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رسآغــــاز ...
دکرت انیس خوش لهجه صدق

ساختن  برای  تالش  در  همواره  آدمی 
دنیای زیبایی سرشار از عدل و عدالت است. 
دنیایی که برابری و برادری از اصول و اساس 
علی الرغم  باشد،لیکن  آن  بنای  سنگ  و 
جستوجوی مفهومی چون عدالت نابرابری ها، 
نابهنجاری ها  انواع  و   جنگ  ستم،  و  ضلم 

دیده می شود.
یکی از اساسی ترین نیازهای انسان ماندن 
در تعادل و اعتدال ومیانه روی است ، که اگر 
بتواند در میانه خود را قرار دهد،همواره کلیه 
نیازهای او در سطح توان و نیازش پاسخ داده 

خواهد شد .
به مناسبت سالروز شهادت بزرگ اندیشمند 
اسالمی شهید مضلوم جناب آقای  آیت اهلل 
در  که  بهشتی  حسینی  محمد  سید  دکتر  
محل خدمت در دفتر خوب جمهوری اسالمی 
و  نگاه   . شدند  نازل  شهادت  رفیع  مقام  به 
شعار این ماه را اعتدال و عدالت با محوریت 
مفاهیم مطرح شده و نگاهی به روند سالمت 

و بهزیستی اقشار جامعه انتخاب کردیم .
در این شماره طی پرداختن به مسائل مرتبط 
با اعتیاد و بیماری صعب العالج سرطان سعی 
در رشاداتی کوتاه به سبک زندگی سالمت و 

مناسب و مرتبط با شعار ماه داشته ایم. 
امید است این شماره نیز مورد توجه مطلوب 

شما خوانندگان عزیز قرار گیرد ....
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ذهن آویز ماه

ایامن بنکدار

بذارین یه مثال دیگه بزنم
عدالت  خودش  شاید  نمی دونم  گفتم  من  که  همین  مثال 
قرار  که  متوجه شدم  و  خودم هستم  من سرجای  یعنی  باشه. 
را  همه چیز  و  بدم  نظر  همه کس  و  چیز  همه  مورد  در  نیست 
بدونم و قضاوت کامل فقط شامل حال 
درونی  دنیای  تمامی  که  میشه  کسی 
اون کسی را که می خواد قضاوتش کنه 

را بشناسه.
آیا برای من و شما این ممکنه؟؟

یه کم عینی تر حرف بزنیم.
کارگری  اون  یعنی  شاید  عدالت 
که برای زندگیش عرق می ریزه بتونه 
خیلی راحت تو تعطیالت با خانواده اش یه مسافرت خوب بره 
راحت خرج کنه و اون دوست نسبتا عزیزی که از اسم پدرش 
نون می خوره و برای گردش آخر هفته اش با ماشین میلیاریش 
دوردور می کنه، بره و یه کم زحمت بکشه و حق واقعی خودشو 

دریافت کنه.

در مورد عدالت در تمامی جوامع و در همه ادوار بحث شده 
و این گرایش به عدالت، در ابناع بشر بوده و هست.

شکاری  اگه  هم  غارنشین  انسان های  حتی  می دونید 
می کردن قطعا با مفهوم عدالت تقسیمش می کردن و با معنی 

حق و باطل و اعتدال از داشته هاشون محافظت می کردن.

»فرقان و خشم و عدالت«

چقدر موضوع این ماه رو دوست دارم.!
بله هم  دوسش دارم و هم عمیقا ناراحتم میکنه.

می پرسید چرا؟
خب رابطه تنگانگی با خود من داره.

اصال بذارین از اینجا شروع کنم که 
عدالت چیه؟

تعاریف زیادی در مورد عدالت شده 
دیدم  که  وصفی  زیباترین  انصافا  ولی 
این بود: عدالت یعنی هرچیزی سرجای 
خودش باشه و حق هر کسی را بهش 

بدیم.

واقعا چقدر زیبا می شد اگر حق هر کسی محفوظ بود. حتی 
حیوانات و جمادات.

ما  به  که گل  بوی خوشی  و  زیبایی  مقابل  در  مثال  برای 
میده، ما بهش کود و آب بدیم و لگدش نکنیم.! یا نچینیمش.

گاهی به خودم میگم که صنعت خودخواهانه ای هست این 
صنعت خرید و فروش گل.

آره می دونم حرفم یه کم ایده آلیستی بود و شاید هم باید 
بدونم که گل ها برای خرید و فروش هم هستند و بهتر که بگم 

نمی دونم!

ندای 
پاک 

درونی دو کلید واژه ی 

اعتدال و عدالت



7

اه
ز م

آوی
ن 

ذه

حاال چطور عدل و عدالت را بشناسیم؟
شناخت این مفهوم نیاز به یک وسیله داره. وسیله ای که فرق 
بذاره بین حق و باطل یا عدالت و بی عدالتی که می تونیم اسم 

این وسیله رو فرقان بذاریم.!
این  از  بسیاری  بشری  تاریخ  طول  در  و  زیادن  فرقان ها 
دیدگاهی  از  و  انسان ها  توسط خود  گاه  معرفی شدن.  فرقان ها 

شخصی  و گاه بواسطه انسان های پاک و از جانب خدا.
در  و  شده  بسیار صحبت  عدالت  باب  در  مختلف  ادیان  در 
ادیان الهی مصدر و بن عدل به خود پروردگار نسبت داده شده.

در دین اسالم یکی از فرقان ها خود کالم خدا یعنی قرآن و 
یکی دیگر هم ذات و فطرت پاک انسان معرفی شده.

پس اگه ما در فطرتمان فرقانی داریم که بواسطه آن درک از 
عدالت می کنیم، چرا این همه بیراهه رفتیم؟

شاید جواب این سوال در این نهفته است که ما به صدای 
فطرت پاکمان گوش نمی کنیم و فرقان های مختلفی که ناحق 

هستند را انتخاب می کنیم.
کشت  را  انسان  میلیون  چند  که  استالین  مثل  یکی  مثال 
انتخاب کرده بود؟ و یا طرفداران هیتلر چه فرقانی  چه فرقانی 
داشتند؟ یعنی معیارشان برای عدل به جای اینکه مفهوم عدل 
یک  با  فرد  یک  مفهوم  باشد،  درست  سنجش  شاخص  یک  با 
شاخص سنجش نادرست بود و این همان مطلبی است که عرض 
کردم گاه فرقان ها را خود انسان ها با دیدگاه شخصی ارائه دادند.! 

و همان بخش ناراحت کننده موضوع عدالت است.
حال برسیم به اینکه چرا به ندای پاک فطرتمون گاه گوش 

نمی کنیم؟
تصورم این  است که در این باب شاید بهترین پاسخ ها را علم 

زیبای روانشناسی و روانشناسان بنام داده اند.
لذت جو  ذاتا  را  انسان  روانکاوی،   علم  پدر  فروید  زیگموند 
درونی  فرقان  ندای  به  گوش کردن  قاعدتا  و  می کند  توصیف 
نیازمند رسیدن به ادراک این موضوع است که در مقابل لذت های 
آنی مقاومت کنیم تا به لذت های اصیل طی زمان برسیم و این 
صبوری با اصل لذت جوی انسان ناپخته منافات دارد و بدین سان 
مکانیسم های  تعارض  این  از  حاصله  اضطراب  سرکوب  جهت 
ندای  درواقع  و  اضطراب  و  می شوند  دست بکار  روان  دفاعی 

فرقان درون را سرکوب و راهی ناهشیار فرد می کنند ولی 
باالخره روزی سربیرون می آورد.)هر چند افراد پخته در لحظه هم 
بنا به شناختی که پیدا کرده اند از تاخیر انداختن لذت آنی نامعقول 

خود کسب لذت می کنند(
بنظرم تبیین زیبایی است. روحش شاد.

این اصل هستند که گوش دادن  بر  روانشناسان وجودگرا  یا 
هیچ  و  است  مسئولیت  پذیرش  مستلزم  درونی  پاک  ندای  به 
مسئولیتی بدون اضطراب وجود ندارد و برای دوری از اضطراب 

ما مدام به خودمان و دیگران دروغ می گوییم.
ارگانیسمی را مطرح  به زیبایی مفهوم هدایت   کارل راجرز 
می کند که شاید نزدیک ترین مفهوم به همان فرقان درونی است 
که تحت شرایط ارزش و زندگی تقسیم شده که محصول عدم 
خدشه دار  است،  فرد  واقعی  تجربیات  و  خودپنداره  بین  تطابق 

می شود.
و خیلی بیانات و نظریات دیگر که شاید در حوصله این متن 
نباشد. در نهایت همگی به یک مفهوم ولی با واژه های مختلف 

اشاره می کنند.
انسان فرارونده،  فردآرمانی،  انسان اصیل،  پخته،  فرد  مثل 
فردخودشکوفا و... که در بیانات و نظریات و رویکردهای مختلف 

روانشناسی مطرح شده، همگی به یک مفهوم اشاره دارد:
مفهوم اعتدال.!

یعنی میانه باشیم.
با هم چه  و خشم  عدالت  که  باشد  پرواضح  کنم  فکر  خب 

رابطه ای دارند؟
تشخیص  برای  را  فرقان ها  دقیق ترین  و  بهترین  امیدوارم 

عدالت انتخاب کنید.
و یادمون باشه که انتخاب مسئولیت و اضطراب هم داره ولی 
انتخاب  خوب  هم  و  می پذیرند  مسئولیت  هم  پخته  انسان های 

می کنند.

راستی نپرسیدین که چرا ابتدای صحبتم گفتم عدالت با من 
رابطه تنگاتنگی داره؟)البته همچنان که با همگان داره(

ترازو  طالع مان  نماد  مهرماهی ها  ما  باشه،  درست  طالع  اگه 
هست و چالش زیادی با مفهوم عدالت داریم.
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حانیه جهان تیغ

پیوست وي  دارفاني  به  دنیا وداع کرد و  با  پاریس  تیر ۱۳۹۵ در  آمد و در ۱۴  بدنیا  تیر ۱۳۱۹ در تهران  عّباس کیارستمی در ۱ 
کارگردان، فیلمنامه نویس، تدوین گر، عکاس، تهیه کننده، گرافیست و کارگردان هنری بین المللی، همچنین نویسنده و نقاش ایرانی بود. 
او فیلم سازی تأثیرگذار در سینمای جهان به شمار می آید، و آثار وی با استقبال فراوان ناقدان، داوران، کارگردانان، فستیوال ها و بنیادهای 

فرهنگی و هنری جهان روبه رو شده است.
یکي از عقیده ی وی در ساخت فیلم ها این بود که فیلم نباید احساسات آدم ها را تسخیرکند در واقع معتقد بود که نباید فیلم هایي 

ساخت که در آن انسان ها تحقیر، مورد اذیت و آزار قرا بگیرند  و یا موجب وحشت مخاطبین بشود .

یکی از مهمترین ابعاد زیست بشر شناخت محیط پیرامون و یادگیری مفید و موثر است. می توان گفت پرداختن به گستره شخصیتی 
انسان آنقدر جذابیت دارد که ورود به هریک از ابعاد آن طی قرن ها به رشد و تکامل رسیده است و علوم متعددی در پاسخ به نیازهای 

بشر شکل گرفته و شرایط انتقال و تکامل آن به آدمیان قرن ها میسر شده است.
یکی از ابعاد شخصیتی آدمی زیبایی شناسی و نیاز به زیبایی و خلق آثار هنری است.

آدمی همواره تالش می کند دنیای پیرامون را بازآفرینی کند و زندگی خویش را دوباره از نو بیافریند و یا آرزوهای خود را در منظر 
نگاهش جلوه گرسازد.

سینما و تلوزیون را می توان یکی از اختراعات انسان در راستای پاسخگویی به نیاز زیبایی شناسی انسان برشمرد.
سالیان متعددی صنعت سینما با کمک مخترعین بزرگ و هنرشناسان رشد و تکامل بارزی یافته است و هر از چند گاهی در دنیای 

سینما افراد بزرگی با خلق آثار بی نظیر هنری خود جهش و گام بزرگی در رشد و ارتقای این صنعت هرگونه داشته اند.
در دنیا افراد بزرگی وجود دارند که می توان از آنها نام برد. از آنجا که سینما به بازآفرینی زندگی افراد می پردازد، فرهنگ و آداب و 
سنن و باورهای هر منطقه را در خود جای داده و به تصویر می کشد و برای آیندگان و دیگر انسان ها در نقاط مختلف کره زمین معرفی 

می کند.
سینمای ایران نیز همچون سینمای جهان بزرگانی در خود دارد که با نوع تفکر و اندیشه خود تالش در شناساندن ایران و فرهنگ 

ایرانی به دنیا داشته اند.



9

ژه
 وی

ی
گو

ت و
گف

 در این شماره از ماهنامه ی ما به مناسبت سالروز وداع با 
دنیا  این فرهیخته ی گرامی و زادروز تولدشان  قسمت هایی از 
مصاحبه های به عمل آورده شده  در زمان حیات این اسطوره ی 
هنر جمع آوری شده و به منذل شما عزیزان ارائه گردیده است 

که به شرح زیر می باشد.
درخصوص این سوال که بازهم فیلم های دیجیتال خواهید 

ساخت؟ ا ینگونه گفتند :
بستگی به چیزهای زیادی دارد.گمان می کنم اگراندیشمند 
دیجیتال باشید می توانید از یک دوربین دیجیتال استفاده کنید.

ساختن پنج بدون دوربین دیجیتال غیرممکن بود. پنج با یک 
دیگری  وسیله  یا  اسباب  بدون هیچ  و  مهتاب  نور  در  دوربین 
بهره  دیجیتال  دوربین  کامل  مزایای  از  اگر  فیلم برداری شد. 
نبریم دوربین ۳۵ م م بهترین ابزار خواهد بود. به ویژه برای 
م  م  با ۳۵  مشکلی  هیچ  من  داستانی  فیلم های  برداری  فیلم 
با دیجیتال  ندارم. به نظر می رسد که فیلم سازان به آنها که 
کار می کنند و آنها که با آن کار نمی کنند تقسیم می شوند. فکر 
می کنم این چیز از پیش قطعی و مشخصی نیست این ها همه 
به این بستگی دارد که چه طرحی در سر داریم، و بر این پایه 

می توانیم ابزار را برگزینیم.
در پاسخ به این سوال که آیا بازهم گمان می کنید این یک 

تصادف بود که فیلم ساز شدید؟ فرمودند:
]خطاب  نمی کنم.  درک  که  پرسشی است  متاسفم،این    
خسته اید  شاید  بود.  شما  مشغول  سخت  فکرم  حاضران[  به 
تکرار  را  پرسش  مترجم  اینکه  از  ]پس  دارید  پرسش هایی  یا 
دارد.  سختی  خیلی  پاسخ  اما  است  ساده ای  می کند[پرسش 
گمان می کنم من با دوستانم که دکتر یا تاجر یا معمار هستند 
تفاوتی ندارم همان ها که با هم شروع به دیدن فیلم های عصر 
یا  بگویم  یا شعر  بسازم  فیلم  اما من خواستم  کردیم.  طالیی 
بیشترریشه درحس بی تابی من دارد. این ها  عکاسی کنم همه 

ودر واقع همه چیز به این باز می گردد.

وي درخصوص چرا این همه صبر کردید تا امکان دیدن 
بخوانیم؟شما  را  واقع شعرهایتان  در  یا  بیابیم  را  عکس هایتان 
مدت های زیادی بود که هر دو کار را انجام می دادید اما تنها 
در پنج شش سال گذشته بوده که ما موفق به دیدن این آثار 

شدیم گفتند:
شدن  دیده  برای  آنها  نمی کردم  فکر  گفتم  گه  همان طور 
تهیه شده اند.این در واقع برای من بهانه ای بود تا وقتم را در 

طبیعت بگذرانم.
با  خود  ارتباط  کلوزآپ  ساخت  از  بعد  آیا  که  دراین مورد 

سبزیان را حفظ کردید؟ این چنین گفت ،
آخرین باری که با هم ارتباط داشتیم سه روز پیش بود. من 
نزدیک شش هفت ماه خبری از او نداشتم. ما قصد داشتیم با 
هم به جشنواره ای در کره برویم اما آنها او را دعوت نکردند. 
من  چون  داشت  حق  مورد  دراین  و  می دانست  مقصر  مرا  او 
مثل  آدم هایی  برای  نکنند. چون  آنها خواستم که دعوتش  از 
برخواهم  که  گفتم  او  است.به  سخت  بسیار  کشور  ترک  او 
گشت و با هم فیلم کوتاهی خواهیم ساخت. خیلی خوشحال شد 
برای همین االن با خودم می گویم می خواهم با او چه چیزی 
بسازم. هیچ چیز درزندگی اش تغییر نکرده، هنوز همان طور که 
وی  دی  سیاه  بازار  در  گاه  می کند.  زندگی  می بینید  فیلم  در 
احتماال  می گویم  خودم  با  می کند.  کار  خارجی  فیلم های  دی 
می توانم فیلم خودم را دربساطش پیدا کنم در واقع او این روزها 
از من در تهران شناخته شده است.درجشنواره ای  خیلی بیش 
هیچ جایی  می دادند  نمایش  از]سرگئی[پاراجانوف  فیلمی  که 
برای من وجود نداشت و او مرا از بین جمعیت دید و بیرون آمد 

تا من بتوانم درسالن بنشینم.
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و در آخر در خصوص پاسخ به آیا فکر می کنید دلیل اینکه 
شما این شیوه کار را ترجیح می دهید این است که کارتان را 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واغلب در کار با 
کودکان شروع کردید، احتماال کجا ناگزیر بودید به این روش 

کار کنید؟ این چنین پاسخ داد:
این تا حد زیادی ریشه در این دوره از زندگی من دارد. اگر 
سبک  این  به  هرگز  نمی کردم  بیان  را  موضوعاتم  کودکان  با 
نمی رسیدم.کودکان شخصیت های بسیار قوی و مستقلی دارند 
براندو  مارلون  از  برآیند که  از پس کارهای جالبی  و می توانند 
بر نمی آید، گاهی واقعا کارگردانی ودرخواست از آنها به انجام 
ژاپن  در  را  آکیرا کوروساوا  وقتی که  است.  کاری، بس دشوار 
دیدار کردم پرسشی که او از من داشت این بود:»اساسا چگونه 
این بازی ها را از کودکان می گیرید؟ من در فیلم هایم از کودکان 
استفاده کرده ام اما متوجه شدم که حضورشان را آنقدر کاهش 
روشی  چون  شوم  راحت  شرشان  از  تا  داده ام  کاهش  و  داده 
برای کارگردانی آنها ندارم«.نظر شخصی من این است که فرد 
بسیار بزرگ است، شبیه امپراطوری سوار بر اسب، واین برای 
کند. برقرار  ارتباط  آن  با  که  است  سخت  بسیار  کودک  یک 

برای این که بتوانید با کودکان همکاری کنید ناگزیرید از سطح 

خودشان هم پایین تر بیایید تا بتوانید با آن ها ارتباط برقرار کنید. 
بازیگران هم شبیه کودکانند.

 و  سرانجام در ۸ خرداد ماه سال ۱۳۹۶ رئیس کل سازمان 
نظام پزشکی در رابطه با علت اصلی مرگ کیارستمی اظهار داشت 
که خون ریزی حاد تحت پرده های مغزی )ساب دورال( که منجر 
به مرگ مغزی وی شده بود، علت اصلی مرگ او تشخیص داده 
شد. این خون ریزی نیز ناشی از استفاده از دارویی به نام هپارین با 

دوز ۲۴ هزار واحد در روز است.
در کتاب »مرگ و دیگر هیچ« که توسط بهمن کیارستمی و به 
کوشش نشر نظر منتشر شده، دست نوشته های عباس کیارستمی 
در سال ۱۳۷۶ و با خط خودش منتشر شده اند. در ابتدای این کتاب 
شعری هایکو از عباس کیارستمی آورده شده: »من می خواهم با 
مرگ خود بمیرم، نه با مرگ پزشکی« اما علت مرگ کیارستمی 

نشان می دهد که او به این آرزوی دیرینه اش نرسیده است

نوی  موج  گاهی  که  دگرگونی هایی  سرآغاز  در   ،۱۹۶۹ سال 
سینمای ایران می نامند و با فیلم هایی چون گاو و قیصر و آرامش 
در حضور دیگران و رگبار شناخته می شود، کیارستمی کمک کرد 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  در  فیلم سازی  برای  بخشی  تا 
کوچه  و  نان  دقیقه ای  دوازده  فیلم  شود.  ایجاد  تهران  نوجوانان 
۱۹۷۰ ساخته کیارستمی، سرآغاز همکاری کانون در ساخت فیلم 
بود. این فیلم کوتاه نئورئالیست داستان بچه مدرسه ای بیچاره ای 
را روایت می کرد که گرفتار یک سگ شده بود. فیلم بعدی زنگ 

تفریح نام داشت که سال ۱۹۷۲ ساخته شد. 
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علی بن موسی الرضا ، ملقب به رضا و ابوالحسن هشتمین 
امام شیعیان دوازده امامی بعد از پدرش موسی کاظم و پیش 
از پسرش محمد تقی می باشد. علی بن موسی در شهر مدینه 
دنیا رفت. رضا در  از  دیار توس  از نجمه خاتون متولد و در 
دوره ای زندگی می کرد که خلفای عباسی با مشکالت عمده ای 
دنبال  به  مأمون  بودند.  مواجه  شیعیان  شورش های  جمله  از 
راهی برای پیروزی بر این شورش ها تصمیم گرفت رضا را در 
حکومت دخیل کند، و به همین منظور پست ولیعهدی را به 
عهده او گذاشت. مأمون بعدها به اشتباهش پی برد و برای 
جبران آن به نوشته بیشتر مورخان تصمیم گرفت به او سم 
خورانده و او را از سر راهش بردارد. رضا در یکی از روستاهای 
خراسان که بعدها به مناسبت خاکسپاری اش در آن به مشهد 
به معنای  محل شهادت، تغییر نام یافت دفن شد.  مقبره وی 
ساالنه مورد بازدید میلیون ها شیعه از ایران، پاکستان، بحرین، 

عراق و دیگر کشورها قرار می گیرد.
به عقیده شیعه هر امام به وسیله امام قبلی و به امر الهی 
عهده دار منصب امامت می شود و علی بن موسی از این امر 
مستثنا نبود. روایات مختلفی در منابع شیعی به انتصاب رضا 
توسط پدرش موسی کاظم، به عنوان امام بعدی تأکید دارد، با 
این حال فضای خفقان آور دوران هارون الرشید به حدی شدید 

بود که این پیغام نمی توانست آزادانه به گوش همه برسد تا

جایی که برخی معتقد بودند امامت با موسی کاظم پایان 
علی بن  از  شدند.  معروف  واقفیه  به  گروه  این  رسیده است. 
یقطین نقل شده که از قول کاظم می گوید: »علی از بهترین 

فرزندانم است و من کنیه ام )ابوالحسن( را به او داده ام.« 
از کنیه های خاص وی می توان به ابوعلی و ابومحمد اشاره 
از پدر، نزد شیعیان به وی  کرد. برای تمایز روایت های وی 
است  مشهور  بدان  که وی  لقبی  گفته اند.  نیز  ابوالحسن ثانی 
است.  اختالف  وی  نامیدن  رضا  درباره  است.  »رضا«  همان 
برخی-که همان مخالفان اهل بیت بوده اند- بر این باورند که 
مأمون وی را به نام رضی از آل محمد نامیده است. در مقابل 
گفته می شود که محمد تقی در باب این نوع نام گذاری چنین 
گفته است که مقصود از رضا کسی است که خدا و پیامبر و 
امامان شیعه از او راضی و خشنودند و دشمنان و دوستان نیز 

از آن راضی هستند.

السالم و علیک 

                               یا علی ابن موسی الرضا

در سیره عملی امام رضا)ع( آمده است که آن حضرت در 
مناظرات علمی که بزرگان ادیان و فرق در آن حضورداشتند، 
در  و  می کرد  ترک  را  جلسه  اذان،  صدای  شنیدن  مجرد  به 
پاسخ به درخواست حاضران برای ادامه بحث علمی، فرمود: 
عبادت های  از  بازمی گردیم.گزارش هایی  و  می گزاریم  نماز 

شبانه و شب زنده داری ایشان نقل شده است.
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فاطمه مشهور به حضرت معصومه)س( دختر امام 
کاظم)ع( و خواهر امام رضا)ع( است. او که برای دیدار 
بیمار  راه  در  کرد،  مسافرت  ایران  به  رضا)ع(  امام  با 
شد و در قم درگذشت و همان جا دفن شد. در منابع 
حضرت  زندگی نامه  درباره  زیادی  اطالعات  تاریخی 
ثبت  وی  وفات  و  تولد  تاریخ  جمله  از  معصومه)س( 

نشده است. 
بزرگ  بسیار  را  معصومه)س(  فاطمه  شیعیان 
روایاتی  و  قائل اند  اهمیت  او  زیارت  برای  می دارند، 
برای  وی  شفاعت  از  که  می کنند  نقل  او  درباره 
او  زیارت  پاداش  بهشت  و  گفته شده  شیعیان سخن 
دانسته شده است. همچنین می گویند پس از حضرت 
او  برای  امامان  از  که  زنی است  تنها  او  زهرا)س(، 

زیارت نامه روایت شده است. 
مرقد حضرت معصومه)س( در قم واقع شده است. 

وفات  و  والدت  تاریخ های  شیعه،  قدیمی  منابع  در 
فاطمه معصومه بیان نشده است. به گفته رضا استادی، 
است،  شده  ذکر  تاریخی  آن،  در  که  کتابی  نخستین 
در  که  است  شاه عبدالعظیمی  جواد  نوشته  نوراآلفاق 
تاریخ والدت  کتاب،  این  در  منتشر شد.  سال ۱۳۴۴ق 
حضرت معصومه ۱ ذی القعده سال ۱۷۳ق و تاریخ وفات 
او دهم ربیع الثانی سال ۲۰۱ق ذکر شده و از آن کتاب به 
دیگر کتاب ها راه  یافته است. از این رو در تقویم رسمی 
جمهوری اسالمی ایران روز اول ذی القعده به عنوان روز 

دختران نامگذاری شده است. 

معصومه و کریمه اهل بیت لقب های مشهور فاطمه 
روایتی  از  »معصومه«  گفته اند  اند.  کاظم )ع(  امام  دختر 
منتسب به امام رضا)ع( اخذ شده است. در این روایت که 
امام  است،  آمده  مجلسی  محمدباقر  نوشته  زادالمعاد،  در 

رضا)ع( از او با نام معصومه یاد کرده است. 
فاطمه معصومه)س( را امروزه »کریمه اهل بیت« هم 
می خوانند. می گویند این لقب به خوابی مستند است که 
سید محمود مرعشی نجفی، پدر آیت اهلل مرعشی نجفی 
دیده و در آن یکی از ائمه)ع( حضرت معصومه را کریمه 

اهل بیت خوانده است. 
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 سوملاز مددکاری

اعتیاد 

خانمان سوز
بالی  

اعتیاد از گذشته تا کنون دچار تغییرات زیادی شده است. قبال 
این واژه فقط در مواردی به کار می رفت که فردی وابسته  از 
به مواد مخدر  می شد. به تدریج موارد دیگری هم به این کلمه 
اضافه شد مثل اعتیاد رفتاری ، اعتیاد به فضای مجازی ، اعتیاد 
جنسی که البته  اعتیاد جنسی زیر مجموعه ای از اعتیاد رفتاری 
است. همچنین اعتیاد به بازی های کامپیوتری نیز به جمع این 
لیست اضافه شده است. نوع دیگری هم به عنوان اعتیاد در نظر 

گرفته شده به نام اعتیاد به قمار.
از کجا به سراغ بشر آمد ، بر می گردد به  اینکه این تفکر 
اعتقادی که عده ای رایج کردند مبنی بر اینکه این رفتارها اعتیاد 
خوشحال  می شود   و  هستند  خطر  کم  بنابراین  و  نیستند  آور 
که  بودند  هم  کسانی  دیگر  سویی  از  البته  نبود.  معتاد  و  بود 
به مخاطرات این اعمال اشاره می کردند و می گفتند ترک آنها 
دشوارتر است و حتی از اعتیادهای شیمیایی هم خطرناک تراند.

هم اکنون می توان به یک تعریف مشترک رسید که همه 
موارد را تحت پوشش دهد.امروزه این تعریف پسندیده تر است :

)هرنوع وابستگی به یک محرک و درگیر شدن با آن ، به 
دارد  زیادی  نامطلوب  اثرات  می دانیم  که  وجودی  با  طوری که 
ولی برای ذهن ما خوشایند است  و وقتی هربار آن را تجربه 

می کنیم رغبت درونی ما برای تکرار آن همچنان ادامه دارد.(

علل مصرف مواد مخدر:
کنجکاوی یکی از عواملی است که انسان را به سمت تجربه 
می برد. در این میان آدم های باهوش به دلیل اعتماد به نفس 
بیش از حد و کنجکاوی شان به سمت مواد مخدر روی می آورند.

از جمله دالیل دیگر فشار همساالن در دوره نوجوانی است.طبق 
استنلی هال دوره نوجوانی دوره طوفان و فشار است.این  نظر 
دوره خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد 
می باشد.همچنین گفته شده که در ۶۰ درصد مصرف موارد،اولین 
مصرف به دنبال تعارف دوستان رخ داده.مصرف کنندگان مواد، 
را  آنان  می کنند  سعی  دوستان  خوداز  رفتار  تایید  گرفتن  برای 
وادار به همراهی با خود نمایند.سومین دلیل قابل توجه در این 
امر الگو برداری از والدین است . متاسفانه خانواده هایی هستند 
که چه مادر چه پدر در حضور فرزند خود اقدام به مصرف مواد 
مثبت  الگوی  آمدن یک  به وجود  باعث  این خود  که  می کنند 
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افسردگی  از  فرار  برای  افراد  نیز  می گردد.گاهی  کودک  برای 
کردن  تنهایی  می آورند.احساس  مواد  مصرف  به  روی  موقت 
مبتال  زیادی  نگرانی های  و  ترس ها  به  و  داشتن  واضطراب 
بودن، احساس نیاز به کامل بودن ، احساس محبوب نبودن ، 
و احساس غصه داشتن  باعث می شود فرد تمایل به مواد را در 
خودش پرورش دهد.همچنین وجود اختالالت شخصیت در فرد 
اورا ناخواسته به سمت مصرف مواد سوق می دهد. بوردرالین 
بودن یا همان داشتن اختالل شخصیت مرزی، پارانویید بودن، 
شخصیت  اختالل  و  ضداجتماعی،  شخصیت  اختالل  داشتن 
باعث  که  هستند  شخصیت  مهم  اختالالت  جمله  از  نمایشی 
می شوند که فرد به سمت مواد برود. یکی دیگر از دالیل مهم 
دیگر در این حوزه نگرش مثبت به مصرف مواد است. به گونه ای 
که، افرادی که نگرش ها و باورهای مثبت و یا حتی خنثی به 
مواد مخدر دارند، احتمال مصرف و اعتیادشان نسبت به کسانی 
که نگرش های منفی دارند، بیشتر است.این نگرش های مثبت 
آرامش  کسب  و  تشخص  و  بزرگی  کسب  از:  عبارتند  معموال 
روانی. محل سکونت هم یک دلیل بسیار مهم در مبتال شدن 
و به سمت مواد مخدر رفتن است. چرا که محله های خطرناک  
و دارای آشفتگی و حاشیه نشینی باعث می شود که فرد خود به 
خود گرایش به مواد داشته باشد.همچنین سهل الوصول بودن 
افزوده  آن  کنندگان  مصرف  تعداد  به  که  می شود  باعث  مواد 
شود.یکی از دالیل مهم دیگر دراین امر هوش هیجانی است.

بر اساس تعریف گلمن، هوش هیجانی یعنی توانایی هایی مانند 
اینکه فرد بتواند انگیزه خود را حفظ کرده ودر مقابل نامالیمات 
به  را  کامیابی  و  کند  کنترل  را  خود  تکانه های   ، کند  پایداری 
تنظیم کند و نگذارد که  را  بیندازد، حاالت روحی خود  تعویق 
پریشانی خاطر قدرت تفکر او را خدشه دار سازد و  با دیگران 
مواد  سوءمصرف  دارای  افراد  می رسد  نظر  به  نماید.  همدلی 
اشکاالت  دارای  هیجانی  هوش  تشکیل دهنده  موءلفه های  در 
اساسی باشند، آنها در شناخت عواطف شخصی ناتوانند. آن ها 
با عدم شناخت صحیح از عواطف و احساسات خویش توانایی 
اتخاذ رفتارهای منطقی و مبتنی بر واقعیت را از دست می دهند.

افراد در به کار بردن درست هیجان ها نیز  از سوی دیگر این 
داری  خویشتن  توانایی  خاطرفقدان  به  افراد  دارند.این  مشکل 

عاطفی به هنگام وسوسه مواد به راحتی تسلیم آن می شوند.

طبقات اصلی روان گردان ها :  
توهم زاها  شامل ال اس دی ، ماری جوانا ، مسکالین 
 ، نیکوتین   ، کوکایئن  شامل  محرک ها  سیکلیدین.   فنی  و 
آمفتامین  و اکستازی  می باشد. کندسازها شامل الکل ، مواد 
شبه افیونی )مورفین، هرویئن، متادون ، کدیئن (، و باربیتورات ها 
می باشند که سه دسته بزرگ از  داروهای روان گردان هستند.از 
بین این مواد اکستازی ، که  به نام های اکس پارتی، دیسکودنس 
، دیسکوبیسکویئت ، رقص اکس هم شناخته می شود .این ماده 
اولین بار در سال ۱۹۱۴ توسط آلمان  تولید و روانه بازار مصرف 
برای   ( اشتیاق  کننده  سرکوب  عنوان  به  آن  از  ابتدا  گردید. 
بیماران  روان درمانی  و  روانکاوی   درجلسات   ) داروها  مصرف 
ترکیب  این  توانایی  علت  به  امروزه  می شد.  استفاده  روانی 
هیجان  و  فردی   بین  پیوستگی  احساس  ایجاد  برای  دارویی 
به  تبدیل  را  آن   ، باشد  همراه  رقصیدن  با  همراه  که  حرکتی 
پارتی ها و مجالس  بین جوانان در  ال مهمانی در  ایده  داروی 
کرده است و به خاطر مسمومیت عصبی که می تواند ایجاد کند 
در طبقه اول از داروهای سوء مصرف قرار گرفته است. از بین 
مواد توهم زا ال اس دی نامی است آشنا که به اشکال مختلف 
و  پودر سفید رنگ، کپسول،  ای  خاکستری،  نقره  مانند قرص 
مایع صاف و روشن و بدون رنگ و بو یافت می شود. تحمل به 
این داروها خیلی سریع و پس از ۳ الی ۴ روز مصرف مستمر 
به  مواد  این  به  نسبت  وابستگی جسمانی  اگرچه  می آید.  پدید 
وجود نمی آید و با قطع مصرف آن ها عالئم ترک دیده نمی شود، 
دارویی  اولین  دی  اس  ال  می شود.  ایجاد  روانی  وابستگی  اما 
است که در گروه توهم زاها قرارگرفت.از دسته کندسازها هم به 
الکل اشاره ای خواهیم داشت. کسی که الکل مصرف می کند، 
به مرور به آن وابستگی پیدا کرده و از انجایی که الکل حاوی 
کربوهیدرات ها بوده و فاقد ویتامین ها خصوصا ) بی ۱( است، 
شخص مصرف کننده به تدریج دچار کمبود تیامین یا همان ) 
تیامین  گلوکز  سوزاندن  برای  هم  مغز  در  شد.  خواهد   )۱ بی 
نیاز است.کمبود طوالنی مدت  به شدت به صورت دائم مورد 
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اعتیاد را جدی بگیریم 

از هرنمونه اش را...

برحسب  مواد  مصرف  به  مبتال  افراد  درمان 
حمایت های  بودن  دسترس  در  مواد،  آن  نوع 
اجتماعی، فرد آلوده و خصوصیات شخصیتی اش، 

متفاوت است .
علل مراجعه ی افراد مبتال به اختالل مصرف مواد برای 
برای  اعتیاد  از  دل زدگی  و  خستگی  دلیل  به  بیشتر  ترک 
و  آبرو  حفظ  و  گرفتن  قرار  مالی  شرلیط  در   . است  ترک 
ترک  علل  از  خانوادگی  مشکالت  و  جسمی  ناراحتی های 

اعتیاد می تواند باشد .
بعد دارد که در مرحله  اعتیاد دو  معموال مراحل ترک 
اول سم زدایی یا پاک سازی جسمانی از سموم و در مرحله ی 
دوم توانبخشی یا از بیم بردن گرایشات شدید ذهنی است .

سم زدایی یا کاهش یا قطع مصرف که منجربه عالیم 
ترک می شود و گاها با دارویی جایگزین اثرات جسمانی را 
کاهش می دهیم، یا با روان درمانی فرد را جهت هدایت در 

مسیر زندگی استفاده می کنیم.
در مرحله ی توانبخشی و پیگری، فرد را جهت ماندن 

در مسیر درمان و عدم بازگشت به مصرف هدایت می کنیم .
خانواده درمانی می تواند گزینه ی بسیار مطلوبی برای درمان 
درمانی  تبعیت  و  درمان  درمسیر  ماندن  و  انگیزه  ایجاد  و  فرد 

باشد .
از  یکی  درمان شناختی-رفتاری  ازجمله  روان درمانی  انواع 
پاسخگوترین رویکردها و مدل های درمانی در انواع ترک اعتیاد 

می باشد. 
و  نیمه هشیارذهن  ضمیر  از  کمک گرفتن  و  هیپنوتراپی 
توانایی این مدل در خلق تغییرات مثبت بدون تالش آگاهانه 

نیز از رویکرد های موثر ترک اعتیاد است . 
نوروفیدبک یا پس خوراند یا بازخورد عصبی، روشی ایمن و 
بدون درد و عوارض جانبی که در ترک اعتیاد استفاده می شود .
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مغز  در  نورون ها  شدن  کوچک  و  رفتن  بین  از  باعث  تیامین 
می شود در این مرحله است که شخص نشانه هایی از خود بروز 
می دهد که شبیه کسانی است که قشر پش پیشانی شان آسیب 
پیش  یادزدودگی  و  تفاوتی  بی  از  عبارتند  نشانه ها  این  دیده. 
بهتری  آشکار  نا  حافظه  گمی  سردر  .اما  گستر  پس  و  گستر 
دارند.این بدان معناست که مطالب اصلی را  فراموش می کنند 
ولی حواشی مطالب به خوبی یادشان می ماند.در استدالل کردن 
رویدادهای  ترتیب  و  دارند  مشکل  خودشان  خاطرات  مورد  در 
زندگی شان را نمی توانند توضیح دهند. حتی درباره رویدادهای 
اصلی زندگی مثل جشن عروسی خودشان افسانه بافی می کنند.

اصلی  جریان  وسط  را  واقعی  غیر  داستان هایی  که  معنا  بدین 
تعریف می نمایند.به این بیماری سندروم کورساکوف می گویند..     

اساس کار نوروفیدبک، بر روی امواج مغزی بیمار است. تحقیقات            
بهنجار  تحول  عدم  و  آسیب  وجود  نشان دهنده ی  شناختی   عصب 

عملکرد مغزی است.
 نتایج مطالعات EEG  نشان داد که مغز بیمار معتاد در زمینه ی 
فعالیت امواج آلفا، بتا و دلتا دچار مشکل بوده و این نوع نابهنجاری ها 
ناخوشایند و  از حاالت روانی  پایه ی بسیاری  آنها،  در عملکرد مغزی 

ولع آنها می باشد.
به  معتادان  خود  توسط  که  گمنام  معتادان  خودیاری  گروه های 
منظور حمایت از یکدیگر، گفتوگو، راهنمایی و ارائه ی راه حل در مسیر 

ترک تشکیل می شود.
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اعتیاد جنسی :
در اینجا می خواهیم به صورت اجمالی و کوتاه درباره اعتیاد 
جنسی صحبت کنیم. در DSM 5 ، نشانه های اعتیاد جنسی به 

شرح زیر آمده است :
۱ -  رفتار خارج از کنترل

۲ - پیامدهای قانونی ، طبی ، وبین فردی نامطلوب و شدید 
رفتار جنسی

رفتارهای  یا  پرخطر  مداوم جنسی  رفتار  دنبال کردن    - ۳
خود تخریبی

۴ -  کوشش های مکرربرای متوقف کردن رفتار جنسی
۵ -  وسواس فکری و تخیالت جنسی به عنوان مکانیسم 

مدارای اولیه
۶ -  نیاز برای حجم فزایندهای از فعالیتهای جنسی 

۷ -  تغییرات خلقی شدید در ارتباط با فعالیت جنسی مثل 
افسردگی و شنگولی

رابطه  به  یابی  دست  برای  عادی  غیر  زمان  -  صرف   ۸
جنسی ، شهوت انگیز بودن یا رهایی از تجربه جنسی

۹ -  تداخل رفتار جنسی با فعالیت های اجتماعی ، شغلی 
یا تفریحی

تشخیص به این صورت است که معتادین جنسی نمی توانند 
تکانه های جنسی خود را کنترل کنند و این تکانه ها طیف کاملی 
به  نیاز  دربرمی گیرد.سرانجام  را  جنسی  تخیالت  یا  رفتارها  از 

آزارخواهی، مبدل پوشی ، تماشاگری جنسی، و بچه بازی.اینها 
جنسی  اعتیاد  می شوند.ولی  قانونی  مشکالت  به  منجر  اغلب 
ممکن است عالوه بر پارافیلیاها شامل رفتارهایی نظیر مقاربت 

و خودارضایی باشد.

عتیاد 
ا

      جنسی 
         

درمان ها :
درمان ها به صورت گروه های خودیاری که مبتنی بر مفهوم 
۱۲ مرحله ای در الکلی های گمنام است به طور موفقیت آمیزی در 
معتادین جنسی به کارگرفته شده است. روش های روان درمانی 
الگوهای  پویایی  تا  می کند  کمک  بیماران  این  به  بینش گرا 
ترمیم  به  روان درمانی حمایتی می تواند  دریابند.  را  رفتاری خود 
صدمات شغلی ، اجتماعی و بین فردی که روی داده کمک کند. 
درمان های شناختی رفتاری بیمار را کمک می کند تا حالت های 
ماللت باری را که زمینه ساز برون سازی جنسی است شناسایی 
کند. درمان های زناشویی یا زوج درمانی به بیمار کمک می کند 
به شدت  برنامه درمانی  تا زمان شروع  را که  تا عزت نفسش 
تخریب شده است باز یابد.همچنین روان درمانی ممکن است در 
درمان هرگونه اختالل روانی همراه مفید باشد. همچنین دارو 
درمانی هم به عنوان یک مکمل درمان توسط متخصص مورد 
استفاده بیمار قرار می گیرد. در بین این داروها مهارکننده های 
اختصاصی بازجذب سروتونین در برخی از افراد میل جنسی را 
به  درمانی  استفاده  جانبی  عارضه  این  از  که  می دهد  کاهش 
عمل می آید. خود ارضایی وسواسی نمونه ای از الگوهای رفتاری 
که ممکن است با این دارو بهبود یابد. مدروکسی پروژسترون 
استات، میل جنسی را در برخی مردان کاهش می دهد و شخص 
راقادر می سازد تا کنترل بیشتری روی رفتار جنسی اعتیادی اش 

داشته باشد. 

رابطه  به  مداوم  میل  و  می یابد   افزایش  جنسی  فعالیت   
پارافیلیاها  می آید.  در  فرد  رفتار  انگیزه  تنها  به صورت  جنسی 
واجد الگوهای رفتاری هستند که اغلب در اعتیاد جنسی دیده 
میشود. ویژگی اصلی پارافیلی ها عبارتند از : رفتار یا میل شدید و 
عود کننده جنسی از قبیل نمایشگری، یادگارخواهی، آزارگری،
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در اعتیاد جنسی رفتارهای جنسی یکدیگر را تقویت می کنند 
به عبارت دیگر معتاد از یک نوع رفتار به نوعی دیگر گرایش پیدا 
می کند. تحقیقات در این حوزه نشان داده اند که در اکثر موارد 
مرتبط  اعتیاد،  انواع  دیگر  از  حاصله  رفتارهای  با  جنسی  رفتار 
است مانند اعتیاد به خوردن، به کار، مصرف مواد مخدر،.. اعتیاد 
و  اشتغال  مانند  اختصاصات می باشد  جنسی شامل یک سری 
با  رابطه  در  مداوم  صورت  به  شخص  یعنی  فکری،  وسواس 
موقعیت ها و حوادث جنسی دارای اشتغال ذهنی است و تمرکز 
مداوم فرد با مسائل جنسی باعث سطح باالی تحریک پذیری 

جنسی در او می گردد.
خصیصه دوم در اعتیاد جنسی تکراری شدن رفتار است به 
عبارتی شخص به رفتار جنسی خود برای ارضا ادامه نمی دهد 
شکل  بدین  و  است  بیشتر  هرچه  شدن  تحریک  هدف  بلکه 
این اعتیاد به تداخل با برنامه های روزانه می انجامد و عملکرد 
با وجود این عوارض  اجتماعی و فردی را مختل می کند ولی 

رفتار تداوم پیدا می کند.

بنابراین خصیصه سوم، از دست دادن کنترل )اجبار( شخص 
با وجود مشکالت حاصل است که کماکان به رفتارهای تکراری 
خود شامل تحریک پذیری باال بدون احساس رضایت،... ادامه 
می دهد و نمی تواند رفتار را متوقف کند با اینکه هر روز وقت 

بیشتری را برای متوقف کردنش اختصاص می دهد. 

که  است. شخص  جنسی  اعتیاد  چهارم  خصیصه  خستگی 
دچار احساس شرمساری از رفتار شدید و غیرقابل کنترل خود و 
آسیب هائی که به دیگران می زند است، کاماًل خسته وسرخورده 
این  تشدیدکننده  و  برانگیزنده  عامل  یک  استرس  می شود. 
آالم  رابطه جنسی  از طریق  معتاد  فرد  واقع  در  است.  اختالل 
باید توجه  را تسکین می دهد.  عاطفی و عقده های روانی خود 
داشت که نباید اعتیاد به رابطه جنسی را با شهوت جنسی قوی 
دارای  است  ممکن  جنسی  رابطه  به  معتاد  فرد  گرفت.  اشتباه 
رابطه جنسی در هر دو  به  اعتیاد  باشد.  اندکی  شهوت جنسی 
جنس زن و مرد مشاهده می گردد. در واقع با ارضاء جنسی به 
فرد احساس سرخوشی در پی آزادسازی آدرنالین و اندورفین ها 

دست داده و وی را موقتًا آرام می کند. معمواًل فرد معتاد از رابطه 
جنسی خود لذت چندانی نمی برد زیرا پس از آن دچار احساس 

گناه و شرمساری می گردد.

فرد مبتال به این اختالل ممکن است همه یا برخی 
از عالئم زیر را از خود نشان دهد:

- افکار و فانتزی های جنسی مزمن و وسواسی 
- داشتن روابط جنسی متعدد حتی با افراد غریبه
- دروغ گویی برای پنهان کردن رفتارهای خود 
- احساس ناتوانی در کنترل رفتارهای جنسی 

- درگیری بیش از اندازه در سکس حتی زمانی که منجر به 
اختالل در عملکرد روزانه فرد می شود. 

- داشتن احساس گناه بعد از برقراری رابطه جنسی 
- تجربه انواع پیامدهای منفی در ارتباط با روابط جنسی 

باید به خاطر داشته باشیم که یک نشانه به این معنا نیست که 
فرد درگیر اعتیاد جنسی است و نمی توانیم برچسب اختالل را به 
این اختالل  تأیید  برای  از نشانه ها  بزنیم. معمواًل، مجموعه ای  او 
باید وجود داشته باشند و همچنین باید زندگی فرد را مختل کنند 
به  اینکه  برای  کرد.  مطرح  را  جنسی  اختالل  تشخیص  بتوان  تا 
تشخیص درستی در مورد مشکل برسید حتمًا به یک روانشناس 

متخصص مراجعه کنید. 
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سلول های  پرورش  با  که  است  بیماری  نوعی  سرطان 
نابهنجار یا جهش یافته ای مشخص می شود که ممکن است 
 ، ،استخوا  ن ها  بدوانند: در خون  بدن ریشه  از  نقطه ای  در هر 
دستگاه گوارش،ریه ها  و اندام های تناسلی.میلیون ها سلول در 
بدن با هم گروه بندی شده و تشکیل بافت را می دهند.بافت ها 
اندام ها را تشکیل می دهند. ژن هایی که داخل هسته و  هم  
روی کروموزوم ها هستند دستورهایی صادر می کنند که گاهی 
واقع گروهی  .در  یا مغشوش شده اند  و  این دستورها می ماند 
بدن  ایمنی  سیستم  یا  و  خون  در  طبیعی  غیر  سلول های  از 
در حال حرکت اند که توانایی تشکیل تومور وتوده های بدخیم 
سرطانی  سلول های  گسترش  دارند.اگر  را  سرطان  همان  یا 
در  کولونی هایی  ایجاد  با  است  نشود، ممکن  کنترل  موقع  به 
سلول های  تر  ساده  زبان  یابند.به  گسترش  بدن،  دیگر  نقطه 
ما در شرایط کنترل شده و مشخص شده تکثیر می یابند. بی 
نظمی در این روند به رشد نامحدود سلول ها منجر میشود که 
معموال به ایجاد غده ای به نام نئو پالسم  می گردد .سرطان 
بیماری سلول هاست که عالمت مشخصه آن تکثیر نامحدود 
میدهند.یک  راتشکیل  بدخیم  نئوپالسم  که  است  سلول هایی 
مشخصه سلولهای سرطانی این است که به هم نمی چسبند به 
همین دلیل راحت تر به قسمت های مختلف بدن می روند. به 

این عمل متاستاز میگویند.

به طور کلی سرطان به 4 دسته اصلی تقسیم میشوند:
۱ - کارسینوما : ۸۵  در صد سرطان ها از این نوع اند. نئوپالسم 
سلول های بد خیم پوستی، سلول های پوشاننده، وبسیاری از ارگان های 

بدن مثل دستگاه گوارش،مجاری تنفسی و مجاری تناسلی.
۲ - لنفوم : یا سرطان سیستم لنفاوی.

بافت  و  استخوان ها  بدخیم عضالت،  پالسم  نئو   : سارکوم   -  ۳
هم بند. در این  سرطان ها فرد درد می کشد.

۴ - لوسمی : سرطان اجزای سازنده خون،مثل مغز قرمز استخوان 
که منجر به تکثیر بیش از حد گلبول های سفید خون می گردد.

عوامل موثر در ایجاد سرطان :

به طور کلی سرطان ناشی از عمل متقابل عوامل ژنتیکی و محیط 
است. همچنین استرس می تواند در ایجاد آن نقش تحریکی داشته باشد.

عوامل محیطی موثر در ایجاد سرطان :
1 - مصرف دخانیات

2 - رژیم غذایی 
3 - مواد شیمایی 
4 - پرتو فرابنفش

سرطان 
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بارداری و        5 -عفونت ها مثل عفونت های مادر در دوره 
عفونت های ویروسی سرطان دهانه رحم.  

6 - استرس، که در حالت استرس داشتن DNA مرتبا 
آسیب می بیند و توانایی اصالح خود را از دست می دهد.

عوامل خطر زا :
چهار  سرطان  به  ابتال  خطر  سالگی   ۸۰ تا   ۴۰ سن  از 
برابر می شود. همچنین جنسیت یکی دیگر از عوامل موثر 
در  به طوری که سرطان سینه  ایجاد سرطان می باشد.  در 
زنان و سرطان پروستات در مردان پررنگتر است. از دیگر 
عوامل موثر می توان به اثر نژاد اشاره کرد. به این معنا که 
سیاه پوستان دو برابر دیگر نژادها دچار سرطان می شوند . به 
عالوه تفاوت های ملی هم شامل این عوامل می باشد .یعنی 
مثال در انگلستان سرطان ریه و در ژاپن سرطان معده بیشتر 

گزارش شده است.

نشانه های سرطان :
می تواند  این  بگیرید  جدی  را  مدفوع   در  خون  وجود 
نشانه ای از سرطان روده باشد .  البته همیشه هم این طور 
نیست و ممکن نتیجه یک بیماری دیگر مثال بواسیر باشد. 
این  اگر  شود.  بررسی  باید  هم  خون  آوردن  باال  همچنین 
بیشتری  تعمق  و  پیگیری  جای  حتما  بیفتد  مکررا  اتفاق 
دیگر عالئم سرطان  از  مکرر هم  عفونت های  و  تب  دارد. 

خون  سرطان  همچنین  و  لنفاوی  غدد  سرطان  مخصوصا 
می باشد که بدون اغماض باید بررسی های پزشکی را دنبال 
کرد.ضعف و خستگی های زیاد  که حتی با خواب و استراحت 
هم کاهش نمی یابند.کاهش وزن غیرمنتظره و بی دلیل باید 
توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرد. مثال از دست دادن ۱۰ 
در صد از وزن در عرض چند هفته یک آالرم برای مراجعه 
به پزشک است.همچنین بروز مشکالتی در بلع  حتی اگر 
از غذاهایی مثل سوپ  و یا محلول های پروتیئنی استفاده 
سرطان  مثل  سرطان  از  نشانه ای  می تواند  هم   ، می گردد 
این حوزه  اهمیت در  نشانه های حائز  از دیگر   . باشد  مری 
ناگهانی  و  نامشخص  دلیل  به  اگر  که  است  هاضمه  سوء 
باشد می تواند نشانی از سرطان معده ، مری و یا گلو باشد. 
گرفتگی صدا  یا احساس سنگین بودن در گلو یا حس گیر 
کردن یک شی در نای از عالئم اولیه سرطان تیروئید است. 
گرفتگی صدا و سرفه های منظم از عالئم سرطان حنجره و 
نای نیز گزارش شده است.ترشح مایع از نوک سینه در زنان  
و یا پوسته پوسته شدن قسمتی از پوست سینه می تواند از 
عالئم سرطان سینه در زنان باشد. همچنین تغییرات آشکار 
بهبود  که  .زخمی  شود  دقت  باید  خال   و  زگیل  شکل  در 
نمی یابد باید حتما چکاپ شود و آزمایشات الزم انجام گردد. 
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راه های 
                           سرطان                                                                پیشگیری از

از قدیم گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است. سبک زندگی 
سالم نگرانی را از بابت مبتال شدن به سرطان از بین می برد.گفته 
شده که ۷۰ در صد از سرطان ها به سبک زندگی برمی گردد. ورزش 
، رژیم غذایی مبنی بر سبزیجات و میوه های تازه ، کاهش مصرف 
پروتیئن های حیوانی و افزایش مصرف پروتئین های گیاهی، کاهش 
دخانیات  و  سیگار  مصرف  عدم   ، شده  اشباع  چربی های  مصرف 
راه های  از  استرس  مدیریت  و   منظم،  پزشکی  معاینات  الکل،  و 
ساده و ارزانی هستند که می توانند به سالمت جسم ما کمک کنند. 
همچنین می توان به  نگهداری آب در ظروف استیل ضد زنگ و 
نگهداری آب  بهترین روش های  از  اشاره کرد که یکی  شیشه ای 
آشامیدنی می باشد. استفاده از فیلترهای تصفیه آب هم روش بسیار 

مناسبی برای مصرف آب آشامیدنی است.
آمین های  استفاده می کنید،  کباب  مثل  از غذاهایی  زمانی که 
روده  سرطان  به  ابتال  امکان  که  می آیند  وجود  به  هتروسیکلیک 
می کنند.  فراهم  را  لوزالمعده  همچنین  و  سینه  سرطان   ، بزرگ 
پیشنهاد می شود که هنگام ذغالی کردن و کبابی کردن  بنابراین 
با  را  آن   ، پختن  از  قبل  ساعت  یک  حداقل  است  بهتر  گوشت 
ادویه هایی از قبیل رز ماری و مواد غنی شده با آنتی اکسیدان ها 

مزه دارکنید.

انجام  را  اقدام  از خود می توانید 3  برای حفاظت 
دهید: 

۱ - سیگار نکشید. 
۲- سیگار کشیدن موجب بروز ۳۰ درصد مرگ های ناشی از 
سرطان است. )خطر بیماری قلبی، بیماری های تنفسی و غیره نیز 

بسیار افزایش می یابد.( 
۳- برای ترک این عادت درک کنید که چرا سیگار می کشید 

و چرا ترک آن مهم است. 
۴- برای ترک آن برنامه ریزی کنید 

۵- از طریق تعیین یک تاریخ و انتخاب یک روش این کار را 
انجام دهید. )ناگهانی یا تدریجی قطع کنید(. 

۶- تصمیم بگیرید ترک کنید 
  ۷- در انجام تصمیم خود پیگیر باشید. از شر زیرسیگاری و 
اشیای زایدی که یادآور سیگار کشیدن هستند خالص شوید. در 
صورت لزوم از جایگزین هایی نظیر آدامس یا چسب های نیکوتین 

استفاده کنید.
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این  جسمانی  عواقب  با  باید  تنها  نه  سرطان  به  مبتال  افراد 
بیماری کنار بیایند، بلکه باید با چالش های دیگر، از جمله احساس 
اضطراب و افسردگی، عوارض جانبی پر دردسر درمان، تغییرات در 
تصویر بدن بعد از برداشتن پستان و بیضه ، و مشکالت خانوادگی 
بیماران  که  می کنند  تایید  سالمت  متخصصان  بیایند.  کنار  نیز 
سرطانی می توانند از مداخله های روان شناختی ، مانند برنامه های 
آمدن  کنار  مهارت های  پرورش دادن  به  و کمک  حمایت گروهی 
بهره مند شوند. شواهد نشان می دهند که مداخله های روانشناختی 
بیماران  بهزیستی  و  روانشناختی  سازگاری  بهبود  به  می توانند 
سرطانی کمک کنند. از درمان های روانشناختی برای مبارزه کردن 
نیز استفاده شده  با شیمی درمانی همراه است  با تهوع که اغلب 
است. آرمیدگی و روش های تصویر سازی ذهنی  که به  بیماران 
آموزش داده می شود باعث می گردد که آنها توجه خود را از ناراحتی 
منحرف کنند. برنامه های درمانی را ابداع کرده که بیمار همزمان 
با دارو درمانی ، آرامش دهی عضالنی ، و سپس یک تمرین ذهنی 
که در آن بیمار تصور می کند که می تواند گلبول های سفید را ببیند 

که به سلول های سرطانی یورش می برد و آنها را نابود می کند.  
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مداخالت روان شناختی یکی  از راه  های کمک کننده  به درمان 
سرطان است چرا که روان هر فرد یکی از اساسی ترین بخش های 

زندگی انسان است.
انگار  که  گونه ای  به  می کند  عمل  پیچیده  بسیار  آدمی  روان 

کنترل همه کس و همه چیز بر عهده ی وی است .
بیماری  در  حرفه ای  روان درمانگرهای  مداخله ی  با  بنابران  

سرطان روند بهبود بهتر شکل خواهد گرفت .
فعار در طول درمان  بسیار  از عوامل  در درمان سرطان یکی 

روحیه ی فرد بیمار می باشد . 
مداخات روانشناختی به بیمار کمک می کند تا با شرایط کنونی 
خود کنار بیاید و میزان امید به زندگی خود را افزایش دهد چرا که 

در این بیماران  این مولفه بسیار پایین می آید . 
از  ناشی  رنج  و  درد  و  آسیب ها  و  مزمن  بیکاری  با  سازگاری 
جهت  کافی  انگیزه ی  و  می سازد  افسرده  را  فرد  معموال  بیماری 

خانواده عضوی است که در تمام مراحل زندگی از مهم ترین 
عوامل محیطی به حساب می آید . 

درمان  روند  در  وی  نقش  بررسی  به  ما  حال 
سرطان می پردازیم :

خود  بیماری  متوجه ی  آنکه  از  پس  سرطان  به  مبتال  فرد 
می شود دچار افسردگی و ترس از مرگ می شود به همین منظور 
بسیار شکننده تر ، آسیب پذیرتر و منفعل می شود . در این مواقع 

نزدیک ترین فرد به بیمار خانواده اش هستند .
خانواده ها باید بتوانند روابط خودشان را با بیمار ارتقا دهند 
و بیشتر مواقع درکنار او بمانند . هنگام شیمی درمانی اقدامات 
الزم برای مراقبت  و آرامش بیمار  فراهم سازند و به بهداشت 

فردی و جمعی بسیاز اهمیت دهند .
به  نیاز  می شود،  زندگی  از  ترس  دچار  فرد  که  امر  این   
امیدواری و دریافت حمایت از سوی خانواده و عزیزان خود دارد. 
احترام، توجه، صحبت، حضور درجمع، مشارکت در فعالیت های 
مادی و روزمره زندگی رفتارهای بهبود بخش این بیماری است. 

صلب  ازوی  را  پزشکی  دستورات  از  پیروی  و  درمانی  تبعیت 
سختی های  همراه  به  زندگی  به  امید  رفتن  بین  از  می کند. 
بیمار  برای  موجود  محدودیت های  و  درمان  عوارض  از  ناشی 
سرطانی او را می تواند به فردی منزوی بدل کند و کلیه ی امور 
روزمره زندگی را مختل سازد که ضرورت و اهمیت مداخالت 
روانشناختی را نشان می دهد یکی دیگر از عواملی که مکمل 

مداخالت روانی در سرطان، خانواده می باشد .
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در کارها میانه رو باش که هر کس میانه روی را ترک کند ستم خواهد 
کرد و آنکه میانه روی پیشه کند به عدالت  رفتار خواهد کرد. 

بدور از هرگونه جهت گیری خاص در مورد عدالت و اعتدال، 
واقعیت این است که تعریف های بسیاری برای این دو  واژه وجود 
دارد و هر مکتب دینی یا سیاسی و یا صنفی تعریف خاص خود را 
اراِئه می دهد ولی جالب اینجاست که تقریبا تمامی این تعریف ها 

به یک موضوع مشترک اشاره دارند.

سمانه واحدیان  نمونه هایی از تعریف لغت عدالت واعتدال
   

۱- جامع ترین و کامل ترین معنا در رابطه با عدل      ) 
العدل هو : جعل کل شیء فی موضعه( عدل یعنی قرارگرفتن 
و   البالغه(   نهج   ۴۲۹ )حکمت  جایگاهش  در  چیزی  هر 
اعتدال )االعتدال هو التساوی بین الشیاء( اعتدال به معنای 
تساوی و برابری هر چیزی به طور مساوی است. )خطبه 

۱۲۲ و۲ ۱۵ نهج البالغه(
این مثال را  بتوان  این تعریف شاید  بیان واضح  برای 
بر  را  )۲۴ ساعت(  روز  انسان می باید طول  مثال  آورد که 
و  خواب  و  استراحت   , کار   , شخصی  امور  انجام  مبنای 
هر  برای  تا  کند  تقسیم  مساوی  های  قسمت  به  خوردن 

امری زمان یکسان اختصاص داده شده باشد ) اعتدال(
و  هم عقل  و سنت  قرآن  که هم  آنست  واقعیت  اما 
انسان ها را به رعایت عدل فرا می خواند نه اعتدال اما جرا ؟
   بر مبنای آیه قرآن : عدالت را پیشه کنید که نزدیک 
ترین امور به پرهیزگاریست .) مائده آیه ۸(  و حدیث : به 
سبب عدل , آسمانها و زمین برپایند.       ) پیامبر )ص(( 

قرار  را در جای خود  نتیجه می گیریم که عدل هر چیزی 
می دهد. 

قرار گرفتن هر  یا چه راهی جایگاه درست  اما چه کسی  
چیزی را مشخص می کند ؟

را  آن  خودمان  که  انسانی  جامعه  بر  حاکم  قوانین  شاید 
تعریف کرده ایم و یا از گذشتگانمان به ارث برده ایم و گاهی نیاز 

و شرایط موجود خود برای ما قانون وضع می کنند.
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در  که  شده  تعریف  ادب  و  نظم  سنگ  هم  لغت  در  عدالت   -۲
واژه   . است  عادل  دادگر،  و  عدالت  دادگری،  داد، عدل،  پارسی  زبان 
باستان به معنای قانون گرفته شده است. )فرهنگ  ایران  از داتای  داد 

پارسیمان( 
  

۳- عدالت در اصطالح فقهی به کسی اشاره دارد که گناه کبیره 
نکند و بر گناه صغیره  اصرار نورزد.

 
۴- عدالت در اخالق یونانی به کسی اشاره دارد که دارای صفات 

حکمت،  شجاعت و عفت است.
   

۵-  اما تعریف عدالت در جامعه بشریا اشاره به الگوی طراحی شده 
حق  به  افراد  تک  تک  رساندن  منظور  به  الزم  قوانین  اجرای  برای 
باید  راستا  این  در  که  است  وظایفی  انجام  قبال  در  تعریف شده شان 
  : بپذیرند که بطور کلی می توان گفت  از آن را هم  مسئولیت تخلف 

عدالت اجتماعی = داوری بر اساس برابری.
     

۶-عدالت و اعتدال در آثار شیخ اجل سعدی خرد, شاه شاهان است 
معیار  اعتدال  و  عدالت  گفت  باید  چیست  خرد  اینکه  به  پاسخ  در  و 

خردمندی است .

به  قالب داستان و شعر  آثار سعدی در  به وضوح در  آنچه 
تصویر کشیده شده است. از دید سعدی انسان از آن جهت قابل 
احترام است که نشانی از آدمیت دارد . او معتقد است که تفاوت 
آن  بشر  وفتی  که  است  آدمی  نادر  جوهر  در  حیوان  و  انسان 
انسانی  عالی  مقام  که  است  آن گاه  بهادهد  آن  به  و  رابشناسد 
متعالی  اصطالح  به  و  آورد  می  بدست  را 
برای  فهم  قابل  و  ساده  عرفانی  می شود. 
همه که هدفش تحمل, رافت و همدردی 

با یکدیگر است.
از اینرو سعدی می گوید : پیش از این 
طایفه ای بودند به معنای واقعی جمع ولی 
پراکنده در حالی که االن جمعی هستند فقط 
تعریفی  پراکنده.   معنا  به  و  بصورت جمع 
جایی  انسانی  جامعه  کنونی  از شرایط  زیبا 
که باید فاجعه ای رخ دهد تا انسان به خود 
بیاید و هم نوعش را ببیند. باید برای هم 
نوعی به نام دوست , هم خون , همسایه 
خودش  یاد  به  را  او  تا  بیافتد  اتفاقی   ... و 
بیاندازد , برای خودش احترام قائل شود , به 
رویاها و خواسته هایش فکر کند و خودش 

را برای موفقیت هایش تشویق کند.
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انسانی که آنقدر در دنیای مجازی فرو رفته که 
از عالم واقعیت دور مانده و این بر اساس تعریف 

عدالت یعنی بی عدالتی در حق خودش.
عدالت آنجایی معنا پیدا می کند که اجراکننده آن نسبت 

به خود عادل باشد. در تمامی روابط و تناسبات زندگی 
اعتدال را رعایت کند نه آنقدر دلبستگی پیدا کند که با 

از دست دادنش دچار یاس و ناامیدی شود و نه آنقدر بی 
اهمیت باشد که ارزش زندگی و داشته هایش را نفهمد به 
اصطالح نه افراط کند نه تفریط که چه زیباست این گفتار

اندازه نگه دار که اندازه نکوست               
هم الیق دشمن است و هم الیق دوست

 
در این افراط و تفریط ها آنقدر پیش می رویم 
که به مرور  از اطرافیانمان دور و نسبت به ارزش 
های انسانی سرد می شویم تنها می مانیم و گاها 

همین وجه تفاوت بین انسان و حیوان بودن را هم 
فراموش می کنیم و آن موقع است که پله پله به 

توصیف سعدی از گذشته و حال یک طائفه نزدیک 
می شویم وچه بسا حتی از آن هم فراتر می رویم. 

به هرحال عدالت به همراه اعتدال شیرین 
خواهد بود . اینکه بدانیم سهم و نیاز به توجه هر 
چیزی , امری یا کاری از زندگی ما چقدر است. 

 یک توصیه ساده به امری ساده 
)به کاربردن تجربیات دیگران ( همانند زنگ 

خطری خواهد بود بر نظام حاکم بر 

  شاید یکی از د الیل سفارش به مطالعه و گفتگو با بزرگان 
و دوستان و آشنایان همین استفاده از تجربیات آنها , شنیدن 
از  هریک  به  پاسخ  راهنمایی  بردن  کار  به  و  هایشان  حسرت 
مشغول  را  ذهنمان  که  دیگری  سوال  هزاران  و  سواالت  این 
خواهندکرد همانند نوش داروئی است  اما قبل از مرگ سهراب 
. آیا درمسیر درستی قدم برمی دارم؟ نیازی به تغیر راه است ؟  

به کجا؟  چه تغییری ؟ و .......
یا دست خالی به گذشته نگاه کنیم درمانده از اینکه حاال چه 

می شود؟ فرصتی دوباره که زندگی بندرت به ما می دهد.
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معانی عدالت در اندیشه امام خمینی)س(

آگاه  اندیشمند دینی جامع و  امام خمینی)س(، یک 
با نگاهی  از دین و  با دریافتی جامع  به زمان و جهان، 
عقالنی ـ انسانی به سیاست و با درکی کامل از نیازهای 
جامعه، به احیای نگرش اسالم در تمام ابعاد حیات انسانی 
پرداخت. )جمشیدی، ۱۳۸۰: ۴۲۲( به نظر ایشان وضعیت 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظام بین الملل در مسیری 
ناعادالنه قرار داشت. ازاین رو، به تعریف عدالت، شناخت 
علل بی عدالتی در جهان و ارائه راهکارهای عملی برای 
و  پایه  گماردند.  همت  جهانی  عدالتی  بی  بردن  ازبین 
اندیشه  از  برگرفته  عدالت،  دربارة  ایشان  دیدگاه  اساس 

های دینی است.

از دیدگاه امام خمینی)س( مفهوم عدالت، فرا مکانی 
و فرا زمانی است که در ارتباطات داخلی و جهانی قابل 

استفاده است.
 از نظر ایشان عدالت چند مرحله دارد؛ 

عدالتی که از ذات خداوند به عنوان یک صفت الهی 
شروع می شود و در قالب عدالت تکوینی در جهان هستی 
احکام  در  قالب عدالت تشریعی،  در  و  گسترش می یابد 
درنهایت، در  و  تبلور می یابد  انسان  برای  فرستاده شده 
جامعه بشری و قوانین اجتماعی، منتشر می شود. بنابراین، 

عدالت از منظر امام خمینی دارای این معانی است.

عالم  سنت  و  الهی  صفت  عنوان  به  عدالت   .1
)عدالت در تکوین و تشریع(

و  خالق  دارای  هستی  جهان  خمینی)س(،  امام  دیدگاه  از 
و  قدرت مطلق  و  براساس علم  را  یکتاست که جهان  مدبری 
حکمت و لطف خود خلق کرده است. ریشه و اصل همه اعتقادات، 
اصل توحید است که مطابق این اصل، خالق و آفریننده جهان 

و همه عوالم وجود انسان، تنها ذات مقدس حق تعالی است.

2. عدالت به معنای حد وسط )اعتدال(

فضایل  از  بحث  در  ارسطو،  از  پیروی  به  امام خمینی)س( 
تعریف  امور  در  حدوسط  رعایت  معنای  به  را  عدالت  اخالقی، 
می کند: بدان که عدالت عبارت است از: حدوسط بین افراط و 

تفریط؛ و آن از اّمهات فضایل اخالقیه است ... .

3. عدالت به معنای ویژگی اجتماعی

تعریف دیگر امام خمینی از عدالت، تعریفی اجتماعی است؛ 
عدالت  بود.  نفسی  و  فردی  تعریفی  که  قبلی  تعریف  برخالف 
و  گروه ها  ویژگی  نیز  و  اجتماعی  قوانین  ویژگی  معنا،  این  در 
جامعه  ویژگی  آن،  از  مهم تر  و  سیاسی  و  اجتماعی  نهادهای 

انسانی است.
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نرگس جهان تیغ

درمان  روند  درطول  بیماران  و  پزشکان  از  بسیاری  حتمًا 
بیماری ها با این سوال روبرو شده اند که برای تسریع در روند 
بهبود بیماری و آسان تر طی کردن آن آیا می توان از تغذیه کمک 
زمان  در  بیمار  جسمی  وضعیت  در  نقشی  چه  تغذیه  و  گرفت 
بخورند و چه چیزهایی  باید  اصاًل چه چیزهایی  دارد؟  بیماری 
را باید از رژیم غذاییشان حذف کنند؟ مواد غدایی هریک چه 

تأثیری در بدنشان می گذارد؟

با این غذا به جنگ سرطان بروید

این غذا برای قلب بسیار مفید و دشمن سرطان است. امگا۳ 
موجود در آن نیز از بروز عارضه های قلبی جلوگیری می کند و 
سرشار از اسید لیپید و برخی پروتئین هاست. این غذا برای ۶ نفر 

تهیه شده و برای مبتالیان به دیابت نوع دو بسیار مفید است.

و  درمان سرطان  درحال  که  بیمارانی  برای  پرسش ها  این 
که  چرا  می یابد  بیشتری  اهمیت  هستند  شیمی درمانی  انجام 
معرض  در  را  خود  بدن  شیمی درمانی  دوره  هر  انجام  با  بیمار 
تغییرات ناگهانی می بیند و خود و اطرافیانش به دانستن نحوه 
با  این جا  در  ما  دارند.  نیاز  بیشتر  تغییرات  این  با  مواجهه شان 
چند دستور پخت غذاهایی که برای این افراد مفید است، آشنا 

می شویم.

مواد الزم

عدس قرمز ۲ لیوان
تره فرنگی )خیلی نازک حلقه شود( ۳ عدد

پودر تخم گشنیز ۲ قاشق مرباخوری
گشنیز تازه )خرد شده( یک قاشق سوپ خوری

نعنا تازه )خرد شده( دو قاشق سوپ خوری
سرکه یک قاشق سوپ خوری
آب مرغ بدون چربی یک لیتر

تخم مرغ ۴ عدد
فلفل و نمک به اندازه الزم

جعفری کمی برای تزیین

طرز تهیه 

عدس ها را در یک قابلمه می ریزیم و تره فرنگی، پودر تخم 
گشنیز، گشنیز، نعنا، سرکه و آب مرغ را به آن می افزاییم و روی 

حرارت می گذاریم.
بعد از این که جوش آمد، باید به مدت ۳۰-۴۰ دقیقه روی 

حرارت مالیم بجوشد تا عدس ها بپزد و آب آن کشیده شود.

، تغذیه 
شپزی

آ



28

ی
- تغذیه و آشپز

ی سالم 
ک زندگ

سب

فر را روی حرارت ۱۸۰ درجه ی سانتیگراد گرم می کنیم .
پس از آن به مواد آماده شده، نمک و فلفل می افزاییم و به 

طور کامل مخلوط می کنیم.
آن  در  تخم مرغ  یک  و  خالی کرده  دست  با  را  مواد  وسط 

قسمت می شکنیم.
روی ظرف فویل آلومینیوم کشیده و به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه 
تخم مرغ  که  وقتی  تا  می گذاریم  سانتیگراد  درجه   ۱۸۰ فر  در 

ببندد.
آن گاه روی این غذا را با جعفری خرد شده تزیین می کنیم.

نکات تغذیه ای 

۱ - عدس منبع خوبی از آهن، پروتئین، فیبر، کربوهیدرات های 
پیچیده و اسیدفولیک است. همچنین کم چربی، کم کالری، بدون 

کلسترول و به همان نسبت ارزان قیمت می باشد.
نیاز  مورد  مقدار  درصد   ۹۰ پخته،  عدس  لیوان  یک   -  ۲
غذای  هر  از  بیشتر  و  می کند  تأمین  را  روز  در  را  اسیدفولیک 

غنی نشده دیگری، اسیدفولیک را برای بدن فراهم می کند.
فیبرها  این  که  است  محلول  فیبرهای  دارای  عدس   -  ۳
مانند یک جاروی زبر، دستگاه گوارش را تمیزمی کنند. این نوع 
فیبر گلوکز )قند( و کلسترول سرم را کاهش می دهد. همچنین 

نیاز به انسولین را در افراد دیابتی کم می کند.
حاال با یک دستور پخت دیگر آشنا می شویم. این غذا برای 
بیماران مبتال به اعتیاد و یا افرادی که به تازگی ترک کرده اند، 
مناسب است. این افراد می توانند تمام غذاها را میل نمایند ولی 
نکته ی حائز اهمیت برای شان این است که مواد غذایی بخورند 

که شامل موارد زیر است:
معتاد  افراد  غذایي  رژیم  در  جزء  مهمترین  ویتامین ها   -۱
عنوان  به   E و   A ،C ویتامین هاي  میان  این  در  و  هستند 
بدن  دفاعي  سیستم  عمل کردن  بهتر  براي  که  ویتامین هایي 

ضروري هستند، نقش اصلي را ایفامي کنند.
۲- ریزمغذي هایي همچون روي، کروم، منیزیوم، سلنیوم و 
گلوتامین وضعیت سیستم دفاعي بدن را بهبودمي بخشند و یک 
فرد معتاد باید از حیث این ریزمغذي ها به طور کامل تأمین شود.
و  B1 ،B2 ،B12 همچون   B گروه  ویتامین هاي  از   -۳

دستگاه هایي  صحیح  عمل کرد  چراکه  نشوید؛  غافل   B6
همچون سیستم تمرکز و سیستم بینایي در گرو مصرف کافي 

این ویتامین هاست. همچنین ویتامین هاي گروه B در کاهش 
کرخي، دردهاي عضالني، خستگي و فشارهاي روحي-رواني، 

نقش مهمي را ایفامي کنند.
۴- رژیم هاي سم زدایي انواع مختلف دارد؛ اما عمدتًا توصیه 
مي شود یک رژیم غذایي مناسب و سرشار از سبزي هاي خام، 
آب فراوان،  میوه ها و لبنیات همچون ماست باشد و از غذاهایي 

همچون گوشت قرمز و محرک ها،  تا حد امکان پرهیز شود.
است.  الزامي  معتاد  فرد  یک  براي  پروتئین  مصرف   -۵
وعده  باید یک  درنتیجه  تخریب مي شوند،  بیمار  فرد  عضالت 
غذایي حاوي پروتئین گوشت سفید همچون مرغ و ماهي در 

غذاي روزانه این افراد گنجانده شود.
۶ - روزانه بین ۴۳ لیتر آب بنوشد؛ چرا که سم زدایي کامالً 
وابسته به مصرف مایعات فراوان است و نباید بدن کم آب شود.

۷-  معتاد در معرض ابتال به یبوست است؛ به همین علت 
مصرف سبزیجات تازه، نان هاي سبوس دار و میوه هاي پرفیبر 

همراه با پوست نباید فراموش شود.
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احسان جعفری

ورزش و تحرک رمز و رازی 
 است برای به اعتدال 
نگه داشتن بدن

توجه به اجرای عدالت در سطوح ورزشی نقشی باالتر 
از مادیات و فراتر از دیگر امکانات داراست. بی تردید از 
بهترین و واالترین ایجاد انگیزه جهت تالش ورزشکاران، 
و  تعالی  برای  قهرمانان  و  مربیان  و  مدیران  مسئوالن، 
و  قابلیت  مبنای  بر  خویش  حق  به  رسیدن  و  پیشرفت 

لیاقت کاردانی و کوشش آنان است.

پایه گذاری عدل و انصاف

محکم ترین  از  یکی  دارای  حاضر  حال  در  ورزش 
پایگاه ها و باالترین جایگاه های اجتماعی در جامعه ایران 
دانشگاه  حتی  ارگانی،  یا  وزارتخانه  مؤسسه،  کمتر  است 
که  یافت  می توان  را  کوچکی  اجتماع  یا  ای  خانواده  یا 
ورزش جزیی از اشتغاالت یا حرفه یا دلبستگی های آن 
اقشار  افراد جامعه و گروه ها و  نباشد.  یا جامعه  سازمان 
دلبسته  یا  وابسته  ورزش  به  نوعی  به  یک  هر  گوناگون 
می باشند. آنان ورزش قهرمانی، پهلوانی یا تیمی یا نوعی 
را در کنار کار و زندگانی روزمره دوست دارند و  ورزش 
با آن دل خوش و سرگرم هستند. در پیروزی ها سهیم و 
ناراحت  و  غمگین  ورزشی  ناکامی های  و  شکست ها  در 
های  گروه  و  ها  خانواده  و  جامعه  در  ورزش  می باشند. 
مختلف اجتماعی صرف نظر از قومیت، زبان، دین، عقاید 
هر  و  کس  هر  دارد.  عمیقی  و  دار  ریشه  نفوذ  سیاسی، 
و  همراه  نوعی  به  تشکیالتی  هر  و  هر شهری  گروهی، 
همگام و همدل با ورزش زندگی می نماید، یعنی با ورزش 
تبعی  آثار  ماست.  زندگانی  از  مهم  جزیی  زندگی  و  کار 
فعالیت ها و پیروزی ها و شکست ها در تمامی مدیریت ها 

یافته که  آنجا اهمیت  تا  تأثیرگذار است و  ارگا ن های کشور  و 
اول و مدیران  آغاز و سرفصل سخنان کارگزاران طراز  گاهی 
کشور و وزیران و وکیالن و مسئوالن قوای سه گانه پیرامون 
ورزش و توسعه و گسترش آن بوده، به ویژه در ورزش های 
بهترین  و  ابزار  کارسازترین  آن  معنوی  و  تربیتی  اصول  ملی 
راه کار مبارزه با جهل و نادانی و اعتیاد و به ویژه فرهنگ منحط 
و پلیدی ها و زشتی های فرهنگی ناباب بیگانگان شناخته شده 
به  نیاز  پایگاهی  چنین  و  جایگاه  چنین  با  ورزش هایی  است. 

تحول و اجرای عدالت و انصاف در همه ابعاد دارد.
تکیه بر کار تشکیالتی

تکیه بر اصول کار سازمان یافته و تشکیالتی و سیستماتیک، 
بخش مهمی از آرمان های مدیران ورزش کشور است، که آرزو 
داریم و امیدواریم در آینده شاهد و ناظر اجرای عملی آن حداقل 
در خود مدیریت ورزش و سازمان مرکزی آن باشیم. هر درد 
آشنایی به ورزش امروز می داند که کارشناسان ورزشی اگر نه 
بسیار، ولی به قدر لزوم در گوشه و کنار داریم. امید آن است 
که استمرار و ادامه کار دبیرستان های ورزشی بتوانند همانند 
دانشکده ها و انستیتوها کمکی به کار پرورش مدیران و مربیان 
تعالی  و  گسترش  ویژه  به  بنمایند.  آینده  قهرمانان  ساختن  و 
ایران و جذب اساتید، مدرسان و مربیان دانا و  انستیتو کشتی 

توانا و خردمند بر این آرمان واال جامه عمل بپوشاند.



30

ک
ش و تحر

- ورز
ی سالم 

ک زندگ
سب

گرفته ضعیف و مدیران و مربیان و پهلوانان بیکاره و ناالیق 
قابلیت  بدون  که  را  ای  نیروهای غصب شده  که  می گردد 
لیاقت اشغال کرده اند، ترک نمایند.  و تخصص و تالش و 
مسافرت های خارج از کشور تحت ضابطه و قاعده قرارگیرد 
و در این مورد آیین نامه و روش جاری تدوین گردد تا مردان 
کار و عمل و مدرسان و مدیران خوشنام و فعال دلگرم شده، 

بر تالش و کوشش خود بیفزایند. 
بازرسی فدراسیون ها یا سازمان ورزش، وظیفه سنگین 
و  را  ضوابط  و  آیین نامه ها  این  انتشار  و  تدوین  و  تنظیم 
از طریق مدیریت ها به عهده  آنها را  سپس اجرا و اعمال 
خواهدداشت، تا با همکاری دیگر مدیریت ها، این مأموریت 
را از مرحله طرح به اجرا و انجام برساند. به هر حال سازمان 
تربیت بدنی و ورزش در اصل متعلق و مربوط به مدیران، 
و  مجرب  کارکنان  و  کارشناسان  خود  و  استادان  مربیان، 

صالح و صادق و زحمت کش ورزش کشور می باشد.
کارشناسان  و  مربیان  مدیران،  دعوت  از  المقدور  حتی 
به  منجر  که  غیرورزشی  ناآگاه 
دلسردی  و  بیگانگی  خود  از 
کارشناسان  و  حاضر  مسئوالن 
خواهد  ورزش  اصلی  مدیران  و 
از  پیروی  کرد.  باید  پرهیز  بود، 
عدالت و قانون مندی و ضوابط، 
مربیان  و  مدیران  کار  سرلوحه 
که  داد  نشان  تجربه  است.  ترفیع همگان  و  تعالی  معیار  و 
گماردن مقامات مختلف اجرایی و وکیالن و وزیران صاحب 
نام، اما کم دقت و کم اطالع از بافت و ماهیت و فرهنگ 
هم  زیاد  اداری  و  اجرایی  قدرت  دارای  چند  هر  ورزش، 
به  نشده،  توسعه و گسترش  باعث  و  کارساز  بودند، چندان 
جز مواردی استثنایی قرین با موفقیت نبوده است. در کنار 
اجرای این عدالت شغلی و اجتماعی و امنیت کاری و ورزشی 
و  تعالی کارشناسان و مدیران  برای  انگیزه  و  امید  ایجاد  و 
باید مورد  معاونت های سازمان  از طریق  ورزشکاران، حتی 

توجه قرار گیرد.

تعطیلی دبیرستان های ورزش
و  دل بخواه  روش های  از  پیروی  اثر  در  متأسفانه 
سوءتدبیر در گذشته، مدتی کار دبیرستان های ورزشی کشور 
از سال ها متوجه خبط  اکنون که پس  و  تعطیلی کشید  به 
ناامیدی مردم  و اشتباه گذشته شده اند، به علت دلزدگی و 
نسبت به بی توجهی و اهمیت ندادن به کار دبیرستان ها و 
عدم پایبندی مسئوالن به قول و قرارهای خود، تعداد کمی 
شاگرد دارند. امید است مسئوالن فرهنگی سازمان ورزش 
این  چه  دریابند،  زمینه  این  در  را  خود  فرهنگی  مسئولیت 
اشتباه و سوء تدبیر و تعطیلی دبیرستان ها و خاطره اعمال 
در  و  ثبت  نامشان  به  ورزش  تاریخ  در  گذشتگان  نادرست 
سینه های عالقه مندان و اولیاء و مربیان این دبیرستان ها به 
عنوان تاریخ نانوشته و سینه به سینه حفظ و نقل خواهد شد، 
این کمترین پاداش تاریخ است برای اعمال نادرست آن ها 
قرار  خود  کار  سرلوحه  را  انصاف  و  عدل  که  اکنون  است. 
می دهیم، سعی خواهد شد پیشکسوتان و مدیران مجرب و 
کارشناسان ورزشی ناامید و دلزده را که در کارشان توفیق 
داشته و در گوشه و کنار رها شده اند، شناسایی و برحسب 
قابلیت و لیاقت و فراخور کاردانی و کارایی و قدرت اجرایی 
آنان و از همه باالتر مقبولیت مردمی و مشروعیت تخصصی 

و صنفی صرف نظر از رابطه ها، بدون توجه 
به حسادت و رقابت های نامشروع با آنان، باید 
همه  و  بگماریم  کار  به  را  آن ها  باشجاعت 
دوستداران اعتالی ورزش باید در معرفی آنها 
ارزشیابی  ارزیابی و  بازرسی و  شتاب نمایند.با 
صحیح و مستمر و با ضابطه در کوتاه مدت و 
به وسیله خود مدیریت ورزش هر  بلند مدت 
نامه و روش کارها،  آیین  با تدوین  قسمت و 

بازرسی توسط بازرسان و ارزشیابان درستکار و صحیح العمل 
و به دور از هر گونه موضوع به جز کار و کار آنان را مورد 
سنجش و ارزیابی قرار بدهیم و بر همین مبنا و قاعده و یا 
ضابطه نسبت به ارتقاء مقام یا ترفیع افراد و دادن امتیازات 
به مدیران و کارشناسان و در صورت مسامحه و ضعف در 
مدیریت نسبت به تغییر پست و تنزل و توبیخ آن هایی که 
امیرمؤمنان،  موالی مان  چونان  اند،  بوده  تالش  کم  احیانًا 
حضرت علی)ع( قاطعانه اقدام نماییم و این باعث دل گرمی 
پرکار  و  الیق  مدیران  و  خوشنام  و  فعال  افراد  جاذبه  و 
افراد وابسته و منصب  برای  خواهدبود و برعکس دافعه ای 
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بیماران مبتال به سرطان 
می تواند

                  زیبا بماند

عوامل خطر ابتال به سرطان پوست 
۱.پوست روشن

۲.سابقه آفتاب سوختگی
۳.قرار گرفتن بیش از حد در برابر نور آفتاب

۴.آب و هوای آفتابی و یا آب و هوای مناطق مرتفع
۵.خال ها

۶.ضایعات پیش سرطانی پوست
۷.سابقه خانوادگی ابتال به سرطان پوست

۸.سابقه قبلی ابتال به سرطان پوست
۹.ضعف سیستم ایمنی

۱۰.قرار گرفتن در معرض تشعشع
عوامل بروز سرطان پوست

۱.آفتاب سوختگی و نور آفتاب
آفتاب سوختگی و اشعه ماورای بنفش به سادگی می تواند به 
پوست  سرطان  موجب  می تواند  این صدمه  و  بزند  پوست صدمه 
شود. میزان کل تشعشع خورشید طی سالها و در معرض خورشید 
می شود،  سوختگی  آفتاب  موجب  که  زیاد  میزان  به  گرفتن  قرار 

می تواند باعث سرطان شود.
۲.وراثت

در صورتی که سابقه سرطان پوست در خانواده شما وجود دارد، 
شما احتماال در معرض خطر بیشتری هستید. کسانی که پوست تر 
دارند و از نژاد اروپای شمالی هستند، بیشتر مستعد سرطان پوست 

می باشند.

پوشش ابر. هر چه ارتفاع افزایش می یابد، پرتو فرابنفش قویتر 
پرتو  نمی تواند  نازکتر  جو  باالتر،  جغرافیایی  عرض  در  می شود. 
کاهش  می شود،  تصفیه  دریا،  سطح  که  اندازه ای  به  را  فرابنفش 

دهد. در خط استوا تشعشع خورشید قوی تر است.

سرطان پوست نوعی سرطان است که با توجه به نوع سلول 
پوستی رخ می دهد. یکی از مهم ترین دالیلی که افراد به سرطان 
فرابنفش  پرتو  معرض  در  گرفتن  قرار  می شوند،  مبتال  پوست 
نوع  شایع ترین  و  متداول ترین  پوست  سرطان  است.  خورشید 
سرطان در تمام جهان بوده و ۷۵ درصد کل سرطان در جهان 

را تشکیل می دهد.
در سرطان پوست، که سلول های سرطانی )بدخیم( در الیه 
های بیرونی پوست بوجود می آیند. الزم به ذکر است که پوست، 
بدن شما را در مقابل گرما، نور، عفونت و جراحت محفوظ نگه 
می دارد. پوست همچنین آب، چربی و ویتامین  را در بدن ذخیره 
می کند. پوست دارای الیه های اصلی متعدد و انواع مختلفی از 
می شود  نامیده  اپیدرم  پوست،  فوقانی  الیه  می باشد.  سلول ها 
که حاوی ۳ نوع سلول است: سلول های پهن فلس مانند روی 
سطح پوست، سلول های گرد و سلول هایی که مالنوسیت نام 

دارند و رنگ پوست شما را تعیین می کنند.
عالئم و نشانه بروز سرطان پوست
۱.یک برآمدگی چرکی یا سفید در صورت

۲.یا یک زخم صاف که رنگ پوست و یا قهوه ای باشد.
۳.یک برآمدگی قرمز و سفت

۴.یک ضایعه مسطح، پوسته پوسته و دلمه بسته
تیره  با خال های  پوست  برروی  بزرگ  قهوه ای  ۵.لکه های 

تر در درونشان
۶.خالی  که در اندازه، رنگ، حساسیت آن تغییر ایجاد می شود 

و یا خونریزی می کند.
آبی  یا مشکی  و  آبی  یا ضایعه ای که سرخ، سفید،  ۷.زخم 

باشد.
۸.زخم های تیره برروی کف دست، کف پا، ناخن های دست 
و پا و یا نقاط پوشیده در مخاط همچون بینی، دهان، مقعد و یا 

واژن ظاهر می شوند.
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محیط
در حال حاضر میزان پرتو فرابنفش در مقایسه با ۵۰ تا ۱۰۰ 
سال گذشته بیشتر است و علت آن کاهش الیه ازون )سوراخ 
شدن الیه ازون( در جو زمین می باشد. هر چقدر الیه ازون کمتر 

شود میزان رسیدن پرتو فرابنفش به زمین بیشتر می شود.
۴.سایر عوامل موثر عبارتند از: ارتقاع، عرض جغرافیایی و 
پوشش ابر. هر چه ارتفاع افزایش می یابد، پرتو فرابنفش قویتر 
نازکتر نمی تواند پرتو  می شود. در عرض جغرافیایی باالتر، جو 
فرابنفش را به اندازه ای که سطح دریا، تصفیه می شود، کاهش 

دهد. در خط استوا تشعشع خورشید قوی تر است.

درمان سرطان پوست :
درمان مناسب در هر نوع از سرطان پوست بستگی به سن 
، وضعیت بدن ، سابقه طبی بیمار ، میزان پیشرفت بیماري و 
تشخیص زودرس ، میزان سازگاري بدن بیمار با دارو و روش 

درمان دارد. 
روش های درمان سرطان پوست عبارتند از :

جراحی، رادیوتراپی، شیمي درماني، پرتو درماني 
بهتر  سایر سرطان ها  به  نسبت  پوست  پیش آگهی سرطان 
است. این سرطان عمومًا قابل معالجه است. با این حال کسانی 
که سرطان پوست آنها کاماًل هم درمان شده باشد ، در مقایسه 
مستعدتر  جدید  پوستی  سرطان  یک  ایجاد  برای  دیگران  با 
هستند. این موضوع اهمیت انجام خودآزمایی توسط بیماران و 

انجام معاینات مرتب پزشکی را یادآور می سازد. 

پیشگیری از سرطان پوست :
سرطان پوست یکی از شایع ترین سرطان ها در کشور بوده و 
در عین حال پیشگیري از آن بسیار آسان است . در اکثر موارد 
سرطان پوست در نقاط باز بدن ایجاد مي شود ، از این رو این 

نقاط باید در برابر اشعه خورشید محفوظ بمانند . 
در معرض نور خورشید قرارگرفتن در پوست در درجه اول 
ایجاد سوختگی ، سپس التهاب و پوسته شدن پوست ، در درجه 
بعد ایجاد چین و چروک ، سپس آسیب در بافت میاني پوست 

و نهایتا ایجاد سرطان پوست مي کند . 
بنابراین الزم است براي حفاظت از نور خورشید 
موارد  شامل  اقدامات  این  که  داد  انجام  اقداماتي 

ذیل است :
۱ استفاده از اواع کرم ضد آفتاب

۲  استفاده از پوشش ولباس های مناسب جهت حفاظت از 
تابش مستقیم نورخورشید 

از قرار  ایده آل است که ضد آفتاب حداقل ۲۰ دقیقه قبل 
گرفتن در معرض آفتاب استفاده شود . هر نوع ضد آفتابی با 
هر عیاري بیشتر از ۲ ساعت موثر نبوده و باید پس از ۲ ساعت 

تکرار شود.  
 ۳ -  مدت زمان در معرض نورخورشید قرار گرفتن افراد 
به حداقل برسد و به ویژه بین ساعات ۱۱ صبح تا ۳ بعد از ظهر 
از قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور خورشید خودداري 

شود . 
سرباز  مکان  در  گرفتن  قرار  که  صورتی  در   -    ۴
اجتناب ناپذیر است حتی االمکان از سایه درختان ، سایبان یا 
از چتر استفاده شود . ولي باید در نظر داشت که سایبان یا چتر 
نمیتواند محافظت قابل توجهي بدهند و استفاده از ضد آفتاب 

نیز اجتناب ناپذیر است . 
۵ -در هنگام آفتاب از عینک های آفتابی معتبر استفاده شده 
تا از آسیب چشم ها و بروز بیماري آب مروارید پیشگیري شود . 
۶ -زیر نور آفتاب از کاله با لبه پهن و دراز استفاده شده که 
سایه حاصل از آن گوش ها و گردن را نیز بپوشاند و لبه کاله 

حداقل ۱۵ سانتی متر باشد .
با رنگ  بلند  بلند و شلوارهای  آستین  پیراهن های  از   - ۷

روشن استفاده شود . 
۸ -محافظت از پوست در برابر آفتاب را به فرزندان خود 

بیاموزید .
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۹ -از المپ های مخصوص برنزه کردن  استفاده نکنید.
۱۰ -انجام معاینات و آزمایشات مرتب پزشکی و معاینه هر 

ضایعه پوستی مشکوک توسط پزشک.

حال به سالمت نگه داشتن پوست و موی بیماران مبتال به 
اعتیاد می پردازیم :

از آنجایی که پوست صورت یکی از قسمت های بدن است 
قرار  آفتاب  نور  یا  و  که همیشه در معرض هوای گرم و سرد 
دارد و بسیار لطیف و آسیب پذیر می باشد، توجه به سالمت و 
بهداشت آن نیز بسیار مهم است. برای آنکه به این مهم دست 
این  باشید نکاتی در  پیدا کنید و پوست سالم و شاداب داشته 
که  شده است  آورده  نمناک  موی  و  پوست  سالمت  از  بخش 
شما  صورت  پوست  سالمت  به  زیادی  حد  تا  آنها  انجام دادن 
پوست صورت شما کمک خواهد  زیبایی  کرد.   کمک خواهد 

کرد .

قانون طالیی: باید ها و نباید های مراقبت از   .1
پوست :

باید : اطمینان حاصل کنید که همیشه آرایش خود را قبل 
از خواب پاک کنید پوست، نیاز به نفس کشیدن دارد و آرایش 
مانع از آن می شود، و منافذ پوست را مسدود می کند.آیا پاک 
کننده آرایش ندارید؟ فقط روغن زیتون را روی یک پد پنبه قرار 
دهید و روغن را بر روی صورت خود ماساژ دهید، تا آرایش و 

آلودگی را پاک کنید.

نباید:الیه برداری پوست را فراموش کنید.، حداقل یک بار 
یا دو بار در هفته، پوست خود را الیه برداری کنید تا الیه های 
پوست مرده از بین بروند.اطمینان حاصل کنید که پوست شما 
سالم تر و روشن تر می شود ، شما همچنین می توانید از ماسک 

پودر گردو و ماست ،برای شفافیت پوست استفاده کنید.
زیبایی پوست  برای  آفتاب یک روش  از کرم ضد  استفاده 

صورت
2. خورشید و پوست:

و   اشعه  دو  هر  که   ،۱۵ حداقل  با  آفتاب  کرم ضد  از  باید: 
باعث  آفتاب  نور  آنجائی که  کنید.از  استفاده  را مسدود می کند، 

ایجاد چین و چروک، لکه های پوستی و سایر مشکالت 
از خورشید محافظت  باید پوست خود را  پوستی می شود، شما 
کنید. اطمینان حاصل کنید که برچسب  روی کرم باشد چون 

منافذ پوست را مسدود نمی کنند.
نباید: در هر شرایطی از کرم ضد آفتاب استفاده کنید، چه در 
هوای بارونی چه هوای سرد )بدون عذر(. اگر به سمت ساحل یا 
در اطراف سطوح بازتابنده مانند برف یا یخ بروید، پوست خود را 

با استفاده از کرم ضد آفتاب با حداقل ۳۰ گرم، بپوشانید.
مواد غذایی و تاثیر آن بر زیبایی پوست صورت

3. شما چه چیزی می خورید:
باید: توجه داشته باشید در رژیم غذایی خود میوه های تازه، 
سبزی، پروتئین کافی و ویتامین ها را قراردهید رژیم غذایی که 
حاوی ویتامین C و چربی کم و قند هست، پوست را پررنگ 
می کند یک رژیم کم قند را در نظر بگیرید، که می تواند سطح 
تعادل  می دهد،  اجازه  سلول ها  به  دارد،  نگه  پایین  را  انسولین 

سالم را حفظ کنند.
تند و تخمیر شده، نمک، مرکبات،  نباید: خوردن غذاهای 
غذای سرخ شده مصرف نکنید و به جای آن از مواد غذایی مانند 

برنج، بلغور جو دوسر و سیب زمینی استفاده کنید .

4. عرق کردن!
باید: ورزش منظم انجام دهید ، دویدن و یوگا ،گردش خون 
الزم را به بدن شما می دهد و همچنین روند پاکسازی بدن شما 
را تسریع می بخشد پس از ورزش ،متوجه شادابی پوست خود 

می شوید.
دست  از  را  تمرین  از  بعد  و  قبل  پوست  از  مراقبت  نباید: 
ندهید،  قبل از خروج، از یک تونر برای کاهش به تولید روغن 
استفاده کنید پس از آن، پوست را تمیز کنید و از روغن سویا یا 

روغن زیتون استفاده کنید.
 ما را در ماهنامه های بعدی همراهی کنید تا نکات دیگری 

را هم آموزش دهیم . 
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سارا الله

به  آنها  درونی  تجلیات  و  شخصیت  نوع  اساس  بر  عالقه  این  و 
وجود می آید که البته در فرهنگ های گوناگون این رنگ ها معانی 
با شخصیت  متناسب  و  مناسب  رنگ های  انتخاب  دارند.  متفاوتی 
نوجوان و ایجاد هماهنگی میان این رنگ ها می تواند عاملی برای 
کاهش افسردگی و ایجاد نشاط در نوجوانان باشد، رنگ درمانی نیز 
یکی از راه های درمانی است زیرا رنگ ها در رشد جسمانی و عاطفی 
کودکان، نوجوانان و جوانان بسیار مؤثرند. در رنگ درمانی، بسته به 
نتایج روانکاوی، رنگ های انتخابی پزشک معالج در لباس و وسایل 

نوجوانان به کاربرده می شود.
یکی از محیط های معماری که پر استرس می باشد بیمارستان 
اثرات منفی  که در پی دارد  با  بیمارستان  است. استرس موجود در 
بهبودی بیماران را به تأخیر می اندازد. یکی از گروه هایی از بیماران که 
در این مورد آسیب پذیرترند کودکانند.امروزه معماران با به کار گیری 
روشن،نور  رنگ های  کارگیری  به  از  همچون استفاده  خصوصیاتی  
طبیعی،استفاده از طبیعت و گل ها در فضاهای داخلی،نیمکت های 
نوجوانان  ها،اثرهای هنری مخصوص  فواره  و  آب  پارک ها،حضور 
و  مغازه ها  کارتونی،  شخصیت های  و  کودکان  کودکان،تصاویر  و 
خوش  بوی  که  صورتی  به  وتریا  رستوران  منظور  به  مکان هایی 
و مطبوع احساس شود فضای بیمارستان های مخصوص کودکان 

سرطانی را طراحی می کنند.

محیط معماری به عنوان بستر فعالیت های انسان تأثیرات 
عمیقی بر سالمت روان او می گذارد. دکوراسیون و نحوه ی چیدمان 
مهم ترین بخش های  از  نوجوانان،یکی  خواب کودکان و  اتاق 
اهمیت ویژه ای در رشد و سالمت  و  دکوراسیون داخلی است 
فکری آنها دارد. شخصیت افراد از همان کودکی شکل می گیرد 
انعکاس  برای  باشد  آینه ای  بسان  می تواند  کودک  اتاق  و 
شخصیت او.  پس برای تکامل شخصیت کودک بهتر است او 
را در انتخاب رنگ اتاق اش آزاد بگذارید و از او نظرخواهی کنید.

اگر کودکتان کوچک تر از سه سال است و نمی تواند رنگ مورد 
روشن  رنگ های  از  می کنیم  توصیه  کند،  بیان  را  خود  عالقه 
روشن  سبز  و  کمرنگ  بنفش  کمرنگ،  صورتی  زرد،  همچون 
مذکور  رنگ های  کنید.  استفاده  بچه ها  اتاق  دیوار  رنگ  برای 
مایه ی نشاط و آرامش کودک هستند و خواب آرامی را برای او 
موجب می شوند. اگر دو فرزند دارید، سعی کنید   حتی االمکان 
به  طبقه  دو  تخت های   نکنید.  استفاده  طبقه  های دو  تخت  از 
دو  دلیل روان شناسانه مناسب نیستند، کودکی که در طبقه اول 
می خوابد به دلیل ازدست دادن فضای باز باالی سرش، احساس 
راحتی نمی کند و همین موضوع می تواند در آینده باعث فشار 
عصبی او شود، و اما کودکی که  در طبقه باال می خوابد به خاطر 
فضای خالی که در زیر محل خوابش وجود دارد احساس ناامنی 
می کند   وچنین احساسی می تواند در بزرگسالی تاثیرات بدی بر 
اتاق کودک،  روحیه اش بگذارد. بهترین تزئین برای دیوارهای 

در این مبحث عنوان می شود که چه رنگی، چه تأثیری بر 
افراد دارد و چگونه می تواند احساسات خاصی از او را برانگیزد. 
را  خاص  رنگی  احساسی،  و  شناختی  دالیل  بر  بنا  افراد  همه 

دوست دارند.

تاثیر طراحی داخلی در اتاق کودک و نوجوان،

                                                  در بیماران سرطانی و  افراد معتاد

نوجوانان  اتاق  است.در  کودک  خود  از عکس های  استفاده 
می دهد.  کاهش  را  اضطراب  آپارتمانی،  گیاهان  از  نگهداری 
مبحثی به نام روان شناسی رنگ ها وجود دارد که مطالعه تأثیر 

رنگ ها بر رفتار و خلق و خوی افراد را شامل می شود. 
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در  استرس  کاهش  در  داخلی  طراحی  نقش 
بیمارستان کودکان:

شفابخش   محیط  داخلی  طراحی  اصلی  مبنای  می  توان 
را  حول استفاده از تئوری سرگرمی های مثبت و کاربرد  رنگ، 
آرگونومیک  طراحی  و  مبلمان  چیدمان  بزرگ،  پنجره های 
مصالح دیوار و کف دانست. در تحقیقی نشان داده شده است 
که استفاده از مناظر طبیعی در قالب طراحی داخلی همچون 
با ایجاد حواس پرتی  تابلوها و یا لوح های دیواری و سقفی 

نتایج مثبتی را در بهبود کودکان سرطانی ایفا می نماید.

رنگ در بیمارستان کودکان:

تأثیر  محیط  به  افراد  پاسخ  و  درک  بر  می تواند  رنگ   
فراوانی داشته باشد و در باالبردن کیفیات محیطی بیماران، 
تأثیر مستقیم  بیماران  بهبود  میزان  و  خانواده ها  و  کارکنان 
رنگ  می دهد  نشان  تحقیقات  که  طوری  به  داشته باشد 
همچون نور می تواند تا ۱۰% میزان بهبود را ارتقا بخشد در 
این میان آنچه مهم است آگاهی جامع طراحان در استفاده 
از رنگ در کاهش استرس های محیطی و پاسخ های منفی 
فیزیولوژیکی کاربران محیط می باشد. اولین اصل در کاربرد 
رنگ نزدیک سازی محیط به فضای خانه و تقویت جنبه ی 
سمبلیک محیط شفابخش که بدان اشاره شد می باشد نتایج 
مثبت برای بیماران زمانی به دست می آید که نور طبیعی، 
قابلیت  و  دلنشین  نواهای  شاد،  رنگ های  طبیعی،  عناصر 
در  بیمارستان  طراحی  در  بستری  اتاق های  محیط  کنترل 
نظر گرفته شود. از آنجا که کودک ممکن است ماندن در 
با  داخلی  کند، یک طراحی  عنوان  نگرانی  با  را  بیمارستان 
رنگ های شاد می تواند ظاهر بیمارستان را کمتر به صورت 
کند  ایجاد  دوستانه  محیطی  آنها  برای  و  نشان دهد  رسمی 
عدم  باعث  می تواند  کننده  کسل  و  یکنواخت  محیط  یک 
است که  این  آن  باشد. علت  برای خوب شدن  حس الزم 
مغز نیاز به تنوع و هیجان دارد، درخشندگی دیوارهای سفید 
شدن  جدی تر  باعث  مدارس  در  هستند  توجه  جالب  که 
بیماران،  و  مردم  بیشتر  برای  اما  می شوند،  آموزان  دانش 
دیوارهای سفید نامانوس بوده و بعلت وهم آور بودن حالتی 

در  شده  انجام  مشاهدات  می کند.طبق  القا  بیمار  در  را  منفی 
بیمارستان،رنگ های شاد با جلب توجه کودک باعث خوشحالی 
او می شود.استفاده از رنگ های مناسب در فضای اتاق بستری 
کودکان یکی از عوامل تاثیر گذار بر روحیه ی کودک است که 

نقش نور در بازتاب آن بسیار مهم می باشد.
نور در بیمارستان کودکان:

تاثیرات منفی بسیاری در فرآیند رشد کودکانی  بیمارستان 
که بستری شدن را به مدت طوالنی تجربه می کنند دارد. از این 
رو محیط بیمارستان برای کودکان باید به گونه ای فراهم شود 
تا آنان کمتر دچار تنش و اضطراب گشته و نیاز های روحی و 
جسمی آنان به راحتی برطرف گردد، یکی از مهم ترین عوامل 
در  اتاق کودک  مناسب  نورپردازی  مناسب،  در طراحی فضای 
بیمارستان، خصوصا در محلی که تخت کودک قرار دارد می باشد. 
همان  گونه که فضای یک خانه با نور ،گرم، زنده و قابل پذیرش 
می گردد فضای بیمارستان نیز باید تا حد ممکن برای کودک 
همین حس را القا نماید.کودکان در مقابل بزرگساالن حساسیت 
و  دارند  بیمارستان  محیط  به  نسبت  بیشتری  پذیری  تاثیر  و 
وضعیت بیماری آنها را نسبت به دیگر همساالنشان حساس تر 
می نماید. کودکان در سنین رشد قرار دارند و نور بخصوص نور 
طبیعی یکی از مهم ترین نیازهای آنها به شمار می رود. کودک 
دنیای  شناخت  و  محیط  از  اطالعات  دریافت  حال  در  همواره 
اطراف است و این وضعیت در شکل گیری شخصیت وی نقش 
بسزایی دارد. انسان بیشترین اطالعات را از محیط اطراف به 
وسیله ی چشم دریافت می نماید که نور الزمه ی اصلی آن است 
بنابراین نور و روشنایی در محیط و فضایی که کودک در آن 
قرار دارد در شکل گیری شناخت و قضاوت وی نسبت به محیط 

اطرافش نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
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نور روز در بیمارستان کودکان عالوه بر رفع نیازهای بیولوژیکی 
تنظیم زمان خواب و  مانند تنظیم ساعت زیستی، ویتامین دی، 
می بخشد،  زندگی  بیمارستان  محیط  به  موارد  دیگر  و  استراحت 
نسبت  ترس کمتری  احساس  نوری  مناسب  در سطوح  کودکان 
به محیط بیمارستان می کنند. استفاده از نورهای فلورسنت یکی 
از انواع نور پردازی مورد استفاده در بیمارستان است که می تواند 
در افزایش ترس و اضطراب کودک نسبت به محیط موثر باشد.

نور مناسب در اتاق بستری کودک و اتاق بازی می تواند در حفظ 
نشاط و شادابی کودک و همچنین کمک به رشد و کوتاه شدن 

دوره ی درمان می شود.

استفاده از آتریم در بیمارستان کودکان:
حداقل یک آتریوم به عنوان اصول طرح ریزی انتخاب گردد 
می گیرند  قرار  استفاده  مورد  البی  شکل  به  اکثرا  که  آتریوم ها 
ورودی قابل دیدی را به وجود می آورند که این ورودی را امکان 
پیدا کردن مسیر و دور زدن را فراهم می آورند در نهایت این شکل 
از بیمارستان سازی به دلیل ظهور مراقبت های بهداشتی خانواده 
محور و بیمار محور، که در اصول مصرف  گرایی مطرح می گردند 
نیز شکل گرفته است. با وجود اینکه دالیل غلبه ی آتریوم ها در 
این مسئله  است  نا معلوم  اطفال  امروزی  بیمارستان های  طراحی 
مطرح گردیده که لزوم یک جو بازار مانند شامل بوجود آمدن یک 
فضای تفریح عمومی و آشنا برای کودکان می باشد که در جوامع 

مصرف گرای حال حاضر،الزم است.   

مراکزدرمان  در  معماری  جایگاه  و  نقش  بررسی 
اعتیاد و بازپروری

اعتیاد بیماری جسمی، روحی و احساسی است که بر تمام 
تاثیر منفی می گذارد. فنگ شویی  ابعاد زندگی یک فرد معتاد 
طبیعت  و  انسان  بین  هماهنگ  و  متعادل  زندگی  علم  و  هنر 
پیرامون اوست و مبدا آن در تعالیم تائوئیسم نهفته است.استفاده 
با  بازپروری رویکرد جدیدی است که  از فنگ شویی در مراکز 
بسیاری از روش ها و فنون طراحی امروزی در جهت آرامش 
فضا سازگار است. فنگ شویی به عنوان دانش و هنری قدیمی، 
روش های زندگی در محیط های مناسب و موزون را به انسان 
می آموزد و موجب تعادل بین انسان و محیط می شود. معماران 
مراکز ترک اعتیاد را با شناسایی عواملی که در فضاهایی که با 
ارتباط می باشد  نیازهای روحی-جسمی و محیطی معتادان در 
طراحی می کنند. بررسی ها نشان می دهد که از نظر معتادان در 
وجود  مشابه،  تجربه  دارای  افراد  وجود   ، اعتیاد  درمانی  مراکز 
برنامه های سرگرم کننده و همچنین پرسنل با تجربه از الویت 
باالتری نسبت به امکانات و فضاهای داخلی و همچنین زیبایی 
به  معماران  توجه  وهمچنین  داراست  ساختمان  شکل  و  فرم 
اهمیت  دارای  معتادین  نظر  از  که  فضاهایی  اصولی  طراحی 

باالتری می باشد بسیار حائز اهمیت است.
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رویداد ماه

عرفان باقرزاده

نشست هم اندیشی

ایران و افغانستان

نویسندگان کودک و نوجوان 

ایران، افغانستان. خیلی دور، خیلی نزدیک. افغانستان به 
تنهایی برای هر یک از ما یادآور جنگ داخلی و انفجارهای 
و  ایران  اما  باشد.  کمبودها  از  خیلی  شاید  و  تروریستی 
این  و  می رسند  به هم  ادبیات  اسم  به  جایی  در  افغانستان 
تالقی نشان دهنده اشتراک های زیادی است که حول محور 
عنصر  یک  زبان  شد  گفته  همان طورکه  می چرخد.  زبان 
مشترک میان ایران و افغانستان است که دورنمای زیادی از 
یک فرهنگ به پژوهشگران این حوزه می دهد. روز شنبه ۱۵ 
تیرماه ۱۳۹۸ در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 
نشستی برگزار شد که غنای ادبی و فرهنگی بسیاری داشت. 
انجمن  نوجوان.  و  کودک  نویسندگان  هم اندیشی  نشست 
قصد دارد تا برگزاری این نشست با ایجاد همدلی و همزبانی 
به کودکان پارسی زبان تمام دنیا دریچه جدیدی را نسبت 

به این حوزه بگشاید. 
دبیر  توزنده جانی،  جعفر  آقای  جناب  با  راستا  این  در 
نشست  این  دبیر  و  نوجوان  و  کودک  نویسندگان  انجمن 
این  هدف  مورد  در  سواالتی  و  آمد  عمل  به  مصاحبه ای 
نشست و برنامه های آینده انجمن از ایشان پرسیده شد که 

به شرح در ذیل می خوانید:

این  برگزاری  از  هدف   ، توزنده جانی  آقای  جناب   +
نشست چیست؟

مدیره،  هیات  اعضای  از  یکی  پیشنهاد  نشست  -این 
نویسندگان  دادند،  پیشنهاد  که  بود  کاشفی  آقای  یعنی 
کنیم.  انجمن  عضو  را  افغانستانی  نوجوان  و  کودک  حوزه 
امکان  این  انجمن  اساس نامه ای  محدودیت های  دلیل  به 
درآورده  انجمن  عضویت  به  عزیزان  این  تا  نداشت  وجود 
شوند از این رو تصمیم به برگزاری یک نشست برای دیدار 
و  بهتر  ارتباط  تا  گرفته شد  افغانستانی  و  ایرانی  نویسندگان 
بیشتری بین نویسندگان ایرانی و افغانستانی ایجاد شود. حال 
اینکه کیفت آینده این ارتباط بستگی به تمایل هر دو طرف 
دارد. ما نویسندگانی در این حوزه داریم که درباره کودکان 
و نوجوانان افغانستانی نوشتند. برای مثال آخرین رمانی که 
شخصیت  که  بود  مقدسی  خانم  ستاره"   " رمان  خوانده ام 
اتفاقاتی در  از  ایرانی است که پس  محوری آن یک دختر 
می یابد که افغانستان هم جزیی از هویت ایران است. به طور 
کلی زمینه کارهای مشترک فراهم است. خصوصا اینکه ما 
یک تاریخ مشترک داریم و هم به لحاظ زبانی به هم نزدیک 
هستیم و باید دید این همکاری ها در آینده چقدر به واقعیت 

تبدیل می شود و به سرانجام می رسد.
+ نقش انجمن نویسندگان کودک و نوجوان درحمایت 
را  آثار خود  بتوانند  افغانستانی که  نویسندگان  از شاعران و 
چقدر  برسانند،  فروش  به  بازار  در  نوعی  به  و  کرده   تولید 

پررنگ است؟
نهاد  یک  نوجوان  و  کودک  نویسندگان  انجمن  -خب 
دولتی نیست که بتواند امکانات و بودجه فراوان داشته باشد 
برگزاری  حال  در  امکانات  کمترین  با  می کنید  مالحظه  و 
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این نوع مراسم است. من فکر می کنم حمایت معنوی انجمن 
مراسم  برگزاری  با  می تواند  انجمن  باشد.  مفید  می تواند 
و  دارند  مطلوبی  آثار  که  نویسندگانی  از  دعوت  یا  هم اندیشی 
این عزیزان  از  را  ایرانی نقش حمایتی خود  ناشران  به  معرفی 
به عمل بیاورد. من فکر می کنم همین که ما بتوانیم در ایران 
کنیم،  فراهم  را  افغانستانی  و  ایرانی  نویسندگان  آشنایی  باب 
همین کار زمینه ساز و گسترش دهنده همکاری های بزرگتر و 
با حمایت معنوی  بیشتر  انجمن  بیشتر است. من فکر می کنم 
و  ایجاد تعلق خاطر برای نویسندگان افغانستانی نقش مثبتی 

را ایفا می کند((. 

همچنین در جریان این مراسم محمدکاظم کاظمی، شاعر 
افغانستانی بیان کرد تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در افغانستان 
و  کودک  ادبیات  عنوان  به  که  چیزی  و  ندارد  روشنی  گذشته 
از  بعد  و  معاصر  دوره  محصول  است،  افغانستان  در  نوجوان 
کتاب  گونه  در گذشته هیچ  اضافه کرد  است. وی  مشروطیت 
یا مطبوعاتی تخصصی در افغانستان در حوزه ادبیات کودک و 
نوجوان وجود نداشته است و اکثر داستان های کودک و نوجوان 
انیس که در همه حوزه ها فعالیت داشت  نام  به  در روزنامه ای 
در قسمت کودک و نوجوان اقدام به چاپ داستان هایی داشته 
است. محمد کاظم کاظمی همچنین اضافه کرد که واقعیت امر 
این است که در افغانستان همیشه در حوزه کودک و نوجوان 
تشنگی ادبی ویژه ای وجود داشته است و بیشتر ادبیات کودک 
و نوجوان مثل ادبیات بزرگسال در دوره مهاجرت و زیر سایه 

جنگ شکل گرفته است.
کاظمی اعتقاد دارد این نوع نشست ها هرچند دیر شروع به 
شکل گرفتن گرفته اما می تواند زمینه ساز آغازی در ادبیات دو 

کشور در آرامش نسبی افغانستان در سال های اخیر باشد.

انجمن  اعضای  از  شریفی  هدیه  دکتر  ادامه  در 
دوستی ایران و تاجیکستان سخنرانی ایراد کردند که مختصری 

از آن را از زبان ایشان می خوانید:
افغانستان  در  نوجوان  و  کودک  ادبیات  دارم  اعتقاد  من   ((
اما از لحاظ شفاهی. این اغنا را می توان در  بسیار غنی است، 
اشعار و الالیی های محلی نیز مشاهده کرد. همچنین داستان 
دارد  وجود  افغانستان  و  ایران  ادبیات  در  زیادی  های مشترک 
برای نمونه داستان بز زنگوله پا نیز در تاریخ و روایت های نقل 
دارد. همچنین چون  نیز وجود  افغانستانی  به سینه  شده سینه 
فرهنگ  سه  این  بین  آثار  است،  زبان  فارسی  نیز  تاجیکستان 
شدن  حاکم  زمان  از  افغانستان  در  اما  دارند.  زیادی  اشتراک 
برای  از غرب  آثار  چندین  و  مطرح شد  ترجمه  بحث  شوروی 
افراد این سرزمین ترجمه و منتشرشد. همچنین در کتاب های 
درسی افغانستان داستان های کلیله و دمنه و داستان های کهن 
زمینه  این  در  که  هست  این  نشان دهنده  این  که  می بینیم  را 
پایان  در  آخر  نکته  منسجم.  صورت  به  نه  اما  شده است،  کار 
سخنرانی ام این است که ادبیات کودک و نوجوان در این سال ها 
همیشه زیر سایه جنگ بوده و این امر در هیچ جای دنیا به نفع 

کودکان نیست((.
در ادامه محمدسرور رجایی ، شاعر و نویسنده حوزه کودک 
اینکه فرهنگ و باورها مرز پذیر  با بیان  افغانستانی  و نوجوان 
نیستند، خواستار توجه بیشتر نویسندگان و فعاالن این حوزه به 
ادبیات و کودکان و نوجوانان افغانستانی شد. او اعتقاد دارد این 
نویسندگان  و  شاعران  راهیابی  برای  را  فضای جدیدی  برنامه 

افغانستان در کتاب های ایرانی ایجاد می کند.
همچنین در مهم ترین قسمت از این برنامه فریدون عموزاده 
خلیلی رییس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ضمن عرض 
خوش آمدگویی بیان کرد )) در سال های تاسیس انجمن، این 
نشست، یکی از بهترین نشست های برگزار شده است و اعتقاد 

دارم همدلی از هم زبانی بهتر است((.
عموزاده خلیلی ضمن تاکید سخنان سخنرانان پیش از خود 
بیان کرد که ادبیات می تواند حامل صدای کودکان و نوجوانان 
باشد و هیچ ابزاری نافذتر و موثرتر از ادبیات نیست. او اعتقاد 
دارد که این نشست می تواند کارکرد فراتر از حد انتظار داشته 
باشد و ادبیات می تواند این همدلی و هم زبانی بین کودکان و 

نوجوانان ایرانی و افغانستانی را به وجود آورد.
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حسن علیزاده

کاکتوس های دوست داشتنی با ظاهری خشن اما باطنی حساس

به گل فروشی که می رسیم  بیرون می رویم،  برای خرید  وقتی 
گل ها  تماشای  وبه  می کنیم  توقف  شده  هم که  لحظه  چند  برای 
می ایستیم. موقع خرید که می شود اغلب بدنبال گل هایی می رویم 
که آپارتمانی باشند و با نور کم کنار بیایند. قیمت نیز مهم است. 
باشد. مناسب فضای خانه  باید  گلدان  و  گل  قطع  سایز  همچنین  

کاکتوس ها گزینه خوبی هستند. ارزان، قابل حمل، مقاوم به نور کم. 
در ذیل به بعضی از این آسیب ها اشاره می کنیم.
مشکالت کاکتوس وچگونگی رفع آن

ساکولنتیا گیاهان گوشتی، برگ هاوساقه های گوشتی و پر آب 
باشد،  فراهم  شرایط  سایر  اگر  اما  دارند  دوست  را  زیاد  نور  دارند. 
می توانند کم  نوری را تحمل کنند. هر چند نیاز به رسیدگی زیاد 

ندارند اما بی توجهی به بعضی موارد موجب مرگ آن ها می شود.
 میزان آبیاری

ساکولنت ها  اما  است،  بسته  آب  به  گیاه  زندگی  ما  باور  در 
آبیاری زیاد دچار شکاف در برگ ها و ساقه ها  اثر  وکاکتوس ها در 
شده صدمه می بینند. همچنین ریشه های آن ها که تقریبا در سطح 
هستند. پوسیدگی  مستعد  نمی روند،  به عمق  خیلی  و  است  گلدان 
آبیاری زیاد موجب له شدگی، پوسیدگی ریشه و ناتوانی در جذب آب 

وامالح و در نهایت مرگ گیاه می شود .
یک بار در هفته برای گلدان های کوچک دوبار در هفته برای 
گلدان های بزرگ مناسب است .البته بهترین قاعده خشکی سطح 
خاک است. در ساعاتی که نور شدید است آبیاری نکنید ترجیحا آب 

به برگ ها نپاشید.

زهکشی گلدان
توانایی  کاکتوس ها  ریشه  شوید،  مطمئن  آب  سریع  تخلیه  از 
باالیی برای جذب آب در کوتاه مدت را ندارند و قرار گرفتن به مدت 
طوالنی  در آب موجب پوسیدگی ریشه می شود. گلدان های سفالی 
که تنفس خاک را افزایش می دهند مناسب ترند. اگر می خواهید از 
را سوراخ  با دریل کف آن  استفاده کنید،  گلدان های   پالستیکی 

بیشتری کنید. 
نور مناسب

این  مهم  نکته  اما  هستند.  دوست  نور  کلی  بطور  کاکتوس ها 
است که آن در کجا رشد و قلمه شده است. کاکتوس های خاردار 
نور مستقیم و شدید را دوست دارند وبرای رسیدن به گل دهی باید 
نگه می دارید،  آپارتمان  در  اگر  باشند. پس  داشته  را  تاریکی شب 

احتماال به  گل دهی نرسد .
دوست  را  یکنواخت  دمای  با  مستقیم  غیر  نور  ساکولنت ها  اما 
دارند. پنجره های جنوبی جای مناسب تری برای آن ها هستند. اما 
اگر به     ناچار پنجره های دیگری برای گل هایتان دارید در ساعات 
پرنور و داغ روز گل ها را از پنجره دور کرده و در جای خنکی قرار 
دهید .نور نامناسب موجب کندی رشد و کج شدن گیاه به یکسو 

می شود.
خاک مناسب

بر  عالوه  می شود.  گیاه  ازبین رفتن  دلیل  ریشه  پوسیدگی 
اهمیت  خود  در  آب  نگه داشتن  در  هم  خاک  نوع  آبیاری  میزان 
دارد. خاک های سفت و رسی مانع پیشرفت ریشه و باعث ماندن 
از  مخلوطی  که  زودجذب  و  .خاک های سبک  است  خاک  در  آب 
می خرید،  کاکتوس  گل  وقتی  مناسب اند.  هستند،  ماسه  و  پربیت 
به خاک گل دان توجه کنید و اگر مناسب نیست آن را عوض کنید. 

خاک دیاتومه  نیز مناسب   است. 
چگونه به مشکل گیاه خود پی ببریم؟! 

زرد شدن برگ ها و ریختن آن ها ممکن است به دلیل جابه جایی 
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آبیاری  زیاد  یا  باشد  به محیط جدید  یا عادت نکردن آن  گیاه 
کردن. کمتر آب بدهید، خاک را کمی زیرورو کنید.

امالح  کمبود  نشانه  گیاه  علفی  ورشد  برگ ها  بین  فاصله 
برای  کنید.  استفاده  مایع  تقویت کننده های  از  است،  خاک  در 
جدا کردن برگ هایکه شل شده اند عجله نکنید تا گیاه آمادگی 

رویش جوانه جدید را نداشته باشد برگ خود را رها نمی کند .
تکثیر

از ساقه را روی سطح خاک قرار دهید  برگ های جدا شده 
به طوری که ته برگ رو به باال باشد نور کم هوای خنک مطلوب 
است . وقتی سطح خاک خشک شد کمی آب پاشی کنید تا ته 
ساقه بسته شود و ریشه های نازک زده و جوانه جدید بزند .تقریبا 

دوهفته طول می کشد تا جوانه ها پیدا شوند.  
  

بسیاری از ما عالقه زیادی به نگه داری گل ها در خانه ها و 
محل کار خود داریم ولی گاهی به علت عدم نا مناسب بودن 
فضا برای گیاهان دلخواه همان از این کار دوری کرده ایم. چرا 
اما  هستند.  حیاط  فاقد  و  آپارتمانی  ها  خانه  اکثر  امروزه  که 
آپارتمانی  شاید در این میان شنیده اید که می توان از گل های 
برای چنین محیط هایی استفاده کرد. به همین دلیل با شناخت 
بهترین گل ها برای آپارتمان می توانید شما هم به مانند خیلی از 
دوستداران گیاه فضای زندگی تان را سرشار از حس و حال خوب 
کنید. در ادامه با ما همراه شده و بهترین گل های آپارتمانی را 

بشناسید.

گل های شیپوری

نوری  است  الزم  آپارتمان  در  شیپوری  نگه داری  برای 
برگ های  اگر  کنید.  فراهم  برایش  را  مستقیم  غیر  و  متوسط 
این گل افتاده و پژمرده باشد یعنی نیاز به آب دارد.  هم چنین 
و  طراوت  شاهد  می توانید  آن  روی  بر  آب  کردن  اسپری  از 

شادابی اش باشید.

مناسب ترین گل ها برای نگه داری در آپارتمان

گل داودی

از زیباترین گل های آپارتمانی می توان به داودی با گل های بسیار 
زیبا و شاداب اشاره کرد. اما اگر می توانید اتاقی پرنور، آب کافی و خاکی 
نفوذپذیر برای این گل فراهم کنید آن را برای خانه خود خریداری کنید.



42

ی
- فرزندپرور

ی سالم 
ک زندگ

سب

زهرا  توانا

فرزند پروری و حقوق کودکان

جمله  از  فرزندان،  میان  در  عدالت  اجرای 
حقوقی است که پدرومادر برعهده دارند؛ کودک 
انتظار دارد، پدر و مادر از هرگونه تبعیض و بی 
پاک  فطرت  که  چرا  نمایند؛  اجتناب  عدالتی 
آنها  روح  و حساسیت  طبع  لطافت  و  کودکان 
اقتضا دارد که والدین و دیگر اعضای خانواده، 
رفتاری عادالنه و دور از هرگونه تبعیض نسبت 

به آنها داشته باشند.
حساس  روحی  دارای  کودک  که  آنجا  از   
و  پدر  گفتار  و  رفتار  هرنوع  و  است  لطیف  و 
و  تبعیض  به ویژه  و  تأثیر می گذارد  او  در  مادر 
بی عدالتی آثار زیان باری در روحیه و شخصیت 
عنایت  موضوع  این  به  دین  اولیای  دارد.  وی 
کرده و توّجه مربیان را بدان معطوف داشته اند.

آله  و  علیه  اهلل  صلی  اسالم  گرامی  رسول 
می فرماید: میان فرزندانتان، عدالت را رعایت 
کنید، چنان که دوست دارید آنان در احسان و 

لطف به شما، به عدالت رفتار کنند.
رعایت عدالت بین کودکان منحصر به مورد 
خاّصی نیست، بلکه والدین می بایست در تمام 
امور کودک عدالت را رعایت کنند و در محّبت 
هرگز  کرده،  رفتار  عادالنه  تنبیه  یا  تشویق  و 
کودک را به جرم کاری که نکرده، تنبیه نکنند 

و سرزنش ننمایند .

رعایت این موضوع به قدری دقیق است که 
حتی شامل نگاه ها و نوازش و بوسه های پدر 

و مادر نسبت به فرزندان نیز می شود.
حس عدالت خواهی در کودکان و واکنش 
آنها نسبت به بی عدالتی از مواردی است در 
زندگی  در  است.  موثر  بسیار  کودکان  تربیت 
برقراری  در  انصاف  و  عدالت  داشتن  روزمره 

ارتباط نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند.
ارتباطات مهم مطرح در مشاوره  از   یکی 
و  والدین  با  کودک  ارتباط   ، روانشناسی  و 
شاید  می باشد.  خود  ساالن  هم  با  همچنین 
والدین به این نکته حساس واقف نباشند که 
به خوبی می  را  کودک حس عدالت خواهی 
نشان  واکنش  عدالتی  بی  مقابل  در  و  فهمد 
و  عدالت  ساله  شش  بچه های  می دهند. 
انصاف را درک می کنند. کودکان حس عدالت 
خواهی و واکنش در مقابل بی عدالتی را به 

طور گسترده در بزرگسالی می بینند. 
پس کودکانمان را با معنی و مفهوم عدل 
و عدالت آشنا کنیم و به آنها برای درک این 
مفهوم که، انسانیت در آن معنا پیدا می کند، 

آموزش های الزم را بدهیم.
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پیش  از تولد نوزاد
 با کودک  صحبت  کنید؛ مثاًل توضیح  دهید که  خانواده  شامل  
پدر، مادر و خواهر و برادرهاست؛ و در بسیاری  از خانواده ها تعداد 
فرزندان  بیش  از یکی  است. سه  چهار ماه  پیش  از ورود نوزاد، آماده  
سازی  کودک  را شروع  کنید. اگر کودک  در سن  پیش  دبستان  یا 

دبستان  است  این  آماده  سازی  را زودتر آغاز کنید.

می  آورید،  همبازی   یا  دوست   یک   برایش   نگویید  کودک   به  
زیرا او به  علت  خوابیدن  طوالنی  مدت  نوزاد و یا ناتوانی اش  در 

بازی  کردن  با وی،  ناراحت  می شود.
 به  کودک  آگاهی  بدهید؛ درباره  انتظار خود برای  ورود نوزاد، 
زیاد خوابیدن  شیرخوار، گریه  کردن  و ناتوانی  او در  بازی  کردن  
نوزادی   دوران   عکس های   همچنین   کنید.  صحبت   کودک،   با 
خودش  را به  او نشان  دهید. کودکان  بزرگتر گاهی  درباره  نحوه  به 
 وجودآمدن  نوزاد و این  که  از کجا می  آید از شما سؤال  می  کنند. 
با توجه  به  سن  آنها، درباره  تولد و جنسیت  برایشان  توضیح  دهید؛ 
اما اگر نمی  دانید چه  پاسخی  بدهید، جواب  ندادن  بسیار بهتر از 

ارائه  توضیحات  نادرست  است.
 کودک  را با خود همراه  کنید؛ اجازه  دهید او حرکات  جنین  
داخل  شکمتان  را احساس  کند. از همکاری  کودک  در آماده  کردن  
هدیه   جدید  فرزند  برای   همدیگر  با  کنید.  تشکر  نیز  نوزاد  اتاق  
از طرف  نوزاد برای  کودک  بزرگتر  بخرید. به  عالوه، می  توانید 

هدیه  بخرید.
نوزاد  از ورود  انجام  دهید؛ پیش   به  تدریج   را  تغییرات  الزم    
به  مرور تغییرات  الزم  را انجام  دهید؛ زیرا این  کار فرصت  سازگار 
شدن  با شرایط  تازه  را برای  کودک  فراهم  می  کند. اتاق  خواب  
تختخواب   از  بچگانه   تختخواب   جای   به   و  کنید  جدا  را  کودک  
بزرگ  استفاده  کنید. به  کودک  نگویید علت  تغییرات  ورود فرزند 
به   یا طردشدن   احساس  حسادت، خشم   او  در  زیرا  است؛  جدید 
وجود می آید. به  او بگویید تو بزرگتر شده ای  و باید در اتاق  خواب  

مخصوص  خودت  بخوابی.
جداً  نوزاد  ورود  بدو  در  درست   اساسی   تغییرات   ایجاد  از 

خودداری  کنید!
 برای  کودک  توضیح  دهید؛ به  او بگویید که  بچه  چه  وقت  
به  دنیا خواهد آمد و هنگام  حضور نداشتن  شما در خانه  چه  کسی  
کودک   از  بیمارستان   به   رفتن   هنگام   کرد.  خواهد  مراقبت   او  از 
از بازگشت  خود مطمئن  سازید. اگر در  او را  خداحافظی  کنید و 

شرایط  نامناسب  هستید و یا کودک  خواب  است، باید یادداشتی  
باره  زمان  برگشت  شما و احساستان   آماده  کنید که  در آن  در 
یا  بخواند  را  آن  تا کودک  خود  باشد  نوشته  شده   او  به   نسبت  

توسط  پدر و یا یک  بزرگتر بتواند از آن  آگاه  شود.
هنگام  تولد فرزند جدید

 برنامه  ای  ترتیب  دهید تا کودک  شما نوزاد را مالقات  کند؛ 
این  کار موجب  کاهش  احساس  نگرانی  او درباره  سالمت  مادر 
را  نوزاد  با برگزار کردن  یک  مراسم  کوچک،  تولد  خواهد شد. 
جشن  بگیرید. گاهی  کودکان  هنگام  مالقات  مجدد مادر، ساکت  
و نگران  هستند یا تمایلی  به  در آغوش  گرفتن  مادر یا بوسیدن  
او ندارند. خود را برای  این  گونه  واکنش ها آماده  کنید و آنها را 
و  تلفن   از طریق   از کودک  دور هستید،  اگر چند روز  بپذیرید. 

یادداشت  با او در تماس  باشید.
تغییرات  پس  از ورود نوزاد

 توجه  کنید که  برنامه های  روزانه  کودک  را طبق  روال  گذشته  
ادامه  دهید. او را در فعالیت های  مربوط  به  شیرخوار شرکت  دهید 
تا احساس  طرد شدن  نکند. رفتارهای  مناسب  کودک  را تشویق  
کنید؛ مثاًل بگویید: »از این  که  در عوض  کردن  لباس  ِ کوچولو 
به  من  کمک  کردی  متشکرم. تو خیلی  خوب  کمک  می  کنی.« 
به  روز  طول  در  و  بغل  کند  را  نوزاد  چگونه  بدهید  یاد  او  به  
را  نوزاد  نوزاد را در آغوش بگیرد. واکنش  های   اجازه بدهید  او 
برایش  توصیف  کنید. مثاًل بگویید: او دوست  دارد تو به  آرامی  با 
او رفتار کنی. این  توضیحات  موجب  بهتر شدن  روابط  بین  آنان  

و لذت  بردن  از وجود یکدیگر خواهد شد.
به  عالوه زمانی  که  خانواده  و بستگان  شما فرزند جدید را 
مالقات  می  کنند به  آنها یادآوری کنید که به کودک بزرگتر نیز 
توجه کنند. زمانی  را در طول  روز به  کودک  اختصاص  دهید و 
حتی سعی  کنید چند دقیقه  با او تنها باشید. احساس  خود را به  
کودک  نشان  دهید و به  او بگویید که  دوستش  دارید تا او نیز 

احساسات  خود را برای  شما بیان  کند.
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 رضا جهان تیغ

معرفی خواهیم کرد که  را  رشته تحصیلی هایی  ماه  این  در 
ممکن است کمتر از جزئیات آن ها باخبر باشید چراکه اسم آن ها 
این  از کنار آن ها رد شدیم.  بارها شنیده اید و ساده  و  بارها  را 

رشته ها به شرح زیر است :

رشته ی ادبیات:
رشته ی زبان و ادبیات فارسی از رشته های تحصیلی آموزش 
واژگان،  بررسی  با  آن  درسی  مواد  است.  دانشگاه ها  در  عالی 
سخن، معانی و آثار ادبی در ارتباط است . تدریس این رشته در 
ایران سابقه ای طوالنی دارد. در واقع هر دانشگاهی که تأسیس 
می شده رشته ی ادبیات فارسی هم از همان ابتدا در آن دانشگاه 

بوده است . 
قدمت این رشته به سالیان دور می رسد چرا که ما شاعران و 
نویسندگان به نامی در این زمینه داریم که با نثرها و نظم های 

خود نامشان را جاودانه کردند . 
ادبیات آنقدر حائذ اهمیت است که در تقویم ۱۴ تیر را روز 

قلم نام گذاری کردند .
یکی از رشته های علوم انسانی که برای تحصیالت عالی در 
استقبال  ادبیات است. که  پیشنهاد می شود رشته ی  دانشگاه ها 

زیادی هم از این رشته شده است . 
رشته ی فقه:

  فقه، دانش به دست آوردن احکام شرعی اسالمی فرعی، 
با روش های معینی از منابع فقه است.

تعریف معروف: فقه در اصطالح عبارت است از علمی که 

به وسیله ی آن احکام شرعی را از ادله ی تفصیلی به دست می آوریم. 
قرآن،  از:  عبارتند  شیعه  علمای  بیشتر  نظر  از  تفصیلی«  »دالیل 

سّنت، اجماع و عقل .
احکام شرعی، دو دسته هستند: 

طریق  از  مسلمان  فرد  یک  که  باورهایی  اصلی:  احکام 
استدالل عقلی آن ها را بدست می آورد. این باورها را مسلمانان در 

دانش عقائد بررسی می کنند.
احکام فرعی: بخش عمده ی آن نحوه انجام مناسک دینی و 
مناسبات اجتماعی است و بخش دیگر آن که احکام فقهی نام دارد 
به هر کاری یکی از پنج حکم فقهی را نسبت می دهد؛ که مسلمانان 

آن را در دانش فقه بررسی می کنند.

برای بدست آوردن احکام )اعم از اصلی و فرعی( به کارگیری 
علوم مختلفی الزم است، که از آن ها به عنوان مقدمات اجتهاد نام 

می برند.
واژه فقه به معنی درک کردن و فهمیدن عمیق است . اما از 
علوم  سایر  از  شریف تر  را  دین  از  فهم  و  علم  مسلمانان  که  آنجا 
که  بود  این گونه  و  نامیده اند  فقه  را  دین  فهم  فقط  می دانسته اند، 

اصطالح علم فقه به وجود آمد .
در فقه به هر عمل اختیاری که انسان می تواند انجام دهد، یک 

حکم فقهی را نسبت می دهند. 
روش تقسیم احکام فقهی از این قرار است: 

جائز: کارهایی که یک مسلمان اجازه دارد انجام دهد که خود 
سه دسته اند:

مانعی  دین  نظر  از  کار  آن  ندادن  انجام  و  دادن  انجام  مباح: 
ندارد.

مکروه: ترک کردن آن کار بهتر است ولی انجام دادن آن نیز 
مجاز است.

مددکار اجتماعی 
ادبیات 

فقه
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مستحب: انجام دادن آن کار بهتر است اما انجام ندادن 
آن هم اشکال شرعی ندارد.

واجب: باید آن کار انجام شود و ترک آن شرعًا گناه است 
و مجاز نیست.

انجام  کار  آن  نباید  می شود؛  نامیده  حرام  که  جائز:  غیر 
شود.

انجام  روش  آوردن  بدست  بر  عالوه  فقیه  یک  این  بنابر 
مناسک شرعی از منابع فقه، باید حکم هر کاری را نیز مشخص 
کند. اما اگر بعد از آنکه در منابع فقهی جستجوی الزم را انجام 
اصل  برقراری شرایط  با  کرد،  بودن چیزی شک  در حرام  داد 
انجام  را  کار  آن  می توانند  مسلمانان  که  اعالم می شود  برائت 

دهند .

رشته ی محیط زیست :
محیط زیست به همه ی محیط هایی که در آن ها زندگی جریان 
دارد، گفته می شود. مجموعه ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات 
زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می دهند و بر 

رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می گذارند .
از  به عنوان یکی  حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم 
پایدار  توسعه ی  پایه ی  سه  از  یکی  و  هزاره  توسعه ی  هدِف  هشت 

شناخته می شود.
در  متفاوت  دانش های  از  ترکیبی  از  است  عبارت  زیست  محیط 
قالب  در  محیطی  و  زیستی  عوامل  از  مجموعه ای  شامل  که  علم 
محیط زیست و غیر زیستی )فیزیکی، شیمیایی( است که بر زندگی 
یک فرد یا گونه تأثیر می گذارد و از آن تأثیر می پذیرد. امروزه این 

تعریف غالبًا به انسان و فعالیت های او مرتبط می شود و می توان 
کره زمین،  طبیعی  عوامل  از  مجموعه ای  را  زیست  محیط 
همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را 

احاطه می کنند، خالصه کرد .

تعریف  که  است  این  در  طبیعت  با  زیست  محیط  تفاوت 
زیستی  غیر  و  زیستی  عوامل طبیعی،  طبیعت شامل مجموعه 
می شود که منحصراً در نظر گرفته می شوند، در حالی که عبارت 
محیط زیست با توجه به برهم کنش های میان انسان و طبیعت 

و از دیدگاه بشر توصیف می شود.
می شود  تقسیم  بخش   ۴ به  کلی  به طور  کره زمین  سطح 
)هیدروسفر(،  آب کره  )لیتوسفر(،  سنگ کره  از  عبارت اند  که 
هواکره )اتمسفر( و بیوسفر. بعضی از دانشمندان یخ کره را نیز 
شامل  بخش ها  این  کدام  هر  می دانند.  تقسیم بندی  این  جزء 
اکوسیستم هایی گوناگون هستند که به طور کلی محیط زیست 

را تشکیل می دهند.
۱-زیستگاه های مرز بین خشکی و دریا

۲-زیستگاه های اصلی خشکی
۳-زیستگاه های اصلی هواکره

۴-بیوسفر
سازمان حفاظت محیط زیست ایران، سازمانی دولتی است 
که بر امور مربوط به حفظ محیط زیست ایران نظارت دارد. این 

سازمان وابسته به ریاست جمهوری ایران است.
 از مهم ترین وظایف آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  پنجاهم  اصل  ۱.تحقق 
ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی 

درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار.
۲.پیش گیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست.

۳.حفاظت از تنوع زیستی کشور.

زیست بوم ها  تخریب  و  رفتن  بین  از  عوامل  اصلی ترین  از 
و  زغال  تهیه  منظور  به  درختان  قطع  و  سوزاندن  به:  می توان 
و  ساختمانی  مصالح  و  الوار  تولید  برای  درختان  قطع  هیزم، 
کرد.  اشاره  کارخانه ها  و  شهرها  بی رویه  گسترش  و  صنعتی 
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افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی از زمان انقالب صنعتی 
مهم ترین عامل برای دست اندازی به طییعت و تخریب محیط 
زیست بوده است. کاهش کیفیت خاک در ۲۵ سال آتی می تواند 
تولید غذای جهانی را تا حدود ۱۲ درصد کاهش دهد؛ این امر 
ممکن است باعث رشد ۳۰ درصدی قیمت جهانی غذا شود . 
به دلیل ورود مواد شیمیایی  بین رفتن صخره های مرجانی  از 
مضر، دفع فاضالب های خطرناک در دریا، افزایش دمای آب و 
صید بی رویه، تعداد ماهیگیران و قایق های ماهیگیری را کاهش 
اکوسیستم  بر  جنگل ها  تخریب  و  جنگل زدایی   . داد  خواهد 
جنگل، منابع آب شیرین جنگل، کیفیت آب و معیشت مردمی 
که در جنگل ها زندگی می  کنند، اثرات منفی می گذارد . افزایش 
آلودگی آب ها، دسترسی به آب شیرین را تحت تأثیر قرار داده 
و منجر به آلودگی منابع غذایی و تخریب اکوسیستم ها می شود 
و بدین ترتیب پیامدهای نامطلوب فراوانی بر سالمت بشر دارد.

رشته ی مددکاری :
هدف  و  مهارت  هنر،  علم،  بر  مبتنی  حرفه ای،  مددکاری 
تعریف می شود که در آن مددکار کمک می کند که مددجو )یک 
فرد یا گروه یا جامعه( مشکل خود را شناخته و به توانایی های 
امکانات موجود در جهت  و  منابع  از  استفاده  با  و  خود پی ببرد 
حل مشکل خود بر آید. در واقع مددکاری اجتماعی عبارت از 
مجموعه ای متشکل از تدابیر و روانشناسی مشاوره و فعالیت های 
حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمان ها و موسسات رفاهی 
با  تا  می شود  عرضه  تربیتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  توانبخشی، 
ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و 
قشرها جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آن ها را فراهم آورد. 

قادر  بگذرانند  را  مددکاری  کارشناسی  دوره  در  که  افرادی 
خواهند بود با بهره گیری از فعالیت های حرفه ای- تخصصی در 

سه زمینه زیر خدمات خود را به جامعه عرضه نمایند.
مددکاری فردی:

ارائه خدمات حرفه ای به افراد و خانواده ها تا روابط اجتماعی 
از  بهره گیری  با  شوند  قادر  و  شده  دارا  را  مؤثرتری  و  سالمتر 
استعدادها توانمندی ها، امکانات درونی و بیرونی خود و جامعه 
به حداکثر رشد مادی و تعالی معنوی و رضامندی حاصل از آن 
دست یافته و به صورت مستقل و خودکفا و با کارایی بیشتر به 

زندگی خویش ادامه دهند. 

مددکاری جامعه ای:
جوامع  در  اجتماعی  مددکاری  خدمات  تعمیم  و  توسعه 
مختلف به منظور تأمین نیازهای اجتماعی، فرهنگی رفاهی از 
طریق بسیج نیروها و جلب مشارکت های عمومی و بهره گیری 

از استعدادها و نیروهای موجود جامعه. 

مددکاری گروهی:
رشد  منظور  به  افراد  به  گروهی  مددکاری  خدمات  ارائه 
استعدادها ظرفیت ها و قابلیت ها با بهره گیری از روابط و فعل 
و  مسائل  بر  شوند  قادر  اعضاء  تا  است  گروهی  انفعاالت  و 
مشکالت خود فائق آمده بنحو مطلوب تری از عهده وظایف و 

مسئولیت های فردی و اجتماعی برآیند.

آینده شغلی: در حال حاضر فارغ التحصیالن رشته مددکاری 
بیمارستان ها،  در  روانشناسی  و  مشاوره  شغل های  شاغل 
تأمین  بیمه  و  رفاه  سازمان  جرایم،  دادگستری  کلینیک ها، 
اجتماعی، بهزیستی های کشور، مراکز توانبخشی و… می باشند. 

مددکاری یک رشته دانشگاهی است و در ایران دانشگاه هایی 
بهزیستی  کاربردی  علمی  دانشکده های  یزد،  دانشگاه  چون 
و  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  کارشناسی(،  مقطع  )تا  کشور 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی این رشته را ارائه می کنند. 

مادر و مؤسس این رشته خانم َسّتاره فرمانفرماییان.
افزایش  و  زندگی  سبک  تغییر  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
مددکاری  خصوصا  مددکاری  به  نیاز  اجتماعی،  آسیب های 
اجتماعی احساس می شود و زنان در این زمینه نقش به سزایی 
داشتند به طوری که بیشتر از ۷۰ درصد مشاوران مددکاری را 
زنان تشکیل می دهند و فعالیت های مختلفی نیز در این زمینه 
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 مهشید نوری نژاد

گرایش های تحصیلی 
توام با مسائل حقوقی

هردو واژه ی عدالت و اعتدال از ریشه ی عدل به معنای 
درست و دقیق می باشد، عدالت یعنی دادگری کردن و واژه ی 
اعتدال به معنای میانه روی و حد متوسط افراط و تفریط و 
)فرهنگ دهخدا(  است  تعادل  و  درستی  و  راستی  مترادف 
گرفته شود.  اشتباه  تساوی  مفهوم  با  نباید  عدالت  مفهوم 
عدالت قرارداشتن هرچیز در جای خودش است که نمادی 
برای سنجش حق هرکس می باشد ولی تساوی به معنای 
مساوی بودن وزن و بهای هرچیز برای افراد مختلف صرف 

نظر از حقوق واقعی آن ها می باشد.
مشاغل و رشته هایی مرتبط با اجرای عدالت ؛

حقوق
رشته ی حقوق یکی از محبوب ترین رشته های داوطلبان 
رشته  این  گرایش های  دامنه ی  است،  علوم انسانی  رشته ی  
چه  باشد  مردم  و  دولت  رابطه ی  در  چه  است  زیاد  بسیار 
در رابطه های خصوصی بین مردم که اولی حقوق عمومی 
حقوقدان  برای  می شوند.  نامیده  خصوصی  حقوق  دومی  و 
شدن ویژگی های بسیار زیادی نیاز دارید که از جمله ی آن ها 
کردن  متقاعد  توانایی  خالقیت،  استدالل،  قدرت  جسارت، 
دیگران، اعتماد به نفس و فن بیان خوب است. این علم که 
با قانون گره خورده است با علوم دیگری همچون فلسفه، 

روان شناسی و جامعه شناسی در ارتباط است.
یکی از مشاغلی که  افراد بعد از تکمیل تحصیالت در 
این رشته به آن روی می آورند وکالت است. واژه ی وکالت 
به دیگری است و در  اعتمادکردن  به معنای واگذارکردن و 
اصطالح فقهی به معنای آن است که فرد کس دیگری را 

قرار می دهد.  وظیفه ی وکال  انجام کاری جانشین خود  برای 
کمک به مردم برای دریافت حقشان و در واقع دادن حق به 
صاحب حق از راه قانونی می باشد. افراد به دلیل آن که در مسایل 
ندارند  کافی  آگاهی  و  تسلط  قانون  به  نسبت  حقوقی  مختلف 
برای انجام امور خود از وکیل کمک می گیرند وکال افراد را از 
قوانین موضوع مورد نظر آگاه کرده و مراحل قانونی را سپری 
تا رای عادالنه ای  می کنند همچنین به قاضی کمک می کنند 

را صادر کند .
و  این رشته  این شغل مدرک کارشناسی  در  اشتغال  برای 
یا مدارک باالتر و همچنین پروانه وکالت دادگستری مورد نیاز 
آزمون  در  دادگستری می بایست  پروانه  گرفتن  برای  که  است 
می شود  برگزار  دادگستری  وکالی  کانون  توسط  که  وکالت 

شرکت کنید.
خوب است بدانید تنها از رشته ی حقوق نیست که می توان 
معارف  و  الهیات  های  رشته  از  بلکه  شد  وکالت  شغل  وارد 
اسالمی، فقه و مبانی علوم انسانی نیز می توانید وارد این شغل 

شوید.
آیا با تحصیل در رشته ی حقوق میتوان قاضی شد ؟

قضات  جذب  برای  مختلفی  های  روش  قضاییه  قوه  بله 
فارغ  برای  که  آزمون هایی است  روش ها  این  از  یکی  که  دارد 
التحصیالن رشته حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی اسالمی، 
فقه و حقوق و یا دیگر رشته های مرتبط در نظر گرفته شده و 
برگزار می گردد. افرادی که در این آزمون پذیرفته می شوند پس 
از مصاحبه و گزینش سپس گذراندن دوره کارآموزی قضایی در 
صورتی که شرایط مورد نیاز را کسب کرده باشند و در آزمون 
)آزمایشی(  قضایی  ابالغ  می توانند  شوند  قبول  )اختبار(  نهایی 

دریافت کنند  و در دادسرا  به فعالیت بپردازند.
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قاضی کسی است که ریاست دادگاه را به عهده دارد او به حل 
کردن اختالفات بین افراد می پردازد و بر اساس قوانین جامعه حکم 
صادر میکند و دستور اجرا می دهد. از جمله وظایف قاضی در کشور 
بررسی   ، قوانین مجلس شورای اسالمی  بررسی آخرین نسخه  ما 
شواهد و اسناد پرونده های دو طرف ،نظارت بر انجام درست قوانین 
نهایی  برای صدور حکم و صدور حکم  قوانین و مقررات  ،بررسی 

دادگاه می باشد.
مهارت های  به  شوید  موفق  شغل  این  در  بتوانید  آن که  برای 
از جمله مهارت های مهم می توان به تفکر  نیاز دارید که  مختلفی 
منطقی و نداشتن پیش داوری در قضاوت ،مهارت مدیریت و ریاست 
و سازماندهی برای اداره جلسات دادگاه ،مدیریت زمان و تسلط به 
قوانین و مقررات جامعه و صداقت و درست کاری فرد اشاره کرد . 
همچنین مورد دیگری که بسیار مهم می باشد عادل بودن شخص 
است چون به صورت کلی وظیفه ی اصلی قاضی برقراری عدالت 

بین افراد و رعایت اعتدال در صدور حکم افراد می باشد.
فقه 

لغت فقه در فرهنگ فارسی معین به معنای دانستن و دریافتن 
است. فقه یکی از گرایش های پرطرفدار و محبوب رشته الهیات و 
معارف اسالمی است که به بررسی حقوق انسان در برابر خداوند و 

مخلوقات خداوند می پردازد.
فقه علم به دست آوردن احکام اسالمی از طریق منابعی چون 
قرآن و احادیث می باشد. در رشته ی فقه مسایل مختلف اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی جامعه با توجه به حقوق اسالمی بررسی می شود. 

ریشه ی قوانین در جمهوری اسالمی ایران  فقه شیعه می باشد. 
عنوان  به  فعالیت  فقه    رشته ی  در  کارشناسی  تحصیالت  با 
کارشناس این رشته در دستگاه قضایی و یا در قسمت های کارشناسی 
مراکز  این  جذب  میتوانند  افراد  و  می باشد  مقدور  دولتی  مراکز  در 
شوند. دامنه ی  شغلی با داشتن تحصیالت تکمیلی برای متقاضیان  
این رشته تحصیالت  از گرایش های  بیشتر می شود، اگر در یکی 
الهیات  باشید می توانید در دانشگاه ها در رشته های  تکمیلی داشته 
وحقوق و ... به تدریس بپردازید و در حوزه ی مرتبط با رشته ی خود 
مدرس و استاد دانشگاه بشوید همچنین می توانید به عنوان محقق 

و پژوهشگر در مراکز علمی و تحقیقاتی به فعالیت بپردازید
با داشتن تحصیالت کارشناسی ارشد و یا دکتری در رشته ی فقه 

و حقوق اسالمی میتوان در شغل هایی همچون وکالت، قضاوت، 
به  سازمان ها  مشاورحقوقی  یا  و  رسمی  اسناد  دفاتر  سردفتری 

فعالیت پرداخت.
علوم سیاسی

اندیشه های  و  نظریه ها  بررسی  به  علوم سیاسی  رشته  در 
سیاسی و کاربرد آنها در جامعه پرداخته می شود. در این رشته با 
توجه به شرایط جامعه در گذشته و امروز راهکارهایی برای حل 
مشکالت جامعه مورد نظر ارایه می شود. کارشناس علوم سیاسی 
تحصیالتی درباب شناختن سیاست دارد و سیاست شناس الزاما 
سیاستمدار نیست. رشته علوم سیاسی با رشته های تاریخ، فلسفه 
و حقوق ارتباط نزدیکی دارد لذا دانشجوی علوم سیاسی الزم 
است با این دروس آشنایی کافی داشته باشد. فارغ التحصیالن 
مختلف،  وزارتخانه های  و  سازمان ها  در  می توانند  رشته  این 
صداوسیما و مطبوعات و روابط عمومی ها مشغول به کار شوند 
نیاز  صورت  در  و  شوند  مشغول  مرتبط  دروس  تدریس  به  یا 

آموزش و پرورش جذب این سازمان شوند. 
دکتری  و  کارشناسی ارشد  مقاطع  در  سیاسی  علوم  رشته 
گرایش هایی نظیر روابط بین الملل، اندیشه سیاسی و دیپلماسی، 
مطالعات منطقه ای و علوم سیاسی دارد. افراد فارغ التحصیل در 
این رشته با توجه به رزومه ی تحصیلی و کاری خود می توانند 
شانس خود را برای فعالیت در سازمان های جهانی امتحان کنند 
زبان  خصوصا  دنیا  مختلف  زبان های  دانش  نیازمند  البته  که 
انگلیسی می باشد. اما بهتر است بدانید که اکثر فارغ التحصیالن 
این رشته در ایران با مشکل اشتغال رو به رو هستند و با وجود 

شرایط امروز کشور نمی توانیم انتظار آینده 

ت 
ضاو

ق
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شغلی روشنی برای فارغ التحصیالن این رشته داشته باشیم.

۵ و ۱۴ تیرماه به ترتیب به روزجهانی مبارزه با مواد مخدر 
ادامه  در  روز  این دو  بهانه  به  اند،  نامگذاری شده  قلم  روز  و 
مطلب این ماه به معرفی دو رشته ی مددکاری اعتیاد و ادبیات 

فارسی می پردازیم ؛
مددکار اعتیاد 

کمک  و  کردن  حمایت  دادن،  مشاوره  مددکاراعتیاد  کار 
فعالیت  اعتیاد هستند.  بیماری  دچار  که  افرادی است  به  کردن 
در این رشته به صبر بسیار زیاد نیاز دارد چرا که گاها مددکاران 
باید مدت زمان طوالنی را برای جلب اعتماد بیماران صرف کنند 
تا مددجویان همکاری الزم برای دریافت کمک از سوی مددکار 
را داشته باشند. برای وارد شدن به این رشته نیاز به تحصیالت 
خدمات  و  اجتماعی  مددکاری  گرایش  علوم اجتماعی  رشته  در 
اجتماعی وجود دارد. برای آن که بتوانید مددکار اعتیاد بشوید به 
روحیه کار تیمی ،تفکر عادالنه و نداشتن پیش داوری، سازماندهی 
و مدیریت زمان، صبر و همدلی و ویژگی های بسیار دیگری نیاز 
دارید. مددکاراعتیاد می تواند در مراکز مشاوره، مراکز بازپروری 
و مراکز درمان اعتیاد به فعالیت بپردازد، البته هرفارغ التحصیل 
مراکز  در  سابقه کاری  دوسال  باوجود  مددکاری اجتماعی  رشته 
دولتی یا غیردولتی در صورت داشتن شرایط الزم می تواند به 
بهزیستی مراجعه کند و درخواست پروانه تاسیس کلینیک بدهد 
و در صورت صالحدید مسیوالن مرتبط، مرکزی را تاسیس کند. 
اگرچه این شغل مانند مشاغل دیگر با مشکالتی رو به روست 
نیاز جامعه امروز آینده شغلی خوبی را می توان  با توجه به  اما 

برای این شغل پیش بینی کرد.
ادبیات فارسی 

از  یکی  ادبیات فارسی  و  زبان  می دانید  که  همان طور 
دانشجویان  آن  در  که  است  علوم انسانی  رشته ی  گرایش های 
با متون نظم و نثر فارسی آشنا می شوند و با واژگان و معانی 
هویت  آن که  دلیل  به  رشته  این  دارند،  سروکار  ادبی  آثار  و 
جامعه را در بردارد حفظ و نشر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار 
عالقه  رشته  این  به  شدن  وارد  برای  بخش  مهم ترین  است. 
به زبان و ادبیات فارسی است و تحصیل در این رشته مستلزم 

لذت بردن دانشجو از خواندن متون نظم و نثر ادبی می باشد. 
به  پرورش  و  درآموزش  می توانند  رشته  این  فارغ التحصیالن 
و  بپردازند  مقاطع مختلف تحصیلی  در  فارسی  ادبیات   تدریس 
های  بخش  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  کارشناس  عنوان  به  یا 
به  می توانند  همچنین  باشند.  داشته  فعالیت  علمی  و  فرهنگی 
بخش  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  مترجم   ادبی،  منتقد  عنوان 
های فرهنگی و علمی فعالیت داشته باشند. همچنین می توانند 
فعالیت  به  نگار  روزنامه  یا  و  مترجم   ادبی،  منتقد  عنوان  به 
باشد  یاشاعر  نویسنده  باشد می تواند  اگر فرد خالق  بپردازند و 
و یا به عنوان ویراستار و ناظر ادبی در مجموعه های مختلف 
فعالیت کند. امکان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد این رشته 
در گرایش هایی همچون ادبیات غنایی، ادبیات عرفانی، ادبیات 
ادبیات  چون  جدیدی   های  گرایش  وهمچنین   ... و  حماسی 
کودک و نوجوان  و ادبیات تطبیقی وجود دارد. تا دکتری میتوان 
تحصیل در این رشته را در بعضی از دانشگاه های ایران ادامه 
داد و با مدرک دکتری می توان در مراکز علمی پژوهشی فعالیت 
کرد و یا عنوان هیات علمی دانشگاه را کسب کرد و به تدریس 

و تحقیق مشغول شد. 
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  طبیعت و گردشگری در
ماه

مهدی جمشیدی

گردش و تفریح یکی از سبک های اعتدال زندگی است

محله ي  به  مي توان  تهران  در  دیدني  و  زیبا  مناطق  از 
تجریش تهران اشاره کرد که در منطقه ۱ پایتخت قرار گرفته 
دارد  قرار  ولیعصر  انتهاي خیابان  در  میدان تجریش که  است. 
یکي از مناطق شلوغ ، تجاري، مذهبي و گردشگري تهران به 

شمار مي آید.
از جاذبه هاي گردشگري این منطقه ي زیبا مي توان به امام 
از فرزندان هفتمین پیشواي شیعیان  او  اشاره کرد،  زاده صالح 
جهان، امام موسي کاظم )ع( و  برادر امام علي ابن موسي الرضا 

)ع( مي باشد. 
بناي امام زاده صالح ، از سال ۱۳۵۷ در فهرست آثار ملي 

ایران قرار گرفته است. 
در کنار امام زاده،  بازار دیدني تجریش است که در بعضي 
از منابع تاریخي، آن را به هفتاد سال پیش، ولي کسبه قدیمي 
بازار آن را به ۱۵۰ سال پیش ارتباط مي دهند. اما گفته مي شود 
که تکیه معروف این بازار ۲۲۰ سال پیش در محل ساخت بازار 

وجود داشته است. 

از مکان هاي دیدني دیگري که در نزدیکي میدان تجریش 
موزه  باغ  نام  به  زیبایي  موزه ي  باغ  به  مي توان   ، دارد  وجود 

فردوس اشاره کرد.
میدان  و  ولیعصر  نزدیکي خیابان  در  باغ موزه فردوس که 
تجریش قرار دارد که هم اکنون موزه ي سینماي ایران است. 
در این موزه عکس ها، اسناد، وسایل و تجهیزات قدیمي سینما 
وجود دارد و از شخصیت هاي سینما، بازیگران، دوبلورها و فیلم 

سازان و جوایز آنها و نیز پشت صحنه فیلم هاي بزرگ، پوسترها 
و دیگر چیزهاي وابسته به سینما آثاري به نمایش گذاشته شده 

است. 
از قسمت هاي مختلف موزه مي توان به : 

*تاالر آبي 
*تاالر بین المللي  

*نمایشگاه کودک                  
*تاالر میاني )معاصر(     

*دفاع مقدس                      
*شاه نشین عمارت)نمایشگاه علي حاتمي(          

* نمایشگاه نام آوران
* نمایشگاه دوبله و صدا                     

*خانه فرهاد                        
* زیرگذر تاریخ             

*نمایشگاه ارامنه  اشاره کرد.
 

مشهد  ایران،  مذهبي  گردشگري  مهم  جاذبه هاي  از  یکي 
است.  مشهور  نیز  ایران  معنوي  پایتخت  به  که  است  مقدس 
امام هشتم  مهم ترین مکان مذهبي و گردشگري مشهد حرم 
الرضا )ع( مي باشد که در طول  ابن موسي  امام علي  شیعیان، 
خارجي  زائر  میلیون   ۲ و  داخلي  زائر  میلیون   ۲۷ میزبان  سال 

است.
نام حرم رضوي شناخته مي شود  به  )ع(  امام رضا  آرامگاه 
نظر مساحت  از  آن  دربرگیرنده ي  و مجموعه هاي  این حرم  و 
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از بزرگترین و از لحاظ جمعیت دومین مسجد در جهان  یکي 
است. این مجموعه شامل مسجد گهرشاد، موزه ، دو کتابخانه، 
چهار مدرسه علوم دیني، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، یک 
گورستان، سالن غذاخوري و رواق هاي وسیع براي نمازگزاران 

و چندین ساختمان دیگر است. 
دارد،  دیگري  هواي  و  حال  )ع(  رضا  امام  زیارت  همیشه 
از مناطق  امام عزیز به یکي  اما بد نیست در کنار زیارت این 
گردشگري مشهد نیز سر زده و سیاحتي هم کرده باشید. یکي 
از این  مناطق زیبا کوه سنگي مشهد است که از قدیمي ترین و 
مشهور ترین مکان هاي گردشگري شهر مشهد به حساب مي 
آید. این پارک زیبا به این دلیل به دلیل مشرف بودن دو کوه 
سنگي به شهر  به این نام خوانده میشود.  این پارک ، مجموعه 
ي تلفیقي از آب، سنگ و سرسبزي و نور است و به همین دلیل 

یکي از زیباترین پارک هاي ساخته شده در ایران است.

پارک های معروف خیابان ولیعصر
طبیعت خیابان ولیعصر و لذت بردن از آن تنها در قدم زدن 
خالصه  قامتش  بلند  درختان  با  ولیعصر  خیابان  پیاده روی  در 
نمی شود. پارک های این خیابان آنقدر محبوب و مهم هستند 
که بدون هیچ تردیدی باید از آن ها دیدن کنید. پارک ملت را 
می توان بزرگ ترین پارکی دانست که در مسیر خیابان ولیعصر 
قرار گرفته است. این پارک قدیمی از مهم ترین جاهای دیدنی 
دارد.  قرار  ولیعصر  و  نیایش  اتوبان  تقاطع  در  که  است  تهران 
در  شماست.  روی  پیش  ابتدا  همان  از  پارک  های  شگفتی 
ورودی با المان های شهری و مجسمه های مختلف تزئین شده 
است. فضای پارک مناسب عکاسی است و به ویژه در فصل 
پاییز و در اوج برگریزان بهترین لوکیشن برای عکس های شما 

است. پردیس سینمایی ملت نیز در این پارک قرار دارد.

از خط  استفاده  ملت  پارک  به  برای رسیدن  بهترین مسیر 
هفت اتوبوس های )تندرو( است. باید در ایستگاه نیایش یا پارک 
خط  بروید.  پارک  به  زنان  قدم  و  شده  پیاده  اتوبوس  از  ملت 
هفت شامل اتوبوس های مسیر چهارراه پارک وی به راه آهن 
و تجریش به راه آهن می شود.همچنین از میدان ونک سوار 
تاکسی های تجریش شده و روبه روی پارک پیاده شوید، توجه 
از پارک وی به سمت جنوب  داشته باشید که خیابان ولیعصر 
یک طرفه است و تنها با اتوبوس ها می توان به سمت جنوب 

خیابان رفت.
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دکرت مهشاد فوالدی

محیط زیست 
و عدالت زیستی

واژه اعتدال در لغت به معنای میانه روی و تعادل است. 
وصفش  در  علیه السالم  علی  حضرت  که  واژه ای  همان 
از  نیز  کریم  قرآن  در  اوسطها«.  االمور  »خیر  فرموده اند 
این واژه به تعبیر وسط یاد شده است .»و کذلک جعلناکم 
امه وسطًا لتکونوا شهداء علی الناس« این چنین شما را 
امت معتدل قرار دادیم تا گواه بر همه مردمان باشید. حال 
این امر در زندگی هرچه می تواند باشد. از امور اولیه مثل 
زندگی.  بزرگ  رفتار های  و  ها  انتخاب  تا  گرفته  خوردن 
که این شامل محیط زیست و رفتار با آن می شود. واژه 
عدالت نیز که مترادف انصاف و برابری می باشد به معنای 
که  ای  واژه  دو  می رود.  کار  به  نیز  تعادل  و  هماهنگی 
تماما یادآور تعادل و نظمی هستند که در جهان هستی از 

سرآغاز حیات تا به امروز حاکم بوده و هست. 
جهانی که ما در آن زندگی می کنیم همانند ساعتی 
می باشد که از بسیاری چرخ دنده های ریز و درشت ساخته 
با هم کار می کنند.  و  شده است که همگی در کنار هم 
ساعت  قطعات  از  یکی  اگر  که  می دانیم  خوب  خیلی 
درست کار نکند کل آن از کار می افتد. ما انسان ها نیز 
قطعه هایی از همان ساعت بزرگ هستی هستیم که باید 
در کنار هم به نظم و تعادل زندگی کنیم. اگر تعادل را 

برهم زنیم نظم کل هستی را بر هم زده ایم. 
به طور  و  زندگی می کنیم  آن  در  زیستی که  محیط 
معمول از آن هیچ خبری هم نداریم. دارای نظم و تعادل 
بسیار برزگی است که هرروز و هر روز با استفاده های نا 
بجای ما انسان ها از کمیت و کیفیت آن کاسته می شود. 
استفاده های روز افزون از معادن، قطع درختان جنگل ها 
و همین طور کشاورزی های بی رویه و یا خانه سازی های 
اگر  استفاده هایی است که  از  از جمله کوچکی  رویه  بی 

زیست  محیط  رویه  بی  تخریب  نشود،  رعایت  آن  در  اعتدال 
کل  و  شده  محیطی  زیست  چرخه  تعادل  رفتن  بین  از  باعث 

سیستم بزرگ نظام هستی را بر هم می زند.
یک  با  چطور  که  کنید  تصور  را  آب  چرخه  مثال  طور  به 
تعریق ساده شروع می شود و ابر ساخته می شود. همین ابر در 
مناطق کوهستانی بارش می کند و آب و رطوبت الزم را برای 
آب  به سفره های  بارش  توسط  که  آبی  تامین می کند.  منطقه 
زیر زمینی و یا رودخانه ها وارد شده است، دوباره به اقیانوس 
باز می گردد تا فرایند تعرق و شکل گیری ابر از سرگرفته شود. 
حال تصور کنید که یکی از این قطعه های پازل چرخه حیات 
از بین برود مثال دمای هوا آنقدری گرم شده باشد که مساعد 
تشکیل ابر نباشد و یا آبی که توسط باران بر زمین نازل شده 
است بخاطر فعالیت های گوناگون انسان نتواند وارد زمین شود. 
آنگاه چرخه مذکور بر هم می خورد. یا از منظر دیگر به خاطر 
راه سازی ها یا خانه سازی های اشتباه در مکان ها و زمان های نا 
مناسب در محیط زیست خودمان مخل اعتدال چرخه آب شویم 
و در مسیر رودخانه ها خانه سازی کنیم. آن گاه حتی در زمانی 
که چرخه طبیعی وظیفه اش را به درستی انجام می دهد این ما 
بالیای  و  باعث سیل  و  زده  بر هم  را  نظم چرخه  که  هستیم 

طبیعی برای خود و سایر انسان ها می شویم.
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چرخه  قبیل  ازاین  است  پر  ما  زندگی 
های طبیعی که در تالش هستند نظمشان 
و  اعتدال  چهارچوب  از  و  کنند  رعایت  را 
عدالت خارج نشوند و همچون میلیون ها 
اما  دهند.  ادامه  خود  کار  با  گذشته  سال 
این ما هستیم که هر روز آگاهانه و یا نا 
آگاهانه در تالشیم تا نظم حاکم را بر هم 
زده و به نفع مقاصد کوتاه مدت خود تغییر 
هرروز  و  باشیم  عادل  کمی  بیایید  دهیم. 
از خود بپرسیم که امروز چطور می توانم 
عدالت را در حق مادر طبیعت به جا آورم؟!

جزعی  طور  به  بخواهیم  اگر  طرفی  از 
تر به این مسئله بسیار مهم بپردازیم باید 
و گردشگری  فرهنگی  میراث  به تخریب 
اشاره کنیم که هر سال بیش از پیش مورد 
تخریب و دستبرد قرار می گیرد. مناطقی 
و  ما هستند  به حق  میراث  از  که جزوی 
قرار  استفاده  مورد  دلسوزانه  و  درستی  به 
از مناطق  نمی گیرند. به طور مثال یکی 
صحبت  مورد  روزها  این  که  گردشگری 
محمد  فیلم  لوکیشن  است  گرفته  قرار 
به  که  است  عسلویه  شهر  در  اهلل  رسول 
مردم،  توسط  صحیح  استفاده  عدم  دلیل 
تصمیم به تخریب آن گرفته شد! منطقه 
خطه  منطقه خشک  توانست  می  که  ای 
جنوبی را بیش از پیش توریست خیز کند!
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 مجتبی خوش لهجه

حقایق و مغالطه های درآمدی

اندازه گیری رشد درآمد ها، یا نابرابری درآمد تا حدودی شبیه 
اسکیت روی یخ در المپیک است، پر از پرش ها و چرخش های 
می رسد.         نظر  به  که  است  آن  از  مشکل تر  بسیار  و  خطرناک، 

) آلن رینولدز(
باورهای بسیاری در اذهان مردم ملل سراسر جهان شکل 
زندگی  در  و  شده  پذیرفته  تردیدی  هیچ  بی  که  گرفته اند 
روزمره مردم موثرند، بی آنکه کسی بخواهد در آنها دقیق شود 
زیرا  نهادینه می شوند  انسانها  در  باورها  این  بازاندیشی کند.  و 
موارد تایید عرف و سنت هستند و عده زیادی بدان باور دارند. 
از جمله منشاءهای چنین باورهای نادرستی، مغالطه ها هستند، 
یعنی گزاره هایی که صادرکننده آنها دانسته یا نادانسته واقعیت 
باورپذیر می آراید  لعاب هایی  و  با رنگ  را  واقعیت  از  یا بخشی 
چنانکه در میان عموم رایج شود. چنین باورهایی گاه چنان در 
میان مردم شایع می شوند که مسلم انگاشته شده و حقایق را از 
پیش چشمان دور می کنند و مغالطه ها را سرلوحه عمل انسان 
نیستند  ساده لوحانه  باورهایی  تنها  نه  مغالطه ها  می دهند.  قرار 
آنها  اما در  نیز به نظر می رسند،  بلکه معموال موجه و منطقی 

نقصی وجود دارد.
در  که  است  بردلی  بنیاد  جایزه  برنده  ساول  توماس 
دانشگاه های مختلف غرب آمریکا سابقه تدریس دارد. وی در 
مسایل  مورد  در  آمریکایی  رایج  باورهای  برخی  کتاب خویش 

اقتصادی را از دیدگاه کارشناسی به چالش می کشد. به همین 
جهت جستاری کوتاه در کتاب "حقایق و مغالطه ها در اقتصاد" 
نابرابری های  مسئله  به  و  داشت  خواهیم  ساول  توماس  اثر 
درآمدی و مغالطه های رایج آن می پردازیم. اگرچه وی اقتصاد 
ایاالت متحده آمریکا را مورد بررسی قرار میدهد اما به نتایجی 
مفید  و  اهمیت  حائز  نیز  ایران  جامعه  برای  که  می یابد  دست 

است.
این گفته ی مارک تواین است که سه نوع دروغ وجود دارد: 
درآمد  به  مربوط  آمارهای  آمار.  و  بزرگ  های  دروغ  دروغ ها، 
متفاوت  اشکال  به  ارقامی اند که می شود  از  نمونه های خوبی 
تدوینشان کرد که نه تنها نتیجه گیری هایی متفاوت، بلکه کامال 
معکوس به دست بدهند. در میان باورهای غلط فراوان در مورد 

درآمد و ثروت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
درآمد آمریکایی ها، به جز برای ثروتمندان، طی سالها   -۱

راکد بوده است.
طبقه متوسط آمریکا در حال کوچکتر شدن است.  -۲

فقرا با گذشت زمان فقیرتر شده اند.  -۳
مدیران شرکتها بیش از حقشان دستمزد دریافت می   -۴
کنند و این مسئله به ضرر سهامداران و مصرف کنندگان تمام 

می شود.
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از  هرکدام  تایید  در  می توان  که  دارند  وجود  آمارهایی 
گزاره های مذکور ارائه داد و آمارهایی دیگر یا حتی همان آمارها 
همچون  گزاره ها  این  شوند  می  موجب  که  دیگر،  منظری  از 
خانه ای پوشالی فروریزند. ساده ترین حقایق در مورد درآمدها 
در ایاالت متحده به چالش کشیده می شوند، به رغم اینکه داده 
های آماری متعددی در این مورد توسط اداره آمار آمریکا، دیگر 
گردآوری  خصوصی  موسسات  از  تعدادی  و  دولتی  سازمانهای 
شده است. معموال خود آمار و ارقام مورد اختالف نیستند. تحلیل 

و بررسی یا همان خطاها محل مناقشه اند.
به  ثروت،  و  درآمد  مورد  در  و صریح  واضح  حقایق  برخی 
و  کننده  ذاتا گمراه  مغالطه هایی  در چنگال  آمدن  علت گرفتار 
نامنسجم و مزین به آمارهای گمراه کننده، پیچیده و مبهم، شده 
اند. اما در هر حال، مسئله پیچیده و مبهمی حول این واقعیت 
وجود ندارد که بعید است افراد جوان و کم تجربه که در آغاز 
مسیر شغلی شان قرار دارند، دستمزدی به اندازه افراد با تجربه 
و ماهرتر با سابقه کاری مشخص داشته باشند. همچنین فهم 
این واقعیت نیز دشوار نیست که خانوارهایی که افراد کمتری 
در آن شاغلند، قاعدتا نسبت به خانوارهایی که اعضایشان در 
تمام طول سال، تمام وقت کار می کنند، درآمد کمتری داشته 
باشند. همچنین چندان مایه شگفتی نیست که برخی افرادی که 
تصمیمات شان، میلیاردها دالر سود یا زیان برای شرکتی به بار 

می آورد، میلیون ها دالر درآمد داشته باشند.
جهش شتابزده از مقوله های آماری به سمت حقایق آماری، 
اساس و بنیان بسیاری از مغالطه ها در مورد درآمد و ثروت است. 
حاضر  افراد  دسترس  در  اقتصادی  منابع  سوم  دو  که  هنگامی 
در ۲۰ درصد انتهایی گروه درآمدی، به این دلیل که در قالب 
پرداخت های نقدی یا غیر نقدی توسط دولت اعطا می شوند، 
از آمارهای درآمدی کنار گذاشته می شوند، اختالف فاحشی بین 
چهارم  سه  ترتیب،  همین  به  می شود.  ایجاد  واقعیت  و  آمارها 
به  مربوط  آمارهای  در  سالمندان  دسترس  در  اقتصادی  منابع 
درآمد به حساب نمی آیند. این اختالف محاسبه اتفاقی نیست. 
تقریبا همیشه تبلیغات فراوانی حول این آمارها وجود دارد و از 
طریق آن فقر را بزرگ نمایی کرده و وضعیت معیشتی مردم را 

ضعیف تر نشان می دهند.

های  گروه  افراد  مالیات های  هم  درآمدی  آمارهای  وقتی 
باالی درآمدی و هم انتقال های صورت گرفته به مردم گروه های 
پایین درآمدی را حذف میکنند، سبب می شوند نابرابری در دوره 
زمانی خاصی بزرگتر جلوه نماید. کسانی که وضعیت افراد ثابتی 
را در طول زمان دنبال نکرده و مورد بررسی قرار نمیدهند، در 
برآورد نابرابری مادام العمر بزرگ نمایی می کنند و به ناظران 
امکان می دهند، مردمی که در گروه های درآمدی متفاوت در 

حال نوسانند را به عنوان طبقه رنج دیده قلمداد کنند.
برای  کمتری  شانس  مردم  برخی  که  مطلب  این  گفتن 
دارند،  خاص  شغلی  سطح  یا  درآمدی  گروه  یک  به  رسیدن 
ناخواسته این مسئله را به ذهن متبادر می کند که جامعه موانعی 
بر سر راه آنها قرار می دهد. این دیدگاه، پیشاپیش این فرض را 
رد می کند که شاید عدم موفقیت اقتصادی برخی در مقایسه 
با دیگران از عوامل درونی باشد. عالوه بر این، نمی توان این 
مسئله را موضوع قضاوت انتزاعی قرار داد. به همان میزان که 
در  برخی  کمتر  دستاوردهای  برای  درونی  است دالیل  ممکن 
مقایسه با دیگران وجود داشته باشد، منحرف کردن توجه از این 
دالیل عمال موجب میشوند از احتمال بررسی این عوامل کاسته 
شده و در نتیجه احتمال به ثمر نشستن این استعدادهای نهفته 
کمتر شوند. خالصه آنکه، آنهایی که عقب مانده اند، به جای 
آنکه آینده و چشم انداز بهتری پیش رویشان قرار گیرد، وجهه 

عمومی  شان بهبود می یابد!
این ادعای مطرح شده از سوی برخی افراد مبنی بر اینکه 
قادر به درک اختالف فاحش درآمدی ) اختالف ها و نابرابری 
ها( نیستند، نسخه ای دیگر از حاالتی است که ناظران همیشه 
در مورد آن برکرسی قضاوت می نشینند، گویی که درآمد مردم، 
ناظران  برای  به واسطه ظاهری که  باید  مانند نمای منزلشان 
قابل رویت است، ارزیابی شود و نه اینکه آنها چگونه ترجیحات و 
توافقات طرفین دخیل را مد نظر قرار می دهند. این گونه قضاوت 
های اشخاص ثالث غالبا بر این استوار است که آنها بخشی از 
قشر تحصیل کرده هستند که به طور متوسط از دانش عمومی 
باالتری نسبت به بیشتر مردم برخوردارند و همچنین علت عدم 
آگاهی از این مسئله است که مجموع معلومات دیگران، بسیار 
از دانش آنان فراتر می رود و همچنین این معلومات، در مورد 
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آنهاست.  دانش  از  مرتبط تر  و  دقیق تر  بسیار  یاد شده،  شرایط 
الویت ها،  ترجیحات،  ارزش ها،  از  نمی تواند  ثالثی  هیچ شخص 
از  بهتر  انسان،  میلیون ها  محدودیت های  و  شرایط  توانایی ها، 

خود آنها آگاه باشد.
باشند،  علمی  اینکه  جای  به  قضاوت ها  اوقات،  برخی 
اخالقی اند. اشخاص ثالثی که در مورد اینکه چه کسانی و به 
چه میزان شایستگی دریافت درآمد دارند، دخالت می کنند، غالبا 
شایستگی را با بهره وری اشتباه می گیرند، گذشته از اینکه آنها 
اصال حق قضاوت در مورد هیچ کدام از این موارد را دارند یا نه.

برای  یکسانی  بخت  افراد  همه  بشری،  جامعه  هیچ  در 
در  که  افرادی  ندارند.  را  بهره وری  برابر  سطوح  به  دستیابی 
آموزش  ثروت،  مزیت های  از  که  می آیند  دنیا  به  خانواده هایی 
و جایگاه اجتماعی برخوردارند، بدون تالش آنچنانی که مالک 
شایستگی فردی است، امکان بیشتری برای دستیابی به سطوح 
باالی بهره وری را دارند. بالعکس، مردمی که مجبور بوده اند بر 
بسیاری از موانق فائق آیند، تا حتی به سطح متوسط بهره وری 
داده اند.  نشان  از خود  را  باالیی  فردی  شایستگی  یابند،  دست 
اقتصاد سمینار اخالقی نیست که وظیفه اش اعطای نشان  اما 
تولید  برای  سازوکاری  اقتصاد،  باشد.  شایسته  افراد  به  لیاقت 
ثروت مادی است که وضعیت معیشتی میلیون ها انسان به آن 

بستگی دارد.
دستمزد نه پاداشی گذشته نگر بابت شایستگی، بلکه انگیزه ای 
آینده نگرانه جهت بهبود تولید است. با توجه به گستره وسیع 
تولیدات و فرآیندهای پیچیده تولید، نمی توان تصور کرد کسی 
قادر باشد ارزش نسبی سهم و نقش افراد متفاوت را در صنایع 
می  را  افرادی  معدود  بسنجد.  اقتصاد  مختلف  های  بخش  یا 
توان یافت که حتی ادعای این کار را داشته باشند. در عوض، 
آنها تحیر و مخالفتشان را صریح و یا ضمنی، نسبت به میزان 
گسترده اختالف درآمدی که مشاهده می کنند و اینکه چگونه 
ابراز  دارند،  اختالف  قدر  این  به شایستگی شان  توجه  با  افراد 
می دارند. این نگاه قدمتی دیرینه دارد. برای مثال جرج برنارد 

شاو می گفت :
ازای یک ساعت کار،  به  بر اساس آن  "توزیعی که   
زنی یک شلینگ و زنی دیگر سه هزار شلینگ دریافت می کند، 
اخالقی ندارد : این مسئله چیزی است که  هیچ اساس  
واقعا اتفاق می افتد و نباید اتفاق بیافتد. کودکی با چهره جذاب 
از  تواند  می  بازیگری،  استعداد  و رفتاری بامزه و کمی  

طریق بازی در فیلمی، صدها برابر بیش از مادرش که در شغلی 
معمولی زحمت زیادی می کشد، درآمد داشته باشد.

به عنوان چکیده ای از مطالب عمده ای که در اکثر انتقادهای 
مربوط به توزیع درآمد تا به امروز وجود داشته است، می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
اوال، این عقیده به صورت ضمنی وجود دارد که ثروت امری 
جمعی و مشترک است و باید عادالنه توزیع شود، و این باور، باور 
دیگری را در پی دارد مبنی بر اینکه این توزیع در حال حاضر 
بدون پایه و اساس است و " بدون هیچ طرحی فقط اتفاق می 
افتد" و باور ضمنی نهایی این است که تالشی که دریافت کننده 
درآمد به کار می گیرد، معیاری معتبر برای سنجش عمل انجام 
اعظم  بخش  واقعیت،  در  است.  دریافتی  پاداش  میزان  و  شده 
کل درآمدها توزیع نمی شود، این استعاره رایج " توزیع درآمد" 
گمراه کننده است. درآمد اغلب از طریق تولید کاال و خدمات 
کسب می شود و اینکه این تولیدات یا خدمات واقعا چقدر ارزش 
دارند، سوالی نیست که اشخاص ثالث وظیفه پاسخگویی به آن 
را داشته باشند، زیرا آنهایی که مستقیما مزایای آن محصول را 
دریافت می کنند، بهتر از هر کسی از ارزش آن آگاهند و بیشتر 
از هر کسی برای یافتن راه های جایگزین به دست آوردن هر 

چه ارزان تر آن محصول انگیزه دارند.
خالصه اینکه، اتخاذ تصمیم جمعی برای جامعه به عنوان 
همان  به  و  ضروری  غیر  خودخواهانه،  نگوییم  اگر  کل،  یک 
شایستگی  یا  تالش  اصلی  مسئله  هست.  نیز  ناممکن  اندازه 
بازدهی  ارزش  از  حمایت  بلکه  نیست،  شده  گرفته  کار  به  که 
است که توسط مصرف کنندگان مشخص می شود و نه ناظران 
شخص ثالث. اگر لذتی که از تماشای یک کودک ستاره سینما 
حاصل می شود از سوی میلیون ها بیننده ارزشمندتر از مزایای 
کار ارائه شده توسط مادر زحمت کش آن کودک برای دریافت 
کنندگانی بسیار کم شمارتر ارزیابی می شود، جرج برنارد شاو یا 
هر کس دیگری به چه حقی به خود اجازه می دهند با نظر و 
انتخاب مردم، مبنی بر اینکه پول خود را چگونه مصرف کنند، 

مخالفت کرده و آن را نادرست بدانند؟
اگرچه ممکن است درآمد فردی صد یا هزار برابر بیشتر از 
دیگران باشد، این بدان معنا نیست که آن فرد صدها یا هزاران 
برابر باهوش تر است یا به همان اندازه سخت تر کار می کند. اما 
باز هم تاکید میکنم که مقیاس ارزیابی نه درونداد یا کار انجام 
شده، که نتیجه است. در شرکتی چند میلیارد دالری، تصمیمات 

- اقتصاد و خانواده
ی سالم 

ک زندگ
سب
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به  با دیگر کارکنان، ممکن است  کاری یک مدیر در مقایسه 
سادگی میلیون ها یا حتی میلیاردها دالر به نفع یا ضرر شرکت 
تمام شود. آنهایی که معتقدند پرداخت ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون دالر 
در سال، به قیمت زیان دیدن مصرف کننده یا سهامداران تمام 
می شود، تلویحا جمع جبری صفر را در اقتصاد پذیرفته اند) جمع 
برابر  در  نفر  یک  سود   : مفهوم  به  که  است  اصطالحی  صفر 
ضرر دیگری؛ اشاره دارد(. اگر ارزش کاال و خدمات ارائه شده 
از دستمزد پرداخت شده فراتر رود، مصرف کننده و سهامدار به 
هیچ عنوان متضرر نشده و هر دو سود برده اند، تفاوتی نمی کند 
شخصی که استخدام شده است مدیر کل شرکتی باشد یا یک 

کارمند خط تولید.
اجازه خواهد داد که بگوید دستمزد یک  آیا کسی به خود 
یا سهامداران شرکت  زیانی مسافران  به قیمت  خلبان هواپیما 
از خدمات  هواپیمایی تمام می شود، در حالی که هر دو طرف 
ارائه شده رضایت دارند؟ آیا کسی می تواند تصور کند هر خلبانی 
شایستگی به پروازدرآوردن یک جت مسافری با صدها مسافر را 
دارد و بر همین اساس استخدام یک خلبان هواپیمای سم پاش 
با دستمزد پایین تر به نفع مسافران و سهامداران است؟ اما این 
یک شیوه استدالل، یا بهتر بگوییم استدالل غیر منطقی ، است 
که غالبا در مباحث مربوط به دستمزد مدیر کل های شرکتی به 
کار گرفته می شود؛ جالب است که در مورد هیچ کس دیگری 
در هیچ حوزه ای، از جمله ورزشکاران حرفه ای یا هنرمندان که 
دستمزدهای برابر و حتی باالتری دارند، چنین استداللی صورت 
نمی گیرد. شاید نادرست ترین فرض ها مربوط به اشخاص ثالث 
باشد که تصمیماتشان بر واکنش های احساسی استوار است و 
در قیاس با کسانی که تجربه و تخصص مورد نیاز را دارند و 
هچنین منافعشان در میان است، نه تخصص و نه تجربه الزم 

برای اتخاذ تصمیمات بهتر را ندارند.
بر خالف محبوبیت عبارت "توزیع درآمد" درآمد 

اکثرا کسب می شود، نه توزیع.
توزیع  واقعا  آمریکا  جامعه  درآمد  از  بخشی  تنها 
می شود، که برای مثال در قالب پرداخت های تامین 
صورت  بگیران  مستمری  پرداخت های  یا  اجتماعی 
می گیرد. تنها از نظرگاه آمار و ارقام است که بیشتر 
مردم،  درآمد  که  آنجا  از  و  می شود"  "توزیع  درآمد 
مبالغ متفاوتی است، در نتیجه می توان از طریق یک 

منحنی یا نمودار، آن را به تصویر کشید؛ 

یکی از هشدارهای همیشگی بر آمده از آمارهای 
در  آمریکا  متوسط  طبقه  که  است  این  درآمدی 

کوچک  گروه  تنها  اساس  این  بر  و  است  شدن  کوچکتر  حال 
ثروتمندان و توده عظیم فقرا باقی خواهند ماند. اما چه اتفاقی 

در اقعیت برای طبقه متوسط افتاده است؟
یکی از ساده ترین توهمات آماری به واسطه تعریف طبقه 
متوسط بر اساس برخی بازده های ثابت درآمدی" مثال بین ۳۵ 
هزار دالر و ۵۰ هزار دالر- و آنگاه محاسبه تعداد افراد در آن 
انتخاب شده در میانه توزیع  بازه  اگر  بازه در طی زمان است. 
آماری در آمدی قرار گرفته باشد، تا زمانی که نقطه میانی در 
آن توزیع درآمدی تغییر نکند، این تعریف می تواند درست باشد. 
اما درآمد آمریکایی ها در طول زمان افزایش داشته است. لذا بر 
طبق نمودار زیر همانطور که توزیع آماری درآمد با گذشت زمان 
به سمت راست متمایل شده است، تعداد مردمی که در ابتدا در 
مرکز این توزیع بوده اند، کاهش یافته است. به بیانی دیگر تعداد 
از طبقه متوسط  ثابتی  افراد طبقه متوسط هنگامی که تعریف 
وجود دارد، آن هم در کشوری که درآمد در آن رو به رشد است، 

طبیعتا کاهش خواهد یافت. 
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حمید بزرگی

اعتدال و عدالت از جمله مفاهیمی هستند که می توان 
آن ها را سنگ بنای یک جامعه سالم دانست. میزان اهمیت 
این مفاهیم به اندازه ای است که آن ها را به یکی از اصول 
آموزه های دینی، روان شناختی و جامعه شناسی بدل کرده 
است. همین سطح از اهمیت موجب شده تقریبا در تمامی 
جوامع بشری سازوکاری )عموما مستقل( به منظور برقراری 

عدالت ایجاد شود. 
در دنیای مدرن، استفاده از تجهیزات ارتباطی همچون 
فرایند  تسریع  و  تسهیل  موجب  می تواند  هم  لبه  دو  تیغی 
موجب  است  ممکن  هم  و  گشته  عدالت  و  اعتدال  ایجاد 

تقلیل این موهبت شود. 
مهمترین بازیگر دنیای مدرن، رسانه ها هستند. رسانه ها 
اگر آزاد، پویا، خالق و پرسشگر باشند، می توانند اطالعات 
را در سطحی وسیع در اختیار مخاطبین خود قرار داده و با 
افزایش آگاهی این امکان را فراهم آورند که عموم جامعه 
با حقوق خود آشنا شده و عملکرد مسئولین و منصوبین را 

مشاهده نموده و با کژی ها و کاستی ها مقابله کنند

سامانۀ اینترنت نیز کمک شایان توجهی در این زمینه 
محسوب می شود. می توان مثال های متعددی در این زمینه 
ارائه نمود. در مجلس قانون گذاری بسیاری از کشور ها این 
با  عادی  مردم  لحظه ای  شکل  به  که  شده  فراهم  امکان 
جاری  موضوع  شاهد  مجلس،  اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه 
مجلس در آن لحظه بوده و حتی فراتر از آن ببینند نماینده 

منتخب شان با کدام مصوبه موافق بوده و با کدام یک مخالفت کرده 
تحت  را  خود  عملکرد  شکل  این  به  نمایندگان  که  زمانی  است. 
را  خود  کاری  آیندة  و  ببینند  خویش  کارفرمایان  کنترل  و  نظارت 
با  به شکل طبیعی  اتخاذ می کنند،  بدانند که  به تصمیماتی  منوط 
دقت بیشتر و مسئوالنه تر برای کشور تصمصم گیری خواهند نمود.

توذیع  عادالنه ی دانش 
فناوری 
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با امضای تعدادی  نیمۀ دوم سال ۹۷  ایران هم در  در 
شورای  مجلس  بررسی  مورد  مشابهی  طرح  نمایندگان  از 
اسالمی قرار گرفت، ولی متاسفانه با تغییراتی تصویب شد 
نقطۀ  نمی داد.  پوشش  را  آراء  شفافیت  موضوع  عمال  که 
از  طرح  این  موافقین  تعداد  که  است  آنجا  ماجرا  تأسف بار 
بیانی  به  و  بود  کمتر  مذکور  طرح  اولیه  امضاهای  تعداد 

یکی از مهمترین جلوه های حضور مردم در تصمیم گیری های تعدادی از بانیان این طرح مانع از تصویب آن شدند! 
کالن کشور، موضوع رأی گیری است. در این زمینه هم استفاده 
از بسترهای امن مخابرات و اینترنت امکان مشارکت حداکثری 
مردم در فرایند انتخابات را ایجاد می کند. همچینین این روش 
نهایی  نتیجۀ  اعالم  و  آراء  در شمارش  تسریع  می تواند موجب 

بشود. 
مردم  آحاد  اختیار  در  ارتباطات  عصر  که  امکاناتی  دیگر  از 
قرار داده، امکان مشارکت در نظرسنجی های مختلف است. اگر 
این نظرسنجی ها هدف مند و با ارادة کافی ایجاد شده باشد، این 
امکان را فراهم می کند که دیدگاه غالب جامعه، مستقیما مورد 
دیدگاه  همین  اساس  بر  آتی  تصمیمات  و  گرفته  قرار  پرسش 

اتخاذ شوند.
که  است  قابلیت هایی  از  کوچکی  بخش  تنها  موارد  این 
دنیای فناوری اطالعات در اختیار گسترش اعتدال و عدالت قرار 
مسیرهای  می تواند  فناوری ها  این  با  مواجهۀ خالقانه  می دهد. 
میان وجود  این  در  نکتۀ مهم  اما  کند  ایجاد  نیز  را  جذاب تری 
این  از  بتواند  تا  است  عدالت  ایجاد  بابت  قدرت مند  اراده ای 

امکانات استفاده کند.

معضل دیگری که در بسیاری از کشورهای 
شهروندان  دامن گیر  سوم،  جهان  به  موسوم 
ومدیران  کارمندان  ارتشاء  موضوع  می شود، 
اداره جات و موسسات است. این موضوع به دلیل 
اینکه عمال جامعه را به دو قشر دارا و نادار تقسیم 
نموده و منابع و امکانات را در اختیار قشر اول 
قرار می دهد، یکی از هولناک ترین زایشگاه های 
نابرابری در جامعه محسوب می شود. در برخی از 
کشور ها از جمله ایران، سایتهایی ایجاد شده که 
مردم می توانند با مراجعه به آن ها تجربیات خود 
با کارمندانی که درخواست  را در مورد مواجهه 
از  اینگونه  در  نمایند.    ثبت  داشته اند  رشوه 
با رشوه خواری  اگر زمانی عزم برخورد  کشورها 
ایجاد شود، منبع مناسبی برای شروع کار وجود 

خواهد داشت.
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در این  شماره  از ماهنامه  به  مناسبت  ۵ تیر ماه  که  روز مبارزه 
 با مواد  مخدر می باشد با یکی  از بهترین  متخصصان جناب  آقای 
 دکتر طیبی  در این  زمینه  گفت  و گوی  ویژه ای  به  عمل  آمده   که 

 به  شرح  زیر است:

افشین  طیبی،   متخصص  اعصاب وروان، متخصص   دکتر 
روانشناسی  سالمت ، فوق  دکترای  بیماری  های  روان  تنی  و 

استاد یار دانشگاه  هستند.
در  را  اعتیاد  بروز  موثر  عوامل  این  سوال  که  در خصوص  

جامعه  چه مي دانید این چنین  پاسخ  می دهند.
-تشخیص  فرآیندی  است  که  در آن  عوامل  متعددی که  روی  
هم  تاثیر متقابل  دارند بر رفتار مصرف  مواد و  از دست دادن قضاوت 
 در تصمیم گیری  برای  مصرف  یک  ماده  معین تاثیر می گذارد . 
هر چند اثرات  هر ماده  مشخص  در این  فرآیند اهمیت  زیادی  
دارد اما همه  افرادی که  به  یک  ماده  وابسته  می شوند اثرات  آن 
 را به  صورت  یکسان  تجربه نمی کنند و عوامل  انگیزشی  هم  در 
افراد مختلف  دخالت  دارد .  بنابراین  دسترسی  به  مواد  مقبولیت  
اجتماعی  و فشار همساالن  در نخستین  مصرف  مواد تاثیر دارند 
اما عوامل  دیگری  نظیر شخصیت  مهارت های  زندگی ، مسائل 
بحران های  با  برخورد  چگونگی   اوقات  فراغت    اجتماعی  مانند 
 نوجوانی  و جوانی  دسترسی  به  مواد ، مقبولیت  و یا عدم  مقبولیت 
 اجتماعی  مصرف مواد و خصوصیات  زیستی  فرد احتماال در نحوه 

 ادراک  اختالل  موثر است. همچنین  میزان  ایجاد تغییرات  در سیستم  
اعصاب  مرکزی  بر اثر مصرف  مکرر آن  نیز اهمیت  دارد .

در زمینه ی  براي پیشگیری از اعتیاد چه کارهایی می توان انجام 
داد یا در ایران تاکنون انجام شده این چنین  بیان  داشتند  که:

- پیشگیری  از انواع  مواد از فرزند پروری  مناسب  خانواده  شروع 
سبک های  نقش  تعیین   و  پروری  مناسب   فرزند  سبک    .  می شود 
 غلط  فرزند پروری  به  والدین ، تشخیص  و درمان  مناسب  کودکان 
 بیش فعال  بعنوان  افراد مستعد به  سوءمصرف  مواد در آینده، آموزش  
بحران  نوجوانی  برای  به  گذراندن  مناسب   کمک   خانواده  برای  
 نوجوانان شان ، آموزش  مهارت های  زندگی  به  خانواده و به  کودکان 
سنین   به   چالش های  مربوط   آمدن  با  کنار  بهتر  برای   نوجوانان   و 
اقتصادی   بهبود وضعیت   ارتقاء و  بهبود روابط  زوجین  و   ، مختلف 
اجتماعی تفریحی خانواده ، غنی کردن  اوقات  فراغت  نوجوان و خانواده 
، سیاست های  مناسب  اقتصادی  اجتماعی  کشور، تشخیص  و درمان 
روش های   )ازطریق  سم زدایی  یا  سطح  جامعه  در   سریع  معتادین 
نگهدارنده( عدم  سهولت  دسترسی  به  مواد از عوامل  تاثیرگذاراست .
همچنین  دادن  یارانه  به  کلینیک های  سومصرف  مواد و درمان  
نگهدارنده از طریق  دولت  جهت  انجام  دادن کارهای  روان شناختی 

 در کنار درمان های  داروئی.

با  صی  ختصا ا حبه  مصا
طیبی فشین  ا کتر  د
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درخصوص   خانواده ها  سواد  سطح   با  اینکه  رابطه   در 
اعتیاد را چگونه  برآورد می کنید فرمودند:

- اگر منظور نحوه  ایجاد  روان شناختی  و جامعه  شناختی 
 شروع  وعود اعتیاد است  که  این  جانب  سطح  سواد خانواده 

 را پایین  ذکر می کنم .
خانواده  است   ممکن   انواع  مواد  لحاظ  شناخت   از  ولی  

 آشنایی  نسبی  با انواع  مواد داشته  باشند.
و در خصوص  اینکه اعتیاد چه میزان درمان پذیر است  

این گونه  می گویند که:
براساس   باید  آن   مانند  نحوه  ایجاد  -درمان  اعتیاد 
ریشه های  زیست  شناختی،  روان شناختی، اجتماعی  و حتی 

متشکل  تیم  درمانی  حداقل   یک   و  فرهنگی  باشد   معنوی  و 
درمان  درتشخیص،  مددکار  و  شناس   روان   ،  روان پزشک 
که  متاسفانه  بدلیل  شیوع   الزم  می باشند  عود  پیشگیری  از   و 
معتاد  یک   بهبود  بابت   ندادن  یارانه  دولت   و  کننده ها  مصرف  
سیستم  درمانی  عمال یا این  مهم  امکان پذیر نمی باشد یا فشار 

بسیار زیادی  به  کادر درمانی  از لحاظ  اقتصادی  وارد می گردد.

 در آخر متذکر شدند که  مشکل  اعتیاد در حال  تغییر و گذر 
از مصرف  مواد به  شکل  اعتیاد  به  تلفن، اینترنت، تلگرام، و اعتیاد 
تغییر  به   نیاز  و  بوده  مهمی   بسیار  که  هشدار  می باشد  جنسی  
دیدگاه  روان شناسان  و روان پزشکان و شناسایی  علل  پیشگیری 

 و درمان  این  موارد می باشد .
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زینب غفارنژاد_ ارغوان بیکدلی

ن  طا سر ن  ما ر د ر  د ب  کتا ه ی  معجز
د عتیا ا و 

کتاب های معجزه آسای زیادی وجوددارد که باید برای سالمتی 
از بیمار شدن ، برای بدن خود وقت  خود آن ها را بخوانیم . قبل 
کمی می گذاریم و در اثر این بی اعتنایی ها ،  سالمتی خود را از 
دست می دهیم . ما به دنیا نیامده ایم که با خود بیگانه شویم و در 
اثر بیگانگی ها دچار سرطان شویم و زندگی را تمام کنیم ! البته که 
شکی نیست که زاده شده ایم تا بمیریم ، ولی اینکه در این فاصله 
چگونه زندگی کنیم و چگونه بمیریم مهم است چنانکه نیچه نیز 

میگوید : زندگی ات را به کمال برسان و به هنگام بمیر .
کتاب  امیدواری برای بیماران سرطانی  از جمله این کتاب های 
معجزه آساست . نویسنده کتاب ، آقای جین پترز  خود به سرطان 
. مهم  لنفاوی مبتال می شود  غیر قابل عمل جراحی دستگاه غدد 
ترین اصل برای او جمع آوری اطالعات درباره ی بیماریش بود و 
همچنین آشنایی با روش های درمانی که تمام  این روش ها اعم از 
) شیمی درمانی ، اشعه درمانی ، و استفاده از سلول های جنین وال( 

را بر روی بدن خود امتحان می کند و نتیجه ای نمی بیند ولی با استفاده از روش درمان طبیعی ) تغذیه مناسب ، نور ، 
استراحت و آرامش بر بیماری اش غلبه می کند . او در نهایت به این نتیجه می رسد که بدن انسان ، خود ، دوباره می تواند 
خود را سالم کند  فقط باید نیازهای واقعی بدن را که سالهاست به آن توجه نکرده ، بشناسد . در این کتاب به این نکته  
بسیار مهم اشاره شده است که بیمار سرطانی چگونه براضطراب و  دلهره ویران کننده خود غلبه کند و چگونه با تقبل شرایط 

جدید ، از درون ، برای سالم ماندن کمک بگیرد . 
برشی از کتاب :  برای خیلی ها شاید این اولین باری باشد که به خود استراحت می دهند و جلوی همه ی پراکندگی های 
فکری و اغتشاشات درونی را که روح و روان و جان آدمی را به آرامی متالشی می کند می گیرندزمان آن رسیده است که به 

معنای واقعی کلمه استراحت کنید تاکنون عذرهای متعددی داشته اید و نتوانسته اید با خود مالقاتی ترتیب دهید .
مترجم کتاب نیز در زمان تحصیل خود در علم پزشکی،به بیماری سرطان دچار می شود و در شرایطی قرار می گیرد که 
می بایست بیماری خود را از همسر وسایرین پنهان کند و در دنیایی از  تضاد و تناقض و نا امیدی قرار می گیرد و با خود 
عهد می کند روشهای درمانی غیر از پزشکی را دنبال کند پس در جستجوی این روش ها و  پنهان کردن بیماری اش به 
غرب  سفر می کند . او بخوبی می داند که با  دارو نمی تواند سالمتی اش را دوباره بیابد که دارو فقط مانند خاکستری روی 
آتش است و آنچه به بیمار کمک می کند تا دوباره سالم شود درک این واقعیت است که بیماری ها یک شبه بوجود نمی 
آید و یک شبه هم انسان بیمار ، سالم نخواهد شد . برای شناختن نیازهای ضروری بدن باید بدن را شناخت و از چگونگی 

عملکرد آن باخبر شد . 
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این کتاب را تصادفی در یک کتاب فروشی می بیند و می خواند و متوجه می 
شود از نظر فکری وجوه اشتراک و دیدگاهی مشابه در مورد بیماری ها و چگونگی 

درمان آنها دارد پس از این کتاب الهام می گیرد و سالمتی اش را باز می یابد .

را ترجمه کند چون  این کتاب  پس تصمیم می گیرد 
کتاب  نویسنده  و  ایشان  مثل  افرادی  تجارب  دارد  اعتقاد 
دوباره  بدهد که می توان  را  نوید  این  بیماران  به  می تواند 
خود را سالم کرد و دوباره به زندگی لبخند زد . این کتاب 
مثل یک امید است که به بیماران سرطانی داده می شود 
که برای هر انسانی در این شرایط وحشتناک ، تنها امید و 

آگاهی است که احتیاج دارند .

خانواده قلب جامعه است و والدین از عوامل مهمی هستند که می توانند به 
کودک کمک کنند تا از عهده آن چه الزمه استقالل است بر آید و به انسانی 
توانا، متکی به خود و دارای تصویر مثبت از خویش تبدیل شود و توانمندی ها 
برای  ای  پایه  و  اساس  خانواده ها  حقیقت  در  کند.  باور  را  خود  قابلیت های  و 
افزایش سالمت جسمانی، اجتماعی و روانی هستند. کودکانی که در خانواده های 
سازگاریافته پرورش پیدا می کنند در دوره نوجوانی با مشکالت کمتری روبرو 
هستند. بیشتر خانواده ها تالش می کننند تا متعادل رفتار کنند و از فرزندان خود 

حمایت کنند و اوقات خوشی را کنار یکدیگر سپری کنند.

مواردی مانند فقدان امنیت، فقدان اعتماد و نبود دلگرمی در رابطه بین والد-کودک می تواند خطرات زیادی را به دنبال داشته باشد و 
منجر به رفتارهای مشکل ساز، اختالت روانی و اعتیاد شود. بنابراین اگر خانواده نقش هدایتی، حمایتی، نظارتی و تربیتی خود را در شکل 
گیری شخصیت و رفتار فرزندان به خوبی و به موقع ایفا نکند، نوجوان به محیط هایی غیر از محیط خانه رو می آورد و در نهایت یکی از 

مشکالتی که پیش رو نوجوان قرار می گیرد سوء مصرف مواد است.

یکی از مواردی که می تواند جلوی عوامل خطرساز خانواده ها را در بروز اعتیاد بگیرد، آموزش مهارت های زندگی است. پژوهش ها 
نشان می دهند که خانواده هایی که تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفته اند و از راهکارهای بهتری برای تربیت فرزندانشان بهره 
برده اند به مراتب عملکرد بهتری را نسبت به والدینی داشته اند که از این قبیل آموزش ها بی بهره مانده اند به مراتب عملکرد بهتری را 
نسبت به والدینی داشته اند که از این آموزش ها بی بهره مانده اند و فرزندان آن ها کمتر در معرض خطر اعتیاد و سوء مصرف مواد قرار 
داشته اند. آموزش مهارت های زندگی دوره نوزادی تا بزرگسالی را در بر می گیرد و به خانواده ها آموزش می دهد که چگونه رفتار کنند و 
شیوه های مناسبی را در مقابل خود بکار ببرند. خانواده هایی که محیط آن ها حمایت گر و پذیراست، کودکان سالم تری را رشد می دهد 

و فرزندان این خانواده ها کارآمدتر رفتار می کنند و با مشکالت کمتری روبرو هستند.
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کاری  برایش  نمی شود  نخواهد  تاخودش 
کرد!" این جمله در حوزة درمان سوءمصرف 
که  است  بعید  است.  آشنا  همه  برای  مواد 
و  باشید  آشنا  »اعتیاد«  پدیدة  با  نزدیک  از 
به  مبتال  بیمار  یک  مورد  در  را  جمله  این 
کسانی  باشید.  نشنیده  یا  نگفته  سوءمصرف 
که چنین عقیده ای دربارة »ترک« مواد دارند 
از تالِی فاسد آن ناآگاه هستند: باید صبر کرد 
که معتاد به مرحلۀ »عجز« برسد و درخواست 
کمک کند! معنای ضمنی این گفته هم این 
است: شاید الزم باشد صبر کنیم که عوارض 
معتاد  تا  شود  زیاد  آن قدر  مواد  سوءمصرف 
باعث  شود.  درمان  پذیرش  به  »مجبور« 
نگرشی  چنین  که  است  تأسف  و  شگفتی 
افراد یا گروه های دارای عنوان در  در میان 
حوزة درمان اعتیاد غالب است. این کتاب با 
تکیه بر رویکرد »انگیزشی« مقابله با چنین 

نگرشی را هدف می گیرد.

روز  یه  شاید  اما  می افته؛  اتفاق  دیگران  برای  فقط  می کنیم  فکر  همیشه  ما 
همون طوری که برای من اتفاق افتاد برای شما هم اتفاق بیفته. یادمون باشه که 

هیچ کس در هیچ کجا از این بیماری ایمن نیست.

زندگی هر یک از ما سرشار از فراز و نشیب های متعددی است که برخی از 
آنها با کمی تالش حل می شود و برخی نیاز به وقت و انرژی بیشتری دارد .

گاهی اوقات هنگام عبور از گردنه های دشوار زندگی الزم است به خودمان 
انرژی و امید بدهیم. امید یک حالت روانی است که فرد انتظار وقوع رویداد خوب 
را دارد و ضمن احساس کارآیی و ثمربخشی به این باور می رسد که می تواند بهتر 
از قبل به کارهایش رسیدگی کند در این میان پس از استعانت از پروردگار، وجود 
و همراهی دوستان، آشنایان، خانواده و همسر، بسیار خوب، الزم و ضروری است؛ 
اما حقیقت این است که بهترین راهنما و کسی که در این مسیر می تواند به ما 

کمک کند خودمان هستیم.
کتابی که هم اکنون در دست شماست تجربیات نگارنده ای است که با پشت 
سر گذاشتن همین دشواری ها و با امید به زندگی و باال بردن کیفیت آن رابطۀ 

معناداری به زندگی بخشید و با تالش خستگی ناپذیر به پیروزی رسید.
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ما معتقدیم در صورت مشارکت بیماران در امور درمانی خود، نتایج به صورت 
شگرف انگیزی بهبود خواهد یافت. هنگامی که فرد مبتال به سرطان می شود، 
عمومًا اولین اقدام، جستجو در مورد راهکارهای درمانی برای بهبود بیماری و 
افزایش طول عمر بیمار می باشد؛ از این رو در بسیاری از جوامع پرداختن به 
سالمت جنسی در بیماران مبتال به سرطان شاید چندان مهم تلقی نشود، اما 
باید توجه داشت عالوه بر کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان و امکان درمان 
نسبتًا قطعی برخی سرطان ها، موضوع سالمت جنسی یکی از مهمترین جنبه 
های زندگی فردی و اجتماعی و به همین ترتیب عاملی مؤثر در بهبود کیفیت 
زندگی محسوب می گردد؛ بنابراین امروزه توجه به سالمت جنسی در بیماران 
مبتال به سرطان به یک موضوع مرتبط با سالمت همگانی تبدیل شده است. در 

این کتاب در این مورد بیشتر به بحث خواهیم نشست ...

اوقات حزن و خستگی است که غم  کتاب، مونس و غمخوار 
و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند؛ رنج و غم را از آینه ی 
خاطر زدوده و گنجینه ی ذهن را پر از گوهرهای گران بها می کند.

 “ساموئل اسمایلز
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 دانش گیتی

کتاب سبز
کارگردان: پیتر فارلی

نویسنده: نیک واله لونگا، برایان کیوری
لیندا  علی،  ماهرشاال  مورتنسن،  ویگو  بازیگران: 

کاردلینی
محصول امریکا، ۲۰۱۸

برنده جایزه اسکار بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم و 
بهترین بازیگر مرد )ماهرشاال علی(

در دهه ۶۰ میالدی که هنوز پس لرزه های تبعیض 
می-شود  احساس  امریکا  ایالت"های  بعضی  در  نژادی 
بدش  سیاهان  از  که  امریکا  مقیم  ایتالیایی االصل  یک 
دادن شغلش مجبور  از دست  از  ناچار و پس  به  می آید 
مشکل  بشود.  پیانو  معروف  نوازنده  یک  راننده  می شود 

اینجاست که نوازنده یک سیاهپوست بسیار باوقار و

اعتقادات  بین  باید  نیک  اجتماعی است.  جایگاه  صاحب 
متعصبانه اش درباره سیاه پوستان و گرسنگی و فقر خانواده اش 
زندگی اش  عزیزترین های  و  است  وفادار  آنها  به  بسیار  که 
هستند یکی را انتخاب کند. انتخابی که برای او بهای سنگینی 
دارد. کتاب سبز بر اساس داستان واقعی زندگی نیک واله لونگا 

ساخته شده است.
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سال در روز جشن مردگان یاد آنها را با ساز و 
درباره  فیلم کوکو  زنده می کنند.  آواز  و  رقص 
ریشه های خانوادگی و اصالت ها و ارزش هاست 
که با درگذشت افراد کهنه نمی شوند اما وقتی 
پای میگل نوجوان در بین باشد که نمی تواند 
خود را به سنت های کهنه و قدیمی خانوادگی 
تسلیم کند این سنت ها دیگر جواب گو نیستند. 
اسرار  مردگان  جشن  معجزه  که  این جاست 
می کند  برمال  را  خانوادگی  خاطرات  در  نهفته 
و راه میگل نوجوان را روشن و امید او را برای 

زندگی دل خواهش زنده می کند.

کوکو
کارگردان: لی انکریک، دارال اندرسن

نویسنده: لی انکریک، جیسن کاتز
محصول امریکا، ۲۰۱۷

برنده جایزه اسکار بهترین انیمیشن سینمایی و 
بهترین ترانه فیلم.

اگر اهل مکزیک بودید جشن مردگان برای شما 
همان مفهومی را داشت که عید نوروز برای ایرانی ها 
پرستی  مرده  با  همیشه  ما  که  تفاوت  این  با  دارد. 
مکزیک  در  اما  می کنیم  غصه  و  غم  دچار  را  خود 
مردم برای درگذشتگان خود جشن می گیرند و هر 
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ساخت فیلمی بر اساس متنی مثل پیامبر، که سرشار 
از شعر و حکمت و بازتاب دهنده زیباترین جنبه های روح 
انسانیست مثل راه رفتن بر لبه تیغ است. اما راجر آلرز و 
فیلمی  توانسته اند  مهارت  و  استادی  با  پیامبر  تیم سازنده 
بسازند که نه تنها موعظه کننده و حوصله سر بر نیست 
بلکه این قابلیت را دارد که تا لحظه آخر مخاطب را روی 

صندلی میخکوب نگه دارد.
راجر آلرز که قدرت و استادی خود را قباًل در شاه کاری 
مثل شیرشاه )۱۹۹۴(  نشان داده در فیلم پیامبر از دو روایت 
به یک درام  از یک منبر وعظ  فیلم  موازی جهت نجات 
کتاب  موعظه های  تمام  میبرد.  بهره  بیادعا  ولی  جذاب 
درباره مفاهیمی چون آزادی، عشق، ازدواج، فرزندان، کار، 
تعلیم و تربیت، مرگ و... به صورت شعر و تصاویری بسیار 
جذاب که هرکدام با تکنیکی مجزا خلق شده نمایش داده 
می-شوند. مثاًل فصل مربوط به کسب و کار توسط بیل 
پلیمپتون افسانه ای با تکنیک مداد رنگی تولید شده. این 
را  فیلم  و  میکند  جلوگیری  تصاویر  یکنواختی  از  راهکار 
 ۹ از  آلرز  راجر  جز  به  فیلم  مي دهد.  نجات  شدن  کند  از 

کارگردان دیگر هم بهره می برد که این خود نشان دهنده

پیامبر
کارگردان: راجر آلرز

محصول قطر، ۲۰۱۴
بر اساس کتاب »پیامبر« 

اثر جبران خلیل جبران

فیلم  درباره  نکته  مهم ترین  است.  اثر  این  عظمت 
این است که تمام این ۹ بخش کاماًل در راستای  پیامبر 
روایت اصلی قرار دارند و به زیبایی در داستان اصلی هضم 
مي شوند. نهایت هنر آلرز در همین است که داستان پیامبر 
را هم از یک اثر پند و اندرزی به یک درام زیبا و بی تکلف 

ارتقا مي دهد
کتاب  ذات  در  )که  داستان  شدن  تکه تکه  از  هم  و 
پیامبر وجود دارد( پیشگیری میکند. فیلم پیامبر حتا اگر از 
ستارگانی همچون لیام نیسن، سلما هایک و آلفرد مولینا 
تأثیرگذار بود.  ادعا و  هم بهره نمیبُرد همچنان زیبا، بی 
فیلمی که ارزش دیده شدن، اشک ریختن و در نهایت به 
اندوهی سازنده و تزکیه کننده دچار شدن را دارد. مخاطب 
فیلم پیامبر نه تنها کودکان، نه فقط پدر و مادرها و معلم ها، 
را که  پیامبر حلقه گمشده ای  انسان ها هستند.  بلکه همه 
نبودنش باعث همه رنج و دردهای انسان امروز شده نشان 
را  گمشده  حلقه  آن  فیلم  دیدن  از  بعد  امیدوارم  می دهد. 

کشف کنید.
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سرگذشت شگفت انگیز املی پولن
کارگردان: ژان پیر ژونه

نویسنده: گیلم لورن، ژان پیر ژونه
محصول فرانسه، ۲۰۰۱

جایزه   ۵۹ نامزد  اسکار،  جایزه   ۵ نامزد 
جشنواره های  از  جایزه   ۶۶ برنده  و  بین المللی 

گوناگون.

اگر از من بپرسند ۱۰ فیلمی که قبل از مردن 
باید دید کدام هستند بدون شک یکی از اّولین 
است.  »املی«  فیلم شگفت انگیز  پیشنهادهایم 
واقعی  زندگی  از  جنبه هایی  نشان دهنده  املی 
معمواًل  عادات  و  روزمرگی  زیر  در  که  هستند 
مانده اند.  پنهان  ما  زندگی های  پاگیر  و  دست 
املی پولن تلنگری جدیست به جنبه خالق وجود 
انسان. حتی آدم های معمولی هم می توانند، و 
این  بهتر است، خالقانه زندگی کنند. چرا؟ به 
قلبًا  هیچکس  امروز  دنیای  در  که  ساده  دلیل 
ریشه  و  نیست  راضی  خود  زندگی  از  عمیقًا  و 
غیرخالقانه  زیستن  در  می تواند  نارضایتی  این 
خالقی  موجودات  زمانی  انسان ها  ما  باشد.  ما 
بودیم اما اکنون گرفتار جنون سرعت شده ایم. 
املی با لحنی صمیمانه و دوست داشتنی نشان 
خوب  برای  سادگیست.  در  خالقیت  می دهد 
همچون  را  آن  نیست  نیازی  کردن  زندگی 
به  آمیز  جنون  سرعت  با  ترمز،  بدون  ماشینی 

سمت هدفی نامعلوم به پیش راند. 
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مهرک اخص

ترمینال

هرایستگاه  معمول  طبق  ایستگاه  به  اتوبوس  رسیدن  با 
بلند  برپا شد و مسافرها جابه جا شدند. عده  اي  ولوله اي در آن 
شدند که پیاده شوند و عده اي دیگر سعي در پیدا کردن جایي 
مي کرد  سعي  که  لبخندي  با  فهیمه  مي  کردند.  نشستن  براي 
طبق عادت همیشگي روي لبش نگه دارد، این حرکات را از زیر 
نظر مي گذراند. مسافرهایي که مقصدشان این ایستگاه بود، پیاده 
شده بودند و حاال نوبت آن هایي بود که مقصدشان ایستگاه بعد 
است ، جلو بروند و عده  اي هم سوار شوند. سروصداي خنده ي 
دو دختر به گوشش رسید. آنها از پله  ي اتوبوس باال مي آمدند. 
شاد  این ها  مثل  نمي تواند  چرا  که  داشت  تعجب  جاي  برایش 
باشد. حتي وقتي مي خواستند خود را از میان مسافران ایستگاه 
صداي  هم  باز  بیایند،  اتوبوس  ته  به  و  دهند  بعدي،عبور 
مقابل  درست  دبیرستاني  دختر  دو  نمی شد.  قطع  قهقهه شان 
صحبت  گرم  دوباره  و  ایستادند  سرش  باالي  فهیمه  صندلي 
شدند. اتفاقات داخل کالس و مدرسه را تعریف مي کردند. براي 
فهیمه قابل فهم نبود. آنها مگر با هم سرکالس نبودند، پس چرا 
دوباره راجب همان موضوع صحبت می کنند و میخنند. براي او 

جاي هیچ لبخندي نبود، چه برسد به قهقهه. ترجیح داد دوباره 
به الک خودش فرو رود. سرش را به سمت پنجره چرخاند و باز 

در خود فرو رفت و با افکارش تنها شد. با خود گفت:
» چرا باید با من اینکارو بکنه؟ مگه من چیکارش کردم؟چرا؟ 
مگه کیه؟ مگه میشه یه آدم اینقدر خودخواه باشه؟ واقعًا آدمه؟ 
دیگر  مي  بره؟«  لذت  آزار کسي  از  اینقدر  خدانمي ترسه؟چرا  از 
دختران.  قهقهه ي  حتي صداي  نمي رسید،  گوشش  به  صدایي 
شاید اصاًل نمي دیدشان ، وقتي به این چیزها فکر میکرد ، انگار 
او و دنیاي اطرافش کشیده مي شد.گاهي وقت ها  دیواري بین 
آنقدر نیست مي شد که یکباره با صداي راننده اتوبوس به خود 
مي آمد و مي دید به ترمینال رسیده است و باید مسافتي را که 
آمده پیاده برگردد. آنقدر غرق بود که درست بعد از بسته شدن 
دهان راننده دوباره به زندان افکارش برمي گشت و لحظه اي که  
پیاده مي شد، انگار آنها را در هر پله طبقه بندي مي کرد تا بهتر 

به آنها بیاندیشد. 
بوي دود اتوبوس  ها بیني اش را مي سوزاند. احساس تنگي 
خفگي  آن همه  از  تا  کرد  تندتر  را  گام هایش   . مي کرد  نفس 
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خالص شود. هرچه فکر مي کرد نمي توانست باورکند که چطور 
او به خود اجازه داده است بي آنکه با او برخوردي داشته باشد در 
مورد او نظر دهد و به او تهمت بزند.  چقدر در چشمش احمق 
بنظر مي رسید. آن هم چه نظري: برآورد ایمان ، عفت یک نفر. 

قلبش به دردآمد.اشک توي چشمش حلقه بست. در دل گفت:
متوجه  مي آمد  که  همین طور  مي سپارمش.«   خدا  به   «
از ترمینال روي  . کنار زباله هایي که در گوشه اي  کالغي شد 
داشت  گربه اي  نشست.  زمین  به  بودند،  شده  ریخته  آسفالت 
آنجا البالي زباله ها پرسه میزد.کالغ نزدیک نشست و یواشکي 
باز  بود  که  آشغال  آن همه  با  گربه  برداشت.  زباله ها  از  سهمي 
به سمت کالغ هجوم آورد، کالغ تکه اي برداشت، پرید و رفت. 
فهیمه خنده اش گرفت . کالغي که معروف بود به قاپیدن جواهر 
حاال بر سر دزدیدن تکه  زباله اي  این طور به زمین مي نشست و 
گربه طناز و ملوس هم این طور با آن قیافه ي چرک و با آن ولع 

البالي زباله ها وول مي خورد و نزاعشان سرچه؟
این آسمان پردود و این هواي سنگین و اتوبوس هایي که 
هیچ  ریخته،  بهم  دنیا  چیز  همه  بودند.  زده  حصار  را  ترمینال 
را  سنگي  هیچ  گفت:»  خودش  به  و  نسیت  سرجایش  چیز 
نگذاشتند، روي سنگي بند شود. عجب ول وشویي است. عالوه 
بر قحطي انسانیت، قحطي اصالت هم هست. زنده و زندگي اي 

را نمي بیني. دنیا وارونه شده است.« قلبش آرام گرفت. 
فقط آدم ها نبودند که عوض شده بودند، آسمان و زمین و 
حیواناتش هم رنگ عوض کرده بودند. پس قضاوت آن زن ، 
راه دوري نمي رفت.جاي تعجب نداشت. به از هم پاشیدگي دنیا 
و زندگي پوزخندي زد. چقدر ارزش ها رنگ باخته بودند و همه 
همه  بود.  مسخره اي  مهماني  مي رفت.  حقارت  سمت  به  چیز 
نگاهاشان در پي جستجوي نقصي در دیگري بود تا او را تحقیر 
کند و خود را باال ببرد. همه چیز مصنوعي و مضحک بود. در 
حالي که بیني اش را محکم با چادر گرفته بود تا بوي تند دود 
و زباله کمتر آزارش دهد، لبخندش را پنهان کرد  و با گام هاي 
را  این ها  او  که  حاال  مي کرد  شد. حس  خارج  ترمینال  از  بلند 
مي فهمد ، جاي شکرش باقي است، که او هم مثل بقیه رنگ 

نباخته است. 
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گپ و گفتی با جناب آقای دانش گیتی    در خصوص سبک زندگی سالم
سبک زندگی سالم یکی از عناصر اصلی زندگی روزمره 

 می باشد. چرا که تعیین کننده ی روند چرخه ی معیشت است 
امروزه سبک های متفاوتی از زندگی رواج پیداکرده اند که 
برخی از آنها مخرب و برخی دیگر موثر واقع شده اند . در این 
خصوص ما با دو  فرد فرهیخته و صاحب نظر از دو دیدگاه 

تخصصی منفک به این موضوع می پردازیم . 
ابتدا به دیدگاه جناب آقای گیتی نسبت به سبک زندگی 

سالم می پردازیم:
باشند.  می   ۱۳۵۹ ماه  تیر  یکم  متولد  گیتی  دانش  آقای 
و  تصویرسازی   ، زیبا  های  هنر  ایشان  دانشگاهی  ی  رشته 
گرافیک بوده است و فعالیت شغلی ایشان در زمینه تولید فیلم 
از   . باشد  کارگردانی  می  و  نویسندگی  قالب  در  انیمیشن  و 
عالیق ایشان می توان به ورزش و موسیقی و خواندن کتاب 
اشاره نمود .و یکی از ویزگی های منحصر به فرد ایشون فعال 

بودن در حوزه ی محیط زیست می باشد. 

حیطه ی  به  توجه  با  شما  دیدگاه  از   : سوال  درخصوص 
تخصصی خود چگونه میتوان سالمت را در جامعه گسترش 

داد ؟ این گونه پاسخ می دهند
فرهنگ  و  آموزش  امر  در  می تونه  بیشتر  من  ی  حرفه 
مدیاهای  طریق  از  یعنی  درواقع   . کند  کمک  بیشتر  سازی 
جدید، انیمیشن ، وبسری ، فیلم های کوتاه  ، داستان های کوتاه 
محصوالت  این  مجموعه ی  از   . تاثیرگذار  کوتاه  آیتم های  و 
میشه کمک گرفت در زمینه ی حوضه ی تخصصی بنده و افکار 
اون  واقع  در   . آسیب شناسی ها  و  درست  رفتارهای  و  درست 
چیزی که باعث شده خیلی از نارسایی ها و مشکالت در جامعه 
و خانواده ها دیده شود  و به آنها عادت کنیم را می توانیم  با این 
ترفند اصالح کنیم  . همانند عادت های ترافیکی و رانندگی ، 
رفتار کردن در طبیعت و ...... بنابرابن آموزش در این حوزه با 
توجه به تخصص بنده می تواند بسیار موثر واقع شود چرا که 

سبب بروز سالمتی بیشتر و کاهش آسیب ها می شود .
درخصوص اینکه آیا سبک زندگی شما سالم است ؟ نظر 

شما در این خصوص چیست ؟ می گویند :
سبک زندگی من بیشتر درخصوص ذهنی و تئوری سالم 
است یعنی اعتقاد دارم یکسری چیزهایی که درست هست رو 
میشناسم و بهشون پایبندم اما در عمل به واسطه ی یکسری 
عادت هایی که عمری بهشون خو گرفتم یک مقدار سخت تر 
است مثال می دونم که باید ورزش کنم و چه ورزشی رو هم باید 
انجام بدم و حتی شروع هم می کنم اما معموال در ال به الی 
مشغله و گرفتاری های زیاد کاری و زندگی معموال گم می شود 
یا تداخل باهاش پیش می آید که اولویت پیدا می کند به ورزش 

که قاعدتا نباید این چنین باشد . 
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غذایی  چه  که  است  مهم  برام  خیلی  تغذیه  لحاظ  از 
می خورم و این غذا ها دارای چه مواد غذایی می باشند .

روی فیلم هایی که میبینم موسیقی که گوش میدم و 
یا کتاب هایی که می خونم دقت می کنم .

یک  بلکه  نیست  خود  آزار  یا  محدودیت  ها  کار  این 
انتخابی است که مبتنی بر عالقه می باشد . 

و در آخر فرمودند که از همه ی چیزهایی که آدم های 
را دچار شرطی  آدم ها  و  آورد  بار می  را سطحی  اطرافم 
شدن میکنند و سبب می شوند کخ افراد در موقعیت های 

مشابه به یک صورت عمل کنند  بی زارم .
و یکی دیگر از چیزهایی که سبب انزجار بنده می شود 
از پیش  از یکسری فرمول  این است که همه ی آدم ها 

تعیین شده و بدون خالقیت زندگی کنند 
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زهرا زخوش لهجه

حال خوب 

گل در بر ومی در کف و معشوق بکامست 
سلطان جهانم به چنین روز غالمست  

زهرا خوش لهجه 

پرنده برای حال خوب ودل خوش به کمی دانه و جرعه 
ای آب و شاخه ای بر درخت محتاج است .تا پایان عمر نه 

بیش میخواهد و نه اندک .
از میان همه مخلوقات عالم تنها بشر است که نیاز های 
امروزش با نیاز های روز ازل او بسیار تفاوت پیدا کرده است 
. آنچه امروز به چشم بشر خوش میاید وبرای رسیدن به آن 
کوشش میکند بیشتر در مادیات خالصه میشود .آنچنان که 
می کوشد به مقصود دست نمی یازد .اندیشه بشر کنونی پی 
دست اندازی به پول وثروت است ،که قلبی آرام ورودی شاد 
تجربه کند .اما آنچه پدید می آید خستگی ون امیدی است 
.چرا که جنس روح انسان از مادیات نیست تا بتوان آن را با 

مادیات تکمیل کرد وبه سکون وآرام رساند .
آرامش در گرو  به  اندیشمندان گذشته رسیدن  در میان 
رها کردن دنیا و متعلقاتش بود وفکر می کردند، هر چه دنیا 

گریز تر بهتر.اما سختی مسیر هرکسی را جذب نمی کرد.
در هر کار راهی میانه روی، عدالت و اعتدال مناسب ترین 

ونه  آزرده شود  دنیا که جسم  از  فارغ  آن چنان  نه  است.  راه 
آن چنان غرق در دنیا که روح فرطوط شود.

شادی  که  این است  کرده ام  تجربه  امروز  تا  من  آنچه 
ونشاط درون من است . خداوند آن را برای من قرارداده است. 
این  گذاشتن  نمایش  به  برای  محرکی  فقط  بیرون  اتفاقات 
شادی هستند . مثال داشتن وسایل رفاهی یا تفریح موجب 
بروز حس شادی می شوند نه ایجاد آن. همین طور مشکالت 

موجب بروز خشم و غم می شوند نه ایجاد آن.
لیست  در  را  می کنیم شادی  انتخاب  که  ما هستیم  این 
رفتارهای روزانه خود قرار دهیم یا غم را .گاهی بروز هیجان 
،یعنی  باشد  با محیط  رابطه  ایجاد  نوع  بعنوان یک  می تواند 
دیگران  با  ارتباط  برقراری  برای  ما  می کند  ایجاب  شرایط 

تصمیم بگیریم که چه هیجانی داشته باشیم .

زهرا خوش لهجه 
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انسان از ۴ عنصر باد وآب و خاک و آتش 
طبیعی  عناصر  این ها  وهمه  شده  تشکیل 
هستند. برای حال خوب به این نکته توجه کنید 
،تماشای آب یا شنا یا آب بازی چقدر حال تان 
را خوب می کند. وقتی نسیم به صورت و مو 
هایتان می خورد چقدر لذت بخش است. بازی 
با شن کنار ساحل قدم زدن در آن یا تماشای 
کوه هایی که برنگ خاک هستند ویا تماشای 
کویر ولمس شن داغ آن چگونه شما را مسخ 
اعماق وجودت می کشید. از  نفسی  و  می کند 

می کند،  خیره  را  چشمانتان  آتش  شعله های 
و  می کند  دعوت  وآرامش  سکوت  به  را  شما 

گرمایش به شما حس امنیت می دهد .
با کمی دقت می توانیم به اصل خود برگردیم 
وزندگی را بگونه ای دیگر رقم بزنیم. آن گونه 

که شایسته است .
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مهدی اسامعیلی راد
متولدین فروردین

احساس پریشان حالی و پشیمانی در شما دیده می شود که بهتر است با برنامه ریزی دقیق و 
منظم پیش بروید تا زندگیتان را به خوبی و خوشی بسازید و خود را از مشکل نجات دهید. فکر 
انجام کار جدیدی را در سر دارید و به این فکر هستید که کارتان را رها کرده و حرفه جدیدی 
را برای خودتان آغاز کنید. اگر چنین نیتی دارید امروز باید کمی وقت گذاشته و در این مورد 
به طور جدی تحقیق کنید. شما باید در کنار نیازی که به استقالل کاری احساس می کنید 
شجاعت الزم برای این کار را نیز در اختیار دارید، پس از آن بهره ببرید. زندگی شما به سوی 
تعادل پیش می رود، شاید کمی طول بکشد تا به ثبات مورد نظرتان برسید، ولی مهم این است 

که باالخره خواهید رسید. 

متولدین اردیبهشت

صادقانه با اطرافیان خود برخورد کنید تا بتوانید زندگی تان را به نحو احسن بسازید و مشکالت آینده 
تا شادمانی نصیبتان شود. کمتر  برای خوشبختی خود در زندگی تالش کنید  ببرید.  بین  از  را  تان 
فعالیت کردن و بیان کردن احساساتتان باعث ناراحتی شما می شود، برای آنکه معمواًل برایتان راحت 
اکنون  این شما  با وجود  است که مشکالت را حل نشده رها کرده و در موردشان صحبت نکنید. 
می توانید به پیشرفت احساسی مهمی دست یابید، اما نمی توانید با موانعی که وجود دارند مقابله کنید. 

متولدین خرداد

از توانایی های خود به خوبی در زندگی استفاده کنید تا بتوانید آینده تان را به خوبی و خوشی 
به  تا  نباشید  ببرید سعی کنید؛ نگران  بین  از  تان  را در زندگی  بسازید، و مشکالت سختی ها 
خوشبختی آرامش برسید. درگیر وقایعی هستید که در اطراف تان اتفاق می افتند و تا زمانی که 
از حرکت باز نایستید همه چیز عالی به نظر خواهد رسید. ممکن است فکر کنید که احساسات 
تان مانع راه تان هستند. شاید بهتر باشد از سرعت تان کم کنید تا بتوانید شرایط موجود را بهتر 
زیر نظر بگیرید. سعی کنید به قلب تان رجوع کنید تا همه چیز بهتر بر شما آشکار شود، به این 

ترتیب می توانید تفاوت را حس کنید.ا
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متولدین تیر

اخالق و رفتار درستی با اطرافیان تان داشته باشید تا بتوانید به هدفهایتان برسید موفقیت 
بیاورید و خودتان را به شادمانی و آرامش در زندگی نزدیک  و سربلندی را در آینده به دست 
کنید. امسال برای شمایی که خردادی هستید وقت آن است که دوباره به سراغ رویایی که چند 
وقت پیش به شما انرژی بسیاری داده بود ولی حاال آن را کنار گذاشته اید بروید. شاید وظایف 
و مسئولیت های روزمره تان شما را از رسیدگی و توجه به آن باز داشته باشند، ولی اگر خوب 
فکر کنید می بینید نقشه هایی که قبال برای این رویایتان کشیده بودید خیلی هم واقع گرایانه 

نبوده اند.

متولدین مرداد

سعی کنید فرد مورد اعتماد در بین اطرافیان تان باشید هیچگاه با افشا کردن راز دیگران 
به خواسته های خود نخواهید رسید بلکه خودتان را در بین اطرافیان تان فردی بی اعتمادی 
نشان خواهید داد و مشکالت بزرگی برای خود به وجود می آورید. از استعدادها و خالقیت 
های تان به خوبی استفاده کنید تا بتوانید مشکالت خود را از بین ببرید و به تمام هدف های 
تان دست پیدا کنید. شما فرد موفقی در زندگیتان میشوید پس بهتر است خودتان را فرد 
بی انگیزه ندانید. برنامه ریزی کردن برای اهداف بلند مدت برایتان مشکل ساز خواهد بود، 
چراکه زندگی شما در حال تغییر کردن است و شما نمی توانید دقیقًا بفهمید که چه چیزهایی 

برایتان مهم تر هستند

متولدین شهریور

اتفاقات خوب و دل انگیزی برایتان در زندگی رخ خواهد داد که شما را به هدف و آرزوهایتان 
می رساند، مشکالت شما را از بین می برد و خوشبختی و نشاط را در زندگی شما سرازیر می کند. 
دوست ندارید نقطه ضعفتان را برمال کنید، برای این که کسی به نقطه ضعف های شما پی نبرد 
سعی می کنید فوراً وارد عمل شوید و این پا و آن پا نکنید. اما امروز ممکن است نتوانید به این 
ترتیب عمل کنید، زیرا بیشتر تمایل دارید به کارهایی که می توانید انجام دهید فقط فکر کنید و 
به مرحله ی عملی کردن افکارتان نزدیک نمی شوید. چیزی که اکنون مانع راه تان شده است 
شک و تردید نیست، بلکه تصمیم دارید بهترین و کارآمدترین گزینه را برای قدم بعدی انتخاب 

کنید.
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متولدین مهر

 با کارهای نادرستی که در زندگی خود انجام می دهید فقط خودتان را به نابودی و شکست 
خواهید انداخت و مشکالت بزرگی در آینده برایتان رخ خواهد داد سعی کنید؛ با احتیاط کارهایتان 
را انجام دهید تا مرتکب اشتباهی نشوید. میل شدیدی نسبت به تکمیل کارهای نیمه تمام خود 
احساس می کنید و آماده اید تا انرژی بسیاری را در این راه صرف کنید. البته کارهای دیگری 
هم هستند که امروز به توجه و رسیدگی شما نیاز دارند و همین باعث می شود مجبور باشید 
انرژی بسیاری را صرف کنید. با این حال به زودی به خاطر به انجام رساندن کارهایتان احساس 
شادی بسیاری خواهید داشت. برای شما که عاشق ثبات و مداومت هستید رابطه ای که از آزمون 

گذشت زمان سربلند بیرون آمده باشد از ارزشی فوق العاده برخوردار است.

متولدین آبان

خبری خوب و خوش از طرف یکی از اطرافیان تان دریافت خواهید کرد که باعث خوشحالی و آرامشی 
خاصی برای شما می شود، موفقیت و سربلندی را در زندگی برایتان به وجود می آورد و شما را به 
اداره های  و  دیگر، شرکت ها  افراد  که  تجاری  معامله های  در  است  برایتان الزم  رساند.  می  هدفتان 
دیگر را هم درگیر می کنند شرکت کنید. الزم است که با شریک کاری خود خیلی صمیمانه صحبت 
کنید، وگرنه مجبور خواهید شد تمام بار زحمات را خودتان به دوش بکشید. وقتی این مشکالت ظاهر 

می شوند فرار نکنید، وگرنه آنها روز به روز بزرگتر و پیچیده تر می شوند.

متولدین آذر

اسرار زندگی خود را هیچگاه به کسی بازگو نکنید زیرا شما را به نابودی و شکست می اندازد 
و مشکالت بزرگی برایتان به وجود می آورد، از شما سوء استفاده می کند و برایتان غم و اندوه 
با مشغله  باید  امسال هم مثل ماههای دیگر  تیر ماه  آورد. در  به وجود می  آینده  فراوانی در 
های زیادی دست و پنجه نرم کنید، با این تفاوت که شما زن و مرد متولد آذر در تیر ۱۳۹۸می 
توانید طوری رفتار کنید که مشغله های زیاد اذیت تان نکند. انتخاب با شماست؛ به جای این 
که خودتان را در همه ی مسایل درگیر کنید، بهتر است فقط با یک لبخند آن ها را پشت سر 

بگذارید.
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متولدین دی

به اعصاب خود در زندگی مسلط باشید و هیچگاه در مواقع عصبانیت تصمیم گیری برای 
خود نداشته باشید زیرا باعث می شود به دردسر های فراوانی مواجه شوید، و مشکالت بزرگی 
در آینده برای خود به وجود بیاورید. امروز ذهن شما به صورت فوق العاده ای سریع و با دقت 
عمل می کند و ایده های جدیدی برای شروع کارها و پروژه های تازه به فکرتان خواهند رسید. 
خوشبختانه انگیزه شما نیز در سطح باالیی قرار دارد و شجاعت کافی برای ریسک کردن در 
صورت لزوم را نیز در اختیار دارید و هیچ عجیب نیست اگر بخواهید غیر ممکن ها را به دست 
بیاورید. دوستان و اطرافیان شما در هر کاری که بخواهید انجام بدهید نقش پررنگی را ایفا 

خواهند کرد، اجازه ندهید این نقش آنها بازدارنده باشد.

متولدین بهمن

شخصی وارد زندگی تان می شود و شما را راهنمایی می کند تا بتوانید موفقیت را به دست 
بیاورید و خودتان را از مشکالت و سختی ها نجات دهید بهتر است به توصیه های آن شخص 
رفت  خواهد  بین  از  زود  خیلی  تان  زندگی  مشکالت  شود.  نصیبتان  سربلندی  تا  بدهید  گوش 
شخصی مورد حمایت شما قرار می گیرد تا بتوانید خودتان را از مشکالت نجات دهید و به سوی 

آرامش و آسایش در حال حرکت باشید، پس بهتر است ناراحتی به دل خود راه ندهید.

متولدین اسفند

غرور و تکبر را از خود دور کنید و در زندگی هیچ گاه به اطرافیانتان اتکاء نداشته باشید، 
سعی کنید؛ با شجاعت کارهایتان را انجام دهید تا مشکالت تان از بین برود و بتوانید خواسته 
هایتان را خیلی زود عملی کنید. اگر مرد یا زن متولد اسفند هستید اوضاع پولی و مالی شما 
بهم خورده دیده می شود مشکالت بزرگی در آینده برای خود به وجود خواهید آورد و به نابودی 
و شکست مواجه می شوید، سعی کنید؛ حواستان را جمع کنید و از افراد دانا کمک بگیرید. در 
این ماه ممکن است کسی با افکار شما همگام شود، اما این قدر درگیر رسیدن به اهداف تان 

هستید که اصال متوجه نخواهید شد.
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بهنوش منازیان

به  ایران  در  که  ادوپرفیوم  غلظت  با  ارکید  بلک  فورد  تام  عطر 
اشتباه با غلظت و نام ادکلن تام فورد بلک ارکید یا تام فورد مشکی 
شناخته می شود به سفارش شرکت تام فورد توسط شرکت عطرسازی 
جیوادان در سال ۲۰۰۶ طراحی معرفی شد. عطری خاص که پیشنهاد 
عطر  این  شود،  استفاده  وی ژه  مراسم های  و  میهمانی ها  در  می کنیم 
به عنوان رایحه ای زنانه طراحی شده است اما در ایران و کشور های 
حوزه خلیج فارس به دلیل استفاده از ترکیبات مشک در میان آقایان 
نیز محبوب است. هرم بویایی عطر ادوپرفیوم تام فورد بلک ارکید در 
رایحه ی ابتدایی با رایحه  ی یاس فرانسوی، قارچ توبر، یالنگ یالنگ، 
انگور سیاه، پرتقال ماندارین، ترنج، لیمو و یاسمن آغاز می گردد، سپس 
در رایحه ی میانی با رایحه ي یاس، یالنگ یالنگ، یاسمن، ارکیده، 
نیلوفر، ادویه و رایحه های میوه ای ادامه می یابد و در رایحه ی پایانی 
سفید،  مشک  وانیل،  خس،  خس  عنبر،  صندل،  چوب  هندی،  نعناع 
شکالت مکزیکی و بخور خوشبو تکمیل کننده رایحه این عطر زنانه 
می باشند و در گروه بویایی شرقی گلی قرار می گیرد. عطر تام فورد 
بلک ارکید زنانه با طبیعت گرم و طعم شیرین و کمی تلخ گزینه ای 
پخش  از  رایحه  این  می باشد،  سرد  فصول  در  استفاده  برای  مناسب 
بوی عالی و ماندگاری خوبی برخوردار است. طبق آمار به دست آمده 
زنانه  این عطر  برای مخاطبان  پیشنهاد شده  کاربران جهانی سن  از 
باالی سی سال می باشد، اما در کشورهای مختلف سنین عالقمند به 
این رایحه متفاوت است و در میان جوانان نیز محبوب است و حتی 
در کشورهای عربی و ایران بیشترین مخاطب را در میان آقایان دارد. 
در پایان می توان به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط اقلیمی 
متفاوت در نقاط مختلف جهان و تفاوت آداب و رسوم و فرهنگ ها، 
تقسیم بندی رایحه ها به لحاظ سن، زمان و مکان و فصول مناسب 
جهت استفاده صحیح نیست و تنها به عنوان یک نظر و پیشنهاد قابل 

قبول می باشد.  

یالنگ  یاس-  ترنج-  و شیرین(:  ابتدایی)گرم  رایحه  ی 
یالنگ- انگور سیاه- پرتقال ماندارین- یاسمن- لیمو

میوه ای-  رایحه های  تلخ(:  و  میانی)گرم  رایحه ی 
یاسمن- ارکیده- ادویه- یاس- یالنگ یالنگ- نیلوفر

هندی-  نعناع  خس-  خس  پایانی)مالیم(:  رایحه ی 
وانیل-  صندل-  چوب  مکزیکی-  شکالت  سفید-  مشک 

بخور خوشبو- عنبر

تیر ماهی ها  شخصیتی تطبیق پذیر و احساساتی دارند اما همزمان ذاتی وحشی 
و فریبنده هم دارند. عنصر مرتبط با این ماه آب است و برای راضی کردن وجه 
رمانتیک شخصیت این افراد بهتر است از عطر یاسمن، پاتچولی، دارچین، جوزهندی، 

لیلی و یالنگ یالنگ استفاده کنند.
چند نمونه از عطر های مناسب برای خانم های متولد تیرماه

عطرهایمخصوصخانمهایتیرماهی
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کاچارل نوا عطری است خنک و دلپذیر که با رایحه نیمه شیرین، 
شاداب و حس تمیزی از گلهای صدتومانی و فریزیا، رایحه های سبز 
و مشک آغاز می شود. رایحه ای مالیم، زنانه و خوشبو با ساختاری 
عامه پسند و دلپذیر. با گذر زمان رایحه ی عطر کمی شیرین تر شده 
با همین روند  و حس گل ها مشخص تر و قوی تر می شوند و عطر 
ماندگاری  و  متوسط  بوی  پخش  نوا  کاچارل  می رود.  پیش  انتها  تا 
مناسبی دارد و انتخاب شایسته ای جهت مصرف روزانه در فصل های 

بهار و تابستان می باشد.
گل  هلو-  سبز-فریزیا-  رایحه های  آلو-  ابتدایی:  رایحه ی 

صدتومانی- مشک
رایحه ی میانی: چمن- گل یاس- سوسن- یالنگ یالنگ- گل 

برف- گل رز
توتکا-وانیل-  ی  دانه  صندل-  چوب  پایانی:گشنیز-  رایحه ی 

قهوه- بخور- چوب درخت سدر

این عطر با الهام از خیاالت نفسانی یک زن ساخته شده 
در  می کند.  دعوت  توهمات  این  کردن  رها  به  را  شما  و 
واقع نینا ریچی پذیرای رویا های یک زن در وفق دادن با 
این  فرموالسیون  و  است. طراحی  نفسانی اش  خواسته های 
عطر توسط عطرساز مشهور » فرانسیس کورکجیان « انجام 
این عطر،  استوانه ای و طالیی رنگ شیشه ی  شده است. در 
اولین چیزی است که توجهتان را به خودش جلب می کند. 
این در با شیشه ی دورنگ اکستسی هماهنگی خوبی داشته 
از  بطری  درون  بی رنگ  مایع  افزوده است.  آن  زیبایی  به  و 
به راحتی دیده می شود. دور گردن بطری  روی شیشه ی آن 
پارچه ی ساتن مشکی کار شده که وزن رنگی خوبی  یک 
اکستسی  از  اسپری  اولین  می دهد.به محض  آن  ترکیب  به 
روی پوست و در محل نبض یا لباستان بوی فلفل صورتی، 
میوه ای  ترکیب  این  خواهید کرد.  احساس  را  گالبی  و  هلو 
شیرین و کمی تند، انرژی و شادی را به شما هدیه می کند. 
یاسمین  رز،  گل  وجود  با  میانی  رایحه های  مدتی  از  پس 
بوی  می گیرند.  را  آغازی  رایحه های  جای  قرمز  تمشک  و 
فرستاده و حس  به سوی شما  را  مثبت  انرژی  های  رز،  گل 
هماهنگی و امنیت خوبی را در شما ایجاد می کند. پس از 
به جای  پایانی  رایحه های  جانشینی  شاهد  طوالنی  مدتی 
رایحه های میانی خواهید بود. این رایحه ها از ترکیب بنزویین، 
چوب سدر ویرجینیا، مشک، عنبر، کارامل، گیاه پاتچولی و 
وانیل تشکیل شده اند. بوی گرم مشک، اعتمادبه نفس شما 
را تقویت می کند. بوی شیرین کارامل و وانیل هم به شادی 

و نشاط رایحه های ابتدایی اضافه می شود.
رایحه ی ابتدایی: فلفل صورتی- هلو- گالبی

رایحه ی میانی: رز-گل های سفید-گل یاس-تمشک
سدر-  درخت  چوب  بنزوئین-  صمغ  پایانی:  رایحه ی 

مشک- کهربا- کارامل- نعناع هندی-وانیل
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، ورزشکار و همیشه در  باال  اعتماد به نفس  با  آقایان  براای 
حرکت و تکاپو خلق شده است که با بوی تازگی و خنک خود ، 
انرژی مثبت و حس خوش بینانه ای را به مصرف کننده القا کرده 
و او را با خود به دنیا ی شیرین و  بسیار ساده و مینیمال طراحی 

شده است. روی بطری نام دلپذیری می برد.بطری 
و نشان تجاری بنتون را مشاهده می کنید. مایع بی رنگ درون 

بطری از روی شیشه ی شفاف آن به خوبی دیده می شود. در 
شیشه  روی  به خوبی  ساده اش  و  استوانه ای  شکل  با  بطری 

سوار شده است.به محض اسپری کردن   
   روی پوست و محل نبضتان بوی نارنج، پرتقال ماندارین و 
فلفل را استشمام خواهیدکرد. این ترکیب مرکباتی و تند، تازگی 
و انرژی فراوانی را به شما و اطرافیانتان منتقل می کند. در ادامه 
و پس از مدتی، رایحه های میانی از راه رسیده و جای رایحه های 
از اسطوخودوس، گل شمعدانی  رایحه ها  این  را می گیرند.  آغازی 
و  شادی  ترکیب  این  شیرین  بوی  شده اند.  ساخته  سدر  و چوب 
هیجان ویژه ای را در شما ایجاد می کند. پس از مدتی طوالنی، 
پایانی خواهند داد.  رایحه های میانی جای خود را به رایحه های 
رایحه های پایانی از عنبر، دانه ی تونکا و وانیل تشکیل می شوند. 

این ترکیب تند و طبیعی، شورونشاط را به شما هدیه می کند.
رایحه ی ابتدایی: ترنج-ماندارین- فلفل سیاه

رایحه ی میانی: اسطوخودوس-گل شمعدانی- سدر
رایحه ی پایانی: وانیل-لوبیا تونکال- عنبر

عطرهایمناسببرایآقایانمتولدتیرماه



83

اه
رم

عط
 -

ی 
رم

رگ
س

تند  و  شرقی  ای  رایحه  با  شد،  خلق   ۲۰۱۳ سال  در 
انتخاب عالی برای فصول سرد سال می باشد . این ادکلن 
اسطوخودوس،  رایحه ی  بیشتر  ترکیب خود  در  که  مردانه 
وانیل، عنبر و فلفل سیاه را آشکار می کند با بطری مشکی 
رنگ خود بهترین کادو به مردی جذاب و فریبنده می باشد.
گرمای لطیف و دلپذیر این محصول در شب  های سرد و 
برفی زمستان کامال به دل می نشیند. . این بطری در ندارد. 
پس با خیال راحت و بدون نگرانی درباره ی گم شدن در 
استفاده کنید. روی بطری، خطوط عمودی و موازی زیبایی 
کار شده که زیبایی این عطر را دوچندان می کند. وقتی آن 
را روی پوست و محل نبض یا لباستان اسپری کنید، متوجه 
و  فلفل سیاه، گل الدن، اسطوخودوس، عنبر  نارنج،  بوی 
وانیل خواهید شد. شیرینی و تندی این نت ها، باعث ایجاد 
هیجان و شادی در شما خواهد شد. شیرینی نارنج و وانیل، 

شور و هیجان را در شما به اوج خودش می رساند.
رایحه ی ابتدایی: نارنج- اسطوخودوس
رایحه ی میانی: سالویا اسکالریا- نعناع
رایحه ی پایانی:گل ختی- آمبروکسان 
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همراهان گرامی مجله ذهن آویز
اولین باشید!

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

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایمیل جهت ارسال اطالعات

نام: 

نام خانوادگی:

سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:
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