برای مشاهده نسخه الکترونیک و آرشیو نشریه می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.
http://farabih.tums.ac.ir/magazine
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ندای فارابی بمثابه یک «متن»

ندای فارابی بیش و پیش از هر چیز یک متن است و در میان انواع متون ،متنی مکتوب یا نوشتاری .متن به معنای اعم کلمه شامل آن
چیزی است که میتواند در قالب زبان و واژه ریخته شود ،قابل خوانش و فهم گردد و موضوع تفکر و تفسیر قرار گیرد؛ از این قرار
بسیار چیزها در این عالم متن هستند .انسان خود یک متن است ،جامعه متن است ،تاریخ و فرهنگ متنهایی جداگانهاند؛ ادبیات،
سیاست ،سینما ،رسانه و بسیاری از این قبیل هر یک متنی قابل خوانش و قابل تجزیه و تحلیلند اما مهمترین ویژگی و تفاوتهای
متن نوشتاری با متن گفتاری را ثبات نوشتار در برابر گذرایی گفتار میدانند .متن مکتوب هم برای نویسنده و هم برای خواننده وقت
و اختیار بیشتری فراهم میکند تا در آن به تامل و تفکر بیشتری بپردازد .ضمن آنکه اطمینان آدمی به قوه بینایی خویش بیش از قوه
شنوایی است و از آنجا که عمده حجم اطالعاتی که در مغز انسان ذخیره میشود به شکل تصویری و حاصل همین درک بصری است،
در مواجهه با متن مکتوب ،انسان فرصت بیشتری برای تفکر عمیقتر و درک معنای متن از طریق تفکر تصویری خود پیدا میکند.
اما متن نمیتواند و نبایست صامت باشد؛ در مواجهه با متن همانطور که ما در متن تاثیر میگذاریم یعنی با توجه به پیشفرضها و
تجربههای ذهنی خود از متن برداشتی انجام میدهیم ،متن هم در ما تاثیر میگذارد و ما را وادار به خوانش و تامل میکند؛ هر متنی با
این نیت ایجاد میشود که خوانده شود و مورد فهم قرار گیرد؛ بنابراین باید از منظر چشمان خواننده به آن نگریست ،خوانندهای که
ممکن است حتی سالها بعد در مقابل این متن قرار گیرد .مخاطب یا خواننده ندای فارابی ،جامعه کوچکی است که با وجود وظایف
خاصی که بر عهده دارد و خدمات مشخصی که ارائه میکند ،تصویری از جامعهای بزرگتر به نام جامعه ایرانی را بازنمایی یا نمایندگی
میکند .بنابراین مخاطب ندای فارابی ،تنها تصویر خود را در آیینه این متن مشاهده نمیکند بلکه تصویری از وضعیت جامعه بزرگ
کشورش را (در این مقطع تاریخی) در آن ،مورد خوانش قرار میدهد و این مساله کار ندای فارابی را حساس تر و چشمگیرتر میکند؛
به عنوان یکی از مخاطبین ندا چنانچه قبال هم گفته یا نوشتهام؛ تولد ندا و حضور آن تاکنون بسیار مغتنم بوده و ثمرات موثری برای
نویسندگان و خوانندگان خود به همراه داشته است اما این حضور به همت دستاندرکاران ندا و البته مساعدت مسئولین میتواند
موثرتر و پررنگتر هم باشد.
توجه به موضوع تفکر و اصالح مغالطات فکری و معضالت فرهنگی ما در موضوعات مختلف یکی از مسائل عاجل و در عین حال
ریشهای است که حتی پیش از مساله بحران آب در کشور باید برای آن فکری صورت گیرد و روشهایی برای اصالح و بهبود آن در
نظر گرفته شود و در این صورت است که میتوان به حل بسیاری مسائل اساسی جامعه امید داشت؛ در این مسیر همه نشریات داخلی
از جمله ندای فارابی میتوانند سهیم باشند و با روشهای مختلف مانند معرفی کتاب ،تشویق افراد به نقد مطالب و ترغیب مخاطبین
خود به خواندن و نوشتن که شاید یکی از روشهای تحریک موثر در اندیشه و تفکر است ،در جهت تحقق این ضرورت اجتماعی
تالش نمایند که به قول یکی از اهالی اندیشه« :آنکه نمیخواند خود را از تنها برتری خویش نسبت به سایر موجودات یعنی تفکر
محروم میسازد».
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با مردم مدارا کنیم و سازگار باشیم.

رخدا داه

اظهار نظر دکتر آرشینف ،استاد دانشگاه تورنتو ،در مورد
بیمارستان فارابی و مقاله اخیر دکتر جباروند و همکاران

دکتر آرشینف ،استاد دانشگاه تورنتو ،که نویسنده بیش از  240مقاله
بین المللی ،مبدع تکنیک  soft shellدر جراحی کاتاراکت و نویسنده
 24کتاب تکست افتالمولوژی هفته گذشته در پایگاه اینترنتی نوشت:
بیمارستان فارابی یک مرکز چشم پزشکی بسیار بزرگ با حجم بسیار
باالی جراحی می باشد؛ در این مطالعه این مرکز کاتاراکت های
جراحی شده بین سال های  2006تا  2014را بررسی کرده اند .فقط
 112بیمار از بین بیش از  480هزار بیمار دچار اندوفتالمیت شدند.
(این آمار بسیار نزدیک به مطالعه بزرگ اخیر در کشور سوئد است.
بیمارانی که دیابت داشتند ،بیمارانی که سن باالی  81سال داشتند،
کسانی که دچار آسیب کپسول خلفی شدند و کسانی که عمل جراحی
اکستراکپسوالر شدند ،شانس باالتری برای اندوفتالمیت داشتند.
نکته جالب اینجا بود که از گروهی که سفوروکسیم اینتراکمرال
گرفتند ،هیچکدام دچار اندوفتالمیت نشدند.
آدرس خبر:
http://f1000.com/prime/#726039938recommendations-content

ارتقای مرتبه علمی
دکتر محمدجعفر محمودی

رییس دانشگاه علوم پزشكي تهران با ارسال ابالغي دكتر محمدجعفر
محمودی ،عضو هیات علمی بیمارستان فارابی را به مرتبه علمي
استادی ارتقا داد .متن ابالغيه به این شرح است:
بسمهتعالي
جناب آقای دکتر محمدجعفر محمودی
استاد محترم گروه آموزشی بیماری های قلب و عروق دانشکده
پزشکی؛ بیمارستان فارابی
با سالم و احترام
نظر به اينكه جنابعالی در سايه تالش خويش و با عنايت به ارزيابي
انجامشده از سوي هيات مميزه دانشگاه در جلسه مورخ 94/۱۰/16
به مرتبه علمي استادی ارتقا يافتهايد ،بدينوسيله اين ارتقای شايسته
را شادباش گفته و موفقيت جنابعالي را در دستيابي بهمراتب علمي
باالتر و نيز بهرهمندي از آن در راه نيل به آرمانهاي دانشگاه و ميهن
اسالمي از خداوند سبحان مسئلت مينمايم .اميد است به حول و
قوه الهي و همت واالي متخصصان و محققان متعهد ،همواره شاهد
اعتالي امر آموزش و پژوهش ،بهداشت و درمان ميهن عزيزمان
باشيم.
دكتر علي جعفريان
رییس دانشگاه
ندای فارابی ضمن عرض شادباش به استاد دکتر محمدجعفر
محمودی ،برایشان آرزوی توفیق از درگاه ایزد تعالی مسئلت دارد.

دکتر علیرضا الشیئی
به عنوان رییس مرکز تحقیقات چشم
منصوب شد
دكتر جعفريان ،رييس دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در ابالغي دكتر
علیرضا الشیئی ،استاد گروه رتین و معاون پژوهشی بیمارستان فارابی
را به سمت رییس مركز تحقيقات چشم پزشکی منصوب كرد.
متن حكم به این شرح است:
جناب آقاي دكتر علیرضا الشیئی
استاد محترم دانشگاه
با سالم و احترام
با توجه به سوابق علمی و تجربیات ارزنده جنابعالی و به موجب
اساسنامه مرکز ،جنابعالی را برای مدت  ۳سال به عنوان رییس مرکز
تحقیقات چشم پزشکی منصوب می نمایم تا دانشگاه را در انجام این
رسالت خطیر یاری فرمایید.
امید است با تاییدات الهی و در سایه تالش روز افزون محققان
و نوآوران متخصص و متعهد کشور شاهد اعتالی امور آموزشی،
پژوهشی ،بهداشتی و درمانی در میهن اسالمی باشیم.
دکتر علی جعفریان
رییس دانشگاه
ندای فارابی این انتصاب را به استاد علیرضا الشیئی شادباش می گوید
و برای ایشان آرزوی توفیق و شادکامی دارد.

تغییر رفتار و طرز فکر لزوما کار نادرستی نیست.
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اولین همایش کشوری سلول های بنیادی
و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
پنجشنبه اول بهمن 94

اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی از سوی واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
بیمارستان فارابی و با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی نهاد ریاست جمهوری و سایر دانشگاه های علوم
پزشکی کشور روز پنجشنبه اول بهمن  94در بیمارستان فارابی برگزار شد.
محققان مراکز تحقیقاتی چشم دانشگاه های علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی ،ایران ،مشهد و شیراز و نیز پژوهشگاه رویان،
پژوهشکده ملی ژنتیک و زیست فناوری در این همایش همکاری داشتند.
در این همایش یک روزه عوامل و زیرساخت های دانش پایه سلول های بنیادی در کنار مباحثی همچون کاربردهای کلینیکی
این سلول ها از قبیل نحوه جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی و نیز فضایی که این سلول ها باید در آنجا جداسازی و
نگهداری شود ،ارائه شد.
کاربردهای کلینیکی استفاده از سلول های بنیادی و بررسی آثار درمانی این سلول ها از دو بُعد پزشکی و اخالقی از دیگر
محورهای این همایش بود.
همزمان با برپایی این همایش ،سمپوزیومی با موضوع تولید دارو برای بازسازی رتین (شبکیه) و بازگرداندن بینایی اشخاصی
که بینایی خود را از دست داده اند از طریق ویدیو کنفرانس با دو مرکز معتبر علمی در انگلستان و امریکا برگزار شد.
همچنین یک نمایشگاه جانبی که در آن انواع محصوالت کشت و جداسازی سلولی و فناوری سلول بنیادی ارائه شد از دیگر
برنامه های این همایش یک روزه بود.
دکتر محمود جباروند ،رییس بیمارستان فارابی ،نیز در سخنانی هدف
از برگزاری این همایش را ایجاد همگرایی و تبادل تجربیات بین
علوم پایه و علوم بالینی و ارائه الگوی مناسب برای انجام مطالعات
در سطح کشور عنوان کرد و اظهار امیدواری نمود زمینه همکاری
ایجاد شده برای همکاری محققین فرصت بزرگی را جهت خدمت
به بیماران فراهم سازد .وی همچنین گفت« :بی شک جوامعی مقتدر
خواهند بود که فعالیت های علمی شان در جهت تولید محصول
و ثروت باشد .ثروتی که مبتنی بر علم و منطق است ،آینده ای
درخشان به ارمغان می آورد و ما را از وابستگی به دیگران بی نیاز
سازد».
دکتر جباروند در پایان ،این همایش را فرصتی مناسب برای محققین
خواند تا با تبادل تجربیات و دستاوردهایشان الگوی مناسبی برای
کاربرد سلول های بنیادی در حوزه چشم پزشکی ارائه نمایند.
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به پوشش بقیه احترام بگذاریم ،سلیقه ها متفاوت است.

ما به مرزهای دانش
در حوزه علوم سلولی پایه و سلولهای بنیادی دست یافته ایم
دکتر امیرعلی حمیدیه ،دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،در آیین افتتاحیه این همایش که روز پنجشنبه اول بهمن ماه در
سالن آمفی تئاتر پروفسور شمس بیمارستان فارابی برگزار شد؛ طی سخنانی
هدف از تاسیس این ستاد را ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت دانست و
گفت« :علیرغم رشدخوبی که علوم پزشکی و بالینی در کشور ما در بخش
آموزش و پژوهش داشته ،اشتغال محققین علوم پزشکی به امر درمان آنان را
از تولید محصوالت دور نگهداشته است» .وی تاکید کرد« :علمی ارزشمند
است که منجر به تولید محصول شود و در این زمینه نیاز به یک جهش بزرگ
علمی داریم».
دکتر حمیدیه با اشاره به وجود استعدادهای فراوان در بین دانشجویان و
پژوهشگران ایرانی گفت« :بسیاری از مراکز علمی دنیا از توان علمی دانشمندان
ایرانی استفاده می کنند ،زمان آن فرا رسیده تا با همدلی و کار گروهی از این
سرمایه داخلی خودمان استفاده کنیم .علوم بالینی و علوم پایه به سمتی باید
بروند که با همکاری بین رشته ای کلماتی مثل نابینایی ،ناشنوایی و نازایی در
علوم پزشکی حذف شوند».
وی در پایان اظهار امیدواری کرد این برنامه بیشتر برای دستیاران و دانشجویان
مفید باشد چون شکوفایی این رشته در پنج سال آینده است و چشم امید ما
به جوانان دوخته شده است تا با کمک آنها ایران به جایگاه ویژه ای در این
حوزه دست یابد.

درمان قرنیه با استفاده از سلول های بنیادی
در بیمارستان فارابی عملیاتی می شود
دکتر احد خوش زبان ،مسئول واحد فراهم
آوری سلول های بنیادی بیمارستان فارابی،
در اولین همایش کشوری سلول های بنیادی
و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
اظهار داشت« :بیمارستان فارابی از سال ۸۸
برنامه های زیرساختی در حوزه سلول های
بنیادی را با افتتاح واحد فراهم آوری
سلول های بنیادی در چشم پزشکی آغاز
کرده است».
دکترخوش زبان از بیمارستان فوق تخصصی
چشم پزشکی فارابی به عنوان فعال ترین
مرکز پژوهشی و درمانی عرصه چشم
پزشکی در خاورمیانه نام برد و افزود:
«روزانه  ۴۲۰جراحی چشم و  ۱۷۰۰تا ۲۰۰۰
ویزیت چشم پزشکی در این بیمارستان
انجام می شود و با تالش رییس بیمارستان
امکانات مناسب برای آماده سازی تحقیقات
سلول های بنیادی به سمت درمان های
پیشرفته که در دنیا انجام می شود ،در این
بیمارستان فراهم شده است و هدف ما از
این تحقیقات ،پاسخگویی به نیاز در بالین
است».

دکترخوش زبان در زمینه استفاده از
سلول های بنیادی در زمینه قرنیه چشم،
گفت« :استفاده از سلول های بنیادی،
خاصیت بازسازی سطوح قرنیه و نواحی
دچار سوختگی ناشی از مواد شیمیایی،
حرارتی و ضایعات حوادثی مثل اسیدپاشی
را فراهم می آورد و با توجه به آغاز روند
کلینیکی شدن کاربرد سلول های بنیادی
قرنیه برای بازسازی سطوح چشم ،بیمارستان

دیر آمدن دلیل بر با کالس بودن نیست.

فارابی نیز وارد عرصه آکادمیک و تحقیق در
این زمینه شد».
مسئول واحد فراهم آوری سلول های بنیادی
بیمارستان فارابی افزود« :پس از پنج سال
تحقیق و انجام مراحل آزمایشگاهی در
این حوزه در بیمارستان فارابی از سال
آینده بخشی از کارهای تحقیقاتی در زمینه
درمان قرنیه با استفاده از سلول های بنیادی،
عملیاتی می شود».
وی گفت« :سلول درمانی ،یک روش درمانی
در راستای بازساخت بافت است و یک ابزار
درمانی به شمار می رود که طی آن از طریق
سلول بنیادی می توان درمان را هدایت کرد
بنابراین نباید انتظار درمان قطعی از این
روش را داشت».
خوش زبان با تاکید بر لزوم آگاهی مردم در
این زمینه اظهار کرد« :عموم مردم و بیماران
باید بدانند که سلول درمانی ابزاری کمکی
برای بازسازی و برگرداندن بافت به وضعیت
قابل قبول است و در حال حاضر این روش
قابلیت برگرداندن وضعیت بافت به شرایط
اولیه را ندارد».
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سلولهای بنیادی با کاربردهای درمانی
به زودی وارد بازارهای بینالمللی میشود
دکتر علیرضا الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم و دبیر علمی اولین
همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
گفت« :در حال حاضر استفاده از سلول های بنیادی بیشتر جنبه مطالعاتی
و تحقیقاتی داشته و کاربرد این سلول ها در درمان محدود است اما پیش
بینی می شود در سال  ۲۰۱۶برخی از این سلول های بنیادی با کاربرد درمان
توسط شرکت های بزرگ بین المللی به بازارهای جهانی وارد شود».
دکتر الشیئی با اعالم این خبر افزود« :اخیرا استفاده از سلول های IPSC
که از سلول های خود فرد گرفته می شود مورد توجه علم پزشکی قرار
گرفته چون از نظر اخالقی و اختالالت ایمونولوژی مشکالت استفاده از
سلول های بنیادی را که از شخص دیگری دریافت می شود ،ندارد.
دکتر الشیئی یادآور شد« :توسعه به کارگیری این سلول ها منوط به انجام
تحقیقات ،آزمایش ها ،مطالعات و بررسی های بیشتری است».
دکتر علیرضا الشیئی ،دبیر علمی اولین همایش کشوری سلول های بنیادی
و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی ،استفاده از سلول های بنیادی در
درمان بیماری ها را نیاز روز علوم پزشکی خواند و گفت« :براساس همین
نیاز آزمایشگاه های علوم پایه در بیمارستان فارابی ایجاد شده و ما میزبان دانشمندان علوم پایه در کنار چشم
پزشکان هستیم».
وی برگزاری این همایش را آغازی برای درک مشترک بین علوم پایه و علوم بالینی خواند و گفت« :امیدوارم
با کمک دوستان و پشتیبانی خوبی که از طرف مقام ریاست بیمارستان وجود دارد بحث پزشکی ترجمانی نمود
بیشتری داشته باشد و همکاران جوان ما در این زمینه نیاز بیشتری حس کنند و بدانند که این امر نیاز رشته چشم
پزشکی در آینده خواهد بود».

افزایش موفقیت بیمارستان فارابی در استفاده از سلول های بنیادی
در درمان بیماری های سطح چشم

دکترسیدفرزاد محمدی ،عضو هیئت علمی
بیمارستان فارابی ،در نشست خبری اولین
همایش کشوری سلول های بنیادی
و پزشکی بازساختی در چشم
پزشکی در مورد پزشکی بازساختی
توضیح داد« :در فرآیند پزشکی
بازساختی با استفاده از سلول های
بنیادی تالش می شود ،فرآیند
پیری طبیعی و همچنین فرآیند
پیری مصنوعی در اثر آسیب ها،
ضربه ها ،تابش اشعه های مضر و
تصادفات و حوادث در بدن کندتر
شود».
وی افزود« :بنابراین تالش های
گسترده ای در حوزه علوم
سلول های بنیادی صورت گرفته
تا با ترکیب و همکاری رشته های
مختلف مانند زیست فناوری ،نانو،
زیست مواد و سلول های بنیادی،
تحت عنوان پزشکی بازساختی،
اقدامات الزم در این زمینه صورت
گرفته و روش های درمانی و بالینی
جدید ارائه شوند».
8
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دکترمحمدی گفت« :در گذشته برای سلول
درمانی در حوزه بیماری های چشمی،
سلول های بنیادی را از چشم
سالم بیمار به چشم آسیب
دیده منتقل می کردند اما اکنون
توانایی انجام این کار در خارج
از بدن توسعه یافته به طوری
که می توانیم داربست های
مصنوعی ایجاد کنیم و با
افزایش توانایی خود در زمینه
مهندسی داربست ها و مدیریت
زیستی سلول های بنیادی ،این
مهارت ها را در کنار هم بیاوریم
و پزشکی بازساختی را ایجاد
کنیم».
دکترمحمدی گفت« :البته نباید
در برداشت از این روش ها
دچار افراط شویم و باید بدانیم
که تمام علوم جدید در حال
حاضر نتیجه قطعی در درمان
بیماری ها ندارند و میزان
موفقیت آنها نسبی است».
از استعدادها و توانایی های مان بدرستی استفاده کنیم.

در هفدهمین جشنواره ابن سینا
دو عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی
موفق به دریافت جایزه شدند
در این مراسم ،دکتر محمدرضا منصوری،
استاد گروه چشم پزشکی وعضو هیئت
علمی گروه اورژانس بیمارستان فارابی،
به عنوان الگوی رفتاری اخالق و تعهد
حرفه ای موفق به دریافت جایزه جشنواره
ابن سینا شد و دکتر مسعود اقصایی فرد،
استادیار گروه استرابیسم ،این مرکز به عنوان
پژوهشگر برگزیده جوان بالینی برگزیده
شد.
هفدهمين جشنواره ابن سينا ،روزچهارشنبه
 ۱۴بهمن ماه  ۱۳۹۴با حضور دکتر هاشمی،
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛
دکتر جعفریان ،رییس دانشگاه علوم پزشکی
تهران و جمع کثیری از اساتيد برجسته و
دانشجويان برگزار شد؛ در این جشنواره که
هر سال در سالروز تاسیس دانشکده پزشکی
برگزار می شود از برگزیدگان بخش آموزش
و پژوهش تجلیل شد.

دکتر جباروند نیز با صدور پیامی انتخاب این
اساتید را در هفدهمین جشنواره ابن سینا به
ایشان و خانواده بزرگ فارابی تبریک گفت
و توفیق روز افزون ایشان را در تمامی
عرصه های زندگی از درگاه احدیت مسئلت
نمود.

ندای فارابی ضمن عرض
تبریک ،برای اساتید بزرگوار،
دکتر منصوری و دکتر
اقصایی فرد ،آرزوی توفیق
دارد.

کسب رتبه نخست مدیریت تجهیزات پزشکی
توسط بیمارستان فارابی
مهندس الهه باقری ،مسئول واحد تجهیزات
پزشکی بیمارستان فارابی با اعالم این خبر،
گفت« :شاخص های ارزیابی شامل اقدامات
انجام شده در راستای اجرای برنامه های
نگهداشت ،ایمنی و حفاظت ،کالیبراسیون و
مدیریت تجهیزات پزشکی و حوزه نظارت
بر امور ملزومات پزشکی مطابق با طرح
تحول نظام سالمت بوده است».
باقری اظهار کرد« :یکی از وظایف اصلی
واحد تجهیزات پزشکی نظام مند كردن
وضعيت تجهيزات بیمارستان و نظارت بر
نحوه خرید ،مصرف ،نگهداري و ارتقاي

كمي و كيفي تجهیزات پزشكي است؛ که
بیمارستان فارابی توانسته است با رعایت
شاخص های مهمی از جمله بهره وری
صحیح از نیروهای متخصص انسان به این
اهداف دست پیدا کند ».وی اين موفقیت را
مرهون تالش های شبانه روزی کارشناسان
و کارکنان شاغل در این واحد دانست و از
پشتیبانی های بی دریغ ریاست و مدیریت
بیمارستان در کسب این رتبه تشکر کرد.
گفتنی است این ارزیابی ساالنه توسط
معاونت درمان دانشگاه و درسطح تمامی
بیمارستان های تابعه انجام می شود.

در اولین فرصت به پیامک ،ایمیل و تماس تلفنی پاسخ دهیم.

بازآموزی مجازی
کاتاراکت
(وابسته به سن)

اگر قبال در سامانه آموزش مستمر
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ثبت نام نکرده اید؛ ابتدا در
آدرس  Ircme.irنام نویسی کنید.
سپس به آدرس cme.tums.ac.ir
مراجعه نمایید و عنوان بازآموزی را در
آرشیو برنامه ها بازیابی کنید.
امتیاز :یک واحد
مخاطبین :پرستاران ،اپتومتریست ها و
پزشکان عمومی
جهت تماس و راهنمایی با شماره
 55420356خانم کریملر تماس حاصل
فرمایید.
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برگزاری آزمون آسکی در بیمارستان فارابی

آزمون آسکی دستیاران این بیمارستان روز پنجشنبه  ۱۵بهمن  ۹۴برگزار شد؛ در این آزمون
دانش و مهارت های بالینی  ۶۰دستیار سال های  ۲تا  ۴چشم پزشکی در  ۳گروه و در بیش
از  ۲۰ایستگاه مورد سنجش قرار گرفت.

بازدید کارشناسان
معاونت درمان دانشگاه
از بیمارستان فارابی
گروه کارشناسی معاونت درمان دانشگاه روز
شنبه  ۲۶دی  ۱۳۹۴با حضور در بیمارستان
فارابی محورهای ایمنی بیمار ،گردشگری
سالمت و کنترل عفونت را در این مرکز
ارزیابی نمودند .عباس آبادی ،رییس گروه
ارتقای کیفیت و حاکمیت بالینی معاونت
درمان دانشگاه ،در جلسه ای که با حضور
علیاری ،مدیر بیمارستان فارابی ،تشکیل شد؛

برگزاری مانور مشترک بحران
در بیمارستان فارابی
گفت :این بازدید در راستای فاز  ۲استقرار
استاندارد های ایمنی بیمار انجام می شود و
در صورت کسب امتیاز مطلوب ،بیمارستان
برای ارزیابی به وزارت بهداشت معرفی
خواهد شد .عباس آبادی گام بعدی جهت
دریافت لوح بیمارستان دوستدار ایمنی

مانور بحران بیمارستان فارابی با عنوان
«فرونشست زمین» ،با هدف سنجش میزان
آمادگی تیم مدیریت بحران بیمارستان و
سازمان های امدادی منطقه در هنگام بروز
بالیای طبیعی و حوادث غیر مترقبه روز شنبه
 ۵دی  ۱۳۹۴برگزار شد .
ارزیابی میزان آمادگی نیروهای امدادرسان و
بررسی عکس العمل زمان رسیدن به محل
حادثه ،از اهم اهداف برگزاری این عملیات
تمرینی بود.
علیاری ،مدیر بیمارستان فارابی ،در جلسه ای
که قبل از اعالم کد مانور و با حضور
کارشناسان ستاد مدیریت بحران منطقه ،۱۱
ایستگاه  ۵آتش نشانی ،بیمارستان روزبه
و عوامل شرکت کننده در سالن شورای
بیمارستان برگزار شد ،با گرامی داشت یاد و
خاطره جان باختگان زلزله بم ،داشتن آمادگی
برای مقابله با حوادث را امری ضروری و
اجتنابناپذیر قلمداد کرد و گفت« :هرچه
تمرین بیشتری داشته باشیم ،هماهنگی در
زمان حادثه بیشتر و میزان تلفات و خسارت
کمتر خواهد شد».
10
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علیاری همچنین از همکاری ستاد مدیریت
بحران منطقه  ۱۱و ایستگاه  ۵آتش نشانی
تهران ،تشکر و برای انجام مانورهای بزرگ تر
اعالم آمادگی کرد.
طبق سناریوی طراحی شده و با اعالم کد
حادثه در ساعت  10صبح ،نیروهای شرکت
کننده در مانور همراه با امکانات مورد نیاز در
صحنه حاضر شدند و عملیات نجات آسیب
دیدگان و تریاژ مصدومین توسط تیم بحران
بیمارستان ،نیروهای ایستگاه  ۵آتش نشانی و
نیروهای معین بیمارستان روزبه انجام شد.
صادقی ،رییس ایستگاه  ۵آتش نشانی در
جمع نیروهای شرکت کننده با تاکید بر
لزوم ارتقای توان کارکنان در مقابله با بحران
تصریح کرد« :به هر میزان که مجموعه نیروها
بیشتر آموزش ببینید میتوانند حرفهای تر با
حوادث مقابله کنند».
وی الزمه ارتقای توان تخصصی و اجرایی در
مواجهه با شرایط مختلف بحرانی را تدوین
و اجرای برنامههای آموزشی و استمرار این
برنامهها عنوان کرد و برای همکاری در این
زمینه اعالم آمادگی نمود.

بیمار را گرفتن امتیاز مناسب در بازدیدهای
وزارتخانه و  WHOعنوان نمود .وی از
بیمارستان فارابی به عنوان مرکزی با کارکنان
توانمند و علمی یاد کرد.
طی سخنانی
مدیر بیمارستان نیز
موفقیت های بیمارستان فارابی را مرهون
تالش های بی وقفه کارشناسان این مرکز
دانست و افراد حاضر در جلسه را معرفی
نمود.

در ادامه مستندات مربوط به محورهای
ایمنی بیمار ،گردشگری سالمت و کنترل
عفونت بررسی و بازدید میدانی از واحدهای
مورد نظر نظیر آزمایشگاه ،رادیولوژیCSSD ،
و بخش های بستری به عمل آمد.

خوش حساب باشیم.

برگزاری دوره آموزشی پیوند
قرنیه برای پرستاران

مرور تازه های
بیماری های
سطحی چشم در
بیمارستان فارابی
گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي
تهران با همکاری مركز تحقيقات چشم
پزشكي دانشگاه ،برنامه بازآموزي مدون
«تازه های بیماری های سطحی چشم» را در
بيمارستان فارابي برگزار کرد.
این برنامه روز پنجشنبه  ۳دی  ۱۳۹۴در سالن
آمفي تئاتر پروفسور شمس بيمارستان فارابي
و در قالب دو پانل برگزار شد .جنبه های
جدید درمان خشکی چشم ،درمان موضعی
بیماری های قرنیه با داروهای ایمنوساپرسیو،
فرآورده های بیولوژیک موضعی برای
درمان بیماری های سطحی چشم ،مدیریت
موارد خاص بیماری های سطحی چشم،
مدیریت سوختگی های شیمیایی و حرارتی
چشم ،روش های درمان ناخنک ،از جمله
عناوین ارائه شده در این سمینار بود .دکتر
محمدعلی جوادی ،دکتر گلشن لطیفی ،دکتر
سیدرضا غفاری ،دکتر هاشم دریاباری ،دکتر
علی جلیلیان ،دکتر محمود جباروند ،دکتر
حامد قاسمی ،دکتر مهران زارعی قنواتی و
دکتر علیرضا برادران رفیعی سخنرانان این
سمینار بودند.
دبير علمي این سمینار دکتر مهران زارعی
قنواتی بود.

راه اندازی کانال رسمی
بیمارستان فارابی
در تلگرام

به منظور بهبود کیفیت و سرعت اطالع رسانی
آخرین اخبار و رویدادهای بیمارستان فارابی،
قطب علمی چشم پزشکی کشور ،کانال
رسمی تلگرام این بیمارستان افتتاح شد.
برای دریافت اخبار و اطالعیه های
بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی
فارابی می توانید ،به سادگی و رایگان ،عضو
کانال بیمارستان شوید و دوستان خود را نیز
دعوت کنید.
https://telegram.me/farabieye

به همت آموزش دفتر پرستاری بیمارستان و
همکاری اساتید گروه قرنیه ،دوره آموزشی
پیوند قرنیه و مراقبت های پرستاری آن
برگزار شد.
در اولین جلسه دوره دکتر فیروزه رحیمی،
دکتر معصومه محبی و دکتر حامد قاسمی
اعضای هیئت علمی بخش قرنیه بیمارستان
فارابی مطالب آموزشی را ارائه نمودند و
در جلسه دوم مراقبت های پرستاری توسط
فاطمه نصیری ،ثمین شعشعانی و جمعی
دیگر از همکاران ارائه شد.

هفتمین سمینار بازآموزی
گروه اپتومتری بیمارستان
فارابی برگزار شد

برگزاری کالس آموزشی
آتش نشانی
به منظور ارتقای سطح آگاهي كاركنان در
زمینه ایمنی و اطفای حریق و با مشارکت
ایستگاه پنج آتش نشانی ،کالس آموزشی
روز یک شنبه  ۲۹آذر  ۹۴برگزار شد.
در این کالس صادقی ،رییس ایستگاه پنج
و قبادوند ،مسئول آموزش این ایستگاه،
نتیجه بازدید خود از بخش های مختلف
بیمارستان را بررسی و شرکت کنندگان را
با مهارت هاي ايمني و اطفای حريق ،انواع
حریق و نحوه مواجهه با آن ،انواع خاموش
کننده ها و روش استفاده از آنها و نیز کاربرد
انواع کپسول های اطفای حریق آشنا نمودند.

برگزاری سمینار
آموزه های قانونی

اولین سمینار «آموزه های قانونی برای کادر
درمان» روز چهارشنبه  ۲۵آذر  ۱۳۹۴در
سالن آمفی تئاتر پروفسور شمس بیمارستان
فارابی برگزار شد.
مبانی اخالق پرستاری ،رابطه پرستار و بیمار،
تخلفات انتظامی و انواع مجازات ،قصور و
تقصیر کادر درمان ،اهمیت مستندسازی در
درمان ،علل شکایت از کادر درمان ،راز
حرفه ای و آثار مرتبط بر عدم رعایت آن از
مباحث مطرح شده در این سمینار بود.

کارگاه احیای قلبی -عروقی
و مغزی ویژه کارکنان پرستاری
و بیهوشی

گروه اپتومتری بیمارستان فارابی هفتمین
سمینار باز آموزی خود را با محوریت تجویز
عینک روز پنجشنبه  ۱۷دی ماه  ۱۳۹۴در
سالن پروفسور شمس بیمارستان فارابی در
دو بخش برگزار کرد.
مباحث اصول تجویزعینک در اطفال ،مبانی
تجویز عینک در استرابیسم ،نکات مرتبط
با تجویز عینک های پروگرسیو ،عینک های
آفتابی و زیبایی و انتخاب فریم و لنز عینک
در قسمت اول سمینار ارائه شد و بخش
دوم به صورت پنل علمی برگزار گردید.
دبیر علمی و دبیر اجرایی این برنامه به
ترتیب اپتومتریست مسعود خرمی نژاد و
اپتومتریست طیبه دوابی بودند.

به پیروان سایر ادیان الهی احترام بگذاریم.

این کارگاه ها با هدف ارتقای آگاهی و
عملکرد کارکنان پرستاری و بیهوشی توسط
واحد آموزش دفتر پرستاری برگزار شد.
شرکت کنندگان درهر کارگاه در پنج گروه
به صورت عملی نحوه احیای قلبی -عروقی
و مغزی و کار با تجهیزات مرتبط را آموزش
دیدند .سرپرستی این کارگاه به عهده دکتر
مهرداد شروقی بود.
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گفت وگو با مژگان بیگلری
مدیر مهدکودک

لطفا خودتان را معرفی کنید.
مژگان بیگلری هستم ،مدیر مهدکودک
آساره در بیمارستان فارابی ،فارغ التحصیل
رشته مهندسی الکترونیک ،جزء معدود
مدیرانی هستم که به طور غیرمرتبط وارد
این کار شدم؛ البته در تمام این سالها
تالش کردم تا گواهیهای خاص و الزم را
برای ادامه فعالیت کسب نمایم.
چند سال سابقه کار در مهدکودک را
دارید؟
از سال  1382وارد کار با کودک شدم؛ ابتدا
با تاسیس خانه فرهنگ سپس با کسب مجوز
مهدکودک فعالیت خودم را در مهدهای
بیمارستان بهارلو و فارابی ادامه دادم؛ البته
از سال  1387پروانه فعالیت مهدکودک
آساره را داشتم ولی به دلیل تعهدی که در
بیمارستان فارابی داشتم مجبور به تعطیلی
مهدکودک خود شدم وتنها در بیمارستان
فارابی تمام وقت حضور داشتم و از سال
 1390به عنوان مدیر مهدکودک بیمارستان
فارابی مشغول به کار شدم.
چرا این شغل را انتخاب کردید؟ زندگی
و کار با بچهها را چه طور میبینید؟
انتخاب این شغل به دلیل عالقهای بود
که به کودکان داشتم و توانایی و ظرفیتی
که در خود میدیدم و مطمئن بودم که
میتوانم .دنیایی که برای بچهها ساخته
12
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میشود کامال متفاوت است؛ کار با
بچهها تماما صداقت است ،بچهها جایی
برای تظاهر و تجمالت نمیگذارند،
سادهپذیرند و بی ریا؛ به همین دلیل نشاط
خاصی به من ،به مربی و به تمام کسانی
که با آنها کار میکنند هدیه میدهند.
لطفا از محیط شغلیتان بگویید؛ ظرفیت
نگهداری چه تعداد کودک را دارید؟
چه تعداد مربی در اینجا فعالیت دارند؟
پذیرش خارج از بیمارستان هم دارید؟
خصوصی است یا دولتی؟ اگر خصوصی
است آیا از سوی دولت نظارتی بر کار
این مهدکودک هست؟
محیط مهدکودک جدا از دیوارها و زمین
و آجر و سنگ چیزهایی دارد که مطمئنا
در دیگر بناهای این بیمارستان وجود ندارد
و آن شور زندگی میباشد؛ دنیایی زیبا و
کودکانه ،ساده و بی غل و غش.
مهد کودک آساره ظرفیت پذیرایی از 12
غنچه شیرخوار 14 ،غنچه نوپا ( 2تا 3
سال) و  58غنچه نوباوه ( 6-3سال) را
دارد .دوستان و یاران من در این مجموعه
 10نفر هستند که دلسوزانه از کودکان
نگهداری می کنند.
مهدکودک آساره از سال  1392از
مهدخودکفا به مهدکودک خصوصی تبدیل
شد؛ بنابراین به کل منطقه خدمات میدهد؛

گفتگوها از :لیال احمدی فرد
لیال بوژآبادی

البته با همکاری مسئولین بیمارستان فارابی
و در راس آنها مدیر بیمارستان که بدون
دقت و توجه ایشان هیچ مهمی برآورده
نمیگردد.
مهدکودک آساره زیر نظر مستقیم سازمان
بهزیستی است و الگوها و برنامههای
خاص این سازمان در این مرکز اجرا
میشود و در کنار سازمان بهزیستی نظارت
ناظر بیمارستان نیز برای ما اهمیت بسیاری
دارد و باعث میشود هیچ روزنهای از ابهام
برای والدین باقی نماند.
نظارت در این مهدکودک چگونه است؟
نظارت بر امور اجرایی مهدکودک طبق
برنامهریزیای است که در ابتدای سال
تحصیلی توسط اینجانب انجام میشود؛
مثال غذا دادن به کودکان توسط مربی با
دقت و توجه بسیار انجام میشود که باز
هم خودم بر آن نظارت دارم و کودکانی
که غذای کمتری میخورند ،حتما به
خانواده آنها اعالم میشود تا در منزل
رفع نیاز شود.
شهریه مهدکودک بر چه اساسی تعیین
میشود و آیا برای کارمندان بیمارستان
فارابی تخفیفی لحاظ میشود؟
شهریه براساس تعرفه سازمان بهزیستی
دریافت میگردد و برای تخفیف پرسنل
بیمارستان ،مقرر شده است که هر سال

با کودکان با احترام رفتار کنیم.

تعرفه سال قبل از آنها دریافت گردد.
پذیرش برای یکی دو روز یا یک هفته
دارید؟ در این صورت شهریه به چه
صورت محاسبه میشود؟
به دلیل اهمیت مسائل سالمتی و بهداشت
کودکان در مهدکودک از پذیرش روزانه و
هفتگی کودکان خودداری میگردد؛ چه بسا
ممکن است کودکی با بیماری برای یک
روز به مهدکودک وارد شود و بعد از آن
مهد با مشکالت زیادی روبهرو شود.
آیا این مهدکودک دوربین مداربسته دارد
تا والدین در هر زمانی بتوانند از وضعیت
کودک خود آگاه شوند؟
خوشبختانه با موافقت مدیر بیمارستان،
آقای علیاری این مهم برآورده شده است
ولی بازبینی در صورتی انجام میگیرد

والدین استفاده میکنید و پیشنهادتان
جهت ارتقای مهدکودک چیست؟
با تشکر از تمام مادرانی که در طول این
مدت صبورانه در کنار ما و کودکانشان
بودند و راهکارهای مناسب و الزم را ارائه
نمودند ،مهدکودک نمیتواند به صورت
سلیقهای فعالیت را ادامه دهد؛ بنابراین
نیاز به یک چهارچوبی دارد که در آن
شرایط تمام کودکان در نظر گرفته شود و
صد البته تمامی نظرات و پیشنهادها کمک
میکند تا مهدکودکی بدون عیب و نقص
داشته باشیم؛ برای ارتقای مهدکودک نیاز

گرامی داشت روز هوای
پاک در بیمارستان فارابی
به مناسبت روز هوای پاک ،کودکان
مهدکودک بیمارستان فارابی روز چهارشنبه
 ۳۰دی ماه  ۱۳۹۴با راهپیمایی نمادین در
محوطه بیمارستان و سر دادن شعارهایی از
حق خود برای داشتن هوایی سالم و پاک
دفاع نمودند.
همچنین در هفته هوای پاک فرهنگسرای
رازی ،نمایش عروسکی «آسمان آبی شهر»
را در مهد کودک بیمارستان اجرا کرد.

به دلیل اهمیت مسائل سالمتی و
بهداشت کودکان در مهدکودک
از پذیرش روزانه و هفتگی
کودکان خودداری میگردد
که اولیا نسبت به وقوع یک اتفاق %100
مطمئن باشند ،سپس با کسب مجوز از
حراست این امکان صورت میگیرد.
مربیهای مهد کودک چه خصوصیاتی
دارند؟
با توجه به خصایص روحی که برای
انتخاب مربیان خود در نظر گرفتهام،
سعی کردهام با بهرهگیری از خصوصیات
انسانی از قبیل مهربانی ،گذشت و محبت
مربیانم را کنار هم جمع میکنم و با توجه
به اینکه تمام شرح وظایف را روزانه به
کار میگیرند ولی مشروح آن روی بورد
نصب میباشد.
برنامههای آموزشی ارائه شده در این
مجموعه برای ردههای سنی مختلف به
چه صورت است؟
با توجه به اینکه مهدکودک آساره یک
مهد نگهدارنده میباشد و برای والدین
سالمت جسمی و رعایت بهداشت
بسیار مهم است؛ عالوه بر آن برنامههای
آموزشی هم به طور کامل در مهد انجام
میشود که شامل فعالیتهای خالقیتی،
مهارتهای
آموزشهای
ورزشی،
اجتماعیاخالقی ،آموزش واحد کار،
آموزش کتاب ،فعالیتهای جانبی شامل
شعر ،قصه ،نمایش ،سرود ،اردوهای
تفریحی ،جشنها و مناسبتهای ملی و
سنتی و مذهبی در نظر گرفته میشود.
از نظر شما این مهدکودک معایبی دارد و
شما تا چه حد از انتقادات و پیشنهادهای

به همکاری و همفکری و مشارکت والدین
داریم که ان شاءا ...با کمک و یاری یکدیگر
بتوانیم کودکانی باهوش و خالق و دارای
ذهنی سالم پرورش دهیم که آیندهسازان
این مرز و بوم باشند.
خاطرهای از بچهها بفرمایید.
تمام لحظات در کنار کودکان بودن از
اولین گام راه رفتن ،اولین کلمهای که به
زبان میآورند ،اولین دندان ،اولین فکر،
اولین تجربه ،شادی در بازی ،قهقهه
خوشحالی از لذت انجام یک کار و غیره
برای ما خاطره است و ثبت این لحظات
از حوصله خوانندگان نشریه به دور است،
فقط میتوانم بگویم بهترین روزهای عمرم
در کنار کودکان بوده است.
چه پیامی برای والدین دارید؟
مطمئنا والدین دلسوزتر از من نسبت به
کودکان هستند و حساسیت بیشتری دارند
ولی گاهی در میان حساسیتها ،سلیقههای
شخصی والدین ،کودکان را از جمع دور
میکند؛ تنها خواهش من این است که در
بعضی موارد همگام ،قدم برداریم ،حرکت
در مقابل هم باعث میشود که کودک
انگیزه خود را برای حضور در مهدکودک
از دست بدهد.
با امید فردایی بهتر برای تمامی کودکان

برای برداشتن هر زباله قامت یک انسان خم می شود.
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میراث و خاطرات

لحظاتی با وحید خلیلوند
در آستانه بازنشستگی

 چه سالی و در كجا متولد شدید و دورهتحصیلتان چطور بود؟
من  15فروردین  1339در شهر تبریز متولد
شدم و  5سال بعد به تهران مهاجرت نمودیم،
دوران تحصیل  12ساله در شهر تهران به
اتمام رسید ،یادم میآید اولین دوره راهنمایی
تحصیلی نصیب اینجانب شد که در ضمن
تحصیل راهنمایی به عنوان پسر برجسته
سال  1351انتخاب شدم و کارشناسی خود
را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت نمودم.
 از خانوادهتان بگویید؟در یک خانواده مذهبی و پرجمعیت  4خواهر
و  3برادر به دنیا آمدم و در  21سالگی پدر
و در  31سالگی مادر خود را از دست دادم.
پس از آن همسری دلسوز و مهربان و سپس
دختری با محبت و با مسئولیت و یک نوه
نازنین به نام ماهان قسمتم شد.
 از چه سالی وارد بیمارستان فارابیشدید و در کجا مشغول بودید؟
در تاریخ  1369/6/1به استخدام رسمی
بیمارستان فارابی در آمدم و پس از  3سال
خدمت در سال  1372به عنوان سرپرست
درمانگاههای عمومی و تخصصی منصوب
شدم؛ از سال  88مسئولیت سوپروایزری
کلیه درمانگاهها به اینجانب محول شد؛ در
دوران خدمت سعی نمودم تا حتیاالمکان
تاثیر مناسبی در کلیه امور محوله بگذارم؛
در کارهای جمعی و عام المنفعه نظیر
مسئولیت امور درمان ،بسیج جامعه پزشکی،
ویزیتهای رایگان ،مسئولیت صندوق
قرضالحسنه و صندوق اعتباری دانشگاه و
سالها به عنوان مسئول ورزشی بیمارستان
و  ...حضور فعال داشتم .ضمنا از سال 88
دبیر کمیته بحران و مسئول امور هماهنگی
برنامه آتشنشانی بیمارستان بودم و از ابتدای
تشکیل درمانگاه داخلی و قلب ،مسئولیت
امور رزیدنتهای داخلی را داشتم.
 جنابعالی محبوبیت خاصی بین همکاراندارید ،چطور به این مهم رسیدید؟
اگر محبوبیتی بوده لطف و نگاه خداوند
شامل حالم شده ،در یک جمله «به آنچه
بودم وفادار هستم» و اینکه در راستای
وظایف حرفهای خود دغدغه آگاهی رسانی،
دانشافزایی و تالش برای ایجاد گفتمان
سازمانی و وفاق اجتماعی همکاران کوتاهی
ننمودم.
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 خوشبختی را در چه میبینید؟خوشبختی سهم دلهایی است که نگاهشان به
نگاه خداست؛ بخشش و شاد کردن دیگران
و تزریق انرژی مثبت حاصلش نیکبختی
است.
 زمان فراغتتان را چه طور میگذرانید؟سفر میروم ،حتی اگر یک روزه باشد.
 بازنشستگی را دوست دارید ،چهبرنامهای برای این دوران دارید؟
تجربهاش نکردهام ولی سالهاست برایش
نقشه کشیدم.
 به کدامیک از شهرهای ایران سفرکردید؟
اغلب شهرهای ایران را دیدهام.
 اگر خاطرهای دارید برایمان تعریفکنید.
در سالهای ابتدای خدمتم در فارابی و در
مراسمی به دریافت دو جایزه نائل شدم و
یکی از جوایزم را بخشیدم و این اولین نشاط
بخشش بود.
 به چه ورزشی عالقهمندید؟فوتبال؛ ولی مسابقات ورزشی کلیه رشتهها

را دنبال میکنم و به ورزش عالقهمندم ،به
خاطر روح ورزشی که در کالبد همه دمیده
شده است.
 اگربه جای ما بودید چه سوالی ازخودتان میپرسیدید؟
چرا یک سال و پنج ماه از خدمت باقی مانده
بود ،بازنشسته شدید؟ جالب است بدانید
نخواستم سازمان مهر خاتمه به پروندهام بزند
و ضمن حفظ روحیه ادامه کار و زندگی به
تالش خود ادامه دهم.
 نظرتان درباره نشريه نداي فارابيچیست؟
از شهریور  88که ندای فارابی منتشر گردید،
عالقه زیادی به آن داشتم و دارم ،مطالب
آن را دنبال میکنم؛ تغذیه و رشد فکری،
انعکاس نظرات و عقاید ،تعامل کارکنان
و تعلق خاطر از ویژگیهای ندای فارابی
میباشد.
 سخن آخر ...ارزش هر انسانی به اندازه حرفهایی است
که برای نگفتن دارد ،هر قدر کمتر درباره
خودتان توضیح بدهید محبوبترید.

محبت خود را عاقالنه خرج کنیم.

اتاق عمل آواستین

رد همین زندیکی

اتاق عمل آواستین زیر مجموعه اتاق عمل یک است ولی در مکان فیزیکی مجزا ،به عنوان اتاق عمل سرپایی و با مسئولیت مسئول اتاق
عمل یک ،خانم افسانه کهوائی ،فعالیت می کند .این اتاق عمل در طبقه همکف ساختمان جدید بیمارستان قرار دارد و از طریق آسانسور
با اتاق عمل یک ارتباط دارد؛ در این اتاق عمل پذیرش بیمار ،ثبت پرونده و اقالم مصرفی توسط منشی این اتاق عمل انجام می گیرد.
هزینه بیمار توسط دستگاه  POSاخذ می شود و بیمار فقط جهت مرخص شدن به واحد ترخیص مراجعه می کند.
در این اتاق عمل تزریق داخل ویتره و داروی آواستین ( )IVBو تزریق داخل ویتره تریاسینولون ( )IVTبه صورت تاپیکال و در صورت
لزوم  ،AC Vitreus Tapانجام معاینات زیر بیهوشی بیماران رتینوبالستوم و  Coat’sو گرفتن عکس از فوندوس این بیماران و ذخیره
در رایانه ( ،)Retcamانجام پروسیجرهای درمانی بیماران رتینوبالستوم و  Coat’sاز جمله لیزر ،کرایوتراپی و تزریق دارو داخل ویتره
انجام می گیرد.
همچنین در این اتاق عمل ریکاوری ( )PACUشامل دو تخت می باشد و اتاق انتظار بیماران و رختکن خانم ها و آقایان گنجایش 15
بیمار را دارد که نمونه یک اتاق عمل سرپایی با شرایط مناسب است .پرسنل اتاق عمل یک و اوستین خانم ها و آقایان :ناصر امیدفر،
محمدرضا امیرچوپانی ،ام البنین نجفی ،فرانک شعاعی ،پرویز حسین زاده ،محمدرضا پورجعفر ،علیرضا فرزادی کیا ،محبوبه قشالقی،
محمدرضا نوروزی ،حدیثه حسینی ،مریم رجبی ،ناهید خرم ،فاطمه بخشی ،شیما معمارزاده ،نجمه باب زن ،مائده اورعی ،فاطمه سادات
سبحانیان ،فرزانه دودانگه ،مصطفی کریمی ،بشیر علیپور ،محمدحسین شاطریان ،مسعود حمزه ،اردشیر استاد ،ابراهیم قاضوی ،میثم
احمدی ،زینب پیرهادی؛ کمک بهیار :ابراهیم پیوس؛ منشی :مریم هراتی و شعبانعلی صدقی؛ خدمات :سیدحسن حسینی ،محمدتقی
ولی اللهی ،کوروش یوسفی ،علی اکبر شکیبایی ،آزاده احسان فر و هوشنگ حسن پور.
مراقب حرف زدن مان باشیم.
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اتـاق مـرکزی استریل

 CSR: central sterilization roomیا اتاق مرکزی استریل واحدی شناخته شده در هر مرکز درمانی است که با انجام عملیات
شست وشو و ضد عفونی و استریلیزاسیون لوازم پزشکی نقش حیاتی در کیفیت و ایمنی کلیه عملکردهای پزشکی دارد.
در ابتدا بیمارســـتان ها دارای اتاق مرکزی استریل ( )CSRبودند؛ اما بــــتدریج با گسترش فعـــالیت بیمارستان ها و افزایش
تـــعداد عـــمل های جـــراحی و پی بردن به اهـــمیت این بخـــش  CSRهم گــسترش یافت و در ســـال  1391در
بیمارســتان فارابی به  CSSD: Central Sterilization Supply Departmentتبدیل شد .واحد  CSSDدر راستای دستیابی به
اهداف استراتژیک بیمارستان ،با باال بردن کیفیت استریل ،سرعت بخشیدن به عملیات استریل ،کاهش خطای اپراتور در عملیات
استریل ،جلوگیری از انتقال و پراکندگی آلودگی در بخش های مختلف بیمارستان ،کاهش قابل مالحظه در کاهش هزینه های ابزار
و وسایل جراحی ،کاهش قابل مالحظه در مصرف آنتی بیوتیک بعد از عمل جراحی ،کاهش قابل مالحظه در مصرف آب و برق،
امکان سرویس دهی به مراکز درمانی مجاور و در نهایت افزایش رضایت مندی بیماران به صورت غیر مستقیم ،نقش مهمی را ایفا
می کند.
واحد  CSSDدر حال حاضر با مسئولیت آقای حسین بازیار فعالیت می کند و در زیر زمین ساختمان جدید روبه روی دفتر پرستاری
قرار دارد.
اسامی پرسنل شاغل در این واحد خانم ها و آقایان پرسنل پرستاری :فاطمه مهجوری ،فاطمه تقوی ،شیرین نظری و فاطمه ایزدی؛
پرسنل بهیار :شهین روزبهانی و محمدرضا شاه محمدی و پرسنل کمک بهیار :علی اصغر نوروزی ،جوانبخش عابدینی ،اکبر
ممی پور ،ولی صفایی ،حسینعلی حداد و پرسنل خدمات :حسین تجربه کار.
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مالک چیزی جز محصول کوشش خود نیستیم.

مت دوم

قس

حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان

مهارت پدری و مادری

در شماره پیشین ،با بخشی از مهارت های پدر و مادری برای بهبود روابط با
فرزندان آشنا شدیم ،در این شماره و شماره آتی نیز این مطلب را پی خواهیم
گرفت.
 دوست داشتن «سه» ابزار دارد: گفتن جمله دوستت دارم نگاه چشم در چشم نوازش با دستسعی کنید با استفاده از ابزارهایی مانند
خریدن اسباب بازی یا خوراکی پیام دوست
داشتن را به کودک بدهید.
 هرگز برای دوست داشتن ،شرط نگذارید.هیچ گاه به کودک نگویید به شرط فالن
دوستت دارم .دوست داشتن پدر و مادر به
فرزندشان بی قید و شرط است.
 اگر به خاطر رفتار نامناسب کودکتان واقعاعصبانی شوید ،خودتان را به سن آن کودک
تنزل داده اید.
 «کار بد کردن» با «بد بودن» متفاوت است.هنگامی که کودک تان کار بدی را انجام
می دهد کار بد را به شخصیت او نسبت
ندهید ،می توانید به او بگویید:
«تو پسر یا دختر خوبی هستی ولی این کار
تو صحیح نبود».
 به یاد داشته باشید حق پس گرفتن پاداشیکه به کودک می دهید را ندارید.
 در دستور دادن صرفه جویی کنید و از بهکار بردن دستور منفی خودداری کنید (به
کودک بگویید چه کاری انجام دهد نه اینکه
چه کاری انجام ندهد)
قوانین فرمان دادن
زمانی که قصد فرمان دادن به کودک خود
را دارید موارد زیر را رعایت کنید؛ در غیر
این صورت معموال کودک از فرمان شما
سرپیچی خواهد کرد:
 بنشینید و به چشمان او نگاه کنید. از کلمات کلی (مواظب باش ،مرتب باشو مودب) برای فرمان دادن استفاده نکنید.
کودک کلمات کلی را درک نمی کند؛ مثال به
جای مرتب باش از جمله «اسباب بازی هایت
را بعد از بازی داخل قفسه بگذار» استفاده
کنید.
 از به کار بردن جمالت مبهم (اذیت نکن،شیطونی نکن و )...خودداری کنید و دقیقا
کاری که نباید انجام دهد را تذکر دهید.
 از به کار بردن جمالت منفی خودداریکنید و به جای آن از جمالت مثبت استفاده
کنید (دست منو ول نکن «غلط» /دست منو
محکم بگیر «صحیح»)

 در فرمان دادن از جمالت «امری و مثبت»استفاده کنید نه سئوالی و منفی« .میشه
اسباب بازی ها را پخش نکنی؟»{غلط}،
«لطفا اسباب بازی هاتو جمع کن»{صحیح}
 پشت سر هم و مسلسل وار فرمان صادرنکنید .یک فرمان صادر کنید سپس او را
تشویق کنید آنگاه فرمان بعدی را صادر کنید.
 برای فرمان خود دلیل و برهان نیاورید. حق انتخاب به اندازه ظرفیت کودک به اوبدهید (بین دو چیز این یا آن) مثال کاپشن
قرمز می پوشی یا کاپشن سبز.
 سعی کنید دستور را یک بار بیشتر تکرارنکنید.
 از کودک بخواهید دستوری را که داده ایدتکرار کند.
 پس از انجام آن کار ،او را تشویق کنید. مراقب بازی «چرا» در کودکان باشیدو در این دام نیفتید .زمانی که به کودک
فرمان می دهید ممکن است با چرا؟ چرا؟
گفتن های پشت سر هم قصد انجام ندادن
آن فرمان را داشته باشد.
 اساس تربیت بر مبنای احترام به کودکبنا شده است ،محبت کردن بدون فاکتور
احترام بی فایده است .همیشه به کودکان تان
احترام بگذارید.
 بازی و گوش کردن به صحبت های کودکو پاداش و تشویق و ترغیب مهمترین کاری
است که باید با کودک انجام شود.
 خالقیت و رهبری در بازی با کودک استوهدف از آن صرفا لذت بردن کودک است.
 تصمیم گیری در خصوص چگونگی ونحوه بازی با کودک است.
 تنها چیزی که بازی را قطع می کندخشونت است.
 در طول بازی اورا تشویق کنید ،رفتارهاو احساساتش را توصیف کنید و از سئوال
کردن و انتقاد و دستور دادن بپرهیزید و بعد
از پایان بازی در مورد تجربه و احساسش در
طول بازی با هم صحبت کنید.
 موجودات خیالی جزیی از زندگی کودکانزیر هفت سال شما هستند باید با کودکان
در این زمینه همکاری کرد و آن موجودات
خیالی را به رسمیت شناخت.
 هنگامی که کودک برای شما درد دلمی کند فقط به حرف های او گوش دهید.

هر فرزندی حق دارد عقاید و عالیقی متفاوت از والدین خود داشته باشد.

مهارت اهی زندگی

گوش دادن هم مانند حرف زدن ابزاری
برای برقراری ارتباط با دیگران است .اگر
می خواهید فرزندان مسئول تری داشته باشید
سعی کنید این راه ارتباطی را با خوب گوش
دادن به حرف های کودک به او بیاموزید.
گوش دادن موثر شامل این موارد است:
 هنگام گوش دادن مقابل کودک بنشینید. به چشم های او نگاه کنید. با حالت چهره (میمیک صورت) بهاو بفهمانید که به صحبت های او گوش
می دهید.
 نتیجه گیری شتاب زده نکنید. بگذارید حرف کودک تمام شود. حرف کودک را قطع نکنید. فرصت کافی در اختیارش بگذارید. به طور همزمان  10کار دیگر را انجامندهید.
 گاهی از میان جمله کودک ،کلمه ای رابیرون بیاورید و در جمله ای سئوالی آن
کلمه را به کار ببرید و به کودک برگردانید.
(تکنیک انعکاس) مثال:
 کودک :امروز رفته بودم مهد کودک. مادر :رفته بودی مهد کودک؟ کودک :با احسان بازی کردم. مادر :با احسان بازی کردی؟البته خوب گوش دادن به حرف های کودک
شاید در اوایل کار سختی باشد ولی پس از
مدتی از آن لذت خواهید برد.
 اصول تربیت بر پایه توجه و بی توجهینسبت به رفتارهای کودک است .توجه به
رفتار خوب آن را در کودک تقویت نموده
و بی توجهی به رفتار بد و نامطلوب ،آن
رفتار را در کودک خاموش می سازد.
توجه بر  3قسم است:
 توجه مثبت توجه منفی توجه نکردن کودک تفاوتی بین توجه منفی و مثبتقائل نیست و هر دو را توجه به خود
محسوب می کند؛ هر رفتاری به جز بی
توجهی مانند داد زدن ،حرکت انگشت،
گشاد کردن چشم ها و حتی کتک زدن در
ذهن کودک توجه منفی ترجمه خواهد شد.
استعدادهای هیچ موجودی را نمی توان از
راه ترس و تهدید و کنترل پرورش داد.
همچنین هیچ نظمی در جهان با ترس و
تهدید پایدار نمانده است .هیچ گاه کودک
خود را از طریق ترساندن یا دروغ گفتن
وادار به اجرای قانونی نکنید.
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پیشگیری از سرطان با فعالیت بدنی

آموزش سالمت

«از اول هفته بعد پیاده روی را آغاز خواهم کرد ،من واقعا دوست دارم ورزش کنم اما کالس ورزشی خوبی انتخاب از :زینب چاوشی
پیدا نمی کنم .»...بسیاری از ما با گفتن این سخنان و امروز و فردا کردن ،ورزش را به تعویق می اندازیم اما سوپروایزر آموزش سالمت
دیر یا زود بی تحرکی برای ما مشکل ساز خواهد شد؛ حتی اگر هیچ عامل خطرزای دیگری در ما وجود
نداشته باشد ،بی تحرکی به میزان بسیار زیادی نه تنها احتمال ابتال به سرطان را در ما افزایش خواهد داد
بلکه این موضوع در دیگر بیماری ها همچون بیماری های قلبی عروقی ،فشار خون باال ،دیابت و اضافه
وزن نیز صادق است؛ بی تحرکی نتیجه ای جز نیاز بیشتر به دارو ،بستری شدن در بیمارستان و البته مالقات
بیشتر با پزشك نخواهد داشت؛ با وجود تمامی خطراتی که بیان شد ،بیشتر مردم کشورمان کمتر از میزان
مورد نیاز ورزش می کنند.
با توجه به آمار منتشر شده 35 ،درصد افراد  64-15ساله کشور در اوقات فراغت خویش به هیچ وجه
فعالیت فیزیکی انجام نمی دهند .خوشبختانه ،تحقیقات نشان داده است که  30دقیقه فعالیت ورزشی
متوسط ،به طوری که تنفس و ضربان قلب افزایش یابد اما بتوانید با همراه خود صحبت کنید ،در بیشتر
روزهای هفته و ترجیحا  7روز هفته می تواند باعث حفظ سالمتی بدن و کاهش خطر ابتال به سرطان شود؛
در عین حال تحرك متناسب با شرايط و وضعيت بيماران در بهبود وضعيت روحي و افزايش مقاومت بدني
اين بيماران موثر است و همچنين به افزايش طول عمر اين بيماران كمك خواهد كرد.
فعالیت بدنی مناسب چه اثراتی دارد؟
افرادی که از نظر جسمی فعالند ،نسبت به
افراد بی تحرک زندگی طوالنی تری دارند
و نه تنها خطر سرطان در آنها پایین تر است
بلکه در معرض خطر پایین تری از ابتال
به بسیاری از بیماری ها و وضعیت های
غیرعادی دیگر نیز قرار دارند از جمله:
 اضافه وزن و چاقی سکته مغزی دیابت فشار خون باال آرتروز پوکی استخوانعالوه بر آن ،فعالیت منظم بدنی با کنترل
وزن ،افزایش سطح انرژی و کاهش استرس،
سبب بهبود خلق و عزت نفس در افراد
می گردد .شواهد علمی نشان می دهد که
فعاليت بدني منظم حتی پس از سال ها
غیرفعال بودن ،می تواند خطر مرگ و میر
را کاهش دهد .نکته مهم این است که
فعالیت لزوما نباید شدید باشد؛ برای مثال،
پیاده روی تند برای حداقل  30دقیقه در روز
مزایای مهمی را برای سالمت به همراه دارد،
از جمله کاهش خطر مرگ زودرس ،بیماری
قلبی ،سکته مغزی ،دیابت و سرطان روده
بزرگ.
فعالیت بدنی چگونه بر بدن تاثیر می گذارد؟
فعالیت منظم بدنی ،خطر سرطان را به
روش های مختلف کاهش می دهد ،از جمله:
 تنظیم وزن بدن کاهش عوامل التهابی تنظیم سطح هورمون ها تنظیم کارکرد انسولین تقویت دستگاه ایمنیتاثیر فعالیت بدنی در کاهش بروز سرطان
رابطه ورزش و سرطان روده بزرگ :فعالیت
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بدنی قادر است احتمال ابتال به سرطان روده
بزرگ را تا حد  40-30درصد کاهش دهد.
برآورد می شود که  30تا  60دقیقه فعالیت بدنی
روزانه با شدت متوسط تا زیاد الزم است تا از
بدن در برابر سرطان روده بزرگ محافظت شود
رابطه ورزش و سرطان سینه :شواهد موجود
حاکی از آن است که با انجام فعالیت بدنی
هم در دوره پیش از یائسگی و هم در دوره
پس از آن خطر سرطان سینه کاهش می یابد.
مطالعات پزشکی حاکی از آن است که فعالیت
بدنی با شدت متوسط تا شدید به مدت  30تا
 60دقیقه در روز با کاهش خطر سرطان سینه
همراه است.
رابطه ورزش و سرطان رحم :خطر سرطان
رحم در زنانی که از نظر بدنی فعال هستند
به میزان  20تا  40درصد کاهش می یابد و
بیشترین میزان کاهش خطر در زنانی دیده
می شود که سطح فعالیت بدنی بیشتری دارند.
رابطه ورزش و سرطان ریه :بین فعالیت
بدنی و خطر سرطان ریه رابطه معکوسی
وجود دارد و در افرادی که از نظر بدنی از
همه فعال تر هستند این خطر به میزان تقریبا
 20درصد کاهش می یابد .البته بخش زیادی
از این تاثیر مثبت احتماال به این دلیل است
که افرادی که فعالیت بدنی منظم دارند ،کمتر
سیگار می کشند.
رابطه ورزش و سرطان پروستات :احتماال
بین فعالیت بدنی و خطر سرطان پروستات
رابطه معکوسی وجود دارد و امکان دارد
مردانی که از نظر بدنی فعال هستند ،کمتر
به سرطان پروستات مبتال شوند.
تعریف فعالیت بدنی و درجات آن
به هرگونه فعالیت یا حركت بدن كه در اثر
انقباض و انبساط عضالت اسكلتي ايجاد
شده و نيازمند صرف انرژي است ،فعالیت
بدنی گفته می شود .فعالیت بدنی می تواند

شامل پیاده روی سریع ،وزنه برداری سبک،
جمع کردن برگ ها از روی زمین ،شستن
ماشین ،تمیز کردن خانه یا حتی باغبانی
باشد .اگر دوست داشته باشید می توانید
 30دقیقه فعالیت خود را به قسمت های
کوچک تر  10دقیقه ای تقسیم کنید و هر
فعالیتی را در  10دقیقه انجام دهید .برای
توصیف شدت فعالیت بدنی  3سطح وجود
دارد :سبک ،متوسط و شدید.
فعالیت بدنی سبک :مثال های این نوع
فعالیت عبارتند از پیاده روی آرام ،باغبانی و
انجام کارهای سبک منزل مانند گردگیری.
فعالیت بدنی متوسط :مثال های این نوع
فعالیت عبارتند از پیاده روی تند ،دوچرخه
سواری تفریحی و شنای آرام ،استفاده
از انواع وسایل ورزشی با شدت متوسط
دوچرخه ورزشی و ماشین پاروزنی .هنگام
فعالیت بدنی متوسط معموال توان صحبت
کردن دارید اما قادر به داد زدن و صحبت
کردن با صدای بلند نیستید.
فعالیت بدنی شدید :مثال های این نوع
فعالیت عبارتند از دویدن ،تنیس ،ورزش های
هوازی ایروبیك ،دوچرخه سواری سریع،
کوهنوردی ،اسکواش ،ژیمناستیک ،پرش و
استفاده انواع وسایل ورزشي با سرعت شدید
(دوچرخه ورزشی و پاروزنی) .در فعالیت
بدنی شدید توان صحبت با عبارت های
کوتاه را دارید اما بیان جمالت بلند امکان
پذیر نیست.
بزرگساالن به چه میزان از فعالیت بدنی
احتیاج دارند؟
تحقیقات علمی نشان داده اند که بزرگساالن
باید هفته ای  5روز یا بیشتر ،هر روز دست
کم  30دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط
(در مجموع  150دقیقه) یا هفته ای  3روز یا
بیشتر ،هر روز دست کم به مدت  25دقیقه،

هرکسی می تواند خود را فریب دهد و از پذیرفتن حقایق فرار کند.

فعالیت بدنی با شدت زیاد انجام دهند( .در
مجموع  75دقیقه)
به یاد داشته باشید که با هر سنی می توانید
ورزش کنید؛ در واقع تحقیقات نشان داده
است فعالیت ورزشي می تواند بیماری های
مربوط به کهولت سن را کنترل یا زمان وقوع
آنها را به تاخیر بیندازد و به بهبود سالمتی
شما کمک کند؛ به هر میزان که سن شما

میزان را مقداری افزایش دهید و  60دقیقه در
روز فعالیت ورزشی متعادل و تا حدی سنگین
را در بیشتر روزهای هفته و ترجیحا تمامی
روزهای هفته در دستور کار خود قرار دهید.
پیاده روی سریع یکی از راه های آسان برای
حفظ سالمتی شماست؛ برای اینکه فعالیت
ورزشی برای شما لذت آور باشد ،سعی
کنید فعالیتی را انجام دهید که از آن لذت

مهمترین توصیه ها برای داشتن فعالیت
بدنی مناسب
 عادت های کم تحرکی مثل تماشایتلویزیون را محدود کنید.
 میزان انرژی و کالری غذای مصرفی خودرا کنترل کنید.
 اگر اتومبیل شخصی دارید قبل از رسیدن بهمقصد پارک کرده و بقیه مسیر را پیاده بروید.

افزایش یابد ،فعالیت های ورزشی به منظور
تقویت استخوان ها و ماهیچه ها اهمیت
بیشتری می یابد؛ چرا که بدن شما باید
بتواند وزن تان را تحمل کند و با ورزش
کردن می توانید تعادل بدن خود را افزایش و
احتمال زمین خوردن و شکستگی استخوان
را کاهش دهید .برای این مهم ،می توانید
فعالیت هایی همچون حمل بار ،پیاده روی،
دویدن و بلند کردن وزنه را انجام دهید.
می توانید از وزنه های نیم کیلویی تا 3
کیلویی شروع کرده و میزان آن را بتدریج
افزایش دهید .فعالیت های ورزشی که به
انعطاف پذیری و حفظ تعادل شما کمک
می کند نیز حائز اهمیتند .فعالیت هایی
همچون تای چی و یوگا از آن دسته هستند.
با فعالیتهای ورزشی سبک شروع کنید:
برای استفاده از مزایای فعالیت های ورزشی
الزم نیست در دوی ماراتن شرکت کنید و
یا فعالیت های بسیار سنگین ورزشي انجام
دهید .فقط کافی است  30دقیقه در روز
فعالیت متعادل ورزشی را به صورت مداوم در
بیشتر روزهای هفته و ترجیحا تمامی روزهای
هفته انجام دهید.
با این کار می توانید احتمال ابتالي به
بیماری های مختلف را کاهش دهید .اگر
می خواهید وزن کم کنید یا وزن خود را در
همین سطح که هست نگاه دارید باید این

می برید .مثال دوچرخه سواری ،کوه نوردی،
شنا و فوتبال می تواند از آن دسته از فعالیت ها
باشد که شما از آن لذت می برید .برای انجام
فعالیت های ورزشی الزم نیست زیاد از خانه
خود دور شوید .جمع کردن برگ ها ،از پله ها
باالرفتن یا رنگ زدن یک اتاق می تواند
فعالیت ورزشی به حساب آید .برای انجام
فعالیت های ورزشی می توانید  30دقیقه کامل
در روز ورزش کنید یا این زمان را به بازه های
کوچک تر مثال  10دقیقه ای تقسیم کنید؛ مثال
می توانید  10دقیقه اول را پیاده روی کنید،
 10دقیقه دوم برگ ها را جمع کنید و در 10
دقیقه سوم طناب بزنید .مهم انجام مداوم 30
دقیقه ورزش روزانه است و نحوه تقسیم آن
زیاد مهم نیست.
ایمن ورزش کنید :برخی از مردم قبل از انجام
فعالیت های ورزشی باید برخی از دستورهای
پزشك خانواده خود را رعایت کنند.
اگر شما نیز دارای شرایط زیر هستید با
پزشك خانواده خود مشورت کنید:
 سن شما باالی  40سال است و عادت بهانجام فعالیت های ورزشی ندارید.
 دارای مشکالت قلبی هستید یا دچارحمله قلبی شده اید.
 در خانواده خود سابقه بیماری قلبی داشته اید. دچار فشار خون باال ،دیابت ،پوکی استخوانیا چاقی مفرط هستید.

 توجه داشته باشید حتی فعالیت بدنی کمبهتر از هیچ گونه فعالیتی است؛ هر روز که
فعالیت بدنی بیشتری دارید به کاهش خطر
سرطان بیشتر کمک کرده اید .گزینه های
ورزشی بسیار زیادی وجود دارد که می توانند
انتخاب شوند .سعی کنید فعالیت هایی داشته
باشید که از آن لذت ببرید.
 خانواده و دوستان را وادار کنید که بههمراه شما بیشتر فعالیت داشته باشند تا هم
از شما حمایت کنند و هم آنها را در بهبود
سالمتی شان کمک کنید.
 به آرامی سطح فعالیتی خود را افزایشدهید .خود را زیاد خسته نکنید که خیلی زود
می تواند به شما احساس واماندگی بدهد.
 حداقل روزانه  30دقیقه فعالیت بدنیمتوسط داشته باشید.
 با افزایش قدرت بدني ،روزانه حداقل 60دقیقه فعالیت بدنی متوسط یا  30دقیقه فعالیت
بدنی شدید را در برنامه روزانه خود بگنجانید.
 فعالیتهایی را انتخاب کنید که از آنها لذتمیبریدمثلباغبانی،دوچرخهسوارییاپیادهروی.
 اگر مشکل جسمی خاصی دارید ،با پزشکخود درباره نوع فعالیت هایی که برای شما
بی ضرر است ،مشورت کنید.
 فعالیت هایی مثل پیاده روی ،دویدن نرم وطناب زدن یا نرمش را انتخاب کنید که نیاز
به وسایل و تجهیزات خاصی نداشته باشند.

دروغگو به بهشت نمی رود.
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آجيل و سالمت قلب
يكي از تنقالتي كه در ايام عيد بسيار مصرف ميشود آجيل است.
در ديد و بازديدهاي هر روزه ،حتما مقدار قابل توجهي آجيل هم
نوش جان ميكنيد اما خوب است نكاتي در مورد آجيل و فوايد آن
هم بدانيد.
مصرف آجيل به عنوان بخشي از يك رژيم غذايي سالم و متعادل،
براي حفظ سالمت قلب بسيار مفيد است؛ در حقيقت مصرف گردو،
بادام و ساير مغزها باعث كاهش كلسترول خون ميشود و از آنجا
كه شرايط نگهداري و حمل اين مواد به محل كار يا مدرسه نيز
بسيار راحت است ،ميتوان به عنوان ميانوعدهاي مغذي نيز از آنها
استفاده كرد.
آجيل ،حافظ سالمت قلب
البته بسته به نوع آجيل ،اين موضوع فرق ميكند؛ محققان بر اين
عقيدهاند كه بيشتر انواع آجيل داراي مواد زير هستند كه موادي مفيد
براي سالمت قلب ميباشند.
چربي غيراشباع :هنوز دليل اصلي اين مطلب مشخص نشده اما
معلوم شده است كه چربي مفيد موجود در آجيل سطح كلسترول
مضر خون را كاهش ميدهد.
اسيدهاي چرب امگا :3بسياري از آجيلها داراي ميزان خوبي از
اسيدهاي چرب امگا  3هستند .امگا 3از انواع مفيد اسيدهاي چرب
است كه به سالمت قلب كمك ميكند .اين اسيدهاي چرب در مواد
ديگري مانند گوشت بسياري از ماهيها نيز يافت ميشوند ولي
آجيل يكي از بهترين منابع گياهي آن است.
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میترا محمدی
حسابدار

فيبر :همه انواع آجيل ،ميزان زيادي فيبر دارند كه باعث كاهش
ميزان كلسترول ميشود .همچنين موجب حس سيري در فرد شده
و باعث ميشود كه كمتر غذا بخورد .مصرف فيبر در پيشگيري از
ديابت نيز موثر است.
ويتامين :Eالبته محققان هنوز به اين مطلب اطمينان ندارند ولي فكر
ميكنند كه ويتامين  Eميتواند رشد و افزايش پالك در شريانها را
كه موجب باريك شدن آنها و در نتيجه درد قفسه سينه و حملههاي
قلبي ميشود را كنترل و متوقف كند.
مصرف آجيل به چه مقدار؟
آجيل شامل مقدار بسيار زيادي چربي است (حدود  80درصد آجيل
را چربي تشكيل ميدهد) و با وجود اينكه بيشتر اين ميزان چربي
براي سالمتي مفيد است اما باز هم مقدار زيادي كالري دارد؛ به اين
دليل است كه بايد آجيل را در حد اعتدال مصرف كنيم؛ در حقيقت
بهتر است آجيل را جايگزين بخشي از موادي بكنيد كه چربي اشباع
دارند مانند گوشت قرمز ،تخم مرغ و محصوالت لبني.
طبق نتايج ارائه شده توسط موسسه غذا و دارو امریکا (،)FDA
مصرف روزانه  42/5گرم از انواع آجيل مانند بادام ،فندق ،بادام
زميني ،گردو و پسته ميتواند خطر احتمال به بيماريهاي قلبي را
كاهش دهد؛ البته باز هم بايد دقت كنيد كه مصرف آجيل بايد بخشي
از رژيم غذايي شما باشد .به اين معني كه تصور نكنيم خوردن آجيل
و كم نكردن مصرف چربيهاي اشباع موجود در لبنيات و گوشت
ميتواند سالمت قلب شما را بيمه كند.

از شیشه خودرو ،زباله ها را به بیرون پرتاب نکنیم؛ حتی زباله های کوچک.

رضا عابد
حسابدار

 10توصیه برای رفع خستگی در محل کار
برخی از افراد پس از صرف ناهار دچار خواب آلودگی و خستگی
مفرط میشوند و بعضی هم پس از خوردن صبحانه در محل کار
انرژی شان را از دست میدهند ،اما چه میتوان کرد تا در تمام
ساعات کاری با انرژی و پرتوان بود و به بهترین شکل کار کرد؟
در اینجا  ۱۰توصیه در ارتباط با جلوگیری از خستگی در محل کار
و تقسیم انرژی طی ساعات طوالنی کاری ارائه شده است.

 حرکت کنید.سعی کنید بهطور متناوب در محل کارتان
قدم بزنید و به این وسیله به گردش بهتر
جریان خون در بدنتان کمک کنید و مغزتان
را بیدار نگه دارید .رفتن به آبدارخانه و
نوشیدن یک فنجان چای یا قهوه بهانه خوبی
برای حرکت کردن است .همراه کردن یکی
از همکاران یا دوستان نیز در این میان گزینه
فوق العادهای است ،چرا که نوشیدن به
همراه گپ زدن احساس خوشایندی به شما
خواهد داد و انرژی شما را برای ادامه کار
دو چندان خواهد کرد.
 غذاهای پر انرژی بخورید.غذاهایی که ما قبل از رفتن به محل کار و
طی یک روز کاری میخوریم دارای تاثیر
چشمگیری بر سطح انرژی و توانمان در
محل کار است؛ بهطور کلی غذاهایی که
نسبت متعادلی از پروتئین ،کربوهیدراتها و
چربی را در خود دارند به ثابت ماندن میزان
قند خون کمک کرده و جسم و روح ما را
شاداب نگه میدارند؛ در این میان غذاهای
چرب و سنگین به هیچ عنوان گزینههای
خوبی به حساب نمیآیند ،چرا که نه تنها
انرژی مضاعفی به ما نمیدهند بلکه ما را
کسل میکنند.
 بعدازظهرها قهوه و شکالت بخورید.برای بسیاری از کارمندان و حتی مدیران،
ساعات بعد از ظهر ساعاتی کسالتبار
و همراه با خستگی است؛ در حالی که
با ترکیبی از قهوه و شکالت میتوان این
احساس منفی را از خود دور کرد ،چرا که
تحقیقات پزشکی نشان داده که ورود کافئین
و قند به خون باعث ایجاد و تقویت انرژی
مضاعف در بدن شده و مغز را دوباره فعال
میسازد و احساس طراوت و پر انرژی بودن
صبحگاهی را به افراد باز میگرداند.
 کارهای معنی دار و حتی چالشبرانگیزانجام دهید.
یکی از بهترین راهها برای فرار از احساس
خستگی و کسالت ،رفتن به سراغ کارهای
چالشبرانگیزی است که ذهن شما را قلقلک
دهد و مغزتان را دوباره هوشیار و آماده
سازد .برای این کار میتوانید از دیگران هم
کمک بگیرید مثال از آنها بخواهید یکی از
مشکالتشان را با شما در میان بگذارند تا
شما در حل آن به آنها کمک کنید .شما با این

کار در عمل با یک تیر دو نشان زدهاید :هم
مشکل همکارتان را حل کرده و ارتباطات
کاریتان با او را بهبود دادهاید و هم ذهنتان
را دوباره شاداب و آماده ساختهاید.
 در کارتان تنوع ایجاد کنید.کارهای تکراری و یکنواخت مانند امضای
ورقهها ،پر کردن فرمها یا چک کردن
ایمیلها به مدت
طوالنی شما را
خسته میکند .پس
برای جلوگیری از
این احساس آنها
را پشت سر هم
انجام ندهید بلکه به
جای این کار ما بین
آنها به فعالیتهای
متفاوت و متنوع
مانند قدم زدن در
محل کار و انجام
کارهای متفرقهای
که حس انجامشان را دارید بپردازید .همیشه
به یاد داشته باشید که تداوم پیدا کردن حالت
خستگی میتواند پیامدهای منفی آن را چند
برابر سازد؛ پس به محض احساس خستگی
و کمانرژی بودن ،به کارتان تنوع ببخشید.
 نگرانیها را از خود دور کنید.یکی از مهمترین عوامل بروز خستگی در
بسیاری از مدیران نگرانیهایی است که
ذهن آنها را مشغول میکند .دیل کارنگی
در این باره میگوید ۹۹« :درصد چیزهایی
که مدیران نگرانشان هستند هیچگاه
اتفاق نمیافتند ».پس هیچگاه اجازه ندهید
نگرانیها و استرسهای بیمورد شما را از
پا درآورند.
 کاری را انجام دهید که دوستش داریدو کاری را که انجامش میدهید ،دوست
داشته باشید.
مدیرانی که عاشق کارشان هستند بسیار
پرانرژیتر از مدیرانی هستند که دل خوشی
از کارشان ندارند و از روی ناچاری آن را
انجام میدهند .واقعیت غیرقابل انکار این
است که زندگی ما کوتاهتر از آن است که
صرف کارهایی شود که دوستشان نداریم
و از آنها لذت نمیبریم؛ بنابراین حتی اگر
شغلتان برای شما ایدهآل و رویایی به نظر
نمیرسد هم به دنبال جنبههای مثبتتر و

محاسبه زمان را گم نکنیم.

دلپذیرتر در آن بگردید و آن را برای خود
هیجانآور کنید و مطمئن باشید به این وسیله
کمتر احساس خستگی خواهید کرد.
 برای مدتی کوتاه از انجام کارهایروزمره و تکراری پرهیز کنید.
اگر احساس خستگی و کسل بودن در محل کار
به پدیدهای مزمن و آزاردهنده برای شما تبدیل
شده ،بهتر است برای مدتی کوتاه مثال یک هفته
انجام کارهای روزمره و یکنواختتان را متوقف
کرده و سعی کنید وظایفتان را با روشهایی
متفاوت و مبتکرانه انجام دهید .این کار شما را
از شر احساس دل زدگی و کسالتبار بودن
ساعات کاری نجات میدهد.

 کاغذبازیهای بوروکراتیک و سلسلهمراتب خشک اداری را نادیده بگیرید.
یکی از دالیل اصلی بروز خستگی و
بیانگیزگی در بین مدیران و کارمندان
سازمانها ،وجود بوروکراسیهای پیچیده،
کاغذبازیهای بیش از حد و سلسله مراتب
خشک و رسمی سازمانی است که به افراد
احساس یکنواختی و دلزدگی میدهد؛ پس
چه بهتر که بهطور متناوب خارج از روابط
رسمی و بوروکراتیک با سایر مدیران همرده
و زیردستانتان ارتباط برقرار کنید و از
خستگی خود و آنها بکاهید.
 زمانهای مناسبتری را برای برگزاریجلسات کاری انتخاب کنید.
ساعات پایانی روزهای کاری بویژه در روزهای
پایانی هفته «بدترین زمان» برای برگزاری جلسات
کاری محسوب میشوند .جلسات کاری به
خودی خود خستهکننده و طاقتفرسا هستند چه
برسد به اینکه در ساعات پایانی روز هم برگزار
شوند! بنابراین جلسات کاری را به ساعات اولیه
صبح و ترجیحا در روزهای اول هفته منتقل کنید
و چه بهتر که آن را با یک صبحانه کاری انرژیزا
و سبک همراه سازید؛ در این صورت جلسات
کاری از حالت عاملی کسالتبار و نامطلوب برای
افراد به حالت همنشینی و لذت بردن از با هم
بودن تبدیل میشود.
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دکتر سیدفرزاد محمدی -هانیه دلشاد
مدیر برنامه ملی پیشگیری از نابینایی و سالمت چشم وزارت بهداشت -پرستار و پژوهشگر

التهاب لبه پلک

بیماری خشکی چشم و التهاب پلک دو بیماری مستقل هستند اما
می توانند در ایجاد و تشدید دیگری نقش داشته باشند؛ از این رو برخی از
مراقبت هایشان مشترک است و برای درمان مناسب تر ،الزم است مشکل
دیگر همراه را نیز درمان کرد؛ یعنی اگر خشکی چشم داشته باشید ،بایستی
به التهاب پلک هم زمان توجه نمایید و در صورت لزوم مراقبت کنید
و برعکس .از آنجا که این بیماری ها مزمن هستند ،اطالعات عمومی و
عهده دار شدن خود مراقبتی درباره شان ،بسیار کاربردی خواهد بود .خود
مراقبتی خشکی چشم را در مقاله دیگری ارائه می کنیم.
التهاب لبه پلک ،بیماری بسیار شایع اما کم خطری است .هرچند طبیعت
مزمن و خستگی چشمی ای که ایجاد می کند ،می تواند موجب کالفگی و
کاهش کارایی شما شود.
لبه پلک ساختار پیچیده ای دارد :از یک سو پلک دارای مو (مژه) می شود و
در سمت دیگر در امتداد مخاط ملتحمه (بافت حریری روی سفیدی چشم)
قرار می گیرد و در بین این دو سمت ،لبه پلک ،حامل غدد چربی ای است
به نام غدد میبومین .التهاب در ریشه مژه ها ،شوره ای شدن پوست در کنار
مژه ها ،اشکال در تخلیه محتوای چربی غدد میبومین و تجمع میکروب ها
در کنار ریشه مژه ها و دهانه غدد میبومین ،موجب التهاب لبه پلک می شود.
احساس سوزش چشم ،خستگی چشم ،حساسیت به نور ،قرمزی چشم،
بروز مکرر گل مژه،
کوبیدن چشم ،ریزش
مژه ها و قرمز دیده
شدن لبه پلک ها ،عالیم
و نشانه های این بیماری
هستند .ایجاد نامنظمی
لبه پلک ،مژه نابجا و
زخم قرنیه از عوارض
موارد شدید و طوالنی
این بیماری هستند.
زمینه این بیماری در
شکل  :1بلفاريت
درون بدن شما است
و عوامل محیطی مانند
آلودگی هوا ،بعضی از خوردنی ها (مانند قهوه ،آجیل و الکل) و لوازم
آرایشی در برخی افراد موجب تشدید و بروز بیماری می شوند.
شستشوی لبه پلک ،قدم اول درمانی محسوب می شود .توجه کنید که
الزم است «لبه پلک»
را بشویید (از مژه ها
به سمت داخل) .برای
این کار شامپوی بچه را
 10مرتبه یا بیشتر رقیق
کنید و با پنبه ای آغشته
به آن ،لبه پلک (از
قاعده مژه ها به سمت
داخل) را بشویید.
شکل  :2نامنظمي لبه پلک
می توانید برای شستن
دقیق تر ،مخصوصا لبه

شکل  :3نحوه شستشوي مژهها (لبه پلک داخلتر است و شستن آن نیاز
به دقت بیشتر دارد).
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خود مراقبتی چشم
قسمت چهارم

پلک فوقانی ،از گوش پاک کن استفاده کنید .در موارد شدید و در ابتدا،
این کار را روزانه انجام دهید و در موارد متوسط ،هفته ای  2تا  3مرتبه

شکل  :4نحوه ماساژ لبه پلک ها
همراه استحمام و در موارد خفیف و ادامه درمان ،هفته ای یک بار« .آیسول»
شامپوی مخصوص شستشوی چشم است و نياز به رقیق کردن ندارد.
قدم دوم درمانی ،کمپرس گرم و ماساژ پلک است .برای کمپرس به عنوان
مثال میتوانید تکه سنگی صاف (یا یک تخم مرغ درسته) را در آب گرم
بگذارید تا گرم شود ،سپس آن را با لبه پلک تماس دهید (به مدت  5تا 15
دقیقه در روز) .سپس لبههای پلک را به سمت شکاف پلکی ماساژ دهید (پلک
پایین به سمت باال و پلک باال به سمت پایین) .این کار عالوه بر اثر تسکینی و
رفع خستگی چشم ،موجب روانی ترشحات غدد میبومین می شود؛ برای نرم
شدن و تسهیل خروج ترشحات می توانید ماساژ را به صورت افقی نیز انجام
دهید .دفعات انجام این کار مانند دفعات شستشو است.
پمادهای ضد التهابی و آنتی بیوتیکی و آنتی بیوتیک های خوراکی توسط
پزشک برای شما تجویز می شود.
دستورالعمل چهارگانه کامل ،این گونه است:
 .1شب به لبه پلک پماد می زنید؛
 .2صبح روز بعد 5 ،دقیقه کمپرس گرم می کنید؛
 5 .3دقیقه ماساژ می دهید و سپس
 .4شستشو لبه پلک را انجام می دهید (شکل .)5
هریک از اجزا این دستورالعمل ،به تنهایی نیز اثر دارند اما ترکیب آنها
موثرتر است.

شکل  :5مراحل مراقبت پلک (مرحله پماد شبانگاهی نمایش داده
نشده است).
 گزارش شده است که مصرف روغن ماهی (امگا  )3و غذاهای دریایی نیزموجب بهبودی التهاب لبه پلک می شوند .ممکن است پزشک این مورد را
به صورت مکمل و در شکل دارویی برای شما تجویز نماید.
 زندگی امروزی که کار فعال چشمی در آن سهم زیادی دارد موجبکم شدن دفعات پلک زدن می شود و این امر جریان طبیعی ترشح غدد
چربی لبه پلک را مختل می کند .از این رو پلک زدن فعال نیز به تازگی از
روش های درمانی التهاب لبه پلک ذکر می شود.
 اگر التهاب پلک شما شدید باشد یا درمان نشده باشد ،نمی توانید از لنزتماسی استفاده کنید.
 گاهی ممکن است درمان 6 ،ماه یا بیشتر طول بکشد؛ در طول درمانبایستی به انجام دستور پزشک خود متعهد باشید.

انتقادپذیری یک ارزش است.

نسخه ای از طبیعت

نسـترن کـوهی

نسترن کوهی ،گیاهی چند ساله از تیره گل
سرخ است که به صورت خودرو در مناطق
خشک ،روی صخرهها و بوتهزارها میروید.
ساقه گیاه مستقیم و استوانهای ،پوشیده از
تیغ و دارای انشعابات متعدد است که آن را
پرپشت و انبوه میسازد .گلهای آن معطر و به
رنگهای سفید یا صورتی هستند و در اواخر
اردیبهشت و اوایل خرداد ظاهر میشوند.
میوه این گیاه به طول یک تا دو سانتیمتر ،به
رنگ قرمز روشن و شامل فندوقههایی است
که توسط تخمدان گوشتی احاطه شده است.
میوهها وقتی کامال برسد به رنگ قرمز تیره
تبدیل میشود.
پراكندگي جغرافيايي نسترن كوهي در اروپا،
تركيه ،ايران ،شوروي ،افغانستان ،پاكستان و
عراق است؛ در ايران در شمال ،شمال غرب،
غرب ،جنوب غرب ،مركز و شرق كشور
پراكنش دارد.
این گیاه از گیاهان دارویی با ارزشی است
که در درمان بعضی بیماریها کاربرد دارد و
از میوه آن در اکثر فارماکوپهها به عنوان دارو
یاد شده است؛ به علت ارزش صادراتی آن
در بعضی از کشورها در سطح وسیعی کشت
میشود .برای تمیز کردن و خشک کردن
میوهها از وسایل فلزی نباید استفاده کرد،
زیرا سبب تجزیه ویتامینهای آن شده و از
خاصیت دارویی آن کاسته میشود .میتوان
میوهها را به صورت منجمد نگهداری کرد
تا ویتامین  Cآن محفوظ بماند؛ در برخی
کشورها از میوههای تازه این گیاه مربا و
مارماالد تهیه میشود.
ترکیبات شیمیایی :میوههای نسترن کوهی
سرشار از ویتامین  Cاست .همچنین
دارای ویتامینهای  ،B2 ،B1کاروتنوئیدها،
فالونوئیدها ،پکتین و اسیدهای آلی مانند
اسید سیتریک و اسید مالئیک است؛ در برخی
پژوهشها گزارش شده که ميوههاي نسترن

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

پیام بهداشتی :به این جمله اشتباه کمی بیشتر بیندیشیم؛ «چون این دارو گیاهی و
طبیعی است ،اگر استفادهای نداشته باشد ،ضرری هم ندارد».

كوهي در مقايسه با بسياري از ميوهها داراي
ميزان بيشتري از آنتياكسيدانهاي مختلف و
همچنین حاوي ميزان بااليي از كاروتنوئيدها
ميباشند.
خواص درمانی :به سبب وجود ویتامینهای
فراوان بخصوص ویتامین  Cبرای جبران
کمبود ویتامینهای بدن مورد استفاده قرار
میگیرد؛ در بعضی کشورهای غربی از
میوههای این گیاه داروهایی با عنوان «ویروما»

و«دیویروما» تهیه و عرضه شده است.
مواد موثره موجود در نسترن کوهی سبب
کاهش اسید اوریک و معالجه ناراحتی های
ناشی از نقرس میگردد؛ در درمان تورم
کلیهها و مجاری ادرار نیز مورد استفاده قرار
میگیرد .روغن دانههای این گیاه در صنایع
بهداشتی و آرایشی موارد استعمال فراوان
دارد.

منبع:
 تولید وفرآوری گیاهان دارویی،دکتر رضا امیدبیگی ،جلد سوم

وقتی دو نفر به آرامی حرف می زنند ،سعی نکنیم حرف های آنها را متوجه شویم.
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ع کاسخاهن

عکاسی پرتره

عکاسی پرتره چیست؟
عکاسی پرتره ،شاخهای از عکاسی است که در آن از چهره انسان
عکسبرداری میشود عکاسی پرتره انواع مختلفی دارد ،اما در همهٔ
آنها تمرکز عکس بر روی چهرهٔ اشخاص است .پرتره تنها یک
عکس ساده نیست ،بلکه نمایانگر افکار ،اخالق و خصوصیات فردی
سوژ ه مورد نظراست.
عکاسی پرتره یکی از مشهورترین انواع عکاسی است که هم در
بین عکاسان آماتور و هم حرفه ای انجام می شود .این نوع عکاسی
در زمینه های شخصی مثل عکاسی از دوستان ،افراد خانواده و
حتی خود عکاس نیز انجام می پذیرد .یک عکاس پرتره حرفه ای
با استفاده از تکنیک های عکاسی مثل استفاده از نور ،رنگ ها و
ترکیب بندی ،عکس های با کیفیتی می گیرد.

از آنجا که پرتره نگاری بیشتر معطوف به عکس از انسان ها می شود
چند سال پیش معادل نادرست «تک چهره» برای واژه پرتره باب شد
که به دلیل گویا نبودن و نامناسب بودن آن خیلی زود منسوخ گردید.
پرتره در حقیقت می بایست نمای بزرگ تری از سوژه را نسبت به
کل عکس در برگیرد تا امکان بررسی و مطالعه موضوع اصلی برای
مخاطب میسر شود .شاید کوتاه ترین و درعین حال رساترین تعریف
برای عکاسی پرتره را بتوان به این شکل ارائه کرد :شاخهای از
عکاسی است که در آن از چهره انسان عکسبرداری میشود.
تاریخچه عکاسی پرتره
این شاخه از عکاسی از همان بدو اختراع و رواج دوربین به وجود
آمد واین از آنجا
نشات می گرفت که
تهیه عکس پرتره
روشی ارزان تر و
دست یافتنی تر و به
مراتب راحت تر از
نقاشی پرتره که تا
قبل از رواج دوربین
برای ثبت تصاویر
چهره های سرشناس
استفاده می گردیده
بود.
در اواسط قرن
نوزدهم ،هزینه نسبتا
24
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ابوالقاسم پوریانی
کارشناس ارشد پرستاری

پایین عکس هایی که با تکنیک داگر گرفته می شوند ،سبب رواج
این سبک در چهره پردازی گردید( .این روش ،اولین سبک عملی
عکاسی است که در آن تصویر روی صفحاتی از جنس فلز یا
شیشه تشکیل می شد .نام مخترع این سبک ،لوئیس داگر است) به
سرعت در شهرهای بسیار زیادی در سرتاسر دنیا ،آتلیه هایی دایر
گردیدند که برخی از آنها روزانه بیش از پانصد عکس می گرفتند.
این سبک اولیه با چالش های فنی نظیر طوالنی بودن زمان نوردهی
مواجه بود.
سوژه ها معموال در مقابل پس زمینه های ساده قرار گرفته و
نورپردازی به آنها از طریق تابش نور مالیم از پنجره باالی سر
آنها و انعکاس نورهای موجود به کمک آینه صورت می گرفت؛
با پیشرفت تجهیزات عکاسی ،امکان گرفتن تصاویر با مدت زمان
نوردهی کوتاه تر به وجود آمد و عکاسان آزادی عمل بیشتری به
دست آوردند و بدین ترتیب توانستند سبک های جدیدی در عکاسی
پرتره ابداع نمایند؛ با گسترش تکنیک های عکاسی ،عکاسان پا از
آتلیه فراتر گذاشته و استعدادهای خود را به سمت میادین جنگ ،آن
سوی آب ها و مناطق دوردست سوق دادند.
بنا بر تعریف فوق می توان گفت این نوع عکاسی خود شامل انواع
مختلفی است:
 پرتره تمام قد پرتره پرسنلی پرتره هنری پرتره سیاسی -پرتره تبلیغاتی

 پرتره خانوادگیدر عکاسی پرتره باید به این نکات توجه داشت:
وضعیت قرار گرفتن دوربین نسبت به سوژه ،لنز مورد استفاده،
پس زمینه ،موقعیت سوژه ،حالت سوژه ،کادر بندی و نورپردازی.
البته نباید فراموش کرد که برای تهیه یک پرتره خوب مطالعه و
داشتن اطالعات قبلی درباره سوژه ارزش است .هنگام عکاسی،
می توان درباره کار ،سرگرمی ها ،عالیق و موضوعات مورد توجه
سوژه با او به گفتگو پرداخت و در حین گفتگو به حرکات ،اشارات
و رفتارهای شخصی او توجه کرد.
معموال فاصله های کانونی لنزهای مورد استفاده برای عکاسی پرتره
به خاطر بار روانی لنزهای واید و نرمال ،از دو برابر نرمال به باال و
به خاطر کاهش شدید عمق میدان وضوح در لنزهای تله بلند ،کمتر
از چهار برابر لنز نرمال است.
بهتر است عکسهای پرتره را با عمق میدان کم (یعنی با دیافراگم
باز) تهیه کرد تا پس زمینه محو شود و سوژه با تاکید بیشتری دیده
شود .یک عکاس موفق پرتره ،باید بتواند با سرعت کار کرده و
ویژگی های فردی خاص و معانی حاالتی مانند خم شدن سر ،برق
زدن چشم و تغییرات آنی چهره سوژه را تشخیص داده و آنها را
ثبت نماید.
مراقب حاالت چهره خود باشیم.

تازه های علمی

persian.euronews.com

فراهم شدن امکان چاپ سه بُعدی رگ های بدن

یک شرکت چینی فعال در زمینه فناوری زیستی اعالم کرده که موفق
به ساخت اولین چاپگر زیستی سه بعدی رگ های بدن در جهان
شده است؛ این در حالی است که دانشمندان در سراسر جهان سال ها
برای ساخت رگ های مصنوعی تالش می کردند.
چاپگر ساخت شرکت رووتک ،امکان تولید اعضایی از بدن را که
کارا و ویژه هر شخص هستند ،فراهم می کند .این چاپگر دارای دو
افشانک است که نوبتی و مکمل هم کار می کنند و می تواند در مدت
 10دقیقه کار ساخت یک رگ  ۱۰سانتی متری را به پایان برساند.
امکان تولید این چاپگر به کمک فناوری زیستی سلول های بنیادی
فراهم شده است .هدف اصلی این فناوری تولید سلول های بنیادی

منحصر به هر شخص است تا به این ترتیب امکان بازآفرینی اعضای
بدن پدید آید.
کانگ یوجیان ،دانشمند ارشد شرکت رووتک ،می گوید« :هسته این
چاپگر یک خشت زیستی است که در درون آن سلول های بنیادی
قرار دارد .این سلول های بنیادی با توجه به نیازهای ما و تحت شرایط
و محیط خاص ،به سلول هایی که ما به آن نیاز داریم تبدیل می شود».
رگ ها ،بخشی حیاتی و پیچیده از چاپگری زیستی هستند زیرا با
استفاده از آنها است که مواد مغذی مهم به اعضای بدن می رسند.
با اینکه دانشمندان امیدوارند که بتوانند به زودی با استفاده از
چاپگرهای سه بعدی دست به تولید اعضای بدن بزنند اما در ابتدا
آنها باید رگها را که عناصری ضروری برای ساخت اعضای بدن
هستند ،تولید می کردند .چالش اصلی در دست یافتن به این مهم
زنده نگاه داشتن سلول های بنیادی در حین فرآیند چاپ بود.
دای کرونگ ،عضو فرهنگستان مهندسی چین ،می گوید« :این
موفقیت تنها منحصر به چاپ یک رگ بدن نمی شود بلکه مربوط به
یافتن شیوه ای برای نگاه داشتن سلول های عروقی و مواد کاربردی
می شود .این شیوه در چاپ رگ ها و همچنین چاپ کبد ،کلیه و
سایر اعضای بدن مفید است».
به گفته این عضو فرهنگستان مهندسی چین این تحول دارای
توانایی های بالقوه زیادی است؛ هرچند همچنان ممکن است راه
درازی تا استفاده از آن در مراقبت پزشکی از انسان در پیش باشد.

معاینه از راه دور در باجه های پزشکی
استفاده از اتاقک پزشکی در برخی مناطق روستایی فرانسه ،به
پزشکان امکان داده بدون ترک مطب ،بیماران خود را از راه دور
معاینه کنند.
«پزشکی تلفنی» شیوه ای است رو به گسترش که می تواند خدمات
پزشکی در مناطق روستایی و دور افتاده را بهبود بخشد .در حال
حاضر پانزده اتاقک مجهز به پیشرفته ترین امکانات ارتباط تصویری،
شیوه «ویزیت از راه دور» را در فرانسه آزمایش می کنند.
دکتر ونسان هیلنمیر ،دبیرکل این مطب های کابینی بیشتر توضیح
می دهد« :درجه و حسگر اندازه گیری ارتفاع هم در این کابین ها
نصب شده و می توان شاخص توده بدنی هر بیمار را هم محاسبه
کرد .ابزارهای متعدد اندازه گیری در این اتاقک ها تعبیه شده است؛
حتی نوار قلب هم می توان گرفت .بینایی سنجی و شنوایی سنجی هم
در این اتاقک ها امکان پذیر است».
بیمار می تواند با حضور در این اتاقک و بدون آنکه نیاز مراجعه
حضوری به مطب را داشته باشد ،به صورت مستقیم با پزشک خود
گفت وگو و در صورت امکان درمان شود .ژاک پلو ،یک جراح مقیم
انسی ،از طریق این فن آوری پیشرفته با بسیاری از بیماران خود پس
از عمل جراحی در ارتباط است ،بیمارانی که بعضا در شهرهای دور
زندگی می کنند.
او بیشتر توضیح می دهد« :اگر از طریق ویدیو کنفرانس پزشک
متوجه شد که در حال بیمار بهبودی ای حاصل نشده می تواند دستور
بستری شدن بیمار یا مراجعه پزشک کشیک را صادر کند».
بلند حرف نزنیم و نخندیم.

بازار «پزشکی تلفنی» در اروپا در حال گسترش است .انتظار می رود
حجم مبادالت در این بخش در سال  ۲۰۱۹به مرز  ۱۲میلیارد یورو
برسد ،این یعنی یک افزایش  ۳۰۰درصدی تنها در عرض  ۸سال.
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تغییر دکوراسیون درآستانه سال نو
اگر می خواهید در آستانه سال نو با صرف
کمترین هزینه ،تغییراتی ساده اما شیک در
چیدمان منزل خود داشته باشید ،روشهای
زیر در این راه به شما کمک خواهد کرد:
 رنگ کردن :رنگ کردن ،سادهترین روشتغییر حالت یک اتاق است .رنگهای روشنتر،
اتاق را بزرگتر نشان میدهد و رنگهای تیرهتر
دیوارها را نزدیکتر نشان میدهد .زرد جزو
رنگهایی است که فضا را زنده میکند.
 به کف خانه توجه کنید :فضای آن رابا یک فرش جدید تعویض کنید .کف را
میتوان مجددا پارکت کرده یا پارکتها را
پولیش زد.
 توجه به مبلمان :مبلمان یکی از موارد مهمدر تغییر اتاق شماست .الزم نیست حتما آنها
را عوض کنید .بلکه میتوانید تغییر چیدمان
دهید یا رویه آن را تعویض کنید.
از دیوار استفاده بیشتری کنید :با اضافهکردن طرح یا مدل مورد عالقه؛ مثال میتوانید
از سنگ ،چوب یا پارچه که معمول است یا
یک کاغذ دیواری با طرحی خاص یا پتینه
استفاده کنید.
موارد مهم برای خرید کاغذ دیواری
یکی از مهمترین شاخصههای دکوراسیون
داخلی کاغذ دیواری است که دارای تنوع
بسیار باالی رنگ ،طرح ،شکل و جنس
است .امروزه کاغذ دیواریها بسیار شاد و
متنوع هستند و حس بودن در طبیعت را
ایجاد میکنند .بعضی از آنها مانند تابلوی
نقاشی یا منظرهای کامال طبیعی هستند.
 واحد خرید و فروش کاغذ دیواری ،رولاست و طول کاغذ دیواریها  10متر است.
 کاغذ دیواریها معموال در عرضهای 50،70و  160سانتیمتر موجود هستند.
 کاغذ دیواریهای عرض  50سانتیمتر،در اصل  53سانتیمتر عرض دارند ولی برای
محاسبه راحتتر به آن عرض  50سانتیمتر
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میگویند.
 به هر مقدار کاغذ دیواری که از باال تا پاییندیوار را پوشش دهد ،یک قواره میگویند.
 اگر ارتفاع سقف نرمال باشد ،یک رولکاغذ دیواری  3قواره را پوشش میدهد.
 اگه ارتفاع سقف کوتاه باشد ،سعی کنیم ازکاغذ دیواریهای با طرح راهراه عمودی استفاده
کنیم تا ارتفاع بلندتر به نظر برسد و اگر سقف
بیش از حد بلند باشد ،برعکس عمل میکنیم.

مرضیه ذلیل نواز
بازنشسته
 لمینیت تیره با دیوارها و سقف روشن اتاقرا پهنتر نشان میدهند.
 لمینیت فندقی در گروه رنگهای گرم وهماهنگ است و فضای صمیمیای میان کف
و دکوراسیون داخل محیط ایجاد میکند.
 بهترین راه برای محافظت از کفپوشهایپارکت لمینت ،کشیدن جاروبرقی که داری
برس نرم باشد ،جارو زدن عادی یا با استفاده
از یک تی خشک حداقل  1بار در روز.

 برای دیوار پشت تلویزیون ،بهتر است کهاز طرحهای ساده استفاده کنیم ،چون اگر
از کاغذهای طرحدار استفاده کنیم باعث
میشود تا تمرکزمان به هم بخورد.
 برای دیوارهایی که پنجره داره ،بهتر استاز کاغذ دیواریهای ساده استفاده کنیم ،چون
پنجره طرح کاغذ دیواری رو قطع میکند.
 برای دیواری که بیشتر از همه دیوارهاتوی چشم میآید ،از بهترین طرح و رنگ
کاغذ دیواری استفاده کنیم.
روش نگهداری از پارکت لمینت
پارکت لمینیت با طبعی گرم ،مناسبترین
کفپوش برای سالخوردگان هستند.
 پارکت لمینیت با هر نوع دکوراسیون منزلی(اعم از سنتی یا مدرن) جور در میآید و
زیبایی مبلمان شما را صدچندان میکند.
 پارکت لمینیت آنتیآلرژیک هستند(قابل توجه افرادی که دارای آلرژی یا
حساسیتهای فصلی هستند) و سالمتی
شما را بالفاصله افزایش میدهند.
 رنگ پارکت لمینیتی که انتخاب میکنیدمطمئنا روی فضای داخلی تاثیرگذار است؛
با آگاهی از اینکه رنگ ،نور و فضا به هم
وابستهاند.

 برای جلوگيری از ورود کثیفی و غباراحتمالی از بیرون منزل به درون (جلوی در
واحد) میتوان از فرش ،قالیچه و پادری
در داخل راهروی ورودی و در بيرون در
ورودی استفاده کر ،همچنین با کفش بیرون
وارد منزل نشوید.
 مواظب کفشهای پاشنه بلند باشید زیرا اگرمراقب نباشید کفپوش و پارکت را خشدار
میکنند .پس حتما از دمپایی یا کفش تمیز برای
تردد روی پارکت لمینیتها استفاده نمایید.در
نقاط پرتردد منزل از فرش استفاده کنید.
جابهجايی ،کشيدن مبلمان ،تخت خواب واثاثيه سنگين روی پارکت ،باعث خط افتادگی
ظ از خط
روی پارکت خواهد شد؛ برای محاف 
افتادن و آسیب دیدن کفپوش بهتر است از
کاور پایهها یا با چسباندن تکههای نمد يا
موکتهای نرم روی پايههای لوازم سنگين
کمک به باال بردن عمر لمینت میشود.
 از قرار دادن مستقیم گلدانهایی که گلطبیعی داخل آنها وجود دارد ،روی لمینیتها
خودداری کنید.
 چند سال یک بار پارکتهای چوبی راساب و الک بزید تا صاف و یکدست و زیبا
شوند.

وسط خیابان راه نرویم.

یک اپلیکیشن مفید
امروزه عالقه افراد به افزایش سطح اطالعات
بسیار بیشتر از گذشته شده است؛ بویژه
دستیابی به اطالعات پزشکی و بهداشتی
که برای بشر دارای اهمیت بسیار زیادی
میباشد .سایتها و نرمافزارهای مختلفی در
این زمینه فعال هستند و هر روز مقاالت و
مطالب مختلفی راجع به داروها ،بیماریها،
باکتریها ،عوامل بیماریزا و موارد بهداشتی
منتشر میکنند .علم امروز نیز به قدری وسیع
و گسترده شده است که در جای جای جهان
روزانه صدها هزار مقاله منتشر میشود و برای
جا نماندن از این سرعت باورنکردنی علم،
باید اطالعات خود را به روز نگاه داشت.
 Medscapeاز جمله نرمافزارهایی است که
منبع خوبی برای افزایش سطح اطالعات
پزشکی و بهداشتی عالقهمندان میباشد.
این برنامه دارای منابع معتبری بوده و از 4
زبان انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی و اسپانیایی
پشتیبانی میکند .کارکرد این نرم افزار به
صورت آنالین ( نیازمند اتصال به اینترنت)
میباشد ولی برخی از امکانات آن از جمله
اطالعات دارویی به صورت آفالین (بدون
نیاز به اتصال اینترنت) در دسترس کاربران
قرار دارد .ویژگیهای منحصر بفرد این
نرمافزار (ممکن است این ویژگیها در سیستم

عاملهای مختلف ،تفاوت داشته باشد) به گفته
سازندگان و توسعهدهندگان آن شامل:
• دسترسی به آخرین اخبار دنیای پزشکی
و پیراپزشکی.
• دسترسی به آخرین مقاالت علوم پزشکی.
• دسترسی به آخرین کنفرانسهای و
مالقاتهای مهم پزشکی.
• دسترسی به بیش از  125رفرنس و
ژورنالهای پزشکی.
• استفاده از  7700پزشک و داروساز
برجسته در در ایجاد محتوای مطالب.
• دسترسی به 8هزار داروی مختلف و بیش
از سی داروی گیاهی و مکمل.
• بررسی تداخالت دارویی (با قابلیت
بررسی  ۳۰دارو به صورت همزمان ،قابلیت
ذخیرهسازی جستجوهای روزانه و معمول
برای دسترسی آسان بعدی).
• دسترسی به آناتومی ارگانهای مختلف
بدن و انواعی از variationهای طبیعی
ارگانها.
• دسترسی به  129ماشین حساب پزشکی
برای محاسبه سریعتر میزان مصرف داروها
و عملکرد طبیعی ارگانها.
• استفاده از ابزارهای پزشکی برای تشخیص
داروها و . ...

توجه داشته باشید که پس از نصب این نرم
افزار جهت استفاده از تمامی امکانات آن
باید از طریق بخش منوی برنامه اقدام به
ساخت یک حساب کاربری رایگان نمایید.
کاربران سیستم عامل  Androidمیتوانند با

مراجعه به آدرس اینترنتی play.google.com

این برنامه را دریافت کنند .کاربران سیستم
عاملهای  IOSو  Windows phoneنیز
میتوانند به ترتیب با استفاده از apple store
و  Microsoft storeاین برنامه را دریافت و

مخصوص سیستم عامل Android

مخصوص سیستم عامل IOS

https://play.google.com

https://cafebazaar.ir

کار پسندیده را برای ارزشش انجام دهیم نه تعریف دیگران!

سیدعباس قاضی میرسعید
همکار سمعی بصری

• دسترسی به انواعی از فیلمها و بحثهای
علمی در قالب کلیپ و اسالید.
• دسترسی به اطالعات بیماریها ،علتهای
بیماری ،عالیم بیماری ،پاتوفیزیولوژی و
راههای درمانی و آزمایشگاهی.
• دسترسی تخصصی به انواع رشتههای
پزشکی.
• شامل بیش از  ۴۰۰۰مقاله پزشکی با
ساپورت ویدیویی -تصویری به صورت
آنالین ،بیش از  ۱۰۰جدول و پروتکل ،شامل
بخشهای پاتوفیزیولوژی ،اپیدمیولوژی و
تشخیص افتراقی.
• دسترسی به 30هزار تصویر بالینی به همراه
تشخیصهای افتراقی.
• استفاده از منابع معتبر درباره داروهای
جایگزین برای بیماران خاص.
• جزییات بیش از هزار روش جراحی.
• قابلیت جستجوی سریع بیماریها یا
داروها.
• قابلیت به اشتراکگذاری مطالب در
شبکههای اجتماعی و ایمیل.

از آن استفاده کنند.
همچنین کسانی که روی گوشیهای خود
برنامه بارکدخوان را دارند میتوانند با توجه به
نوع سیستم عامل خود ،بارکدهای زیر را اسکن
کرده تا برنامه  Medscapeرا دریافت کنند.

مخصوص سیستم عامل Windows phone

https://itunes.apple.com

http://www.medscape.com
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سمیه اسدی
کارشناس تغذیه
تاریخچه شکالت در جهان و ایران
شکالت در آغاز به صورت مایع یا نوشیدنی
مصرف میشد و به آن ،آب تلخ میگفتند.
گاهی هم به آن کمی وانیل یا یک طعمدهنده
دیگر اضافه میشد تا تلخی آن قابل تحمل
شود؛ حتی در تهیه نوشیدنیهای شکالتی،
دانههای کاکائو را با شیره انگور یا عسل
مخلوط میکردند و آنها را به صورت گرم،
سرد یا ولرم میخوردند .برخی اقوام حتی
فلفل نیز به آن میافزودند .اولین بار ،کریستف
کلمب در سال  ۱۵۰۲میالدی کاکائو را برای
نشان دادن به پادشاه و ملکه اسپانیا از آمریکا

شکالت تلخ ارزش تغذیهای دارد؟
کاکائو یا شکالت تلخ ذخایری از غنیترین
منابع فالونوییدها در میان خوراکیهای رایج
است .یک کیلوگرم از این نوع شکالت
 ۱۰۰۰کیلوکالری انرژی دارد و عالوه بر این
دارای کربوهیدرات (قند) ،چربی ،پروتئین
و مواد معدنی دیگر است .این خوراکی
همچنین حاوی مواد شیمیایی تئوبرومین و
متیل گزانتین است که سبب احساس صدای
خش خش آن زیر دندان میشود .ماده دیگر
موجود در شکالت تلخ فنیلاتامین است که
روی مغز تاثیر گذاشته و همانند آدرنالین
عمل میکند و احساس شادی و نشاط را به
مصرفکننده القا میکند.
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به اروپا آورد و خیلی زود ،این ماده جزو
پرطرفدارترین خوراکیهای قاره اروپا شد اما
تا سال  ۱۵۱۹میالدی کسی زیاد به آن توجه
نمیکرد؛ از آن زمان بسیاری از اسپانیاییها
دریافتند که این ماده به همراه کمی شکر و
وانیل بسیار خوشطعم میشود .آن روزگار
از شکالت تنها در انواع نوشیدنیها استفاده
میکردند که البته مقداری شکر به نوشیدنی
اضافه میشد تا تلخی آن گرفته شود .سپس
هلندیها روشی اختراع کردند که طی آن،
چربی دانههای کاکائو را میگرفتند و از آن،
کره کاکائو تهیه میکردند؛ از باقیمانده دانه

کاکائو هم پودر کاکائو تهیه میکردند تا اینکه
این صنعت به سایر کشورها نیز وارد شد.
تولید و مصرف شکالت در ایران نیز همچون
بسیاری از کشورها سابقهای چندان طوالنی
ندارد .اولین کارخانه شکالت سازی در ایران
حدود  ۶۰سال پیش توسط دو برادر مهاجر
روسی در تبریز راه اندازی شد .محصول این
کارخانه تا مدتها فقط آب نبات و تافی برای
بچهها بود .کارخانههای متعددی که بعد از آن
تاسیس شدند ،بتدریج دامنه فعالیت خود را
گسترش دادند و انواع دیگری از محصوالت
را تولید کردند که این روزها از فناوری
پیشرفته ای در زمینه استفاده از دانههای
روغنی کاکائو برخوردارند.
شکالت تلخ تازگیها طرفداران زیادی پیدا
کرده و متخصصان تغذیه نیز خواص بسیاری
را به آن نسبت میدهند؛ از رفع خستگی تا
پیشگیری از بیماریهای قلبی.

شکالت تلخ با شکالت معمولی چه فرقی دارد؟
شکالتهای تلخ درصد کاکائوی بیشتری دارند؛ به عبارت دیگر ،شکالت تلخ از ترکیب
پودر کاکائو و کره کاکائو با نسبتهای مختلف تهیه میشود و این در حالی است که
به شکالتهای شیرین ،مقداری شکر و انواع دیگری از روغنها اضافه میشود .بنابراین
شکالتهای تلخ به دلیل باالتر بودن درصد کاکائو آنتیاکسیدان بیشتری دارد و از آنجا که
بسته به درصد کاکائو بدون شکرند یا شکر کمی دارند ،انتخاب بهتری برای بیماران دیابتی
محسوب میشوند و نسبت به شکالتهای شیرین ارجحند.
اما با اینکه از نظر میزان آنتیاکسیدا ن غنیتر هستند نمیتوان ادعا کرد که نسبت به انواع
شیرین ،کالری کمتری دارند؛ پس کسانی که قصد کاهش وزن دارند ،نباید اشتباه کنند .ضمنا
شکالت تلخ دارای ایزوفالون است که از آنتیاکسیدانهای بسیار خوب محسوب میشود.
این ماده در بدن باعث بهبود فعالیت عروق و در نتیجه کاهش فشارخون میشود و بهتر است
در برنامههای غذایی که به منظور پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی طراحی میشود،
گنجانده شود .ایزوفالونها ،فیتواستروژنهایی هستند که به سالمت استخوان و تقویت سیستم
ایمنی کمک میکنند و باعث کاهش کلسترول شده و در پیشگیری از سرطان سینه نقش دارند.
مراقب باشیم هنگام غذا خوردن ،صدایی از دهانمان بیرون نیاید.

از دیگر منابع ایزوفالونها به چه موادی
میشود اشاره کرد؟
ـ دانه سویا ،میوهها ،انواع سبزی و چای سبز.
بعضیها میگویند مصرف شکالت به
میزان زیاد موجب جوش زدن پوست
میشود.
به دلیل اینکه شکالت جزو مواد آزادکننده
هیستامین است ،افرادی که دارای سابقه
اگزما و جوش هستند یا دچار حساسیتهای
پوستی میشوند ،باید در مصرف آن دقت
کنند؛ البته از نظر متخصصان پوست ،شکالت
تلخ تاثیری روی این جوشها ندارد.
خوردن این شکالتها به چه کسانی
توصیه نمیشود؟
شکالت مقداری اگزاالت دارد؛ به همین
دلیل افرادی که اسید اوریک باال دارند یا
سابقه سنگهای کلیوی اگزاالت کلسیم در
آنها دیده میشود ،باید در مصرف آن دقت
کنند؛ به عالوه ،گاهی مصرف شکالت
توسط مادرانی که نوزاد خود را شیر میدهند
باعث ایجاد آلرژی و ناراحتیهای گوارشی
در فرزندشان میشود؛ در این صورت باید
مادران از مصرف شکالت اجتناب کنند.
شکالت منبع غنی مس و منیزیم و حاوی
فنیل اتیل آمین نیز هست؛ به همین دلیل
افرادی که میگرن دارند نباید زیاد از این
خوراکی استفاده کنند.

آیا مصرف شکالت تلخ برای سالمت قلب و کبد هم مفید است؟
به دلیل داشتن آنتیاکسیدانهای مفید ،مصرف شکالت تلخ میتواند از افزایش فشار
خون پس از مصرف غذا که باعث بروز ناراحتیهای کبدی در افراد مستعد میشود،
بکاهد .آنتی اکسیدان موسوم به فالونول در شکالت سیاه و تلخ عامل اصلی در
کاهش فشار خون و دردهای مزمن کبدی است و باعث ُسست شدن عضالت بدن
هنگام احساس دردهای کبدی میشود .استفاده از شکالت تلخ در روز طی چند
هفته ،فشارخون را در بیماران کاهش میدهد و حساسیت انسولین را نیز به طور
مفیدی عوض میکند .اگرچه استفاده از شکالت تلخ بسیار مفید است ولی نباید
جایگزین داروهای موجود برای کنترل فشار خون شود؛ از طرفی ،مصرف شکالت
تلخ جریان خون را در رگها تسهیل کرده و از این رو برای سالمت قلب و رگها
مفید است.
شکالت تلخ را تا چه مدت و در چه شرایطی میتوان
نگهداری کرد؟
انواع شکالتها چه داخلی و چه خارجی تاریخ مصرف دارند
و تا آن زمان قابل مصرف هستند و نگهداری آنها در خارج از
یخچال اگر باعث ذوب شدن آن نگردد ،منعی ندارد.
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دکتر علی صادقی طاری
استاد گروه چشم

نگاه ناامیدان را دریاب
آخرین بیمار را مشایعت میکنم؛ آخر وقت
است ،خستگی چندانی ندارم ،نگاهی به
روزنامهها میاندازم و چند تلفن را جواب
میدهم ،چشمهایم به طرف تخت معاینه
میچرخد ،قسمتی از آن محو و ابرآلود
به نظر میرسد .پلکها را میمالم ،تاثیری
ندارد ،بقیه اتاق اما روشن و واضح است؛
یعنی چه! مجددا به تخت نگاه میکنم،
تغییری وجود ندارد .احساس سبکی میکنم
و پیشانیم عرق میکند ،ذهنم بیدار میشود
«او» آنجاست؛ مانند روز اول ،صندلی زیر
پایم خالی میشود.
تلفن کوتاه بود ،دختری جوان اجازه مالقات
میخواست« ،شما را ببینم و بروم ،بیمار شما
بودم در فارابی» ،و آمد شانزده یا هفده ساله،
بلندباال و خوش لباس با صورتی ظریف و یک
شاخه گل ،از سرطان کاسه چشمی جان به در
برده بود؛ تشکری ساده و از ته قلب و اجازه
خواست چند دقیقه بماند و بیمار دیدن مرا
نظاره کند؛ روی لبه تخت نشست با چهرهای
شاد ،آرام و کنجکاو؛ من مشغول کار خودم
بودم .وقت رفتن همانند دخترم خداحافظی
کرد و گفت احتیاج به معاینه ندارد.
چند ماه بعد بر میگردد ،با نامهای از زندهیاد
خانم دکتر وثوق مبنی بر احتمال عود
سرطان کاسه چشمی ،در تصویربرداری
نقطه مشکوک زیر عضله ماضغه وجود دارد،
تکرار تصویر ،شک را به یقین تبدیل میکند،
بستری و نمونهبرداری میشود و عود تومور
ثابت ،برای درمان تکمیلی می رود .بار اول

چند سال قبل فقط شیمی درمانی شده بود
و این بار رادیوتراپی اضافه میشود؛ یک
ماه بعد برای معاینه میآید ،درمان موثر
است؛ توده فروکش کرده؛ پدر و مادرش
خوشحالند و من شادتر؛ بار دوم نیز بر همین
روال گذشت و گذشتیم.
آخرین بار میآید ،چشم برجسته ،زخم قرنیه،
تا شده روی خود و بدون توان حرکت ،روی
دوش پدر با سرطانی پخش شده در جمجمه

نمیخواهد برود اما بهناچار روی دوش پدر
حمل میشود ،تکهای یادداشت در دست
برای من «دکتر نتوانستم زحمت شما را
جبران کنم ،مرا ببخش».
سالها میگذرد ،گاهی یاد وی میکنم ،اما
این بار یاد تنها نیست ،اتاق از او پر شده
است؛ حاال دیگر هیچ جا را نمیبینم ،هقهق
گریهام مطب را پر میکند .خودم را رها
میکنم و نمیتوانم دیگر تخت را نگاه کنم؛

و ستون فقرات ،قدرت سخن ندارد ،روی
تخت بهسختی نفس میکشد .نسخهای
مینویسم با تاسف و دردی عمیق بر جان

پدر و مادرش چه رنجی بردهاند و خودش
چه؟! آنگاه که امیدی بر تو بسته میشود،
چه کار خواهی کرد ،نگاه ناامیدان را دریاب!

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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عادل حسین خانی
همکار اموال
چهره انسان ها جبری و اخالق شان اختیاری است.

ای کاش ما فکر بنای پایه باشیم...

در یــک طبابـت خانـهای در نا کجــــاآباد		
عـــزم اطبا جـــزم درمــان مریضـــــــان		
هر کـس کــمر بسته است اندر خدمتی ناب		
یک جــمع دیـــگر از عقول وضـــع قانون		
		
دیـدند اوضاع جهان را چند و چـــون است
گفــتند باید در تحــــول گام برداشـــــت		
سرمشـق باشد وضـــع تسهیالت شان؟ خیر		
یا وضع نـیـــروی خـدوم و جذب ایــشان		
اینــها نه ،امافایلتــــــان در گنــجه باشــد		
از َمم قلــی باغبـــــان گر می کنــــد کـار		
		
تا آن پذیـــــرشــــگر و یا آقـای دربـــان
بایــد که کار هر کــــسی منثـــــور گردد		
هر جا فرایندی است بایـــد شـد مــــدون		
زین شیوه باید فعلتــــان شایــــسته گـردد		
برپای شـــد چندیـــــن کالس بحـث آزاد		
ابزار کار آنـــگه فراهـــم شـد به ناچــــار		
یک تیم مسئـــول مهیـــــای سنـــد شــد		
آن دیـگری مشغـــول آمــوزش به افـــراد		
تا آنـکه در محفوظــــشان الصــاق گــردد		
		
تا سر رسید یـوم الحساب آن روز محشــــر
در آن طبابــت خانه غوغایــــــی به پا شد		
نــنه عـلی مشـــغول حفــــظ چشـم انداز		
پرس و سوال و سنــجه و تفسیـر و توضیح		
		
گفتـند بعـد از آن شما را نمــره چـون است
گر نامه اعــمالتــان دست یمــــــین است		
		
گر نــامه آمـد عاقبــــت دســــت یســارا
		
گــر گشــت نمره َحــدُ ُه کـــان المیــــانه
در آن هــیاهو دفتر و دستـــک زیــاد است		
		
ای کــاش مـــا فکـــر بنـــای پایه باشـیم
*  :bench markingالگو برداری
اگر از چیزی خوشمان نمی آید به آن توهین نکنیم.

آمیرزا

با کـــادر درمانـی هــــمه فرخنـده و شــاد
کللــهم خـدام خـــادم صــــرف ایـــشـان
احوالـــهم گویــای احــــواالت احبــــاب
یک دستــشان خــــودکار و آن دیگر تریبون
َکیف بالد کـــفر در درمــــان فسون اســت
ابزار بِنچ مارکینـــگ* را پرچـــم برافراشـت
یا آنـــکه امـــکانـــات وتمهیداتشان؟ خـیر
یا عــادالنه کـــردن تـــوزیـــع درمـــــان
کـل امـــــورات شــما با سنــجــه باشـــد
یا مـش قـــربان ،آن نظــیـــف در و دیــوار
یـــا آن پزشـــک حاذق مشـــغول درمـــان
خـــط عبــور مشـــی شان منظــــور گردد
در فــــرم های خاص ،در اشـــکال احســن
حســــن ادای دِینـِتــان بایـــستــه گـــردد
از بهـــــر تـدویـــن و بـــیان مســتنــدات
صـــدهـا کالســور ،یک تریــلی کاغذ آ چار
یک تیم دیـگر صــرف خـــلق مستــند شـد
با شـــیوه یــک دو ســه قرن قبـــل میــالد
حـــق ادای مــســالـه احـــقـــاق گـــردد
پیدا شـــدند چنــدین نکیر و چند منکـــــر
هر کـــس مهـــیای جوابــــی بی خـطا شد
یا مم قــــلی باغبــــان بــا بانــــگ و آواز
چک لیست و بحث و شاهد و تحقیق و تلمیح
اوضاع درمان شـــــما ایـن تاکـــنون است:
یعنی که نمره عالی و مــیزان ثمیـــــن است
تفسیــــر باشد ســــوتی بس آشـــــکــارا
رو باش خرسند و نکـــــــونام از زمــــانه
پپســی که نه ،آنجا ولی تشــــتک زیاد است
نــی فکر اصـــــالح رخ و پیـــرایه باشـیم
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خلوت دل

خدایا!
قبح گناه را در نگاه مان مریز! ما را گرفتار توجیه و تلبیس شیطان مساز ،آن چنان که وجدانمان
معطل بماند و حقیقت از ما رو بگرداند.
خدايا!
مرا به انضباطي دروني متعهد كن تا بفهمم و بدانم كه هر كاري كه دوست دارم و از آن لذت
مي برم را مجاز نيستم كه انجام دهم.
خدایا!
مهارت مراقبت از آنچه به ما عطا کرده ای را در قلبمان قرار ده ،زیرا ما در از دست دادن
داشته هایمان توانا شده ایم.

كـفران نعـمت قوم سبأ
و سرانجام غـم بار آنها
قوم سبأ ،جمعيتى داراى حكومت عالى و تمدن درخشان در سرزمين
حاصلخيز يمن بودند و براى كشاورزى وسيع خود ،سدهاى محكم
بسيار زيادى ساخته بودند و از انواع نعمتها بهره كافى داشتند ولى
بر اثر غرور و سركشى از دستورهاى رسوالن خدا ،به مكافات سختى
رسيدند؛ به طورى كه سرزمين آباد آنها به بيابان خشك و سوزان،
تبديل شد .سرگذشت اين قوم در قرآن در سوره سبأ آيه  15تا 19
آمده است ،اكنون به داستان زير توجه كنيد:
َسدير مىگويد :در محضر امام صادق عليهالسالم بودم ،شخصى از
امام صادقع پرسيد« :منظور از این آيه ( 19سوره سبأ) چيست كه
خداوند مىفرمايد:
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
َ
ين اسفارنا َو ظل ُموا انف َس ُهم ف َجعلنا ُهم احاديث َو
َفقالُوا َربَّنا با ِعد ب َ َ
َم َّزقنا ُهم َم َمزِّ ٍق...؛
ولى (اين قوم مغرور) گفتند :پروردگارا! ميان سفرهاى ما دورى
بيفكن (تا بينوايان نتوانند دوش به دوش ثروتمندان سفر كنند و به اين
طريق) آنها به خود ستم كردند و ما آنان را داستان (براى عبرتانگيز)
براى ديگران قرار داديم و جمعيتشان را متالشى ساختيم».
امام صادقع در پاسخ فرمود« :منظور از اين آيه ،مردمى بودند كه
آبادىهاى به هم پيوسته و در تيررس همديگر داشتند؛ آبادىهايى
كه داراى نهرهاى جارى و اموال بسيار و آشكار بود ولى در برابر
نعمتهاى خدا ،به جاى شكر ،ناسپاسى كردند و عافيت خدا را
نسبت به خود ،دگرگون نمودند [چرا كه خداوند در آيه  13سوره
رعد مىفرمايد ]:انّ اهللَ ال يُغِ ِّي ُر ب ِ َقومٍ حتّى يُ َغ ِّي ُروا ما ب ِ َان ُف ِسهِم؛
همانا خداوند سرنوشت هيچ ملتى را تغيير نمىدهد ،مگر آنكه آنها
خود را تغيير دهند.
آنگاه خداوند سيل َعرِم را (با شكسته شدن سدهاى آنها) به سوى
آنها فرستاد؛ به طورى كه همه آبادىهايشان غرق در آب شده و
ويران گشت و اموالشان نابود شد و باغهاى پر درخت و پرميوه آنها
به دو باغ بىارزش با ميوههاى تلخ و درختان بىمصرف شوره گز
و اندكى درخت سدر ،مبدل گرديد [چنان كه اين مطلب در آيه 16
سوره سبأ آمده است و در پايان همين آيه مىفرمايد]:
ك َج َزينا ُهم بِما َك َفروا َو َهل ن ُجازِى ا ِ ّل َ
ذل ِ َ
الك ُفو َر؛
اين را به خاطر كفرشان ،به آنها جزا داديم و آيا ما جز كفرانكننده را
به چنين مجازاتى ،كيفر مىدهيم؟
ويرانى سد عظيم َمأرِب به وسيله موشهاى صحرايى
قوم سبأ از تمدن عظيمى برخوردار بود كه پس از حكومت عظيم
داوودع و سليمانع ،عظمت حكومت آنها بر سر زبانها افتاد .آنها
براى ذخيرهسازى آب و رونق كشاورزى ،سد عظيمى به نام سد
مأرب (بر وزن مغرب) بين دو كوه بلق بنا كردند ،آب فراوان،
باغهاى بسيار وسيع و زيبا و كشتزارهاى پر بركت ايجاد كردند ،از
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حجت االسالم والمسلمین اصغری
امام جماعت

شاخسارهاى درختان آن باغها ،آن قدر ميوه آشكار شد كه مىگفتند:
هرگاه كسى سبدى روى سر بگذارد و از زير آنها بگذرد ،پشت سر
هم ميوه در آن سبد مىافتد و در مدت كوتاهى سبد پر از ميوههاى
گوناگون مىشود.
آنها داراى قريههاى به هم پيوسته و بسيار آباد بودند ولى وفور نعمت
به جاى شكر و سپاس ،آنها را سرمست و غافل نموده بود ،تا آنجا كه
شكاف طبقاتى عميقى بين آنها ايجاد شده بود ،زورمندانشان عدهاى
را به استضعاف و استثمار كشيده بودند؛ به طورى كه اين درخواست
ين اَسفارِنا؛ خدايا ميان
جنونآميز را از خدا نموده و گفتند :ربَّنا با ِعد ب َ َ
سفرهاى ما دورى بيفكن.
تا بينوايان نتوانند دوش به دوش ثروتمندان همسفر شوند،
منظورشان اين بود كه بين قريهها ،خشكى باشد و فاصلهها زياد
گردد تا تهيدستان و افراد كم در آمد و بى مركب نتوانند مانند آنها
سفر كنند.
خداوند بر آن شكمپرستان مغرور غضب كرد ،مطابق پارهاى از
تواريخ ،موشهاى صحرايى به دور از انظار مردم مغرور ،به ديواره
سد خاكى مأرِب رو آوردند و ديوار سد را از درون سست كردند؛
از سوى ديگر بر اثر بارانهاى شديد و سيلهاى عظيم ،آب زياد
در پشت سد جمع گرديد ،ناگهان سد در هم شكست و آن همه
آب به جريان افتاد و همه آبادىها ،چهارپايان ،كشتزارها ،قصرها و
خانههايشان غرق در آب شده و ويران و نابود گرديد؛ از آن همه
درختان و كشتزارهايشان ،تنها چند درخت تلخ اراك و شوره گز و
ِسدر به جاى ماند .مرغها و پرندگان خوش آواز از آنجا كوچ كردند
و بومها و زاغها در خرابههاى قوم سبأ ،النه گرفتند.
قرآن در پايان چنين نتيجه مىگيرد:
ك ج َزينا ُهم بِما َك َف ُروا َو َهل ن ُجازِى ّال َ
ذل ِ َ
الك ُفو َر؛
اين هالكت را به خاطر كفرشان به آنها وارد ساختيم و آيا جز
كفرانكننده را به چنين مجازاتى كيفر مىدهيم؟!
بى اعتنايى به دعوت  13پيامبر
روايت شده قوم سبأ داراى  13شهر آباد بودند و در هر شهرى
پيامبرى از جانب خداوند آنها را به سوى خدا دعوت مىنمود و به
آنها مىگفت :از نعمتهاى خدا بخوريد و بهرهمند شويد ولى شكر
خداى يكتا را به جا آوريد تا خداوند نعمتش را بر شما بيفزايد ،آن
خدايى كه چنين شهر پاك و خوش آب و هوا و به دور از هر گونه
حشرات و آلودگىها به شما عطا كرده است.
ولى آنها به نصايح مهرانگيز پيامبران گوش نكردند و بر غرور
و طغيان خود افزودند؛ در نتيجه خداوند بر آنها غضب كرد و
موشهاى صحرايى را به درون ديوار سد آنها فرستاد و از سوى
ديگر سيل بنيانكن َعرِم فرا رسيد ،و دو باغ پربركتشان مبدل به دو

تنها زمانی که به کسی نیاز داریم ،با او خوب رفتار نکنیم.

باغ ناچيز ،با چند ميوه تلخ و درختان شوره گز و اندكى درخت
سدر گرديد .آرى:
چون كه از حد بگذرد رسوا كند
لطف حق با تو مداراها كند
وضع فالكت بار قوم ناشكر سبأ
در روايتى از امام صادق ع نقل شده :من وقتى كه غذايى را از ظرفى
مىخورم ،ته ظرف را با انگشت و زبانم مىليسم كه هيچ باقى نماند،
تا آنجا كه ترس آن دارم خدمتگذارم مرا حريص و آزمند بخواند،
ولى اين كار من به خاطر حرص و طمع نيست بلكه (به خاطر ترك
اسراف است ،توضيح اينكه ):قومى از اهالى ثرثار (همان قوم سبأ)
در ميان وفور نعمت زندگى مىكردند ،آنها از مغز گندم ،نان تهيه
مىكردند (ولى به قدرى اسرافكار و ناسپاس بودند كه) با همان
نانها محل مدفوع كودكانشان را پاك مىنمودند ،به گونهاى كه از
انباشتن همين نانهاى آلوده كوهى از نان به وجود آمده بود.
مرد صالحى در حال عبور ،زنى را ديد كه با نان محل مدفوع كودكش
را پاك مىكند ،به آن زن گفت :واى بر شما! از خدا بترسيد تا مبادا
خدا بر شما غضب كند و نعمتش را از شما بگيرد.
آن زن در پاسخ با تمسخر و مغرورانه گفت :گويا ما را از گرسنگى
مىترسانى ،تا هنگامى كه ثرثار (آب پربركت اين سرزمين) جريان
دارد ،ما هيچگونه ترسى از گرسنگى نداريم.
طولى نكشيد كه خداوند بر آن هوسبازان و رفاهطلبان اسرافكار
غضب كرد ،آب كه مايه حيات است از آنها گرفته شد ،قحطى زده
شدند ،كار به جايى رسيد كه همه اندوختههاى غذايیشان تمام شد
و مجبور شدند كه به سوى آن نانهاى آلوده انباشته كه مانند كوهى
شده بود ،هجوم ببرند و سر صف به نوبت بايستند تا از آن نان كه
جيره بندى شده بود ،جيره خود را برگيرند.
در مورد رابطه كفران :قحطى و فالكت ،روايات متعدد وجود دارد.
و در آيه  112و  113سوره نحل مىخوانيم:
ال َق ْريَ ًة َكان َْت آمِنَ ًة ُّم ْط َمئ ِ َّن ًة يَ ْأتِي َها رِ ْز ُق َها َر َغدً ا ِّمن ُكلِّ
ب اللّ َمثَ ً
َو ضَ َر َ
َ
َ
للّ
للّ
اس ال ْ ُجو ِع َوالْخَ ْو ِ
ِ
َ
ف ب ِ َما َكان ُوا ْ
َم َكا ٍن َفك َف َر ْ
ت بِأن ْ ُع ِم ا َفأ َذا َق َها ا لبَ َ

يَ ْصنَ ُعونَ • َو ل َ َقدْ َجا َء ُه ْم َر ُس ٌ
اب َو ُه ْم
ول ِّمنْ ُه ْم َف َك َّذبُو ُه َف َأخَ َذ ُه ُم ال ْ َع َذ ُ
َظال ِ ُمونَ ؛
خداوند براى آنها كه كفران نعمت مىكنند ،مثلى زده است منطقه
آبادى را كه امن و آرام و مطمئن بوده و همواره روزي اش به طور
فراوان از هر مكانى فرا مىرسيده ،ا ّما نعمت خدا را كفران كردند و
خداوند به خاطر اعمالى كه انجام مىدادند ،لباس گرسنگى و ترس
را در اندامشان پوشانيد• پيامبرى از خود آنها به سراغشان آمد اما او
را تكذيب كردند و عذاب الهى آنها را فروگرفت در حالى كه ظالم
بودند .به گفته بعضى از مفسران ،دو آيه فوق در مورد قوم سبأ نازل
شده است.
براى تكميل داستان قوم سبأ ،به داستان زير توجه كنيد:
امام صادق ع فرمود :پدرم (امام باقر ع) ناراحت مىشد از اينكه دستش
را كه غذايى به آن چسبيده بود ،با دستمال پاك كند بلكه به خاطر
احترام غذا دست خود را مىمكيد يا اگر كودكى در كنار او بود و
چيزى از غذا در ظرفى باقى مانده بود ،ظرف او را پاك مىكرد و
مىفرمود :گناه مىشود چيزى از غذا از سفره بيرون مىريزد و من
به جستجوى آن مىپردازم ،به حدى كه خادم منزل مىخندد (كه
چرا دنبال يك ذره غذا مىگردم؟) سپس افزود :جمعيتى قبل از شما
مىزيستند ،خداوند نعمت فراوان به آنها داد اما طغيان و ناشكرى و
اسراف كردند تا آنجا كه بعضى از آنها به ديگران گفتند :پاك كردن
محل مدفوع با سنگ كه خشن است ،موجب رنج است ،به جاست
كه با نان محل مدفوع را پاك كنيم كه نرم است و همين كار را كردند.
خداوند بر آنها غضب كرد ،حشراتى كوچكتر از ملخ به سراغ آنها
فرستاد ،آن حشرات آن چنان بر رزق و روزى آنها مسلط شدند كه
همه را حتى درختان آنها و هر چه را كه خوردنى بود خوردند ،فشار
گرسنگى و كمبود غذا به جايى رسيد كه آنها به همان نانهاى آلوده
(كه با آنها قبال استنجاء كرده بودند) هجوم آوردند و آنها را خوردند
و اين حادثه همان است كه در قرآن در دو آيه فوق (نحل 112 ،و
 )113بيان مىكند.

درخت آخرش قفس گردد قناری را...

زینب کبریس ،بزرگ پرستار
حضرت زینبس در سخت ترین لحظات زندگی و در شرایط
طاقت فرسای خطر و مصیبت ،تسکین دهنده دردهای برادر ،غمخوار
جسم بیمار امام سجادع ،پرستار کودکان یتیم و وحشت زده اهل بیت
و آرام بخش خاطر زنان مصیبت زده و مضطرب کاروان کربال بود.
اگر روز تولد حضرت زینبس ،روز پرستار نام گذاری شده ،عملی
به حق و شایسته است .پرستاری بی نظیر حضرت زینبس از امام
سجادع که در صفحات تاریخ نقش بسته است ،به تمام پرستاران
مسلمان می آموزد که در هر شرایطی و به رغم مشکالت ،دشواری ها
و کمبودها ،به وظیفه خطیر خود بپردازند و باحفظ روحیه ایثار،
گذشت ،تعهد کاری ،فداکاری و حفظ ارزش های اسالمی ،مسئولیت
خطیر و مهم خود را به انجام برسانند ،پاداش را از خدا بخواهند و
تاسی جویند.
به بزرگ پرستار اسالم ،حضرت زینب علیهاالسالم ّ ،
قرار نیست همه مثل ما فکر کنند.

انتخاب از :رضا فتحعلی میرزا
همکار خدمات
ز مرغان سحر آموختم شب زندهداری را
ز ســرو راســت قامت راستــی اسـتواری را
		
ز مــرداني که در راه خــدا جـــنگیدند
گرفتــم درس ایـثار و وفـا و جــان نثاری را
		
چو پروانه به گرد شمـع افروز گرديـدنم
به جــان و دل خریدم سوز و ساز بیقراری را
		
مــخور هــرگز فریب دانههای گـسترده
نداند کس درخت آخرش قفس گردد قناری را
		
معلــم اگر مثــل پــدرها باصــفا باشد
در آديـنه به مـکتـب آورد طفــل فــراری را
		
مزن زخم زبان تا میتوانی بر کس و ناکس
که نبـود سهل آسان درعالج این زخم آری را
		
سیدمحمد میرعبداهلل
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میناکاری ،ترکیبی از آتش و خاک
میناکاری هنری با پیشینهای در حدود  5هزار سال است که برای زیبایی
بخشیدن زیور آالت و ظروف مختلف استفاده میشده است .این هنر
ترکیبی از آتش و خاک است که با هنر نقاشی آمیخته میگردد و نقشهای
زیبایی را میآفریند؛ به گفته برخی کارشناسان و در پی تطبیق دادن
میناکاریهای بیزانس با آثار ایرانی ،این هنر در ایران شکل گرفته است؛
البته در اروپا آثاری باستانی یافت شده که پیشینهای بسیار طوالنی دارند؛
برای نمونه  6انگشتر طال مربوط به  13سده پیش از میالد در قبرس یافت
شده که نمونهای از میناکاری مرصع میباشند .همچنین مجسمه معروف
زئوس که در یونان پیدا شده مربوط به  500سال پیش از میالد میباشد؛ در
مورد لعاب شیشهای مینا روی فلز و در کاوشهایی که در نهاوند صورت
گرفت یک جفت گوشواره طال به دست آمدهاست که سبک زرگری آن
به سده  8-7پیش از میالد بر می گردد.
یکی از این نمونههای قدیمی بازوبندی از طال به همراه میناکاریهای
تزیین شده روی آن است که مربوط به دوران هخامنشیان میباشد.
اوج هنری این هنر در دوره سلجوقیان بوده که تهیه ظروف برنجی
و میناکاری مرسوم بوده و این آثار به کشورهای همسایه نیز فرستاده
میشده است .یکی از نمونههای ارزشمند این دوره «سینی آلپ ارسالن»
است که میناکاری روی نقره است و در موزه صنایع ظریف بوستون
نگهداری میشود .این اثر توسط استادی به نام «حسن الکاشانی» ساخته
شده و نامش با خط کوفی روی آن حک شده است .بشقابهای
ساسانی که در ارمنستان کشف شده در موزه هنرهای اسالمی برلین و در
موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری میشوند ،نمونههایی از آثار باستانی
میناکاری ایرانی میباشند .پروفسور آرتور پوپ ،خاورشناس آمریکایی
در کتاب «بررسی هنر ایران» درباره هنر میناکاری چنین گفتهاست:
«میناکاری هنر درخشان آتش و خاک است ،با رنگهای پخته و درخشان
که سابقه آن به  ۱۵۰۰سال پیش از میالد میرسد و ظهور آن روی فلز در
طول سده  6تا  4پیش از میالد و پس از سال  ۵۰۰پیش از میالد مشاهده
میشود .هنر میناکاری در ایران بیش از نقاط دیگر تجلی داشته و یکی
از نمونههای قدیمی آن در عهد صفویه توسط ژان شاردن ،جهانگرد
فرانسه ذکر شدهاست که قطعه مینایی از کارهای اصفهان بوده ،مشتمل
بر طرحی از پرندگان و حیوانات بر زمینه گل و بته به رنگ آبی کمرنگ
و سبز و زرد و قرمز ».لئوبرونستین و اروین مرگولیس نیز سابقه این
هنر را در ایران ،زمان اشکانیان و ساسانیان میدانند ولی استفاده از آن تا
پیش از حکومت ایلخان مغول ،غازان خان ،روشن نیست .همچنین در
کتاب «جغرافیای اصفهان» (چاپ  )۱۳۵۶یکی از برجستهترین میناکاران
نامدار اصفهان را چنین نام بردهاست :آقاعلی نقاش که همچون پدرش
آقاباقر ،نقاش و میناساز برجستهای بوده که در سالهای پایانی پادشاهی
محمدشاه قاجار درگذشت .دیگر استادان بنام آن دوره محمدباقر ،میرزا
بابا و احمد بودهاند .در دوره مغول ،هنر فلزکاری و به دنبال آن میناکاری
ایرانی دچار تغییراتی گشت .سبک نوینی در میناکاری ایران به وجود
آمد؛ به طوری که تصویرهایی که مربوط به ظاهر و لباس درباریان ایرانی
بود جایگزین نگارههای عربی شد .همچنین در دوره تیموری نیز ترصیع
فلز به شرقیترین صورت خودش رسید؛ در دوره صفویان ،نقشهای
مینیاتوری همانند مجلسهای بزم در دربار ،شکار و اسبسواری بیشتر
رواج داشت و میناکاری روی نقره انجام میشد .همچنین نقشهای
اسلیمی و ختایی به طرحها افزوده شد و رنگ قرمز نیز بیشتر از همه
دورهها به کار میناکاران آمد.
در دوره معاصر پس از دوره قاجار برای مدتی این هنر با فراموشی همراه
بود .حضور استاد شکراهلل صنیعزاده و کارگاهش که در آن هنرمندان بنامی
پرورش یافتند باعث شد که این هنر دوباره به روزهای پر شکوهش باز
گردد و با اینکه اصالت مینای اصیل ایرانی را نداشت ولی توانست نام مینا
را تا احیای دوباره آن توسط استاد علیرضا پروازی زنده نگاه دارد؛ استاد
پروازی با اصول و روشها و مکتبداری زمان قاجار روحی تازه به این
هنر بخشید؛ از دیگر هنرمندان برجسته میناساز میتوان به :ابراهیم زرقونی،
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فرهنگ وهنر

معصومه عزیزی
کارشناس سایت

غالمحسین فیضاللهی و حسین هنردوست اشاره کرد؛ اکنون «مینای خانه
بندی» از رونق افتاده و فقط مینای نقاشی رواج دارد و مرکز آن نیز شهر
اصفهان میباشد.
مینا به لحاظ روش تولید به  2دسته تقسیم میشود:
 )۲مینای نقاشی
 )۱مینای خانهبندی
مینای خانهبندی :شیوهای قدیمی است که به «مینای سیمی» نیز معروف
است و از مفتولهای بسیار نازک در آن استفاده میشود .مفتولها را به
شکل دلخواه در میآورند و با چسب روی قطعه کار قرار داده با یک
لعاب شیشهای روی آن را میپوشانند .سپس آن را در داخل کورهای با
حدود  ۱۰۰۰درجه حرارت قرار میدهند و مفتولها به قطعه کار جوش
میخورند؛ در مرحله بعد رنگهای مخصوص میناکاری که به شکل
پودر میباشند را روی سطح کار پر میکنند؛ بعد از آنکه سطح کار
یکسان و هموار شد آن را به مدت  ۳دقیقه در داخل کورهای با حرارتی
حدود  ۱۰۰۰درجه قرار میدهند .مفتولهای برنجی بعد از قرار گرفتن
در کوره سیاه میشوند و باید با اسیدکاری رنگشان به حالت نخستین
بازگردد« .مینای سیاه» یک گونه از «مینای خانهبندی» بهشمار میآید که
به «مینای صائبین» نیز معروف است .این شیوه میناکاری به طور عمده
در جنوب کشور و بویژه در اهواز انجام میشود.
مینای نقاشی :روشی که امروزه در اصفهان مرسوم است؛ به این صورت
که نقشهای مینا روی لعابی شفاف شکل میگیرد .بدین منظور و برای
میناکاری ،ابتدا استادی مسگر یا دوات گر باید شیء مربوطه را بر اساس
طرح مورد نظر بسازد و سپس استادی میناکار روی آن را لعاب سفید رنگ
بدهد .مرحله لعاب دهی  3یا  4بار انجام میگیرد و هر بار نیز همراه با
قرار گرفتن در کوره با  ۷۰۰درجه گرما هست تا رنگ لعاب ثابت شود.
سپس نقاشی روی این جسم سفیدرنگ انجام میشود و دوباره شی به
کوره میرود تا در درجهای حدود  ۴۰۰تا  ۵۰۰درجه پخته شده و رنگها
به شکل دلخواه در آیند .هم اکنون از رنگهای شیمیایی در نقاشی شی
استفاده میشود؛ حال آنکه در گذشته رنگهای به کار گرفته شده گیاهی
یا معدنی بودند .شفافیت مینا نیز از وجود اکسید قلع به دست میآید ولی
در مینای منقوش که در زمان قدیم معمول بود و امروزه ابتدا ماده لعابین
را که از سیلیس و زنگارهای فلزات به دست میآید؛ به صورت گرد در
آورده و با قلع کدر میکنند ،آنگاه حرارت میدهند تا مینای کدر به فلز
جوش داده میشود و بر این زمینه ،طرح مورد نظر به رنگهای آبگینهای
رسم وسپس ذوب میشود .میناسازان آثار متفاوتی را تولید میکنند که
برخی از رایج ترین آنها به شرح زیر است:
• بشقاب ،گلدان ،کاسه و قدح ،قابهای عکس و تابلوهای مینا که با
هنرهای دیگر مانند طالکاری ،خاتمکاری ،مینیاتور و جواهرسازی ترکیب
میشود؛ درها ،پنجرهها و ضریحهای میناکاری شده در مکانهای مذهبی
بویژه حرم امامان شیعی ،اشیای تزیینی مثل جعبههای آرایش زنانه،
جعبههای خاتمکاری و میناکاری ،سرویس چایخوری و شربتخوری،
قلیان ،جعبه قرآن ،زره ،آیینه ،قلمدان ،کمربند ،حبابهای میناکاری،
گالبپاش ،آلبوم عکس و غالف خنجر؛ زیور آالت مانند گوشواره،
سینهریز ،گلوبند ،انگشتر و مدال.
رنگ هایی که در میناکاری به کار میروند:
• رنگهای گیاهی که در چیت سازی هم به کار میرود.
• رنگهای معدنی که در نقاشی و میناکاری به کار میرفتند.
• رنگهای فلزی که روی شی کار میشود.
رنگها از ترکیب مواد شیمیایی متفاوتی به دست میآیند؛ به این ترتیب
که رنگ زرد از ترکیب آهن ،اکسید کروم و قلع و رنگ قرمز با اضافه
کردن براکس به کربنات سدیم و ترکیبات طال و همچنین رنگ سبز از
ترکیب کردن کرومات سرب با مس به دست میآید.

هنگام بازگشت از طبیعت ،زباله های مان را جمع کنیم.

اخالق مدا ری

لیال بوژآبادی
عضو تحریریه

چاپلوسی و تم ّلـق

تعریف و تمجید بیش از حد و نیز ستایش
افرادی که شایستگی آن را ندارند یا حداقل
در این حد نیستند ،تملقگویی است.
تملقگویان افراد بیهنر و بیتالش و
ضعیفالنفسی هستند که به خاطر حقارت
شخصیتی و طمعورزی ،دور تملق دوستان
جمع میشوند تا با چاپلوسی از موقعیت یا
ثروت یا قدرت آنها سوءاستفاده کنند.
تملق دوستان هم هرچند در مصدر کاری
باشند یا دارای ثروتی یا قدرتی ،افراد
حقیرالنفسی هستند که فاقد قدرت و تهذیب
نفس واقعی میباشند و دوست دارند بیش
از آنچه هستند و انجام میدهند به نظر آیند
و مورد تمجید و تشویق دیگران واقع شوند.
تملق دوستان و تملقگویان مثل دو تیغه
قیچی ،افراد صالح و توانمند را به حاشیهها
میرانند و بهرهدهی آنها را به مردم و اجتماع
قطع میکنند.
نظر قرآن درباره تملق دوستان
خداوند سبحان در آیه  188آلعمران درباره
تملق دوستان فرمودهاند :ال تحسبن الذین
یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما
لم یفعلوا فال تحسبنهم بمفازه منالعذاب و
لهم عذاب الیم.
گمان نکن آنهایی که از کارهای زشت
خودشان خوشحال میشوند و
دوست دارند (مردم
آنها) را به خاطر کار
(خوبی) که نکردهاند
مورد تعریف قرار دهند
از عذاب الهی برکنارند،
(بلکه برعکس) برایشان
عذاب دردناکی
است!

شاید علت اینکه اولین آیه سوره حمد
ستایش و حمد ،را فقط مخصوص خداوند
متعال دانسته است برای پیشگیری از افتادن
مومنان در دام تملقگویی و چاپلوسپروری
باشد.
زیرا تملقگویان بزرگ ترین گروهی هستند
که ابزار دست رندان روزگارند ،ظالمپرورند
و توجیهکننده ظل م ظالمان میشوند.
حاضرند برای به دست آوردن نان یا مقام
یا کسب شهرت دست به هر کاری بزنند و
هرطور که صاحبان زر و زور و تزویر مایلند
به توجیه کارهایشان بپردازند.
تملقگویان هم ظالمند ،هم توجیه کننده ظلم
ظالمانند و هم ظالمپرورند!
تملق دوستان نیز تملقپرورند و ضمن اینکه
در جرم آنها شریکند به دلیل چاپلوسپروری
عذاب دردناک و مضاعف دارند!
رذایل اخالقی ،همچون عجب و غرور
و انتظار تملق از مردم ،هالکت قطعی را
به دنبال دارد .خداوند نه تنها برای رفتار،
بلکه برای خواستههای خیر و شر انسان
نیز حساب باز میکند .آنچه خطرش بیشتر
است ،توقع حمد است ،نه توقع شکر و
مدح؛ زیرا در حمد ،نوعی ستایش آمیخته
با پرستش نهفته است .کسانی که در دنیا
گرفتار اوهام خودپرستی و اسیر زندان
«منیت» هستند ،در قیامت نیز اسیر و گرفتار
عذاب الهیاند.
از خود راضیها!
تفسیر نمونه هم درباره این آیه
ر
د
آمده است؛
افراد زشتکار دو دستهاند:
دستهای به راستی از عمل خود
شرمندهاند و بر اساس طغیان غرایز ،مرتکب
زشتیها و گناهان میشوند ،نجات این
دسته ،بسیار آسان است،
زیرا همیشه بعد از انجام
گناه پشیمان شده ،مورد سرزنش
وجدان بیدارشان قرار میگیرند ولی دسته
دیگری هستند که نه تنها احساس شرمندگی
نمیکنند ،بلکه به قدری مغرور و از خود
راضی هستند که از اعمال زشت و ننگینشان
خوشحالند و حتی به آن مباهات میکنند و
از آن باالتر مایل هستند مردم ،آنها را نسبت
به اعمال نیکی که هرگز انجام ندادهاند،

پیاده رو محل موتور سواری نیست.

مدح وتمجید کنند .آیه فوق میفرماید:
گمان مبرید این گونه اشخاص که از اعمال
زشت خود خوشحالند و دوست میدارند،
در برابر آنچه انجام ندادهاند ،از آنها تقدیر و
ستایش شود ،از عذاب پروردگار به دورند
و نجات خواهند یافت» .بلکه نجات برای
کسانی است ،که حداقل از کار بد خود
شرمندهاند و از این که کار نیکی نکردهاند،
پشیمانند.
در پایان آیه میفرماید :نه تنها این گونه
اشخاص از خود راضی و مغرور اهل
نجات ...نیستند ،بلکه «عذاب دردناکی در
انتظار آنها است» (ولهم عذاب الیم) ضمنا
تصور نشود ،آیه فوق مخصوص به منافقانی
است که در صدر اسالم بودهاند یا مانند آنها،
بلکه ،همه افرادی که در عصر و زمان ما،
در شرایط مختلف اجتماعی قرار دارند و
از اعمال زشت خود شادند و یا مردم را
تحریک میکنند که آنها را با قلم یا سخن،
در برابر اعمالی که انجام ندادهاند ،تقدیر
کنند ،همگی مشمول این آیهاند این چنین
افراد ،نه تنها عذاب دردناک جهان دیگر در
انتظارشان است که در زندگی این جهان
نیز ،گرفتار خشم مردم و جدایی از خلق
خدا و انواع نابسامانیها ،خواهند شد.
امام علیع در این رابطه فرمودهاند« :به
راستی کسی تو را دوست دارد که
تملقگویت نباشد و در حضورت
چاپلوسی نکند و دوست واقعی
کسی است که نمیگذارد این
تعریف و تمجید به گوش
تو برسد» (غررالحکم،
فصل  ،15شماره )17
و نیز :کسی که مدح و
ثنای تو را میگوید
در حقیقت تو را
با این کارش سربریده
است( .غررالحکم ،فصل
 ،77شماره )124
امام هادیع به کسی که در ستایش ا ز
ایشان افراط کرده بود فرمودند« :از این کار
خودداری کن که تملق بسیار بدگمانی به بار
میآورد و اگر برادر مومنت مورد اعتماد تو
واقع شد ،از تملق او دست بردار و حسن
نیت نشان ده».
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مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

موزه دکتر حسابی

دکتر محمود حسابی ،چهره برجسته علم و
فرهنگ معاصر و بنیانگذار فیزیک نوین ایران در
سال  ۱۲۸۱شمسی از پدر و مادری تفرشی در
تهران متولد شد؛ در  ۷سالگی تحصیالت ابتدایی
خود را در بیروت با تنگدستی و مرارتهای
غربت آغاز و از ابتدا تا پایان تمامی تحصیالت
عالیه در میان همشاگردیهایی از کشورهای
مختلف سپری کرد؛ در منزل قرآن کریم ،گلستان
و بوستان سعدی ،غزلیات حافظ و منشات قائم
مقام را نزد مادرش «گوهرشاد حسابی» آموخت.
وی عالوه بر تسلط بر  4زبان زنده دنیا ،در
موسیقی و نواختن ویولن و پیانو دستی داشت و
در چند رشته ورزشی کسب موفقیت کرد و در
شنا دارای دیپلم نجات غریق شد.
پروفسور محمود حسابی مدارج عالی تحصیلی
را بدین شرح طی کرد :لیسانس ادبیات از دانشگاه
آمریکایی بیروت ( )1920در  ۱۷سالگی ،مهندسی
راه و ساختمان ( )۱۹۲۲در  ۱۹سالگی ،دروس
پزشکی از دانشگاه آمریکایی بیروت ،دانشنامه
ریاضی ،نجوم و ستاره شناسی ،دانشنامه بیولوژی
(زیست شناسی) ،مهندسی برق سال ۱۹۲۵
از دانشکده برق اکول سوپریورد و الکتریسیته
پاریس ،مدرک مهندسی معدن (پاریس) ،دکترای
فیزیک از دانشگاه سوربن پاریس (.)1927
دکتر حسابی  4زبان زنده دنیا فرانسه،
انگلیسی ،آلمانی و عربی را برای و مطالعه و
صحبت مورد استفاده قرار میداد و همچنین به
زبانهای سانسکریت ،یونانی و التین ،پهلوی،

اوستا ،ترکی و ایتالیایی اشراف داشت و آن
را در تحقیقات علمی خود بخصوص در امر
واژهگزینی زبان فارسی به کار میبرد.
تاسیس مراکز علمی نظیر مدرسه مهندسی
وزارت راه ،دارالمعلمین عالی و دانشسرای
عالی ،نوشتن قانون دانشگاه ،تاسیس دانشگاه
تهران و بنیانگذاری دانشکدههای فنی و علوم
از برجستهترین خدمات فرهنگی ایشان است.
همچنین داشتن چند هزار دانشجو ،فعالیت در
دو نسل کاری و تربیت  ۷نسل استاد ،شاخص
عمده این بزرگ مرد است.
از مشاغل و اقدامات مهم استاد میتوان به
اولین نقشهبرداری از راه ساحلی سراسری
بنادر میان خلیج فارس ،اولین راه تهران به
شمشک ،ساخت اولین رادیو در کشور،
ماموریت خلع ید شرکت ملی نفت انگلیس،
اولین رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
ملی نفت ایران و وزیر فرهنگ در دولت دکتر
محمد مصدق اشاره کرد.
همچنین بنیانگذاری موسسه ژئوفیزیک ،تاسیس
سازمان انرژی اتمی ،ایجاد اولین ایستگاه
هواشناسی ،پایهگذاری انجمن موسیقی ایران،
تشکیل فرهنگستان زبان ایران ،تدوین قانون
و تشکیل موسسه استاندارد ،تاسیس اولین
بیمارستان خصوصی ایران به نام «گوهرشاد»،
بنیانگذاری مرکز مخابرات اسدآباد ،تعیین ساعت
ایران ،نصب و راهاندازی اولین دستگاه رادیولوژی
در ایران ،پایهگذاری اولین مدرسه عشایری در

تهران گردی

ایران (لرستان) ،ایجاد اولین رصدخانه نوین در
ایران (تعقیب ماهوارهها) ،نمایانگر گوشه دیگری
از خدمات پرفسور حسابی به کشور است.
استاد همچنین در زمینه تحقیقات علمی۲۳ ،
مقاله رساله و کتاب به به چاپ رساند که
در برگیرنده زمینههای مختلف بویژه فیزیک
مدرن ،واژههای علمی ،زبان فارسی و مباحث
علمی گوناگون است .تئوری بینهایت بودن
ذرات این دانشمند ایرانی در میان فیزیکدانان
جهان شناخته شده است و نشان «کومان
دوردواللژیون دونور» بزرگترین نشان علمی
کشور فرانسه به همین مناسبت به ایشان اهدا
شد .طی سالها تحقیق و مطالعات علمی در
دانشگاههای معتبر عالم با دانشمندان بزرگ
جهان نظیر انیشتین ،شرودینگر ،بورن ،فرمی
و چندین فیزیکدان دیگر و همچنین علمای
بزرگ مانند راسل و آندره ژید همکاری و
تبادل نظر داشته و تنها ایرانی شاگرد پروفسور
آلبرت انیشتین بود.
در سال  ۱۳۶۶در کنگره  ۶۰سال فیزیک ایران
که به مناسبت بزرگداشت استاد برگزار شد،
از خدمات دکتر حسابی به عنوان پدر فیزیک
ایران قدردانی به عمل آمد .وی در سال ۱۳۶۷
به عنوان مرد علمی سال جهان معرفی شد.
پرفسور محمود حسابی در  ۱۲شهریور سال
 ۱۳۷۱هنگام معالجه بیماری قلبی در بیمارستان
دانشگاه ژنو بدرود حیات گفت.

موزه دکتر حسابی چند ماه پس از فوت وی ،در اواخرسال  ۱۳۷۱و در منزل مسکونی او
افتتاح شد .موزه پروفسور حسابی در قسمت ویژهای از محل زندگانی وی و با قدمت
نزدیک به  100سال در تهران در محله قدیمی مقصودبیک تجریش که تا چند سال قبل
کوچه باغهای چهارراه حسابی نامیده میشد ،قرار دارد.
موزه (گنجینه) پروفسور حسابی (پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران) ،به همت
خانواده و همیاران ایشان ،ایجاد شده است تا مکانی برای حفظ آثار استاد دکتر محمود
حسابی و نشان دهنده محیطی فرهنگی ،برای اهل فضل ،دانش خواهان ،دوستداران علم،
پژوهش و فرهنگ باشد.
این موزه در طبقه سوم و در ضلع غربی منزل دکتر حسابی راهاندازی شده و مساحتی
حدود  ۴۰مترمربع دارد که شامل وسایل شخصی دکتر از جمله پوشاک ،مسواک ،عینک،
شانه ،خودکار ،دفتر یادداشت و وسایل دستساز وی ،لوح تقدیر و مدارک تحصیلی و
علمی ،مدالها و نشانها ،عکسهای خانوادگی ،اسباب بازی فرزندان و نوهها ،هدایای
خانوادگی و غیره است.
در این موزه همچنین آثار تقدیمی به دکتر حسابی شامل تابلوی نقاشی ،تابلوی خط،
فرش و صنایع دستی همراه با وسایل شخصی و تمام آثار تالیف و ترجمه شده وی به
نمایش گذاشته شده است.
بخشهای فعال در موزه دکتر حسابی :بخش فرهنگی که وظیفه چاپ ،جمع آوری،
تدوین ،تجدید چاپ و ترجمه آثار وی را بر عهده دارد .بخش تحقیقات علمی که درباره
زندگی و آثار دکتر حسابی فعالیت میکند.
آدرس :خیابان تجریش ،خیابان مقصود بیک ،خیابان دکتر پروفسور حسابی ،پالک ۸

36

ندا ی افرابی -زمستان 1394

آب دهان مان را روی زمین نندازیم.

قند پارسی

بهارک صالحی
دبیر تحریریه

درست بنوسیم و بگوییم

فرهنگ مثبت :ستون فرهنگ مثبت در این شماره به پایین
صفحات منتقل شده است.

معرفی کتاب

زندگی ،جنگ و دیگر هیچ

دو قلو ،سه قلو ،چهارقلو و مانند آن :واژه ترکی دو قلو اسمی
مرکب از «دوق» و «لو» است که روی هم همزادها معنی می دهد و
هیچ گونه ارتباطی با عدد  ۲فارسی ندارد که اگر بانویی احیانا  3یا 4
فرزند همزمان به دنیا آورد ،بتوان به آنها سه قلو یا چهار قلو گفت.
درست مانند واژه فرانسوی دو لوکس  De Luxeکه بسیاری گمان
می کنند با عدد ( ۲دو) فارسی ارتباطی دارد و البد سه لوکس و
چهار لوکس آن هم وجود دارد De .حرف اضافه ملکی در زبان
فرانسوی به معنی «از» است (مانند  Ofدر انگلیسی یا  Vonدر آلمانی)
و  Luxeبه معنی «تجمل و شکوه» است و دو لوکس به معنی «از
دسته تجمالتی) است؛ یعنی هر چیزی که دو لوکس باشد ،نه از نوع
معمولی ،بلکه از نوع تجمالتی و با شکوه آن است.
به کارگیری واژه ها یا اصطالحات با معنی نادرست
* جمله هایی مانند:
من به او مظنون هستم (می خواهند بگویند :من به او بدگمان هستم).
او در این قضیه ظنین است (می خواهند بگویند :او در این قضیه
مورد شک و گمان قرار دارد).
هر دو نادرست و درست وارونه آن درست است.
ظنین ،صفت فاعلی و به معنی کسی است که به دیگری بدگمان
است و مظنون ،صفت مفعولی و به معنی کسی است که مورد شک
و بدگمانی قرار دارد؛ یعنی صورت درست این جمالت می شود:
من به او ظنین هستم (یعنی من به او بدگمان هستم).
او در این قضیه مظنون است (یعنی او در این قضیه مورد شک و
گمان قرار دارد).
* مصدر عربی فقدان به معنی کم کردن ،کم شدن و از دست دادن
است و معنی «نبود» ندارد و در مورد مرگ و فوت کسی هم باید
گفت :درگذشت یا رخت بر بست.
* یا مثال می گویند« :کاسه ای زیر نیم کاسه است»؛ در حالی که
کاسه هرگز زیر نیم کاسه جای نمی گیرد و در ادبیات هم همیشه
گفته اند :زیر کاسه ،نیم کاسه ای است.
* شعر سعدی ،یعنی« :بنی آدم اعضای یک پیکرند» را «بنی آدم
اعضای یکدیگرند» می گویند.
* هنگامی که دانش آموزی در پایان سال تحصیلی در برخی از
درس ها نمره کافی برای قبولی نمی آورد ،می گوید در فالن و فالن
درس تجدید شدم یا درباره کسی می گویند فالنی امسال تجدید
شد .حال آنکه این نه خود دانش آموز ،بلکه درس های نمره نیاورده
است که تجدید می شود و در شهریور ماه باید دوباره جدید شده و
از نو امتحان داده شود ،چون این دانش آموزی تجدیدی شده است
و باید او را تجدیدی ،یعنی دارنده درس های تجدید شده نامید.

کتاب «زندگی ،جنگ و دیگر هیچ» است که در آن وقایع حضور
یکساله فاالچی ،روزنامهنگار کهنهکار در ویتنام و مکزیک روایت
شده است؛ در این کتاب او ابتدا از حضور خود در ویتنام و درگیری
نیروهای حکومتی دولت ویتنام (که تحت حمایت ارتش آمریکا نیز
قرار داشتند) با نیروهای مخالف (موسوم به ویتکنگها)سخن گفته
و جنایات صورتگرفته در این کشور را بازگو میکند.
فاالچی با قلم تند و تیز و زبان گزندهاش (که از خصوصیات بارز او
بود)حوادث ایام جنگ ویتنام را بهگونهای بازگو میکند که خواننده
میتواند در ذهن خود آنها را شبیهسازی کرده و رنجها و محنتهای
مردم تحت ستم ویتنام را احساس کند.
نقط ه ضعف فاالچی در این کتاب این است که او جنگ را به طور
کلی تخطئه میکند؛ از نگاه فاالچی جنگ در هر صورتی بد و مذموم
است ،حتی اگر عدهای به دلیل دفاع از وطن و مردم خود سالح در
دست بگیرند و مبارزه کنند .فاالچی اگر چه وقایع صورتگرفته در
ویتنام و پس از آن ،مکزیک را به خوبی نقل میکند اما در البهالی
صفحات کتاب ،نیروهای مهاجم و نیروهای مدافع را به یک چوب
میراند و آنها را مدافع کشتار و خونریزی مینامد.
عقاید افراطی و یکجانبه فاالچی را که در نظر نگیریم باید گفت،
خواندن کتاب «زندگی ،جنگ و دیگر هیچ» فرصت مناسبی است
که مخاطب به واسط ه آن میتواند یکی از مهمترین برهههای تاریخ
معاصر را در پیش چشم خود ببیند و خصوصا از وقایع و حوادث
شکلگرفته در یکی از جنایتبارترین جنگهای دهههای اخیر (که
به حضور ارتش آمریکا شعلهور شده و مردم بسیاری را از نعمت
زیستن محروم کرد) آگاه شود.
کتاب «زندگی ،جنگ و دیگر هیچ» با ترجمه لیلی گلستان و توسط
انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.

غلط های دستوری
استاد :این واژه فارسی است و باید جمع آن را استادان گفت نه
اساتید.
ُمهر :مهر واژه ای فارسی است و صالحیت اشتقاق عربی را ندارد و
مثال نباید گفت حکم ممهور شد ،بلکه درست آن است که بگویند:
حکم مهر کرده شد یا مهر زده شد.

«تنها زمانی یک نفر در دلمان می میرد که تمامیت او را از ذهن مان
خارج کنیم .وقتی کسی را از ذهن مان بیرون می کنیم ،دیگر نباید
کارها و اشتباهاتش را تشریح کنیم.
ناتوانی از همان جا آغاز می شود که به دنبال چراهای اشتباهات او
می گردیم ...این کار ذهن را درگیر می کند و خودش اثبات این مساله
است که :هنوز او را از ذهن خود بیرون نکرده ایم!»

نظرات خود را شفاف بگوییم.

قطعه ای از کتاب
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نقطه اعتدال بهاری
حرکت زمین به دور خورشید در هر سال باعث میشود تا ناظر
زمینی تصور کند خورشید روی یک مدار مدور که با مدار استوای
زمین  23/4درجه اختالف دارد ،به دور سیاره ما میچرخد .همین
زاویه علت اساسی پیدایش فصول روی زمین است؛ در اینجا دو
نقطه تالقی مدار فرضی گردش خورشید به دور زمین (دایره البروج)
و دایره استوای سماوی اهمیت ویژه ای پیدا می کنند.
در ستارهشناسی به لحظهای که خورشید از دید ناظر زمینی از صفحه
استوای سماوی میگذرد و حرکت خود به سمت شمال آسمان
را در پیش میگیرد اعتدال بهاری گفته میشود؛ یعنی خورشید در
مسیر خود از بخش جنوبی دایره البروج به بخش شمالی آن ،استوای
آسمان را قطع میکند .اعتدال بهاری یکی از دو نقطه اعتدالی زمین
است که در هر سال رخ میدهد (اعتدال دیگر اعتدال پاییزی است).
اعتدال بهاری در نیمکره شمالی برابر با اعتدال پاییزی در نیمکره
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آسمان نما

بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم و اخترفیزیک
جنوبی است؛ هنگامی که خورشید در یکی از این دو نقطه است،
طول روز با شب در همه جای زمین برابر می شود .خورشید در
حدود اول فروردین در نقطه اعتدال بهاری یا نقطه اول حمل است.
جشن باستانی نوروز از لحظه تحویل سال در نیمکره شمالی آغاز
میشود؛ در گذشته ،با به دست آوردن احکام نجومی هر فصل سال،
زمان تحویل خورشید را به برج آغازین آن فصل در نظر میگرفتند
و از همین روی تحویل سال و آغاز فصل بهار ،هنگام ورود خورشید
به برج حمل در دایره البروج یا آغاز برج حمل بود .امروزه به کمک
ابزار مدرن میتوان لحظه رسیدن خورشید به نقطه اعتدال بهاری را
به طور مستقیم و با دقت زیاد محاسبه کرد.

در استفاده از آسانسور ،الویت را به معلوالن و میانساالن دهیم.

اسـطرالب ،نماد آسمان

منبع :مجله نجوم ،فروردین 1373
اسطرالب یکی از کارآمدترین ابزارهای اندازه گیری در نجوم قدیم
بوده که متاسفانه امروزه این کلمه به صورت «رمل و اسطرالب» مصطلح
شده که نوعی مفهوم فالگیری از آن مستفاد می شود .حال آنکه رمل یک
موضوع بی پایه ولی اسطرالب ابزاری برای اندازه گیری است!
با اسطرالب می توان ارتفاع ستاره ها ،ماه ،خورشید و روابط نجومی
و توپوگرافیکی اجرام در آسمان و زمین را استخراج کرد .همچنین
اسطرالب نمودارها و صفحاتی دارد که تعیین مکان ثوابت نسبت به
افق ،تعیین مکان خورشید و ماه و سیارات را نسبت به ستاره های
ثابت و تعیین زمان را ممکن می سازد؛ از اسطرالب در اندازه گیری های
زمینی هم می توان استفاده کرد مثال می توان فواصل اجسام ،ارتفاع کوه
و عمق چاه را اندازه گرفت.
اسطرالب انواع مختلفی دارد که اسطرالب مسطح ،کروی و خطی
از آن جمله اند؛ اما اسطرالب مسطح رایج ترین نوع آن بوده که در
قرون میانی تا حد ممکن تکامل یافت .اسطرالب مسطح حدود قرن
دوم میالدی در یونان اختراع شد و در دوره اسالمی تکامل یافت.
قدیمی ترین نوشته های دوره اسالمی درباره اسطرالب از ابواسحاق
فزاری (قرن )2و ماشاءاهلل علی بن عیسی و محمدبن موسی خوارزمی
(اوایل قرن  3هجری قمری) است .اسطرالب شاه سلطان حسین صفوی
بی تردید زیباترین و دقیق ترین اسطرالبی است که می توان نام برد و
هم اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود .طی هزار سال گذشته،
کتاب های متعددی درباره اسطرالب به فارسی و عربی نوشته شده که
معرفه االسطرالب محمد بن ایوب طبری ،استیعاب بیرونی و بیست باب
خواجه نصیرالدین طوسی از آن جمله اند.
اسطرالب در واقع مدل آسمان در روی یک صفحه است ،با این فرض
که زمین در مرکز عالم قرار گرفته است .بخش اصلی اسطرالب ،صفحه
مدور و محکمی است که «ام» نامیده می شود .این صفحه در قطرهای
 10تا  60سانتی متری ساخته می شود .حاشیه «ام» اندکی باالتر است
که روی آن درجه بندی شده است؛ درباالی «ام» قسمتی برآمده به نام
«کرسی» وجود دارد .کرسی روزنه ای دارد که حلقه ای از آن می گذرد.
اگر حلقه را به انگشت بگیریم و بلند کنیم ،اسطرالب از انگشت آویزان
می شود و در راستای عمود برسطح زمین قرار می گیرد؛ در سطح «ام»
که نسبت به حاشیه آن فرورفته است ،صفحات مدوری قرار می گیرند.
این صفحات نسبتا نازک را صفیحه می نامند؛ در روی صفیحه دوایر
مهم آسمان ،نقطه سمت الراس ،مدارها ،استوا و غیره حک شده است؛
در مرکز صفیحه و مرکز «ام» سوراخی وجود دارد؛ به طوری که با قرار
دادن صفیحه در قسمت تورفته «ام» ،مراکز آن دو بر هم منطبق می شود.
زایده ای هم در کناره صفیحه وجود دارد که هنگام قرارگرفتن در درون
«ام» به حاشیه آن گیر می کند و صفیحه را ثابت نگه می دارد.
روی صفیحه قطعه مدور دیگری به نام عنکبوت قرار می گیرد .عنکبوت
به صورت شبکه ای است که در آن شاخص های نوک تیزی درست
شده است؛ وقتی که عنکبوت روی صفیحه قرار می گیرد ،خطوط
صفیحه از میان شبکه عنکبوت دیده می شود؛ در مرکز عنکبوت هم
سوراخی ایجاد شده است با قرار دادن صفیحه در درون «ام» وعنکبوت
در روی آن ،سوراخ مرکزی هرسه بر هم منطبق می شود؛ در این سوراخ
محور کوچکی قرار می گیرد که آن راقطب یا وتد می نامند .عنکبوت به
«ام» گیر نمی کند و بنابراین می تواند حول قطب بچرخد .آنچه به طور
مختصر گفته شد ،قطعات رویی اسطرالب است .پشت اسطرالب هم به
اندازه روی آن مهم است؛ در پشت اسطرالب یک خط کش به طول
قطر دایره اسطرالب وجود دارد .دوسرخط کش به صورت اریب بریده
شده که مانند پیکان یا شاخص عمل می کند .مرکزخط کش حول قطب
اسطرالب می چرخد .این خط کش را «عضاده» می نامند؛ در هر سر
عضاده یک برآمدگی به نام «لبنه» وجود دارد؛ روی هر دو لبنه سوراخ

تا حد ممکن کاالی ایرانی بخریم.

ریزی ایجاد شده است؛ دورتا دور لبه پشتی اسطرالب نیز مدرج است.
اگر حلقه اسطرالب را بگیریم و آن را به صورت آویزان نگه داریم،
می توانیم عضاده را چنان بچرخانیم که از سوراخ های لبنه ،نور اجسام
آسمانی مثال ستاره یا خورشید دیده شود؛ در این حالت نوک تیز عضاده
(که آن را «مری» می خوانند) درمقابل درجه ها قرار می گیرد .این درجه،
ارتفاع جسم را نشان می دهد.
هر اسطرالبی برحسب تعداد دوایر موازی افق که برصفیحه آن حک
شده بود ،طبقه بندی می شد :اگر صفیحه  90دایره (به ازای هردرجه یک
دایره) داشت ،اسطرالب را «تام» می نامیدند ،اگرصفیحه  45دایره داشت،
به آن اسطرالب نصف می گفتند و اگر 30دایره داشت ،اسطرالب ثلث.
اسطرالب معروف شاه سلطان حسین اسطرالب تام است.
عنکبوت ،یکی دیگر از اجزا اسطرالب است که نشان دهنده تصویر
استرئوگرافیک ستاره ها است؛ به عبارت دیگر نوک تیز شاخص های
عنکبوت (که شظیه نام دارد) مکان استرئوگرافیک ستاره ها را نشان
می دهد .معموال  20تا  30ستاره پرنور را انتخاب می کردند و بعد
از تعیین تصویر استرئوگرافیک آنها و درست کردن شاخص ها ،اسم
هر ستاره را روی شاخص مربوط می نوشتند ،مرکز عنکبوت و مرکز
صفیحه همان قطب شمال سماوی است .لبه های بیرونی این دو هم به
مدار راس الجدی ختم می شود؛ یعنی بیرونی ترین دایره ای که در روی
صفیحه و عنکبوت نقش بسته ،مدار راس الجدی است .این مدار که
در  23/5درجه جنوب استوا واقع است ،مداری است که در انقالب
زمستانی ،خورشید از سمت الراس ناظر می گذرد .مسیر ظاهری ساالنه
خورشید در میان ستاره های آسمان همان دایره البروج است .این دایره
 12قسمت شده که هر قسمت نشانگر یک برج است .شروع برج ها
از اعتدال بهاری (نقطه اول حمل) است و برج های بعدی به ترتیب
در خالف جهت عقربه های ساعت در عنکبوت نقش بسته است .این
برج ها عبارتند از :حمل ،ثور ،جوزا ،سرطان ،اسد ،سنبله ،میزان ،عقرب،
قوس ،جدی ،دلو و حوت ولی مکان خورشید برحسب درجه در منطقه
البروج در تاریخی مشخص ،از روی درجات لبه کناری پشت اسطرالب
تعیین می شود.
استوی سماوی و دایره البروج یکدیگر را در دو نقطه قطع می کنند که
عبارت است از نقطه اول حمل (اعتدال بهاری) و اعتدال پاییزی .طبعا
روی عنکبوت هم دایره استوی با دایره البروج متقاطع است.
پشت اسطرالب درجه بندی های متفاوتی در اسطرالب های اسالمی و
اروپایی وجود دارد .لبه بیرونی پشت اسطرالب در هر دو نوع ،عموما
در  4ربع از صفر تا  90درجه بندی شده است؛ بدین ترتیب می توان
با چرخاندن عضاده ،ارتفاع جسم آسمانی یا فاصله سمت الراسی آن را
اندازه گرفت؛ به عبارت دیگر ،وقتی که اسطرالب را به حالت آویزان
نگه می داریم و از سوراخ های لبنه به جسم آسمانی نگاه می کنیم،
نوک عضاده روی درجه ای قرار می گیرد .زاویه بین خط افقی پشت
اسطرالب و این درجه ،ارتفاع جسم است و زاویه بین خط عمودی
(خطی که از کرسی تا قطب اسطرالب رسم شده) تا درجه مذکور
فاصله سمت الراسی است یعنی اینکه جسم از سمت الراس چند درجه
فاصله دارد .بعد از این درجه بندی (به طرف قطب اسطرالب) دایره
دیگری هم رسم شده که روی آن درجات منطقه البروج ونام برج ها
حک شده است .دایره بعدی اطالعاتی درباره تقویم و روزهای سال
(برای سال شمسی) دارد؛ درنیمه پایینی پشت اسطرالب مربعی رسم
شده که روی آن سایه یک شاخص عمودی یا شاخص افقی مشخص
شده است .این قسمت در واقع مشابه درجه بندی صفحه ساعت آفتابی
است و از روی آن می توان زمان خورشیدی را به دست آورد؛ در
اسطرالب های اسالمی درجه بندی دیگری نیز در پشت اسطرالب است
که جهت قبله را نشان می دهد.
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مشاهیر

مرجعي كه هرگز به حج نرفت

اگر گذرتان به قم افتاد به خیابان ارم،
کتابخانه آیتاهلل مرعشی هم سری بزنید؛
وارد که میشوید دقیقا جلوی در ،قبری قرار
دارد که مدفن آیتاهلل مرعشی است؛ کمی
تعجب برانگیز است که چرا وی در اینجا
دفن شده است .چرا در حرم کنار بقیه علما
نیست؟!
ولی وقتی وصیتنامه وی را میخوانید ،به
روح بزرگ این مرد درود میفرستید .وی
در وصیتنامه خود نوشته :مرا جلوی درِ
کتابخانه دفن کنید تا مزارم قدمگاه جویندگان
میگویند دکتر حکیمزاده ،تعدادی بیمار و
معلول بی سرپرست در تهران جمع کرده بود
و جایی برای اسکان آنها نداشت .زمینی در
خارج از محدوده تهران بعد از بهشت زهرا
نشان کرده و شروع به ساختن میکند.
برای خرید آهن و میلگرد روزی به بازار
آهن تهران که آن موقع پایینتر از میدان
اعدام ،خیابان مختاری بود میرود و با یک
آهن فروش معامله کرده و سفارش چند بار
آهن میدهد و با نشان دادن کارت شناسایی
که رییس بیمارستان نجات تهران است؛
از آهن فروش میخواهد آهن را در محل
تحویل دهد و پولش را آنجا بگیرد و به این
شرط که حتما خودش بیاید.
در روز موعود وقتی بازاری مورد نظر با
ماشین شخصی به همراه کامیون آهنآالت به
کهریزک میرود از تعجب زبانش بند میآید.
در گوشه ای از زمین با حلبی و چوب اتاقی
ساخته بودند و حدود  50معلول و بیمار
ناتوان در آنجا قرار داشتند و در سمت
دیگری دکتر شلوار را باال زده و به همراه
کارگران بیل به دست مشغول کار بود.
دکتر با دیدن بازاری به طرفش میرود
و میگوید :آقا من این آهنها را برای
40
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علم باشد؛ به کتابخانه که وارد میشوید به
عنوان یک ایرانی احساس غرور میکنید.
اینجا سومین کتابخانه بزرگ دنیاست .بیش
از  70هزار جلد کتاب خطی نفیس آنجاست
و همه این تشکیالت به همت این مرد بزرگ
پدید آمده است.
آیتاهلل مرعشی زمانی که جوان بوده در
نجف میبیند که کنسول انگلیس در حال
خریداری وسیع کتابهای خطی است؛ وی
به اینکار کنسول انگلیس مشکوک شده و
متوجه دسیسه آنها میشود و عزم خود را

جزم میکند تا گنجینه کتابهای خطی را
از نابودی و به یغما رفتن حفظ کند؛ اما
برخالف کنسول انگلیسی ،هیچ پولی ندارد.
راه حل او این است :کارگری!
اگر در کتابخانه به شما اجازه دیدن کتب
خطی را بدهند ،پشت جلد اکثر آنها داستان
خریدشان نوشته شده است؛ مثال  3روز در
شالیکوبی فالن کار کردم تا این کتاب را در
تاریخ فالن خریدم.
همین تالش باعث شد امروز  70هزار جلد
کتاب نفیس خطی به جای موزههای بریتانیا
و ویترین های کلکسیوندارهای غربی در
ایران باشد و این نتیجه احساس تکلیف یک
روحانی جوان بی ادعا بود.
حضرت آیتاهلل مرعشی نجفی هرگز به سفر
حج نرفت و وقتی علت را از ایشان جویا
میشدند ،میفرمودند ،ما مستطیع نیستیم.
وقتی یکی از نزدیکان ایشان خرج سفر حج
را به ایشان هدیه کرد ،ایشان این پول را
خرج یکی از بیمارستانهای قم کردند و
وقتی از ایشان علت این کار را پرسیدند،
ایشان در پاسخ گفتند اگر من به این سفر
میرفتم و یک زن به علت نبود امکانات
در این بیمارستان میمرد خداوند به من
میگفت ال لبیک!

دکتر محمدرضا حکیمزاده که بود؟
ساختن خانهای برای این بینوایان میخواهم،
خواستم شخصا بیایی و ببینی که اگر دوست
داری از پولش بگذری که خرج اینها زیاد

است ،اگر نه هم که تقدیم می کنم .بازاری
هم استقبال کرده و خود یکی از خیرین
میشود .ایشان افراد خیر و نیکوکار را
شناسایی میکرد و برای اهداف خود از آنها
کمک مالی میگرفت.
او کاری عظیم با بازدهی سالمتآفرینی
برای قشر وسیعی از مردم انجام داد .دکتر بار
غم و نامالیمات را از روی دوش بسیاری از
این جماعت برداشت و پناه بی پناهان شد.
خیرین ایران وقتی آوازه عشق به خدمت
دکتر را دیدندِ ،گردش حلقه زدند ،به
یاریاش آمدند و عاقبت آن شد که میبینید.
آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک که
نشانی از رادمردیها و توانمندیهای یک
مرد عاشق انسانیت به نام دکتر حکیمزاده
است.
دکتر حکیمزاده پس از سالها تالش در امر
نیکوکاری در سال  ۱۳۶۲دارفانی را وداع
گفت و بنا به وصیت خودش در حیاط
کهریزک مکانی که خود تاسیس کرده بود
و به آن عشق میورزید به خاک سپرده شد.

زبان مردم جانشین عقل ما نیست.

آموزش کوهنوردی

قسم

ت دوم

اصول بقا در کوهستان
خسرو شهبازی -کریم شمس

کارشناس ارشد بیهوشی و عضو فدراسیون کوهنوردی -همکار مرکز تحقیقات

در شرایط اضطراری سه گام اساسی بقا در کوهستان را انجام دهید.
در صورتی که هوا سرد نباشد ،احتمال زنده ماندن شما هم بیشتر
است.
در این شرایط عالوه بر پوشاک ،وسایل کیف بقا و دیگر تجهیزات،
توانایی روحی و اراده شما برای زنده ماندن نقش مهمی دارند.
ایجاد یا پیدا کردن یک جانپناه طبیعی یکی از مهمترین اقدامات
است؛ در شرایط اضطراری باید تا بهتر شدن یا روشن شدن هوا در
جانپناه باشید .جانپناه در هوای باالی صفر میتواند یک حفره سنگی،
زیر درختان ،یک نایلون بزرگ یا پتوی نجات که تمام سطح بدن
را پوشش داده باشد ،همچنین میتوانید با کمک چاقوی تیز ،مفتول
فلزی ،نایلونهای بزرگ و نخ و سوزن و شاخههای درختان و غیره
جانپناه مناسبی درست کنید.
در هوای بسیار سرد و برفی ،بهترین جانپناه یک حفره برفی است.
دمای داخل یک حفره برفی را میتوان در صفر درجه سانتیگراد ثابت
نگه داشت که می تواند شما را در برابر خطراتی مانند سرمازدگی
و یخزدگی تا مدتی محافظت کند .البته مهارت تشخیص و ساخت
انواع سرپناه بویژه حفره برفی نیاز به آموزش ،ابتکار و تمرین دارد.
بعد از ایجاد جانپناه ،سعی کنید بدن خود را گرم و خشک نگه دارید،
لباس گرم بپوشید ،از کاله و دستکش استفاده کنید .برف روی لباس
و کفش را پاک کنید ،با استفاده از کبریت ،شمع یا الکل جامد آتش
روشن کنید؛ در صورت مصدوم شدن و نیاز به فوریتهای پزشکی
اگر وسایل کمکهای اولیه همراه ندارید ،با ابتکار عمل میتوانید
از لباسهای خود به عنوان باند ،از چوبهای اطراف کوله پشتی یا
باتوم برای آتل و با چوب یا باتوم برانکارد درست کنید.
انرژی خود را در شرایطی که مسیر را گم کردهاید ،در هوای نامناسب،
زمان تاریکی و زمانی که خسته هستید هدر ندهید! بهترین تصمیم،
اقدام درست برای ایجاد جانپناه است.
در شرایط بسیار سرد و نامناسب باید بدن خود را در جا حرکت

دهید ،نباید بخوابید .تحت هر شرایطی خودتان را گرم و خشک
نگه دارید.
محتویات کیف بقا به شرح زیر میباشد:
 کبریت (آببندی شده) یا فندک پنبه الکلی :گلولههای کوچک پنبه که به الکل آغشته شده است ودرون ظرف آببندی شده قرار میگیرد .کاربرد آن ایجاد آتش اولیه
در شرایط سخت است.
 آینه (کوچک) :جهت عالمت دادن با استفاده از نور خورشید چراغ قوه (کوچک) باند کشی  ۱۰سانتیمتری :برای انجام کارهای ارتوپدی(شکستهبندی) و همچنین بستن زخمهای بزرگ
 دانه خوراکی چرب و شیرین یا شکالت بزرگ مغزدار چاقو (کوچک) و نخ و سوزن کاغذ یادداشت و مداد (کوچک) سوت :برای عالمت دادن دستمال سفید بزرگ :برای پوشش سر و گردن ،ضد آفتاب وهمچنین برای عالمت دادن (در جای وسیعی مانند بیابان پهن
میکنیم که از فاصله باال به راحتی قابل مشاهده است)
 کیسه فریزر :جهت جمع آوری مواد خوراکی داخل طبیعت پتوی نجات :ابعاد  ۳۰/۱×۲متر ترکیبی از پالستیک و آلیاژ آلومینیومکه برای حفظ دمای بدن و محافظت در برابر باد است .اگر قسمت
نقرهای به سمت آفتاب باشد میتواند به عنوان سایهبان مورد استفاده
قرار گیرد.
 قرص کلر (ضدعفونی کردن آب) شمع کوچک یک عدد (وارمر) :ایجاد گرما و روشنایی الکل جامد (یک قرص) :سوخت ضروری (دقت گردد هنگاماحتراق بوی نامطبوعی دارد لذا در مکانهای سرپوشیده کوچک
مورد استفاده قرار نگیرد).

اگر کسی از حرف شما سوء برداشت کرد ،لزوما همه تقصیر گردن او نیست.
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آشپزخاهن

الهام هادی زاده
کارشناس بیهوشی

طرز تهیه
ابتدا کره سرد را خرد کرده و با آرد مخلوط
کنید تا مثل خرده نان شود؛

بعد پودر قند ،زرده تخم مرغ و وانیل رو
اضافه کرده و مخلوط کنید.
نکته :نباید زیاد ورز بدهید فقط در حد
مخلوط شدن و تشکیل خمیر نرم کافی
است.
نکته :در صورتی که خمیر خشک باشد
میتوانید کمی آب سرد به آن اضافه کنید.

خمیر را نیم ساعت در یخچال استراحت
بدهید؛ بعد داخل قالب تارت باز کنید و با
چنگال ته خمیر رو سوراخ کنید؛ در دمای
 180درجه سانتیگراد به مدت  20دقیقه قرار
دهید تا بپزند.

نکته :مدت زمان بستگی به دمای فر شما
دارد ،ممکن است کمتر یا بیشتر شود؛ دقت
کنید که هر وقت نانها طالیی شدند یعنی
الزم است که از فر خارج شوند .بعد از سرد
شدن از قالب خارج کنید.
42
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تارت میوهای برای عید نوروز
مواد الزم
آرد  2پیمانه ( 250گرم)
کره سرد  150گرم
پودر قند  1ق سوپ خوری
زرده تخم مرغ یک عدد
نمک یک پنس (هنگامی که انگشت شست و اشاره را توی نمک فرو کنید و بعد
دو انگشت را به هم بچسبانید ،هرچقدر نمک بین دو انگشتتان بماند یعنی یک پنس)
وانیل شکری نصف قاشق مرباخوری یا وانیل خالص یک چهارم قاشق مرباخوری
ژله مغزی میوه دلخواه
میوه دلخواه  2عدد

حاال اگر بخواهید این تارتها را برای
مناسبت خاصی مثل تولد ،عید نوروز و
مهمانیها استفاده کنید میشود تا این مرحله
را سرفرصت انجام داده و در ظرف بچینید،
بعد داخل فریزر بگذارید و هر موقع الزم
دارید برداشته و روی آن مواد الزم را ریخته
و نوش جان کنید.

برای فریزر کردن ،تارتها را در ظرف بچینید
و بین هر ردیف کاغذ روغنی بذارید .فقط با
مالیمت برخورد کنید چون این خمیر ،یکی از
تردترین و خوشمزهترین خمیرهای تارت هست.
ژله مغزی مورد نظر را داخل قیف ریخته و
روی تارتمان میریزیم؛ بعد روی هر کدوم از
تارتها یه تکه از میوه دلخواهمان را میگذاریم.

انواع تارت در جهان
برخی از کشورها یک یا چند مدل تارت مخصوص سرزمین خود دارند؛ در انگلستان چند تارت
معروف وجود دارد که اشخاص گاه عاشق همه آنها هستند و گاه از میان آنها برای خود یک تارت
محبوب دارند .تارت منچستر یکی از این تارتها است .یک تارت متشکل از پوستهشیرینی که
حاوی مربای تمشک است و با کاستارد و تکههای نارگیل پوشش داده شده است .تارت بیکویل
تارت انگلیسی بعدی است .برای تهیه این شیرینی خمیر بریزه را میپزند و آن را با مارماالد ،مربا و
پودر بادام پر میکنند .اغلب روی الیه باالتر از آن نیز بادام و بادامزمینی میریزند و اگر فصل تابستان
باشد ،این تارت را با گیالس تزیین میکنند .تارت تریکل ،تارت رایج دیگری میان مردم انگلستان
است .این شیرینی با آرد سوخاری و تکههای لیموترش پوشش داده میشود .تارت کاستارد نیز
در این کشور محبوبیت فراوانی دارد؛ این تارت محبوب مردم فرانسه نیز هست و پوشش آن را
با کرم کاستارد انجام میدهند .در هلند ،تارت کدوحلوایی یک تارت قدیمی و شیرین محسوب
میشود؛ همانطور که از نام آن نیز مشخص است ،در این شیرینی نان تارت را با کدو حلوایی
پوشش میدهند؛ در آمریکا دسری شیرین به نام سیب تنوری دارند .تارتی که یک پوست ه ترد دارد
و با سیب پخته شده پوشش داده میشود؛ البته آنها براساس ذائق ه خود گاهی به جای سیب از انواع
مختلف میوه استفاده میکنند .یکی از رایجترین جایگزینها در این تارت ،ریواس است .اهالی
سرزمین استرالیا تارت کارامل را بسیار خوشمزه و لذیذ میدانند .یک تارت شیرین پوشیده از کارامل
که گاهی آن را با خامه یا شکالت نیز همراه میکنند .تارت سانتیاگو از اسپانیا میآید .اسپانیاییها
بادامزمینی ،تخممرغ و شکر را با هم میزنند و روی نان تارت را با آن پر میکنند .تارت کاپریس هم
ایتالیایی است .یک کیک شکالتی که در آن گردو یا بادام میریزند؛ در کانادا تارتی طبخ میکنند به
نام تارت فلن ،فلن یک نوع کاستارد است که شباهت زیادی به کرم کارامل دارد.

سهم دیگران را نیز در غذاهای اشتراکی در نظر بگیریم.

مسابقه

شرکت کنندگان مسابقه پاییز 94

 -1مهدی مخلصیان و الهام هادی زاده ،همکاران بیهوشی

 -2میترا محمدی ،حسابدار
برای مسابقه پاییز 3 ،عکس از سفره های یلدای همکاران به دستمان رسید که
پس از بررسی های الزم ،هیات تحریریه به اتفاق آرا ،تصویر شماره  2مربوط
به سفره یلدای خانم میترا محمدی را برگزید.
 -3حمیده امیدوار ،همکار روابط عمومی

مسابقه زمستان 94
برای شرکت در مسابقه زمستان ،می توانید تصاویر سفرههای هفت سین و سفرهای
نوروزی خود را تا پایان فروردین ماه  1395به دفتر نشریه تحویل فرمایید.

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 :

هنگام پیاده شدن از تاکسی در را محکم نکوبیم.
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ویژه بهار 1395

بذر در آغاز زندگی در خاک نهفته است و با باران عشق و زیبایی ،رویش و زندگی خود را از دل تیرگی آغاز میکند؛ رویش برگهای
سرسبز آن نویدی برای آغاز حیات دوباره است و کمال و زیبایی واقعی؛ این بذر در خاک فرورفته با آبیاری و محافظت باغبان حاذق،
در فصل بهار زندگی آغاز میکند و غنچهها و شکوفههای زیبایش گویای حقیقتی جاودانه است ،حقیقتی که به ثمر رسیدن کمالش را سر
میدهد .بهار ،آهنگ زندگی را در جان انسان ها می دمد و نسیم خوشبوی آن نه تنها دل طبیعت را ،بلکه جان انسان های جویای عشق را
عطرآگین می کند .بهار ،سر آغاز عشق بذرهای وجودی آدمی است که بذرهای وجودی خود را برای رسیدن به کمال واقعیشان به دستان
باغبان آسمانی بسپارند که بذرهای وجودی آنان را با کوثر عشق آبیاری کند و شکوفههای کمال و زیبایی با خنکای نسیم خوشبوی معرفت
از جان و دل رهروان و دلسپردگان به سوی باغبان رحمانی رویش کند و سرسبزی و زیبایی را در آسمان جان و دل رویت کند .بهار
همچون دریایی از عشق و محبت است که دل های اسیر نفسانیات و دلبستگی های دنیایی را که همچون زمستان ،سرد و یخ زده شده اند
و هیچ گونه شاخ و برگی بر تن ندارند را روح و دمی مسیحایی می دهد.
بهار همچون شراب نابی دل های آماده را مملو از عشق و معرفت و بذرهای وجودی را آماده و مهیای عروج به وادی کمال و انسانیت
میکند ،نفخه مسیحایی که نور و زندگی را در جان ها طنین انداز می کند.
بهار را نمی توان با قلم و عقل ،نوشت ،بلکه بهار را باید با عشق و محبت و دل سپردن به باغبان رحمانی درک کرد و به آسمان و
زیبایی های عشق عروج کرد و شراب عشق را در زیر ساغر عرش نوشید .بهار ،رمزی ابدی و جاودانه میان عاشق و معشوق و حیاتی
طرب انگیز میان عشق و نسیم صبحدم است.
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 8ایده برای تزیین میز کار به سبک بهار
تقریبا همه ما ساعات زیادی از روز را پشت میز کار می گذرانیم؛ بنابراین اگر بتوانیم میزمان را به گونه ای بچینیم که کمتر خسته شویم
بسیار بهتر است؛ در اینجا چند ایده بهاری برای زیباسازی میز کار پیشنهاد می شود.

1

اولین ایده ای که برای بهاری کردن میز کار
به ذهن هر کسی می رسد ،گذاشتن گلدان
روی میز است.

2

پونزها و گیره های کاغذ ساده را با
چسب های رنگی تزیین کنید.

3

داشتن زیرلیوانی های رنگی هم خیلی ایده
خوبی است.

6

5

4

می توانید سیم های زیر میزتان را هم با
برچسب های رنگی نشانه گذاری کنید.

اگه امکانش را داشتید ،دیوار باالی میزتان را
با عکس های بهاری زیبا کنید.

صفحه نمایشگرتان را با تصاویر بهاری زیبا
کنید.

7

8

جامدادی های روی میزتان را تزیین کنید.

rangirangi.com/aks-rangi-miz-bahari

چند تا دفترچه رنگی بخرید یا درست کنید
و سعی کنید در سال جدید آدم منظم تری
باشید.

با افغان ها و دیگر مهاجران با احترام رفتار کنیم.
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محبوبه درودیان
عضو تحریریه

چند گزارش درباره

اسطوره نوروز در متون کهن

1

تاریخ بلعمی

چنین گویند که جمشید برادر تهمورث بود و همه جهان را او فرمانروایی می کرد و سخت
نیکوروی بود؛ و معنی شید روشنایی ب ُ َود و وی را جمشید از بهر آن شید می خواندند که هر
جا که می رفت ،روشنایی از روی او می تافت ...و نخستین کسی که سالح ساخت او بود و
سالح مردمان [پیش از او] از چوب و سنگ بود ،او شمشیر و حربه و کارد ساخت و کرباس
و ابریشم و ق ّز ساخت و رنگ های گوناگون از سیاه و سپید و سرخ و زمرد و کبود و آنچه
بدین ماند جمشید به جهان آورد که پیش از او اینها نبود و دیوان را فرمود که گرمابه ساختند
و غ ّواصی کردند و گوهرها از دریا برآوردند و مردمان را [خط] بیاموختند و از شهری به
شهر دیگر راه کشیدند ...و مردم جهان را بر چهار گروه [تقسیم] کرد :گروهی لشکریان و
گروهی دانایان و دبیران و گروهی کشاورزان و گروهی پیشه وران و هر گروهی را گفت که
هیچ کس نباید جز به کار خود بپردازد و پس علما ِگرد کرد و از ایشان پرسید که چیست که
این پادشاهی بر من باقی و پاینده دارد؟ گفتند :داد کردن و در میان خلق نیکی [گستردن] ،پس
او داد بگسترد و علما را فرمود که روز مظالم [و دادخواهی] من بنشینم ،شما نزد من آیید تا
هرچه در آن داد باشد مرا نشان دهید تا من آن کنم و نخستین روز که به دادخواهی [در میان
خلق] نشست ،روز هرمز بود از ماه فروردین ،پس آن روز [را] نوروز نام کرد.

2

شاهنامه فردوسی

جمشید ،پادشاه اساطیری ایران ،هفتصد سال حکومت کرد .نخست ادوات جنگی ساخت و
پس از آن به مردم «رشتن و بافتن» آموخت .تقسیم مردم به اقشار و طبقات مختلف ،اقدام
دیگر جمشید بود؛ ساخت کاخ و گرمابه و گسترش علم پزشکی و دوا و درمان نیز از کارهای
جمشید است و اکنون نوبت تاج گذاری است و مناسب ترین زمان برای این امر نوروز است:
فر کیـانی یکی تخت ساخت
به ّ
چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت
که چـون خواستی دیو برداشتی
ز هامــون به گردون برافراشتی
جهان انجمن شد بر آن تخت او
شگفــتی فرو مـانده از بخت او
به جمــشید بر گـوهر افشاندند
مـر آن روز را روزِ نـو خواندند
سر ســال نو هــرمز فــرورین
بـر آســـوده از رنج روی زمین
بــزرگــان به شادی بــیاراستند
می و جام و رامشگران خواستند
چــنین جشن فرخ از آن روزگار
به ما مـانْدْ از آن خسروان یادگار

3

46

ندا ی افرابی -زمستان 1394

هنگام عبور از خیابان با گوشی کار نکنیم.

فارسنامه ابن بلخی

پس [جمشید] بفرمود تا جمله ملوک و پادشاهان اطراف و مردم جهان به اصطخر شوند؛
زیرا جمشید در سرای [خود] بر تخت خواهد نشست و جشن خواهد ساخت ،همگان در
وقت موعود آنجا حاضر شدند و [جمشید] طالع نگاه داشت و آن ساعت که شمس به درجه
اعتدال ربیعی رسید ،وقت سال .گردش در آن سرای به تخت نشست و تاج بر سر نهاد و همه
بزرگان جهان در پیش او بایستادند و جمشید گفت بر سبیل خطبه که ایزد تعالی ارج و بهاء
ما تمام گردانید و تایید ارزانی داشت؛ در مقابل این نعمت ها [ی خداوند] بر خویشتن واجب
گردانیدیم که با رعایا عدل و نیکویی کنیم ...چون این سخنان بگفت ،همگان او را دعای خیر
گفتند و شادی ها کردند و آن روز جشن ساخت و نوروز نام نهاد و از آن روز نوروز آیین
شد و آن روزِ هرمز از ماه ِ فروردین بود و در آن روز بسیار خیرات کرد و [مردمان] یک هفته
خرمی مشغول بودند و بعد از آن [جمشید] یک شبان روز در عبادتگاه رفت
متواتر به نشاط و ّ
و یزدان را ـ ع ّز ذکره ـ پرستش و شکر گزارد.

4

نوروزنامه

اما سبب نهادن نوروز آن بود که ...چون جمشید ،اول ملوک عجم ،آن روز به پادشاهی
بنشست ،خواست که ایام سال و ماه را نام نهد و تاریخ سازد تا مردمان آن را بدانند.
بنگریست که آن روز بامداد ،آفتاب به اول دقیقه به [برج] حمل آمد ،موبدان عجم را گردِ
کرد و بفرمود که تاریخ از اینجا آغاز کنند .موبدان جمع آمدند و تاریخ نهادند و چنین گفتند
موبدا ِن عجم -که دانایان روزگار بودند -که ایزد تبارک و تعالی دوازده فرشته آفریده است.
از آن ،چهار فرشته بر آسمان ها گماشته است تا آسمان را و هرچه اندر او است از اهرمنان
نگاه دارند و چهار فرشته را بر چهار گوشه جهان گماشته است تا اهرمنان را گذر ندهند که
از کوه قاف برگذرند و چنین کنند ،چهار فرشته [دیگر] در آسمان ها و زمین می گردند و
اهرمنان را دور می دارند از خالیق و چنین می گویند[ :که] ایزد تعالی آفتاب را از نور بیافرید
و آسمان ها و زمین را بدو پرورش داد.

5

تاریخ گردیزی

این روز را نوروز بزرگ گویند و چنین گویند :جمشید از جنگ سیاهان و دیوان اندرین روز
باز آمد ،با ظفر و فیروزی و غنیمت فراوان آورده .پس آن روز که جواهر غنیمت آورده بود،
بر تخت خویش انبار کرد ،تا هر کس ببیند و آفتاب از روزن اندر افتاد و بر آن جواهر و زر
افتاد و همه خانه از عکس آن روشن گشت .بدین سبب او را «شید» لقب کردند و «شید» به
پارسی« ،روشنایی» بود و «آفتاب» را بدین سبب «خورشید» گویند که «خور» قرص آفتاب
باشد ،و شید ،روشن و اندرین روز جای ها را آب زنند که این روز نام فرشته ای است که بر
آب موکل است به قول ایشان.

6

نوروزنامه

پس از طهمورث ،پادشاهی به برادرش جمشید رسید .. .،چون از پادشاهی جمشید چهارصد
و بیست و یک سال بگذشت ...آفتاب به اول [برج] حمل باز آمد و فرمانروایی وی بر جهان
استوار گشت ،دیوان را مطیع خویش گردانید و بفرمود تا گرمابه ساختند و دیبا را ببافتند و
دیبا را پیش از ما «دیو بافت» می خواندند و دیگر [اینکه] بفرمود تا خر را بر اسب افکنند تا
استر پدید آمد ،و جواهر از معادن بیرون آمد و سالح ها و پیرایه ها همه او ساخت و زر و
نقره و مس و ارزیر و سرب از معادن بیرون آورد و تخت و تاج و یاره و طوق و انگشتری
او ساخت و مشک و عنبر و کافور و زعفران و عود و دیگر طیب ها او به دست آورد ،پس
در این ایام که یاد کردیم (= آمدن آفتاب به برج حمل) جشن ساخت و نوروزش نام نهاد و
فروردین نو شود و آن [را] روزِ نو بدانند.
مردمان را فرمود که هر سال چون
ْ

نوروزنامه

7

و گویند چون ایزد تبارک و تعالی [به آفتاب] فرمان فرستاد
[که گردش کند] تا تابش و منفعت او به همه چیزها برسد،
آفتاب از سر [برج] حمل برفت و آسمان او را بگردانید و
تاریکی از روشنایی جدا گشت و شب و روز پدیدار شد
و آن آغازی شد مر تاریخ این جهان را[ ...پس از آن] به
فرمان ایزد تعالی احوال آدمیان دیگرگون گشت ،چیزهای
نو پدید آمد ،و چون آن ِ
وقت [گذشتنِ آفتاب از برج حمل]
را دریافتند ،ملوک عجم از بهر بزرگداشت آفتاب را و از بهر
آنکه هر کس این روز را نمی تواند دریابد ،نشان کردند و
این روز را جشن ساختند و عالمیان را خبر دادند تا همگان
آن را بدانند و آن تاریخ را نگاه دارند.

برای باال رفتن خودمان از شانه های دیگران استفاده نکنیم.
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نوید دهندگان بهار

برات محمد آرین فرد (پشنگ دوین)
همکار باغبانی

گل های بهاری باعث طراوت و شادابی این فصل می شوند و همچنین با عطر و بویی که
دارند می توانند این شادابی و طراوت را به خانه های شما نیز بیاورند .آشنایی با گل های
این فصل خالی از لطف نیست.

تاکنون بیش از 500گونه بنفشه در جهان شناخته شده اند که  19گونه آن بومی
ایران است.گل بنفشه رنگ های بسیار متنوعی مثل زرد ،سفید ،بنفش ،ارغوانی
تا آمیزه ای از این رنگ ها دارد.
در ایران بنفشه معطر و بنفشه سه رنگ که بومی ایران هستند و همچنین
بنفشه های دورگه زینتی که به بنفشه فرنگی شهرت دارند ،بیش از دیگر گونه ها
یافت می شود.
بنفشه ،در بیشتر منطقه های کوهستانی ایران بویژه در شمال و شمال غربی
کشور به صورت خودرو می روید .گل های معطر آن دارای بوی خوش مالیم
است و به رنگ های بنفش ،آبی و سفید از اواخر زمستان تا اوایل بهار ظاهر
می شوند .بنفشه معطر در زمین های مرطوب و سایه دار ،کنار جویبارها و زیر
درختان می روید.
بنفشه سه رنگ گیاهی علفی و چند ساله با عمری کوتاه است .این گونه بنفشه
بومی اروپا و منطقه های معتدل آسیا و ایران است؛ در شمال ،شمال غربی و
غرب ایران به صورت خودرو می روید .گل های این نوع بنفشه معموال دارای
سه رنگ مشخص هستند که از ترکیب رنگ های زرد ،ارغوانی ،آبی نیلی و
سفید به وجود آمده اند.
نحوه کاشت :برای پرورش گیاه ،دانه های رسیده را در اوایل تابستان یعنی در
نیمه اول تیر ماه کاشته و سپس موقعی که گیاه جوان دارای  3تا  4برگ گردید،
آنها را در شهریور ماه نشاء می کنند با این روش گیاهان نشاء شده در بهار گل
می دهند ولی اگر دانه های گیاه در اردیبهشت ماه کاشته شوند ،گلهای آن پس
از نشاء در زمان  3تا  4برگی در پاییز ظاهر خواهند شد .میزان بذر مورد نیاز
در هر هکتار  4تا  6کیلوگرم می باشد.

گل بنفشه

گل پامچال
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گل پامچال از اولین پیام آوران بهار است .بیشتر گونه های
این گیاه علفی و چند ساله است و نزدیک به 400گونه آن
در سراسر جهان شناخته شده است ،پامچال ها بومی مناطق
معتدل و کوهستان های سردسیر نیمکره شمالی هستند.
گونه های مختلف پامچال در مرداب ها و زمین های
مرطوب منطقه های معتدل و کوهستان های بلند و سردسیر
می رویند .بعضی از گونه های پامچال به سرما و یخبندان
حساس و بعضی دیگر مقاوم هستند .گلهای پامچال به
رنگ های صورتی ،آبی ،سفید ،زرد ،قرمز و ارغوانی هستند
و گاهی به صورت منفرد و در بعضی گونه ها به صورت
مجتمع در بین برگ ها قرار دارند
طریقه کاشت :برای کاشت این گل ابتدا باید گلدان ها
را از خاک غنی از شن به همراه کودهای گیاهی و دیگر
چیزها پر کنید و دانه ها را در عمق  15سانتی متری بکارید.
بوته این گیاه را در اواخر پاییز بکارید .توجه داشته باشید
که گل پامچال برای رشد ،نیازمند رطوبت و درجه حرارت
خنک است .گلدان را در معرض نور خورشید قرار دهید.
خاک گلدان باید همیشه مرطوب باشد و سعی کنید در
کف گلدان دو یا سه سوراخ ایجاد کنید.
از پدر و مادرمان طلبکار نباشیم.

گل میمون

گل محمدی

گل میمون به صورتی بسیار زیبا می روید ،یعنی خوشه ای از گلهای رنگی روی این گیاه
تیره ظاهر می شود که زیبایی فراوانی به فضای منزل شما خواهد بخشید.
گیاهی دائمی است ولی چون تنها تا دمای صفر درجه سانتی گراد را قادر به تحمل
می باشد اکثرا به عنوان گیاه یک ساله کشت می شود؛ در نواحی که دارای زمستان های نه
چندان سرد هستند (حداقل حرارت صفر درجه) این گیاه سرمای زمستان را تحمل نموده
و در سال دوم گلدهی خوبی دارد ولی در سال های بعد چنانچه باقی بماند ،مرغوبیت
خود را ازدست می دهد.
نحوه کاشت :کاشت میمون نیز همانند بنفشه است .یعنی باید بذرها را در شهریور ماه
بکارید و سپس در زمین اصلی نشاء کنید تا در فصل زیبای بهار گلهای آن جلوه بخش
منزل شما شوند .بذر میمون بسیار ریزی است و تنها باید روی سطح خاک پاشیده شوند
و با اندکی فشار به خاک بچسبند .وقتی گیاه  3تا  4برگ درآورد باید سر آن را قطع کرد
تا گیاه چند شاخه و زیباتر شود.
بهتر است گل میمون در محل های آفتابگیر کاشته شود ،البته حاشیه های نیمه سایه نیز
مناسب هستند .الزم به ذکر است که نشای میمون در اواخر زمستان برای فروش عرضه
می شود که می توانید آنها را خریداری کنید و در باغچه منزلتان بکارید.

گل الله

این گیاه درختچه کوچکی است با
شاخه های زیاد و تیغ های ریز ،برگ های
آن روی سبز براق و پشت خزی دارند.
گلهای آن صورتی کمرنگ و بسیار معطر
هستند .این گلها در بهار شکوفه می زنند.
محل رویش این گیاه اکثرا در ایران
بخصوص در کاشان ،قمصر ،راوند ،میمند،
آذربایجان و قزوین است.
طریقه کاشت :گل محمدی بیشتر در
مقادیر زیاد کاشت می شوند و کمتر به
صورت تکی و گلدانی هستند؛ در اینجا
نیز طریقه کاشت آنها به صورت گسترده
اشاره می کنیم.
یکی از مهمترین عملیات پیش از شروع
کشت ،شخم عمیق است .شخم ،الیههای
فشردهای را که باعث محدود شدن رشد
ریشه می شوند ،میشکند .کاشت به شیوه
دستی انجام میشود و فواصل ردیفها و
بوتهها بستگی به اهداف کاشت دارد .اگر
هدف ،احداث پرچین اطراف باغ باشد،
فاصله ردیفها  2-2/5متر و فاصله بین
بوتهها  1-1/5متر در نظر گرفته میشود؛
در صورتیکه هدف ،احداث گلستان باشد
در کشت کرتی فاصلهها را  2/5×3/5متر و
در جوی و پشته  2×3متر در نظر میگیرند.
مصرف کود دامی کامال پوسیده ،پیش از
احداث گلستان و به صورت جایگزینی
در گودال به مقدار  10-20تن در هکتار
ضروری است .همچنین دادن کود دامی
به مقدار  10تن در هکتار بعد از هرس
گلستانها مفید است.

الله ،گیاهی با برگ های نواری پهن و گلهای زیبا با رنگ های متنوع است؛ از نظر
باغبانی به دو گروه تقسیم می شود :الله هایی با شاخه گل دهنده بلند که مناسب گل
شاخه بریده هستند و الله هایی با دمگل کوتاه و گلهای درشت که بیشتر در گلدان
کشت می گردند .این گل باید در نور آفتاب باشد.
نحوه کاشت :پیازها را در دمای  ۱۵تا۲۰درجه انبار کرده و در آبان ماه در عمق
 12تا  20سانتی متری بکارید .خاک الله باید زهکشی مناسبی داشته باشد تا پیازها
نپوسند .گلدان ها به مدت ۶هفته در دمای  ۴درجه و ۶هفته در دمای۱۰-۵درجه قرار
داده می شوند و سپس به گلخانه سرد (۱۵درجه) منتقل می گردند؛ بتدریج ریشه ها و
برگ ها رشد کرده و بسته به گونه گیاه ،جوانه گل نیز ظاهر می شود.
برای شادی خود موجب سلب آسایش دیگران نشویم.
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چند ایده برای چیدمان گلها
برای چیدمان گلها در منزل و در میهمانی های نوروزی می توانید از تصاویر زیر ایده
بگیرید و به محیط منزل خود زیبایی ببخشید.
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دست یا قاشق خود را در ظرف غذای دیگران نبریم.

نسیم خطیبی
عضو تحریریه

بنشانیم درخت تا هوا تازه شود
حضرات معصومانع همواره مسلمانان را به
باز پروری و احیای طبیعت ،از جمله اراضی
و جنگل ها ،تشویق و ترغیب می کردند؛
چنان که رسول اکرمص می فرمود« :أحی
ب َ َل ِدک ال َمیت :زمین مرده و بایر شهر خود
را آباد کن».
ع
پیشوایان معصوم در پاره ای از روایات
به صراحت به درختکاری یا از فضلیت
و ارزش آن سخن گفته اند که به جهت
فراوانی این گونه احادیث ،به ذکر برخی از
آنها بسنده می کنیم:
در روایتی از امام صادقع آمده است
که شخصی از حضرت پرسید« :برخی
می گویند کشاورزی مکروه است» .آن
حضرت در پاسخ فرمود« :درخت بکارید و
کشاورزی کنید که هیچ عملی از آن حالل تر
و پاکیزه تر نیست .سوگند به خدا که هنگام
ظهور حضرت ولی عصرعج ،درختکاری و
کشاورزی بسیار گسترده می شود».
همچنین آن حضرت در حدیث دیگری
فرمود« :از پیامبر اسالمص سؤال شد« :بهترین
ثروت چیست؟» حضرت فرمود« :بهترین
ثروت ،کشاورزی است ،اگر به طور صحیح
انجام گیرد و زکات آن داده شود ».در مرحله
بعد ،حضرت به دامداری اشاره فرمود و آن
را پس از کشاورزی بهترین کار دانست و
در مرتبه سوم فرمود« :درختان استوار و بلند
خرما که در گل می رویند و درختانی که در
بیابان های خشک و تفتیده میوه می دهند».
در پایان ،دوباره ضمن اشاره به درخت
خرما ،از فروختن آن به شدت نهی فرمود».
و نیز در روایتی از پیامبر اسالمص آمده است
که فرمود« :بهترین مال ،دسته های طوالنی،
شکیل و منظم خرما و درختان میوه دار
است».
از این سخن پیامبر اسالمص ،در می یابیم
که درختکاری از شغل های بسیار ارزنده و
مال های سودمند انسان است و درخت خرما
به عنوان نمونه در روایت مطرح شده و
در اینجا خصوصیتی ندارد؛ چنان
که با تامل در تعبیرهای به
کار رفته در این حدیث
شریف ،می توان به
این نکته پی برد.
حدیث
در
دیگری پیامبر اکرمص فرمودند« :هر
مسلمانی که درختی بکارد یا زراعتی کند که
از آن پرندگان و انسان ها یا حیوانی بخورند،
چنین کاری برای او صدقه محسوب
می شود».

همچنین در کن ُزال ُع ّمال از آن حضرت روایت
شده است که فرمود« :هرکس درختی بکارد
و از آن حفاظت کند تا ثمر دهد ،خداوند
به اندازه ثمره آن ،به وی پاداش خواهد
داد».در آموزه های اسالمی بسیار به آبادانی
و حفظ زمین توصیه شده است؛ چنان که
داشتن بهترین یادگار و صدقه جاریه در
پرتو پرداختن به آبادانی زمین است؛ چنان
که پیامبرص فرمود« :کسی که (درختی) را
بکارد ،چاهی حفر کند و آبی را جاری سازد
(دارای یادگار و صدقه جاریه است)».
شایان توجه است که برخی از روایات یاد
شده ،درختان بی میوه و جنگلی را نیز شامل
می شود و هرگونه بهره وری از درختان در
این روایات می گنجد؛ چنان که بر اساس
روایت اخیر ،پاداش الهی به «درختکار»
در برابر هرگونه بهره ای است که مخلوق
الهی از آن ببرد ،چه از میوه اش باشد ،چه
از سایه دلپذیر آن ،چه از منظره چشم نواز
یا از هوای لطیف و فرح بخشی که از آن به
طبیعت ارزانی می شود یا از شاخ و برگ و
چوب آن.
ُم ِّ
حدث نوری روایتی را از پیامبر اسالمص نقل
کرده است که تاکید بیشتری بر «درختکاری»
را نشان می دهد .حضرت فرمود« :إن قامت
الساعه و فی ید احدکم فسیله ،فإن استطاع
أن ال یقوم الساعه ،حتی یغرسها فلیغرسها؛
اگر عمر جهان پایان یابد و

روی درختان و آثار تاریخی یادگاری ننویسیم.

 15اسفند روز درختکاری

قیامت فرا رسد و یکی از شما نهالی در
دست داشته باشد ،چنانچه به قدرکاشتن آن
فرصت باشد ،باید آن را بکارد».
در روایت دیگری از رییس مذهب جعفری
وارد شده است که فرمود« :و خلق له الشجر
فکلف غرسها و سقیها و القیام علیها؛ و
خداوند درخت را برای انسان آفرید؛ از این
رو ،او باید درخت بکارد ،آن را آبیاری کند
و در حفظ آن بکوشد».
این گونه تعالیم موجب توجه و اهتمام
حکما و علمای اسالمی به علوم گیاه شناسی
شد .به عنوان مثال ،ابوعلی سینا در کتاب
قانون به ذکر خواص بسیاری از درختان
و گیاهان می پردازد .حکیم محمدحسین
العلوی شیرازی در کتاب مخزن االدویه از
تقسیم بندی اشجار بر حسب کواکب سبعه
بحث می کند و ابوریحان بیرونی در کتاب
التفهیم الوائل صناعه التنجیم از تقسیم بندی
درختان بر حسب برج ها مطالبی را آورده
است.
همین اهتمام موجب شد که مسلمانان در
توسعه و گسترش کشاورزی و علوم مربوط
به آن ،نقش انکار ناپذیری داشته باشند.

 نوآوری های کشاورزی در قرون اولیهاسالم .اندرو ،ام.واتسون .مترجمان :فرشته
ناصری ،عوض کوچکی .انتشارات بنیاد
پژوهش های اسالمی.
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در وصـف بـهار
سعدی
علــم دولــت نوروز به صـــحرا برخــاست
زحـمت لـشــکر ســرما ز س ِر ما بـرخـاست
بر عروســـان چــمن بسـت صبا هر گـهری
که به غ ّواصــی ابـر از دل دریــا برخـــاست
کــله قاقــــم برف از ســـر کـوه
تا ربــاید ُ
یــزک تابش خورشــید به یغــما برخــاست
تَبَــق باغ پـــر از نــقل و ریــاحین کــردند
شــکر آن را که زمین از تــب سرما برخاست
این چه بویـیست که از ساحـت خـلخ بدمید؟
وین چه بادیست که از جانب یـغما برخاست؟
چه هــواییست که خلدش به تحسر بنشست؟
چه زمینیـست که چرخـش به تـوال برخاست
طــارم اخضر از عــکس چـمن حمرا گشت
بـس که از طـرف چـمن لؤلؤ الال بــرخاست
موسـم نغمه چنگــست که در بــزم صــبوح
بلــبالن را ز چــمن ناله و غــوغا برخـاست
بـــوی آلـــودگی از خـــرقه صــوفی آمــد
ســـوز دیوانـــگی از ســینه دانا برخــاست
از زمــین نــاله عــشاق به گــردون بــر شد
وز ثـــری نعـــره مســتان به ثریا برخـاست
عـــارف امــروز به ذوقی بر شـاهد بنـشست
که دل زاهــد از اندیــشه فـــردا بــرخاست
هر دلــی را هـــوس روی گلی در ســر شد
که نه این مشــغله از بلــبل تنـــها برخـاست
گویـیـا پـــرده معــشوق برافــتاد از پیـــش
قلــم عـــافیت از عـــاشق شــیدا برخاست
هر کجا طلــعت خورشیــد رخی سـایه فکند
بیدلی خســته کـمر بسته چـو جوزا برخاست
هر کــجا ســروقدی چهره چو یوسف بنمود
عاشـــقی سوخـته خرمن چو زلیخا برخاست
با رخــش الله نــدانم به چــه رونق بشکفت
با قــدش سرو ندانم به چــه یارا برخــاست
سر به بالین عـــدم باز نِه ای نرگـــس مست
که ز خواب سحر آن نرگــس شهال برخاست
به سخن گفتن او عــقل ز هـــر دل برمـــید
عاشـق آن قد مســتم که چه زیــبا برخـاست
روز رویــش چـو برانداخت نقاب شب زلف
گفتی از روز قیــامت شــب یلــدا برخـاست
ترک عشــقش بِنِه صــبر چــنان غـارت کرد
که حــجاب از حـــرم راز مــعما برخـاست
ســعدیا تا کی ازیــن نامه سیــه کردن؟ بـس
که قلــم را به سر از دست تو سودا برخاست
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ابوسعید ابوالخیر

نوروز شد و جهان برآورد نفس
حاصـل ز بــهار عمر ما را غم و بس
			
از قــافـله بــهـار نــامـد آواز
تا الله به باغ سر نگون ساخت جرس
			
اوحدی

جـهان از باد نـوروزی جـوان شد
زمــین در سایــه سنــبل نــهان شد
			
قیامـت مـیکند بلبــل ســحرگاه
مـگر گــل فتــنه آخــر زمــان شد؟
			
ز رنــگ سبزه و شــکل ریاحین
زمیــن گویی به صــورت آسمان شد
			
صــبا در طـره شـمشاد پیــچیـد
بـنفشه خــاک پــای ارغــوان شــد
			
بــهار آمــد ،بــیا و توبه بشـکن
که در وقــتی دگــر صـوفی توان شد
			
ز رنگ و بــوی گل اطراف بستان
تو پــنداری بهشــت جــاودان شـد
			
سلمان ساوجی

خـوش آمد باد نوروزی ،خوش آمد
کـش آمــد
			
بنــفشه در چــمن شــاد و َ
به آب و سـبزه و گل مــیکشد دل
که آب و ســبزه و گــل دلــکش آمــد
			
خوش آمد پیـش گل ،میگفت بلبل
خــوش آمدهای او گـل را خوش آمــد
			
گل خوشـــبوی نیـــکو رو نــدانم
چــرا فرجــام کــارش آتــش آمـــد؟
			
تن چــون پرنیـــان گــل چه بینی؟
تو طــالع بین که خــارش ُمفــرش آمد
			
از آن نرگس برآمد خوش چو پروین
کــزین طاس نگون ،نقشــش شش آمد
			
عنصری

باد نوروزي همي در بوستان بتگر شود
تا ز صـنعش هر درختي لعبتي ديگر شود
			
باغ همــچون كلبه بزاز پر ديــبا شـود
راغ همــچون طــبله عـطار پر عنبر شود
			
روي بند هر زميـني حله چيـني شـود
گوشوار هر درخــتي رشتــه گوهـر شود
			
چون حجابي لعبتان خورشيد را بيني به ناز
گه برون آيد ز ميغ و گه به ميغ اندر شود
			
افـسر سيمين فرو گيرد ز سـر كوه بلند
باز ميناچشم و زيباروي و مشكين سر شود
			

گردآوری این شماره :لیال بوژآبادی

ویژه فرزندان خانواده فارابی
فرمود خدای مهربون
بیایــن منو صدا کنید
اگـه داریـد در ِد دلـی
حرفاتونو به من بگید
اگه بـیاین دعــا کنید
برا همـه دعـا کنـیــد

به بنده هــای با ایـمون
از تــه دل دعــا کنـیـد
یـا آرزو یـا مــشـکلـی
ســراغ این و اون نرید
جوابشو زود مـی گیرید
دعاهــای خوب بـکنید

پیامبر مهر و دوستی

پیامبر ما مسلمانان ،حضرت محمد
بسیار مهربان بودند .ایشان همیشه بچه ها
را دوست داشتند و با آنها بازی می کردند.
برای آنها از دین و خدای مهربان می گفتند.
بچه ها هم همیشه صحبت های ایشان را
گوش می دادند.
پیامبر فقط برای بچه ها از خدای مهربان
صحبت نمی کردند بلکه برای همه از
خدای مهربان می گفتند اما آن زمان
انسان های بد زیاد بودند و پیامبر را به
خاطر خدا پرستی خیلی اذیت می کردند

ص

تا اینکه کم کم با صبر و ایمان پیامبر
همه چیز فرق کرد و مردم دسته دسته به
سمت خدا پرستی روی آوردند.
آن وقت ها پیامبرص در شهر مدینه زندگی
می کردند و هنگامی که رفته رفته بیشتر
مردم مدینه مسلمان شدند ،آن حضرت
به دستور خداوند تصمیم گرفتند به مکه
بروند تا آنجا را هم از شرک و بت پرستی
پاک کنند و مردم را به دین اسالم دعوت
کنند .پس با سپاه بزرگی به سوی مکه
به راه افتادند .فاصله مدینه تا مکه زیاد

بود و هنوز به مکه نرسیده بودند که شب
شد .آنان آتش زیادی برای درست کردن
غذا روشن کردند؛ از آن طرف مردم مکه
با دیدن آتش زیادی که بیرون از شهر
روشن شده بود ،شگفت زده شدند.
به همین جهت عده ای از آنها برای
فهمیدن علت آتش به آنجا رفتند و با
دیدن پیامبر و سپاه بزرگ ایشان علت
حضور آنها را پرسیدند .پیامبرص در پاسخ
آنها فرمودند« :ما به مکه می آییم تا آنجا
را از وجود شرک و بت پرستی پاک
کنیم؛ به مردم بگویید یا در خانه هایشان
باشند یا در مسجد الحرام تا به آنها آسیبی
نرسد»؛ به این ترتیب پیامبرص بدون جنگ
و خونریزی مکه را فتح کردند و همه
بت های داخل کعبه را از آنجا بیرون
ریختند .ایشان با مهربانی تمام مردم را با
دین زیبای اسالم آشنا کردند .پیامبر بعد
از فتح مکه ،تمام کسانی که به ایشان بدی
کرده بودند را بخشیدند؛ به این ترتیب
ساکنان مکه و اطراف آن گروه گروه نزد
پیامبرص آمده و مسلمان شدند.
شرح این قصه در سوره نصر آمده
است؛ معنی نصر ،یاری و پیروزی است.
پیامبرص ،مردم را به سوی خداوند یکتا
دعوت می کرد و بیشتر مردم به لطف
خدا به اسالم روی می آوردند .خداوند به
پیامبرش گفت به خاطر این پیروزی که
به دست آوردی خدایت را تسبیح کن و
حمد و سپاس خدا را به جای آور.
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برای ساعت حلزونی ،عقربه بکشید ،طوری
که ساعت تحویل سال  1395را نشان دهد.

نقاشی از :محمد مهاجر
فرزند خانم سیمین مهرپویا

خدا انسان های حسود
را دوست نداره

عرفان محمدی
فرزند خانم زهرا تقی زاده

عرفان عزیز
تولد تو طلوع زیبایی هاست ،تولدت مبارک.

مامان و بابا

هیــچ وقـــتی آقا نیما
نمــی گه آی بــچه ها
چــرا عــلی خـــریده
یک کیف و کفش زیبا
یــا که چــرا مـحمــد
دوســت شده با پوریا
یا حــتی اون نــمی گه
چــرا خــریـده بــابـا
یک دفـتر و یک مداد
بــرای آبـــجی زهـرا
آقـــا نیــما مــی دونه
که دوسـت نـداره خدا
انــسان های حسود رو
آهـای آهــای بـچه ها
این میمون کوچولو را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.

سارینا ساکن ،مریسا نوروزی ،عسل عزیزیان
مریسا جان ،دختر قشنگم تولدت مبارک.
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مامان و بابا

