.

Wakeboarding | ویک بوردینگ
یک موج سوار را بر روی تخته موج سواری تصور کنید که با 
یک طناب بلند به یک قایق موتوری وصل شده است. به این 
ورزش ویک بوردینگ می گویند. تخته ای که برای این ورزش 
استفاده می شود برای آن طراحی شده و دارای باله و گیره هایی 
برای چسبیدن به پای شما است. با کمی تجربه و چندین بار 
انجام دادن آن می توانید بهترین حرکات را بر روی آب یا باالی 
انگیزترین  هیجان  از  تخته ای  ورزش  این  دهید.  انجام  آب 
ورزش های آبی است که معمواًل در دریاچه ها و رودخانه و در 

کل مناطقی با عمق کم برگزار می شود.
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شقایق طهامسبی بالی

بهترین های ماسک آبرسان صورت خانگی و گیاهی

چروکیدگی  و  پیری  روند  سریع ترشدن  یعنی  پوست  خشکی 
و  زیبایی  برای حفظ  است  قدمی  پوست خشک  درمان  آن پس 
ترکیبات  با  که  ماسکی  یعنی  صورت  آب رسان  ماسک  جوانی. 
گیاهی خشکی پوست را درمان و به همین روش از پیری پوست 
جلوگیری کند پس ما به مواد اولیه ای نیاز داریم که توانایی مرطوب 
کنندگی پوست را داشته باشند، موادی سرشار از ویتامین های مورد 
نیاز پوست. در این بخش از سالمت نمناک بهترین ماسک های 
شما  به  است  هندی  پزشکان  پیشنهاد  که  را  صورت  آب رسان 

معرفی خواهیم کرد. 

ماسکآبرسانپوستبافلفلسیاهوماست:
 شاید فکر کنید که فلفل موجب سوزش پوست شود اما این 
ویتامین ها  از  سرشار  سیاه  فلفل  همین.  و  است  باور  یک  تنها 
است  مفید  اکسیدان های  آنتی  و  معدنی  امالح   ،A،K همچون 
اصلی  ترکیبات  از  یکی  می تواند  پوست  خشکی  درمان  برای  و 

ماسک آب رسان صورت باشد.
* طرز تهیه

آسیاب  قرمز  فلفل  قاشق  یک  ماسک  اولین  تهیه  برای   -۱
نشده را رنده کنید و با دو قاشق غذاخوری ماست مخلوط کنید. 
این مخلوط را به مدت ۲ تا۳ دقیقه روی پوست خود قرار دهید. 
ماساژ  را  خود  پوست  آرامی  به  است  پوست  روی  مخلوط  وقتی 

دهید و سپس صورت خود را با آب سرد فراوان بشویید. بعد از 
آن با کرم مرطوب کننده پوست خود را چرب کنید.

۲- برای تهیه ماسک دوم با فلفل یک قاشق فلفل سیاه، 
با هم  را خوب  قاشق عسل  مرغ، یک  تخم  سفیده  عدد  یک 
ترکیب کنید و بعد از شستن و خشک کردن پوست به مدت ۱5 
تا ۲0 بر روی پوست تان قرار دهید. پس از مدتی کوتاه تاثیر آن 

را بر روی پوست تان مشاهده خواهید کرد.

ماسکآبرسانصورتباآواکادو:
برای  مفید  فوق العاده  استوایی  میوه های  از  یکی  آواکادو 

پوست است که توانایی آب رسانی باالیی دارد.
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* طرز تهیه:
برای  فوق العاده  میوه ای  و  گیاهی  ماسک  یک  تهیه  برای 
پوست صورت یک قاشق آووکادو له شده، با یک قاشق ماست 
کم چرب و یک قاشق چای خوری چای سبز خشک آسیاب شده 
داخل صافی  شده  پودر  خوبی  به  که  را  سبز  چای  داریم.  نیاز 
ریخته و صافی را روی ظرف آب درخال جوش بزارید تا چای 
مرطوب و نرم بشه، بعد آووکادو له شده و ماست بهش اضافه 
دقیقه روی  را ۱0  آماده شده  بزنید. ماسک  کنید و خوب هم 

پوست قرار دهید و سپس آبکشی کنید. 

ماسکآبرسانسسمایونز:
با سس مایونز هم می توانید یک ماسک صورت تهیه  بله 
کنید. برای تهیه این ماسک کافی است نصف قاشق غذاخوری 
سس سفید یا مایونز را با یک قاشق غذاخوری ماست پرچرب 
قاشق  و یک  مرغ  تخم  زرده  کنید. سپس یک  مخلوط  خوب 
چای خوری عسل را به آن اضافه کرده و این ترکیب را به خوبی 
هم بزنید تا یک دست شود. پس از آماده شدن این ماسک آن 
را به مدت ۲0دقیقه روی پوست تان ماسک کنید. دقت کنید، 
تمامی پوست صورت و حتی بخشی از پوست ناحیه گردن را 
نیز با کمک ماسک پوشش دهید. پس از اتمام مدت زمان ذکر 

شده این ماسک را با کمک آب نیمه ولرم بشویید.

ماسکآبرسانپوستصورتباداموعسل:
 برای تهیه یک ماسک عالی آب رسان برای پوست، کافی 
است ۳ قاشق غذاخوری عسل را با دو قاشق غذاخوری روغن 
بادام در ظرفی مخلوط کرده و آن را روی حرارت مالیم قرار 
دهید. مخلوط را کمی پس از گرم شدن از روی حرارت بردارید. 
ماسک آماده را ۲0 تا ۳0 دقیقه روی پوست قرار دهید و سپس 

بشویید.

ماسکآبرسانصورتباپوستخیاروگلیسیرین:
کرده ایم،  معرفی  شما  به  را  پرکاربرد  ماسک  این  هم  قبال 
چروک  و  چین  رفع  برای  بیشتر  که  خیار  و  گلیسیرین  ماسک 
پوست های  آب رسانی  می تواند  می شود،  استفاده  صورت  پوست 
خسک را تسریع بخشد. یک خیار متوسط را بدون پوست رنده 
ترکیب  گلیسیرین  روغن  قاشق غذاخوری  با یک  را  آن  و  کنید 
کرده و به مدت ۲0 دقیقه هر شب روی پوست خود قرار دهید تا 

خشکی پوست تان کامال رفع شود. 

ماسکآبرسانپوستصورتباخیاروگالب:
 پوست خیار را به کمک رنده ریزریز کنید و آن را به مدت ۳0 
دقیقه درون گالب مرغوب خیس کنید. پوست خیار خیس شده 
به مدت ۲0 دقیقه روی پوست صورت تان ماسک  را  در گالب 
در  زیادی  تاثیر  روزانه  صورت  به  ماسک  این  از  استفاده  کنید. 
افزایش آب رسانی و برطرف شدن زبری پوست های خشک دارد. 
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ك زندگی سالم - معماری و چیدمان داخلی
سب

سارا الله

می توان  آن  کمک  به  که  عواملی  از  یکی  به  بخواهیم  اگر 
بی  کنیم،  اشاره  کرد  برقرار  ارتباط  گذشته  و  حاضر  نسل  بین 
شک معماری جزء نخستین گزینه ها خواهد بود. باید دقت کنیم 
قدیم  دوران  با  مشابه  ابنیه هایی  و  خانه ها  ساختن  امروزه  که 
و  جمعیت  جوابگوی  ساختمان ها  آن  که  چرا  نیست،  امکان پذیر 
نیاز جامعه ی امروزی نخواهد بود. اما الزم است که در معماری 
پیشینیان خود دقت و بررسی کنیم، چرا که مطالعه ی آثار و سبک 
معماری آن ها، مملو از تجربیاتی است که انسان امروزی به آن ها 

نیاز مبرمی دارد.
موجب  گذشتگان،  تجربیات  مطالعه ی  که  نکنیم  فراموش   
که  داریم  قصد  راستا  همین  در  شد.  خواهد  امروز  نسل  آگاهی 
در این مقاله به بررسی ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فرد 
و  نکات  از  قشم سرشار  معماری  بپردازیم.  قشم  تاریخی  جزیره  

خصیصه های شگفت انگیر و جذاب است. 

۱. ویژگی های آب و هوایی جزیره قشم؛
۲. انطباق بیشتر با طبیعت، الزمه ی برای بقا؛

۳. ویژگی های عمومی و جامع در تمامی خانه ها و ابنیه ی؛
۴. خانه هایی مطابق با شرایط آب و هوایی فصول در معماری؛

5. معماری بافت بومی جزیره قشم و شکل گیری آن؛
6. وجود پنجره های متعدد و ایوان های وسیع؛

7. نقش بادگیر در خانه ها و معماری جزیره؛
8. بادگیرهای دوطرفه و چهارطرفه در معماری؛

9. نقش آب انبارها در معماری جزیره؛
۱0. انواع اتاق ها در معماری جزیره؛

۱۱. سقف خانه ها در جزیره ی؛
۱۲. طراحی پنجره ها در بافت روستایی و شهری جزیره؛

۱۳. تاثیر پدیده های طبیعی بر معماری از جمله زلزله؛

ویژگیهایآبوهواییجزیرهقشم
یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده در سبک معماری هر منطقه، 
اقلیمی بر ساختار و نوع  ناحیه است. وضعیت  اقلیمی آن  وضعیت 
آشکاری  تاثیر  ناحیه  آن  مردم  زندگی  سبک  هم چنین  و  معماری 
دارد. به همین خاطر یکی از موضوعات جذابی که در معماری به 
آن پرداخته می شود، بررسی چگونگی تاثیر عوامل اقلیمی بر شکل 
قدیم،  زمان های  از  راستا  همین  در  است.  آن ها  ساخت  و  خانه ها 
بشر با اشراف بر این موضوع، تاثیر عوامل طبیعی و آب و هوایی را 
بررسی کرده و در ساخت ابنیه ی خود آن ها را در نظر داشته است. 
اگر به معماری قشم نیز نگاهی بیاندازیم، این موضوع را به وضوح 
مرطوب  و  گرم  هوایی  و  آب  دارای  قشم  کرد.  خواهیم  مشاهده 
است. لذا در بیشتر فصل های سال در این جزیره می توانیم شاهد 
هوایی شرجی و گرم باشیم. با توجه به این که در نواحی جنوبی 
کشور فصول بهار و پاییز بسیار کوتاه هستند، لذا می توانیم در یک 
سرد  و  گرم  فصل  دو  در  را  قشم  جزیره ی  اقلیم  کلی  دسته بندی 
تقسیم بندی کنیم. سهم فصل تابستان بسیار بیشتر از فصل سرما 
و زمستان است. زمستان های جزیره قشم در دو ماه دی و بهمن 
بیشترین نمود را پیدا می کند. معماری قشم با توجه به وضعیت آب 

و هوایی آن شکل منحصر به فردی گرفته است.

انطباقبیشترباطبیعت،الزمهیبرایبقا
هم چنین  و  مدرن  وسایل  و  ابزار  از  استفاده  با  بشر  امروزه 
در  سعی  دقیق  اندازه گیری های  و  دیجیتالی  تجهیزات  بکارگیری 
مقابله ی هرچه بیشتر با عوامل طبیعی دارد. اما در زمان های گذشته، 
مردمان جزیره قشم با استفاده از مصالح و مواد بومی و محلی که در 
اختیار داشتند، سعی در مقابله با عوامل طبیعی و کاهش خسارات 
احتمالی داشتند. لذا این عملکرد به گونه ای بود که باعث انطباق 
هر چه بیشتر سبک زندگی مردم با طبیعت شود، هم چنین آن که 
همزیستی مسالمت آمیزی را میان آن ها به ارمغان بیاورد. لذا مردم 
جزیره برای برخورداری از آسایش بیشتر به استفاده ی بهینه از مواد 

معماری رد زجاری 
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و مصالح موجود در معماری قشم روی آوردند که همین عامل 
موجب بهبود چگونگی ساخت خانه ها و افزایش بازدهی آن ها 
شد. لذا برای افزایش بهره وری از خانه ها و هم چنین استفاده از 
انرژی که طبیعت در اختیار قرار می دهد، معماران جزیره ی قشم 
به عواملی نظیر جهت جغرافیایی طلوع و غروب خورشید، جهت 
زیادی  دقت  و  نوشیدن  قابل  و  سالم  آب  از  فاصله  باد،  وزش 
داشتند. بنابراین با توجه به توضیحات داده شده متوجه می شویم 
که بومی های جزیره ی به جای مقابله با طبیعت، به استفاده از 

انرژی طبیعت و همزیستی و انطباق با آن روی آورده  بودند.

ویژگیهایعمومیوجامعدرخانههایجزیره
اگر بخواهیم 6 مورد از این ویژگی های جامع را برشماریم، 

می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
۱.ساخت  خانه ها در جهت قبله و نه در جهت های جغرافیایی؛

از  استفاده  برای  خانه ها  اکثر  در  بزرگ  ایوان های  ۲.ایجاد 
سایه ی آن و هم چنین هدایت باد به داخل خانه؛
۳.در نظر نگرفتن زیرزمین در ساخت خانه ها؛

۴.ایجاد طاق هایی مسطح؛
5.معماری سقف خانه ها به شکل مسطح؛

و  چهارگوش  شکل  به  خانه ها  حیاط  در  باغچه  6.طراحی 
مرکزی.

خانههاییمطابقباشرایطآبوهواییفصول
مردم  کند،  پیدا  راه  جزیره  به  برق  جریان  که  آن  از  پیش 
نداشتند،  دسترسی  الکتریکی  سرمایشی  وسایل  به  که  جزیره 
و هوای شرجی قشم،  گرمای سوزان  از  ماندن  امان  در  برای 
تابستان های خود را در نخلستان ها که هوای خنکی دارد سپری 
می کردند. هم چنین در فصل سرما و زمستان به خانه هایی که 
مکان  نقل  بودند،  ساخته  نخلستان  به  مشرف  دامنه های  در 
می کردند. از نظر و فرم و سبک معماری قشم، میان خانه هایی 
با خانه هایی که در دامنه های  که در نخلستان ها واقع شده اند 
مشاهده  آشکاری  تفاوت های  است،  شده  ساخته  شیب دار 
می شود. از جمله این تفاوت ها می توان به عدم وجود دیوار در 
اشاره  آن ها  بودن  پراکنده  و  نخلستان  در  واقع شده  خانه های 
کرد، در حالی که خانه های واقع شده در باال دست همگی دارای 
حیاط و دیوار بوده و هم چنین به صورت متراکم ساخته شده اند. 

بافت خانه ها در این دو ناحیه تفاوت های دیگری نیز 
با یکدیگر دارند. به عنوان مثال در اتاق  خانه های ساخته شده 
در نخلستان، شاهد یک اختالف مساحت سطح میان کف اتاق 
با سقف آن هستیم، به گونه ای که دیوارها با داشتن یک انحنا، 
سقف را تنگ تر کرده اند. این در حالی است که دیوارهای اتاق 
در خانه های باالدستی، دقیقا به صورت عمودی و مستقیم باال 
کشیده شده است. معماران قدیمی قشم در برابر چرایی انحنای 
دیوارها در خانه های پایین دستی، استحکام را به عنوان دلیل 
بیان کرده اند. به این گونه که طراحی دیوارها به شکل انحنادار 
موجب افزایش استحکام سقف های ساخته شده از سنگ و گل 
و  کف  میان  مساحت  اختالف  برای  دیگر  دالیل  از  می شود. 
ابعاد سنگ های استفاده  اتاق، می توان به کوچک بودن  سقف 
برای  قدیم  زمان های  در  کرد.  اشاره  سقف ها  ساخت  در  شده 
استفاده  ترابری  برای  وسیله ای  عنوان  به  شتر  از  حمل سنگ 
می شده است، لذا باید سنگ های ریز وکوچک انتخاب می شدند.
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معماریبافتبومیجزیرهوشکلگیریآن
هسته ی مرکزی بیشتر روستاها در جزیره ی قشم در باال 
معماری  اصول  طبق  منطقه  این  در  دارد.  قرار  جزیره  دست 
تعبیه شده  است.  اتاق ها در اطراف یک حیاط مرکزی  قشم، 
از سنگ و  این سبک طراحی و معماری موجب می شود که 
مصالح کم تری استفاده شود. از دیگر ویژگی های معماری قشم 
می توان به ایجاد بعد در دیوارها اشاره کرد. ایجاد بعد در دیوارها 
تعبیه  بوجود می آورد.  ایجاد فضایی می شود که سایه  موجب 
فضاهای سایه دار در خانه ها با توجه به فضای گرم و شرجی 
ساکنین  آرامش  و  آسایش  برای  ضروری  امری  قشم  جزیره 
محسوب می شود. همان طور که پیش تر گفتیم طراحی سقف 
تمام خانه ها به شکل مسطح است. در ساخت سقف برخی از 
خانه ها تیرهای چوبی یا سیمانی تعبیه شده است که موجب 
از فضای آن می شود. دقت  استحکام بیشتر سقف و استفاده 
ساخته  خانه های  با  ساختمان ها  این  میان  اختالف  که  کنیم 
شده در ناحیه ی مرکزی فالت ایران، در ارتباط آن ها با فضای 
درون گرا  به شکل  خانه ها  این  این که  با وجود  است.  خارجی 
و  هستند  تماس  در  خارجی  فضای  با  ولی  یافته اند،  سازمان 

ارتباط آن ها مسدود نیست.

پنجرههایمتعددوایوانهایوسیعدرجزیره
از جمله ویژگی هایی که در معماری جزیره دیده می شود، 
می شوند.  باز  کوچه  به  که  است  زیادی  پنجره های  وجود 
هم چنین ایوان های بزرگ و عریض از دیگر ویژگی هایی است 
که باید به آن اشاره کرد. وجود پنجره های متعدد و ایوان های 
وسیع، موجب می شود که تهویه ی مناسبی در اتاق ها و فضای 

داخلی خانه بر قرار شود و دمای خانه کاهش یابد. جالب است 
توجه کنیم که ایوان ها در معماری قشم نسبت به سایر نواحی 
ایران، از اهمیت باالتری برخوردار است و به عنوان یک جزء 
ایوان ها در خانه های  از خانه ها محسوب می شود.  جدا نشدنی 
قشم با توجه به کاربرد زیادی که در زندگی روزمره ی خانوارها 
کاربری  افزایش  دلیل  وسیع طراحی می شوند.  و  بزرگ  دارند، 
و استفاده از ایوان ها را می توان در اقلیم این ناحیه جست وجو 
کرد. ایوان ها با توجه به ارتباط مستقیم با هوای آزاد بیرونی و 
تهویه مناسب و هم چنین سایه ای که در اختیار افراد می گذارد، 
در  است.  برخوردار  قشم  بومیان  بین  در  باالیی  محبوبیت  از 
اطراف  هم چنین  و  اتاق ها  مقابل  در  را  ایوان  خانه ها  معماری 

حیاط مرکزی طراحی می کنند.

نقشبادگیردرخانههاومعماریجزیره
در جزیره ی قشم بادگیرها با توجه به عوامل مختلفی نظیر 
میزان ارتفاع، جهت گیری مناسب و طراحی دیوارها دارای اشکال 
مختلفی هستند. وظیفه ی اصلی بادگیرها هدایت نسیم از فضای 
بیرونی به داخل ساختمان است. در معماری قشم اتاق هایی که 
بادگیر باد را به آن ها هدایت می کند، تعداد در ورودی بیشتری 
دارند. این امر به این خاطر است که این اتاق ها بتوانند نسیم 
خنک دریافتی را میان قسمت های مختلف خانه پخش کنند. 
برای این منظور اکثر معماران جنوبی، این اتاق های اصلی را با 
دو در و یک پنجره طراحی می کنند. از دالیل دیگر ایجاد در 
بیشتر در اتاق های اصلی کاهش فشار ناشی از باد به دیوارها 
است. با تعبیه تعداد بیشتر در، باد راه خروجی بیشتری به بیرون 
وارد  دیوارها  به  کم تری  فشار  باعث می شود  امر  این  که  دارد 
گردد. بادگیرها با توجه به عملکردی که دارند به دو نوع کلی 

تقسیم بندی می شوند:
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۱. بادگیرهایی که فضای داخلی خانه را از طریق جا به جایی 
هوای راکد داخلی با هوای تازه و خنک خارجی خنک می کنند؛

۲. بادگیرهایی که عالوه بر جابه جا کردن هوای داخلی با هوای 
خارجی، فضای داخلی خانه  را از طریق تبخیر آب خنک می کنند.

عملکرد سرمایشی بادگیرهای قشم، مشابه با حالت اول است. 
داخلی عوض  راکد  هوای  با  را  بیرونی  هوای خنک  بادگیرها  این 
می کنند که این امر موجب خنک شدن فضای خانه می شود. واضح 
است که بادگیرهای نوع دوم در معماری قشم جایی ندارند. دلیل 
این امر را می توانیم در اقلیم جزیره  جست و جو کنیم. در این جزیره 
بودن  اشباع  دیگر  طرف  از  و  هوا  رطوبت  باالی  میزان  طرفی  از 
لذا تبخیر  از بخار هوا، تبخیر آب به کندی صورت می گیرد.  فضا 
آب نقش بسیار ناچیزی می تواند در خنک شدن هوای داخلی خانه 
دوم،  نوع  بادگیرهای  از  استفاده  در صورت  باشد. هم چنین  داشته 
فضای داخلی خانه بیش از پیش مرطوب می شود که امر مطلوبی 

نیست.

بادگیرهایدوطرفهوچهارطرفهواستفادهازآنها
همان طور که در بخش قبل اشاره کردیم، بادگیرها در دو نوع 
کلی طبقه بندی می شوند و بادگیرهایی که در خانه های جزیره قشم 
تعبیه می شوند، از نوع اول هستند. بادگیرها بر اساس تعداد داالن های 

هواگیری که دارند، در دو دسته ی زیر طبقه بندی می شوند:
* بادگیرهای چهارطرفه

اکثر بادگیرهایی که در معماری قشم طراحی و تعبیه می شوند از 
این نوع هستند. این بادگیرها ارتفاع بیشتری نسبت به بادگیرهای 
طرفه،  چهار  بادگیرهای  معماری  نوع  به  توجه  با  دارند.  طرفه  دو 
تزئین و طراحی بیشتری را می توان بر روی آن ها اعمال کرد. ارتفاع 
این بادگیرها به عوامل مختلفی وابسته است. این عوامل می تواند 
از توانایی اقتصادی صاحب خانه تا میزان فاصله ی دیوارهای حامل، 
پهنای اتاق و جهت وزش باد باشد. الزم به ذکر است که هرچه 
عرض اتاقی که بادگیر باد را به آن هدایت می کند عریض تر باشد، 

بادگیر می تواند ارتفاع بیشتری داشته باشد.
* بادگیرهای دو طرفه

همان طور که از اسم این بادگیرها پیداست، این بادگیرها از دو 
داالنی  آن ها  در  که  بادگیر  از  دیواره هایی  شده اند.  تشکیل  داالن 
تعبیه نشده است، دارای منافذ متعددی هستند تا باد از طریق این 
منافذ به داخل بادگیر راه پیدا کند. پیاده سازی و ساخت این بادگیرها 
این  هم چنین  دارد.  پی  در  کمتری  هزینه ی  قبلی  نوع  به  نسبت 

تزئینات  و  بوده  ساده تر  قبلی  نوع  به  نسبت  بادگیرها 
کمتری در معماری آن ها بکار گرفته می شود.

نقشآبانبارهادرمعماریجزیره
با توجه به عدم وجود آب لوله کشی در اکثر خانه های بومی 
نشین و قدیمی قشم، در این خانه ها شاهد تعبیه بخشی به نام 
نوشیدنی  آب  ذخیره ی  محل  که  انبارها  آب  هستیم.  انبار  آب 

مورد نیاز خانوار هستند، در دو شکل طراحی می شود:
۱. تعبیه آب انبارها در زیر زمین؛

برروی سطح زمین و در داخل یک  انبارها  ۲. ساخت آب 
چهار دیواری.

در معماری قشم، برای ساخت آب انبارهای زیرزمینی ابتدا 
گودبرداری می کنند.  را  زمین  از سطح  یک مساحت مشخص 
و  آب  نفوذ  برابر  در  دیواره ها  استحکام  افزایش  برای  سپس 
کامل  به طور  را  دیواره ها  آن ها،  احتمالی  ریزش  از  پیشگیری 
سنگ چینی می کنند. سقف این خانه ها همانند سقف خانه های 
دارای  شد،  داده  توضیح  قبلی  قسمت های  در  که  دستی  باال 

مساحتی مشابه با کف سازه است.
 این سقف ها را نیز مانند تمامی سقف های دیگر خانه های 
جزیره به شکل مسطح می سازند. برای دسترسی راحت و ساده 
به آب، معماران یک دریچه برای برداشت آب از این آب انبارها 
در نظر می گیرند. آب انبارهای نوع دوم که به شکل مکعب های 
توخالی بر روی سطح زمین ساخته می شوند، بدون در طراحی 

می شوند. 
دریچه ی  یک  دارای  فقط  انبارها  آب  این  که  این گونه  به 
کوچک در سقف خود جهت ورود آب به مخزن و ذخیره سازی 

آن هستند.
 هم چنین برای برداشت آب، شیرهایی در این سازه تعبیه و 
طراحی می شود. الزم به ذکر است که سقف هر دو نوع آب انبار 

از قالب های بتنی ساخته می شود.

به هر حال می توان گفت جزایر با توجه به مکان جغرافیایی 
بر اساس آب و هوای موجود منطقه و سبک فرهنگ و  خود 
اعتقادات مردم بومی منطقه ساخت وساز و معماری متفاوتی را 
دارا هستند و همین امر موجب زیبایی خاص در هریک از جزایر 
جهان گردیده است. قشم یکی از زیباترین جزایر ایران است و 

معماری ویژه آن قابل توجه معماران دنیا می باشد.
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 در روز ۲۲ بهمن ۱۳57، تاریخ نهضت اسالمي مردم ایران 
به رهبري امام خمیني )ره( به نقطه عطف خود رسید. در روز ۲۲ 
بهمن سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهي 
در  پهلوي  رژیم  ساله  از 50  بیش  استبداد  و  و ظلم  ساله   ۲500
ایران، ریشه کن شد و به خواست الهي حکومت جمهوري اسالمي 

تأسیس شد.

وقایع۲۲بهمن
شکوهمند  روز  این  رخدادهای  بر  تورقی  بخواهیم  اگر  شاید 
داشته باشیم بتوانیم به تصرف زندان اوین، ساواک، سلطنت آباد، 
ساختمان  و  ژاندارمری  شهربانی،  ملی،  شورای  و  سنا  مجلسین 
زندان کمیته مشترک توسط مردم در این روز اشاره کرد. تسخیر 
دبیرستان  افسری،  دانشکده  و  باغ شاه  پادگان  سپس  و  شهربانی 
آباد  پادگان عباس  آباد و  پادگان عشرت  زندان جمشیدیه،  نظام، 
یکی پس از دیگری تسلیم شدند و آخرین مرکزی که به تصرف 

درآمد رادیو و تلویزیون بود.

* تصمیم شورای عالی ارتش در روز ۲۲ بهمن
ساعت ۱0 بامداد روز ۲۲ بهمن شورای فرماندهان نیروهای 
در  حاضر  نظامیان  گردید.  تشکیل  مشترک  ستاد  در  مسلح 
جلسه عبارت بودند از: عباس قره باغی، جعفر شفقت، حسین 
نجیمی،  عبدالعلی  مقدم،  ناصر  حاتم،  هوشنگ  فردوست، 
احمدعلی محققی، عبدالعلی بدره ای، امیرحسین ربیعی، کمال 
اسدالل  صانعی،  جعفر  معصومی،  عبدالمجید  اللهی،  حبیب 
محسن زاده، حسین جهانبانی، محمد کاظمی، خلیل بخشی 
آذر، علی محمد خواجه نوری، پرویز امینی افشار، امیر فرهنگ 
خلعتبری، محمد فرزام، جالل پژمان، منوچهر خسروداد، ناصر 
آبکناری  رحیمی  محمد  الریجانی،  رحیمی  موسی  فیروزمند، 
و رضا وکیلی طباطبایی.ریاست شورای عالی ارتش بر عهده 
از  نیروها  فرماندهان  گزارش  از  پس  بود.  باغی  قره  عباس 
وضعیت موجود بحث پیرامون همبستگی ارتش با مردم آغاز 
شد؛ اکثرا موافقت خود را اعالم نمودند و سرانجام اعالمیه ای 
مبنی بر بی طرفی ارتش تهیه و به امضا رسید. پس از تصمیم 
شورای عالی، ساعت یک بعداز ظهر خبر تصمیم شورای عالی 
ایران  رادیو  شد.  گذاشته  تلویزیون  و  رادیو  اختیار  در  ارتش 
برنامه عادی خود را قطع و اعالمیه را قرائت کرد. لحظه ای 
بعد نیروهای انقالب محوطه صدا و سیما را تصرف نمودند و 

خبر سقوط رژیم سلطنتی پهلوی از صدا و سیما اعالم شد.

عرقان باقرزاده

نهضت  ملی
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* پیروزی انقالب در ۲۲ بهمن 
سطح  در  که  تالش هایي  تمامي  و  ناباوري ها  همه  وجود  با 
بین  المللي براي حفظ رژیم شاه و جلوگیري از موفقیت امام خمیني  
)ره( بعمل آمد، انقالب اسالمي در مرحله نخست مبارزات خویش 
در  روز ۲۲ بهمن  پیروز گردید و از این جهت پیروزي آن بیشتر به 
یک معجزه شبیه بود تا تحولي عادي. به جز امام خمیني و توده  هاي 
بي شماري که خارج از تحلیل هاي معمول، به گفته  ها و وعده هاي 
امام باور قلبي داشتند، عموم تحلیل گران سیاسي و همه کساني که 
در رخدادها و حوادث ایران دخیل بودند وقوع چنین پیروزي را، حتي 

تا روزهاي واپسین عمر رژیم شاه ناممکن مي دانستند.

نظام  با  خصومت   ۱۳57 بهمن   ۲۲ صبح دم  از  که  بود  چنین 
را  دشمني ها  جبهه  شد.  آغاز  گسترده  پهنه اي  در  اسالمي  نوپاي 
آمریکا رهبري مي کرد و دولت انگلیس و برخي دول اروپایي دیگر 
به همراه تمامي رژیم هاي وابسته به غرب در آن مشارکت فعال 
اتفاقي که در  از  ناخرسند  نیز  اقمار آن  و  داشتند. شوروي )سابق( 
در  آمریکائي ها  با  گردید،  منجر  دین  حاکمیت  به  و  افتاده  ایران 
این هم پیماني در  بارز  نمونه  از خصومت ها همسو شدند.  بسیاري 
هم نوائي نیروهاي چپ و راست ضدانقالب داخل کشور که بعدها 
اسناد وابستگي آنان به سفارتخانه هاي شوروي و آمریکا افشا گردید 
و  تجهیز صدام  در  کشور  دو  همه  جانبه  هماهنگي  بارزتر  آن  از  و 
حمایت از او در جنگ با جمهوري اسالمي را مي  توان مشاهده کرد. 
اما امام خمیني با همان منطقي که نهضت اسالمي را آغاز کرده بود، 
در اوج فتنه ها و فشارهاي خارجي انقالب را هدایت کرد و آن را با 

اراده خویش به دوره سازندگي و ثبات هدایت نمود.

توانست  بود،  آن  پایه گذار  و  پرچم دار  امام  خمیني  که  نهضتي 
در  روز ۲۲ بهمن غبار از چهره اسالم زدوده و سیماي حقیقي آن 
را پس از ۱۴ قرن به جهان تشنه عدالت بنمایاند. به همین دلیل 
است که انقالب اسالمي ایران در جهان اسالم به عنوان »انقالب 

امام  خمیني« شناخته شده است. 

به همین علت است که تاکنون هیچ یک از طرح هاي سیاسي و 
اقتصادي و نظامي آمریکا علیه ایران که غالبًا با حمایت یا سکوت 
متحدان منطقه اي و جهاني آن کشور همراه بوده، به نتیجه نرسیده 
است  و به همین دلیل است که پس از گذشت سه دهه مقابله غرب 

با انقالب، امروز تئوریسین ها و سیاست مداران اروپائي و آمریکائي 
بر ضرورت پذیرش و تحمل واقعیت انقالب و جایگاه جمهوري 

اسالمي در عرصه بین المللي تاکید مي کنند.

نهضتي که در ۲۲ بهمن ۱۳57 به پیروزي رسید، امروزه براي 
بسیاري از ملل جهان چراغ راه زندگي است. 

پایاني یک  به عنوان روز  نباید  تنها  این رو »۲۲ بهمن«  از 
رژیم سیاسي و آغازي بر حیات رژیم دیگر تلقي گردد. بلکه باید از 
آن به عنوان سرفصلي برجسته در تاریخ سیاسي ایران و نقطه اي 

عطف در روند مبارزات ملت ایران یاد کرد.

پیروزی شکوهمند ۲۲ بهمن 57، حاصل عوامل بسیاری است 
که مهم ترین آن ها عبارتند از:
۱- ایمان به خداوند متعال

۲- رهبری روحانی متقی و فقیه آگاه امام خمینی رحمه الل
۳- اتحاد و همبستگی همه، اقشار ملت.

 ... و  مشکالت  تحمل  خدا،  راه  در  پایداری  و  استقامت   -۴
بر هیچ کس پوشیده نیست که جمع شدن این عوامل در ملتی 
بر  ها  آن  پیروزی  و  گردیده  الهی  غیبی  تاییدات  نزول  موجب 

دشمنان حتمی می شود.

در دوران معاصر، روز ۲۲ بهمن پیروزي انقالب اسالمي در 
ایران، حادثه مهم و حیرت انگیزي براي جهانیان بود. این حادثه 
ادامه  در  را  استکبار  سیاسي  معادالت  سو  یک  از  قرن،  بزرگ 
از سوي  و  زد  بر هم  استعماري جهان  تقسیم  و  سیاست سلطه 
دیگر، یکي از استوارترین رژیم هاي وابسته را ریشه کن ساخت و 
در کشور ایران، با اهمیتي که از نظر استراتژیکي و اقتصادي براي 
قدرت هاي بزرگ جهان داشت، تحولي سیاسي ـ مردمي و عظیم 
به وجود آورد و یک بار دیگر اسالم به عنوان قدرت تعیین کننده 
در جهان مطرح شد و چشم انداز وحدت جهان اسالم و ایستادگي 
در برابر استعمار کهنه و نو، ایجاد قطب سیاسي جدید در جهان و 
فروریزي رژیم هاي وابسته و تحمیلي را در سرزمین هاي پر نعمت 
میلیارد مسلمان  از یک  بیش  دیدگان مشتاق  برابر  در  اسالمي، 
گشود و موجي از وحشت و اضطراب رادر دل هاي جهان خوران 

پدید آورد.
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گیاهان آکواریوم درست مثل درختان عمل می کنند و محیط 
آکواریوم را زیباتر و سالم تر می کنند. دی اکسید کربن و گازهای 
زیان آور را از آب می گیرند و اکسیژن پس می دهند. محلی برای 
محرکی  و  میکنند  ایجاد  ماهی  گونه های  بعضی  شدن  مخفی 

هستند برای تولید مثل بیشتر ماهی ها.
مواد معلق در آب را جذب می کنند و باعث شفاف شدن آب 
می شوند. بعضی از باکتری های مضر و معلق در آب را هم جذب 
می کنند و باعث سالمتی محیط آب می شوند و بطور کلی نقش 
بسیار مهمی در ایجاد تعادل و پایداری اکوسیستم یک آکواریوم 
زیبا و سالم ایفا می کنند. گیاهان، اولین چرخه تولید مواد غذایی 
هستند. آنان با جذب نور و گازکربنیک از محیط، عمل فتوسنتز 
انجام می دهند. نتیجه این فرایند، تولید  اکسیژن است. این عمل 

در طی شب و در مدت زمان تاریکی، بالعکس می شود.
این قاعده در مورد گیاهان آبزی نیز صادق است. گیاهان آبزی 
با جذب نوراگرچه آن نور مصنوعی باشد و گرفتن گازکربنیک از 
محیط آب، تولید اکسیژن می نمایند. این فرایند نقش بسیار حیاتی 
آبزیان  کل،  در  و  ماهی ها  تنفس  جهت  آب  اکسیژن  تامین  در 
دارد. به عالوه، وجود پوشش گیاهی به عنوان سایه بان، پناهگاه، 

مخفیگاه و زایشگاه طبیعی در مخازن آکواریوم پر اهمیت است.

نحوهکاشتگیاهانآکواریومی:
 گیاهان آبزی را به دو صورت مي توان در آکواریوم کاشت. 
می توانید به جای آنکه تمامی کف آکواریوم را بستر دهید، ظروفی 
بستر  و  کنید  آماده  دلخواه  اندازه های  به  گلدان،  یا  تشت،  مانند 
کنید  آماده  گلدان ها  و  تشت ها  آن  در  را  گیاه  کشت  به  مربوط 
با  را  انتهای ساقه گیاهان  را در آکواریوم قرار داده و  سپس آن 

کمک انگشت در شن یا همان بستر مربوطه فرو کنید.

نوعبسترگیاهانآکواریومی:
 برای تهیه بستر الزم نیست راه دوری بروید کافی است به 
مقداره کافی شن معمولی که برای مصارف ساختمانی به کار 
مي رود در اختیار داشته باشد )فقط دقت کنید شن ها آلوده به 
مواد خارجی نباشد(. همچنین الزم نیست که تمامی شن مورد 
ریشه  برای  آن  در  موجود  امالح  زیرا  دهید،  شستشو  را  نظر 
گرفتن گیاهان الزم است، اما پس از کف آکواریوم را به قطر سه 
سانتیمتر از شن ناشسته بستر دادید، مجددا با یک الیه دیگر 
گرفته  و الی  کامال شسته شده  از شن  سانتیمتر(  )حدود سه 
روی بستر قبلی را پوشش دهید تا گل و الی موجود در شن، 

آب آکواریوم را گل آلود نکند.

شرایطنگهداریازگیاهانآبزی:
 گیاهان آبزي به همان آب و دمایی احتیاج دارند که ماهیان 
زینتی آکواریومی احتیاج دارند، منظور ماهیان گرم آبی هستند 

که در آب شیرین زندگی می کنند.
دمای ۲۲ درجه تا ۲7 درجه خنثی برای نگهداری مطلوب 
به  است،  مهتابی  نور  از  مناسب تر  طبیعی  نور  همچنین  است، 
ویژه آنکه نور طبیعی چرخه منظم خواب و بیداری را برای گیاه 
و ماهی حفظ می کند و بدیهی است که گیاه زنده در شرایط 
طبیعی بهتر از هر کس و هرچیز می تواند خودش را ترمیم کند.

یکی از مهمترین عوامل پوسیدگی گیاهان در آکواریوم های 
آب  در  نمک  ویژه  به  و  گوناگون  داروهای  از  استفاده  خانگی 
آکواریوم است که برای درمان یا نگهداری ماهی های بیمار به 
آب اضافه می کنند. لذا باید ضمن آنکه ماهی را از فروشگاه قابل 
اطمینان تهیه می کنید همچنین در صورتی که یکی از ماهی ها 
از محل آکواریوم به  از بیماری خاصی شد آن را  گرفتار یکی 

 حسن علیزاده

گیاهان آکواریومی
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ظرف دیگری منتقل نمود و پس از درمان کامل و طی دوره 
قرنطینه مجددا به آکواریوم اصلی باز گردانید.

* نگهداری از خزه توپی:
این گیاه آبزی بوده و برای تزیین آکواریوم بسیار مناسب 
است. ظاهر این خزه به دلیل زندگی آن در آب و رشد جلبک به 
شکل کره ایجاد شده است. برای نگهداری این خزه، آب تنگ 
یا آکواریوم را هر دو هفته یکبار تعویض کرده و گیاهان را در 

نور کم و غیر مستقیم آفتاب قرار دهید.

* نحوه کاشت سبزه آبزی:
سبزه آبزی که این روزها داخل فروشگاه ها زیاد می بینید.

گیاه قسمت  و  فروشگاه های گل  از  را می توانید  آبزی  بذر 
فروش بذر تهیه کنید. ته تنگ کمی آب بریزید و بذر گیاه آبزی 

را روی آب بریزید و تنگ را جای پرنور بگذارید. 

بعد از چند روز بذرها سبز می شوند، آرام تنگ را آب کنید.
داخل تنگ هم می توانید ماهی بریزید. این آب به دلیل بذر 
آبزی بو نمی گیرد و تا یکسال ماندگاری دارد )از تنگ دهان گشاد 

استفاده کنید که ماهی اکسیژن کم نیاورد(.

پرسیده  تنگ  داخل  ماهی  انداختن  درمورد  زیادی  سواالت 
می شود.

که ماهی اکسیژن کم نمی آورد؟ ممکن است ماهی بمیرد؟
ماهی  باریک  دهانه  با  باریک  بطری  داخل  مطمئنا  عزیزان 
اکسیژن کم می آورد و می میرد. حتما از تنگ دهانه گشاد استفاده 
به ماهی  بیشتری  اکسیژن  باشد  بازتر  کنید. هر چه دهانه تنگ 

می رسد. پس از تنگ های باریک استفاده نکنید. 
بذر آبزی یا هر گیاه دیگر در حال رشد، مطمئنا برای ماهی ها 
باشید که ماهی  بازی داشته  باید ظرف دهانه  مفید هستند ولی 

زنده بماند و نمیرد.
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زهرا  توانا

مد  را  و کودک  والد  رابطه  نوع  فرزندپروری   سبک های 
نظر قرار می دهند و به گونه ای موثر بر روابط آینده کودک با 
محیط و انسان های اطراف او تاثیر می گذارد. یک وجه جالب 
درباره والدگری این است که والدین با سبک های فرزندپروری 
مخصوص به خود می توانند تغییرات زیادی در فرزندان خود 
ایجاد نمایند و قالب شخصیت آن ها در بزرگسالی را پی ریزی 

کنند.
مشترک  ویژگی های  یافتن  برای  تالش  با  روان شناسان 
تربیت والدین چهار سبک فرزندپروری را شناسایی کرده اند. 
اما الزم است بدانید هر والدی با فرزند خود رابطه ای منحصر به 
فرد دارد. شما با مطالعه این مقاله می توانید سبک فرزندپروری 
خود را شناسایی کرده و در اصالح آن برای تربیت فرزندانی 

شاد، مسئول و مولد در جامعه بکوشید.
الزم است بدانیم سبک های فرزندپروری در واقع ترکیب 
می  انتخاب  خود  فرزند  رشد  برای  که  است  استراتژی هایی 
کنید.  هر کدام از این سبک ها در چهار زمینه ی نظم، ارتباط، 

انتظارات و بیان احساسات و عواطف با هم متفاوت هستند. 

۱. سبک مستبدانه: دارای کنترل باال و محبت کم
۲. سبک سهل گیرانه: دارای کنترل کم و محبت زیاد

۳. سبک طردکننده: دارای کنترل کم و محبت کم
۴. سبک مقتدرانه: دارای کنترل زیاد و محبت زیاد

سبکمستبدانه
خیلی  ارزش  انضباط  برای  مستبد  سبک  دارای  والدین 
سعی  و  می کنند  وضع  سخت گیرانه ای  قوانین  قائلند.  زیادی 
می کنند کنترل خیلی باالیی بر کودک داشته باشند. در عوض 
کودک  هیجانات  و  احساسات  به  کمتری  اهمیت  والدین  این 
می کنند.  ایجاد  کودک  با  کمتری  عاطفی  صمیمیت  می دهند 
والدین مستبد باور دارند کودکان باید از همه قوانین بدون استثنا 
خیلی  عموما  والدین  گروه  این  کنند.  اطاعت  چون وچرا  بی  و 

توضیح منطقی در مورد تربیت خود به کودک نمی دهند.
بیشتر، چون من می گویم،  فرزندان  مقابل  در  آن ها  سبک 
منطقی  گفتگوکردن  اهل  خیلی  والدین  سبک  این  در  است. 
است.  اطاعت کردن  بر  بیشتر  آن ها  تمرکز  نیستند.  کودک  با 
والدین مستبد معموال به کوکان اجازه نمی دهند وارد بحث ها و 
چالش های حل مسئله شوند. در عوض بیشتر قوانین را وضع 
برای  را  آن  پیامد های  کودک  نظر  به  توجه  بدون  و  می کنند 
و  تنبیه  از  سبک  این  دارای  والدین  می کنند.  اعمال  کودک 

سرزنش کردن در مقابل اشتباهات بیشتر استفاده می کنند. 

ویژگیهایسبکفرزندپروریمستبدانه
* سبک انضباطی خشک و اغلب بدون توضیح است.

* به کار بردن تنبیه شایع است.
* ارتباط بیشتر یک طرفه و از مادر به کودک است.

* علت قوانین عموما توضیح داده نمی شود.
* والدین این سبک معموال مراقبت و حمایت کمتری دارند.

* انتظارات باال و بدون انعطاف است.

سبکسهلگیرانه
می دهند  اجازه  بیشتر  سهل گیرانه  سبک  دارای  والدین 
کودک هر کاری دوست دارد انجام دهد و هدایت و جهت دهی 
کمتری نشان می دهند. آن ها با کودک خود بیشتر شبیه دوست 

نحوه فرزند پروری 
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هستند تا والد. این والدین معموال خیلی مالیم و بامدارا هستند. آن ها 
عموما دخالت کمتری دارند و تنها وقتی وارد می شوند که مشکل جدی 

پیش آمده است.
این والدین معموال خیلی بخشنده اند، از هر چیز زود می گذرند. در 
برخورد با اشتباه کودک از اصطالحی مثل »بچه است دیگر« استفاده 
را  رفتاری  پیامدهای  دلسوزی  دلیل  به  معموال  والدین  این  می کنند. 
کودک  خواهش  یا  اصرار  با  مثال  برای  و  نمی کنند  اجرا  جدی  خیلی 

سریع امتیاز را به کودک بر می گردانند یا محدودیت را برمی دارند.
برای کودک خود  را  بیشتر نقش دوست  والدین سهل گیر معموال 
گوش  مشکالتش  مورد  در  کودک  حرف های  به  آن ها  می گیرند. 
می دهند اما تالشی نمی کنند انتخاب های اشتباه یا رفتار بد کودک را 
اصالح کنند. در بسیاری مواقع کودکان در سبک سهل گیرانه دچار افت 

تحصیلی می شوند. 

ویژگیهایسبکفرزندپروریسهلگیرانه
* سبک تربیتی آن ها بر عکس سبک سخت گیرانه است.    
* آن ها قوانین نمی گذارند یا قانون های خیلی کمتری دارند.

* ارتباط عموما باز است، اما این والدین می گذارند کودکان خودشان 
تصمیم بگیرند، به جای اینکه آن ها را هدایت کنند.

* این والدین معموال گرم و مراقبت کننده اند.
حداقل  در  یا  ندارد  وجود  یا  انتظارات  فرزندپروری  نوع  این  در   *

ممکن است.

سبکفرزندپروریطردکننده
عبارتی  به  دارند.  خود  کودک  با  کمی  درگیری  طردکننده  والدین 
با  را  کمی  خیلی  زمان  آن ها  ندارند.  خود  کودک  کار  به  کاری  خیلی 
وضعیت  به  نسبت  کمی  اطالع  والدین  این  می گذرانند.  خود  کودک 
کودک شان دارند. آن ها قوانین تربیتی زیادی نمی گذارند. کودکان آن ها 
نه تنها هدایت زیادی دریافت نمی کنند، بلکه رقبت و توجه زیادی هم 
نمی گیرند. به عبارتی والدین طردکننده انتظار دارند کودکان خودشان 
نیازهای  به  رسیدگی  برای  زیادی  انرژی  و  وقت  آن ها  شوند.  بزرگ 
اما  کودک نمی گذارند. ممکن است در مورد کودک شان غفلت کنند، 
بیشتر مواقع این موضوع ناخواسته است. مادری که دچار اختالل روانی 
به  نمی تواند  دارد  مخدر  مواد  به  اعتیاد  یا  است،  افسردگی  همچون 

نیازهای عاطفی یا جسمی کودک به طور پایدار رسیدگی کند. 

همچنین در مواقعی والدین طردکننده آگاهی کمی نسبت 
در  بسیار شدیدی  درگیری  گاهی هم  دارند.  رشد کودک  به 
مورد مسائل مثل مشکالت مالی، بیکار، بیماری و غیره دارند. 
اغلب  می کنند  رشد  تربیتی  سبک  نوع  این  با  که  کودکانی 
اعتماد به نفس بسیار پایینی دارند. در این زمینه مقاله اعتماد 

به نفس می تواند مفید باشد.

ویژگیهایسبکطردکننده
* هیچ سبک تربیتی مشخصی به کار نمی رود.

انجام  می خواهد  کاری  هر  کودک  می دهد  اجازه  والد   *
دهد، بدون آگاهی دادن یا مراقبت کردن.

* ارتباط خیلی محدود است.
* این والدین مراقبت خیلی کمی فراهم می کنند.

* انتظارات خیلی کمی از کودک دارند.
* ممکن است والدین دچار افسردگی و یا اعتیاد باشند. 

سبکفرزندپروریمقتدرانه
و  ایجاد  برای  زیادی  مقتدر، تالش  دارای سبک  والدین 
حفظ یک رابطه مثبت با کودک شان می کنند. آن ها در تربیت 
را  قوانین  رعایت  عدم  پیامد  و  می کنند  وضع  قانون  کودک 
اجرا می کنند. اما احساسات کودک را در هر موقعیت در نظر 
می گیرند. در سبک مقتدرانه به احساسات کودک توجه و ارزش 
نهایت  در  که  می شود  روشن  موضوع  این  اما  می شود،  داده 
والدین مسئول تربیت هستند. والدین دارای سبک مقتدرانه، 
رفتاری  مشکل  از  جلوگیری  را صرف  زیادی  انرژی  و  وقت 
پیش از وقوع آن می کنند.  آن ها همچنین از استراتژی های 
مثبت برای تربیت استفاده می کنند. دالیل قوانین را توضیح 

می دهند و از پاداش و تشویق استفاده می کنند.

ویژگیهایسبکفرزندپروریمقتدرانه:
* قوانین مشخص است و دالیل آن توضیح داده می شود.

* ارتباط زیاد و مناسب با درک کودک است.
* این والدین مراقبت کننده و حامی هستند.

* انتظارات و اهداف باال و روشن در خانواده وجود دارد.
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*سبکمستبدانه
کودکان دارای این سبک تربیتی بیشتر از والدین به دلیل ترس 
این  می کنند.  اطاعت  نشدن  سرزنش  یا  تنبیه  مثل  آن  عواقب  و 
دارند  قرار  نفس  حرمت  در  مشکل  خطر  در  بیشتر  کودکان  گروه 
چرا که نظرات آن ها عموما بی ارزش شمرده شده است. همچنین 
است.  مستبدانه  نتایج سبک  از  کینه جویی  و  پرخاشگری کودکان 
و  کنند  پیدا  مشکل  منطقی  مساله  حل  در  آینده  در  دارد  امکان 
بیشتر هیجانی و با پرخاشگری به مسائل واکنش نشان دهند. به 
دلیل سخت گیری والدین این کودکان ممکن است یاد بگیرند برای 

دوری از تنبیه بیشتر دروغ و پنهان کاری کنند. 

*سبکسهلگیر
دارد  امکان  بیشتر  آسان گیر  تربیتی  سبک  دارای  کودکان 
مشکالت رفتاری نشان دهند. زیرا از منبع اقتدار و قوانین بهره مند 
نشده اند. همچنین ممکن است عزت نفس پایین تری پیدا کنند. این 
کودکان ممکن است در کنترل هیجانات و بازداری رفتاری تا حدی 
دچار مشکل شوند. به دلیل اینکه در کودکی رفتارهای شان کمتر 
هدایت و کنترل شده است. همچنین امکان دارد مشکالتی ازقبیل 
افت تحصیلی، فرار از مدرسه، اضافه وزن را به تدریج نشان دهند.  
احتمال هرگونه آسیب اجتماعی در بزرگسالی و بزه و شکنندگی را 

می توان در بین این کودکان شاهد بود

ك زندگی سالم - فرزندپروری
سب

*سبکطردکننده
این سبک تربیتی می تواند بیش از هر سبکی آسیب رسان باشد و 
اثرات طوالنی مدتی بر سالمت روان کودک بگذارد. کودکان دارای 
نفس  مورد حرمت  در  با مسائل  زیادی  احتمال  به  سبک طردکننده 
عملکرد  که  دارند  گرایش  آن ها  می شوند.  روبرو  خودارزشمندی  و 
تحصیلی ضعیفی نشان دهند. همچنین این گروه کودکان به احتمال 
تجربه  زندگی  در  را  و شادکامی کمتری  رفتاری  بیشتری مشکالت 
می کنند. افسرده خویی، شخصیت اجتنابی، اعتماد به نفس پایین در 
آینده این کودکان بیشتر به چشم می خورد. کودکی که مدام در محیط 
ناامیدی و افسردگی می شود و همچنین در  خانواده طرد شده دچار 
آینده حالتی از دورگزینی و اجتناب از دیگران را تجربه می کند؛ چرا 

که می ترسد دوباره توسط دیگر افراد طرد شود.

*سبکمقتدرانه
رشد  و  روان  سالمت  با  زیادی  ارتباط  مقتدرانه  تربیتی  سبک 
مناسب کودک دارد. بر اساس مطالعات کودکان دارای سبک تربیتی 
بزرگساالن مسئول و مستقلی  به  تبدیل  بیشتری  احتمال  به  مقتدر، 
می شوند که در بیان احساسات و نظرات خود آزادانه عمل می کنند. 
این کودکان بیشتر گرایش به شادی و موفقیت پیدا می کنند. آن ها 
همچنین به احتمال زیاد، در تصمیم گیری و ارزیابی ریسک در زندگی 

عملکرد موفقیت آمیزتری دارند.

تأثیرانواعسبکهایفرزندپروریبرکودکان

سبک های فرزندپروی هر کدام تأثیرات متفاوتی را بر کودک و شکل دهی به شخصیت و رفتار او می گذارند. 
آگاهی از تأثیرات به شما کمک می کند تا در انتخاب سبک فرزندپروری تصمیم مناسب تری بگیرید.
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راههاییبرایبهبودسبکتربیتی

برای اینکه ارتباط بهتری با کودک داشته و تربیت مقتدرانه ای داشته باشید، الزم است تا در این مورد آموزش ببینید. 
رعایت نکات زیر می تواند بسیار کمک کننده باشد:

* تا جایی که می توانید شنونده خوبی برای احساسات و نیازهای کودک باشید.
* کمتر از سرزنش و تنبیه و بیشتر از پاداش و تشویق استفاده کنید.

* در مورد قوانینی که می گذارید صریح باشید و دالیل آن را توضیح دهید.
* پیامدهای رفتاری که می گذارید را حتما اجرا کنید. اجرا نکردن آن باعث می شود کودک روی حرف شما حساب نکند.

* وقت هایی را برای تعامل مثبت و بازی با کودک اختصاص دهید.
* رفتارهایی مثل نگاه چشمی، لبخند، نوازش و در آغوش گرفتن کودک را بیشتر کنید.

* در بحث ها کودک را شرکت دهید و از او بخواهید نظرات خود را بیان کند.
* در مورد مشکالت اول با کودک صحبت کنید و دالیل او را بپرسید.

گاه والدین نمی دانند کدام سبک تربیتی را برای فرزندان خود به کار ببرند. از طرفی تغییر سبک تربیتی با توجه به شرایط 
خاص هر کودک چالش هایی را به همراه دارد. در این زمینه مراجعه به مشاوره کودک جهت آموزش نحوه صحیح تربیت و 

حل مشکالت رفتاری و ارتباطی کودک شما می تواند راهگشا باشد.
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ك زندگی سالم - رشته تحصیلی و شغل
سب

معرفیرشتهدریانوردی

هدف این رشته تربیت افراد متخصص در کاربرد علوم و فنون 
آب های  در  مختلف  شناورهای  اداره  و  هدایت  برای  تخصصی 
ساحلی است. فارغ التحصیالن این رشته می توانند در ارگان های 
شناورهای  هدایت  و  فرماندهی  مسؤولیت  خصوصی  و  دولتی 
ساحلی را به عهده بگیرند همچنین می توانند در ارگان های دولتی 
و خصوصی مرتبط با صنعت حمل و نقل و دیگر صنایع دریایی،  
عنوان  به  بنادر  و  دریانوردی  محلی  قوانین  مجری  سازمان های 

راهنما و مسؤول عملیات و خدمات بندری فعالیت نمایند.

دروسپایه:
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، ریاضیات عمومی، ریاضیات 

کاربردی، فیزیک مکانیک و حرارت.

دروساصلی:
نجوم، هواشناسی و اقیانوس شناسی،  مبانی مهندسی دریایی، 
مدیریت،  اصول  دریایی،  قدرت  و  تاریخ  کامپیوتر،  برنامه نویسی 

زبان تخصصی، الکترونیک عمومی.

دروستخصصی:
قطب نمای  نقشه،  روی  کار  تخمینی،  و  ساحلی  ناوبری 
الکترونیکی،  دستگاه های  نجومی،  ناوبری  جایرو،  و  مغناطیسی 
اصول  دریایی،  مخابرات  دریایی،  و عالئم  قوانین  کمک ناوبری، 

کلی تعادل و ساختمان کشتی.

رشته دریانوردی یک رشته میان رشته ای در کشوراست که 
عالقمندان به این رشته، عالوه بر تحمل و رنج سفرهای سخت 
دریایی باید در زمینه های مختلف ریاضی، نجوم و تجارت آگاهی 
کافی داشته باشند تا یک سفر مطمئن برای افراد میسر شود، لذا 
چنانچه عالقمندان بخواهند در رشته دریانوردی تحصیل کنند، 
می توانند در سه دانشگاه علوم و فنون دریایی چابهار، خرمشهر و 

امام خمینی به تحصیل بپردازند، 
و  انسانی  نیروی  کمبود  می توان  عالقمندی  کنار  در  البته 
از جمله مشکالت  را  چندگانگی بودن متولیان رشته دریانوردی 
رشته  از شاغالن  بسیاری  که  تا حدی  آورد  شمار  به  رشته  این 
دریانوردی غیرایرانی هستند، البته رشته دریانوردی بعد از انقالب 
اسالمی پیشرفت خوبی داشته تا حدی که هم اکنون سه رشته در 
زمینه فنون دریایی عالوه بر رشته های قبلی به رشته دریانوردی 
اضافه شده و تاکنون با تعاملی که بین دولت و مراکز دانشگاهی 
رشته دریانوردی برقرار شده بسیاری از مشکالت دریانوردان حل 

شده و تسهیالتی نیز به دریانوردان ارایه شده است.

مهشید نوری نژاد

دریا نوردی 
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در کل سمت های کشتی های تجاری به سه قسمت عمده تقسیم می شوند: عرشه، موتورخانه و تدارکات
فرماندهی کشتی را کاپیتان و یا همان ناخدا بر عهده دارد که نماینده مالک و شرکت بر روی کشتی نیز می باشد. چرا که  سفرهای دریایی 

طوالنی هستند همه باید پیرو اوامر فرمانده کشتی باشند تا در مدت مسافرت مشکلی بروز پیدا نکند.
ملوان ها کارگران زحمتکش کشتی هستند که انصافا کارهای سنگین بر روی عرشه و موتور خانه را انجام می دهند.

بر روی کشتی، همه کارها به صورت تیمی انجام می شود و نبود هر کدام از افراد بدون توجه به سمت در کار کشتی خلل ایجاد می کند. 
چارت سازمانی کشتی به قرار زیر است:

**عرشه:
شامل افسر اول . افسر دوم و افسر سوم که وظیفه ناوبری و کنترل بارگیری و تخلیه بار را بر عهده دارند.

سرملوان. کمک سر ملوان، ملوان یکم، دوم و سوم که همه زیر نظر افسر اول به نگهبا نی، کمک در تخلیه و بارگیری و همچنین نگهداری 
و رنگ آمیزی عرشه وسیع کشتی جهت جلوگیری از زنگ زدگی مشغول به کار می باشند.

) معموال در گذشته افسر رادیو هم وجود داشت که امروزه به علت پیشرفته شدن دستگاه های مخابراتی و ارتباطی، کارهای رادیویی توسط 
افسران عرشه انجام می شود(

**موتورخانه:
شامل مهندس اول، مهندس دوم، مهندس سوم و تکنسین ها و همچنین مهندس برق که مسئول نگهداری و تعمیر موتور، پمپ ها و تمامی 

دستگاه های کشتی می باشند.
 تعمیر کار، روغن کار و نظافت کار که در زیر نظر مهندس دوم در تعمیرات، روغن کاری و نظافت موتور خانه همکاری می کنند.

**تدارکات:
شامل افسر تدارکات، سرآشپز، آشپز و خدمه ها که مسئولیت پخت و سرو غذا و همچنین نظافت ساختمان کشتی را برعهده دارند.
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ك زندگی سالم - گردشگری و اوقات فراغت
سب

طبیعت و گردشگری در  ماه

 مهدی جمشیدی

آرامگاهفردوسی

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی در میان باغی مصفا به فاصله ۲0 کیلومتری شمال شهر مشهد واقع شده است.
ساختمان فعلی آرامگاه فردوسی و موزه توس که الهام گرفته از شیوه معماری هخامنشی به ویژه آرامگاه کوروش بود به 
دستور انجمن آثار ملی در سال ۱۳۴۳ آغاز و با نظارت مهندس هوشنگ سیحون در سال ۱۳۴7 به انجام رسید. نمای بیرونی 
بنا شامل عناصر تزئینی هخامنشی به خصوص ستونها و سرستون ها است و اشعاری که بر اضالع چهارگانه بنا نگاشته شده 
از حکیم فردوسی و معرف اندیشه و شخصیت وی می باشد. بخش فوقانی بنا به صورت توخالی ساخته شده و فضای داخلی 
آن نیز عالوه بر الهام گرفتن از معماری دوره اشکانی شامل ۲0 ستون مرمری در پائین و 8 ستون در بخش فوقانی است. در 
بخش هایی از آرامگاه نیز دیوارنگاره هایی از فریدون صدیقی نصب گردیده که نمایش صحنه هایی از روایات شاهنامه است. 
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آتشکده به گونه ای از نیایشگا ه زرتشتیان گفته می شود که آتش در جای خاصی از آن قرار دارد و مهم ترین نیایش های دینی در 
آن و در برابر آتش انجام می گیرد. شکل و بنای آتشکده ها در همه جا یکسان است. معموال هر آتشکده 8 درگاه و چند اتاق 8 گوشه 
دارد و آتش دان در وسط بنا واقع است. با گذر زمان و به تدریج مقرر می شود که آفتاب بر آتش نتابد. بنابراین آتش را در فضای باز 
نگهداری نکرده و اتاقی در وسط بنا ساختند که آتشدان در آن قرار داشت. محافظ آتشکده را هیربد می نامیدند. اگر دوست دارید از 

نزدیک شاهد این بنا باشید، چنین آتشکده ایران را برایتان معرفی کرده ایم که در شهرهای مختلف قرار دارند.
آتشکدهآتشگاهاصفهان

آتشکده آتشگاه در غرب شهر اصفهان و در مسیر اصفهان - نجف آباد در نزدیکی منارجنبان بر فراز تپه ای سنگی و کم ارتفاع 
قرار دارد. آتشگاه اصفهان یکی از سه اثر قدیمی به جا مانده از دوران باستان و از نظر بزرگی سومین اثر موجود در شهر اصفهان 

است و یکی از 7 آتشکده بزرگ ایران در زمان قباد ساسانی می باشد.
با دریچه های متعدد. این ساختمان از خشت های گلی خام به طول و عرض ۴0  بنای آتشگاه، آتشدانی بزرگ و مدور است 
سانتیمتر و قطر ۱۴ سانتیمتر ساخته شده و مصالح خشت ها، گل و سنگ ریزه و نی های ساحل زاینده رود است. پایه های بزرگ و 
خشتی بنا تقریبا از میانه تپه آتشگاه آغاز می شوند و در باال به ستون هایی محکم تبدیل می شدند که در گذشته اتاق هایی نیز روی 

آن ها قرار داشته است.
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ك زندگی سالم -  محیط زیست
سب

دکرت مهشاد فوالدی

آبی به رنگ خدا

گاهی الزم است کمی برای خود زمان بگذاریم و با طبیعت همراه شویم و صدای او را بشنویم. گاهی الزم است از همان 
دریچه زیبای قدیمی به خورشید، درخت و زندگی نگاه کنیم. گاهی الزم است آنچنان در صدای شرشر آب و تاللو نور آفتای 
غرق شوغرق شویم که دیگر یادی از زندگی و مخاطرات آن در خاطرمان نماند. گاهی الزم است تا محو وجود خالق این رحمت 
بی کران شویم. گاهی الزم است در سکوت خود، دریا، شن های ساحل، زبری تنه درختان، گرمای نور خورشید را لمس کنیم و 

تنها پس از لمس قدرت خدا اندکی در شکرش شناور باشیم.
شاید این گونه دیگر الزم نباشد هرروز و هر دم از محیط زیست و مخاطرات آن سخن بگوییم. شاید شکرگذاری روزانه باعث 
شود هرچه بهتر به یادآوریم که خالق برای ما انسان ها چه نعماتی را آفریده و  اندکی در حفظ و نگهداری از هر آنچه بر روی 

کره خاکی بر ما ارزانی شده کوشا شویم. 

شاید گاهی الزم باشد به عنوان یک فعال محیط زیست، به جای گفتن از اثرات زیان بار ناشی از تخریب انسان ها، در مورد هر آنچه 
که باعث می شود طبیعت زیبا را زیبا تر ببینیم صحبت کنم. اگر در ذهن خود تمامی تصاویری که از طبیعت و تمام زیبایی های آن دیده 
ایم را مرور کنیم؛ آرامش خلوص و پاکی را که در آن موج می زند، به وجود خود انتقال می دهیم. در مباحث روانشناختی، مدیتیشن 

و یوگا نیز همیشه توصیه می شود تا برای گرفتن انرژی مثبت به طبیعت برویم و انرژی های منفی خود را با آن ها تبادل نماییم.

هیچ می دانید بدن ما بین 50-60 درصد آب دارد؟!
                                                                             تا بحال مثل قدیمی آب آب را می جوید شنیده اید؟!
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تا به حال به این موضوع توجه کرده اید که وقتی صدای جاری شدن آب را می شنوید و یا صدای موج های خروشان دریا به 
گوش تان می رسد چه آرامشی را احساس می کنید؟!!

شاید یکی از دالیل عمده ای که شهرهای شمالی کشور بیشترین میزان گردشگر را در ایام تعطیالت پیدا می کنند همین 
کشش آب باشد. لحظه ای چشمان خود را ببندید و آبی بیکران دریا را تصور کنید. پای بر روی ماسه های ساحل گذاشته و به 
سمت موج هایی که برای رسیدن به شما مسابقه می دهند پیش روید. موج های ساحل را ببینید که به پای برهنه شما بوسه 
می زنند. خنکای نسیم و نوازش نور آفتاب را روی پوست تان احساس می کنید و از گرمای لذت بخش آن وجودتان را سرشار 

می سازید. چشمان تان را ببندید و این طراوت را به درون ریه هایتان وارد کنید.
چه احساس لطیفی! چه انرژی بی کرانی!

حال اگر در لحظه بعد چشمان تا ن را باز کنید و اطراف تان را پر از زباله ببینید چه؟! یا اصال به شکل دیگر بگویم. چشمان تان 
را بسته اید و در کنار دریا از صدای موج و خنکی آب غرق در آرامشید که ناگهان چیزی به پای تان بخورد و از کنج رویاهای 

شیرین بیرون تان بکشد. چه بود؟
یک بطری نوشابه که آب با خودش آورده!!

چه حسی پیدا کردید؟! در یک لحظه تمام حس مثبت تان از بین رفت درست می گویم؟
دریایی که با تمام وجود برای تعطیالت به دیدارش می رویم به دست خودمان بیمار شده است! و برای عالجش هر لحظه 

دیر و دیرتر می شود. اگر من باری از دوشش برندارم، جمع ما برایش فاجعه درست می کنیم. 
مرگ تدریجی یعنی این!! مثل همین بیماری کرونا که این روزها بازار داغی پیدا کرده...
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ك زندگی سالم - اقتصاد و خانواده
سب

 مجتبی خوش لهجه

تعریفاقتصادمقاومتی
با  کارآفرینان  دیدار  در  بار  اولین  مقاومتی«  »اقتصاد  واژه 
مقام معظم رهبری )89.6.۱6( مطرح گردید و در همین مدت 
زمان کم، تعاریف متفاوتی از آن ارائه شد که هر کدام از جنبه ای 
به این موضوع نگاه کرده است. تعریف جامع و کامل از اقتصاد 
مقاومتی را خود حضرت ایت الل خامنه ای رهبر فرزانه انقالب 
ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان)9۱.5.۱6( فرمودند: 
در  فشار،  شرایط  در  که  اقتصادی  آن  یعنی  مقاومتی  »اقتصاد 
شدید  خصومت های  و  دشمنی ها  شرایط  در  تحریم،  شرایط 
بنابراین  باشد.«  کشور  شکوفایی  و  رشد  تعیین کننده  می تواند 
شرایط  در  فشار  حوزه های  تشخیص  یعنی  مقاومتی  اقتصاد 
کنونی تحریم و متعاقبا تالش برای کنترل و بی اثر کردن و در 
شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعا باور 
مدبرانه  و  اعمال مدیریت های عقالیی  و  و مشارکت همگانی 

پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.
اقتصاد  یک  مقاومتی،  اقتصاد  از  منظور  تعریف،  این  طبق 
شکست ناپذیر، فعال و پویا است که از تهدیدها فرصت می سازد، 
نه یک اقتصاد منفعل و ضربه پذیر که خود به سوی آسیب و 
پیشرفت  موانع  برای دفع  مقاومت  واژه  پیدا کند.  تهدید سوق 
اقتصاد  رو  این  از  می رود.  کار  به  حرکت  مسیر  در  کوشش  و 

مقاومتی نیز یعنی تکیه بر توان داخلی و مقاومت در مقابل تهدیدها 
این  اثبات  و  مردم  زندگی  در  بحران  کمترین  ایجاد  با  تحریم ها  و 
معنا که فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی دشمن نمی تواند سد 
بحران ها و جنگ  این  از  ما می توانیم  و  باشد  ما  پیشرفت جامعه  راه 

اقتصادی به سالمت گذر کنیم.

مهمترینمولفههایاقتصادمقاومتی
اساسی ترین مؤلفه ها و ویژگی های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر 

انقالب عبارتند از:
۱. ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص های 
کالن؛ از قبیل رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، کاهش تورم، افزایش 
بهره وری، رفاه عمومی و از همه  این شاخص ها مهم تر، شاخص کلیدی 
و مهم عدالت اجتماعی است. یعنی ما رونق اقتصادی کشور را بدون 
تأمین عدالت اجتماعی به هیچ وجه قبول نداریم و معتقد به آن نیستیم.

تکانه های  شامل  تهدیدزا؛  عوامل  برابر  در  مقاومت  توانایی   .۲
اقتصادی دنیا، بالهای طبیعی و تکانه های تخاصمی مثل تحریم ها.

۳. تکیه بر ظرفیت های داخلی؛ چه ظرفیت های علمی، چه انسانی، 
چه طبیعی، چه مالی، چه جغرافیایی و اقلیمی.

۴. همت جهادی، مدیریت جهادی. باید حرکتی که می شود، هم 
علمی باشد، هم پرقدرت باشد، هم با برنامه باشد و هم مجاهدانه باشد.
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بدهیم؛  بها  کنیم،  تکیه  مردم  به  بایست  ما  مردم محوری؛   .5
مردم با امکانات شان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ فعاالن، 
کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای 
متراکم و بی پایانی که در این کشور وجود دارد که واقعًا این نیروها 

هم بی شمارند.
6. امنیت اقالم راهبردی و اساسی؛ در درجه  اول غذا و دارو. باید 
تولید داخلی کشور طوری شکل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی، 

در زمینه  تغذیه و در زمینه  دارو دچار مشکل نشود.
آسیب های  سخت ترین  از  یکی  نفت؛  به  وابستگی  کاهش   .7
بزرگ  نعمت  این  است.  نفت  به  وابستگی  همین  ما  اقتصادی 
خدادادی برای کشور ما در طول ده ها سال مایه  فروریختگی های 
اقتصادی و فروریختگی های سیاسی و اجتماعی شد؛ باید ما یک 
فکر اساسی بکنیم. ما نمی گوییم از نفت استفاده نشود، ]بلکه[ تکیه  
می توان  را  نفت  است؛  خام  نفت  فروش  از  حداقلی  استفاده   بر  ما 

به صورت فرآورده در اختیار گذاشت.
از  پرهیز  صرفه جویی،  مسئله   مصرف؛  الگوی  اصالح   .8

ریخت وپاش، پرهیز از اسراف، پرهیز از هزینه کردهای زائد.
9. فسادستیزی؛ ما اگر می خواهیم مردم در صحنه  اقتصاد باشند، 
باید صحنه  اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را می خواهیم، 
بایستی دست مفسد و سوءاستفاده چی و دورزننده  قانون و شکننده  

قانون بسته بشود.
۱0. دانش محوری؛ بکارگیری توان و دانش تخصصی است.

بسترهاوزمینههایتحققاقتصادمقاومتی
تحقق  زمینه های  و  بسترها  عنوان  به  توان  می  را  زیر  موارد 
اقتصاد مقاومتی یاد برد که از نظر مقام معظم رهبری قابل توجه و 

دارای اهمیت است و می توان بر روی آن متمرکز شد:
۱. طراحی سامانه ای پویا و هوشمند به عنوان مرکز و محوری 
اقتصاد  عرصه ی  در  دستاوردها  و  فعالیت ها  اطالعات،  ثبت  برای 

برای  متمرکز  و  هوشمند  فرماندهی  راستای  در  مقاومتی 
هدایت فعالیت های این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهای مستعد 

و مناسب برای فعالیت علمی و عملیاتی.
۲. رصد و دیده بانی فضای اقتصادی داخلی و بین المللی و نیز 
بومی  شاخص های  طراحی  و  و  روزآمد  دقیق  آمارهای  گردآوری 

برای اندازه گیری میزان مقاومت و آسیب پذیری اقتصاد ایران.
۳. طراحی یک الگوی مشخص از شیوه ی اداره ی امور توسط 
دولت و سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم 
انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی  برای مدافعان  به ویژه  و 

ایران.
۴. همسو کردن نظام آموزشی کشور با اقتصاد مقاومتی و آشنا 
نمودن کودکان و نوجوانان و جوانان با شرایط و نیازهای تاریخی 

این برهه.
و  رسانه ای  نظام  توسط  مقاومتی  اقتصاد  آموزه های  رواج   .5

تبلیغاتی.
6. تقویت امکان واکنش سریع نظام اقتصادی در برابر حمالت 

اقتصادی.
7. تقویت نقش مردم در اقتصاد مقاومتی و جاوگیری از ورود 

رانت خوارها به اقتصاد.
8. توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعاالن اقتصادی.

9. تحرک دستگاه دیپلماسی کشور برای فعال کردن ظرفیت های 
بالقوه و فرصت های جهانی در اقتصاد مقاومتی.

۱0. تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه ها، 
مراکز علمی و مجامع مذهبی.
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ك زندگی سالم - فناوری اطالعات و دنیای مجازی
سب

حمیدرضا  بزرگی

)BREEZE("1. " بیریز
بیریز،  یک پرنده رباتیک قابل هدایت با باد است که در طراحی 
الیه های  در  می تواند  و  است  شده  گرفته  الهام  سفره ماهی  از  آن 
باالیی جو سیاره زهره در ارتفاع 50 تا 60 کیلومتری پرواز کند و 

معلق بماند.
این پرنده نیروی خود را از خورشید می گیرد و می تواند با استفاده 

از کابل های کششی برای تغییر حجم و ارتفاع خود اقدام کند.
به گفته سازندگان، بیریز قادر به استفاده از بادهای منطقه ای 
است که می تواند سیاره زهره را در چهار تا شش روز دور بزند و 
شارژ کردن باتری های خود در مدتی که در طرفروِز سیاره است به 

کاوش در طرف شب آن بپردازد.
شامل  شوند  سوار  پرنده  این  روی  می توانند  که  ابزارهایی 
طیف سنج جرمی، نفلومتر )ابزار اندازه گیری ذرات معلق در یک مایع 
یا گاز چسب سان(، دوربین های با وضوح باالی نور مرئی و نزدیک 
به مادون قرمز، مغناطیس سنج و بادسنج و همچنین حس گرهای 

اندازه گیری فشار، دما، تراکم جو و غیره است.
بوفالو  نیویورک  دانشگاه  از  بایاندور  جاوید  توسط  طرح  این 

طراحی شده است.

۲.پرتوزایقدرتیبرایمأموریتهایطوالنیمدت
سطحزهره

پروژه دیگری که با هدف کاوش در زهره طراحی شده است. 
مطالعه پرتوزای قدرتی)Power Beaming( به دنبال تأمین برق 

برای مأموریت های سطح زهره است.
چند  خورشیدی،  پنل های  با  بالن  یک  که  جوی  پلتفرم  این 
باتری، فرکانس رادیویی یا فرستنده مایکروویو است، در الیه های 
باتری ها را شارژ می کند،  باالیی جو زهره که در آن نور خورشید 

معلق می شود.

هنگامی که باتری ها شارژ می شوند، بالن به ارتفاع پایین تری 
پنل های  شدن  شارژ  از  مانع  کدر  ابرهای  که  جایی  می آید، 
خورشیدی فرودگرهای واقع بر سطح زهره توسط نور خورشید 
می شوند. سپس فرستنده بالن می تواند انرژی را به یک فرودگر 
که دارای یک ابزار خاص قابل شارژ، نمک مذاب با دمای باال یا 
باتری الکترولیت جامد یا یک سیستم سلول سوختی احیا کننده 
اکسید جامد است که می تواند در دمای سطح زهره زنده بماند، 
بفرستد. بالن پس از شارژ کردن فرودگر دوباره ارتفاع می گیرد 

و این روند را تکرار می کند.
این طرح متعلق به اریک براندون" از آزمایشگاه پیش رانش 

جت ناسا )JPL( در پاسادنای کالیفرنیا است.

)SmartSuit( ۳.لباسهوشمند
لباس هوشمند برای استفاده در مریخ و دیگر مأموریت های 
گاز  آنکه یک کیسه  به جای  اما  سیاره ای طراحی شده است، 
تحت فشار منفعل باشد، از تکنولوژی ربات های نرم با پوست 
چندین  و  است  خوددرمان  که  می کند  استفاده  انعطاف  قابل 
حسگر در آن جاسازی شده است. این لباس فضانوردی رباتیک 
هوشمند می تواند داده ها را جمع آوری کند و اطالعات ساختاری 

محیطی و غشایی را نمایش دهد.
ایده این است که SmartSuit یک کیت هوشمند است که 
برای افزایش و تسهیل حرکت و مهارت کاربر و همچنین تعامل 
با محیط در نظر گرفته شده است. عناصر نرم رباتیک نیز ضد 
فشار مکانیکی اعمال می کنند، بنابراین نیاز به هم فشار شدن با 

لباس های رایج ندارد.
 A & آنا دیاز آرتایلز از ایستگاه آزمایشی مهندسی تگزاس "

M ایده پرداز این طرح است.

فناوری در فضا 
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فراخورشیدی سیارات فضایی تلسکوپ .4
)DUET(دوکاره

فراخورشیدی  سیاره های  شکار  تلسکوپ  یک   "DUET"

جدید است که وسعت دید آن چهار برابر تلسکوپ های زمینی 
است، اما برای حمل توسط یک موشک به اندازه کافی سبک 

است.
ابزار مداری، این افزایش وسعت دید و محدوده جمع آوری 
کروناگرافبا  یا  ستاره  یک  سایه  به  نیاز  حذف  با  را  اطالعات 
استفاده از تکنیک پراکندگی دوگانه که ابتدا توسط نیوتن مورد 
باشد  قادر   DUET تا فراهم می کند  است  قرار گرفته  مطالعه 
ستاره  و  فراخورشیدی  سیاره  یک  نور  مختلف  موج های  طول 

میزبانش را از هم تمیز دهد و جدا کند.
"تام دیتو" از نیویورک این پروژه را طراحی کرده است.

5. "میکروکاوشگرهاییکهازالکتریسیتهاتمسفر
)MP4AE("سیارهاینیرومیگیرند

این مطالعه بدیع بر پایه توانایی پرواز عنکبوت ها از طریق به 
شکل چتر درآوردن تارهای خود و وزش باد طراحی شده است 
تا مأموریت های اکتشافی سیاره ای توسط هزاران میکروکاوشگر 

با وزن حدود 50 میلی گرم انجام شود.
این میکروکاوشگرها یک حلقه با طول ۲00 متر برای تولید 

بار الکتریکی در الیه اتمی جو یک سیاره تشکیل می دهند.
" یو گو" از دانشگاه ویرجینیای غربی این ایده را داده است.

SPEAR6.کاوشگرهستهای
بسیار سبک  قدرتمند هسته ای  کاوشگر  یک   "SPEAR"

این کاوشگر می تواند  اکتشاف فضای عمیق است.  برای  وزن 
پیشرفته  ژنراتورهای  و  سبک  و  جدید  رآکتور  یک  توسط 

ترموالکتریک )ATEG( برای کاهش جرم شارژ شود.
تولید  نیرو  دیگر  طراحی های  اندازه  به  رآکتور  این  اگرچه 
نمی کند، اما هزینه تولید پایین تری دارد که باعث افزایش تعداد 
مأموریت های فضای عمیق خواهد شد. عالوه بر این، استفاده 
از اورانیوم با درجه پایین غنا به معنی آن است که می تواند به 

صورت تجاری نیز استفاده شود.
" تروی هاو" از شرکت صنایع هاو در آریزونا این طرح را 

داده است.

نوآورانه قدرت تأمین سیستمهای .7
)RIPS( چتری

یک   )RIPS( چتری  نوآورانه  قدرت  تأمین  سیستم های 
سیستم برای تأمین انرژی کاوش گرهای جوی کم عمر هستند 
برای  نیروی کشیده شدن  از  که  است  اساسًا یک خط چتر  و 

تولید قدرت الکتریکی استفاده می کند.
این رویکردی مناسب برای کاوش گرهای ورودی جوی در 
سیارات غول پیکر گازی است که برای یک دوره کوتاه نیاز به 

قدرت باال دارند.
طراح این ایده نوام آیزنبرگ از دانشگاه جان هاپکینز مریلند 

است.

8.تأمیننیرویپروازبینستارهای
از یک سیستم  که  است  ستاره ای  بین  مأموریت  این یک 
فوق  کاوش گرهای  تا  می کند  استفاده  لیزری  نیروگیری 
مینیاتوری را در فاصله بین ستاره ای پرواز دهد تا بتواند به یک 

سیاره فراخورشیدی پرواز کند.
می توانند  مقیاس  این  در  کاوش گرها  ایده پرداز،  گفته  به 
همین طور که از سیستم های ستاره ای می گذرند انرژی را مانند 

ژنراتورهای کوچک ذخیره کنند.
این  مبدع  ناسا  گلن  تحقیقات  مرکز  از  لندیس"  جفری   "

طرح است.

)LPMO(9.حفاریدرقطبماه
یکیاز   )LPMO( ماه  در  معدن کاری  پیشنهادی  طرح 
در  یخ  حفاری  به  نیاز  کاهش  برای  که  است  جذاب  ایده های 
قطب های ماه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای خورشیدی 
قابل گسترش به صورت عمودی و ایجاد یک دکل ۱00 متری 

است.
این پروژه به جای حفاری یخ از ترکیبی از امواج رادیویی، 
مایکروویو و مادون قرمز برای گرم کردن سطوح یخی استفاده 
می کند. سپس نمونه ها را تصعید کرده و جمع آوری می کند تا 
دوباره آن را از شکل گاز به شکل مایع تغییر دهد و جذابیت 

بسیار باالیی برای کاربرد دارد.
 )TransAstra( ترانس آسترا  شرکت  از  سرسی"  جوئل   "

واقع در کالیفرنیا این ایده را مطرح کرده است.
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گ و هنر - کتاب ماه
فرهن

زینب غفارنژاد 

آرامش روان 

)The Shack( کلبه

نویسنده: ویلیام پل یانگ
تاثیرگذار  فوق العاده  معنوی  داستان های  از  کلبه 
و  مرزهای محدود  آن سوی  به  را  است که مخاطب 
سنتی درک خدا کشانده و احساس عمیق تری از عشق 

معنوی به او می بخشد.

از  پس  که  می کند  حکایت  را  مردی  سرگذشت 
کشته شدن دخترش به مدت یک هفته در کلبه مورد 
عالقه دخترش زندگی می کند و در این مدت در سفری 
شگفت انگیز و روحانی به دیدار خدا می رود و بخشش 

و وعده های خداوند را با تمام وجودش حس می کند.

)Life of Pi(زندگیپای

نویسنده:یان مارتل
زندگی پای چالش های زندگی یک انسان را در قالب داستانی پر رمز و راز 
و نمادین به تصویر کشیده و به زیبایی درباره اعتقادات، تردیدها، ترس ها و 

تالش او در برابر موانع زندگی سخن گفته است.
این کتاب، داستان پسر هندی به نام پای است که به همراه خانواده اش 
از طریق دریا به کانادا مسافرت می کنند اما در طول مسیر کشتی دچار حادثه 
شده و پای به همراه یک ببر بنگال، یک کفتار، یک اورانگوتان و یک گورخر 

در قایقی نجات پیدا می کنند.

داستان با توصیف ۲۲7 روز زندگی چالش برانگیز پای در دریا و تالش او 
برای زنده ماندن ادامه پیدا می کند.
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)Wild(وحشی

نویسنده: شرل استرید
وحشی یکی از بهترین کتاب ها برای کسانی است که 
راه زندگی شان را گم کرده اند و شک دارند بتوانند از موانع 
تلنگر  یک  به  تنها  که  آن هایی  بیایند.  بیرون  زنده  زندگی 

برای شروع سفر شخصی خودشان در زندگی نیاز دارند.

این کتاب سرگذشت واقعی نویسنده کتاب است داستان 
زنی که بعد از ناامیدی از همه چیز و همه جا و همه کس 
سفری طوالنی و دشوار را در پیش گرفته و با پای پیاده و 
کالیفرنیا،  بین  طوالنی  مسافت  تجربه،  کوچک ترین  بدون 
اورگان و واشنگتن را می پیماید و در این سفر با مشکالت 

زیادی دست و پنجه نرم می کند.

)The Alchemist( کیمیاگر

نویسنده: پائولو کوئلیو
الهام بخش ترین کتاب های دنیا است که به  از پرفروش ترین و  کیمیاگر 
بیش از 5۲ زبان زنده دنیا ترجمه شده و با زبانی توصیفی به بیان عمیق ترین 
آموزه های زندگی می پردازد، این کتاب تاکنون الهام بخش افراد بسیاری شده 

تا شجاعت دنبال کردن رویاهای خود را به دست آورند.

کیمیاگر داستان چوپان اسپانیایی به نام سانتیاگو است که در جستجوی 
را رها و رهسپار سفری  زادگاه خود  دیده  دنیوی که در خواب هایش  گنجی 
خطرناک می شود، او در این سفر با افراد زیادی آشنا می شود و یاد می گیرد که 

چطور به ندای قلب خود گوش داده و رویاهای خود را دنبال کند.
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گ و هنر - سینما و تئاتر
فرهن

ارسالن برکت 

خونشد
 کارگردان: مسعود کیمیایی

هومن  انصاری،  سیامک  آقاخانی،  سعید  اصلی:  بازیگران 
برق نورد و نسرین مقانلو.

منتشر  فیلم  داستان  خالصه  خصوص  در  دقیقی  جزئیات 
به  داستان  است:  آمده  اخبار  از  برخی  در  که  آن گونه  اما  نشده 
مثابه خانه ای قدیمی است که همه ی چراغ هایش خاموش بوده 
و هیچ کس نیز در اتاق هایش ساکن نیست در این میان یکی از 

ساکنین این خانه می آید و همه چراغ ها را روشن می کند.
این فیلم از همان ابتدا نیز وارد حاشیه شده و مسعود کیمیایی 
به دلیل همدردی با ملت ایران در خصوص سانحه سقوط هواپیما 
از حضور فیلمش در جشنواره انصراف داد اما جواد نوروز بیگی 
تهیه کننده اثر این انصراف را قبول نکرد و گفت با احترام ایشان 

این فیلم در بخش کارگردانی وارد مسابقه نخواهد شد.

روزبلوا
 کارگردان : بهروز شعیبی

بازیگران اصلی: بابک حمیدیان و لیال زارع 

قهرمان فیلم مردی به نام عماد است. عماد استاد دانشگاهی خوشنام و 
یک چهره تلویزیونی مورد توجه است. او ناگهان توسط پلیس با اتهام هایی 
جدی مواجه می شود که خود و خانواده اش را در موقعیت پیچیده ای قرار 
می دهد. این خالصه ای از فیلم جدید شعیبی می باشد که محصول موسسه 

اوج می باشد.
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روزصفر
کارگردان: سعید ملکان

امیر  سهیلی،  ساعد  اصلی:  بازیگران 
جدیدی

ملکان  سعید  فیلم  اولین  فیلم،   این 
مهم ترین  از  یکی  سینما  مطرح  گریمور 
گفته  که  بود   98 فجر  جشنواره  فیلم های 
معاصر  ملتهب  اتفاق  یک  داستانش  شده 
ماجرای  خصوص  در  فیلم  این  می باشد 

دستگیری عبدامالک ریگی می باشد.

خوب بد جلف ۲ : ارتش سری
کارگردان : پیمان قاسمخانی

بازیگران اصلی : سام درخشانی،  پژمان جمشیدی، حامد کمیلی،  امیر مهدی ژوله،  
ریحانه پارسا.

این فیلم در ادامه سری اولش ساخته شده است و از فیلم های طنز جشنواره می باشد. 

منمیترسم

کارگردان: بهنام بهزادی
امیرجعفری، ستاره  الناز شاکردوست، پوریا رحیمی سام،  بازیگران اصلی: 

پسیانی، مهران احمدی، پیام یزدانی، مجید جعفری.

در خالصه داستان، آمده است: »بدیش اینه من وسط کلی شک ام که 
می خوام برم یا نه، ولی بدترش اینه که صد برابرش مطمئنم نمی تونم بمونم«.
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گ و هنر - مشاهیر
فرهن

زهرا خوش لهجه

میرزا محمد تقی خان فراهانی )۱۲۲۲-۱۲68ق.( مشهور به امیرکبیر، صدراعظم  ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار. وی در دوره 
صدارت سه سال و سه ماه )۳9 ماهه( خود، اصالحاتی را در زمینه های آموزشی، اجتماعی و سیاسی ایران آغاز کرد. امیرکبیر داُرالُفنون 
را بنیان نهاد، مسجد و مدرسه دینی ساخت، بست نشینی در بیوت علما و تعزیه خوانی را محدود و شورش بابی ها را سرکوب کرد. او با 
دسیسه اطرافیان شاه از مقام خود برکنار و به کاشان تبعید شد و به دستور شاه به قتل رسید. قبر وی در حرم امام حسین)ع( قرار دارد. 

فرزند  قمری(  هجری   ۱۲۲۲( خان  محمدتقی   میرزا 
»کربالیی قربان« متولد یکی از محله های »اراک« بود. پدرش 
در خانه »میرزا عیسی قائم مقام اول« به آشپزی اشتغال داشت. 
میرزا تقی خان پس از پدرش در دستگاه قائم مقام ثانی سمت پدر 
ابتدای جوانی منشی و محرم  را حفظ کرد. میرزا تقی خان در 
اسرار »میرزا عیسی« ملقب به میرزا بزرگ پدر قائم مقام ثانی 
بود و بعد از فوت وی در خدمت پسرش درآمد و به  شغل کتابت 
مشغول شد و تا سال ۱۲۴۴ق. که قائم مقام او را به همراهی 
منشی گری  به  فرستاد،  روسیه  به  ولیعهد  پسر  میرزا«  »خسرو 
»مستوفی  لقب  به  روسیه  از  بازگشت  از  پس  و  بود  مشغول 
نظام« ملقب گردید. وی در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار 
به مقام صدارت اعظمی و به دامادی خاندان سلطنت رسید. او 

با عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه ازدواج کرد.

تحوالت مهمی در زمان وی در شئون سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی کشور رقم خورد؛ منجمله سنگ  و  نظامی   فرهنگی، 
بنای مدرسه »دارالفنون« در اوایل سال ۱۲66ق. به دست وی 
گذاشته شد و در یکشنبه 5 ربیع االول سال ۱۲68ق. از طرف 
وی  مخالفان  یافت.  گشایش  دولت  رجال  و  شاه  ناصرالدین 
اقدامات بسیاری علیه او انجام دادند و نزد شاه جوان قاجار از 
وی بدگویی کردند و او در نهایت برکنار، تبعید و به قتل رسید.

امیر کبیر
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سیاستهایدینیومذهبی
گفته اند که امیرکبیر به لحاظ مذهبی، فردی مقید و معتقد بوده است. او ظواهر مذهب تشیع را که مذهب رسمی کشور بود، حرمت 
می گذاشت و احترام علمای دین را محفوظ می داشت ولی با برخی از رفتارهای دینی ایرانیان موافق نبود. به گفته  اعتضادالسلطنه 
امیرکبیر زهد خشک را استهزاء می کرد. پاره ای از سیاست های دولت وی نسبت به روحانیان را ناشی از دیدگاه وی در ضرورت 
کاستن اقتدار و نفوذ برخی از روحانیون شمرده اند. این سیاست، متوجه امام ان جمعه  و شیخ  االسالم هایی بود که در افکار بیشتر مردم 
نفوذ داشته، مروج برخی از تفکرات بودند که به زعم امیر خرافه و کهنه پرستی به حساب می آمدند. از سوی دیگر، خانه این گروه 
از روحانیان، مصون و جای تحصن بود و از این راه اعمال قدرت و در سیاست مداخله می کردند. امیر چنین حق و مسئولیتی برای 
روحانیان نمی شناخت. به  عالوه، نفوذ و رویه  آن ها را مانع برخی از اصالحات می دانست. امیر با توقیف و تبعید برخی از روحانیان 

متنفذ تبریز و منع بست نشینی و جلوگیری از تعزیه خوانی این سیاست را دنبال کرد.

امیرکبیر چند مسجد و مدرسه دینی ساخت؛ از جمله مدرسه شیخ عبدالحسین در بازار تهران. او ساختمان امام زاده زید تهران را 
بنا کرد و طی یک دستور چاپخانه ها را از چاپ آیات قرآنی بر کاغذهای باطله منع کرد تا مبادا به قرآن اهانت گردد. همچنین در 
دوره صدارت امیرکبیر، می گساری ممنوع شد و مجازات های سختی برای قانون شکنان در نظر گرفت چرا که در این دوره، در برخی 
از مناطق اراذل و اوباش مست کرده و عربده می کشیدند و زنان پس از غروب آفتاب از ترس حمله آن ها جرأت بیرون آمدن از 
خانه را نداشتند. گاهی اوقات مردان مست در چهارسوق ها قمه خود را از غالف بیرون می کشیدند و عبور و مرور را قطع می کردند

علی محمد باب در سال ۱۲60ق یعنی اواخر سلطنت محمدشاه، ادعای مهدویت کرده و جماعتی را پیرو خود گردانید. در پی 
شورش هایی که در دوران امیر کبیر به وقوع پیوست، باب به دستور امیرکبیر کشته شد، اما بابی  های یزد، کرمان، زنجان و مازندران 
از قتل باب باخبر شده و به خون خواهی او قیام کردند حتی مصمم شدند که امیرکبیر و ناصرالدین شاه را به قتل برسانند، اما امیر با 

سرعت تمام شورش ها را خواباند.

یکی از کارهای امیر شکستن بست نشینی بود که گاه به وجهه مذهبی کشور آسیب می رساند. در آن زمان در ایران معمول بود 
عناصر شرور و آشوب  طلب و جانی برای فرار از مجازات به سفارت خانه های خارجی یا به خانه مجتهدان یا حرم حضرت عبدالعظیم و 
حرم حضرت معصومه در قم پناهنده می شدند، امیرکبیر با صدور فرمانی در ۱۲66ق، اساس بست نشینی را از بین برد و به کارگزاران 

دولت دستور داد هر مجرمی را در هر کجا که باشد، دستگیر کرده و به مجازات برسانند.

سیاستمالی
کاستن از مخارج دولت از برنامه های جدی امیرکبیر بود. او هیأتی از مستوفیان )مسئوالن دریافت مالیات( را تحت  نظر مستوفی  
الممالک آشتیانی )وزیر استیفاء( تشکیل داد. این هیأت پس از رسیدگی های الزم، کمبود عایدات را نسبت به هزینه های مستمر، 
یک  میلیون تومان تشخیص داد. امیرکبیر برای خاتمه دادن به بحران مالی و متوازن ساختن عایدات خزانه دستور داد به تناسب از 
حقوق و مقرری کارکنان دولت کاسته شود و این عمل را از حقوق خود گرفته تا کوچک  ترین مستخدمین اجرا کرد. عالوه  بر آن 
مستمری های سنگین شاهزادگان، علما، سادات و متنفذین را قطع کرد و برای شاه مقرری ماهانه ای در حدود هزار تومان تعیین نمود.

برنامه دیگر دیگر امیرکبیر سامان دادن به عایدات بود. او مالیات عقب  افتاده حکام والیات و خوانین محلی را وصول کرد و 
زمین های مزروع را از نو مورد ارزشیابی قرار داد؛ زیرا آخرین بار 80 سال پیش از آن در زمان کریم  خان زند اراضی را ارزشیابی کرده 

بودند و از آن وقت تغییر فاحشی در قیمت زمین و دیگر اموال منقول رخ داده بود. 
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مهدی اسامعیلی راد

متولدینفروردین

ارتقاء یامنتظر تغییرشغلخودهستندو بهدنبال برایکسانیکه
آنهاهستند،احتمالبیشتریوجودداردکهفرصتهایخوبدرهفته
اولبهدستآورند.اینزمانمناسبیبرایدنبالکردنآموزشعالییا
دورهجدیدنیست.درطولهفتهدوم،ازنظرعشقوروابطعالیخواهید

بود.

متولدیناردیبهشت

وجود، این با داشت. خواهید بهتری نقدی جریان ماه این در مالی، نظر از
ممکناستمجبورشویدبرگههزینهخودرانگهدارید.ازنظرشغلیکهدارید،
اینهفتهبرایشمابسیارجالبخواهدبود.حتیباوجودکارپرزحمت،وقتی

وظایفمعوقخودراانجاممیدهید،پرانرژیخواهیدبود.

متولدینخرداد

ازنظرعشقوروابط،اینمرحلهبرایشمامطلوبخواهدبود.شما
حتی شما هفته، آخر در ببرید. لذت خود محبوب با خاص لحظات از
میتوانیدسعیکنیدفردموردعالقهخودراغافلگیرکنید.ازنظرمالی
شما به اما کرد. خواهید دریافت مختلفی جوایز زیاد احتمال به خود،

توصیهمیشودکههزینههایخودرانیزبررسیکنید.
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متولدینتیر

ازنظرعشقوروابط،شمااحتماالًزمانبسیارخوبیراسپریخواهید
همچنینسعی کرد. رد نمیتوان را جزئی اختالفات حال، این با کرد.
کنیددیدگاههایخودرابههمسرتانتحمیلنکنیدزیرااینمسئلهباعث
والدین اگرمیخواهید بینشماوطرفینخواهدشد. اختالفاتی ایجاد
خودرابامحبوبخودآشناکنید،اینزمانخوبیاستزیراتأییدآنها
آسانخواهدبودواگرکسیرادوستدارید،ممکناستبهآنهانیز

نزدیکشوید.

متولدینمرداد

آنهامشکل با مقابله برای مرحله این روابطشما، و نظرعشق از
است.بهشماتوصیهمیشودکهدرصورتلزوممقداریفضابهشریک
زندگیخوداختصاصدهید.همچنین،بایدازبیشازحدمطالبهگربودن
خانواده، بزرگتر اعضای با برخورد هنگام کنید. خودداری چسبیدن یا
ازدستندهید.بهشماتوصیه آرامباشیدوروحیهخودرا سعیکنید
میشودکهروحیهخودراحفظکنید.درموردافرادیکهازدواجکردهاند،

احتماالًدراینمرحلهباهمسرتانمشکلدارید.

متولدینشهریور

اینمرحلهاحتماالًبرایشماواقعهسازاست.شماوشریکزندگیتان
ممکناستاختالفنظرداشتهباشید.بااینحال،بهشماتوصیهمیشود
باچنینشرایطیبامنطقبرخوردکنیدورویسمتروشنتمرکزکنید.
شمادونفرتاپایاناینمرحلهقادرخواهیدبوداختالفاتخودرابرطرف
کنید.درموردامورمالی،هزینههایمربوطبهکودکانمانندتحصیالت
آنهاوسایرالزاماتنیزوجودخواهدداشت.برایمجرد،وسطماهاز

نظرروابطایدهآلنیست.
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متولدینمهر

شمادریکماهپرازفرازونشیبهستید.ازنظرروابط،شمادرتالش
برایخوشحالکردنمعشوقخودخواهیددید.درموردامورمالی،این
مرحلهبرایشمامثمرثمرخواهدبود.بااینحال،اینعاقالنهخواهدبود
کهمراقبهزینهخودباشید.بهاحتمالزیادباتأخیردرپرداختمواجه
خواهیدشد.همچنین،ازوامگرفتنپولدراینمرحلهخودداریکنید.از
نظرشغلی،ممکناستشمارامجبوربهکارزیادسختکنیدوتمجید

موردنظررابدستنیاورید.

متولدینآبان

است. جدید فرصتهای کشف و پیشرفت برای خوبی زمان این
ادامه کوشی سخت به باشد. است، ممکن حقوق افزایش و ارتقاء
دهیدوتمامتالشخودرابکنید.بااینحال،حدوداواسطماه،برای
مشکالتحرفهایآمادهباشید.صبورباشیدوآرامباشید.ازواردشدن

بهسیاستهایاداریخودداریکنید.

متولدینآذر

اینماهقراراستارتعاشاتودانشخوبیرابهارمغانآورد.رابطه
به ایدهآلخواهدبود. بامحبوبشما ازدواج عاقالنه،اینمرحلهبرای
شریکزندگیخوداحترامبگذاریدوبهآنهااعتمادکنید.بهزوجهای
این متخصصان، برای بروند. سفر یک به که میشود توصیه متاهل
باشید. امور دررأس باید برایشغلشمااست.شما استرسزا زمان
مراقب مالی، نظر از است. تولید کار در افراد برای خوبی زمان این

سرمایهگذاریهایخودباشید.
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متولدیندی

درجبههشغلیمیتوانیدنتایجخوبیراانتظارداشتهباشید.اماباید
بدونمطالعه را کنید.هیچسندجدیدی کار متمرکزشویدوسختتر
خودداری کورکورانه نفس به اعتماد از همچنین نکنید. امضا آن دقیق
کنید.متمرکزبمانیدودرتالشهایدانشگاهیخودبهموفقیتبرسید.

برایفرازونشیبهاآمادهباشید.

متولدینبهمن

ازنظرشغلی،اینزمانمتوسطبرایشمااست.فرصتهابهنتیجه
از و کنید بود.سختتالش کندخواهد آنها به امارسیدن میرسند،
دانشجویان آموزش، درمورد ببرید.  را استفاده نهایت خود تالشهای
و تاخیر با فنی جریانهای سایر  ه ب وابسته دانشجویان یا مهندسی
مشکالتدیگریروبروخواهندشدازدرگیریباارشدیامدیرانخوددر

محلکارخودداریکنید.

متولدیناسفند

ازنظرشغلی،اینزمانخوبیبرایشغلشماست.سختترکارکنید
وتالشبیشتریکنیدتاتماموظایفشمابهموقعانجامشود.درمورد
آموزش،متمرکزومصممباشیدکهدردانشگاهیانخودسرآمدباشید.
شمادرمحلکارممتازخواهیدبود،امااموررابهخوبیتصورنمیکنید.

بیشازحداعتمادبهنفسنداشتهباشید.
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عطرماهمتولدینبهمن
مرد متولد بهمن دارا دوستان زیادی است، از اقرار به نقطه ضعف های خود منزجر است. حسود و سوظنی نیست، هارت 
و پورت و هیاهو دارد. دیر ازدواج می کند و در بیماری وسواس است. ذاتآ اجتماعی است و افکاری را در سر می پروراند که 
اصآل عملی نیستند. عشق اول خود را برای تمام عمر در خاطر نگه می دارد. این محصوالت از ترکیبات عطرهاي متناسب 
با سلیقه هاي افراد متفاوت تهیه شده است این محصوالت جزو پرفروش ترین عطرها در جهان و بویژه در ایـران بوده است 
به قدرت  افزودن  به همراه  رواني  تاثیرات روحي و  فرانسوي عمیق ترین  بزرگترین عطرسازان معروف  از  استثنایي  فرمول 
جذابیت شما )انتخاب بر اساس ماه واقعي تولد شما( عطر ماه تولد خود را استفاده کنید زن متولد بهمن بسیار غافلگیرکننده، 

سریع االنتقال، دارادی حس پیش بینی، کنجکاو، رفیق باز و کم عالقه به آداب و رسوم هستند.
 

عطر متولد بهمن 

Paco Rabanne – 1 Million

این عطر که در اکثر لیست های بهترین عطرهای مردانه قرار 
دارد، بوی تند، تلخ و ماندگاری باالیی دارد. 

رایحه اولیه : گریپ فروت، نعناع و نارنگی ماندارین
رایحه میانی: ادویه جات معطر، رز و دارچین 

رایحه پایه: رویح چوبی، کهربا، نعناع هندی و چرم

Dior – Sauvage

این عطر در سال ۲0۱5 تولید شده است. ماندگاری باال و طبعی خنک 
و تند دارد و برای استفاده در تمام فصل ها مناسب است.

فلفل،  ترنج،  از:  است  عبارت  عطر  این  در  رفته  کار  به  ترکیبات 
اسطوخودوس، فلفل صورتی، شمعدانی، المی، خس خس، فلفل سیچوان، 

نعناع هندی، البدانیوم، آمبروکسان و سدر.

بهنوش منازیان
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Victoria’s Secret – Bombshell

بیشتر  که  است  شیرین  و  خنک  رایحه ی  دارای  عطر  این 
در  موجود  فوروت  گریپ  و  تومانی  صد  گل  پشن،  میوه ی  از 
ترکیباتش حاصل می شود. دیگر ترکیبات این عطر عبارت اند از: 
توت فرنگی، میوه گل ساعت، آناناس، پرتقال، یاس، ارکیده، گل 

برف، دانه های قرمز، مشک،  خزه درخت بلوط و روایح چوبی.

برای کسانی که با رایحه های شیرین و میوه ای عالقه دارند، 
انتخاب مناسبیه

Marc Jacobs – Daisy Sunshine

این عطر در سال ۲0۱9 به بازار عطر عرضه شد. بیشترین 
رایحه را توت فرنگی سفید، گل همیشه بهار و چوب های سفید 

تشکیل می دهد. این عطر بویی شبیه فصل بهار دارد.

این عطر برای کسانی که عاشق بوی گل هستند، بسیار 
مناسب است.
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 فرم عضویت

همراهانگرامیمجلهذهنآویز
اولین باشید!

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

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایمیل جهت ارسال اطالعات

نام:

نامخانوادگی:
سن:

رشتهتحصیلی:

میزانتحصیالت:

شمارهتماس:
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