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• ندای فارابی به صورت فصلنامه انتشار مییابد.
• همکاران محترم ،مقاالت خود را حداکثر در  2صفحه و در صورت امکان به صورت
تایپ شده به دفتر نشریه تحویل فرمایید.
• ندای فارابی برای مراعات سیاست ویراستاری خود ،با نظر نویسندگان مطالب را
ویرایش میکند .پذیرای انتقادات ،پیشنهادها و نظرات خوانندگان هستیم.
• مطالب نشریه ،دیدگاه نویسندگان بوده و در قالب «نامه به سردبیر» قابل نقد هستند.

خوانندگان و نویسندگان :خانواده بزرگ فارابی
صاحب امتیاز :بیمارستان فارابی (قطب علمی چشم پزشکی کشور)
شورای مشورتی :آیتاله اکبری ،دکتر مهدی خداپرست ،محسن شایان ،دکتر
علی صادقیطاری ،ابوالفضل علیاری ،دکتر فاطمه علیپور ،دکتر علیرضا الشیئی،
دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر محمدرضا منصوری ،دکتر مرتضی مواسات  

مدیر مسئول :دکتر محمود جباروند (رییس بیمارستان)
سردبیر :دکتر امیرهوشنگ بهشتنژاد
دبیر تحریریه :بهارک صالحی

مسئول روابط عمومی :دکتر عباس حامدیان
دبیر اجرایی :معصومه عزیزی
پشتیبانی :فرهاد غالمی

گروه تحریریه:
لیال احمدیفرد
سمـیه اســدی
حمیـده امـیدوار
لـیال بـوژآبادی
نـسیم خطـیبی
محبوبه درودیان
ریحـانه شـریفی
معصومه نیکبخت

همکاراناینشماره :صدیقهآذری،حبـیبهبــاقری ،ابوالقاسمپوریانی،
زینب چاوشی ،نسرین خادمی ،محمدحسین خوش زبان ،هانـیه دلشاد  ،
مرضیه ذلیل نواز ،خسرو شهبازی ،غفار شمس ،بهزاد صالحی نژاد،
دکتر احمد عامری ،غالمرضا عرب رحمتی   

رایانامهNeda-farabi@tums.ac.ir :

بگذارید ببینم البه الی برگه ها و در میان سطور ندای فارابیخـوانـشی از نـدا

در  6سال گذشته چه یافت می شود:
ندای فارابی،
عرصه قدرشناسی ،تلخ و شیرین و رفتن ها:
ریحانه شریفی
...باغبان مهربان فارابی ،جایت اینجا خالی ست...
عیسی عیسوی
...خداحافظی از فارابی سخت بود...
...وداع با بیمارستان فارابی ،وداع با یک عمرکوتاه پنج ساله ،با سال های
پایانی جوانی ...با اخم و لبخندهاست که چندان هم کار آسانی نیست...

دکتر محمدحسین میردهقان

...خدمات آن ،آقایی به نام رسولی بود که همه به او «بابا رسولی» می گفتند.
گیسو علیخواه
دستان بابا رسولی از شدت پیری می لرزید...
...یک نفر زنگ زد از جایی-که بیا جشن و شادمانی شد -گفتمش صحبت از چه
دکتر علی صادقیطاری
موضوعیست–گفت :حیف! گیسو بایگانی شد...
...هرچه روزهای دیگر با  PRKخوش و خرم بود ،روزهای چهارشنبه با
دکتر سیدفرزاد محمدی
حضرت میکروکراتوم و الکتروموتور آن پر از استرس...
دامنه ای برای طنازی و آفرینش هنری:
فاطمه فشندینژاد
...ز سپیدی شرق و سرخی باختر -هرگز نیافتم کالمی به ز مادر...
...دخالت ،رقابت و ظرافت ادیبان و شاعران در موضوع چشم ،مژه و مژگان،
دکتر علی صادقیطاری
مردمک ،نگاه و ابروان را سابقه ای طوالنی ست...
با آمیرزایش:
...یاد کنم از آمیرزا نامی که مشاعره نماید به اشعاری بس ناموزون و بی وزن
که صد منش ،پشیزی نیرزد و به قول برنایان « ،اشعارش آبکی بود».
آمیرزا جمع کن اوراق خود را  -که هر آشی نه کم دارد نخود را...
فریدا نوروزی
...گرمی نور امیدی  -از ورای سرد دیوار...
...شاید دیروز بود ،در گوشه خیابان سر را بر فرمان اتومبیل میگذارم و میگریم؛ دیگر
دکتر علی صادقیطاری
هرگز او را نخواهم یافت و برای ندا نخواهم نوشت...
...وقتی چشام تو آسمون مهتابی صورتش زل می زد  -آرزوهای محال من،
فاطمه فشندی نژاد
توی دستای بابام ،جون می گرفت...
...قلم در دستم آن چنان رام که به محض اراده نوشتن ،نوشته شده بود.
کلمات با چنان سرعتی بیرون می دویدند که سرعت نوشتن ،پاسخگوی
دکتر فاطمه علی پور
شتابشان نبود...
مفری برای تحلیل و نقد در فارابی:
آمیرزا؛ با اجرای «طرح تحول سالمت»!
...بیمار عزیز دل بیا در بر ما  -بیغصه بنه ،قدم به فرق سر ما...
...فضیلت ،مسوولیت پذیری ،از خود گذشتگی ،عدالت و نیکوکاری ،ادب
و متانت در رفتار سازمانی و احترام به حقوق افراد یا هرگونه صفات و
سجایای نیک و انسانی دیگر ،برکات و موهبت هایی ست که از آستین
دکتر محمدحسین میردهقان
متبرک سازمان در می آید...
...دگر روز ،بامداد به حجره حکیم شدم و کس بر آستان ندیدم؛ آن خاتون
فرمودی« :حکیم را نیمه شب قولنج عارض گشته ،کنون بر شفاخانه سینا
دکتر علی صادقیطاری
اندراست و به سنگ شکن دست یازیدهاند...
...سجده تا رفتم دلم آشوب شد  -دست و پایم لمس ،مثل چوب شد -
روی جورابی نگاهم خیره گشت  -هردو عالم پیش چشمم تیره گشت...
آمیرزا در خرابات!

...خوب است برای ایجاد تنوع در غذاها ،از کارکنان نظر بخواهند ...مثال
امضا محفوظ
خوب است ماهی و ماکارونی هم به فهرست اضافه شوند...
...من در اینجا پی چیزی هستم ،پته خالی ست ز اعداد و رقم ،جمله رفته
دکتر علی صادقی طاری ،پیش از اصالح ضرایب کای جراحی!
است به سوی دگران...
...بلکه هدف عمده {روابط عمومی} ،تاثیرگذاری بر روند تصمیمات درون
سازمان و حتی بیرون از آن و سهیم شدن در فرایند تصمیم سازی ست...
ایوب منتی

مقالی برای اندیشه ناب ،خردورزی و فرهنگ:
...پس ما هم باید کاله خودمان را سفت بگیریم و گلیم خودمان را از آب
محسن شایان
بکشیم...
...مثال میشه نگاه یک عاشق حیرون به دنیا مثل نگاه پر از نفرت یه آدم وازده
فریماه میالن
از عشق باشه...
...این روزها به دنبال پنجره ای می گردم لبریز از شمعدانی ،به دنبال نوشیدن
ریحانه شریفی
چای از استکان های کمر باریک...
...اقدام ارزنده بعدی امیرکبیر ،تاسیس فضایی برای پرورش و تعالی
بهارک صالحی
استعدادهای فرزندان این مرز و بوم بود...
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دکتر سیدفرزاد محمدی
سردبیر موسس و عضو شورای مشورتی
پنجره ای به دغدغه مراجعان عزیز فارابی:
...میخواستم با این نامه به شما و تک تک کارکنان بیمارستان از نگهبان تا
پروین رضایی (از مراجعین)
دکترهای مهربان و کارکنان دلسوز اتاق عمل و پرستاران...
...برای اولین پذیرش سخت گیری زیاد است ولی در کل همه چیز خوب
از مراجعین
است...
...اگر در نوبت دهی رتین و صندوق ،نرده ای نصب شود جهت ورود و
از مراجعین
خروج نوبت خیلی عالی ست...
و با زبان او
ُ
...گوزوم تار اُلُببه زبان مددجو و ایی شی قی ،گریسن؟...
تذکاری بر اخالق و ارزش ها:
...و مگر نه آنکه خانه تن ،راه فرسودگی میپیماید تا خانه روح ،آباد شود...
شهید آوینی (انتخاب :حمید ابوالفتحی)

...نمی خواستم اسیر دشمن شوم ،اسارت تلخ بود همان اندازه که شهادت
آیت اله اکبری
شیرین...
دکتر محمدجعفر محمودی
...آموزش پزشکی و آموزش اخالق جدا از هم نیستند...
...طبیب باید فروتن و افتاده و به قول مردم خاکی باشد ،خود را در کنار
دکتر محمدصادق پیروز
مردم و مثل مردم بداند...
و ستوده شد از سوی اهالی فارابی ،که تعلق به ایشان داشت:
...ندای فارابی صداقت و عشق است  -ندای فارابی لطف و محبت و صدق
امیرهوشنگ یغمایی
است...
...از روزی که با ندا آشنا شده ام و حرف هایم را از زبان او در معرض
قضاوت دیگران قرار می دهم ،تجربیات با ارزش دیگری هم به دست
محسن شایان
آورده ام...
...برای گشودن دریچه نشریه ندا که سبب شد همه یه کوچولو همدیگر را
فریماه میالن
بهتر بشناسیم...
و این تنها یک روایت بود و هر کس خوانش خود را دارد...
اما دشوار است سپاسگزاری؛
نویسندگان سلسله مقاالت داشتیم :خانم ها امیدوار (اخبار و گزارشها)،
نیکبخت (گزارشها و تحلیل عملکرد و نظرسنجی) ،چاوشی (آموزش
سالمت) ،شریفی (تعالی و تحول سازمانی) ،عزیزی (سازمان مجازی)،
دلشاد (آموزش چشم پزشکی) و اسدی (تغذیه و سبک زندگی)؛ و آقایان
عرب (طب سنتی و گیاهی) ،پوریانی (عکاسی) و قربانی (تعمیرکار خود
باشیم).
نقاشی های خانم ها خطیبی و قشالقی و آقای حسین خانی و شهریارِ خانم
جعفرپور؛ تصاویر زیبای کالردشت از آقای دلفان و خطاطی هایی دیدنی
از آقای خوشزبان.
همکارانی که مستمرا گزید ه هایی خواندنی داشتند :خانم ها درودیان
(معارف) ،وکیلالتجار ،احمدی فرد و بابایی و آقای نباتعلی.
و همراهانی بردوام چون خانم بوژآبادی برای بازتاب صادقانه دیدگاه
همکاران و شنیدن نقدشان.
رییس به شایستگی ندا را حمایت کرد .انتظاراتی هم بود :پزشکان به طور
کلی و استادانی همچون مواسات ،اسالمی و علی پور با وجود دستانی
بر قلم ،کم نوشتند؛ گزارشهایمان همواره بههنگام یا کافی نبود (مانند
بازتاب کم رمق مراسم هشتاد سالگی فارابی)؛ کمتر آفریدیم و بیشتر کات
ن پیست کردیم .در روابط عمومی ،تا حرفه ای شدن فاصله داریم .همکاران
اپتومتریست هم گاهی بودند؛ اما بیشتر نبودند .یکبار هم که گزارش پررنگ
از صدایشان را نوشتند ،منتشر نکردیم!
بگذریم ،یکی بود یکی نبود ،زیرگنبد کبود ،یک ندا بود:
«آیینه» اتفاقات و اخبار
مستند «میراث و خاطرات»
«پنجره »ای به کاستی ها و اندیشه های انتقادی
«نگاه»ی به دانش
هم رسانی «آفرینش ها»ی اهالی فارابی
و «فانوس» معرفت...
هرچند هریک به قدر جرعه ای.

رخدا داه

گفتگو از :حمیده امیدوار
عضو تحریریه

اهدای جایزه آکادمی چشم پزشکی امریکا
به دكتر علیرضا الشیئی

آکادمی چشم پزشکی امریکا ( ،)AAOجایزه  Achievement Awardسال  ۲۰۱۵خود را به دکتر علیرضا الشیئی ،عضو هیات علمی
گروه چشم پزشکی دانشگاه و معاون پژوهشی بیمارستان فارابی اعطا کرد.
دکتر علیرضا الشیئی در مورد این جایزه و نحوه انتخاب خود گفت:
«آکادمی چشم پزشکی امریکا ،هرساله عده ای از چشم پزشکان را
در امریکا و سایر کشورهای جهان انتخاب و بر اساس معیارهای
تعیین شده ارزیابی می نماید و براساس امتیازهای کسب شده ،جایزه
دستاوردها یا  Achievement Awardرا به آنان اعطا می کند».
وی در مورد معیارهای مد نظر داوران این جایزه گفت« :برخی از این
معیارها شامل سوابق علمی و پژوهشی فرد ،مقاالتی که به صورت
مقاله یا پوستر برای آکادمی ارسال شده است و سابقه همکاری با
 AAOمی شود.
دکتر الشیئی با اشاره به اینکه اعطای جایزه از طریق ایمیل به اطالع
وی رسیده است ،افزود« :برخی از امتیازاتی که موجب انتخاب بنده
شده شامل مواردی همچون بیش از  5سال همکاری با  AAOبه عنوان
 advisory panelمنطقه مدیترانه شرقی ،پوستری که با همکاری دکتر
فقیهی تهیه شد و سه سال پیش رتبه اول را کسب کرد و سوابق
پژوهشی دیگر بوده است».
عضو هیات علمی بیمارستان فارابی در مورد سابقه اعطای این جایزه
به چشم پزشکان ایرانی گفت« :این جایزه امسال غیر از بنده ،به دو
همکار دیگر ،دکتر علیرضا برادران رفیعی از دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی و دکتر محمدمهدی پرورش نیز اعطا شده است.
سال های قبل نیز فقط به دکتر مسعود سهیلیان تعلق گرفته است».
دکتر الشیئی با تاکید بر این نکته که این گونه جوایز به فرد داده
نمی شود بلکه به مجموعه ای که فرد در آن کار می کند و همکارانش
تعلق دارد ،گفت« :این جایزه هم در واقع افتخاری است که

بیمارستان فارابی و همکاران ما در این مجموعه بویژه همکاران
معاونت پژوهشی بیمارستان و پژوهشکده علوم بینایی کسب نموده
است و در واقع ما با کار تیمی توانسته ایم به اینجا برسیم».
وی اظهار امیدواری کرد این تالش و همکاری تداوم یابد و
ان شاءاهلل بخش پژوهش در بیمارستان فارابی ،قطب علمی چشم
پزشکی کشور ،نتایج و ثمراتی بیش از این داشته باشد.

برگزاری مانور
دور میزی مشترک بحران
در بیمارستان فارابی
در جلسه مانور دورمیزی بحران که با هدف ایجاد هماهنگی
و تبادل تجارب با بیمارستان ها و سازمان های هم جوار ،روز
سه شنبه  ۶مرداد  ۹۴در سالن شورای بیمارستان فارابی برگزار
شد .دکتر محمدنیا ،مسئول آموزش و امامی ،جانشین دبیر ستاد
بحران شهرداری منطقه  ،۱۱مدیران کشیک و اعضاي کمیته بحران
بیمارستان فارابی ،دبیران بحران بیمارستان های رازی ،روزبه،
بهارلو و فیروزگر و مسئول آموزش ایستگاه  ۵آتش نشانی حضور
داشتند و تفاهم نامه همکاری مشترک امضا شد.
خلیلوند ،دبیر کمیته بحران بیمارستان فارابی هدف از تشکیل
این جلسه را بررسی و تبادل تجارب بین سازمان های محلی
و دستیابی به راهکارهای مناسب برای بهترین عملکرد در زمان
بحران عنوان کرد.

دستهاي مهربان
روشنی بخش دیدگان

متخصصان و کارشناسان بیمارستان فارابی برای ششمین بار در
طرح جهادي دست هاي مهربان که به منظور ارائه خدمات تخصصی
چشم پزشکی در مناطق محروم و حاشيه شهر تهران اجرا می شود،
شرکت کردند.
به منظور افزایش دسترسی بیماران مناطق حاشیهای به خدمات
تخصصی چشم پزشکی ۴ ،تیم  ۱۰نفره متشکل از اعضای هیات علمی
چشم پزشکی ،دستیاران ،اپتومتریست ،پرستار و نیروهای پشتیبانی
بیمارستان فارابی در مرحله ششم طرح جهادي ويزيت رايگان بيماران
مناطق محروم و حاشيه شهر تهران که در مراكز بهداشتي درماني
حسن آباد و قلعه در شهرستان ري ،مركز بهداشتي درماني ميان آباد در
اسالمشهر و مركز شاه آبادي در جنوب تهران اجرا شد ،شرکت نمودند.
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دکتر احمد عامری ،استاد چشم پزشکی:

در هر جایگاهی ،باید به فکر
نوآوری و خلق ایده های جدید بود

گفتگو از :حمیده امیدوار
عضو تحریریه

دکتر احمد عامری ،فوق تخصص استرابیسم ،عضو هیات علمی و استاد بخش استرابیسم بیمارستان فارابی است .دکتر عامری چندین روش ابداعی در
درمان استرابیسم داشته است که برخی برای اولین بار در دنیا انجام شده است .همچنین برخی از روشهای درمانی را برای اولین بار در ایران انجام داده
است .وی معتقد است همه در هر جایگاهی که هستند باید به فکر نوآوری و خلق ایده های جدید باشند و میگوید« :من هر کجا بودهام نوآوری داشتهام.
حتی زمانی که کار اجرایی میکردم .چون اعتقادم بر این است کارهای انجام نشده خیلی بیشتر از کارهای انجام شده است».
استاد به همکاران جوانش توصیه می کند« :اگر درذهنمان باشد که میزان مجهوالت بیشتر از مکشوفات است و هرکس باید به فکر پیدا کردن راهی باشد،
این تفکر به صورت اتوماتیک شما را به سمت نوآوری میبرد ولی اگر از اول هدفتان این باشد که کارهای انجام شده دیگران را انجام دهید ،هرگز ابداعی
نخواهید داشت».
دکتر عامری تاکید میکند چیزهای کشف شده در دنیا به مراتب کمتر از چیزهایی است که باید کشف شوند پس هنوز برای کشف و ابداع جا هست.
رزیدنتهای چشم پزشکی جزء رتبههای برتر هستند؛ بنابراین اگر ذهنشان را به این سمت هدایت کنند ،قطعا میتوانند».
دکتر عامری درباره روشهای ابداعی خود که دو مورد آن اخیرا به چاپ رسیده ،توضیحاتی داده است که با هم میخوانیم:

در سال  2002روشی را در اسپانیا معرفی کردم که به نام خودم
( )Ameri Techniqueمعروف شد ،در این روش ما نحوه جراحی را
به گونهای طراحی کردیم که شانس سوراخ شدن چشم تقریبا صفر
شود؛ در نتیجه خطر و عارضهای ایجاد نمیکند؛ بعدا نتایج با عنوان
A new modfied anchored suspension-recession (so-called «hangback» technique for high risk strabismus surgery.

در سال  2010در یکی از معتبرترین مجالت آمریکایی به چاپ رسید
و جالب است بدانید بر اساس اعالم پایگاه  ،WWW.WIPIMDدر
فاصله سالهای  2010تا  2012این مقاله در راس باالترین مقاالت
دنیا در زمینه استرابیسم بوده است.
دکتر عامری در مورد این روش گفت« :یکی از عوارض جراحی
انحراف چشم فرو رفتن سوزن جراحی در چشم است .عارضه خیلی
خطرناکی که میتواند موجب خونریزی داخل ویتره ،کنده شدن
پرده چشم یا عفونت چشم شود .شیوع آن در گذشته که تجهیزات
پیشرفتهای وجود نداشته  12درصد جراحیهای انحراف چشم بوده
(البته این آمار موارد گزارش شده است ،خیلیها هم گزارش نمیکنند).
االن که ابزار پیشرفت کرده این عوارض به یک تا 2درصد در افراد
ورزیده و متبحر کاهش یافته است ولی در محیطهای آموزشی میزان
آن دو برابر یعنی  2تا  4درصد میشود .در روشهای معمولی جراحی
انحراف چشم ،برای عقب بردن عضله رکتوس ( )recessionعضله
را به سمت عقب جابهجا کرده و روی اسکلرا یا صلبیه میچسبانیم.
برای این کار باید سوزن طوری وارد صلبیه شود که حداقل یک سوم
ضخامت صلبیه داخل و یک و نیم میلیمتر در طول برود ( این در
حالی است که صلبیه در محل جراحی  0/2 – 0/3میلیمتر ضخامت
دارد یعنی بسیار نازک است و احتمال وارد شدن سوزن به داخل چشم
بسیار زیاد است) در غیر این صورت پس از مدتی عضله از محل خود
جدا شده و عقب میرود .در روشی که من معرفی کردهام یک گره
بسیار سطحی با حداقل ضخامت و طول در محل مورد نظر زده و
کامال سطحی عضله را در محل جدید به صلبیه فیکس میکنیم و بعد
در جایی که عضله قبال چسبیده بود (ضخامت اسکلرا  0/6میلیمتر
یعنی دو برابر است) گره دیگری زده و یک محافظ ایجاد میکنیم؛
با این کار خیالمان راحتتر است و احتمال داخل شدن سوزن به
شبکیه و آسیب رساندن به آن از بین میرود.
دومین ابداع دکتر عامری روش «اصالح انحراف چرخشي چشم به
روش بخيه قابل تنظيم درحين عمل» است که براي نخستين بار در دنیا
در سال  2005دركنگره  2005 Esaايرلند معرفي شده است و با عنوان
Intraoperative adjustable suture surgery for excyclotorsion: a
modification of the harada-ito procedure.
درمجله  JAPOSدر اياالت متحده منتشر شد كه مزيتهاي روش

جديد اصالح انحراف چشم را بر ميشمرد.
وي قابل تنظيم بودن عمل ،انجام عمل با بيحسي موضعي ،بخيه نخوردن
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چشم و جابهجا نشدن عضله چشم از محل طبيعي خود را ويژگيهاي
مهم اين روش ذكر كرد و گفت« :اصل مسلمي در انحراف چرخشي
چشم وجود دارد و آن اين است كه ته چشم هنگام ابتال به اين عارضه
حول محور قدامی -خلفي ميچرخد ،در اين روش حين عمل هنگامي
كه مريض طاقباز خوابيده و روبهرو را نگاه ميكند ته چشم معاينه ميشود،

اگر بعد از عمل ،انتهاي چشم او در موقعيت طبيعي قرار گرفت ،عمل
را خاتمه داده و گر نه دوباره عضالت چشم بيمار تنظيم ميشود كه در
هيچكدام از اعمال جراحي قبلي اين كار قابل انجام نميباشد».
وي افزود« :در این روش میتوان بيمار را تحت بيحسي موضعي با
قطرههاي مخصوص جراحي نمود و بیمار قادر است بنشيند و اعالم
كند كه چرخش چشمش اصالح شده است يا نه؟»
وی ويژگي ديگر روش ابداعی خود را بخيه نخوردن چشم اعالم
كرد و اظهار داشت« :در روش جديد ،به جاي بخيه روی چشم روي
عضلهاي كه تا ميخورد بخيه زده ميشود».
نوآوری سوم در سال  2010در مجالت امریکایی تحت عنوان

Simplified use of suture fixation associated with lateral rectus
myectomy in management of complete third nerve palsy

چاپ شده است.
همان طور که میدانید از  6عضله چشم چهار تای آنها از زوج سوم
عصب میگیرند؛ در کسانی که فلج زوج سوم دارند چشم بیمار کامال به
طرف خارج و پایین میآید و فیکس میشود در هیچ جای دنیا نمیتوانند
با عمل جراحی حالت طبیعی چشم را در این بیماران برگردانند .هدف
ما از درمان این بیماران نگه داشتن چشم در وضعیت روبهرو است؛ یعنی

اگر قرار است چشم در وضعیت کامال به طرف خارج  ،ثابت بماند کاری
کنیم که از لحاظ زیبایی در وضعیت روبهرو و در خط وسط فیکس
شود .روشهای مختلفی در دنیا انجام شده ولی در روش ابداعی بنده که
سادهترین روش ممکنه است ابتدا عضلهای که چشم را به طرف خارج

عضو هیات علمی بیمارستان فارابی گفت« :نوآوری بعدی در سال
 2014در کنگره بینالمللی ژاپن ارائه و در سال  2015با عنوان
medial rectus muscle elongation,a technique to treat very large-angle

 esotropiaدر مجله GraefesArchClinicExp.Ophthalmolبه چاپ رسیده است.
این روش برای بیمارانی است که مقدار انحراف چشم آنها بسیار زیاد
است ()very large-angle strabismus؛ در این بیماران در بسیاری از
مواقع دید چشم منحرف ،کمتر از چشم سالم است .ولی چون مقدار
انحراف زیاد است با روشهای معمولی حتما باید هردو چشم تحت
عمل جراحی قرار گیرد ولی غالب بیماران تمایل به انجام جراحی
روی چشم سالم را ندارند؛ در روش ابداعی دکتر عامری ،انحراف
چشم بیماران با مقدار انحراف بین  70-90منشور را میتوان با عمل
جراحی روی فقط دو عضله اصالح کرد .یعنی نتایج تقریبا دو برابر
روشهای معمول است و در حقیقت با عمل جراحی روی یک
چشم ،همان نتایج عمل جراحی روی دو چشم را به دست آورد.
عضو هیات علمی بیمارستان فارابی افزود« :چند کار جدید را هم
برای اولین بار در ایران بنده انجام دادم ،مثال برای تزریق بوتاکس
در درمانهای چشم پزشکی اوایل از دستگاهی با سوزنی به طول
 40میلیمتر استفاده میشد و برای تزریق باید حدود  27میلیمتر از
حدقه به طرف انتها میرفتیم که موجب افزایش ریسک پارگی کره
چشم و خونریزی میگردید .همچنین ممکن بود تزریق در محل
مورد نظر انجام نشود ،سال 76برای اولین بار این تزریق را در جلوی
عضله انجام دادیم و همان نتیجه را گرفتیم که نتایج در مجله چشم
پزشکی ایران چاپ شده است.
تزریق بوتاکس برای درمان انحراف مادرزادی چشم esotopia conjenitalرا برای
اولینباردرایرانمنانجامدادمکهدرمجلهچشمپزشکیایرانمقالهآنچاپشد.
آخرین مطالعه انجام شده در رابطه با استفاده از بوتاکس در درمان
بیماران مبتال به فلج مغزی ( )CPو  Esotropiaبا عنوان

میبرد ،قطع میشود و سپس چشم را با زدن یک بخیه محکم وسفت به
نسوج زیر ناحیه داخلی چشم در خط وسط فیکس میکنیم.
وی در ادامه به دو روش جدیدی که اخیرا در جراحی استرابیسم
ابداع نموده و در مجالت بین المللی به چاپ رسانده است اشاره
نمود و در باره آن گفت« :در روشهای معمولی اصالح استرابیسم،
جراحی روی دو عضله میتواند حد اکثر بین  50تا  40منشور انحراف
را اصالح نماید و در بیمارانی که میزان انحراف بیشتر از این مقدار
است ،به جراحی روی تعداد بیشتری از عضالت نیاز میباشد؛ در این
دو روش هدف اصلی آن است که با جراحی روی تعداد کمتری از
عضالت ،نتایجی شبیه بیمارانی که جراحی اصالح استرابیسم ،روی
تعداد بیشتری از عضالت انجام میشود ،به دست آید.
وی افزود« :یکی از این روشها در اواخر سال  2014با عنوان

Clinical Outcomes of Botulinum Toxin Injection in Patients
with Cerebral Palsy and Esotropia

دراینبیمارانمعموالجراحهمیشهمردداستکهجهتاصالحانحراف،عمل
جراحی را روی دو یا سه عضله انجام دهد زیرا اگر روی دو عضله انجام شود؛
احتمال دارد قسمتی از انحراف باقی بماند و اگر روی سه عضله انجام دهد؛
احتمال این که انحراف اضافه اصالح شود (به عبارتی انحراف برعکس گردد)
وجود دارد؛ در روش ابداعی بنده نتایج عمل جراحی روی دو عضله نسبت به
موارد مشابه بین 5-15منشور بیشتر است و احتمال نیاز به عمل جراحی روی
عضلهسوم،کمترمیشود».

در مجله استرابیسموس در امریکا چاپ شده است .در این بیماران
انحراف چشم از جدولهای موجود تبعیت نمیکند و با جراحی ممکن
است انحراف کم یا زیاد اصالح شود؛ به خاطر همین همکاران ما
معموال تمایل به جراحی این بیماران ندارند .ما برای درمان این بیماران
از بوتاکس استفاده کردیم و با  4سال پیگیری نتایج بسیار خوبی به
دست آوردیم که از جراحی موفقتر بود ،بیهوشی عمیق وجراحی
مجدد نیاز ندارد ،نیاز ی به دستکاری چشم و به هم خوردن آناتومی آن
نیست .این مقاله از نظر بیشترین تعداد بیماران  CPمبتال به Esotropia
درمان شده و زمان پیگیری در دنیا منحصر بفرد است.
و این راه ادامه دارد.....

Combining rectus muscle recessions with a central tenectomy to
treat large-angle horizontal strabismus.
در مجله APOSامریکا چاپ شده است و برای بیمارانی است که مقدار انحراف
چشمشان بین  45تا  65منشور است)large-angle) horizontal strabismus .

ارتقای علمی سه تن از اعضای هیات علمی
بیمارستان فارابی

طی احکام جداگانه ای از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،دکتر مرتضی مواسات ،فوق تخصص شبکیه و دکتر احمد
عامری ،فوق تخصص استرابیسم ،به مرتبه علمی استادی و دكتر
محمدرضا اکبری باغبانی ،فوق تخصص استرابیسم ،به مرتبه
علمي دانشیاری ارتقا یافتند.
ندای فارابی ضمن عرض تبریک به ایشان ،برایشان از پروردگار
متعال آرزوی توفیق مسئلت دارد.
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طرح ناب در بيمارستان فارابی کلید خورد
خورشید وسکویی ،مدير امور پرستاري دانشگاه ،با حضور در
بيمارستان فارابی جزییات طرح ناب (نشان اخالق برتر) را تشریح
کرد.
وسكویي ،طرح نشان اخالق برتر را يكي از محورهاي سند ارتقای
تعهد حرفهاي دانشگاه عنوان کرد .مدير پرستاري دانشگاه گفت:
«طرح نشان اخالق برتر (ناب) در حقيقت فرآيند انتخاب كادر
پرستاري برتر دانشگاه در زمينه اخالق حرفهاي است و قرار است
اين نشان هر سال در روز  ۲۶ارديبهشت مقارن با روز جهاني پرستار
طی مراسمي از سوي مسئولين تراز اول دانشگاه به افراد منتخب
اهداشود».
وسکویی گفت« :نحوه ارزيابي طرح ناب  ۳۶۰درجه و به صورت
خودارزيابي ،ارزيابي توسط بيمار و همراهان ،همكاران زيرمجموعه،
همتايان و سرپرستان ،در طول سال است و گروه هدف آن
سوپروايزران ،پرستاران ،ماماها ،كاردان ها و كارشناسان اتاق عمل و
هوشبري ،بهياران و كمك بهياران (بيماريار) می باشد».
وي در ادامه سخنان خود معيارهاي مورد ارزيابي در طرح را
برشمرد و گفت« :سنجههايي نظير استفاده از الفاظ مناسب هنگام
اشاره به مددجو در گزارشهاي شفاهي ،معرفي خود به مددجو،
تحويل مددجو به همكار و حفظ احترام در همه ردهها ،برخورد با
گشاده رویی و لبخند و رعايت حريم خصوصي مددجو و همكاران،

در این طرح مد نظر است».
مدیر پرستاری دانشگاه با تاکید بر این نکته که هدف از طرح
ناب ،معرفي الگو و فرهنگ سازي در بيمارستان هاي تحت پوشش
دانشگاه است ،خاطر نشان کرد« :به واحد يا بخشي كه  ۸۰درصد
كادر پرستاري آن نشان اخالق برتر (ناب) را دريافت نمايد ،تنديس
اخالق برتر (ناب) و به سرپرستار آن بخش نشان ناب اهدا خواهد
شد .بيمارستاني كه  ۸۰درصد كادر پرستاري آن ،موفق به كسب
نشان اخالق برتر شوند ،لوح اخالق برتر (ناب) و مدير پرستاري آن
بيمارستان نشان ناب را دریافت خواهند کرد».

نحوه پرداخت عملکردی کارانه در نشست مشترک مسئوالن
بیمارستان فارابی و معاونان توسعه و درمان دانشگاه

بهمنظورشفافسازيدستورالعملپرداختمبتني
بر عملكرد و پاسخگویی به سواالت درخصوص
مسائل مربوط به آن ،نشست مسئوالن واحدهای

دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پرداخت
و اظهار امیدواری کرد« :با بازخوردهایی که از
بیمارستان ها گرفته می شود این دستورالعمل

مختلف بیمارستان فارابی با حضور دکتر بیگلر،
معاون توسعه مديريت و برنامهريزي منابع؛ دکتر
علیپور ،معاون درمان و چتروز ،مدیر امور مالی
دانشگاه؛ روز  ۲۰تير  ۹۴برگزار شد.
در این نشست که دکتر جباروند ،رییس و علیاری،
مدیربیمارستانفارابینیزحضورداشتند.دكتربيگلر
با اشاره به ايجاد نگرش جديد وزارت بهداشت در
نظام پرداخت مراكز آموزشي و درماني گفت« :مثل
هر برنامه و طرح دیگری ،این طرح نیز اشکاالتی
دارد که بایستی با مشارکت همکاران بیمارستانها
این اشکاالت مشخص و منعکس شود».
سپس چتروز مدير امور مالي دانشگاه ،به تشريح

به واقعیت نزدیک تر شود و انشاءاهلل با تالش
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مضاعفی که همه خواهیم داشت فاصلهای که
در پرداخت کارانه افتاده است ،جبران و از فشار
مالی همکاران کاسته شود».
دكتر جباروند نیز با بيان اينكه دانشگاه علوم
پزشکی تهران در این مورد هم باید سرمشق
سایر دانشگاه ها باشد و همه به نحوه عملکرد
دانشگاه چشم دوخته اند،گفت« :طبيعي است كه
دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد ايراداتي
دارد ولی باید همه آستانه تحمل مان را باال ببریم
و منطقی عمل کنیم تا اشکاالت برطرف شود».
رییس بیمارستان فارابی بر ضرورت گفتگوي
مسئولین واحدها با كاركنان و رفع ابهامات
موجود تاكيد كرد و گفت« :بايستي از ردههاي
مختلف نظرخواهي كنيد و نظرات را به کارگروه
منتقل نمایید تا در مورد آن تصمیم گیری شود».

کارگاه مفاهیم،
روش و مهارت های
پژوهش بالینی

آغاز فعالیت دفترهمکاری
با متخصصان و دانشمندان برجسته غیرمقیم
در معاونت بین الملل دانشگاه
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظورمعرفی طرح مذکور و شرایط همکاری
با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم در زمینه های  ،postdocفرصت مطالعاتی ،استاد
مدعو ،سخنرانی و برگزاری کارگاه و فعالیت های شرکت های دانش بنیان ،اقدام به ایجاد
«دفتر ارتباط با متخصصان و دانشمندان غیرمقیم» نمود.
اين دفتر ماموریت اجرایی کردن طرح برخورداری از ظرفیت های علمی و پژوهشی
متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم در دانشگاه که از حمایت بنیاد ملی نخبگان
ریاست جمهوری برخوردار است را به عهده دارد.
اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند با مراجعه به آدرس ،http://gsia.tums.ac.ir/dsem
اهداف و تسهیالت زمینه های همکاری را مطالعه و در جایگاه حقیقی یا حقوقی خود با
تکمیل فرم های مربوطه ،متقاضیان خود را معرفی نمایند.
فرم های تکمیل شده توسط دفتر مذکور بررسی و نتیجه پذیرش متقاضی به واحد یا فرد
معرفی کننده اعالم خواهد شد.

مرکز تحقیقات چشم پزشکی با همکاری قطب
چشم پزشکی فارابی و کرسی پژوهشی شمس،
سلسله کارگاه های مفاهیم ،روش و مهارت های
پژوهش بالینی را چهارشنبه هر هفته ساعت -18
14در پژوهشکده علوم بینایی برگزار میکند.
دکتر سیدفرزاد محمدی ،اداره کننده این کارگاه ها
است و به ازای هر یک ساعت  0/6امتیاز به
شرکت کنندگان تعلق می گیرد.عالقه مندان
برای شرکت در این کارگاه ها با خانم نادری فر
(داخلی  )2481تماس حاصل فرمایند.

راه اندازی دفتر پاسخگویی
قدردانی دکتر جباروند گرامیداشت مقام شهید محمد به سواالت شرعی و مذهبی در
بیمارستان فارابی
از ابراز همدردي همكاران حمیدی در بیمارستان فارابی

دکتر جباروند ،با انتشار پيامي از تمامی
مسئوالن ،مدیران ،اساتید و همکارانی
که به طرق مختلف در مصیبت فوت
مادرگرامی شان با ایشان همدردی
نموده اند تشکر کرد.
وسعت اندوه مان در غم از دست دادن مادر،
فراتر از تحمل بود اما لطف بزرگوارانی که
ما را در این غم عظیم یاری کردند ،به ما
توان به دوش کشیدن آن را داد.
تردیدی نیست که زبان بنده و خانواده از
بیان تشکر و قدرشناسی محبت دوستانی که
در این روزها ما را مورد مالطفت قرار دادند
و تسالی خاطرمان در این مصیبت شدند،
ناتوان است.
به رسم قدرشناسي ،الزم می دانیم از تمامی
مسئوالن ،مدیران ،اساتید ،همکاران و
عزیزانی که به طرق مختلف و با شرکت در
مراسم ترحیم ،ابراز همدردی نمودند ،تشکر
وافر به عمل آورده و از اینکه توفیق تشکر
حضوری میسر نگردید؛ پوزش می طلبیم.
سالمتی و بهروزی همه عزیزان را از درگاه
خداوند متعال مسئلت داریم.
دکتر محمود جباروند

چهارشنبه ۱۰تیر  ۹۴مراسم گرامیداشت
مقام شهید مدافع حرم محمد حمیدی (برادر
مهندس زینب حمیدی) با حضور خانواده
شهید در بیمارستان فارابی برگزار شد .دکتر
جباروند ،رییس بیمارستان؛ دکتر منصوری،
فرمانده کانون بسیج جامعه پزشکی و
اساتید ،علیاری ،مدیر؛ مسئوالن واحدها،
اعضای هیات علمی و کارکنان بیمارستان
فارابی در این مراسم حضور داشتند.

بسم رب الشهدا و الصدیقین

بدین وسیله وظیفه خود می دانیم به حکم
ادب و قدردانی از ریاست و مدیریت محترم
بیمارستان و همه همکاران عزیزی که بذل
محبت فرموده ،با ابراز همدردی و حضور
گرم خود ما را صمیمانه مورد عنایت قرار
داده و موجبات شادی روح آن شهید و
تسلی خاطرمان را فراهم نمودند ،صمیمانه
قدردانی و تشکر نموده و آرزوی سالمتی
و سعادت برای همه عزیزان را از درگاه
حضرت احدیت خواستاریم.
باشد به شادی ،محبت های شما بزرگواران
را پاسخ گوییم.
زینب حمیدی

دفتر پاسخگویی به سواالت شرعی،
اعتقادی ،احکام و شبهات دینی در واحد
روابط عمومی بیمارستان فارابی راه اندازی
شد.
اساتید ،کارکنان و مراجعین محترم
بیمارستان می توانند از ساعت  ۱۲تا ۱۳
و  ۱۴تا  ۱۵روزهای شنبه تا چهارشنبه با
شماره داخلی  ۲۴۲۱تماس گرفته و سواالت
شرعی و مذهبی خود را با حجت االسالم و
المسلمین اصغری مطرح نمایند.
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بهار بندگی
ویژه برنامه های فرهنگی بیمارستان فارابی
در ماه مبارک رمضان
برگزاری مسابقه تفسیر سوره محمد

ص

«اگر نعمت دانستن قرآن به کسی داده شود و با این حال تصور کند
نعمتی از این باالتر هست ،بزرگی را کوچک و کوچکی را بزرگ
ص
کرده است ».رسول اکرم
به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر ،مسابقه تفسیر سوره مبارکه
محمدص ویژه کارکنان برگزارگردید .مراسم قرعه کشی و اعالم نتیجه
مسابقه روز چهارشنبه  7مرداد در نمازخانه بیمارستان انجام شد و
افراد زیر به عنوان برنده اعالم شدند :خانم ها سمیه اسدی و فاطمه
فرهانی و آقایان احمد توکلی و مرتضی سلیمی.

مجله الکترونیک بهار بندگی
این مجله در طی ماه مبارک رمضان در تارنمای بیمارستان منتشر
شد .سلسله مطالب تفسیر سوره مبارکه محمدص به انتخاب حجت
االسالم والمسلمین اصغری ،جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان
سال  ۱۳۹۴به افق تهران ،احکامی از روزه ،ادعیه صوتی ماه مبارک
رمضان و ویژه نامه والدت امام حسن مجتبیع از جمله مطالب این
نشریه بود.

درج دعای روزهای ماه مبارک رمضان
در صفحه اول سایت

برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم با موضوع
اخالق در قرآن
این جلسات در ماه مبارک رمضان روزهای سه شنبه در سالن شورا
برگزار می شد و طی آن حجت االسالم و المسلمین اصغری با استفاده
از آیات قران کریم به موضوعاتی مانند تقوی در قرآن ،خمس در
قرآن ،عبادت در قرآن و طهارت در قرآن پرداخت.

ضيافت افطار بيمارستان فارابي
در شب هاي ماه مبارك رمضان

به روال سال های گذشته ،در ایام ماه مبارک رمضان سنت حسنه
اطعام روزه داران و مراسم ضيافت افطار هر شب پس از اذان مغرب
در نمازخانه بيمارستان فارابي برگزار شد .این مراسم به همت روابط
عمومی و امور فرهنگی بسيج بيمارستان و با کمک خیرین انجام
گردید.
8
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گفت وگو با صدیقه آذری
سرپرستار نمونه بيمارستان فارابي
 لطفا خودتان را معرفی کنید و خالصهایاز سوابق خود را برای ما بیان فرمایید.
صدیقه آذری ،کارشناس پرستاری از
دانشگاه گیالن (اسفند  )1364هستم؛ در
شروع جنگ از سال  1359تا  1361در
بخش جراحی بیمارستان بوعلی ساری
مراقبت از مجروحین جنگی را با عنوان

 حوزه تخصص کاری شما در بیمارستانفارابی چیست؟
اینجانب در حال حاضر به عنوان یکی از
مدیران پایه در سمت سرپرستار انجام وظیفه
می کنم.
 شما در سال  1393به عنوان سرپرستار نمونهانتخاب شدید ،چطور به این مهم رسیدید؟

دانشجوی پرستاری عهدهدار بودم؛ پس
از فارغ التحصیلی از سال  1365ابتدا در
بخش خصوصی و سپس در بخش دولتی
(بیمارستان فارابی) مشغول انجام وظیفه
شدم.
بیشتر این سالها را در بخشها و اتاق
عملهای مختلف (بخصوص اتاق عمل
رتین) بودم و از سال  1385نیز به عنوان
سرپرستار بخش اورژانس و سپس بخش
زنان یک تا کنون مشغول خدمت هستم.
 برای ورود شما به رشته پرستاری چهعاملی بیشترین نقش را داشت؟
عالقه خودم و همچنین تشویق یکی از
اقوام که پرستار بودند.

از ابتدای ورود به این شغل همیشه سعی
داشتم با فراگیری روزانه و مطالعه علمی
بهروز باشم و کار بالینی خود را به بهترین
شکل ارائه نمایم ،برقراری ارتباط موثر با
مددجو و همکاران عزیزم که همیشه نظر
لطف و محبت نسبت به من داشتهاند نیز
بسیار تاثیرگذار بوده است.
حس لطف و محبت بین همکاران و حس
همکاری همیشگی که بین اعضای تیم درمان
وجود دارد سبب دستیابی به این مهم شده
است؛ در واقع هیچکس در تیم درمان به
تنهایی کامل نیست و همفکری و یاری
اعضای تیم ،سبب پیشبرد مسائل و رسیدن
به هدف می شود و از این بابت از همه

میراث و خاطرات
گفتگوها از :لیال احمدی فرد
عضو تحریریه
دوستان و همکاران بسیار سپاسگزارم.
 گرفتن این جایزه چه تغییری در روحیهو رفتار کاری و فردی شما به وجود آورده
است؟
مسلما گرفتن پاداش همیشه باعث شادی
و انرژی میشود و من با گذراندن این
سالهای کاری (گاهی بسیار سخت)
انرژی جدیدی گرفتم تا باقیمانده سالهای
خدمتم را بتوانم همچنان خوب و مثبت
ادامه دهم.
 به عنوان یک سرپرستار موفق عاملارتباط موثر پرستار با بیمار را در چه
می بینید؟
فقط و فقط روی گشاده ،لبخند و گوش
شنوا تا به درد و دل مددجویان گوش دهیم
و پیگیر تقاضای مثبت آنان باشیم.
 به نظر شما یک سرپرستار نمونه کیست؟خب ...آیتمهای زیادی وجود دارد که
مهمترین آنها عبارتند از نظم در رفت و آمد،
داشتن انضباط کاری ،گشاده رویی ،داشتن
معلومات بهروز و حس همکاری خوب.
 یک خاطره از دوران خدمتتان بفرمایید.یک خاطره خوب از ویزیت با دکتر
جباروند دارم که هرگز فراموش نمیکنم؛
بیمار دختر خانم جوانی بود که در اولین
مراجعه به ظاهر نابینا بود و با کمک
برادرش به بخش وارد شد و پس از جراحی
( PKقرنیه مصنوعی) ،روز پس از جراحی
وقتی در حضور دکتر جباروند ،پانسمان
بیمار برداشته شد ،بیمار دید داشت و به
تنهایی قادر بود مسیر خود را پیدا کند و
شدیدا هیجانزده شده بود و به نظر من این
یک معجزه بود که به دست یک جراح به
این دختر جوان هدیه داده شد.
 با تشكر از وقتي كه در اختيار ماگذاشتيد ،اگر سخني با همكاران تان
داريد ،بفرمایید.
گاهی کار کردن به نظر سخت میرسد ولی
همه همکاران با محبت و کمی گذشت و
همکاری به خوبی از عهده کارها بر میآیند
و در واقع همه پرستاران از نظر من نمونه و
زحمتکش هستند و برای همه آنان آرزوی
سالمتی و توفیق روز افزون دارم.
در شماره پیشین ،گفت وگو با خانم صدیقه
آذری از قلم افتاده بود که ضمن پوزش،
انتخاب ایشان را به عنوان سرپرستار نمونه
شادباش می گوییم.
تحریریه ندای فارابی
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لحظاتی با خسرو شهبازی
کارشناس ارشد بیهوشی نمونه بيمارستان فارابي
 در كجا و چه سالی متولد شدید و دورهتحصیلتان چطور گذشت؟
من در سال  1338در خرم آباد متولد شدم،
پدرم نظامی بود و دوره ابتدایی را در
شهرستان مراغه ،راهنمایی را در کرمانشاه
و دبیرستان را در تهران گذراندم و مدارک
کاردانی و کارشناسی را از دانشگاه شهید
بهشتی تهران و کارشناسی ارشد را در رشته
بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
گرفتم.
 از خانوادهتان بگویید.همسرم کارشناس دکوراسیون داخلی از
دانشگاه تهران است .دو فرزند دختر دارم
که یکی در رشته فناوری اطالعات سالمت
( )HITدر مقطع کارشناسی ارشد و دیگری
در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل
فانی بداند.
 تفریح مورد عالقه شما چیست؟در حال حاضر تفریح مورد عالقهام
کوهنوردی حرفهای است و تقریبا %80
کوههای باالی  4000متر ایران را فتح کردهام.
 آشپزی هم میکنید؟آشپزیهای مردانه ،ساده و فوری در سفر و
پیک نیک اما در منزل آشپزی نمیکنم.
 تا حاال شده داروی بیهوشی برای کسیاثر نداشته باشد؟
واکنشهای افراد بر اساس سن ،جنس ،نژاد و
ملیتها به داروی بیهوشی متفاوت بوده ولی
تا به حال نشده که بی اثر باشد (من ندیدم).
 خودتان تا به حال بیهوشی داشتید؟خودم یک بار برای جراحی آپاندیس

هستند.
 از چه سالی وارد بیمارستان فارابیشدید و در کجا مشغول بودید؟
از سال  1363در بیمارستان نجمیه مشغول
به کار شدم و در سال  66-67طرح خود را
در مناطق جنگی گذراندم؛ بعد از آن تا سال
 1370در بیمارستان بقیت ا ...مشغول به کار
بودم و از سال  1370تا امروز در بیمارستان
فارابی فعالیت داشتم .همزمان با کارم درس
هم میخواندم و در برخی از بیمارستانهای
اطراف تهران نیز کار کردم.
 خوشبختی را در چه میبینید؟انسانی خوشبخت است که در هر شرایطی
خود را به طور واقعی خوشبخت ببیند و به
آفریننده خود اعتقاد داشته باشد و جهان را
10
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بیهوش شدم که بعد از بیهوشی گلودرد
داشتم و بیقرار بودم؛ به همین دلیل در
لوله گذاری و داروهای بیماران بسیار دقت
میکنم.
 برای بازنشستگی چه برنامهای دارید؟برای بازنشستگی با چند نفر از دوستانم
باشگاه کوهنوردی تاسیس کردم ،هدف
استفاده بهتر از زندگی است؛ هر چند با
درآمد کمتر.
 خاطره خوب یا بدی اگر دارید برایمانتعریف کنید.
خاطره خوبم داشتن چند  CPRموفق بوده
است.
 بهترين همكار و دوستاني كه تاكنونداشتهايد ،چه كساني بودند؟
همه همکاران من بهترینها بودند و حتی
فراتر از یک دوست .انسانهای شرافتمندی
هستند.
 نظرتان درباره نشريه نداي فارابيچیست؟
نشریه فارابی ،نشریهای پرمحتوا است که به
تمام نظرات و مطالب دوستان در هر ردهای
پاسخ مثبت میدهد و مطالب علمی و با
ارزش آنها را بدون توجه به موقعیت شغلی
آنها چاپ مینماید.
 سخن آخر ...سپاس بیکران از خدای تعالی ،دکتر
جباروند ،دکتر صدرالسادات ،آقای علیاری،
آقای اکبری ،آقای متاعی و سایر مسئوالن،
سرپرستاران ،پرسنل محترم و نشریه ندای
فارابی.

گفت وگو با نسرین خادمی
 -چه سالی و در كجا متولد شدید و دوره پرستار بازنشسته بيمارستان فارابي

تحصیل تان چطور بود؟
من در  20اردیبهشت ماه  1343در شهر
کرمانشاه به دنیا آمدم و طعم تلخ جنگ و
بمباران را در شهرم کشیدم .هول و هراس و
اضطرابهای ناشی از بمباران جنگ را هیچگاه
فراموش نمیکنم و شاید همین مساله مرا
مقاوم و صبور کرد .متاسفانه دوره تحصیالت
دبیرستان من با جنگ تحمیلی مصادف شد که
مشکالت خاص خودش را داشت که کماکان
همه از آن باخبرند .عمر مفیدم را در محل کار
و ادامه تحصیل سپری کردم.
 از خصوصیت متولدین اردیبهشت بگویید.متولدین اردیبهشت دارای صبر و تحمل
فراوان ،اراده قوی ،ثبات رای ،شیرینی رفتار،
تصمیمگیری جدی ،دقت عمل ،احساس
همدردی و سنجش دقیق میباشند؛ البته
بدیهایی همچون سرسختی ،خودرایی،
منفعت طلبی و احساس مالکیت نیز دارند که
البته این خصوصیات کلی است.
 از خانوادهتان بگویید؟متاهل هستم و یک فرزند دختر دارم که نور
چشم است؛ چهار برادر و سه خواهر هم
دارم و خدا را شکر پدر و مادرم در قید
حیات هستند که همه آنها عزیزان و امیدهای
من هستند و قدردان همسرم هستم که در
طول مدت کار و تحصیلم همیشه یاور من
بود و در دوران بیماری از من حمایت کرد.
 از چه سالی وارد بیمارستان فارابی و درکجا مشغول شدید؟
من دقیقا از تاریخ  1364/1/18بعد از اتمام
تحصیالتم وارد بیمارستان شدم و تا آخرین
سال خدمتم در همین بیمارستان مشغول کار
بودم و در کلیه قسمتهای بیمارستان از
اتاق عمل گرفته تا بخشها و درمانگاههای
تخصصی و عمومی کار کردهام و حتی مدتی
نیز با لیزیک همکاری کردم؛ خوشبختانه
همکاران خوب و دلسوزی داشتم و دلم
برای همه آنها تنگ میشود.
 خوشبختی را در چه میبینید؟من خوشبختی را در سالمتی ،آرامش و
داشتن خانوادهای خوب میدانم.
 زمان فراغتتان را چه طور میگذرانید؟اکثر اوقات اگر فرصتی باشد به مسافرت
میروم؛ همچنین به مطالعه و انجام کارهایی
چون صنایع دستی (گلیم ،گیوه ،بافتنی و
غیره) میپردازم.
 رانندگی هم میکنید؟نه اصال! عالقهای ندارم .شاید پس از فراغت
از کار ،دنبالش بروم .البته من راننده شخصی
دارم( ...باخنده)

 بازنشستگی را دوست دارید؛ چهبرنامهای برای این دوران دارید؟
بازنشستگی را خیلی دوست دارم و از اینکه
بازنشسته شدهام خیلی خوشحالم ،چون
باری را که  30سال تمام به دوش کشیدم ،با
تمام خوبیها و بدیهایی که داشت بر زمین

بین همکارانم دارم که به صراحت می توانم
بگویم عضوی از خانواده من هستند.
 نظرتان درباره نشريه نداي فارابيچیست؟
نشریه داخلی بسیار خوبی است و ما را از
اتفاقها و رویدادهایی که در بیمارستان پیش

میگذارم و احساس سبکی خواهم کرد و
از اینکه وظیفهام را به نحو احسن انجام
داده ام خیلی خوشحالم و معتقدم که دوره
بازنشستگی سرآغازی از تکامل است که با
کولهای از تجربه ،آگاهی و دانایی ها میرویم
و این بسیار لذت بخش است.
 خاطره خوب یا بد اگر دارید برایمانتعریف کنید.
خاطره خوب و بد زیاد است ولی بدترین
خاطره زندگی کاری من ،از دست دادن
دوست عزیزم خانم اجاغ بود که مرا خیلی
آشفته کرد و هنوز هم در قلبم احساس غم
دارم و بهترین خاطره من تولد دخترم بود
که عالیم به دنیا آمدنش در محیط کار و در
حین انجام وظیفه شروع شد.
 بهترين همكار و دوستاني كه تاكنونداشتهايد؛ چه كساني بودند؟
همکاران و دوستان من بهترینها هستند و
کلیه همکارانم بهترین دوستان من هستند؛
با هیچکدام مشکلی ندارم و دوستانی از

آمده با خبر میکند؛ من این نشریه را دوست
دارم و میخوانم و همه شمارههای این نشریه
را از ابتدا تا به امروز جمعآوری کردهام.
یک یادگاری برای ندای فارابی...
آرزوی موفقیت برای کلیه دستاندرکاران
این نشریه خوب و تشکر از اینکه به یاد
کلیه همکاران در هر برههای از زمان هستند
مثل بازنشستگی ،غم از دست دادن عزیزان،
موفقیتها و غیره.
 سخن آخر ...به کلیه همکاران توصیه میکنم قدر همدیگر
را بدانند ،به هم احترام بگذارند و در
هرکاری که باعث خوشحالی و موفقیت
همکار دیگری میشود ،نهایت تالش را
بکنند ،زمان خیلی سریع میگذرد و خیلی
زود دیر میشود پس با هم بودن را دوست
بداریم و قدر یکدیگر را بدانیم.
با امید و آرزوی سالمتی ،خوشبختی و
آرامش در زندگی برای کلیه همکاران ،آنها
را به خدا میسپارم.
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لحظاتی با غفار شمس
همکار بازنشسته بيمارستان فارابي
 در كجا به دنیا آمدید و دوره کودکیتانچگونه گذشت؟
بنده در روستای چلهخانه واقع در شهرستان
سراب به دنیا آمدم و دوران کودکیام در
کنار مادر و پدر و دوستان خوبم به خوشی
گذشت.
 از خانوادهتان بگویید. 3فرزند دارم که  2فرزندم ازدواج کردند و
یکی مشغول به کار است.
 از چه سالی وارد بیمارستان فارابیشدید و در کدام قسمتها خدمت کردید؟
در سال 1370وارد بیمارستان فارابی شدم و
 10سال در اتاق عمل شماره  2کار کردم و
یکسال هم در پاویون رزیدنتها و مابقی
دوران خدمتم در بخش لیزیک بود تا اکنون
که به پایان رسید.
 خوشبختی را تعریف کنید.شکر خدا همسری مهربان و دانا دارم و
طی سالهایی که با هم زندگی کردهایم
خوشبخت بودیم و همیشه شکرگزار الطاف
الهی هستم و با اینکه در اسارت سختی
کشیدم ولی از زندگیام راضیام و احساس
خوشبختی میکنم.
در اوقات فراغت چه میکنید؟بیشتر اوقات به پیادهروی میروم و گاهی نیز
صله ارحام را به جا میآورم.
 در کارهای خانه به همسرتان کمکمیکنید؟
تا آنجا که بتوانم کمک میکنم.

تاکنون به سفر حج مشرف شدید؟خیر
 اهل ورزش هستید؟کمی ورزش میکنم و فوتبال هم دوست
دارم.
 برای بازنشستگی چه برنامهای دارید؟به امید خدا میخواهم در شهرستان زمینی
بخرم و به تفریح بپردازم و مسافرت بروم و
استراحت کنم.
 یک خاطره از دوره خدمتتان برایمانتعریف کنید.

خاطره خاصی ندارم ولی دوران خدمتم به
خوبی و خوشی گذشت.
 نظرتان درباره نشريه نداي فارابيچیست؟
خاطرات دوستان و همکاران چه آنها که
بازنشسته شدند و چه آنها که مشغول به کار
هستند ،در نشریه گنجانده شود.
 و سخن آخر ...حضرتامیرالمومنینعمیفرمایند«:خوشخویی
در سه چیز است :دوری از گناهان ،کسب روزی
حالل و آسان گرفتن بر خانواده».

برای همه همکاران بازنشسته سال 1394
زندگی ،همین مختصر سفره ای است که طعم لبخند را هرروز ،میهمان لبهای خسته ما می کند.
زندگی ،همین سقف کوتاهی است که از قامت درخت های
سیب ،باالتر نمی رود؛ همین درخت هایی که سال هاست
زیر سایه دیوارها قد کشیده اند تا باغچه را برای کوچه
دلتنگ ،تعریف کنند؛ همین کوچه ای که هر صبح ،از عطر
سالم کوچک و بزرگ محل پر می شود؛ همین کوچه ای
که از خانه ما آغاز می شود؛ همین کوچه ای که هر شام،
ما را به مهربانی خانه مان می برد.
همکاران بازنشسته عزیز
از خدمت ،بازنشسته می شوید ولی بی گمان از پرتوافشانی
تجربه باز نمی ایستید...
باید قادر باشید تا با اندیشه بلند ومعنوی خود ،با سربلندی
و افتخار ،آینده زندگی خویش را بسازید.
باید اوج ایستادگی تان را جشن بگیرید و به سوی تقدیر
سبزتان بشتابید؛ این همه تالش بی منت برای آسایش
فرداها را باید جشن گرفت.
تجربیات شما سرمشق همگی ماست ،دوست تان داریم و برایمان کار کردن در کنار شما باعث افتخار بوده و هست...
روزهایتان شاد و سالمت باد!
12
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با همکاران بخش زنان یک

بخش زنان یک با هدف ارائه خدمات درمانی و پرستاری به بیماران
نیازمند به جراحی چشم که نیاز به بستری بیش از  6ساعت در
بیمارستان دارند ،در تمام روزهای هفته فعالیت میکند.
این بخش در طبقه اول ساختمان جدید بیمارستان واقع است و در
حال حاضر با مسئولیت خانم صدیقه آذری اداره میشود.
هم راستا با اهداف مدیران ارشد سازمان مبنی بر کوتاه نمودن زمان
بستری بیماران ،بخش زنان یک تبدیل به بخش بستری جهت
بیماران ارجاعی از کلیه درمانگاههای تخصصی بیمارستان شده
است و بیماران را از کلیه گروه های رتین ،قرنیه ،گلوکوم و اربیت
پذیرش میکند؛ در ضمن بیماران عفونی و غیر عفونی اورژانس و
سلولیت اربیت نیز در صورت عدم وجود تخت در بخش اورژانس
در این بخش بستری می شوند .همچنین بیمارانی که با تشخیص
دیابت ،فشار خون باال یا شرایط خاص دیگر از جمله مصرف
آنتی کوآگولن ها (وارفارین و  ) ...که نیاز به قطع دارو و شروع
هپارین دارند ،در بخش  B1پذیرش میشوند و اجرای پروتکلهای

رد همین زندیکی

درمانی بیماران از  24ساعت تا  3روز قبل از جراحی آغاز میگردد.
بیمارانی که به صورت سرپایی پذیرش و پس از جراحی نیاز به
بستری و مراقبت پس از عمل دارند؛ در بخش پذیرش و بستری
میشوند و روز پس از عمل ویزیت مجدد شده و با ارائه برگه
پیگیری درمانگاهی و پمفلت آموزشی ترخیص میشوند .بدیهی
است که با توجه به پذیرش بیمار از کلیه درمانگاهها و اتاقهای عمل
در بخش بستری ،پرسنل درمانی بخش با تعداد زیادی از روشهای
درمانی مواجه میشوند که انجام آن ،با پیگیری مداوم میسر می شود.
اسامی کارکنان بخش زنان یک به شرح زیر است:
پرستاران :خانم ها سیمین مهرپویا ،زهرا خوشرو ،زهرا کرمانی ،مریم
میرزا احمدی ،نساء اسفندیاری ،زهرا قلیزاده ،اولدوز کاووسی ،بهناز
شجاع (رابط کنترل عفونت) ،سمیه زین العابدین (رابط آموزش
سالمت) ،فرزانه مهدوی ،فاطمه شکارچیان و سمیه ابوالقاسمی؛
کمک بهیار :خانم مریم عمویی و منشی بخش :خانم نفیسه محمدتقی،
خدمات :خانمها قربانی و غالمی و آقایان مالمیر و تقوی.
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مشکل سیستم سرمایش در آغاز فصل گرما
با تالش و پیگیری مستمر مسئوالن برطرف شد

این کاریکاتور براساس ایده ای از دکتر سیدفرزاد محمدی کشیده شده است.

قابل توجه
همکاران بازنشسته
همکاران محترمی که در آستانه بازنشستگی
قرار دارند ،در صورتی که مایلند نشریه ندای
فارابی را پس از پایان دوره خدمت خود
دریافت کنند ،لطفا به دفتر نشریه مراجعه
فرمایند.

فراخوان
مسئوالن محترم واحدهایی که تاکنون در
ندای فارابی ،به معرفی بخش یا واحد تحت
نظارت آنها پرداخته نشده است و تمایل به
معرفی بخش خود دارند با دفتر نشریه یا
خانم نیکبخت (داخلی  )2596تماس حاصل
فرمایند.
14

ندا ی افرابی -اتبستان 1394

ایـده از شــما
تهیه مطلب از مـا

همکاران محترم
اگر ایده یا پیشنهادی دارید ،می توانید آن را با ما
در میان بگذارید تا بتوانیم ایده های شما را در
قالب کاریکاتور ،عکس ،مطلب و غیره آماده کنیم
و برای مطالعه سایر همکاران در ندای فارابی به
چاپ برسانیم.
بدیهی است که نام ارائه دهنده پیشنهاد در کنار
مطلب مربوط درج خواهد شد (به جز در مواردی
که ایشان خود عالقه ای به ذکر نامشان نداشته
باشند).
راه

ارتباطیNeda-farabi@tums.ac.ir :

پر فشاری خون را جدی بگیریم!

آموزش سالمت
زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت

فشارخون نیرویی است که خون را در رگهای خونی جاری میکند.
فشارخون هر فرد همیشه در یک حد ثابت نیست و طی ساعات
مختلف شبانه روز متغیر است .فشارخون سیستولی باالتر از 140
میلیمتر جیوه و فشارخون دیاستولی باالتر از  90میلیمتر جیوه را
پرفشاری خونی میگویند .فشارخونی که جهت ادامه زندگی حیاتی
است ،افزایش بیمارگونه آن میتواند زیان آور و مهلک باشد؛ به همین
دلیل پرفشاری خون را قاتل خاموش نیز مینامند و در صورت تداوم
منجر به عوارض مهلک نظیر سکته مغزی ،حمله قلبی و نارسایی قلبی
و در طوالنی مدت نارسایی کلیهها میشود.
عالیم پرفشاری خون
ممکن است فرد هیچ احساس یا شکایتی از فشارخون باال نداشته
باشد .تنها راه اطمینان از ابتال به فشارخون باال اندازهگیری آن میباشد.
فردی که به فشارخون باال و درمان نشده مبتال است ممکن است

 ورزش منظم اجتناب از مصرف سیگار و الکل کنترل استرس و فشارهای عصبی اجتناب از مصرف داروهای پیشگیری از بارداری بخصوص درافراد باالی  35سال بویژه در افرادی که سابقه پرفشاری خون ،دیابت
و مسمومیت بارداری دارند .توصیههای غذایی جهت پیشگیری و
درمان پرفشاری خون همه سبزیها و میوهها بسیار ارزشمند هستند
ولی در میان میوهها سیب ،پرتقال ،گریپ فروت ،آلو ،انگور ،موز،
انجیر ،هلو ،زردآلو و در بین انواع سبزیها ،مصرف سبزیهای دارای
برگ سبز ،کرفس ،هویج ،سیر ،گوجه فرنگی ،کدو سبز و قارچ در
کاهش پرفشاری خون بسیار موثر هستند .مصرف فرآوردههای لبنی
کم چرب مثل شیر و ماست را افزایش دهید .مصرف نانها و مواد

دچار سردرد ،سرگیجه یا خونریزی از بینی شود.
عواملی که خطر ابتال به پرفشاری خون را افزایش میدهند :جنس
(تا سن  70سالگی شانس ابتال به فشارخون باال در مردان بیشتر
است)؛ نژاد (سیاهپوستان بیش از سفیدپوستان مبتال به فشارخون باال
میشوند)؛ سن (به طور عمومی احتمال ابتال به فشارخون با افزایش
سن بیشتر میشود)؛ وزن (با افزایش وزن ،فشارخون هم افزایش
مییابد)؛ عدم فعالیت جسمانی (شیوه زندگی غیرفعال و بدون تحرک
سبب افزایش احتمال ابتال به فشارخون باال میشود)؛ مصرف زیاد
نمک ،فشارخون را در اکثر افراد باال میبرد؛ رژیم غذایی ناسالم،
رژیم حاوی مقادیر زیاد چربی و مقادیر اندک میوه و سبزی سبب
افزایش خطر ابتال به فشارخون باال میشود؛ مصرف الکل ،مصرف
الکل فشارخون را به طور قابل توجهی افزایش می دهد .اعتیاد به
سیگار ،در زمان کشیدن سیگار افزایش فشارخون را داریم .مصرف
داروهای پیشگیری از بارداری در طول بیش از  5سال مخصوصا در
افراد باالی  35سال باعث افزایش شانس ابتال به بیماری پرفشاری
خون میشود .با تغییرات سالم در شیوه زندگی سبب کاهش شانس
ابتال به پرفشاری خونشوید .برخی از این اقدامات عبارتند از:
 پیروی از یک رژیم غذایی حاوی مقادیر اندک نمک و چربی -کاهش وزن در صورت چاقی

کربوهیدراتی تهیه شده از آردهای سفید و بدون سبوس (تصفیه
شده) را به حداقل برسانید و از نانهای سبوسدار بخصوص حاوی
جو دو سر مثل نان سنگک استفاده کنید .مصرف قند و شکر و سایر
فرآوردههای تهیه شده از آنها مثل نوشابهها ،مربا ،ژله ،شکالت سفید،
کیک و شیرینی را محدود یا حذف کنید .مصرف شکالت قهوهای
تلخ و کم شیرین بالمانع است؛ از مصرف مواد حاوی افزودنیها
و غذاهایی که حاوی مقدار زیادی نمک و ادویه هستند مثل انواع
سوسیس و کالباس ،غذاهای کنسروی ،شور ،ترشی و چاشنیهای
کارخانهای خودداری کنید .چای و قهوه را محدود کنید و تا یک
ساعت پس از صرف غذا چای ننوشید؛ از مصرف نمک و غذاهای
پرادویه بپرهیزید و به جای نمک میتوانید از سبزیهای تازه یا
خشک ،ادویهها (زردچوبه ،دارچین و غیره) پودر سیر ،پیاز و آب
لیموی تازه استفاده کنید .موادی مثل کره ،خامه ،مارگارین ،دنبه،
سسها و روغنهای جامد را از برنامه غذایی روزانه حذف کرده و
به جای آنها از روغن زیتون استفاده کنید .مغزها و دانههای گیاهی
مثل گردو حاوی مواد مغذی بیشماری هستند ،میتوانید از آنها در
رژیم غذایی روزانه بهره ببرید؛ در نهایت استفاده منظم داروهای
تجویز شده توسط پزشک معالج و کنترل منظم و دورهای فشارخون
در کنترل آن بسیار موثر و حیاتی است.
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نسخه ای از طبیعت

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

پیام بهداشتی:
 -1داروهای گیاهی را به صورت طوالنی استفاده نکنید.
 -2اگر همزمان با داروهای دیگر ،داروی گیاهی استفاده می کنید،
حتما پزشک خود را از این موضوع آگاه نمایید.

زوفا

منابع:
 تولید و فرآوری گیاهان دارویی ،دکتر رضا امیدبیگی ،جلد سوم پرورش گیاهان دارویی ومعطر ،مهندس ساسان جعفرنیا و دیگران16
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کارشناسان اعتقاد دارند نوعی طب باستانی رایج در کشور هندوستان
میتواند سبب زیبایی و سفید شدن دندانها شود.
گفتنی است ،مصرف نارگیل یا مسواک زدن با میوه نارگیل در طب
باستانی کشور هندوستان برای سفیدسازی دندانها استفاده میشده
است.
بررسیها نشان می دهند ،سفید کردن دندانها با نارگیل یا روغن آن
سبب افزایش توان محافظتی دندان ها در مقابل پوسیدگی ها میشود.
همچنین خوردن نارگیل یا شستشوی بدن با پوست آن میتواند سبب
تقویت سیستم ایمنی بدن و حفظ زیبایی و جوانی پوستشود.
مصرف نارگیل همچنین میتواند مانع از به وجود آمدن بیماریهای
لثه و حتی بروز خونریزی از لثه شود .افراد بر این اساس میتوانند
هر روز صبح پس از صرف صبحانه ،دهان خود را با نارگیل یا روغن
نارگیل شستشو و ماساژ دهند.
اثبات درستی این شیوه باستانی درمانی در مجله پزشکی با تحقیق
روی  60نفر در رده سنی  16تا  18سال در یک بازه زمانی  30روزه
به دست آمده و منتشر شده است.
بر اساس تحقیقات روغن نارگیل دارای اسیدهای چرب همبند است
که در حدود  50درصد آن را اسید اوریک تشکیل داده است.
اسید اوریک یک ماده با اثرات ضد التهابی و ضد میکروبی است.
کارشناسان برای انجام شستشوی دهان با روغن نارگیل موارد ذیل
را ذکر می کنند.
ابتدا نگه داشتن روغن نارگیل برای حدود  2دقیقه در دهان ،آغشته
کردن تمامی اجزای دهان به آن ،خارج کردن روغن از دهان و در
نهایت شستشوی دهان با آب گرم برای پاک کردن روغن که بهتر
است این کار هنگام صبح صورت گیرد.
کارشناسان همچنین مصرف نارگیل را سبب تقویت دستگاه گوارش،
رفع خستگی ،افسردگی و همچنین درمان زخمهای دهان و دندان و
مانع ایجاد پالک های دندانی میدانند.

http://www.migna.ir/vdcaoone.49n6o15kk4.html

زوفا گیاهی معطر و از تیره نعناعیان است که منشأ آن آسیای صغیر
گزارش شده است و از دریای خزر تا دریای سیاه و مناطق شنی
نواحی مدیترانه میروید.گل های آن به رنگ آبی ،سفید یا صورتی و
به شکل سنبله است .زوفا در سطوح وسیعی در مرکز و جنوب اروپا
و عمدتا در روسیه ،بلغارستان ،مجارستان ،اسپانیا ،ایتالیا ،فرانسه و در
کشمیر هند کشت می شود.
ترکیبات شیمیایی :مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس زوفا
پینوکامفن و ترکیبات پیکر رویشی این گیاه حاوی فالونوئید،
تانن ،مواد تلخ و مواد دیگری مانند دیوزمین ،هیسوپین و ترکیبات
موسیالژی است.
خواص دارویی :زوفا یکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویه ای
است و در اکثر فارماکوپه های معتبر به عنوان دارو یاد شده است.
از نظر طب قدیم طبیعت آن گرم و خشک است؛ از دمکرده پیکر
رویشی این گیاه برای درمان بیماریهای مربوط به دستگاه تنفس
مانند سرفه ،سیاه سرفه ،برونشیت و آسم و به صورت خارجی نیز
به عنوان التیامدهنده زخمها وکوفتگی استفاده میشود .مواد موثره
این گیاه سبب افزایش فشار خون ،هضم غذا و کاهش تورم میشود.
زوفا همراه با برخی گیاهان دارویی دیگر به صورت دمکرده در
سرماخوردگیها مصرف میشود که از اثر بخشی مناسبی برخوردار
است.
به علت شهد فراوانی که در گلهای زوفا ب ه وجود میآید؛ در ردیف
گیاهان مولد عسل قرار دارد .عسل حاصل از آن از کیفیت مطلوبی
برخوردار است؛ با وجود طعم کمی تلخ زوفا ولی به عنوان طعم دهنده
مواد غذایی و همچنین در تهیه سس نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
اسانس زوفا خاصیت ضد قارچی و باکتریایی دارد و در صنایع
کنسروسازی ،نوشابهسازی و در صنایع آرایشی کاربرد فراوان دارد.
احتیاط :مصرف بیش از حد زوفا برای کبد مضر است .خانمهای
باردار نیز از استفاده آن پرهیز نمایند.

با طب باستانی هندوها
دندان های تان را
سفید کنید

30دقیقه تبلت بازی برای
کودکان کافی است!

به گفته محققان استرالیایی استفاده زیاد از تبلتها و گوشیهای هوشمند میتواند بر سالمت کودکان در سنین بزرگسالی تاثیر منفی بگذارد.
محققان میگویند حداکثر زمانی که کودک میتواند صرف استفاده از این فناوریها کند  ۳۰دقیقه است و استفاده بیش از این مدت میتواند
زمینهساز دردهای کمر و گردن در بزرگسالی میشود.
محققان دانشگاه کورتین برای اثبات این قضیه  ۱۵۹کودک را زیر نظر گرفتند که  ۳۰نفر آنها زیر  ۲سال سن داشتند .نتایج بررسیها نشان
داد  ۷۰درصد کودکان میتوانند از تبلت و گوشیهای هوشمند استفاده کنند ۶۰ .درصد کودکان در استفاده از این فناوری زیادهروی میکنند
و  ۱۰درصد بیش از یک ساعت از وقت خود را پای تبلت و گوشی میگذرانند ۴۰ .درصد والدین معتقدند این فناوریها پرستاران نسل
جدید کودکان هستند.
متخصصان هشدار میدهند بیش از  ۳۰دقیقه در روز اجازه ندهید فرزندتان از تبلت استفاده کند .در غیر این صورت در بزرگسالی دچار
مشکالت استخوانی عضالنی چشمی خواهد شد.

انگور قرمز علیه سرطان روده

مطالعات محققان دانشگاه لستر در انگلیس نشان می دهد که یکی از ترکیبات موجود در انگور قرمز به نام رسوراترول از ابتال به سرطان
روده جلوگیری می کند.
انگور قرمز مملو از آنتی اکسیدان است ولی تحقیقات جدید
نشان می دهد که بیشتر خواص این ماده به دلیل ترکیباتی به نام
رسوراترول است که خاصیت ضد سرطانی دارد.
عالوه بر انگور قرمز ،زغال اخته و تمشک نیز دارای این ترکیب
هستند .این ترکیب زمانی تولید می شود که گیاه در برابر حمله
انواع قارچ و باکتری قرار می گیرد.
در ادامه این تحقیقات آمده است که این ترکیب از بیماری های
قلبی جلوگیری کرده و مانع از بروز التهاب در بدن می شود.
در حال حاضر رسوراترول موجود در پوست انگور قرمز یکی از
مکمل های گران قیمت استفاده شده در انواع محصوالت آرایشی
و بهداشتی است و مهمترین ویژگی آن مبارزه با فرآیند پیری
سلول ها ،بویژه سلول های پوست است.
در این تحقیقات آمده است که دوز پایین این ترکیب ،نسبت به دوز
باال اثربخشی بیشتری دارد.
سرطان روده سومین سرطان شایع در جهان و چهارمین علت مرگ
ناشی از سرطان است .بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها ،در سال  2011میالدی  51هزار و  783نفر بر اثر این بیماری
جان خود را در آمریکا از دست دادند.
نتایج این تحقیقات در نشریه  Science Translational Medicineمنتشر شده است.

تاثیر مصرف سیب زمینی سرخ کرده بر کاهش حافظه مردان
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مطالعه محققان نشان می دهد که استفاده از مواد غذایی دارای چربی های ترانس مانند سیب زمینی سرخ کرده و غذاهای آماده سبب
کاهش حافظه مردان جوان و میانسال می شود.
نباتی ،مارگارین ،شیرینی ها،
چربی های ترانس در روغن
غذاهای آماده که با روغن
سیب زمینی سرخ کرده و برخی
دارند.
هیدروژنه پخته می شوند ،وجود
کلسترول بد و کاهش
این چربی ها سبب افزایش
سالمت قلب مضر هستند.
کلسترول خوب شده و برای
چربی برای بهبود طعم،
تولیدکنندگان موادغذایی از این
استفاده می کنند.
بافت و ماندگاری موادغذایی
افزایش بیماری های قلبی
چربی های ترانس عالوه بر
قرار می دهند .محققان
عروقی ،حافظه را نیز تحت تاثیر
داوطلب نشان می دهند
دانشگاه کالیفرنیا با بررسی ۱۰۱۸
مردانی که در رژیم غذایی خود از چربی های ترانس بیشتری استفاده می کنند ،حافظه ضعیف تری دارند.

ایجاد انگیزه مطالعه در کودکان

امروزه نقش کتابخوانی در رشد ذهنی،
اجتماعی و احساسی کودکان اثبات شده
و تحقیقات بسیاری نیز درباره تاثیر کتاب
بخصوص بر رشد و تواناییهای زبانی و
خالقیت کودکان به انجام رسیده است.
کتابخوانی اگر به درستی صورت بگیرد،
میتواند سه نیاز بنیادی کودک را برآورده کند:
نیاز عاطفی ،شناختی و شخصی.

تجربه و احساس امنیت و لذت بردن درکنار
والدین برای او باز آفرینی میشود.
کتاب به عنوان اسباب بازی
کتاب برای خردساالن نقش اسباببازی ایفا
میکند .آنها از کتابهای رنگی و نقاشیدار
خوششان میآید .ارتباط کودک با کتاب ،صرفا
از راه خواندن قصه برای او فراهم نمیشود؛ بلکه
بازی با کتاب ،حتی پارهکردن و خطخطی کردن

ذهن کودک انباشته از مجموعهای از سواالت
و ندانستههاست که برای پاسخ به آنها
بزرگترین منبع اطالعاتی که برای خود در
نظر می گیرد خانواده است ،پس پایهگذاری
این امر یعنی آشنایی با کتاب در ذهن کودک
از همان ابتدا بسیار ساده وموثر است.
از سنین پایین برای او کتاب بخوانید
ابتدا بايد خواندن را برای کودک از سالهای
نخستين تولد آغاز کنيم زيرا کنجکاوی کودک
در سنين پايين ،برای شنيدن و درک مطالب
زياد است .کودک در سنین خیلی پایین
(شیرخوارگی) درکی از معانی واژهها ندارد
ولی از شنیدن صداهای متنوع شما و دیدن
احساسات و عواطف شما لذت میبرد ،پس
با صدای آهسته ،با لحنی گرم و دلنشین ،با
شور و حرارت برای نوزاد کتاب بخوانید؛ با
این کار میتوانید بیش از پیش به او نزدیک
شده (او را بغل کنید) و از کنار یکدیگر بودن
لذت ببرید .وقتی که کودک از سنین پایین با
کتابخوانی آشنا شود ،همراهی شما به او کمک
میکند که بتدریج نسبت به کتاب عالقهمند
شود و بعدها کودک هنگام کتاب خواندن،

صفحهها نیز باعث صمیمیت او با کتاب میشود.
سرگرمی مفید
آنچه توجه کودکان را ب ه خود جلب میکند
پیش از هر ویژگی باید سرگرمکننده باشد.
کودکان با کتابخوانی سرگرم میشوند؛ یک
سرگرمی مفید ،ساده و کم هزینه.
استفاده از ادبیات خاص کودکان
یکی از عوامل موفق در باال بردن روحیه
کتابخوانی در کودکان ،ادبیاتی است که بتواند
جذاب و پویا باشد و کودک را به مطالعه
جذب کند .ادبیات کودکان شامل بخشی از
فرهنگ شفاهی عامه مانند الالییها ،قصهها،
داستانها ،نمایشنامهها ،شعرها و نوشتههای
غیر داستانی در زمینه دین ،دانش اجتماعی،
علم ،هنر وسرگرمی است؛ البته به شرط آنکه
هدف آموزش مستقیم به کودک نباشد چرا که
کودک تا هفت سالگی نباید به طور مستقیم
آموزش ببیند.
ادبیات کودکان با درک و فهم ،زبان و بیان
و تخیل و تجربههای کودکان متناسب است.
تصویر و تصور در ادبیات کودکان اهمیت
باالیی دارد و همیشه بخشی از پیام توسط
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حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان
تصاویر منتقل میشود؛ از مهمترین این
ویژگیها میتوان به ریتم کلمات در ادبیات
کودکان نیز اشاره کرد.
مانند شخصیتهای داستان رفتار کنید
زمانی خواندن یک کتاب برای کودک
خوشایند و لذتبخش است که موجودات
خیالی داستان به پرواز در آیند ،قطارها به
صورت واقعی حرکت کنند و صدا بدهند
و خرگوشها در زیر نور ماه به خواب
بروند .هنگامی که برای کودک خود کتاب
میخوانید فرصت پیدا میکنید تا با صداهای
موجودات و شخصیتهای داستانی سخن
بگویید ،تخیلی رفتار کنید و حتی مانند یک
کودک باشید؛ به عبارت دیگر از شخصیت
واقعی خود خارج شده و مانند شخصیتهای
داستانی رفتار کنید .شما تصمیم میگیرید
که چقدر هیجانزده باشید ،شادی کنید یا
غمگین و حتی عصبانی شوید.
بلند خوانی
برایش بلند کتاب بخوانید .میتوانید کتابهایی
را که خواندن آنها برای خودش آسان نیست،
بلندخوانی کنید .هیچ محدودیت سنی برای
کتاب خواندن والدین برای کودک وجود ندارد.
همه چیز بخوانید
کودکان را وارد فعالیتهایی کنید که خواندن،
بخشی از آن است .کارهایی مانند آشپزی ،با
خواندن دستورهای آشپزی و برچسب ها یا
خواندن نقشهها ،نشانهها و راهنماها هنگامی
که به مسافرت میروید و پیگیری اخبار
روزانه با خواندن نشریهها و روزنامهها.
درباره کتاب صحبت کنید
خواندن کتاب برای کودک و بعد صحبت
کردن درباره آن اهمیت زیادی دارد .وقتی
فرزندتان درباره کتاب صحبت میکند؛ با دقت
زیادی به حرفهایش گوش کنید و نسبت به
برداشتهایش رفتاری محترمانه داشته باشید.
اگر بچهها موفق به گفتوگو با بزرگترها
بشوند و بتوانند به راحتی برداشتهایشان را از
آنچه خواندهاند بیان کنند ،میتوان گفت عادت
به مطالعه در آنها در حال شکلگیری است؛
با پرسیدن سوال درباره آنچه کودک خوانده
یا شما برایش خواندهاید تخیلآنها را تقویت
کرده ،توانایی تحلیل و تفسیرشان را بیشتر کنید.
میتوان پرسشهای زیر را از کودک پرسید:
 «به نظر تو کتاب میخواست چه چیزیبه ما بگوید؟»
 «تو از این کتاب چه نتیجهای گرفتی؟» «از کدام بخش کتاب بیشتر خوشت آمد؟»« -بیشتر از کدام شخصیت خوشت آمد؟»

 «اگر تو این کتاب را مینوشتی ،دوستداشتی چطور تمامش کنی؟»
زمان کتاب خواندن
 5تا  10دقیقه کتاب خواندن را برایکودکان  2تا  3ساله
 10تا  15دقیقه را برای کودکان  3تا  4ساله 20دقیقه برای کودکان پیش دبستانی وکالس اول
 25دقیقه برای دانش آموز کالس دوم 30دقیقه برای کالس سوم 40دقیقه برای کالس چهارم ابتداییتبادل کتاب
با او به تبادل کتاب بپردازند و با دوستان
و آشناهایی که کودکان هم سن وسال شما
دارند ،ارتباط گرفته و اجازه دهید بچهها
کتابهایشان را به هم قرض بدهند.
تکرار مطالب
بچه ها عاشق شنیدن قصه های تکراری
هستند .تکرار کردن مطالب باید به طور منظم
باشد يعنی خواندن روزانه (حتی چند بار در
روز) و مخصوصا زمانهای فراغت يا هنگام
خواب برای کودکان .در اين جريان مطالب يا
داستانهايی که تکرار میشوند ،اثر مضاعفی در
جذب وعالقه مند شدن آنها به خواندن دارد.
زيرا با تکرار مطالب ،معنی داستان کامال مفهوم
میشود .چرا که مغز انسان از تکرار لذت میبرد
و همین که کودک میتواند حدس بزند بعد
از این چه اتفاقی میافتد برایش لذت بخش
خواهد بود .نگران نباشید دوباره خوانی یا چند
باره خوانی به یادگیری کودک کمک میکند.
خواندههای خود را ثبت کنید
به فرزندتان کمک کنید تا فهرستی از
کتابهایی که خوانده است تهیه کند .این کار
میتواند با نوشتن عنوان کتاب ،نام نویسنده و
نگارش متن کوتاهی درباره کتاب انجام شود.
بازی با کلمات
با کلمات هم وزن بازی کنید :گرم و نرم/
خانه و دانه /سینا و مینا /زری و پری /انار و
خیار  /خیابان و بیابان /سنگ و زنگ .مثال
به او بگویید حاال من می گم شانه تو یک
کلمه پیدا کن که مثل اون باشه /لغات جدید
را برایشان معنی کنید  .نوعی بازی با کلمات
تکرار کلماتی است که اشتباه میشوند مثال
«کشتم شپش شپش کش شش پا را».
اسم فامیل
با کودکان خود بازی اسم فامیل انجام دهید
و اوایل به آنها کمک کنید تا این بازی برای
آنها خوشایند شود .کلماتی که با حروف
مشترک شروع میشوند را با آنها بازی کنید
مثال ببین سارا اسم این هم مثل اسم تو با
حرف سین شروع میشود.
محدود کردن وسایل الکترونیکی
با محدود کردن وسايل صوتی يا الکترونيکی
مثل تلویزیون ،ويدئو ،رايانه و غیره ،البته
به گونه ای که مثال برای دیدن یک برنامه

تلویزیونی ،خواندن یک کتاب ضروری است،
میتوان انگیزه بیشتری را در کودک ایجاد کرد.
اختصاص زمان زیاد برای تماشای تلویزیون یا
انجام بازیهای رایانهای ،عالوهبر اینکه فرصت
مطالعه را از کودک میگیرد ،باعث کاهش
تواناییهای ذهنی وی در انجام اموری میشود
که نیازمند صرف توجه و دقت باالست.
ایجاد انگیزه درونی با کتاب مورد عالقه
کودک
سعی کنيد انگيزه درونی را با تهيه کتابهايی که
بيشتر مورد عالقه فرزندتان است ايجاد کنيد .به
طور مثال کتابهايی که دارای تصاوير جذاب ويژه
کودکان يا موزيکال می باشد ،به ياد داشته باشيد
انگيزههای درونی قویتر از انگيزههای بيرونی،
(جايزه دادن يا برقراری مسابقه و غیره) است.
بردن کودک به کتابخانه
در راستای ايجاد انگيزه میتوانيد فرزندتان را
با خود به کتابخانه ببريد ،مطمئنا تنوع کتابها
و محيط مناسب کتابخانه در او کشش درونی
ايجاد ميکند و چه بسا کودک تقاضای عضو
شدن در کتابخانه را به شما پيشنهاد دهد.
ساختن کتاب
میتوانيد به همراه فرزندتان کتابی درست
کنيد ،به اين صورت که عکسهای مورد
عالقه او ،تصاوير جالب ،مجلهها ،گلها و
حيواناتی که از تکههای پارچه بريدهايد و
آدمکهای کاغذی بچسبانيد؛ در اين صورت
عالقه او به کتاب ،دو چندان خواهد شد.
خلق داستان توسط کودک
یکی از روشهایی که کودک به کتاب
عالقهمند میشود این است که از او بخواهیم
داستانی را خود خلق کرده و آن را برای شما
بخواند و شما نیز آن را برای او نوشته و
برای دیگران بخوانید .به یاد داشته باشید که
داستانهای کودکان نباید حتما معنیدار باشند.
 «دوست داری در مورد اتفاقی که براتافتاد داستانی بنویسیم؟»
کابوسهای کودک خود را به داستان
تبدیل کنید.
آیا تا به حال خواب دیدی؟ چه شکلی بود؟
دوست داری درموردش داستانی بگی؟
اختصاص یک طبقه از کتابخانه به کودک
نکته ديگری که به کودک انگيزه کتاب
خواندن و کتاب خريدن میدهد ،اين
است که يک قفسه از کتابخانه منزل را به
کودکتان اختصاص دهيد؛ به اين ترتيب
عالوه بر شاد کردن او و احترام گذاشتن به
فرزندتان ،اهميتی را که به کتاب خواندن او
میدهيد را خاطر نشان کنيد.
آنها را با نویسندگان کتاب آشنا کنید
بردن کودک به نمایشگاههای کتاب ،آشنا
کردن وی با نویسندگان و تبادل جمالتی بین
او و نویسنده و سرانجام گرفتن امضا برای
کودک در صفح ه اول کتاب ،میتواند تاثیر
مثبتی در دوستی او با دنیای کتاب داشته باشد.

مسابقه کتابخوانی برگزار کنید
يکی از فعاليتهای شاد و سرگرم کننده،
مسابقه کتابخوانی است .به اين ترتيب که چند
تن از اعضای خانواده و همساالن ،میتوانند
کتابی را مطالعه کنند و در پايان هفته ،خالصه
آن را برای يکديگر بازگو کنند.
زنگ کتابخوانی
ایجاد جو مطالعه در خانه ،کتابخوانی پدر
و مادر ،تامین سکوت الزم برای این کار،
گفتوگوی زن و شوهر درباره کتابها و
نویسندهها و نیز وجود کتابخانه در منزل،
اهمیت بسزایی در توجه کودک به کتاب دارد.
اگر اعضای خانواده در یک ساعت معین
تلویزیون خاموش ،تلفنهای خاموش و به
مطالعه کتاب یا روزنامه بپردازند ،هم موفق
به کاهش رابطه کودک با تلویزیون خواهند
شد و هم به ایجاد عادت کتابخوانی در
کودک کمک خواهند کرد.
اختصاص  15دقيقه «زنگ کتاب» در روز
یا شب میتواند يک برنامه کامال عملی و
تشويقی برای کودکان باشد؛ به اين ترتيب
که اعضای خانواده در فرصت مناسب ،مثال
شبها قبل از خواب ،در مکان مشخص
جمع شوند و به طور جمعی کتاب بخوانند
و سپس با هم به تبادل نظر بپردازند.
آفرینش فضا
بچه ها برای خواندن به مکانهای امن و راحت
نیاز دارند .بعضی ها دوست دارند زیر اشیا دراز
بکشند .اگر میتوانید مکانی در خانه به عنوان
کتابخانه کنار بگذارید تا بچه ها برای خواندن
در آنجا آزاد باشند .صندلیهای نرم یا حتی
وسایلی مثل چادر اسباب بازی عالی هستند.
رفتن به کتابفروشی
خرید روزنامه و مجله به صورت مرتب و
خواندن آن در منزل ،از منظر الگو قرار گرفتن
والدین اهمیت دارد .مطلع کردن فرزند از
آندسته از اخبار یا مطالب روزنامهها که میتواند
برایش جذاب باشد نیز عالق ه وی را به خواندن
افزایش خواهد داد .حداقل ماهی یک بار به
کتابفروشی یا نمایشگاههای کتاب بروید و اگر
کودک خواندن کتابهای خود را تمام کرده،
اجازه دهید کتابهای جدیدی خریداری کند.
داستانی که پایانش باز است
داستان دنباله داری را برای کودک بخوانید
و بگذارید بچه ها ادامه داستان را خودشان
تصور کرده و اضافه کنند.
نقاشی تخیلی از قصهای که خوانده شد
شیوه دیگر در ایجاد حس هیجان و لذت
به مطالعه این است که از کودک بخواهید
نقاشی آنچه را برایش خواندهاید ،بکشد.
نقاشی تخیل کودک را تقویت میکند.
تماشای نقاشیهای کتاب قصه به همراه
کودک و تعریف قصه از روی تصاویر نیز
برای او جذابیت زیادی دارد و باعث افزایش
عالقهاش به کتاب میشود.
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خـستگـی چـشـم

خود مراقبتی چشم

دکتر سیدفرزاد محمدی -هانیه دلشاد
مدیر برنامه ملی پیشگیری از نابینایی و سالمت چشم وزارت بهداشت -پرستار و پژوهشگر

قسمت دوم

یک چشم خوب چشمی است که خوب ببیند اما احساس نشود ،مانند
تپیدن قلب و نفس کشیدن که حسنشان در حس نشدن آنها است.
زندگی امروزی ما بسیار به بینایی وابسته است؛ برای دیدن تلویزیون،
کار با رایانه و تلفن های همراه ،رانندگی و برای مطالعه و سال های
طوالنی تحصیل که بخش گسترده ای از زندگی ما را به خود
اختصاص می دهند ،نیاز به دید خوب و راحت داریم.

می دهیم (مانند تنظیم دوربین عکاسی برای وضوح فواصل مختلف).
ضعف این عملکرد در سنین  40تا  50سالگی شروع می شود؛ به این
وضعیت پیرچشمی گفته می شود که با تجویز عینک های مطالعه،
درمان می شود اما صرف انجام کار چشمی طوالنی مدت حتی در
فرد جوان هم می تواند خستگی یا حتی اسپاسم تطابقی ایجاد کند که
به نوبه خود ،گرفتگی و خستگی چشم ایجاد می کند.

ما به  4دلیل عمده می توانیم دچار خستگی چشم شویم:
 .1اختالل انکساری اصالح نشده یا عینک قدیمی یا نادرست؛ دیدن
به قصد انجام کار چشمی ،نیازمند وضعیت اپتیکی (انکساری) سالم
است .بنابراین اگر فردی آستیگماتیسم ،دوربینی یا آستیگماتیسم
نامنظم (مانند قوز قرنیه) درمان نشده داشته باشد؛ هنگام انجام کار
چشمی طوالنی و جدی ،دچار گرفتگی و خستگی چشم و نوسان دید
میشود .حتی ممکن است دید شما کامل و اصطالحا «ده دهم» باشد
اما نیاز به عینک داشته باشید .گاهی به دلیل کج شدن دسته عینک ،در
صورتیکه اصالح قابل توجه آستیگماتی روی عینک داشته باشیم ،این
حالت پیش میآید زیرا زاویه اصالح مختل شده است.
 .2اختالل در الیه اشکی چشم و خشکی آن؛ وقتی کار چشمی
انجام می دهیم ،دفعات پلک زدن چشم ما به طور متوسط به یک
سوم کاهش می یابد .این موضوع باعث تبخیر الیه اشکی روی
سطح چشم می شود که هم موجب کاهش کیفیت دید می شود و هم
خستگی چشم را در پی دارد.
 .3اختالالت هماهنگی عضالت چشم؛ در زمان کارهای چشمی،
فعالیت گسترده و پویایی جهت هماهنگی حرکات دو چشم صورت
می پذیرد و حتی اختالل کم هماهنگی عضالت چشم (بویژه در
ارتباط با عضالت مایل و باال و پایین برنده چشم) ،در کار چشمی
طوالنی مدت ،موجب خستگی عضالت و گرفتگی چشم می شود.
 .4اختالالت تطابقی و پیرچشمی؛ ما برای دیدن فاصله های مختلف،
تطابق می کنیم :قدرت عدسی طبیعی داخل چشم خود را تغییر

مراجعه به چشم پزشک و کارشناس بینایی سنجی جهت بررسی از
نظر خطای انکساری ،اختالل هماهنگی و تعادل عضالت چشم و
پیرچشمی ضروری است.
یک حالت استثناء هست که شخصا می توانید عینک مطالعه (درباره
پیرچشمی) تهیه کنید .در صورتی که دید خوبی برای دور دارید (به
عنوان مثال دید واضح و راحت برای طوالنی مدت برای خواندن
زیرنویس تلویزیون دارید) ،می توانید با مراجعه به داروخانه ،عینک
مطالعه استاندارد آزمایش و خریداری کنید؛ پایین ترین نمره عینکی
که برای خواندن متن معمول روزنامه نیاز داشتید.
کاهش کارهای چشمی ،استراحت دادن به چشم (بستن چشم ها،
نگاه کردن به دور دست و برخاستن از صندلی و قدم زدن) ،پلک
زدن فعاالنه و تهویه مناسب محل زندگی و کار (و افزایش نسبی
رطوبت آن و قرار نگرفتن در معرض مستقیم باد) موجب کاهش
عالیم خستگی و خشکی چشم می شود.
قطرههای اشک مصنوعی را بدون نیاز به نسخه میتوانید خریداری کنید
و هر  2تا  4ساعت ضمن فعالیت چشمی بچکانید .در دفعات بیشتر و
مزمن چکاندن ،بهتر است از قطره اشک مصنوعی روزانه استفاده کنید.
در نظر داشته باشید که خشکی چشم می تواند عالمتی از یک
بیماری خود ایمنی نیز باشد و بدون انجام کار چشمی برای فرد
ایجاد ناراحتی نماید.
در راهنمای جداگانه ای در سری خود مراقبتی ،با عنوان «بیماری
التهابی لبه پلک و خشکی چشم» بیشتر به دلیل دوم می پردازیم.
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لفظ اعتیاد ،بیشتر تداعیگر اعتیادهای سنتی مانند اعتیاد به مواد مخدر
است اما اعتیاد به اینترنت ،وجه جدیدی از اعتیا د است .گسترش
رایانههای شخصی و افزایش اتصال به اینترنت در خانه و محل کار،
منجر به ظهور معضلی به نام «اعتیاد اینترنتی» شده است؛ به طوری که در
پی استفاده روزافزون کاربران از اینترنت و زندگی در فضای مجازی به
مدت طوالنی ،نوعی وابستگی کاذب به آن پیدا کرده که دیگر رهایی از
آن ،امری دشوار است .اعتیاد به اینترنت ،اصطالحی بود که برای اولین
بار «اورلی» آن را به کار برد .اعتیاد به اینترنت نوعی اختالل است که
فرد ،صفحه رایانه یا گوشی همراه را جذابتر از واقعیت زندگی روزمره
می بیند؛ به نظر میرسد هر کسی که رایانه دارد ،در معرض اعتیاد است
ب پذیری بیشتری دارند.
اما افراد خجالتی ،تنها و بی حوصله ،آسی 
اعتیاد اینترنتی شامل اعتیاد به اتاق های گفتگو ،وب گردی بی هدف
و شبکه های اجتماعی می شود که مانند دیگر اعتیادها ،فرد معتاد را
از خانواده و اطرافیانش و ارتباط واقعی دور می سازد؛ به طوری که
می تواند موجب تخریب روابط ،احساسات و در نهایت ،سالمتی
روان فرد شود.
زیاده روی در استفاده از اینترنت ،می تواند برای سالمت فکری
و فیزیکی کاربر خطرناک باشد .فقدان روابط پایدار و صمیمی با
دیگران ،نداشتن اعتماد به نفس و به طور کلی شکست در عرصه های
گوناگون زندگی ،زمینه را برای اعتیاد افراد فراهم می کند.
ی است که انگیزه
پژوهش «یانگ» ،یکی از معدود پژوهش های تجرب 
افراد را از اعتیاد به اینترنت ،به طور همه جانبه ارزیابی کرده است.
این پژوهش نشان داد یکی از انگیزه های اصلی این نوع ارتباط ها،
ی است .حمایت اجتماعی با
به دست آوردن حمایت های اجتماع 
ارتباط اینترنتی ،زودتر و آسان تر به دست می آید؛ با ورود به اتاق
گفتگو میان اعضا در فضای اینترنت ،نوعی همسانی و آشنایی پدید
می آید که دارای ارزش ها ،معیارها ،زبان ،نشانه ها و نوآوری های
ویژه است و همگان با این هنجارها ،همنوایی می کنند؛ در این فضا،
بسیاری از اطالعات شخصی میان افراد رد و بدل می شود ،بدون
اینکه احساس ترس ،طرد شدن و قضاوت وجود داشته باشد .ایجاد

این نوع ارتباط ،پویایی گروهی و حمایت اجتماعی پدید می آورد.
این گونه حمایت های اجتماعی در گذشته با شبکه همسایگی و
پیوندهای دوستانه به دست می آمد اما امروزه به دلیل شرایط جدید
زندگی –بویژه در شهرها و موقعیت های آپارتمان نشینی– تا حد
زیادی از دست رفته است؛ از این رو افراد می کوشند آن پیوندها را
از طریق سرگرم شدن با اینترنت و روابط اینترنتی جبران کنند؛ البته
آسیب پذیری در این گونه شرایط بیشتر است و با گذشت زمان ،چه
بسا اعتیاد به اینترنت را در پی داشته باشد.
برخی پیامدهای منفی اعتیاد به اینترنت بر اساس یافته های «گلدبرگ»
عبارتند از:
 دگرگونی شدید در سبک زندگی به منظور گذراندن زمان بیشتریدر شبکه
 کاهش کلی فعالیت های بدنی بی توجهی به سالمت فردی و در نتیجه پرداختن به سرگرمی هایاینترنتی
 دور شدن از فعالیت های مهم زندگی کمبود خواب یا تغییر الگوهای خواب برای گذراندن زمان بیشتریدر شبکه
 کاهش معاشرت و در نتیجه از دست دادن دوستان ) 7غفلت از خانواده
 ) 8بی توجهی به مسئولیت های شغلی و شخصی
پژوهش های جدیدتر ،نشان می دهد افزون بر اینکه اعتیاد به
اینترنت ،نوعی بیماری یا آسیب روانی است ،پدیده ای فراگیر و
مزمن شمرده می شود که با خسارت های جدی و جبران ناپذیر
جسمانی ،خانوادگی ،شغلی ،اجتماعی و روانی همراه است.
مهمترین پیامدهای اعتیاد به اینترنت با توجه به شدت آن ،عبارتند از
افسردگی ،گوشه گیری و انزوا ،اختالل در میزان خواب و زمان آن،
خستگی بیش از حد ،فشارهای روانی ،از دست دادن فرصت های
شغلی ،اختالل در روابط میان فردی ،اختالفات خانوادگی ،مشکالت
درسی و افکار پرخاشگرانه.

ع کاسخاهن

نقش نور در عکاسی

اهمیت نور در عکاسی تا جایی است که بسیاری از بزرگان عکاسی،
پس از سال ها تجربه و خلق آثار متعدد ،با تاکید بر نقش نور ،سعی
در گسترش درک و دانش خود در این زمینه را دارند که در اینجا به
بررسی این موضوع مهم میپردازیم .نور به عنوان اصلیترین مولفهای
که دیدن را میسر می کند ،در ثبت تصویر نیز نقش اساسی دارد .فارغ
از هر نوع گرایشی در عکاسی ،شاید بتوان نور را ابتداییترین عامل
قابل توجه در عکاسی دانست.
نوربه تنهایی شامل ویژگیهایی است که در خلق تصویر نقش تعیینکنندهای
ایفا میکند .ویژگیهایی که در عکاسی با واژههایی چون رنگ نور ،تیزی و
نرمی ،زاویه نور و شدت نور (میزان نور ورودی) عنوان میشوند.
در این بخش با تنظیماتی آشنا میشویم که در اغلب دوربینهای
عکاسی از دوربینهای حرفهای تا دوربینهای موبایل مورد استفاده
قرار میگیرند و امکاناتی را در زمینه برخی ویژگیهای نوری در
اختیار عکاس قرار میدهند.
تاثیر میزان نور در ثبت تصویر
ابتداییترین عاملی که عکاس باید بدان توجه داشته باشد« ،میزان نور»
موجود روی سوژه است زیرا اگر میزان نور از حدی بیشتر یا کمتر
باشد ،تصویر سوژه ثبت نخواهد شد .نور بازتابیده شده از سوژه پس
از عبور از اجزای دوربین ،در نهایت با تاثیر روی صفحه حساس،
تصویر سوژه را ثبت میکند .نور بازتابیده شده ،صفحه حساس را
متاثر نخواهد کرد مگر اینکه میزان مناسبی از نور را دریافت کند .اگر
این نور از حد استاندارد کمتر باشد ،تصویر سوژه ،سیاه یا بسیار تیره
میشود؛ حال اگر میزان نور ورودی به دوربین از حد استاندارد بیشتر
باشد ،تصویر سوژه سفید یا بسیار روشن خواهد شد.

نورسنج
اکنون سوال اینجاست که چگونه میتوان میزان نور مناسب را تشخیص
داد یا حتی کنترل کرد؛ در ابتدای ظهور عکاسی ،تشخیص میزان نور
مناسب تا حدود زیادی به تجربه و مهارت عکاس وابسته بود .پس از
اختراع وسیلهای به نام «نورسنج» (از بزرگترین انقالبها در عرصه
عکاسی) ،تشخیص میزان نور کافی
بسیار سادهتر شد .امروزه نورسنج در
اکثر مواقع فرآیندهای عکس برداری،
چه با تنظیمهای دستی چه به صورت
خودکار ،مورد استفاده قرار میگیرد.
چگونگی عملکرد نورسنج به این
شکل است که با سنجش میزان نور
تابیده شده به سوژه یا نور بازتابیده
شده از آن ،عدد مناسب دیافراگم و
سرعت شاتر براساس  ISOمشخص
میشود .اصطالحات «دیافراگم»،
«سرعت شاتر» و « »ISOدر ادامه بحث ،تشریح خواهند شد.
امروزه بسیاری از دوربینها ،خود مجهز به نورسنج داخلی هستند که
نحوه عملکرد آن در بخش «نورسنجی خودکار» مورد بررسی قرار
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خواهد گرفت اما نورسنجهای دستی که به صورت مستقل از دوربین
قابل استفاده هستند ،به دو نوع عمده تقسیم میشوند که نورسنجهای
دستی امروزه اغلب هر دو نوع را در خود جای دادهاند.
 نورسنج انعکاسی :در این نوع با نشانه گرفتن نورسنج به سمتسوژه ،نور بازتابیده شده از آن خوانده میشود.
 نورسنج اتفاقی :در این نوع نورسنج از محل سوژه به سمت دوربیننشانهروی میشود تا میزان نوری که به موضوع تابیده میشود را
بخواند .این نوع نورسنج ،با حباب سفیدی که روی آن قرار می گیرد
(جهت دریافت نور از جهات مختلف) به راحتی شناخته میشود.
نورسنجها میتوانند برای خواندن نور اتفاقی ،انعکاسی (به صورت
کلی یا نقطهای) و نور فلش ،به صورت مستقل یا یکجا طراحی شوند.
سرعت شاتر
در دوربین ،میزان نوری که به نگاتیو یا به صفحه حساس میرسد با
دو عامل یعنی سرعت شاتر و دیافراگم کنترل می شود .یکی از این
عوامل مدت زمانی است که نور از سوژه به صفحه حساس میتابد؛
هر چه این مدت زمان بیشتر باشد ،طبیعتا میزان نوری که به صفحه
حساس میتابد نیز بیشتر خواهد بود .این مدت زمان با دریچهای به
نام شاتر تنظیم میشود .اگر چه شاترها اشکال مختلفی دارند (مرکزی،
تیغه ای ،پرده ای و )...اما دارای کاربرد مشابهی جهت تنظیم مدت زمان
ورود نور به دوربین هستند .شاتر مرکزی یا پرهای در لنز قرار دارد و
شاتر پرده ای (افقی ،عمودی ،پارچه ای ،تیغه ای) در دوربین قرار دارد.
گاهی به علت کمبود نور روی موضوع ،مجبور میشویم از
سرعت های پایین استفاده کنیم به این معنی که دریچه شاتر به مدت
طوالنی باز میماند .طوالنی شدن زمان نوردهی ،احتمال مات شدن
عکس را به علت حرکت دوربین یا حرکت خود سوژه باال میبرد.
بنابراین توصیه میشود در سرعتهای خاصی عکاس از سه پایه
استفاده کند یا سوژه بیحرکت باشد تا عکس به این علت مات نشود.
اعدادی که هیچ نشانهای به همراه ندارند نمایشگر کسری از ثانیه
هستند؛ مثال سرعت  ۱۵یعنی زمان نوردهی برابر یک پانزدهم ثانیه
و سرعت  ۱۰۰۰یعنی زمانی برابر یک هزارم ثانیه .هر کدام از این
اعداد را یک پله ،گام یا به اصطالح رایج تر استاپ ( )Stopمی گویند.
در بعضی از شرایط ،سرعتهای بسیار پایین و نوردهیهای طوالنی
در حد ساعت مورد نیاز است؛ در چنین شرایطی در اکثر دوربینها
و در قسمت تنظیم سرعت ،گزینهای به نام سرعت  Bوجود دارد
که تنظیم سرعت را به صورت دستی در اختیار عکاس قرار میدهد.
وقتی از سرعت  Bاستفاده میشود تا زمانی که عکاس کلید شاتر را
فشار میدهد ،دریچه شاتر هم باز است .کلید شاتر به زبان ساده همان
دکمهای است که عمل عکسبرداری را انجام میدهد .عملکردهایی
روی بعضی از دوربینها یا تجهیزات جانبی وجود دارد که میتواند
کلید شاتر را قفل کند و عکاس دیگر نیازی به نگه داشتن کلید شاتر
به صورت دستی و مداوم نخواهد داشت.
با ظهور دوربینهای متنوع و خصوصا دیجیتال ،سرعت شاتر با اعداد
مختلفی روی دوربینها نشان داده میشوند اما آنچه حائز اهمیت
است؛ این است که وقتی عدد تقریبا دو برابر میشود (سرعت یک
استاپ افزایش مییابد) ،میزان نور ورودی هم دو برابر میشود؛ مثال
نور ورودی یک ثانیه نصف نور ورودی دو ثانیه است و نور ورودی
سرعت  ۵۰۰دو برابر سرعت  ۱۰۰۰میباشد.
گاهی الزم است عکاس با انتخاب سرعتهای پایین به صورت
آگاهانه یا با منظوری خاص ،جلوههایی چون ماتشدگی و کشیدگی
در تصویر را ایجاد کند .این تاثیرات قادرند جلوههای هنری و بصری
زیبا یا احساس حرکت و غیره را به بیننده القا کنند.

البته سرعتهای بسیار باالی شاتر نیز میتوانند در ایجاد جلوههای
هنری و مفهومی نقش داشته باشند؛ مانند عکاسی از لحظه برخورد
تیر با یک جسم در حال شکستن.

از مواردی که عکاس باید به آن دقت کافی داشته باشد حداقل
سرعت مطمئن برای عکاسی روی دست است .بدین معنی که با
چه سرعتی میتوان روی دست عکاسی کرد بدون اینکه حرکات
ناخواسته و لرزش دوربین در عکس ثبت شود .این حرکات ناخواسته
میتواند ناشی از لرزش و حرکاتی باشد که توسط عکاس به دوربین
منتقل میشود و عمدهترین راه جلوگیری از آن افزایش سرعت شاتر
یا استفاده از سه پایه است (البته گاهی عکاس آگاهانه تمایل دارد که
اثر حرکات دوربین در عکس ثبت شود).
دیافراگم
دیافراگم دریچهای است که معموال روی لنز تعبیه شده و میزان
گشادگی آن با میزان نور ورودی به دوربین ارتباط مستقیم دارد؛ هر
چه دریچه دیافراگم تنگ تر باشد ،حجم نور ورودی نیز کمتر خواهد
بود .اعداد (استاپهای) رایج در دیافراگم عبارتند از 1.4 :و  ۲و ۲.۸
و  ۴و  ۵.۶و  ۸و  ۱۱و  ۱۶و  ۲۲و  ۳۲و...
همان طور که مشاهده میشود ،اعداد یکی در میان ،دو برابر میشوند؛
با باال بردن هر استاپ دیافراگم ،نور ورودی نصف میشود یعنی هر
چه عدد دیافراگم باالتر رود ،دریچه آن تنگتر خواهد بود؛ لذا در
اعداد فوق ۱.۴ ،بیشترین گشادگی را داراست.

محمدحسین خوش زبان
مسئول سمعی بصری

فناوری
نتیجه نیاز بشر

فناوری ،راهکارهای به کار بردن ابزار ،دستگاهها ،مواد و فرآیندهایی
برای گرهگشایی دشواریها است .اگر چه به نظر میرسد که فناوری
کلمهای مدرن و جدید باشد اما در واقع قدمتی به طول حیات انسان
دارد و به همین دلیل از دانش و مهندسی دیرینهتر است .فناوری
اغلب به نوآوریهایی اشاره دارد که از اصول تازه یافته دانش بهره
میگیرند و از همین رو است که فناوری تنها منحصر به فناوریهای
الکترونیکی نمیشود و در دورههای بسیار کهن هم میتوان نمونههایی
از آن مانند اختراع چرخ ،تیر و کمان و غیره را شاهد بود.
هر انسانی بدون در نظر گرفتن میزان سواد میتواند دست به ایجاد
فناوری بزند ،زیرا فناوری ورای سطح سواد است اما باید در نظر
داشت که هر فناوری باید با علم ،حرفه و تجهیزات همراه باشد،
فناوری تسلط و مهارت یک انسان را در انجام دادن کاری نشان
میدهد ،بشر در به وجود آوردن فناوری میتواند از طبیعت نیز بهره
بگیرد؛ به طور مثال ساخت فندک نتیجه نگاه و الهام از سنگهای
آتشزنه بود.
آنچه که موجب میشود فناوری به وجود آید ،نیازهای بشر است ،هر
ایدهای میتواند به ظهور یک فناوری منجر شود .فناوریها بر اساس
قدمت به  3گروه قدیم ،جدید و نوظهور تقسیم میشوند ،فناوری
قدیم شامل اکتشافات اولیه بشر چون استخراج نفت ،اختراع چرخ
چاه و امثالهم میشود؛ فناوری جدید شامل کارهای نسبتا نوین مانند
طراحی خودرو ،صنعت نشر و غیره میگردد و فناوری نوظهور هم
فعالیتهایی چون نانو و انرژی هستهای را در بر میگیرد.
فناوری جزیی از اصول زندگی است که به پیشرفت و تکامل آن
کمک میکند و برای داشتن یک زندگی معمولی نمیتوان از آن چشم
پوشید .استفاده از فناوری به تولید منجر خواهد شد و به انسان برای
شناخت پیرامون خود و بهرهگیری از آن کمک بسزایی خواهد کرد.
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تابسـتان و گـرمـازدگـي
با شروع فصل تابستان ،بيماري هاي مرتبط با فصل گرما افزايش
مي يابد و يکي از مهمترين اين بيماري ها ،گرمازدگي است.
گرمازدگي زماني بروز مي کند که بار اضافي بر سيستم کنترل دماي
بدن وارد مي شود و بدن ديگر قادر به خنک کردن خود نيست ،از
اين رو تعريق فراوان موجب اختالل در بدن مي شود.
گرمازدگي در مناطق گرمسيري بيشتر به چشم مي خورد؛ همچنين

تازه های علمی

مردان بيش از زنان مستعد ابتال به گرمازدگي هستند؛ علت اين امر
تعریق بيشتر مردان و همچنين از دست دادن سريعتر آب بدن در
مقايسه با زنان است.
در هواي گرم باید از مايعات و آب ميوه طبیعی زياد استفاده کرد و از
مصرف قهوه ،چاي و انواع کوالها خودداري کرد زيرا اين مواد باعث
از بين رفتن بيشتر آب بدن ميشوند .همچنين استفاده از سبزيها
و ميوهها در تابستان به جاي غذاهاي پرچرب و دير هضم يا داراي
پروتئين باال بسيار ضروري است.

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

از عوارض گرمازدگي ،درد و گرفتگي عضالني و خستگي است
که اين عوارض به علت از دست دادن آب و نمک بدن به وجود
ميآيد .حمله گرمايي از ديگر عوارضي است که بر اثر از دست دادن
مکانيسم تنظيم گرمايي بدن خودش را نشان ميدهد و شخص بيمار
حتي ممکن است دچار خواب آلودگي و اغما شود.
شخصي که دچار گرمازدگي ميشود بايد تا  12ساعت از هرگونه
فعاليتي اجتناب کند .اين بيمار اگر دچار گرفتگي و درد عضالني بود،
بايد به وي آرامش داد تا بتواند از اين درد راحت شود.
استفاده از خاکشير يخزده با شربت آبليمو براي جلوگيري از
گرمازدگي موثر است زيرا خاکشير داراي مادهاي ضد ميکروبي است
که در هواي سرد ،پايدار و فعال ميشود .خاکشير بايد به شکل يخ
زده يا همراه با خرده يخ مصرف شود ،در غير اين صورت مسهل
است.
بيمار گرمازدهاي که دچار درد و گرفتگي عضالني است ،پوستش
خنک و مرطوب و فشار خونش احتماال پايين ميآيد و درمان آن
دادن آب و نمک به وي است .گرفتگي عضالني بيشتر در عضالت
بازو ،ران و شکم به خاطر خروج بيش از حد نمک در حين تعريق
شديد يا کاهش جذب نمک به وجود ميآيد .نبايد بيماري که دچار
گرفتگي عضالني شده را ماساژ داد ،اين ماساژ ميتواند درد را
افزايش دهد؛ براي رفع اين نوع گرمازدگي ،يک قاشق چايخوري
نمک را در يک ليوان آب حل کرده و هر  15دقيقه نصف ليوان به
آرامي به بيمار داده شود .مردم در تابستان باید توجه بيشتري به رژيم
غذايي خود داشته باشند و در اين راستا نوشيدن آب به مقدار کافي
يکي از موثرترين عوامل براي پيشگيري از گرمازدگي است .اگر آب
از دست رفته جايگزين نشود جريان خون کاهش مييابد و اين امر
روي مغز ،قلب و ريه تاثير ميگذارد.
همچنين فرد دچار سردرد ،سرگيجه ،تهوع و ضعف ،کاهش هوشياري
به ميزان ک م و بياشتهايي ميشود؛ از اين رو شخص گرمازده را بايد
به يک اتاق خنک برد ،وي را وادار کرد تا دراز بکشد ،پاهايش را
باال و سرش را پايين بياورد تا جريان خون کافي به مغزش برسد.
بايد به بيمار هر  15دقيقه يک بار در 4نوبت نصف ليوان آب و نمک
داده شود و اگر بيمار استفراغ کرد ،سريع وي را به بيمارستان رساند
تا سرم تجويز شود.

بررسی اثر اختالالت تنفسی در خواب
بر کاهش حافظه

پژوهشگران دریافتند که اختالالت تنفسی در خواب ،خطر کاهش مهارتهای شناختی و حافظه و ابتال
به بیماری آلزایمر را افزایش میدهد.
پژوهشگران مرکز پزشکی النگن در نیویورک ،بیماران با متوسط سن  73سال را برای بررسی رابطه بین
اختالالت تنفسی در خواب و کاهش مهارتهای شناختی و نقصان حافظه مورد آزمایش قرار دادند.
نتایج تحقیقات نشان داد داوطلبانی که دارای اختالالت تنفسی در حین خواب بودند 11 ،سال زودتر از
بیمارانی که دچار این اختالل نبودند ،به نقصان اعمال شناختی و حافظه دچار میشوند .همچنین استفاده
از دستگاه تنفس مصنوعی ،شروع مشکالت شناختی را به مدت  10سال به تاخیر میاندازد.
اختالالت تنفسی در خواب ،به توقف دم یا بازدم از یک تا چند بار به مدت چند ثانیه تا چند دقیقه
اطالق میشود .نتایج حاکی از آن است که  52/6درصد از مردان و  26/3درصد از زنان کهنسال مبتال
به اختالالت تنفسی در خواب هستند .نتایج این تحقیق در مجله عصب شناسی به چاپ رسیده است.
http://isna.ir/fa/news/94030603873
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آشنایی با پنجره های دوجداره
این روزها سرد شدن هوا و بهای باالی قیمت
انرژیهای حرارتی از یک سو و از سویی
دیگر وجود طیف وسیعی از آلودگیهای
صوتی در شهرهای بزرگ شرایط را برای

آلومينيومي داراي عمر بيشتري نسبت به
چوب بوده و همچنين سبكتر و نازكتر
است .حمل و نصب سادهتري نيز دارد.
هرچند میتوان شیشه این پنجرهها را

ارائه راه حلهایی که بتواند آپارتمان نشینها
را در حل این مسایل کمک نماید راهنمایی
میکند.
امروزه  40درصد اتالف انرژی ساختمانها
از طریق پنجرهها است .یکی از مهمترین
راههاي جلوگيري از اين اتالف انرژي
استفاده از در و پنجره دو جداره با شيشههاي
دوجداره است.
عموما پنجرههای دوجداره ،با عنوان فنی
 UPVCشناخته میشوند ،هرچند که در
کشور ما واژه پنجره دوجداره به پنجرههایی
که قاب آن از جنسهای فلزی بوده و شیشه
آن دوجداره میباشد ،نیز گفته میشود .اين
ماده يك نوع ترموپالست مدرن متشكل از
مشتقات اصلي نفت خام و نمك طعام است.
عالوه بر این نوع پنجره دوجداره ،امروزه
پنجرههای دیگری نیز با عنوان پنجرههای
چوبی ،آلومینیومی و آهنی دوجداره نیز به
خریداران پیشنهاد میگردد که گاهی در
کنار قیمت مناسبتر ،برخی از ویژگیهای
اصلی پنجره های دوجداره را دارا نمیباشند.
مقايسه در و پنجره هاي چوبي ،آلومينيومي
و UPVC
• پنجره هاي چوبي :چوب سرما و گرما
را عبور نمي دهد اما خاصيت شكنندگي
و سوراخ شدن دارد .بنابراين در طول زمان
بخصوص در قسمتهاي خارجي ترك
خورده و ميشكند.
• پنجرههاي آلومينيومي :پنجرههاي

دوجداره ساخت اما گرما را هدر داده،
سرما را به داخل راه داده و عرق ميكند،
آلومينيوم يك فلز بوده و در مقابل خوردگي
و زنگ زدگي آسيب پذير است و به مرور
زمان آسيبپذيرتر ميشود.
• پنجرههاي آهني :پنجرههاي آهنی نیز به
صورت دوجداره قابل ساخت می باشند.
حسن آنها قیمت مناسبتر ،قابل ترمیم
بودن (مثال در صورت شکستگی لوالها)
و رنگپذیری مناسب میباشد؛ به عالوه
درزگیری آن نیز معموال به درستی قابل
انجام نبوده و هنگام بارندگی باعث نفوذ
آب از اطراف به داخل پنجره میشود.
زنگ زدگی به مرور زمان از دیگر مشکالت
این نوع پنجرهها میباشد.
• پنجرههاي دوجداره :پنجرههاي UPVC
از ماده سخت و محكم  UPVCساخته
شده است .شكل چند محفظهاي آن باعث
ميشود در مقابل هدر رفتن گرما و سرما
و تعريق مقاوم باشد .پنجره  UPVCزماني
كه در برابر گرما و سرماي خيلي زياد قرار
ميگيرد تغيير شكل نميدهد .هسته فلزي
آن تضمين ميكند كه  UPVCفرم و پايداري
خود را حفظ ميكند .گوشههاي درها و
پنجرههاي  UPVCبه صورت مكانيكي به هم
متصل نميشوند بلكه به يكديگر جوش داده
مي شوند كه باعث ميگردد ،در يا پنجره به
صورت يك قالب به هم پيوسته و يك تكه
باشد؛ در صورتی که این نوع پنجرهها توسط

مرضیه ذلیل نواز
بازنشسته فارابی
سازندگان معتبر ساخته نشود ،با گذشت
زمان اندکی از نصب آن دچار تغییر حالت
شده و فرم عایقبندی آن از بین میرود.
ساختار پنجره دوجداره
اساس پنجره دوجداره ،شیشه دوجداره آن
است .سیستم شیشه دو جداره شامل دو یا
چند الیه شیشه است که به طور موازی در
فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند.
فضای بین شیشهها را میتوان با هوا یا گاز
آرگون (عایق حرارتی) و همچنین گازSF6
(عایق صوتی) یا ترکیبی از هر دو با فشاری
تقریبا معادل فشار هوا پر نمود.
انواع در و پنجره دوجداره در و پنجره هاي
UPVC

• در و پنجره دوجداره با یراق یک طرف
بازشو با یراق دو طرف بازشو
• در و پنجره دوجداره با یراق کشویی
• در و پنجره دوجداره  UPVCفرانسوی
انواع شیشههای دو جداره
ساده ،رنگی ،رفلکس سکوریت و لمینت.
ويژگيهاي در و پنجره دو جداره
زيبایي ،عايق صوتي وحرارتی ،عدم نياز
به رنگ آميزي و سهولت در نظافت ،عدم
اشتعال به دليل وجود مواد غير قابل اشتعال
در اين ماده ،عدم تغيير رنگ در برابر نور
خورشيد ،مقاوم در برابر نفوذ آب وگرد
وغبار مقاوم در برابرخوردگي و پوسيدگي،
كاهش سرمايه گذاري جهت تاسيسات.
روشهای نگهداری از پنجره دوجداره
روغن کاری باید توسط روغن های رقیق
موجود مثل روغن چرخ خیاطی انجام شود.
پرهیز از از نزدیک کردن شعله مستقیم
آتش ،مثال آتش جوشکاری و استفاده از
الستیک های درزگیر.
در و پنجره دوجداره را چند ماه یک بار
با پارچه ای حاوی صابون مایع تمیز کنید.
یراق آالت را باید تنظیم کرد.
جهت َکندن برچسب ها از یک سشوار
استفاده کنید.
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«گویند رفیقانم در عشق چه سرداری
گویم که سری دارم در باخته در پایی»
سعدی

سروده :دکتر علی صادقی طاری
استاد گروه چشم
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همکاران گرامی
لطفا برای چاپ هرگونه تصویر و مطلب (اعم از علمی ،دلنوشته شغلی ،ادبی ،فرهنگی و )...در ندای
فارابی ،آنها را فقط به اعضای تحریریه یا دفتر نشریه تحویل بفرمایید؛ در غیر این صورت هیچ یک از
اعضای تحریریه پاسخگوی تاخیر یا عدم چاپ نخواهند بود.
با سپاس -دبیر تحریریه
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خلوت دل

لمک زندگی
َس َ

در موسیقی سنتی گوشهای هست بهنام َسل َمک.
یک جایی بین پرده چهارم و پنجم دستگاه شور.
وقتی میخواهی از «شور» بیفتی توی «دشتی».
آنجا؛ درست همان لحظه ،یک مکث میکنی؛ یک توقف چند ثانیهای
بین دو پرده.
یک لحظه آواز را به جای آنکه رها کنی توی هوا ،نگه می داری
توی گلو ...میپیچانی ،مکث میکنی و خسیس میشوی توی خرج
کردنش!
چرا؟!
چون بعدش که میروی توی «دشتی» و صدا را رها میکنی ،آزادش
میکنی ،آن مکث چند ثانیهای روی صدایت کرشمه میشود.
یک دمِ دلانگیز میآفرینی؛
جا ِن جهانمیشود ترمه آوازت...
زندگی هم همین است.
گاهی اگر دلش خواست مکث کند ،پا پ ِی نشوید که ُهل بدهیدش
جلو.
بگذارید لحظهای توقف کند،
دراز بکشد بین دو اتفاق...
رها کنید این با شتاب پیش رفتن را.
کِش بیایید میان حادثهها.
دست بیندازید توی جیبتان.
سوت بزنید و خیابانها را فتح کنید و بسپارید خودتان را به خیا ِل
ِ
خوش آسودگی...
شاید زندگی آن نغمه جادویی ای که برایتان حبس کرده است در
گلو را،
همین زودی،
ِ
مکث کشدارِ ب ِد حادثهها،
پشت این
رها کند توی سرنوشتتان!

قطعه ای از یک کتاب
بابا گفت :خوب است اما چشم هایش غرق فکر
و خیال بود .خب ،هر درسی که بهت می دهند،
سرجایش اما فقط یک گناه وجود دارد ،فقط
یکی! آن هم دزدی است .هر گناه دیگری
صورت دیگر دزدی است حرفم را می فهمی؟
بابا گفت :وقتی مردی را بکشی ،زندگی را از
او دزدیده ای .حق زنش را برای داشتن شوهر
دزدیده ای ،همین طور حق بچه هایش را برای
داشتن پدر .وقتی دروغ بگویی ،حق طرف را
برای دانستن راست دزدیده ای .وقتی کسی را
فریب بدهی ،حق انصاف و عدالت را دزدیده ای.
می فهمی؟
بادبادک باز /خالد حسینی

برداشتی از دیدگاه
پروفسور استفان هاوکینگ
درباره خدا
دکتر سیدفرزاد محمدی
عضو شورای مشورتی
دکتر هاوکینگ ،فیزیکدان و اخترشناس بزرگ معاصر است و
نظریه ایشان در ارتباط با آغاز خلقت جهان و انفجار بزرگ،
مقبولیت و شهرت جهانی دارد .او در شهریور سال  ،93مجددا و
به بیان دیگری گفت« :نیازی به وجود خدا برای آفرینش نیست
و اکنون علم توضیح قانع کننده تری برای آفرینش ایجاد می کند
تا وجود خالق.»...
َ
یس َک ِمثلِه َشیء»
ل
«
آیه
قرآن،
در
پروردگار
توصیف
شاید برترین
َ
باشد :نیست مانند او چیزی.
وقتی کسی می گوید به خدا نیاز نداریم ،در نزد یک مومن به خدا،
نافی وجود او نخواهد بود ،بلکه به یک معنی ،تسبیح پروردگار به
حساب می آید ،یعنی خدا آن چیزی که در افق ذهنی فرد مدعی
قابل تصور بوده است ،نمی توانسته باشد.
توصیف انجیلی خدا البته زمینی و قابل نفی است اما «اهلل» بنا به
تعریف اصیل اسالمی ورای تصور و حتی توهم است :يا َم ْن التَن ُ
َال
أْ َ
(جوشن کبیر)
ال ْو َها ُم ُکنْ َه ُه
«اهلل اکبر :خدا باالتر است» ،باالتر از چه؟ از هر آنچه تصورش
کنی و خدا فرضش نمایی ...ما از ذات و صفات خدا چه خبر،
برداشت و آگاهی ای داریم؟ ما تنها ملهم به نام های نیکوی اوییم
و همین نام ها نیز بزرگترین امانت در عالمند و حمل آن ها به معنی
جانشینی او روی زمین...
بنابراین حتی افرادی که وجود پروردگار را نفی می کنند به یک
معنی و بدون خواست خودشان با نفی برداشت خودشان به عنوان
خدا ،در حال تسبیح پروردگارند.
ما به وجود پروردگار شهادت می دهیم و ایمان داریم زیرا به
راستگویی و پیام نبی اکرمص دلداده ایم و البته پس از شهادت به
رسالت نبی اکرمص ،نوبت تجربه دینی ا ست و برقراری و روشنایی
درونی و سرشتی با پروردگار.
خدا بنا به تعریف ،قابل رد یا اثبات نیست و ما می توانیم و به
سبب رسالت نبی اکرمص ،توانسته ایم از وجودش مطلع شویم
و یا در درون ،حضورش را حس کنیم .وقتی به بودنش ایمان
بیاوری پدیده ها می شوند آیات و نشانه های او؛ چگونه ممکن
است نشانه ها وجود او را رد کنند و یا حتی اثبات!
مومنین و ملحدین هر دو ،و شاید ملحدین بیشتر ،مستمرا ً در حال
تسبیح و ارتقای مفهوم و توسعه برداشت از «اهلل» بوده اند ،یکی
با نیایش و در پی او گشتن و دیگری با نفی اهلل بودن اله ها و
تصورات و تعاریف ممکن از او.
خدا مالزم غیر قابل مقایسگی (سبحان اهلل) و برتری بی پایان (اهلل
اکبر) است...
شب  19ماه رمضان
تیرماه 1394
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قند پارسی

بهارک صالحی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

درست بنویسیم
غالب /قالب :این دو کلمه معنای کامال
متفاوتی از هم دارند اما متاسفانه بسیاری آنها
را به جای هم به کار میبرند .غالب به معنای
چیره ،غلبه کننده و افزون و بسیار است و
نباید با قالب به معنای شکل اشتباه شود.
اعالم /اعالن :این دو کلمه را نباید با هم
اشتباه کرد .اعالم به معنای آگاه کردن و خبر
دادن است؛ در حالی که اعالن در معنای
علنی کردن ،آشکار ساختن و فاش کردن به
کار میرود.
استاد /اساتید :استاد واژهای فارسی است که
به زبان عربی وارد شده و به صورت استاذ و
در جمع مکسر ،اساتیذ و اساتذه و در قرون
متاخر اساتید به کار میرود اما بهتر است
در زبان فارسی آن را به صورت استادان به
کار ببریم.
استعفا /استیفا :استعفا ،درخواست
کنارهگیری از کار است و استیفا به معنای
بازپس گرفتن به تمامی یا درخواست بازپس
گرفتن مال و حق خود.
اشک /اشگ :براساس قاعده آوایی زبان
فارسی در واژههای بسیط (ساده) پس از
«ش» ساکن ،تمایز میان کاف و گاف به
اصطالح زبان شناسی خنثی میشود؛ در
زبان محاوره گاهی آن را «گ» تلفظ میکنند
که اشتباه است و در فارسی فصیح باید آن را
«ک» تلفظ کرد .کلماتی مانند اشک ،زرشک،
مشکی ،گنجشک و لشکر از این نوع هستند.
برهه/برحه :برهه کلمه ای عربی و به معنای
پاره ای از زمان است و به همین صورت
نوشته می شود و نوشتن آن به صورت برحه
غلط است.
درب/در :کلمه عربی درب را نباید به جای
واژه فارسی «در» به کار برد .درب به معنای
دروازه شهر و قلعه است و جمع آن دروب
است؛ در حالی که معادل فارسی «در» در
زبان عربی باب است .بنابراین به کار بردن
واژه درب به جای «در» کامال اشتباه است.
ذِلّتَ /زلّت :ذلت به معنای خواری و متضاد
عزت است؛ در حالی که َزلّت به معنای سهو
و خطاست و معادل فارسی آن لغزش است.
ارائه :این کلمه به معنای نشان دادن و به
معرض دید گذاشتن است و نه به معنای
تحویل دادن یا تقدیم کردن و نباید آن را
مترادف با عرضه کردن به کار برد.
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لیال بوژآبادی
عضو تحریریه

اخالق مدا ری

گر راست سخن گویی و در بند بمانی
ِب ْه زان که دروغت دهد از بند رهایی
دروغ از بدترين معايب ،زشتترين گناهان
و منشا بسياري از مفاسد است و بالطبع از
کارهاي زشت و ناپسند به شمار میرود و
عادت به آن از رذايل اخالقي و از گناهان
کبيره است .دروغ در دنيا و آخرت انسان را از
رحمت الهي محروم ميکند و دروغگو را در
ميان مردم بي اعتبار مينمايد و اعتماد عمومي
را سلب و جامعه را به بيماري نفاق دچار
ميسازد و از آفات زبان و مخرب ايمان است.
علت اصلي دروغ ،عقده حقارت و خود کم
بيني انسان دروغگو است؛ سرچشمه دروغ نيز
گاهي به خاطر ترس از فقر ،پراکنده شدن مردم
از دور او ،از دست دادن موقعيت و مقام و زماني
نيز به خاطر عالقه شديد به مال و جاه و مقام
و غیره است که شخص از اين وسيله نامشروع
براي تامين مقصود خود بهره ميگيرد.
در سراسر جهان هستي قانون صداقت ،صراحت
و حقيقت جاري است؛ هر چند به حسب ظاهر
در عالم هستي ،تضادها و تعارضهايي ديده
ميشود ولي دروغ و خيانت در طبيعت اصال
وجود ندارد .اصوال حقايق ناب را در طبيعت و
هستي بايد جستجو کرد و از زبان آفرينش بايد
شنيد .مگر جز اين است که تمام قوانين علمي
و فلسفي برداشتي نسبي از جهان هستي است
و قوانين حاکم بر آن و طالبان حقيقت همه و
همه در اسرار هستي ميانديشند و از آن الهام
ميگيرند و جز با هستي و قوانين حاکم بر آن
سروکاري ندارند؟
امام سجادع فرمودند« :از دروغ بپرهیزید چه
کوچک و چه بزرگ ،جدی یا شوخی زیرا
وقتی کسی دروغ کوچک گفت به دروغ
بزرگ دلیر میشود».
ای برادرگرت خطایی رفت
متمسک مشو به عذر دروغ
کان دروغت بود خطای دگر
که برد بار دگر از تو فروغ
دروغ برچند رتبه است :دروغ برخدا وپیامبر
وامام ،دروغ فسا دانگیز ،دروغ از روی شوخی
ومزاح ،دروغ به جهت اصالح و غیره .دروغ
ازگناهان کبیره و از بزرگترین خبائث است.
دروغ از ایمان به دور است و از عالیم نفاق
و دورویی است .دروغگو به آیات خدا
ایمان ندارد و الیق رفاقت و برادری نیست.
دروغگو بر لبه پرتگاه افتادگی وپستی است و
در روز قیامت از منفورترین خلق نزد خداوند
است .دروغگو از سعه رزق محروم میگردد.

دروغ دری از درهای جهنم است و خداوند
دروغگو را لعنت میکند.
گاهی حتی بدون اینکه فکر کنیم دروغ میگوییم
و خودمان نیز نمیدانیم که چرا در رابطه با
این موضوع دروغ گفتیم .چرا دروغ یکی از
عادتهای روزمره هم ه ما شده است؟! آیا برای
رسیدن به هدف خاصی دروغ میگوییم یا نه؟
آیا بدون دروغ هم میتوان زندگی کرد؟ معموال
شخصی که دروغ میگوید به این دلیل است
که دیگری را در رابطه با موضوعی فریب دهد
متوسل به دروغ میشود و یا میخواهد کسی
را به وسیله دروغی که میگوید شیفته و جذب
خود کند یا گاهی بدون اینکه هیچ گونه قصد و
نیتی داشته باشیم ،این کار را انجام میدهیم .فرد
دروغگو حقیقت و درستی موضوعی را میداند
و میتواند بین گفتن حقیقت و یا نگفتن آن یکی
را انتخاب کند.
دروغگویی از نظر لغوی به معنای کتمان
واقعیت است .فرد دروغگو از طریق دروغ گفتن
ضعفهای خود را میپوشاند و شنونده را گمراه
میسازد .خود را از تنبیه نجات میدهد و بدان
وسیله توجه دیگران را به خود جلب میکند.
تقریبا همه مردم دروغ میگویند و اغلب آنها در
این کار مهارت دارند .شواهد نشان میدهد که
اغلب مردم دروغگویی را در همان سنین اولیه
یاد میگیرند .کودکان تقریبا در سن  ۳سالگی
برای اینکه خود را به مشکل نیندازند ،دروغ
میگویند .در  ۵سالگی ،وقتی پای تنبیه در میان
باشد ،اغلب کودکان دروغگویان ماهری هستند.
به گفته گیل سالتز ،روانپزشک بیمارستان
نیویورک ،نکته جالب این است که به
کودکان یاد داده میشود تا برای محافظت
از احساسات دیگران و خوشامد آنها دروغ
بگویند .پدر و مادرها از همان سنین کودکی
به فرزندانشان یاد میدهند که این گونه
«دروغ های مصلحت آمیز» را بیان کنند.
برای مثال ،به خاله بگو چقدر توی این لباس
خوشگل شده.
دروغ گفتن برای محافظت از فردی دیگر،
مشکلتر است .برای مردم ،دروغ گفتن برای
محافظت از خودشان و پوشاندن خطاهایشان،
طبیعی است ا ّما محافظت کردن از فردی دیگر،
کمی پیچیدهتر است و به تجربه بیشتری نیاز
دارد .اما هنگامی که مردم به سن بلوغ میرسند،
دیگر درو غ گویی به صورت طبیعت ثانویه آنها
در آمده است.

فرهـنگ عاشـورا
در میان اقوام ایران
فرهنگ شامل ارزشهایی است که یک گروه دارند؛ خواه در کوچکترین
شکل آن یعنی خانواده و خواه در اَشکال بزرگتر مانند قبایل ،روستاها،
شهرها ،کشورها و غیره؛ آنچه که مسلم است هر گروه دارای یک رهبر
است که به تنهایی یا با مشاوره با سایر اعضای گروه ،هنجارهایی را
معین میکند تا سایر افراد جامعه ملزم به پیروی از آن اصول باشند.
مجموعه این ارزشها و آرمانهای انتزاعی است که فرهنگهای مختلف
مانند فرهنگ خانوادگی ،قومی و ملیتی را شکل میدهد که هریک به نوبه
خود در برگیرنده زیرمجموعههایی چون گویش ،پوشش ،رفتار ،تغذیه و
غیره هستند.
تقابل جمع و فرهنگ کامال دوسویه است زیرا هیچ فرهنگی نمیتواند
بدون جمع وجود داشته باشد و از سوی دیگر هیچ جامعهای نیز خالی
از فرهنگ نیست .فرهنگ مردمی یکی از فرهنگهایی است که به دلیل
نزدیکی با زندگی آحاد مردم در دوره معاصر مورد توجه بیشتری قرار
گرفته است که شامل ادبیات عامه ،آداب و رسوم و همه آن چیزی

محمدحسین خوش زبان
مسئول سمعی بصری

میشود که به مردم مربوط است.
پیشتر انتقال فرهنگ نیز به صورت شفاهی و موروثی از یک نسل به نسلی
دیگر صورت میگرفت اما با توجه به ظهور انواع وسایل ارتباط جمعی
و صنعت نشر ،اکنون فرهنگ به صورت مکتوب و مستند از نسلی به نسل
دیگر منتقل میشود و به واسطه مکتوب بودن ،سالها باقی میماند و در
دسترس آیندگان نیز قرار میگیرد.
باید توجه داشت که فرهنگهای یک جامعه در گذر زمان از یکدیگر و از
فرهنگهای سایر ملل تاثیر میپذیرند و دستخوش تغییراتی میشوند که
نتیجه آن به وجود آمدن فرهنگهای اشتراکی است؛ به طور مثال با ورود
اسالم به ایران ،فرهنگ آریایی رنگ و بوی تمدن اسالمی به خود گرفت و
به مرور فرهنگ کشور به فرهنگ ایرانی-اسالمی تبدیل شد.
با توجه به اهمیت فرهنگ و این نکته که هیچ انسانی از فرهنگ جدا
نیست؛ از این پس به بررسی فرهنگ های مختلف مردمی در ایران و سایر
کشورها و طریقه تاثیر و تاثر فرهنگها بر یکدیگر خواهیم پرداخت.

گرفته و دنبال او راه می افتد .پشت سر
آنها هم حسین چی های دیگر با مشک و
کوزه های پر آب حرکت می کنند .در این
فاصله ،فریاد «لبیک یا حسین» به گوش
می رسد .تشت را در گوشه ای از مسجد یا
حسینیه می گذارند و آب کوزه ها و مشک ها
را در آن خالی می کنند .پس از این کار،
روضه حضرت عباسع ،حضرت رقیهس یا
حضرت علی اصغرع خوانده می شود .بعد هر
کسی به نوبت تشت را می بوسد و لیوانی از
آب آن را به نیت تبرک می نوشد.
کرمانشاه
از عهد قاجار به بعد در کرمانشاه ،تکیه های
بسیاری در مرکز شهر ساخته شد که در آنها
مراسم عزاداری ماه محرم برگزار می شود.
هیات های گوناگون عزاداری ،با حمل
َع َلم و کتل به همراه دسته های زنجیرزن
و سنج زن ها ،از مسجد بیرون می آیند و به
سمت مزار شهیدان حرکت می کنند .دور
تا دور کتل ها ،پیرمردهای شهر با آهنگی
ع
غم انگیز ،شعرهایی در سوگ امام حسین
می خوانند و زنان پشت سر آنها شیون و
زاری می کنند.
خرمشهر
خرمشهر که کربالی ایران است و داستانی
نینوایی دارد ،از گذشته به خاطر داشتن
دهها حسینیه به نجف ثانی مشهور بود؛ در
روزهای محرم ،هیئات گوناگون در خرمشهر
به عزاداری می پردازند .هیات های کردها،
لرها ،بوشهری ها ،آذربایجانی ها و عشایر
عرب ،به شیوه های گوناگون عزاداری
می کنند.
در حسینیه حیدریه که بیش از  200سال
قدمت دارد ،عزاداری سنتی برپا می شود؛ در
مسجد جامع شهر هم مردم فراوانی به یاد

شهیدان کربال جمع می شوند.
در شلمچه هم که قتلگاه  30هزار شهید
است ،زائران و کاروان های عزاداری رو به
کربالی حسینی می ایستند و زیارت عاشورا
می خوانند و عزاداری می کنند؛ در روزهای
محرم ،مسافران فراوانی از سراسر کشور
برای شرکت در مراسم عزاداری به شلمچه
می روند.
کاشان
در ماه محرم ،هزاران هیات عزاداری
تشکیل و شهر یکپارچه سیاهپوش می شود.
خیابان ها پر از پرچم های سرخ ،سبز و سیاه
است .عزاداری ها ،اول محرم آغاز می شود و
آخر ماه صفر به پایان می رسد .مراسم ویژه
از اول محرم تا شانزدهم محرم ادامه دارد که
به «ششم امام حسینع» معروف است؛ در این
شب ها ،همه در حسینیه ها و مساجد سرگرم
عزاداری اند 300 .دسته عزاداری در کاشان
وجود دارد که هر کدام نشانی از کربال را
حمل می کنند که َع َلم ،کتل ،توق ،جریده و
نخل* جزو مشهورترین نشانه هاست.
توق ،یک تیغه گالبیشکل یا سرو مانند دارد
که روی آن آیات قرآنی و جمالت دعایی را
حک و با زر کوبیدهاند.
جریده ،یک تیغه فلزی پیکانیشکل با یک
آدمک سیاه روی تیغه ،آینهای در زیر آدمک،
چهار تیغه فلزی هاللیشکل شمشیرمانند در دو
ردیف و در دو سوی تیرک است که از تیغههای
هاللی ،کشکولی در میان و از محل نصب محور
افقی بر تیرک ،دوپنجه و چند شمعدان فلزی
کوچک به قرینه آویخته شده است.
نخل ،سازه چوبی بزرگی است که با پارچههای
مشکی و سبز پوشانده میشود و به عنوان نمادی
از تابوت امام حسینع استفاده می شود.
دبیر تحریریه
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منبعhttp://www.hawzah.net :

اقوام ایرانی با رسوم گوناگون ،یاد امام
حسینع را به شکلی ویژه گرامی می دارند
و سال هاست که عاشورایی زندگی کرده اند؛
به منظور آشنایی بیشتر با فرهنگ عاشورایی
میان ایرانیان ،گشتی در ایران می زنیم:
ترکمن صحرا
برخی از ترکمن ها ،ده روز اول محرم را
روزه می گیرند .چون بر این باورند با روزه
گرفتن تشنگی و گرسنگی امام حسینع را
به یاد می آورند .ترکمن ها در روز عاشورا
و تاسوعا در مساجد جمع می شوند و به
نیازمندان غذا می دهند و عزاداری می کنند.
ترکمن های شمال خراسان در روزهای
محرم ،نان ویژه ای به نام َقت َلمه می پزند و در
میان عزاداران امام حسینع پخش می کنند.
همچنین به دیدن خانواده هایی می روند که
در یک سال گذشته ،عزیزان شان را از دست
داده اند.
آذربایجان
آذری ها به خاندان پیامبر ،بویژه به امام
حسینع و یاران وفادارش ،ارادت ویژه ای
دارند؛ در مناطق ترک نشین کشورمان،
روزهای محرم ،کوچه ها و خانه ها
سیاهپوش می شوند و حتی نوزادان لباس
سیاه می پوشند .آذری ها مراسم ویژه ای ،در
روزهای محرم دارند .یکی از این مراسم،
تشت گذاری است .دو روز پیش از آغاز ماه
محرم ،مراسم تشت گذاری آغاز می شود.
مراسم با نوحه سرایی شروع می گردد و مردم
ع
با سینه زنی در سوگ حضرت ابوالفضل
عزاداری می کنند .ریش سفیدان هیات ها که
به آنها «حسین چی» گفته می شود ،مسئول
مراسم هستند .یکی از آنها پرچمی به دست
می گیرد و جلوی هیات حرکت می کند و
«حسین چی» دیگری تشت خالی به دوش

فرهنگستان

نقاشی قهوهخانهای

شاخه ای از نقاشی ایرانی که به نام نقاشی
قهوه خانهای مشهور است ،به مدت سه قرن
زینتبخش دیوار قهوهخانهها ،پاتوقها و
حسینیهها بوده است .نا م دیگر این سبک
خیالسازی است زیرا نقاشان این فن اکثرا خود
را نقاشان خیالساز میدانند .نقاشان قهوهخانه

که نقاشان قهوهخانهای روی آن نقاشی میکردند
شامل پارچه ،دیوار ،شیشه و چوب و سرامیک
است.
رنگها ،نماد و نشانهها و بیان کننده جنبههای
مختلف مفهومی در تابلوها هستند؛ در تابلوهای
مذهبی که در یک سو اولیاء و امامها و انسانهای

شناختی از اصول آکادمیک چون پرسپکتیو و
طراحی و تصویرسازی واقعگرا ندارند .این
نوع نقاشی در قهوهخانهها سفارش گرفته شده
و به تصویر در می آمد و در نهایت نقاشان با
گروههایشان از این قهوهخانه به آن قهوهخانه و
حسینیه کوچ میکردند .در گذشته اکثر مسائل
جامعه در قهوهخانهها مطرح و مورد حل و
فصل قرار میگرفت .نقالی ،مشاعره و سخنوری
در آنجا برو و بیایی داشت و به عبارتی این
محل ،مرکز فعالیتهای اقتصادی طبقات
محروم جامعه و رفع مسائل کار و کارگری و
اجتماعی به حساب میآمد.
تاریخ پیدایش نقاشی قهوهخانهای جدا از تاریخ
نقاشی ایران نبوده ولی شکل خاص خود را از
اوایل دوره قاجاریه به این سو پیدا کرده است
زیرا قدیمیترین تابلو نقاشی در همین زمینه،
اثری شامل سه صحنه از وقایع دشت کربال
است که در موزه حضرت رضاع در مشهد
نگهداری میشود؛ به طور کلی موضوع در
نقاشی قهوهخانهای از دو منبع الهام میگیرد:
داستانهای شاهنامه فردوسی (بخش اول
داستانهای رزمی و حماسی و بخش دوم
داستانهای بزمی) و وقایع تاریخ اسالم.
نقاش در موضوعهای انتخابی چه مذهبی و چه
حماسی ،لحظه اوج داستان را به عنوان موضوع
نقاشی انتخاب میکرده است .موضوعهای
مذهبی بویژه وقایع عاشورا یکی از مهمترین وقایع
الهامبخشایننوعنقاشیهااست.زمینهیاسطحی

خیر قرار گرفتهاند از رنگهای آرام مانند سبز،
آبی ،بنفش و سفید و در سوی دیگر که اشقیا
یا آدمهای بد و شیطانی قرار دارند از رنگهای
گرم استفاده میشود .مقدار به کارگیری رنگها و
طیف رنگی ارتباط مستقیم با موضوعی دارد که
نقاش به آن میپردازد؛ به عنوان مثال در تابلوی
گذشتن سیاوش از آتش ،رنگ سرخ از شدت
بیشتری برخوردار است؛ در حالی که در ترسیم
شمایل معصومین رنگهای سبز و آبی به تشدید
آرامش و معصومیت چهره کمک میکند.
نقاشی قهوهخانهای با نام دو استاد بنام ،محمد
مدبر و حسین قوللرآغاسی شکل امروز خود
را مییابد .استاد حسن اسماعیل زاده ،شاگرد
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ریحانه شریفی
عضو تحریریه

فرهنگ وهنر اریانی

محمد مدبر ،جدا از آموزه های استادش ،آثاری
را در طول زندگیاش خلق نموده که سرشار از
تنوع است .ترسیم موضوع قهوهخانه برای اولین
بار در نقاشی قهوهخانهای و توجه به صحنه
روزمره زندگی مردم و آداب و رسوم آنها از
ویژگیهای آثار این استاد است.
هنر و نقاشی ایرانی آرمانگراست و مبلغ
خیر و روشنایی است و عالم را تجلی نور
الهی میداند و در شعر و ادبیات و عرفان
خود سرشار از اشارههای متنوع به این مساله
است .زمان و مکان میرا جایی ندارد ،آنچه
هست ساحتی ازلی و ابدی است که بر فضا
حاکم است .در چهرهها ،منظره ها ،حالت
نشستن ،شخصیتهای خیر ،چه مذهبی و
چه اسطورهای همگی جایگاهی خاص دارند.
بزرگی و کوچکی آدمها بر اثر دوری و نزدیکی
نیست ،بلکه به دلیل مقام و منزلت آنها است و
شخصیتهای مهم ،بزرگتر و در جاهای مهم
کادر ترسیم میشوند .عنصر خالقیت در نقاشی
ایرانی بسیار مهم است؛ حال آنکه با رشد
روایت گرهای مدرن مثل رادیو ،تلویزیون،

سینما و کافهها و باشگاههای بدن سازی،
قهوهخانهها از رونق اقتادند و زنگ و طبل
زورخانهها با کمرنگ شدن معنای پهلوانی و
قلندری از صدا افتاد و تصاویری که امروز از
شمایل ائمه اطهار در حسینیهها و تکیهها به
صورت پوستر و تصاویر چاپی بزرگ نصب
می شود ،فاقد هرگونه اصالتی است و متاسفانه
اینگونه برداشتهای تصویری جایگزین آثار
با هویت گذشتگان شده است.
منبع :حسن اسماعیل زاده ،نقاش مکتب
قهوهخانهای؛ نوشته کاظم چلیپا ،انتشارات
موسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر
نظر ،تهران 1385

پدیده های نجومی در فصل پاییز

آسمان نما

بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم واخترفیزیک
 2مهر– نقطه اعتدال پاییزی ساعت 00:50
 6مهر– ماه در نقطه حضیض ساعت  ،06:16ماه گرفتگی کلی ساعت  ،07:17ماه کامل ساعت 07:20
 8مهر – عطارد در مقارنه داخلی ساعت 19:30
 13مهر – آخرین تربیع ماه ساعت 01:36
 17مهر – ناهید در  0/7درجه شمالی ماه ساعت  ،01:02مریخ در  3/4درجه شمالی ماه ساعت 21:21
 18مهر – مشتری در  2/7درجه شمالی ماه ساعت 04:00
 19مهر – عطارد در یک درجه شمالی ماه ساعت  ،16:30ماه در نقطه اوج ساعت 17:47
 20مهر – اورانوس در مقابله ساعت  ،07:30عطارد در نقطه حضیض خورشیدی ساعت 22:30
 21مهر – ماه نو ساعت 04:36
 24مهر – زحل در  3/0درجه جنوبی ماه ساعت 17:50
 29مهر – نخستین تربیع ماه ساعت 01:01
 30مهر – بارش شهابی جباری ساعت 03:30

 4آبان – ماه در نقطه حضیض ساعت 17:29
 5آبان – ماه کامل ساعت 16:35
 12آبان– آخرین تربیع ماه ساعت 16:54
 15آبان – بارش شهابی ثوری جنوبی ساعت  ،03:30مشتری در  2/3درجه شمالی ماه ساعت 20:19
 16آبان – مریخ در  1/8درجه شمالی ماه ساعت  ،14:26ناهید در  1/2درجه شمالی ماه ساعت 18:24
 17آبان – ماه در نقطه اوج ساعت 02:18
 20آبان – ماه نو ساعت 22:17
 22آبان -بارش شهابی ثوری شمالی ساعت 02:30
 26آبان – عطارد در مقارنه خارجی ساعت 19:30
 27آبان – بارش شهابی اسدی ساعت 09:30
 28آبان – نخستین تربیع ماه ساعت 10:57

 3آذر – ماه در نقطه حضیض ساعت 00:36
 5آذر – ماه کامل ساعت 03:14
 10آذر – زحل در مقارنه با خورشید ساعت 04:30
 12آذر – آخرین تربیع ماه ساعت 12:10
 13آذر – مشتری در  1/8درجه شمالی ماه ساعت 10:51
 14آذر – ماه در نقطه اوج ساعت 19:26
 15آذر – مریخ در  0/1درجه شمالی ماه ساعت 07:10
 16آذر – ناهید در  0/7درجه جنوبی ماه ساعت 21:25
 20آذر – ماه نو ساعت 16:59
 23آذر – بارش شهابی جوزایی ساعت 22:30
 27آذر – نخستین تربیع ماه ساعت 19:44
 30آذر – ماه در نقطه حضیض ساعت 13:23
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مسابقه

تابستان 1394

همانطور که میدانید در زبان فارسی ،ضربالمثلهای فراوانی
رواج دارند که مصرعی از یک شعر هستند ،ما برخی از این
ضربالمثلها را در اینجا آوردهایم ،شما برای شرکت در
مسابقه مصرع دیگر آن را بنویسید.
 .1از کوزه همان برون تراود که در اوست
 .2نرود میخ آهنین در سنگ
 .3آواز دهل شنیدن از دور خوش است
 .4دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
 .5دست باالی دست بسیار است
 .6شنیدن کی بود مانند دیدن
 .7باش تا صبح دولتت بدمد
 .8عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
 .9به هر جا که روی آسمان همین رنگ است
 .10جوانی کجایی که یادت بخیر
لطفا پاسخ مسابقه را تا پایان مهرماه  1394به دفتر نشریه
تحویل بفرمایید .ذکر نام و نام خانوادگی ،سمت و محل
خدمت فراموش نشود.

مسابقه بهار 94
در مسابقه بهار  ،1394فقط عکسی از هفت سین اتاق عمل  2به
دستمان رسید که ضمن تشکر از همکاران اتاق عمل  ،2متذکر
می شویم که عکس متاسفانه فاقد معیارهای خاص عکاسی و
خالقیت تشخیص داده شد.
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یادمان باشد...

فرهنگ مثبت

 در راه پله ها و راهروها آرام حرکت کنیم. روی دیوارها یادگاری ننویسیم. با کوچک ترین بهانه داد نزنیم. به اعتقادات یکدیگر احترام بگذاریم. کفش های خود را جفت کنیم. ادعا نداشته باشیم ،حرف هایمان را در عمل بزنیم. هنگام غذا خوردن به ظرف غذای دیگران زل نزنیم. هرچه از قدیم گفته اند لزوما درست نیست. مشکالت محل کار را به خانه نبریم و مشکالت خانه را به محلکار نیاوریم.
 از مراسم خصوصی دیگران بدون اجازه عکس و فیلم نگیریم. نسبت به هدر رفتن وقت حساس باشیم. پارتی بازی ،پایمال کردن حقوق دیگران است. خشونت کالمی به اندازه خشونت فیزیکی نادرست است.از رویه سفید کاغذهای مصرف شده استفاده کنیم. ضریب هوشی تنها یکی از مشخصه های افراد است و مالکبرتری نیست.
 ثابت ماندن افکار و عقایدمان در یک مدت طوالنی لزوما به معنایدرست بودن آن نیست.
 کودکی که حرفه ای گدایی می کند هنوز یک کودک است! قدردان باشیم. محاسبه زمان را گم نکنیم. سوغاتی بیاوریم. بی صدا گام نهادن در یک کتابخانه ،هنر است. در اولین فرصت به تماس تلفنی ،پیامک و ایمیل دوستانمان پاسخدهیم.
 عذرخواهی نشانه ضعف نیست. کار درست را انجام دهیم حتی اگر مسخره شدیم. دیگران را وادار نکنیم به موسیقی مورد عالقه ما گوش دهند،سلیقه موسیقایی افراد متفاوت است.
 فرزندان ،عامل جبران ناکامی های ما در زندگی نیستند. از خرافات دوری کنیم. با کوچک ترین بهانه داد نزنیم. داخل تاکسی با تلفن همراه صحبت نکنیم. هنگام غذا خوردن به بشقاب دیگران نگاه نکنیم. دیر آمدن دلیل بر باکالس بودن نیست. حیوانات را اذیت نکنیم ،اگر می ترسیم از آنها دوری کنیم. انتقاد از افراد را به خودشان بگوییم و پشت سر کسی حرف نزنیم. موقع سالم کردن و آشنا شدن با دیگران ،برای چند ثانیه عینکآفتابی خود را برداریم.
 از شیشه خودرو ،زباله های خود را بیرون نریزیم. خودمان را برتر مطلق ندانیم. باالی سر کسانی که غذا می خورند ،رژه نرویم یا نایستیم. پشت چراغ قرمز ،گردش به راست را نبندیم. آب دهانمان را روی زمین نریزیم. همیشه بدانیم خیلی از چیزها را نمی دانیم. کار هنری را با ارزش مادی آن نسنجیم. پیش از ورود به کالس درس ،کتابخانه و جلسات ،تلفن همراهخود را در حالت سکوت قرار دهیم.
 اسکناس را مچاله نکنیم. -با دهان پر ،صحبت نکنیم.

