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دکتر سیدحسین صدرالسادات
رییس بیمارستان و مدیر مسئول ندای فارابی

اخالق حرفهای ،ضرورتی برای سازمان

سرمقاهل

با عرض سالم و ارادت خدمت تمامی خوانندگان محترم مجله ندای فارابی
آغاز هشتمین سال انتشار ندای فارابی را خدمت شما و تمامی دست اندرکاران نشر آن تبریک عرض مینمایم و به نوبه خود از خوانندگان
و ادارهکنندگان این نشریه وزین که با حمایت و پشتیبانی خود باعث ادامه نشر پربار آن گردیدهاند کمال قدردانی و تشکر را دارم.
اکنون که مسئولیت اداره بیمارستان به اینجانب سپرده شده است ،فرصت را مغتنم شمرده و موضوع بسیار مهمی که به نظر میرسد کمتر
به آن پرداخت شده است را با شما عزیزان و همراهان در میان میگذارم تا با کمک تک تک شما بتوانیم اداره مجموعه بیمارستان را به نحو
شایستهای پیش برده و موجب رضای بیماران که همانا رضای خداوند بزرگ است را فراهم آوریم.
اخالق حرفهای ،ضرورتی برای سازمان
اخالق حرفهای یکی از مسائل اساسی همه جوامع است و میتوان آن را از سرمایههای اجتماعی بر شمرد؛ در حال حاضر ،متاسفانه علیرغم
تاکید فراوان بزرگان و دستورهای مبتنی بر اصول دینی خود ،کمتر به اصول اخالقی در جامعه و از جمله در محیط کار توجه میشود .این
در حالی است که در جوامع غربی سکوالر ،در دانشهای مربوط به مدیریت و سازمان ،شاخهای با عنوان اخالق حرفهای وجود دارد ولی
در جامعه دینی ما در مدیریت ،به اخالق توجه کافی نمیشود .جامعه ما نیازمند تعریف ویژگیهای اخالق حرفهای مانند دلبستگی به کار،
روحیه مشارکت و اعتماد ،ایجاد تعامل با یکدیگر و غیره و فرهنگ سازی برای تحقق آن است.
امروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیدهاند که بی اعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیتها و تعهدات اجتماعی
به از بین رفتن سازمان میانجامد و به این باور رسیدهاند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخالق رسوخ کند تا شاهد موفقیت و
تحقق اهداف آن باشیم؛ لذا کوشیدهاند به تحقیقات درباره اخالق حرفهای جایگاه ویژهای بدهند ،وقتی از حوزه فردی و شخصی به حوزه
کسب و کار گام مینهیم ،بحث از اخالق کار یا اخالق شغلی مانند اخالق پزشکی ،اخالق معلمی ،اخالق مهندسی و نظایر آن به میان میآید.
امروزه اخالق حرفهای نقش راهبردی در سازمانها داشته و اصول اخالق خوب از پیش شرطهای مدیریت استراتژیک خوب است .این
اصول موجب ایجاد یک سازمان خوب و پویا میشود.
رعایت اخالق در سازمان میتواند با تکیه بر محورهای ذیل ،عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ایجاد افزایش تعهد و
مسئولیت پذیری کارکنان شود ،بهبود کارایی فردی و گروهی را رقم بزند و مشکل گشای سازمان در مواقع بحرانی باشد:
 -1تنظیم بهتر روابط و کاهش اختالف و تعارض و افزایش جو تفاهم و همکاری.
 -2تاکید بر رعایت مساوات و برخورد با بی عدالتی.
 -3شرکت واقعی کارکنان در بازبینی شئون ،خط مشیها و نهایتا اداره سازمان.
 -4شایسته ساالری در سازمان.
 -5استفاده صحیح از منابع سازمان.
 -6فرصت خدمت برابر برای کارکنان در تمام سطوح و بسیاری نکات ریزتر که میتوان به این فهرست اضافه نمود.
رعایت اخالق حرفهای در سازمان ،امری الزم و ضروری است تا سازمان از یک سو جامعه را دچار تعارض نکند و از سوی دیگر ،با اتخاذ
تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلند مدت خود را تضمین نماید.
در مواجهه با مفهوم اخالق حرفهای باید توجه داشت که امروزه فراتر از اخالق فردی و اخالق شغلی ،اخالق سازمانی به مثابه یک مجموعه
حقوقی مطرح و رویکردی استراتژیک به اخالق حرفهای پیدا شده است.
به همین دلیل مسئولیت معنوی سازمان به مدیران استراتژیست سپرده میشود ،نه به واحد پرسنلی و نه حتی به مدیران اجرایی.
هر جامعهای نیازمند آن است تا ویژگیهای اخالق حرفهای مانند دلبستگی به کار و انجام آن با باالترین کیفیت ،روحیه مشارکت و اعتماد،
ایجاد تعامل با یکدیگر و کار را فرهنگ سازی کنند .لذا بیمارستان فارابی به عنوان قطب علمی چشم پزشکی کشور در راستای سیاستهای
دانشگاه علوم پزشکی تهران موضوع اخالق حرفهای را در تمام ردههای بیمارستان در ارتباط با مباحث اخالق پزشکی ،اخالق پرستاری و
مقوله تکریم بیمار و ارباب رجوع در الویت خود قرارداده است و بر اساس سند چشم انداز فارابی ،مدعی هستیم راهی جز الگوسازی در
حوزه دانش ،سالمت ،فناوری مطلوب مبتنی بر اخالق و عدالت و بر آمده از فرهنگ ملی نداریم که در تحقق این اهداف فضایی کارآمد و
پر نشاط از سوی مسئوالن بیمارستان با رعایت اصول تکریم پرسنل ،مدیریت مبتنی بر فرآیندها و برقراری تعامل درون سازمانی ضروری
است .ما به عنوان معتبرترین مرکز چشم پزشکی کشور ناگزیریم با گسترش اخالق و رفتار حرفهای و ارتقا بهرهوری و بهبود کیفیت و با
تعهد به الزامات الزم برای دانشگاه و کشور موجب افتخار باشیم .امیدوارم با بهبود و ارتقای کیفیت ،روابط و ارتباطات دوستانه و مودبانه
در محیطی سالم ،پویا و پرنشاط و با به کارگیری تمام ظرفیتها ،گام بلندی در پیشرفت بیمارستان فارابی برداریم.
در پایان این نوشتار یادآوری مینمایم که آماده پذیرش نقطه نظرات تمامی همکاران و پرسنل عزیز بیمارستان در جهت ارتقای هر چه
بیشتر خدمات ک ّمی و کیفی بیمارستان هستیم و شما میتوانید از طرق گوناگون در اختیار مانند مجله ندای فارابی ،روابط عمومی بیمارستان
و ارتباط مستقیم با دفتر ریاست بیمارستان و راحتتر از همه ارتباط مستقیم با اینجانب از طریق کانال تلگرامی اختصاص یافته برای این
منظور ،من و سایر مسئولین بیمارستان را در اداره هر چه بهتر امور بیمارستان کمک نمایید.
امید آن است که با جو تفاهم و همکاری و با تعامل و صمیمیت روز افزون در بیمارستان محیطی آرام و دلپذیر فراهم گردد و نهایتا از
خداوند بزرگ خواستار آنیم که:
که تو خشنود باشی و ما رستگار
خدایا چنان کن سرانجام کار
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راستگویی را با روی باز بپذیریم.

رخدا داه

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و با توجه
به نظرسنجی به عمل آمده از اعضای هیئت علمی گروه مربوطه،
دکتر قاسم فخرایی به عنوان مدیرگروه آموزشی بیماریهای چشم
دانشکده پزشکی منصوب گردید.
در متن اين حکم آمده است:
جناب آقاي دکتر قاسم فخرایی
دانشیار محترم گروه آموزشی بیماریهای چشم دانشکده پزشکی
سالمعليكم
پيشرفت و ارتقاء جايگاه دانشگاه در عرصه آموزش و پژوهش و
ارائه خدمت ،درگروی فعاليت هدفمند گروههاي آموزشي است كه
با بهرهمندي از اساتيد مجرب و متعهد ،خاستگاه پويايي و بالندگي
علمي در دانشگاه هستند؛ در اين راستا و به استناد آییننامه جامع
مديريت دانشگاهها و دستورالعمل «فرايند پيشنهاد مديران گروههاي
آموزشي به ریيس دانشگاه» مصوب  ۱۳۹۲/۹/۱۰شوراي دانشگاه ،با
توجه به گزارش ریيس محترم دانشكده پزشكي و ارزیابیهای انجام
شده ،جنابعالي را به مدت دو سال به سمت مدير گروه آموزشي
بیماریهای چشم دانشكده پزشكي منصوب مينمايم.
انتظار ميرود در طول دوران مديريت ،با برنامهريزي و استفاده
بهينه از كليه منابع و بهرهمندي از توان اعضاي هيئت علمي محترم
و دانشجويان عزيز آن گروه ،عالوه بر وظايف مصرح در آیيننامه
مديريت دانشگاهها موارد ذيل مورد پيگيري جدي حضرتعالي
قرار بگيرد:

انتصاب مدیر گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

 برنامهريزي در مسير تحقق اهداف و برنامه  ۴ساله دانشگاه. تالش جهت حفظ و ارتقاي جايگاه برتر دانشگاه در حوزهآموزش و تالش مضاعف براي ارتقای كيفيت آموزش با هدف
تربيت دانشجويان عالم ،محقق و متعهد به اصول حرفهاي.
 همكاري جدي با دانشكده درزمينه اجراي برنامههاي توسعهايدر حوزههاي مختلف آموزشي با تاكيد بر ارتقای كيفيت در تمام
سطوح.
 تالش براي حفظ و ارتقای سطح خدمات با مشاركت مسئوالنبيمارستانها و روساي بخشهاي باليني و ارائه راهكارهاي مناسب
با توجه به نقش اساتيد ،دستياران و كارورزان.
 همراهي و هماهنگي با ساير گروههاي آموزشي دانشگاه درارتقاي آموزش و پژوهش.
 حمايت از برنامههاي توانمندسازي اعضاي هيات علمي درزمينههاي آموزش ،پژوهش ،ارائه خدمات و تعهد حرفهاي و جلب
مشاركت آنان در تمامي فعاليتها.
 فراهم آوردن زمينههاي تحقيقات هدفمند و كاربردي در گروه وتوسعه ارتباط با صنعت.
 برنامهريزي و بسترسازي مناسب براي حركت در جهت بينالملليسازي دانشگاه.
 بسترسازي مناسب براي جذب اعضاي هيئت علمي عالم و متعهدبه اصول حرفهاي.
 برنامهريزي جهت ارتقاي تعهد حرفهاي در تمامي فراگيران وتوجه الزم به اين بعد مهم در ارزيابيها.
 ارائه گزارش عملكرد ساالنه همراه با برنامه توسعهاي و اعالم نيازنيروي انساني و منابع ضروري.
اجراي وظايف فوق بدون شك باعث رشد گروه خواهد بود و
دانشگاه را در مسير ارتقاء و تعالي ياري خواهد كرد .ضروري است
ضمن ارسال گزارش منظم يكساله به رییس محترم دانشكده در
مورد پيشرفت امور ،زمينه ارائه بازخورد مناسب و كمك به ارتقاء
گروه را فراهم آوريد.
توفيق جنابعالي و كليه اعضای محترم هيئت علمي و ساير همكاران
گروه را از خداوند متعال خواستارم.
دكتر علي جعفريان
ریيس دانشگاه

انتخاب مقاله عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی به عنوان بهترین سخنرانی
کنگره بینالمللی انجمن چشم پزشکی اروپا

مقاله دکتر فاطمه علیپور ،فوق تخصص قرنیه و استادیار گروه چشم
پزشکی دانشگاه با عنوان

«CORNEAL BIOMECHANICAL FINDINGS IN CONTACT LENS
 INDUCED CORNEAL WARPAGE COMPARED WITH NONE»WARPAGE NORMAL AND KERATOCONIC EYES

جایزه بهترین سخنرانی چهل و ششمین کنگره بینالمللی انجمن
چشم پزشکی اروپا را کسب کرد.
این مقاله توسط دکتر فاطمه علیپور و با همکاری دکتر امیرهوشنگ
بهشتنژاد ،دکتر سیدفرزاد محمدی ،دکتر سیدرضا غفاری ،دکتر
نرگس حسنپور ،دکتر یاسری و مژگان لطافتنژاد نوشته شده است
و به همراه دو مقاله دیگر توسط دکتر علیپور در چهل و ششمین
کنگره لنزهای تماسی و بیماریهای سطحی چشم انجمن چشم
پزشکان اروپا ارائه گردید.
به خودمان تلقین کنیم که شکست غیر ممکن است.

در این کنفرانس حدود  ۶۰مقاله از کشورهای مختلف جهان و
در موضوعات گسترده مرتبط با  contact lensو
پذیرش شده و طی دو روز ارائه شدند.
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انتصاب معاون مدیر بیمارستان فارابی

انتصاب مدیر پرستاری بیمارستان فارابی

دکتر مهدی صنعت کار ،قائم مقام رییس بیمارستان فارابی ،طی
ابالغی علی پیران ،رییس امور اداری بیمارستان فارابی را با حفظ
سمت به عنوان معاون مدیر منصوب کرد.

سرکار خانم شادی رضایی
سوپروایزر محترم کنترل عفونت بیمارستان فارابی
باسالم و احترام
با عنایت به توان علمی و عملی سرکارعالی ،به پیشنهاد ریاست
محترم بیمارستان فارابی ،بدینوسیله به عنوان سرپرست مدیریت
پرستاری بیمارستان فارابی منصوب میگردید .امید است با استفاده
از تجربیات ارزنده همکاران محترم آن مرکز ،همکاری با سایر
واحدهای مدیریتی بیمارستان و هماهنگی و تعامل سازنده با
مدیریت امور پرستاری ،فرصتی فراهم گردد تا آن بیمارستان به
عنوان یکی از مراکز پیشروی دانشگاه در ارائه خدمات سالمتمحور
به بیماران و مراجعین ایفای نقش نماید.

انتصاب معاون آموزشی بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی در ابالغی دکتر فریبا
قاسمی ،دانشیار بخش رتین بیمارستان را به سمت معاون آموزشی
این مرکز منصوب کرد.

دکتر صدف علیپور
معاون درمان دانشگاه

انتصاب سرپرست روابط عمومی بیمارستان فارابی

انتصاب معاون پژوهشی بیمارستان فارابی

دکتر صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی در ابالغی دکتر
محمدطاهر رجبی ،دانشیار بخش اربیت بیمارستان را به سمت معاون
پژوهشی این مرکز منصوب کرد.

به پیشنهاد رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی و با صدور حکمی
از جانب دکتر یونسیان ،معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،دکتر سیدفرزاد محمدی برای مدت دو سال به عنوان معاون
پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه منصوب شد.
6
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ندای فارابی ضمن عرض تبریک به این بزرگواران ،برای ایشان
آرزوی توفیق و کامیابی از درگاه حضرت احدیت مسئلت دارد.

رتبههای برتر در آزمون
دانشنامه تخصصی

پنج تن از دستیاران بیمارستان فارابی موفق شدند در چهل و سومین
آزمون دانشنامه تخصصی چشم پزشکی رتبههای برتر را کسب نمایند.
دکتر محمد کریم جوهری رتبه  ،1دکتر نرگس حسنپور رتبه  ،3دکتر مینا
اوجانی رتبه  ،4دکترکامبیز عاملی زمانی رتبه  7و دکتر پاشا انوری رتبه
 8کشوری را کسب نمودند .ندای فارابی ضمن عرض شادباش به این
عزیزان برایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.
هرگز به کسی نگوییم که خسته و افسرده به نظر میآید.

گفتگو با نفرات برتر را میتوانید در پایگاه اینترنتی بیمارستان مطالعه نمایید.

انتصاب معاون پژوهشی مرکز تحقیقات
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

دکتر مهدی صنعت کار ،قائم مقام رییس بیمارستان فارابی ،طی
ابالغی ایوب منتی را به عنوان سرپرست روابط عمومی بیمارستان
فارابی منصوب کرد.

افتتاح دومين همايش و فن بازار ملی سالمت
با حضور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دهها سازمان
کارفرمایی و شرکت دانش بنیان فعال در حوزههای مختلف سالمت
از سراسر کشور ،دومين همايش و فن بازار ملي سالمت در سالن
حجاب تهران افتتاح شد.
مراسم افتتاح این همایش صبح روز یک شنبه  ۱۶آبان  ۱۳۹۵با حضور
دکتر رضا ملکزاده ،معاون علمي و فناوري وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكی؛ دکتر علی جعفریان ،رییس دانشگاه علوم پزشکی
تهران؛ دکتر کبریایی زاده ،رییس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی
و اعضای هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
دکتر ملکزاده ،پس از بازدید از نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران
برگزاری این فن بازار را فرصت خوبی برای ارتباط بیشتر فنآوران
و تولیدکنندگان با مشتریان و شناسایی بیشتر محصوالت خواند و
ابراز امیدواری کرد« :فنآوران روز ب ه روز حجم بيشتري از بازار
داخلی را در اختیار بگیرند».
دکتر ملکزاده تصریح کرد« :اقتصاد دانشبنیان ،فرهنگسازی الزم
دارد و تالش خود را میکنیم تا به مجموعه صنعت بخش سالمت
کمک کنیم».
دکتر جعفریان رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در خصوص
برگزاری این همایش گفت« :حضور این تعداد شرکت دانشبنیان
و ارائه قریب به  ۲۰۰محصول در این فن بازار نشاندهنده توسعه
فنآوری سالمت است».
رییس دانشگاه در خصوص حمایتهای صورت گرفته در این زمینه
گفت« :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خریداران
محصوالت این فن بازار تا  ۵۰درصد و معاونت تحقیقات و فنآوری
وزارت بهداشت تا  ۲۵درصد حمایت مالی در نظر گرفتهاند.
امیدواریم این حمایتها تولیدکنندگان دانشبنیان را برای تولید
دلگرم نماید».
وی همچنین خواستار توجه تولیدکنندگان به نیاز جامعه شد و گفت:
«باید سعی کنیم با کیفیت باالتر و قیمت پایینتر در عرصه بینالمللی

رقابت نموده و بازار منطقه را در اختیار بگیریم؛ در این راه تعامل و
ارتباط بین دانشگاه و صنعت باید بیشتر و بهتر شود».
دومين همايش و فن بازار ملي سالمت با همكاري معاونت علمي
و فناوري رياست جمهوري و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي و با حضور  ۲۳دانشگاه علوم پزشكي از سراسر كشور۲۱ ،
سازمان كارفرمايي دارای بازار و حدود ۲۰۰شركت دانش بنيان فعال
با محصول آماده ارائه در حوزههاي مختلف سالمت ،روزهای  ۱۶و
 ۱۷آبان توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد.
در حاشیه برگزاری دومین همایش و فن بازار ملی سالمت ،دکتر
جعفریان ،رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ،از غرفه قطب علمی
چشم پزشکی فارابی در این نمایشگاه بازدید کرد.
قطب علمی چشم پزشکی فارابی با  ۱۱عنوان محصول در این فن
بازار شرکت کرد .این محصوالت در زمینه تجهیزات چشم پزشکی،
محاسبهگر هوش مصنوعی ،اپلیکیشن تلفن همراه ،داروی درمان
زخم پای دیابتی ،سلول درمانی و قطره های چشمی بود.

برگزاری جلسه آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی چشمي
در بیمارستان فارابی
جلسه آموزشی آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی در چشم
پزشکی با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی بیمارستانهای دانشگاه
علوم پزشکی تهران در بیمارستان فارابی برگزار شد.
جلسه آموزشي تجهيزات پزشکي مصرفي چشمي اول آذر ماه ۱۳۹۵
با همکاري معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي تهران در سالن
شورای مديريت بيمارستان فارابي برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مسئولین فنی تجهیزات پزشکی
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و کارشناسانی از معاونت
غذا و دارو برگزار شده بود .دکترحامد قاسمی ،فوق تخصص قرنیه و
سخنران این برنامه هدف از تشکیل جلسه را آشنايي هرچه بيشتر با
تجهيزات پزشکي مصرفي در چشم پزشکی عنوان کرد.
وی درباره جراحيهاي مختلف چشم از جمله آب مرواريد ،ليزيک،
الزک ،مجراي اشکي ،ويتره و غیره و تجهيزات مورد استفاده در اين
جراحيها توضيحاتي را ارائه نمود؛ در ادامه حاضرين در جلسه
پرسشهايي در رابطه با اين تجهيزات و نوع مصرفشان مطرح کردند.
تا وقتی شغل بهتری پیدا نکردهایم ،شغل فعلی را از دست ندهیم.
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گفت و گو با رییس بیمارستان درباره
وضعیت ساخت مرکز آکادمیک فارابی

شرح کامل مصاحبه در پایگاه اینترنتی بیمارستان قابل دسترس است.

از زمانی که کلنگ ساخت مرکز آکادمیک
فارابی را دکتر هاشمی ،وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،در بهمن ماه
سال  ۹۳بر زمین زد تا به حال حدود
۲۱ماه میگذرد .شاید بسیاری عالقهمند
باشند بدانند این پروژه در چه حالی است؛
برای آگاهی از روند پیشرفت این پروژه
با دکتر سید حسین صدر السادات ،رییس
بیمارستان فارابی به گفتگو نشستیم.
به گفته دکتر صدر السادات این پروژه قرار
است با  ۴۳هزار متر مربع زیر بنا در  ۹طبقه
احداث شود .تعداد کل تختهای پیشبینی
شده آن  ۲۴۰تخت است که شامل ۱۶۰
تخت بستری ۱۸ ،تخت مراقبتهای ویژه
 ۳۲،تخت ریکاوری و  ۳۰تخت اتاق عمل
میباشد که البته این تعداد قابل افزایش هم
هست.
مجموع مساحت بخشهای آموزشی مرکز
آکادمیک فارابی ۴۲۰۰متر مربع است۱۹ .
هزار متر مربع مساحت فضای درمانی۱۴ ،
هزار متر مربع برای بخشهای عمومی و ۵
هزار متر مربع جهت بخشهای خدماتی و
پشتیبانی در نظر گرفته شده است.
هزینه برآورده شده برای اجرای کل پروژه
چیزی بالغ بر  ۱۴۰میلیارد تومان است که
در فازاول بناست  ۳۳میلیارد تومان آن هزینه
شود.
درصد پیشرفت کل پروژه در حال حاضر
 ۱۵درصد است ولی در فاز اول یعنی اجرای
اسکلت ،سقف و دیوارهای جانبی۶۰ ،درصد
پیشرفت داشته است .در حال حاضر حدود

 ۶- ۷ماه تاخیر در فاز اول وجود دارد که
امید است با تامین نقدینگی این تاخیر جبران
شود.
وی بزرگترین و اصلیترین چالش پروژه،
مشکل تامین نقدینگی دانست و افزود :برای
تامین نقدینگی پروژه تالش هایی صورت
گرفته تا با ضریب اطمینان باالیی نقدینگی
پروژه تامین شود .از جمله درخواست
وام به مبلغ صد میلیارد تومان از بانک ملت
است که پیگیری شده و خوشبختانه موافقت
اصولی آن را گرفتهایم و قرار است متناسب
با پیشرفت کار دریافت شود.
یک راه حل دیگر که برای تامین اعتبار
پروژه مد نظر است ،بهره برداری مرحلهای
است یعنی اگر ببینیم واقعا مشکل داریم.
طبقه به طبقه پروژه را کامل و به بهره برداری
برسانیم و از محل درآمدهایی که خود آن
بخشهای افتتاح شده ایجاد میکنند در
تکمیل ادامه پروژه کمک بگیریم.
دکتر صدرالسادات در پاسخ به این سوال که
آیا بخشهای آموزش و تحقیقات به مرکز
آکادمیک منتقل شده و ساختمان فعلی به
درمان اختصاص مییابد یا به صورت توام
از فضاها استفاده خواهد شد؟ گفت:
فارابی قطب علمی چشم پزشکی ایران است
و بخش قابل توجهی از فعالیتهایش به
کارهای آموزشی و پژوهشی حوزه چشم
پزشکی بر میگردد؛ به همین دلیل هم در
پروژه مرکز آکادمیک  ۴۲۰۰متر مربع به
فضای آموزشی اختصاص یافته است یعنی
حداقل معادل  10درصد مساحت بیمارستان

 ۲۴۰تخت خوابی برای کار آموزش در نظر
گرفته شده است؛ به طوری که در خارج از
وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه برای
اخذ مجوزهای الزم که مراجعه میکنیم
همیشه به این موضوع ایراد گرفتهاند که
فضاهای در نظر گرفته شده برای کارهای
آموزشی و پژوهشی بیشتر از استانداردهایی
است که یک بیمارستان باید داشته باشد.
این نشان دهنده اهمیتی است که مجموعه
برای امر آموزش و پژوهش قائل است.
ولی این بدان معنی نیست که بخش درمان
بیمارستان را فراموش کنیم یا قرار باشد در
بیمارستان قسمتهایی را تعطیل یا به مرکز
جدید منتقل کنیم.
به هر حال نام پروژه طرح توسعه فضای
فیزیکی بیمارستان است و یکی از اهداف
کلی طرح کاهش ازدحامی است که در حال
حاضر در فضاهای درمانگاهی ،اتاقهای
عمل و بخشها وجود دارد و استاندارد
نمودن سطح خدمات دهی در بیمارستان؛
بنابراین میخواهیم با حفظ بیمارستان
فعلی ،فضاهایمان را چه در بخش درمان
چه در بخش آموزش و پژوهش افزایش
دهیم .در برنامهریزیها و تخصیص فضاها
ممکن است جابهجاییهایی اتفاق بیفتد؛
مثال اگر دیدیم آنجا فضای آموزشی مازاد
داریم ،بخشی از فضای آموزشی فعلی را به
بخش درمانی تبدیل کنیم و آموزشمان را در
ساختمان جدید متمرکز کنیم ولی به هرحال
فعالیت بیمارستان در هر دو ساختمان
خواهد بود.

جلسه مشترک مسئولین بیمارستان فارابی و
شهرداری منطقه یازده تهران با محوریت حل
مسائل ترافیکی منطقه روز یکشنبه  ۲۱شهریور
 ۱۳۹۵برگزار شد.
دکتر مهدی صنعتکار ،قائم مقام ریاست
بیمارستان فارابی و هیئت همراه با حضور در
شهرداری منطقه یازده با مهندس زارع صفت،
معاون حمل و نقل و ترافیک این منطقه دیدار و
در مورد مطالب مطرح شده در دیدار قبل گفتگو
کردند.
اصالح مسیر تردد کارکنان بیمارستان از
درب شمالی(میدان قزوین) ،نصب آسانسور
در پل عابر پیاده تقاطع مدرس (درب شرقی
بیمارستان)به منظور ایمن سازی و تسهیل در
تردد مراجعین بیمارستان ،نصب نرده متحرک در
پیادهرو غربی خیابان کارگر حد فاصل محدوده

بیمارستان ،همکاری شهرداری
در نگهداری فضای سبز محوطه
بیمارستان ،راه اندازی و استقرار
مسیر تاکسیرانی ویژه بیمارستان
فارابی ،واگذاری ساختمان متعلق به
شهرداری در ضلع غربی بیمارستان
برای اسکان همراه بیمار وهمکاری
شهرداری برای احداث پارکینگ
طبقاتی ویژه مراجعین بیمارستان
از جمله موضوعات مطرح شده و
مصوب این نشست بودند.
روز چهارشنبه  7مهرماه  1395نیز دکتر
صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی و هیئت
همراه با دکتر آبادیان ،شهردار منطقه  11تهران
در دفتر وی دیدار و در مورد مسائل مشترک
گفتگو کردند.

در این جلسه که در ادامه جلسات مشترک
بیمارستان فارابی و شهرداری صورت گرفت
دو طرف در مورد مسائل مشترکی چون طرح
جامع بیمارستان فارابی و پارک رازی ،احداث
پارکینگ طبقاتی ،احداث همراهسرا ،جمعآوری
پسماند و مسائل ترافیکی منطقه مذاکره نمودند.

نشست مشترک مسئولین بیمارستان فارابی و شهرداری منطقه ۱۱
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انتظار نداشته باشیم که پول خوشبختی بیاورد.

بررسی راهکارها و چالشهای اجرای برنامه تعهدحرفهای در بیمارستان فارابی
با حضور دکتر صنعت کار ،قائم مقام رییس
بیمارستان فارابی ،راهکارهای استقرار نظام
تعهدحرفهای در بیمارستان فارابی بررسی
شد.
در این جلسه که روز سه شنبه  ۱۸آبان
 ۱۳۹۵تشکیل شد؛ دکتر فاطمه علیپور ،عضو
دفتر تعهد حرفهای دانشگاه و دبیر کمیته
اخالق در پژوهش بیمارستان؛ دکتر آرش
میرمحمدصادقی ،عضو هیئت علمی؛ منتی
دبیر کمیته اخالق و مسئول روابط عمومی؛
حاتمی ،سوپروایزر و باقری ،مسئول
رسیدگی به شکایات شرکت داشتند.
در ابتدا دکتر علیپور با ذکر تاریخچهای
از نحوه شکل گیری دفتر تعهد حرفهای
دانشگاه و اقدامات صورت گرفته توسط
این دفتر گفت« :در راستای برنامه چهار ساله
دانشگاه و اعالم تعهد هیئت رییسه دانشگاه
نسبت به اجرای برنامههای تعهد حرفهای،
این دفتر به منظور رصد کردن و انجام
برنامهریزی و هماهنگیهای الزم در اجرای
فعالیتهای مربوط به حوزه تعهد حرفهای
در سطح دانشگاه ایجاد شد».
وی سپس به انتخاب برخی از بخشهای
بیمارستانهای شریعتی و امام به عنوان بخش
منتخب برای پیادهسازی برنامههای تعهد
حرفهای ،اشاره کرد و گفت« :بیمارستانهای
روزبه و فارابی نیز بعدا به این بخشها اضافه
شدند ولی با توجه به ساختار و شرایط ویژه
بیمارستان فارابی و عدم تطابق بخشهای آن
با تعریف خاص بخش های منتخب ،ریاست

وقت بیمارستان فارابی متعهد به پیاده سازی
این پروژه در کل بیمارستان شد».
دکتر علیپور عمده برنامههای این پروژه را
در سه محور آموزش ،ارزیابی و بازخورد
اصالحی دستهبندی کرد و گفت« :این
محورها را باید در تمام گروههای بالینی و
غیر بالینی بیمارستان ها به اجرا درآورد».
وی در ادامه به تشریح فعالیتهای انجام
شده در بیمارستان فارابی در گروههای چشم
پزشکی ،بیهوشی و پرستاری پرداخت و با
اشاره به اهمیت بحث رفتار حرفهای در
کادر اداری گفت« :تا به حال بحث رفتار
حرفهای فقط برای کارکنان بالینی مطرح
شده است؛ در حالی که بخش بزرگی از
کارکنان بیمارستانها که با بیمار هم تعامل
مستقیم دارند ،کارکنان اداری هستند؛ در
حال حاضر معاونت توسعه دانشگاه هم
مامور شده تا رفتار حرفهای را کادر اداری
نیز اجرا نمایند».
عضو دفتر تعهد حرفهای دانشگاه با تاکید
بر نقش تعهد مدیریت کالن در اجرای این
پروژه اظهار داشت« :آن چیزی که اختصاصا
از شما ،به عنوان قائم مقام ریاست بیمارستان
انتظار داریم ،بسیج نگاه رفتار حرفهای در
مجموعه مدیریتی بیمارستان است به
گونهای که در ارزشیابی و ارتقای پرسنل
جزء مالکهای انتخاب محسوب گردد».
دکتر علیپور برنامه رفتار حرفهای را یک
پروژه جدی دانست که تعهد مدیریت
کالن را میطلبد تا افراد را ملزم به

زهرا میرزایی ،سوپروایزر آموزشی بیمارستان
فارابی ،در حاشیه برگزاری کنفرانس یک
روزه بیماری گلوکوم و مراقبتهای پرستاری
آن گفت :ارتقای سطح علمی و عملی کادر
پرستاری) کارشناسان پرستاری ،اتاق عمل
و بیهوشی) از وظایف واحد آموزش دفتر
پرستاری است که بخشی از آن از طریق
برگزاری کالس ،کارگاه و سمینارهای
ویژه کارکنان پرستاری صورت می پذیرد.
وی افزود :کنفرانس های علمی پرستاری
با هدف اصلی ارتقای سطح توانمندی
علمی کارکنان پرستاری از طریق تبادل
دانش و تجربه برگزار می شود و در
نهایت منجر به افزایش کیفیت خدمات
درمانی می گردد.
سوپروایزر آموزشی بیمارستان فارابی
مراقبت های پرستاری را بخشی مهم و موثر
در روند درمان بیمار عنوان کرد و گفت :الزم است
پرستاران در این زمینه اطالعاتشان را به روز نمایند.

میرزایی ضمن تشریح ساختار کنفرانسهای
پرستاری بیمارستان فارابی گفت :ویژگی بارز این
کنفرانس ها استفاده از پرستاران ،کارشناسان اتاق
عمل و بیهوشی برای سخنرانی در کنار اعضای

پاسخگویی،گرفتن بازخورد و اصالح رفتار
کند.
وی با پیشنهاد تشکیل کارگروه تعهد حرفهای
در بیمارستان گفت« :باید یک تیم در ساختار
بیمارستان گنجانده شود و افرادی مسئولیت
این کار را بر عهده بگیرند .ابزارهای موجود
و ابزارهای پیشنهادی دانشگاه را برای
گروههای مختلف بررسی و در صورت لزوم
آنها را مناسب سازی کنند ،آنها را به تایید
برسانند و در بیمارستان اجرا کنند.
دکتر علیپور همچنین پیشنهاد کرد یک
کارشناس زبده با اختیارات باال به عنوان
کارشناس تعهد حرفهای بیمارستان تعیین
شود تا امر آموزش ،ارزیابی و ارائه
پسخوراند تعهد حرفهای را در سطح
بیمارستان و دانشگاه پیگیری نماید.
دکتر صنعت کار ،قائم مقام رییس بیمارستان
فارابی ،نیز با تاکید بر ضرورت و اهمیت
بحث رفتارحرفهای ،این امر را راه حل
مشخص افزایش رضایت مراجعین و
سیاست مورد تایید مدیریت ارشد بیمارستان
خواند و پیشنهاد کرد کارگروه اخالق و تعهد
حرفهای از این پس در دفتر رییس بیمارستان
و با حضور مدیر گروه چشم پزشکی تشکیل
شود.
وی رفتار حرفهای را اولویت قطعی
بیمارستان قلمداد کرد که باید برای تمام
گروهها به طور همزمان پیش برود.

سمینارهای پرستاری با هدف توانمند سازی کارکنان برگزار می شود

هیئت علمی گروه چشم است .این کار با هدف
توانمند سازی کارکنان پرستاری برای حضور در

دیگران را مقصر مشکالتمان ندانیم.

سمینارها و کنگره های علمی بزرگ است.
وی در مورد نحوه انتخاب عناوین کنفرانسها
هم اظهار داشت :عناوین کنفرانسها و
سمینارهای پرستاری براساس نیاز سنجی
آموزشی انتخاب میشود و سعی
داریم کارکنان تمام بخشهای
بیمارستان را به نوبت در این
آموزشها درگیر نماییم؛ به
طور مثال کنفرانس امروز که در
مورد بیماری گلوکوم و مراقبت
های پرستاری در آن است به
دلیل پیشرفتهای فراوانی که
در زمینه روشها و متدهای
جراحی و درمان گلوکوم صورت
گرفته انتخاب شده است و
شرکتکنندگان طی آن اطالعاتی
در مورد بیماری پیدا نموده و
با روشهای تشخیصی جدید و همچنین
مراقبتهای پرستاری آن آشنا میشوند.
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برگزاری دومین جلسه راه اندازی
بوستان حواس ()Sensory Garden

به منظور معرفی طرح و جلب مشارکت
افراد و سازمانهای موثر ،دومین جلسه
تاسیس بوستان حواس(مهد کودک کودکان
کم بینا و نابینا) در بیمارستان فارابی روز
چهارشنبه  ۲۷مهر  ۱۳۹۵برگزار شد.
دکتر سیدفرزاد محمدی ،مدیر دفتر
هماهنگی پیشگیری از نابینایی و سالمت
چشم وزارت بهداشت در این جلسه که در
سالن شورای مرکز تحقیقات چشم پزشکی
تشکیل شد ،با تشکر از مدعوین حاضر
در جلسه و ذکر پیشینهای از ایده تاسیس
بوستان حواس در بیمارستان فارابی ،گفت:
این ایده هم در حیطه وظایف تولیتی دفتر
هماهنگی پیشگیری از نابینایی و سالمت
چشم و هم در حوزه ماموریتهای قطب
چشم پزشکی فارابی از منظر ارائه خدمات
فراگیر قرار دارد.
گرچه از لحاظ تقسیم مسئولیت تولیتی،
بازتوانی بینایی جزء ماموریتهای سازمان
بهزیستی است ولی در قطب چشم پزشکی
فارابی ما عالقهمندیم ،حداقل به شکل
نمادین ،طیف کاملی از خدمات را ارائه
کنیم .کما اینکه همکاران اپتومتریست ما

با یک ابتکار عمل مهم بازتوانی کم بینایی
را عهده دار شده اند و درمانگاه بازتوانی کم
بینایی را راه اندازی نمودهاند که اقدام بسیار
ارزشمندی است.
مدیر برنامه کشوری پیشگیری از نابینایی و
سالمت چشم ،با تصریح بر پر چالش بودن
امر بازتوانی کودکان کم بینا و نابینا اظهار
داشت :در این مورد هم مشکل فرهنگی
وجود دارد ،هم نظامهای پرداختی در این
حوزه به اندازه کافی توسعه نیافته است.
هدف ما حل همه این چالشها در سطح
کشور نیست ،بلکه هدف الگو سازی ،تولید
علم ،پژوهش و تربیت ارائه کنندگان خدمت
در این حوزه است که در حیطه ماموریت
دانشگاه و قطب چشم پزشکی هم قرار
میگیرد.
وی اظهار امیدواری کرد :با مشارکت همه
جانبه در تاسیس بوستان حواس و راهاندازی
آن ،ماموریت این مرکز در آینده از حد یک
مرکز نمونه فراتر رفته و در قامت یک مرکز
هدایت بوستانهای حواس کشور رفتار کند.
در ادامه هاشمی ،کارشناس هماهنگ کننده
طرح ،گزارشی از بازدید خود از مرکز

هوشمند کودکان و نوجوانان نابینا و کمبینای
تهران که توسط خانم ترابی و با همکاری
شهرداری منطقه  ۱۲تهران تاسیس شده
است ،ارائه داد که با توضیحات شیرازی
روانشناس این مرکز همراه بود.
شیرازی ،همچنین مطالبی در مورد تاثیرات
بازتوانی و روانشناسی تجربه حسی در
نابینایان اظهار داشت.
سپس هر یک از مدعوین طی سخنانی عالقه
مندی و آمادگی خود را برای همکاری اعالم
و به ذکر زمینهها و نحوه مشارکت خود و
سازمانشان پرداختند و از توصیههای خیرین
پیشکسوت فارابی بهره بردند.
دکتر الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛
دکتر عطار باشی مقدم ،رییس دانشکده
توانبخشی؛ دکتر شادمهر ،معاون پژوهشی
دانشکده توانبخشی؛ دکتر جوادیان ،دکتر
فخار و دکتر بهرامی از اساتید پیشکسوت
و خیرین بیمارستان فارابی؛ رضایی ،مدیر
پرستاری بیمارستان فارابی ،پورسید،نماینده
سازمان بهزیستی؛ شیرازی ،روانشناس از
مرکز هوشمند کودکان و نوجوانان نابینای
شهرداری تهران؛ اسماعیلی و عباسی
نمایندگان فرهنگسرای رازی؛بهارلو نماینده
فعاالن تجاری و کارشناسانی از بیمارستان
فارابی در این جلسه حضور داشتند.
در حاشیه این نشست ،بروشور فرصتهای
اهداء و مشارکت در حوزههای علمی،
آموزشی و پژوهشی قطب چشم پزشکی
فارابی توزیع و تمبر یادگاری و یادمان
ریشهکنی تراخم به میهمانان اهدا شد.

اخبار کوتاه
• بازدید گروه پزشکی سوییسی از بیمارستان فارابی ()95/7/11
• برگزاری کالس آموزشی سالح و تاکتیک برای بسیجیان بیمارستان فارابی ()95/7/15
• گرامیداشت روز جهانی بینایی در بیمارستان فارابی ()95/7/15
• برگزاری جلسه آموزشی نحوه استفاده از نوار خشکی چشم در بیمارستان فارابی ()95/7/25
• برگزاری کارگاه مثبت انديشی و کنترل استرس در بيمارستان فارابی ()95/7/29
• برگزاری کنفرانس یک روزه «بیماری گلوکوم و مراقبتهای پرستاری آن» در بیمارستان فارابی ()95/8/13
• ارائه خدمات تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری توسط گروه اعزامی بیمارستان فارابی در شهر اهرم استان بوشهر (15-13آبان ماه)
• گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در بیمارستان فارابی ()95/8/24
• برگزاری دومین جلسه هماهنگی بيست و سومين سمينار ساليانه فارابی ()95/8/24
• برگزاری سومین کارگاه احياء قلبیريوی ویژه کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی ()95/8/27
• مراسم زيارت عاشورا و عزاداري به مناسبت اربعين سيد الشهداع ()95/8/29
• حضور فعال پرستاران بیمارستان فارابی در خدمترسانی به زائرین اربعین در استان ايالم
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همیشه حق با ما نیست.

برگزاری نشست سه جانبه انجمن پزشكي اجتماعي،
قطب چشم پزشكي فارابي و دفتر پیشگیری از نابینایی
و سالمت چشم وزارت بهداشت
دفتر هماهنگی پیشگیری از نابینایی و
سالمت چشم وزارت بهداشت ،درمان
آموزش پزشکی؛ طی نشستی از متخصصین
پزشکی اجتماعی دعوت به همکاری کرد.
این نشست روز یکشنبه  ۲۵مهر ماه ۱۳۹۵
به مناسبت روز جهانی بینایی و روز جهانی
عصای سفید ،با حضور دکتر سیدفرزاد
محمدی ،مدیر برنامه ملی پیشگیری از نابینایی
و سالمت چشم؛ دکتر علیرضا الشیئی ،رییس
مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی
تهران؛ دکترعلی پاشا میثمی ،رییس انجمن
علمی پزشکی اجتماعی؛ دكتر مرضيه نجومي،
دبیر بورد پزشکی اجتماعی؛ دکتر عباس وثوق
مقدم ،سرپرست گروه هماهنگي سياست
هاي بخش سالمت وزارت بهداشت؛ دکتر
خیرتاش ،مسئول دستیاران پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصصین
و دستیاران پزشکی اجتماعی در سالن مرکز
تحقیقات چشم پزشکی فارابی تشکیل شد.
دکتر محمدی ضمن خوشامدگویی و تشکر از
مدعوین برای شرکت در جلسه ،از پروفسور
شمس فقید به عنوان اولین چشم پزشک
اجتماعی ایران یاد کرد و گفت :اقدامات
پروفسور فقید برای کنترل تراخم ،نمونه بارز
فعالیتهای پزشکی اجتماعی است .ایشان
برای کنترل این بیماری ،عالوه بر اقداماتی
که در بیمارستان فارابی انجام دادند و مقاالتی
که اعداد خارق العاده ای از تعداد عمل cryo
 coagulationبرای درمان تراخم در آن برهه
زمانی اعالم میشود ،با حضور در شوشتر که
شیوع بسیار باالیی از بیماری را داشت ،به
طوری که به شهر کوران مشهور بود و سایر

مناطق کشور ،آوردن چشم پزشکان آلمانی و
اتریشی و کنترل بیماری تراخم ،الهامبخش

پیشبینی کردیم .چون قطعا یکی از بهترین
گروه هایی که می توانند در زمینه سالمت چشم

همه ما برای فعالیت در زمینه سالمت چشم و
پیشگیری از نابینایی هستند.
وی افزود :بیمارستان فارابی هم به عنوان قطب
علمی چشم پزشکی فعالیتهای سالمت
عمومی را در دستور کار داشته است که اجرای
پروژه  RAABکردستان یکی از آنها است.
مدیر دفتر هماهنگی همچنین در تشریح اهداف
برگزاری نشست گفت :چون امسال روز جهانی
بینایی و روز جهانی نابینایان با فاصله کمی از
یکدیگر قرار دارند و ظرفیتسازی ،جلب
مشارکت و حمایت طلبی یکی از اقدامات
مهم در روزهای مناسبتی است؛ این جلسه را

و پیشگیری از نابینایی مشارکت داشته باشند
متخصصین پزشکی اجتماعی هستند.
دکتر محمدی افزود :البته ما همکاران بسیاری
درحوزه اقتصاد بهداشت ،اپیدمیولوژی و
آمارحیاتی داریم ولی مجموعه مهارت هایی
که بیش از هر چیزی میتواند در حوزه
پیشگیری از نابینایی و سالمت چشم به کار
گرفته شود در رشته پزشکی اجتماعی تعریف
شده است.
دکتر محمدی هدایت و مشاوره طرحهای
پژوهشی ،پیگیری تخصیص و جذب بودجه
پژوهش از طریق واحدهای مختلف وزارت
بهداشت ،دفتر منطقهای و کشوری سازمان
جهانی بهداشت و نهادهای غیر دولتی را از
ظرفیتهای دفتر هماهنگی خواند و افزود :گرچه
تولید شواهد و انجام پژوهش جزء الینفک هر
برنامه بهداشتی است ،ولی هدف اصلی ما از
مدیریت یک برنامه بهداشتی در حوزه سالمت
چشم و پیشگیری از نابینایی ،کنترل بیماری یا
عامل خطر به صورت مقطعی یا پایدار است و
البته نتایج پژوهش می تواند به صورت پایان نامه
یا مقاله پژوهشی نیز ارائه شود.
مدیر دفتر هماهنگی در ادامه به تشریح
جزیی چشم انداز برنامههای دفتر و مرور
مستندات مرتبط پرداخت و به سواالت
حاضرین پاسخ داد.

سعی کنیم که کارمان کم نقص باشد.
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نخستین بانک اشک ایرانی
تحولی نوین در علم پزشکی
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،راه اندازی
نخستین بانک اشک ایرانی در بیمارستان
فارابی را تحولی نوین در علم پزشکی
عنوان کرد.
دکتر علیرضا الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
و معاون پژوهشی بیمارستان فارابی درمورد
ضرورت و چگونگی شکل گیری بانک
اشک گفت :در واقع بحث بانک اشک
با موضوع پروتئومیکس ارتباط تنگاتنگ
دارد .پروتئومیکس ( )proteomicsعلم
نسبتا جدیدی است که طی آن محققین
پروتئینهای اختصاصی هر بیماری را در
مایعات و ترشحات بدن مثل خون ،ادرار،
بزاق و اشک چشم بررسی میکنند تا بدین
وسیله به جای روشهای رایج قبلی یعنی
اندازهگیری شیمیایی سیستمهای خونی یا
بررسیهای بسیار پیچیده ژنتیکی ،بتوانند
صرفا از طریق مارکرها یا شاخصههای
پروتئینی ،بیماریها را تشخیص دهند.
وی در ادامه افزود :سالهاست که
شاخصههای شیمیایی (و بندرت
شاخصههای پروتئیتنی بیماریها) در
نمونههای خون و ادرار جستجو می شوند
ولی بررسی این مارکرها در اشک بحث
جدیدی است که به عنوان یک نوآوری در
علم پزشکی شناخته می شود.
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه با اشاره به این نکته که بررسی
اشک بیماران می تواند اطالعات بسیار
زیادی در مورد بیماریهای چشمی و
سیستمیک بدهد اظهار داشت :ما مطمئن
هستیم از طریق اشک بسیاری از بیماریها
را میتوان شناسایی کرد.
دکتر الشیئی افزود :باتوجه به جدید و
بدیع بودن این مبحث ،این که تا به حال
چنین بررسیهایی اصال صورت نگرفته
و عدم وجود بانک اشک در کشورمان؛
تصمیم گرفتیم از حضور دکتر حیدری
کشل ،همکار متخصص پروتئومیکس در
پژوهشکده علوم بینایی استفاده و به کمک
سایر اساتید این رشته ،اولین بانک اشک
ایرانی را راه اندازی کنیم.
دکتر الشیئی در مورد روند اجرای طرح
گفت :ما این طرح را در دانشگاه به عنوان
یک پروژه ملی مطرح کردیم که کامال
مورد استقبال قرار گرفت و تایید شد .کار
را با بررسی یک سری بیماری های کامال
12
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شناخته شده شروع کردیم .مقدمات کار،
نمونهگیریها و بررسیهای اولیه انجام
شده است و برای بررسیهایی که نیاز
به کارهای پیچیدهتری دارد ،با همکاری
یکی از همکاران ایرانی در استرالیا و
آزمایشگاههای تخصصی ،نمونهها به خارج
از کشور ارسال میشود.
وی ابراز امیدواری کرد بهزودی گزارش
اولیه تشکیل بانک اشک ،همراه با نتایج به
دست آمده ارائه شود.
دکتر الشیئی همچنین تاسیس بانک اشک
ایرانی را موجب باز شدن بابی جدید در
علم پزشکی دانست و گفت :امیدواریم
حداقل در ابتدا پروتئینهای طبیعی اشک
چشم را کامال شناسایی کنیم و در مرحله
بعد به مرور پروتئینهای اختصاصی
بیماریها شناسایی شوند.
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه با بیان این که بانک اشک می
تواند دو کاربرد تحقیقاتی و بالینی داشته
باشد گفت :نتایج تحقیقات روی اشک
بیماران مورد استفاده همه همکاران چشم
پزشک و همچنین سایر تخصصها بویژه
متخصصین داخلی خواهد بود؛ مثال بیماری
های غدد ،بیماری هایی که مدت زمان
زیادی طول میکشد تا به مرحله تشخیص
برسند ،دیابت ،بیماریهای تیروئید،
حتی بیماریهای اتو ایمون ،سرطانها و
بیماریهای  degenerativeرا در آینده می
توان به راحتی از طریق اشک تشخیص
داد و به همکاران رشته های دیگر کمک
اساسی نمود.
در بعد تحقیقاتی قطعا چشم پزشکان و
متخصصین پروتئومیکس میتوانند در این
زمینه کار کنند و بیشتر به عنوان یک مبحث
بین رشته ای مشترک بین متخصصین
پروتئومیکس و چشم پزشکان مطرح
خواهد بود.
دکتر الشیئی در پاسخ به این سوال که آیا
بانک چشم کارکردی مانند بانک خون بند
ناف خواهد داشت گفت :این دو کامال
باهم متفاوت هستند در بانک خون بند
ناف با بحث سلول درمانی روبهرو هستیم.
سلولهای موجود در خون بند ناف را
کشت میدهند و بعد از آنها در درمان
بسیاری از بیماریها ،نقایص ژنتیکی و
حوادث استفاده میکنند؛ در حالی که در
مورد بانک اشک،آنچه االن در ذهن ما است
استفاده از پروتئینهای اشک در تشخیص

بیماریها و تشکیل یک بانک اطالعاتی از
پروتئومهای موجود در اشک چشم ایرانیان
است.
وی در مورد سابقه بانک اشک در ایران و
جهان نیز گفت :که قطعا ما اولین مرکزی
هستیم که بانک اشک را در ایران و منطقه
راه اندازی کرده ایم  .در کشور های دیگر
هم مراکز اندکی و به صورت محدود
تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادهاند.
دکتر الشیئی در پایان اضافه کرد در صورتی
که محققین بخواهند اطالعات بیشتری در
این زمینه کسب کنند می توانند درخواست
خود را به آدرس ایمیلهای:

farabih@tums.ac.ir
farabiinfo@tums.ac.ir
eye@tums.ac.ir

ارسال نمایند یا به صورت حضوری به
آزمایشگاه پروتئو میکس ،پژوهشکده علوم
بینایی بیمارستان فارابی ،مراجعه نمایند.
دکتر سید حسین صدر السادات ،رییس
بیمارستان فارابی؛ دکتر قاسم فخرایی ،مدیر
گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران؛ دکتر علیرضا الشیئی ،رییس مرکز
تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران؛ دکتر مهدی صنعتکار ،قائم
مقام ریاست بیمارستان به همراه اعضای
هیئت علمی گروه چشم پزشکی روز
دوشنبه  ۲۴آبان  ۱۳۹۵ضمن بازدید از
آزمایشگاه پروتئومیکس پژوهشکده علوم
بینایی فارابی در جریان راه اندازی و کار
نخستین بانک اشک ایرانی قرار گرفتند.
در این بازدید دکتر سعید حیدریکشل
فلوشیپ پروتئومیکس اشک که مسئولیت
اجرای پروژه بانک اشک ایرانی را بر عهده
دارد گفت :بررسی گسترده پروتئینهای
اشک به منظور ارزیابی ارتباط آنها با بروز
بیماریهای چشمی و سیستمیک نظیر
گلوکوم ،خشکی چشم ،اربیتوپاتی وابسته
به تیروئید ،دیابت ملیتوس ،سرطان و...
از موضوعات مورد توجه دانشمندان در
گذشته و حال بوده است.
این محقق پژوهشکده علوم بینایی فارابی
آنالیز پروتئومیکس برای مایعات بدن را
یکی از جذابترین منابع به منظور کشف
زیست نشانگرهای اختصاصی بیماری در
انسان دانست و افزود :جمعآوری اشک از
جمله غیر تهاجمیترین روشهای دریافت
نمونه بیولوژیک از بیمار محسوب میشود
که تنها چالش پیش روی آن میزان اندک
مایع اشک (کمتر از  ۵میکرولیتر) است.

قدرناشناس نباشیم.

وی در ادامه در مورد تاسیس بانک اشک
در بیمارستان فارابی گفت :در سال  ،۹۴به
دنبال جلسهای که با حضور دکتر جباروند
رییس وقت بیمارستان فارابی ،دکتر الشیئی
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ،و
دکتر رضایی طاویرانی استاد پروتئومیکس
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار
گردید ،پیشنهاد تاسیس بانک اشک در
بیمارستان فارابی ارائه شد .هدف از این کار
عالوه بر داشتن یک استاندارد طالیی برای
مقایسه ،آماده سازی یک پروفایل پروتئوم
(کتابخانه پروتئینی) برای بیماریهایی
چشمی و غیر چشمی است که ماحصل آن
طراحی تستهای تشخیصی سریع و امکان
پیش آگهی و غربالگری برای بیماریهای
چشمی و حتی بیماریهای سیستمیک با
عوارض چشمی میباشد.
دکتر حیدری افزود :همانطور که از مفهوم
بانک نمونه های زیستی بر میآید ،ذخیره
سازی این نمونههای ارزشمند زیستی برای
مطالعات آینده و در اختیار قرار دادن آنها

برای تحقیقات سایر پژوهشگران نیز جزء
اهداف بانک اشک ایرانی محسوب میشود.
وی در ادامه در مورد نحوه نمونه گیری
و مشخصات نمونههای بانک اشک اظهار
داشت :پس از انجام مقدمات کار و در فاز
نخست بانک اشک ،به گردآوری نمونههای
اشک نرمال از پرسنل بخشهای مختلف
فارابی ،به عنوان نمونهای از جامعه ایرانی،
پرداختیم .این اقدام با توجه به دسترسی
به پرونده سالمت پرسنل بیمارستان،
میتوانست معیار مناسیی برای بانک
باشد .از کارکنانی که فاقد بیماریهای
سیستمیک و چشمی بودند اشک نرمال
دریافت شد و با توجه به معیار هایی نظیر
سن ،جنس و غیره تقسیم بندی شدند.
نمونههای دریافت شده در بانک اشک
ایرانی در آزمایشگاه پروتئومیکس ذخیره
شده و اولین پارت نمونهها وارد آزمون
پروتئومیکس شدند.
مسئول پروژه بانک اشک ایرانی گفت :از
جمله معیارهای یک بانک نمونه زیستی

مناسب ،شناسنامهدار بودن و وجود
مستندات نحوه نگهداری مربوط به نمونهها
میباشد که در حال حاضر تمامی نمونههای
اشک مربوط به بانک اشک ایرانی دارای
مشخصات کامل و تحت شرایط استاندارد
نگهداری میشوند؛ در حال حاضر بیش از
 ۳۰۰نمونه اشک نرمال در اختیار داریم که
این رقم در سال جاری به  ۶۰۰نمونه ارتقا
خواهد یافت.
وی در پایان با بیان این مطلب که تاسیس
بانک اشک ایرانی در بیمارستان فارابی ،به
عنوان اولین بانک اشک در ایران و منطقه،
مورد توجه بسیاری از متخصصین چشم و
علوم پایه پزشکی قرار گرفته است ابراز
امیدواری کرد این بانک به عنوان الگویی
در دیگر مراکز درمانی و تحقیقاتی نیز به
کار گرفته شود.
دکتر حیدری همچنین از تمامی کارکنان
بیمارستان فارابی که با اهدای اشک در
شکلگیری اولین بانک اشک ایرانی سهیم
شدهاند قدردانی و تشکر نمود.

بازآموزی تصویر برداری بیماریهای رتین
فارابی دوره کردن بیماریهای شایع
برای چشم پزشکان عمومی
 )Ophthalmologistاست تا مشکالتی
که عمال در درمان این بیماریها دارند
برطرف شود و در واقع از بد درمان شدن
( )mismanagementبیماریها جلوگیری
کنیم .مثال تزریق های داخل ویتره غیر
ضروری یا تجویز داروهایی مثل ویتامین ها
که نیاز نیست و امثالهم یعنی در واقع با این
کار درمان صحیح این بیماری ها را در جامعه
ترویج کنیم.
آشنایی با  OCTو  OCTآنژیوگرافی و تفسیر
آنها ،تصویر برداری در دیابت ،بیماریهای
انسدادی عروق رتین ،یووئیت و AMD
عناوین مباحثی بود که دراین برنامه توسط
اعضای هیئت علمی و فلوشیپ های گروه
رتین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
(General

برنامه مدون بازآموزی تصویر برداری در
بیماریهای رتین ( زجاجیه و شبکیه )۱
با همکاری گروه چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات چشم
پزشکی بیمارستان فارابی روز پنجشنبه ۲۰
آبان ۱۳۹۵در سالن پرفسور شمس بیمارستان
فارابی برگزار شد.
دکتر رضا کارخانه ،رییس گروه ویتره و
رتین بیمارستان فارابی و دبیر علمی برنامه
در مورد دالیل برگزاری این بازآموزی گفت:
این چند بیماری که در برنامه امروز مورد
بررسی قرار گرفتند ،یعنی دیابت ،انسداد
عروقی ،بیماری ( AMDتغییرات وابسته به
سن ماکوال) ویووئیت؛ بیماری های شایعی
هستند که چشم پزشکان هر روز با آنها

سرو کاردارند بنابر این باید به خوبی با
آنها آشنایی داشته باشند تا بتوانند خوب
درمانشان کنند.
وی اضافه کرد :هدف ما در بیمارستان

تظاهر نکنیم.
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برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران پرستاری سابق و جدید بیمارستان

شرح کامل مصاحبه در پایگاه اینترنتی بیمارستان قابل دسترس است.

طی مراسمی در آمفیتئاتر پروفسور شمس و با حضور رییس
بیمارستان فارابی ،شادی رضایی به عنوان مدیر پرستاری جدید
بیمارستان معرفی و از زحمات آیت اهلل اکبری مترون قدیم قدردانی
شد.
در این مراسم که روز چهارشنبه  7مهر  1395برگزار شد ،دکتر
الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی و معاون پژوهشی
بیمارستان؛ دکتر مقیمی ،معاون آموزشی؛ دکتر صنعتکار ،قائم مقام
ریاست و معاون درمان ،مدیران و مسئولین واحدها و بخشها و
جمع کثیری از پرستاران و کارکنان بیمارستان فارابی حضور داشتند.
دکتر صنعتکار ،قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی ،در ابتدای مراسم
طی سخنانی مجموعه کادر پرستاری بیمارستان را جزء قویترین
تیمهای پرستاری دانشگاه دانست و افزود :طی یک سالی که به عنوان
معاون درمان بیمارستان افتخار همکاری نزدیک با این مجموعه را
داشتهام ،شاهد حضور همکارانی بسیار فعال و عالقه مند در این گروه
بودهام که همواره در تمامی عرصههای خدماتی بیمارستان ،اعم از
آموزشی ،پژوهشی و درمانی پیشقدم هستند.
دکتر صنعتکار ،موفقیتهای هر مجموعه را مرهون مدیریت آن
دانست و از اکبری به خاطر زحماتش طی  7سال تصدی مدیریت
پرستاری بیمارستان تشکر نمود و برای وی آرزوی سالمتی کرد.
وی در ادامه تغییر در مدیریت پرستاری بیمارستان را در راستای
سیاستها دانشگاه برای استفاده از مدیران جدید و ایدهها و
نظرات نو خواند و گفت :این امر به نفع سیستم و موجب پویایی
آن است.
آیت اهلل اکبری مدیر پرستاری سابق بیمارستان فارابی از تمامی
کارکنان پرستاری به خاطر  7سال همکاری با وی در انجام مسئولیتیش
تشکر کرد وگفت :بزرگترین آرزویی که داشتم و در طی این سالها
پیگیری کردهام ،راه اندازی رشته کارشناسی ارشد پرستاری چشم
است که خوشبختانه با موافقت وزیر محترم به بار نشست و قرار
است از بهمن ماه سال جاری اولین گروه دانشجویان پرستاری چشم
در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شوند.
سپس شادی رضایی مدیر پرستاری جدید بیمارستان از دکتر
صدرالسادات به خاطر اعتمادی که در محول کردن مسئولیت مدیریت
پرستاری بیمارستان به وی نموده است ،تشکر کرد و گفت :این جلسه
بیشتر برای قدردانی از زحمات اقای اکبری است و اکثر اساتید و
کارکنان پرستاری طی  16سالی که از خدمتم در فارابی میگذرد با
بنده آشنایی دارند.
وی در پایان اظهار داشت :از همه همکاران عزیزم میخواهم با
صبوری و همکاری ،به بنده در بهتر کردن شرایط موجود کمک کنند
و امیدوارم در این راه از راهنماییهای ارزنده آقای اکبری نیز بهرهمند
شویم؛ از خداوند متعال میخواهم که به بنده و همه همکارانم سعه
صدر و توفیق و توان خدمت رسانی به همه بیماران را عطا نماید.
در ادامه مراسم دکتر صدر السادات رییس بیمارستان فارابی نیز از
زحمات اکبری طی سالیان مدیریت مجموعه پرستاری بیمارستان
تشکر نمود و گفت :پرستاری رکن اساسی بیمارستان است و امیدوارم
از تجارب ایشان ،در اداره امور پرستاری همچنان بهرهمند شویم.
وی همچنین از رضایی برای پذیرش مسئولیت اداره مجموعه
پرستاری تشکر نمود و تاکید کرد :اول به خودم و بعد به دوستانی که
مسئولیتی را عهدهدار میشوند تذکر میدهم باید زمان محدودی را
که هریک دراختیار داریم غنیمت بشماریم و وظیفه خود را درست
انجام دهیم.
وی تغییرات مدیریتی را در راستای بهتر شدن وضعیت موجود
دانست و خاطر نشان کرد :این تغییرات در مدیریتها نه به معنی
14
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اشکال در مدیران قبلی است نه دلیل بر عملکرد بهتر ما .مطمئنا
خدمات گذشتگان بسیار ارزشمند است و اگر بخواهیم از زحمات
آنان قدردانی کنیم باید سیستم را ارتقا دهیم و گرنه دچار خسران
شدهایم.
دکتر صدر السادات در ادامه چند توصیه به مدیر پرستاری جدید
بیمارستان کرد و گفت :پرستاری رکن اساسی هر بیمارستان و عقبه
درمان است .نباید فراموش کرد که موضوعیت وجود همه ما ارائه
خدمت مناسب به بیماران و اطرافیان آنان است .تمام تالشی که
کارکنان بیمارستان اعم از کادر بالینی و غیر بالینی انجام میدهند با
هدف ارائه بهترین خدمات به بیماران است .بیمارانی که در بدترین
حاالت جسمانی و روانی قرار دارند .باید سعی کنیم نه تنها درد
جسمانی بلکه آالم روانی آنها را کم کنیم ،با احترام با آنان برخورد
کنیم و حق و حقوقشان را حتی اگر از آن اطالع ندارند رعایت کنیم.
وی ادامه داد :دومین توصیه بنده در مورد اداره بخش پرستاری است.
آنچه شما باید به عنوان مدیر پرستاری به آن توجه ویژه کنید ،این
است که باید ضوابط در پرستاری حاکم باشد .البته در سایر بخشها
هم این قاعده باید رعایت شود .باید ضوابط یکسان اجرا شود و نباید

استثنا را قانون نمود.
دکتر صدر السادات خطاب به مترون جدید بیمارستان تصریح کرد :در
پرستاری مطابق قانون و ضوابطی که وجود دارد ،برنامهریزی کنید و
از پرسنلی که با شما کار میکنند بخواهید انجام وظیفه کنند.
رییس بیمارستان فارابی با تاکید بر استفاده از تشویق برای افزایش
انگیزه در کارکنان تاکید کرد :این تشویق تنبیه خطاکار است .سیستم
پرداختهای ما باید اصالح شود .نباید با همه یکسان برخورد شود.
کسانی که درست و با احساس وظیفه و مسئولیت بیشتری کار میکنند
باید دیده شوند .امتیاز یکسان دادن به همه ظلم است .باید افرادی
که خوب کار میکنند امتیاز بیشتری داده بگیرند تا افراد کم کار متنبه
شوند .ما قبال در بخش بیهوشی این کار را انجام دادیم و همکاران هم
خیلی راضی بودند .در پرستاری هم این کار را شروع کنید.
زیبایی لحظات کوچک را نادیده نگیریم.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید
گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پس از پایان کنفرانس هفتگی روز دوشنبه  ۲۴آبان  ۱۳۹۵گروه چشم
پزشکی مراسم معارفه مدیر گروه جدید با حضور اساتید پیشکسوت
گروه ،دکتر صدر السادات ،رییس بیمارستان فارابی؛ دکتر علیرضا
الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه؛ اعضای هیئت
علمی ،فلو شیپ ها ،دستیاران و کارکنان گروه چشم  ،معاونین و جمعی
از مسئولین و کارکنان بیمارستان فارابی در سالن آمفی تئاتر پروفسور
شمس برگزار شد.
دکتر صدرالسادات با تبریک به دکتر فخرایی به جهت انتخاب وی به
عنوان مدیرگروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،از زحمات
دکتر جباروند طی ده سال تصدی این سمت قدردانی کرد و افزود:
ایشان در این مدت در کنار زحمت فراوان ریاست بیمارستان ،همراه
با تیمشان ،معاونان محترم ،روسای بخشها واعضای هیئت علمی
باعث ارتقای هرچه بیشتر گروه چشم پزشکی و مجموعه بیمارستان
فارابی شدند و بنده به نوبه خود قدردان زحماتشان هستم و از ایشان
درخواست دارم در اداره بیمارستان و گروه چشم ما را راهنمایی کنند.
دکتر صدرالسادات در ادامه از اساتید پیشکسوت حاضر در جلسه نیز
تشکر کرد و حضور آنان را موجب دلگرمی و پشتوانه همه اعضای
خانواده فارابی در ادامه راه دانست.
وی در پایان ابراز اطمینان کرد با شایستگیهایی که همه ما در ایشان،
سراغ داریم همه با هم و در کنار هم ،بهتر از گذشته این راه پرافتخار
را ادامه خواهیم داد.
دکتر جباروند ،مدیر گروه پیشین گروه چشم پزشکی دانشگاه نیز طی
سخنانی با تبریک به دکتر فخرایی بابت تصدی سمت مدیریت گروه
چشم پزشکی دانشگاه ،از زحمات دکتر صدرالسادات که مسئولیت
برگزاری انتخابات گروه را تقبل کردند ،قدردانی نمود و ابراز امیدواری
کرد درآینده همچنان شاهد رشد و شکوفایی بیشتر بیمارستان وگروه
چشم باشیم.
دکتر جباروند تالش اساتید پیشکسوت و شاغل ،فلوشیپها ،دستیاران
و کارکنان بیمارستان فارابی را که موجب درخشش بیمارستان فارابی از
لحاظ آموزشی ،پژوهشی و درمانی شده و این بیمارستان را به عنوان
قطب علمی چشم پزشکی در کشور و منطقه معرفی نموده است را
نعمتی دانست که خداوند به همه ارزانی داشته است و ابراز امیدواری
کرد همه قدر این نعمت را بدانند.
دکتر فخرایی مدیر گروه جدید چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
دنبال آسانترین راه برای انجام کارها نباشیم.

تهران در ابتدای صحبتهای خود از حضور پیشکسوتان بیمارستان در
جلسه قدر دانی کرد و آنان را مفاخر فارابی خواند که حق معلمی بر
گردن همه دانش آموختگان فارابی دارند.
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه همچنین از یک دهه تالش و زحمت
دکتر جباروند در منصب ریاست بیمارستان و مدیریت گروه چشم
پزشکی و تیم همراهشان ،معاونین ،مسئوالن آموزش دستیاری و
مسئولین دیگر که موجب ارتقای آموزشی ،پژوهشی و درمانی گروه
چشم پزشکی شدند تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود در ادامه مسیر
همکار ،همیار و همفکر گروه باشند.
دکتر فخرایی ضمن تشکر از دکتر صدرالسادات ،رییس بیمارستان
فارابی به جهت برگزاری انتخابات و نظرسنجی گروه و امانتداری در
حفظ رای و نظر اعضای هیئت علمی صمیمانه توفیق ایشان را در اداره
بیمارستان از خداوند طلب نمود.
وی با بیان این نکته که تا زمانی که بتواند برنامههایش را پیش ببرد در
این منصب میماند ،افزود :بنده بر عهد و پیمانی که با شما بستهام استوار
خواهم ایستاد .البته ممکن است موانعی موجود باشد که مجبور باشیم
استراتژیهایمان را تغییر دهیم ولی هدف ثابت است و آن هم اهدافی
است که در جلسه گروه اعالم کردهام به تک تک آن پایبندم.
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه خطاب به دستیاران گفت :اینجا محیطی
آموزشی است؛ فلسفه وجودی همه ما تربیت دستیارانی توانمند و اخالق
مدار و تحویل آنها به جامعه است؛ لذا رسالت اصلی خود را فراهم آوردن
محیطی امن و آکادمیک برای شما میدانم تا بتوانید به تحصیل بپردازید و
از آن لذت ببرید و افراد شایستهای برای اجتماع و مردم باشید.
وی جذب هیئت علمی توانمند ،کارا و اخالق مدار را رسالت دیگر
خویش دانست و افزود :فارابی ،محیطی علمی و آموزشی است .ما با
غلیانی از استعداد روبهرو هستیم .نخبگان کشور به فارابی میآیند و
لذا خیلی خیلی مهم است که این دستیاران را به کسانی بسپریم که
خود افراد برتر و نخبههای علمی و اخالقی باشند .در تمام مراحل
عملکردیشان از صحبت کردن ،ظاهر ،رفتار و برخورد با بیمار و درمان
بیماران و غیره اسوه و الگو باشند.
دکتر هرمز شمس ،دکتر محمدصادق پیروز ،دکتر محمدرضا منصوری،
دکتر پرویز فخار ،دکتر حیدر امینی ،دکتر نسرین فکرت ،دکتر منصور
بهرامی ،دکتر علیرضا کشتکارجعفری و دکتر احمد عامری ،اساتید
پیشکسوت گروه چشم پزشکی در این مراسم حضور داشتند.
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کلینیک کم بینایی بیمارستان فارابی افتتاح شد
آیین افتتاح رسمی کلینیک کم بینایی
روزشنبه اول آبان  ۱۳۹۵با حضور دکتر
صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی؛
دکترجباروند ،مدیر گروه سابق ،دکتر
الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم
پزشکی دانشگاه و معاون پژوهشی
بیمارستان فارابی؛ دکتر صنعتکار ،قائم
مقام ریاست؛ دکتر مقیمی ،معاون آموزشی؛
رضائی ،مدیر پرستاری؛ روسای بخشها،
مسئوالن واحدها ،جمعی از اعضای هیئت
علمی و اپتومتریستهای این بیمارستان
برگزار شد.
دکتر صدرالسادات با ابراز خوشوقتی از
افتتاح این کلینیک از تمامی کسانی که
در راه اندازی آن نقش داشتهاند ،بویژه
دکتر جباروند و دکتر صنعتکار ،قدردانی
کرد و گفت :کمبود این درمانگاه واقعا در
بیمارستان فارابی حس میشد.
دکتر الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم
پزشکی فارابی نیز راه اندازی این کلینـیک
را در راستای سیاستهای دانشگاه علوم
پزشکی تهران و قطب چشم پزشکی فارابی
دانست و گفت :بحث بازتوانی ادامه درمان
بیمار محسوب میشود و طبق سیاستهای
جدیدی که ریاست محترم دانشگاه
چندی پیش اعالم کردند ،بایستی در خود
بیمارستانها انجام شود و از ارجاع بیمار
خودداری گردد.
خرمینژاد ،مسئول بخش اپتومتری ،در
ابتدای این مراسم ضمن خوشامدگویی
در بیان اهداف تاسیس این درمانگاه اظهار
داشت :گاهی بیماران درمانگاههای رتین
و گلوکوم که پروتکل درمانیشان به انتها
رسیده با کاهش بینایی برمیگشتند و ما
به دلیل نداشتن تجهیزات نمیتوانستیم
برایشان کاری انجام دهیم و خیلی از مواقع
آنها را به مراکز خارج از بیمارستان ارجاع
میدادیم و این امر ضرورت ایجاد چنین
درمانگاهی را ایجاب میکند.
این کلینیک با دارا بودن آخرین تجهیزات
آماده ارائه خدمات مشاوره و تجویز وسایل
کمک بینایی به افراد کم بینا میباشد.
کمبینایی یک کاهش بینایی دو طرفه است
که به میزان قابل مالحظهای عملکرد بینایی
فرد را مختل میکند و نمیتوان آن را با
روشهای متعارف پزشکی و جراحی و
تجویز وسایل اپتیکی مانند عینک یا لنزهای
تماسی به میزان کافی اصالح نمود.
طبق تعریف  ،NEIفرد کم بینا به فردی
اطالق میشود که دید چشم بهتر با بهترین
16
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تصحیح اپتیکی ،کمتر از  ۰.۵یا ۲۰/۴۰باشد.
اکثر این افراد در فعالیتهای عادی روزمره
مثل تماشای تلویزیون ،مطالعه ،خواندن

مثل ارزیابی دید دو چشمی ،بررسی عیوب
انکساری و عینک بیمار  ،تصمیم گیری
نهایی صورت می گیرد .بخش دیگر شامل

روزنامه و نوشتن دچار مشکل هستند.
خرمی نژاد مشکالت هنگام تولد؛ صدمات؛
سالخوردگی و عوارض جانبی بیماری ها را
از علل کم بینایی معرفی کرد و افزود :مثال
در آلبینیسم ،گلوکوم مادرزادی ،نقایص
عصب اپتیک یا اختالالت مادرزادی شبکیه
با کاهش بینایی روبه رو هستیم.
وی افزود :از طرفی تغییرات برخی از
بیماری ها وابسته به سن است و کاهش
بینایی به مرور زمان تشدید می شود؛ در
این افراد با پروتکل های درمانی رایج نظیر
جراحی ،عینک و لنزهای تماسی ،قابلیت
اصالح مناسب بینایی وجود ندارد و بایستی
برای افزایش کمی و کیفی بینایی از وسایل
کمکی استفاده نمود.
خرمی نژاد تاکید کرد :باید توجه داشت
که خدمات كم بينايي علت ايجاد كننده
مشكل بينايي را درمان نمي كند و جانشين
ساير درمان هاي همزمان مانند ليزر ،دارو و
جراحي نمي گردد .بلكه باعث می شود فرد
از باقيمانده بينايي موجود حداكثر استفاده
را ببرد.
مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی
در بخشی از سخنانش فعالیت های
کلینیک این بیمارستان را شامل دو دسته
خدمات دانست و گفت :یکسری از این
خدمات شامل تعیین و تجویز تجهیزات
کمک بینایی است که بعد از معاینه کامل
چشم پزشکی و معاینات کامل اپتومتری

خدمات آموزش و مشاوره است که به
فرد کم بینا کمک میکند ،وسیله تجویز
شده را بهتر بشناسد و نحوه استفاده از
آن را بداند .یا در مورد تجهیزات شهری
مثل کاشی های برجسته پیاده روها یا چراغ
های راهنمایی و ...آموزش هایی به آنان
داده می شود.
وی یکی از ویژگی های کلینیک فوق را
امکان استفاده از وسایل کمک بینایی قبل
از خرید دانست و گفت :افراد می توانند
از وسیله تجویز شده استفاده و پس از
رضایت کامل اقدام به تهیه و خرید نماید.
خرمی نژاد در مورد وسايل کمک بينايی
که در این کلینیک تجویز می شود نیز
گفت :این وسایل شامل انواع تلسکوپ ها
با فوکوس های متفاوت برای استفاده در
فواصل مختلف ،تجهیزات مورد استفاده برای
بزرگ نمایی دید نزدیک مثل مگنی فایرها و
ذره بین ها ،انواع فيلترها؛ لنزها و منشورها
که در بیماران دارای نقص بینایی خاص و
محدودیت میدان بینایی تجویز می شود.
به گفته خرمی نژاد قیمت وسایل موجود در
این کلینیک غالبا بین ۲۰۰تا ۶۰۰هزار تومان
است که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند.
وی افزود :متاسفانه خدمات توانبخشی من
جمله خدمات همیشه از لحاظ سیاست های
تعرفه گذاری و حمایت های بیمه ای مظلوم
واقع می شوند و جایگاه خوبی در نظام
سالمت کشور ندارد که به نظرم باید در
این زمینه تجدید نظری صورت گیرد.

نگذاریم دیگران ما را تا سطح خودشان پایین بکشند.

میراث و خاطرات
 در چه سالی و در كجا به دنیا آمدید ودوره کودکیتان چگونه گذشت؟
حسن رجبیرستمآباد در شهریورماه  1343در
شهرری به دنیا آمدم ،دوران کودکیام همانند
دیگر همساالنم گذشت؛ از آنجا که شهرری
یک شهر مذهبی است ،ما بیشتر در برنامههای
مذهبی شرکت داشتیم و در سال  1363در
همانجا دیپلمم را گرفتم.
 از خانوادهتان بگویید؟ چند فرزند داریدو به چه کاری مشغولند؟
 6برادر و  2خواهریم و من فرزند بزرگ
خانواده هستم؛ همه آنها در شهرری سکونت
دارند .خودم  2فرزند دارم؛ یک پسر که در
بیمارستان فارابی مشغول به کار است و
دخترم که دانشجوی رشته روانشناسی است.
همسرم نیز خانهدار است و در فعالیتهای
مذهبی شرکت دارد.
 از چه سالی وارد بیمارستان فارابیشدید و در کدام قسمتها مشغول بودید؟
ابتدا در دانشکده پرستاری مسئول خدمات
بودم (تقریبا  12سال) و از سال  1378وارد
بیمارستان فارابی شدم .ابتدا چند ماه در
کتابخانه بودم ،بعد با تشخیص مدیر وقت
(آقای موسوی) به واحد ترخیص رفتم
(حدود  17سال) و چند ماه بعد با تشخیص
همکاران واحد و مدیر بیمارستان ،مسئول
واحد درآمد شدم چون نسبت به مسائل مادی
خیلی احساس مسئولیت داشتم و تجربیات
زیادی نیز در این زمینه کسب کرده بودم.
ما در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران
اولین واحد بودیم که توانستیم با همکاری و
پشتکار واحدهای درآمد ،ترخیص و فناوری
اطالعات ،برنامهای در جهت سهولت در
ترخیص بیماران تنظیم کنیم (در حدود 3
سال به طول انجامید) و هم اکنون میتوانیم
روزانه حدود  250ترخیص داشته باشیم.
کسی که در واحد ترخیص کار میکند باید
احساس مسئولیت باالیی داشته باشد ،راضی
بودن بیماران و طرز رفتار در ترخیص خیلی
مهم است؛ اگر قبول کردی باید پای کار
باشی و باید در جهت اهداف بیمارستان
فارابی برنامهریزی کنیم؛ بیمارستان فارابی
سه شیفت عمل جراحی دارد ،بنده 95
درصد روزهای تعطیل سرکار بودم ،همیشه
به همکارانم گفتم طوری کار کنید که وقتی
خواستید از بیمارستان خارج شوید هیچ چیز
باقی نمانده باشد.
دکتر جباروند ،رییس سابق بیمارستان،
و مدیرانی که بودند خیلی لطف داشتند
و خیلی از مسائل و پروندههایی که مورد
داشتند را به صورت تلفنی حل میکردند.

گفتوگو با حسن رجبی
ترخیص واحدی بود که با تمام واحدهای
درمانی (بخش ،درمانگاه و اتاق عمل) در
ارتباط بود و تمام پرسنل اعم از خدمات
تا اساتید همه با ما در ارتباط بودند؛ من
با تمام پرسنل صمیمی بودم همه را به نام
کوچک میشناختم و ارتباط کاری ما بیشتر
با پروندهها بود.
 شما رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدسبودید ،دوران جنگ چگونه بود؟ خاطرهای
از این دوران دارید؟
بله .من وظیفه خود میدانستم و صحیح نیست
که در مورد آن صحبت کنم .من در زمان
جنگ به عنوان فرزند این آب و خاک وظیفه
داشتم و حاال که تمام شده لزومی ندارد،
دربارهاش صحبت
کنم .هیچوقت هم
پیگیرش نبودم؛ در
زمان دکتر مخترع،
ایشان خواستند که
من پیگیر شوم ولی
من دوست نداشتم،
خاطرات جنگ خیلی
خوش نیست ،من
در عملیات بدر در
جزیره مجنون لشکر
عاشورا سرباز بودم،
شهید باکری فرمانده
لشکر ما بود که در
اتاق جنگ درباره
عملیات صحبت میکردند و من آن زمان
ایشان را نمیشناختم؛ بعدها شهید باکری
اسوه شد و بهترین خاطره من دیدن شهید
باکری بود که شهید واال مقامی بود.
 آيا به كارهاي فرهنگي و هنري هم عالقهداريد؟
بله .کارهای فرهنگی و مذهبی زیاد انجام
میدهم ولی هنری نه .برنامه زیارت عاشورا
در بیمارستان را خیلی دوست داشتم و
خودم هم در برگزاری آن تالش میکردم و
همیشه سعی میکردم پایدار باشد.
 اهل ورزش هستید؟بله .در تیم فوتبال بیمارستان هم عضو
بودم ولی به دلیل مشغله کاری واحد خیلی
نمیتوانستم شرکت کنم.
 خوشبختی را در چه میبینید؟خوشبختی در تن سالم است و سالمتی
بزرگترین نعمت است ،چه در دوران
جوانی و چه در پیری.
چو عضوی به درد آورد روزگار /دگر
عضوها را نماند قرار
 -سفرهای زیارتی داشتید؟

بر اساس ظاهر آدمها قضاوت نکنیم.

بله .الحمدا ...سفر زیارتی زیاد داشتم؛ هم خودم
و هم خانوادهام ،در سفر حج دخترم هم بود.
 بهترين دوران زندگيتان چه زمانی بود؟دوران کاری بود .جوهر مرد کار است؛ دوران
جوانی تا میانسالی بهترین دوران کاری است،
کار آدمی را وادار به سحرخیزی میکند و
باعث میشود که احساس مسئولیت داشته
باشید و همچنین کسب درآمد کنید.
 دوره بازنشستگی را دوست دارید؟ برایبازنشستگیتان چه برنامهای دارید؟
فعال برنامهای ندارم .دوست ندارم دوباره کار
کنم چون هر کاری که بخواهی شروع کنی
باید از صفر شروع کنی و بعد از  50سال
سن واقعا سخت است؛ بیشتر به برنامههای

مذهبی فکر میکنم.
 یک خاطره از دوره خدمتتان برایمانتعریف کنید.
بیمارستان محل درد است ،خاطرات خوش
در آن کم است .بهترین خاطراتم مربوط به
سفرهایی بود که با همکاران میرفتم ،خیلی از
مسائل کاری هم در همین سفرها حل میشد.
 نشريه نداي فارابي را میخوانید؟ نظرتانچیست؟
بله؛ میخوانم .گزارشهایی که دارد خیلی مفید
است ،هم از نظر علمی و هم از نظر آشنایی
سایر پرسنل در واحدهای مختلف؛ نسبت به
روزهای اول خیلی پیشرفت کرده است .نشریه
ندا در سطح دانشگاه هم میتواند موفق باشد
و امیدوارم آنقدر گسترش پیدا کند که در
کیوسک روزنامهفروشیها هم دیده شود.
 حرف آخر ...سالمتی برای همکاران ندای فارابی و سایر
همکاران ،همه پرسنل بیمارستان فارابی واقعا از
جان و دل مایه میگذارند .برای همه آرزوی
سالمتی دارم.
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صدا ی شما
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صفحه به دلنوشت
ههای شغلی شما
اخت
صاص دارد؛ از م
سائل و مشکالت
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ی خود بنویسید،
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د و انتقاد کنید؛
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و
ا
می
د
واریم مسئوالن
محترم پاسخگو
شن
با د
و رسیدگی کنند.

قابل توجه
همکاران محترم
شماره  09217914157از سوی رییس محترم بیمارستان برای
ارتباط با شما عزیزان در نظر گرفته شده است ،همکاران
محترم میتوانند مشکالت شغلی ،پیشنهادها و انتقادهای خود
درباره بیمارستان را با ایشان در میان بگذارند.

به کجا چنین شتابان؟!

فارابی13:59:59 -
عکس از :دکتر سیدفرزاد محمدی

سقوط درختان
وزش بادهای تند و بارش برف موجب
سقوط درختان در تمامی معابر میشود؛
درختان بیمارستان نیز به دلیل سستی
خاک باغچهها و بعضا آفت زدگی درختان
در معرض سقوط هستند که گاهی نیز
شاهد افتادن و خسارت وارد کردن آنها به
خودروها بودیم؛ لطفا فکری برای پیشگیری
از خسارات احتمالی کنید.
امضا محفوظ
18
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کیفیت غذا بهتر شده است
کیفیت غذا نسبت به سابق بهتر شده است؛
برنج وضع مطلوبی پیدا کرده و از این بابت
از همکاران واحد تغذیه تشکر میکنیم .اگر
کمی هم در تهیه خورشت دقت شود و از
میزان چربی آن کاسته شود ،بسیار خوب
است.
جمعی از کارکنان بیمارستان

از کارانه خبری نیست!
این روزها همکاران پس از احوالپرسیهای
روزمره با هم ،معموال یک سوال مشترک
را از هم میپرسند« :از کارانه خبری
نیست؟» پسندیده است که مسئوالن محترم
بیمارستان ،پرسنل را از دالیل تاخیر چند
ماهه در پرداخت کارانه مطلع نمایند و با
توجه به پرداخت با تاخیر حقوق تمهیدی
بیندیشند تا کارانه با تاخیر کمتری به دست
پرسنل برسد.
جمعی از کارکنان بیمارستان

گذرگاه خطرناک
خودروها در خیابان کارگر در قسمت
جنوب میدان قزوین بسیار بی احتیاط و با
سرعت عبور میکنند؛ اگر امکان داشته باشد
مسئوالن بیمارستان با مسئوالن شهرداری
منطقه یا راهنمایی و رانندگی مذاکرهای
داشته باشند تا با نصب سرعت گیر یا چراغ
راهنمایی از میزان خطر برای عبور عابران از
جمله کارکنان بیمارستان بکاهند.
جمعی از کارکنان بیمارستان

بازسازی پارکینگ
قسمتی از پارکینگ مسقف نیست ،در
صورت امکان همه قسمتها مسقف شود
تا خودروها از بارش باران و برف در فصل
سرما در امان بمانند.
امضا محفوظ

درگیر گذشته نباشیم.

هنـر تـرک شـغل

http://motamem.org

برای همه ما پیش آمده یا میآید که بخواهیم محل کار فعلی خود را
ترک کنیم؛ شاید از حقوق و مزایای خود ناراضی باشیم ،شاید هم
از سختی کار و بعید هم نیست که همکارانی داشته باشیم که حتی
گرسنگی و در خانه ماندن هم ،به دیدن روی نازنین آنها میارزد.
معموال در چنین شرایطی هرگز به این فکر نمیکنیم که شاید روزی
بخواهیم به محل کار خود برگردیم؛ به هر حال دنیای کار کوچک
است و دیر یا زود دوباره با هم روبهرو میشویم .معموال خیلی از
ما در این شرایط ،عمدا یا سهوا پلهای پشت سر خود را خراب
میکنیم.
هنر ترک شغل ،چنان هنر مهمی است که اکثر نشریات دنیا به آن
پرداختهاند .فوربس مینویسد« :چگونه برویم که بتوانیم برگردیم؟»
بیزینس نیوز از روشهای هوشمندانه ترک شغل صحبت میکند .یو
اس نیوز ،از اصول ترک محترمانه و مودبانه شغل میگوید .هیدر
هومان هم به طور اختصاصی در مورد ترک نخستین شغل صحبت
میکند.
• توجه داشته باشید که هزینه استعفا را برای خودتان کاهش دهید.
استعفا به هر حال هم برای کارمند و هم برای شرکت ،هزینه دارد.
هزینه استعفا برای کارمند ،زمانی است که باید برای جستجوی کار
جدید بگذارد؛ همچنین دل بریدن از مجموعهای که برای آن زحمت
کشیده است.
تحمل ریسک و دشواریهای آشنایی با محیط کار جدید هم از
جمله هزینههای اوست .استعفا برای سازمان هم هزینه دارد .باید
به دنبال همکار جدید بگردد .احتماال برای آموزش همکار قبلی
هزینههای زمانی و مالی زیادی شده .کارمند قبلی با مشتریان و
همکاران ارتباطهایی را شکل داده که باید همه از اول ساخته شوند.
معموال ما در زمان ترک یک شرکت ،به دلیل نارضایتی ،بیشتر به
دنبال افزایش هزینههای شرکت هستیم تا کاهش هزینههای خودمان.
شاید خیلی از ما ناراحت نشویم که کار سازمان زمین بماند یا اینکه
الاقل وقتی میبینیم در جستجوی همکار جدید دچار مشکل هستند،
برای لحظاتی -هر چند کوتاه -در دلمان احساس رضایت کنیم.
ما فراموش میکنیم که در چنین تصمیمهایی ،مهم این است که سود
خودمان را حداکثر و هزینههای خودمان را حداقل کنیم .ایجاد بار
هزینه برای دیگران ،جز ارضای کوتاه مدت حس انتقام ،حاصلی
نخواهد داشت .ضمن اینکه در بلندمدت میتواند به شکلهای
مختلف برای خودمان دردسر ایجاد کند.
• تشکر کنید .بعید است تمام روزها و ماهها و سالهایی که در محیط
کار هستید ،لحظات تلخ و نامطلوبی را تجربه کرده باشید؛ به هر
حال لحظات خوب ،تجربههای خوب و فرصتهای خوب هم بوده
است؛ از کسانی که در محیط کار بودهاند ،تشکر کنید .برای شکایت
کردن همیشه فرصت هست؛ اعتراضهایی که در فضای ملتهب
استعفا مطرح میشوند ،جدی گرفته نمیشوند .خاصیتی هم ندارند.
به بدترین شکل ممکن هم پاسخ داده میشوند یا مورد بیتوجهی
قرار میگیرند .با تشکر کردن چه به صورت شفاهی و چه در نامه
استعفا احساس خوبی باقی میماند.
• زمان استعفا ،زمانی نیست که تمام خشم فروخورده خود را خالی
وقتمان را تلف نکنیم.

کنید .زمانی است که تصویری از حرفهای و پخته بودن خودمان
در ذهن اطرافیان ایجاد کنیم؛ به هر حال ،پس از ترک سازمان،
حرفهای مختلفی از ما نقل خواهد شد .این حرفها میتوانند
آخرین اسرار شخصی مدیریت باشند که ما افشا کردهایم یا میتوانند
نقل قولهایی از برخورد آرام و پخته ما باشند یا حتی اصالحیهای
بر قضاوتهای قبلی.
• اگر به هر دلیل ،آینده شغلی خود را در آن مجموعه نمیبینید،
زمانی که در موقعیت خوب هستید ،سازمان را ترک کنید .اگر
مجموعه خود را دوست ندارید و فکر میکنید که میخواهید دیر یا
زود آنجا را ترک کنید ،تا آخرین لحظه ممکن ،در آنجا نمانید :زمانی
که مجموعه به هم میریزد ،مشکالت مالی جدی میشود .تنشها
افزایش مییابد و همه به دنبال مقصری هستند که زودتر مجموع ه را
ترک کند شاید جا برای کار و زندگی دیگران بازتر شود!
به خاطر داشته باشیم که یکی از نامطلوبترین توضیحات در مورد
گذشته شغلی میتواند این باشد که« :دیگر پروژه تمام شده بود و به
من نیاز نداشتند» .یا اینکه« :دیگر نمیتوانستند حقوق من را بدهند».
تینا نیکوالی ،به شوخی میگوید« :اگر مدیر اداری هستید و قرار به
تعدیل کارکنان است ،خودتان را به عنوان آخرین نفر تعدیل نکنید!
آنها یک سازمان بزرگ را ترک کردهاند و شما یک اتاق خالی را!»
• حرفهای برخورد کنید .روند رسمی را طی کنید .اگر قرار است
فرم هایی امضا شود .اگر قرار است مدارکی تحویل شود .اگر قرار
است به نفر بعدی آموزشهایی داده شود .هیچ زمین ه شغلی وجود
ندارد که در کمتر از دو هفته بتوان آن را به صورت کامل رها کرد.
زمینههایی هم وجود دارند که ممکن است دوران گذار و تحویل به
نفرات بعدی ،بیش از یک سال طول بکشد.
از اصول دیگر حرفهای بودن این است که در مورد استعفا همیشه
اول با سرپرست مستقیم خود حرف بزنید و بعد به سراغ مدیران
باالتر یا واحد اداری بروید .این کار ،جدای از حرفهای بودن ،حداقل
رفتار دوستانه دو همکار با هم است .ضمنا مراقب باشید که در تنظیم
نامه استعفا جمالتی را بنویسید که سالها بعد از دیدن دوبار ه آنها
احساس بدی پیدا نکنید.
• تا آخرین لحظ ه کار در سازمان ،روی کارتان متمرکز بمانید؛ با
همان دقت همیشگی کارتان را انجام بدهید .در مورد کار بعدیتان
و اینکه آنجا چه موقعیتی و چه حقوق و مزایایی خواهید داشت
صحبت نکنید .هیچوقت این حس را به اطرافیان خود ندهید که به
خاطر کار بهتر در حال ترک کار هستید .احساس کسانی که باید آنجا
ادامه بدهند بد میشود .حس مدیر شما هم خوب نخواهد بود .شما
تا آخرین لحظه عضو این مجموعه هستید .دقیقا تا آخرین لحظه.
در پایان نامه استعفا را روی میز میگذارید ،میز کار خود را جمع
میکنید و کشوهای خود را برای آخرین بار بررسی میکنید و
کاغذها را بر میدارید .فایلهای شخصی را از روی رایانه پاک
میکنید ،کتابهایی را که آورده بودید میبرید.
اگر کمی پول شخصی برای استفاده در شرایط خاص همیشه در
کشوی کنار دستتان داشتید ،ان را داخل کیفتان میریزید یا
میبخشید و از در شرکت بیرون میآیید.
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در مورد کمخونی فقر آهن
چه می دانید؟

آموزش سالمت
انتخاب از :زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت

کمبود آهن یکی از شایعترین اَشکال سوء
تغذیه است %50 .از کمخونیها ناشی از
کمبود آهن است.
دالیل کمخونی فقر آهن چیست؟
 بارداری دوران سریع رشد (شیرخوارگی -بلوغ) از دست رفتن خون از بدن به دلیل عادتماهیانه یا خونریزی به دلیل اعمال جراحی،
جراحت ،خونریزی دستگاه گوارش و غیره).

به دلیل از دست دادن خون به طور ماهیانه.
 کودکان ،بویژه کودکان  6ماه تا  3سال بهدلیل رشد سریع و دریافت ناکافی آهن از
طریق رژیم غذایی.
 کودکان یک تا  5سالی که بیشتر از 3لیوان شیر در روز می خورند.
روشهای پیشگیری از کم خونی فقر
آهن
 -برخی از انواع کمخونی ها قابل پیشگیری

 جذب آهن گوشت ،مرغ ،ماهی  2تا 3برابر آهن موجود در گیاهان است.
 مقدار آهنی که از غذاهای گیاهی جذبمی شود ،بستگی به انواع دیگر غذاهایی
دارد که در همان وعده مصرف می شود.
 غذاهای حاوی آهن (گوشت ،مرغ وماهی) جذب آهن غذاهای حاوی آهن
گیاهان را افزایش می دهد.
 -خوردن کمی گوشت همراه با سایر منابع

 دریافت ناکافی آهن از مواد غذایی. جذب ناکافی آهن موجود در مواد غذایی.عالئم کمخونی چیست؟
 خستگی. رنگ پریدگی. کاهش توان فعالیت. تنگی نفس غیر معمول هنگام ورزش. ضربان سریع قلب. سر درد. دستها و پاهای سرد. کاهش عملکرد در کار یا مدرسه. قاشقی شدن ناخنها.ترک خوردگی گوشه لب ها.چه کسانی در معرض این نوع کم
خونی هستند؟
 زنان باردار. -دختران نوجوان و زنان در سنین باروری

هستند ،مانند کمخونی هایی که به رژیم
غذایی مربوط می شوند.
 برای جلوگیری از کم خونی فقر آهنباید غذاهای حاوی آهن مصرف کرد.
غذاهای غنی از آهن کدام است؟
 جگر و سایر گوشتها (مرغ ،ماهی وگوشت قرمز).
 خشکبار (آلو ،زردآلو ،کشمش ،خرما وغیره).
 انواع مغزها (پسته ،گردو ،بادام و غیره). سبزیهای با رنگ سبز تیره (اسفناج،بروکلی و غیره).
 حبوباتچگونه میتوان جذب آهن را افزایش
داد؟
آهنی که از رژیم غذایی ،جذب بدن
می شود به عوامل مختلفی بستگی دارد:

آهن کمک می کند که آهن بیشتری از این
غذاها جذب شود.
 غذاهای حاوی ویتامین ث (مثل انواعمرکبات ،گوجه فرنگی و غیره) جذب آهن
غیر هم را در صورتی که در یک وعده
مصرف شوند ،افزایش می دهد.
 موادی مانند :پلیفنلها ،فیناتها و کلسیم کهاجزای بعضی از غذاها و نوشیدنیها مانند:
چای ،قهوه ،غالت کامل ،حبوبات ،شیر و
سایر لبنیات هستند ،جذب آهنِ غیر ِهم را اگر
در یک وعده مصرف شوند کاهش میدهد.
 کلسیم ،حتی جذب آهن ِهم را نیز اگردر یک وعده مصرف شوند کم می کند .با
این حال در مورد افراد سالمی که رژیم
غذایی متنوعی مصرف می کنند این مقدار
ممانعت از جذب آهن توسط این مواد
معموال نگران کننده نیست.
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لباس وسیله جلب توجه نیست.

کلینیک زیبایی

دکتر فرزاد پاکدل -معصومه قالچوقی
فوق تخصص جراحی پالستیک و ترمیمی چشم -پرستار کلینیک زیبایی

Botulinum Toxin

بوتولونیم توکسین یک داروی تزریقی است که میتواند تمامی ماهیچههای
ارادی و غیر ارادی را فلج کند؛ از این خاصیت در درمان بیماریهایی نظیر
گرفتگی ماهیچهها در چشم ،صورت و گردن ،حنجره و مری استفاده میشود.
در اعمال زیبایی برای از بین بردن چین و چروکهای پیشانی و خط اخم،
خطوط اطراف چشم و لب و خط خنده کاربرد دارد .همچنین با تزریق این دارو
به روش خاص میتوان کنارههای ابروها را به سمت باال برد که برای بسیاری
افراد مطلوب است؛ از کاربردهای دیگر آن می توان به درمان بیماران مبتال به
( Hyper- hidrosisپرعرقی) و نیز میگرن مزمن اشاره کرد.

موارد منع مصرف:
 -1کسانی که حساسیت به این دارو دارند.
 -2بارداری و شیردهی.
 -3ابتال به برخی بیماریهای عصبی و روانی.
 -4مصرف برخی داروها بخصوص برخی داروهای قلبی.
 -5کسانی که بیماریهای عفونی و التهابی فعال در صورت و اطراف آن دارند.

مراقبتهای پس از تزریق:
 -1محل تزریق را نباید ماساژ داد.
 -2روی محل تزریق کیسه یخ گذاشته شود.
 -3در صورت احساس درد مسکن مصرف شود.
توجه :اثر داروی بوتاکس پس از  2تا  3ماه از بین میرود که پس از این مدت نیاز
به تزریق مجدد میباشد.
نکته :تاثیر دارو پس از  2تا  5روز بعد از تزریق مشاهده میگردد.

نکات کاربردی:
 -1در موارد تزریق اطراف چشمها ،انتشار از محل تزریق به سمت عضالت اطراف چشم
میتواند سبب افتادگی پلکها و ضعف یک یا چند عضله حرکت دهنده چشم گردد که
باعث دو بینی میشود.
خوشبختانه این عارضه در کمتر از یک درصد موارد تزریق اتفاق میافتد و گذرا است.
استفاده از قطره  apraclonidineبه طور موقت در موارد افتادگی ضعیف پلک کاربرد دارد.
 -2گاهی در افرادی که به طور منظم تزریق این دارو را انجام دادهاند ،ماندگاری اثر دارو
بیش از  3ماه به طول میانجامد.
 -3تزریق این دارو در مورد خطهای استاتیک (خطوطی که بدون انقباضها دیده میشوند)
تاثیر کمتری دارد.
 -4بروز آلرژی بسیار نادر است و بیشتر در مواردی که از مارکهای تقلبی و غیر استاندارد
استفاده گردد ،دیده میشود.
 -5داروی فوق در واقع یک سم بسیار قوی است و کار با آن بایستی منحصرا توسط
پزشکان آموزش دیده و آشنا با تکنیکهای صحیح تزریق و مسلط به آناتومی دقیق صورت،
انجام شود.
سعی کنیم خودمان باشیم.
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چای سبز
چای سبز نوعی چای است که از جوانهها
و گلبرگهای تازه گیاه چای به دست
میآید .در فرایند تولید این چای اکسایش
بسیار کم صورت میپذیرد .چای سبز انواع
مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد .نوع
ژاپنی آن به اوچا معروف است.
خواص دارویی و فواید
چای سبز را به دلیل داشتن موادی مانند
کاتچین ضد سرطان و آنتیاکسیدان دارای
خواص دارویی مفید میدانند که نسبت به
آنتیاکسیدانهای معروفی چون ویتامینهای
 Cو  Eبسیار قویتر عمل میکند( .میزان
کمتری کافئین دارد  ۲۰تا  30و کمتر
مضر است) بهتازگی عالوه بر مردم چین،
چای سبز در بسیاری از کشورهای جهان
طرفداران فراوانی یافته است .دلیل اصلی
این استقبال ،آشنایی مردم دیگر کشورها با
خواص درمانی این نوع نوشیدنی است.
هرچند در مواردی توصیه و پیشنهاد مردم
به یکدیگر عامل اصلی مصرف برخی مواد
غذایی یا نوشیدنیها است اما در مورد
چای سبز عالوه بر توصیه دهان به دهان،
پژوهشگران نیز خواص دارویی آن را تایید
کردهاند .نوشیدن روزانه  ۳تا  ۴فنجان چای
سبز مانع از ابتال به بسیاری از بیماریها
میشود .فهرست چند مورد از دالیل اصلی
مصرف چای سبز از دیدگاه پژوهشگران به
این شرح است:
• چای سبز و سرطان
نوشیدن چای سبز را عاملی برای
جلوگیری از ابتال به سرطان میدانند ،چرا
که میزان آنتی اکسیدانهای موجود در
آن  ۱۰۰برابر تاثیرگذارتر از ویتامین  Cو
 ۲۵برابر تاثیرگذارتر از ویتامین  Eاست.
(توجه کنیم که ویتامین  Cو  Eبه عنوان دو
آنتی اکسیدان مهم مطرح هستند)؛ به این
ترتیب با نوشیدن چای سبز و دریافت آنتی
اکسیدان ،بدن در مقابل ابتال به سرطان
مصون میشود.
• چای سبز و جوانی
چای سبز را به عنوان داروی ضدپیری
( )Anti - Agingمیشناسند .دلیل اصلی آن
وجود میزان قابل توجهی آنتی اکسیدان
بویژه آنتیاکسیدانهای موثر در حفظ
شادابی و جوانی موجود در چای سبز
است .آنتیاکسیدانها یکی از شاخصترین
عوامل برای حفظ سالمتی و شادابی
سلولهای بدن ،با به تعویق انداختن شروع
روند پیری سلولها هستند.
• کاهش وزن و چای سبز
با نوشیدن چای سبز ،متابولیسم (سوخت و
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ساز) چربیهای بدن تسریع میشود.
• پوست و چای سبز
آنتیاکسیدانهای موجود در چای سبز،
سلولهای پوست را در مقابل آسیبها
بویژه رادیکالهای آزاد ،یکی از عوامل
ایجاد سرطان و افتادگی و آسیب به
پوست ،محافظت میکند.
• استخوانها و چای سبز
درصد باالی فلوراید چای سبز ،عمدهترین
دلیل تاثیر مثبت آن بر استخوانها است؛
به این ترتیب درصد باالی فلوراید در
چای سبز میتواند استخوانها و دندانها
را در مقابل آسیب بویژه پوسیدگی و پوکی
محافظت کند.
• کلسترول و چای سبز
یکی دیگر از اثرات مثبت چای سبز،
کاهش قابل توجه میزان کلسترول خون
است؛ بویژه آنکه چای سبز باعث کاهش
میزان کلسترول بد و افزایش میزان
کلسترول خوب میشود .این تاثیر نه تنها
میزان کلسترول بدن را در حد متعادل نگه
داشته و میزان کلسترول خوب را افزایش
میدهد ،بلکه مانع از بروز سکته قلبی و
سایر بیماریهای قلبی عروقی میشود.
• ذخیره گلوکز و چای سبز
چای سبز مانع از ذخیره گلوکز در
سلولهای چربی میشود؛ به این ترتیب
میتوان از نوشیدن چای سبز ،کنترل میزان
مصرف کربوهیدراتها (قندها) و ورزش
مداوم ،به عنوان مثلثی برای حفظ سالمتی
و تناسب اندامها نام برد.
• آلزایمر و چای سبز
چای سبز فعالیت سلولهای مغز بویژه
بخشهای مربوط به حافظه را تقویت و
تحریک میکند؛ از طرفی چای سبز باعث
کاهش میزان «استیل کولین» در سلولهای
مغز و با این حرکت مانع از تخریب
سلولهای مغز و بروز بیماری آلزایمر
میشود.
• پارکینسون و چای سبز
آنتی اکسیدانهای موجود در چای سبز
مانع از تخریب سلولهای مغز میشوند که
عامل اصلی بروز بیماری پارکینسون است؛
به عبارتی آنتی اکسیدانهای چای سبز با
به تعویق انداختن قرار گرفتن سلولهای
مغز در فاز پیری و فرسودگی باعث کاهش
ابتال ابتال به پارکینسون میشوند.
• بیماریهای کبدی و چای سبز
نوشیدن چای سبز باعث از بین رفتن
رادیکالهای آزاد ایجاد شده توسط
چربیهای موجود در کبد میشود .این

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه
عملکرد مثبت ،مانع از بروز بیماریهای
کبدی بویژه سرطان کبد میشود.
• مسمومیت غذایی و چای سبز
کاتچین موجود در چای سبز باعث از بین
بردن باکتریهای مولد مسمومیت غذایی
یا سم تولید شده توسط این باکتریها
میشود.
• چای سبز و قند خون
با افزایش سن میزان قند خون باال میرود
اما پلیفنلها و پلی ساکاریدهای موجود در
چای سبز باعث کاهش قند خون میشود.
اگرچه برخی پژوهشگران نوشیدن چای
سبز را به افراد مسن توصیه میکنند اما
برخی دیگر معتقدند نوشیدن چای سبز در
جوانی باعث کنترل میزان قند خون ،پیش
از رسیدن به سن کهولت میشود.
• آسم و چای سبز
تئوفیلین موجود در چای سبز در حکم
داروی مخدری است که باعث آرامش و
رفع التهاب و حساسیت دستگاه تنفس
(بافتهای آسیب دیده) میشود؛ از این
رو نوشیدن چای سبز برای افراد مبتال به
آسم یا افرادی که به دلیل مشاغل ویژهای
که دارند (مثل کارگران کارخانههای
سیمان) یا در مناطق خاصی زندگی
میکنند (ساکنان مناطق سردسیر) توصیه
میشود.
• استرس و چای سبز
ترکیبی موسوم به «ال تیانین» موجود
در چای سبز که نوعی اسید آمینه است،
خاصیت آرام بخشی داشته و میتواند
حالت تنش ،افسردگی و استرس و هیجان
را از بین ببرد.
• حساسیت و چای سبز
اپی گالوکاتچین گاالت ( )EGCGترکیب
ضد حساسیتی است که به وفور در چای
سبز وجود دارد .این ترکیب با تاثیر بر
سیستم ایمنی بدن ،بدن را در مقابل
حساسیتها مقاوم میکند.
مضرات چای سبز
به خاطر داشتن کافئین ،جلوگیری از
جذب مواد معدنی مخصوصا آهن میکند.
خانمهای باردار ،شیرده و افرادی که
ناراحتی اعصاب دارند و آنهایی که ضربان
قلبشان نامنظم است ،بهتر است در مصرف
آن زیاده روی نکنند .مصرف این چای
همچون چای سیاه به همراه غذا جذب
روی ،آهن و کلسیم را کاهش میدهد.
زیادهروی در مصرف این چای میتواند
باعث دفع زیاد آب از بدن و خشکی
مدفوع و یبوست شود.

عادت کنیم که همیشه خود را سرحال نشان دهیم.

مهارت اهی زندگی

نظم آموزی

در شماره پیشین اصول اولیه نظم آموزی به کودکان را با هم
خواندیم و با موارد مورد نیاز برای آموزش نظم به کودکان آشنا
شدیم؛ اینک در ادامه بحث درباره اقتدار والدین و راهکارهای
افزایش آن سخن خواهیم گفت.
مواردی که اقتدار والدین را کاهش میدهد:
 -1بگو مگو کردن و سر و کله زدن با کودک
 -2بی احترامی به کودک
 -3رفتار خشن
 -4به کار بردن واژههایی مثل فوری ،همین
االن و...
 -5توقع زیادی از کودک
 -6مجازاتی که قادر به اجرای آن نیستید.
 -7قولی که به کودک میدهید را اجرا نکنید.
 -8مجازاتی را که گفته اید اعمال نکنید.
راهکارها
 برنامهریزی:کارهای تکراری روزمره به بچهها کمک
میکند تا بدانند از آنها چه انتظاری داریم .اگر
برنامه مشخصی نداشته باشیم کودک به این
نتیجه میرسد که هر کاری را در هر زمانی
میتواند انجام دهد؛ البته برنامهریزی نباید
شکل پادگانی به خودش بگیرد و همینطور
برنامهها را از قبل به کودک خود بگویید و
فرصت کافی در اختیارش بگذارید چون
عجله و شتاب معموال درگیری ایجاد میکند.
 فضاسازی و دستهبندی وسایل:قفسهها ،کارتنها و برچسبها میتوانند به
نجات شما بیایند و شما را از ساعتها بگو
مگو و التماس و غیره خالص نمایند.
برای کودک وسایل و مکانهایی را فراهم
کنیم تا بهراحتی پس از اتمام بازی ،قطعات
را در آنها قرار دهد .برای این کار میتوانید
از یادداشت کردن هم استفاده خوبی ببرید.
رنگبندی هم به شما کمک وافری خواهد
کرد.
 تشویق:تقریبا نظم آموزی بدون جدول تربیتی کار
بسیار سختی است ،حتما از جدول تربیتی
برای نظم آموزی استفاده کنید.
 جنبههای مثبت:گاه والدین فراموش میکنند که چیزهای
مثبت را ببینند و تنها به کارهای منفی
کودکشان توجه میکنند؛ نه تنها باید جنبه
مثبت کار فرزندانمان را به یاد آوریم بلکه
باید به آنها بگوییم که متوجه اصالح کارشان
نیز هستیم؛ البته تحسین و تمجید باید
صادقانه باشد و نباید کودک را مورد تشویق
و تمجید غیر واقعی قرار دهیم.

بیشتر پاداشهای برنامهریزی شده را برای
کودک خود استفاده کنید ،البته پاداشهای
خود به خود نیز موثر است.
از عبارتهای مثبت استفاده کنید و به جای
اینکه بگویید کودک چه نمیتواند بکند،
کاری را که میتواند و باید بکند یادآور
شویم.
• به جای گفتن کلماتی مانند نکن ،نرو،
نخور ،دست نزن و امثالهم که کودک را
در حالت تدافعی قرار میدهد ،بسیاری از
عبارات منفی را میتوان به طرز مثبت ادا
کرد:
 میدانم دوست داری با این بازی کنیولی...
متاسفم که مجبورم این را از تو بگیرمچون...
 میدانم برای تو روی کاناپه پریدن کارلذت بخشی است ولی...
 خیلی دلم میخواهد میتوانستم بهتاجازه بدم ولی این کار خطرناکی است و
ممکن است به تو آسیب بزند.
 بزرگتر که شدی حتما میتوانی این کاررا انجام بدهی ولی االن در سنی نیستی که
قادر به انجام چنین کاری باشی.
 بزرگتر که شدی مهارت بیشتری برایانجام این کار کسب خواهی کرد.
همانگونه که در بخش دوم نیز به آن اشاره
شد ،مغز انسان قادر به جدا کردن جمالت
منفی از مثبت نیست.
 الگو بودنوقتی توقع داریم کاری را انجام دهیم ،خود
ما نیز باید در انجام آن دقت کنیم .اگر ما
خودمان چیزهایی را که به کودک میگوییم
رعایت نکنیم ،پیام ضد و نقیض به او داده
شده و در نظم آموزی دچار مشکل خواهیم
شد؛ در واقع با الگو شدن مجبور نیستیم همه
جزییات را برای فرزندانمان بیان کنیم.
 گفتن لفظ «من» به جای «تو»:در مواقعی که میخواهیم احساس خشم
خود را از به هم ریختن بچهها بازگو کنیم
باید از فاعل «من» استفاده کنیم .استفاده از
فاعل «من» باعث میشود بچهها به جای
اینکه از ما برنجند با ما احساس همدلی و
همدردی کنند .این در حالی است که استفاده

عالیق دیگران را سوژه خندیدن خود نکنیم.

حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان

ق
سمت دوم
از فاعل تو کودک را در موقعیت تدافعی
قرار میدهد.
 من احساس میکنم وقتی ...به جای سرکوفت زدن به کودک که «تو
همیشه شلوغ میکنی یا تو همیشه همه جا
را به هم میریزی ،موقعیتی را که باعث
ناراحتی شما شده را بیان کنید آن هم با
استفاده از فاعل «من» .این باعث میشود
کودک شما رفتار مسئوالنهتری را برای
خود انتخاب کند.
بگذارید فرزندتان بداند چه احساسی دارید
 «من» وقتی میبینم لباسهایت را به همریختهای ناراحت میشوم یا «من» وقتی در
حال مطالعه هستم یا «من» وقتی خواب
هستم از سر و صدا ناراحت میشوم.
با این کار موقعیتی را که سبب ناراحتی شما
میشود را بیان کردهاید و مساله را به زمان
مشخصی محدود کردهاید.
 من وقتی به خانه میآیم و میبینم که...احساس بدی پیدا میکنم چون خسته
هستم و توان جمع آوری وسایل را ندارم.
 گوش دادن به حرفهای کودک:گوش دادن هم مانند حرف زدن ابزاری
برای برقراری ارتباط با دیگران است؛
اگر میخواهید فرزندان مسئولتری داشته
باشید ،سعی کنید این راه ارتباطی را با
خوب گوش دادن به حرفهای کودک به
او بیاموزید.
منافع خوب گوش دادن به کودک شامل
الف .از اندیشه و احساساتشان با خبر
میشویم.
ب .آنها متقابال و به تقلید از ما به حرفهای
ما گوش میدهند.
پ .بسیاری از مشکالت نظم آموزی
برطرف میشود.
ت .ابزاری را برای ارتباط به ابزارهای
ارتباطی آنها اضافه نمودهاید.
البته خوب گوش دادن به حرفهای کودک
در اوایل کار سختی است ولی پس از مدتی
از آن لذت خواهید برد.
گوش دادن موثر شامل این موارد است که:
 بنشینید و به چشمان کودک نگاه کنید. نتیجه گیری شتابزده نکنید. بگذارید حرف کودک تمام شود. حرف کودک را قطع نکنید.فرصت کافی در اختیارش بگذارید.به طور همزمان ده کار دیگر را انجامندهید.
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خود مراقبتی چشم

ت هفتم

قسم

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

عینک مطالعه و پیرچشمی

انواع عدسی عینک
 .1نداشتن خط (در مقایسه با عینک دو کانونی) ،مطلوب تر است و
دو نوع اصلی از طرح های عدسی عینک وجود دارد:
حس پیری و میان سالی را فریاد نمی زند!
 .1عدسی که برای یک فاصله دید طراحی شده است (يک کانوني  .2در مقایسه با فردی که دو عینک جدا دارد که حمل و نقلشان «پر
یا تک دیدی)
دنگ و فنگ» است و فرد ناگزیر از جابه جایی آنها بر حسب نیاز
 .2عدسی که برای ديد فواصل مختلف طراحی شده است است ،می تواند دائما یک عینک روی صورت داشته باشد.
(چندکانوني :دو کانونی ،سه کانونی و چند کانونی تدریجی).
معایب :عدسیهاي پیشرونده و تدریجی ممکن است ،چالش
به طور طبیعی ،با افزایش سن ،توانایی چشم شما برای تمرکز روی اشیای سازشپذیری داشته باشند .این عدسیها باعث کجی تصویر (اعوجاج)
نزدیک که به آن تطابق میگوییم ،کاهش مییابد که به آن پیرچشمی بيشتري ميشوند .ضمنا شما باید یاد بگیرید که کمتر چشم خود را
گفته میشود .این اتفاق ناخوشایند معموال در فاصله  40تا  50سالگی در پشت عینک تکان دهید ،بلکه سر را برای دیدن اطراف بچرخانید؛
بروز مییابد و به دلیل کاهش انعطافپذیری عدسی چشم است .حتی به دلیل اینکه تمام شیشه عینک ،دید با کیفیت و درست نمیدهد
کسانی که هیچ وقت در کودکی و جوانی عینک نداشتهاند ،در نهایت به (کوریدور دید خوب را در شکل  4ببینید) .به همین دلیل ساخت
دلیل پیرچشمی برای کارهای نزدیک نیاز به عینک پیدا میکنند (شکل  .)1عینک تدریجی ،فنیتر است و هزینه بیشتری الزم دارد.
برخي عدسیهاي خاص براي افرادي که نيازهای متفاوتی دارند،
طراحي شدهاند؛ به عنوان مثال کارگر چاپخانه ،کتابدار یا یک مکانیک
که نیاز به دیدن دور از قسمت میانی عدسی ،دیدن نزدیک از قسمت
تحتانی و دید بینابینی از قسمت فوقانی عدسی دارد ،عینک سه کانونی
میخواهد یا منشی مطب که اغلب روز را پشت رایانه میگذراند ،نیاز
به عینک با قسمت وسیع بینابینی برای دید رایانه دارد .به همین دلیل
است که در مراجعه به چشمپزشک ،اپتومتریست و عینکساز ضروری
ست ،نوع کار و نیازهای خود را شرح دهید.
شکل  :1در پیرچشمی (در صورت نداشتن خطای انکساری قبلی) دید نزدیک تار
انواع مواد عدسی
میشود ولی دید دور ،واضح است.
عینک ،یک پوشیدنی درمانی و وسیله آرایشی بسیار متنوع است؛
نشانه پیرچشمی ،دور گرفتن خواندنیها برای ایجاد دید بهتر است انتخاب های مختلفی از جمله نوع عدسی (شیشه ای و پالستیکی)،
(شکل  .)2شما در آن مقطع ،پس از مدتی متوجه میشوید که این امر طرح قاب (بدون فریم ،کائوچویی ،تیتانیومی ،)...پوشش شیشه
کافی نیست و دستتان دیگر بیشتر ،باز و دور نمیشود؛ به این حالت عدسی (ضد رفلکس ،ضد خش) و غیره دارد.
به مزاح میگویند :نشانگان دست کوتاه !short arm syndrome :برای در گذشته عدسی عينک ها فقط از شيشه ساخته مي شدند ولي امروزه
کسی که نه دور و نه نزدیک را واضح نمیبیند ،راه حل سنتی ،استفاده بسیاری از عدسی ها از جنس پالستیک و پلی کربنات هستند .شیشه
از  2عینک تک دیدی برای فاصله دور و نزدیک است اما راه حل در برابر خراشیدگی مقاوم تر است ولی سنگین تر از مواد دیگر است
امروزی ،استفاده از عینکی با عدسیهای چندکانونی است (شکل  .)2و به همین دلیل استفاده از آن کاهش یافته است.
در عدسی های دوکانونی ،بخش باالیی برای تصحيح دید دور و ضمن ورزش یا فعالیتهای دیگر احتمال آسیبهای چشمی وجود دارد؛
قسمت پایین ،برای اصالح ديد نزديک است .مرز مشخصی روی در این شرایط و برای کودکان و افراد تک چشم ،عدسیهای پلیکربنات
عینک وجود دارد که این دو بخش اپتیکی را از هم جدا می کند .توصيه ميشوند که یک ماده بسیار مقاوم در برابر ضربه است .پلیکربنات
نگران نباشید چون چشم به طور طبیعی ،هنگام کار نزدیک ،به سمت همچنین محافظت  %100در مقابل اشعه فرابنفش دارد Trivex .نیز یک
پایین و داخل می چرخد و از قسمت پایینی عدسی عینک دوکانونی ماده پالستیکی جدید مشابه پلیکربنات است ،اما اعوجاج کمتري ايجاد
که مخصوص کار نزدیک است ،نگاه می کند.
ميکند .نوع دیگری از عدسیها يک عدسی نازک ،روشن و پالســتیکی
به نام ضریــب شکست باال « »high indexاست .این عدسی ،اگر نیاز به
اصالح ديد با شمارههاي باال داشته باشید ،توصیه میشود.
انواع فیلتر ،پوشش و افزودنی های حفاظتی عدسی عینک
 .1ضد بازتاب
این پوشش به کاهش بازتاب از سطح عینک کمک مي کند؛ در نتیجه
شکل  :2عینک با عدسی دو کانونی
اجازه می دهد دیگران با شما ارتباط چشمي بهتري برقرار کنند و
در عينکهاي تدريجي ،مانند عينکهاي دوکانوني ،خطی/مرزی در ظاهر بهتري دارد .کاهش بازتاب نور موجب کنتراست و ديد بهتر
شیشه عينک ،قابل مشاهده نيست و در حقیقت شماره و قدرت شیشه نیز مي شود .همچنین به دلیل کاهش تابش نور خیره کننده و بازتاب،
از باال به پایین تغییر میکند و برای فواصل دور ،میانه و نزدیک تناسب خستگی چشم کاهش می یابد؛ بخصوص اگر تابش نور چراغ ها
دارد؛ همان طور که گفته شد ،چشم به طور طبیعی برای دید نزدیکتر هنگام رانندگی در شب ،برايتان آزار دهنده است ،مفيد هستند.
به سمت داخل و پایین میچرخد و ساختار عینک تدریجی بر همین  .2فتوکرومیک
اساس طراحی شده است .این ساخت ،برتریهای زیر را داراست:
این نوع ترکیب در مواجهه با (امواج فرابنفش) نور خورشید ،تیره
24

ندا ی افرابی -پاییز 1395

نسبت به مردمی که به ما میگویند که صادق و بی ریا هستیم ،محتاط باشیم.

شکل  :3فرد پیرچشم ،برای بهتر خواندن ،نوشته یا موبایل را حداکثر به اندازه طول
شانه دور میکند (و شاید هم شکاف پلکی خود را کمی تنگ کند).

شکل  :4دید با عینک تدریجی (کریدور دید واضح)

می شود و کاربرد عینک آفتابی ایجاد مي کند.
 .3پالریزه
این ساختار از عدسی ،اجازه عبور نور بازتابی از سطوح افقی مانند
سطح آب ،برف و جاده را به صورت انتخابی نمی دهد .این امر
خستگی چشم را کاهش می دهد .ضمنا با داشتن این خاصیت ،نیاز
به تیرگی عینک آفتابی کاهش می یابد.
عینک مطالعه
درمان های بدون نسخهOver The Counter: OTC :
در برخی کشورها ،فهرستی دارویی و تجهیزات پزشکی و سالمتی وجود
دارد که تهیه و استفاده از آنها ،نیازمند ویزیت و نسخه نیست؛ به این
موارد  OTCمیگویند .عینک مطالعه استاندارد ،یکی از این موارد است.
همکار گرامی اپتومتریست ،سرکار خانم نکونام در ندای فارابی ،شماره
پاییز  94استفاده از اصطالح استاندارد را نقدبجایی کرده بودند مبنی
بر اینکه این لفظ ،انتقالدهنده مفهومی مثبت است ،در حالی که این
عینکها با توجه به عدم معاینه فرد برای تجویز ،روش بهتر برای
تهیه عینک مطالعه نیستند و هیچ چیز جایگزین معاینه و تجویز یک
کارشناس اپتومتری یا چشمپزشک نیست .ایشان همچنین به نکات
ارزشمند دیگری در این ارتباط اشاره کردهاند که میتوانید در مقالهشان
مطالعه نمایید.
اما باید دانست که شهروندان نیز تمایل دارند استقالل بیشتری در
محدوده سالمتی خود داشته باشند و امروزه دامنه خودمراقبتی توسعه
یافته است و انتظار می رود ضمن به رسمیت شناختن انتخاب های

معیارهای تهیه عینک مطالعه بدون نسخه (از داروخانه ،کتابفروشی،
فرودگاه و نظایر)
اگر تصمیم گرفتید بدون انجام معاینه دقیق چشمپزشکی و اپتومتری
به تهیه عینک مطالعه اقدام کنید ،موارد زیر را مراعات نمایید تا بتوانید
انتخاب درستتری داشته باشید؛ در صورت شک و مشکل داشتن ،مانند
خستگی چشم به پزشک یا اپتومتریست مراجعه نمایید .هر چند برخی
متخصصین اساسا این عینکها را «دم دستی» میدانند ،برای اموری مانند
خواندن ساعت ،دفتر تلفن و گرفتن شماره یا انجام یک کار بانکی.
 .1بایستی دید دور خوبی داشته باشید؛ به این معنی که بتوانید بدون
اینکه خسته شوید ،کار چشمی طوالنی انجام دهید .توانایی تمایز
دندانههای حرف سین الفبا و اعداد  2و  3در زیرنویس تلویزیون و
خواندن به هنگام تابلوهای راهنمایی-رانندگی در جادهها (مانند افراد
سالم و بدون عینک دیگر) ،بیانگر دید سالم است .این به این معنی ست
که شما دوربینی ،نزدیکبینی و آستیگماتیسم قابل توجهی ندارید (این
عینکها آستیگماتیسم را اصالح نمیکنند) .شرط دیگر راحتی استفاده
از این عینکها ،برابری نمره پایه دو چشم است (این عینکها نمره
برابری برای اصالح چشم راست و چپ دارند) .برای آزمون این کار
میتوان دید خواندن زیرنویس تلویزیون را تک چشمی مقایسه کنید.
 .2این عینک ها اغلب از شماره  +0.75شروع می شوند و به فاصله
قدرتی  0.25دیوپتر و تا نمره حداکثر  +3.00در دسترس هستند.
یک فرد نرمال در فاصله  40-45سالگی تا  65-70سالگی نیاز به
اصالحی بین  +0.75/1.00تا  +2.50/3.00دارد .اگر تاکنون نیاز
نداشته اید ،از قدرت کم شروع کنید( .شکل .)5
نمرات باالتر ،دید واضح تر خصوصا برای فواصل نزدیک تر می دهند
و مانند ذرهبین بزرگنمایی ایجاد نموده ،دید دور را تار می کنند.
معیار ،راحتی دید نزدیک در فاصله ای است که به آن نیاز دارید .باید
تلفن همراه ،کتاب و روزنامه را در فاصله ای که دوست دارید (بین
 35تا  45سانتی متر) ،نگه داشته ،برای چند دقیقه ای بخوانید  .3چند
سال یک بار الزم است مراجعه مجدد نموده و نمره باالتر را انتخاب
کنید .به جدول راهنمای عمومی زیر نگاه کنید:
 .4این عینک ها را بر اساس نسخه عینک نیز می توان تهیه نمود و
این روش کم خطاتری است .نسخه عینک مطالعه ،عالوه بر نمره
اصالحی ،شامل فاصله مردمکی نیز هست ،این در حالی است که
عینک های استاندارد مطالعه ،یک فاصله مردمکی متوسط دارند.
هرچند در نمرات این عینک ها ،فاصله مردمکی از اهمیت کمتری
برخوردار است (به دلیل نمرات پایین و کمتر از  +2.50این عینک ها).

منابع:

1. Richard J. Kolker, Subjective Refraction and Prescribing
Glasses: Guide to Practical Techniques and Principles,
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2. Eyeglasses for Vision Correction, Dec. 2015 ,12, http://
www.aao.org/eye-health/glasses-contacts/glasses, Last seen
in 26/01/2016

شکل  :5نمونهای از غرفه فروش عینکهای مطالعه بدون نسخه

شخصی ،شهروندان ،نقش مسئوالنه تری در ارتباط با سالمت خود و
افراد خانواده عهدهدار شوند .این همان فلسفه داروها و درمان های
 OTCاست (به الگوی مفهومی نگاه کنید).
همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باشیم.

 .3هاشمی ،حسن ،اقصایی فرد ،مسعود ،پرستار چشم پزشکی ،تهران:
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Curriculum for Ophthalmic Nursing, 3rd edition, United State
of America: Kendal/Hunt 2007
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اتزه اهی علم
ی
هشدارهاي تهديدکننده تلفن همراه براي بدن
همه ميدانيم که امواج حاصل از به کارگيري گوشيهاي
همراه با وجود اينکه به چشم ديده نميشوند اما زيانهاي
فراواني براي سالمتي ما انسانها به همراه دارند .اين امواج
الکترومغناطيس همه افراد در سنين مختلف را تحت تاثير قرار
ميدهند اما بعضي از محققان معتقدند که زيانده بودن اين
امواج براي افرادي که در سنين طفوليت به سر ميبرند ،بسيار
بيشتر و خطرناکتر است؛ البته شايد عدهاي به همين علت
از گوشيهاي همراه استفاده نکنند اما بايد به اين نکته توجه
کرد که اين روزها دکلهاي مخابراتي در اقصي نقاط شهر
حضور دارند و نداشتن تلفن همراه شايد بخشي از زيان وارده
را کاهش دهد؛ در ادامه به بررسي تاثير گوشيهاي همراه و
امواج حاصل از ارتباط اين ابزارها روي بدن انسانها خواهيم
پرداخت.
آيا گوشيهاي همراه سرطانزا هستند؟
اولين بيماري که بسياري از مردم پس از بيان زيان گوشيهاي همراه
به ياد ميآورند ،سرطان است؛ بسياري با اشاره به آزمايشهاي
صورت گرفته که امواج تلفنهاي همراه را به عنوان عامل اصلي
سرطان عنوان نميکنند اما از اين موضوع به سادگي عبور ميکنند.
تاکنون نمونههاي متعددي از سرطان در افرادي مشاهده شده که
نزديک دکلهاي مخابراتي همچون مواردي که در سطح شهرها
ميبينيم ،زندگي ميکنند؛ با اين حال هنوز اين موضوع به صورت
علمي و صد در صد تاييد نشده است.
براي درک بهتر اين موضوع بايد بدانيم که اين دکلها فرکانسهاي
راديويي را به صورت شبانه روزي در تمام ساعات و روزهاي سال
از خود ساطع ميکنند .برخي از متخصصان گونههاي مختلفي از
سرطان را به دليل قرارگرفتن در معرض همين دکلهاي مخابراتي
ميدانند که به صورت شبانه روزي به انتشار امواج مشغول هستند.
اشاعه دکلهاي مخابراني از ده ه نود ميالدي آغاز شده و در صورت
دقت ميتوان ديد که تعداد افراد مبتال به سرطان نيز از همين سالها
رو به افزايش بوده است .براي اينکه عوارض ناشي از در معرض
امواج گرفتن خود را نشان دهند ،بازهاي  ۱۰ساله الزم است.
عالیم قرار گرفتن در معرض امواج راديويي
بيخوابي ،سرگيجه ،تهوع ،افزايش ضربان قلب ،استرس ،سردرد،
اختالالت بينايي و حاالت غيرمتعارف در بدن از عوارض مجاورت
با دکلهاي مخابراتي است؛ از جمل ه عوارضي که قرار گرفتن در کنار
دکلهاي مخابراتي در انسانها بروز ميدهد ميتوان به بيخوابي،
سرگيجه ،تهوع ،افزايش ضربان قلب ،استرس ،سردرد ،اختالالت
بينايي و حاالت غيرمتعارف در بدن اشاره کرد .همچنين در موارد
شديدتر امواج راديويي قادرند اثراتي نظير تاثيرگذاشتن روي سيستم
غدد را نيز ناشي شوند که ميتوان به غد ه تيروئيد و خونريزي داخلي
اشاره کرد .اغلب پزشکان نيز با ناديده گرفتن امواج راديويي ،بسياري
از امراض حاصل از عالیم مورد نظر را مرتبط با موارد ديگري
نظير ويروسها يا استرس عنوان ميکنند ،چراکه عالیم اشاره شده
ميتواند عامل بيماريهايي باشد که به آنها اشاره کرديم.
آيا آزمايشهاي صورت گرفته به انداز ه کافي معتبر هستند؟
اغلب منابع مربوط به آزمايشهاي اينچنيني در کشورمان وابسته به
منابع و ماخذ غيرايراني است؛ بر اساس اطالعات منتشر شده ،اغلب
آزمایشهاي صورت گرفته که تاثير امواج راديويي ساطع شده از
دکلهاي مخابراتي را نشان ميدهند ،تحت تاثير شرکتهاي ارتباطي
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است و از اينرو به ندرت ميتوان واقعيتهاي موجود را به روشني
ديد .مشکل اينجا است که بودجه بسياري از آزمایشهاي انجام شده
توسط شرکتهاي ارتباطي تامين ميشود و همينجا است که شائبه
در خصوص بيان هم ه واقعيتها پررنگ ميگردد.
پس براي درک واقعيتها بايد به سراغ آزمايشهايي برويم که
به صورت مستقل انجام شدهاند .بسياري از شرکتهاي ارتباطي
راهنماهاي کلي را به کاربرانش پيشنهاد ميدهند.
اما به واقع چه ميزان از کاربران به اين پيشنهاد جامه عمل
ميپوشانيم؟
متخصصان آزمايشي را انجام دادهاند که طي آن يک تلفن همراه را در
مجاورت يک نمونه پيشرفت ه آزمايشگاهي از سر انسان قرار دادهاند؛
در اين آزمايش ميزان گرماي جذب شده توسط سر از تلفن همراه
اندازهگيري شده است .اين معيار با عنوان  SARکه اختصار Specific
 Absorption Rateاست ،نام گذاري شده است .براساس اطالعات
ارائه شده ،اندازه  SARمورد آزمايش ميانگين اندازه  SARبيش از
 ۱۰۰۰۰سرباز آمريکايي است؛ با توجه به اينکه اندازه  SARنمونه
مورد آزمايش بزرگتر از اندازه  SARمتوسط کودکان است ،از اينرو
ميتوان شدت تاثيرگذاري را بيش از پيش درک کرد.
به طور متوسط در کشورهاي توسعه يافته ،کودکان اولين تلفن همراه
خود را در سن  ۸سالگي مورد استفاده قرار ميدهند؛ با توجه به ابعاد
کوچکتر سر ،ضخامت کم استخوان جمجمه ميتوان تاثير امواج

راديويي را بيش از پيش در کودکان متوجه شد؛ با توجه به اينکه
امواج راديويي براي نمايش تاثير خود نياز به يک زمان ده ساله دارند،
از اينرو جواناني که  ۱۹تا  ۲۰ساله هستند ،بيشتر در ريسک ابتال به
تومورهاي مغزي قرار دارند ،چراکه اين افراد در طول ده سال قبل به
صورت کامل در جريان امواج راديويي قرار داشتهاند.
اطالعات ارائه شده حکايت از اين دارد که  ۶۸درصد از دارندگان
تلفنهاي همراه ،در زمان خواب گوشي خود را در فاصله کمي از
سر خود قرار ميدهند که همين موضوع شانس تاثيرپذيري را بيش
نسبت به حقوق دیگران احساس مسئولیت کنیم.

ارتباط مستقیم تلفنهمراه
با افسردگی
محققان دانشگاه نورثوسترن در شیکاگو دریافتهاند استفاده بیش
از حد از تلفن همراه میتواند نشانه افسردگی باشد.
در مطالعهای که در این دانشگاه انجام شد ،بر استفاده از گوشی
هوشمند توسط  28نفر ( 20زن و  8مرد با میانگین سنی  29سال)
طی بازه زمانی دو هفتهای نظارت شد.
این شرکتکنندگان یک پرسشنامه  PHQ-9را پر کردند که معموال
برای ارزیابی افسردگی به کار میرود و پرسشهایی درباره
غمگینبودن ،ناامیدبودن و اختالالت خواب در آن مطرح شده
است.
دانشمندان با بررسی این پرسشنامه و همچنین میزان استفاده از
گوشی هوشمند دریافتند  14سوژهای که باالترین افسردگی را در
پرسشنامه  PHQ-9از خود بروز داده بودند ،زیاد از گوشی استفاده
میکردند.
آنها به طور میانگین  68دقیقه در روز از تلفن همراه استفاده
برای کاهش غمها و مشکالت دیگران تالش کنیم.

میکردند .این در حالی بود که سایر افراد  17دقیقه با گوشی در
ارتباط بودند .افراد افسرده همچنین اوقات بیشتری را در منزل
میگذراندند؛ در حالی که استفاده از گوشی هوشمند ممکن است
نشاندهنده تماس با افراد بیشتری تصور شود ،محققان معتقدند
استفاده زیاد از تلفن همراه نشاندهنده فعالیتهای غیراجتماعی
مانند وبگردی و بازیکردن است.
این امر همچنین ممکن است نمونهای از رفتار اجتنابی باشد که
افراد برای اجتناب از برخورد با اضطرابهای روانی از آن استفاده
میکنند.
این موضوع که سوژهها کمتر منزل را ترک میکردند با این واقعیت
مطابقت دارد که افراد افسرده انگیزهای برای بیرونرفتن و انجام
امورشان را ندارند .این پژوهش ،ارتباط استفاده از تلفن همراه با
سطح افسردگی سوژهها را با  87درصد دقت تعیین کرد.
در حالی که رویکردهایی مانند استفاده از پرسشنامه میتوانند مفید
باشند ،محققان معتقدند بیماران در اجرای شیوههای خودارزیابی
اغلب فاقد دقت الزم هستند؛ اما دانشمندان هماکنون ارزیابی عینی
از رفتار مرتبط با افسردگی در اختیار دارند.
جزییات این پژوهش در مجله  Medical Internet Researchارائه
شده است.
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از پيش افزايش ميدهد.
ما در دوراني زندگي ميکنيم که عالوه بر امواج ساطع شده از
ميليونها دستگاه گوشي هوشمند ،با امواج راديويي مورد استفاده
توسط ساير ابزارهاي الکترونيک در دامنههاي فرکانسي متفاوت
روبهرو هستيم .موضوعي که در اين میان توسط اغلب مردم ناديده
گرفته ميشود ،خطرناک بودن اين امواج است که شرکتها تالش
ميکنند با کمرنگ نشان دادن آن ،همچنان مردم را به استفاده از اين
ابزارها ترغيب کنند.
کاهش سطح مالتونين به دليل امواج راديويي در بدن به معناي
کاهش مقاومت دستگاه ايمني و خطر ابتال به سرطان است.
يافتههاي دانشمندان نشان از اين دارد که قرار گرفتن طوالني مدت
در معرض امواج راديويي اثر زيان آوري را در ميزان مالتونين ترشح
شده توسط غد ه صنوبري دارد .غده صنوبري که از آن با عنوان غده
رو مغزي نيز ياد ميکنند ،توده بافتي مخروطي شکل کوچکي است
که به وسيله يک ساقه به بطن سوم مغز متصل شده است .ماده
شيميايي مالتونين و سروتونين توسط اين غده ترشح ميشود که
با چرخ ه خواب و بيداري مرتبط است .کارکرد ديگر ماد ه مالتونين
شبيه به يک ماده تميز کننده است؛ به طوري که اين هورمون،
راديکالهاي آزادي را که در بدن حضور داشته و سلولهاي سالم را
هدف قرار ميدهند ،از بدن ميزدايد .راديکالهاي آزاد اشاره شده
دليل اصلي بروز سرطان هستند و مالتونين نيز تنها عامل بازدارنده
از اثر گذاري اين مواد است .کاهش سطح مالتونين در بدن به معناي
کاهش مقاومت دستگاه ايمني است که همين موضوع مدخلي براي
بروز انواع بيماريها در انسانها است.
سازمان بهداشت جهاني
در سال  ۲۰۱۱ميالدي سازمان بهداشت جهاني درجه خطر تلفنهاي
همراه را به عنوان عاملي که ابتال به سرطان را تسهيل ميکند ،ارتقا
داد و به درجه امکانپذير باال برد؛ در حالي که بسياري معتقدند اين
درجه از خطر براي تلفنهاي همراه کافي نبوده و بايد اين ابزارها
را در رده باالتري قرار داده و برچسب هشدار نيز روي بستهبندي
گوشيها براي جلب نظر عموم نصب شود.
در حال حاضر بيش از  4ميليارد نفر در سراسر جهان از گوشيهاي
همراه استفاده ميکنند؛ در اين بين بيش از  ۴۵درصد از کودکان نيز
داراي گوشي همراه هستند که اين موضوع خطر ابتال به بيماريهايي

نظير سرطان را در سالهاي آينده بيش از پيش افزايش ميدهد ،زیرا
به دليل ساختار ضعيف بدن در کودکان ،اين افراد بيشتر در معرض
ابتال هستند.
چه بايد کرد؟
يقينا عادت به استفاده از ابزارهاي هوشمندي که امروزه ميتوان در
هم ه خانوادهها ديد ،دور کردن کودکان از اين ابزارها را بسيار سخت
کرده است .در مورد افراد بالغ نيز وابستگي به اين ابزارها بيشتر از
نظر کاري است و از اينرو تقريبا کنار گذاشتن استفاده از گوشيهاي
هوشمند ،تبلتها و وسايل ارتباطي امري محال است .براي کاهش
تاثيرگذاري امواج راديويي ساطع شده از ابزارهاي هوشمند ،بايد
روند استفاده را تغيير داد و به صورت مديريت شدهاي از گوشيهاي
همراه استفاده کرد .بدين منظور بايد گوشيهاي همراه را حداکثر
دور از سر نگه داشت که در اين راستا استفاده از هدفونهاي سيمدار
که به گوشي متصل ميشوند ،بسيار بهتر است؛ در زمان عدم استفاده
از گوشي نيز بهتر است آن را روي ميز در دورترين فاصله ممکن
قرار داد .استفاده از انواع هدفونها و هدستهاي بلوتوث و بيسيم
نيز تاثيري کمتر اما مشابه گوشيها دارند ،زیرا اين ابزارها نيز از
امواج راديويي استفاده ميکنند.
همچنين بايد از نزديک کردن ابزارهاي ديجيتال به مراکز حساس در
بدن که امکان ابتال به سرطان در آنها بيشتر است ،خودداري کرد .ابتال
به سرطانهايي نظير سرطان سينه در بانوان به علت کمبود مالتونين
در بدن است؛ در مردان خطر ناباروري و ابتال به سرطان پروستات به
دليل قرار گرفتن در جريان امواج راديويی وجود دارد.
براساس اطالعات ارائه شده بيش از نيمي از افرادي که به سرطان
پروستات مبتال هستند ،به دليل کاهش هورمون مالتونين در بدن به
ميزان نصف ،دچار سرطان پروستات شدهاند .کودکاني که از بيماري
اوتيسم رنج ميبرند نيز بيش از ساير کودکان در معرض خطر قرار
دارند.
در پايان بايد به اين نکته اشاره کرد که موضوع مضر بودن امواج
راديويی در کشورمان بايد بيش از پيش جدي گرفته شود .متاسفانه
به دليل برخي مسائل ،اين روزها شاهديم که کودکان حتي در سنين
بسيار پايين ،از ابزارهاي ديجيتال نظير تبلتها و گوشيهاي هوشمند
بيش از حد استفاده ميکنند و با توجه به ناآگاهي والدين از خطرات
موجود ،بيشتر در معرض خطر ابتال به بيماريهاي ياد شده هستند.

نسخه ای از طبیعت

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

کـنـدر
كندر يا لبان ،صمغ رزینی به دست آمده از
گیاهان جنس بوسولیا ( )Boswelliaاست.
بوسولیا از تیره بورسراسه درختی کوچک
است که شاخههای متعدد آن در قسمتهای
انتهایی ساقه ظاهر میشود و پوشیده از
کرکهای پنبهای شکل است .این گیاه در
کشور سومالی ،سواحل خلیج عدن و نواحی
مختلف عربستان به حالت وحشی میروید؛
با ایجاد شکاف در تنه آن «گم رزینی» به
صورت قطراتی در کنار درخت میریزد.
این گم اولیبان نام دارد و به رنگهای زرد
روشن ،زرد مایل به قهوهای ،سفید مایل به
آبی یا سبز در میآید .این گم در ایران کندر
نا میده میشود که از گونههای دیگر این گیاه
نیز به دست میآید.
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ترکیبات شیمیایی :از جمله ترکیبات اولیبان
می توان به اولیبانورزن ،اسید بوسولیک ،
پینن ،سیمن ،کارن ،سابینن و لیمونن اشاره
کرد.
خواص درمانی :رزين بوسوليا هزاران سال
است كه در طب سنتي هند ،چين ،رم و
يونان استفاده میشود؛ بر اساس قدیمیترین
منابع طب سنتي ،كندر جهت درمان
ناراحتیهای تنفسي ،بیماریهای گوارشي،
درد مفاصل و التهاب استفاده میشده است.
حكما بر اين عقيده بودهاند كه رزين كندر
در درمان سرطان ،تهوع ،اسهال و تب موثر
است .مطالعات باليني كه بهتازگي صورت
گرفته كارايي آن را در درمان آسم ،آرتريت
و بیماریهای التهابي روده نشان میدهد؛ در

مطالعهای كه روي بيماران دچار استئوآرتريت
زانو انجام شد ،اثرات سودمند عصاره كندر
مشخص شد .يكي از مهمترين خواص بسيار
مفيد و جالب توجه كندر تقويت حافظه و
رفع فراموشي و ضعف حافظه است.
در احادیث و روایات متعدد از پیامبر گرامی
اسالم و ائمه معصومین و همچنین در بسیاری
از منابع طب سنتی اسالم و ایران به تاثیر کندر
در تقویت حافظه اشاره شده است.
از جمله پيامبرص فرموده اند :زنان باردار كندر
بخورند كه عقل كودك آنها را زیاد میکند و
نيز در يكي از توصیههای خود به حضرت
علیع فرمودند :سه چيز حافظه را زياد میکند:
كندر  ،مسواك زدن و خواندن قرآن.

منابع:
گیاهان دارویی ،دکتر علی زرگری مقاالت علمی ،پژوهشیعجول نباشیم.

ناهنجاری سر به جلو

هما نادریفر
دانشجوی دکترای حرکات اصالحی

سر جلوتر از مرکز ثقل قرار دارد و فشار زیادی روی مفاصل فکی-
گیجگاهی و مفاصل گردن و عضالت پشت گردن وارد میشود .سر
به جلو یکی از شایعترین ناهنجاریها میباشد.
عوارضی که از این ضایعه ناشی میشود ،عبارت است از:
 -1افزایش فشار روی مفاصل فکی -گیجگاهی ،مفاصل گردن و
عضالت پشت گردن.
 -2افزایش وزن سر در وضعیت سر به جلو.
 -3افتادگی شانهها و سینه.
تشخیص ضایعه سر به جلو
در وضعیت طبیعی خط شاقول از وسط الله گوش عبور میکند؛ در
صورتی که سر جلوتر قرار گرفته باشد ،گوش خارجی در امتداد خط
شاقول واقع نمیشود ،بلکه جلوتر قرار میگیرد.

 -3تمرین ناقص بلند شدن از حالت خوابیده و به حالت نشسته
در آمدن ،برای این منظور فرد به پشت میخوابد و دستها را کنار
بدن روی زمین قرار میدهد .حال سعی میکند بلند شود .برای این
منظور سر را از زمین بلند و گردن را خم میکند و در همین وضعیت
نگه میدارد.
حرکات اصالحی شامل حرکات کششی و تقویتی
 -1فرد در حالی که به دیوار تکیه میدهد ،سر را به سمت باال
میکشد و در عین حال ،سر را به سمت عقب میکشد و به دیوار
 -4برای تقویت عضالت جلوی گردن که در حرکت خم کردن
تکیه میدهد؛ در این حال ،عضالت پشت گردن کشیده میشوند.
 -2این تمرین برای بهبود وضعیت گردن یکی از تمرینات کششی مهرههای گردنی نقش دارند و ثبات دهنده قسمت جلویی گردن
نیز محسوب میشوند ،فرد دست خود را روی پیشانی قرار میدهد
و سعی میکند که سر را به سمت عقب حرکت دهد؛ در این حال
فرد از طرف دیگر سعی میکند سر را به سمت جلو جابهجا کند؛
به هر حال ،مقاومت اعمال میشود و عضالت قسمت جلوی گردن
منقبض میشوند ولی حرکتی صورت نمیگیرد.

گردن است که فرد هنگام کار میتواند انجام دهد؛ به عبارت دیگر،
فرد یاد میگیرد که هنگام کار و انجام فعالیت نیز وضعیت طبیعی
را حفظ کند.
برای این منظور ،وزنهای در حدود  2-5پوند روی سر قرار میدهد
و سر را به سمت باال میکشد؛ به طوری که گودی گردن کاهش یابد
و وضعیت سر و گردن به صورت صاف در آید.
در گفتوگوهای دوستانه رازدار باشیم.

تذکر! قبل از شروع تمرینات به نکات زیر توجه داشته باشید:
 -1قبل از شروع تمرینات ابتدا باید  3تا  5دقیقه نرمش کرد.
 -2تمرینات را باید به صورت روزانه و سر وقت انجام داد.
 -3بین تمرینات باید استراحت کرد.
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در انتخاب مسواک
دقت کنیم
مسواک خوب باید دارای چه مشخصاتی باشد تا بتواند دندانها را
به خوبی تمیز کند؟
 .1مسواک باید رشتههای نایلونی داشته باشد.
 .2رشتههای مسواک باید نرم و متوسط باشد .مسواکهای زبر به لثه
و دندانها آسیب میرساند.
 .3اندازه سر مسواک باید متناسب با دهان فرد باشد و همچنین الزم
است مسواک کودکان کوچکتر از بزرگساالن باشد .مسواک به طول
دو سانتیمتر برای کودکان مناسب است.
 .4مدتی که باید از یک مسواک استفاده شود ،بستگی به میزان
تمیزی ،محکمی و فرم رشتههای مسواک دارد تا وقتی که رشتههای
مسواک تمیز ،محکم و صاف است ،میتوان از آن استفاده کرد .اگر
فردی به طور مرتب و با دقت مسواک کند ،معموال عمر مسواک او
چهار تا شش ماه است .اگر مسواک پس از یک هفته فرسوده شود
نشانه این است که فرد نادرست مسواک میزند.
مسواک بایستی نرم و از نظر اندازه کوچک باشد .مسواکهای نرم
نایلونی که انتهای موهای آن گرد شده ترجیح داده میشوند .الیاف
مسواک باید در عرض در  3-4ردیف و در طول در  10-12ردیف
قرار گرفته باشند.
عامل ایجاد کننده بیماریهای لثه و دندان ،الیه بیرنگ و چسبندهای
است که شامل میکروبها در زمینهای از بزاق و مواد غذایی بوده
که به سطح دندان میچسبد و پالک میکروبی نامیده میشود .پالک
با کشیدن ناخن روی دندان به زیر آن جمع شده و دیده میشود.
هدف از مسواک زدن ،تمیز کردن دندانها از باقیمانده مواد غذایی
و برداشتن پالک میکروبی بوده که با استفاده از مسواک نرم به این
هدف میتوان نائل گردید.
علیرغم تصور مردم جرم رسوب یافته بر دندانها ،با مسواک زدن
برطرف نمیگردد و نیاز به کمک دندانپزشک و استفاده از وسایلی
چون قلم و دستگاه جرم گیری دارد .استفاده از مسواکهای زبر و
خشن یا خمیر دندانهای ساینده عالوه بر اینکه باعث تحلیل لثه
شده ،سبب ایجاد ساییدگی و خراشیدگیهایی روی دندانها شده
و استعداد ایجاد پالک میکروبی و همچنین خطر پوسیدگی را باال
میبرد.

http://doctoreman.ir
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در استفاده از خمیردندان
سفیدکننده احتیاط کنید

برای همه ما پیش میآید که تصور میکنیم دندانهایمان زرد شده
و نیاز به یک خمیردندان سفیدکننده داریم تا موقع لبخند زدن
دندانهایمان مانند مروارید بدرخشند اما متخصصان در خصوص
تاثیر این محصوالت ،اتفاق نظری ندارند؛ به عقیده متخصصان
بهداشت دهان و دندان ،باید در استفاده از این محصوالت هوشیار
بود.
اکثر خمیردندانهای سفید کننده بسیار ساینده هستند ،چون حاوی
بیکربنات سدیم (جوش شیرین) و سیلیس هستند.
استفاده از این محصوالت در طوالنی مدت باعث آسیب جدی به
مینای دندان شده و سوراخ و منافذی در آن ایجاد میکند؛ در نتیجه
دندانها نسبت به هر نوع رنگی حساستر شده و به محض نوشیدن
یک فنجان قهوه یا هر ماده غذایی رنگی ،به سرعت تغییر رنگ
میدهند.
عالوه بر این استفاده روزانه از این خمیر دندانها ،دندانها را
آسیبپذیر میکنند .بدتر از همه اینکه رنگ دندانها در طوالنی
مدت تیرهتر خواهد شد.
خمیردندانهای سفیدکننده قبل از هر چیزی جزو محصوالت
آرایشی محسوب میشوند و نه محصوالت بهداشتی؛ بنابراین باید
در استفاده آنها فاصله انداخت و دچار افراط نشد .این محصوالت
حاوی ترکیبات رنگی هستند که اثرات خود را به جا میگذارند.
رنگ قرمز باعث تشدید رنگ لثهها میشود ،در صورتی که رنگ
آبی ،سفیدی مینای دندان را تشدید میکند.
به عقیده متخصصان رنگ شدن مکرر لثهها باعث خونریزی آنها با
کوچکترین تماس میشود .این نوع مواد رنگی ،گاهی باعث بروز
واکنشهای آلرژیک نیز میشوند.
اگر طرفدار این محصوالت هستید میتوانید چند مرتبه با خمیردندان
معمولی و یک مرتبه با این محصوالت ،دندانها رامسواک بزنید.
به عقیده متخصصان قبل از استفاده از این محصوالت بهتر است
به دندانپزشک مراجعه کنید تا دلیل سفید نبودن یا سفید نشدن
دندانهایتان بررسی شود.
عوامل زیادی در بدرنگی دندانها دخالت دارند؛ از جمله کثیفی
دندانها ،جرم دندانی و مصرف دخانیات .اما در بیشتر موارد ،عامل
اصلی ،جنس دندانهای شماست.
اگر جنس دندانهای شما به نوعی باشد که رنگ آن زرد باشد،
نمیتوان کار زیادی برای سفید کردن آنها انجام داد و استفاده مکرر
از این محصوالت هیچ کمکی به سفید شدن آنها نخواهد کرد و
نتیجهای جز حساس شدن دندانها نسبت به سرما ،گرما و مواد
غذایی در بر نخواهد داشت .بنابراین بهتر است حتما قبل از استفاده
از چنین محصوالتی به دندانپزشک مراجعه کنید.
با آدمهای نادرست نشست و برخاست نکنیم.

وصف روزگار

دکتر علی صادقیطاری
استاد گروه چشم

عصر جمعه است و ذهن پر آشوب
خــاطرات خـودم کنم جـاروب
			
روســتا بود ســبز و پــر حــاصل
جلوهگــر همچو ساحـل دانوب
			
زرق و بــرقی نبـــود چـون حـاال
بز شــریک بــود خـانه مـا را!!
			
بــی زبانها به ســهم خـود قــانع
جایشان در طـویله بـود و ما باال
			
نــفت انـــدک فتـــیلههـا پــایین
کاغــذ از جنس کاه و مشق لعین
			
صـبح فـردا به مـدرسه به شــتاب
بعـد از آن کــار باغ بود و زمین
			
گــاز و بـرق و دوش در حد توان
کــارها بود ،بر مـــدار همـــیاری
چند گلدان زرد و خشک و نیم جان
		
شخم و کشت و وجین و «اویاری»
			
آسمان خاکستری و زندگی اندر شتاب
تــنمان خــسته ولـی روان سـالم
بوق ماشین هست و ایست؛ آن عالیجناب!!
نه خبــاثت ،نه «پاچــه ورمالی»
			
مردمان را گفته و کردار یکسان نشد
جــمعهها پا چــنار و شــادی بود
گوییا هر آدمی صدچهره دارد در نقاب
هر کسی هر چه داشت راضی بود
			
ســیلوار انـــدر گــریز از شهرها
نقــل مجلـــس نقل تاک و مویــز
روز عید و جشن و هم اندر عزا
آسمــان بی غبــار و آبـــی بود
			
سوی آنندی که خود کـردند نیست
ما ندانـــستیم قـــدر خــویشتــن
خـــانه و بـــاغ و کنار نهــرها
ده رها کردیم و آن بـاغ و چمن
			
جـــای گنــدمزار و باغ ســبزمان
شد فزون خواهی زحد خویش بیش
برجها ســاییده ســر بر آسـمان
			
هرکسـی رفتی به شهری با محن
			
خـــانه نورانی اســت با صدچراغ
خــانه کاهـــگل شـدی ،آپارتمان
قلبها تاریک و بغضها اندر نهان
			
تخت و مبل و میز و آن هم چیدمان
			
عادل حسینخانی
همکار اموال

هیچگاه در دستگاه پیغامگیر تلفن ،پیام بی معنی و نامفهوم نگذاریم.
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حسین نباتعلی
انباردار

پیادهروی اربعین

عباس دلفان
منشی

مازیچال کالردشت
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خلوت دل

تو همانی که در درون تاریکم نوری روشن کردی که با آن ببینم؛ تو همانی که درونم قلبم را قوت
بخشیدی؛ تو همانی که در درونم طنین صدایی انداختی که با آن هر چیز کوچکی را در زندگیم
از تو بخواهم؛ هر ذرهای که از گلویم پایین میرود را؛ هر نفسی که فرو میبرم را؛ هر لحظهای
که آسوده چشم بر هم میگذارم را و هر آنی که با یاد توام را؛ محبوبم تو بهتر از هر کس مرا
میشناسی و به نامهربانیم و جفاکاریم آگاهی؛ این بار از تو میخواهم یادت را در قلبم پیوسته
زنده بداری ،آن چنان که با یاد تو برخیزم ،با یاد تو بنشینم ،با یاد تو لقمه فرو برم ،با یاد تو نگاه
کنم و با یاد تو چشم بر هم بگذارم .این را از روشنای درونم که شعلهاش را خود برافروختی
میگویم ،خواندم تو را تا اجابت کنی مرا...

در وصف امام حسین

ع

انتخاب از :رضا فتحعلیمیرزا
همکار خدمات

انتخاب از :حسین نباتعلی
همکار انبار

اربعین حسینی

تاریخ بخوانیم.
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انوار معرفت

حقا که در اوج آسمانهاست حسین
در فکر ضعیف ما معماست حسین
در بین جمیع شـهدا یک تنــه خود
هفتاد و دو شمع عالم آراست حسین
***
آمـد که ســخن ز صــلح ایراد کند
مخروبه هر آنچه هست آباد کند
هفتاد و دو مشـعل فروزان افروخت
تـا هرچــه اسیر باشد آزاد کند
***
گردیــد فـــدای دین اسالم حسین
برداشت به راه راستی گام حسین
در میکده الســت چیـزی نگذاشت
نوشید هر آنچه بود در جام حسین
***
در کربــال هــرچه بال بــود خرید
هرکس که به عشق مبتال بود خرید
ارزان نفروخـت ُد ّر جان را به کسی
هفتاد و دو جان که پر بها بود خرید
میرعبداله موسوی

چـــرا اشک از بـصر چون ابـر گوهربار میآید؟!
گمــانــم اربـــعین ســیــد ابـــرار مـــیآیــد
عـطیه هـــمره جــابر ،به اشــک و آه و سوز دل
به پابـــوس حسیــن آن ســـرور احــرار میآید
به دشـــت کربال ،جـابر چو آمد با غالمش گفت:
صـــدای کــاروانـی بـا نـــوای زار مـــیآیـــد
ببیـــن ایـــن کـــاروان عزم کجا دارد ،بگو با من
مگر در ایـــن بیابـــان ،غـــیر ما زوار مــیآید؟!
ببین کاین نالههای سوزناک از کیست در این دشت
کــرار مـیآید؟!
مگر از شــام ،دخـــت حیـــدر
ّ
غـالمش رفت و آمد ،گفـت :ای جابر! ز جا برخیز
کــه مـــاه و اخـــتران دیـــن ز شـام تار میآید
سرشـک از دیده جاری کـن که از شـام بال زینب
به دشـت کــربال ،با عــابــد بیــمـار مــیآیــد
سرشـــک خــون ز غم ریزید زیرا ای بنی هاشم!
ز راه شــام ،زینــب بی ســر و ســاالر مــیآیـد
بگــیرد تــا به بــر قبــر پــدر را در دل هــامون
سـکینـه دخــترش با دیـده خــون بــار مــیآید
ســخن کــوتاه کــن آهــی که از بـاغ جنان زهرا
به اســتقبـــال زینــب با دل افــگــار مــیآیــد
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حجت االسالم و المسلمین اصغری
امام جماعت بیمارستان

محرم در کالم و نگاه امام خمینی

* کربال را زنده نگه دارید و نام مبارک حضرت سید الشهدا را زنده
نگه دارید که با زنده بودن او اسالم زنده نگه داشته میشود.
* مساله کربال که خودش در رأس مسائل سیاسی هست ،باید زنده
بماند.
* ملت بزرگ ما باید خاطره عاشورا را با موازین اسالمی هر چه
شکوهمندتر حفظ نماید.
* این محرم را زنده نگه دارید؛ ما هر چه داریم از این محرم است.
* محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است.
* تمام این وحدت کلمهای که مبدأ پیروزی ما شد ،برای خاطر این
مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج
اسالم شد.
دستاوردهای بزرگ و باعظمت عاشورا
الف  -آگاه ساختن انسانهای غفلت زده و خفته
رسالت حسینع به دنبال جد و پدر و برادرش و همه رسوالن تاریخ،
آگاه ساختن انسانهایی بود که در جهان فطری با پروردگار خود
پیمان بسته بودند جز او را نپرستند ،لیکن پیمان را به فراموشی
سپردند و به پرستش غیر خدا و از جمله قدرتها ،شخصیتها،
منیتها و چیزهای دیگر پرداختند .معجزه این رسول ،اثبات توانایی
شهادت تنها ،در روزگار ناتوانی تنها بود ،معجزه عاشورا آگاهی دادن
سریع و عمیق به کسانی بود که فطرتشان به طور کامل از میان نرفته
حر بن یزید ریاحی
بود .نخستین انسانی که در همان روز آگاه شد ّ
بود .حر نماد برجسته انسانیتی است که پیوسته بر فراز دو نجد
تاریخ ،در برابر دو راه متقابل خداگونه شدن و از شیطان پستتر
حر در آخرین لحظه ،بر اثر فریاد آگاه سازنده
افتادن ،ایستاده است و ّ
حسین بن علیع ،راه خداگونه شدن را برگزید.
و به دنبال توابین ،در طول تاریخ ،خفتگان بسیاری بر اثر فریاد
حسینع بر بام تاریخ کربال ،بیدار شدند و راه بیداران را در پیش
گرفتند.
ب  -برانگیختن نیروهای در درون نهفته
بسیاری از کسان ،در طول تاریخ ،از نیروهای نهفته در درون خویش
غفلت دارند و در برابر نیروهای دروغین ظاهری ،خود را میبازند.
امام حسینع با نهضت عاشورا که شماری اندک از یاران خود را در
برابر شماری بسیار از افراد ناآگاه آورد ،بدین گونه اعالم کرد که:
«کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن اهلل( ».البقره )249/در طول
تاریخ ،از این گونه افراد و گروهها بسیار بودهاند.
ج  -متزلزل کردن کاخ ستم
مشیت الهی بر آن است که حق رو به تعالی و تکامل رود و باطل
رو به انحطاط و نابودی .پایه کاخ بنی امیه بر ستمگری گذاشته
شده بود و لذا تدابیری که امویان ،قبیله ستم ،برای استوار گردانیدن
پایههای خویش اتخاذ کردند همه به تزلزل و از هم پاشیدن آن
انجامید .نخستین فریاد به لرزه درآورنده را شیرزن کربال ،زینب در
کوفه سر داد و دومین فریاد را هم او در کاخ سبز دمشق و فریاد
34
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قطعی و نهایی را امام زین العابدین در همان جا بر سر ستمگران فرو
کوفت .این کاخ ،خود رو به ویرانی میرفت و این فریادها به روند
ویران شدن شتاب بخشید .جنبشهای بعدی ،از قیام مختار گرفته
تا نهضت بنی عباس ،همگی بر ویرانه فرود آمد و سرانجام آن را به
صورت صحرایی وبازده و بیماریزا درآورد.
د  -آموختن شیوه خوب مردن و آموزش درس شهادت
بسیاری از کسانی هستند که به گمان خود خوب می زیند و به پندار
خویش میدانند چگونه زیستن را؛ زیستنی آن چنان که آرزو دارند
و با آرمانهای خود برابر میانگارند و اما حسین ...
«مردی از خانه فاطمه بیرون آمده است؛ تنها و بی کس ،با دستهای
خالی ،یک تنه بر روزگار وحشت و ظلمت و آهن یورش برده است.
جز «مرگ» سالحی ندارد! امام او فرزند خانوادهای است که «هنر
خوب مردن» را در مکتب حیات خوب آموخته است.
و  -آموزش اینکه شهادت یک «حکم» است
تجزیه و تحلیلهای سیاسی سیاستمداران حرفهای ،درباره دو نیروی
متخاصم که در برابر یکدیگر ایستادهاند ،بر «توازن قوا» استوار است.
پیوسته مبارزان و مخالفان را از دشمن تا دندان مسلح و قدرت غالب
جهان و حیلهگر و نقشه کش و دسیسه باز و ثروتمند و دست و دل
باز و جلب کننده نظرات ،بر حذر میدارند و اگر از آنان سازش و
تسلیم نخواهند ،آنان را به صبر و انتظار و در گوشهای نشستن و به
انتظار بازی و روزگار ماندن فرا میخوانند .روشنفکران آن روزگار
نیز کسانی چون عبداهلل بن جعفر ،عبداهلل بن عباس ،عبداهلل بن عمر،
محمدبن حنفیه و امثال اینان چنین نصیحت میکنند و از امام حسین
میخواهند که در مدینه ،در مسجد پیامبرص ،بنشیند و مردم را تبلیغ
و ارشاد کند.
امام حسینع از علیع آموخته است که «شهادت»  -در معنای اخص
و اعالی آن  -یک حالت نیست ،قتل مجاهد به دست دشمن نیست،
خود یک «حکم» است ،یک «حکم مستقل» ،غیر از «جهاد» و پس
از «جهاد».
ز  -آموختن راه اصالح مجتمعهای ستمزده و فاسد
انسان موجودی دو بعدی است :یک بعد او لجن و بعد دیگرش
روح خدا؛ این دو بعد اگر با یکدیگر هماهنگ شدند ،انسان را به
پرواز درآورده به خداگونگی میرسانند ،اما اگر هر یک از آن دو
بعد مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفت ،دیگری به تنهایی تقویت
میشود و انسان را یک بعدی و بی معنی و بی ارزش میکند .انسان
را از جامعیت میاندازد و از هر چارپایی پستتر میکند یا در
آسمانهای رویایی و آرمانهای بی پایه میکشاند و از واقعیتهای
این جهانی دور و ناآگاه میگرداند.
چون مردمی بدین ناهماهنگی و ناسازگاری افتادند ،تنها راه آن
اصالح آنان با وسایل و ابزارهای گوناگون در شرایط مختلف است؛
در شرایطی باید به ارشاد و راهنمایی و کار فرهنگی دست زد ،در
شرایطی باید به عمل پرداخت و با اقدامی سیاسی و مسالمتآمیز
از کسی کینه به دل نگیریم.

در اصالح اجتماع و مردم کوشید؛ اما در شرایطی که قدرت
حاکم با ابزارهای تبلیغاتی ذهن واندیشه و عقل مردم را ربوده،
به رگبارهای تند تبلیغات بسته است و با تنگناهای اجتماعی مجال
هرگونه اندیشیدن و آگاه شدن درست را بر مردم بسته ،آگاه شدن
واندیشیدن را در یک مسیر قرار داده است و کسی نمیتواند و
نباید به شکل دیگری بیندیشد و از چیزی جز آنکه فرمانروایان
میخواهند آگاه شود ،در شرایطی که اندیشه سازان داوری کردن
درباره کارهای خوب و بد دیگران را فضولی در کار خدا جلوه
میدهند و حکم کردن درباره هر کسی را به عهده خدا در روز
رستاخیز میدانند و بس ،در هنگامهای که مردم را محکوم و دست
بسته مشیت پروردگار و قضا و قدر کردگار میدانند ،در زمانی
که جز تقلید از اهل حدیث چیز دیگری جایز نیست و بحث و
استدالل و تعقل و تفکر انسان را به شالق و زندان و کشته شدن
دچار میکند ،نه موعظه و ارشاد و کار فرهنگی کارساز است و نه
اصالحات مسالمت آمیز موثر ،تنها راه ،در چنین شرایطی ،وارد
آوردن ضربه ای شدید ،ایجاد زمین لرزهای زیر و رو کننده و صور
اسرافیلی بیدارسازنده و از خواب مرگ برانگیزنده ،می باشد ،امام
حسینع از مدینه که بیرون آمد ،به بانگ بلند اعالم کرد که هدف من
از این رستاخیز نه برپا ساختن آشوبی اجتماعی است و نه ادعای
قدرت و اکتسابی است؛ تنها هدف من« :امر به معروف و نهی از
منکر و اصالح دین جدم» میباشد.
اما نه امر به معروف و نهی از منکر بر فراز منبر ،و مشغول ساختن
ذهن مومنان ناتوان به مسائل فرعی و بی اثر و بازداشتن آنان از
امور سیاسی و واقعیتهای زندگی و ناآگاه ساختن آنان از عوامل
اصلی فساد و رنگ و روغن زدن بر دیوارهای ساختمانی که از
پای بست ویران است .و نه حتی «جهاد» با نداشتن نیروی الزم
و فدا کردن خود بدون گذاشتن تاثیری شایسته بر مردم ،بلکه در
چنین شرایطی تنها وسیله و موثرترین شیوه و برندهترین سالح و
آگاه سازنده ترین اقدام و رساترین موعظه و دلنشینترین سخن و
قاطعترین اقدام« :شهادت» است! و حسین چنین کرد .و میبینیم که
از آن روزگار تا کنون ،شهادت او چنان آگاهی بخشید که هر کس
در روزگار خودش شرایط را دریافت ،برای اصالح نابسامانیها و
فسادها ،شایستهترین شیوه را برگزید.
ح -نقش انقالبی یاد و یادآوران
اگر امام زین العابدینع همان راهی را که پدر در پیش گرفته بود،
ادامه میداد و همان شیوه را بر میگزید و می خواست او هم از اصل
و حکم «شهادت» استفاده کند؛ نه تنها خود را به نابودی انداخته
بود که تاثیر تاریخی و جهانی «شهادت «را هم اگر از بین نمی برد،
بسیار کمرنگ میکرد .زیرا پس از شهادت ،شرایط عوض شده بود
و این شرایط را امام حسینع دگرگون ساخت و شرایط نوینی به
وجود آورد .شرایط نوین ،راه نوین هم میخواهد .همان گونه که
یک جنبش انقالبی ،پس از پیروزی ،باید راه تازه و شیوه درخوری
در پیش بگیرد؛ پس از شهادت حسینع هم که خود بزرگترین
پیروزی بود ،پیروزی حق بر باطل و انسانیت بر حیوانیت و پیروزی
آنچه زیبایی است بر همه زشتیها ،شایسته و سزاوار در پیش گرفتن
راهی تازه و برگزیدن شیوه نوینی بود؛ رسالتی جدید با پیامی تازه.
این رسالت را به گونه ضربتی و برای تاثیر فوری ،زینب بر دوش
گرفت و در دراز مدت و برای تاثیر همه جانبه و عمیق و تاریخی،
امام سجادع و امامان بعد از او و همه کسانی که رسالت پیامبران و
امامان و گواهان و صالحان را بر دوش گرفتند.
این رسالت «یاد» کردن بجا و درست و به موقع «شهادت» است و
آن رسوالن «یادآوران» شهادت در طول تاریخ.
و این یادآوران بودند که نقش انقالبی شهادت و شهیدان را به
جهانیان آموختند و نگذاشتند که حافظه ضعیف جهانیان این نقش
انقالبی را به دست فراموشی سپارد.
از مشکالت فرار نکنیم.

تا آنجا که نه تنها شیعیان و نه تنها مسلمانان که حتی گاندی «ظاهرا
هندو» هم می گوید« :من راه مبارزه با استعمار انگلستان برای رهایی
مردم شبه قاره هند را از امام حسین آموخت».
و در گستره زمین و پهنه زمان هر جا قیامی دیده شده است ،حتی
قیامهای عدالت خواهانه و حق طلبانه و ملی و قومی زنگیان ،علویان
و عیاران از مکتب «شهادت» درس آموختهاند.
و پیوسته یادآوران نقشی مهم در زنده نگه داشتن این یاد و این
آموزش بزرگ چند بعدی و همه جانبه داشتهاند.
ط  -زنده نگه داشتن دین اسالم
در طول پنجاه سال پس از پیامبر ،بنی امیه و همدستانشان ،کوشیدند
تا اسالم را ،پله پله و بتدریج از محتوا تهی کنند و به صورت
مجموعهای از شعائر عبادی ،احساسات فردی ،عقاید ذهنی و ظواهر
و قالبهایی بی روح در آورند .آنان نمیتوانستند آشکارا «شرک»
را به صحنه بازگردانند ،زیرا مردمی به «توحید» عادت کرده بودند
و گروهی اندک نیز آن را دریافته به پاسداری آن کمر بسته بودند
و جهانیان نیز در آن شرایط از «شرک» بیزاری میجستند .پس چه
باید کرد؟
میتوان اسالم را از محتوای توحید تهی ساخت و شرک را به نام
توحید و در لباس آن ،جانشین کرد .چنین کردند و در طول پنجاه
سال «مردم را به بند و بستهای شخصی و توطئههای سیاسی و
کشاکشهای داخلی مشغول کردهاند  ...رهبری و برابری! این دو
باید از رسالت کنده شود ،از دین بریده شود ،از اسالم حذف شود.
آنگاه اسالم منهای رهبری مردم و برابری طبقات اسالمی که با
قدرت و ثروت قریش ناسازگار نیست ،برای قریش از شرک بهتر
است .و اکنون ،طرح پنجاه ساله قریش ،به آخرین قله توفیقش
رسیده است .تغییر رسمی رژیم حکومت! وراثت به جای وصایت
و خالفت ،تا سرنوشت امت برای خاندان اموی ،نسال بعد نسل،
تضمین شود .میراث محمد (ص) که با انتخابات ،از علی گرفته شد،
اکنون با انتصاب ،وقف بر اوالد ابوسفیان شود.
و با خالفت رسیدن یزید به گفته امام حسینع «علی االسالم السالم»
باید فاتحه اسالم را خواند.
تنها درمان این بیمار محتضر که زندگیش با یک «آری» به پایان
میرسد و «نه» است« .نه» حسین برای بیعت با یزید و به دنبال
این « نه» عرضه «شهادت» .و با این «شهادت» اسالمی که پس از
پنجاه سال در حال مردن بود ،برای قرنها و قرنها و تا هنگامی که
«شهادت» هست و به عنوان یک «حکم» برگزیده میشود ،زنده ماند.
ی -رهنمود درست دادن به انقالبها
نویسنده بزرگوار و دانشمند عالیقدر لبنانی ،شیخ عبداهلل عالئلی ،در
دهه  1930برای تحصیل به قاهره میرود.
در آنجا به مجالس روضه خوانی شیعیان در ماه محرم میرود و با
اینکه لبنان بیشتر شیعه نشین و نسبت شیعیانش از مسلمانان سنی
و مسیحیان بیشتر است ،چون مصر در آن سالها دوران انقالبی
سختی را می گذرانید ،مراسم محرم با شیوه ای بهتر و تاثیری
بیشتر ،در آن جا برگزار شده است ،به طوری که شیخ عالئلی
سخت تحت تاثیر واقع شده کتابی تحت عنوان« :سمو المعنی فی
سمو الذات» نوشت و در سالهای بعد دو جلد دیگر بر آن افزود
که به وسیله نگارنده تحت عنوان «برترین هدف در برترین نهاد»
ترجمه شده است.
در آنجا قصیدهای دارد که خود بر عنوان آن نوشته است« :اشکی از
یک مسلمان سنی برای حسینع «و در پاورقی می نویسد « :هر سال
شیعیان مراسم عاشورا را برای یادآوری و پندگرفتن برپا میدارند؛ و
آن یادی بس بزرگ است یادآور پندها و قهرمانی جهاد .و جانهای
بلند از یاد قهرمانان پرورش مییابند و ما [همه مسلمانان] امروز
بیش از همیشه در مرحله انقالبی خود به چنین یادآوری نیازمندیم».
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آموزش کوهنوردی

خسرو شهبازی -کریم شمس

کارشناس ارشد بیهوشی و عضو فدراسیون کوهنوردی -همکار مرکز تحقیقات

چگونه درخواست کمک کنیم؟

عالیم قراردادی امداد و نجات مفهومی
بینالمللی در تشخیص آنها برای دریافت
کمک دارند .این عالیم عموما از طریق
بیسیم ،نشانههای دیداری ،شنیداری و
تولید نور یا روشنایی از مسافتی دور قابل
تشخیص هستند .عالیم امداد و نجات
نشان میدهند که یک فرد یا یک گروه از
مردم ،کشتی ،هواپیما یا سایر وسایل نقلیه
در معرض خطر قریبالوقوع قرار دارند و
تقاضای کمک فوری دارند؛ به منظور موثرتر
بودن رد و بدل کردن این عالیم دو فاکتور
عمده در ارتباطات باید رعایت شود.
 اخطار یا هشدار عالیم کمک مداوم وحتی رو به افزایش باشد.
 موقعیت یا وضعیت (مکان و محل) وقوعخطر شناسایی کامل شود.
به طور مثال عالمت هشدار درخشش نور
در آسمان ،نشانهای است بر اینکه کسی یا
وسیلهای در جایی حوالی محل درخشش در
معرض خطر است ولی هر یک دقیقه باید
این درخشش قطع و دوباره ادامه یابد.
تشخیص عالیم در خواست کمک در
کوهستان بر مبنای عدد ( 3در بریتانیا عدد
 )6قرار دارد؛ در این مکانها میتوان  3شعله
آتش 3 ،توده سنگ به صورت مثلت 3 ،سوت
یا  3بار انعکاس نور در فاصله یک دقیقه مکث
و تکرار مجدد تا دریافت پاسخ را به عنوان
نشانه درخواست کمک در نظر گرفت.
این عالیم میتوانند بسته به محیط اطراف
انتخاب شوند؛ مثال دیداری (تکان دادن یک
تکه لباس یا پارچه ،انعکاس نور آینه) یا
شنیداری/صوتی (شلیک ،سوت و از این قبیل).
برای ارتباط دیداری با بالگرد وقتی که هر
دو دست را بلند کنید (شکل حرف )Y
مفهوم حرف «بله» یا «احتیاج به کمک است»
را انتقال دادهاید و وقتی که یک دست باال و
یک دست پایین باشد (حرف  )Nمفهوم «نه»
یا «به کمک احتیاج ندارم» را منتقل نمودهاید.
 SOSچیست؟
حروف اختصاری  SOSبرای تشریح نشان
بینالمللی درخواست کمک مورس مورد
استفاده قرار میگرفت ( )...---...این نوع
درخواست کمک ،اولین بار توسط دولت
آلمان در قوانین مخابراتی نظامی در آوریل
سال  1905مورد استفاده قرار گرفت و به
استاندارد جهانی تحت توافقنامه بین المللی
تلگراف بیسیم تبدیل شد که در نوامبر سال
 1906به امضا رسید و در جوالی 1908
عمال اجرا گردید SOS .تا سال  1999به

عنوان عالمت درخواست کمک در ارتباطات
بیسیم دریایی مورد استفاده قرار میگرفت تا
اینکه سیستم امنیتی جهانی درخواست کمک
دریایی جایگزین آن شد .هنوز هم  SOSبه
عنوان نشان دیداری (بصری) درخواست
کمک شناخته میشود .ابتدا این عالمت
شامل توالی مداوم «سه نقطه/سه خط تیره/
سه نقطه» ( )...---...بوده که همگی با هم
و بدون هیچگونه فاصله اجرا میشدند؛ در کد
بینالمللی مورس سه نقطه نماینده حرف S
و سه خط تیره نماینده حرف  Oاست.
در واژگان شناسی  SOSیک نشان قراردادی
مورس یا پیش عالمت است و شکل رسمی
نوشتن آن همراه با خطی در باالی حروف است.
در کاربرد عام  SOSمترادف عبارت «کشتی
ما را نجات دهید»  Save our shipیا جان
ما را نجات دهید  Save our soulsمیباشد.
ازآنجا که  SOSیک پیش عالمت است،
حروف آن اساسا مفهوم خاصی به خودی
خود ندارند و طوری انتخاب شدهاند تا
بهراحتی به خاطر سپرده شوند.
بخش عمده در هر نوع امداد رسانی حضور
خود فرد در مراحل امداد و نجات با کمک به
تیم جستجوگر و هدایت آنها به سمت محل
وقوع حادثه است
وقتی که امدادگرها برای جستجو به محل

نزدیک میشوند یا اگر میخواهید که
توجه هواپیما ،ماشین یا شخصی را به خود
جلب نمایید ،ضروری است که زبان عالیم
قراردادی امداد و نجات را بدانید .اگر از
افراد با تجربه بپرسید به شما خواهند گفت
که چقدر مشکل است که توجه یک هواپیما،
بالگرد ،ماشین ،قایق نجات و بویژه یک فرد
تنها را به خود جلب کرد .مگر اینکه شاهدی
بر ماجرا وجود داشته باشد .بازماندهای را
پیدا کردن چیزی مثل جستجو برای سوزن
در انبار کاه است و حتی دربهترین موقعیت
کار بسیار دشواری است.
داستانهای زیادی در مورد گذشتن نیروهای
امدادگر از باالی سر یا در اطراف و نزدیک
مصدوم یا فرد گرفتار شده نقل قول شده که به
دلیل ناتوانی و عدم آگاهی از فن ارتباط برقرار
کردن ،موفق به جلب توجه آنها نشده است.
بهترین روش هنگام عزیمت به سفر یا
طبیعتگردی در جریان گذاشتن حداقل
یک نفر در خصوص زمان بازگشت شما
است تا اگر در موعد مقرر خبری از شما
نشد برای جستجو و درخواست کمک اقدام
نماید ،زمان در چنین مواقعی بخصوص در
سرما ،دشمن شماره یک شما خواهد بود .اگر
احتیاطهای فوق را نمیتوانید رعایت کنید
حداقل آذوقه کافی همراه داشته باشید.
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از زندگی لذت ببریم.

بهبود شخصیت
احتماال شنیدهاید که میگویند شخصیت
ما از اوایل کودکی شکل میگیرد و بعد از
آن دیگر قابل تغییر نیست اما مثل همیشه
کارشناسان بعد از بیش از یک قرن کشف
کردهاند که اینطور هم نیست و میتوانیم اگر
بخواهیم شخصیتمان را یا حداقل بخشی
از شخصیت و رفتارهایمان را تغییر بدهیم.
اما اصال شخصیت چیست؟ شخصیت،
الگوهای کلی برای فکر کردن ،احساس
کردن و رفتارهاست که هر کس را به
شخصی منحصربفرد تبدیل
میکند .وقتی میگوییم
«شخصیت
کسی
دارد،
خوبی»
منظو ر ما ن
این است
که بودن
کنار
در
او دوست
د ا شتنی ،
لب
جا
دلپذیر
و
است .همه ما
میخواهیم برای
بقیه جذاب باشیم،
پس باید عالوه
بر ظاهر به فکر
شخصیتمان هم
باشیم .در واقع
قسمت زیادی
از موفقیت
و خوشحالی ما به ارتباط ما با
دیگران وابسته است و شخصیت ما تعیین
میکند که آدمها را به خودمان جذب کنیم
یا فراری دهیم .پس یک کاغذ و قلم بردارید
و شروع کنید.
شناسایی صفات
 .۱بنشینید و یک لیست از صفتهای
مثبتتان تهیه کنید .سعی کنید آنها را به
ترتیبی شمارهگذاری کنید که مطمئن هستید
بیشتر از همه این صفات را دارید.
 .۲یک لیست از صفات منفیتان تهیه کنید.
اینها همان چیزهایی هستند که بقیه به آنها
عکسالعمل نشان میدهند یا چیزهایی که
فکر میکنید سر راه شما قرار دارند ،مثال
خجالتی بودن ،عصبی بودن ،یا پرحرف
بودن .فقط یادتان باشد که صفات مثبت
و منفی در موقعیتهای مختلف متفاوت
هستند .مثال دوستانه یا پرحرف بودن از نظر
من ممکن است مثبت باشد ولی به شدت

روی اعصاب شما باشد.
تغییرات شخصیتی باید بر اساس نظرات
و خواستههای خود شما باشند .مطمئنا
درست کردن این لیست از لیست صفات
مثبت سختتر است .پس عجله نکنید و سر
فرصت ویژگیهای رفتاریتان را وقتی که
تنها هستید یا وقتی که با دیگران هستید در
نظر بیاورید و چیزهایی را که فکر میکنید
بد هستند ،لیست کنید.
 .۳دور چیزهایی که اصال یا حداقل فعال
نمیخواهید تغییر دهید خط بکشید.
همه چیز را که

نمیخواهید یا نمیتوانید
با هم تغییر دهید ،پس فعال آنهایی را که
اولویت کمتری دارند بیخیال شوید.
 .۴کنار چیزهایی که میخواهید تغییر دهید یا
بهتر انجام دهید ،ستاره بگذارید؛ مثال ممکن
است شخص باهوشی باشید اما بخواهید
باهوشتر شوید ،پس کنار باهوش ستاره یا
قلب بگذارید.
 .۵موارد ستارهدار را اولویتبندی کنید .بهتر
است که تغییرات را آرام آرام انجام دهید،
مثال هر بار یکی از موارد را انتخاب کنید
و به خودتان قول بدهید با تکرار و تمرین
روی همان یک مورد کار کنید.
تغییر رفتارها
 .۱صفتی را که میخواهید تغییر دهید،
انتخاب کنید .مثال فرض کنید که خجالتی
هستید و اول از همه میخواهید کمتر
خجالتی باشید.
 .۲لیستی از رفتارهایی تهیه کنید که
نشاندهند ه خجالتی بودن شما هستند.

اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.

لیال بوژآبادی
عضو تحریریه

مثال خیلی زود از مهمانیها پا میشوید،
سر صحبت را با کسی باز نمیکنید ،نظر
نمیدهید ،از آدمهای جدید دوری میکنید
یا برای هیچ کاری داوطلب نمیشوید.
 .۳رفتارهایی متضاد با لیست قبلی انتخاب
کنید و پیش بگیرید؛ مثال برای یک نقش
جدید س ِر کارتان داوطلب شوید یا به
مهمانیهای بیشتری بروید.
 .۴از کسی که تحسین میکنید و این ویژگی
شخصیتی را دارد ،الگوبرداری کنید .بهتر
است که این کار را برای یک ویژگی انجام
دهید ،نه برای همه ویژگیها .یعنی یک نفر
را برای هم ه ویژگیهای شخصیتی انتخاب
نکنید ،چون قرار است منحصربفرد
باشید نه اینکه خودتان را
به شکل یک نفر دیگر
در بیاورید .هر چند
همیشه میتوانید از
آدمهایی که شخصیت
دارند،
خوبی
چیزهای خوب یاد
بگیرید.
 .۵مدام به
خودتان یادآوری
کنید که رفتارهای
جدید را ادامه دهید.
برای خودتان یک شعار
جدید اختراع کنید ،مثال «اجتماعی
خواهم شد» .روی گوشی همراهتان
هم یادآورهایی بگذارید که بیشتر با مردم
ارتباط برقرار کنید.
بهینه سازی
 .۱مثبت فکر کنید و مثبت رفتار کنید .رفتار
منفی اطمینان و تعهد شما به بهتر شدن را
کم میکند.
 .۲چیزهای جدید یاد بگیرید .به یک
سازمان ،کالس ،تیم یا گروه جدید بپیوندید.
اگر همان کارهای قبلی را بکنید ،احتمال
اینکه به رفتارهای قبلی هم برگردید زیاد
است اما چون آدمهای جدید از شما انتظار
هیچ رفتار خاصی ندارند ،احتمال اینکه در
عادت کردن به یک رفتار جدید موفق باشید
بیشتر میشود.
 .۳به خودتان سخت نگیرید .شخصیت آدم
یک شبه عوض نمیشود .به خودتان وقت
و فضا بدهید تا یک رفتار را به بخشی از
شخصیتتان تبدیل کنید.
 .۴تظاهر کنید .احتماال شنیدهاید که به هر
چیزی خیلی تظاهر کنید به واقعیت بدل
میشود.
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اخالق مدا ری
1

عارفی منبر داشت ،جمعیتی فراوان گرد
آمد ،چندان که نشستن جای نبود .از
حاضران یکی به بلند گفت :خدای شما
را! هرجا که هستید یک قدم پیش نهید.
همه یک گام پیش گذاشتند.
عارف درنگی نمود ،آنکه گفت :هرآنچه
من خواستم بگویم ،این مرد بگفت.
هریک از شما هرجا که هست قدمی
پیش نهد.

4

جوانی شب زندهدار و زاهد در خدمت
پدر نشسته بود و همه شب دیده بر هم
نبسته ذکر میراند و طایفهای گرد ایشان
خفته.
پسر ،پدر را گفت :اینان را چنان خواب
غفلت برده است که یکی سر بر نمیدارد
تا دوگانهای بگزارد.
پاسخ شنید:
جان پدر تو نیز اگر بخفتی بِه از آن که در
پوستین خلق افتی.

7

دو برادر را مادری کهنسال بود ،پیمان
بستند یکی خدمت خدا کند و دیگر
خدمت مادر .یکی به معبد ،دیگری به
بالین مام.
چندی گذشت ،صومعه نشین مشهور
گشت ،عرفا به دیدارش شتابان .غره به
خود پنداشت که چه نیک کردم ترک
مادر نمودم.
همان شب پروردگار در خواب دید که
میفرماید :برادرت آمرزیدم و تو را تنها
به حرمت وی بخشیدم؛ که تو خدمت بی
نیاز میکنی و او خدمت نیازمند ،مرتبتش
از تو فزون.

10

فقیری بر عمارتی گذر کرد ،توانگر
کاسهای از طعام گندیده بهرش فرستاد.
فقیر کاسه به مهر ستاند ،اندرونش دور
ریخت و پر ز گل و سبزه بازگرداند.
حیران از چونش پرسیدند ،پاسخ گفت:
هر کس از آنچه در دل دارد ببخشاید.
38
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چند حکایت آموزنده
2

حاکمی پسر به ادیبی سپرد و گفت:
این فرزند توست ،تربیت چنان کن که
فرزندان خویش را.
ادیب سالی چند بر وی همت کرد و به
جایی نرسید اما پسران خود در فضل و
بالغت منتهی.
ملک وی را مواخذت کردی که وعده
خالف کردی و عهد به جای نیاوردی.
گفت :خدای داند که تربیت یکسان است
و ذات و سرشت مختلف.

5

در رمضانی ،جذامیان به ناهار مشغول،
حالج را تعارفی زدند .بنشست و لقمهای
بر دهان برد.
جذامیان پرسان که چون است دیگران بر
سفره ما ننشینند؟
گفت :جملگی روزهاند و برخاست.
هنگام افطار ،حالج به دعا گفت :خدایا
روزهام قبول فرما.
شاگردان عارض که دیدیم روزه شکستی!
حالج گفت :مهمان خدا بودیم ،روزه
شکستیم اما دل نشکستیم.

8

مردی گوهری یکتا یافت؛ با خود
اندیشید به حاکم شهر هدیه کنم که سود
نگاه حاکم ،فزون از قیمت سنگ.
حاکم گوهر نپذیرفت .چون تعجب
مرد بدید ،گفت :ارزش گوهر تکذیب
نکنم ،اما غلبه بر حرص و آز نزد من
ارزشمندتر است.
گوهر از تو بپذیرم ،هر دومان از کف
بدادیم آنچه برایمان با ارزش است.

11

3

یکی بر عارفی وارد شد و به طعنه پرسید:
چگونه پارسای خوانی فالن عابد را ،که
دیگران در حق وی به طعنه سخنها
گفتهاند؟
گفت :از آن روی که بر ظاهرش عیب
نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم.

6

دو شاهزاده در مصر بودند ،یکی علم
اندوخت و دیگری مال اندوخت .عاقبت
آن یکی عالمه عصر گشت و این یکی
سلطان مصر شد .پس آن توانگر با چشم
حقارت در فقیه نظر کرد و گفت :من به
سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسکنت
بماندی .گفت :ای برادر ،شکر نعمت
حضرت باری تعالی بر من واجب است
که میراث پیغمبران یافتم و تو میراث
فرعون و هامون.

9

دو شاهزاده در مصر بودند ،یکی علم
اندوخت و دیگری مال اندوخت .عاقبت
آن یکی عالمه عصر گشت و این یکی
سلطان مصر شد .پس آن توانگر با چشم
حقارت در فقیه نظر کرد و گفت :من به
سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسکنت
بماندی .گفت :ای برادر ،شکر نعمت
حضرت باری تعالی بر من واجب است
که میراث پیغمبران یافتم و تو میراث
فرعون و هامون.

12

زاهدی مهمان پادشاهی بود چون به طعام
بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او
بود و چون به نماز برخاستند ،بیش از آن
کرد که عادت او؛ تا ظن صالحیت در
حق او زیادت کنند.
گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که
به کار آید ،گفت نماز را هم قضا کن که
چیزی نکردی که به کار آید.

فقیری به در خانه بخیلی آمد ،گفت:
شنیدهام که تو قدرتی از مال خود را نذر
نیازمندان کردهای و من در نهایت فقرم،
به من چیزی بده!
بخیل گفت :من نذر کوران کردهام .فقیر
گفت :من هم کور واقعی هستم ،زیرا اگر
بینا بودم ،از در خانه خداوند به در خانه
کسی مثل تو نمیآمدم.

دورویی را کنار بگذاریم.

 24آبان ،روز کتاب و کتابخوانی

مهربان فراموش شده
یار
ِ
آن ِ
روی آوردن به کتابخوانی و استفاده از
آموختههای دیگران ،مانند هر کار دیگری
نیاز به انگیزه و شوق درونی فرد دارد .این
کار به طور ناگهانی و فوری ایجاد نمیشود؛
بلکه کاری است که نیاز به مداومت و صبر
و حوصله و تمرکز و دقت دارد؛ تا احساس
نیاز نباشد ،انعکاس و پاسخی صورت
نخواهد گرفت.
بزرگترین عامل ایجاد عالقه به کتاب و
کتابخوانی ،در دسترس بودن کتاب برای
خواننده است .برای کسی که پیوسته به
کتابهای خوب دسترسی داشته باشد،
همواره این فرصت فراهم است که به یکی
از بزرگترین گذرگاههای فکری و تفریحی
راه پیدا کند.
آشنایی و انس فرد با کتاب و کتابخوانی ،از
خانواده آغاز میشود .خانواده میتواند اثری
عمیق بر عادتهای فرد و فرهنگسازی
مطالعه داشته باشد .باسواد بودن والدین،
موقعیت شغلی و اجتماعی خانواده ،مسائل
اقتصادی ،نوع گرایشهای والدین ،مسائل
روانی خانواده ،کیفیت برنامهریزی مطالعه،
میزان دسترس به کتاب و کتابخانه در منزل
از جمله عوامل ایجاد انگیزه کتابخوانی
در فرد است .دیگر نهاد تاثیرگذار بر
ترویج فرهنگ کتابخوانی ،مدرسه است.
نقش مدرسه ،وجود کتابخانههای مناسب،
کتابداران آشنا به روشها و فنون مطالعه،
سوق دادن دانشآموزان به فعالیتهای
گروهی کتابخانهای ،مطالعه و تحقیق و
معرفی تازههای کتاب میتواند در گرایش به
مطالعه مؤثر باشد.
همچنین اجتماع و رسانههای گروهی در
ترویج فرهنگ کتابخوانی نقش مهمی ایفا
میکنند .این وسایل که شامل روزنامه ،مجله،
کتاب و همچنین رادیو و تلویزیون و سینما
میشوند ،بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند و
جذابیت تلویزیون و قابل حمل بودن رادیو و

جنبه اجتماعی داشتن سینما از عوامل مهمی
هستند که باعث جلب نظر افراد میشوند و
در الگوی مطالعه آنها تاثیر میگذارند.
برای استمرار و دوام کتابخوانی به عنوان
یک ارزش ،نخست باید فرهنگ آن را
آموخت .این کار نیز مستلزم رعایت آداب
و اصولی است که اگر رعایت شود ،به نتیجه
مطلوب خواهد رسید .اولین موضوع مهم
در کتابخوانی ،داشتن هدفهای روشن و
مشخص و برنامه از پیش تعیین شده است.
منظور از داشتن برنامه این است که بدانیم
کدام کتاب پایه و اصلی را اول بخوانیم و
کدام کتاب فرعی را بعد مطالعه کنیم.
یکی دیگر از آیینهای خواندن کتاب،
مطالعه منظم ،مستمر و پیگیر است؛ یعنی هر
روز وقت معینی را به این کار اختصاص
دهیم .از نکات مهم دیگر ،یادداشتبرداری
است که باعث تمرکز حواس و یادگیری و
اثربخشی بیشتر میشود.
نکته درخور توجه دیگر این است که ابتدا
پیشگفتار ،مقدمه و فهرست کتاب مورد
نظر را مطالعه کنیم که میتواند شناختی
همهجانبه و برداشتی کلی نسبت به کتاب
را به ما بدهد .مطالعه و تفکر ،الزم و ملزوم
یکدیگر هستند .مطالعه ،وسیله یادگیری
معرفت و تفکر ،عامل ملکه ساختن آن در
ذهن است و مطالعه اگر همراه با تفکر نباشد
ثمری ندارد .بنابراین بهتر است دقایقی به
طرح سوالهای گوناگون و اندیشیدن درباره
موضوع مورد مطالعه اختصاص دهیم و
سپس سعی کنیم جواب آن را از کتاب پیدا
کنیم .خط کشیدن زیر مطالب مهم و بازگو
کردن مطالب مطالعه شده برای دیگران است
که به بهتر در حافظه ماندن کمک میکند.
همچنین برای انتخاب یک کتاب میتوان از
راهنمایی و کمک افراد متعهد و کتابشناس
بهره برد.
بنابر آمارهای مربوط به کتابخوانی در

کتاب مورد عالقهمان را برای بار دوم بخوانیم.

کشور ما متاسفانه هر فرد در سال فقط چند
دقیقه مطالعه میکند.
یکی از عوامل کتابگریزی ،احساس نیاز
نکردن به مطالعه است؛ تا کشش و احساس
نیاز نسبت به موضوعی وجود نداشته
باشد ،اقدام در به وجود آوردن عادت
مطالعه اثربخش نخواهد بود .شاید القای
خودشیفتگی و خودبسندگی در فرد موجب
از بین رفتن حس کنجکاوی او میشود و
در نتیجه عادت به مطالعه شکل نمیگیرد.
بنابراین نیاز به کتاب ،حسی است که باید
در فرد درونی شود .یکی دیگر از عوامل
کتابگریزی در جامعه ما ،متکی بودن بر
فرهنگ شفاهی بیش از فرهنگ کتبی است؛
بویژه با ورود رسانههای دیداری و شنیداری
و شبکههای مجازی که باعث کاهش ارزش
مطالعه و مانع ورود کتاب به خلوت افراد
جامعه شد.
عامل دیگر ،ضعف نظام آموزشی است .نظام
آموزشی در نهادینه کردن فرهنگ آموزشی و
کتاب خوانی نقش کلیدی و سرنوشتساز
دارد .بیتوجهی به محیط و وضعیت
کتابخانهها ،باعث پایین آمدن سطح مطالعه
در بین جوانان و نوجوانان میشود.
کیفیت محتوای نازل برخی از کتابها
و جراید ،کمی تعداد نسخ مطبوعات و
کتابها ،محرومیت بیشتر روستاییان از
دسترسی به کتاب ،وجود نابسامانی در
شبکه توزیع کتاب و جراید ،کمبود کتاب
خانههای عمومی ،شرایط نامساعد بعضی
از کتابخانههای عمومی ،نبود کتابداران
متخصص در کتابخانهها ،استقرار کتابخانهها
در مکانهای نامناسب و موقعیت جغرافیایی
آنها ،کمبود کتاب و کتابخانههای ویژه
کودکان و نوجوانان و نبود نمایشگاههای
دایمی کتاب در سطح کشور از عوامل مهم
گسترش نیافتن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
در جامعه محسوب میشود.
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آسمان نما

بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم و اخترفیزیک
بَهرام یا م ِ ّریخ چهارمین سیاره در سامانه
خورشیدی است که در مداری طوالنیتر
و با سرعتی کمتر از زمین به دور خورشید
میچرخد .هر یک بار گردش این سیاره به
دور خورشید معادل  ۶۸۷شبانهروز زمین به
درازا میکشد و طول شب و روز نیز از کره
زمین کمی طوالنیتر است.
نوری که از خورشید به مریخ میرسد نصف
نوری است که زمین دریافت میکند اما روز
مریخی چهل دقیقه طوالنیتر از روز زمینی
است؛ بنابراین شرایط از نظر نور تقریبا مثل
زمستان زمین است و به این خاطر امکان
رشد گیاهان در شرایط گلخانهای در مریخ
وجود دارد .روزهای بهرام  ۲۴ساعت و ۳۷
دقیقه درازا دارند؛ از آنجا که محور سیاره
بهرام  ۲۴درجه کج است ،در این سیاره
نیز فصلهای سال وجود دارند اما هر سال
بهرامی کمابیش دو برابر سال زمینی یعنی
 687روز به درازا میکشد.
ج ّو بهرام سرخفام است و در آسمان شب
از زمین نیز سرخی آن دیده میشود .کره
بهرام دو ماه کوچک به نامهای فوبوس و
دِیموس دارد که ریختی نابسامان دارند .این
دو ماه شاید شهابسنگهایی هستند که در
مدار بهرام به دام افتادهاند .اگر شخصی در
کره بهرام باشد خواهد دید که فوبوس سه
بار در یک روز طلوع و غروب میکند.
دیموس نیم فوبوس بوده و چنانچه از بهرام
به آن نگاه کنیم این ماه بیشتر همانند یک
ستاره خواهد بود تا یک ماه.
خورشیدگرفتگی در مریخ به دلیل کوچک
بودن قمرهای آن کامل نیست .قمرهای
مریخ به سطح آن نزدیک هستند و
بزرگترین قمر آن فوبوس است که گردش
آن به دور سیاره مادر نزدیک به  ۷ساعت
و  ۳۹دقیقه و  ۲۷ثانیه است .زمان گردش
مداری دیموس نیز یک روز و  ۶ساعت و
 ۲۱دقیقه و  ۱۶ثانیه است.
قطر بهرام نزدیک به یکدوم قطر زمین و برابر
 ۶,۷۹۰کیلومتر است( .قطر زمین۱۲,۷۵۶ :
کیلومتر) .مساحت سطح آن برابر با مساحت
خشکیهای روی زمین است .همانند زمین،
یخهای قطبی ،درههای گود ،کوه ،غبار،
توفان و فصل دارد .در دشتهای آن مانند
ماه ،گودالهایی برآمده از برخورد سنگهای
آسمانی دیده میشود؛ با وجود اندازه
کوچکش ،بلندترین قله سامانه خورشیدی
یعنی کوه المپوس و بزرگترین دره سامانه
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مریخ ،شبیه به زمین
خورشیدی یعنی والس مارینریس در این
سیاره پیدا شدهاست .فرسوده بودن بیشتر
دهانههای برخوردی سیاره بهرام نشاندهنده
پرکاری زیاد پدیدههای زمینشناختی در این
سیارهاست.
ویژگیهای فیزیکی
بهرام شعاعی در حدود یک دوم شعاع زمین
دارد .همچنین بهرام از زمین کم چگالتر
است ،به گونهای که حجمی برابر ٪۱۵
و جرمی برابر  ٪۱۱زمین دارد .مساحت
سطح آن تنها اندکی کمتر از مجموع سطوح
خشکیهای زمین است .بهرام در برابر تیر
(عطارد) بزرگتر و دارای جرم بیشتر و در
نتیجه چگالتر است .همین زمینه سبب
شدهاست نیروی گرانش بیشتری در سطح
بهرام وجود داشته باشد .بهرام از دید اندازه،

یا زنگ آهن مشهور است ،به وجود آمده
است.
خاک
در ژوئن  ،۲۰۰۸دادههای به دست آمده به
دست کاوشگر فینیکس ثابت کرد که خاک
بهرام دارای اندکی ویژگی بازی (قلیایی) و
همچنین دربرگیرنده موادی مانند منیزیم،
سدیم ،پتاسیم و کلر میباشد که وجود
همه آنها برای زیست و رویش موجودات
زنده ضروری است .پژوهشگران خاک به
دست آمده از بخشی نزدیک قطب شمال
بهرام را با کمی خاک باغچه زمینی هم
سنجی کردند و به این نتیجه رسیدند
که خاک بهرام برای رشد گیاهانی چون
مارچوبه مناسب است.
در اوت  ،۲۰۰۸کاوشگر فینیکس با انجام

جرم و گرانش سطح ،حالتی میان زمین و
ماه (ماه زمین) دارد؛ ماه قطری برابر یک
دوم قطر بهرام دارد؛ در حالی که قطر زمین
حدود دو برابر قطر بهرام است ،زمین دارای
جرمی در حدود ده برابر جرم بهرام است،
در حالی که جرم ماه ده برابر کمتر از بهرام
است .نمای سرخ-نارنجی رنگ بهرام در اثر
وجود آهن ( )IIIاکسید که بیشتر به هماتیت

آزمایشها ساده شیمیایی ،مثل آمیختن آب
زمین با خاک بهرام ،با هدف آشکارساختن
پیاچ خاک بهرام ،نشانههایی از نمک
پرکلرات پیدا کرد که این موضوع تئوری
دانشمندان بسیاری را که ادعا کرده بودند
خاک بهرام به طور چشمگیری دارای ویژگی
بازی است ،تایید میکرد.
نتایج حاصل از نمونهگیری و آزمایش

زندگی را سخت نگیریم.

خاک سطح مریخ ،که از جمله با کمک
اشعه ایکس ،توسط کاوشگر کنجکاوی
انجام گرفت ،نشان میدهد که سطح
مریخ بافتی بازالتی دارد که نوعی سنگ
آتشفشانی ،مشابه شنهای سواحل
هاوایی است.
جو
ّ
ج ّو زمین شامل  ۷۸درصد نیتروژن۲۱ ،
درصد اکسیژن ۰٫۹ ،درصد آرگون۰٫۰۳ ،
درصد کربن دی اکسید و مقادیری بخار آب
و ذرات معلق است؛ در حالی که در ج ّو
بهرام (مریخ)  ۹۵درصد دی اکسید کربن،
 ۳درصد نیتروژن ۱٫۶ ،درصد آرگون و فقط
مقدار ناچیز اکسیژن و آب وجود دارد .ج ّو
سیاره سرخ بسیار رقیق است؛ به طوری که
فشار جوی سطح آن ،معادل یک صدم فشار
جو زمین در سطح دریاست.
عالوه بر این جو بهرام (مریخ) محافظ خوبی
در برابر تابشهای مرگبار فضایی نیست.
بیشتر مناطق بهرام بسیار سرد است .دمای
هوا در قطبهای آن میتواند تا  ۱۳۰درجه
زیر صفر پایین برود.
به دلیل رقیق بودن «هوای» بهرام ،دمای هوا
به سرعت تغییر میکند .مثال فقط لحظاتی
پس از طلوع خورشید دما در سطح بیش
از  ۲۰افزایش مییابد؛ در هر لحظه دمایی
که پای شما احساس میکند (هوای نزدیک
سطح) با دمای هوای اطراف سر شما ممکن
است تا  ۲۰درجه اختالف داشته باشد؛ به
این ترتیب اگر روی استوای بهرام باشید،
دمای سطح  ۲۰درجه سلیسیوس و دمای
اطراف سر شما صفر درجه است؛ در بهرام
بادهایی با سرعت زیاد (متجاوز از ۲۰۰
کیلومتر بر ساعت) میوزد که سبب میشود
غبارها در ارتفاع  ۴۰کیلومتری معلق بمانند
علت ایجاد این بادها غالبا اختالف دما توأم
با اختالف فشار است.
کاوشگران مریخ
ناسا در حال حاضر پنج فضاپیمای کاربردی
را در اطراف و روی سیاره مریخ دارد:
کاوشگرهای فرصت و کنجکاوی که به
ترتیب در سالهای  ۲۰۰۴و  ۲۰۱۲در مریخ
فرود آمدند و مدارگردهای اودیسه مریخ،
 MROو ماون که در مدار سیاره سرخ گردش
میکنند .اودیسه مریخ در سال MRO ،۲۰۰۱
در سال  ۲۰۰۶و ماون در سال  ۲۰۱۴به مدار
مریخ وارد شدند.
فضاپیمای مارس اکسپرس اروپا و ماموریت
مدارگرد مریخ هند نیز از باال به پایش سیاره
سرخ میپردازند و تعداد مدارگردهای
عملکردی مریخ را به پنج رساندهاند.
دوربینهای مدارگرد  MROشامل
یک لنز تلسکوپی است که میتواند
ویژگیهای کوچک تا یک متر را در

سطح مریخ تشخیص دهد .این دوربین
همچنین تصاویر را در طول موجهای
نزدیک فروسرخ جمعآوری کرده که به
پژوهشگران در یادگیری کانیشناسی مریخ
کمک میکند.
وجود آب
کلیه مشاهدات قبلی توسط ماهوارهها و
مریخ نوردها حاکی از این بوده است که
سیاره سرخ زمانی پوشیده از الیه غلیظی
از گازها بوده که امکان حضور آب مایع بر
سطح را فراهم میکردهاست.
این برداشت (وجود آب سطحی) در
مشخصههای سطح مریخ ،مثل آثاری که
شبیه بستر رودها ،دلتاها و دریاچههاست
مشهود است اما فشار هوای مریخ امروز
کمتر از یک درصد زمین است ،یعنی اگر
آب مایع را روی سطح بریزید (بسته به
جای آن) میجوشد و بخار میشود یا یخ
میبندد.
در ماه آوریل  ،۲۰۱۵مریخنورد ناسا که
حدود سه سال در این سیاره مشغول
پژوهش است ،خاکی مرطوب شده با
آب نمک را کشف کرد که نقطه انجماد
را کاهش میدهد .سپس مریخنورد در
ماه سپتامبر صخرههایی زیر سطح زمین
یافت که  4برابر آنچه که پیش از آن تصور
میشد مرطوب بود .عالوه بر این ،تصاویر
ماهوارهای که از سنگریزهها در سطح این
سیاره تهیه شده بود ،نشان میداد روزی
در این سیاره جریان آب وجود داشته
است؛ با مطالعه تصاویر تهیه شده توسط
مریخنورد از سنگهای بازالتی و تیره
سطح مریخ ،گمانهزنیهایی از پوشیده
بودن این سیاره از آب در سالهای دور
به میان آمد.
ناسا در نشستی خبری در  ۶مهر ۱۳۹۴
( ۲۸سپتامبر  )۲۰۱۵وجود آب در مریخ را
تایید و اعالم کرد که در ماههای گرم آب
جاری در این سیاره وجود دارد .عکسهایی
از مریخ به زمین رسیده بود که در آنها به
طور واضح دیده میشد که رگههای تیره
روی یک سرازیری مریخ چگونه با فصلها
تغییر میکنند .این رگهها در ماههای گرمتر
تا پایین شیبها هم کشیده میشوند ولی طی
فصلهای سردتر ناپدید بودند.
دانشمندان ناسا اعالم کردند که رگههای
تیره به طور حتم آب جاری هستند که در
تابستان دیده شده و در زمستان مریخ محو
میشوند .باید توجه داشت که آب کشف
شده خالص نیست و نوعی نمک موجود در
آن باعث میشود که این آب بتواند در دمای
معمول  ۵۰درجه سلیوس زیر صفر مریخ
جاری باشد .این مساله میتواند به معنای
وجود نوعی حیات در مریخ باشد.

هنگام عبور از خیابان با گوشی خود کار نکنیم.

همکاران عزیز

حسب االمر ریاست محترم
بیمارستان ،از این پس قرار است در
نشریه به هر بخش/واحد صفحهای
اختصاص داده شود؛ همکاران
محترم میتوانند نحوه همکاری و
محورهای پیشنهادی خود را به دفتر
نشریه اعالم فرمایند.
جهت اطالعات بیشتر میتوانید با
دفتر نشریه (داخلی  )2310تماس
حاصل 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 ارائهدهنده پیشنهاد
در کنار مطلب مربوط درج خواهد
شد (به جز در مواردی که ایشان خود
عالقهای به ذکر نامشان نداشته باشند).
Neda-farabi@tums.ac.ir

همکاران گرامی

لطفا برای چاپ هرگونه تصویر
و مطلب (اعم از علمی ،دلنوشته
شغلی ،ادبی ،فرهنگی و تصاویر
فرزندان) 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

مشترکان عزیز ندای فارابی

چنان چه در دریافت نشریه با مشکل
خاصی مواجه هستید لطفا به داخلی
 2310اعالم بفرمایید.
همچنین اگر زمانی دیگر تمایلی
به دریافت نشریه نداشتید ،به دفتر
نشریه یا روابط عمومی (خانم
عزیزی) اعالم بفرمایید.
دفتر نشریه2310 :
روابط عمومی2301 :
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تهران گردی

مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

کافه نادری ،زادگاه ادبیات مدرن

تاریخ تاسیس این کاف ه قدیمی به سال ۱۳۰۶
و توسط یک مهاجر ارمنی به نام خاچیک
مادیکیانس باز میگردد .نام این کافه هم
به دلیل قرارگیری آن در خیابانی به همین
نام یعنی نادری (جمهوری فعلی) انتخاب
شده است .این مهاجر برای اولین بار در

مناطق باالی شهر تهران دایر شدهاند ،کافههای
ادبی و روشنفکری ایران در سالهای دهههای
بیست ،سی و چهل ،بیشتر در مرکز شهر
تهران و حوالی خیابانهای نادری ،استانبول
و اللهزار مستقر بود .بعد از کودتای  ۲۸مرداد
و بسته شدن فضای سیاسی کشور و حاکمیت

تهران شیرینی پزی را آغاز کرد و سپس با
راهاندازی رستوران ،غذاهای فرنگی مانند
بیف استراگانف ،بیفتک ،شاتو بریان و
نوشیدنیهایی مانند قهوه ترک ،فرانسه و حتی
کافه گالسه را وارد منوی کافه و رستورانهای
ایرانی کرد .وی پس از راه اندازی کافه و
رستوران ،هتلی را هم به همین نام باالی قنادی
ساخت که پس از گراندهتل ،دومین هتل در
تهران بود .ساختمانهای هتل و کافه در سال
 ۱۳۰۷و با الگو برداری از ساختمانهای غربی
خصوصا آلمان ساخته شدند .این مجموعه در
ابتدا هتلرستوران نادری نام داشت اما به
دلیل ویژگیهای خاص کاف ه آن ،بیشتر به
کافه نادری معروف شد .شاید بتوان گفت که
کافه نادری به گونهای زادگاه ادبیات مدرن
است .کافه نادری دارای سقف بلندی است و
کاغذ دیواریهای قدیمی و چراغهای دیواری
که قدیم با بند روشن و خاموش میشد و
صندلیهای چوبی لهستانیش نشان از قدمت
این مکان تاریخی به یاد ماندنی دارد ،عالوه
بر اینها حیاطی که خیلی بزرگ و پر درخت
بوده و گفته میشود در آن زمان در این حیاط،
رستوران تابستانی بر پا بوده و در آن جشن
گرفته میشده است.
سنت کافهنشینی روشنفکران ایرانی متاثر از
سنت دیرپای کافهنشینی روشنفکران اروپایی
بویژه روشنفکران فرانسوی بود .برخالف
امروز که کافههای مدرن عموما در خیابانها و

استبداد ،کافههای روشنفکری و معروف
مثل کافه نادری ،کافه فیروز ،کافه مرمر و
کافه فردوسی ،به تنها مکانها و محفلهای
روشنفکران ایرانی تبدیل شدند.
در این کافهها بود که چهرههای سرشناس
ادبی و روشنفکری ایران مثل نیما یوشیج،
صادق هدایت ،احمد شاملو ،فروغ فرخزاد،
یداهلل رویایی ،نادر نادرپور ،نصرت رحمانی،
رضا براهنی ،محمدعلی سپانلو و بسیاری
دیگر دور هم جمع شده و در مورد مسائل
مختلف ادبی ،هنری و سیاسی با هم بحث
میکردند و البته آثار به یاد ماندنی نیز در همان
جا خلق میکردند .جالب این است که هرکس
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در آن کافه جای مخصوصی برای خود داشت
که حتی در نبودش هم خالی میماند.
به دالیل نامعلومی کافه نادری در دهه ۵۰
طعمه حریق شد اما این به منزله پایان کار
این کافه نبود ،بلکه به دلیل جایگاهی که
در آن زمان پیدا کرده بود ،مجددا به شکلی
مدرن بازسازی شد.
این کافه قدیمی با گذشت  ۵۰سال هنوز
پابرجاست و با اینکه نسبت به کافههای دیگر
فضایی بسیار ساده دارد اما کماکان طرفداران
خود را دارد که اغلب یا افرادی هستند که از
نشستن روی صندلیهای قدیمی و بودن در
فضای نوستالژیک این کافه که زمانی پاتوق
چهرههای ادبی بینظیری بوده است ،لذت
میبرند یا خودشان از شاعران و نویسندگان
معاصر و طرفداران ادبیات مدرن هستند.
امروز قنادی که زیر هتل قرار دارد ،تعطیل
است و در کنار آن در باریکی وجود دارد که
به کافه راه دارد ،کافه دارای دو سالن است
که مجموعا ظرفیتی معادل  ۱۴۰نفر دارند،
سالن اول که در مرکز مجموعه قرار دارد به
عنوان رستوران استفاده میشود و سالن بعدی
مخصوص کافه است .حیاط بزرگی مملو از
درختان بلند هم در اینجا وجود دارد که گویی
زمانی رستوران تابستانی بوده و جشنهایی در
آن بر پا میشده است که البته حدود سه دهه
است که فعالیتی ندارد.
این کافه این روزها توسط نوههای خاچیک
مادیکیانس اداره میشود .ظروفی که در آن
استفاده میشوند و تمامی میز و صندلیهایش
همگی همان رنگ و بوی سالهای دور را
دارند اما در مورد هتل نادری هم باید بگوییم
که برای ورود به آن دری جداگانه وجود
دارد که پس از ورود در طبقه همکف یه البی
بزرگ است و طبقه دوم مخصوص اتاقهای
هتل نادری است.

به آثار تاریخی صدمه نزنیم.

با چند جشنواره خوشمزه آشنا شویم

جشنواره گز-اصفهان

جشنواره گز ،شیرینی و صنایع وابسته
اصفهان با هدف ارتقای سطح کیفی
محصوالت و سیستمهای مدیریتی
واحدهای زیر مجموعه اتحادیه صنف
گز و شیرینی در خردادماه هر سال در
اصفهان برگزار میگردد.

جشنواره شیرینی و شکالت-تهران

بنا بر اعالم قبلی انجمن صنفی صنایع
بیسکویت ،شیرینی و شکالت در خرداد
ماه یا شهریورماه هرسال ،نمایشگاه
و جشنواره شیرینی و شکالت در سه
دستهبندی ماشین آالت ،مواد اولیه
و محصول نهایی در محل دائمی
نمایشگاههای تهران برگزار میشود.

جشنواره گالبگیری -کاشان

اردیبهشت هر سال و همزمان با
شکوفایی گلهای محمدی در قمصر،
جشنواره گالبگیری و عرقیات گیاهی
برگزار میشود؛ البته همزمان در دو نقطه
تهران (فرهنگسرای اشراق و باغ ملی
گیاهشناسی) نیز جشنواره مشابهی برپا
میشود.

جشنواره ملي آش ايراني -زنجان

جشنواره ملي آش ايراني از سال 1384
به عنوان يكي از رويدادهاي مهم فرهنگي
در سطح كشور براي ترويج فرهنگ
غذايي صحيح و با شعار«غذاي ايراني،

جشنواره شب چ ّله -همه استانها

جشنواره انار -تهران

جشنواره «انار ،یاقوت بهشت» با هدف
ترویج فرهنگ مصرف و آشنایی با
خواص درمانی انار ،پاییز هر سال
در فرهنگسرای اشراق تهران برگزار
میشود .این جشنواره که با مشارکت
وزارت جهاد کشاورزی برگزار
میشود شامل معرفی انار استانهای
مختلف کشور و عرضه مستقیم انار و
فرآوردههای آن ،صنایع دستی و سوغات
استانها ،کارگاه آموزشی تخصصی و
مشاوره ،کارگاه هنرهای خانگی (آشپزی
و شیرینی پزی با انار و غیره) ،کارگاه
بررسی خواص درمانی انار ،غرفههای
ویژه کودکان و نوجوانان است .گاهی بنا
بر شرایط این جشنواره در مصلی تهران
برگزار میگردد.

جشنواره شب چله با هدف احيا و حفظ
سنتها و آيينهاي گذشته و همچنین
توزیع اقالم مورد نیاز شهروندان از نیمه
آذرماه هر سال همزمان در کلیه استانها
در ابعاد گوناگون برگزار میشود.

خوراك جهاني» در سطح ملي در شهر
زنجان برگزار ميشود .اين جشنواره
تاكنون در  10دوره برگزار شده و يكي
از جشنوارههاي ثابت فرهنگي در سطح
كشور است كه مورد استقبال گردشگران
مسافران و شركت كنندگان از استانهاي
مختلف قرار ميگيرد.
زمان برگزاری این جشنواره معموال
اردیبهشت ماه یا شهریور ماه هر سال با
در نظر گرفتن مناسبات مذهبی میباشد
که البته تاریخ دقیق آن توسط ستاد
برگزارکننده از پیش اعالم میشود.

هیچوقت به رقیب اعتماد نکنیم.

جشنواره زغال اخته -قزوین

این جشنواره ،هر سال در دومین جمعه
شهریور ماه (با در نظر گرفتن مناسبات
مذهبی) در روستای هیر از توابع الموت
در استان قزوین برگزار میشود.
اهالی روستای هیر در این روز زغال
اخته و فرآوردههای آن را برای فروش
به بازدیدکنندگان عرضه میکنند.
شرکت در این جشنواره با ظرفیت
محدود صورت میگیرد و از پیش
باید در تورهای گردشگری ویژه این
جشنواره ثبت نام کرد یا بلیت شرکت
در آن را تهیه نمود.
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اریان گردی

همدان ،پایتخت تمدن ایران

معرفی
َه ِمدانَ ،ه َمدان یا به گویش محلی ِه ِمدان ،یکی از کالنشهرهای ایران در منطقه غربی
و کوهستانی ایران و مرکز شهرستان و استان همدان است .این شهر در دامنه کوه الوند
و در بلندای  ۱.۷۴۱متری از سطح دریا واقع شده است و از شهرهای سردسیر ایران
به شمار میآید .همدان ،قدیمیترین شهر ایران و از کهنترین شهرهای جهان است؛ در
سال  ۱۳۸۵مجلس شورای اسالمی در مصوبهای همدان را «پایتخت تاریخ و تمدن ایران»
اعالم کرد .همدان اولین پایتخت نخستین شاهنشاهی ایران ،مادها ،بوده است؛ با این حال
قدیمیترین آثار یافتشده از محوطه باستانی هگمتانه و نیز کتیبههای گنجنامه مربوط به
دوران هخامنشیان هستند .همچنین این شهر در روزگار هخامنشیان ،اشکانیان ،ساسانیان،
آل بویه و سلجوقیان نیز یکی از پایتختهای کشور بودهاست .استان همدان به دلیل داشتن
مراکز تاریخی به عنوان پنجمین شهر فرهنگی و توریستی کشور شناخته میشود و از نظر
علمی نیز با وجود مراکز دانشگاهی بوعلی سینا ،دانشگاه صنعتی همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی
همدان ،دانشگاه پیام نور همدان و مراکز دیگر به عنوان یکی از قطبهای دانشگاهی کشور
شناخته شدهاست .آرامگاه بوعلی سینا ،نماد شهر همدان و همچنین یکی از نمادهای پیشینه
ایران در فرهنگ جهان و دانش و علم به شمار میرود.
نامهای همدان
نخستین بار که اسم این شهر برده شد ،در حدود  ۱۱۰۰سال پیش از میالد بود که نام همدان،
اَمدانه ذکر شده است .این شهر تحت نامهای دیگری از قبیل هگمتانه ،هگمتان ،اکباتان،
اکباتانا ،آمدانه و آنادانا نیز نوشته شده است؛ در کتیبههای آشوری نام آن شهر آمدانه آمده،
این اسم بایستی مشتق از کلمه ماد باشد ،چنانکه آشوریان قوم ماد را آمادای ذکر کردهاند؛ از
این رو آمادانه به معنی محل مادها و جاییاست که مادها زندگی میکردند؛ در دوران مادها
به زبان پارسی باستان این شهر هگمتانه یا هگمتانه به معنی «جای تجمع» خوانده میشد.
اکباتان نیز همان تلفظ هگمتانه به زبان یونانی است .نام هگمتانه به مرور زمان در دوران
ساسانیان به اَهمتان ،اَهمدان و سپس به همدان تغییر یافتهاست.
جاذبههای گردشگری
آرامگاه بوعلی ،آرامگاه بابا طاهر ،مقبره استرومردخای ،عباسآباد ،کتیبهها و آبشار گنجنامه،
دره میشان ،عمارت باغ نظری ،اللجین ،برج قربان ،گنبد علویان ،مجسمه شیر سنگی ،موزه
حمام قلعه ،هگمتانه و کلیسای هگمتانه.
رهاوردها
ظرفهای سفالین هنرمندان اللجین یکی از محبوبترین رهاوردهای همدان است ،هر چند
که مرکز سفال استان همدان در اللجین است اما در حاشیه میدان باباطاهر نیز سفال عرضه
میشود و میتوان سفال سوغاتی را از این مراکز فروش نیز تهیه کرد.
همچنین سیر ،انگور ،آلو ،آلبالو ،شیره انگور ،فلفل کبابی ،قیسی ،مویز ،کشمش تیزابی،
لواشک ،تخمه آفتابگردان ،گردو ،باسلق ،خیارشور ،گیاهان دارویی ،عسل ،گیوه ،فرش و چرم
رهاوردهای شهر همدان هستند .برخی از شیرینیهای سنتی همدان  ۱۵۰تا  ۲۰۰سال قدمت
تولید دارند؛ از جمله این شیرینیها میتوان کماج ،شیرمال ،حلوا زرده ،انگشتپیچ ،آبنبات
قیچی ،حلوا لوزی ،شیرینی چای بغدادی ،نان چای و راحت الحلقوم را نام برد.
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مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

غذاهای محلی
همدان ،دیار ترشیها و مرباهای عجیب
و غریب است؛ با شروع فصل پاییز اغلب
زنان همدانی دست ب ه کار تهیه ترشیهای
مختلف میشوند؛ به نظر میرسد دلیل
اهمیت تهیه ترشی در همدان ،زمستانهای
طوالنی و سرد گذشته بوده است که زنان را
وادار به نگهداری طوالنی مدت موادغذایی
از این طریق میکرده و اکنون هم این رسم
همچنان به قوت خود باقی مانده است؛
اکنون بیش از  ۱۰۰نوع ترشی در همدان
تهیه میشود .شاخصه اصلی ترشی همدان
استفاده از گیاهان بومی و به کاربردن
چاشنیها و سبزیهای منطقه در آنها است
که سبب تمایز ترشیهای همدان با سایر
نقاط شده است.
در همدان تنوع غذایی زیاد است و عالوه
بر انواع غذاهایی که در همه ایران طبخ
میشود ،برخی از انواع غذاهای محلی و
همچنین چندین نوع آبگوشت ویژه نیز
رواج دارد .آبگوشتها متنوع هستند ولی
امروزه نسل جوان استقبال زیادی از این
نوع غذاها ندارند .همچنین در همدان به
واسطه سبزیهای کوهی متنوع ،مردم تمایل
به طبخ آش با این سبزیها دارند که دارای
خواص بسیار زیادی است؛ آش برنج یکی
از کاربردیترین آنهاست.
پنج غذای محلی همدان جهت ثبت ملی
معرفی شدهاند ،این پنج غذا عبارتند از:
آبگوشت بزباش ،آبگوشت کلم قمری ،آش
کاچی ،سرداشی و آبگوشت یخنی؛ همچنین
آش آبغوره ،آبگوشت فلفل همدانی ،مربای
پوست هندوانه ،مربای ترب سیاه ،ترشی
گردو ،خورش غوره بادمجان ،آش میوه،
آش ترخینه ،آش سماق ،آش شله ،آش
قیسی ،آش ترشی ،آش شل پتله ،آش خیار
چنبر ،آش بلغور ،آش کشک ،آش اوماج،
آش هویج و جو ،شیر شیره ،دیزی ،ترحلوا،
کوفته همدانی ،آش غورابه ،آش خشکبار،
نان اگردک (اگرده) ،نان گرده و ترحلوای
هویج در شمار خوراکهای محلی این
منطقه هستند.

از آنچه بر ما گذشته ،درس بگیریم.

مشاهیر

 23مهر ،روز عصای سفید

دکتر محمد خزائلی ،نابغه روشندل

در دوره ابتدايي هميشه شاگرد اول بود و با
وجود نابينايي با اشكال زيادي مواجه نشد و
به اخذ مدرك پايه ششم ابتدايي با معدل ۲۰
نايل گرديد.
تحصيالت متوسطه را در صمصاميه اراك
ادامه داد ولي براي گذراندن امتحانات پايه
سوم متوسطه با مشكالت فراواني مواجه
شد؛ در اين زمان بود كه براي اولين بار
فقدان بينايي خويش را بيشتر احساس
كرد .امتحانات شفاهي دروس را با موفقيت
گذرانيد ولي نابينايي ،مانع از امكان شركت
وي در امتحانات كتبي ميشد؛ از اين رو در
آن سال موفق به دريافت مدرك سوم متوسطه
نشد .مدت دو سال به مكاتبه با مركز مشغول
بود تا اينكه ریيس فرهنگ وقت به تهران
آمد و ترتيبي داد كه محمد خزائلي بتواند
با كمك منشي ،امتحانات كتبي را بگذراند؛
به اين ترتيب معمايي بزرگ حل شد و از
آن پس اين شيوه امتحان براي همه نابينايان
معمول گرديد.
براي همه در آن زمان عجيب بود كه فرد
نابينايي بتواند تحصيل كند ولي او اهل
مبارزه بود؛ او باالخره به تهران آمد و در
امتحانات متفرقه پايه ششم متوسطه شركت
كرد و در رشته ادبي در سراسر كشور رتبه
اول را به دست آورد و به دريافت مدال
علمي نايل آمد.
محمد خزائلي اولين فعاليت اجتماعي خود
را ضمن ادامه تحصيل در دبيرستان با تشكيل
كالس درس در منزل آغاز نمود؛ در همين
دوران بود كه به يادگيري زبان فرانسه ،خارج
از محيط مدرسه پرداخت.
به دست آوردن كار دولتي براي نابينايان،
مشكل بزرگتري بود كه محمد خزائلي هم
با آن مواجه گرديد و مثل هميشه با تالش
و كوشش و نشان دادن لياقت شخصي خود
درسال  ۱۳۲۱به استخدام وزارت فرهنگ
درآمد و به اين ترتيب راه ديگري به روي
نابينايان گشوده شد.
او ابتدا در دبستانهاي گلپايگان و خمين
و سپس در دبيرستانهاي اراك به تدريس
پرداخت؛ زماني كه معلم «مدرسه عظيميه»
اراك بود ،علي اصغر حكمت ،وزير فرهنگ
وقت ،به اراك آمد و قرار شد معلمين هر
كدام در مورد رشته و فن خود مطلبي را بيان
كنند .از مدير مدرسه پرسيدند معلم كالس
ششم كيست؟
او محمد خزائلي را معرفي نمود و وي

در حضور وزير فرهنگ ،هندسه را با ارائه
اشكال هندسي به شاگردان تدريس نمود.
نتيجه كار به قدري عالي بود كه وزير را
متعجب ساخت تا آنجا كه مدال درجه اول
علمي را به وي اعطا نمود.
محمد خزائلي در جواني با هنر موسيقي
آشنايي پيدا كرد و گهگاه سازي براي دل
خود مينواخت.

محمد خزائلي كه او را محمد نابغه لقب داده
بودند ،هيچگاه در راه تحصيل علم از پاي
ننشست و به آموختن ادبيات عرب ،فلسفه
قديم ،عرفان ،فقه و اصول ،ملل و نحل ،علم
كالم و تاريخ اسالم پرداخت .آنگاه به تهران
آمد و با وجود مشكالت فراواني كه سر
راهش بود در كنكور دانشگاه شركت كرد
و قبول شد و سرانجام در سال  ۱۳۲۴موفق
به اخذ درجه ليسانس با رتبه شاگرد اولي
از دانشكده الهيات و نيز مفتخر به دريافت
مدال علمي گرديد .پس از آن باز هم در
سال  ۱۳۲۵از دانشكده حقوق و در سال
 ۱۳۲۹از دانشكده ادبيات به دريافت ليسانس
توفيق يافت.
با پشتكار عجيب و ذوق به تحصيل علم
و دانش كه در نهاد او منحصر بفرد بود
تحصيالت عاليه خود را ادامه داد تا درسال
 ۱۳۳۲در رشته ادبيات فارسي و در سال
 ۱۳۳۶در رشته حقوق قضايي از دانشكده
حقوق دانشگاه تهران درجه دكترا گرفت.
وي به تصديق اغلب دانشمندان و اهل
فن ،در زمينه علوم مذهبي ،ادبيات عرب،
علوم معقول و منقول ،تصوف ،علم ،تفسير،
حقوق اسالم و مذهب شناسي كم نظير بود.
به زبانهاي عربي ،فرانسه و انگليسي تسلط
كامل داشت و آشنا به زبان آلماني بود.

زندگی بزرگان را مطالعه کنیم.

محمد خزائلي در سال  ۱۳۱۱آموزشگاه
خزائلي را در اراك تاسيس كرد و بعدها
آموزشگاهاي متعدد خزائلي را در تهران
بنياد نهاد و تمام آنها را شخصا مديريت
ميكرد .او بنيانگذار اولين مدرسه شبانه در
ايران است.
او اولين كسي بود كه «انجمن هدايت و
حمايت نابينايان ايران» و سپس «آموزشگاه
نابينايان بزرگسال» را تاسيس کرد و سهم
خود را در با سواد كردن روشندالن كشور
تا سر حد امكان ايفا نمود .وي يك لحظه از
تالش در عرصه تعليم و تربيت غافل نماند
و به راستي عمر خود را در گروی تحصيل
و تدريس علم و دانش نهاد.
درسال « ۱۳۴۸مجله روشندل» را براي اشاعه
اخبار مربوط به نابينايان ايران و جهان منتشر نمود.
دكتر محمد خزائلي نه تنها در راه نشر
معارف ديرپاي ايران و اسالم به راستي
فعاليت مينمود ،بلكه زندگاني و بهسازي
و بهزيستي جامعه نابينايان ايران را نيز مد
نظر داشت.
وي طي بيست سال متوالي كه انجمن ملي
هدايت و حمايت نابينايان ايران را بنياد
نهاده بود و بعد منجر به تشكيل سازمان
رفاه نابينايان ايران شد ،خدمتي هميشگي و
مستدام در حق اين گروه نمود و آنچه داشت
براي آنان در َطبَق اخالص نهاد و هديه كرد.
دكتر محمد خزائلي ،در  ۲۲خردادماه ۱۳۵۳
پس از يك هفته اغما در سن  ۶۲سالگي
چشم از جهان فرو بست.
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خاتم کاری ،هنر چندضلعیها
خاتم ترکیبی از چند ضلعیهای منظم با
تعداد اضالع متفاوت است که با استفاده
از مواد اولیه گوناگون در رنگهای مختلف
تشکیل میشود .پنج ،شش ،هشت یا ده
ضلعی است .خاتم از هنرهای دستی دقیق و
پرکار است که تولید و ساخت آن احتیاج به
دقت و حوصله زیاد دارد .چند ضلعیهایی
که در خاتمسازی به کـــار میآید.
تاریخچه خاتم و خاتم کاری
سابقه خاتم در ایران به دوره سلجوقیان
میرسد که آثاری باقی مانده است؛ از جمله
درِ شبستان مسجد جامع اصفهان و آثاری
هم در جاهای دیگر مانند مسجد مصری در
جهانباره بوده است.
هنر خاتم کاری در زمان صفویه به اوج خود
میرسد که آثاری هم از زمان صفویه باقی
مانده مثل درِ مدرسه سلطانی چهارباغ که در
بازار هنر قرار دارد و این یکی از آثار مهم
زمان صفویه است و مقبره شیخ صفیالدین
در اردبیل که استادانی از اصفهان در آن کار
کردهاند و زمان قاجار رو به تحلیل رفته ولی
باز هم آثاری از آن به جای مانده است ،مانند
درِ مسجد سید اصفهان و در زمان پهلوی
اول استادانی از شیراز و اصفهان در سالن
خاتم کاخ مرمر تمامی در و دیوار آن را
خاتم کردهاند و کلیه اشیای این اتاق مانند
میز تحریر و جا لباسی وغیره که تمامی آنها
با طراحی منظمی و زیبایی از استاد حسین
کاشی تراش اصفهانی طراحی شده است و
چند گروه دیگر در کاخ مرمر مشغول به
کار بودهاند از جمله استاد حاجخلیل گلریز
خاتمی ،حمید ترکان ،احمد مظنون ،استاد
فضل اهلل خیامیان ،حسین شفقت و استادانی
دیگر .بعضی از آثار عبارتند از:
ع
 صندوق مرقد موسی ابن جعفر و امامجوادع در کاظمین مربوط به دوره شاه
اسماعیل صفوی در سال  ۹۰۶ه.ق که توسط
استاد محمد جمعه ساخته شده است.
 صندوق مربوط به امام حسن عسکری وامام هادیع در سامرا.
 صندوق خاتم ضریح نرگس خاتون مادرامام عصرعج.
ع
صندوق مرقد حضرت علی که در دورهکریم خان زند ساخته شده است.
 صندوق مرقد امام حسینع ،حضرتابوالفضلع و حضرت زینبع.
درب خاتم بارگاه امامزاده شاه رضا درشهرضا در دوره شاه طهماسب صفوی.
 ضریح مطهر حضرت علی ابن موسیالرضاع.
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آثار خاتم سازي در دوره هاي مختلف
عهد صفويه درخشان ترين دوره خاتم
سازي در ايران است .صندوق مرقد امامزاده
سيدعالالدين حسين فرزند امام موسي بن
جعفرع در شيراز و در جفت خاتم آن بقعه
که قدمت آنها  ۴۰۰تا  ۴۵۰سال است.
قاب آينه خاتم که در تاريخ ۱۱۲۴ه.ق
در کرمان ساخته شده و جزو مجموعه
خصوصي مرحوم محمدحسين صنيع خاتم
است .بخش هايي از صندوق آرامگاه شيخ
صفي الدين در اردبيل ،صندوق آرامگاه شاه
اسماعيل صفوي در کرمان ،صندوق مرقد
حضرت موسي بن جعفرع و حضرت امام
جوادع در سامرا و نيز صندوق خاتم ضريح
نرگس خاتون مادر گرامي حضرت حجت
اهللعج در سامره که در زمان شاه سلطان
حسين صفوي به کمک استاد جعفر ساخته
شده است از شاهکارهاي خاتم آن دوران
است .در دوره زنديه و بخصوص در زمان
سلطنت کريم خان در اثر تشويق هنرمندان
تحوالتي در هنرهاي تزييني ايران پديد آمد
و از آثار مربوط به اين دوره مي توان از
صندوق مرقد حضرت علي بن ابيطالبع در
نجف اشرف ،صندوق خاتم مرقد حضرت
سيد الشهداع و حضرت ابوالفضلع در کربال
در سوريه نام برد.
در دوران قاجاريه هنر خاتم رو به افول
گذاشت اما در همين زمان نيز هنرمندان از
خود آثاري به جا نهادند که از آن جمله در
ورودي خزانه و حرم حضرت عبدالعظيمع و
در ورودي موزه ايران باستان است.
در دوره پهلوي کارگاه خاتم سازي در
مدرسه هنرهاي زيبا تشکيل و در سال ۱۳۱۱
هجري شمسي محمدحسين صنيع خاتم
(امين الصنايع) براي رياست اين کارگاه از
شيراز به تهران دعوت شد .در سال ۱۳۱۳
ساخت اتاق خاتم کاخ مرمر توسط هفت
تن از اساتيد بنام و با همکاري شصت نفر از
خاتم سازان شيراز ،اصفهان و تهران آغاز شد
و چهارسال طول کشيد؛ در دوران انقالب
اسالمي و وقوع جنگ تحميلي و محاصره
اقتصادي و کاهش مسافرت بازديدکنندگان
خارجي از ايران رکود در توسعه و پيشرفت
و نوآوري اين هنر اصيل را موجب شد
و خوشبختانه پس از بهبودي اوضاع و
افزايش بازديدکنندگان خارجي از موزهها و
نمايشگاه هاي تخصصي کشورمان بار ديگر
اين هنر رونق گرفته است.
مواد اولیه در ساخت خاتم
انواع چوب :توسكا ،سپیدار ،راش ،گردو،

فرهنگ وهنر

بقم ،عناب ،نارنج و بعضي چوبهاي رنگ
شده.
استخوان (استخوان و عاج فیل ،استخوان
شتر و استخوان اسب).
مفتولهاي فلزي (برنج ،آلومنيوم و نقره).
چسب (چسب چوب و سريشم).
رنگ سبز :این رنگ از ترکیب نشادر ،براده
مس و سرکه تهیه میشود .استخوانهای
بریده شده را در ظرف حاوی محلول
رنگی میریزند و مدت  6ماه در معرض
نور خورشید قرار میدهند .امروزه از آنجا
که تهیه استخوان شتر مشکل است ،از
چوب نارنج به جای استخوان شتر استفاده
میکنند و برای رنگ کردن آن ،از رنگ سبز
مخصوص رنگرزی پشم استفاده میکنند.
روغنکاری خاتم
اصوال سطح خاتم به دو علت روغن زده
میشود :براق شدن خاتم و حفاظت آن در
مقابل رطوبت ،گرما و سرما؛ در گذشته
برای این کار روغن جال یا سندلوس (شیره
درخت کاج) به کار میرفت .بعدها از روغن
هاویلوکس استفاده شد و امروزه از پلی استر
استفاده میکنند.
خاتم از نظر گل تنوع زیادی دارد ،از میان
آنها میتوان به :خاتم پره وارو ،پرهای ،ابری،
نه گلی الیهدار ،شش و لوز ،بته جقهای،
خیابانی ،طاقی ،قمی ،جناقی و خاتم دورنگ
اشاره کرد .از انواع حاشیه نیز میتوان حاشیه
شش گلی ،جویی ،بازوبندی ،طوره دار،
شمسه دار و حاشیه تخمه دار را نام برد.
خصوصیات خاتم مرغوب
خصوصیات خاتم مرغوب و هنری عبارتند
از:
صاف بودن سطح کار و خالی نبودن هیچ
جای خاتم ،یکنواخت بودن رنگ و مصالح
به کار رفته در ساخت خاتم ،عدم تغییر
در رنگ و شکل ،ترمیم کاریها و بتونه
کاریهای سطح کار مشخص نباشند .دقیق
و مهندسی بودن اساس و ساختمان طرح
که تمامی ابعاد با هم همسان ،قرینه و یک
اندازه باشند که اگر اسکلت طرح دقیق نباشد
بهترین خاتم نیز روی آن ،نما و جلوه ای
ندارد و کل طرح را از بین می برد؛ به همین
جهت است که یک هنرمند خاتم کار ،باید
یک نجار چیره دست هم باشد .رنگ کاری
و روکش دادن محصول بایستی ماهرانه و
بدون ناهمواری و شفاف باشد .نقشها و
مثلثها هر چه ریزتر باشند کیفیت و ارزش
کار بیشتر است .وزن مناسب جعبه نسبت
نوع مصرف آن.

سعی کنیم که زندگی همواره برایمان پیام داشته باشد.

آشپزخاهن

خورش اناردون
مناسب برای شب یلدا

الهام هادی زاده
کارشناس بیهوشی

مواد الزم:
مرغ
پیاز متوسط
		
دانه انار
رب گوجه
		
رب انار
نمک و فلفل
زعفران دمکرده
طرز تهیه:
ابتدا پیازها را خرد کرده و تفت دهید .مرغها را میتوانید درسته سرخ نمایید و هم
چند تکه بکنید و در روغن همراه با پیاز تفت دهید؛ در این مرحله انارهای دانه
شده همراه با نمک ،فلفل ،زعفران دمکشیده و رب گوجه فرنگی را اضافه میکنیم
و تفت میدهیم و در آخر آب اضافه میکنیم و میگذاریم به مدت  ۴۵دقیقه کامال
جا بیفتد .بعد از اینکه خوب جا افتاد رب انار را اضافه میکنیم و بعد از  ۱۵تا ۲۰
دقیقه میتوانید خورش را برای سرو آماده کنید .خورش اناردانه باید غلیظ و کم
آب باشد .میتوانید کمی شکر به این خورش انار بیفزایید تا طعم آن شیرینتر شود.
 ۱عدد
 ۲عدد
 ۱پیمانه
 ۲قاشق غذاخوری
 ۴قاشق غذاخوری
به میزان الزم
به میزان الزم

چیزکیک یخچالی
چیزکیک انار یخچالی با ظاهری بسیار زیبا دسری مناسب
برای شب یلدا است .این چیز کیک ،نیازی به فر و پخته
شدن ندارد و بسیار راحت تهیه میشود.

مواد الزم برای  ۵نفر:
یک عدد
		
انار بزرگ
 ۴۰۰گرم
پنیر خامهای
 ۲۰۰گرم
خامه
یک قاشق مربا خوری
ژالتین
یک چهارم قاشق چایخوری
وانیل
یک بسته
ژله انار
بیسکویت پودر شده  ۲۳۰گرم
 ۲۰۰گرم
کره آب شده
 ۲قاشق غذا خوری
پودر قند

نکته:
میتوانید ژله را خودتان با آب انار درست کنید؛ در این صورت ژله
خوشمزهتری خواهیم داشت.
در چیزکیک انار میتوان به جای پودر بیسکویت از نان رولت استفاده
کرد که خوشمزهتر هم میشود و به این صورت چرب هم نمیشود.
چیز کیک انارشما آماده است .نوش جان!

طرز تهیه:
بیسکویت را پودر کرده و کره آب شده و کمی خنک شده را با
بیسکویت مخلوط کنید و کف قالب کمربندی خوب پهن کنید و
پرس کنید و  ١۵دقیقه داخل یخچال بگذارید تا خوب سفت شود.
پنیر خامهای و پودر قند را با همزن بزنید ،وقتی یکدست شد ،خامه
را هم بزنید و به پنیر خامهای اضافه کنید؛ میتوانید بین مواد پنیر و
خامه کمی وانیل اضافه کنید و با خامه بزنید.
مقدار ژالتین داده شده را با یک پیمانه آب داغ حل کنید و به روش
بنماری روی بخار آب (ظرف را روی کتری حاوی آب جوش
بگذارید) هم بزنید تا کامال شفاف شود و بگذارید خنک شود ،بعد
به مایه کرمی (پنیر خامهای زده شده با پودر قند) اضافه کرده با
همزن خوب بزنید تا کامال مخلوط شوند بعد کرم را روی بیسکویت
بریزید و خوب روی آن را صاف کرده بگذارید مجددا داخل یخچال
تا خودش را بگیرد.
در این فاصله ژله را هم درست کنید و بگذارید خنک شود.
انار را خوب دانه کنید و روی کرم خوب پخش کنید بعد ژله خنک
شده را به آرامی با قاشق روی دانههای انار بریزید تا به خامه فشار
وارد نشود و خامهها باال نیایند.
به مدت  ۵ساعت داخل یخچال بگذارید تا خوب خودش را بگیرد.

سعی کنیم مفیدترین و با احساسترین آدم روی زمین باشیم.
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صبح صادق ندمد
شب یلدا ،شبی است که پاییز ،در هر ثانیه از تو رد میشود و
میگذرد .برگهای رقصان پاییز از دور نظارهگر چشمانت هستند و
آرام مینگرند تا ببینند چگونه برایشان دست تکان میدهی .خیلی
تالش نکن ،پلک پاییز سنگین شده و دارد در خواب زمستانی فرو
میرود .میبینی ،تنها همین چند دقیقه ناقابل میتواند از یک شب
عادی و همیشگی تو ،یلدا بسازد؛ یادمان باشد با آمدن زمستان،
مشعل باهم بودن را روشن بگذاریم تا سردی فاصلهها به خانهها
راه نیابد.
یلداست .شبی که پاییز ،در هر ثانیه از تو رد می شود و میگذرد.
میدانی که تا نوروز تنها نود روز باقی است و تو در فصل سپید سرما،
دلگرم آیندهای هستی که بهاران است؛ با اشعار گرم حافظ ،خود را
برای زمستان سرد بیمه میکنی زیرا که هیچ زمستانی ماندنی نیست؛
حتی اگر همه شبهایش یلدا باشد؛ در این با هم بودن یلدایی ،حافظ
از عشق ،غزل میسراید و ما در جمع هم از همه فصلهای خداوند
لذت میبریم و شکر میگوییم .همین باهم بودنهاست که یلدا را
نیکنام و ماندگار کرده است.
یلداست .شبی که پاییز ،در هر ثانیه از تو رد میشود و میگذرد؛
سرخی انار و لبخند پسته و شیرینی هندوانه .شب فال و شب حافظ
و شب شعرهای شیرین باهم بودن .شب عشق و آزادی و رهایی.
میوه سربسته حرفهایمان را روبهروی هم میگذاریم تا طعم شیرین
دوستی را به کام زمستانی روزگار بچشانیم .آری یلداست .بگذاریم
هر چه تاریکی است ،هرچه سرما و خستگی است تا سحر از
وجودمان رخت بربندد .امشب بیداری را پاس بداریم که تا فردایی
روشن ،راهی دراز باقی است.
هر سال یلدا را دیدهایم و هر زمستان را به چشم گذراندهایم و هر
سرما را احساس کردهایم اما آیا طراوت زندگی را لمس کردهایم که
چه خوشبو میآید و چه دل انگیز به پایان میرسد؟
طبیعت بیکران الهی را دیدهایم که آرام میرود و ما خرامان از کنارش
رد میشویم؟
سبزی بهاران ،گرمی و طبیعت زیبای تابستان ،سرخی و زردی پاییز
برگریزان و قدمهای تو در خش خش برگهای بی پایان از کناره
خیابان و اکنون که یلداست و ابتدای زمستان .این سپیدی و آن
سرخی و زردی و آن سوت ََرک سبزی دوران را آیا سپاس گفتهایم؟
ای پایانناپذیر و ای خدای مهربان ،تو را سپاس فراوان که ما را
آفریدی تا همه این نعمتها را ببینیم و با تمام وجود احساس کنیم.
اکنون که به همت یلدا ،آشناییمان کامل شد از خدا میطلبیم همه
الطاف زمینی و آسمانیاش را که بر بندگان نیکش ارزانی داشته
است.
بار الها ،برما نیز عطا کن همه خوبیهای دنیا و آخرتت را و بر ما
بباران باران نعمتت را در این زمستان شیرین که آغازش با آرامش
یاد تو عجین شده است.
و باز ما که هرسال یلدا دیدهایم و هر زمستان را با چشم و جان لمس
کردهایم و به پایان بردهایم ،در این شب طوالنی ،از خدا بخواهیم که
یلدای شکرگزاریمان تا ابد برقرار بماند.
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تا شب یلدا نرود

پیام یلدا

شاید این پرسش پیش بیاید که در جهان
کنونی برگزاری جشنهایی مانند جشن
شب یلدا و جشن نوروز ،چه پیامی برای
انسان امروزی میتواند داشته باشد؛ یا
نقش و کارکرد اجتماعی این جشنها در
زندگی مردم چیست؟!
جهانی که ما امروز در آن زندگی میکنیم،
چنان ما را به خود مشغول داشته و گرفتار
کرده که گویی این گرفتاریها همچون،
ریسمانهایی محکم در پیرامونمان تنیده
شده که گسستن آنها و رها کردن خود از
این بندها و پیوستن به حلقههای زنجیره
اعضای خانواده و دودمان و آشنایان بس
سخت و دشوار مینماید .هر چند ،این
جهان در مسیر عقالنیت و خردورزی گام
میزند ،ولیکن عملکرد آن ،انسانها را از
هم جدا کرده و پیوندهای ارتباطی عقالنی
و عاطفی آنها را کم و بیش از هم گسسته
است؛ به هر روی ،اگر انسان بخواهد با
همه عقالنیتش در جهان امروز پایا و مانا
بماند و زندگی آرام و بخردانه داشته باشد،
ناگزیر از آگاهی یافتن از متن فرهنگ کهن
جامعههایی است که انسان سنتی دیروز و
انسان متجدد امروز را ساخته و درفضای
خود پرورش داده است.
جشن شب یلدا و جشنهای دیگر ایرانی
که همه از ژرفای فرهنگ کهنسال ایرانی
برآمدهاند ،هریک با آیینهای ویژه خود به
صورتی نمادین تقسیم بندی زمان در دور
کیهانی را در طبیعت باز مینماید و تداوم
زندگی را در مکان و زمان معنا و اعتبار
میبخشد .کوچکترین نقش و کارکرد این
جشنها جمع کردن افراد قوم و خویش
و دوستان و آشنایان به دور هم و تحکیم
بخشیدن به رشته های پیوند ن َسبی و سببی
و روابط اجتماعی میان آنها و افراد جامعه
است.
اما نقش و کارکرد دیگر این جشنها

که بنیادیتر و مهمتر مینماید ،نخست
ایجاد وحدت و انسجام فرهنگی میان
همه افراد طبقات مختلف مردم سرزمین
ایران از هر گروه قومی ،زبانی و دینی؛
و دیگر استوارکردن هویت فرهنگی و
ملی ایرانیان درسراسر حوزه فرهنگ
ایرانی است .هویتی که از گذشته دور با
آن دشمنی میشده است چنان که تالش
برخی افراد در براندازی آیینهای ایرانی،
در آن میان آیینهای نوروزی و بازداشتن
مسلمانان از خرید و کاربرد اسباب این
آیین و اصرارشان در این امر که «نوروز
باید مندرس شود و کسی نام آن نبرد»،
راه به جایی نبرده است .افسوس که در
دهههای کنونی ارزش و اعتبار و جاذبه
فرهنگ ایرانی به سبب کژاندیشیها و
نگرشهای کوته بینانه گروهی ایرانستی ِز
ضد فرهنگ و آیینهای ایرانی به سستی
وضعف گراییده و انسان ایرانی را دارد از
هویت «خود بودن خود» تهی و از« فرهنگ
ایرانی» دور و بیگانه میکند.
از دیگر ارزشهای مهم این جشنها و
آیینها ،یکی هم رمزگشایی از پارهای
از رازهای نهفته تاریخی است که در
روایتهای اساطیری آیینهای ما به زبان
رازگونه بازگو میشوند .همه میدانیم
که شمار بسیاری از حقایق و واقعیات
تاریخی-دینی ما هنوز سرپوشیده و
ناشناخته باقی ماندهاند و تاریخنگاران و
انسانشناسان ما تاکنون نتوانستهاند به آنها
دست یابند .چنان که در بیان روایت آیین
شب یلدا این نکته تاریک مهم تاریخی
برای ما روشن شده است که چگونه
دراعصار گذشته ،دو رویداد تاریخی ،یکی
میالد و ظهور میترا (ایزد مهر) و دیگری
میالد و ظهور عیسی مسیح با یکدیگر در
میآمیزند و هر دو با هم جلوهای یگانه
مییابند؛ از این رو ،پیوسته میتوان شاهد

تمایزی بنیادین میان صورت روایت یک
اسطوره و آیین و معنای آن اسطوره
و آیین یا به عبارت دیگر میان ساحت
بیرونی نشانههای یک روایت اسطورهای
و ساحت درونی نشانههای همان روایت
اسطورهای باشیم و به قول موالنا جالل
الدین بلخی:
صورتش دیدی ز مـعنا غافـلی
از صدف ُد ّری گزین گر عاقلی
اما نکته مهم دیگر در این آیینها ،فلسفه
گستردن سفره در ضیافتهای روحانی در
شب آغاز هر یک از ادوار کیهانی است.
انداختن سفره هفت سین درجشن نوروزی
در آغاز سال نو در بهار ،گستردن خوا ِن
شبچره در شب یلدا در آغاز زمستان و
انداختن سفرههای نذرانه به نام یکی از
مقدسان دینی در دین مزدیسنا و مذهب
شیعه اسالمی ،از دیر باز بیانگر یک واقعیت
اجتماعی-فرهنگی و نشان دهنده بخشی از
حیات دینی و زندگی ُعلوی-آیینی ایرانیان
بوده است .این سفرههای مقدس که گاهی
چند بار در سال ،در اجتماعات عمومی و
خانوادگی مردم باورمند به آنها ترتیب داده
می شود ،کارکردهایی روان ،اجتماعی و
فرهنگی گوناگون دارند که عبارتند از :آرام
کردن هیجانات و غلیانها و امید بخشیدن
به مردم به دمیدن صبح صادق؛ نزدیک
کردن افراد گروهها و قشرهای مختلف به
یکدیگر در همه حوزههای فرهنگ ایرانی؛
کمک در انسجام پیوندهای فرهنگی و
تحکیم نظام وفاق و همبستگی و صلح و
دوستی میان مردم؛ و سرانجام پاسخدهی
به خواستها و انتظارات عاطفی و معنوی
آنان.
منابع:
بلوکباشی،علی؛نوروز،جشننوزاییآفرینش.تهران:دفترپژوهشهایفرهنگی.1380،
 بهار ،مهرداد؛ از اسطوره تا تاریخ .تهران:.1376
 بهروز ،ذبیح؛ تقویم و تاریخ در ایران.تهران :انجمن ایرانویج.1331 ،
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در گذشته آیینهایی در این زمان برگزار میشده است که یکی از آنها
جشنی شبانه و بیداری تا صبح و تماشای طلوع خورشید تازه متولد
شده ،بوده است .جشنی که از الزمههای آن ،حضور کهنساالن و
بزرگان خانواده ،به نماد کهنسالی خورشید در پایان پاییز بوده است
و همچنین خوراکیهای فراوان برای بیداری درازمدت که همچون
انار و هندوانه و سنجد ،به رنگ سرخ خورشید باشند.

در فرهنگ ایرانیان ،خورشید زن
و ماه مرد است و از همین روست
کـه در زبان عـامه ،خـورشیـد را
خورشیدخانم خطاب میکنند.
میگویند ماه سخـت دلباخته خورشیـد خانم بـود و
سراسر شبهای سال را چشم به راه آمدن خورشید و رسیدن به
وصال او میدویده تا مگر بتواند در سحرگاهی راه بر او ببندد.
ولیکن هر شب هنگام سحر ،خواب او را میربوده است و روز
فرا میرسیده و دیگر او را در قلمرو خورشید راهی نبوده است.
سرانجام از یکی از ستارگان که همیشه در کنار اوست ،میخواهد
تا او را به هنگام نزدیک شدن خورشید بیدار کند .در سحرگاه
شب یلدا ،ستاره ماه را از نزدیک شدن خورشید آگاه میکند .ماه
به استقبال خورشید خانم میرود و راز دلباختگی وسرگردانی
و آسمان گردی خود را به او میگوید .خورشید که سرمست از
این دلباختگی شده ،وظیفه خود را فراموش میکند و دیرتر از
همیشه طلوع میکند .به همین سبب نیز شب یلدا طوالنیتر از
همه شبهاست؛ از آن پس ،هر سال در شب یلدا ،خورشید و ماه
سالروز آن دلباختگی را جشن میگیرند.
50
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در ایران و سرزمینهای همفرهنگ همسایه ،از شب آغاز زمستان
با نام «شب چله» یا «شب یلدا» نام میبرند که همزمان با شب
انقالب زمستانی میباشد .شب یلدا شبی بهیاد ماندنی برای
ایرانیان است؛اگرچه امروزه برخی به اشتباه بر این باورند که
مراسم شب چله برای رفع نحوست بلندترین شب سال برگزار
میگردد اما میدانیم که در باورهای کهن ایرانی هیچ روز و شبی،
نحس و بد یمن ،شناخته نمیشده است.

بسیاری از ادیان نیز به شب چله مفهومیدینی دادند؛ در آیین میتـرا (و بعدها
با نام کیش مهر) ،نخستین روز زمستان به نام «خور روز» (خورشید روز) ،روز
تولد مهر و نخستین روز سال نو به شمار میآمده است و امروزه کارکرد خود
را در تقویم میالدی که ادامه گاهشماری میترایی میباشد و حدود  400سال
پس از مبدأ میالدی به وجود آمده ،ادامه میدهد .فرقههای گوناگون عیسوی،
با تفاوتهایی ،زادروز مسیح را در یکی از روزهای نزدیک به انقالب زمستانی
میدانند و همچنین جشن سال نو و کریسمس را همچون تقویم کهن سیستانی
در همین هنگام برگزار مینمایند.
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مسابقه ویژه فرزندان خانواده فارابی
فرزندان نازنین خانواده فارابی ،لطفا متن زیر را با دقت بخوانید و سپس به پرسش مطرح
شده پاسخ دهید.

تبارشناسی زیارت
هفت اورنگ اشک

زیارت برای این است که پیش شکوه
انسانیت بایستی و بر مظلومیتش متأثّر و
گریان شوی و در این میان ،دعا جوشش کند
به طلب آمرزش از زیان کاری ها و شفاعت؛
خالصی ،رفع مصیبت ها و غم ها به توسل و
فراتر اینکه توفیق طی طریق بیابی...
داستان امام حسینع حماسه ای اسطوره ای
ست .روزگار ،قصد ترسیم تقابل کاملی از
اهورا و اهریمن داشته است؛ پر رنگ ،پر
از لطافت و زیبایی در یک سو و قساوت
و بدشکلی در سوی دیگر .گمراهی،
خودخواهی و جهل بر ع ّزت ،راستی و دلیری
چیره می   شوند تا مظلومیتی جگرسوز آفریده
شود .این آفرینش مظلومیت البته مقدّ م و
مؤخّ ر بر عاشورا ،در زمان و مکان های دیگر
و هم برای دیگر اولیاء ،مکرر بازآفرینی
می شود و باید که هنگام مرور و روضهخوانی
محرم ،مظلومیت  های دیگر حاضر و اخیر را
نیز در نظر آورد و گریست.
در این حال ناب ،نوبت طلب و خواهش و
آرزو می رسد؛ استدعای بخشش از خطا و
غفلت از امانت داری عمر و بندگی او؛ در
اثنای تأثّر و شاید هم پیش از آن ،ماییم و
فهرستی از درد ،مصیبت بیماری ،فقدان
عزیزان و آرزوها که مجال عرضه می یابند و
یاد آوردنشان با مصائب اولیاء متالقی می شود
و سوز دل ،باال رفتنشان را تضمین می کند.
محضرشان میان برهای صعود دعاست.
اگر در ذکر زیارت ،پشتکار داشته باشی و
در معنا (و ترجمه) و محتوا تأ ّمل نمایی،
می شود عبادت .روایت مختصری از تاریخ،
البهالی سطور زیارت نامه ها هست و مهم ّتر
از آن ،منش و چگونگی زیستن اولیاء؛ به
این ترتیب ،زیارت از «نیایش احساس» به
«نیایش شناخت» مرتبه می یابد .امام می شود،
نمونه واقعی از بندگی و خلیفگی انسان
در زمین و در کنار ایشان نیز نمونه هایی
دست یافتنی تر از یاران ایشان؛ نجوای دل:
«می شود آسمانی و پاک بود!»؛ نیکوکاری
و پرهیزگاری می شود چالش ملموس
ذهن زائر .در این حال هم ،اشک می آید
اما از ایکاش که در زمره یاران بودی یا
امانت داران طریق و به اعتذار در راه ماندن
و زیان کاری عمر .زیارت ،جایی محکم در
تمسک به ثقل ثانی است...
سلوک داردّ ،
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اعالی شناخت ،این است که سکانس زمینی
محرم و عاشورا را کنار بگذاری ،مظلومیّت را
ّ
رها کنی و نمایش ملکوتی را شهود کنی که
پرکشیدن نفس مطمئنّه ،شکوه بندگی و لبّیک

به إرجعی إلی ربّک است ...و باز اشک بار
می شوی اما از سر شوق و تحسین...
اما چرا این قدر متون زیارتی چندروایتی
و گاه مط ّول و مکر ّرند؟ صبر و تح ّمل و
مداومت و استمرار بر نیایش زیارتی و
تحمیل آن به تن ،مناسک و فرائض دوستی
اهل بیتند :تولّی؛ و این طبیعت ذکر و عبادت
است 70 ،40 ،و  300بار الزم است تا به فراز
رسی؛ جهاد و تالش ،فرهنگ دین داری ست
و الزمه تزکیّه نفس.
اولیاء در شخصیت و عمل ،مصداق معروف
و امر به آنند و در تقابل منکر و عامل به
نهی آن و این گونه است که لعن رذالت و
تبری .دوستی اهل
پستی فضیلت می شودّ :
بیت ،مالزم معروف و دشمنی و مرزبندی با
نمونه های آشکار پلیدی ،مالزم روی گردانی
از منکر .در بازگشت زیارت ،اگر مر ّوج
معروف و تقبیح کننده منکر شده باشی،
پیداست که زیارتت مقبول و نافذ بوده است.
مکرم که
نبی ّ
آری ،دوستی اهل بیت ،نه اجر ّ
هدایت و رحمتی دیگر است...
فراغت و فراخی اوقات در حرم اولیاء،
فرصت دعا برای دیگران است و هر قدر
می گذرد ،افراد بیشتری و خواسته هایی

دکتر سیدفرزاد محمدی
عضو هیئت علمی

تعجب
افزون تر به خاطر می رسند و
ّ
می کنی از داشتن این همه دعا و وقتی همه
همسایگان و بسته و نابستگان را در نظر
می آوری از خودخواهی برمی آیی و ع ّزت
انسانیت را تجربه می کنی و آرامشی مطمئن.
اما زیارت پر از لطف و پیچش مو ست :إذن
دخول ،نایب ال ّزیاره بودن و زیارت وداع! با
اشتیاق و نیاز نزدیک می شوی اما به صحن
که می رسی ،قدمت سست می شود؛ ناز باید
خرید و تأ ّمل نمود تا احساس ،زالل شود
و اشک نخست حلقه زند ،پس اِذن دخول
بر زبان جاری می شود ...پیش تر می روی و
زانو می زنی بر آستان جانان و وای اگر نایب
ال ّزیاره دل سوخته ای باشی یا عزیزی که
عطش زیارتش سوخته باشد« ،امام! امانت دار
سالم ،ارادت و دعا هستم؛ اگر خود شایسته
اِذن نباشم» ،باران اشک امان ات نمی دهد...
می ایستی به خواندن منظومه های زیارت و
پس از آن طواف مزار است و ضریح تا دلت
به لمس جای دوست ،آرام گیرد و دعاها در
به خاطر آمدن سبقت بگیرند و سپس ذکر
فاتحه الکتاب ...هنگام رفتن ،زیارت وداع
می خوانی ،احوالت تلخ و شیرین می شود،
راضی و ّ
مهذب شده در اوقات زیارت و
آرزوی دوباره آمدن؛ زیارت ،سفر عشق،
عاشقی و مکاشفه ست ...تا زیارتی دیگر.
دکتر سیّدفرزاد مح ّمدی؛ پیشنویس،
الرأس الشّ ریف حرم
روبهروی باب ّ
حضرت أباعبداهللع ،مرداد 1395

پرسش

در مقاله «تبارشناسی زیارت؛ هفت
اورنگ اشک» ،هفت نوع گریستن
را که مورد نظر نویسنده بوده است،
فهرست نموده و تعریف کنید.
قرعهکشی در میان پاسخهای درست
با حضور نمایندگانی از پاسخگویان
صورت میپذیرد و هدیهای ارزشمند
تقدیم میشود.
ارسال پاسخ به
Neda-farabi@tums.ac.ir

مهلت ارسال:

تاریخ بخوانیم و از آن درس بگیریم.
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گردآوری این شماره :محمد مهاجر
فرزند خانم سیمین مهرپویا

ویژه فرزندان خانواده فارابی

نوجوان حماسه عاشورا

عصر عاشورا بود .بسیاری از یاران امام شهید شده بودند .امام حسین ع کنار خیمهها ایستاده بود و به لشکر یزید نگاه میکرد.
صدایی آشنا توجه امام را به خود جلب کرد.
 عمو جان ،عمو جان!صدای قاسم بود ،فرزند برادرش.
 عزیزم سخنی داری؟ عمو جان! میخواهم به میدان جنگ بروم و در راه دفاع ازدین خدا کشته شوم .امام نگاهی به او کرد ،برایش سخت بود
که یادگار و امانت برادرش را که تازه به سن چهارده سالگی
رسیده بود ،به مبارزه با کسانی بفرستد که هیچ رحمی نداشتند.
قطره اشکی از چشمان امام بر زمین چکید؛ به آرامی گفت :نه
قاسم جان!
قاسم دوباره اصرار کرد .دستان عمو را در دستانش گرفته بود
و اشک میریخت .او خود را برای شهادت در راه خدا آماده
کرده بود .پس از اصرار زیاد ،امام به او اجازه نبرد داد .قاسم با
شجاعت وارد میدان شد.
چهرهای آرام و در عین حال مصمم داشت .شمشیر میزد
و تکبیر میگفت .چیزی نگذشت که این ستاره فروزان،
عموگویان بر زمین افتاد.
امام حسین علیه السالم به سوی قاسم رفت .خم شد و پسر
برادرش را در آغوش گرفت .بوی گلهای بهشت را از بدن
معطرش احساس میکرد .اشک از چشمانش جاری شد و با مهربانی و عطوفتی توصیف ناپذیر فرمود« :به خدا قسم که برای
عمویت سخت است که تو او را صدا بزنی و او نتواند جواب دهد».

توجه!

نقاشی از :محمد مهاجر
وقتی با بچهها بازی میکنیم ،بگذاریم آنها برنده شوند.

فرزندان عزیز خانواده فارابی
از این شماره ،بخش مربوط به
فرزندان خانواده فارابی را به شما
سپردهایم؛ قرار است که هر شماره
را یکی از شما عزیزان بر عهده
بگیرد و برای آن مطلب ،نقاشی،
کاردستی و  ...تهیه و برای ما
ارسال کند.
هر یک از شما نازنینان که آمادگی
همکاری با ندای فارابی را دارید،
لطفا به ما اطالع دهید.
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سیدعلی موسوی
فرزند آقای سیدمهدی موسوی

یاسین طاهری

فرزند خانم مریم طاهری
پریماه جان
روزتولد تو ،سرآغاز بهترین روزهای
زندگی ماست .تولدت مبارک.
بابا و مامان

فرزند آقای مصطفی میرزایی
آراد جان
 19آذر ،روز تولد تو بهترین روز
زندگی ما بود ،تولدت مبارک.
مامان و بابا

سبحان جانمحمدنیا
فرزند آقای همت جانمحمدنیا

محمدکسری رمضانپور
فرزند آقای وحید رمضانپور

علی رضایی
فرزند خانم لیال احمدیفرد
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حسین سلطانی
فرزند آقای ایرج سلطانی
(مقام اول کیک بوکسینگ)

محمدطاها رحیمی
نازنینزهرا دولتیاری فرزند آقای داود دولتیاری فرزند آقای هادی رحیمی
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