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ن س
سخ

مّنت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممّد حیاتست و چون برمی آید مفّرح ذات، 
پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب.

از دست و زبان هک ربآید                      کز عهده شکرش هب رد آید     
گوش هامان با شنیدن و چشم هامان با خواندن این متن آشناست، متنی آهنگین و موزون در مدح خداوندگار از زبان سعدی شیرازی. اردیبهشت، ماه گل، 
طبیعت، طراوت و بهشت بر روی زمین که چه فرخنده و میمون با نام قائم آل عبا حضرت صاحب الزمان مهدی عج اهلل فرجه مزین گردید و یکم اردیبهشت 
ماه را با نیمه شعبان و والدت ایشان آغاز کردیم و چه پایان میمونی که با میالد شبیه ترین مردمان به پیامبر اکرم صل   اهلل  علیه  و آله و  سلم، امام حسن 
مجتبی علیه السالم نیمه رمضان مصاف با سی و یکم اردیبهشت ماه به پایان رسید. سعدی استاد کالم و صاحب سخن چه زیبا در وصف حضرت علی 

علیه  السالم که پیامبر اکرم )ص( در مدح ایشان فرمودند من باغ علمم و علی )ع( باب آن، می فرماید:

و فردوسی شاعر پرآوازه ایرانی در اشعار حماسی خود از موالی متقیان علی علیه السالم و حضرت حجت )ع( این گونه یاد می کند:
  

و در جایی در حکایت عشق و ارادت به خاندان ائمه اطهار )ع( می گوید:
  

نگاهی گذرا بر ادبیات ایران زمین بیانگر ارادت ادبا به خاندان پاک و مطهر پیامبر اکرم )ص( و ائمه المعصومین است. مصادف شدن والدت امام زمان 
)ع( در آغاز این ماه و والدت امام حسن مجتبی )ع( در پایان ماه و بزرگداشت سخنوران پارسی گوی ایران زمین همچون سعدی، فردوسی، خیام و افراد 
صاحب نامی چون شیخ بهایی، شیخ صدوق، شیخ کلینی همچنین روز بزرگداشت مقام شامخ معلم و استاد معرفت شناسی دکتر شهید مطهری طراوت و 

زیبایی بهار را در اردیبهشت ماه دوچندان کرد.
در این شماره سعی داشتیم عالوه بر پرداختن به کلیه رخدادهای میمون و شایسته این ماه با نگاهی سالمت محور به رخدادهای ماه بپردازیم. از آن جاکه 
جامعه ایران به سوی سالمندی در حرکت است، در این شماره با شعار »سالمندی آغازی دوباره« به بررسی مسایل و مشکالت سالمندان پرداخته ایم. هر 
جامعه  ای سالمت خود را مدیون فرهنگ و جامعه ایست که در آن زیست می کند. بخشی اعظمی از این فرهنگ در بستر مدارس و توسط معلمان و آموزگاران 
عزیز طی مسیر تعلیم و تربیت شکل می گیرد. در هر جامعه  ای سیستم آموزشی آن جامعه براساس اصول تربیتی و روان شناختی مسیر صحیح را در تربیت 
افراد جامعه برای خود برمی گزینند و سالمت جامعه مدیون روان شناسان و محققین تربیتی است که خط مشی مناسبی را مبتنی بر فرهنگ و معنویت در 
اختیار آموزگاران برای اجرا قرار می دهد. روز روان شناس و مشاور اگرچه در تقویم ملی هنوز به ثبت نرسیده است لکن نپرداختن به آن اشتباهی برزگی است 
چرا که از ارکان اصلی سالمت هر جامعه ای، سالمت روان و آرامش خاطر افراد آن جامعه می باشد. از سال 1395 به تدبیر و همت سازمان نظام روان  شناسی 
و مشاوره جمهوری اسالمی ایران نهم اردیبهشت ماه در کشور برنامه هایی در تکریم از روان  شناسان و مشاوران برگزار می گردد. با توجه به ضرورت و اهمیت 
بهزیستی و سالمت روان در جامعه ضمن پرداختن به مساله سالمندی به بهانه روز روان  شناس با طراح و بنیانگذار سازمان نظام روان  شناسی و مشاوره و 
همچنین پیشکسوتان عزیز در حیطه هنر و روان  شناسی به گفت و گو نشستیم. امید است مطالب این شماره نیز بتواند رضایت خاطر شما خواننده محترم 

را جلب کند.

سرآغــــاز ...
دکتر انیس خوش لهجه صدق

کس را هچ زور و زرهه هک وصف علی کند؟
او بند  هک  خیبر  قلعه  زورآزمای 
مصاف، زره شیپ بسته بود مردی هک رد 
جود بحر  و  ن  میدا صفدر  و  ی  خدا شیر 
معرفت سلطان  و  مروت  دیباهچ 
دست زنند  شفیعی  هب  کسی  ره  هک  فردا 
افطمه اوالد  طاره  نسل  هب  رب،  یا 
فرست مرهمی  کرم  هب  را  خسته  دل اهی 

اتی« »هل  گفته:  او  مناقب  رد  جبار 
الفتی بازوی  هب  شکست  یکدگر  رد 
زغا رب  پشت  ندهد  دشمنان  شیپ  ات 
وغا رد  جهانسوز  و  نماز  رد  جان بخش 
اتقیا سردار  و  فتوت  لشکرکش 
مرتضی معصوم  دامن  و  دست  و  مامیی 
کربال ن  شهیدا پاک  خون  هب  رب،  یا 
شفا گنجینه  ردِ  اعظمت  انم  ای 

خدا شیر  مدح  صطفی  م از  پس 
می کنم سر  خاهم  علی  مدح  هب 
خرام بیرون  غیب  جوالنگه  ز 
کن دور  بدن  از  دشمنان  سر 

روا رعافن  ارباب  زند  بود 
می کنم گهر  رپ  فلک  ات  زمین 
نیام از  علی  تیغ  آر  ربون 
کن سور  دوستان  دل  ربای 

سخن رپ  کان  کردند  غمز  مرا 
دلی روشن  ز  دارم  هک  کهننترسم  شد  علی  و  نبی  مهر  هب 

علی و  نبی  مهرجان  دل  هب 
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ذهن آویز ماه

ایمان بنکدار

بدون  با کمک شما خوانندگان عزیز  میخوام  امروز  سالم! 
هیچگونه شعار یا غلو در مورد سالمندی گپ بزنیم.

چرا میگم با کمک شما؟
چون من مطالب را عرض میکنم و شما با پاسخ دادن به 
ایجادمی شود و قضاوت کردن مطالب  سواالتی که در ذهنتون 

بزرگترین کمک را به خودتون خواهیدکرد.
شما جزو کدام گروه از افراد هستین؟

پیر  کم کم  بازنشستگی  آغاز  با  تصورمی کنند  که  گروهی 
شدند و باید گوشه نشینی کنند و دیگه خیلی کارآیی ندارند؟

یا شاید کم کم باید آماده ی بیماری های دوران پیری باشند و 
هر عالمت و نشانه ای را به سالمندی ربط می دهند؟

یا جزو گروه دوم هستین که این گونه تصورمی کنند که با 
آغاز سالمندی می توانند اوقات فراغت بیشتری داشته باشند و از 
تابه حال شاید خیلی فرصت نکردند  زندگی که  از  ابعاد دیگری 

بهش رسیدگی کنند بهره ببرند؟
مثل صرف وقت بیشتری برای بودن با خانواده و نوه های 
احتماال و ورزش های همگانی و لذت بردن از طبیعتی که خداوند 
به علت این که بهتر از خود ما نیاز ما را می شناخته در اختیارمان 

قرارداده؟
همان طبیعتی که اغلب و سال ها با بی تفاوتی و بدون توجه 

دقیق شاید از کنارش عبورکردیم.
یا افرادی که آرمان ها و اهداف باالتری در ذهن و باورهایشان 
دارند و سعی می کنند تجربیات سال های عمر خودشان را چه با 
حفظ شغلی و چه با حفظ زندگی بدون هیچ توقعی در اختیار 

دیگران قراردهند؟
حاال از شما دوستان خوبم میخوام که لطفا به این چند مورد 

زیر توجه کنید و کمی با دقت بیشتری مطالعه بفرمایید.

افکار، هیجانات و رفتار ما به صورت متقابل و به شکل یک 
مثلث به روی همدیگر تاثیر دارند.

سالمند  دیگه  که خب  باشد  اینطور  فکرم  من  وقتی  یعنی 
مثل  ناسالمی  منفی  هیجان  برنمی آید  من  از  کاری  و  شدم 
اضطراب ناسالم یا غم حتی ممکنه خشم ناسالم را تجربه کنم و 
رفتارم هم احتماال یا بروز خشم به نحو ناسالم یعنی پرخاشگری 
و یا منفعل شدن و گوشه ای نشستن و هیچ کاری انجام ندادن 

خواهد بود.
از طرف دیگه امروزه محققان تاکید بسیار و تحقیقات زیادی 
بیماری ها  انواع  بر  نگرش  نوع  این که  زمینه ی  در  انجام دادند 

چگونه تاثیر مثبت و یا منفی می تواندداشته باشد.
به طور مثال بیشتر دانشمندان این باور را دارند که نگرش 
منفی و اضطراب و یا نگرش مثبت و آرامش می تواند در بروز، 
تشدید و یا کاهش عالئم و بهبودی بیماری ها مثال انواع سرطان 

نقش بسزایی داشته باشد.
خب حاال شما خودتون برعکس توضیح من را به خودتون 

بدین.
فکرکنیم،  سالمندی  درباره ی  دیگه ای  جور  اگر  یعنی 
را  رفتارهایی  چه  و  می کنیم  تجربه  را  هیجاناتی  چه 

درپیش خواهیم گرفت؟
حاال چند مورد علمی دیگه.

امروزه به اثبات رسیده که پیری آن چنان که قبال تصورمی شد 
بر عملکرد تاثیرندارد، جز فراموشی اندکی از اتفاقات اخیر و یا 

اسم یا شماره.
واکنش ها در سالمندی کمی آهسته تر می شود که تجربیات 
فرد سالمند و چاره اندیشی وی و توانایی باالی وی در حل مساله 

جبران کننده در سطوح دیگر است.

ی سالمند
آغازی دوباره!
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به  ارتباطی  مغز  تخریب  و  عصبی  سلول های  ازبین رفتن 
سالمندی ندارد و کاهش هوش و حافظه و روانی کالم محصول 
ممکن است  سنی  هر  در  که  سالمندی  نه  است  بیماری  انواع 

بروزکند.
مغز انسان در بیست سالگی به حداکثر وزن خود می رسد. 
مغز  ساختار  و  شیمی  در  نامحسوس  تغییرات  میانسالی  در 

شروع می شود.
از  بخشی  ازدست دادن  خطر  با  نوزادی  از  انسان  مغز 
نورون هایش مواجه است اما پیری طبیعی منجر به ازدست دادن 
وسیع نورون ها نمی شود و این موضوع پیری طبیعی را از سایر 
یا  آلزایمر  بیماری های  به علت  عصبی  تحلیل برنده  تغییرات 

پارکینسون و یا بعد از وقوع سکته مغزی متمایز می کند.
دانشمندان با استفاده از مطالعات گسترده طی چندین سال 
نتیجه رسیدند که گفتار کلمات و  این  به  افراد سالمند  بر روی 
چیدمان و زیبایی جمله در سالمندان بهبودپیدا می کند و نوعی از 
هوش که بر پایه اطالعات آموخته شده بناشده است ارتقاء می یابد.

تحقیقات حاکی از آن است که سالمندان با توسعه عملکرد 

خود و نیز با بکارگیری سایر بخش های مغز، قادرخواهندبود به 
سطح باالتری از عملکرد مشابه افراد جوانتر دست یابند.

تولید  با  حرکتی  یادگیری  مخصوصًا  یادگیری  انواع 
سیناپس های جدید همراه است و همچنین ورزش های هوازی 
می تواند کارکردهای شناختی را در همگان و سالمندان بهبود 

بخشد.
برای  سالمی  روانی  الگوی  و  سالمندان  اجتماعی بودن 
شناختی  و  مثبت  هیجانی  کارکردهای  روی  بر  بودن  دیگران 

تاثیر بسزایی دارد.
که  تأمل کنیم  می توانیم  بیان شده  مطالب  باتوجه به  حال 
بنگریم و چگونه بهترین راهکار  به سالمندی  چطور و چگونه 

را اتخاذکنیم.
سالمندی قطعا شروعی دوباره است ولی اینکه چطور آغازش 

کنید قضاوت و انتخابش با شماست.
جین  شناخته شده  انسان  مسن ترین  که  نکنیم  فراموش  و 
و  شناخت  قوه  خود  عمر  سال   1۲۲ طی  در  که  بود  کالمنت 

تعقلش را حفظ کرده بود.



6

گفت وگوی ویژه

نياز مردم شاديست
شادبودن مردم آرزوی من است

مهرک اخص

مردم چشم  رد  شادی  ربق  جز 

بـا دو بعـد جسـمانی و روانـی خـود  از دیربـاز  انسـان ها 
ابعـاد  امـروزه  جهانـی  بهداشـت  تعریـف  در  شناخته شـده اند. 
گسـترده تری بـرای سـالمت درنظرگرفته شده اسـت کـه کلیـه 
روان  می توان گفـت  دربرمی گیـرد.  را  انسـان  زیسـتن  ابعـاد 
آدمـی مبـدا و منشـاء تامیـن کلیه نیازهای زیسـتی اوسـت. در 
کلیـه جوامـع از جملـه ایـران ابعاد گسـترده روان شناسـی مورد 
توجـه محافـل و نهادهـای مرتبـط قـرار دارد، لکـن پرداختـن 
حرفـه ای بـدان در عمـل گاهـًا بـا چالش هـای متعـددی روبرو 
بـوده اسـت. چـرا کـه در ظاهـر ایـن علـم گفت و گویی اسـت 
محـاوره ای و هـر فـردی کـه بتوانـد همدلـی و کالم موثـری 
داشته باشـد می توانـد از آن بهره گیـرد و خـود را روان شـناس 
بنامـد، لکـن در ایـن بیـن اخـالق و دانـش حرفـه ای فراموش 
شـده و خـود منشـاء بـروز بسـیاری از آسـیب ها خواهدبـود. 
تالش هـای حرفـه ای اسـاتید روان شناسـی در ایـران منجر به 
شـکل دهی سـاختارهای متعدد نظارتی، پژوهشـی، آموزشـی و 
درمانـی در ایـن حیطه گردیـد. تالش های مسـتمر عالقمندان 
بـه فعالیـت انسـانی و حرفـه ای در حیطـه روان شناسـی منجر 

بـه شـکل  گیری سـاختاری قانونـی جهـت رسـیدگی بـه امـور 
روان شناسـان و در پـی آن خدمت رسـانی مناسـب بـه عمـوم 
دکتـر  بزرگانـی چـون  نـام  میـان  ایـن  در  و  گردیـد  جامعـه 
مداحـی، دکتـر الهیـاری، دکتـر افـروز و در حـال حاضـر دکتر 
محمـد حاتمـی بیانگـر تالش های متعـدد جهت ایجاد سـاختار 
منسـجم و قدرتمنـدی بـرای خدمت رسـانی بـه مـردم اسـت. 
عزیـزان  بی چشم داشـت  و  مسـتمر  کـه تالش هـای  هرچنـد 
و اسـتادان روان شناسـی قبـل از شـکل گیری سـازمان نظـام 
از نظـر دور داشـت و اگـر  نبایـد  روان شناسـی و مشـاوره را 
تالش هـای افـرادی چـون دکتـر صناعـی، دکتر شـاملو، دکتر 
براهنـی، دکتـر دادسـتان و دیگـر بزرگـواران ایـن عرصـه در 
سـاختاردهی دانشـگاهی و شـکل دهی انجمن هـای علمی نبود 
کار بسـی دشـوارتر پیش می رفـت. بـه بهانـه بزرگداشـت ملی 
روز روان شـناس و مشـاور بـا مراجعه به اسـناد موجـود از میان 
بـزرگان روان شناسـی و دلسـوزان ایـن علـم و حرفـه انسـانی 
بـه گفت و گـو بـا طـراح سـازمان نظام روان  شناسـی و مشـاوره 
جمهـوری اسـالمی ایران جنـاب آقای دکتر مداحـی پرداختیم. 

گندم بوی  جز  نخواهم  گندمچیزی  بوی  جز  نخواهم  چیزی 
گندم بوی  جز  نخواهم  چیزی 

مردم چشم  رد  شادی  ربق  جز 
مردم چشم  رد  شادی  ربق  مردمجز  چشم  رد  شادی  ربق  جز  گندم بوی  جز  نخواهم  چیزی 
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ممنون  ارجمند،  استاد  احترام  و  سالم  عرض  ضمن   -
نظر  اعالم  روان شناسی  کنونی  اوضاع  درخصوص  می شوم 

بفرمایید.
اگر  سوم  هزاره  در  به سرمی بریم،  سوم  هزاره  در  اکنون  ما 
روان شناسی جایگاه هزاره سوم را درک نکند جزو علوم راکد و 
در حاشیه رانده خواهد شد، به دلیل این که امروز هم رقبای زیادی 
برای حرفه های یاورانه وجود دارد از روانپزشک و غیره و حتی 
افرادی که تحصیالت روان شناسی و مشاوره ندارند، و این هم 
به جهت  دوستان  برخی  باشد.  مضر  می تواند  هم  و  است  مفید 
علمی مرتبط مثل روان پزشک ها می توانند همراه شوند، اما برخی 
به جهت نداشتن علم مرتبط می توانند آسیب جدی برای جامعه 
باشند، به عالوه این که مردم در هزاره سوم به دانش جدید و نوین 
جهت حل مسائل خود نیازدارند. روان شناسی اگر با مدل سنتی 
نمی تواند  ایجادکرده است،  که  مراکزی  تعداد  با  حتی  جلوبرود 
جوابگوی نیازهای جامعه باشد، پس ضرورت بازنگری در ابعاد 

سیستمی و علمی در روان شناسی احساس می گردد.
این بازنگری چگونه می تواند رخ دهد؟  -

حوزه  در  بازنگری کند،  را  خود  می تواند  حوزه  سه  در 
مغزافزاری  حوزه  در  مغزافزاری.  نرم افزاری،  سخت افزاری، 
باید مهارت افزایی کنند. امروز فارغ التحصیالن ما مفید و  قطعاً 
ما  بایستی  پس  نیستند،  جامعه  در  خدمات  ارائه  برای  مناسب 
بیاییم و توانمندسازی را ایجادکنیم. توانمندسازی هم با انحصار 

پیش نخواهدرفت. بنده به عنوان معاون آموزشی سازمان نظام 
انحصار سازمان  را فقط  آموزش  بیاییم  این که  عرض می کنم 
در  آموزشی  سفره  بایست  روان شناسی؛  حق  در  جفاست  کنیم 
برای  کشور  ظرفیت های  همه  از  و  گسترده شود  کشور  سراسر 
انحصار  این  بهره گرفت.  روان شناسان  توانمندسازی  افزایش 
داشت.  دربرنخواهد  چیزی  دانش  کاهش  و  محدودیت  جز 
بتوانیم  که  است  این  ما  هنر  نیست،  انحصار  ایجاد  در  ما  هنر 
را  آموزشی  توانمندسازی  ظرفیت های  و  مدیریت کنیم  خوب 
شناسایی کنیم و آن را مناسب مدیریت کنیم و با هدایت، تشویق و 
انگیزه سطح دانش علمی و ارائه خدمات حرفه ای را افزایش دهیم 
تا قابل درک و قابل استفاده برای عموم افراد جامعه شود. وقتی 
چنین اتفاقی نیفتد روان شناسی زرد ظهورمی کند و مردم آن را 
به جهت نیاز استقبال کرده و البته آسیب هم خواهنددید و ما هم 
مجبورمی شویم بخش اعظمی از انرژی خود را صرف شناسایی 
و مقابله یا حذف آن ها جهت کاهش آثار مخربش بگذاریم. این 
نگاه مخرب است که وقتی خودمان نمی توانیم رشدکنیم دیگری 
یک  رفتار  و  است  آدلری  کهتری  نگاه  این  پایین،  بیاوریم  را 
انسانی است که از سالمت دور است. بنابراین من تاییدنمی کنم 
روان شناسان  و  است  موفق  آن  وقتی  اما  را،  زرد  روان شناسی 
بد  مقابله  به جای  گاهاً،  برخوردارند  کمتری  استقبال  از  ما 
نیست از خود بپرسیم چرا و کدام مهارت ها برای ارائه خدمات 
باشیم. توانمندسازی  پی  در  و  آموخت  باید  را  حرفه ای  و  ناب 
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چراکـــه تشنــه دریافت 
خدمــــات حرفــــه ای 
روان شنــاسی در جـامعه 
زیــــــاد است. بنابراین 
افــــزایش مهـارت های 
حرفه ای خود گامی جهت 
بازنـــــگری مغزافزاری 

است.
در حــوزه نرم افزاری 
داریم،  قوانین  به  نیاز  ما 
قوانیـن خوب، ما بایست 
روان شنـاسی خــانــواده 
را جـابیندازیم، مشــــاور 
جابیفتد. بایست  خانواده 

مردم  به  خدمت  رسانی  و  شغل  همه  و  است  نیاز  همه  این ها 
است. هشتاد میلیون مردم ایران درگیر انواع اختالالت ثبت شده 
اجتماعی  آسیب های  هستند،  پنهان  و  آشکارا  غیرثبت شده،  و 
وزارت  آمارهای  براساس  روانی  آسیب های  غوغامی کند، 
بایست  اول  بکنیم  کاری  باید  اگر  پس  غوغامی کند،  بهداشت 
سواد سالمت مردم جامعه و گاهًا حتی مسئولین را افزایش دهیم 
تا هم ضرورت بیان نیاز و هم ساختارسازی برای پاسخگویی 
الزامی کردن  ایجادکرد،  قانون  بایست  شود.  احساس  نیاز  به 
روان شناس و مشاور خانواده، الزامی کردن بیمه سالمت روان، 
ببینید  الزامی کردن صالحیت همسربودن، صالحیت والدگری، 
در تمام حیطه  ها کار هست که انجام شود و عزم راسخ و همگانی 
نیازاست. اگر می خواهیم نسل جدید از سالمت بهره گیرد دانش 
ما و آگاهی ما و مسئوالن و عموم جامعه نیازاست. سهم سالمت 
روان در بودجه کشور بسیار اندک است، همه جای دنیا بین 7 تا 
1۲ درصد است و در ایران 3 دهم یک درصد است که تازه این 
هم برای بالین بوده و بسیار اندک است، در حالی که ضرورت 

پرداختن به این مبحث در هر جامعه ای بدیهی است.
نهادسازی صورت گیرد.  بایست  در حوزه سخت افزاری هم 
برای متولیان سازمان های موجود، شکل گیری نهادهای جدید 
دپارتمان ها،  انجمن ها،  نهادها،  سازمان ها،  نباشد،  رعب آور 
برای  مناسب  بسترهای  و  بازوها  بیشتر  هرچه  و...  انستیتوها 
پرداختن به دو حوزه دیگر بیشتر و قدرتمندتر. چرا در مرحله سوم 
فرویدی برخی دوستان تثبیت شده اند و هر خلق نوین و جدیدی 
با برخوردی دفاعی روبرو می شود. بخشی از جریان سازی مبتنی 

اگر بخواهیم جریان سالمت روان  بر تونل نهادسازی است و 
و  بیشتر  نهادهای  به  نیاز  ایجادکنیم  مردم  برای  کشور  در  را 

گسترده تری داریم و توسعه و تنوع نیازاست.
بنابراین اگر در هزاره سوم در این سه حیطه بازنگری نشود، 
این علم آن گونه که می تواند و ظرفیت اصلی آن است درخدمت 

مردم جامعه نخواهدبود.
در  موجود  آمارهای  و  شما  فرمایشات  باتوجه به   -
به  پرداختن  پس  ایران،  جمعیت  در  سالمندی  روند  خصوص 

بحث سالمندی نکته بسیار ضروری به نظر می رسد.
موضوع  این  به  شما  که  تشکرمی کنم  ابتدا  دقیقا،  بله 
نظر  از  درراه است،  پیری  سونامی  بگویم  می توانم  پرداخته اید. 
جمعیت شناسی هر جامعه ای یک پنجره ای دارد که آن پنجره 
در  پنجره طالیی  این  از  و همه کشورها  رشد جمعیت هست 
جهت تحول جامعه خود استفاده می کنند. این پنجره تا چند سال 
آینده بسته می شود و سونامی سالخوردگی و پیری رخ خواهدداد. 
آن  بیانگر  است  پرداخته  موضوع  این  به  شما  مجله  که  این 
که  هست  آینده پژوهانه  و  آینده نگرانه  شما  نگاه  که  هست 
جای خوشحالی دارد. خیلی دیر نخواهدشد که با یک جمعیت 
همه  که  مسئوالن  همین  از  خیلی  مواجه می شویم،  سالخورده 
امکانات دستشان هست حداقل به خاطر عاقبت خودشان هم 
که شده، بیایند و برای سالمندان و خدمت رسانی به آن ها قواعد 
و قوانین و اجرائیات مناسب را برنامه  ریزی کرده و ظرفیت سازی 
کنند. پنجره طالیی جمعیت درحال بسته شدن هست و خیلی از 
مسئوالن کنونی سالمندان آتی خواهندبود. بنده توصیه می کنم 
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به عزیزان مسئول در هر گرایش و مسئولیتی که تا دیرنشده 
به داد مردم و آینده خودشان برسند، کالبدسازی، ظرفیت سازی 
در  فراوانی  که مشقت های  مردمی  برای  کنند  و ساختارسازی 
سرپا نگه داشته اند.  را  کشور  این  تا  کشیدند  مختلف  حوزه های 
بنابراین چقدر خوب است که ما به این موضوع، آینده نگرانه نگاه 
کنیم. اواًل تمام مراکز سالمندان خود را با استانداردهای جهانی 
تطبیق دهیم و صرفًا نگاه مان به مراکز نگهداری سالمند نباشد، 
درنظرگیریم. گرایش  آن  برای  را  ارتقای سالمت  کاربرد  بلکه 
ارتقای سالمت تغییرداده شود  این مراکز به جای نگهداری به 
تا حدی پیش رود که خانواده های سالمندان هم  اقدام  این  و 
ترجیح دهند در کنار عزیزان خود در مراکز مدتی را سرکرده و 
مهارت هایی نیز در این دوران بین نسل ها جابه جا شود. این امر 
نیاز به بودجه، قانون و ساختارهای مرتبط دارد، منتها همان گونه 
که گفتم نگاه بایست به نگاه هزاره سوم تغییر پیداکند. من هشدار 
می دهم به مسئوالن که بداد خودتان برسید شما سالمندان آینده 
هستید، نگاه آینده نگرانه را در سبک مدیریتی خود بگنجانید که 
ضرورت جامعه است. الزم بذکر هست که بگویم روان شناسی 
سالمندی نیز مثل روان شناسی کودک بایست با تبحر و دقت 
بیشتری اجراگردد، چراکه ویژگی های خاص تری دارند. کودکی 
متعدد  مراحل  طی  سالمندی  و  است  تجربه  و  زندگی  آغاز 
رشدی، که همان گونه که اریکسون اشاره می کند مراحل 6 و 7 
رشد است،[سالمندان] با مرور زندگی خود ممکن است احساس 
خوشایند یا ناخوشایندی را تجربه کنند و وظیفه روان شناسان 
است که برای هر دو گروه برنامه داشته باشند؛ این که سازگاری 
غیرپاتولوژیک برایشان ایجادکنیم و یا توانمندی های این افراد 
ارتقا یابد، یا حداقل سبک زیستن سازگارانه و غیرپاتولوژیک را 
این  که  باشیم  افق سالمت  تا  کنارشان  و  بزنیم  رقم  برایشان 
خود نیاز به همان مواردی که گفتم دارد، قانون گذاری مناسب، 
برنامه ریزی بین سازمانی مناسب که متخصصین حرفه ای برای 
خدمت رسانی به سالمندان تربیت کند. بنده معتقدم در دانشگاه ها 
بایست روان شناسی سالمندی ارائه و تدریس گردد و به تربیت 
حرفه ای افرادی بپردازد که آینده بایست خدمت رسانی مناسبی 

به بخش اعظمی از جامعه داشته باشند.
عالقمندی شما چیست و آیا شما خودتان را سالمند   -

می دانید؟
من در دوران میان سالی هستم اما قطعًا در دوران سالمندی 

دنبال  به  همچنان  و  کم نخواهدشد  تالشم  از  اندکی  هم 
و  بیدارم  صبح   6 ساعت  روز  هر  من  خواهم بود.  خلق کردن 
مسئولیت  آن چه  به  خدمت رسانی  مشغول  عشق  با  پرانرژی 
آن را برعهده دارم می پردازم. عالقه من خلق کردن است، حتی 
و  نیست  اهدافم  جزو  هم  آن  از  بهره برداری  بگویم  می توانم 
هر آن چه را به بهره برداری برسانم حاضرم واگذارکنم و خلق 
و  روان شناسان  خانه  یا  نظام  سازمان  داشته باشم.  جدیدی 
سازمان های دیگری را که خلق کردم حاضرم بسپارم، همان گونه 
است.  این گونه  هم  خانه  برای  و  بود  این گونه  سازمان  در  که 
می توانم بگویم خانه روان شناسان و مشاوران و حرف یاورانه با 
هدف پوشش حلقه مفقوده خدمت رسانی شکل گرفت. ما بایست 
حلقه مفقودشده میان نیاز به دریافت خدمت و ارائه خدمت رسانی 
روان شناسان  تأسیس خانه  با  فرایند  این  را رفع می کردیم که 
این  جبران گردد.  تا حدی  توانست  یاورانه  و حرف  مشاوران  و 
مجموعه حامی و در کنار سازمان نظام در سال 1395 به پیشنهاد 
در  باز  نمود، هرچند  آغاز  را  فعالیت خود  و  تاسیس گردید  بنده 
این مسیر هم سنگ اندازی ها بود، اما دوستانی چون خانم دکتر 
انیس خوش لهجه کنار من بودند و کارها را پیش می بردند و بعد 
هم دوستان دیگر به جمع ما اضافه شدند. خدا رو شکر اکنون 
برای سازمان  و یک حامی محکم  دیگر من  فرزند  خانه یک 
نظام است و تا بتواند جهت اعتالی سازمان خواهدکوشید که 
اقشار  برای  روان شناسی  مناسب  خدمت  دریافت  آن  محصول 
مردم خواهدبود. به طور مثال امسال خانه با انعقاد تفاهم نامه های 
متعدد با سازمان     ها اقدام به اجرایی سازی طرح های خدمت رسانی 
به مردم و اشتغال زایی برای همکاران روان شناس خواهدداشت. 
طرح محله سالمت محور، پلیس مشاور، روان شناس در مترو 
نیاز جامعه  به  بتواند  اقدامات و طرح های دیگر. خلق آن چه  و 
پاسخ دهد مرا خوشحال می کند. شادی مردم جزو عالیق اصلی 
و  باشند  رفاه  و  نشاط  در  میهنم  مردم  دارم  دوست  است.  من 
بوی  جز  نخواهم  چیزی  می گوید:  شاعر  لبان شان.  بر  لبخند 
مردم  می بینم  ازاین که  مردم.  چشم  در  شادی  برق  جز  گندم، 
ما درخود فرورفته و فرهنگ غم حاکم شده و افسردگی ارزش 
شادی  در  غرق  را  مردم  این که  می شوم.  ناراحت  بسیار  است، 
ببینم تنها آرزوی من است. امروز نیاز مردم میهنم شادی است 
و من بر خود الزم می دانم تا آن جا که می توانم با نگاه هزاره 

سوم در راستای سالمت مردم میهنم گام بردارم.
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ضیـافت عشـــق ...

دکتر حسین علیان

جام  از  شدن  سیراب  ماه های  سال،  ماه  دوازده  از  ماه  سه 
ماه  سه  خداوندند.  عشق  باده  از  شدن  مست  و  الهی  معرفت 
رجب، شعبان و رمضان انسان باید در عالی ترین وجه از شراب 
عشق ربوبی بنوشد و نه ماه دیگر را در سایه شادی و مستی 

عارفانه آن سپری کند و به گفته حافظ:
نگویمت که همه ساله می پرستی کن

سه ماه می خور و نه ماه  پارسا می باش   
و در این سه ماه رجب مقدمه شعبان و شعبان مقدمه رمضان 
است. چونان سه اندرونی زیبا که آخرین اندرونی و رازآلودترین 
زیبا  سفره ای  که  جا  همان  است  رمضان  آن ها  خاص ترین  و 
است.  شده  گسترده  مهمانان  فراروی  معنوی  خوراک های  از 
آنجا که کالبد روحانی حضور می یابد و نه کالبد جسمانی و لذا 
با خود  از جنس نورند و معنوی. آنجا که  خوراکی  ها هم همه 
صاحب  که  همانجا  فیزیکی،  خود  نه  می شوی  وارد  واقعی ات 
خانه را می بینی و چنان غرق تماشایش می شوی که همه چیز 

بیرون در را فراموش می کنی.
رمضان درون ماست. رمضان وجود ما، در این ماه شعله ور 
می شود. رمضان صدای درون ماست که باید شنیده شود، نور 
درون ماست که باید رویت شود، تشنگی معنوی ماست که باید 
پاسخ داده شود و باغ سبز عشق است که باید وارد شد و باغ های 

بیرون را اثری از جلوه زیبایی آن دانست به گفته موالنا:
جان عین  در  سبزه ها  و  باغ ها 

در برون عکسش چو در آب روان
با آمدن رمضان چه حسی دارید؟ حس شادی یا غم؟ حس 
شما نشانگر حس رمضان به شماست اگر نسبت به این هدیه 
الهی حس خوبی نداریم یک بازنگری در درون مان الزامی است.

رمضان می آید تا یکبار دیگر درون ما را پاک و طیب سازد. 
می آید تا یک خانه تکانی واقعی انجام دهد. اگر برای عید نوروز 
خانه های مسکونی را خانه تکانی می کنیم، برای عید فطر باید 
تکانی و  ماه خانه  تکانی کرد. یک  ماه رمضان خانه  در طول 
آن گاه نور خدا را به خانه دل وارد کردن. حافظ چه زیبا سروده 

است:
حافظا در دل تنگت چو فرود آید یار

خانه از غیر نپرداخته ای یعنی چه ...
رمضان در یک کالم یعنی اندکی از بدن خاکی ات فاصله 
بگیر تا به بدن معنوی بنگری، بدن معنوی و الهی ات خوراک 
می خواهد و تو همچنان در بند خوراک های زمینی هستی و تا 
دهان بدن مادی را برای لحظاتی نبندی، دهان معنوی ات به 

روی خوراک های فرازمینی باز نخواهد شد:
این دهان بستی دهانی باز شد

شد راز  لقمه های  خورنده  کو 
چند خوردی چرب و شیرین از طعام

امتحان کن چند روزی در صیام
گر تو این انبان ز نان خالی کنی

کنی اجاللی  گوهرهای  ز  پر 
لب فرو بند از طعام و از شراب

سوی خوان آسمانی کن شتاب
می شود،  گوهرآفرین  خودش  شود  رمضانی  که  انسانی 
می گردد.  نوفروش  سپس  و  نوآفرین  و  می شود  عشق آفرین 
حرف های نو دارد، رفتار نو دارد، دیدگاه های نو دارد و نو شدن را 

به جهان هدیه می دهد:
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نوبت کهنه فروشان در گذشت
نو فروشانیم و این بازار ماست ...

تو  را  زندگی  اصلی  با سحرهایش سحر  تا  می آید  رمضان 
هدیه دهد و بسیار گفته اند که سحر برگرفته از عبارت »ساده 
حکایت رمزآلود« است ساده حکایتی که از آن غافل مانده ایم، 
ساده حکایتی که می گوید از خواب نوشین دم صبح دست بکش 

تا قوت های باالتری نصیب شود:
چند شب ها خواب را گشتی اسیر

یک شبی بیدار شو دولت بگیر
رمضان می خواهد بگوید با ارزش تر و واال تر از آن هستی که 
نفس ات را با شیطان همراه کنی بلکه هم نشینی با فرشتگان تو 
را می برازد. پس با مدد رمضان تا می توانی شیطان های وجودت 

را بیرون بریز و به جای آن فرشتگان را به خانه دلت راه ده:
طفل جان از شر شیطان باز کن

کن انباز  ملک  با  آنش  از  بعد 
رمضان یک فرصت است فرصتی سازنده و سوزنده، آمده 
است تا سازنده بعد الهی ما باشد و سوزنده بعد شیطانی، آمده 
است تا تجلی بدهد درونمان را به زیبائی های عالم ملکوت و 
تخلیه کند از پلیدی ها و سپس از اینکه تجلیه و تحلیه، تحلیه 
یعنی حلو و شیرینی کنار رفتن پرده ها را به ما نشان دهد و به 
سان یک نی ما را از درون خالی کند تا صدای الهی در ما دمیده 
شود. همین نی پرده هایش، پرده های حجاب را کنار می زند و 
این یعنی افطار، یعنی آن لحظه ملکوتی که حجاب های دیدن 
افطار سراسر  این روست که لحظات  از  حقایق کنار می رود و 

شادی و فرح و گشایش جان است.
آن  از  زمانی  هر  که  پاس داشتن  را  زمان ها  یعنی  رمضان 
دارد. لحظه آمدنش، سحرگاه،  شوری خاص و شعوری خاص 
این  اوج  و  فطر،  عید  و  رمضان  با  وداع  قدر،  افطار، شب های 
و  آن  عظمت  که  شبی  دید.  می توان  قدر  در شب  را  لحظات 
اسرار آن بر ما پوشیده است. شبی که همچون روز قیامت، تعبیر 
»ما ادرئک« یعنی غیرقابل درک دارد. شبی که در آن مالئکه 
و روح نازل می شوند و ما معنی دقیق این نزول ها را نمی دانیم. 
شبی که تا طلیعه فجر در امن است و ما این را هم نمی دانیم، 
آن قدر می دانیم که شبی زیباست شبی برای مناجات با حضرت 

دوست. شب عشق بازی و شب وصال، حیف که بعضی آن شب 
را شب تجارت و معامله با خدا می دانند. غافل از اینکه:

تو بندگی چو گرایان به شرط فرد مکن
که دوست خود روش بنده پروری داند ... 

و  برنیافکنده  نقاب  که  است  نوعروسی  همچو  قدر  شب 
زیبائی آن را زمانی خواهیم فهمید که از این خراب آباد جهان 
رخت بسته ایم. شبی که می تواند پایان دوری ها باشد و سراسر 

سالم و لطف خداوندست:
شب قدر است و طلی شد نامد هجر

لفجر ا مطلع  حتی  فیه  سالم 
هرگاه قدِر قدر را دانستیم بر قدر ما هم افزوده می شود و 
برای رسیدن به قدر، البته پاک سازی الزم است. یک پاک سازی 
حدود سه هفته ای یا ۲1 روزه حال با دو عدد کمتر یا بیشتر و 
تغییرات  از  بسیاری  برای  جالب آن که روان شناسان غربی هم 
رفتاری سه هفته زمان را در نظر گرفته اند. پس شب قدر برای 
کسی حادث می شود که حداقل سه هفته وجود خود را از بدی ها 
پیراسته و به انواع صفات الهی آراسته است. آن گاه متولد می شود 
و چه زیبا که زمان لقاح تا زایش بسیاری از موجودات هم ۲1 
روزه است. اول رمضان آمیزش با نور عشق و آن گاه ۲1 روز بعد 
تولد یافتن و کودک شدن، آن معنایی از کودک که آنان را به 
ملکوت آسان راه می دهد. آن تولدی که باید زحمت بکشی و 
بار هوای نفس بگذاری تا مستحقش شوی آن تولدی که تو را 

از بند غم ها رها می سازد:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه براتم دادند 
و این تازه برات یعنی نگاه جدید، یعنی معرفتی مجدد، یعنی 
لحظه ها را سرشار از معرفت آسمانی کردن. این تازه برات، عید 
را و متحول شدن اصلی را نوید می دهد. آن گاه که از آمدنش 

غرق شادی می شوی و از رفتن رمضان غرق حسرت: 
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت ...
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اکثـر سـالمندان کـه در دوره آخر رشـدی قـرار دارند توجه 
بیشـتری بـه مفهـوم مـرگ و زندگـی معنـوی دارنـد. از ایـن 
را شـمار زیـادی از سـالمندان بـه خصـوص در کشـور مـا که 
باورهـای مذهبـی نسـبت به سـایر فرهنگ های ملـل مختلف 
قوی تـر اسـت، بـه مباحـث مذهبـی و معنـوی رو می آورند. از 
ایـن رو مبحثـی در روان شناسـی مـورد بررسـی قـرار می گیرد 
کـه ایـن جریـان را به طـور دقیق مـورد مطالعه قـرار می دهد. 
اصطـالح معنویت درمان ، اصطالحی اسـت کـه این روزها در 
علم روانشناسـی متداول شـده اسـت. همانطور که روانشـناس 

بزرگـی بـه نـام ویلیام جیمـز در مـورد معنویت گفته اسـت:
بـدون شـک، ایمـان موثرتریـن درمـان بـرای اضطـراب 
اسـت و افـرادی کـه نیروی ایمـان را در خود دارنـد می توانند 
راحت تـر در مقابـل سـختی های زندگـی ایسـتادگی کننـد«. 
ارتقـاء  بـرای  موثـر  روش هـای  از  یکـی  درمانـی  معنویـت 
سـالمت روانـی افـراد می باشـد. سـالمندانی کـه در این دوره 
از زندگـی خـود دچـار اضطـراب، اسـترس و یا سـایر امراض 
سـطحی روانـی شـده اند می تـوان بـا روش معنویـت درمانـی 
و قـوی کـردن باورهـای مذهبـی تـا حـد بسـیار زیـادی این 
آسـیب ها را کاهـش داد. در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا 
از درمان هـای متـداول در روان شناسـی کـه امـروزه مرسـوم 
هسـتند و بـرای بسـیار از مشـکالت به کارگرفتـه می شـوند، 
اسـتفاده نمی شـود بایـد گفت کـه در علم روان شناسـی هرچه 
از دوران اولیه رشـدی فاصله می گیریم و به سـمت بزرگسالی 

عرفان باقرزاده

معنا

و سـالمندی می رویـم ویژگی هـای شـخصیت، ثبـات نسـبتا 
پایـداری بـه خـود می گیرنـد و از همیـن رو هرچه سـن افراد 
بیشـتر باشـد درمـان و تغییـرات رفتـاری در آن هـا سـخت تر 
بـا  می توانـد  درمانـی  معنویـت  رو  ایـن  از  می شـود.  انجـام 
تقویـت باورهـای مذهبـی و معنـوی افـراد مقـدار زیـادی از 
اضطـراب و اسـترس های سـالمندان، کـه بخـش عمـده آن 
دهـد.  تقلیـل  را  می باشـد  جسـمانی  بیماری هـای  از  ناشـی 
همچنیـن سـالمندی که در ایـن دوره از زندگی خودشـان، به 
تنهایـی زندگـی می کننـد و یـا حمایت هـای عاطفـی و روانی 
الزم از آن هـا صـورت نمی گیـرد مسـتعد ابتـال به افسـردگی 
هسـتند، نظـر بـه اینکـه روش زندگـی نسـبت به گذشـته در 
حـال تغییر اسـت و پیوندهـای خانوادگی رو به کاهش اسـت.

و  نیسـتند  مسـتئنی  قاعـده  ایـن  از  نیـز  سـالمندان 
رفته رفتـه دچـار انـزوا و تنهایـی می شـوند کـه ایـن عامـل 
زمینه سـاز افسـردگی می باشـد. طبـق تحقیقـات اخیـر، افـراد 
را  تنهایـی  احسـاس  کمتـر  قوی تـر،  مذهبـی  باورهـای  بـا 
گـزارش داده انـد. از ایـن رو می تـوان نتیجـه گرفـت معنویت 
درمانـی در سـالمندان می توانـد افسـردگی ناشـی از تنهایـی 
را بـه مقـدار قابـل توجهـی کاهـش دهـد. در کل بـا توجه به 
تغییـرات شـناختی در سـالمندان در صـورت نیـاز بـه درمان و 
برنامه هـای حمایتـی می تـوان بـه جـرات گفـت کـه معنویت 
درمانـی یـک درمـان و حمایـت اثربخـش بـرای ایـن دوره 

است. رشـدی 

درمانی
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زندگی  چرخه  در  انسان  رشد  مراحل  از  یکی  سالمندی 
هست که عالئم و ویژگی های خاص خودش را دارد. سازمان 
بهداشت جهانی باتوجه به روند روبه رشد علم پزشکی و مطالعات 
باتوجه به  و  درنظرگرفته است  را  زندگي  به  امید  رفاه،  درمانی، 
کاهش مرگ ومیر و افزایش موالید طبقه بندی سنی )70 سالگی 
به باال( را به عنوان دوره سالمندی معرفی کرده است. سالمندی 
است  رشدی  مرحله  از  دوره ای  عامِی  زبان  به  پیری  همان  یا 
بر رشد جسمانی صورت گرفته، خود دارای سطوح  که عالوه 
مختلف رشدی منجمله رشد شناختی، رشد عاطفی و هیجانی، 

رشد اجتماعی و... است.
با رسیدن فرد به اواخر بزرگ سالی معمواًل برخی از اندام های 

بدن تغییراتی داشته و تخریب در برخی از بخش های بدن خود 
تغییراتی  بدن  اعضای  مانند سایر  نیز  مغز  در  نشان می دهد،  را 
است  جسم  فرمانروای  و  حاکم  مغز  ازآن جاکه  به وجودمی آید. 
و رفتارهای فرد را مشخص می سازد، تغییرات در آن می تواند 
بروز  موجب  آن  تخریب  گاهًا  که  تعیین سازد  را  فرد  رفتار 
رفتارهای ناسازگارانه  می شود. تخریب در مغز منجر به کاهش  
قدرت حافظه شده و یادگیری مطالب جدید سخت می شود و 
ممکن است توانایی سالمند برای رویارویی با مشکالت جدید و 
یافتن راه حل درست با کندی یا اختالل صورت گیرد. هرچند که 
افزایش هوش سیال که محصول تجربه است در بیشتر موارد 

به کمک سالمند آمده و این خأل را جبران می کند.

در شایع  روانی   اختالالت 
دوران سالمندی

دکتر انیس خوش لهجه صدق

با آن راهکارهای مقابله  و 

سالمندی یکی از مراحل رشد انسان در چرخه زندگی هست که 
عالئم و ویژگی های خاص خودش را دارد. سازمان بهداشت جهانی 
باتوجه به روند روبه رشد علم پزشکی و مطالعات درمانی، رفاه، امید به 
افزایش  و  مرگ ومیر  کاهش  باتوجه به  و  درنظرگرفته است  را  زندگي 
موالید طبقه بندی سنی )70 سالگی به باال( را به عنوان دوره سالمندی 

معرفی کرده است.
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تجارب متعدد رشدی می تواند تأثیرات خود را بر بعد عاطفی 
ازدست دادن  بگذارند. هرگونه  و هیجانی و حتی جسمانی فرد 
و دوری  فرزندان  یا طالق همسر، مستقل شدن  منجمله فوت 
معلولیت های  اجتماعی،  موقعیت  و ترک  بازنشستگی  آن ها،  از 
کیفیت  و  مسیر  می تواند  جسمی  متعدد  بیماری های  از  ناشی 
احتمالی حسی  اختالالت  کند.  مواجه  چالش  با  را  فرد  زندگی 
شنوایی  حس  کاهش  ازجمله  سن  کهولت  به جهت  ایجادشده 
و بینایی می تواند موجب انزوای اجتماعی و کاهش عزت نفس 
در وی گردد. عدم آشنایی با راه حل رفع مشکالت پیش آمده و 
روش صحیح برخورد با آن ها می تواند منجر به بروز اختالالت 
روانی در فرد گردد. امروزه استرس حاد، افسردگی و زوال عقل 
می آیند.  به شمار  سالمندان  در  روانی  بیماری های  مهم ترین  از 
استقالل  عدم  و  نیاز  به جهت  عزت نفس  کاهش  و  استرس 
کافی و حتی عالئم فیزیولوژیک درونی می تواند منجر به بروز 
اختالالت خواب، عدم مدیریت خشم و برون ریزی هیجان در 
فرد شود. به جرئت می توان گفت یکی از طبیعی ترین مسائل در 
زندگی هر فرد سازگاری با موقعیت و موضوعات جدید است که 
خود می تواند تا حدی استرس زا باشد و منجر به بروز ناسازگاری 
پیش آمده  استرس  که  مواقعی  در  شود.  فرد  در  تطابق  عدم  و 
فراتر از امکانات و توانایی فرد به لحاظ واقعی یا ذهنی باشد فرد 
از آن  با بحران و گذر  تجربه بحران خواهدداشت و سازگاری 
می تواند افت عملکرد برای فرد پیش آورد. چیزی که بیشتر در 
مورد استرس شنیده ایم آن است که استرس خود می تواند منجر 
به بروز افت عملکرد و آشفتگی روانی در فرد شود اما این همه 
موضوع نیست. استرس بر سیستم جسمانی فرد ازجمله قلب و 

عروق، ایمنی و... نیز اثر می گذارد.
بروز  نشانه های  به عالئم و  اشاره  این بخش ما ضمن  در 
سالمندان،  در  روان شناختی  اختالالت  رایج ترین  از  مورد  سه 
راهکارهای پیشگیری و مداخله را جهت کاهش عالئم و درمان 

آن ارائه می کنیم.

اختالل استرس حاد

سن  افزایش  با  زندگی  مشکالت  و  مسائل  برخی  پذیرش 
نوع  در  تغییر  زندگی،  مکان  تغییر  می شود.  دشوارتر  کمی 
حمایت  میزان  و  افراد  با  رابطه  نوع  در  تغییر  اجتماعی،  روابط 

و  مسائل  علت  به  که  است  مسائلی  ازجمله  آن ها  از  دریافتی 
مشکالت اقتصادی، بازنشستگی زودهنگام و یا ازدواج فرزندان 
بدیهی  امری  سالمند  افراد  برای  عزیزان  ازدست دادن  یا 
و  روانی  مزمن  خستگی  از  ناشی  کاستی های  به نظرمی رسد. 
افراد سالمند  بیماری های جسمانی مزمن در برخی  به  ابتال  یا 
می تواند منجر به تغییر سبک زندگی و در پی آن کاهش قدرت 
تمرکز و توجه بر امور زندگی شود. پیداکردن راه حل مناسب در 
زمان بروز مسئله جدید برای سالمندان کار سخت و دشواری 
یا  و  ذهنی  ناتوانی  احساس  ممکن است  و  به نظرخواهدرسید 
شکل  را  استرس  باالی  سطح  و  ایجادشده  فرد  برای  واقعی 
دهد. استرس باال گاها از سطح تحمل فرد خارج بوده و منجر 
خواهد  هیجانی  پاسخ دهی  در  انفعال  و  گوشه گیری  و  انزوا  به 
و  واقعیت  از  خود  جداکردن  دفاعی  مکانیزم های  از  یکی  شد. 
به  منجر  خود  که  خواهدبود  موضوع  به فراموشی سپردن  یا 
در  باشد.  هیجانی  پاسخ دهی  فقدان  یا  و  دیرهنگام  پاسخ دهی 
شاهد  را  باال  بسیار  برانگیختگی  محترم  سالمندان  از  برخی 
هستیم که ممکن است در زمان رخ دادن موضوع باشد و یا فرد با 
مرور خاطرات، افکار و تصاویر آن موقعیت به خودگویی درونی 
بپردازد و آن را با بی حوصلگی، انزوا و پرخاشگری برون ریزی 
کند. در صورت مشاهده عالئم زیر با یک متخصص مشورت 

کنید.
و . 1 خبر  هر  مقابل  در  شدید  ترس  و  نگرانی  احساس 

رویداد جدید در زندگی
احساس بی قراری و تحرک مفرط، نوعی گوش به زنگ . ۲

بودن، حالتی شبیه حیران بودن
و . 3 استرس ها  با  مرتبط  ذهنی  تصاویر  افکار،  مرور 

ناکامی های گذشته و بیان ترس تجربه مجدد که منجر 
به رفتارهای آشفته در فرد شود.

اجتناب از رویارویی با موقعیت های پراسترس و در پی . 4
آن گوشه گیری و انزوا

و . 5 دیگر  به گونه ای  اطراف خود  دنیای  و  احساس خود 
استرس زای  رویداد  سپردن  فراموشی  به  برای  تالش 

گذشته و یا عدم توانایی به یادآوردن آن.
عدم داشتن انرژی و کرختی درحالی که منشأ جسمانی . 6

وجود نداشته باشد.
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افسردگی

در  روانی  اختالالت  شایع ترین  از  یکی  افسردگی  باآن که 
مانند  عواملی  مبتالنمی شوند.  آن  به  همه  اما  است  سالمندان 
فشارهای  و  داروها  از  برخی  مصرف  جسمانی،  بیماری های 
مشکالت  تنهایی،  احساس  عزیزان،  مرگ  مانند  روانی 
از  برخی  در  افسردگی  بروز  موجب  می تواند  و...  اقتصادی 
افزایش احساس خودکارآمدی، مفیدبودن،  سالمندان شود که 
مانع  می تواند  معنویت  و  اجتماعی  حمایت  شبکه  داشتن 
در  افسردگی  عالئم  شود.  فرد  در  احساس هایی  چنین  بروز 
سالمندان را می توان با نشانه های زیر تشخیص داد و درصورت 

وجود عالئم به متخصص مراجعه کرد.

از . 1 نشاط  و  لذت  احساس  عدم 
آن،  در  موجود  دستاوردهای  و  زندگی 
البته اگر سوگ و یا فقدانی رخ داده است 
باید دقت شود که به آن موضوع ربطی 

نداشته باشد.
در . ۲ حضور  و  شرکت  عدم 

فعالیت های اجتماعی و مهمانی ها
بهانه گیری های بسیار، گریه کردن . 3

و  کالمی  پرخاشگری  یا  و  گاه وبیگاه 
وی  عزیزان  طرد  به  منجر  که  رفتاری 

شود.
افزایش یا کاهش میزان تغذیه و . 4

به جهت  است  ذکر  به  الزم  البته  اشتها، 
سنین  این  در  چشایی  قدرت  کاهش 
معمواًل ذائقه فرد تغییرکرده و هر غذایی 

باب میل او نخواهدبود.
و . 5 خواب  کاهش  یا  افزایش 

به  الزم  فرد،  در  خواب  به  میل  یا 
زمان  در  آشفتگی  هرگونه  است  ذکر 
خواب  و  خواب  طول  در  به خواب رفتن، 
نارضایتی  به  منجر  درصورتی که  دیدن 
زندگی  برهم خوردن سبک  و  فرد  شدید 

او شود را نیز شامل می گردد.
میل . 6 و  شدید  تنهایی  احساس 

با  معمواًل  که  خود  به  آسیب رساندن  به 
از زندگی  با مفهوم خسته شدن  جمالتی 

و تصمیم به خاتمه دادن به آن همراه است.
به . 7 منجر  که  به گونه ای  بی حالی  و  بی اندازه  خستگی 

تحرک بسیار کم در وی گردیده باشد.
احتمالی . 8 شکست های  و  خطاها  زیاد  بسیار  مرور 

گذشته و احساس گناه شدید در مورد از دست دادن 
بخش های متعدد زندگی به گونه ای که دیگر قادر به 

شروع فعالیت جدید نباشد.
روزمره . 9 امور  برای  تصمیم گیری  در  توانایی  عدم 

عادی  امور  که  حدی  تا  شدید  بالتکلیفی  و  زندگی 
مختل گردیده و منجر به برهم خوردن نظم در زندگی 

فرد شده باشد.

   مالک های اختالل استرس حاد

فرد در معرض رویدادی آسیب زا قرار داشته که هر دو مورد زیر در آن وجود داشتند:  .A

فرد رویداد یا رویدادهایی را تجربه کرده، شاهد آن ها بوده، یاد با آن ها روبرو شده است که   .1
مرگ واقعی، تهدید به مرگ، جراحت جدی،یا تهدید علیه تمامیت جسمی خود یا دیگران 

را در برداشته است.
پاسخ شخص شامل ترس شدید، درماندگی یا وحشت بوده است.  .۲

)یا  از تجربه کردن آن سه مورد  بعد  یا  ناراحت کننده  فرد در حین تجربه کردن رویداد   .B

بیشتر( از نشانه های تجزیه ای زیر را دارد.
احساس ذهنی کرختی، گسلش، یا فقدان پاسخ دهی هیجانی  .1

کاهش آگاهی از اطراف خود ) مثل حیران بودن(  .۲
مسخ واقعیت  .3

مسخ شخصیت  .4
یادزدودگی تجزیه ای )ناتوانی در به یادآوردن جنبه های مهم آسیب(  .5

رویداد آسیب زا همواره حداقل به یکی از این شیوه ها دوباره تجربه می شود: تصاویر ذهنی،   .C

افکار، رؤیاها، خطاهای حسی، دوره های برگشت به گذشته، یا احساس از خاطر گذراندن 
تجربه، یا ناراحتی در مورد مواجه شدن به یادواره ای رویداد آسیب زا

افکار،  )مثل  می کنند  برانگیخته  را  آسیب  یادآوری  که  محرک هایی  از  آشکار  اجتناب   .D

احساسات، گفتگوها، فعالیت ها، مکان ها، افراد(.
نشانه های آشکار اضطراب یا افزایش برانگیختگی )مثل مشکل خوابیدن، تحریک پذیری،   .E

تمرکز ضعیف، گوش به زنگ بودن، پاسخ یکه خوردن مفرط، بی قراری حرکتی(
این اختالل ناراحتی یا اختالل بالینی فراوان را در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه های   .F

مهم دیگر ایجاب می کند یا اینکه توانایی فرد را دنبال کردن برخی تکالیف الزم، مانند 
دریافت کمک ضروری یا بسیج کردن امکانات شخصی با نقل کردن تجربه آسیب زا برای 

اعضای خانواده، مختل می کند.
این اختالل حداقل ۲ روز و حداکثر 4 هفته ادامه می یابد و ظرف 4 هفته بعد از رویداد   .G

آسیب زا اتفاق می افتد.
عمومی  جسمانی  بیماری  یا  مواد،  مستقیم  فیزیولوژیکی  تاثیرات  از  ناشی  اختالل  این   .H

نیست.
اختالل روان پریشی کوتاه مدت آن را بهتر توجیه نمی کند و صرفًا تشدید یک اختالل از   

پیش موجود در محور یک یا دو نیست.
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این  تمامی  کنیم  دقت  است  الزم 
عالئم حداقل دو هفته هرروز هفته بایست 
ایجادکرده باشد  اختالل  فرد  زندگی  در 
و  زندگی  سبک  و  فعالیت  که  به گونه ای 
احساس آرامش وی را مختل ساخته باشد. 
عامل  با  نتوان  را  عالئم  این  همچنین 
عزیزی،  ازدست دادن  همچون  دیگری 
توجیه کرد.  و...  شدید  ورشکستگی  یا 
راهنمای  اساس  بر  روان پزشکان  ازنظر 
روانی،  اختالالت  تشخیصی-آماری 
انواع  دارای  خود  افسردگی  اختالالت 
اختالل  به  می توان  که  است  متفاوتی 
افسردگی  اختالل  اخالل گرانه،  خلقی 
اساسی، اختالل افسردگی دائم یا دیستیمیا 
اشاره کرد. ما در اینجا به شایع ترین نوع آن 

که افسردگی اساسی است، اشاره کردیم.
ازجمله اختالالت شایع دیگر در دوران 
سالمندی می توان به بیماری های شناختی  
ناشی  اشاره کرد که  و آسیب های حرکتی 
مغزی  سلول های  تخریب  یا  و  آسیب  از 
مانند  متعددی  آسیب های  که  می باشند 
اختالل در عملکردهای شناختی همچون 
یا تخریب  تکلم و  ادراک و گاهاً  حافظه، 
عملکردهای حرکتی همچون بروز حرکات 
اضافی در اندام هایی چون دستان و لب ها 
و یا کندی روانی حرکتی و تغییر در نوع 
راه رفتن را شاهد خواهیم بود. زوال عقل 
یکی از بیماری های دوره سالمندی است 
احساس  و  رفتار  تفکر،  حافظه،  روی  که 
اثرمی گذارد. عالئم آن ممکن است کاهش 

و  صحبت کردن  برای  درست  لغات  یافتن  در  مشکل  حافظه، 
فعالیت های  انجام دادن  مشکل  دیگران،  حرف های  فهمیدن  یا 
روزمره قبلی و تغییرهای خلق وخو باشد. زوال عقل جزء شرایط 
طبیعی دوره سالمندی نیست. لذا تشخیص افتراقی این بیماری 
از فراموشی طبیعی سالمندی، برای شروع هر چه سریع تر درمان 

اهمیت دارد.

فراموشی طبیعی سالمندان

احتمال فراموشی در طول دوره های زندگی برای هرکسی 
درگیرهای  و  فکری  مشغله های  میزان  و  امکان پذیراست 
روزمره زندگی می تواند فراموشی را ایجاد کند. با افزایش سن 
افزایش مشغله ها و مسئولیت های مرتبط در زندگی احتمال  و 

   مالک های تشخیصی اختالل افسردگی اساسی

از بین سمپتوم های زیر پنج سمپتوم )یا بیشتر( در طول یک دوره ۲ هفته ای حضورداشته اند   .A
و نشان می دهند که عملکرد فرد با عملکرد قبلی او متفاوت شده است. حداقل یکی از 
معیارها )1(  خلق افسرده یا )۲( از دست دادن عالقه یا لذت است. )توجه: سمپتوم هایی 

که آشکارا علت خاصی پزشکی دارند نباید جزو این فهرست به حساب آیند(.
اظهار  را خودش  این موضوع  دارد.  افسرده  تقریبًا هرروز، خلق  و  بیشتر طول روز،  فرد   .1
می دارد )احساس می کند، غمگین، تهی و خالی، یا نومید است( یا دیگران می بینند )دائم 
گریه می کنند، درشرف گریه کردن است، یا چشم هایش همیشه پراشک است(. توجه: در 
مورد کودکان یا نوجوانان، این حالت ممکن است به زودرنجی و زودخشمی نشان داده 

شود.
فرد بیشتر طول روز یا تقریبًا هرروز به تمام فعالیت ها )یا تقریبًا تمام فعالیت ها( به شدت   .۲

بی عالقه است )این موضوع را خود او می گوید یا دیگران مشاهده می کنند(.
به طور چشمگیر چاق می شود یا بدون گرفتن رژیم غذایی، به طور چشمگیر الغر شده   .3
است )الغر یا چاق شدن چشمگیر یا معنادار یعنی این که در عرض یک ماه بیشتر از %5 
وزن خود را از دست بدهد یا بیشتر از 5% به وزنش اضافه شود(. یا تقریبًا هرروز بی اشتها 
و پراشتهاست. توجه: ممکن است کودکان اضافه وزنی را که از مرحله رشدی آن ها انتظار 

می رود نشان ندهند.
بی خوابی )اینسومنیا( یا پرخوابی )هایپرسومنیا( تقریبًا در همه روزها.  .4

فرد  خود  )صرفًا  هرروز  تقریبًا  حرکتی  روانی-  کم تحرکی  یا  حرکتی  روانی-  پرتحرکی   .5
نباید شخصًا احساس کند که بی قرار یا کند شده است، بلکه دیگران نیز باید این حالت را 

مشاهده کنند(.
تقریبًا هرروز احساس می کند بی حال و بی رمق است یا انرژی ازدست داده است.  .6

وجدان(  )عذاب  گناه  احساس  بی دلیل  یا  است  بی ارزش  می کند  احساس  هرروز  تقریبًا   .7
بر  عالوه  گناه  احساس  )این  باشد(.  توهمی  است  ممکن  که  )احساسی  می کند  شدید 

احساس گناهی است که فرد به خاطر بیمار بودن خود تجربه می کند(.
تقریبًا هرروز، توانایی فکر کردن یا تمرکز حواس ضعیف است، یا نمی تواند تصمیم بگیرد   .8

و قاطع باشد )این موضوع را خودش اظهار می دارد یا دیگران مشاهده می کنند(.
به طور دائم به مرگ فکر می کند )این فکر فقط به ترس از مرگ محدود نمی شود(، به طور   .9
دائم به خودکشی فکر می کند، بدون آن که برنامه مشخصی برای آن داشته باشد، یا اقدام 

به خودکشی می کند یا برنامه مشخصی برای خودکشی دارد. 
این سمپتوم ها باعث می شوند فرد به رنج یا نابسامانی شدید در عملکرد اجتماعی، شغلی   .B

یا سایر جنبه های مهم زندگی دچار شود. 
علت این اپیزود را نمی توان به اثر فیزیولوژیک و مستقیم یک ماده یا یک عارضه پزشکی   .C

دیگر نسبت داد.
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را شاهد هستیم. به گونه ای که قدرت یادگیری سالمند کاهش 
پیدا می کند. 

مدیریت  و  پنج گانه  حواس  در  مرحله  این  در  دوم:  مرحله 
مانند  روزمره  امور  انجام  هستیم.  شاهد  را  اختالل هایی  آن ها 

پخت وپز، خرید و اداره امور مالی برای سالمند دشوار می شود.
سالمند  است.  پایانی  مرحله ی  مرحله،  این  سوم:  مرحله 
احساسات  کنترل  می برد.  یاد  از  را  خود  نام  حتی  و  همه چیز 
دست  از  را  بودن  مبادی آداب  و  خشم  مدیریت  ازجمله  خود 
می دهد. به نوعی نیازمند می شود و استقالل وی کاهش می یابد 
به گونه ای که کنترل ادرار و مدفوع، قدرت تکلم و حرکت را از 

دست می دهد. 
بیماری  شناسایی  و  تشخیص  ابتدا  در  مواردی  چنین  در 
می تواند اولین و مؤثرترین گام برای ارائه درمان مناسب برای 
سالمند باشد. درصورتی که عالئم زیر را شاهد باشیم بایست به 
متخصص مراجعه کنیم تا امکان تشخیص زودهنگام بیماری و 

تشخیص افتراقی آن از فراموشی طبیعی میسر گردد.
1.   فراموش کردن مسائل جزئی و روزمره زندگی به کرات

۲.   عدم به یادآوردن کلمات در بیان جمالت و تکلم
3.    تکرار مکرر یک خاطره و عدم به یادآوردن تعریف آن

4.   کاهش رفتارهای مبادی آداب در تعامالت اجتماعی
5.   کندی و نابهنجاری در راه رفتن و رفتارهای حرکتی

6.   عصبانیت های نابهنگام و گاهاً بی تناسب و بکار بردن 
کلمات نامناسب که قباًل استفاده نمی شده است

7.   کاهش کنترل بر عملکردهای طبیعی جهت برآوردن 
نیازهای طبیعی ازجمله کنترل دفع و ادرار و..

عوامل خطر برای بیماری آلزایمر
آلزایمر  ابتال به بیماری  این عوامل می تواند فرد را مستعد 

کند.
سن: نشانه اصلی خطر ابتال به این بیماری است. 

جنس: در زنان بیشتر از مردان است. 
ژنتیک: ابتالی یک عضو از اعضای خانواده

سابقه: سابقه نقص های شناختی در خانواده. سابقه آسیب به 
سر. تحصیالت پایین

انواع  به  می توان  سالمندان  در  شایع  اختالالت  دسته  از 
فراموشی ها اشاره کرد که ناشی از آسیب بخش های مختلف مغز 
می تواند باشد. همچنین آسیب ناشی از سکته های مغزی به دالیل 

فراموش کاری بیشتر می شود. افراد سالمند موضوعات و خاطرات 
مربوط به گذشته دور را به خوبی به یاد می آورند، اما ممکن است 
برخی رخدادهای اخیر را فراموش کنند. به عنوان مثال خاطرات 
دوران کودکی چه تلخ و چه شیرین را می توانند به یاد بیاورند 
اما آنکه عینک خود را کجا گذاشته اند ممکن است فراموش شان 
شود و مدت زیادی دنبال آن بگردند. این فراموش کاری ممکن 
همراه  به  مشکالتی  خانواده اش  یا  و  سالمند  خود  برای  است 
بانظم دهی و منظم کردن موضوعات زندگی  باشد که  داشته 

نظم یابد. 

آلزایمر

آلزایمر را یکی از شایع ترین علل زوال عقل می دانند. این 
سطح  کاهش  است.  مغزی  پیش رونده  اختالل  یک  بیماری 
نوروترنسمیتر استیل کولین مغز، آسیب های مکرر به سر، التهاب 
خون  جریان  کاهش  مختلف،  ویروس های  و  عفونت ها  مغز، 
در  نوروفیبری  کالف  و  آمیلوئیدی  پالک های  تأثیر  مغز،  در 
متابولیسم سلولی از عوامل متعددی است که می تواند منجر به 

شکل گیری آلزایمر در فرد شود. 
آمیلوئید یک ماده شفاف است که بیشتر از پروتئین ساخته شده 
است و در بعضی اندام ها و بافت های بدن جانداران، تحت بعضی 
نوروفیبریل، یک  یا  نوروفیبر  به وجود میاید.  شرایط غیرعادی 
فیبر پروتئینی است که در سیتوپالسم نورون ها یافت می شود. 
آمیلوئیدی و کالف های نوروفیبری، به مرور زمان  پالک های 
تغییراتی در مغز به وجود میاورند. در مراحل اولیه بیماری، آن ها 
ابتدا  نورون ها،  مردن  با  نورون ها می شوند.  باعث مرگ  ظاهراً 
کورتکس مغزی، کورتکس درون-خیشومی و هیپوکامپ و بعداً 
با  می روند.  تحلیل  آهیانه ای  و  گیجگاهی  پیشانی،  کورتکس 
کوچک شدن آن ها، بطن های مغز بزرگ می شوند. مخچه، نخاع 
شوکی، مناطق حسی و حرکتی کورتکس کمتر تحت تأثیر قرار 
می گیرند به همین دلیل است که مبتالیان به آلزایمر مدت ها 
مدتی  تا  آن ها  نمی دهند.  بروز  بیماری  فیزیکی  نشانه  هیچ 
می توانند عادی راه بروند رفتارهایی که به علت کثرت استفاده 
باقی می ماند و به همین دلیل غریبه ها  می کنند دست نخورده 
متوجه نمی شوند. دانشمندان چند ژن کشف کرده اند که در افراد 
باقی  نافعال  سال ها  است  ممکن  و  است  بارز  آلزایمر  مبتالبه 
بیماری عالئم  این  به هرحال  فعال شود.  و در سالمندی  بماند 

خود را طی سه مرحله نشان می دهد. 
کوتاه مدت  در حافظه  اختالل  مرحله  این  اول: طی  مرحله 
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به دلیل  نیز می تواند در سالمندی  متعدد 
مشکالت متعدد قلبی و عروقی و مسائل 
طبیعی ترین  از  یکی  دهد.  رخ  جسمانی 
اختالالت و شکایات افراد سالمند به  غیر 
با  مرتبط  مشکالت  جسمانی  مسائل  از 
خواب است. حدود 50 درصد افراد سالمند 
برخی  دارند.  خواب شکایت  از مشکالت 
تغییرات طبیعی  این مشکالت حاصل  از 
سالمندی است. شایع ترین اختالل خواب 
شکل  به  که  است  بی خوابی  دوره  این 
در  اشکال  یا  و  رفتن  خواب  به  سخت 
بی خوابی  می کند.  بروز  خواب  ادامه 
گاهی  و  نیست  بیماری  به خودی خود 
روانی  فشار  مانند  مشکل هایی  عالمت 
مثل غم و غصه و اختالالت روانی مانند 
برطرف  با  و  است  افسردگی  و  اضطراب 
شدن آن ها بی خوابی نیز برطرف می شود.

درمان

و  اختالالت  کلیه  درمان  برای 
به  توجه  با  سالمندی  دوران  بیماری های 
آگاهی  و  شناسایی  از  پس  اختالل  نوع 
متخصص  به  می توان  مشکل  به  نسبت 
همیشه  این حال  با  کرد.  مراجعه  مربوطه 
فلذا  است،  درمان  از  بهتر  پیشگیری 
ارائه  سالمند  افراد  به  زیر  پیشنهاد ها 

می شود.
روند . 1 از  کافی  آگاهی  و  مطالعه 

آگاهی  زیستن،  سالم  و  سالمت 
از عالئم مرتبط با ناسازگاری ها و بیماری ها در دوران 

سالمندی
مواد . ۲ و  ویتامین ها  انواع  از  استفاده  و  مناسب  تغذیه 

موردنیاز بدن با کمک پزشک متخصص تغذیه
زیر . 3 باسن  مناسب  فعالیت جسمانی  و  تحرک  ورزش، 

نظر متخصص مرتبط

همچون . 4 امیدبخش  و  مثبت  فعالیت های  داشتن 
گل کاری، گردش و تفریح و معاشرت با دوستان

معنوی . 5 فعالیت های  و  اجتماعی  حمایت  شبکه  داشتن 
جهت بازسازی و ایجاد سازگاری روانی باالتر

دوری از استرس و شکل دهی سبک زندگی سازگارانه . 6
متناسب با سن فرد

   مالک های تشخیصی اختالل عصبی- شناختی

معیارهای اختالل عصبی- شناختی عمده یا خفیف برآورده شده اند.  .A

نقص در یک یا چند زمینه شناختی، شروع موذیانه دارد و به تدریج پیشرفت می کند )در مورد   .B

NCDعمده، حداقل دو زمینه شناختی باید دچار نقص شده باشند(.

معیارهای الزم برای بیماری آلزایمر محتمل یا ممکن برآورده شده اند، به ترتیب:  .C

در مورد اختالل عصبی- شناختی عمده:
اگر یکی از دو مورد زیر حضور داشته باشد، بیماری آلزایمر محتمل، و در غیر این صورت، باید 

بیماری آلزایمر ممکن تشخیص داده خواهد شد.
شواهد دال بر وجود یک جهش ژنی عامل آلزایمر، که از سابقه خانوادگی یا آزمودن ژنتیک   .1

به دست آمده اند.
حضور هر سه مورد زیر:  .۲

شواهدی آشکار که نشان می دهد حافظه و توانایی یادگیری فرد و حداقل یک توانایی شناختی   .a

دیگر، افت کرده اند )بر اساس سوابق دقیق و همراه با جزئیات یا آزمون های نوروپسیکولوژیک 
سریال(.

افت تدریجی در شناخت، که بدون توقف پیشرفت می کند، بدون پالتوهای طوالنی.  .b

هیچ گونه شواهدی دال بر امکان حضور علت های مختلط وجود ندارد )یعنی، سایر بیماری های   .c

عصبی- شناختی یا مغزی- عروقی، یا یک عارضه یا بیماری نورولوژیک، پیسکولوژیک، یا 
سیستمیک دیگر، که احتمال دارد در افت شناختی نقش داشته باشد، وجود ندارد(.

در مورد اختالل عصبی- شناختی خفیف:
اگر شواهد نشان دهند که یک جهش ژنتیک باعث بیماری آلزایمر شده است، باید بیماری آلزایمر 

محتمل تشخیص داده شود )شواهد از آزمون ژنتیک یا سابقه خانوادگی به دست آمده است(.
اگر هیچ شاهدی نشان ندهد که یک جهش ژنتیک باعث بیماری آلزایمر شده است، باید بیماری 
است(.  به دست آمده  خانوادگی  سابقه  یا  ژنتیک  آزمون  از  )شواهد  داده شود  تشخیص  ممکن  آلزایمر 

همچنین، هر سه مورد زیر باید حضورداشته باشند:
شواهد آشکار که نشان می دهند حافظه و توانایی یادگیری افت کرده است.  .1

افت تدریجی در شناخت که بدون توقف پیشرفت می کند، بدون پالتوهای طوالنی.  .۲
بیماری های  )یعنی، سایر  ندارند  امکان حضور علت های مختلط وجود  بر  دال  هیچ شاهدی   .3
یا  پسیکولوژیک  نورولوژی،  بیماری  یا  عارضه  یک  یا  مغزی-عروقی،  یا  عصبی-شناختی 

سیستمیک دیگر که احتمال دارد درافت شناختی نقش داشته باشد، وجود ندارد(
اختالل  یا یک  ماده  اثر یک  دیگر،  بیماری عصبی- شناختی  بیماری مغزی- عروقی، یک   .D

پسیکولوژیک یا سیستمیک دیگر نمی تواند توضیح بهتری برای این ناراحتی باشد.
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با توجه به اهمیت مساله سالمت و روز جهانی تاالسمی و 
بیماری های خاص و صعب العالج مصادف با 18 اردیبهشت به 

مرور دو بیماری از بیماری های صعب العالج می پردازیم.

سرطان 
این بیماری ها شامل تعدادی از بیماری هایی هستند که هم 
مهم ترین  از  می توانند  که  غیرواگیردار  هم  و  هستند  واگیردار 
بیماری ها  این  باشند.  انسانی  جوامع  در  مرگ ومیر  عوامل 
و  سالمت  نظام  جامعه،  برای  هنگفتی  هزینه های  می توانند 

همچنین خانواده های افراد مبتال داشته باشد.
تعدادی از این بیماری ها شامل هموفیلی، دیالیز، پیوند کلیه، 
همچنین  کبد؛  ریه،  قلب،  مثل  اعضا  پیوند  ام اس،  تاالسمی، 
تومورهای بدخیم، دیابت قندی وابسته به انسولین، بیماری های 
اسکیزفرنی،  کبدی،  فیبروز  و  سیروز  مانند:  کبدی  پیشرفته 
نیازمند  که  بیمارانی  کرده اند،  پیشرفت  که  قلبی  نارسایی های 
کپسول اکسیژن در منزل هستند، بیماران دچار آلزایمر، بیماران 
مثل  درمان  به  مقاوم  رماتیسم  بیماری های  نخاعی،  آسیب  با 
نیازمند  که  بیمارانی  همچنین  لوپوس،  و  روماتویید  آریتریت 

نوعی  به  مبتال  که  افرادی  و  هستند  شنوایی  حلزون  کاشت 
بیماران دچار عارضه  بی مزه می باشند،  دیابت  نام  به  دیابت  از 
تحریک نخاع  و... می باشند که تعدادی از آن ها قابل درمان 

نیستند و برخی نیازمند توانبخشی می باشند.
یکی از انواع شایع این بیماری ها که امروزه از گوشه و کنار، 
از فامیل و آشنا  و.... می شنویم سرطان است. بیش از ۲00 نوع 
سرطان شناسایی شده است که علت هرکدام یک مسئله خاص 
می باشد و همه آن ها به یک دلیل ایجاد نمی شوند. اما چیزی که 
در این میان حائز اهمیت است، این است که شروع در آن ها به 
یک شکل و سیاق می باشد. همه آن ها با تغییر شکل، در ساختار 
طبیعی سلول آغاز می شوند. شاید باور این مطلب سخت باشد 
ولی در ایاالت متحده آمریکا 4/1 میلیون نفر در سال به سرطان 

مبتال می شوند و جان خود را از دست می دهند.
همان طور که گفتیم، سرطان نوعی از بیماری است که با 
پرورش سلول های نابهنجار یا جهش یافته ای مشخص می شود 
که ممکن است در هر نقطه ای از بدن ریشه بدوانند: در خون، 
و....اگر  تناسلی  اندام های  استخوان ها، دستگاه گوارش، ریه ها، 
گسترش سلول های سرطانی به موقع کنترل نشود، ممکن است 

سولماز مددکاری
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با ایجاد کردن کولونی هایی در نقطه دیگر بدن، گسترش یابند. 
با اینکه سیستم ایمنی سلول های سرطانی را نابود می کند، اما 
سرطان رشد یافته می تواند توانایی بدن را در مبارزه کردن با 

آن درهم بکوبد.
باشد  که  نوعی  هر  از  سرطان  پزشکی،  یافته های  برطبق 
 .  . و.  پروستات   سرطان  پستان،  سرطان  کبد،  سرطان  مانند 
می تواند از طریق ارث به انسان منتقل شود. ژن های سرطان زا 
ممکن است مهار تقسیم سلولی خود را از دست دهند و سلول ها 
به طرز اعجاب انگیزی به سرعت تکثیر شوند. همچنین ممکن 
است به جهش ها اجازه دهند بدون اینکه کنترل شوند، متراکم 
شوند. عالوه براین، تعدادی از رفتارهایی که ما انجام می دهیم، 
می تواند خطر سرطان را افزایش دهد، مثل مصرف الکل، سیگار 
چربی های  از  مملو  که  غذایی  رژیم های  داشتن  یا  و  کشیدن 
مضر هستند و یا خوردن غذاهایی مثل سوسیس و کالباس، در 

معرض آفتاب شدید قرا گرفتن )حمام آفتاب(.
شاید باور نکنید ولی سرطان ریه به عنوان سرطان اصلی 
کشنده زنان از سرطان پستان پیش افتاده است. یکی دیگر از 
عوامل زمینه ساز سرطان استرس است. به عنوان مثال در شرایط 
استروژن  هورمون  رفتن  باال  می رود.  باال  استروژن  استرس، 
نتیجه خوردن غذاها و  ایجاد سرطان سینه می شود. در  باعث 

داروهایی که حاوی استروژن هستند، ممنوع است.
با اینکه سرطان ترسناک است اما در صورت مواجه شدن 
با این بیماری، درمانده نیستیم. ما می توانیم برای کاهش دادن 
خطر ابتال به سرطان گام هایی را انتخاب کنیم و سرطان را در 
تشخیص  باشد،  نیز  درمان  قابل  شاید  که  آن  ابتدایی  مراحل 

دهیم. 
این ها را شامل:

پرهیز از سیگار کشیدن و ممنوعیت نوشیدن الکل. 1
کاهش مصرف غذاهای چرب و افزایش مصرف میوه . ۲

و سبزی
ورزش منظم. 3
معاینات به موقع پزشکی. 4
قرار گرفتن در معرض استرس را کاهش دهید و یا آن . 5

را مدیریت کنید.
همچنین باید عوامل خطرزا را در این میان در نظر گرفت؛ از 
سن 40 تا 80 سالگی ابتال به سرطان 4 برابر می شود. جنسیت 

زنان سرطان سینه و  معنا که در  این  به  عامل دیگری است، 
از  بیشتر  برابر  دو  سیاه پوستان  است.  بیشتر  پروستات  سرطان 

سفید پوستان دچار سرطان می شوند.
سرطان یکی از چندین بیماری صعب العالج است که در این 
امید است که در  فرصت کوتاه کمی درباره آن صحبت کردیم. 
فرصت های دیگر مطالب مفیدتری در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

فنیل کتونوری

بیماری فنیل کتونوری یا PKU یک بیماری مادرزادی است 
که عامل سوخت و سازی در آن نقش دارد. این بیماری اولین بار 
در سال 1934 به عنوان یک نمونه برجسته اختالل متابولیسم 
زنده  تولد  الی 15000  هر 10000  از  کرد.  توصیف  مادرزادی 
یک کودک با این نقص به دنیا می آید. زمانی که یک کودک 
در خانواده به دنیا می آید ممکن است ۲0 تا ۲5 درصد احتمال 
داشته باشد که در آن خانواده یک کودک فنیل کتونوری دیگر 
به دنیا بیاید. اتفاق اصلی که در این بیماری می افتد این است 
نام فنیل آالنین که می بایست  که یک اسید آمینه ضروری به 
به پارا تیروزین تبدیل شود نیازمند یک آنزیم کبدی است به نام 
فنیل آالنین هیدروکسیالز. در واقع این آنزیم نقش کاتالیزور را 
ایفا می کند.کودکان مبتال به پی کی یو به علت نقص یا فقدان 
آنزیم قادر نیستند قسمتی از پروتئین را که فنیل آالنین نام دارد، 

که تقریبا در تمامی غذاها وجود دارد، هضم وتجزیه کنند.
رعایت  همچنین  و  غربالگری  آزمایش های  طریق  از 
مادر  شیر  مثل  است،  فنیل آالنین  حاوی  که  غذایی  رژیم 
از  می توان  زیادی  بسیار  تاحد  معمولی  خشک های  شیر  و 
می شود  باعث  بیماری  این  کرد.  جلوگیری  بیماری  این  بروز 
ماهی،  حبوبات،  مرغ،  و  گوشت  انواع  خوردن  از  فرد  که 
گردد. محروم  دارند  پروتئین  که  خوراکی هایی  انواع  و  لبنیات 
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این بیماری تا حدود 5-6 ماهگی والدین کودک 
اغلب  آن ها  که  معنا  این  به  می کند.  گمراه  را 
متوجه تظاهرات بالینی این بیماری نمی شوند و 
ضایعه  و  گردید  مسلم  عقب ماندگی  که  زمانی 
مغزی باعث ناتوانی و صدمات جبران ناپذیر پدید 
آمد، به فکر درمان می افتند. بنابراین بهترین راه 
تشخیص این بیماری آزمایش هنگام تولد است. 
گیرد،  صورت  تاخیر  تشخیص  در  که  زمانی 
صدمات مغزی و معلولیت ذهنی دائم ایجاد می 
گردد. در هنگام تشخیص آزمایش خون از پاشنه 

نوزاد گرفته می شود.
اغلب آن ها در صورت زنده ماندن شدیدا کم توان اند و برخی 
از موارد هوش مرزی یا طبیعی هم در بین آن ها گزارش شده 
است.کودکان فنیل کتونوری تیپیک اغلب بیش فعالند،کج خلقی 
می کنند و قشقرق راه می اندازند. دست و پاهای خود را تکان 
می دهند و به هم می پیچانند. ارتباط کالمی و غیرکالمی شدیدا 
ضعیفی دارند و یا اصال ندارند. اشکاالت ادراکی فراوانی هم در 
انجام  بی وقفه  باید  کتونوری  فنیل  درمان  دیده می شود.  آن ها 
غذایی  رژیم  بگذرد،  تشخیص  و  درمان  زمان  از  اگر  اما  گیرد 
رژیم  داشت.  نخواهد  کم توانی  در  تاثیری  فنیل آالنین  بدون 
غذایی مطلوب، تحریک پذیری و تغییرات الکترو آنسفالوگرافی 
را به تدریج کاهش می دهد و از طرفی پاسخ دهی اجتماعی و 

همچنین میزان توجه آن ها را افزایش می دهد.

آلزایمر 

بار  انواع دمانس است که در سال1907 نخستین  از  یکی 
توسط آلویس آلزایمر شرح داده شد. او برای تعریف و شرح این 
ساله   5/4 سابقه  که  کرد  توصیف  را  ساله ای  زن 51  اختالل، 
دمانس پیش رونده داشت. هرچند که علت دمانس نوع آلزایمر 
پژوهش ها  برخی  اما  نشده،  مشخص  کامل  طور  به  هنوز 
دمانس  خانوادگی  سابقه  بیماران،  درصد  تا 40  که  داده  نشان 
این بیماری محتمل  آلزایمر دارند؛ درنتیجه ژنتیکی بودن  نوع 
است. البته میزان همگامی در دوقلوهای تک تخمکی بیشتر از 
ژنتیکی  ادعای  بر  خود  این  که  است  تخمکی  دوقلوهای تک 
بودن این بیماری صحه میگذارد. ثابت شده است که دمانس 

نوع آلزایمر با کروموزوم های1،14،۲1 ارتباط دارد.
نوروترنسمیترهایی که بیش از همه در فیزیوپاتولوژی این 
اختالل دخالت دارند، استیل کولین و نوراپی نفرین می باشند که 

با کاهش فعالیت هر دوی آن ها مرتبط است. پژوهش ها حاکی 
از آن است که نقصان  و از بین رفتن نورون های کولینرژیک 
در هسته قاعده ای وکاهش غلظت استیل کولین و آنزیم کلیدی 
برای سنتز آن یعنی کولین ترانسفراز در بیماران مبتال به آلزایمر 
به اثبات رسیده است. همچنین کاهش فعالیت نوراپی نفرین در 
بیماری آلزایمر با کاهش نورون های حاوی نوراپی نفرین یافت 

شده است.
از جمله مالک هایی که DSM5 برای این اختالل ضروری 

می داند این است که:
شواهدی از جهش ژنتیکی علیتی بیماری آلزایمر که از   .1
سابقه خانوادگی یا آزمایش ژنتیکی به دست آمده باشد.

هرسه مورد زیر وجود داشته باشند:  .۲
و  یادگیری  و  حافظه  کمبود  از  روشنی  شواهد  الف(   
سابقه  )براساس  دیگر  شناختی  زمینه  یک  حداقل 

مشروح یا آزمایش نوروپسیکولوژی متوالی(
در  تدریجی  پیشرونده،  یکنواخت  طور  به  کاهش  ب(   

شناخت، بدون وضعیت های ثابت طوالنی.
)یعنی،  مختلط  سبب شناسی  از  شواهدی  بدون  ج(   
فقدان بیماری تباهی عصبی یا مغزی- عروقی دیگر، 
که  دیگری  سیستمی  یا  روانی،  عصبی،  بیماری  یا 

احتماال به کمبود شناختی کمک کرده باشد(.
با باال رفتن سن، این اختالل با شیب تندی افزایش می یابد. 
در کشورهای پردرآمد  از 5 تا 10 در صد در دهه هفتم زندگی 
تا حداقل ۲5 در صد پس از آن گسترش دارد. در ایاالت متحده 
آمریکا 7 درصد از افرادی که دچار این بیماری هستند بین 64 

تا 75 ساله اند و 53 درصد بین 75 تا 84 ساله می باشند.
این  پدیدآمدن  و  بروز  باعث  می تواند  که  عواملی  از  یکی 
بیماری شود، صدمه مغزی آسیب زاست. همچنین همانطور که 
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قوی ترین  از  سن  و  فیزیولوژیکی  و  ژنتیکی  عوامل  شد  گفته 
بیماری محسوب می شوند.  این  به  ابتال  برای  عوامل خطرزا 
 3( داون  نشانگان  به  مبتال  افراد  که  داده اند  نشان  مطالعات 
تا  که  می شوند  آلزایمر  دچار  صورتی  در   )۲1 کروموزومی 
مغزی  آسیب های  افزایش  بین  این  در  بمانند.  زنده  میانسالی 
تاثیر  آلزایمر،  آسیب  بر  مستقیم  طور  به  می توانند  عروقی 

بگذارند.
این بیماری، به تدریج  گاهی با وضع ثابت کوتاه مدت، از 
بیماری  اینکه  از  بعد  دارد.  پیشروی  تا مرگ  زوال عقل شدید 
است  ممکن  شخص  که  مدتی  میانگین  شد  داده  تشخیص 
البته برخی از افراد تا ۲0 سال با  زنده بماند، 10 سال  است. 
افرادی که بیشتر زنده می مانند  این بیماری  زندگی می کنند. 
به  در شخص  زمین گیر می شوند. عملکردها  و  سرانجام الل 
تدریج افت می کند. یکی از پیامدهای افت کارکرد در بیماری 
آلزایمر افت حافظه است که می تواند مشکالت قابل مالحظه ای  

ایجاد کند.

بیماری پارکینسون

نام این بیماری از جیمز پارکینسون گرفته شده است. بعد از 
بیماری آلزایمر دومین بیماری تباهی عصبی بسیار شایع است 
این  علت  می شود.  دیده  زنان  از  بیشتر  مردان  جمعیت  در  که 
نام  به  از مغز  ناحیه ای  بیماری، صدمه نورون های دوپامین در 
جسم سیاه است. دوپامین نوروترنسمیتری است که در کنترل 
حرکت درگیر است. وقتی نورون های دوپامین از دست می روند، 
فرد قادر نیست به شیوه کنترل شده و نرم حرکت کند. بیماری 
پارکینسون عالوه نشانه های حرکتی، می تواند در شخص مبتال 
افسردگی، اضطراب، بی احساسی، مشکالت شناختی  و عالئمی 
همچون توهم ها و هذیان را به وجود آورد. به مرورنقص هایی 
می شود. مشاهده  مبتالیان  صد  در   40 تا   ۲5 در  شناخت  در 

گمان می رود که هم عوامل ژنتیکی و هم عوامل محیطی هردو 
در ایجا این بیماری دخالت دارند. اما گفته می شود که عوامل 
برخوردارند. عوامل محیطی زمانی  بیشتری  از اهمیت  ژنتیکی 
ازعوامل  باشند.  داشته  هنگام  دیر  شروع  که  می شوند  بررسی 
محیطی که می تواند جزء عوامل خطر برای این بیماری باشد 
این  است.  آفت کش ها  و  علف کش ها  معرض  در  قرارگرفتن 

بیماری اصوال بین 60 تا 70 سالگی آشکار می گردد. 

)DSM5(  بر این باور است که شخص می بایست شواهدی 
از افت شناختی قابل مالحظه در مقایسه با سطح عملکرد قبلی 
در یک یا تعداد بیشتری از زمینه های شناختی )توجه پیچیده، 
کارکرد اجرایی، یادگیری و حافظه، ادراکی- حرکتی یا شناخت 

اجتماعی( بر اساس
نگرانی فرد، منبع خبر آگاه یا متخصص بالینی که افت   .1
قابل مالحظه ای در عملکرد شناختی وجود داشته باشد.

اختالل قابل مالحظه در عملکرد شناختی، که ترجیحا   .۲
توسط آزمون نوروپسیکولوژی استانداردشده، یا در غیاب 

آن، با ارزیابی کمی متخصص بالینی ثابت شده باشد.
اختالل وجود  تدریجی  پیشرفت  و  پنهانی  همچنین شروع 
داشته باشد و اختالل عصبی- شناختی ناشی از بیماری جسمانی 

دیگر نیست و با اختالل روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود.
نوشیدن قهوه ممکن است  و  اینکه، کشیدن سیگار  جالب 
محافظتی در برابر ایجاد بیماری پارکینسون باشند. هر چند که 
دالیل آن مبهم است. این بیماری با داروهایی نظیر میراپکس 
اما  می یابد  کاهش  آن  نشانه های  و  می شود  کنترل  موقتا 
زمانی که اثر دارو از بین می رود مجددا نشانه ها باز می گردند. 
سلول های  مانند  نوینی  روش های  از  آینده  در  که  است  امید 
تحریک  چون  درمانی  روش های  البته  گردد.  استفاده  بنیادین 
عمیق مغز که در آن الکترودهایی در مغز کار گذاشته می شود 
که با تولیدکننده پالس که در قفسه سینه کار گذاشته می شود، 

تحریک می شوند.
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سالمندی از دریچه نگاه بین الملل
سولماز مددکاری  - نجمه اسکندری

مفهوم سالمندی همچون مفاهیم دیگر دارای دیدگاه های 
این زمینه به بررسی  متعددی می باشد که به طور کلی ما در 

دیدگاه بین المللی و جهانی در این حوضه می پردازیم.
اواخر  منفی  کلیشه های  انواع  دیدگاه ها  این  براساس 
بزرگسالی که افراد سالخورده را ضعیف،کسالت آور و ازکار افتاده 
است."  ناپذیر  اجتناب  "تباهی  که  مضمون  این  با  می انگارند، 
این  بر  سالمندان  از  بسیاری  است،  شایع  غربی  کشورهای  در 
عقیده اند که به لحاظ جایگاه اجتماعی و اقتصادی مورد تبعیض 
کمتر  ما  با  که  دارند  را  عقیده  این  مثال  دارند.  قرار  تعصب  و 
صحبت می شود. یافته ها نشان می دهند،کلیشه های منفی پیری 
تاثیر استرس زا و مختل کننده ای برعملکرد سالخوردگان دارند، 
در حالی که کلیشه های مثبت استرس را کاهش می دهند. منظور 
از کلیشه های منفی کلماتی مانند )فرتوت، گیج( و کلیشه های 

مثبت مانند )دانا، روشنفکر( می باشد.
در فرهنگ هایی که با افراد محترمانه رفتار می شود، ظاهر 
افتخار باشد. در یک تحقیق، در زبان بومی  پیر می تواند مایه 
است  کسی  سالخورده  به  کلمه  نزدیک ترین  کانادا  اینویت، 
به  سالیانه  جشنی  با  ژاپن  می باشد.  است،  آگاه  مسایل  از  که 
شهروندان سالخورده خود احترام می گذارد. همچنین مراسمی 
قید مسئولیت های  از  آزاد شدن فرد سالخورده  نام کانرک،  به 
میان سالی، آزادی ها و توانایی های تازه، جایگاه او در خانواده و 

جامعه را تایید می کند.
خانواده های گسترده ژاپنی در آمریکا، اغلب کانرکی را برای 
مراسم  از  عناصری  و  می دهند  ترتیب  تولد  سالگرد  شصتمین 
سنتی مانند لباس و جشن تولد غربی مانند کیک مخصوص را 
ادغام می کنند. ارزش نهادن فرهنگی برای پیری، باعث می شود 
آن،  جسمانی  تغییرات  جمله  از  پیری،  از  سالخورده  افراد  که 

استقبال کنند.
قایلند،  زیادی  ارزش  استقالل  برای  غربی،که  جوامع  در 

بسیاری از سالخوردگان می ترسند به دیگران وابسته شوند.
در ماه مه سال ۲016، مجمع جهانی بهداشت از مدیرکل 
سازمان جهانی بهداشت خواست که پویشی جهانی برای مبارزه 
با پیری ستیزی تشکیل دهد و استراتژی و برنامه اقدام جهانی 
سازمان جهانی بهداشت در زمینه سالمندی و سالمت را اجراکند.

تاکیدی  اکتبر  اول  روز  در  سالمندی  جهانی  روز  برگزاری 
است بر اهمیت مشارکت افراد مسن در ساخت جامعه و افزایش 
آگاهی ها در مورد مسایل و چالش های سالخوردگان در جهان . 
در اینجا الزم است به مثال هایی در چند کشور بپردازیم تا 

فرهنگ سالمندی در چند نقطه از دنیا مورد بررسی قرار گیرد.

دیدگاه های بین المللی درباره سالمندی

اندازه سالمندی برای فرد  از زندگی به  شاید هیچ دوره ای 
نگران کننده نباشد چرا که فرد به دلیل تحلیل قوای فیزیکی و 
جسمانی و از طرفی تحلیل قوای ذهنی بسیاری از کارکردهای 
از کشورها  بسیاری  رو  این  از  از دست می دهد.  را  بالقوه خود 
قبال  در  را  تعیین شده ای  پیش  از  سیاست های  سوئد  همچون 
افراد سالمند خود اتخاذ کرده است از این رو نهادهای غیردولتی 
بهترین  تا  داده  هم  دست  در  دست  خانواده  قدرتمند  منبع  و 
کشور  این  کنند.  ایجاد  را  سالمندان  زندگی  شاخص های 
انواع  می نگرد.  سالمندی  پدیده  به  جدید  و  انسانی  نگاهی  با 
برای  تفریحی  فعالیت های  سالمندان،  برای  کمک  و  حمایت 
امور  اداره  برای  سالمند  برای  وکیل  داشتن  بازنشستگان، حق 
امورات  برای  خانگی  دستیارهای  حضور  خود،  اداری  و  مالی 
منزل از قبیل عوض کردن المپ های منزل و یا آوردن وسایل 
از انبار و... و همچنین خدمات خانگی که کار نظافتی و پخت و 
پز را برای سالمند انجام می دهند، را می توان از اقدامات کشور 
به  از دیدگاهی قوی و متفاوت نسبت  ناشی  سوئد دانست که 

سالمندان است.
از سوی دیگر کشور پیشرفته و صنعتی ژاپن که میانگین 
سال   65 باالی  جمعیت  در صد   ۲0 )حدود  دارد  باالیی  سنی 
دارند( دارای پرستاران سالخورده ای است که از سالمندان دیگر 
مراقبت می کنند. چرا که معتقدند سالمندان از حال یکدیگر بهتر 
سیاست  می کنند.  درک  بهتر  و  بیشتر  را  یکدیگر  و  دارند  خبر 
در  خارجی  پرستاران  از  کار  به  دعوت  و  بر جذب  ژاپن  دولت 
دستور کار خود قرار داده که البته در این میان کشور اندونزی 
قصد همکاری با ژاپن را اعالم داشته است اما رسم و فرهنگ 
در ژاپن در نگهداری سالمند به صورت سنتی نگاه می کند و این 
کار از فرزند پسر انتظار دارد. اما در حال حاضر در مناطق شهری 
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اعمال  بیشتر  روستایی  جامعه  در  اما  رفته  بین  از  دیدگاه  این 
می شود. دولت بخش خصوصی و کارکشته ای را برای این امر 
اختصاص داده که بر اساس نوع فعالیتی که برای سالمند انجام 
می دهند دسته بندی می شوند. مثال آموزش خطاطی، گل آرایی 
و  کم  ارتباط  در  رایگان  مشاوره های  در  حتی  می دهند.  و... 
کاست هایی که دارند و مثال آزار و اذیت هایی که می شوند راحت 
از سالمندان در کشور ژاپن  صحبت کنند. در مراکز نگهداری 
در کنار افراد زبده، دولت از افراد داوطلب هم استقبال می کند. 
همچنین دولت ژاپن برنامه هایی اتخاذ کرده تا از حضور ربات ها 
برای پرستاری استفاده کند. مراکز تحقیقاتی با همکاری دولت 
از پروژه های  98 کارخانه تولید ربات پرستار حمایت کرده اند. 
این کشور طرح طالیی )gold plan( و بیمه مراقبتی دراز مدت 

را برای قشر سالمند خود در نظر دارد.
در کشور آمریکا طبق تحقیقات انجام شده توسط استادیار 
جدید  دیدگاه های  و  نتایج  به  بوفالو  دانشگاه  جامعه شناسی 
و  رفاه  لحاظ  به  افراد  هرچه  رسیده اند.  سالمندی  با  ارتباط  در 
در  جسمی  مشکالت  و  مزمن  دردهای  پایین ترند،  تحصیالت 
آنها شدیدتر است )80 درصد بیشتر از افراد با تحصیالت باال(.

سالمندی  زیاده روی  توجه  با  آمریکا  کشور  میان  این  در 
درمانی  و  بهداشتی  اقتصادی،  رفاهی،  ابعاد  با  سیاست هایی 
می دهد  نشان  این  است.  کرده  اتخاذ  خود  برای شهروندان  را 
جایگاه  دارای  و  است  اهمیت  حائز  کشور  این  در  سالمند  که 
با  دارد  قصد  دولت  که  معناست  بدین  این  می باشد.  ویژه ای 
باشد.  سالمندان  یاری گر  پیری  استرس زای  عوامل  کاهش 
متحده  ایاالت  باالتر  و  تقریبا 7 درصد سالخوردگان 65 ساله 
در جوامع مسکونی زندگی می کنند، درصدی که با افزایش سن 
باالتر می رود. ۲۲ درصد افراد 85 ساله و باالتر در این جوامع 
زندگی می کنندکه انواع مختلف دارد )وزارت خدمات بهداشتی 
و درمانی ایاالت متحده ۲01۲(. این مکان ها شبیه دهکده هایی 

خصوصی با امکانات تفریحی هستند.

سازمان های مردم نهاد در ایران

کلیه سازمان های مردم نهاد، خیریه و مراکزی که به انجام 
فعالیت های آموزشی، فرهنگی و تفریحی که در جهت حمایت و 
توانمند سازی قشر سالمند می پردازند، سمن ها مراکز این بخش 

هستند.

سال  اواخر  در  کهریزک  سالمندان  و  معلولین  آسایشگاه 
1351 به همت زنده یاد دکتر محمدرضا حکیم زاده رئیس وقت 
بیمارستان فیروز آبادی )شهر ری( در دو اتاق محقر در روستای 

کهریزک پایه گذاری شد.
در  اصلي  هدف 
کهریزک  خیریه  آسایشگاه 
کمک  و  نگهداري  تنها  
معلول  حیات یک  ادامه  به 
بلکه  نیست.  سالمند  یا 
که  است  این  بر  کوشش 

سالمندان و معلوالن  وابستگی به تخت نداشته باشند و با امید 
و توان یابي زنده بمانند و زندگي کنند.

مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان توحید، در اردیبهشت 
ماه سال 1381 در پی اقدام خیرخواهانه موسسین به مدیریت 
آقای بهروز حسینی تاسیس و راه اندازی شد. مرکز توان بخشی و 
نگهداری سالمندان توحید با ارائه خدمات شبانه روزی، مراقبت 
و نگهداری از سالمندان، خدمات پزشکی، پرستاری، توانبخشی، 
گفتار درمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی با مدیریت و نظارت دائمی 
حضوری و مجازی )کنترل از داخل و خارج از مرکز با سیستم 
دوربین های مدار بسته( همکاری پزشکان و کارشناسان مجرب 
امکانات رفاهی مدرن در قلب  با  در محیطی گرم و صمیمانه 

تهران پذیرای عزیزان شما می باشد.
مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان نارون با ارائه خدمات 
شبانه روزی، مراقبت و نگهداری از سالمندان، خدمات پزشکی، 
توان بخشی،  و  پرستاری 
گفتار درمانی، کار درمانی، 
فیزیوتراپی، روانپزشکی و 
روان شناسی با مدیریت 
و نظارت دائمی پزشک و 
کادر مجرب به مهمانان 

گرامی ارائه می شود.
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مسائل رفاهی در محیط زندگی سالمندان

وجود  به  چگونه  محیطی  تغییرات  اینکه  از  صرف نظر 
می آیند می توانند به ویژه برای افراد مسن، فشار روانی زا باشند 
را بطلبد. کنارآمدن  از جانب مبتالیان  و تالش های کنارآمدن 
به  گاهی  مهارت ها،  برخی  کاهش  دلیل  به  سالمندان  برای 
و... روانی  مسائل  جسمانی،  افت  سنگین،  جراحی های  دلیل 

همه  در  آموختن  که  هرچند  می باشد.  عادی  افراد  از  سخت تر 
با  می توانند  سالمندان  دارد،  وجود  هم  سالمندی  حتی  سنین 
فراگیری آموزش های جدید راه های آسان تری برای کنارآمدن 

با سالمندی پیدا کنند.
سکونت  محل  در  محیطی  تغییرات  که  داشت  توجه  باید 
سالمند اجتناب ناپذیرند. چراکه می بایست مکان زندگی شان امن 
توانایی عملکرد سالمندان وکم کردن  باشد. برای بیشتر کردن 
خاص  زندگی  شرایط  و  منازل  به  موجود  ساختارهای  خطرات 
نیاز است. حتی محیط خارج از منازل هم باید واجد مکان هایی 
برای عبور و مرور راحت برای سالمندان باشد. مثال خیابان ها و 
معابر باید داری گذرگاه هایی برای صندلی چرخدار باشد تا حین 
باال و پایین رفتن از پیاده روها مشکلی پیش نیاید. مورد قابل 
اتوبوس های شهری هستند  ذکر دیگر حمل و نقل عمومی و 
که باید مکان ها و پله های خاصی برای رفت و آمد سالمندان به 
ناتوانی های جسمانی دارند، داشته باشند.  خصوص افرادی که 
درمکان هایی مثل رستوران ها و باشگاه های ورزشی گذرگاه و 
صندلی های متناسب با وضعیت سالمند در اختیار باشد. در هتل ها 
تجهیزاتی باشد که نیازهای سالمندان در نظر گرفته تا بتوانند 
ارتباط  را در  ایمنی  ببرند. فرودگاه ها مسائل  از سفر خود لذت 
با رفت وآمد سالمندان را در نظر بگیرند. مسکن می تواند خود 
یک منبع صدمه باشد. اکثر ساختمان ها و اثاثیه منزل لبه های 
اغلب  می کنند  برخورد  آن ها  با  سالمندان  وقتی  که  دارند  تیز 
رو حذف وسایل  این  از  آسیب می رسد.  نرم شان  بافت های  به 
مکان  بهبود  در جهت  کار  کمترین  آسیب زننده  و  غیرضروری 
زندگی سالمندان است. بسیاری از افراد مسن به ویژه زنان از 
و  نازک ضعیف  استخوان های  با  که  استخوان شرایطی  پوکی 
فاقد کلسیم مشخص می شود رنج می برند. با مسن شدن افراد 

شکستگی استخوان لگن به طور فزاینده ای شایع می شود که 
خود علت بسیاری از مرگ و میرهاست. درصد قابل توجهی از 
استخوان  ترمیم شکستگی  برای  جراحی الزم  که  مسن  افراد 
لگن انجام انجام می دهند، نمی توانند به طور کامل بهبود پیدا 
کنند. از طرفی برای سالم ماندن الزم است که تحرک داشته 
باشیم و فعالیت کنیم. پس رعایت یک سری نکات در محل 

سکونت سالمند واجب و ضروری است. این نکات عباتند از:
وسایلی که در آشپزخانه مورد استفاده زیاد هستند باید . 1

در دسترس سالمند باشد و در طبقات کابینتی پایین تر 
چیده شوند.

از نردبان و چهار پایه حتی المقدور استفاده نشود.. ۲
کافی . 3 نور  از  و  باشد  روشن  سالمند  رفت وآمد  محل 

برخوردار باشد.
از دستکش های . 4 هنگام آشپزی و حضور در آشپزخانه 

گشاد استفاده نشود.
کف اتاق و راهروها عاری از ریخت وپاش و آت وآشغال . 5

باشد.
نصب . 6 دیوار  به  که  محکم  ازنرده های  حتما  حمام  در 

می شوند استفاده شود.
کف پوش های ضد سرخوردن در در حمام استفاده شود.. 7
نباید . 8 استفاده شده  در حمام  پرده های سفره ای  از  اگر 

به گونه ای باشند که در صورت چنگ زدن کنده شوند.
در اتاق خواب افراد سالمند استفاده از یک چراغ خواب . 9

ضروری است.
کلید و پریزها، ساعت و تلفن در دسترس باشد.. 10
راه پله ها غیرلغزنده و عاری از وسایل اضافی باشد.. 11
نشده . 1۲ رها  و...  تلوزیون  به  مربوط  کابل های  و  سیم ها 

باشد.
باید  اجتماعی  تامین  و  رفاه  سالمت،  حوزه  در  همچنین 
برنامه های مشخص و مدونی صورت بگیرد. با افزایش سن با 
انواع بیماری ها دست و پنجه نرم می کنیم و قابلیت های احیاشونده 
کمی در برابر بیماری ها و سندروم ها و کسالت ها داریم. به طور 

کلی در سه حوزه نیازمند تامین رفاه برای سالمندان هستیم:

ـ  ا ة!...    نیاز بدیهی دوران سالمندیرفــ
سولماز مددکاری



27

لل
الم

ین 
-ب

لم 
 سا

گی
زند

ک 
 سب

الف( تامین نیازهای اقتصادی و رفاهی سالمندان: گاهی 
سالمندانی هستند که علی رغم رسیدن به بازنشستگی اما هنوز 
از کار افتاده نیستند، تامین شغل متناسب با توانایی های آن ها 
به حس خوب مفید و کارا بودن کمک می کند. تامین نیازهای 
معیشتی اولیه برای سالمندان که مهمترین آن ها تهیه مسکن 
می باشد، می تواند از الویت ها باشد. تردد آسان به یک مشکل 
اقدام  آن ها  این رو  از  است،  تبدیل شده  سالمندان  برای  جدی 
به استفاده از اتومبیل های شخصی می کنند که می تواند برای 
بسیاری از افراد مسن تهدید کننده باشد چراکه ممکن است به 
بینایی و شنوایی راننده مسن چاالکی الزم را  دلیل ضعف در 

برای هدایت اتومبیل خود نداشته باشد.
ب( تامین نیازهای اجتماعی-رفاهی و فرهنگی سالمندان: 
می دانیم سالمندان منابع مهم تجربه در عرصه های شغلی خود 
هستند.کنار گذاشتن این منبع با ارزش نه به نفع جامعه است نه 
به نفع سالمند، پس باید امکان استفاده از نیرو و تجربه های آن ها 
را فراهم کرد. تغییر در نگرش افکار عمومی نسبت به سالمندی 
و اینکه پیری ازکارافتادگی نیست هم یکی از کارهایی است که 
در این حوزه می توان انجام داد. فراهم کردن مکان هایی برای 
ارائه خدمات اوقات فراغت برای سالمندان می تواند درخصوص 
همچنین  باشد.  مثبتی  قدم  آن ها  رفاهی  و  فرهنگی  نیازهای 
اطرافیان سالمند با توجه به نیازهای عاطفی افراد مسن در صدد 

برآورده کردن این نیازها باشند.
اغلب  نیازهای بهداشتی درمانی و توانبخشی:  تامین  ج( 
سالمندان به خدمات خاص تر و رفاهی بیشتری از افراد عادی 
نیاز دارند. وجود افراد آموزش دیده و خبره برای عرضه خدمات 
درمانی در حوزه روان و خدمات پزشکی از جمله خدمات رفاهی 

باید مد نظر قرار گیرد. در واقع وجود مراکز درمانی  است که 
رفاه  با مشکالت سالمندی می تواند  ارتباط  در  کادر مجرب  با 
ذهنی سالمندان را ایجاد کند، درگیری ذهنی سالمند در ارتباط 
با بیماری اش به اندازه کافی مشکل ساز است حال اگر نبود کادر 
آسایش  و  رفاه  اضافه شود  آن  به  دارو هم  و  مناسب  پزشکی 

فکری از سالمند ربوده می شود.
در صورتی که سکونت در خانه سالمندان الزم باشد، برای 
برداشته  به کیفیت خدمات، گام هایی می تواند  بهبود بخشیدن 
شود. برای مثال هلند تسهیالت مجزایی را فراهم کرده است 
به  مبتال  بیماران  متفاوت  نیازهای  برآورده کردن  برای  که 
همچنین  اند.  شده  داده  ترتیب  جسمی  و  ذهنی  ناتوانی های 
از  ناتوان باشد،  ازاینکه چقدر  هر فرد سالخورده ای صرف نظر 
توانمندی های موجود و کسب  برای حفظ کردن  فرصت هایی 
کنند  جبران  را  او  ضعف های  بتوانند  که  تازه ای  مهارت های 

بهره مند می شود.
خانه  شبه  سالمندان  خانه های  طراحی  می توان  این باره  در 
بیانجامد.  ساکنان  بیشتر  کنترل  و  امنیت  احساس  به  می تواند 
ساکنان در سوئیت های خصوصی یا آپارتمان های کوچک که تا 
اندازه ای با متعلقات خودشان تزئین شده حس خوشایندی برای 
برای  که  مخصوص  باغ های  و  پارک ها  می کند.  فراهم  آن ها 
نافعالی  ازسرگرمی های  را  ساکنان  باشد،  شده  تعبیه  سالمندان 
چون تماشای تلویزیون دور می کند و به سمت فضای اجتماعی 
وخیم  سالخورده ای  وضعیت  که  صورتی  در  می کشاند.  بیرون 
شود، پرستاران به جای اینکه او را به مکان هایی منتقل کنند که 
جو پزشکی دارند، فضای موجود را تغییر می دهند. به این ترتیب 
هویت احساس تعلق مکانی و روابط اجتماعی فرد حفظ می شود.
از  پیشگیری  برای  آموزشی  برنامه های  درنظرگرفتن 
بیماری های مربوط  به چشم و گوش و دندان ها می تواند قدم 
موثری در ارتباط  با رفاه سالمندان باشد. آگاه سازی خود سالمند 
با  مناسب  تغذیه  و  سمعک  عینک،  از  استفاده  به  توجه  برای 
مشکالت دهانی خود و از طرف دیگر قرارگرفتن وسایل کمکی 
نظیر سمعک، عینک و عصا تحت پوشش بیمه از خدمات ضروری 
دوره سالمندی است. همچنین آگاهی و آموزش خودکارآمدی و 
راه های جلوگیری از دمانس و آلزایمر در رسانه های جمعی در 
راستای افزایش سطح آگاهی سالمندان بی سواد و کم سواد یکی 

دیگر از اقداماتی است که می توان انجام داد.
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 خوش مزه و خوش طعم

مثل سالمندی!
سمیه حاجی خانی

سالمندی عالوه بر تغییرات خاص جسمانی و روانی، تغییرات خاصی را در ذائقه افراد به جهت تغییرات چشایی و 
مواد مورد نیاز بدن ایجاد می کند. انواع بیماری های جسمانی محدودیت های غذایی خاصی را ایجاد می کند. یکی از 
بدیهی ترین بیماری ها که سالمندان بدان دچار می شوند دیابت است. در این مطلب طرز تهیه غذای متناسب با دوره 

سالمندی که برای دیابتی ها مناسب است، را به شما آموزش می دهیم.

مواد مورد نیاز:
فیله مرغ )نواری و مزه دار شده(: ۲00 گرم

 گوجه فرنگی: 4 عدد
قارچ: 300 گرم 

ریحان: یک دوم پیمانه 
جعفری: یک پیمانه 

تخم مرغ: 4 عدد 
سرکه بالزامیک: ۲ قاشق سوپ خوری 

روغن مایع: به میزان الزم 
نان تست: 4 عدد

روش پخت:
1.  به وسیله قلم مویی 1 قاشق سوپ خوری سرکه بالزامیک را به گوجه فرنگی بمالید.

۲. گوجه فرنگی را درون سینی فر که از قبل با مقداری روغن چرب شده بگذارید، بعد آن را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 
180 درجه سانتی گراد گرم شده قرار دهید تا کباب شود.

3. داخل تابه ای مقداری روغن ریخته و روی حرارت مالیم قرار دهید تا گرم شود، سپس قارچ و بقیه سرکه بالزامیک را به 
آن اضافه کنید و بگذارید تا قارچ نرم و ترد شود. بعد حرارت را کم کرده، ریحان و جعفری را به آن اضافه کنید و کمی تفت دهید.

4. تخم مرغ را نیمرو کنید.
5. فیله مرغ را نیز تفت دهید و روی حرارت بگذارید تا بپزد.

6. فیله مرغ، تخم مرغ نیمرو شده، مخلوط قارچ، گوجه فرنگی کبابی شده را با نان تست سرو کنید.

خوراک مرغ
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مواد مورد نیاز: 
گوشت )چرخ کرده(: ۲00 گرم

 سیب زمینی )مکعبی خرد شده(: 1 پیمانه 
پیاز: ۲ عدد

گوجه فرنگی )رنده شده(: ۲ عدد
لوبیا سبز )بند انگشتی خرد شده(: 1 پیمانه

 هویج )خرد شده(: 1 پیمانه 
نخود فرنگی: 1 پیمانه 

نمک، فلفل، زردچوبه: به میزان الزم 
آب لیموترش: به میزان الزم 

روغن مایع: ۲ قاشق سوپ خوری

روش پخت:
1. یک عدد پیاز را نگینی خرد کرده و آن را درون روغن تفت دهید. 
بعد گوجه فرنگی، لوبیاسبز، هویج و نخود فرنگی را به آن اضافه کنید و با 

مقداری آب و با در بسته بگذارید تا بپزد.
پیاز رنده شده، نمک، فلفل و زردچوبه داخل  با 1 عدد  را  ۲. گوشت 
کاسه ای مخلوط کرده و با دست ورز دهید تا منسجم شود. سپس از مواد 
به اندازه یک گردو برداشته و در دست گرد کنید و به صورت کوفته ریزه 

در آورید.
3. کوفته ریزه را به همراه سیب زمینی به مواد بیافزایید و بگذارید تا 
کامال جا بیفتد. )در این غذا به جای گوشت قرمز می توانید از فیله ماهی 

یا گوشت مرغ استفاده کنید(.
4. خوراک آماده شده را به همراه آب لیموترش )با آب نارنج ویا آب 

غوره( سرو کنید. 

خوراک لوبیا با گوشت
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مجتبی خوش لهجه

زندگــی ابعــاد گســترده ای دارد و در ســنین مختلــف تنــوع 
در ســبک زندگــی یکی از بدیهیات بهزیســتی اســت. ســالمت 
ــات در  ــن ضروری ــی از مهمتری ــی یک ــت زندگ ــاء کیفی و ارتق
دوران ســالمندی اســت. دوران ســالمندی بــه  دلیــل تغییــرات 
ــا  ــدن ب ــان، ب ــدن انس ــتم های ب ــه سیس ــمانی در کلی جس
ــرد و  ــزاج س ــود. م ــه رو می ش ــزی روب ــرارت غری ــش ح کاه
ــد مســبب  ــدن می توان ــرارت ب ــرژی و ح خشــک، کاهــش ان
ــن دوران  ــه در ای ــت تغذی ــود. مدیری ــدد ش ــای متع بیماری ه

بــرای  را  مناســبی  زیســتی  طبیعــی  جریــان  می توانــد، 
ــدر،  ــرگ چغن ــنبلیله، ب ــون ش ــوادی همچ ــدآورد. م ــا پدی م
شــوید، انگــور، مویــز، کشــمش، انجیــر، گــردو، گالب، 
ــل  ــا مث ــواع مرباه ــل و ان ــج، عس ــک، بهارنارن ــرق بیدمش ع
ــان،  ــفناج، گل گاوزب ــیر، اس ــیب، خاکش ــگ، س ــل، بالن زنجبی
ــود.  ــه می ش ــن توصی ــن س ــیرین بیان در ای ــنبل الطیب، ش س
ــان  ــن گیاه ــدادی از ای ــواص تع ــی خ ــه معرف ــا ب در اینج

ــم. ــد می پردازی ــی مفی داروی

دمنوش های  

معجزه ای برای 

  معجزه آسا

نشاط سالمندی
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ریشه ی سنبل الطیب

ســنبل الطیب یــا همــان علــف گربــه، گیاهــی اســت کــه 
ــا و بخش هایــی از  بوتــه ای اســتوار و چندســاله دارد و در اروپ
ــا ارتفــاع  ــاه و بوتــه ای ب آســیا می رویــد. دارای ریشــه ای کوت
بیــن 50 تــا 150 ســانتی متر می باشــد. مزاجــی گــرم و 
خشــک و بــه ســمت معتــدل دارد و بیشــترین قســمت مــورد 
اســتفاده ایــن گیــاه ریشــه آن اســت کــه بــه اشــکال مختلفــی 
ــول،  ــورت کپس ــه ص ــه ب ــود؛ از جمل ــرف می ش ــه و مص تهی
ــه ای  ــوش کیس ــورت دمن ــه ص ــق، ب ــوش رقی ــرص، دمن ق
)ماننــد چــای کیســه ای( قطــره ی گیاهــی و بــه شــکل 
ــب شــیمیایی  ــاه بیــش از 1۲0 ترکی ــن گی ــودر. ریشــه ی ای پ
دارد کــه نــه تنهــا بــه عنــوان یــک داروی آرام بخــش، بلکــه 
ــد. ۲1  ــک عامــل ضــد اسپاســم عمــل می کنن ــوان ی ــه عن ب
ــاه شــمرده شــده اســت از  ــن گی ــرای ای ــی ب ــت درمان خاصی
ــراب و  ــکن، ضداضط ــواب آور، مس ــم، خ ــد اسپاس ــه ض جمل

ــمرد. ــوان برش ــرطان را می ت ــد س ــردگی، ض افس
ــد میــزان  ــد ریشــه ی ایــن گیــاه می توان محققیــن معتقدن
ــش  ــز افزای ــک )GABA( را در مغ ــا آمینوبوتیری ــید گام اس
 دهــد و بــه تنظیــم ســلول های عصبــی کمــک کنــد و بــا اثــر 
ــد  ــم میگــرن را تســکین ده ــد عالئ ــی اش می توان آرام کنندگ
ــق  ــک قاش ــود. مصــرف ی ــه ش ــش حافظ ــه افزای ــر ب و منج
ــه ازای  ــنبل الطیب ب ــده ی س ــه ی خشک ش ــوری ریش چای خ
هــر فنجــان آب جــوش در حالــی کــه بــه مــدت 10 دقیقــه 
دم کشــیده باشــد می توانــد دردهــای میگرنــی را التیــام 
بخشــد. تاثیــر ایــن گیــاه بــر کاهــش اسپاســم ماهیچه هــای 
گوارشــی فشــار خــون نیــز قابــل توجــه اســت. ایــن گیــاه از 
ــته و  ــر گذاش ــلول ها تاثی ــر س ــیم ب ــای پتاس ــق کانال ه طری
ــر  ــی تاثی ــی و عروق ــای  گوارشــی و قلب ــان بیماری ه در درم

مثبــت دارد.
نوشــیدن دم کــرده ســنبل الطیب می توانــد منجــر بــه 
کاهــش اضطــراب و آرام کــردن دســتگاه عصبــی شــود چراکه 
به عنــوان منبعــی بــرای مــواد شــیمیایی بــه نــام والپوتریــات 
ــید  ــطوح اس ــر س ــت ب ــن اس ــه ممک ــد ک ــمار می آی ــه ش ب
ــته  ــر گذاش ــدن تاثی ــن در ب ــک و مالتونی ــا آمینوبوتیری گام
و هم زمــان باعــث تحریــک گیرنده هــای مــواد مخــدر 

ــا  ــید گام ــود اس ــود. وج ــی ش ــتگاه عصب ــروتونین در دس و س
ــش  ــش و کاه ــث آرام ــدن باع ــی در ب ــک اضاف آمینوبوتیری
ســطوح اســترس می شــود و می تــوان به عنــوان دارویــی 
مســکن بــرای اضطــراب، بی خوابــی و افســردگی از آن 
ــب  ــنبل الطیب موج ــوش س ــیدن دمن ــت. نوش ــک گرف کم
ــت  ــه ی حرک ــق و مرحل ــواب عمی ــان خ ــزان زم ــود می می ش
تنــد چشــم در خــواب )REM( افزایــش یابــد و فــرد خــواب 
آرامــی را تجربــه کــرده و رویــای بهتــری ببینــد. افــرادی کــه 
در هنــگام خــواب کشــیدگی و ضربــان در پاهایشــان احســاس 
می کننــد و خــواب آرامــی ندارنــد بــا نوشــیدن ایــن معجــون 
در  آرامش دهنــده  عملکــرد  بــه  توجــه  بــا  معجزه آســا 
ــن  ــواب رفت ــد به خ ــریع در رون ــا و تس ــالت و ماهیچه ه عض
ــواب  ــده و خ ــالص ش ــرار خ ــای بی ق ــندروم پاه ــر س از ش

ــد. ــه می کنن ــی را تجرب آرام
عامــل  محرک هــای  بــر  گیــاه  ایــن  اثرگــذاری 
ــک  ــز کم ــش تمرک ــه افزای ــد ب ــز می توان ــی در مغ بیش فعال
ــا و افزایــش آن در  ــر ســطح گاب ــر ب ــا تاثی ــن ب ــد. همچنی کن
زمــان اســترس می توانــد فــرد را در مدیریــت اســترس یــاری 
دهــد. تقویــت رگ هــای خونــی و خاصیــت ارتجاعــی آن هــا 
ــواص  ــام خ ــم تم ــت. علی رغ ــب اس ــالمت قل ــع س ــه نف ب
ــص  ــر متخص ــر نظ ــوش زی ــن دمن ــرف ای ــمرده مص برش

ــت. ــروری اس ض
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گل  گاوزبان

ــا گل  ــد و ب ــرز می روی ــای الب ــه کوه ه در دامن
ــری دارد و  ــباهت ظاه ــا ش ــی تنه ــان اروپای گاوزب
خــواص آن متفــاوت اســت. گل هــای گل گاوزبــان 
گاوزبــان  گیــاه  از گل هــای  ایرانــی درشــت تر 
ــبیه  ــوردی و ش ــان الج ــت. گل گاوزب ــی اس اروپای
گل انــار بــوده و تخــم آن دایــره ای شــکل و 
ــاد  ــیار زی ــرز بس ــای الب ــت و در کوه ه ــی اس لعاب
یافــت می شــود. گیــاه گاوزبــان در اصفهــان و 
ــد،  ــران می روی ــهرهای ای ــر ش ــان و دیگ آذربایج
ــره ای  ــک و دای ــوردی و کوچ ــای الج دارای گل ه
اســت. گیــاه گاوزبــان اروپایــی از شــمال آفریقــا بــه 
اســپانیا بــرده شــده و در آنجــا پــرورش یافتــه و در 

ــت. ــا راه یافته اس ــنتی اروپ ــب س ط
نوشــیدن َدم کــرده گل گاوزبــان بــرای بیماری هایــی 
ــد  ــی مفی ــون و حواس پرت ــردگی، جن ــت، افس ــد مننژی مانن
ــاط آور  ــنبل الطیب نش ــا س ــاه ب ــن گی ــرده ای ــت. َدم ک اس
اســت، دلهــره و وحشــت را از بیــن می بــرد و غــم و غصــه را 
ــا خودشــان صحبــت می کننــد  کــم می کنــد. افــرادی کــه ب

ــد. ــتفاده کنن ــان اس ــرده گل  گاوزب ــد از َدم  ک می توانن
همچنیــن بــرای بهبــود وســواس فکــری، تنگــی نفــس 
ــد و  ــاز می کن ــره را ب ــگ چه ــت و رن ــد اس ــو مفی و درد گل
ــی آورد. از  ــراه م ــش به هم ــرده و ارام ــم ک ــواب را منظ خ
آنجــا کــه باعــث افزایــش فشــار خــون می شــود بــه همیــن 
ــا  ــا ســنبل الطیب ی ــراد آن را همــراه ب ــر اســت اف ــت بهت عل

چــای تــرش  مصــرف کننــد. 
ــل  ــتی، مث ــکالت پوس ــت مش ــاه جه ــن گی ــرده ای دم ک
اگزمــا مصــرف می شــود و بــه دلیــل داشــتن مقــدار 
زیــادی کلســیم و آهــن و مــواد مغــذی مثــل پتاســیم، روی، 
ــیار  ــا بس ــرای خانم ه ــن ب ــای C و B و بتاکاروت ویتامین ه
مفیــد اســت. ایــن گیــاه آرام بخــش، در درمــان جوش هــای 
دهانــی و آفــت دهانــی تأثیــر شــگرف می گــذارد و معمــواًل 
ــرای ســرماخوردگی و در بعضــی  ــاه ب ــن گی دمنوش هــای ای
ــانده ای  ــرما جوش ــل س ــک در فص ــرفه های خش ــع س مواق
قدرتمنــد و مرهمــی قــوی اســت. ایــن گیــاه دارویــی باعــث 
کاهــش تــب می شــود و در تمــام مــوارد تــب مثــل ســرخک، 
ــد  ــد مفی ــر می توان ــای دیگ ــر و تب ه ــه، کهی ــک، آبل مخمل

باشــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــان اروپای ــاه گاوزب ــواص گی  از خ
ــک دارد،  ــرم وخش ــع گ ــد. طب ــاد می کن ــرق و ادرار را زی ع
ــب،  ــدن )قل ــه ب ــای رئیس ــوی روح و اعض ــاه مق ــن گی ای
ــه انســان  ــان حــواس پنج گان کبــد و مغــز( اســت، گل گاوزب
ــه  ــع، کیس ــت را رف ــاه یبوس ــن گی ــد. ای ــت می کن را تقوی
صفــرا را بــاز و اخــالط ســوخته ســوداوی را از معــده خــارج 

می کنــد.
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ــود،  ــه می ش ــک گفت ــی َمْه ــه فارس ــه ب ــیرین بیان ک ش
بومــی جنــوب  تیــره سبزی آســاها،  از  گیاهــی خــودرو 
ــه  ــت ک ــیا اس ــدل آس ــی معت ــا و نواح ــمال آفریق ــا، ش اروپ
۲7 خاصیــت درمانــی بــرای آن برشــمرده شــده اســت. 
ــمال  ــرقی و ش ــی ش ــت و نواح ــم مروس ــتان خات در شهرس
شــرقی و همچنیــن آذربایجــان، سلســله جبــال بختیــاری و 
شهرســتان اقلیــد بــه فراوانــی می رویــد. برگ هــای آن 
ــک  ــه ی ــه اضاف ــرگ ب ــا 7 زوج ب ــت و از 4 ت ــب اس مرک
برگچــه انتهایــی تشــکیل یافته اســت کــه بــه ســبب ترشــح 
ــوه اش  ــی و می ــه آب ــل ب ــش مای شــیره، چســبنده اند. گل های
ــه و  ــت. ریش ــوه ای اس ــه قه ــل ب ــه مای ــا 6 دان ــامل 5 ت ش
ســاقه زیرزمینــی آن مصــرف دارویــی دارد. ایــن گیــاه 
خــودرو و نورپســند اســت و کمتــر مــورد کشــت و کار قــرار 
ــت  ــرم و رطوب ــوای گ ــه ه ــش ب ــدت روی ــرد و در م می گی

ــاز دارد.  ــط نی متوس
ریشــه  و ســاقه های ایــن گیــاه دارای ترکیبــات مختلفــی 
ــام اســید  ــه ن ــاه ب اســت. ترکیــب موجــود در ریشــه های گی
گلیســریزیک باعــث شــده اســت کــه پنجــاه برابــر از شــکر 
شــیرین تر اســت و مقــدار آن بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی 

و گونــه گیــاه بیــن 5 تــا ۲0 درصــد اســت.

ــیرین بیان در  ــاه ش ــه گی ــود در ریش ــات موج ترکیب
ــت  ــد اســت و خاصی ــدان مفی ــیدگی دن ــا پوس ــه ب مقابل
ــاه  ــن گی ــنتی از ای ــب س ــی دارد. در ط ــد میکروب ض
ــیت،  ــورم، برونش ــالت و ت ــم عض ــان اسپاس ــرای درم ب

روماتیســم و ورم مفاصــل اســتفاده می شــود. 
ــن B و  ــواع ویتامی ــی از ان ــع خوب ــیرین بیان منب ش
ویتامیــن E و مــواد معدنــی از جملــه پتاســیم و منیزیــم 
ــای  ــاری ه ــرای بیم ــان ب ــیرین بی ــواص ش ــت. خ اس
گوارشــی، مراقبــت از پوســت و درمــان افســردگی 
ــت از  ــل، حفاظ ــان درد مفاص ــت. درم ــر اس ــیار موث بس
ــان  ــل، درم ــاری س ــی بیم ــرفه و حت ــان س ــد، درم کب
ــد  ــدن را نبای ــی ب ــتم ایمن ــت از سیس ــی و محافظ چاق

ــرد. ــوش ک فرام

ــتگاه  ــر دس ــر ب ــان، تأثی ــیرین بی ــت ش ــن خاصی مهم تری
ــودن آن  ــن ب ــت ادرارآور و ملی ــاه به جه ــن گی ــوارش ای گ
و  معــده  و زخــم  ورم  درمان کننــده  گیــاه  ایــن  اســت. 
ــوب  ــر مطل ــده تأثی ــر روی ســرطان مع اثنی عشــر اســت و ب
دارد. همچنیــن بــرای درمــان ســوءهاضمه و از بیــن بــردن 
ــز  ــر سیســتم درون ری ــن ب ــد اســت. همچنی نفــخ شــکم مفی
ــت  ــن اس ــرف آن ممک ــت و مص ــذار اس ــز تأثیرگ ــدن نی ب
ــن  ــد. همچنی ــش ده ــه را کاه ــترون خوناب ــدار تستوس مق
ــز  ــت نی ــر پوس ــن کنندگی آن ب ــک و روش ــد ل ــت ض خاصی

ــود.  ــوش ش ــد فرام نبای
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و سالمندی تحرک 

احسان جعفری

و  توانایی ها  زندگی  مختلف  مراحل  در  انسان  بطورکلی 
مشکالت خاص خود را دارد. در گذشته انسان ها فعالیت بدنی 
کافی داشتند و در سنین باالتر، توانایی الزم برای انجام کارهای 
روزمره و حتی بیشتر را داشتند. در چند دهه اخیر زندگی شهری 
و کم تحرکی در سنین جوانی موجب شده که انسان ها در سنین 
میان سالی و باالتر دچار عارضه هایی مثل کمردرد، دیسک کمر 
و دردهای ستون فقرات و مشکالت گردن و... بشوند. متاسفانه 
این عوارض باعث کاهش اعتمادبنفس در  بسیاری از سالمندان 

شده و گوشه نشینی و ماندن در خانه را ترجیح می دهند.
در واقع افزایش آگاهی به مسایل صحیح حرکتی، می تواند 
جلوگیری  و  روزمره  دردهای  کاهش  جهت  در  زیادی  تاثیر 
همراهی  داشته باشد.  سالمندان  میان  در  جدید  مشکالت  از 
متخصصین تربیت بدنی می تواند به سالمندان کمک کند تا در  
شروعی  آن ها  برای  عزلت  و  گوشه نشینی  جای  به  دوره،  این 

دوباره برای زندگی شاد و سالمت باشد. 

متخصصان به سالمندان توصیه می کنند تا بیشتر بر روی 
حرکات ایستا تمرکز داشته باشند. به این معنی که با بهینه سازی 
حرکات خود، از آسیب رسیدن به مفاصل مستهلک شده جلوگیری 
از انجام حرکاتی که  کند. به عنوان مثال دقت داشته باشند که 
با  با مشورت  به مفاصل فشار وارد می کند خودداری کرده و 
کنند  انتخاب  را  روزمره  ورزشی  تربیت بدنی،  مشاور  و  پزشک 
درگیری  باعث  آن ها  فیزیکی  و  بدنی  شرایط  به  توجه  با  که 
کمتر مفاصل فرسوده شود. عالوه بر این ورزش روزمره باعث 
می شود تا سطح سالمت آنان ارتقاء یافته و از لحاظ روانی نیز 

در موقعیت مناسبی قرار گیرند و شادتر زندگی کنند.
از  که  می کنند  توصیه  باال  سنین  در  افراد  به  متخصصان 
وارد  فشار  طریق  این  از  تا  کنند  استفاده  مفاصل  محافظ های 
شده بر روی عضالت و غضروف های بین مفاصل را به حداقل 
پزشک  تایید  صورت  در  شنا  مثل  ورزش هایی  انجام  برسانند. 
مربوطه می تواند مفید باشد. دوچرخه و تردمیل در آب معموال 
بیشتر توصیه می گردد زیرا احتمال آسیب دیدگی در حین اینگونه 
از سایر رشته های ورزشی می باشد. آب درمانی  ورزش ها کمتر 
مفاصل  و  هستند  مزمن  دردهای  دچار  که  سالمندانی  به  نیز 

آسیب دیده دارند بسیار پیشنهاد می شود.
سالمندی انتهای راه نیست، تنها آغاز دوره جدیدی از مراحل 
مختلف زندگی است. در واقع سالمندان عزیز با مشورت گرفتن 
از پزشک و مشاور تربیت بدنی می توانند سالمت فیزیکی خود 

را تضمین کنند.
سالمندان عزیز می توانند از وسایل درون پارک ها و فضای 
سبز برای بازسازی روحیه خود و بازگرداندن سالمت فیزیکی 
پارک ها و  در  بگیرند. وسایل کمک ورزشی موجود  بهره  خود 
فضاهای سبز، به گونه ی نصب شده که امکان استفاده گروهی از 
آنها را فراهم آورده و همین موضوع، باعث استقبال شهروندان 
شده است. اما در کنار طراحی مناسب، این سوال مطرح می شود 
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یا  هستند  برخوردار  الزم  استانداردهای  از  وسایل،  این  آیا  که 
پاسخ دادن  ایجاد آسیب می شود؟  باعث  احیانا  از آن ها  استفاده 
به این سوال با توجه به تعدد این وسایل منوط به این می باشد 
که هر وسیله، جداگانه مورد ارزیابی قرارگیرد. اما در مجموع، 
این وسایل در مقایسه با وسایل مشابه در مکان های تخصصی 
ورزشی از کاستی هایی برخوردار است. مثال در این گونه وسایل 
و  قامت  اساس  بر  اندازه  کردن  زیاد  و  کم  یا  مقاومت  تغییر 
جثه افراد امکان پذیر نیست و بنابراین افراد با قامت و جثه های 
متفاوت مجبور به استفاده از یک وسیله می شوند که این خود 
می تواند آسیب هایی را به دنبال داشته باشد. مثال افراد قدبلند 
از کمر  به خم شدن  نیاز  از دستگاه شاید  برای گرفتن قسمتی 
داشته باشند و افرادی با قد کوتاه تر  برای انجام همان فعالیت، 
مجبور به اعمال فشار به شانه و اندام های فوقانی شوند. برای 
این  از  استفاده  قصد  که  افرادی  تمام  می شود  توصیه  همین، 

به  مراجعه  البته  کنند.  مشورت  آگاه  افراد  با  دارند،  را  وسایل 
است  نیز کمک کننده  ها  دستگاه  روی  نصب شده  پالک های 
اما کافی نیست. به افراد بیمار خصوصا بیماران قلبی و ریوی، 
عضالنی–  دردهای  دیابت،  فشارخون،  افزایش  به  مبتالیان 
اسکلتی و مفاصل و نیز سالمندان توصیه می شود قبل از اقدام 
به هرگونه ورزش با پزشک خود مشورت نموده و مورد ارزیابی 
این وسایل به نکات زیر  از  ایمن تر  قرار گیرند. جهت استفاده 

توجه کنید:
قبل از استفاده از این وسایل با حرکات نرمشی ساده . 1

مانند پیاده روی تند خود را گرم کنید.
عضالت . ۲ در  کشش  ایجاد  سبب  که  وسایلی  از  ابتدا 

می شوند، استفاده کنید )دست کم سه حرکت کششی 
هر کدام به مدت 30 ثانیه(. 

بعد از انجام کشش مناسب، از وسایل قدرتی که سبب . 3
استفاده  می شوند  به عضالت  فشار  و  مقاومت  اعمال 
کنید. میزان اعمال فشار به عضالت بنا به سن و جنس 

و آمادگی جسمانی متفاوت است.
توصیه . 4 دستگاه  هر  با  تمرین  مابین  کوتاه  استراحت 

می شود.
بعد از اتمام کار با دستگاه ها، با نرمش و کشش خود را . 5

سرد کنید. در پایان باید یادآور شد که میزان و شدت 
همین  برای  است  متفاوت  مختلف  افراد  در  ورزش 
بر عهده مربی  میزان و شدت حرکات ورزشی  تعیین 

یا پزشک آشنا به اصول ورزش می باشد.
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زیبایی و سالمندی سولماز مددکاری

در ایـن مجموعه بخشـی هم به مسـائل بهداشـتی مرتبط 
بـا پوسـت و مو در سـالمندان اختصاص پیدا کرده اسـت و در 
اینجـا بـه معرفـی بیماری هـای مرتبـط در ایـن زمینـه و ارائه 

راه کارهـای مرتبـط می پردازیم.
پوسـت بزرگتریـن و آشـکارترین انـدام بـدن اسـت که با 
افزایـش سـن دسـت خوش تغییـرات پیـری می گـردد. برخـی 
از ایـن تغییـرات طبیعـی و اجتنـاب ناپذیر و بدون زیان اسـت 
و برخـی دیگـر آزاردهنـده بـوده و امکان پیشـگیری یا درمان 

آن ها وجـود دارد.

چین و چروک پوست

بـا افزایش سـن پوسـت خاصیـت ارتجاعی خـود را کم کم 
از دسـت داده و رشـته های کالژن و االسـتین آن هـا ضعیـف 
می شـود. همزمـان بـا این تغییـرات نیـروی جاذبـه زمین هم 
دسـت به کار شـده و پوسـت را دچـار افتادگـی می کند. پیری 
پوسـت از دو منشـاء ایجـاد می شـود. یـک منشـاء درونی که 
بسـتگی بـه ژنتیـک فـرد دارد و در افـراد مختلـف سـرعت 
پیرشـدن متفـاوت اسـت و دیگـری جنبـه بیرونـی اسـت کـه 
عوامـل مختلفـی از جملـه نـور آفتـاب، سیگارکشـیدن، فقـر 
تغذیـه ای و برخـی حرکات نامناسـب عضالنی صـورت در آن 

دارد. نقش 

بـرای پیشـگیری از چیـن و چـروک ناشـی از نـور آفتـاب 
اسـتفاده از یـک کـرم ضـد آفتاب با درجـه محافظـت حداقل 
15، اسـتفاده از کاله لبـه دار و لباس پوشـیده می تواند پوسـت 

را از تمـاس بـا نور خورشـید محافظـت کند.
از گرفتـن حمـام آفتـاب پرهیـز نمـوده و در بین سـاعات 
10 صبـح تـا 4 بعدازظهـر در معـرض تابـش نـور خورشـید 
نباشـید سـیگار نیز تاثیر بسـیار مهمـی در پیری پوسـت دارد. 
افـراد سـیگاری 8 تـا ۲0 سـال پیرتـر از سـن واقعی خـود به 
نظـر می رسـند و به عـالوه باعـث تغییـر رنـگ زرد کمرنـگ 
پوسـت می شـود. توجـه بـه پرهیـز همیشـگی از دود سـیگار 
را بـرای آنـان کـه بـه جوانی پوسـت خـود اهمیـت می دهند، 

می نماییـم.



37

کـه ریـزش مـو مرتبـط بـا افزایش سـن ممکـن اسـت در اثر 
فقـدان یـا کاهـش ریـز مغذی هـا )ماننـد ویتامین هـا( در بدن 
باشـد. در ایـن مطالعـه کـه بـا روش مصاحبه رودررو بـا افراد 
بـوده، 1۲6 فـرد مسـن نیجریـه ای که شـامل مـردان و زنان 
بـاالی 60 سـال بـوده را مـورد بررسـی قـرار دادنـد. البته در 
ایـن مطالعـه افـرادی که دچـار دیابت، سـکته، 
فشـار خـون بـاال، بیماری هـای شـنوایی بودند 
از  اتوتوکسـیک  داروهـای  از  کـه  کسـانی  و 
آنتی بیوتیک هـا و  آمینـو گالیکوزیدهـا،  جملـه 
دیورتیک هـا اسـتفاده می کردنـد، مورد بررسـی 

نگرفتند. قـرار 
دسـتاورد اصلی این مطالعـات بیان می دارد 
که سـطح پاییـن اسـید فولیک خون بـا ریزش 
مـو در افـراد مسـن مرتبـط اسـت. در مطالعات 
گذشـته نیـز نشـان داده شـده اسـت کـه علـت ریـزش مـو 
می توانـد بـه دلیـل دریافـت کـم ویتامین هـا باشـد. بنابرایـن 
نقـش  زمینـه  در  بیشـتری  تحقیقـات  کـه  می شـود  توصیـه 
ویتامین هـا در بـدن انجـام گیـرد، به خصـوص در کشـورهای 

در حـال توسـعه کـه سـوء تغذیـه در آن ها شـیوع دارد.
بـرای جلوگیـری از ریـزش مـو در افـراد مسـن توصیـه 
ویتامین هـا  و  ریزمغذی هـا  از  کافـی  میـزان  بـه  می شـود 
بخصـوص اسـید فولیـک اسـتفاده نماینـد. بـه ایـن منظـور 
اسـتفاده روزانـه از میوه هـا و سـبزی ها ی تـازه کـه سرشـار 
از انـواع ویتامین هـا هسـتند بـه افراد مسـن توصیه می شـود. 
عـالوه بـر آن در افـرادی کـه از افزایش وزن رنـج می برند و 
قصـد اسـتفاده از رژیم هـای الغـری را دارنـد بایـد بدانند که 
بایسـتی از رژیم هـای بسـیار محـدود شـونده پرهیـز نماینـد.

 مو
ت و

وس
ش، پ

وش
- پ

لم 
 سا

گی
زند

ک 
سب

خشکی پوست

بـا ازدیـاد سـن پوسـت خشـک تر شـده و این خشـکی در 
آب و هوای سـرد و بادخیز تشـدید می گردد، خشـکی پوسـت 
موجـب پوسـته پوسـته شـدن و ایجـاد خـارش می گـردد. در 
مـوارد خفیـف می توان خشـکی پوسـت را بـا اسـتفاده از یک 
برطـرف  اسـتحمام  از  پـس  بالفاصلـه  مرطوب کننـده  کـرم 

. د نمو
به عـالوه بهتـر اسـت دفعات اسـتحمام کاهـش یافته و از 
صابون هـای قلیایـی اسـتفاده نشـود و اسـتفاده از لیـف و آب 

داغ نیـز می توانـد خشـکی پوسـت را تشـدید کند.

 ریـزش مـوی مرتبـط بـا افزایـش سـن، یکـی از چهـار 
مشـکل رایـج موجـود در دوران سـال خوردگی اسـت کـه بـا 
کاهـش سـطح اسـید فولیـک خـون ارتبـاط دارد. ریـزش مو 
یـک مشـکل بسـیار بـزرگ در دنیا می باشـد که بیـش از ۲8 
میلیـون فـرد آمریکایـی بیـن 60 تـا 74 سـال از این مشـکل 
رنـج می برنـد. علی رغـم شـیوع فـراوان ریـزش مـو در افراد، 
دالیـل اساسـی بیولوژیکـی کـه رابطـه بیـن افزایـش سـن و 
ریـزش مـو را نشـان می دهـد، شـناخته نشـده اند. مطالعـات 
اخیـر، نشـان می دهـد کـه سـطح پاییـن فولیـک اسـید خون 

در افـراد مسـن بـا ریـزش مـو در آن هـا مرتبـط می باشـد.

ریزش مو در سالمندان: علت ها و درمان

براسـاس تحقیقـات انجـام شـده، مشـخص شـده اسـت 
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انسان ها در تمامي سنین، نیازها، عواطف، روحیات، توان و 
ذوق خاص آن سن را تجربه مي کنند. سالمندان، در جامعه بعد 
از زندگي، استراحت و تفریح، به  بازنشستگي به جاي لذت  از 
افرادي تبدیل مي شوند که به دلیل ایجاد احساس ناکارآمدي و 
طرد شدن دچار افسردگي روحي گردیده و این امر تأثیر زیادي 
در طول عمر مفید آن ها و پایین آمدن امید به زندگي در جامعه 
خواهد داشت. این گونه افراد به دلیل عدم احساس پذیرش در 
خانواده خودشان و نداشتن معاشرت مناسب، اوقات خود را یا در 
خلوت و یا در پارک ها، در کنار افرادي که به لحاظ روحي در 

وضع مناسب تري از خودشان نیستند، سپري مي کنند.
امور شخصي  انجام  به  قادر  به خوبي  سالمندان  از  بسیاري 
با  متناسب  که  را  خاصي  تفریحات  مي توانند  و  مي باشند  خود 
سن و روحیات شان است، با هم سن و ساالن خود داشته باشند و 
همدیگر را بفهمند. با توجه به اینکه بسیاري از سالمندان توانایي 
انجام بسیاري از امور را دارند، نیاز به مرکزي با اقامت موقت 
کاربري هاي  با  سالمندان  روزانه  نیازهاي  به  پاسخ گویي  براي 

تفریحي، رفاهي، ورزشي احساس مي شود.
سالمندان نیازمند فضاهایي متناسب با جسم و روحیات خویش 
هستند. اگر این فضا براي آن ها ایجاد نگردد و نتوانند از محیط، 
پاسخي متناسب با نیازهاي شان دریافت نمایند، دچار افسردگي 
به  خاصي  وابستگي  سالمندان  از  بسیاري  طرفي  از  مي گردند. 
محیط زندگي خود دارند و حاضر نیستند که خانه ی خاطرات خود 
را به امید گرفتن امتیازاتي خاص ترک کنند، چون در آن محیط 
احساس تعلق کرده و یاد خاطرات خود را زنده نگه مي دارند و 
از همه مهمتر به دالیل رواني، بهتر است در میان مردم و مانند 
مردم زندگي کنند و جدا کردن آنان از جامعه و حصارکشیدن به 
امکانات هم نمي تواند  بهترین  با  آنان حتي  دور محیط زندگي 
آنان  افتخارات  و  غرورها  و  خاطرات  خانه  در  زندگي  اندازه  به 
که احساس حکومت و تعلق به آن را دارند واجد ارزش باشد و 

با هر امکاناتي که در نظر بگیریم نیز محیط زندگي ایزوله شده 
سالمندان به آنها حس جدایي از خانواده را مي دهد؛ لذا با توجه به 
نیازهاي خاص سالمندان و همچنین به انزوا نکشیدن این قشر 
تعریف جدیدي از مسئله بیان شده و آن ایجاد مرکزي است که 
با هدف گذاري اقامت کوتاه مدت و تفریحي با تازه کردن روحیه 
سالمندان حس امید به زندگي آن ها را براي حضور در جامعه باال 

مي برد و این افراد را سرزنده و شاداب مي سازد.

روزانه  نیازهاي  مرتفع کردن  جهت  نیاز  مورد  فضاهاي 
سالمند

رواني  بهداشت  به  بخشیدن  بهبود  جهت  که  فعالیت هایي 
تفریح،  گردش،  از:  عبارتند  باشند  مؤثر  می توانند  سالمندان 
داشتن  خانوادگي،  گرم  محیط  از  برخورداري  فعال بودن، 

هم صحبت و ایجاد امکانات رفاهی است.
بشر  اساسي  نیازهاي  از  یکي  تفریح  تفریح:  و  گردش 
جاهاي  به  رفتن  با  سالمندان  است.  زندگي  از  دوره ای  هر  در 
گذشته  فکر  از  زیبا  مناظر  دیدن  و  هوا  و  آب  خوش  دیدني، 
خارج می شوند و فقط به زمان حال می اندیشند و تا حد زیادي 

مي توانند ناراحتي هاي خود را فراموش کنند.
فعال بودن: اصواًل فردي که دائمًا داراي اشتغال ذهني و 
بدني است از پیري غافلگیر نمي شود. سرگرمي و فعالیت موجب 
تقویت اعتمادبه نفس در سالمندان مي شود. پرداختن به کارهایي 
که سالمندان به نوعي در ایام جواني با آن سروکار داشته اند و 
خطاطي،  نقاشی،  گیاه،  پرورش  مانند:  بوده  آن ها  عالقه  مورد 
کارهاي هنري، تدریس و... مي تواند آنان را از احساس پوچي و 
بیهودگي دور کند؛ همچنین با توجه به گرایش خاص سالمندان 
اختصاص  و  دیني  فرایض  انجام  با  مي توانند  مذهبي  امور  به 
دادن بخشي از اوقات شبانه -روز خود به آن موجبات آرامش 

رواني خود را فراهم کنند.
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برخورداري از محیط گرم خانوادگي و داشتن هم صحبت: 
به طور کلي سالمندان باید تا حد امکان در کنار فرزندان و نوه ها 
زندگي کنند و بزرگ خانواده محسوب شوند، درتصمیم گیري ها 

از آنان نظرخواهي شود و به عقاید آنان احترام گذاشته شود.
مسکوني  مجتمع هاي  ساختن  رفاهی:  امکانات  ایجاد 
مناسب براي سالمنداني که پشتوانه مالي ندارند، افزایش حقوق 
بازنشستگي با توجه به تورم، توجه به بیمه هاي بهداشتي درماني 
و امکان استفاده از خدمات توانبخشي، همچنین امکان استفاده 
مراکزي  و  تفریحي  مکان هاي  و  سینماها  موزه ها،  از  رایگان 
از جمله  اقامت کنند  با هزینه کم در آن  بتوانند  که سالمندان 

امکانات رفاهي محسوب مي شوند.
از این رو مکاني که بتواند همة این نیازها را برطرف کند 
زندگي  خویش  خانواده  کنار  در  بتواند  سالمند  حال  عین  در  و 
سالمندان  مهدهاي  به صورت  که  باشد  مرکزي  مي تواند  کند 
از آن نام برده می شود. این مکان مي تواند با بهترین امکانات 
و استانداردهاي مخصوص سالمندان و ناتوانان حرکتي ساخته 
شود؛ تجهیزات و تسهیالت الزم براي ورزش مناسب سن شان 

را نیز فراهم آورد.

مرکز  و  سالمند  اجتماع  و  گردهمایي  فضاهاي  به  نیاز 
مشاوره- احتیاجات عاطفي سالمند

ترتیبي  به همان  و  داشته  وجود  همواره  عاطفي  احتیاجات 
این  مي رود،  باالتر  افراد  سن  که 
نظر  در  مي یابد.  افزایش  نیز  نیازها 
نشستن  محل  که  سالن هایي  گرفتن 
که  فضایي  ایجاد  باشد ،  استراحت  و 
سالمندان  بین  مؤثری  ارتباط  بتواند 
این  مي باشد.  ضروري  نماید  ایجاد 
نشستن  سالن  شامل  مي تواند  فضاها 
با  که  معني  این  به  باشد.  تماشا  و 
آن  در  که  متنوع  فضاهاي  ایجاد 
به  شده،  مهار  صورتی  به  طبیعت 
اجتماعي کشیده  فضاهاي  این  داخل 
شوند و نیازهاي سرمایش و گرمایش 
سالمندان را که بسیارحساس مي باشد 
زمزمة  و  آب  صداي  نماید؛  تأمین 

پرندگان مي تواند بهترین فضا براي آرامش و ایجاد ارتباط هاي 
جدید باشد. از این رو تمیز و زیبا بودن فضا کمک شایاني به 

این موضوع مي کند.
رنگ، نورپردازي و جنسیت سطوح از مهمترین ویژگي هاي 

ایجاد یک فضاي مناسب براي سالمند مي باشد.
باالي  این مجموعه نشان مي دهد درصد  روزانه سالمندان، 

فضاها به فضاهاي اجتماعي و نشیمن ها اختصاص یافته است.

درنظرگرفتن فضاهاي استراحت گاهي، فضاهاي رفاهي، 
اولیه-  معاینات  و  فیزیوتراپي  براي  فضاهایي  خدماتي، 

احتیاجات معیشتي سالمند

و  مسکن  پوشاک،  خوراک،  شامل  معیشتي  احتیاجات 
بهداشت مي شود. غذاي سالمند باید سبک و قابل هضم باشد. 
بهترین تفریحات پیشنهادي براي سالمندان )با توجه به سواد 
روزنامه،  و  کتاب  مطالعه ی  شامل  فرد(  هر  خاص  روحیات  و 
دوستان،  با  گفت وگو  و  معاشرت  سبز،  فضاي  در  گشت وگذار 
تماشاي  و  نیمکت  بوفه، نشستن روي  از  فیلم، خرید  تماشاي 
خیابان، عبور و مرور مردم بخصوص تماشاي کودکان هنگام 
بازي و شنیدن موسیقي مي باشد. در ضمن برنامه هاي فوق العاده 
تأثیر  بازي هاي سبک  و  کنسرت  عبادتي، جشن،  مراسم  مثل 
بسیار خوبي در روحیه سالمندان دارد و احساس یکنواختي روزها 

را از بین مي برد.

تصویر 1: فضاي اجتماع و گردهمایي روزانه سالمندان



40

ک زندگی سالم - معماری و چیدمان داخلی
سب

محیط  این  در  را  خود  روز  اکثر  سالمند  چون  همچنین 
غرفه هاي  و  آرایشگاه  قبیل  از  خدماتي  مي توان  مي گذراند 
حتی  درنظرگرفت؛  سازد  محیا  را  آنان  مایحتاج  که  تجاري 
اگر خود صنایع دستي دارند قابل عرضه داشته باشد، می تواند 
مي گردد،  پیشنهاد  همچنین  برساند؛  فروش  به  مرکز  این  در 
طور  به  بتواند  سالمند  که  باشد  گونه اي  به  خدماتي  فضاهاي 

مستقل از آن استفاده کند. 
درماني  و  توانبخشي  تدابیر  سالمندان،  روزانه  مرکز  در 
پزشک،  وجود  است،  ساکنین ضروري  به  ارائه خدمات  جهت 
و  غذایي  مواد  کارشناس  اجتماعي،  مددکار  فیزیوتراپیست، 
.بنابراین  است  الزم  سالمندان  براي  مدت  تمام  در  پرستاران 
وجود فضاهاي مناسب جهت ارائه این خدمات در طبقه همکف 

خانه هاي سالمندان پیشنهاد مي گردد.
اجتماعي  فعالیت هاي  در  باال  سالمنداني که علي رغم سن 
به  برخوردارند،  نسبتًا خوبي  اجتماعي  روابط  از  و  دارند  حضور 
دچار  کمتر  رواني  بیماري هاي  ویژه  به  مختلف  بیماري هاي 

مي شوند.
مسئله مهم دیگر، کار است.کار سبک بهترین وسیله براي 
گذراندن عمر در کهن سالي مي باشد.کار نه تنها پاسخ گویي به 
مدیریت  با  بلکه  است  سالمندان  با  ارتباط  در  واقعي  نیاز  یک 
قسمت هاي  پاسخ گوي  مي تواند  سالمندان  کار  نتایج  صحیح، 
اقامتگاه  این  در  رو  این  از  باشد.  جامعه  نیازهاي  از  زیادي 
کارگاه ها  این  در  مي شود.  پیشنهاد  اشتغالي  خود  کارگاه هاي 
سالمند  اختیار  در  تقاضا  در صورت  کننده  شاداب  فعالیت هاي 

قرار مي گیرد؛ مانند گل خانه ها، کارگاه سفال و صنایع دستي.
 این فعالیت ها در صورت داشتن نتیجه، در غرفه هاي تجاري 
همین مجتمع مي تواند به فروش برسد تا نتیجه کار خویش را 
ببینند و احساس مفیدبودن و استفاده از زندگي را تجربه کنند. 
همچنین کالس هایي جهت تدریس توسط سالمندان از آن چه 
که مي دانند و مکان هایي که جهت ثبت خاطرات طراحي شده 

باشد بسیار مفید وکارآمد است. 
حایز  بسیار  پنجره ها  اطراف  در  نور  تنظیم  طبیعي:   نور 
اجازه  سقف  تا  کف  از  سرتاسري  پنجره هاي  است.  اهمیت 
مي دهد تا نور به مقدار بیشتري در اتاق هاي کوچک نفوذ کند 
به  نسبت  دیوارها  باالي  قسمت  در  شده  تعبیه  پنجره هاي  و 
پنجره هایي که در قسمت هاي پایین تر دیوار قرار دارند، سطوح 
جهت  از  هم  پنجره ها  مي کنند.  نورافشاني  را  بیشتري  افقي 
ایجاد ارتباط بصري و هم به عنوان یک منبع نور روزانه، بسیار 
به  روز  در  آفتاب  شدید  نور  تا  است  الزم  البته  دارند.  اهمیت 
طور ماهرانه اي کنترل شود که این کاهش نور مي تواند توسط 

پرده ها و یا نصب سایبان در فضاي بیروني انجام گیرد.
رنگ ها  و  نورها  زیاد  کنتراست  از  تا  است  الزم  همچنین 
جلوگیري و به سالمند کمک شود تا بتواند به راحتي از سطح 
از  و  نشستن  زیرا  کند،  نگاه  بیرون  به  پنجره ها  شفاف  و  آزاد 
پنجره به بیرون نگریستن براي سالمندان نوعي آرامش روحي 
است که همه روزه تکرار مي شود و به آنان فرصت مي دهد که 
زندگي گذشته شان  به خاطرات همه سال هاي  حالت،  این  در 
برگردند و آن ها را در ذهن شان مرور کنند که این خود، نوعي 

دل مشغولي است.
نور  شدید  کنتراست  از  شب،  هنگام  در  مصنوعي:  نور 
بایستي  نوري همیشه  منابع  بنابراین،  نمود.  بایستي جلوگیري 

داراي روکش باشند. 
با  سقف ها  و  دیوارها  بایستي  اتاق ها  شدن  روشن تر  براي 
نباید  سقف  رنگ هاي  البته  شوند.  رنگ آمیزي  روشن  رنگ 
انعکاس زیادي ایجاد نمایند و ترجیحًا سقف اتاق خواب را نباید 
با رنگ سفید رنگ آمیزي نمود، بلکه بایستي از رنگ هاي مات 
داشته  مالیم  رنگ هاي  است  بهتر  نیز  دیوارها  شود.  استفاده 
بسیار  رنگ هاي  از  باید  اتاق ها  کفپوش  انتخاب  براي  باشند. 
ایجاد گردد.  انعکاس نور کمتري  تا  روشن و تیره پرهیز شود 
به فضا گرما و صمیمت  و موکت کردن فضا،  همچنین فرش 

تصویر ۲: پالن همکف مرکز اقامت
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بیشتري مي بخشد و باعث مي شود از لحاظ صوتي نیز وضعیت 
بهتري ایجاد شود. همچنین محیط امن تري را در هنگام زمین 
تمام  بوفه و رستوران مي توان  به جز  ایجاد مي نماید.  خوردن 
مجموعه را موکت و فرش نمود. نمونه موکت هایي که قابلیت 
تعویض و شستشو دارند براي این مجموعه پیشنهاد مي گردد.

و  رنگ ها  از  و  باشد  ساده  باید  ممکن  حد  تا  کف سازي 
دچار  سالمندان  که  آنجا  از  نگردد.  استفاده  متعدد  نقش های 
متعدد  رنگ هاي  و  نقش ها  از  استفاده  مي باشند  بینایي  ضعف 
رنگي  کنتراست هاي  بین  نمي توانند  و  کرده  سردرگم  را  آنان 
و اختالف ارتفاعي تمایز قایل شوند و امکان احتمال خطر را 

براي آنان افزایش مي دهد.
مکرراً  سالمندي  مرکز  در  سالمندان،  حرکتی:  مسیرهای 
مسیرهاي  در  ساختار  وضوح  با  سازماندهي  مي دارندکه  اعالم 
حرکتي احتیاج دارند. از آنجایي که سازماندهي متفاوتي براي 
مسیرهاي  با  که  وقتي  سالمند  دارد،  وجود  مسیرها  طراحی 
نمایش  لذا  مي کند،  ناراحتي  احساس  مي کنند  برخورد  اتفاقي 
مسیر  در  وضوح  مجموعه،  مختلف  فضاهاي  در  مسیر  امتداد 

سالمند و یک نقشه براي نمایش دادن مکان هر یک از عناصر 
موجوددر مجموعه مي باشد، ضروری است.

در بحث طراحي اغلب احتیاج به نشست گاه ها به عنوان یک 
از کمبود   براي سالمندان گزارش مي شود. سالمندان  ضرورت 
نمایشگاه ها  از جمله  تفریحي  مکان هاي نشستن در فضاهاي 

اظهار ناراحتي مي نمایند.
سه نوع صندلي در فضاهاي عمومي نیاز دارند: نیمکت هاي 
کوتاه(  بسیار  نشستن هاي  )براي  دسته،  و  پشتي  بدون 
نیمکت هایي براي استراحت در فضاهاي منفعل مانند نمایشگاه 
و نشست گاه هایي براي استراحت در خارج از محدودة فعالیت.

افراد  براي  طراحي  راز  آمده  دست  به  نتایج  به  توجه  با 
طراحي  در  استراحت  فضاهاي  یکپارچگي  ایجاد  سالمند 
فضاي  مي بایست  حرکتي  فضاي  هر  انتهاي  در  مي باشد. 
مناسبي براي نشستن در نظر گرفته شود. تا در صورت وجود 
نشستن  مکان  آن ها  تمامي  براي  سالمند،  افراد  بیشتر  تعداد 
وجود داشته باشد. در این مکان بهتر است از مبل هاي راحتي 

و دنج استفاده شود.

 تصویر 3: سرسراي اصلي با داشتن  جایگاه نشستن



42

رویداد ماه

و  دانشجویان  از  جمعی   1398 سال  ماه  اردیبهشت   14 در 
اساتید و فرهیختگان رشته روان شناسی و مشاوره به بهانه روز 
معلم و شهادت استاد شهید واال مقام مرتضی مطهری اقدام به 
برگزاری نکوداشت مقام شامخ استاد ارجمند عرصه روان شناسی 
این مراسم  آقای پرفسور حسن احدی کردند.  و مشاوره جناب 
با اقبال گسترده دانش آموختگان و اساتید فن در دانشگاه تربیت 
مدرس باشکوه برگزار گردید و مورد حمایت معنوی ارگان های 
متعدد منجمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، انجمن 
دانشگاه  کرج،  واحد  آزاد  دانشگاه  ایران،  اجتماعی  روان شناسی 
آزاد واحد بین الملل کیش و دانشگاه آزاد واحد بین الملل دوبی، 
نیروی  روان شناسی  انجمن  ایران،  اسالمی  جمهوری  ارتش 
اساتیدی  گرفت.  قرار   ... و  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 
چون دکتر حاتمی )ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 
دانشگاه  روان شناسی  دانشکده  )ریاست  برجعلی  دکتر  کشور(، 
هیئت  عضو  و  تهران  )نماینده  وکیلی  دکتر  طباطبایی(،  عالمه 
رئیسه مجلس شورای اسالمی(، دکتر عبداللهی )دبیر نکوداشت 
و معاون پارلمانی شورای عالی انقالب فرهنگی(، دکتر صیرفی 
مقام  و  شآن  تکریم  به  کرج(  واحد  آزاد  دانشگاه  علمی  )هیئت 
پرفسور  درخشان  سوابق  به  اشاره  با  و  پرداخته  ایشان  شامخ 
احدی در طی سال ها خدمت صادقانه به میهن اسالمی از ایشان 
آذر  اسماعیل  آقای دکتر  برنامه جناب  نمودند. مجری  قدردانی 
نیز در البالی برنامه به سبک زندگی و زیستن جذاب و سرشار 
از علم جناب پرفسور احدی اشاره داشتند. در این روز از نصب 
سردیس پرفسور احدی در باغ راه پارک سالمت شهر شیراز، یکی 
از پارک موزه های دیدنی در ایران، از طریق پخش زنده ویدئویی 
و  شان  و  سالمندی  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  شد.  رونمایی 
جایگاه پرفسور در زیر به ارائه بخشی از بیانات ایشان پرداختیم.

احدی  پرفسور حسن  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  تمام  استاد 
معتقد است سالمندان سرشار از تجربه هستند، ما باید از تجارب 

سالمندان استفاده کنیم، همان گونه که بزرگان فرمودند احترام به 
سالمندان واجب است و استفاده از تجربه های آن ها یک غنیمت 

بسیار بزرگ است.
استاد احدی درخصوص اهمیت مساله سالمندی و طبقه بندی 
سنی از نگاه سازمان بهداشت جهانی می گوید:"مساله سالمندی، 
سنی  رده  برای  سنی  تقسیم بندی های  است.  مهمی  مساله 
درنظر گرفته شده است، هرچند این دسته بندی صرفا طبقه بندی 
زندگی  امور  به  بهتر  رسیدگی  برای  جهانی  بهداشت  سازمان 
سوی  از  شده  گرفته  درنظر  سنی  گروه بندی  می باشد.  انسان 
سازمان بهداشت جهانی این گونه است که از 13-14 سالگی تا 
نزدیکی ۲۲ سالگی دوره نوجوانی است، از ۲3 سالگی تا حدود 
45 سالگی دوره جوانی و از 46 تا حدود 70 سالگی را میان سالی 
و از 70 سالگی به بعد دوره پیری است که خود دارای طبقه بندی 
می شود. پانزده تا بیست سال آینده جامعه ای سالمندی خواهیم 

داشت و جوان های ما تعدادشان کم خواهدبود".
ایشان جهت کاهش آسیب ناشی از مواجه شدن با این معضل 
در سال های آتی معتقدند: "در این زمینه ما چند کار می توانیم 
انجام دهیم یکی آن که موالید ما بیشتر شود تا در واقع مساله 
کاهش جمعیت جوان ها و میان ساالن حل شود. دیگر آن که با 
توجه به جمعیت کنونی و رشد آن ها در آینده و رشد تکنولوژی 
موضوع  با  دنیا  آینده  در  مطمئنا  مرگ و میر  کاهش  و  پزشکی 
سالمندی مواجه خواهد شد، افرادی که سن شان از 70 می گذرد، 
از  امکان مراقبت و نگهداری  به دلیل مشغله کاری خانواده ها، 
آن ها توسط اعضای خانواده محدود شده و لذا نیاز به نگهداری 
آن ها در خانه سالمندان و یا مکان های مناسب ضروری خواهد 
سالمندان  خانه  به  پرداختن  اوصاف ضرورت  این  با  خوب  بود. 

حیاتی است".
وی همچنین معتقد هستند بحث مالی خود می تواند ظرفیت 
موجود برای خدمت رسانی به سالمندان را دست خوش تغییر کند 

مهرک اخص

"ساملندانغنيمتاند،سرشارازجتربهاند."
پروفسور حسن احدی:
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کامل  خدمات  ارائه  هدف  با  خردشهرها  شکل دهی  ضرورت  و 
ایشان  می دانند،  موضوع  راه حل  را  عادالنه  به شکل  سالمت 
افزودند: "ما دو نوع خانه سالمندان داریم، خانه سالمندانی که در 
پایین شهر هستند که با دریافت هزینه پایین قادر به ارائه خدمات 
اندک هستند و دیگری خانه سالمندان در باالی شهر که لوکس 
و مجلل است و به جهت دریافت هزینه متناسب تر قادر به ارائه 
خدمات بیشتر است. هر دو این خانه ها متاسفانه مراکز نگهداری 
و  معنوی  بعد  متعدد همچنان  و علی رغم رسیدگی های  هستند 
تامین عاطفی سالمندان دچار آسیب است و بحث عاطفی که از 
اعضای خانواده دور هستند می تواند خود خالئی برای آن ها به 
حساب بیاید. لذا بنظر می رسد بایست از رویکرد نگهداری محور 
با  خردشهر  بنام  مراکزی  باید  رفت.  سالمت  ارتقای  سمت  به 
وسعت باالی چند هکتار طراحی و اجرایی شود که بتواند خدمات 
الزم برای ارتقای سالمت را ارایه دهد، به گونه ای که در این 
مراکز کلیه امکانات که بتواند پاسخگوی سالمندان باشد درنظر 
آپارتمان های  اورژانس،  مراکز  )بیمارستان،  از جمله  گرفته شود 
کوچک کلیه تیم  سالمت از جمله پزشک، پرستار، روان شناس 
و کلیه گرایش های خدمات سالمت که جهت رسیدگی به امور 

جسمانی و روانی و اجتماعی و معنوی سالمندان الزم باشد".  
در  "سالمندان  می گوید:  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  استاد 
چنین فضایی می توانند از لحظات عمر خود با فعالیت هایی چون 
گل کاری و غیره لذت ببرند و در این ساختار خانواده نیز می تواند 
گردد.  تامین  نیز  سالمندان  عاطفی  بعد  و  باشد  آن ها  کنار  در 
همچنین بهره گیری از دانش و خرد سالمندان برای میان ساالن 
و جوانان میسر شده و در صورت نیاز دوره های آموزشی مرتبط 

نیز برای سالمندان ایجاد گردد". 
پرفسور حسن احدی درخصوص ضرورت و اهمیت آموزش 
سالمندان می گوید: "نیاز است به بعد آموزش توجه جدی شود 
دریافت  ضرورت  نباید  رسید  سالمندی  به  کسی  اگر  که  چرا 
برای  نیاز  مورد  آموزش های  شود،  مستثنی  وی  برای  آموزش 
روان شناسی  پزشکی،  ورزشی،  آموزش های  جمله  از  سالمندان 
زندگی  حراست  و  حفظ  با  مرتبط  آموزش های  یا  و  بازتوانی  و 
خود و ایجاد احساس شادکامی، همه و همه می تواند برای یک 
سالمند مفید باشد. اگر ما خرد شهرها را ایجاد کنیم می توانیم 
را  سالمندی  جمعیت  بروز  از  را  احتمالی  آسیب های  از  بسیاری 

کاهش دهیم". 

او درخصوص عاطفه و عشق در میان زوجین سالمند بیان 
می دارند که ازدواج های کنونی و بحث طالق مساله ناخوشایندی 
و  یافته  رواج  غربی  از کشورهای  پیروی  به  متاسفانه  که  است 
حتی متاسفانه جشن طالق در حال رواج یافتن است. وی بیان 
می دارد: "متاسفانه آنچه در غرب آزمون خود را پس داده و کاربرد 
ندارد در کشور ما مد می شود و مورد توجه قرار می گیرد و این 
خود نیاز به نگاه دقیق متخصصین برای فرهنگ سازی صحیح 
در این زمینه دارد. طالق مساله بسیار خوشایندی نیست و اگر 
زوجین در زمان انتخاب همسر، با این نگرش انتخاب کنند که 
یک عمر بایست با یکدیگر زیست داشته باشند، انتخاب دقیق تر و 
مناسب تری خواهند داشت. من در کنار خانم دکتر شکوه السادات 
آرامش  و  عشق  با  سال ها  روان شناسی  و  اساتید  از  بنی جمالی 
زندگی مشترک گذرانده ام می توانم بگویم رمز یک زندگی موفق 
و با عشق، زندگی ای است که در آن همسران حدود وظایف خود 
را می دانند و با گذشت از خطای یکدیگر چشم پوشی می کنند. 
دهد  کاهش  را  عشق  زوجین  در  می تواند  که  مساله  بزرگترین 
گذشت اندک است و اگر گذشت و شناخت دقیق وجود داشته 
باشد محبت و عشقی سرشار در تمام مدت زندگی مشترک پایدار 

خواهد بود".
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گیاهان
مجتبی خوش لهجه

سالمندی دوران زیبا و با طراوتی می تواند باشد اگر از دریچه 
نوینی به آن نگاه کرد. بازنشستگی و فراغت از فعالیت های پر 
استرس روزمره و چند ساله می تواند زمانی را برای پرداختن به 
ابعاد دیگر زندگی مهیا سازد. زندگی آپارتمانی و گاها ماشینی 
می تواند بخشی از زیبایی های طبیعت را از دید ما مخفی سازد. 
دوران  تمرکز  و  توجه  گاهًا  و  جسمانی  فعالیت  محدودشدن 
سالمندی نیاز ما را برای انتخاب کردن شرایط مناسب تر ضروری 
می سازد. نگهداری گیاه در آپارتمان عالوه بر آنکه زیبایی بصری 
ایجاد کرده و به پاک سازی هوای اتاق ها کمک می کند، حس 
زیستن و مسئولیت پذیری و مفید بودن را تقویت می سازد، لکن 
کاهش حافظه و حوصله می تواند از موانع پرداختن به موقع در 
گیاهان  از  نگهداری  لذا  باشد.  آپارتمانی  گل های  از  نگهداری 
مقاوم می تواند راهکار مفیدی برای بهره مندی از فواید گیاهان 

آپارتمانی در منزل برای سالمندان گردد.

سانتیمتر طول دارند و تخم مرغی شکل و براق هستند. گل های 
ریز و پر تعداد شیری رنگ در برگ واره سبز رنگ غالف مانند 

تشکیل می شود.
ترکیب خاک معمولی+خاک برگ)کوکوپیت( + پرالیت)شن(

است.  مناسب  آن  برای  باشد،   داشته  مناسبی  آب  خروج  که 
دو  هر  و  است  بهار  فصل  اوایل  گلدان  تعویض  زمان  بهترین 
ماه یک بار می توان به آن کود داد. این گیاه نسبت به کم آبی 
مقاومت بیشتری دارد تا آبیاری بیش از اندازه و می توان گفت 
میزان نیاز به آبیاری آن در حد متوسط است و آبیاری دوباره 
زمانی انجام می شود که 5 سانتیمتر از خاک رویی، رطوبت خود 
نور متوسط و دمایی ۲4-3۲  با  باشد. مکانی  داده  از دست  را 
درجه برای  آن مناسب است و در سایه هم دوام می آورد اما 
گلدان  تعویض  برسد. هنگام  زیر 16 درجه  به  نباید  آن  دمای 
گیاهان متراکم، توده های ریزوم گیاه را از هم جدا کرده و هر 
قسمت را در گلدانی جداگانه می کارند. با قلمه برگ هم می توان 

گیاهان جدید بدست آورد

زامیفولیا 

زادگاه این گیاه همیشه سبز و کم توقع، شرق آفریقاست و از 
این رو نام جواهر زنگبار نیز به آن داده شده است. رشد سریعی 
داشته و نیاز به مراقبتی بسیار کم دارد. این گیاه ارتفاع زیادی 
می گیرد و به همین خاطر در هر جایی که باشد خود را کامل 
نشان می دهد. قد آن 90-60 سانتیمتر است و برگ های جذاب 

آن دلیل نگهداری این گیاه در آپارتمان است.
دارای ساقه های زیرزمینی متراکم و غده ای شکل است و 
باالی  در  تولید برگ های جدید  رشد ساقه ها در خاک موجب 
 7-15 ساقه  طرف  دو  در  روییده  برگچه های  می شود.  خاک 

اکسالیس

با  گیاهی  اکسالیس  ترشک  یا  اکسالیس  عشق،  گل 
مناسبی  گزینه  می تواند  که  می باشد  تزئینی  و  زیبا  برگ های 
یا سبز ساده و  بنفش  دارای برگ های  باشد.  آپارتمان ها  برای 
گاهی با مرکز ارغوانی است که گاهی دارای گل های پرگل برگ 

طروات اتاق ها با
اکسیژن ساز
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زرد رنگ می شود. این گیاه دارای رشد سریع بوده، ولی اگر در 
شرایط جای کم رشد آن کند می شود. ظاهر این گیاه بی نظیر 
شده  معروف  عشق  گیاه  به  چرا  که  است  این  گویای  خود 
است. این گیاه که زادگاهش کشور برزیل است عمدتا با شبدر 
رنگ های  برزیلی  مدل  اما  می شود.  گرفته  اشتباه  نیز  ایرلندی 
بسیار درخشان تر و برجسته تری دارند، از بنفش گرفته تا قرمز 
سیر توسط این گیاه تولید می شوند. با وجود شباهت اسمی این 
گیاهی  و  نبوده  شبدر  خانواده  از  اکسالیس  شبدر،  گیاه  با  گیاه 
گیاه در برگ ها و ساقه های خود  این  متفاوت می باشد.  کامال 
برای  دفاعی  مکانیسم  یک  که  می باشد  اگزالیک  اسید  حاوی 
گیاه محسوب می شود، این اسید باعث ترش مزه شدن برگ ها و 

شاخه ها شده تا علف خواران از آن تغذیه نکنند. 
باید سطح  آبیاری  دو  بین  فاصله  در  و  دارد  نیاز  آب کمی 
باعث  خاک  در  آب  ماندن  و  زیاد  آبیاری  شود.  خشک  خاک 
پوسیدگی ریشه و خشکی نیز باعث سوختگی و خشکی نوک و 
حاشیه برگ ها و پژمردگی گیاه می شود. بهترین خاک مخلوطی 
با زهکشی مناسب  باغچه برگ و ماسه و کود دامی  از خاک 
این گیاه مناسب  می باشد.  شرایط سایه، نیم سایه برای رشد 

نور  باشد.  نور کافی  است در صورتی که 
مصنوعی هم می تواند این گیاه را سال ها 
دمای  باید  اما  دارد  نگه  سرحال  و  زنده 
مناسب بین 16 تا ۲5 درجه و نهایتا حدود 
در  اگر  گیاه  این  باشد.  دارا  را  درجه   36
مرحله پیاز گل خریداری شود تا یک هفته 
از 10 هفته  بعد سریعا رشد کرده و پس 

گل می دهند.

پول چینی

اسم گیاه خود ظاهر این گیاه را توضیح 
می دهد، برگ های این گیاه شکلی شبیه 
به  و  است  چینی  پول  بزرگ  سکه های 
همین خاطر این اسم به آن القا شده است. 
گیاه سایه دوست بوده و به فقط هفته ای 
یک بار آب نیاز دارد و دارای رشدی سریع 
گیاهان  زمره  در  جهت  همین  به  است، 
گیاه  این  می گیرد.  قرار  مقاوم  آپارتمانی 
ندارد و دمای هوای  نور مستقیم  به  نیاز  و  سایه دوست است 
اتاق برای رشد مناسب آن کفایت می کند. بهترین راه تکثیر آن 
کاشتن بذر است اما از قلمه زدن نیز می توان استفاده کرد. برای 
جابجایی گلدان بهتر است صبر کنید تا خاک آن خشک شود و 

سپس اقدام یه جابه جایی گیاه به گلدان دیگر کنید.
به هر حال گیاه متعددی را می توان جزو گیاهان مقاوم به خشکی 
یا آب یا نو بر شمرد گیاهان زیبایی همچون استرلیتزیا یا پرنده 
بهشتی، پوتوس،  برگ عبایی،  گندمی، سانسوریا برگ نیزه ای، 

آگلونما، فیلودندرون 
قلبی، لینـــــــدا، 
آلوئه ورا، سانسـوریا 
که  و...  شمشیـری 
می تواننــــد برای 
نگهــداری توسـط 
سالمندان به جـهت 
و  بـاال  مقاومـــت 
دردسر کم مفیـــد 

باشند.
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زهرا  توانا

وجـود سـالمندان در خانه برای تربیت کـودکان یک امتیاز 
خـاص اسـت کـودکان در ارتبـاط بـا سـالمندان احساسـات و 
و  خـود  تکمیـل شـخصیت  بـرای  کـه  می آموزنـد  خلقیاتـی 
اعتـالی اخالق بـدان نیازمندنـد. پدربزرگ هـا و مادربزرگ ها 
اگـر چـه بیمـار باشـند یـا مشـکالت عصبـی داشـته باشـند 
مادامـی کـه مـورد احتـرام و محبـت باشـند، حضورشـان در 
منـزل تأثیـرات تربیتـی و روانـی خوبـی بـرای کـودکان بـه 

همـراه خواهد داشـت.
پیـدا  کـه  حساسـیت هایی  بـا  معمـواًل  سـالمند  افـراد 
می کننـد و روحیاتـی کـه بـه کـودکان شـباهت پیـدا می کند 
و  کننـد  برقـرار  کـودکان  بـا  خوبـی  ارتبـاط  هسـتند  قـادر 
چـون فـارغ از دغدغه هـا و دل مشـغولی های دیگـر هسـتند 

تبدیـل  بـرای کـودکان  بـه هم بازی هـای خوبـی  می تواننـد 
شـوند. بـه همین دلیل اسـت کـه رابطه کودکان بـا پدربزرگ 
و  اسـت  صمیمـی  و  نزدیـک  بسـیار  مادربزرگ های شـان  و 
وابسـتگی بیـن ایـن دو عمیـق و ریشـه دار شـکل می گیـرد. 
دنیـای پـاک یـک کـودک که هیـچ اهمیتـی بـه چروک های 
چهـره ی مادربـزرگ یـا لـرزش دسـت پدربـزرگ نمی دهـد. 
بـه  گرفتارشـدن  از  را  کـودکان  می توانـد،  ارتباط هـا  همیـن 
کنـد.  حفـظ  ظاهربینـی  مثـل  اخالقـی  رذایـل  از  بسـیاری 
کـودکان پدربـزرگ و مادربزرگ شـان را دوسـت دارنـد و این 
رابطـه کامـال دو طرفـه اسـت. کـودکان از رفتـن بـه خانـه 
پدربـزرگ و مادربـزرگ اسـتقبال می کننـد و حتـی دوسـت 

دارنـد نـزد آن هـا بماننـد. 
هرچـه کـودکان در تعامل بیشـتری 
بـا سـالمندان باشـند، بـه همـان میزان 
تجـارب، عاطفـه و اجتماع پذیـری آن ها 
بیشـتر می شـود، هرچـه نسـل کـودک 
و نوجـوان بیشـتر از سـالمندان فاصلـه 
کودکانـی  میـزان  به همـان  بگیریـد، 
خودمحـور و ناسـپاس خواهیـم داشـت 
و امـکان انتقـال فرهنـگ زیبـا و نـاب 
انسـانی و نوع دوسـتانه کمتـر می شـود.  
ارتبـاط زیـاد بـا بزرگسـاالن که بیشـتر 
می شـود  ایجـاد  هم خانگـی  اثـر  در 
می توانـد معایبـی هم داشـته باشـد اگر 

نکاتـی را رعایـت نکنیـم.

و

والدینیدیگربراینوهها

مادربزرگهاپدربزرگها
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شاید از جمله مشکالتي که در ارتباط سالمندان و کودکان 
فرزندان  حضور  در  نتوانیم  ما  که  باشد  این  مي شویم  مواجه 
داشته  مادربزرگ هاست  یا  پدربزرگ ها  شأن  در  که  رفتاری 
باشیم و کودک ما شاهد بی توجهی، دست کم دیدن، بی ارزش 
باشند.  والدین مان  به  ما  یا بی احترامی  قلمدادکردن، بی مهری 

و  شـاغلند  مـادران  از  بسـیاری  کـه  امـروز  دنیـای  در 
وقـت کمـی بـرای کـودکان خـود دارنـد، روابـط کـودکان بـا 
بزرگسـاالن اهمیـت بیشـتری پیـدا کـرده اسـت. تـا جایی که 
می تـوان گفـت وجـود سـالمندان بـرای جلوگیـری از ایجـاد 
خـالء در روابـط انسـانی و عاطفـی واجـب شـده اسـت. نقش 
پـدر و مادربـزرگ بـر کـودکان را 
از سـه بعـد جسـمانی و زیسـتی، 
روانـی و بعـد اجتماعـی می تـوان 
بررسـی کـرد. در بعـد جسـمانی و 
زیسـتی معمواًل کـودکان به خاطر 
کمتـر  سـال خوردگان  مراقبـت 
می شـوند  آسـیب دیدگی  دچـار 
اسـتراحت  و  خـواب  دارای  و 
کامل تـری هسـتند و از بعد روانی 
نیـز کـودکان در چنیـن خانواده ای 
و  نمی کننـد  تنهایـی  احسـاس 
و  برخوردارنـد  نسـبی  آرامـش  از 
بـا الالئـی مادربـزرگ می خوابنـد و بـا نـوازش  آن هـا بیـدار 

می شـود. کـم  اضطراب هایشـان  و  ترس هـا  و  می شـوند 
ایـن بدآمـوزی می توانـد یـک الگـوی رفتـاری پایـداری را در 
وجـود کـودک نهادینـه کنـد، امـا اگـر در قبـال بزرگسـاالن 

رفتـاری تـوأم بـا  ادب و احتـرام 
دائمـی  حضـور  باشـیم  داشـته 
مـا  زندگـی  در  بزرگسـاالن 
تربیـت  در  خـاص  امتیـاز  یـک 
کودک مـان محسـوب می شـود. از 
دیگـر معایب حضـور بزرگسـاالن 
می توانـد امتیـاز دادن هـای بی جـا 
پدربزرگ هـا  باشـد.  کـودکان  بـه 
ومادربزرگ هـا کـه از رقـت قلبـی 
بـه  گاهـی  برخوردارنـد  بیشـتری 
کـودکان امتیازاتـی می دهنـد کـه 
آن هـا  لوس بـارآوردن  موجـب 

می شـود. بزرگسـاالن در اغلـب مـوارد از برخـورد بـا کـودک 
خاطـی و داشـتن قاطعیـت در مقابـل او ناراحـت می شـوند و 
ایـن مسـأله مهمی اسـت که باید بـا درایت و دقت حل شـود.

بنابرایـن، حضـور پدربـزرگ و مادربـزرگ می توانـد یـک 
زندگـی  جهـت  در  خانواده هـا  بـه  بـزرگ  کمـک  و  نعمـت 

باشـد. پرنشـاط تر  و  سـالم تر 
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زهرا  زارع - حانیه جهان تیغ

به  متفاوتی جهت رسیدگی  در جوامع مختلف ساختارهای 
امور نیروی انسانی سالمند آن جامعه وجود دارد که شغل یکی 

از بدیهی ترین آن هاست.

رشته طب سالمندی

واحد  کل  یک  به عنوان  سالمندان  سالمت  به  رشته  این 
نگاه کرده و بیمار را از نظر ابتال به همه بیماری های زمینه ای 
احتمالی، بررسی و غربالگری می کند و ضمن ارزیابی داروهای 
مصرفی و با در نظر داشتن تداخل های دارویی، نسخه جامع تری 
برای درمان سالمند تجویز می کند تا فرد بتواند پس از درمان 
بیماری، دوباره به اجتماع و سطح فعالیت قبلی خود برگردد و 
تا حد امکان خانه نشین نشود. در ایران سالمندان برای درمان 
مثال  می کنند؛  مراجعه  متفاوتی  پزشکان  به  خود  بیماری های 
سالمندی که همزمان از دیابت، فشارخون و ساییدگی زانو رنج 

تخصص های  با  پزشک  سه  به  بیماریش  درمان  برای  می برد 
درمان  توسعه یافته  کشورهای  در  اما  می کند،  مراجعه  مختلف 
و  سالمندی( صورت می گیرد  )طب  دیگر  به شکلی  سالمندان 
تمام  درمان  برای  سالمند  طب  متخصص  یک  به  فقط  بیمار 
درمان  هزینه  فراگیر،  این طب  می کند.  مراجعه  بیماری هایش 
سالمندان را کاهش خواهدداد. طب پیشرفته به مباحث پیشگیری 

از بیماری های دوران سالمندی تاکید ویژه  دارد.
آموزش  مامایی،  پرستاری،  رشته های  در  که  افرادی 
مدیریت  توانبخشی،  مدیریت  عمومی،  بهداشت  بهداشت، 
تغذیه،  علوم  بالینی،  روانشناسی  درمانی،  و  بهداشتی  خدمات 
فیزیوتراپی،  بینایی سنجی،  شنوایی سنجی،  اجتماعی،  مددکاری 
فارغ التحصیل  کارشناسی  مقطع  در  کاردرمانی  گفتاردرمانی، 
شده اند مجاز به انتخاب طب سالمندی در مقاطع باالتر هستند.

رشته پرستاری سالمندی

براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت )۲003(، پرستاری 
مراقبتی-تخصصی  خدمات  ارائه  از  است  عبارت  سالمندی 
چند  سالمت  تیم  از  عضوی  قالب  در  سالمندان  به  پرستاری 
شامل  سالمندی  پرستاری  مختلف.  موقعیت های  در  رشته ای 
بررسی نیازهای خاص جمعیت سالمند، طراحی و اجرای مراقبت 
پرستاری به منظور رفع نیازهای سالمت و ارزشیابی اثربخشی 
مداخالت پرستاری، به منظور ارتقای سالمت سالمند و خانواده 
کارشناسی،  مقطع   3 در  سالمندی  پرستاری  می باشد.  آنان 

کارشناسی ارشد و دکتری در کشور ما پذیرش دارد.
خانه   کلینیکی،  محیط های  در  می تواند  سالمند  پرستاران 
صورت  به  سالمند  یک  از  مراقبت  یا  بیمارستان   ها  سالمندان، 

پاره وقت یا تمام وقت در حوزه ی کاری خود جذب شوند.

مشاغل و ساملندی
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کار و فعالیت کاري در دوره سالمندي

خانه   کنج  که  نیست  این  برای  شما  طالیی  سال های   
بنشینید یا به اتوبوس هایی که در خیابان مي روند از پشت پنجره 
نگاه کنید و تمام زمان خود  را به بیهودگی صرف کنید. فرمول 
شادی خیلی ساده است – با خانواده، دوستان و جامعه در ارتباط 
باشید، سالم بمانید، لذت ببرید و به کرات بخندید. در این مطلب 
با فعالیت های مناسب برای سالمت جسم و ذهن افراد مسن و 

سالمند آشنا می شویم.
۱. به کار کردن در محل کار فعلی تان فکر کنید.

زیادی  گزینه های  بازنشستگی  از  بعد  کاری  فعالیت  برای 
وجود دارد که یکی از آن ها ادامه فعالیت در محل کار فعلی تان 
است. اگر به کار خود عالقه دارید و حقوق تان نیز مناسب است 
از  بعد  خود  کار  محل  در  وقت  پاره  کار  یک  داشتن  فکر  به 
عالقه  سازمان ها  و  شرکت ها  از  بسیاری  باشید.  بازنشستگی 
دارند که از کارمندان خوب خود بعد از بازنشستگی نیز استقبال 
کنند. حتی می توانید کار کردن از راه دور با شرکت و یا سازمان 

خودتان را نیز در نظر بگیرید.
۲. خدمات مشاوره را امتحان کنید.

اگر توانایی و یا قابلیت خاصی دارید برای مثال اگر استعداد 
می توانید  دارید  مالی  یا  و  کامپیوتری  حقوقی،  امور  در  باالیی 
می توانید  شما  کنید.  فکر  مشاوره ای  امور  در  کردن  کار  به 
و  کمتر  کاری  ساعات  با  اما  خودتان  فعلی  کار  مشابه  کاری 
انعطاف پذیر تر داشته باشید. برخی شرکت ها ترجیح می دهند به 
جای استخدام کارکنان تمام وقت، مشاوران پاره وقت را به کار 
گیرند. در این صورت دست شما کامال باز است و می توانید به 

میزان فعالیت و ساعات کاری خود را انتخاب کنید.
۳. به کارهای دولتی فکر کنید.

کنید  فعالیت  دولتی  مشاغل  در  باشید  داشته  قصد  اگر 
گزینه های مختلفی را برای کارهای پاره وقت پیدا خواهید کرد. 
بسیاری اوقات کارهای دولتی فصلی و موقتی هستند. از این رو 
انتخاب های زیادی دارید. بازه وسیعی از شغل ها وجود دارد که 
می توانید با توجه به شغل کنونی و قابلیت ها و استعدادهای خود 

به سراغ هر کدام بروید.

۴. سرگرمی خود را به شغل تبدیل کنید.
بسیاری از افراد پس از بازنشستگی وقت آزاد زیادی نسبت 
به زمانی که تمام وقت کار می کردند دارند. اگر به یک فعالیت 
پیگیری  فرصت  هیچ گاه  و  دارید  عالقه  سرگرمی  عنوان  به 
جدی آن و تبدیل کردن آن به یک شغل را نداشتید، دوران 
ورزش  به  اگر  مثال  برای  است.  زمان  بهترین  بازنشستگی 
این  در  متنوعی  فعالیت های  می توانید  دارید  عالقه  فوتبال  و 
ورزش  هر  )یا  فوتبال  کوچک  تیم  یک  دهید.  انجام  زمینه 
از هنر  یا  کنید  در مسابقات شرکت  و  دیگری( تشکیل دهید 
دست خود استفاده کنید. برای مثال اگر توانایی ساخت لوازم 
تزئینی را دارید می توانید با ساختن و فروش آن ها درآمد خوبی 

داشته باشید.

۵. به شغل آزاد فکر کنید.
اگر تمام مدت فعالیت کاری تان، ساعات استرس زای طوالنی 
را تجربه کرده اید شاید زمان آن رسیده که روند کاری خود را 
بازنشستگی زمان خوبی است. فعالیت های  تغییر دهید. دوران 
مختلفی وجود دارد که می توانید در شغل های آزاد داشته باشید. 
می توانید فروشنده گی را در انواع مشاغل امتحان کنید. اما بهتر 
با سالیق،  کنید که  انتخاب  را  کافی حوزه ای  تحقیق  با  است 

روحیه و توانایی های شما همخوانی داشته باشد.
مانند  دیگری  مختلف  مشاغل  فردی  شخصیت  اساس  بر 
تدریس به صورت پاره وقت و یا فعالیت در مراکز خدمات درمانی 

و مراقبتی نیز وجود دارد.
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سب

در گردشگری  و   طبیعت 
اردیبهشت؛

ماه بهار نارنج 

محمدحسن علیزاده

مسافرت  برای  زمان  بهترین  اردیبهشت  ماه  و  بهار  فصل 
است. هوای خنک و سبک صبح های اردیبهشت انسان را برای 
سفر ترغیب می کند. گرمای دلچسب میان روزش، قدم زدن و 
سپردن تن به آفتاب را می طلبد. باران های یکباره در حالی که 
درخشیدن سبزه ها،  و  رنگین کمان  بستن  نقش  آفتاب می تابد، 
زیبایی هایی است که بهار بی تکلف تقدیم ما کرده است. خداوند 

به ما لطف کرده و در سرزمینی متولد شدیم، چهارفصل.
تاکنون  گذشته  از  ایرانی ها  عادات  از  تفریح  و  گشت وگذار 
به صنعت شده و  تبدیل  امروزه گردشگری  اما  بوده و هست. 
دارای ساختار و برنامه ریزی و هدف شده است. گردشگری برای 

کشورها به منزله ارتباط و انتقال فرهنگ مي باشد. 

آثار روانی گردشگری

در جامعه کنونی ایران و شرایط 
روانی و اقتصادي جامعه ما، سرعت 
خانواده،  تکنولوژی،کوچک شدن  و 
شهرسازی های  و  آپارتمان نشینی 
به  را  انسان  دنیای مجازی،  انبوه و 
در  مي دهد.  سوق  تنهایی  و  انزوا 
حالی که اساسا بشر با طبیعت آمیخته 
است و صدای طبیعت و رنگ های 
زیبایی طبیعت و منظره ها روح نواز و 
آرامش بخش است. کاهش استرس 
و اضطراب و تنظیم خواب، افزایش 
از هدایای  آینده  به  امیدواری  حس 
طبیعت به انسان است. در این میان 
نیاز  برای سالمت  که  به سالمندان 

ورزش  توان  هم  طرفی  از  دارند،  سالم  روح  و  سالم  جسم  به 
سخت یا تفریحات طوالنی را ندارند، مسافرت های کوتاه توصیه 
و  باستانی  اماکن  لحاظ  از   10 رتبه  جهان  در  ایران  می شود. 
تاریخی و رتبه 5 از لحاظ مکان های طبیعی و تفریحی را دارا 

است. مادر اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.

 دشت دریاسر، بهشت اردیبهشت ایران  

مناسب  بسیار  و  مازندران  تنکابن  در  سرسبز  منطقه  یک 
برای پیاده روی و اردوهای دسته جمعی و خانوادگی که چهار 
فصل آمادگی برای پذیرش گردشگر دارد. دشت زرد در بهار، 
چشمه های خنک در تابستان، جنگل هزار رنگ پاییز وکوهستان 

پر برف زمستان آن جا را به تکه ای از بهشت تبدیل  می کند. 
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با سعدی هم خانه شوید

  باغ قوام شیراز
شیراز  ماه  اردیبهشت  در 
بهار  عطر  و  نارنجستان ها  با 
خود  سوی  به  را  همه  نارنجش 
در  قوام السلطنه   می کند.  دعوت 
حکومت  به  ه.ق.   1۲5۲ سال 
شیراز  در  و  شد  منصوب  فارس 
دست  مجللی  بناهای  ساخت  به 
قوام  باغ  آن ها  مجموعه  که  زد 
لطفعلی خان  خیابان  در  امروزی 
نام گرفت و بخاطر انبوه درختان 
نارنج در دید مردم به نارنجستان 

معروف شد.

محالت؛ هلند ایران

 در استان مرکزی شهرستان 
گلدان غرق  مثل یک  محالت 
گل دلبری می کند و شور تماشا 
قدم  برمی انگیزد.  انسان  در  را 
زدن در میان گل ها برای مدتی 
روزمره  افکار  از  رهایی  موجب 
و  باشد  اردیبهشت  می شود. 
گل،  عطر  غرق  محالت  شهر 
نزنیم.  سر  آن  به  است  حیف 
نیز  محالت  آب گرم  چشمه 

خالی از لطف نیست.
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ک زندگی سالم -  محیط زیست
سب

خانه هوشمند برای سالمندان سالمت در محیط زیستی سالم
دکتر مهشاد فوالدی

اگـر نـگاه کوچکـی بـه جامعـه سـالمند خـود بیاندازیم 
به راحتـی می توانیم احسـاس فرسـودگی و نیـاز را در آن ها 
مشـاهده نماییـم. زنـان و مـردان بسـیاری هسـتند که در 
زمـان کهولـت سـن دچـار ناتوانـی جسـمی می شـوند بـه 
کارهـای  از  بسـیاری  نمی تواننـد  به راحتـی  کـه  شـکلی 
روزمـره خـود که قباًل به راحتـی انجام می دادنـد، هم اکنون 
نیـز انجـام دهنـد. ایـن احسـاس ناتوانـی به مرورزمـان در 
از ناکارآمـدی را ایجـاد  فـرد احسـاس افسـردگی ناشـی 
از اختـالالت  باعـث بسـیاری  به مرورزمـان  می کنـد کـه 
روحـی و جسـمی خواهـد شـد. امـا چـرا این گونـه اسـت؟ 
چـرا بـه سـالمندی با دید تـازه ای نـگاه نکنیم؟ سـالمندی 
می توانـد آغاز یک شـروع تـازه باشـد، چراکه فرد سـالمند 
کـه کوله بـاری از علـم و تجربـه و تاریـخ اسـت می توانـد 
سـرلوحه زندگی هـای نویـن ما باشـد. تنها بـا کمی اصالح 
در دیـد کلـی و تعویـض عینـک جهان بینی و بـا نگاهی نو 
شـاید بتـوان فاصلـه بیـن نسـل ها را از میان بـرد. موردی 

کـه نیـازش به خوبـی در جامعـه مـا احسـاس می شـود.
جمعیـت کشـور ژاپـن نیـز همانند کشـور ما به سـرعت 
وزارت  بررسـی های  طبـق  اسـت.  پیرشـدن  حـال  در 
بهداشـت ژاپـن سـاالنه بـه تعـداد افـراد سـالمندی که به 
مراقبت هـای ویـژه نیـاز دارنـد، افـزوده می شـود. جالـب 

اسـت بدانیـم  ۲5 درصـد از جمعیـت خانوارهـای ژاپـن را 
افراد سـالمند تشـکیل می دهنـد، پس تعداد افـرادی که در 
خانـه بـه مراقبـت و حمایـت نیاز دارنـد رو به رشـد خواهد 
بـود. واضـح اسـت کـه در دنیـای امـروزی و بـا پیشـرفت 
در  به راحتـی  بخواهنـد  سـالمندان  اگـر  علـم،  روزافـزون 
محیـط خانـه خود بـه زندگـی ادامه دهنـد به فّنـاوری نیاز 

داشـت. خواهند 
 )RSH( جالـب اسـت بدانیـم پـروژه خانـه هوشـمند 
در سـال ۲016  بـر اسـاس فـن آوری رباتیـک و معمـاری 
داخلـی و باهـدف ایجـاد یک خانـه راحـت و امـن بـرای 
محیط زیسـت همـه افراد، به خصوص سـالمندان و کسـانی 
کـه با معلولیت سـروکار دارنـد در ژاپن راه اندازی شـد. این 
پـروژه بـه افـراد سـالمند کمـک می کند تـا بتواننـد به طور 
مسـتقل و بـه مـدت طوالنـی در خانه خـود زندگـی کنند. 
این سیسـتم از طریق سـه راه کار تحرک و انتقال، سیسـتم 
کمـک عملیاتـی و سیسـتم کمک اطالعاتی  به پشـتیبانی 
از افـراد سـالمند می پـردازد. در سیسـتم تحـرک و انتقـال  
بـا کمـک دسـتگاه هایی که فـرد را از جایش بلنـد کرده یا 
انتقـال می دهـد بـه شـخص کمـک می کنـد تـا در محیط 
خانـه اش جابه جـا شـود. در سیسـتم کمـک عملیاتـی نیـز 
کـه ترکیبـی از یـک ربـات دسـت با یـک سیسـتم کنترل 
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محیطی اسـت به کاربـران برای انجام امـور روزمره کمک 
می کنـد و همچنیـن یـک سیسـتم اطالعاتـی نیـز ارتبـاط 

طریـق  از  دور  مکان هـای  بـا  را   RSH

و  آسـایش  مدیریـت  به منظـور  اینترنـت 
امنیـت سـاکنان برقـرار می کند.

چنیـن  جـای  نیـز  مـا  کشـور  در 
تکنولـوژی هوشـمندانه ای خالـی اسـت! 
بـا رونـد رو بـه رشـد علـم و تکنولـوژی 
کم کـم فاصله افراد سـالمند با نسـل های 
جدیـد و دنیـای آن ها که شـامل گوشـی 
و اینترنـت و خدمـات رباتیـک و... اسـت، 
زیاد شـده اسـت. این مسـئله باعث ایجاد  
فاصلـه عاطفـی بیـن اعضـای خانـواده و 
همچنیـن کاهـش تحـرک و کارآمـدی 
افـراد سـالمند نسـبت بـه نسـل های بعد 
افسـردگی  ایجـاد  درنتیجـه  و  خـود  از 
ناشـی از آن شـده اسـت. بـرای از بیـن 
بـردن فاصله هـا و افزایـش خودمحـوری 

و  پدربـزرگ  کـه  چه بهتـر  سـالمند  افـراد 
مادربزرگ هـای خـود را بـا تکنولوژی هـای 
جدید آشـنا کنیم تـا بتوانند همچنـان مانند 
گذشـته بـا اتـکا بـه خـود زندگـی کننـد. 
می شـود  باعـث  اقـدام  ایـن  کـه  چه بسـا 
حفـظ  را  روحیه شـان  سـالمند  افـراد  تـا 
کننـد و بـا شـادابی بیشـتری  بـه زندگـی 
ادامـه دهنـد. به عنـوان مثـال یـک ویلچـر 
الکترونیـک بـه فرد سـالمند یـا معلولی که 
تـا  به سـختی راه مـی رود کمـک می کنـد 
در محیـط خانـه و یـا حتـی مهم تـر از آن 
در خـارج خانـه بتوانـد به تنهایـی رفت وآمد 
داشـته باشـد. ایـن کار در کنـار ایجاد حس 
خودانگیزشـی و حفظ اسـتقالل فـردی، در 
نیـز  روحـی  افسـردگی های  از  جلوگیـری 
کمـک کـرده و می تواند شـروع تـازه ای در 

باشـد. زمـان کهن سـالی 
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سالمت اقتصادی در رفاه نسبی است
یا

ساختی دوباره
                    اگرچه دشوار

علی آدمی- حانیه جهان تیغ 

روزی روزگاری خـان عـادل و دانایـی بـود، خـان 
زمین هـای پنبه زیادی داشـت و رعایـای زیادی در آن 
کار می کردنـد. او چندین کارگاه ریسـندگی و کارگران 
زیـادی از کارگـران یقـه آبـی تـا کارگـران یقه سـفید 

)مهندسـان، حسـابداران و ...( داشت.
بـه  کارگـران  تربیـت  بـرای  بـود  فهمیـده  خـان 
آمـوزش نیاز اسـت بـه همین دلیـل معلمان و اسـاتید 
زیـادی را بـه خدمـت گرفته بـود. می تـوان گفت همه 
مهـارت  آمـوزش کسـب  در سیسـتم  رعایـای خـان 
کردنـد و هنـر حل مسـاله را آموختند تـا بتوانند بهتر و 
موثرتـر برای خـان کار کنند. خـان به عنـوان کارفرما 
از هـوش اجتماعـی خوبـی برخـوردار بـود امـا معتقـد 
بـود نبایـد بین رعایا هـوش اجتماعی تقویت شـود. در 
بیـن رعایای خـان دو تـن از پدران قصـد کردند برای 

فرزندان شـان آینـده ای بسـازند.
پدر اول به پسـرش پند می داد که در مدرسـه خان 
درس بخوانـد تـا بتوانـد یـه کارگـر یقه سـفید شـود و 
پسـرش در سیسـتم ارزش گذاری خان پیشـرفت کند. 
امـا پـدر دوم از کارکـردن بـرای خـان خسـته بود! 
او دوسـت نداشـت که در سیسـتم ارزش گذاری فردی 
دیگـر رشـد کنـد، همچنین دوسـت نداشـت خودش و 
پسـرش در سیسـتم ارزش گذاری خان بـه دنبال ترفیع 
و ارتقـا باشـند بلکه می خواسـت سیسـتم ارزش گذاری 

نوینـی بـرای خـودش بنـا کنـد.  بـه همیـن دلیـل او  
بـه همـراه پسـرش از زمین هـای پنبه خـان مهاجرت 
کرده و فرسـنگ ها دور شـدند.  او و پسـرش به دنبال 
یـک زمیـن گشـتند کـه خـان از تصاحـب آن صـرف 
نظـر کـرده بـود. آن دو بـا رنـج و خـون دل آهسـته و 

پیوسـته شـروع بـه سـاختن مزرعه خـود کردند.
سـال اول سـیل بخش زیـادی از محصـول آن ها 
را از بیـن بـرد و در سـال های بعـد هم اتفاقـات از این 
قبیـل برایشـان افتـاد ولـی آن ها بـا تالش و پشـتکار 
توانسـتند مـزارع خـود را گسـترش دهنـد و هـر سـال 
محصـول و زمین هـای بیشـتری بدسـت آورنـد و در 

گـذر زمـان صاحـب کارگـر و رعیت شـوند.

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیکن به خون جگر شود

***
40 سال بعد ...

هـم پـدر اول هم پـدر دوم بـه رحمت خـدا رفتند. 
صبـح سـردی بود خان داسـتان مـا با خانـی دیگر که 
در چنـد فرسـنگی او بـود قـرار مالقات گذاشـته بود و 
سـوار بر اسـب خـود همراه مباشـرش به دیـدار او می 
رفـت. آن مباشـر پسـر پـدر اول بـود و آن خـان دوم 
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کسـی نبود جز پسـر پـدر دوم.
داسـتان سـعی داشـت دو  همانطـور کـه دیدیـم 

را نشـان دهـد. نگـرش 
پـدر اول بـا نگـرش محافظه کارانه تـر باعـث شـد 
پسـر بـه مباشـر خـان تبدیـل شـود و از کودکـی تـا 
مـرگ از یـک رفاه نسـبی بهره مند گردد، امـا پدر دوم 
بـا تصمیـم جسـورانه تر در سـال های ابتدایی سـختی 
را بـه جـان خرید و پسـرش را از عادت به رفاه نسـبی 
جـدا کـرد در نتیجـه او روسـتای خـود را سـاخت تـا 

فرزندانـش را بـه یـک رفـاه کامل برسـاند.
پـدران و پدربـزرگان می تواننـد بـا هدایت درسـت 
جـذاب  قصه هـای  آغـاز  نقطـه  بعـدی  نسـل های 
در  اسـت سـالمندان  بدیهـی  بعـد شـوند.  نسـل های 
سـال های گذشـته فعالیـت و تاثیـر خـود را در اقتصاد 
داشـته انـد و اکنـون بـا کولبـاری از تجربـه، ذخیـره  

دانـش نسـل قبـل می باشـند.
اگرچـه سـالمندان اکنـون بـه فعالیـت اقتصـادی 
کمتـر  اقتصـاد  از  ایشـان  سـهم  امـا  نمی پردازنـد، 
پایه هـای  چراکـه  نیسـت.  اقتصـادی  فعـاالن  از 
اقتصادکنونـی بـر تـالش و دانش گذشـتگان بنا شـده 
می بایسـت  درآمـدی  بازتوزیـع  سیاسـت های  اسـت. 
متناسـب بـا هـر جامعـه ای برنامه ریـزی و اجـرا گردد 
و نمی تـوان بـا طرفـداری مطلـق از یـک نـوع توزیـع 

درآمـدی، معایـب آن را نادیـده گرفـت.

»داستانک «

تلنگر زمونه

بـا حالـت عصباني دسـت پـدر ناتوانـم و گرفتـه بودم 
دنبـال خـودم میکشـوندم چهـره ش ناراحـت بـود ولـي 
حرفـي نمیـزد. تـو کل راه سـکوت کـرده بـود و هیچـي 

نمیگفـت. 
آسایشـگاه  ولـي  رسـیدیم  آخـري  راه  چهـار  بـه 

بودیـم.  نکـرده  پیـدا  رو  سـالمندي 
سـالمندي  آسایشـگاه  آقـا  پرسـیدم:  رهگـذري  از 
کجاسـت بـا نگاهـي تاسـف بـار فقـط چهـره ي پدرمـو 
بـا غمگینـي گفـت  بلنـد کشـید و  نـگاه میکـرد. آهـي 

سـمت چـپ بـن بسـت یـاس تشـکر کـردم و رفتـم.
بیـن راه یـه حـال عجیبـي بهم دسـت داده بـود ولي 
بهـش توجـه نکـردم و بـه راهـم ادامـه دادم. باالخـره 
رسـدیم و کارهـاي عضوگیـري پدرمو انجـام دادم. براي 
خدافظـي رفتـم پیـش پـدرم ولـي نیـم نگاهي هـم بهم 
ننداخـت و وارد اتاقـش شـد. برگشـتم خونـه، ولـي ذهنم 
مشـغول رفتـار پـدرم بـود و یـه حـس عـذاب وجـدان 
داشـتم. همسـرم مـدام سـوال میپرسـید کـه چـي شـد، 
از  بـدم.  جوابشـو  نمیتونسـتم  ولـي  بـود،  اونجـا چطـور 
حالـي کـه داشـتم کالفـه شـدم. رفتـم اتـاق پسـرم کـه 
دیـدم محمدرضـا داره واسـه خـودش بـازي میکنـه. بـا 
خونـه سـازي هـاي رنگارنگـش خونـه ي خیالي سـاخته 
بـود. از جورچیـن هـاي کوچیکـش بـه عنـوان صندلـي 
اسـتفاده کـرده بود عروسـک بند انگشـتیه  نقش پدرشـو 
برداشـت گذاشـت تـو اون خونـه هـا. گفتـم محمدرضـا 
چیـکار میکنـي. گفت هیچـي باباجون دارم تـو رو میزارم 
تـو خونـه ي سـالمندان، اخـه مامـان میگه اونجا بهشـت 
باباهاسـت، واسـه همینـم شـما بابـا حسـین رو بردیـن 

اونجـا ...

تلنگر زمونه
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دست آوردهای دنیــــــای مجــــــــــازی
ک زندگی سالم - فناوری اطالعات و دنیای مجازی

سب

حمید بزرگی

برخی معتقد ند دوران سالمندی عرصه برداشت از ماحصل 
عمر، استراحت و گذراندن عمر در کنار افراد و در خالل افعالی 
دوره  این  دیگر  برخی  می کنند.  خوب  را  فرد  حال  که  است 
این  صحت وسقم  از  فارغ  می دانند.  مشقت  و  رنج  زمان  را 
زندگانی  از  جدایی ناپذیر  بخشی  دوره  این  وجود  دیدگاه ها، 
نیز  اطالعات  فناوری  دنیای  دلیل  به همین  است.  بشر  عادی 
راه کار هایی جهت  دنبال  به  زندگی،  همچون سایر بخش های 
تسهیل این دوران است. در ادامه به معرفی چند نمونه از این 

راه کار ها خواهیم پرداخت.

این ارتباط را بهبود بخشند. فناوری های مانند تماس تصویری، 
شبکة  ورای  در  چشایی  و  المسه  حس  انتقال  رایحه،  انتقال 
دنیای  در  تماس  یک  که  می کنند  کمک  همگی  اینترنت 

مجازی تا حد امکان به نمونة واقعی آن شبیه تر باشد.

خدمت گـــــزار دوران سالمنـــــــدی

ارتباط

برقراری  اطالعات،  فناوری  دنیای  دستاورد  اصلی ترین 
ارتباط به شکلی ساده تر است. این مسئله در دوران کهن سالی 
شایان  کمک  می تواند  امروزی،  زندگی های  روزمره گی  در  و 
توجهی محسوب شود. صرفا مرور مثال هایی از ارتباط فرزندان 
و والدین در شهر ها یا حتی کشورهای دور می تواند مؤید نقش 
تأثیرگذار این فناوری باشد. صدالبته که هیچ ارتباط دیجیتالی 
جای هم کالمی و حس همدلی ناشی از یک دیدار را ندارد. 
اما در شرایطی که فواصل دورتر و دورتر می شوند، می توان به 
دید یک راه کار خوشایند به آن نگریست. در این مسیر ابداعات 
جذابی هم هرازچندگاهی معرفی می شوند که می توانند کیفیت 

نرم فزار های یادآوری کننده

دوران کهن سالی گهگاه با کاهش توان حافظه همراه است. 
حفظ  دارند جهت  نیاز  سنین  این  در  افراد  اکثر  حال  عین  در 
انجام  منظم  شکل  به  را  کارهایی  خویش،  کارایی  و  سالمت 
از  پیش  کنند.  مصرف  معین  فواصل  در  را  داروهایی  یا  دهند 
این، نیاز بود که فردی در نقش یک پرستار، همراه فرد باشد تا 
این موارد را به وی یادآوری کند. این روش به غیر از زحمتی 
تضییع شخصیت  موجب  می توانست  داشت،  پرستار  برای  که 
همراه  گجت های  آمدن  کار  روی  با  اما  شود.  کهن سال  فرد 
کارهای  می تواند  فردی  هر  آن ها،  گرفتن  قرار  دسترس  در  و 
منظم خویش را بهتر مدیریت کند. برای سالمندان هم این امر 
مهیا شده که با تنظیم هشدارهای مورد نظر، هیچ گاه دغدغه 
فراموشی کارهای معمول شان را نداشته باشند. این یادآورها و 
ایجاد  داروخانه  تکنسین  یا  پزشک  توسط  می توانند  هشدارها 

شوند تا حداکثر دقت حاصل شود.

نرم افزار های تبدیل متن به گفتار و تبدیل گفتار به نوشتار

یا  مانند رعشه  در سنین کهن سالی ممکن است عوارضی 
یا  و  دشوار  را  الکترونیک  تجهیزات  از  استفاده  بینایی،  ضعف 
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حتی غیر ممکن سازند. اما خبر خوش این است که مهندسان 
کرده اند.  ارائه  راه حل هایی  هم  موضوع  این  برای  عرصه  این 
است  بدین شکل  گفتار  به  متن  تبدیل  نرم افزار  اصلی  وظیفة 
که پیام ها و پیامک ها، اخبار و هشدار های متنی دریافت شده 
را برای صاحب دستگاه قرائت می کند. بدین ترتیب حتی اگر 
فرد عینک خود را به همراه نداشته باشد، یا دچار ضعف شدید 
از دست نخواهد  را  باز هم مطالب دریافت شده  باشد،  بینایی 
داد. نرم افزار تبدیل نوشتار به متن هم دقیقا عکس این عمل 
را انجام می دهد. در زمان هایی که کنترل انگشت ها برای کاربر 
این  رفت.  فناوری  این  سراغ  به  می توان  باشد،  شده  سخت 
را  تنظیمات، صاحب خود  با کمی  استفاده،  اول  دفعه  در  ابزار 
شناسایی کرده و از آن پس هر زمان که مورد نیاز باشد، متن 

مورد نظر کاربر را به رشته تحریر در می آورد.

نرم افزار های دریافت دستورات صوتی

این نرم افزار ها در تکمیل نرم افزار های بند پیشین پای به 
عرصه وجود گذاشته اند و اهداف گسترده تری را دنبال می کنند. 
انسان و ماشین است،  برنامه ها تسهیل تعامل  این  هدف اول 
اما در کنار آن برای افرادی که به هر دلیل قادر به استفاده از 
اندام های حرکتی خویش نیستند، این امکان را فراهم می آورند 
بدهند.  رایانه  به  را  خود  دستورات  محاوره ای  صورت  به  که 
حال  در  سرعت  به  اما  است،  جوان  هنوز  فناوری  این  اگرچه 

رشد می باشد.

مواردی که ذکر شد صرفا بخش کوچکی از کمک بزرگی 
ارائه  سالمندان  به  می تواند  اطالعات  فناوری  دنیای  که  بود 
دهد. دایره این مساعدت ها گسترده تر از آن است که در این 
مجال اندک بگنجد، اما به شکل فهرست وار می توان به موارد 

زیر اشاره کرد؛
بین  انتقال  امکان  باالبر ها که  مکان یاب ها و مسیریاب ها، 
زمان  در  که  رباتیک  اسکلت های  می آورند،  فراهم  را  طبقات 
در  فرد  یاری رسان  می توانند  مفصلی  و  عضالنی  ضعف های 

کار های روزمره باشند.
دارای  که  پارکینسون  بیماران  برای  هوشمند  عصای 
حسگر های شتاب سنج و ژیروسکوپ بوده و در صورت سقوط 
و  موضوع  ایمیل،  یا  صوتی  تماس  پیامک،  طریق  از  فرد، 

موقعیت مکانی فرد را به بستگان اطالع می دهد.

لحظه  به  لحظه  که  هوشمند  مچ بند های  و  ساعت ها   
ارسال  بستگان  یا  پزشک  برای  را  فرد  بیولوژیک  اطالعات 
آلزایمری  بیماران  به  که  سخن گو  عکس های  آلبوم  می کنند، 
در یادآوری خاطرات کمک می کند و موارد دیگر، تنها نمونة 
و  اطالعات  فناوری  دنیای  که  است  امکاناتی  از  کوچکی 
ارتباطات در اختیار سالمندان قرار می دهد تا زندگی سالم تر و 

شادتری را تجربه کنند.
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مصاحبه اختصاصی

زندگیست  زیبای  و  ابهت  پر  دوره های  از  یکی  سالمندی 
که کمتر کسی می تواند عمق زیبایی و نشاط آن را درک کند. 
در میان افراد جامعه ام به دنبال کسی گشتم که سالمت را با 
از  متعددی  انسان های  بیابم.  او  زندگی  در  جانبه  تعریفی همه 
نزدیکان گرفته یا سلبریتی ها را ورق زدم. تعداد انگشت شماری 
همان  کنم.  پیدا  اجتماعی  مختلف  جایگاه  های  در  توانستم  را 
تعداد اندک هم برایم جذاب بود. از میان این عزیزان نام استاد 
مشایخی و مرور زندگی ایشان مرا به وجد آورد تا گپ وگفتی 
باشم.  داشته  ایشان  با  آن  نشاط  رمز  و  در خصوص سالمندی 
اسفندماه سال 97 از طریق دوستان با جناب آقای نادر مشایخی 

فرزند ایشان موضوع را طرح کردم، قرار شد با استاد طرح شود و 
قراری برای دیدار تنظیم گردد. باالخره پیامی را دریافت کردم و 
موفق به شنیدن صدای استاد شدم. درخصوص موضوع ماهنامه 
و هدف آن توضیح دادم و ایشان بسیار خرسند شده و پرداختن 
به چنین مباحثی را الزم و جذاب برشمردند. قرار مالقات تنظیم 
شد لکن به جهت کسالت ایشان قرار به تعویق افتاد. در ایام عید 
و در جستجوی تاریخی برای دیدار و تبریک عید به استاد بودم 
که خبر پرکشیدن ایشان از جمع ما اهالی هنر را داغ دار کرد. 
به رسم ادب و از سر عشق و وظیفه به گفت و گو با همسر و 

فرزندان ایشان پرداختم.

جمله ای رسا از سبک زیستن استاد جمشید مشایخی:

مهرک اخص

"صداقت 
شمشیر برنده است"
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می خواستم  دوباره،  تسلیت  ضمن  جان،  گیتی  سالم   -
برام کمی از ویژگی های استاد مشایخی عزیز بگید.

سالم. ممنون. از چی بگم. همه وجود جمشید عشق بود و 
ادب و انسانیت. انسانیت جمشید برای من خیلی جالبه، جالب 
هست. من معتقدم جمشید هنوز از بین نرفته، جمشید در سینه 
در  ما  بین  که  آن چه  با  احساسش می کنم،  منه،  قلب  در  منه، 
این مدت زندگی بوده احساس می کنم از پیش من نرفته، چون 
نیمی از وجود من بود، چطور می تونم بگم نیمی از من نیست، 
نه، هنوز در من هست و هنوز هر صبح و هر شام هر لحظه 
احساسش می کنم. ادب جمشید مثال زدنی بود، احترام و ادب او 
در جمع خانواده و چه در بین مردم، خاکی بودن و دوست داشتن 
مردم، این ها چیزهایی هست که تنها بخش هایی از ویژگی های 
خوب جمشید هست. جمشید حیف بود. خیلی عالقه به زندگی 
داشت، وجودش سرشار از عشق و میل به زندگی بود. من این 
آخرین بستری جمشید بخاطر کمر درد نتونستم برم بیمارستان، 
با خودم می گم شاید اگر رفته بودم و کنارش بودم و دستش رو 
می گرفتم و می گفتم بریم خونه، نمی دونم شاید بیشتر مبارزه 

می کرد برای زندگی، توی این سفر بدون من و تنها رفت.
در مورد زندگی شخصیتون کمی برامون بگید.  -

جمشید آدم آرام و مسئولیت پذیری بود. رفتارش با بچه هاش 
صدقه  قربون  نمی کرد،  دعواشون  می دونید  بود،  خوب  خیلی 
به جای  بود محبت و  به جای خودش الزم  الکی هم نمی رفت 
قانون  عین  در  بگم  می تونم  می کرد.  توجه  بود  الزم  خودش 
داشتن زندگی بچه ها آزادی های خودشون رو داشتند و عشق و 

محبت به اندازه در زندگی جاری بود و خیلی وقت ها می گفت 
ببخشید اگر کم گذاشتم چه به من و چه به بچه ها و این ارزش 

باالیی برای ما داشت.
چی بود که اینقدر عشق در زندگیتون بود؟  -

زندگی  هر  در  زندگی  موضوعات  برخی  در  تفاوت  تفاهم، 
ممکن هست پیش بیاد، اما اگر چیزی می گفتند یا من می گفتم 
لجبازی در کار نبود. چشم گفتن بود. اگه چیزی اذیتش می کرد، 
می گفتم چرا ناراحتی، این اذیتت کرده خوب انجامش نمیدم یا 
هر چیز دیگر. او هم همین طور بود. تا جایی که امکان داشت 
برای هر کدوم مون به دل هم راه می رفتیم، چون جدایی برای ما 
نبود. یک دل و یک زبان بودیم و همین لذت زندگی رو با تمام 
پستی ها و بلندی هاش زیباتر و بیشتر می کرد. شما نمیدونید آخه 
این جمشید عزیز من که در وجود منه در دامن چه پدر و مادری 
بزرگ شده. مادر شوهر مهربان و دوست داشتنی ای داشتم، پر 
از محبت و عشق به فرزندانش به خصوص جمشید بود، روحش 
هزاران بار غرق رحمت باشد. توی مدتی که عروس این خانواده 
بچه ها  به  مادر  و  پدر  از  نشنیدم. عشق  سرد  یک حرف  بودم 
منتقل میشه و همون در زندگی مشترک آینده استفاده می شه. 
در  رو  عشق  می توانند  جوان ها  چطور  شما  نظر  به   -

زندگی شون حفظ کنند؟
جوان های االن تفاهم باید داشته باشن، لجبازی چرا آخه، 
مگه خواسته ای که طرح میشه، خواسته عشقشون نیست، خب 
چرا مقابلش جبهه می گیرن. پدر جمشید و خودش خیلی اصرار 
داشتند من بگم مهریه ام چقدر هست. من گفتم تن من و اعتقاد 
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و عشق من فروشی نیست، همان کالم اهلل قرآن و آیینه شمعدان 
کافیه برای من، به اصرار زیاد جمشید و پدرش یک شاخه گل 
میخک سفید هم اضافه شد. گفتم از دست چه کسی باید من 
بگیرم اون مهم هست و چرا و چطور می گیرم. همه چیز عشق 
بود برای من و جمشید. متاسفانه حاال ازدواج ها معامله هستن و 
این خیلی بد هست و منجر به از هم پاشیدن زندگی ها میشه و 

عشق از بین می رود.
در دوران سالمندی استاد مشایخی چگونه زندگی می کردند؟
نمیتونم بگم راحت، چون این اواخر به خاطر تصادفی که 
سالمندی  اما  کرد،  اذیت شون  درمان  مسیر  خیلی  بودند  کرده 
برای جمشید شروع بود، عشق به زندگی توی وجودش بود و 
به همه آدم ها دوست داشت عشق و امید بده. برای سالمندان 
یک  رو  زندگی اش  همه  بود  معتقد  بود،  قایل  احترام  خیلی 
سالمند ریخته به پای همسر و فرزندانش و این ستودنی و قابل 
احترامه، خیلی دوست داشت مردم شاد باشن و راحت، میتونم 

بگم وجودش پر از عشق و طراوت و 
امید و زندگی بود.

***
سام  استاد،  آخر  فرزند  با  ادامه  در 

مشایخی به گفت وگو نشستم.
برامون  استاد  از  ممنون می شم   -

بگید.
از سن 65 سال به بعد مثل هر فرد 
جسمانی  اتفاقات  به  توجه  با  دیگری 
تجربه  که  دردی  و  افتاد  براشون  که 
کم  ایشون  نشاط  از  کمی  می کردند 
طبع  مناعت  جهت  به  اما  بود  شده 
تغییرات در  ایشون و غرورشون کمتر 
و  می شد  مشاهده  زندگی شون  سبک 
باز فعالیت های اجتماعی خودشون رو 
قبال  آن که در تصادفی که  با  داشتند، 
پیش آمده بود وکتف و پاشون شکسته 
از  اما در طول مدت درمان کمتر  بود 
درد حرف می زدند. البته من نمی تونم 
ببرم،  بکار  ایشون  برای  ماضی  فعل 
هستند  همراه  و  کنار  ایشون  معتقدم 
رو  شانس  این  من  هنوز.  من  برای 
 5-4 روزی  سال   16-15 که  داشتم 
برای  باشم  شنوا  گوش  و  باشم  بوده  ایشون  کنار  در  ساعت 
ایشون، چون در محضر ایشون من جایی برای حرف زدنم نبود 
داشتن  لذت می بردم. دوست  گفته هاشون  و  ایشون  از  فقط  و 
عاشقانه را اکنون متوجه می شوم در زمانی که پدر سفر رفتند 
بی  میشه  متوجه شدم که  ایشون  از سفر  بعد  دارم.  دلتنگی  و 
من  و  داشت  دوست  رو  کسی  خودخواهی  بدون  و  قیدوشرط 
دوست داشتم استاد رو این گونه، بهترین رفیقم بود و هست و 
بیشترین آزار رو برخی اوقات به جهت عالقه به ایشون دیدم و 
هنوز هم می بینم، من هنوزم با ایشون توی این مدت که سفر 

رفتند، دارم زندگی می کنم.
که  آدم هایی  لحاظ  به  نه  بود  تنهایی  آدم  خیلی  من  پدر 
اطرافش بودند بلکه به جهت معیارهای که داشت و کمتر درک 
برنده ترین  صداقت  می گفت  همیشه  می شد.  دیده  و  می شد 
خودجوش  خودساخته،  کامال  انسانی  ایشون  هست.  شمشیر 
بود و می تونم بگم خیلی آدم تنهایی بود و آدم های محدودی 
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می تونستند رفتارها و تصمیمات پدرم رو درک کنند و ایشون 
رو قضاوت نکنند و وقتی آدمی با این شعاع، رفقای محدودی 
داشته باشه رنجش شاید بیشتر باشه، هرچند که کیفیت روابط 
گاهی جایگزین رنج قضاوت شدن ها میشه، می تونم به جرات 
با تمام مهارت و توانمندی خودش استاد  بگم استاد مشایخی 
مشایخی شد. برای مردم و در خدمت مردم بود و برای همین تو 
قلب مردم هم جای داشت. بدون هرگونه زدوبند و پارتی و غیره 
به این جایگاه رسید. بازی و تئاتر رو خیلی خوب بلد بود اما در 
زندگی هیچوقت بازی نمی کرد و همیشه صادق بود. دانشکده 
از  درسشون  آخر  به  مانده  کمی  بگم  می تونم  تقریبا  و  رفتند 
اونجایی که چیزی بهشون اضافه نکرده بود رها کردند، غریزی 
با  تئاتر بودند و در اجراها  بلد بودند. عاشق مطالعه و  تئاتر رو 
توجه به عشقی که به کارش داشت رها می شد، ایشون خیلی 
بسیار  و  آرام  و  مودب  انسانی  بودند،  حیایی  به  ماخوذ  انسان 
مبادی آداب بودند. برای مردم کار می کرد و قلبش برای مردم 
از  متعددی  مباحث  سر  متاسفانه  تپید،  می  اون ها  عشق  به  و 
5-6 سال پیش سوءتفاهم ها و حاشیه هایی برای ایشون ایجاد 
شد که خوب در جای خودش برخی بعد از مدتی حل می شد و 

افراد مشخص می شد و در برخی موارد خیر  نادرست  قضاوت 
با  صرفا  ایشون  و  می  آورد  پیش  استاد  برای  را  زیادی  رنج  و 
در  پدرم  رو حل می کردند.  این  نگاه مردمی خودشون  و  صبر 
جایی گفتند بکوبید من رو ایرادی نداره اما بعدها تاریخ من رو 
جایی  اکنون  موضوعات  این  گفتن  شاید  کرد.  خواهد  قضاوت 
نداشته باشه اما چون از ابعاد شخصیتی پدرم پرسیدید خواستم 
ذره ای از بعد صبوری و مردم دوستی ایشان براتون گفته باشم. 
سر مزار ایشون که رفته بودم گفتم بهشون که دو روز نیست 
سفر رفتید، خیلی ها متوجه قضاوت های اشتباه خودشون شدند، 
عجیبی  قضاوت های  و  نشدند  متوجه  هنوز  هم  خیلی ها  البته 
دارند که کاری نمیشه کرد با این دسته از افراد. پدرم همیشه 
می گفتند من خاک پای مردم ایران هستم و یک میهن دوست 
و ایرانی دوست اصیل بودند و این بزرگترین ویژگی ایشون بود، 
الویت اول ایشون در خدمت مردم بودن بود و این رو به ما هم 

یاد داده بودند. 
ضمن تشکر و قدردانی از همسر محترم استاد و فرزندشان، 
آرزوی آرامش برای استاد مشایخی در سفر دیار باقی و صبر و 

شکیبایی برای خانواده محترم ایشان دارم.
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جرعه ای کتاب

عرفان باقرزاده

پیرمرد صدساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد
نویسنده: یوناس یوناسون

قهرمان داستان پیرمردی است به نام آلن کارلسن که در دوره جوانی بلوک 
می گیرد  تصمیم  یکباره  تولدش  جشن  روز  در  است  زده  بهم  را  غرب  و  شرق 
بداخالق آسایشگاه  برود که دست خانم مدیر  به جایی  بزند و  بیرون  پنجره  از 
حقیقت  در  می دزد.  پول هم  از  پر  راه یک چمدان  در  و  نرسد  او  به  سالمندان 
اتفاقات  رشته  یک  در  را  داستان  قهرمان  بهانه ای  به  بار  هر  کتاب  نویسنده 
تصادفی درگیر می کند تا او با تعدادی از مهم ترین شخصیت های سیاسی سده 

بیستم دمخور شود.
این رمان داستان فرار آلن کارلسن از دست یک گروه تبهکار و پلیس است و 
همین طور داستان برخورد آلن با دیکتاتورهای قرن بیستم، از استالین گرفته تا 
کیم ایل سونگ،و اینکه آلن چطور یک تنه، نه یکبار که چندین بار، مسیر تاریخ 
را عوض کرد و جهان را تکان داد. سفر آلن به ایران و تهران شاید عاملی باشد 
که شیرینی این داستان را برای ما ایرانی ها دو چندان می کند. در این میان، نه 
راوی و نه آدم های اثر، هیچکدام در پی ارائه تصویری درست و واقعی از زندگی 
را  را در هم می شکنند، آن  واقعیت  نیستند: آن ها،  و رخدادهای گذشته و حال 
به بازی می گیرند و از نو بنایش می کنند. این ویران کردن و دوباره ساختن، در 

سایه طنز رخ می دهد.

پیرمرد و دریا
نویسنده: ارنست همینگوی

داستان شرح تالش های یک ماهیگیر پیر کوبایی است که در دل دریاهای دور 
برای به دام انداختن یک نیزه  ماهی بسیار بزرگ با آن وارد مبارزه مرگ و زندگی 
می گردد. ترسیم تالش، پیروزی، غرور و شکست در این داستان بسیار واقع گرایانه 
بوده است؛ برخالف بسیاری از داستان ها که با پایانی خوش همراه هستند، ارنست 
تأکید  آرمان گرایی  جای  به  بودن  واقع گرا  بر  دریا  و  پیرمرد  رمان  در  همینگوی 

زیادی دارد.
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مرگ ایوان ایلیچ
نویسنده: لئو تولستوی

ااین کتاب راجع به مرگ و فناپذیری انسان است. چالش اصلی داستان از شروع 
بیماری العالج ایوان آغاز می شود. بیماری که او را به سمت مرگ سوق می دهد. 
مرگی که تنها حقیقت موجود در زندگی است و از هیچ بنی بشری دور نیست. ایوان 
ایلیچ، شخصیت اصلی داستان، شخصی موفق در زندگی روزمره و کاری است، 
ولی در زندگی شخصی دچار مشکالتی است. البته این مشکالت به نوعی متأثر 
از موفقیت های کاری وی است. او بنا به دالیلی دچار یک بیماری سخت  درمان 
می شود. ایوان وقتی به مرگش نزدیک می شود، مراحل انکار، ترس، خشم، انزجار 

و در آخر پذیرش را پشت سر می گذارد.
ابتدا نمی خواهد مرگش را قبول کند، به زندگی گذشته و لذت های بچگی اش 

چنگ می زند، مرگ را شبیه چاهی می بیند که انتهایش تاریکی مطلق است.
ولی رفته رفته مرگ آینه ای مقابل زندگی پیشین خودش می شود، اشتباهاتش 

را مثل پتکی به صورتش می کوبد و او را به خودشناسی می رساند.
ایوان در راه رسیدن به مرگ، مراحل معرفت و شناخت را طی می کند و در آخر، 

انتهای همان چاه سیاهی که انتظارش را می کشید، روشنایی را می یابد.
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برترین انیمیشن  و فیلم های سینمایی با محوریت سالمندی

باال
"باال" یک فیلم پویانمایی آمریکایی محصول سال ۲009 به کارگردانی "پیت 

داکتر" است. این فیلم زمینه ای کمدی-درام دارد. 
ارل فردریکسون پیرمرِد تازه همسر از دست داده ای که در گذشته بادکنک 
فروش بوده است به حکم دادگاه باید خانه اش را به دلیل ساخت و ساز جدید ترک 
کند و راهی خانه ی سالمندان شود. او برای حفظ خانه اش که مملو از خاطرات 
اِلی )همسرش( است مقاومت می کند تا جایی که با کسی که به صندوق پستی 
جلوی در خانه اش آسیب زده، درگیر می شود اما ناگهان روزی تصمیم می گیرد 
همسر  و  خود  دیرینه ی  آرزوی  ببندد،  خانه اش  به  را  رنگی  بادکنک  هزاران 
در  بهشت  آبشار  یعنی  رویاهایش  راهی سرزمین  و  بخشد  تحقق  را  مرحوم اش 
آمریکای جنوبی شود. در این سفر پسر بچه ای به نام راسل به طور اتفاقی با او 

همسفر می شود.

توت فرنگی های وحشی
به  و  سوئد   1957 سال  محصول  عاشقانه  درامی  وحشی"  "توت فرنگی های 

کارگردانی "اینگمار برگمان" است. 
نشان  زیبایی  به  را  ما  زندگی  بر  آن  تأثیر  و  مرگ  مختلف  ابعاد  فیلم  این 
ماریانه  ایزاک بورگ همراه عروسش،  پروفسور  داستان،  اول  می دهد. شخصیت 
که در زندگی زناشوئی با همسرش مشکل دارد، برای کسب یک درجه افتخاری 
از کلیسای جامع لوند، قصد دارد به آن جا برود. ماریانه، عروس ایزاک، برای مدت 
اندکی نزد او زندگی می کرد. او باردار است و با همسرش اوالد دچار مشکالتی 
است. او همسفر ایزاک می شود تا نزد همسرش بازگردد. این سفر را با اتوموبیل 

شخصی پروفسور آغاز می کنند. در راه با سه جوان دیگر همسفر می شوند.
ایزاک، که پروفسوری سالمند است، رؤیاهایی عجیبی درباره مرگ می بیند. 
و  زندگی  درباره مرگ،  تفکری عمیق  به  را  او  خواب ها و خاطراتی که می بیند، 
تنهایی اش وادار می کند. او در عین ترسی که از مرگ دارد، خود را به او نزدیک 

می بیند.  
رویاروئی بورگ با مرگ، تحولی در شخصیت او به وجود می آورد که هراس از 
نیستی را جایگزین رؤیای زندگی می کند. دقیقًا به همین دلیل فیلم با کابوس او 

آغاز می شود و با میل او بر خواب و رویابینی خاتمه می یابد.

عرفان باقرزاده - دانش گیتی
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نبراسکا
"نبراسکا" فیلمی کمدی-درام به کارگردانی "الکساندر پین" و محصول سال 

۲013 آمریکا است.
وودی، پیرمرد بازنشسته و سال خورده اهل مونتانا، به دنبال دریافت یک آگهی 
تبلیغاتی با مضمون احتمال برنده شدن 1 میلیون دالر، به طور پنهانی تک و تنها از 
خانه اش در شهر بیلینگ ایالت مونتانا سمت به دفتر شرکت در شهر لینکولن ایالت 
نبراسکا سفر کند تا جایزه اش را بگیرد. پسرش به اجبار او را در این سفر همراهی 
می کند. این سفر زوایای تاریک رابطه پدر و پسر را روشن می کند و پسر را برای 

اولین بار با دغدغه های زندگی پدر سالمند روبرو می نماید.
"نبراسکا" فیلمی لطیف، سرگرم کننده و بسیار پر احساس است که بیننده را 
قدم به قدم در خاطرات جوانی و دوران سالمندی وودی پیش می برد و لحظاتی پر 

از احساسات خنده آور، شاد، غمگین و مهیج و مرموز را برایش به وجود می آورد.

داستان اِْستِِریْت
"داستان استریت" محصول مشترک سال 1999 آمریکا و فرانسه، یک درام 

ماجراجویانه به کارگردانی "دیوید لینچ" است.
الوین استریت، پیرمرد لجباز و یک دنده ای که به اصول زندگی سنتی پایبند 
است، به دنبال شنیدن خبر سکته برادر کوچکترش الیل تصمیم می گیرد غرورش 
را زیر پا بگذارد، به قهر و اختالف 10 ساله پایان دهد و به مالقات او در ایالت 
دیگری برود. الوین نه هواپیما سوار می شود نه به علت کهولت توان رانندگی دارد، 
اما از آنجا که در تصمیماتش قاطع و یک دنده است، سوار بر چمن زن مزرعه اش 

می شود و سفر عجیب و غریبش را برای مالقات برادر آغاز می کند.
فیلم بر اساس داستان واقعی زندگی الوین استریت ساخته شده است. در نام 
فیلم ایهام وجود دارد. استریت هم نام شخصیت اصلی فیلم است و هم کنایه ای از 
ساختار ساده فیلم است. زیرا دیوید لینچ، کارگردان بزرگ شاه کارهایی مثل "جاده 
مالهالند" و "بزرگراه گمشده"، همیشه به ساخت فیلم های پیچیده متهم شده است. 
نشان  توجه  فیلم  این  دیالوگ های  به ویژه  و  بازی شخصیت ها  توان  به  منتقدان 
دادند. یکی از دیالوگ های درخشان فیلم بین الوین استریت و جوان دوچرخه سوار 
اتفاق می افتد. آنجا که جوان از الوین می پرسد »بدترین قسمت پیری چیه« و الوین 

جواب می دهد »بدترین چیز پیری اینه که جوونی رو به یاد بیاری«.
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گ و هنر - داستان کوتاه
فرهن

حاجیه خانم
مهرک اخص

خسته تر از همیشه گام  برمي داشت، آرام و بي رمق چرخ دستي 
از  آرام صدایي مي آمد و یکي  به دنبال خود مي کشید، گاهي  را 
چرخ ها در چاله اي مي افتاد و بعد دیگري. از آسمان آتش مي بارید 
پایین مي آمد  ابروانش  از کنار  از سر و   رویش عرق. قطره اي  و 
و مورمورش مي شد، با دستمال یزدي کهنه اي که دور گردنش 
انداخته بود، خیسي پیشاني اش را خشکاند. قدش خیلي بلند نبود، 
بلند نشان مي داد. الغر و تکیده بود. 10-11 سال بیشتر نداشت، 
تقریبًا مدت ها مي شد که کارش شده بود، سوراخي براي کمربندش 
درست کند و یکي آن را عقب ببرد تا شلوار زواردررفته اش پایین 
نیاید. ظهرها چرخ دستي را هل مي داد و به قول حاجیه خانم با این 
پاهاي مثل ني قلیانش دنبال آن مي دوید و هر بار که حاجیه خانم 
از پنجره نگاهش مي کرد با یک  وحشت مادرگونه داد میزد: » 
نکرده  خداي  یا  گره بخوره  به هم  پاهات  مي ترسم  آرام تر،  بچه 
چرخ  و  خالي کرده  را  بارها  آن که  از  خوشحال  او  اما  بشکنه«، 
امروز حالش  اما  بادي به رویش بخورد.  تا  سبک شده مي دوید 
جور دیگري بود. حوصله ي ترق و توروق و در چاله افتادن چرخ ها 
و  جلو  چرخ هاي  بلندکردن  و  آویزان شدن  نداشت. حوصله ي  را 
چرخاندن چرخ دستي سر پیچ را نداشت. صبح ها چرخ دستي را 
برمي داشت و مي رفت کوچه ي بهار پالک 4. معمواًل در باز بود 
باال  پله ها  راه  از  را  بسته ها  داشتند  وقتي مي رسید  و گاهي هم 
مي آوردند. پله ها را سریع مي دوید پایین و کمک مي کرد تا زود 
باربزنند. بسته ي پارچه هاي برش خورده را روي چرخ مي گذاشتند 
و بعد دور آن را با طناب محکم مي بستند و راه مي افتاد. زیر دسته 
را مي گرفت و دستش را در آن قالب مي کرد و با شانه هایش به 
حرکت  شروع  د رآید.  حرکت  به  کمي  بلکه  تا  فشارمي آورد  آن 
بود  زیاد  چاله چوله ها  بهار.  کوچه  از  بود، خصوصًا خروج  سخت 
باید خودش  پیچ کوچه  به  از رسیدن  قبل  باریک.  و کوچه هم 
زورزدن چرخ هاي  از کلي  بعد  آویزان مي کرد،  به چرخ دستي  را 
بلندنشوند  زیاد  چرخ ها  تا  مي بود  مواظب  باید  بلندمي شد،  جلو 
آقاي  و  بود  افتاده  اتفاق  این  یکبار  آخر  برنگردد،  چرخ دستي  و 
کارمي کرد  دیگري  اگر جاي  بود.  کرده  دعوایش  عربي حسابي 
و این اتفاق افتاده بود، حتمًا اخراجش کرده بودند، اما آقاي عربي 
به احترام پدرش تنها سر او دادوبیداد کرده بود. بعد از بلندشدن 
چرخ ها آن ها را مي  گرداند و جهت چرخ دستي را عوض مي کرد، 
گاهي هم مجبورمي شد چندبار آویزان شود تا باالخره چرخ دستي 
بود. صبح ها  آسان  تقریبًا  راه  بقیه ي  برود.  بیرون  بهار  از کوچه 
برسد.  به کوچه ي کریمي  تا  حدود یک ساعتي طول مي کشید 

داخل کوچه مي شد. زنگ خیاط خانه را مي زد. بعد یا اهلل مي گفت 
و بسته ها را از پله پایین مي برد. گاهي زن هاي خیاط هم کمکش 
مي کردند و گاهي او را پس از کار به چایي دعوت مي کردند. اما او 
اغلب در مي رفت. خجالتي بود. بیشتر وقت ها با خودش مي گفت: 
صبح ها  را  این  باالبردن سخت تره«  زیر زمینه،  که  شکر  »الهي 
پارچه ها  و  برشکارهاي دیگر مي کرد  و  پدرش  وقتي که کمک 
اینجا مي شود  پیش خودش مي گفت  بود.  فهمیده  بار مي زد،  را 
پله ها هم  از  پایین پرت کرد و  را  انداخت و بسته ها  باال  را  پرده 
را  تنها تصورش  را نکرده بود.  این کار  تا به حال  اما  پایین نرفت. 
مي کرد که بسته هاي بزرگ را بلند مي کند و به پایین پرت مي کند 
تشویقش  و  مي خندند  و  آرام تر  مي گویند  جیغ وداد  با  زن ها  و 
مي کنند. تقریبًا هر روز این منظره را وقتي باالي پله  ها مي ایستاد 
و سعي مي کرد بسته اي را از پله پایین ببرد، توي خیالش مي دید. 
بعد از خالي کردن بار مي رفت پاتوق کنار خیابان بوذرجمهري. هر 
روز توي همین مسیر بود که حاجیه خانم از پشت شیشه برایش 
زودتر  و  بود  سبک تر  بارها  که  هم  گاهي  مي داد.  تکان  دست 
با حاجیه خانم صحبت مي کرد.  و  تمام مي شد مي ایستاد  کارش 
که:  مي انداخت  شکالت  و  میوه  برایش  باال  از  هم  حاجیه خانم 
بودند.  شده  دوست  هم  با  صبحي«.  اول  بگیري،  جون  »بخور 
حسابي انس گرفته بودند. از زماني که به یاد داشت به خود، نه 
مادر دیده بود نه خواهر، حتي عمه و خاله اي هم نداشت. تنها 
خودش بود و پدرش. پدرش کارگر ساختمان بود، به قول معروف 
عمله بنا. سر چهارراه سرچشمه مي ایستاد تا بلکه کاري به پستش 
حتي  بودند  آمده  افغاني ها  وقتي  از  خودش  قول  به  اما  بخورد، 
این حرف ها  خانه  کرایه ي  اما  نمي آمد،  گیر  کار  هم  تابستان ها 
سرش نمي شد، به همین خاطر کار جدید دیگري پیدا کرده بود. 
خرج  باید  که  هم  او  و  مي کرد  برشکاري  خیاط خانه  در  شب ها 
مدرسه اش را درمي آورد، این سه ماه را کار مي کرد. امسال قرعه 
به نام باربري افتاده بود. عصرها با بابا به خانه برمي گشت. پدرش 
استراحت مي کرد تا براي کار شبانه سرحال باشد و او هم براي 
صبح ها  که  چرا  بود،  خوشبخت تر  هم سن وسال هایش  از  فردا. 
همیشه کار مشخصي داشت. تا عصر کنار خیابان بوذرجمهری 
توي پاتوق بود و اگر بار مي خورد، مي برد. خیلي وقت ها بارش 
را مي داد تا دوستان دیگرش که باري بهشان نخورده بود، ببرند. 
ظهر هم با دوستانش زیر سایه ي درختان، روي چرخ دستي شان 
ناهاري مي خوردند و بعد از کمر قفا روي آن درازکش مي شدند 
از  غروب  نزدیکي هاي  استراحت مي کردند.  دقیقه اي  چند  و 
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و  مي رفت  کریمي  کوچه ي  به  و  خداحافظي مي کرد  دوستانش 
باز هم حاجیه خانم را مي دید. بعد از گپي راهي خیاط خانه مي شد 
و لباس هاي دوخته شده را بار مي زد و به کوچه ي بهار مي آورد. 
عصرها فرصت براي گپ زدن با حاجیه خانم بیشتر بود. دیر یا زود 
رسیدنش فرقي نمي کرد چون کارها را آخر شب بارمي زدنند و با 

پدرش به خانه برمي گشت. 
حاجیه خانم که برعکس پیرزن هاي توي قصه  نه موي سفید 
داشت و نه چارقد گلي، با روسري حریر کرم- قهوه اي که موهاي 
طالیي رنگ زیر آن خودنمایي مي کرد و دست هاي زیر چانه  مثل 
بچه ها سرش را به شیشه مي چسباند، براي او دست تکان مي داد 
باال  گونه هایش  مي خندید  وقتي  مي کرد.  صحبت   به  شروع  و 
پیدامي شد.  دندان هایش  و  چین مي خورد  لبانش  دور  و  مي رفت 
او همیشه تعجب مي کرد  بود.  دندان هایش خیلي مرتب و سفید 
است.  سفید  و  مرتب  دندان هایش  اینقدر  پیرزن  یک  که چطور 
لبخند  با  حاجیه خانم  و  بود  پرسیده  حاجیه خانم  از  روز  یک 
دهانش  سمت  برده بود  را  دست هایش  و  »مصنوعیه«  گفته بود: 
هم  او  آورده بود.  پنجره  به سمت  و  درآورده   را  دندان هایش  و 
یک دفعه جاخورده و عقب رفته بود و در جوي قاشقي وسط کوچه 
لب هایش  درحالي که  هم  حاجیه خانم  افتاده بود.  و  لغزیده  پایش 
درهم فشرده شده  و چروک شده بود، فریاد زده:» خات به سرم، تٍت 
ت ُد« و خودش را از پنجره تا سینه بیرون کشیده بود. آن روز هر 
دو با هم زدند زیر خنده و حاجیه خانم از باال برایش یک بسته 
پفک انداخته بود. او تا به حال حاجیه خانم را تمام قد ندیده بود. فقط 
روز  آن  پنجره.  قاب  در  آن هم  سینه،  تا   6×4 عکس هاي  مثل 
کلي در وجود خودش از این که حاجیه خانم تا کمر به خاطرش از 
پنجره خم شده بود، احساس غرور مي کرد، اما ته دلش مي گفت 

چرا بلندنشد تا...
را  قاب گرفته  حاجیه خانم  دیگر  که  مي گذشت  روزي  چند 
و  انتظار عصر  به  نگران شد صبح  اول کمي  روز  نمي دید.  هم 
روز  او هر  و  اما درست یک هفته مي شد  فردا.  انتظار  به  عصر 
خودش را از دیروز تنهاتر مي دید. هیچ وقت تصورش را نمي کرد 
این طور معتاد حاجیه خانم شده باشد. نمي دانست باید چه کارکند. 
رویش هم نمي شد برود و زنگ خانه حاجیه خانم را بزند. از طرفي 
توي  هم  روي  را  آن ها  نمي خواست  مي داد،  آزارش  فکروخیال 
ذهنش انبارکند و مدام از ذهنش دورمي کرد. از زندگي حاجیه خانم 
هیچ نمي دانست، جز گپ دوستانه و احوال پرسي هر روزه، آن هم 
دقایقي. حتي اسم یک دیگر را هم نمي دانستند. با خودش گفت: 
»حتمًا بچه داشته، رفته بهشون سربزنه. نکنه؟! نه دیوونه بس 

را  خالیش  چرخ  و  مي رفت  آرام آرام  دوباره«  شدي  احمق  کن. 
هل مي داد. دستي را روي آرنجش حس کرد. پیرزن بود. این بار با 
چادر مشکي روي ویلچر. صورت سفیدش در چادر مي درخشید و 
گرماي دستانش را روي آرنج احساس مي کرد. دستانش را روي 
دست هاي چروکیده و نرم پیرزن گذاشت. کامل روبروي پیرزن 
ایستاد. کمي خم شد تا صورتش مقابل چهره ي پیرزن قرارگرفت. 
چیزي ته چشمش وول مي زد و ته دلش احساس خنکي عجیبي 

مي کرد. پیرزن لبخندي زد و گفت:»چطوري پسرم!« 
- سالم، خوبم. شما چطورید. یک هفته اي هست که نیستید. 
- خونه ي پسرم بودم، رفته بودند مسافرت. پیش نوه ها مونده بودم.

و  چهارشانه  مردي  ویلچر  پشت  کرد.  بلند  کمي  را  سرش 
ایستاده بود.  بود،  دستش  در  ویلچر  دسته هاي  درحالي که  قدبلند 
تمام قد ایستاد و صورتش را از صورت پیرزن فاصله داد، احساس 
جوان  مرد  کرد.  گونه هایش  روي  عجیبي  گرماي  و  سوزش 

دسته ها را در دستش محکم کرد تا حرکت کند.
- اجازه مي دید من بیارم؟  

بیخ گوش هایش داغ شده و منتظر جواب  تا  احساس مي کرد 
فرصتي  انگار  که  مرد جوان هم  و  رفت  ویلچر  به پشت  نماند، 

براي شنیدن یا جواب دادن پیدا نکرده باشد، هاج  و واج مانده بود. 
پیرزن از قاب پنجره بیرون آمده بود، هرچند که باز هم نمي شد 
پیش  آن روز  چرا که  مي کرد  شرم  احساس  دید.  را  او  قد  تمام 
خودش فکرکرده بود پیرزن از روي تنبلي یا بي اعتنایي از صندلي 
از  خم شدنش  و  پیرزن  آن روز  فریاد  بیشتر  حاال  بلندنشده است   . 
پنجره به او مزه مي داد. دلش نمي خواست چیزي در مورد پاهاي 
پیرزن بداند یا بپرسد. به خانه پیرزن رسید، نیازي به فشارآوردن به 
دسته و بلندکردن چرخ ها نبود؛ از کف کوچه به پله، پل شیبداري 
بود. ویلچر را داخل خانه کرد. وقتي در چارچوب در قرار گرفت، 
کنارآمد. مرد جوان دسته هاي آن را گرفت و بعد از خداحافظي 
پیرزن و مرد جوان پشت در پنهان شدند. کمي ایستاد، نگاه کرد و 
بعد به سمت چرخ دستي اش که وسط کوچه رها کرده بود، رفت. 
پنجره  را در  پیرزن  انداخت. مرد جوان دوباره  پنجره  به  نگاهي 
قاب مي گرفت. براي پیرزن دست تکان داد. پیرزن در حالي که در 
لبخندي زد و دست تکان داد. دوباره  پنجره جاي مي گرفت،  قاب 
با شور چرخ دستي را هل داد. عصر مي توانست بیاید و با پیرزن 
از  به دور  و  راحت  بود.  گفتن  براي  زیادي  بزند. حرف هاي  گپ 
وجود مرد جواني. دست هایش را دور میله چرخ دستي قالب کرد و 
فشارآورد. تلق تولوق. و صداي چرخ ها در کوچه پیچید. و عصر 

انتظار او را مي کشید.



68

گ و هنر - مشاهیر
فرهن

زهرا خوش لهجه
آوازه بودند که  تا آنجا صاحب  بزرگان شعر و ادب فارسی 
خود  به  را  شایانی  جذابیت  توانسته  دنیا  ادبیات  در  آثارشان 
اختصاص دهد تا جایی که بسیاری از ادبیان از آثار شعرا و ادبای 
ایرانی تاثیر گرفته اند. بر آن شدم که 1 اردیبهشت ماه مصادف 
با بزرگداشت روز سعدی، به مناسبت ۲5 اردیبهشت ماه مصادف 
ابوالقاسم  حکیم  بزرگ داشت  و  فارسی  زبان  پاسداشت  روز  با 
اردیبهشت ماه روز بزرگ داشت حکیم  فردوسی، همچنین ۲8 

عمر خیام نثری کوتاه در معرفی این سه ادیب بزرگ بنویسم.

سعدی

ابومحّمد ُمشرف الدین ُمصلح بن عبداهلل بن مشّرف متخلص 
به سعدی )606 – 690 هجری قمری(  شاعر و نویسنده بزرگ 
پادشاِه سخن،  او لقب استاِد سخن،  به  ایرانی است. اهل ادب 
مهم ترین  او  داده اند.  استاد  مطلق،  به طور  حتی  و  اجّل  شیِخ 
مرکز علم و دانش جهان اسالم در زمان خود در نظامیه بغداد 
به شام و حجازداشت  متعددی  پرداخت. سفرهای  به تحصیل 
و  است  شیراز  سعدی  زادگاه  اندوخت.  ودانش  تجربه  توشه  و 
ماند.  شیراز  در  عمر  آخر  تا  و  بازگشت  بدان  تحصیل  از  پس 
سعدیه آرامگاه وی در شیراز یکی از مکان های دیدنی و جذاب 
برای عاشقان ادب و زبان فارسی است. والدت سعدی در قرن 
ششم و هفتم هجری مصادف با اوج گیری تصوف در منجر به 

اثرپذیری این شاعر بزرگ از این جریان فکری و فرهنگی  شد 
و در آثار وی قابل مالحظه است. به نظر اغلب سعدی پژوهان 
به صورت  تابع اخالق  از آن که  بیش  این است که سعدی  بر 
مطلق و فلسفی آن باشد، مصلحت اندیش است و از ین رو اصواًل 
نمی تواند طرفدار ثابت و بی چون وچرای قاعده ای باشد که احیانًا 
در جای دیگری آن را بیان کرده است. برخی از نوگرایان معاصر 
نظم  فاقد  و  متناقض  بی ارزش،  غیراخالقی،  را  او  آثار  ایران 
سیستماتیک قلمداد کرده اند با این  حال تأثیر انکارناپذیر وی  بر 
زبان فارسی قابل ستودن است. این تاثیر تا حدی است می توان 
شباهت قابل توجه بین فارسی امروزی و زبان سعدی را شاهد 
بود. آثار او مدت ها در مدرسه ها و مکتب خانه ها به عنوان منبع 
آموزش زبان و ادبیات فارسی تدریس می شده  است و بسیاری 
اقتباس  وی  آثار  از  فارسی  زبان  در  رایج  ضرب المثل های  از 
شده است. او بر خالف بسیاری از نویسندگان معاصر یا پیش از 
خود، ساده نویسی و ایجاز را در پیش گرفت و  در زمان حیاتش 

نیز شهرت زیادی به دست آورد. 
آثار وی در کتاب کلیات سعدی، شامل گلستان به نثر، کتاب 
شده است.  گردآوری  غزلیات،  نیز  و  مثنوی  قالب  در  بوستان 
نظیر قصیده،  ادبی  قالب های  سایر  در  آثاری  او  این  بر  عالوه 
دارد.  نیز  عربی  و  فارسی  زبان  به  و تک بیت  ترجیع بند  قطعه، 
زمینی  عشق  توصیف کننده  و  عاشقانه  اغلب  سعدی،  غزلیات 
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است؛ هرچند که وی غزلیات پندآموز و عارفانه نیز سروده است. 
گلستان و بوستان به عنوان کتاب های اخالقی شناخته می شوند 
و عالوه بر فارسی زبانان، بر اندیشمندان غربی از جمله ولتر و 

گوته نیز تأثیرگذار بوده اند. 
سعدی در زمان حیات شهرت فراوانی داشت. آثار او حتی 
در هندوستان، آسیای صغیر و آسیای میانه به زبان فارسی یا 
به صورت ترجمه در دسترس مخاطبانش قرار داشت. حافظ از 
سرودن  به  سعدی  تأثیر سبک  تحت  که  بوده  شاعرانی  جمله 
مانند  نویسندگانی  نیز  معاصر  ادبیات  در  پرداخته است.  غزل 
محمدعلی جمالزاده و ابراهیم گلستان از او تأثیر پذیرفته اند. آثار 
سعدی، بعدها به موسیقی هم راه پیدا کرد و به منظور تجلیل از 
سعدی، اول اردیبهشت روز آغاز نگارش کتاب گلستان در ایران، 

روز سعدی نامگذاری شده است. 

فردوسی

و  شاعر  فردوسی،  به  ملقب  منصور  حسن  ابوالقاسم 
است.  می زیسته  چهارم  قرن  در  او  است.  ایرانی  حماسه سرای 
تاریخ تولدش را حدود 3۲9- 330 قمری دانسته اند. فردوسی 
نقل  تاریخ  است.  بوده  ابومنصور شرف شاه  دوم  ازدواج  حاصل 
می کند که روزی شرف شاه خواب می بیند، پسری از خانه او به 

سمت آسمان رفت. در تعبیر این خواب به او می گویند، صاحب 
پسری خواهد شد، که در تاریخ ماندگار می شود.

فردوسی، دهقان زاده ای بود که در روستای باژ از روستاهای 
طوس به دنیا آمد. او سفرهایی به بغداد و مازندران نیز داشته 
است. به نقل نظامی عروضی،  فردوسی زندگی مرفه ای داشته، 
ولی به مرور زمان و صرف سرمایه خویش در راه نظم شاهنامه، 
اواخر عمر را با تنگدستی به سر برد و سرانجام در هشتاد سالگی 

در سال 411 قمری در محل تولدش درگذشت. 
یکی از آثار مورد توجه فردوسی، شاهنامه است. فردوسی در 
شاهنامه بارها سخن از فرهنگ آورده و به دنبال پیوند فرهنگ 
ایران پیش و پس از اسالم با یکدیگر بوده است. برخی سرودن 
داستان های حماسه ملی ایران را ابتکار فردوسی ندانسته اند و 
کسانی همچون مسعودی مروزی و دقیقی طوسی را قبل از او 
دانسته اند. اساس  شاهنامه  نویسي  یعني  توصیف  زندگي  شاهان  
و پهلوانان  ایران  به  روزگاران  باستان  ایران  باز مي گردد و ظاهرا 
در دوره  هخامنشیان و ساسانیان کتاب هایي  از این  دست  موجود 
دوره   در  و  اسالم   از  پس   شاهنامه  نویسي   سنت   است .  بوده  
حکومت  سامانیان  مجددا رونق  گرفت  و شاهنامه هایي  همچون  
شاهنامه   بلخي ،  ابوالمؤید  شاهنامه   مروزي ،  مسعودي   شاهنامه  
ابوعلي  بلخي  و شاهنامه  ابومنصوري  و شاهنامه  دقیقي  بوجود 
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و  اوستایي  داستان هاي  همان   شاهنامه ها  این   ماخذ  که   آمدند 
کتاب هاي  پهلوي  همچون  خوتاي نامک  )خداي  نامه ( بوده  است . 
فردوسي در سال  365 ه.ق  با مطالعه  این  شاهنامه ها دل  به  نظم  
شاهنامه اي  عظیم  که  تمامي  داستان هاي  ملي  ایران  را دربرگیرد 
سپرد و تالش  سترگ  خود را که  مي رفت  ملتي  را به  شعر و قلم  
زنده  نگاه  دارد آغاز نمود. تاریخ می گوید، وقتی فردوسی چهل 
ساله بود، دقیقی، شاعر ایرانی،  سال ها قبلش به شعر در آوردن 
تاریخ ملی ایران را شروع کرده بود و پیش از اتمام این کار، به 
دست غالمش کشته می شود. فردوسی تصمیم به تکمیل کار او 
می گیرد و تاریخی که به دست ابومنصور، حاکم طوس فراهم 
و شامل تاریخ شاهان قدیم ایران و سرگذشت قوم ایرانی بود را 
به شعر در می آورد. بنابراین، تاریخ ابومنصور معروف به شاهنامه 
منصوری، عمده ترین منبع سرودن شاهنامه فردوسی شد. او در 

سال 370 این کار را شروع و در سال 400 به پایان رساند.
در شاهنامه ، حکیم  طوس  پس  از نعت  خداوند توصیف  دانش  
و خرد و مدح  پیامبر اسالم )ص ( و یارانش  از کیومرث  آغاز کرده  
و پس  از نام  بردن  شرح  زندگي  پنجاه  پادشاه  داستاني  و تاریخي  
و حاالت  و رزم  و بزم  پهلوانان  و وزیران  آنان  کتاب  خود را با 
به   اعراب   توسط  ایران  فتح   و  ساساني   سوم   یزدگرد  شکست  
تمدن   آغاز  بیان   و  منوچهر  پادشاهي   داستان   مي رساند.  پایان  
نوذر،  رستم ،  زال ،  سام ،  فریدون ،  آهنگر،  کاوه   ضحاک ،  بشر، 
افراسیاب ، جنگ هاي  ایرانیان  و تورانیان ،کیکاووس ، هفت  خوان  

کیخسرو،  سیاوش ،  سهراب ،  رستم ، 
بیژن  و منیژه ، ظهور زرتشت ، اسکندر 
از  یک   هر  ساسانیان   و  اشکانیان   و 
و  شیرین   زیبا،  بسیار  داستان هاي  
جذاب  شاهنامه  مي باشند که  خواننده  
حماسي   و  ملي   تاریخ   عمق   به   را 
ایران  برده  و غرور و افتخارات  بزرگ  

ایرانیان  را به  آنان  باز مي شناسانند.
ادب   و  شعر  ارجمند  دیوان   این  
فارسي  سند ملت  ماست  و داستانهاي  
تک   به   شاهنامه   ایراني   پهلوانان  
عفت   و  شجاعت   درس   ایرانیان   تک  
وفا  و  میهن دوستي  و  فداکاري   و 
است   دلیل   به  همین   شاید  مي آموزد. 
که  داستان هاي  این  کتاب  جاوداني  با 
هنوز  قرن ها  و  قرن ها  گذشت   وجود 
افتاده ترین  شهرها و  تا دور  پایتخت   از  ایران   در گوشه  و کنار 
روستاها در منازل  و قهوه خانه ها و چادرهاي  ایالت  و عشایر به  
شیوه  نقالي  جاري  مي شود و مردم  ایران  را ازهر نژاد و طایفه  و 
دین  و مذهب  شیفته  روح  بلند و دالوري هاي  پهلوانان  ایران  و 
عواطف  انساني  آنها مي نماید. ابیاتي  وي در شاهنامه  خود گویاي  
بلندي  نظر و آزادگي  روح  فردوسي  و تسلط شگرف  او در آرایش  
صحنه ها،گزینش  کلمات ، ترکیب  استادانه  اجزاي  جمالت  و ارایه  

تصاویر متناسب  با موضوع  و صور حسي  خیال  است .
و  شده  شناخته  جهان  جای  همه  در  فردوسی  آوازه  و  نام 
را  مشوقانش  وقتی  عمر  اواخر  در  فردوسی  شده است.  ستوده 
برای ادامه شاهنامه از دست داد، به گزارش تاریخ، برای حفظ 
شاهنامه تصمیم می گیرد آن را به نام شاه محمود غزنوی کند، 
اما گفته شده به دالیلی مختلفی شاهنامه مورد قبول محمود 

قرار نگرفت.

حکیم عمر خیام

چشم  قمری  هجرت  پنجم  قرن  نخست  نیمه  در  خیام 
حیات  تجدید  سلجوقیان،  عصر  پنجم  قرن  گشود.  جهان  به 
و  اسماعیلیان  جنبش  اوج گیری  تسنن،  مذهب  و  عباسیان 
دوران  نظامیه،  مدرسه  تاسیس  قرن  انگیز،  هراس  ترورهای 
پختگي تصوف و افول اندیشه معتزله و صعود کالم اشعری و 
شکوفایی چشمگیر زبان وادبیات فارس است. ایران در دامان 
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خود شخصیت های پرآوازه ای چون نظام الملک، غزالی، حسن 
صباح و خیام را در این قرن پروراند.

عمر ابن ابراهیم خیام  در سوم خرداد سال 4۲7 خورشیدی 
پدرش  شد.  متولد  نیشابور  شهر  در  خورشید  طلوع  با  هم زمان 
المجسطی  انباری کتاب  ابوالحسن  نزد حمام  او  بود.  خیمه دوز 
بطلمیوس را آموخت. افکار و عقاید ابوعلی سینا را قبول داشت. 
وسلطان  نظام الملک  بود.  سلجوقی  ملک شاه  سلطان  مالزم 
ملک شاه ،گروهی از منجمان را گرد آوردند و در رصد خانه ای 
برج های  از  برج  )اولین  حمل  آغاز  به  را  نوروز  کردند،  بنا  که 
مبدا  یاد کردند که  ،معادل فروردین(   دوازده گانه سال شمس 
تقویم امروز ما شد. خیام به همراه ابوالمظفر اسفزاری و میمون 
ابن نجیب واسطی و چند تن دیگر از منجمان آن زمان در این 

کار سهیم بودند. 
در تاریخ الحکما نوشته قفطی چنان آمده: 

عمرخیام، امام خراسان و عالمه دوران بود. در علم یونانیان 
دانا بود، چون معاصرانش در دست او طعن زدند، افسار زبان و 

قلمش را کشید و از روی تقیه و نه تقوا، به حج 
رفت.

نیست.  روشن  خیام  گذشت  در  دقیق  تاریخ 
بیهقی تاریخ دقیق درگذشت او را نیاورده است، 
اما واپسین ساعات زندگی او را چنان گزارش داده 

است:
دامادش )دامادخیام( امام محمد بغدادی، برایم 
نقل کرد که خیام در همان حال که دندان هایش 
را با خالل دندان زرین می کاوید، بخش الهیات 
فصل  به  چون  می کرد،  مطالعه  را  شفا  کتاب 
برگ  دو  باب  را  دندان  خالل  رسید،  واحدوکثیر 
تا  بخوان  را  عادل  ”شاهدان  گفت:  و  گذاشت 
به  وصیت کنم. ” چون و ثبت کرد، برخاست و 
نوشید.  نه چیزی  و  نه چیزی خورد  ایستاد.  نماز 
چون نماز خفتن را به جای آورد، به سجده رفت 
به  من  که  میدانی  خدایا!  ”بار  گفت:  درسجود  و 
فراخور توانم تو را شناختم، پس مرا ببخشای، زیرا 
وسیله من برای تقرب به تو همین شناخته است 

که حاصل کرده ام.”  و درگذشت. 
پنجشنبه  بر  را  نظر  اجماع  بیشترین  مورخان 

1۲ محرم سال 516 هجرت قمری دارند و تاریخ وفات خیام را 
چنان معلوم کردند. محل دفن او گورستان شهر کهنه نیشابور 

در پایین دیوار باغی، زیرسایه درختان گالبی وزرد آلو بود. 
از آثار خیام در زمینه های متعددی می توان نام برد.

فی  والمقابله،  الجبر  مسایل  علی  البراهین  فی  ریاضیات:   
مصادرات  من  اشکل  ما  شرح  فی  رساله  الدایره،  ربع  قسمت 
کتاب اقلیدس، میزان الحکمه و رساالت دیگری که در منابع 

ذکر شدند اما در دسترس نیستند.
فی  اقتصاد  ضرورت  التکلیف،  و  الکون  فی  رساله  فلسفه: 
العالم والجبر و البقا، فی الوجود، الضیا العقلی فی العلم الکلی، 

علم کلیات وجود، جوابا آثار مسایل
در ادبیات: رباعیات او با اشعار فلسفه بسیار مشهور است.  در 

طبیعیات کتابی از او در دست نیست.
عروضی   نظامی  علی  بن  عمر  احمدابن  خیام:  شاگردان 
میانجی،  محمد  ابن  عبداهلل   ابوالمعالي  مقاله،  چهار  نویسنده 
شرف الزمان محمد ایالقی، حکیم علم ابن محمد حجاز قاینی
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با توجه به گسترش سالمندی در سطح جامعه تدابیری در 
چراکه  اندیشید.  باید  بهتر  جامعه ای  ساختن  برای  زمینه  این 
میزان شیوع بیماری های جسمانی و سالمت روانی در این دوره 
نقش پررنگ تری را پیدا خواهند کرد بنابراین باید عوامل پیش 
نیاز این دوره را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم و راه کارهای 

مناسبی را  در این زمینه ارائه کنیم.
ابوالمعالی  دکتر  خانم  سرکار  با  موضوع  این  خصوص  در 
دانشگاه  علمیه  هیئت  عضو  و  روان شناسی  دانشکده ی  رئیس 
اسالمی واحد رودهن، دانشیار مرتبه ۲5 گفت و گویی به عمل 

آمده است که به شرح زیر می باشد. 
 

● نکات تربیتی برای کودکان در رابطه با برخورد صحیح 
با سالمندان و مواجهه شدن با دوره ی سالمندی به چه صورت  

عملی خواهد شد؟
به  باید  ما  صلح،  آموزش  در  یونیسف  تعریف  طبق  ـ 
فرزندان مان تعلیم دهیم که، به دیگران احترام بگذارند و یک 

روحیه ی آشتی جویانه را در آن ها پرورش دهیم.
آن ها  به  ما  که  شد  خواهد  عملی  درصورتی  کار  این 
به  دیگران  دید  زاویه   از  و همچنین  دیگران  با  همدلی کردن 
نیست  چیزی  امر  این   دهیم.  آموزش  را  کردن  نگاه  موضوع 
واقع  در  دهیم  آموزش  فرزندان مان  به  تکرار  با  بخواهیم  که 
باید تدریجا به آنها یاد دهیم که مستلزم الگوی رفتاری مناسب 
به  اگر خودشان  الگو  به عنوان  والدین  قرارگرفتن است. یعنی 
سالمندان احترام بگذارند به طبع فرزندان هم یاد می گیرند که 

چگونه با سالمندان  برخورد کنند.
بنابراین بخش عمده ی تربیتی به محیط خانواده برمی گردد و 

سالمندی را 
       جدی بگیریم

عالج پیش از واقعه  کنیم 

حانیه جهان تیغ - عرفان باقرزاده

بخش دیگر مستلزم فعالیت های اجتماعی و همچنین آگاه سازی 
از طریق رسانه می باشد. 

انیمیشن هایی  و  فیلم  ارائه ی  زمینه  این  در  رسانه  نقش 
ویژگی های  به  نسبت  را  کودکان  آگاهی  سطح   که  می باشد 
رشدی دوره سالمندی از جمله ویژگی های جسمانی، شناختی، 
عاطفی و اجتماعی افزایش دهد که این امر سبب زمینه ی درک 

سالمند می شود. 
قرار  پوشش  تحت  را  سالمندی  خدماتی  و  رشته ها  چه   ●

می دهد؟
فعالیت  زمینه  این  در  می تواند  که  رشته  مهم ترین  ـ 
می باشد،  روان شناسی  رشته ی  باشد   داشته  کارشناسی 
اثر  حوزه  این  در  می تواند  سالمت  روان شناسی  به خصوص 
روان شناسی  رشته ی  در  باید  منظور  به همین  باشد.  بخش 
گیرد  قرار  سالمندی  خصوص  در  بیشتری  واحدهای  سالمت 
را  زمینه  این  در  آمده  بوجود  تغییرات  روان شناسان سالمت  تا 
به خوبی بشناسند و تدابیر الزم را برای ارائه ی خدمات بهینه 

فراهم سازند.
پیشگیرانه  عمدتا  اقداماتش  سالمت  روان شناسی  چون 
می باشد، در واقع یعنی از مشکالتی که برای سالمندان ممکن 
برای  می کند.  جلوگیری  آموزش  طریق  از  بیاید  بوجود  است 
مثال در بیماری الزایمر که توان بخشی شناختی در مراحل اولیه 
می تونه تاثیرگذار باشد که در جامعه ی ما هم کار شده ولی نه 
بصورت سیستماتیک، در واقع شاید الزم باشد همان گونه که در 
دانشگاه رشته ی مجزایی در رابطه با کودکان می گذاریم، رشته 
از  برخی  در  که  دهیم، همان گونه  اختصاص  سالمندی  به  هم 

کشورها ما رشته ی روان شناسی سالمندی داریم.

گپ و گفت
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زندگی شان می پندارند چون از قیدوبند کاری روزمره رها شدند 
و می توانند فعالیت های اقتصادی، سیاسی، تحصیلی و اجتماعی 
با  مصادف  بازنشستگی  یعنی  واقع  در  کنند،  آغاز  را  جدیدی 

خانه نشینی نمی باشد.
کسی که در دوره ی سالمندی بازنشسته می شوند، در واقع 
توانایی جسمی خودشون را از دست داده اند. بنابراین جامعه  و 
مسئولین باید زمینه هایی را برای اینگونه  افراد بوجود آورند تا 

این افراد سالمت روان خودشون را از دست ندهند. 
سالمندان نیاز دارند تا با همسن و ساالن خودشون تعامل 
داشته باشند. بر این اساس باید انجمن های سالمندان و خانه های 
سالمندان که با خانه سالمندی که مرکز نگهداری است متفاوت 
می باشد، بوجود آیند تا آموزش های الزم به سالمندان در جهت 

آگاهی از دوره ی رشدی خودشان داده شود. 

با توجه به این که جمعیت سالمندی رو به افزایش می باشد، 
به عنوان یک اقدام تخصصی الزم است تدابیر مناسب در حوزه 
سالمندی که شامل خدمات اجتماعی، روان شناختی و پزشکی 
به عمل آید، یعنی سیاست گزاران ما باید پیرشدن جامعه ما را 

جدی بگیرند تا عالج واقعه بعد از وقوع نشود.
و  زمینه ی حرفه ها  در  ایران چقدر  از  و خارج  ایران  در   ●

رشته های تحصیلی و شغلی به سالمندی توجه می شود؟
رشد  دوره های  از  یکی  سالمندی  این که  به  توجه  با  ـ 
بررسی  قابل  رشد  روان شناسی  حوزه ی  در  طبیعتا  می باشد، 
می باشد. همچنین روان شناسی بالینی، سالمت و حتی تربیتی 

هم می توانند در این حوزه فعالیت داشته باشند. 
مورد  را  سالمندی  می توانیم  هم   شناختی  جامعه  نگاه  از 
را  سالمندی  حمایت  مورد  انجمن های  و  قراردهیم  بررسی 
در  سالمندان  اینکه  دلیل  به  موارد  از  خیلی  در  دهیم.  تشکیل 
محیط خانواده امنیت روانی ندارند مورد خشونت قرار می گیرند 
یعنی  ممکن است تحقیر، سرزنش و مسخره کردن سالمندان 

توسط جوان ترها  و خشونت بدنی را شاهد باشیم. 
همان گونه که انجمن های حمایت از کودکان دارای اهمیت 
یک  هم  سالمندی  انجمن های  تولید  و  نظارت  می باشد،  

امرضروری  است.  
شهرسازی  و محیط زیست هم در این زمینه نقش اساسی 
فراهم  را  دوره  این  با  مناسب  زیست  محیط  باید  چراکه  دارد 
امکان  اینکه طراحی محیط  دلیل  به  موارد  از  در خیلی  آورند. 
تردد برای سالمند را ایجاد نمی کند به همین دلیل آن ها از خانه 

بیرون نمی آیند که به وضعیت روان شان اثر منفی می گذارد.
رشته ی دیگری که می تواند به سالمندی کمک کند حقوق 
می باشد تا به طور جدی حقوق سالمندان را مورد بررسی قرار 
مورد  رشته ای  بین  صورت  به  باید  سالمندی  به طورکلی  دهد. 

بررسی قرارگیرد.
● بازنشستگی چه دوره ای است و اگر زودتر از موعد اتفاق 

بیفتد، بر روی افراد شاغل و غیرشاغل چه تاثیری دارد؟
سال   30 که  فردی  یعنی  کار  قانون  طبق  بازنشستگی  ـ 
ثنوات و خدمتش پرشده باشد، اما الزاما بازنشستگی مصادف با 
دوره ی سالمندی نیست. به همین دلیل دو نگاه به بازنشستگی 

داریم: بازنشستگان سالمند، بازنشستگان غیرسالمند.
در  عطف  نقطه ای  را  بازنشستگی  غیرسالمند  بازنشستگان 

● نگاه خودتون به سالمندی چیست؟ 
در  جذاب  بسیار  مرحله ی  یک  سالمندی  من  دیدگاه  از  ـ 
را تجربه  این دوره  باشد که من  اگر فرصتی  زندگی می باشد. 
کنم برنامه ی مطالعاتی برای خودم می گذارم. خیلی دوست دارم 
پاسخ خیلی از سوال هایم را که االن فرصت  مطالعه ی عمیق و 

یا پژوهش را پیدا نمی کنم عملی سازم.
با  سالمندی  دوره ی  در  دارم  دوست  این که  دلیل  به 
کردن  سفر  به  را  دوره  این  شوم  آشنا  مختلف  فرهنگ های 

مشغول خواهم شد.
همچنین خیلی دوست دارم یک کار سازنده ای داشته باشم 
و  کار  کودکان  از  حمایت  مثل  کند  کمک  آینده  نسل  به  که 
مجرمین آسیب های اجتماعی و وقت بیشتری را به کنار خانواده 

بودن اختصاص دهم.

فت
و گ
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حال خوب

زهرا خوش لهجه

جلب توجه و حمایت از سوی فرزندان این تفکر وسعت یافته 
و تبدیل به رفتارهای نمایشی بیماری می شود. در حالی که در 
صورت ازدواج فرد برای حفظ جایگاه جدید بدست آمده و کسب 
محبوبیت، باید سالمت داشته باشد. پس نمایش "من بیمارم، 
باید دارو بخورم استراحت کنم و نیاز به مراقبت دارم." کاهش 

می یابد. فرد سرحال تر و پرانرژی تر جلوه می کند.
فرهنگی  تغییر  مستلزم  که  مقوله ایست  سالمندان  ازدواج 
است که می گوید"والدین قهرمان های قربانی هستند" ،"والدین 
باید به پای فرزندان بسوزند". جامعه باید به این باور برسد که 

"تحمل رنج تنهایی فداکاری، عشق و وفاداری نیست".
می بینند.  آسیب  تنهایی  از  دو  هر  ندارد،  فرقی  مرد  یا  زن 

انسان ها حق زندگی و حیات و  سالمندان نیز همانند بقیه 
چیزهایی که خداوند برای انسان ها قرار داده را دارند. ازدواج برای 
هر فردی، در هر مقطع سنی موجب بروز انگیزه جدیدی برای 
زندگی، امیدواری به آینده می شود. وجود همراه و هم صحبت 
موجب افزایش سطح سالمت فرد می شود. یکی از چیزهایی 
که سالمندان را آزار می دهد، این است که کاری ندارند و به آخر 

خط رسیده  اند و فکر می کنند باید منتظر مرگ بمانند. 
احساسات  و  نو  دنیایی  جدید،  فردی  کنار  در  گرفتن  قرار 
جدید را در آن ها ایجاد می کند. تفکر و پرداختن به زمان اکنون  

یکی از راه های جلوگیری از آلزایمر است.
برای  و  دارد  وجود  انگاری  بیمار  خود  تفکر  سالمندان  در 
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برای ناامیدی و افسردگی است. سالمندان گاهی خودشان را با 
جوانان امروزی مقایسه می کنند. افسوس می خورند که"چرا این 

شرایط را نداشته اند ؟" یا "ایکاش دوباره زندگی می کردند!"
ایکاش ها  و  میزان حسرت ها  کاهش  برای  فرصتی  ازدواج 
ایجاد می کند و فرصت رسیدن به آرزوهایشان را فراهم می کند.
انسان ها وقتی به خواسته هایشان می رسند، هیجان  مسلما 
مثبت تر وحال بهتری را تجربه می کنند. شادابی و نشاط و طول 
عمر مفید نیز حاصل می شود. لزوم ایجاد شرایط مناسب برای 
زندگی بهتر برای سالمندان موجب فراغ بال وآرامش اعضای 

جامعه می شود.
در هر جامعه ای همه سطوحش مهم هستند و نباید سالمندان 
را به عنوان افرادی کم اهمیت در نظر گرفت. این افراد می توانند 

به عنوان ذخیره تجارب برای جوانترها باشند.

وب
ل خ

حا

خانم ها پس از طالق یا فوت همسر هر چند 
حمایت عاطفی و گاهی حمایت اقتصادی 
را از دست می دهند، اما مراقبت های فردی 
را دارند، مثل آشپزی، کارهای روزمره خود 
خانواده اند  کانون  آن ها چون  فرزندان.   و 
بچه ها عادت داشتند هر وقت بیایند مادر 
نکرده  تغییری  این  و  باشد  داشته  حضور 
دور  را  بچه ها  می توانند  مادرها  است. 

خودشان جمع کنند. 
از  را  همسرشان  مردها  وقتی  اما   
تجربه  را  بیشتری  فقدان  می دهند  دست 
مراقبت های  نمی توانند  آن ها  می کنند. 
انجام  یا فرزندان شان  از خودشان  را  الزم 
بدهند. مثاًل در شستشوی لباس و آشپزی 
و... ناتوانند و به کمک نیاز دارند که این 
و  ناقص  و  مدت  وکوتاه  محدود  کمک ها 

ناکارآمد است. 
فرزندان  برای  سالمندان  ماندن  تنها 
دردسر ساز است. اتفاقی که طی سال های 
سالمندان  خانه  پیدایش  می بینیم  اخیر 
و  شهری  توسعه  بخاطر  فرزندان  است. 
امکان  مهاجرت،  و  دارند  که  مشاغلی 

زندگی با والدین و مراقبت از آنان وجود ندارد. یعنی سن انزوا 
و تنهایی در والدین پایین می آید و علیرغم میل باطنی مجبور 
به گرفتن پرستار می شوند. هرچند هزینه زیادی می پردازند اما 
رضایت کافی حاصل نمی شود. اغلب سالمندان اظهار نارضایتی 
از فراق و تنهایی دارند. ازدواج سالمندان موجب کسب همنشین 
بطور  بچه های هر دو سالمند می توانند  و هم صحبت می شود. 
مشترک از آنان مراقبت کنند و نتیجه آن شادابی سالمندان است.
افراد همیشه به گذشته فکر می کنند و افسوس و آرزو جز 
ازدواج  از روز مرگی های سالمندان را تشکیل می دهد.  بزرگی 
به  را  گذشته  جبران  و  آرزوها  به  دستیابی  برای  فرصت  یک 

سالمندان می دهد.
در  ناامیدی  و  یاس  برابر  در  تمامیت  تعارض  نشدن  حل 
سنین سالمندی موجب ترس و افسردگی می شود. ازدواج مانعی 
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سرگرمی - طالع بینی و شخصیت شناسی

طالع بینی اردیبهشت ماه
مهدی اسماعیلی راد

متولدین فروردین

احساس خوشایندي زندگیتان را فرا گرفته است، خدا را صدها هزار بار شکر، همین 
به  رسیدن  در  را  شما  داده  هم  به دست  عوامل دست  تمام  مي کنید  احساس  که  قدر 
مقصودتان یاري دهند جاي خوشحالي دارد. این را بدانید وقت نه خریدني است و نه 
ذخیره کردني، پس کار امروز را به فردا موکول نکنید. زندگي را آسان بگیرید که: سخت 
میگیرد جهان بر مردمان سختکوش... غم و غصه هیچ چیزي را در دنیا نخورید. روزي 

گردش چرخ گردون به نفع شماست و شاید روزي دیگر این طور نباشد.

متولدین اردیبهشت

تالش کنید از هر فرصت کوچکي که دست مي دهد نهایت استفاده و لذت را ببرید. 
روح سالمت و با نشاط شما، شادکامي را برایتان به ارمغان مي آورد. فکرتان را معطوف 
آن  بدهید.  مژدگاني  باید  بسیار خوب  براي یک خبر  نکنید،  زندگي  بي ارزش  چیزهاي 
سردرگمي را از روحتان خارج کنید اتفاقا خیلي آسان هم مي توانید بر آن چیره شوید. در 
زندگیتان برنامه ریزي را، اضافه کنید و با انجام به موقع برنامه هایتان به نابساماني ها، 

سامان بدهید. روزهاي آخر هفته را با خانواده تان بگذرانید.

متولدین خرداد

شروع  بود،  خواهد  روز  بهترین  امروز  شعار  با  را  روزهایتان  که  است  خوب  چقدر 
مي کنید.  براي شما هر اتفاقي که افتاد، ظرفیت پذیرش آن را داشته باشید یک تغییر و 
تحول مثبت در زندگي تان دارید که حسابي و فوق العاده شما را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. نگراني و تشویش به جاي آنکه به ما کمک کند و حالل مسائل روزانه باشد مسائل 
را سخت تر مي سازد، روزتان را با یاد و نام خداوند زینت ببخشید. درگیري هاي کاري را 

به منزل نبرید، براي پولي که هنوز به دست تان نرسیده، برنامه ریزي نکنید.
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متولدین تیر

این روزها موفقیت به روي تان چشمک مي زند. این را یادتان باشد، که ناامیدي را از 
زندگي تان دور کنید اما عشق را در زندگي تان جاري سازید. دست روي دست گذاشته اید 
و یاري از دیگران مي جویید و افسوس مي خورید که چرا این طور شد و آن طور نشد... 
نمي دانم تا چه حد به تاثیر همدلي در زندگي معتقدید. به هیچ عنوان در زندگي دلسرد 

نباشید، چرا که این دلسردي شک و تردیدهاي زیادي را در ذهن تولید مي کند.

متولدین مرداد

جاي هیچگونه نگراني وجود ندارد، اگر خودتان را باور داشته باشید و بدانید خواسته 
و آرزوهاي تان در چه جایگاهي قرار دارند، شما مي توانید زندگي را از آن خودتان کنید و 
به خواسته هایتان جامه عمل بپوشانید. حسرت چیزهاي نداشته را نخورید. پشتکار خوبي 
دارید، اما گاهي اوقات خیلي ساده مي شوید و سرتان کاله مي رود. از هیچ چیزي هراس 
به دل راه ندهید، در این روزها روي پاشنه دلخواه شما مي چرخد، پس شما هم حواستان 

باشد.

متولدین شهریور

عشق و صفا را همواره به نزدیکان خود هدیه بدهید که خود به خود براي شما هم 
فراهم مي شود. از هر دست که بدهید از همان دست دریافت مي کنید. نگاهت را بهتر 
است به زندگي تغییر دهي و افسوس گذشته را نخوري، او شاید این روزها بیشتر به 
فکر تو باشد. همگام با زمان حرکت کنید تا از آن عقب نمانید، به خودتان اعتماد داشته 
باشید، اعتماد کار ناممکن را امکان پذیر مي سازد. یک تحول شما را بهتر از گذشته به 

انجام کارهاي خیر سوق مي دهد.
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متولدین مهر

نگراني به خودتان راه ندهید که در اسرع وقت و در یک چشم برهم زدن مشکل 
شما رفع مي شود. یکي از نزدیکان تان خبر مسرت بخشي براي شما دارد. اختالفات را 
کنار بگذارید. براي شریک زندگي تان احترام قائل باشید. ممکن است یک بحران مالي 
دشوار را بگذرانید. برقراري ارتباط خوب با مردم در ذات شماست. مرحله به مرحله زندگي 
برایتان آسان تر خواهد شد. سعادتمند کسي است که غصه فردا و بود و نبود را نخورد و در 
مقابله با مصائب خودش را نبازد. روحیه مهربان شما به شریک زندگي تان کمک مي کند.

متولدین آبان

معناي خوشبختي چیست؟ مي دانید؟ آسانترین تعریف اگر آرامش خاطر دارید، به طور 
حتم خوشبخت هستید. زندگي، بازي نیست و آرامش زندگي تان را به هیچ چیز نفروشید. 
با این حال در یک چرخه نگراني به سر مي برید که خواب را از چشمانتان ربوده است و 
شما را در یک تنش دائمي قرار داده که این امر به سرعت با مالقات یکي از دوستانتان 
که حامل خبرهاي مسرت بخش است، جبران مي شود. وقت گران بهاي خود را با کینه و 

کدورت با کساني که بد با شما رفتار کرده اند، به هدر ندهید.

متولدین آذر

در برخورد با دیگران، روشن و بي رودربایستي عمل کنید. جز این ممکن است دچار 
دردسرهایي بشوید. شادماني به زندگي تان سایه مي افکند، موفقیت هاي کاري بسیاري 
در راه است که شما را از نظر موقعیت کاري زبان زد مي کند. زندگي همیشه روي یک 
پاشنه نمي چرخد بلکه مجموعه اي است از فرازونشیب ها از موفقیت ها و عدم پیروزي ها 
اگر با صبر بیگانه هستید هیچگاه پیروز نخواهید شد. این یک واقعیت است. به هر حال 

گاهي اوقات عقب نشیني هم الزم است، پس رعایت کنید.
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متولدین دی

معامله  آن  شد،  خواهد  زمینه ها  تمامي  در  چشمگیري  تحوالت  شاهد  زندگي تان، 
به نفعتان است، دست نیازي که به سوي کسي دراز مي کني پل بسته اي که بگذري 
از آبروي خویش... از دنیاي تخیالت و توهم بیرون بیایید. زندگي یک واقعیت است. 
جرات و جسارت روبه رو شدن با این واقعیت را داشته باشید و به خودتان تلقي نکنید که 
شانس ندارید. با گشاده رویي زندگي کنید. این را هم بدانید از هر چه مي ترسیم همان به 

سراغمان مي آید. ایمان به خدا را قوي کنید.

متولدین بهمن

دلسردي را از خود برانید و این را بدانید که خشم، حسادت، انتقام و نفرت با سرعتي 
وحشتناک زندگي را مي تراشند و مي خراشند. به خود اجازه ندهید که طعمه تشویش و 
نگراني بشوید. به دنبال خوشبختي در کوچه و بازار نگردید، شال و کاله نکنید و آدرس 
خوشبختي را پرسان پرسان جویا نشوید که خوشبختي از درون آدمي سرچشمه مي گیرد، 
نه از دنیاي خارج. اوضاع بر وفق مرادتان است و موفقیت را به زودي به چنگ خواهید 

آورد.

متولدین اسفند

احساس عدم ثبات مي کنید، البته در زمینه کاري، جاي نگراني نیست. ثبات کامل 
را برقرار خواهید کرد و بحران مالي پیش آمده را رد خواهید کرد پس مایوس و دلسرد 
نباشید. چون در ابتداي راه هستید و راه طوالني در پیش روي دارید. اگر دنیایي قدرت 
فکري و جسمي داشته باشید ولي دلسرد و مایوس باشید به هیچ درد نمیخورد. تقویت 
روحي و اینکه قادرید دست به هر کاري بزنید به شما قدرت کوه کندن مي دهد. اطمینان 
فراموش  را  شما  او   . کرد  خواهد  عطا  است،  صالح  آنچه  هر  خداوند  که  باشید  داشته 

نمي کند.
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عطر ماه تولد 
برای 

اردیبهشتیها
بهنوش نمازیان

اردیبهشـتی ها شـخصیتی قـوی و آرام دارنـد کـه بـر هـم زدن تعـادل آن سـاده نیسـت. عنصـر مرتبـط با ایـن ماه عنصـر زمین 
اسـت و متولدیـن ایـن مـاه عالقـه خاصـی بـه الکچـری و هماهنگـی دارند و بخـش رمانتیک شـخصیت خـود را با هنر در اشـکال 
مختلـف آن تامیـن کـرده و آرامـش می بخشـند. عطرهایـی برای اردیبهشـتی ها مناسـب اسـت که مالیم و باشـکوه باشـد مثل عطر 

یاسـمن، عنبـر، رز، صنـدل و ترنج. 

چند نمونه از عطرهای مناسب برای آقایان متولد اردیبهشت

Armani Acqua Di Gio Profumo  

به  میالدی   ۲0۱۵ سال  در  که  است  آرمانی  جورجیو  ایتالیایی  برند  از  عطری 
با رایحه ای باطراوت و آبی که توسط عطر  بازار عطر جهان عرضه گردید، عطری 
ساز مشهور اسپانیایی، آلبرتو موریالس خلق گردید. رایحه ای اغواکننده و قوی که 
تداعی کننده عمق و نیروی بیکران امواج دریای مدیترانه است، عطری که از بستر 
صخره های آتشفشانی و آب های عمیق اقیانوس متولد شده است. این ادکلن مردانه 
بسیاری  استقبال  مورد  که  داشته  و شرقی  مرکباتی  چوبی،  بسیار خاص،  رایحه ای 
از  ساواج  عطر  دهنده ی  تشکیل  ترکیبات  در  گرفت.  قرار  برند  این  مشتریان  از 
آمبروکسان، ترنج و فلفل سیچوان )شهری در جنوب چین( استفاده شده است که 
)ترنج،فلفل سیچوان،برگاموت(  ترش  و  تند  کمی  و  تلخ  رایحه ای  یکدیگر  کنار  در 

جذابیت خاصی را ایجاد نموده اند.
رایحه ی اولیه: ترنج، روایح آبی

رایحه ی میانی: گل شمعدانی، مریم گلی، رز ماری
رایحه ی پایه : گیاه نعنا هندی، عود
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Dior Sauvage 

برگرفته  آن  نام  و  بازار عرضه شد  به  عطر مردانه دیور ساواج در سال ۲0۱۵ 
از اوا ساواج که در چند نسخه به بازار عرضه شده گرچه متعلق به یک کلکسیون 
نمي باشند. این عطر وحشي و جذاب با الهام از فضاهاي باز و بیاباني، آسماني آبي 
که چشم اندازهاي صخره اي و ناهموار داغ بیابان را به زیر نور خورشید پوشش داده 
ارائه گردیده است. این عطر اصیل و دوست داشتني به آقایان شیک پوش و باوقار 

براي استفاده در مهماني هاي شبانه و یا مجالس رسمي توصیه مي گردد.
رایحه ی اولیه: فلفل سیچوان ، ترنج ، عنبر

رایحه ی میانی: گل شمعدانی، اسطوخودوس، فلفل سیچوان، صمغ درخت المی،
                       فلفل صورتی، خس خس و نعناع هندی 

رایحه ی پایه : چوب سدر، گل الدن و امبروکسان 

Amouage Journey Man

ادکلن مردانه آمواج جرنی من محصولی تند و تلخی است که با رایحه ی اعجاب 
انگیز و سنگین خود ما را به یک سفری به یادماندنی با ترکیبی شرقی و ارزشمند 
می برد. این ادکلن مردانه، تند و چوبی با رگه های تلخی از چرم و تنباکو حیرت انگیز 
و جذاب می باشد. ترکیب آن با رایحه ای از فلفل، هل، ترنج و بهار نارنج آغاز شده که 
در قلب به بوی خوشی از تنباکو، بخور خوشبو و سرو کوهی می رسد. در نت پایانی 

نیز شما گرمی موادی نظیر چرم، مشک و لوبیا تونکا را استشمام خواهید کرد.
رایحه ی اولیه: فلفل، هل، ترنج، بهار نارنج

رایحه ی میانی: سرو کوهی، بخور خوشبو، تنباکو
رایحه ی پایه: لوبیا تونکا، چرم، مشک
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Carolina Herrera Good Girl

برند کارولینا هررا تو سط یک طراح ونزوئال آمریکایی در سال ۱980 تاسیس 
شد. او یک طراح مد شیک و با سبکی است که سریع به موفقیت های زیادی رسید. 
این برند اولین عطر خود را در سال ۱988 معرفی کرد و وارد دنیای عطر و ادکلن 
شد و در ادامه مجموعه های موفق زنانه اش ادکلن های مردانه را نیز معرفی نمود. 
برند کارولینا هررا در ادامه محصوالت خود این عطر را در سال ۲008 معرفی کرد. 

رایحه ی اولیه: قهوه، بادام
رایحه ی میانی: گل مریم، گل یاس

رایحه ی پایه: لوبیا تونکا،کاکائو

چند نمونه از عطرهای مناسب برای خانم های متولد اردیبهشت

Thierry Mugler Angel for women

اولیور کرسپ  و یوس چرین خلق  شد و  عطر زنانه تیری موگلر آنجل توسط 
در سال ۲007 برنده جایزه شد. این  محصول خاص با رایحه ای گرم و شیرین از 
کمپانی معروف تیری موگلر روانه بازار شد. ماندگاری بسیار باال و میزان پراکنندگی 
عالی آن برای مصرف در  شب های بلند و سرد زمستانی پیشنهاد می شود . این عطر 
فوق العاده که از همان روزهای اول ورودش به بازار هوادارن بسیاری را جذب خود 
کرد، برای استفاده در میهمانی های رسمی نیز انتخاب بی نظیری است. سبک گرم 
و شیرین آن بیشتر حاصل نعناع هندی، شکال ، کارامل و پشمک است که با نت های 

میوه هایی نظیر خربزه، نارگیل، ماندارین، زردآلو و تمشک پیوند می خورد. 
رایحه ی اولیه:  گل یاس، نارنگی، نارگیل، خربزه، ترنج، پشمک،  برگ مو 

رایحه ی میانی: هلو، عسل،  زردآلو، رز، تمشک، ارکیده،  آلو، توت قرمز، سوسن
رایحه ی پایه: وانیل، نعناع هندی، مشک، کارامل، عنبر، شکالت، دانه تونکا، کهربا
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Chanel Allure

دارد  که  عالی  پراکنندگی  میزان   و  باال  بسیار  ماندگاری  با  آلور شنل  زنانه  عطر 
مناسب استفاده در مراسم های رسمی در شب و روز می باشد. این عطر ماندگار از 
گروه بویایی وانیل شرقی همانند شکوفه های تازه شکفته بوده که بهترین گزینه برای 
ماه های سرد سال است. بوی گرم و تند این عطر که اعتماد به نفس و فریبندگی 

خاصی را به همراه دارد  محصولی شگفت انگیز در گروه آلور شنل می باشد.
رایحه ی اولیه: گل ساعت، هلو، پرتقال ماندارین، ترنج، لیمو

یاس،  آبی،  زنبق  الدوله،  امین  پیچ  گل  فریزیا،  گل  مگنولیا،  گل  میانی:  رایحه ی 
شکوفه ی پرتقال، گل صد تومانی، رز

رایحه ی پایه: کهربا، نعناع هندی، وانیل، خس خس، چوب صندل

Amouage Memoir Woman  

آمواج ممویر در سال ۲0۱0 تولید و با غلظت ادوپرفیوم در نسخه ی ۱00 میلی 
لیتر عرضه گردیده است. می توان گفت نگهداری این عطر در جای خشک، خنک و 
دور از تابش نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری پیشنهاد مناسبی است. عطری 
با رایحه  ای گرم و متعادل که برای مصرف در مهمانی های شبانه مناسب است و 
برای بانوانی که همیشه دنبال بهترین ها هستند انتخاب عالی می باشد. عطر آمواج 
ممویر در نت اولیه ی خود دارای رایحه ی ماندارین و هل سبز است و در نت میانی به 
گل رز و میخک صد پر می رسد و در انتها به چرم و گالبانوم ختم می شود. این عطر 

برای افراد خود حس آرامش و عشق را به ارمغان می آورد. 
رایحه ی اولیه: برنجاسف کوهی ، ماندارین، هل سبز، فلفل برزیلی

رایحه ی میانی: یاسمن بزرگ گیا  ، گل رز، بخور، میخک صدپر
رایحه ی پایه: رزین بنزوات، فیبر کاستور، چرم  
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 فرم عضویت

همراهان گرامی مجله ذهن آویز
اولین باشید!

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

نام: 

نام خانوادگی:
سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایمیل جهت ارسال اطالعات






