ندا ی افرابی -بهار1396

1

2

ندا ی افرابی -بهار1396

برای مشاهده نسخه الکترونیک و آرشیو نشریه می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.
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شادی رضایی
مدیر پرستاری

مدیریت تعارض

Conflict Management
تعارض یا کشمکش یکی از مسائلی است که در زندگی همه انسانها در طول تاریخ وجود داشته است .تضاد منافع ،تفاوت در
ادراک ،تفاوت در ایدهآلها و برنامهها و دهها موضوع دیگر از عوامل به وجود آورنده تضادها هستند .سازمانها و افراد درون
آنها نیز از این قاعده مستثنی نیستند .هنگامی که بین نیازهای فرد و سازمان هماهنگی و همخوانی نباشد و هر طرف کوشش کند
با سلب منافع و حقوق دیگری به منافع و حقوق بیشتری دست یابد ،تعارض به وجود میآید.
تعارض یکی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر مورد توجه صاحبنظران سازمانها و علم مدیریت قرار گرفته است؛ در
گذشته تصور میشد وجود اختالفها و تفاوتها موجب از هم پاشیدگی سازمان و کاهش ارزش و اعتبار مدیریت میشود .التون
مایو تعارض در سازمان را یک بیماری اجتماعی میدانست؛ در مطالعات و بررسیهای اخیر مشخص شده که وجود تفاوت و
اختالف الزاما زیانآور و مخاطره آمیز نمیباشد .چنانچه بتوان از نیروها ،اختالف نظرها و تفاوتهای موجود ،با مدیریت درست
بهرهگیری کرد ،چه بسا همین تفاوتها موجب رشد افراد و سازمانها شود و همین نگرش سبب پیدایش بحث جدیدی تحت
عنوان مدیریت تعارض شده است .مری پاک فالت میگوید که میتوان با روابط انسانی مطلوب از تعارض در راه پیشبرد اهداف
سازمان استفاده کرد.
هلریگل اسلوکوم و وودمن در تعریف خود از تعارض گفتهاند که تعارض فرایند ادراک یک فرد از این است که فرد ،گروه یا
سازمان دیگر با آنچه برای او با ارزش است برخورد منفی دارد .منظور از مدیریت تعارض ،مدیریت در حالت وجود تعارض
است و عقیده بر این است که تعارض خود منبع با ارزشی از انرژیهای آزاد شده انسانی است که یک مدیر اثربخش میتواند از
آن برای اصالح جو در جهت رشد افراد در سازمان بهره برده و از این تفاوتها در جهت شکوفایی استعدادها و توجه به جهات
مختلف مساله استفاده کند.
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کوچکترها الگو میگیرند ،احترام بگذاریم.

رخدا داه

حضورکارکنان و بیماران بیمارستان فارابی
پای صندوق رای

فعالیتهای بیمارستان فارابی
به مناسبت هفته سالمت

مطابق سالهای گذشته با ابالغ دستورالعمل وزارت متبوع درخصوص
برنامههای هفته سالمت و اعالم شعار این هفته ،کارگروه بیمارستانی
آموزش سالمت در بیمارستان فارابی با حضور قائم مقام محترم
بیمارستان تشکیل شد و برنامههای قابل اجرا به تصویب رسید.
چاووشی ،سوپروایز آموزش سالمت گفت« :یک جلسه آموزشی
با عنوان «راهکارهای شادزیستن» برای بیماران بستری در بخش
اورژانس در روز سوم اردیبهشت و یک کارگاه آموزشی با موضوع
«زندگی با نشاط و پیشگیری از استرس» در روز  ۲۱اردیبهشت برای
کارکنان برگزار شد .این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی بود و حدود
 ۲۰۰نفر در آن شرکت داشتند».
وی همچنین به استفاده از ظرفیتهای ارتباطی بیمارستان برای انتقال
پیامها و مطالب آموزشی اشاره کرد و افزود« :با همکاری روابط
عمومی و امور اداری بیمارستان ،پیامهای مرتبط با شعار انتخابی،
همچنین اسامی روزهای هفته سالمت از طریق سیستم پیامک ،کانال
خبری بیمارستان در تلگرام ،اتوماسیون اداری و درج در سربرگ
نامههای اداری برای تمامی کارکنان ارسال شد .همچنین پمفلتهای
آموزشی از طریق اتوماسیون اداری و بارگزاری در سایت بیمارستان
در اختیار کارکنان و عالقهمندان قرار گرفت».
سوپروایزر آموزش سالمت بیمارستان فارابی با اشاره به برگزاری
برنامههای جمعی در هفته سالمت اظهار داشت« :روز سوم
اردیبهشت پایگاه غربالگری پرفشاری خون و دیابت و مشاوره تغذیه
با همکاری واحد تغذیه و واحد خدمات برپا شد که با استقبال بسیار
خوب مراجعین روبهرو شد».
پیادهروی نمادین در صبح چهارم اردیبهشت با حضور اساتید،
مسئولین و کارکنان بیمارستان ،برگزاری مسابقات متنوع ورزشی
در روز ششم اردیبهشت ،چاپ و نصب بنر ،پوستر ،تابلو و پیام
آموزشی در خصوص روان سالم و بانشاط درفضاهای بیمارستان،
نصب پیامهای بهداشتی تغذیه سالم روی پرسهای غذا وآموزش و
تشویق به رعایت اصول درست تغذیهای توسط مشاورین تغذیه بر
بالین بیماران ،تهیه و بارگزاری مجله الکترونیک ویژه هفته سالمت
در صفحه آموزش سالمت بیمارستان از دیگر برنامههای اجرا شده
طی این هفته بود.
هنگام عبور از خیابان با گوشی کار نکنیم.
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ارزیابی بیمارستان فارابی توسط
ارزیابان ملی اعتبار بخشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ارزیابی استقرار استانداردهای اعتباربخشی در این بیمارستان که از
روز سهشنبه  ۱۹اردیبهشت  ۱۳۹۶با حضور تیم ارزیابی وزارتخانه
و نماینده معاونت درمان دانشگاه آغاز شده بود ،پس از گذشت سه
روز ،پنجشنبه  ۲۱اردیبهشت ماه با برگزاری جلسه اختتامیه در سالن
شورای این مرکز پایان یافت.
دکتر صدرالسادات در جلسه جمع بندی نهایی با تشکر از تیم ارزیابی
که به طور فشرده تمامی محورهای اعتبار بخشی را مورد بررسی قرار
دادند ،گفت« :قطعا ارزیابی مجموعهای در ابعاد بیمارستان فارابی آن
هم طی سه روز کار آسانی نیست ولی گروه ارزیابی در این مدت
به طور مداوم و مستمر از  ۸صبح تا  ۸شب کار را به طور فشرده
انجام دادند».
رییس بیمارستان فارابی با بیان اینکه تلقی تیم مدیریت اجرایی
بیمارستان فارابی از ارزیابی اعتبار بخشی ایجاد فرصتی برای کشف
نقاط قوت و ضعف بوده است ،اظهار داشت« :مسلما در کار ما
کاستیهایی وجود دارد که برای سازمانی در ابعاد ملی و منطقهای
مانند فارابی امری طبیعی است .ما امیدواریم با استفاده از نقطه
نظرات ارزنده تیم ارزیابی نواقص شناسایی و برطرف شود».
وی تاکید کرد« :با توجه به زمان ارزیابی و شروع برنامههای عملیاتی
سال  ۱۳۹۶حتما نکات اعالم شده در این سه روز در بهبود سطح
کیفیت خدمات در سال جاری مدنظر قرار خواهد گرفت .منتظریم
گزارش نهایی به ما منعکس شود تا با به کار گیری نکات آن بیش
از پیش در خدمت بیماران و سیستم آموزشی و پژوهشی باشیم».
دکتر صدرالسادات در پایان از تیم مدیریت اجرایی و کارکنان
بیمارستان نیز تشکر نمود و گفت« :مسئولین و یکایک کارکنان
بیمارستان فارابی با زحمات فراوان فارابی را به سطحی از کیفیت که
مشاهده کردید رساندهاند و بنده به عنوان رییس بیمارستان از همه
آنان تشکر و قدردانی مینمایم».
دکتر طیبی ،ارزیاب ارشد گروه حاضر نیز ضمن اظهار رضایت ،بیان
داشت« :به همه شما و همکارانتان خداقوت میگویم .امیدوارم در
ادامه راه پرتوان و پر انرژی باقی بمانید و موفقتر از این باشید».
وی همچنین از رییس بیمارستان فارابی به خاطر حمایت همه جانبه
از ارزیابان ملی اعتباربخشی قدردانی نمود و افزود« :طی بازدید،
حمایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان از استقرار استانداردهای
اعتبار بخشی کامال مشخص و واضح بود .مشخص است که
اعتباربخشی از جایگاه باالیی در بیمارستان فارابی برخوردار است و
همه کارکنان به آن اهتمام دارند .تالشهای مسئولین و کارکنان در
این زمینه قابل تقدیر بود».
ارزیاب ارشد اعتبار بخشی ،وضعیت بیمارستان را بسیار خوب
توصیف کرد و اظهارداشت« :به هرحال نقاط کوچک قابل بهبودی
هم به چشم میخورد که در بازدید به مسئولین واحدها اعالم شد.
البته یک گزارش کیفی در کنار بستههای ارزیابی شده برایتان ارسال
میشود».
وی در مورد اعالم گزارش نهایی بازدید گفت« :جمع بندی نهایی و
اعالم نتیجه بر عهده کمیته کشوری اعتبار بخشی بیمارستانها است».
دکتر طیبی در انتها افزود« :حضور در بیمارستان فارابی برای بنده و
همکارانم افتخار بود .کارهایی که برای حفظ استانداردها در برخی
واحدها انجام شده بود بسیار جالب و قابل تقدیر بود .انشاءاهلل
بتوانیم از نوآوریهای شما به عنوان الگو در سایر مراکز درمانی
استفاده نماییم».
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در رابطه با چیزی که اطالعات نداریم صحبت نکنیم.

گرامی داشت روز جهانی بهداشت دست
به مناسبت روز جهانی بهداشت دست ،واحد کنترل عفونت
بیمارستان فارابی کمپینی را با شعار «مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیکی،
از طریق رعایت بهداشت دست» در این مرکز برگزار کرد.
حدیثه حسینی ،سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان ،در توضیح این
خبر و با اشاره به تاریخچه برگزاری روز جهانی بهداشت دست
اظهار داشت« :از سال  ۲۰۰۵که سازمان بهداشت جهانی شعار
«مراقبت تمیز ،مراقبت امنتر» را سرلوحه امور خود قرار داد ،بیش
از  ۱۳۰کشور عضو سازمان و کشورهای غیر عضو حمایت خود را
برای پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی ( )HAIاعالم نمودند و
تسهیالتی جهت فراهم سازی بهداشت دست ایجاد گردید».
وی اضافه کرد« :در سالهای اخیر بهداشت دست به عنوان یکی
از مهمترین اقدامات پیشگیری کننده از انتشار عوامل بیماریزا در
محیطهای بهداشتی -درمانی معرفی شده است و هرسال در روز
پنجم ماه می ( ۱۵اردیبهشت) در سراسر جهان برنامههای متنوعی
در مراکز درمانی و جامعه جهت تشویق افراد به رعایت این اقدام
بهداشتی صورت میگیرد».

سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان فارابی نقش کارکنان بهداشتی
را در این بین بسیار مهم عنوان نمود و افزود« :کارکنان بهداشتی
با رعایت بهداشت دستها در مراقبت از بیمار ،سبب کاهش بار
آلودگی میشوند .بیمارستانها جهت دستیابی به استراتژی رعایت
 ۵موقعیت بهداشت دست تالش میکنند تا با آگاهی بیشتر ،تغییر
نگرش و رفتار نسبت به این اقدام بهداشتی دست یابند».
در همین راستا بیمارستان فارابی برای جلب توجه عمومی و ترویج
فرهنگ شست وشوی دست در بین کارکنان و مراجعین ،برنامههای
متنوعی را برای بزرگداشت این روز در نظر گرفت که از آن جمله
برگزاری کمپین بزرگ شستشوی دست در روز شنبه  ۱۶اردیبهشت
 ۱۳۹۶بود؛ در این روز با برپایی ۴پایگاه در محل درمانگاه اورژانس،
مقابل بخشهای بستری و اتاقهای عمل ،سالن درمانگاههای
عمومی و سالن درمانگاههای تخصصی؛ پرستاران و کارشناسان
همراه با توزیع بستههای آموزشی به مراجعین و کارکنان در مورد
نحوه شست وشوی دست و معرفی مواد ضدعفونی کننده آموزش
دادند که با استقبال بی نظیری روبه رو گردید .جانمایی بنرهای
آموزشی با شعار سال  ۲۰۱۷در قسمتهای مختلف بیمارستان،
الصاق پوسترهای رنگی و توزیع بروشورهای آموزشی در بخشها
و واحدها ،توزیع محلولهای ضدعفونی دست به کارکنان و بیماران
به همراه آموزش مراحل ضد عفونی دستها ،از جمله برنامههای
تدارک دیده شده دیگر بود.
حسینی در بخشی دیگر از سخنانش اظهار داشت« :طی هفته بهداشت
دست پیامهای آموزشی از طریق پیامک ،اتوماسیون اداری و کانال
خبری بیمارستان برای کارکنان ارسال شد و مطالب آموزشی روی
پایگاه اینترنتی بیمارستان بارگزاری گردید».
بدون بخشش دوستی باقی نمیماند.

روز جهانی کارگر

مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر روز دوشنبه  ۱۱اردیبهشت
 ۱۳۹۶در سالن آمفی تئاتر بیمارستان فارابی با حضور دکتر
صنعتکار ،مسئولین و کارکنان واحد خدمات و تاسیسات
بیمارستان برگزار شد.
در این مراسم دکتر صنعتکار ضمن تبریک این روز و قدردانی از
زحمات همکاران ،تالش آنان را عامل پیشرفت و ارتقا در پیشبرد
اهداف بیمارستان و خدمت رسانی بهتر به بیمار دانست و افزود:
«در فعالیتهای بیمارستان فارابی و درمان بیماران شما به اندازه
پزشکان ،پرستاران و کارشناسان فنی سهم دارید و بدون شما
خدمت رسانی به بیماران میسر نمیشود».
در این مراسم از مهدی موسوی ،عباس منتشلو ،احمد سعیدی،
برات آرینفرد ،عابد کریمنژاد ،کبری علوی و نیره کرمی از
واحد خدمات و عبدالمطلب قربانی از واحد تاسیسات با اهدای
لوح و هدیه تقدیر شد .همچنین بنابر اعالم عقیلی ،مسئول واحد
خدمات ،با موافقت ریاست بیمارستان به مناسبت روز کارگر
مبلغی به عنوان هدیه به تمام کارگران شاغل در بیمارستان اهدا
خواهد شد .مراسم با پذیرایی و عکسهای دسته جمعی به
پایان رسید.

اخبار کوتاه

اساتید و کارکنان (14
بیمارستان با
کارگر
مسئوالنجهانی
دیدار نوروزی روزفروردین)
 آموزش چهره به چهره اطفای حریق در بیمارستان فارابی(اردیبهشت ماه)
 برگزاری جلسه آموزشی برای بیماران ( 3اردیبهشت) جشن اعیاد شعبانیه ( 11اردیبهشت) برگزاری جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان ( 12اردیبهشت) آزمون شفاهی پذیرش دستیار دورههای فلوشیپ ( 23اردیبهشت) برگزاری جلسه هماهنگی مشارکت در همایش بزرگ ایثارگراندانشگاه علوم پزشکی تهران ( 24اردیبهشت)
 برگزاري کارگاه ارتقاي رفتار حرفهاي کارکنان در بيمارستانفارابي (اردیبهشت ماه)
 کارگاه آموزشی احیای قلبیریوی ( 4خرداد) ضيافت افطار بيمارستان فارابي (ماه مبارك رمضان) برگزاری جلسه آموزشی کارکنان پرستاری جدیدالورود دربیمارستان فارابی (9خرداد)
 دومین جلسه تفسیر موضوعی قرآن کریم (نهضت تفسیر )۱۴۳۸دربیمارستان فارابی ( 20خرداد)
 ویزیت رایگان چشم پزشکی شهروندان منطقه  ۱۵تهران (25خرداد)
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بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی به روایت تصویر

گزارش کامل سمینار و تصاویر بیشتر در پایگاه اینترنتی بیمارستان در دسترس میباشد.
8

ندا ی افرابی -بهار1396

در همه چیز تناسب داشته باشیم.

بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی به روایت تصویر

به اندازه بپرسیم تا دروغ نشنویم!
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ماموریتی برای ریشه کنی تراخم از زابل تا ژنو ؛ گزارش یک سفر

پنجمین نشست ساالنه سازمان جهانی
بهداشت برای  بیماریهای مورد غفلت واقع
شده حارهای از  30فروردین تا  2اردیبهشت
ماه در ژنو برگزار شد .دکتر سیدفرزاد
محمدی ،عضو هیئت علمی بیمارستان
فارابی و مدیر برنامه کشوری پیشگیری از
نابینایی و سالمت چشم وزارت بهداشت نیز
در این نشست شرکت کرده بود که به این
بهانه با ایشان به گفتگو نشستیم.
ابتدا کمی در مورد نشست ( )NTDsو
اهداف آن کمی توضیح دهید تا بیشتر با
آن آشنا شویم.
همانطور که اطالع دارید بنده از جانب
وزارت بهداشت ماموریت داشتم تا در
نشست جهانی تراخم در ژنو شرکت کنم.
این نشست بخشی از برنامهای بزرگتر با
عنوان بیماریهای مورد غفلت واقع شده
حارهای است که تعداد زیادی (حدود بیست)
بیماری را در کشورهای مختلف جهان شامل
میشود از جمله تراخم و لیشمانیوز یا سالک
احشایی که در کشور ما هم وجود دارند؛ در
این نشست چگونگی کنترل و نحوه ارتباط
بروز این بیماریها با فقر و نابرابری مورد
بحث قرار میگیرد و راهکارهایی برای
مبارزه با این بیماریها در راستای دستیابی
به اهداف توسعه پایدار به عنوان یک نکته
کلیدی بررسی میشود .همانطور که میدانید
در حال حاضر یک ائتالف جهانی در قالب
تالش برای دستیابی به توسعه پایدار تا 2030
وجود دارد که اسناد آن در راستای اهداف
توسعه هزاره است .تاکید زیادی وجود دارد
که مجموعه این اسناد در کنار هم مورد توجه
قرار گیرند .در نشست ( )NTDsتحلیل جالبی

از نحوه ارتباط کنترل این بیماریها با اهداف
کلیدی توسعه پایدار ارائه شد؛ به طور مثال
دسترسی به آب و بهداشت مناسب برای
همه افراد و پیشگیری از ناتوانی و توانبخشی
از جمله اهداف توسعه هستند .همین طور
بحث فقر و نابرابری ،سالمت زنان و کودکان
مضامین مکرر و موکد در اسناد توسعه به
شمار میروند که به شکلی الینفک به هم
گره خوردهاند و این نشست به رابطه بین
کنترل این فهرست از بیماریهای گرمسیری
میپردازد که تراخم نیز جزیی از آنها است.
صحبت از ریشه کنی تراخم شد ،وضعیت
در کشور ما چگونه است؟
بسیار سوال خوبی است .ابتدا باید بدانید
که ما دو نوع تراخم داریم .فعال و مزمن یا
سیکاتریسیل که بیماری قدیمی است و االن
عوارض و ضایعات چشمی باقی مانده است.
تقریبا مطمئنیم در حال حاضر بیماری تراخم
فعالی که بتوان آن را به عنوان یک مشکل
بهداشتی در کشور به حساب آورد و بروز
قابل توجهی داشته باشد ،نداریم .در مورد
تراخم غیر فعال هم مشکل قابل توجهی
وجود ندارد ولی به خاطر شیوعی که در
دهههای قبل وجود داشته افرادی در کشور با
عوارض تراخم مثل مژه نابهجا ،قرنیه کدر و
برگشت مژه به داخل پلک و آسیب قرنیه در
جمعیت دیده میشوند.
اگر اشتباه نکنم اواخر سال  95برای بررسی
شیوع تراخم ،سفری به منطقه سیستان
داشتید؛ آیا موردی از تراخم دیده شده بود؟
بله؛ سفری که به زابل داشتیم برای بررسی
وجود تراخم فعال در کودکان سنین دبستان
مناطق مرزی با افغانستان بود .این سفر برای
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پیگیری گزارشی که در آن ادعا شده بود موارد
متعددی از تراخم در دبستانهای منطقه مرزی
با افغانستان دیده شده ،صورت گرفت .خب
بررسی صحت این گزارش برای ما خیلی
حائز اهمیت بود .بنابراین طی ماموریتی
با هدف بررسی این موضوع به صورت
هدفدار غربالگری گستردهای را با همکاری
دوستانمان در معاونت درمان دانشگاه زابل
انجام دادیم که نتیجه آن فقط یک مورد
مشکوک بود که آن هم توسط تستهای
آزمایشگاهی تایید نشد .بنابراین حتی اگر آن
یک مورد را هم حساب کنیم تراخم فعال در
کشور ما شیوع بسیاربسیار پایینی دارد؛ در حد
بروز موارد تکی و بسیار نادر که به هیچ عنوان
مشکل سالمت عمومی به حساب نمیآید.
وزارت بهداشت و مشخصا دفتر پیشگیری
از نابینایی و سالمت چشم در ارتباط با
تراخم چه برنامهای دارد؟
 ما در آستانه دریافت گواهی کنترل یاریشهکنی تراخم از سازمان جهانی بهداشت
به عنوان یک دستاورد کشوری هستیم؛ به
این منظور تقاضانامهای تدوین و برای
 WHOارسال خواهد شد که از طرف سازمان
جهانی بهداشت اعتبار سنجی میشود و به
امید خدا خواهیم توانست این گواهی را در
سال جاری دریافت کنیم.
احتمال دریافت گواهینامه چقدر است؟
مدارک و مستندات متقن وجود دارد؟
با انجام این بازدید محلی که اسفند ماه در منطقه
سیستان انجام دادیم و به آن اشاره شد ،شواهد
تایید کنندهای دال بر نادر بودن تراخم فعال در
کشورمان به دست آوردیم؛ ولی برای تراخم
قدیمی و عوارض بازمانده از عفونتهای
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فعال دهههای گذشته ،شواهدمان کافی نیست
و ممکن است الزم باشد برای تکمیل پرونده
تقاضانامهمان در سال جاری شواهد تکمیلی را
در قالب یک پژوهش یا ارزیابی سریع به دست
آوریم و برای مرور و اعتبار بخشی به سازمان
جهانی بهداشت ارسال کنیم.

چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
بیمارستان فارابی انجام میشود.
البته اینجا الزم است بگویم یک سری سوابق
و زمینهها توسط همکاران قبلی دفتر سالمت
چشم در وزارت بهداشت با هماهنگی و
همکاری مرکز تحقیقات چشم بیمارستان

بهتازگی چه کشورهایی این گواهی را
دریافت کردهاند؟
در سال گذشته کشور مراکش و کمی قبلتر
کشور عمان موفق شدهاند از منطقه افریقا و
خاور میانه این گواهی را دریافت کنند.
در این قضیه بیمارستان فارابی چه نقشی
میتواند ایفا نماید؟
ببینید در حال حاضر بیمارستان فارابی به
عنوان قطب چشم پزشکی در کشور شناخته
میشود .هرچند در تعریف سنتی و عرفی
بیمارستانها را مراکزی درمانی میدانیم که به
کارهای بالینی ،تشخیصی و درمانی میپردازند
اما از قطبهای علمی ،نقشآفرینیهایی فراتر
انتظار میرود که هم شامل آموزش است ،هم
مداخالت سالمت عمومی و هم پژوهش و
الگو سازی.
نقش آفرینی در ماموریتهای ملی ،افتخاری
برای مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران و بیمارستان فارابی
است؛ به طور مثال در همین ماموریت زابل
بنده به همراه خانم دکتر اشرفی ،همکار
اپیدمیولوژیست و هیئت علمی مرکز
تحقیقات چشم پزشکی و خانم دکتر معینفر
متخصص پزشکی اجتماعی و یکی دیگر از
پژوهشگران همکار مرکز تحقیقات در قالب
یک تیم بهداشتی ارزیابی جامعه را انجام
دادیم یا تهیه بسیاری از گزارشهای الزم،
انجام تحلیلهای مورد نیاز ،تنظیم دفاعیهها
و تدوین گزارشهای دورهای در قالب یک
کار گروهی و با همکاری عزیزانی که اشاره
کردم و دیگر همکاران در مرکز تحقیقات

لبافینژاد و دانشگاه شهید بهشتی ایجاد شده
است و انشاءاهلل ما بتوانیم زحمات این عزیزان
را دنبال نموده و بحث تدوین تقاضانامه و
درخواست گواهی را در سال جاری نهایی
کنیم؛ به هرحال اگر به میراث بیمارستان
فارابی و جایگاهش در چشم پزشکی کشور
توجه کنیم میبینید که حدود پنج دهه قبل
و یا حتی پیشتر ،پروفسور فقید ،محمد قلی
شمس ،به عنوان اولین چشم پزشک اجتماعی
کنترل تراخم را در کشور با همکاریهای بین
المللی در مناطق جنوبی کشور هدایت کرد
و پیش برد .این حضور کشوری و فراتر از
مرزهای فیزیکی برای بیمارستان فارابی یک
موضوع بسیار ارزشمند و هویتی به حساب
میآید .باید حداکثر تالش را کرد تا بیمارستان
فارابی چنین پدیداری و نقش آفرینی را
همچنان در سطح ملی داشته باشد.
برگردیم به ژنو و نشست( ،)NTDsشنیدیم
مالقاتهای بسیار خوب و پرثمری
داشتهاید ،از آنها هم بگویید.
بله؛ نشست ژنو به دلیل ماهیت فراملیتی که
معموال این نوع نشستها دارند ،فرصت
خوبی برای ما بود در این نشست تابلو
تمبر ریشهکنی تراخم را که در سال 1393
به مناسبت یکصد و دهمین سال تولد
پروفسور فقید محمد قلی شمس و هشتاد
سالگی بیمارستان فارابی طراحی و با حضور
وزیر بهداشت رونمایی شد ،به آقای دکتر
 ،Anthony Solomonکارشناس ارشد و
هماهنگکننده جهانی برنامه کنترل تراخم
تقدیم کردیم .یک عکس دسته جمعی
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آموختههایمان را به دیگران انتقال دهیم.

هم انداختیم .همین طور فرصت داشتم با
دکتر  ،Ismat Chaudhryهماهنگکننده
منطقهای تراخم و خانم ،Virginia Sarah
رییس اتحادیه جهانی ریشهکنی تراخم
( ،)ICTCهمینطور پروفسور Sheila West
از دانشگاه جانز هاپـکینز و پروفـــسور
 Hugh Taylorاز استرالیا که پدر ریشه کنی
تراخم در دنیا محسوب میشود مالقات و
تابلو را به آنها هم تقدیم کنم .این تابلو تمبر
بسیار با استقبال روبهرو شد و خوشحالم که
باعث عزت و افتخار کشور عزیزمان گردید.
سخن پایانی اگر هست در خدمتتان هستیم.
به منطقه سیستان و زابل که رفته بودیم با
هموطنان خونگرم و مهمان نواز سیستانی
مواجه شدیم .همچنین با یک نظام بهداشتی
بسیار سرزنده و پاسخگو در مورد موضوعات
بهداشتی منطقه .از همکاران پزشک عمومی
و متخصص تا کارکنان کامال سرزنده و فعال
در حوزه بهداشت که بسیار بر دستاوردهای
ارزشمندی که در حوزه بهداشتی به دست
آمده بود تاکید میکردند .یک جملهای را
از معاون بهداشتی دانشگاه زابل بازگویی
میکنم که گفتند کاری که در چهار سال
گذشته در منطقه زابل انجام شده در بیست
سال گذشته بیسابقه بوده و باعث ارتقای
کیفیت خدمات بهداشتی به میزان معجزه

آسایی در آن خطه شده است.همچنین
سفر ما به منطقه ،مایه دلخوشی برای
همکاران عزیزمان در آموزش و پرورش
و مراکز بهداشتی بود و آن را نشانه توجه
ما به سالمت بینایی کودکان عزیز سیستانی
میدانستند .نکته دیگر اینکه منطقه سیستان،
یک منطقه باستانی و بسیار اصیل ایرانی
است که میتوانید روح اصیل ایرانی را در
آن احساس کنید .چشماندازهایی بسیار زیبا،
آبگیرهایی چشمنواز و مناطق دیدنی بسیار
خوبی مثل شهر سوخته دارد؛ به همه توصیه
میکنم اگر فرصتی داشتید بازدید از این
منطقه را حتما مد نظر داشته باشید.
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تجلیل از جانبازان بیمارستان

حضور فعال بیمارستان فارابی
در همایش بزرگ
ایثارگران دانشگاه

طی نشستی صمیمانه با حضور دکتر صنعتکار ،قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی از جانبازان
شاغل در این مرکز تجلیل به عمل آمد؛ در این نشست که روز دوشنبه  ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۶
در خجسته میالد حضرت ابوالفضلع و روز جانباز با حضور جمعی از مسئولین بیمارستان
در سالن شورا برگزار شد ،دکتر صنعتکار طی سخنانی با تبریک اعیاد خجسته شعبانیه و
آرزوی توفیق بهرهگیری از فیوضات این ماه افزود« :این جلسه بهانهای است برای قدردانی
از ایثارگریهای جانبازان عزیز و زحماتی که با شرایط خاص خود در بخشهای مختلف
بیمارستان متحمل میشوند».
دکتر صنعتکار ،با بیان اینکه قطعا فداکاریهای جانبازان در نزد خداوند متعال ماجور است
و قدردانی ما از عزیزان جانباز ناچیز و در حد توانمان میباشد ،برای آنان آرزوی صحت
و عافیت کرد و بر اهتمام تیم مدیریت اجرایی بیمارستان در خدمترسانی مناسب به این
عزیزان تاکید کرد.

اخالق حرفهای
ویژه گروه بیهوشی بیمارستان فارابی
در راستای اجرای پروژه استقرار اخالق
حرفهای در بخشهای منتخب دانشگاه ،اولین
جلسه گروه تمرکز ( )focus groupاخالق
حرفهای گروه بیهوشی بیمارستان فارابی
صبح روز چهارشنبه سوم خرداد  ۱۳۹۶در
سالن شورای بیمارستان فارابی برگزار شد.
این جلسه با مدیریت دکتر شهرام صمدی،
عضو هیئت علمی و مسئول تعهد حرفهای
گروه بیهوشی در شورای تعهد حرفهای
دانشگاه و با حضور دکتر مهدی صنعتکار،
قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان
فارابی و دکتر تک زارع ،رابط گروه بیهوشی
بیمارستان فارابی در کارگروه تعهد حرفهای
دانشگاه برگزار شد.
شهاب متاعی ،سوپروایزر بیهوشی و عضو
کارگروه تعهد حرفهای بیمارستان فارابی که
مسئولیت آموزش کارکنان بیهوشی را نیز بر
عهده دارد ،در مورد اهداف برگزاری این
جلسه اظهار داشت« :جلسه گروه متمرکز
12
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با هدف جمعآوری نظرات اعضای هیئت
علمی ،پزشکان ،کاردانها و کارشناسان
بیهوشی در زمینه فرآیند آموزش ،طراحی
الگوی مناسب ارتقای رفتار حرفهای ،طراحی
چک لیست ارزیابی کارکنان و پزشکان گروه
بیهوشی برگزار شد و  ۶نفر از کارشناسان به
همراه  ۶نفر از پزشکان این گروه نظرات
خود را مطرح نمودند».
سوپروایزر بیهوشی بیمارستان فارابی افزود:
«نکات مختلفی همچون برنامه توانمندسازی
اعضا و چالشهای ارتقای تعهد حرفهای از
دیدگاه شرکت کنندگان در این جلسه مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ در پایان به
پرسشهای مطرح شده پاسخ داده شد و
جمع بندی از طرف دبیر برنامه به عمل آمد».
به گفته متاعی قرار است پس از ماه مبارک
رمضان الگوی استقرار پروژه تعهد حرفهای
برای گروه بیهوشی بیمارستان فارابی بر
اساس جمع بندی نظرات ارائه شود.

در این مراسم که شامگاه سوم خرداد ۹۶
برگزار شد ،بیمارستان فوق تخصصی فارابی
نیز همانند سایر مراکز با ایجاد غرفهای در
این مراسم شرکت کرد اما ویژگی خاص
حضور این مرکز ،حضور فعال بسیجیان
پایگاه شهید محمد سهرابی و انجام ویزیت
رایگان در مراسم بود.
بوژآبادی ،مدیر داخلی کانون بسیج شهید
سهرابی ،در این مورد گفت« :بیمارستان
فارابی با همراهی دو نفر چشمپزشک و ۲۰
نفر از همکاران درمانی از گروههای مختلف
در محل برگزاری مراسم حضور پیدا کردند
و تعداد  ۲۲۰نفر از شرکتکنندگان در مراسم
و حاضرین را مورد معاینه چشمپزشکی
و بیناییسنجی قرار دادند؛ در این برنامه
داروها به صورت رایگان در اختیار مراجعین
قرار گرفت و کسانی که نیاز به درمانهای
بیشتری داشتند برای انجام ادامه درمان به
بیمارستان ارجاع داده شدند».
در این مراسم دکتر محقق ،مشاور رییس
دانشگاه در امور ایثارگران؛ دکتر مقیمی،
مدیر و دکتر حجازی ،کارشناس دفتر امور
ایثارگران دانشگاه از غرفه بیمارستان فارابی
بازدید کردند.

مراسم تشییع زندهیاد
دکتردیواکارا کنی برگزار شد

پیکر زندهیاد دکتر کنی ،متخصص بیهوشی
بیمارستان فارابی ،با حضور رییس و مسئوالن
بیمارستان ،اعضای هیئت علمی ،دستیاران و
کارکنان بیمارستان فارابی از بیمارستان به
سوی آرامگاه ابدیاش تشییع شد.
دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس
بیمارستان فارابی ،این ضایعه را به خانواده
آن مرحوم و همکاران بیمارستان فارابی
تسلیت گفت و از وی به عنوان پزشکی
خدوم ،انسانی رئوف و همکاری خوب یاد
کرد و افزود« :مشیت الهی همه ما این است
که روزی باید این دنیا را ترک کنیم و خوشا
به حال کسانی که با پشتوانهای از خدمت
خالصانه به مردم ،بویژه اقشار محروم جامعه،
دنیا را ترک کنند».

در شهر زباله نریزیم.

برگزاری جلسه کمیته کشوری رتینوپاتی
نوزادان نارس ( )ROPدر بیمارستان فارابی
کمیته کشوری رتینوپاتی نوزادان نارس
( ،)ROPروز چهارشنبه  3خرداد   ۱۳۹۶در
سالن شورای مرکز تحقیقات چشم پزشکی
بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد.
دکتر رضا کارخانه ،دبیر کمیته ،با مروری
کوتاه بر شکلگیری این کمیته و اقدامات
صورت گرفته در این مدت گفت« :کار ما از
سال  ،۱۳۷۲در بخش رتین بیمارستان فارابی
با مراجعه نوزادی که به خاطر رتینوپاتی
بینایی خود را برای همیشه از دست داده
بود شروع شد و امروز با تالش و همت
فراوان همکارانمان به مرحلهای رسیده است
که کمیته کشوری ،سیستم ثبت و ارجاع
کشوری و گایدالین کشوری دارد».
وی افزود« :در این مدت افراد زیادی در همه
سطوح به ما کمک کردند؛ از دکتر مرندی که با
حضور خود در جلسات چه در زمان وزارت و
چه به عنوان نماینده مجلس حمایت خوبی از
این برنامه کردند تا مسئولین دانشکده پزشکی
و گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران و بیمارستان فارابی که پشتیبانی همه
جانبهای از ما داشته و دارند».
دبیر کمیته کشوری  ROPبا اعالم اینکه در
طول بیست سال گذشته ما بیش از ۵۰۰
جلسه برگزار کردهایم ،افزود« :خوشبختانه
امروزه بیماری بهخوبی شناخته شده و
درمان میشود و جامعه روزبهروز بیشتر به
عوارض و اهمیت آن پی میبرد .اگر قبال
فقط بیمارستان فارابی در این زمینه فعال بود
امروز در خیلی از شهرها مانند شیراز ،یزد،
مشهد ،بابل و رشت مراکز غربالگری وجود
دارد ولی مشکل اساسی عدم ارجاع به موقع
هنوز وجود دارد؛ به همین دلیل ضرورت
دارد وزارت بهداشت خود را بیشتر در این
برنامه درگیر نماید و حتی خانههای بهداشت
و بهورزان را هم با برنامه آشنا سازد».
وی اضافه کرد« :در بیمارستان فارابی فایلی از
بچههای نابینای ناشی از  ROPداریم که به خاطر
دیر رسیدن از نعمت بینایی دو چشم برای همه
عمر محروم هستند .نابینایی که قابل پیشگیری
است و اگر به موقع هدایت و درمان میشدند
االن زندگیشان به هم نمیخورد .متاسفانه تا
مشکلی برای خودمان پیش نیاید به اهمیت
آن پی نمیبریم .شاید اگر یک لحظه خودمان
را جای والدین این  ۲۷کودک بگذاریم که به
خاطر معاینه دیرهنگام ،بیناییشان را از دست
دادهاند آن وقت مساله را جدیتر بگیریم».
دکتر محمد حیدرزاده ،رییس اداره سالمت
نوزادان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،نیز در این جلسه با اعالم اقداماتی

که در این زمینه از جانب وزارت بهداشت
صورت گرفته ،گفت« :ما اقدامات زیادی برای
افزایش آگاهی والدین انجام دادهایم مثل تهیه
کتاب مراقبت از نوزاد نارس که شامل بیماری
 ROPهم هست و توزیع رایگان آن بین مادرانی
که کودکشان در بخش  NICUبستری میشود.
پخش فیلم در زمینه زمانهای معاینه نوزاد
نارس در بخشهای  NICUکه در آن در مورد
این بیماری هم توضیح داده میشود ،طراحی
اپلیکیشن نونهال برای مراقبت از نوزاد که
بیماری  ROPهم در آن معرفی شده است ،تهیه
دو پوستر برای این بیماری و ارسال برای تمامی
بخشهای نوزادان سراسر کشور و ارزیابی
مداوم بخشهای نوزادان و  NICUاز جمله این
اقدامات است».
رییس اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت
با پیشنهاد انجام نظرسنجی کشوری برای
بررسی میزان دانش ،نگرش و عملکرد در
مورد این بیماری گفت« :اگر مرکز تحقیقات
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
بیمارستان فارابی مسئولیت آن را بپذیرد ،ما
در وزارتخانه از آن حمایت کرده و کارهای
پشتیبانیاش را انجام میدهیم و تا آخر سال هم
میتوانیم نتایج را منتشر کنیم تا برنامهریزی آتی
بر اساس آن صورت گیرد».
دکتر صدر السادات ،رییس بیمارستان فارابی ،نیز
در بخشی از جلسه با بیان اینکه قبل از پذیرش
مسئولیت بیمارستان ،در جریان این بیماری و
اهمیت آن بوده و حساسیت مساله را درک
مینماید ،افزود« :قطعا در فارابی به عنوان قطب
علمی چشم پزشکی کشور ،مساله  ROPیک
اولویت است و ما هم راه گذشتگان خود را
ادامه خواهیم داد .هم اکنون هم برای افزایش
سطح ارائه خدمات در حال ساخت ساختمانی
مجزا برای این بیماران هستیم که انشاءاهلل به
زودی به بهرهبرداری خواهد رسید ،همچنین
در حال رایزنی با معاونت درمان دانشگاه برای

هنگام رانندگی استوری اینستاگرام نگیریم!

راهاندازی یک بخش  NICUکوچک برای
نوزادانی هستیم که تحت درمان قرار میگیرند.
دکتر صدرالسادات در پایان برای همکاری
همه جانبه قول مساعد داد و آن را برای
خویش باقیات صالحات دانست.
در ادامه دکتر راجی ،در مورد انجام
 tele-screeningو دستگاه RET-CAM
توضیحاتی را ارائه کرد.
تعیین مکان و زمان برگزاری چهارمین
همایش سراسری ،برگزاری دو ساالنه همایش
سراسری  ،ROPپرداختن به مسائل عملی به
جای سخنرانی در همایش سراسری ،آموزش
گروههای بیهوشی ،پرستاری ،بهورزی و
غیره ،ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای
آموزش ،لزوم تقویت سیستم ثبت و ارجاع
کشوری بیماری ،تهیه بوکلت راهنمای بالینی
بیماری و گنجاندن آن در آزمون دستیاری
نوزادان و چشم پزشکی به عنوان منبع آزمون،
ارسال راهنمای بالینی برای آموزش تمامی
پرستاران و پزشکان عمومی در بخش نوزادان
و  ،NICUاعالم سال ( ۱۴۰۰سال )۲۰۲۰
به عنوان سال هدف با شعار بدون نابینایی
ناشی از  ،ROPلزوم توجه به شهرستانها و
برگزاری سمینارهای استانی و شهرستانی
برای آموزش پرستاران و پزشکان ،در نظر
گرفتن محلی در کارت واکسیناسیون کودکان
برای ثبت غربالگری رتینوپانی نوزادان نارس،
حمایت از چشمپزشکان فعال در حوزه
 ،ROPتعیین مراکز غربالگری برای هر استان
از جمله پیشنهادها و مطالب طرح شده در
این جلسه بود.
در این جلسه عالوه بر اعضای ثابت و میهمان
کمیته کشوری ،دکتر قاسم فخرایی ،مدیر گروه
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛
دکتر قاسمی ،معاون آموزشی بیمارستان فارابی
و دکتر صنعتکار ،قائم مقام رییس و معاون
درمان بیمارستان فارابی نیز حضور داشتند.
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شرکت بیمارستان فارابی در تمرین عملیاتی دومین کمیته فراخوان
جذب هیئت علمی
افزایش ظرفیت بیمارستانی هنگام بحران دانشگاه
گروه چشم پزشکی
دومین کمیته فراخوان جذب هیئت علمی
روز دوشنبه اول خرداد  ۹۶در سالن مرکز
تحقیقات بیمارستان فارابی و با حضور
دکتر صدر السادات ،رییس بیمارستان؛ دکتر
فخرایی ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران و سایر اعضای کمیته
جذب برگزار شد.

این مانور با رویکرد افزایش ظرفیت
بیمارستانی در زمان وقوع بحران ،تمرین
عملکردهای مدیریتی و فرماندهی ،آمادگی
و تقویت ارتباطات و هماهنگیها به همت
مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه
و با مشارکت تمامی بیمارستانهای تابعه به
طور همزمان اجرا شد.
گزارش یک حادثه فرضی
در پی ریزش ساختمان پالسکو ،حدود 200
تن مصدوم شدهاند و بیمارستانهای دانشگاه
برای پذیرش مصدومین اعالم آمادگی کردند.
دکتر جعفریان ،رییس دانشگاه و فرمانده
حادثه و دکتر علیپور ،معاون درمان و
سایر اعضای ستاد در ستاد بحران دانشگاه
تشکیل جلسه داده و هدایت عملیات را بر
عهده دارند .ستاد بحران دانشگاه از طریق
ویدئو کنفرانس با استفاده از  Web-camبا
روسای بیمارستانهای تابعه در ارتباط است
و لحظه به لحظه آمار و اطالعات مربوط به
وضعیت تختهای خالی و دارو و تجهیزات
را از آنها میگیرد.
 ۲۰تن از مصدومان دارای ترومای چشم
بودند که بیمارستان فارابی برای پذیرش آنها
اعالم آمادگی کرد .اسامی مصدومان توسط
دورنگار به بیمارستان اعالم و اقدامات الزم
جهت انتقال وپذیرش آنها صورت گرفت.
برآورد الزم برای اتاق عمل ،دارو و
تجهیزات انجام شد و بیمارستان پاسخگوی
مصدومان است.
در اواسط عملیات ارتباط ویدیویی با ستاد
بحران قطع شد ولی بالفاصله از طریق
بیسیم و به صورت رادیویی ارتباط مجددا
برقرار شد.
14
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طبق اهداف مانور ،ظرفيت پذیرش بیمار
و همچنین توان ایجاد ظرفیت اضافی برای
پذیرش بیمار در زمان بحران در بيمارستانها
ارزیابی شد؛ در اين مانور در زمانی كمتر از
 ٢ساعت حدود  ٤٠٠-٣٥٠ظرفيت بستری،
جراحی و خدمات پاراکلینیک مورد نیاز در
بيمارستانها ايجاد شد.
در ساعت  10:30صبح با اعالم وضعیت
عادی ،عملیات پایان یافت.
سپس جلسهای با حضور دکتر صدرالسادات،
رییس بیمارستان فارابی و افراد شرکت کننده
در مانور در دفتر ریاست برگزار شد.
دکتر صدرالسادات این مانور را تجربهای
برای کسب آمادگی مدیریت حوادث
خواند و افزود« :باید با برگزاری چنین
مانورهایی نقاط ضعف و قوت سیستم
را در مواجهه با شرایط واقعی بحران
پیدا کنیم تا کارایی بهتر و عملکرد
کماشتباهتری داشته باشیم».
وی افزود« :این مانور ،تمرین خوبی برای
واحدهای فناوری اطالعات ،حراست،
پذیرش ،آمار و روابط عمومی بود تا
زیرساختهای الزم را تهیه و استفاده
از ظرفیتهای موجود را به حداکثر
برسانند».
چمانی ،دبیر کمیته مدیریت حوادث و
بالیای بیمارستان فارابی نیز با اشاره به اینکه
یکی از مهمترین فرآیندهای پس از انجام
مانور ،ثبت دقیق تجربیات بهدست آمده
است،گفت« :به همین دلیل این جلسه را
بالفاصله بعد از اتمام مانور برگزار کردیم تا
همکاران نقطه نظرات خود را بازگو کنند و
آنها را مدون سازند».

در این دوره  ۱۲نفر متقاضی متخصص
و فلوشیپ چشم پزشکی مدارک خود را
ارسال داشتند و اعضای کمیته جذب گروه
چشم پزشکی به بررسی پرونده متقاضیان و
مصاحبه حضوری با ایشان پرداختند.
نتایج این کمیته متعاقبا از طریق دانشکده
پزشکی اعالم خواهد شد.

ارتقای دو تن از اعضای
هیئت علمی

با ارسال ابالغي از سوی رییس دانشگاه
علوم پزشكي تهران ،دكتر مهین
جعفر یجاوید ،عضو هیئت علمی گروه
بیهوشی به مرتبه استادی و دکتر فاطمه
علیپور ،عضو هیئت علمی گروه چشم
بیمارستان فارابی به مرتبه دانشیاری ارتقا
یافتند.
ضمن تبریک به این بزرگواران ،برایشان
آرزوی موفقیت روزافزون مسئلت داریم.

تمایل به حیوانآزاری نوعی بیماری روانی است.

برگزاری جلسه تفسیر موضوعی قرآن کریم
توسعه و تجهیز
(نهضت تفسیر )۱۴۳۸در بیمارستان فارابی
اتاق عمل های  2و 4

در راستای نهضت تفسیر قرآن کریم رمضان
 ،۱۴۳۸به همت مرکز فرهنگی قرآن و عترت
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
و همکاری شورای فرهنگی بیمارستان
فارابی ،جلسه تفسیر قرآن کریم در روز
چهارشنبه  ۱۰خرداد  ۹۶در سالن شورای
این مرکز برگزار شد.
در این جلسه حجتاالسالموالمسلمین
زندهدل ،با اشاره به آیات سوره زمر گفت:
«زمر به معنی گروه و جماعت است و نام
این سوره از آیات  ۷۱و  ۷۳آن آمده است».
وی یکی از مهمترین سواالت انسان را در
مورد سرنوشت پس از مرگ عنوان کرد و
گفت« :در این سوره حضور مردم در قیامت
و هنگامه داوری و حال و روز بهشتیان و
دوزخیان به تفصیل مورد توجه قرار میگیرد
اما مالک قرار گرفتن در هریک از این دو
گروه چیست؟ خداوند در آیات سوره زمر
به بیان معیار و مالک میپردازد».
حجتاالسالموالمسلمین زندهدل ،بهترین
مرجع برای پاسخ به سواالت در مورد
سرنوشت انسان و معیار حق و باطل را
آیات قرآن دانست و افزود« :خداوند در
آیه ۱۸۵سوره بقره میفرمایدَ «:ش ْه ُر َر َمضانَ
َّاس َو بَيِّ ٍ
دي لِلن ِ
نات
الَّذي أُنْز َِل في ِه ال ْ ُق ْرآنُ ُه ً
ي َو ال ْ ُف ْرقا ِن (روزه ،در چند روز
م ِ َن ال ْ ُهد 
معدود) ماه ِ رمضان است ماهی که قرآن،
برای راهنمایی مردم و نشانههای هدایت ،و
فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است».
وی افزود« :قرآن کریم کتاب هدایت است.
این هدایت دو نوع است هدایتی عام که
تمام انسانها را شامل میشود و یک هدایت
خاص که مخصوص متقین است «الم .ذلک
الکتاب الریب فیه هدی للمتقین ،بقره.»۱-۲
بالفاصله در آیه بعدی صفات متقین را بیان
میفرماید« :الذین یومنون بالغيب و يقيمون
الصلوه و مما رزقنهم ينفقون( ».بقره)۳-
این آیات مبارکه نشان میدهد که از منظر
قرآن رحمت الهی که شامل حال متقین

است ،منتج از صفات عملی آنان یعنی اقامه
نماز ،ایمان به غیب و انفاق است.
حجتاالسالموالمسلمین زندهدل ،در بخش
دیگری از سخنانش اظهار داشت« :خداوند
در آیه  ۸۲سوره اسرا نیز میفرماید« :و ننزل
من القرآن ماهو شفاء و رحمه للمومنین .در
قرآن آیاتی را نازل کردیم که در آن شفا و
رحمت برای مومنین است ».آیات قرآن برای
مومنین رحمت است ولی هدایت در مورد
کسانی محقق میشود که به مرحله عمل
برسند؛ آن هم عمل صالح».
وی تاکید کرد« :قرآن کتاب عمل است.
فقط خواندن آن مالک نیست بلکه عمل به
مفاهیم و احکام آن است که موجب هدایت
و رحمت میشود».
حجتاالسالموالمسلمین زندهدل در ادامه
افزود« :گاه میبینیم با وجود خواندن قرآن
هدایت واقع نمیشود .نقص کار کجاست؟
در هدایت قرآن که شکی نیست (الریب فیه)
پس حتما نقص در گیرنده هدایت است.
بشر اگر به حال خود رها شود نمیتواند
در مسیر رشد و کمال قرار گیرد .بنابراین
حتما به یک راهنما نیاز دارد .خداوند از باب
رحمانیت و رحیمیت پس از خلق انسان او
را رها نمیکند و راهنمایانی برای وی قرار
میدهد که کتاب خدا و پیامبران و ائمهاند.
خداوند راه هدایت را برای بشر بازگذاشته
است ولی انسان گاه به خاطر جهل و عناد
در مقابل آن موضع گیری میکند».
وی در پایان با اشاره به ماه مبارک رمضان
و بهار قران گفت« :توصیه اکیدی که برای
خواندن قرآن در ماه مبارک رمضان شده
برای آن است که در این ماه انسان به واسطه
اطاعت از دستورهای الهی لطافت روح
مییابد و زنگاری که طی سال بر قلبش
نشسته است را با قرائت قرآن از بین میبرد.
چون خواندن مقدمه فهمیدن است اما باید
در کنار قرائت قرآن ،تدبر هم کرد وقرائت
ما منجر به عمل شود».

برای اینکه خود را با سواد نشان دهیم از لغات خارجی استفاده نکنیم!

با توجه به کمبود تختهای جراحی در اتاق
عمل  2و نظر به توسعه وبازسازی اتاق عمل
 ،4اواخر اسفند  95پروژه توسعه اتاق عمل
 4و افزایش تعداد تختهای اتاق عمل 2
شروع شد.
تعداد تختهای اتاق عمل  ،2هشت تخت
جراحی بود که در نوروز  96بازسازی
اتاقهای عمل آغاز و دو تخت جراحی نیز
به سیستم اتاق عمل  2اضافه گردید و این
امر موجب تسهیل در روندکار اتاق عمل
گردید.
کار تخریب اتاق عمل  4و بازسازی و
توسعه آن نیز از  27اسفند  95شروع شد
و تا اوایل خرداد  96به طول انجامید که در
این مدت 4 ،تخت جراحی ( 2اتاق) به اتاق
عمل افزوده شد.
قسمت پشتیبانی اتاق عمل نیز به طور کامل
مورد بازسازی و توسعه قرار گرفت و اتاق
انتظار بیماران ،اتاق انتظار مادر و کودک،
اتاق نگهداری وسایل کثیف ،خوابگاههای
آقایان و خانمها واتاق پزشکان به سیستم
اتاق عمل  4اضافه شد وقسمت چایخوری
و رختکنهای اتاق عمل نیز بزرگتر شد؛ در
قسمت بیرونی اتاق عمل نیز فضای انتظار
جهت همراهان بیماران به مجموعه اتاق
عمل افزوده شد.
اتاق عمل  4در تاریخ  96/3/20بازگشایی
شد و در حال حاضر گروه اربیت و مجرای
اشکی و گروه اورژانس در آن مشغول به
کار میباشند.
انتظار میرود که با افزایش تعداد تختهای
جراحی ،کار خدمت رسانی به بیماران به
نحو قابل مالحظهای بهبود یافته و بیماران
بیشتری بتوانند از خدمات درمانی اساتید
بیمارستان فارابی در کوتاهترین زمان ممکن
بهرهمند شوند.
شایان ذکر است که هزینه اقدامات عمرانی
بیمارستان از محل بودجه هتلینگ وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تامین
گردیده است.

ندا ی افرابی -بهار1396

15

صدا ی شما
این
صفحه به دلنوشت
ههای شغلی شما
اخت
صا
ص دارد؛ از م
سائل و مشکالت
ک
ار
ی خود بنویسید،
پیشنهاد و نظر
دهی
د و انتقاد کنید؛
ما
منت
شر
م

ی
کنی
م
و امی
دواریم مسئوالن
محترم پاسخگو
باشن
د
و رسیدگی کنند.

لطفا منوی غذا اتوماسیون شود!

قبال منوی غذا به صورت ماهانه برای همه
کارکنان از طریق اتوماسیون ارسال میشد و
بسیار کار درستی بود زیرا اگر فردی غذایی
را دوست نداشت یا به آن حساسیت داشت
از قبل نسبت به عدم رزرو یا دریافت آن اقدام
میکرد و بدین ترتیب از اسراف آن جلوگیری
میگردید؛ اما در سال جدید این عمل انجام
نمیشود و شاهد دورریز غذاها هستیم.
امضا محفوظ

 30فروردین ،روز جرجانی آزمایشگر،
پژوهنده ،پزشک نابغه و تیزهوشی است
که پزشکی تنها یکی از دانشهای او بود.
روز علوم آزمایشگاهی ،روز پاسداشت
انسانهای متعالی است ،انسانهایی
که در دورههای مختلف و در فراز و
نشیبهای این مرز و بوم ،آینهوار در
خدمت دردمندان بودهاند؛ آنها که در
پویایی نظام طبابت خالصانه از خود
گذشتهاند.
زادروز حکیم جرجانی و روز علوم
آزمایشگاهی بر همکاران پر تالش
آزمایشگاه مبارک.

تعليم و تعلم از شئون الهي است و
خداوند اين موهبت را به پيامبران و
اولياء پاك خويش ارزاني كرده تا مسير
هدايت را به بشر بياموزند و چنين شد
كه تعليم و تعلم به صورت سنت حسنه
آفرينش در آمد .معلم ،ايمان را بر لوح
جان و ضمير هاي پاك حك مي كند و
نداي فطرت را به گوش همه مي رساند.
 12اردیبهشت ،فرصتی است برای
یادکردن از بزرگمردان و زنانی که
عاشقانه از شمع وجودشان میکاهند تا
تاریکی جهل را بشکنند و نوری پرفروغ
برای جانهای شیفته دانش باشند .روز
معلم بر همه اساتید دلسوز و عزتمند
مبارک.

نظم پریشان تصویربرداری و نارضایتی بیماران

جمشید تقیپور
کارشناس رادیولوژی

گستردگی و تنوع تصویربرداری به وسعت
بیمارستان فارابی است؛ از شمالیترین
ساختمان بیمارستان یعنی لیزیک تا
جنوبیترین ساختمان و در طبقات مختلف،
مراکز تصویربرداری پراکنده است؛ در اکثر
بیمارستانها تصویربرداری در یک بخش
متمرکز است اما در بیمارستان ما تنوع
تصویربرداری خیلی زیاد است و بیماران
همه را به نام «عکسبرداری» میشناسند؛ از
فتوگرافی ساده صورت تا تصویربرداریهای
فوق تخصصی مثل آنژیوگرافی و سیتی
اسکن برای ارباب رجوع عکسبرداری است.
جالب اینکه نه تنها بیماران بلکه بازرسان
و شرکتهای کنترل کیفی و فروشندگان
تجهیزات پزشکی هم دچار این عدم شناخت
و تفکیک اینها از همدیگر هستند .فتوگرافی
صورتOCT،CCT،ERG،VEP،ORBS،
آنژیوگرافی ،سیتیاسکن ،رادیولوژی،
سونوگرافی ،اکو چشم و اکو قلب و
غیره ،همه اینها به نام تصویربرداری
شناخته میشود؛ به این لیست بلندباال
زیر مجموعه انواع تصویربرداری را هم
باید اضافه کنیم؛ مثال انواع آنژیوگرافی یا
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سی تی اسکن ،به عالوه تصویربرداریهایی
مثل کالرداپلر عروق ،ایزوتوپ اسکن و ام
آر آی که در بیمارستان ما انجام نمیشود؛
همه اینها نه تنها بیماران بلکه پرسنل
غیرمرتبط با این قسمتها را هم سر در
گم میکند .وقتی بیمار یا همراهش به مراکز
متعدد ارجاع داده میشود و بدتر از آن اگر
پرسنل نتوانند بیماران را به خوبی راهنمایی
کنند ،عدم اعتماد و نارضایتی بیمار دوچندان
میشود ،بیماران و همراهان بحق یا به ناحق
پرخاشگری میکنند و این عصبانیت بیمار
خواه ناخواه به پرسنل منتقل شده و باعث
افت کیفیت خدمت میشود.
چه باید کرد؟
 -1در کوتاه مدت :تدابیری که توسط
مسئوالن محترم بیمارستان میتواند اتخاذ
شود شامل:
الف) کلیه جدید الورودها اعم از کارآموزان،
نیروهای طرحی و استخدامی و رزیدنتها
و فلوشیپهای محترم ضمن بازدید از
قسمتهای مختلف در جریان خدماتی که
در واحد مربوطه انجام میشود قرار گیرند.
ب) آموزش آشنایی با نسخ تصویربرداری به

پرسنل و اینکه هر واحد چه خدماتی انجام
میدهد ،از طریق اتوماسیون اداری ،پیامک،
مجله ندای فارابی و غیره.
ج) واحد اطالعات و پرسنل محترم
بیمارستان اگر با رویت نسخه بیمار
نمیتوانند او را راهنمایی کنند ،به همراه
جوانتر بیمار توصیه کنند بیمار در همان
طبقه بنشیند و نسخه به یکی از واحدهای
تصویربرداری نشان داده شود تا دقیق
راهنمایی گردد؛ بدون اینکه بیمار مسن و کم
بینا طبقات مختلف را بچرخد.
 -2در میانمدت :جابهجایی قسمتهای
مختلف تا آنجا که فضای بیمارستان اجازه
میدهد در یک طبقه و نزدیک به هم مستقر
باشند.
 -3در بلندمدت :در بیمارستانی که جدیدا
احداث میشود قبل از تکمیل طبقات و
تقسیم بندی اتاقها محل استقرار واحدهای
تصویربرداری جانمایی شود .این جانمایی
به تیمی شامل تخصصهای مختلف نیاز
دارد که در نوشتار بعدی به اعضای این تیم
در طراحی استاندارد بخش تصویربرداری
خواهیم پرداخت.

کسی را سوژه حرفهای دورهمی نکنیم.

خمیردندان سفیدکننده

برای همه ما پیش می آید 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.

پا در کفش دیگران نکنیم.
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اکثر خمیردندانهای سفیدکننده به دلیل
داشتن بیکربنات سدیم (جوش شیرین) و
سیلیس بسیار ساینده هستند.
خمیردندانهای سفیدکننده با دو روش
دندانها را سفید میکنند؛ مکانیسم اول به
صورت سایش است یعنی با استفاده از مواد
ساینده سطح دندانها را از موارد رنگزا پاک
میکنند که متاسفانه در این روش پس از
مدتی خشهایی روی دندان ایجاد میکند که
به زردتر شدن دندانها به مرور زمان منجر
میشود.
در مکانیسم دوم ،خمیر دندان حاوی موادی
سفیدکننده با دوز پایین است که سازمانهای
نظارتی نیز آن را تایید کردهاند .این خمیر
دندانها قدرت اندکی در سفیدکردن دارند
اما برای نگه داشتن سفیدی دندانها پس از
اقدامات دندانپزشکان بسیار مفید هستند و
با دوز پایین ،ضرری برای بدن یا دندانها
ندارند و قدرت آنها برای نگهداشتن
دندانهای سفید شده در حالت ایدهآل
دندانها کافی نیست.
در سفید کردن دندانها از مواد اکسیدان مانند
هیدروژن پراکساید استفاده میشود که در
روش اکسیداسیون و از بین رفتن رنگدانهها
مقداری حساسیت دندانی مورد انتظار است،
اما خمیر دندانهای ساینده ،این کار را با
روش سایش مکانیکی انجام میدهند.
استفاده از ذرات کربنی به این گونه است که
این مواد از تبادل یونی با سایر مواد میتوانند
ذرات آنها را در فضای متخلل خود جذب
کنند و به این ترتیب با جذب رنگدانهها
به سفیدی دندانها منجر شوند و در عین
حال ذرات کربن اثر ساینده هم دارند و
به طور مستقیم روی مینای دندان و لثهها
اثر میکنند .اثر این خمیر دندانهای حاوی

ذغال در برداشتن رنگدانههاست ولی معلوم
نیست این اثرات از مواد دیگر بیشتر باشد
و تا این لحظه این مواد مورد تایید انجمن
دندانپزشکان آمریکا قرار نگرفته است.
از مضرات سفیدکنندههای کربنی همین اثر
سایندگی است که اگر با مسواک زبر انجام
شود باعث سایش سمان روی ریشه دندان،
سایش مینا و تحلیل لثه میشود .بنابراین باید
با احتیاط مصرف شوند بخصوص در افراد با
تحلیل لثه یا دارای سابقه حساسیت دندانی
حتما باید با نظارت دندانپزشک دندانها
سفید شوند.
نگرانی اصلی در مصرف این خمیر دندانها،
کنار گذاشتن خمیر دندانهای فلورایددار با
اثرات ضدپوسیدگی است.
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 آسیب پذیر میکنند.
بدتر از همه اینکه رنگ دندانها در طوالنی
مدت تیرهتر خواهد شد.
خمیردندانهای سفید کننده قبل از هر چیزی
جزو محصوالت آرایشی محسوب میشوند،
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 را مسواک
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 است ،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 به سرما ،گرما و مواد غذایی
نخواهد داشت .بنابراین بهتر است قبل از
استفاده از چنین محصوالتی به دندانپزشک
مراجعه کنید.
نخ دندان و مسواک شاهکلید اصلی داشتن
دندانهای براق هستند و باید پس از
صرف غذا و نوشیدن چای ،قهوه ،سس و
استعمال دخانیات اعم از سیگار و قلیان
و غیره دندانها را مسواک زد .از دیگر
راهکارهای موثر برای سفیدکردن دندان
بلیچینگ حرفهای نزد دندانپزشک است و
باید از مصرف خودسرانه سفیدکنندهها یا
روشهای بلیچینگ خانگی به طور جدی
خودداری نمود.

خود مراقبتی چشم
ت نهم

قسم

دکتر سیدفرزاد محمدی-هانیه دلشاد

مدیر دفتر هماهنگی سالمت چشم و پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت -پرستار و پژوهشگر

بیماری دیابت و چشم

باال بودن مزمن سطح قند خون ،موجب صدمه به عروق شبکیه چشم
مي شود .اين رگ ها مسئول خون رساني به الیه عصبی چشم شما
هستند که نور را درک می کند و تصویر تشکيل شده توسط بخش
اپتيکي چشم در جلو را به مغز ارسال می کند .آسيب عروق ،آسيب
پرده شبکيه و ساختار آن را در پي دارد.

نمونههایی از مقایسه دید طبیعی و دید فرد مبتال به رتینوپاتی دیابتی

اصول مراقبتی چشم در دیابت با اصول مراقبتی عمومی براي ديگر
اندام هاي بدن شما مانند قلب و کليه ،يکسان و مشترک است و
شامل کنترل مناسب قند خون (پس از وعده غذایی کمتر از ،180
ناشتا بین  70تا  130و هموگلوبين اي وان سي کمتر از  ،)7فشار
خون (کمتر از  140روي  ،)90چربی خون (کمتر از  )200و وزن
بدن مي باشد .اجتناب از سیگار نیز بسیار اهمیت دارد (اگر به میزان
قابل توجهی در معرض دود هم باشید ،مانند این است که خودتان
سیگاری باشید؛ با  5سال هم نشيني با يک فرد سيگاري ،شما نيز
سيگاري محسوب مي شويد!) تنظیم موارد فوق موجب پیشگیری
یا تاخیر قابل توجه بروز عوارض چشمي می شود .عالوه بر این،
اگر پيش و ضمن درمان هاي چشمي ،این موارد را به خوبی تنظیم
کرده باشيد ،پاسخ های درمانی ماندگارتری به دست می آوريد؛ یعنی
عوارض چشمي درمان شده ،دیرتر در شما عود می کند.
با فرض دریافت مراقبت های دوره ای مناسب می توانید مطمئن باشید
که بیماری قند هیچگاه شما را نابینا نمی کند؛ از سوی دیگر ،بیماری
دیابتی که به خوبی کنترل نشود ،در نهایت موجب نابینایی می شود.
يک تخمين سرانگشتي اين گونه است؛ در صورت کنترل نامناسب:
18

ندا ی افرابی -بهار1396

در عرض  5تا  10سال ،شبکيه عوارضي نشان مي دهد و در عرض
 10تا  15سال ،نياز به درمان هاي متعدد پيدا مي کند و در عرض 15
تا  20سال ،نابينا مي کند .در صورت کنترل مناسب :در عرض 10
تا  15سال ،ممکن است عوارضي نشان دهد و در عرض  15تا 25
سال نياز به درمان گهگاهي مي يابد و ممکن است در عرض  25تا
 30سال موجب اختالل شديد ديد شود.
عارضه اصلی در چشم ،روی پرده چشم يعني شبکیه ظاهر می شود؛
به همين دليل ،براي تشخيص به موقع الزم است مطابق الگوي
يک ،معاینه دوره ای شبکیه انجام دهيد؛ اما دیابت موجب بروز آب
مروارید در سنین پایین تر نیز می شود که در صورت بروز ،با عمل
جراحی استاندارد در زمان مقتضی درمان میشود .يک حالت نادر
هم بروز ناگهاني آب مرواريد رسيده (مردمک سفيد) است که به
دليل نوسانات و افزايش شديد قند خون ،خصوصا در افراد جوان تر
ديابتي و تحت درمان با انسولين ديده مي شود.
افراد دیابتی احتمال ابتالی بیشتری براي خشکی چشم نیز دارند که
برای تسکین ناآرامی چشم میتوانید از قطره اشک مصنوعی استفاده
کنید .همچنین ممکن است دردهای ناشناخته در کره چشم و حدقه
داشته باشيد که موارد خفیف و قدیمی نیاز به مداخله خاصی ندارد
و از مسکن ها می توان استفاده کرد .اين ناراحتي ها خصوصا پس از
عمل ،تشديد مي شوند و نياز به درمان پيدا مي کنند.
زخم در افراد ديابتي ديرتر خوب مي شود و احتمال عفونت آن نيز
بيشتر است؛ از اين رو رعايت دستورهای دارويي و مراقبت مسئوالنه
پس از عمل ،از جانب شما اهميت بيشتري دارد.
طيف درمان هاي عوارض شبکيه شامل :تزريق آمپول ضدرگزايي
داخل چشم ،ليزر شبکيه (دو مدل مرکزي و محيطي) و عمل
زجاجيه-شبکيه است.
التهاب عصب بينايي (نوع ديگري از تاري ديد مي دهد) و فلج
عضالت خارج چشمي (کج شدن چشم و دوبيني در پي دارد)،
از ديگر عوارض ناشايع ديابت در چشم هستند که به اندازه قابل
توجهي برگشت پذيرند .گاهي نيز در ديابت پيشرفته شبکيه ،رگ هاي
اضافي تشکيل شده ،در فضاي درون چشم خونريزي مي کنند و اين
موجب بروز تاري شديد ناگهاني در فرد مي شود؛ در اين حالت
ممکن است الزم باشد چند ماه تحمل کنيد تا خون جذب شود و
درمان هاي ليزري ،تزريقي و ديگر از سر گرفته شود .اين تاري اغلب
به ميزان قابل توجهي باز مي گردد.

جدول  :1بسته به نوع دیابت خود ،مطابق الگو بایستی به چشم پزشک
مراجعه نمایید.

قبل از ورود در بزنیم.

دانستنیاه

جیپیاس مغز شناسایی شد

تشخیص آلزایمر از طریق بزاق دهان
بزاق دهان در آینده تبدیل به مادهای برای تعیین سالمت مغز خواهد
شد.
محققان دانشگاه اوکلند میشیگان دریافتهاند مولکولهای کوچک
موجود در بزاق دهان بهزودی به شناسایی افرادی که در معرض خطر
ابتال به بیماری آلزایمر قرار دارند کمک خواهد کرد.
به گفته محققان ،مولکولهای بزاق دهان میتوانند نشانگر زیستی
نویدبخش و مطمئن برای پیشبینی این مشکل نورولوژیکی باشند که
به گفته محققان تا سال  ۲۰۵۰تبدیل به یک اپیدمی جهانی خواهد شد.
استوآرت گراهام ،یکی از اعضای گروه تحقیق ،در این باره میگوید:
«مطالعه تیم ما اثبات میکند که احتمال استفاده از متابولومیکها و بزاق
دهان برای تشخیص اولیه بیماری آلزایمر وجود دارد».
وی در ادامه میافزاید« :برخالف خون یا مایع نخاعی ،بزاق دهان یکی
از غیرهجومیترین وسایل دستیابی به نمونههای سلولی است و در
عین حال ارزان هم هست».
به گفته محققان ،تشخیص این بیماری در مراحل اولیه قبل از آسیب به
مغز و شروع زوال عقل برای داشتن یک درمان موثر بسیار مهم است.
گراهام عنوان میکند« :ما از متابولومیکها به عنوان تکنیک جدیدی برای
مطالعه مولکولهای دخیل در متابولیسم استفاده کردیم .هدف ما یافتن
الگوهای منحصربفردی از مولکولهای بزاق دهان شرکتکنندگانی بود
که میتوانست برای تشخیص بیماری آلزایمر در اولین مراحل بیماری
استفاده شود».
متابولومیک در پزشکی و بیولوژی برای اندازهگیری شمار زیادی از
مولکولهای کوچک موجود موسوم به متابولیتها استفاده میشود که
در خون ،بزاق دهان و بافتها وجود دارند.

یک گروه بینالمللی از محققان به رهبری پژوهشگران دانشگاه
آمستردام موفق به کشف نورونی (سلول عصبی) شدهاند که نقش
آن مانند جیپیاس است.
روزانه میلیاردها نفر در سراسر جهان به راحتی محل کار ،منزل یا
دانشگاه را مسیریابی میکنند و به مقصد میرسند .قسمت اعظم این
توانایی به صورت ناخوداگاه و توسط مغز انجام میشود .قابلیت
مسیریابی و ارزیابی محیط مربوط به یک منطقه شبیه به اسب دریایی
در هیپوکامپوس مغز و در لوب تمپورال است.
مطالعات جدید نشان میدهد مکانیسم دقیق مسیریابی و ناوبری مغز،
متشکل از سلولهای مکانی هیپوکامپوس است که فعالیت الکتریکی
آن برمبنای موقعیت مکانی فرد ،کم و زیاد میشود .محققان با استفاده
از نمونههای حیوانی نحوه رمز گشایی دانش محیطی و مسیریابی
مغز را بررسی کردند .محققان یک معمای مسیریابی برای موشها
طرح کردند و در حین آزمایش ،فعالیت الکتریکی مغز آنان را با
ابزار پیشرفته بررسی کردند؛ به طور همزمان فعالیت نورونهای
هیپوکامپوس ،قشر پریرهینال (واقع در لوب تمپورال) و دو منطقه
حسی دیگر اندازهگیری شد.
این مطالعه نشان میدهد تفاوت چشمگیری هنگام حل معمای
مسیریابی در قشرپریرهینال و بخشهای دیگر مغز وجود دارد .این
مطالعه نشان میدهد سلولهای جدیدی در این ناحیه قرار دارند
که محققان آن را اصطالحا  neighbourhood cellنامیدهاند .این
نورونها مغز را قادر میسازند تفاوت بین محلههای مختلف را درک
کند .این مطالعه برای اولین بار است که از نحوه رمزگذاری مغز برای
اطالعات وسیع جغرافیایی پرده برداری میکند و در درمان اختالالت
حافظه موثر است.
نتایج این مطالعه در نشریه  Nature Communicationsمنتشر شده
است.

رفتهرفته به فصل هجوم حشرات نزدیک میشویم؛ تابستانی که همراه
با گرما ،انواع و اقسام حشرات را مهمان خانهها میکند؛ حشراتی که
با نیشها و صدایشان ما را آزار میدهند اما در این بین هستند افرادی
که به هیچوجه طعمه حشرات نمیشوند .فکر میکنید دلیل این امر
چیست؟ آیا به نوع پوست مربوط است؟
اغلب اوقات افرادی که با حشرات رابطهای مسالمت آمیز دارند و از
گزند آنها در امان هستند مورد غضب گروهی قرار میگیرند که دائما
درگیر جای گزیدگی هستند .این اتفاق یک دلیل کامال بیولوژیکی دارد.
در واقع ،حشرات به شکل کامال شگفت انگیزی سراغ افرادی با گروه
 Oیا  Aمی روند .بر اساس نتایج به دست آمده از آخرین تحقیقات
انجام شده ،حشرات عالقه چندانی به گروه خونی  Bندارند.
عالوه بر این ،وجود باکتریهای مختلف بر سطح پوست انسان موجب
پخش شدن رایحهای خاص در هوا میشود که توسط حشرات درک
میشود .همین رایحه موجب میشود پوست برخی افراد برای حشرات
لذیذتر باشد .همچنین برخی ترکیبات طبیعی همان گونه که باعث
جذب حشرات میشود ،میتواند آنها را دفع نیز بکند.
دیگر عامل قابل توجه در این مساله ،عرق بدن است .کارشناسان
میگویند ورزشکاران و آنهایی که در اثر فعالیت فیزیکی تعریق
بیشتری دارند ،عمیقتر و بیشتر از دیگران نفس میکشند و این یعنی
تولید میزان بیشتری گاز دیاکسید ،گازی که به شدت مورد عالقه
حشرات است؛ در واقع ،هرچه تعریق بدن بیشتر باشد احتمال نشستن

حشرات روی پوست بیشتر میشود.
جالب است بدانید ،رنگ لباس هم میتواند احتمال گزیدگی را افزایش
یا کاهش دهد؛ بر این اساس ،حشرات به رنگهای گرم توجه بیشتری
نشان میدهند .آخرین عامل جذب حشرات ،باکتریهایی است که
در قوزک و کف پا جمع میشوند؛ همین باکتریها این دو ناحیه را
به بهشت حشرات بدل کرده است .اگرچه نمیتوان به طور کلی از
گزیدگی فرار کرد ولی با نگاهی با این عوامل میتوان تا حدی احتمال
آن را کاهش داد.

کدام گروه خونی برای حشرات لذیذتر است؟

از کاه ،کوه نسازیم.
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توصیههایی برای مراقبت از خود

 .1کنترل استرس:
 از استرس های طوالنی و شدید بپرهیزید. زمان کافی برای استراحت و خواب درنظر بگیرید.
 از روش های کاهش دهنده استرس برایکاهش اضطراب و تنش کمک بگیرید.
 بیاموزید که خود را با استرس های غیر قابلاجتناب سازگار نمایید.
 در موقعیت های مشکل از حمایت هایاجتماعی استفاده کرده و بگذارید که دیگران
به شما کمک کنند.
 به مسایل مثبت بنگرید. .2ترک سیگار:
 به طور قاطع و مثبت تصمیم بگیرید کهسیگار را ترک کنید.
 کشیدن سیگار را در منزل با اراده خود بهمکان و زمانی خاص محدود کنید.
 به جای کشیدن سیگار ،فعالیت سالم دیگررا جایگزین نمایید.
 10سال پس از ترک سیگار خطر مرگناشی از بیماری قلبی مساوی کسانی می شود
که هرگز سیگار نکشیده اند.
 .3پیشگیری از عفونت مجاری ادراری:
 طی روز هر  2تا  3ساعت مثانه خودرا كامل تخلیه كنید و از نگهداشتن ادرار
خودداری نمایید.
 توصیه می شود از مواد  غذایی حاویویتامین «ث» استفاده نمایید.
 از مصرف مواد غذایی مانند قهوه ،نوشابه،الكل و ادویه پرهیز كنید .
 لباس زیر نخی بپوشید ،زود به زود عوضكنید و در آفتاب خشك كنید یا اتو بكشید.
 به جای استفاده از وان ،از دوش استفادهكنید.
20

ندا ی افرابی -بهار1396

 هر گونه عالمت و نشانه عفونت مکررمجاری ادراری را پیگیری کنید.
 .4پیشگیری از پرفشاری خون و بیماری های
قلبی:
 حفظ وزن طبیعی بدن. کاهش مصرف نمک در رژیم غذایی. از مصرف غذاهای پرچرب و سرخ کردنیپرهیز نموده و سعی کنید غذاها را به صورت
آب پز یا کبابی مصرف نمایید.
 میوه و سبزی زیاد مصرف کنید (حداقل ۵وعده در روز).
 سيگار مصرف نکنید. از مصرف الكل اجتناب کنید ،زیرا موجبافزایش فشار خون مقاوم به درمان می شود.
 انجام منظم ورزش های ایروبیک نظیر تندراه رفتن (تا  30دقیقه در روز 3 ،تا  4روز
در هفته).
 از ایجاد فشارهای عصبی و هیجانات روحیجلوگیری کنید.
 در صورت عدم منع پزشکی حداقل 8لیوان آب طی روز بنوشید.
.5کنترل کلسترول ،تریگلیسیرید و قندخون:
 چاقی کار قلب را افزایش داده و به آنفشار می آورد.
 کمتر از گوشت قرمز استفاده کنید؛ مصرفماهی ،ماکیان و جوجه را جایگزین آن کنید.
 سعی کنید به جای غذا و گوشت سرخکرده آن را به صورت بخار پز ،آب پز یا کبابی
مصرف نمایید.
 مصرف میوه تازه و سبزی را افزایش دهید. مصرف روغن و غذاهای پرچرب راکاهش دهید و سعی کنید از روغن مایع
گیاهی استفاده نمایید.
 -برای نگهداری وزن خود در حد طبیعی،

آموزش سالمت
انتخاب از :زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت

مصرف کل کالری دریافتی را کاهش دهید.
 تعادلی بین فعالیت بدنی و کالری دریافتیخود برقرار نمایید.
 برنامه منظم ورزشی حداقل  3تا  4روز درهفته داشته باشید ،با  5دقیقه پیاده روی در
روز شروع کنید و بتدریج آن را به  30دقیقه
در روز برسانید.
 مصرف کربوهیدرات های مرکب (مانند:غالت کامل ،ماکارونی ،سبزی و میوه ها) را
جایگزین کربوهیدرات ساده کنید.
 .6پیشگیری از سرطان:
سرطان معده ،مثانه ،پروستات ،کولورکتال
و سرطان مری از شایع ترین سرطانها در
مردان است .هر چند درمان بیماری سرطان
در مواردی ممکن است با دشواری هایی
همراه باشد ،مراجعه به موقع به پزشک
متخصص می تواند موجب شناسایی بههنگام
بیماری سرطان شود.
عالیم هشدار دهنده  سرطان:
 تغییر در عادات دفع روده ای و ادراری یاپیدا شدن خون در ادرار یا مدفوع.
 زخم های پوستی که پس از دو هفته بهبودو ترمیم نمی یابد.
 توده یا برآمدگی در هر قسمتی از بدن. اشکال در بلع غذا و سوء هاضمه. تغییرات قابل مالحظه در خال و زگیل. سرفه های مکرر یا خونی یا گرفتگی مزمنصدا.
 خونریزی یا ترشح غیر طبیعی از مجاریطبیعی بدن.
 کاهش وزن شدید و ناگهانی ( 10کیلوگرمیا بیشتر).
عالیم یاد شده در بیماری های خوش خیم
نیز ممکن است دیدهشود ،اما برای تشخیص
سرطان در صورت مشاهده این عالیم ،حتما
باید با پزشک مشورت کنید.
توصیه هایی برای پیشگیری از سرطان
دستگاه گوارش:
 مقدار چربی را در رژیم غذایی کاهشدهید.
 عادات غلط بهداشتی مانند مصرف الکل،سیگار و تنباکوی جویدنی و چای داغ را
کنار بگذارید.
 مصرف غذاهای شور و دودی را محدودکنید.
 از مصرف سوسیس ،کالباس ،غذاهایآماده حاوی نیترات و مواد نگهدارنده

صریح بودن ،وقیح بودن نیست!

اجتناب کنید.
 غذاهایی با فیبر و ویتامین باال مصرفکنید.
 برای غربالگری سرطان های کولورکتالتوصیه می شود :تمام افراد باالی  50سال،
ساالنه از نظر وجود خون مخفی در مدفوع
آزمایش شوند و هر  10سال کولونوسکوپی
انجام دهند.
 افرادی که بستگان درجه اولشان مبتال بهسرطان معده بودهاند ،الزم است آندوسکوپی
شوند.
پیشگیری از سرطان پوست:
 در معرض نور مستقیم خورشید بودن باابتال به سرطان پوست ارتباط دارد.
 از کرم های ضد آفتاب با قدرت مناسبدر مقابل اشعه  UVخورشید ( SPFمناسب)
استفاده کنید.
 اگر مجبورید که در آفتاب قرار بگیرید ،ازکاله و لباس آستین بلند استفاده نمایید.
غربالگری از نظر سرطان پروستات:
مردان با افزایش سن (میانگین  50تا 70
سال ) دچار بزرگی خوش خیم پروستات
می شوند .عالمت اولیه   آن تاخیر در شروع
جریان ادرار و تکرر شبانه ادرار بیش از
دو بار است و ممکن است با عفونت

ادراری  ،ادرار قطره قطره و احتباس مثانه
همراه شود؛ با پیشرفت بیماری عالیم به
صورت انسداد خروجی مثانه ،احتباس
ادرار ،قطع جریان ادرار  ،خون در ادرار و
بی اشتهایی نمایان می  شود.
 برای غربالگری سرطان پروستات  ،به تماممردان  40سال به باال توصیه می شود ساالنه
جهت معاینه پروستات و انجام آزمایش ادرار
برای بررسی شاخص های  PSAبه متخصص
ارولوژی مراجعه نمایند.
 افرادی که بستگان درجه اولشان مبتال بهسرطان پروستات بوده اند ،الزم است توسط
پزشک معاینه شوند.
 .7پیشگیری از سردرد:
 از محرک های ایجاد کننده سردرد اجتنابکنید :غذاهای حاوی آمین (پنیر ،شکالت)،
نیترات ها و پیاز ،قهوه و سیگار ،بستنی،
استرس های عاطفی و خستگی.
 از تکنیک های کاهش دهنده استرس مانندتن آرامی استفاده نمایید.
 در فعالیت های منظم ورزشی شرکت کنید. .8پیشگیری از پوکی استخوان:
 ورزش کنید. به میزان کافی کلسیم ،ویتامین«د» ،پروتئینو مواد مغذی دیگر دریافت کنید.

 مواجهه کافی با آفتاب داشته باشید. قهوه و نوشابه های گازدار زیاد ننوشید. الکل و دخانیات مصرف نکنید. .9پیشگیری از کمر درد:
 سعی کنید عضالت اطراف ستون فقرات رابا ورزش هایی مانند شنا تقویت کنید.
 از انجام حرکات تکراری در وضعیتنامناسب اجتناب نمایید.
 به طور مرتب و مستمر ورزش کنید. از کشش کمر به جلو با قرار دادن یکپا روی یک گام ،طی ایستادن  های طوالنی
پیشگیری کنید.
 در وضعیت پهلو با خم کردن مفصل رانو زانو بخوابید.
 در وضعیت به پشت خوابیده یک بالشزیر زانو قرار دهید تا ران و زانو کمی خم
شود.
 در حالی که زانو ها باال تر از ران قرار دارد،روی صندلی بنشینید و دست ها را روی
صندلی یا زانوها قرار دهید.
 هنگام نشستن از یک ُرل یا بالشت کوچکدر گودی کمر استفاده نمایید.
 وزن خود را متعادل نگهدارید. برای حمل اجسام سنگین آن را هل دهیدیا بنشینید و آن را بلند کنید.

زنان در برابر بیماریهای عفونی مقاومترند
بر اساس تحقیقاتی تازه ،مردان که به نالیدن
از سرفه و سرما خوردگی شهرت دارند،
سیستم دفاعی بدنشان به اندازه زنان قوی
نیست .این تحقیقات که در کانادا انجام شده
نشان میدهد که هورمون استروژن در زنان
به آنها قدرت بیشتری برای مقابله با عفونت
داده است.
محققان دانشگاه مک
گیل میگویند که به نظر
میرسد استروژن با آنزیم
( )Caspase-12که به روند
تورم و عفونت کمک
میکند در تقابل است.
به این ترتیب بدن زنان
میتواند در مقابل ویروس
و باکتری مقاومتر عمل
کند.
محققان آزمایشهای خود
را روی موش انجام دادند
که این آنزیم بخصوص را
ندارد ،بنابراین به شدت
در مقابل عفونت مقاوم
است.
آنها ژن این آنزیم را از
انسان به موش انتقال داده و متوجه شدند
که تنها موشهای نر به ابتال به عفونت

مستعد شدند.
محققان سپس به این نتیجه رسیدند که
هورمون استروژن که به طور طبیعی در بدن
زن تولید میشود ،مانع از فعالیت ژن تولید
کننده این آنزیم میشود.
آنها همچنین موفق شدند جایگاه تالقی
استروژن با این ژن را پیدا کنند و از این

طریق بفهمند که این هورمون چگونه
فعالیت ژن را کاهش میدهد.

در پاسخ تندی ،مهربانی کنیم.

مایا صالح ،سرپرست گروه تحقیقاتی،
گفته است که این نتایج نشان میدهد که
عکسالعمل زنان در برابر عفونت بیشتر از
مردان است.
محققان معتقدند سیستم دفاعی زنان به
دلیل نقش مهمی که در تولیدمثل و پرورش
کودکان دارند ،از سیر تکاملی بهتری
برخوردار است.
تحقیقات اخیر امکان بهبود
بخشیدن به سیستم دفاعی بدن
از طریق دستکاری ژنتیکی را
فراهم میکند.
دکتر لزلی نپ از دانشگاه
کمبریج در بریتانیا نیز گفت
که به غیر از تحقیقات اخیر،
مجموعه قابل توجهی از
شواهد وجود دارد که نشان
میدهد سیستم دفاعی زنان به
مراتب از مردان قویتر است
و زنان در صورت ابتال به
بیماریهای عفونی ،حالشان
سریعتر خوب میشود.
اما سوالی که اکنون دانشمندان
مطرح میکنند این است که
آیا مردان رضایت میدهند با هورمونی کامال
زنانه معالجه شوند؟
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مهارت اهی زندگی

نظم آموزی

حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان
قسمت چهارم

در شمارههای پیشین از اصول اولیه نظم و راهکارهای تربیت
فرزندان سخن گفتیم؛ در این شماره نیز ادامه مبحث کنترل خشم
را پی خواهیم گرفت.
کنترل خشم
خشم واکنشی در قبال تهدیدی واقعی ،خیالی یا مبهم است؛
این واکنش در واقع احساسی است طبیعی که برای همه ما به
وجود میآید .مهمترین عامل خشم ناکامی است؛ ناکامی یعنی
نرسیدن به خواستههای فردی وآن وقتی است که عاملی مانع
رسیدن فرد به هدف و خواسته شود .عصبانیت به معنی رفتاری
است که در اثر خشم به وجود میآید.
مهمترین پیامد منفی عصبانیت ،اختاللی است که در ارتباط ما
با دیگران به وجود میآورد؛ پس میتوان گفت انسان خشمگین
میشود.
پرخاشگری یا خشونت نوع هیجانی و شدید و کنترل نشده
عصبانیت است .پرخاشگری در افراد نا امن رخ میدهد که
در اثر ناکامی ،احساس انهدام و نابودی میکنند .این احساس
نابودی در اکثر مواقع غیرواقعی و در اثر تفسیر ،قضاوت و
برداشت نادرست فرد پرخاشگر به وجود میآید.
هر چه روان شکنندهتر باشد احساس ناامنی بیشتر است و
بیشتر از پرخاشگری انتقامجویانه استفاده می کند.
خشونت فیزیکی و کالمی و جنسی رشد نایافتهترین صورت
خشم به شمار میآید؛ این در حالی است که خشونت میتواند
رشد یافته و واالیش یافته باشد مانند خشونت در رقابتهای
ورزشی یا خشونتی که در یک تابلوی نقاشی دیده میشود.
همچنین خشونت میتواند پنهان باشد مانند رانندگیهای
بیمحابا و خشن.
برای کنترل خشم خود باید موارد زیر را رعایت کنید:
قدم اول :نشانههای شروع خشم را در خود شناسایی کنیم.
وقتی این پیامها را شناسایی کردیم ،درخواهیم یافت که چه
وقت در شرف خشمگین شدن هستیم؛ این نشانهها میتوانند
گره کردن مشت ،فشار دادن دندانها برهم ،عرق کردن ،تپش
قلب و سر درد و غیره باشد.
قدم دوم :گاهی نیاز است برای ارزیابی دقیق آنچه اتفاق افتاده
میزان آسیب وارده را به گونه تازهای بررسی کنیم .بخشی از
مغز ما را حیوانات پیش از ما تشکیل دادهاند؛ بدین گونه که
انگار اجداد ما که حیواناتی بودهاند که اجتماعی نشده بودند و
در جنگلها میزیستند این بخش از مغز ما را کنترل میکنند.
آنها زمانی که در جنگلها بودند برای بقای خود یا در حال
جنگ بودند یا در حال گریز اما امروزه ما اجتماعی شدهایم،
دیگر مانند آنها نیاز به جنگ و گریز نداریم مگر در مواقع
نادر .بیشتر ترسهای آنها از وقایع این بود که آسیب جبران
ناپذیری خواهند دید و بر همین مبنا پرخاشگری میکردند.
برای اینکه بتوانیم جلو پرخاشگری این میمون درونی خود
را بگیریم باید اتفاقی که باعث خشم ما شده را روی یک
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احساسسنج بگذاریم.
احساسسنج درست مثل یک دماسنج قادر است به ما میزان
فاجعه رخ داده را گزارش کند؛ این احساسسنج میتواند 10
درجه داشته باشد .درجه یک کمترین میزان آسیب و درجه
 10بدترین آسیب ممکن را نشان میدهد .بدترین اتفاقی که
برای ما ممکن است بیفتد (درجه  )10مرگ است .حال این
احساسسنج قادر است مانند یک دیدهبان به ما گزارش دهد
که این اتفاق چقدر خطرناک است و من باید نسبت به آنچه
واکنشی را نشان دهم.
در خصوص چرایی خشم سه چیز مهم است:
 -1حادثهای که اتفاق افتاده
 -2نظام باورهای ما
 -3نتیجه
نظام باورهای ما از حادثهای که اتفاق میافتد مهمتر است چرا
که افکار ما سوخترسان سطح برانگیختگی ما هستند .هر چه
افکار منفیتر و نگرانکنندهتر باشند ،امکان باال رفتن سطح
برانگیختگی و بروز عصبانیت بیشتر میشود.

 ارزیابی ،قضاوت و تصمیم گیری  به یاد داشته باشید که هدف از ابراز خشم ،کاهش درد ناشی
از آن است و اگر کاری بکنیم که این درد بیشتر شود ،به هدف
خود نرسیدهایم.
اتفاقی که افتاده را بدین گونه ارزیابی کنیم.
دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ چه چیزهایی را به خود میگویم؟
ارزیابی و قضاوت نظام باورهای من چیست؟ رفتار و گفتار
تصمیم نهایی را خودمان برای خودمان بگیریم.

درست کدام است؟ چه فوایدی برای من و رابطه ما دارد؟
دقت کنید آیا واقعا رفتار فرد مقابل خشم بر انگیز بوده یا تفسیر
و برداشت شما باعث خشم شما شده است.
از خود بپرسید :آیا خشم من بجاست؟ آیا دلیل عصبانیت من
واقعی است؟ آیا خشم من متناسب و به اندازه است؟ آیا هر
کسی دیگری به جای من بود همین قدر عصبانی میشد؟ آیا
ممکن است برداشت من اشتباه بوده باشد؟ آیا دچار خطاهای
شناختی نشدهام؟ با خشمگین شدنم چه به دست میآورم و
چه از دست میدهم؟
قدم سوم:
• ترک محیط.
• گوش دادن به موسیقی.
• چند نفس عمیق.
• از ده تا یک را معکوس بشماریم.
• خودتان را به کاری مشغول کنید.
• ورزش کنید.
قدم چهارم:
حرف زدن با کودک :البته با این شرط که دو قدم اول و دوم را
پشت سر گذاشتهایم و کمی آرام شدهایم؛ به یاد داشته باشید که
احساسات خود را در قالب کالم و از فاعل «من» استفاده کنید.
من احساس می کنم وقتی...
همانگونه که شما به عنوان پدر و مادر حق خشمگین شدن
دارید ،کودکان هم حق خشمگین شدن دارند زیرا ممکن
است یا امتیازی را از دست داده باشند یا نمیتوانند به همه
خواستههایشان برسند یا ناامید و ناراحت هستند .بچهها سعی
دارند اشکال کارشان را به دیگران نسبت دهند؛ در مواقع
خشمگینی بچهها سعی کنید با آنها همدردی کرده و آنها را به
آرامش دعوت کنید.
برای اینکه شما و کودکتان کمتر دچار خشم شوید ،راهکارهای
زیر را جدی بگیرید:
• وارد جنگ قدرت با کودکان نشوید.
عدم تناسب فشار تربیتی والدین با ظرفیت تربیتی کودک
میتواند باعث ظهور بخش عصیانگر کودک شود .پیغام اشتباه
به کودک ندهید؛ مثال استفاده از جمالت منفی برای نهی کردن
کودک از کاری باعث میشود که کودک همان کار انجام دهد.
• به آنها حق انتخاب بدهید؛ به جای اینکه کودک را مجبور
به پوشیدن یک لباس خاص کنید ،به او حق انتخاب بر اساس
میزان ظرفیتش بدهید.
• بی جهت با همه خواستههای او مخالفت نکنید .بسیاری از
والدین در مواردی که نه به آنها و نه به کودک آسیبی نمیرساند
نیز مخالفت میکنند؛ مثال اینکه کودک شما دوست دارد با
کاله بخوابد هیچ نیازی به مخالفت ندارد .همچنین به کودکان
بیاموزید «نه» گفتن به مفهوم پایان دنیا نیست و نه گفتن و نه
شنیدن کامال عادی است و نشانه دشمنی نیست و نشانه بد
بودن شنونده و گوینده نیست و باید متوجه باشند که این نه
گفتن به صالح خودشان است.
• با کودکان خشونت نکنید.
• به حرفهای آنها به خوبی گوش دهیم.
• آنها را به زور وادار به کاری نکنید .سعی کنید برای انجام
کاری از روش ترغیب و تشویق استفاده نمایید.
در جمع از کسی سوال شخصی نپرسیم.

• احترام گذاشتن به کودک را فراموش نکنید.
• از همان روشی که برای کنترل خشم خود استفاده میکنید
میتوانید به آنها نیز بیاموزید:
تنها در زمان آرامش است که میتوان کنترل خشم را به کودکان
آموخت.
به آنها بیاموزید به عالیم قبل یا همراه عصبانیت خود آگاه
شوند؛ مثال« :دستهایت را مشت کردهای ،به نظر میآید
عصبانی باشی یا دندانهایت را به هم میفشاری ....به نظر
میآید...
گاهی تنها گذاشتن یا نقاشی کردن یا گوش دادن به موسیقی
یا شعر خواندن یا ورزش کردن را میتوان به کودکان جهت
تخلیه خشمشان آموزش داد.
• سعی کنید به خودتان تسلط یابید.

علت بد رفتاری بچهها چیست؟
 -1بی تجربگی؛ که باید انتظارهایمان را به روشنی توضیح
دهیم.
 -2عدم بلوغ جسمانی؛ که باید انتظارهایمان را با توجه به
شرایط جسمانی کودک تعدیل کنیم.
 -3عدم بلوغ ذهنی؛ که باید انتظارهایمان را با توجه به شرایط
ذهنی کودک تعدیل کنیم.
 -4کنجکاوی؛ که باید فرصت کافی برای جستجو داده شود و
همزمان اشیای خطرناک را از او دور نگه داریم.
 -5نیاز به تعلق؛ که باید به کودک مسئولیت به اندازه توانش
داده شود.
 -6نیاز به شناخت؛ که باید به کودک فرصت شناخت به اندازه
توانش داده شود.
 -7نیاز به قدرت یا کنترل؛ که به کودک باید به اندازه توانش
مسئولیت ،حق انتخاب و تصمیم گیری داد.
 -8تخلیه خشم؛ که باید به کودک اجازه داد احساساتش را بیان
کند همچنین مهار خشم را با او تمرین کرد.
 -9هراس؛ که می توان به صحبتهای او گوش داد.
 -10لذت ،ماجراجویی و تفریح؛که باید کودک را با مساله آشنا
کرد ودر صورت تکرار جریمه در نظر گرفت.
 -11احساس عدم لیاقت؛ که باید به حرفهای او گوش داد و
از روش حل مساله استفاده کرد و همچنین به کودک مسئولیت
داد.
 -12استرس؛ که باید به حرفهای او گوش داد و محرک
تنشزا را از میان برداشت.
ادامه دارد
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کلینیک زیبایی

دکتر ابوالفضل کسایی-دکتر فرزاد پاکدل -معصومه قالچوقی
عضو هیئت علمی -عضو هیئت علمی -پرستار کلینیک زیبایی

co2 Fractional laser
دستگاه لیزرفرکشنال  co2یک تکنولوژی پیشرفته می باشد که در درمان جوانسازی چهره از طریق بازسازی سطح پوست استفاده
میشود .بدین طریق که با الیهبرداری از سطح پوست ،به پوست اجازه میدهیم تا بازسازی شود.
از این دستگاه در موارد اسکارهای پوستی ،جهت از بین بردن اسکارهای پوست نیز استفاده میشود.
از دیگر موارد کاربرد لیزر میتوان به از بین بردن شلی و افتادگی پوست که با تحریک کالژن سازی در درمان آکنه (جای جوش)،
لک و ترکهای پوستی اشاره کرد.
مراقبتهای قبل از لیزر فرکشنال  :co2
۱ـ شست وشوی صورت با آب و صابون مالیم.
۲ـ استفاده از کرم بی حسکننده نیم ساعت قبل از لیزر.
۳ـ قبل از لیزر از برنزه کردن خود و تماس طوالنی مدت با آفتاب بپرهیزید.

مراقبتهای الزم پس از لیزر فرکشنال:
۱ـ عدم دستکاری و کندن دلمههای ایجاد شده و مصرف مداوم کرمهای ترمیم کننده.
۲ـ استفاده مداوم از کرم ضدآفتاب تجویز شده و پرهیز از تماس طوالنی مدت با آفتاب.
۳ـ مصرف منظم کرمهای ترمیم کننده تا زمان ریزش دلمهها.
۴ـ در صورتی که سابقه ابتال به تبخال دارید قبل از انجام لیزر پزشک خود را مطلع سازید.
۵ـ استحمام  ۲۴ساعت پس از لیزر بالمانع است اما از پاشیدن مستقیم آب و کشیدن لیف روی ناحیه لیزر شده و خودداری شود.
۶ـ در صورتی که تحت درمان با داروی آکوتان (ایزوترتینوئین خوراکی) بودهاید بایستی انجام لیزر را چند ماه به تاخیر بیندازید.
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مدل ماشین ،نشانگر میزان شعور نیست!

ایران چگونه میتواند برند گردشگری سالمت باشد؟

همین داشتهها و اعتبارات استوار است و
باید توجه داشت که بروز مشکالت خاص
مانند شیوع بیماریهای واگیردار ،اشتباهات
پزشکی یا عدم هماهنگیها ،میتواند به
تصور مشتریان از کیفیت واقعی خدمات،
آسیبهای جبرانناپذیری وارد کند.
موضوع دیگری که باید در گردشگری سالمت
به آن پرداخت ،منطقه جغرافیایی مقصد
است؛ حوزه جغرافیایی یکی از مواردی است
که کشور ما میتواند با توجه به آن ،شرایط
منحصربفردی را برای خود ایجاد کند .ایران
در منطقه خاورمیانه و در میان همسایگان خود
بیشترین و بهترین امکانات و متخصصان حوزه
سالمت را دارا است .کشورهای عربی حوزه
خلیجفارس ،شمال آفریقا و حتی کشورهای
آسیای میانه میتوانند مشتریان بالقوه صنعت
سالمت ایران باشند؛ در دهه گذشته و با
افزایش تعداد مسافران زیارتی به ایران( ،بویژه
استان خراسان رضوی) مسئوالن این استانها با
توجه به استقبال زائران ،تدابیری را جهت ایجاد
مراکز پزشکی بسیار مجهز برای وفادارسازی
گردشگران خارجی به خدمات پزشکی استان
اتخاذ کردند؛ با اینکه حداکثر برنامههای از
پیش تعیین شده هنوز عملی نشده است اما
توانسته است تعداد زیادی از گردشگران
هدف را به خود جذب کند .نکته سوم در این
زمینه ،مربوط به قیمتگذاری خدمات است؛
نوسانات دالر و مقایسه قیمت خدمات با

ارزانتر است اما با این وجود همواره مسائلی
وجود دارد که مسبب نگرانی گردشگران
سالمت است؛ به عنوان مثال هزینههای
پیشبینی نشده بیمار یا افزایش قیمتی که ناشی
از لزوم وجود یک همراه با بیمار است که این
نگرانیها با تعریف شکلی از بیمه یا تشخیص
کامل بیماری و برآورد صحیح هزینهها میتواند
برطرف شود .همچنین نباید از نظر دور بماند
که در هر صورت ،گردشگری سالمت یکی از
اقسام گردشگری است ،پس ضروری است که
تمام چالشهای جذب توریست در این شکل
از گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
کشوری که مقصد گردشگری سالمت است،
جدا از رعایت برخی موارد خاص مرتبط،
اساسا باید مقصد گردشگری مناسبی نیز بوده و
بستر فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی گردشگری
را ایجاد کرده باشد .هرچند ارگانهای دولتی
دستاندرکار نقش مهمی و کلیدی در ایجاد
این نوع از گردشگری دارند اما مجامع پزشکی،
بنگاههای گردشگری و متولیان سالمت که به
صورت خصوصی فعالیت میکنند ،میتوانند
نقش پررنگی در این حیطه ایفا کنند و شاید
اولین قدم در این راستا ،برندسازی و ایجاد
موسساتی باشد که ب ه صورت حرفهای،
گردشگران سالمت را برای دریافت خدمات
بهتر راهنمایی میکنند؛ موسساتی که از
مشاورین گردشگری و سالمت برای ایجاد
بازاری مشترک سود خواهند برد.

نقادانه فکر کنیم.
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در فرآیند خرید و فروش کاال یا خدمات
طبیعتا مشتریان به منافع خود توجه دارند و
محصوالتی را انتخاب میکنند که در وهله اول
به آن نیاز داشته باشند وضمنا تامینکننده تمامی
منافع مالی و معنوی آنان باشد .بنابراین در بین
فروشندگان منتخب ،کسی را انتخاب میکنند
که محصولی با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت
(به نسبت کیفیت) را به آنها ارائه کند.
خدمات پزشکی و حوزه سالمت نیز از این
قاعده مستثنی نیستند؛ درحالیکه در گذشته
نه چندان دور ،تحقیقات مشتریان برای
انتخاب خدمات برتر در محدوده جغرافیایی
مشخصی صورت میگرفت و تنها در شرایط
خاص و برای دریافت محصوالت بخصوص،
متحمل هزینه سفر میشدند اما امروز به
مرور و با سهولت رفت و آمد بین کشورها،
مخاطبان حوزه سالمت نیز فضای انتخاب
را گسترش دادند .طبق تعریف سازمان
جهانی گردشگری ،گردشگری سالمت ،سفر
بهمنظور درمان بیماریهای جسمی یا انجام
نوعی از عملهای جراحی زیر نظر پزشکان
در بیمارستانها یا مراکز درمانی خارج از
محل اقامت است.
در این نوشتار به نکاتی اشاره شده که
میتواند کشور ما را تبدیل به یک برند مقصد
گردشگری سالمت کند؛ در این راستا باید
گفت که در این خصوص اقداماتی انجام شده
و حتی برخی از استانهای کشور خود را در
مسیر چنین تحولی قرار دادهاند؛ از اینرو به
نظر میرسد شرایط مشخصی برای رسیدن به
این هدف وجود دارد و مسیر واضحی برای
دستیابی به چنین جایگاهی پیشروی ماست.
بازار گردشگری سالمت ،بازار بسیار وسیعی
است که میتواند شرایط گردشگری کشور
را متحول سازد؛ البته به شرطی که موازین و
اصول آن رعایت شود.
مزیتهای رقابتی مقاصد گردشگری سالمت
مسافران دالیل موجهی برای انتخاب مقصد
پزشکی خود دارند که تمامی هزینههای
مادی و معنوی سفر را برای رسیدن به
اهداف خود تقبل میکنند .کیفیت متفاوت
خدمات پزشکی در کشورهای مختلف ،یکی
از دالیل عمده انتخاب مقصد است .معموال
هر کشور خود را بهعنوان مقصد درمان
بیماری خاصی معرفی میکند؛ مثال برزیل
مقصد کسانی است که نیاز به جراحیهای
زیبایی دارند ،اسپانیا مرکز خدمات چشم
پزشکی است و در کرهجنوبی جراحیهای
ستون فقرات انجام میشود .این معرفی در
واقع نوع برندینگی است که کشورها با توجه
به تواناییها و امکانات خود کسب کردهاند؛
ب شده است و
هرچند که این فرآیند حسا 

با برنامهریزی انجام میشود اما معموال به
تاریخچه عرضه خدمات در آن مقاصد نیز
بستگی دارد؛ بهطور مثال هماکنون در ایران،
رویان بهعنوان یک مرکز درمان ناباروری
شناخته شده است .این برندینگ اصوال بر

قیمت جهانی آنها میتواند معیار تاثیرگذاری در
انتخاب گردشگران باشد.
با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که
خدمات پزشکی در ایران (با توجه به کیفیت
موجود) معموال نسبت به بسیاری از کشورها

پیشنهادهایی برای قاطع شدن

کنید با خونسردی و صالبت مکررا درخواست
خود را تکرار کنید .صرفنظر از شگردهایی که
افراد برای منصرف کردن شما به کار میبندند،
تا اجابت تقاضاهای خود و دستیابی به حقوق
مشروع خود بجنگید.
 -4وضعیت بدنی و زبان بدن شما دو مولفه
بسیار مهم در برخورد قاطعانه شما با دیگران
میباشند .زبان بدن شما باید مطمئن و توام با
آرامش باشد .تماس چشمی مستقیم با مخاطب
خود برقرار کنید اما خیره نشوید .هنگامی که
به چشمان فرد مقابل خود نگاه نمیکنید ،خود
را آسیبپذیر و سلطهپذیر مینمایانید .حالت
چهره شما بایستی با پیام ارسالی شما همخوانی
و هماهنگی داشته باشد .لحن و آهنگ صدای
شما نیز به همین ترتیب .با ژستی ریلکس،
محکم و پذیرنده در مقابل دیگران بایستید.
خود را از موقعیتهای منفعالنه رهایی بخشید،
مثال هنگامی که شما نشسته و طرف مقابل شما
ایستاده باشد ،فرد مقابل شما در موقعیتی برتر
و مسلطتر نسبت به شما قرار خواهد داشت.
هنگام صحبت کردن با دیگران از تکان دادن
بی مورد دستها و پاهای خود که اضطراب،
تردید ،ترس و عدم اعتماد به نفس شما را
آشکار میسازند جدا خودداری کنید .جدیت
بایستی در چهره شما موج بزند.
 -5لحن و آهنگ صدا نیز از اهمیت ویژهای
برخوردار است .لحن صدای شما بایستی
خنثی باشد و بار احساسی نداشته باشد .قاطع،

وقار تنها با عبارت «متشکرم» تعریف و تمجید
دیگران را پاسخ گویید .هرگز خود را کوچک و
بی اهمیت فرض نکنید؛ مثال وقتی که کسی از
لباس شما تعریف میکند که «چه لباس قشنگی
پوشیدی» پاسخ ندهید که «این لباسو من  3ماه
که دارم» یا هنگامی که فردی از زحمات شما
قدردانی میکند به وی پاسخ ندهید که «نه کاری
نکردم» یا «وظیفم بود».
 -8از متهم کردن و مالمت دیگران بپرهیزید و
همواره سعی کنید با تمرکز بر مشکالت راه حل
مناسبی برای آنها بیابید؛ به جای محکوم کردن،
تشویق کنید و پیشنهاد ارائه دهید.
 -9طوری درخواست نکنید که پاسخ منفی
بشنوید .جای اینکه بگویید «چرا پنجره رو
باز نمیکنی» بگویید «ممکنه لطفا پنجره رو
باز کنی».
 -10از قضاوت بپرهیزید و به حقایق بپردازید؛
به جای اینکه بگویید« :متنی که تایپ کردی
خیلی مزخرفه» بگویید« :تایپ شما نیاز به
بازنگری دارد».
 -11قاطعانه و مصمم «نه» بگویید .اگر مایل
بودید توضیح مختصری از علت رد تقاضای
خود بدهید اما بیش از حد خود را توجیه نکنید.
توجیه کردن ،بهانه تراشی و عذرخواهی بیش از
حد و بی مورد از اقتدار شما میکاهد.
 -12به منظور اجتناب از تعارض و برخورد با
لبخند زدن ،سر تکان دادن و تایید طرف مقابل،
تظاهر به توافق نکنید.

http://behdashtnews.ir/fa/news-details

بیست و نه پیشنهادی که در قاطع شدن شما
میتواند تاثیر داشته باشد در ذیل آورده میشود.
 -1در وهله نخست از حقوق فردی خود
آگاهی یابید.
 -2خودفاشسازی سالم را بیاموزید.
 -3پافشاری و سماجت الزمه قاطعیت میباشد.
ممکن است تقاضاهای معقول و بحق شما با
مقاومت روبهرو شده و بی پاسخ باقی بمانند.
یک راهکار مناسب در این مواقع پافشاری
قاطعانه است؛ به این صورت که بدون آنکه
عصبانی شوید ،برنجید یا صدای خود را بلند

محکم و آرام صحبت کنید .لرزش صدا یک
عامل منفی در برقراری ارتباط قاطعانه است؛ با
صدای رسا و شمرده صحبت کنید .مکثها را
هنگام صحبت کردن حذف کنید .مانند « ا ِ اِ»..
یا «اوم .»...با تردید و بالتکلیفی صحبت نکنید.
واژههای «نمیدانم »..و «فکر کنم »...را کمتر به
کار برید.
 -6مواضع سست اتخاذ نکنید .پوزش خواستن
مکرر از اقتدار شما میکاهد.
 -7بدون احساس شرم ،خجالت و بی کفایتی
تعریف و تمجید دیگران را بپذیرید .با متانت و
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 -13از فرضیات و پیش داوریها اجتناب
ورزید .گمان نکنید که از پیش میدانید فرد
مقابل شما چه میخواهد بگوید یا انگیزههایش
چه چیزهایی میباشند.
 -14از دیگران انتظار نداشته باشید بدون آنکه
حرف بزنید افکار شما را بخوانند.
 -15هرگز کسی را با پیامدهای خاصی تهدید
نکنید .تنها پیامد رفتار وی را گوشزد کنید .چرا
که اگر تهدیدات خود را عملی نسازید ،از اعتبار
و اقتدار شما کاسته خواهد شد.
 -16تا میتوانید روشن ،مشخص ،صریح و
خاص تقاضاها ،افکار و احساسات خود را
مطرح سازید.
 -17چنانچه مطلبی را میخواهید با کسی در
میان بگذارید ،مستقیما و بدون واسطه با همان
فرد خاص صحبت کنید .اگر میخواهید به
«علی» حرفی را بزنید به «محمد» نگویید که
پیغام شما را به «علی» بدهد؛ از طفره رفتن نیز
خودداری کنید.
 -18هیچگاه در حضور جمع از فردی انتقاد
نکنید .هیچگاه در حضور دیگران کسی را
نصیحتنکنید.
 -19پیامهای خود را مالک گردید .جمالت
خود را با ضمیر «من» آغاز کنید.
 -20اگر ایده و پیشنهادی دارید بدون ترس،
شرمساری و خجالت داوطلبانه آن را مطرح
سازید.
 -21از عقاید و حقوق خود دفاع کنید ،حتی اگر
دیگران با شما هم عقیده نباشند .اجازه ندهید
دیگران عقیده خود را به شما تحمیل کنند .مگر
اینکه از استدالل منطقی برخوردار باشند.
 -22درخواستهای نابهجا و غیر منطقی را
رد کنید.
 -23در صورت نیاز از دیگران تقاضای
کمک کنید.
 -24اگر احساس کردید قانون یا سنتی غیر
منصفانه و نا معقول است ،از زیر سوال بردن آن
بیم نداشته باشید.
 -25به دیگران فرصت اظهار عقیده بدهید و به
عقایدشان احترام بگذارید.
 -26به جای اینکه بگویید« :شما اشتباه میکنید»؛
بگویید« :من با شما موافق نیستم».
 -27جای اینکه بگویید« :فکرت خیلی احمقانه
است»؛ بگویید« :تو فکرهای عجیبی در سر
داری اما من تصور نمیکنم که عملی باشند».
 -28از رفتار دیگران انتقاد کنید و نه از خودشان؛
به جای اینکه بگویید« :تو خیلی شلخته و بی
نظمی»؛ بگویید« :این پروندهها را چرا درست
سر جایشان قرار ندادی».
 -29از عبارت «تو باید» استفاده نکنید و جای
آن بگویید« :من فکر میکنم بهتر باشد که»..

متناسب با نیاز خرید کنیم.

نسخه ای از طبیعت

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

پرسیاوشان

پرسیاوشان یا پرسیاوش ،گیاهی پایا است و دارای ریزومی خزنده که در نقاط مرطوب ،دیواره چاهها و اماکن سایهدار میروید
و بیشتر در نواحی مدیترانه ،اروپای مرکزی و جنوبی و همچنین ایران یافت میشود .این گیاه زیبا نوعی سرخس است که
ساقه و برگهایش شبیه گشنیز است .پرسیاوشان را در عربی دواءالصدر ،شعرالجیاد و شعر الجن و در گویش مازندرانی به نام
سیولنگهواش و در گویش لری به آن پر سیووش و در کردی سیاوخشی گویند.
محل رویش آن در ایران ،حلقههای چاههای اطراف تهران ،پس قلعه ،شهر ری و نیز در نقاط مختلف کشور از جمله کهرزنگ
دره مازندران ،گرگان ،بندر گز ،رشت ،پیر بازار ،کوه کهرود ،بلوچستان ،شهبازان و بیشه میروید .برخی گونههای دیگر
پرسیاوشان در افغانستان ،آالسکا ،کالیفرنیا ،کانادا ،هیمالیا ،مکزیک ،هند و برمه میروید که در ایران یافت نمیشوند.
پرسیاوشان دارای طبیعت معتدل است و قسمت مورد استفاده این گیاه از نظر درمانی ،برگهای آن است که بوی ضعیف ،طعم
گس و ناپسند دارد.
ترکیبات شیمیایی :پرسیاوش دارای موسیالژ ،قند ،اسید گالیک ،تانن و یک ماده تلخ به نام کاپیالرین و مقدار کمی اسانس
است.
خواص درمانی :این گیاه در گذشته مصارف زیادی در رفع بیماریهای سینه داشت؛ به طوری که از آن به عنوان خلطآور و
نرمکننده سینه ،استفاده به عمل میآمده است .مطالعات گیاهشناسی بومی نیز نشان میدهد که این گیاه برای درمان سرماخوردگی،
تب و سرفه مفید است و از بخور آن در زکام و سرماخوردگی استفاده میشود .پرسیاوشان مسهل بلغم و سودا بوده و دارای
خواص درمانی تعریقآور ،مدر ،قاعدهآور و تقویت موی سر نیز است.
دمکرده  5تا  10درصد آن که با مقداری قند یا عسل شیرین شده باشد ،به میزان  3فنجان در روز ،هنوز هم در موارد گریپ،
نزله ششی حاد و مزمن (بخصوص در شروع این بیماریها) و برونشیت مصرف میگردد.
همینطور میتوان از جوشانده  15گرم آن در یک لیتر آب جوش به مدت یک ساعت شربت سینه تهیه نمود .جوشانده آن
میتواند اثر خلط آور بیشتری داشته باشد.
پرسیاوش برای اشخاص بالغ ،اثر درمانی قوی ندارد ولی در مداوای اطفال ،نتایج مفید در موارد ذکر شده ،نشان داده است.
عوارض جانبی نیز از این گیاه گزارش نشده است.
منابع
 دکتر حسن نظریان ،پژوهش در گیاهان دارویی ،جلد اول. فوریتهای پزشکی برءالساعه ،محمد زکریایرازی ،به اهتمام وتحشیه دکتر سیدمحمد سیادتی
 دورنمایی از طب اسالمی ،آیت اهلل مصطفی نورانی.یادمان باشد بوق زدن مشکل ترافیک را حل نمیکند.
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پنج تمرین موثر در برطرف کردن
کیفوز -قوز پشت

هما نادریفر
دانشجوی دکترای آسیب شناسی ورزشی
و حرکات اصالحی

کیفوز و یا به عبارتی قوز از مشکالتی میباشد که این روزها به سراغ بسیاری از افراد بخصوص در قشر جوان آمده است .این عارضه عمدتا
همراه با کم تحرکی و در نتیجه ضعف عضالت مشاهده میشود و اغلب نیز ساختاری نبوده و این بدان معنی میباشد که قابل جبران و
برگشت پذیر است .افرادی که دچار این مشکل شدهاند هرچه سریعتر در رفع آن اقدام نمایند ،زودتر به نتیجه خواهند رسید ولی در عین
حال در هر زمان میتوان آن را بهبود داده و حتی درمان کرد.
برای اینکه بتوانید بر این عارضه فائق آیید ،به نکات و تمرینات زیر توجه نمایید.
 سعی کنید به صورت آگاهانه بدن خود را در ناحیه ستون فقرات صاف نگه داشته حتی اگر منجر به خستگی و درد در ناحیه پشت گردد. این عارضه به خاطر ضعف در عضالت ناحیه پشت و کوتاهی عضالت ناحیه سینه ایجاد شده است. برای رفع مشکل باید عضالت ناحیه قدام سینه را کشش دهیم و عضالت ناحیه پشت را تقویت نماییم.تمرین شماره :1
دست خود را در یک سطح باالتر به مانند
شکل زیر قرار دهید 30 .ثانیه نگه دارید و
سپس به مدت یک دقیقه استراحت نمایید.
این تمرین را  3بار انجام دهید.

تمرین شماره :2
روی سطح صاف دراز کشیده و دستها را
در طرفین نگه دارید .سینه را از زمین بلند
نمایید .سر و گردن نیز باال نگه داشته باشید؛
به مدت  20ثانیه در این وضعیت بمانید.
سپس به مدت یک دقیقه استراحت نمایید.
 3بار این تمرین را تکرار نمایید.
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تمرین شماره :3
مانند تصویر زیر در ناحیه پشت تشکی قرار
دهید تا بتواند به ستون فقرات از پشت در
ناحیه باال فشار وارد نماید 20 .ثانیه در این
وضعیت بمانید .سپس به مدت یک دقیقه
استراحت نمایید .این تمرین را  3بار تکرار
کنید.

تمرین شماره :4
وزنهای سبک را به دست گرفته و زمانی
که وزنهها جلو قرار دارند ،باید دستها از
ناحیه آرنج خم باشند .حال وزنهها را باال
بیاورید تا در امتداد شانهها قرار گیرند15 .
بار به آرامی این تمرین را انجام دهید .هر
بار که دست باال میآید ،باید  5ثانیه مکث
نمایید .پس از اینکه  15بار تکرار به اتمام
رسید؛  3دقیقه استراحت نمایید .باید این
تمرین را  2بار انجام دهید .توجه کنید که
در تمام طول مدت تمرین باید ستون فقرات
شما صاف باشد.

تمرین شماره :5
در این مرحله باید از کش چسبیده به دیوار
استفاده نمود .کش مانند شکل زیر به دیوار
وصل شود و با شانههای خود آن را نگه
دارید .این تمرین را با  30ثانیه مکث انجام
دهید و بعد از یک دقیقه استراحت دوباره
آن را تکرار نمایید 3 .بار این تمرین را انجام
دهید.

توجه داشته باشید که تمرینات فوق را
بایستی هر روز در صبح یا عصر انجام دهید.
صبر و حوصله به خرج دهید .عارضهای
که در عرض چندین سال ایجاد شده را
نمیتوان یک ماهه از بین برد؛ اگر بتدریج
احساس کردید که تمرین برای شما ساده
شده است ،این نشانه خوبی است و باید
شدت تمرین و تکرارها را باالتر ببرید.

هر حرفی شوخی نیست.

رشد و توسعه هر کسب و کار ،هدفی
ایدهآل است که تمام مدیران بویژه مسئوالن
مجموعههای کوچکتر برای آن برنامهریزی
میکنند اما برای آنکه این مهم محقق شود،
نیاز به فضایی جدید حس میشود و این فضا
باید یکسری ویژگیهای خاص و اساسی
داشته باشد؛ برای مثال کاهش چشمگیر در
سطح استرس کاری ،میتواند به پویایی هر
چه بیشتر اعضا و حتی خود مدیر منجر شود؛
در این مطلب راهکارهایی ساده اما موثر
پیرامون موارد مذکور ارائه میدهیم.
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مشارکت صددرصدی اعضا را جلب کنید.
اعضا در هر کسب و کاری ،مسئولیتهای مشخصی دارند که به
صورت روزمره موظف به انجام دقیق و صحیح آنها خواهند بود
اما همه چیز به اینجا ختم نمیشود .برای آنکه قادر به دور کردن
هرگونه جو استرسزا از مجموعه کاری خود باشید ،باید بتوانید
مشارکت تکتک اعضا را جلب کنید .چنانچه اتحاد در مجموعه،
میان تمامی افراد برقرار شود ،استرس در جوانب گوناگون نیز
بتدریج از میان خواهد رفت .جلساتی هفتگی با اعضا برگزار کنید
و ایدههای جالب هر فرد در راستای کاهش استرسکاری را مورد
بررسی دقیق قرار دهید.
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با هرگونه آشفتگی در فضای کاری برخورد کنید.
کسب و کار را به حال خودش رها نکنید .مدیر مجموعه وظیفه
ب و کار را مورد بررسی مدام قرار داده و
دارد به دقت اتمسفر کس 
هرگونه عاملی را که سبب از میان رفتن آرامش در این فضا میشود،
در حد توان حذف کند .فرقی نمیکند این عامل چه چیزی باشد،
باید بتوانید با آن برخورد منطقی داشته باشید .حال اگر چندین
عامل همزمان با هم در ایجاد چنین وضعیتی دخیل هستند چه
کاری باید انجام داد؟ در این وضعیت بهترین راهحل در صورت
امکان ،جابهجایی مکان کسبو کار است .انتخاب محیطی مناسبتر
و ایجاد یک تغییر بزرگ میتواند تا حد باالیی منجر به کاهش
آشفتگیهای موجود شود.
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حامی تغییرات مثبت باشید و آنها را حفظ کنید
یکی دیگر از گامهای مهم برای به حداقل رساندن استرس در فضای
کار ،برخورد با دید باز است .بهعنوان مدیری که از مهارتهای
ضروری مدیریت برخوردار است باید بتوانید با ایدهها و نظرات
مختلف به درستی برخورد کنید .سرکوب ایدههای مخالف خود
عاملی است که منجر به تشدید تنش و استرس میشود .ضمن حفظ
اهداف اصلی کسبو کار و مسیری که برای رسیدن به آنها در نظر
دارید ،به تمام نظرات چه موافق و چه مخالف گوش دهید؛ از این
میان میتوانید با مشورت و کمک اعضای کلیدی کسبو کار خود،
ایدههایی را که منجر به تغییرات مثبت میشوند ،کشف و از آنها
دفاع کنید.

4

منفیگرایی را ریشهکن کنید
ازجمله آفتهای بهشدت مخربی که میتواند یک کسبوکار را
درگیر خود کند ،آفت منفیگرایی و بدبینی است .آنچه مجموعههای
کاری و بویژه انواع کوچکتر به آن نیاز اساسی دارند ،انرژی مثبت
است .بسیار دیده میشود اعضای منفیگرایی که با بدبینیهای مداوم
خود ،در روحیه سایر افراد نیز تاثیر گذاشته و در نهایت منجر به
بیانگیزگی کامل در کل اتمسفر کار میشوند؛ با این افراد کامال
جدی و قاطعانه برخورد کنید .حتی بهتر است آنها را از مجموعه
خود حذف کنید.
در مجموع برای آنکه بتوان به تمام گامهای مذکور به خوبی عمل
کرد ،نیاز به صرف مقداری وقت خواهید داشت .کمبودها و نقاط
ضعف کسبو کار خود را که سبب القای استرس شدهاند ،بررسی
کرده و در راستای رفع آنها از مراحل اشاره شده کمک بگیرید.

از عابربانک به اندازه استفاده کنیم تا وقت دیگران تلف نشود.
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موارد آفتاب سوختگي و شدت آن از کم تا
زياد متفاوت است اما راهکارهاي درماني نوين
به کمک اين التهاب پوستي آمده است؛ به طور
کلي اگر آفتاب سوختگي شديد است و در بدن
با تاول ،درد شديد يا هر درد همراه است ،افراد
بهتر است به دنبال کمکهاي حرفهاي پزشکي
باشند .دکتر مارتين وين ،مشاور سرطان پوست
ميگويد« :اولين اقدام در هنگام بروز آفتاب
سوختگي دوري از نور خورشيد و ماندن در خانه
است ».هنگامي که خطر قرار گرفتن در معرض
خورشيد را به حداقل رسانديد راهکارهايي براي
درمان آفتاب سوختگي وجود دارد.
راهکار اول :خنککنندههاي پوستي
خنک کردن پوست و مرطوب کنندههاي

ميگويد« :اگر تاولها سهوا ترکانده شد ،الزم
است به آرامي با آب و صابون ماليم آن را
تميز کنيم و از يک کرم ضد باکتري و پانسمان
مرطوب براي بهبود آن استفاده کنيم».
راهکار سوم :مسکني براي درد
تعدادي از داروها به کاهش درد ناشي از آفتاب
سوختگي کمک ميکنند؛ براي مثال ايبوپروفن
و يا ناپروکسن کاهش دهنده اين درد است.
وي ادامه داد« :عالوه بر مرطوب کنندهها،
کرمهيدروکورتيزون با دوز پايين ()1.0 -0.5
ميتواند درد و تورم ناشي از آفتاب سوختگي
را کاهش دهد و آن را بهبود ببخشد.
راهکار چهارم :حفظ آب پوست
آفتاب سوختگي نه تنها باعث خشکي پوست

انتخاب نوع ضدآفتاب
انتخاب نوع ضدآفتاب در فصل زمستان و
تابستان تفاوت چنداني با هم ندارد؛ ولي در
زمينه انتخاب ضدآفتاب مناسب ،بايد به چند
مورد اصلي توجه کرد:
 -1در تابستان چون تعريق بيش از زمستان
است ،استفاده از ضدآفتابها بايد با فاصله
زماني کوتاهتري تجديد شود که اين زمان هر
 2ساعت يک بار پيشنهاد ميشود؛ در زمستان
چون هوا خشکتر است و تعريق به ميزان
کمتري انجام ميشود و شستوشوي پوست
نيز در محيط بيرون بهدليل سرماي هوا و پايين
بودن تعريق کمتر صورت ميگيرد ،ميتوان
با تواتر کمتري ضد آفتاب را استفاده کرد؛

پوستي يکي از راههاي فوري براي کمتر کردن
احساس ناراحتي ناشي از آفتاب است .دکتر
مارتين وين ،عضو آکادمي در ماتولوژي آمريکا
معتقد است« :براي خنک کردن پوست آفتاب
سوخته ،يک حول ه مرطوب را روي پوست
قرار دهيد يا از دوش آب سرد استفاده کنيد».
وي افزود« :در مناطق آسيب ديده پوست ،حوله
مرطوب را به مدت 10تا  15دقيقه به صورت
روزانه قرار دهيد ».وي ادامه داد« :استفاده از دوش
آب سرد و مرطوبکنندهها به صورت روزانه
توصيه ميشود ولي بايد توجه داشته باشید که
از چه مرطوب کنندهاي استفاده ميکنيد .دقت در
انتخاب مرطوبکنندهها به اين دليل حائز اهميت
است که حاوي نفت ،بنزوکائين و ليدوکائين
هستند که ميتواند حرارت را به دام بيندازد و
باعث تحريک پوستي گردد».
راهکار دوم :اليهبرداري از پوست و تاولها
اليهبرداري راهي طبيعي براي از بين بردن
پوست آسيب ديده است .کارشناسان معتقدند
نابودي و ترکاندن تاولها به هيچوجه مناسب
نيست و روند درمان را کند ميکند و احتمال
ابتال به عفونت را افزايش ميدهد؛ بنابراين
فقط اليهبرداري با شيوهاي متناسب مد
نظر است .دکتر مارتين وين ،در اين زمينه

بلکه سبب کم شدن آب کل بدن ميشود.
دکتر مارتين راجع به اين موضوع گفت« :افراد
براي کمک به التيام زخم پوست خود نياز
به نوشيدن آب اضافي دارند .بعضي ميوهها
و غذاها به حفظ آب بدن کمک ميکنند
براي مثال نوشيدن يک فنجان آب هندوانه
به صورت روزانه توصيه ميشود ».نوشيدن
آب ميوهها که سرشار از ويتامين است سبب
ميگردد که پوست با داشتن يک دامنه سالم از
مواد غذايي بازسازي خود را آغاز کنند.
راهکار پنجم :حفاظت از پوست
دکتر مارتين راجع به حفاظت از پوست اظهار
داشت« :اجتناب از قرار گرفتن در معرض
اشع ه خورشيد براي کل بدن ضروري است
و اين امر که فقط صورت را محافظت کنيم
اشتباه محض است ».وي اذعان داشت« :افراد
بايد با استفاده از پارچههايي با بافت محکم
در برابر خورشيد ظاهر شوند ».ذکر اين نکته
ضروري است که هر کس بايد با احتياط و
ايمني کامل در معرض نور خورشيد قرار
بگيرد زيرا اشع ه خطرناک خورشيد ،بدون در
نظر گرفتن سن ،قوميت و نژاد سبب آسيب
رسيدن به پوست فرد و در نهايت افزايش
خطر ابتال به سرطان پوست خواهد شد.

يعني بهنظر ميرسد ،هر  3ساعت يکبار کافي
باشد.
 -2افرادي که پوست خشکي دارند ،بهتر است
در زمستان از ضدآفتابهايي استفاده کنند
که حاوي مرطوبکننده نيز باشد و مصرف
ضدآفتابهاي فاقد چربي براي اين افراد
توشوي
مناسب نيست؛ اين افراد بايد از شس 
بيشاز حد پوست پرهيز کنند .البته بيماران
مبتال به جوش صورت (آکنه) ،بايد در اين
فصل همچنان از ضدآفتابهاي فاقد چربي
استفاده کنند و در صورت احساس خشکي
صورت ،ميتوانند از مرطوبکنندههاي فاقد
چربي کمک بگيرند.
 -3معموال اين سوال پيش ميآيد که افرادي
که ميخواهند از کرمهاي مرطوبکننده
استفاده کنند ،بايد اول ضدآفتاب بزنند يا
اول کرم مرطوبکننده؟ در پاسخ بايد گفت،
اگر فردي ازضدآفتابهاي فيزيکال استفاده
ميکند ،ميتواند ابتدا مرطوبکننده بزند و
سپس از ضدآفتاب استفاده کند؛ اما اگر فرد از
ضدآفتاب شيميايي استفاده ميکند ،ابتدا بايد
روي پوست تميز و غيرچرب ضدآفتاب بزند
و حداقل  20دقيقه از کرم ديگري استفاده
نکند تا جذب پوست شود و بعد از آن،
مرطوبکننده بزند.
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با حرف زدن مکرر مزاحم کار دیگران نشویم!

انتخاب سخت مادرها:کار کنم یا در خانه بمانم؟

انتظار نداشته باشیم دیگران در میان شلوغی کارشان ،کار ما را در الویت قرار دهند.
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خیلی چیزها تغییر کرده؛ فرزند تازهای
به خانه آمده و با آمدنش خیلی چیزها را
تغییر داده است .مادری که تا دیروز به فکر
باال رفتن از پلههای ترقی و بهبود جایگاه
اجتماعیاش بود ،حاال با وجود تمام تالشش
برای حفظ وضعیت گذشته ،بر سر دوراهی
مانده است.
زندگی در شهرهای شلوغ با محدودیت
ساعات پذیرش مهدکودک و میل
صاحبان مشاغل به افزایش ساعات کاری
دستبهدست هم داده و مادری که تا دیروز
به رشد اجتماعی خود میاندیشید یا برای
بهبود وضعیت اقتصادی خانواده تالش
میکرد را بر سر دوراهی انتخاب قرار داده
است.
چطور میتوان در میان این کشمکش،
بهترین تصمیم را گرفت؟ چطور میتوان از
مسیری رفت که از شما در کنار مادر خوب
بودن ،انسان آرام و شادی را بسازد؟ انتخاب
آسانی نیست اما شاید توجه کردن به نکات
زیر در گرفتن تصمیم مناسب بیاثر نباشد.
پول دارید؟
با خودتان رو راست باشید .دلیل کار
کردنتان چیست؟ اگر از همین امروز درآمد
شما قطع شود چه اتفاقی برای زندگیتان
میافتد؟ درآمد همسرتان بهتنهایی جوابگوی
مخارج خانه بهاضافه هزینه شیر و پوشک و
غیره هست؟ آیندهتان قرار است چطور پیش
برود؟ اگر امروز در خانه بمانید ،میتوانید
چند سال دیگر هزینه آموزش فرزندتان را
بهآسانی پرداخت کنید؟ اصال برایتان ممکن
است که کار امروزتان را رها کنید و با کار
کردن در خانه بخشی از درآمدتان را حفظ
کنید؟

حتی اگر کار کردن همراه با مراقبت از فرزند
برایتان آسان نباشد و حتی اگر کارفرمایی
که حقوق شما را پرداخت میکند ،وضعیت
امروز شما را درک نکند .نمیتوانید بدون
پاسخ دادن به این سواالت همه چیز را رها
کنید.
چطور آرامترید؟
به خودتان نگاه کنید .شما که هستید؟ زنی
که تا امروز برای تحصیل و پیشرفت شغلی
تالش کرده است؟ زنی که سالهاست به
آینده بهتر شغلی اندیشیده و مقدمات آن
را فراهم کرده؟ حاال قرار است چه کنید؟
میخواهید در خانه بمانید؟ میتوانید الاقل
برای چند سال قید باال رفتن از پلههای ترقی
را بزنید؟ اگر توان ماندن در خانه و مراقبت
از فرزندتان را دارید ،به شما توصیه میکنیم
این فرصت را به خودتان بدهید .میتوانید
در این چند سال راه دیگری برای رشد کردن
پیدا کنید؛ برای مثال درستان را ادامه دهید،
کار کردن با نرمافزارهای مختلف را یاد
بگیرید یا اینکه به یک زبان خارجی مسلط
شوید و در عین حال خودتان مسئولیت
مراقبت از فرزندتان را برعهده بگیرید .اگر
مشکل قبلی ،یعنی محدودیت مالی ندارید و
ماندن در خانه شما را افسرده نمیکند ،این
فرصت را از خود دریغ نکنید .یادتان نرود
که مادران آرام و راضی ،چه در خانه باشند
و چه فعالیت اجتماعیشان را حفظ کنند ،در

پرورش فرزندانشان موفقتر هستند.
از شما حمایت میکنند؟
نظر شریک زندگیتان در مورد این موقعیت
تازه چیست؟ او هم به اندازه شما خود را در
مراقبت کردن از فرزندتان مسئول میداند؟
اگر قرار است زندگی اجتماعی شما مثل
قبل ادامه پیدا کند ،به حمایت اطرافیانتان
نیازمندید .آیا در خانواده شما کسانی هستند
که برای چند ساعت در روز بتوانند از
فرزندتان مراقبت کنند؟ آیا همسرتان حاضر
است بار مسئولیتهای خانه و فرزندپروری
را مانند شما به دوش بکشد؟ آیا با همسرتان
در مورد استخدام یک پرستار یا سپردن
مراقبت از فرزندتان به مهدکودک همنظر
هستید؟ این موارد میتوانند در آینده شغلی
شما تعیینکننده باشند .پس در یک جلسه
خانوادگی با شریک زندگیتان در مورد آنها
صحبت کنید و به نتیجه برسید.
در محیط کارتان درک میشوید؟
وضعیت تازه شما تا چه اندازه در محیط
کاریتان درک میشود؟ آیا کارفرمای
شما پایبند قانون است و دوره مرخصی
بعد از زایمان و ساعات شیردهی مادران
را به رسمیت میشناسد .آیا شرکت محل
فعالیتتان امکاناتی مثل مهدکودک یا پانسیون
کودکان را در خود دارد؟ اگر پاسختان به این
سواالت منفی است ،آیا برایتان ممکن است
کارتان را عوض کنید و به محیطی بروید که
درک بهتری از شرایطتان داشته باشند؟ شاید
بد نباشد موقعیتهای تازه را جستوجو
کنید و در صورت پیدا شدن فرصت مناسب،
محل کارتان را تغییر دهید.
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خلوت دل

خدایا در این ماه روزهام را مانند روزهداران واقعی قرار ده
و شب زندهداریام را نیز مانند شب زندهداران
و بیدارم کن در آن از خواب بیخبران و گناهانم را بر من
ببخش ای معبود جهانیان
و در گذر از من ای در گذرنده از گناهکاران!
انتخاب از:
حسین نباتعلی ،همکار انبار

مــاه صـیام

در سوگ خورشید عدالت

کمر عزمت را برای مرگ محکم کن
که مرگ به دیدار تو خواهد آمد
و مرگ پریشانت نکند
آن هنگام که به حضورت خواهد رسید
 ...و این سرود ،ترنم سحرگاه تو بود؛ سحرگاه شبی که تنها با سه لقمه،
افطار کردی و فرمودی« :دوست دارم گرسنه به دیدار خدا بروم»
حکایت غریبی است ...غمهای جهان به پیشواز دلم آمدهاند .توفانی در
راه است .بوی یتیمی در مشام جهان پیچیده است و آسمان ،گرفته و
غمگین است.
حکایت غریبی است! حکایت مسجد ،سحر ،سجده و سجاده.
و غریبتر ،قصه مظلومی است که صبورانه زیست و در آخرین سجده،
ب الْکعبِه»
سرود رهایی سر داد ،سرود « ُف ُ
زت َو َر ِّ
آن شبِ ،
شب قدر را سحر کرد علی
با شوق وصال ،ترک سر کرد علی
ب الْکعبه»
با زمزمه « ُف ْز ُ
ت َو َر ِّ
از خاک به افالک سفر کرد علی
32
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هالل مــاه صـیام از افــق چـو کرد طلوع
نمود رحمت بی منتــها به خــلق رجــوع
به صــوم واجــب این ماه ،کـن عمل زیرا
خطاســت بـهر تو ،هرگونه کار نامشـروع
بود صـیام ،حـذر کردن از گناه ای دوست!
نه آنکـه پیکــر خود را نـوان کنی از جوع
نـگــاه دار زبــان ،ز غیبــت و تـهـمــت
به پیــش خلق خدا بیشتر نمــای خضـوع
نفس کشیدن و خوابت به سان تسبیح است
بدار حــرمت این ماه و باش شــاد و قنوع
بیا به تـــزکیه نفـس کـــوش ،در این مـاه
جبــین به درگه معبود نِه ز عجز و خشوع
بکــوش در عمل نــیک ورنه چون ابلیس
ز قــرب درگه داور ،هــمی شوی مخلوع
سه روز ،روزه خورد هرکسی به عمد ،آری
به حـکم شــرع شود سر ز پیکرش مقطوع
به نزد حــکم الهی ،گدا و شاه یـکی است
مگر کسی که حـکم روزه شد از او مرفوع
تفقــدی به مســاکین کن و صــله ز رحم
که ایـن عمل به چنین مه فزون بود مطبوع
به روز در پی اصــالح کــار مردم بــاش
به شب ،به درگه معبود ،کن سجود و رکوع
بشــو مقلد مفــتی حــی و اعــلم عصـر
مشــو مریــد دراویش و صــوفی مصروع
ره نــجات تو باشـــد ره مــراجع دیــن
به حکم مرجــع تقلید کن عــمل به فروع
بر آستـــانه صــانع کن التـــجا «آهـــی»
که ملتــجی است بر آن آستانه هـر مصنوع
بـــزن تو دست توســل به دامن آن کـس
که ممکــنات ورا تابـــعند و او متبــــوع
علــی ولـــی خدا آنکــه بود در دل شب
صــدای نـــاله او بر در خــانه مســموع
به شــهر کـوفه دل شب ،به پای هر نخلی
ز دیده ریخــت به هــمراه آه ،سیـل دموع
ز نــالههای عــلی و ســـرشـک دیـده او
به شـهر کوفه هنوز هست جاری آن ینبوع
صداقت را فراموش نکنیم.

حجاب مطلوب قرآن
به مناسبت سالروز کشف حجاب رضا خانی مطلوب دیدم تا مطالبی
درباره حجاب مورد پسند قرآنی متذکر شوم تا خواننده فهیم و بصیر
دیدگاه قرآن کریم را درباره حجاب بایسته بداند و نقدی باشد بر
کسانی که بنیانگذار کشف حجاب بودهاند؛ از زمان رضا شاه تا امروز
که برخی چهارشنبه سیاه را به نام سفید باب میکنند یا کسانی که
دنبال جا انداختن آزادیهای یواشکی در فیسبوک یا در شبکههای
اجتماعی هستند ،بدانند که تمام این کشف حجابها خالف دستور
قرآن و دین مبین اسالم میباشد؛ از خداوند متعال خواستاریم تا ما
را از خواب غفلت بیدار کند که بهتر در آیات زندگی َ
بخشش خوب
بیندیشیم و خوب بفهمیم و خوب عمل کنیم.
 آیات مربوط به حجاب و پوشش بانوان در دو سوره آمده است،یکی سوره نور و دیگری سوره احزاب.
در سوره نور آیه مربوط به حجاب ،آیه  31میباشد .چند آیه قبل از آن
وظیفه اجازه خواستن برای ورود در خانهها بیان شده است که ترجمه
آیه «به زنان با ایمان بگو:
چشمهای خود را فرو
گیرند و دامان خویش را
حفظ کنند و زینت خود
را جز آن مقدار که ظاهر
است ،آشکار ننمایند و
اطراف روسریهای خود
را آشکار نسازند مگر
برای شوهرانشان یا پدر
شوهرانشان».
قرآن در این آیه به
حجاب که از ویژگی
زنان است ،ضمن سه
جمله اشاره فرموده:
 -1آنها نباید زینت خود
را آشکار سازند ،جز آن
مقدار که طبیعتا ظاهر
است:
َّ
ِ
ین زِینَتَ ُه َّن إِال ما
( َو ال یُبْد َ
َظ َه َر مِنْها) بنابراین زنان
حق ندارند زینتهایی را که معموال پنهانی است ،آشکار سازند؛ هر
چند اندامشان نمایان نشود؛ به این ترتیب آشکار کردن لباسهای
زینتی مخصوصی که زیر لباس عادی یا چادری پوشند ،مجاز نیست،
چرا که قرآن از ظاهر ساختن چنین زینتهایی نهی کرده است.
 -2دومین حکمی که در آیه بیان شده ،این است که «آنها باید
خمارهای خود را بر سینههای خود بیفکنند» { َو لْیَ ْض ِرب ْ َن بِخُ ُم ِر ِه َّن
َعلی ُجیُوبِهِ َّن} .خمر جمع خمار (بر وزن حجاب) در اصل به معنای
پوشش است ،ولی معموال به چیزی گفته میشود که زنان با آن سر
خود را میپوشانند (روسری) و جیوب جمع جیب (بر وزن غیب) به
معنای یقه پیراهن است که از آن تعبیر به گریبان میشود.
از این جمله استفاده میشود که زنان قبل از نزول آیه ،دامنه روسری
خود را به شانهها یا پشت سر میافکندند ،به طوری که گردن آنها
نمایان میشد .قرآن دستور میدهد روسری خود را بر گریبان خود
بیفکنند ،تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون است ،مستتر
و پنهان گردد.
 -3در سومین حکم ،مواردی را بیان میکند که زنان میتوانند در
آنجا حجاب خود را برگیرند و زینت پنهان خود را آشکار سازند که
خشم خود را کنترل کنیم.

حاج آقا اصغری
امام جماعت

دوازده مورد است.
آیه دیگر آیه  59و  60سوره احزاب است که ترجمه آن را در ذیل
میآوریم:
«ای پیغمبر! به همسران و دخترانت و به زنان مومنان بگو که جلبابها
(روسری یا چادرهای) خویش را به خود نزدیکتر سازند .این کار
برای اینکه شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند ،نزدیکتر است
و خدا آمرزنده و مهربان است».
بحثی که در این آیه مطرح است ،راجع به مفهوم جلبابی است که به
چه نوع لباس میگویند.
مفسران و لغویین مختلف است و به دست آوردن معنای
کلمات ّ
صحیح کلمه دشوار است.
در المنجد مینویسد :جلباب پیراهن یا لباس گشاد است .در مفردات
راغب مینویسد« :الجالبیب :ال ُق ُمص و الخُ ُمر؛ یعنی پیراهن و
روسری».
قاموس مینویسد« :جلباب
عبارت است از پیراهن و
یک جامه گشاد و بزرگ،
کوچکتر از ملحفه یا
خود ملحفه (چادر مانند)
که زن به وسیله آن تمام
جامههای خویش را
میپوشاند یا روسری.
تفسیر مجمع البیان
میگوید« :جلباب عبارت
است از روسری که در
موقع خروج از منزل
به کار برده میشود و
سر و صورت را با آن
میپوشانند».
بنابراین معنای جلباب از
مفسران روشن نیست.
نظر ّ
آنچه صحیحتر به نظر
میرسد ،این است که در
اصل لغت ،کلمه جلباب
شامل هر جامه وسیع میشد ولی غالبا در مورد روسریهایی که از
روسری بزرگتر و از ردا کوچکتر بوده به کار رفته است .برخی آن
را مانند چادر امروزی معنا کردهاند.
ظاهرا دو نوع روسری برای زنان بوده است :یک نوع روسریهای
کوچک که آنها را «خمار» یا مقنعه مینامیده و معموال در داخل خانه
از آنها استفاده میکردهاند.
نوع دیگر روسریهای بزرگ که مخصوص خارج منزل بوده و
این معنا با روایاتی که در آنها لفظ جلباب ذکر شده سازگار است،
َّ
عبدالل حلبی که مضمونش این است که در مورد زنان
مانند روایت
سالخورده جایز است خمار و جلباب را کنار بگذارند و نگاه به موی
آنها مانعی ندارد؛ از این جمله فهمیده میشود که جلباب وسیله
پوشانیدن موی سر بوده است.
منابع:
 تفسیر نمونه ،ج  ،14ص .438 مفردات راغب ،ص  ،93چ دارالکتب العلمیه ،قم. قاموس المحیط ،فیروزآبادی ،چ بیروت ،ج  ،1ص .173 -مجمع البیان ،طبرسی ،ج  ،8ص .181
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اعتکاف در ادیان گذشته

اعتکاف
مجالی دوباره
اعتکاف ،مجالی است برای آنکه بیاموزی چگونه روزها را با ُدرواژههای ناب قرآن و زیارت
معصومان علیهم السالم ،آغاز کنی تا در تمام روزهایت ،رایحه عشق دمیده شود .دمیده شود
در ِگل وجودت ترنم گل و غنچه ایمانت شکوفا شود.
در این سه روز میهمان خانه خدا گشتهای و فرشتگان به دیدارت میآیند تا تصویر نورافشان
خاکساریات را برای همیشه در پنجره نگاهشان قاب کنند.
سحرگاهان اعتکاف ،سرشار از دعا و تماشاست؛ جهانی به تماشایت ایستاده تا همراه با تو در
هوای عشق نفس بکشد .تو میخوانی لفظ به لفظ ،آیه به آیه ،سوره به سوره و راز آفرینش
چشمانت همنوا با قلبت به اقرار ایمان و توبه جاری شوند .قنوت میگیری و فرشتگان برای
استجابت دعاهایت سرشار از آمین میشوند.
...اینک پس از سه روز ریاضت ،خاص و خالص شدهای ،الیق و عاشق شدهای .پس در تمام
روزهایت یادوارهای بگیر به نشانه روزهایی که آکنده از هوای دلدار بود تا به یاری دلدارت،
تمام لحظههای عمرت ،همرنگ روزهای دلدادگی سرشار از نور و نیایش شوند.

نصیحتی از سیدبن طاووس رحمه اهلل به معتکفان
سیدبن طاووس رحمهاهلل از دانشمندان پارسایی است که در اثر پرهیزکاری ،بارها توفیق
شرفیابی به محضر مقدس امام زمانعج را داشته است .او در جمالتی خطاب به معتکفان
میگوید« :بدان که کمال اعتکاف آن است که انسان ،عقل و دل و اعضایش را وقف اعمال
صالح کند .معتکف باید فکر و جان و اعضای خود را با افسارهای مراقبه ،مهار نماید .هر
معتکفی خود را ملزم نموده است که با تمام وجود ،به خداوند متعال روی آورد و رویگردانی
و غفلت از حق را یکسره کنار نهد .بنابراین هر گاه معتکف ،نور عقل و جانش را به غیر
خدا مشغول کند یا عضوی از اعضای بدنش را در کاری که طاعت پروردگار نیست به کار
گیرد ،به همان میزانی که غفلت نموده یا کوتاهی کرده ،از حقیقت و کمال اعتکاف خود
کاسته است».

زیباترین اعتکاف

رعایت نکاتی ظریف ،میتواند اعتکاف را به زیباترین شکل در آورد؛ در گوشهای از
آموزههای دینی در این باره آمده است که معتکف باید خالصانهترین نیت را داشته باشد .مبادا
کوچکترین مسالهای غیر از خداخواهی در قلبش باشد .حضرت امیرمؤمنان علی علیهالسالم
فرموده است« :معتکف باید پیوسته به ذکر خدا و تالوت قرآن و نماز مشغول باشد و هر
اندازه که بتواند ،از سخن گفتن لب فرو بندد» .افزون بر واجبات و محرمات ،معتکف باید به
مستحبات نیز پرداخته و از مکروهات دوری کند .او باید بداند که میهمان خانه خداست و
باید تمام اعضا و جوارحش روزه باشد و از همنشینی با صالحان بیشترین استفادهها را ببرد
و مراقب رفتار و گفتار خویش باشد.
34
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اعتکاف نیز هم چون نماز و روزه ،از
عبادتهایی است که عالوه بر اسالم،
در ادیان دیگر نیز وجود داشته است؛ در
تاریخ آمده حضرت سلیمان علیهالسالم در
مسجد بیت المقدس اعتکاف میکرده و
آیات قرآن کریم ،از ریشهدار بودن اعتکاف
در ادیان گذشته خبر میدهد .خداوند
متعال میفرماید« :به ابراهیم و اسماعیل
امر نمودیم خانه مرا برای طواف کنندگان،
اعتکاف کنندگان و رکوع و سجدهکنندگان
پاکیزه کنید» .حضرت موسی علیهالسالم نیز
خلوتگاهی برای عبادت داشته است .آیات
شانزدهم و هفدهم سوره مریم نیز میرساند
که حضرت مریم علیهاالسالم وقتی به
افتخار مالقات با فرشته الهی نایل آمد ،از
مردم بریده بود و در خلوت به سر میبرد.
عالمه طباطبایی رحمه اهلل در تفسیر المیزان
مینویسد« :گویا مقصود از دوری مریم
علیهاالسالم از مردم ،بریدن از آنان و روی
آوردن به اعتکاف برای عبادت بوده است».

اعتکاف در اسالم
اسالم نیز چون ادیان گذشته ،بر اعتکاف
سفارش میکند؛ اگرچه بعضی از احکام آن
تغییر یافته است .پیامبر اسالم صلیاهلل علیه و
آله افزون بر آنکه دهه آخر ماه مبارک رمضان
را در مسجد معتکف میشدند و خیمهای
برای عبادت برپا نموده و بستر خواب
خویش را در آن ایام جمع میکردند ،دیگران
را نیز به این امر سفارش کرده و اعتکاف
دهه آخر ماه مبارک رمضان را ،معادل دو
حج و دو عمره برمیشمردند .ایشان در
سالی که جنگ بدر در دهه آخر ماه مبارک
رمضان رخ داد ،موفق به اعتکاف نشدند؛ از
این رو سال بعد ،دو دهه اعتکاف کردند و
قضای دهه سال قبل را نیز به جا آوردند.

تاریخ اعتکاف در ایران
اگرچه ایران اسالمی عموما و برخی شهرها
خصوصا از همان زمان ائم ه علیهمالسالم ،مهد
تشیع و پایگاه فرهنگ ناب شیعه بوده است
ولی میتوان دوران شکوفایی و گسترش
تشیع را در ایران ،عصر صفویه دانست که آن
هم در سایه تالشهای عالمانی چون شیخ
بهایی و عالمه مجلسی بوده است؛ از آن
زمان ،سنت نیکوی اعتکاف رونق خاصی در
شهرهای ایران ،بویژه قزوین و اصفهان داشته
که البته آن هم مرهون زحمات دانشمندان
گرانقدری مثل شیخ بهایی و شیخ لطفاهلل
عاملی اصفهانی است.

داشتههایمان را به رخ دیگران نکشیم.

سه قانون طالیی برای آنکه بیشتر کتاب بخوانید

انتقاد را به دست صاحبش برسانیم.
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حتما شما هم تا به حال بسیاری از کتابها
را به دست گرفتهاید و در حالی که میل
زیادی به خواندشان داشتهاید ،آنها را
نیمهکاره یا حتی نخوانده ،رها کردهاید.
احتماال بسیاری از شما دوست دارید یک
روز بتوانید «در جستجوی زمان از دست
رفته» ،رمان مفصل پروست را بخوانید.
شاید تا به حال شاهکار تولستوی« ،جنگ
و صلح» را ورق زده و حتما نیمنگاهی
به رمان «جننامه» داشتهاید و احتماال به
خواندن آنها تا خط آخر فکر کردهاید.
اما چه کنیم که خواندن کتاب آن هم از نوع
قطورش ،از یک آرزوی درونی تبدیل به
یک واقعیت شود؟
قانون اول :کتابهایی را انتخاب کنید که
موضوعاتشان را دوست دارید
بسیاری از کتابها در زمینههای مختلف
موجود است که نخواندنشان ،ممکن است
یک پرستیژ منفی داشته باشد .بسیاری از
افراد با این فکر کتابی را خریده اما هنوز به
سراغ آن نرفتهاند .مهمترین دلیل این نکته
این است که آنها به موضوع کتاب عالقهمند
نیستند اما نمیخواهند این را بپذیرند.
پس وقت و پول خود را برای خرید
کتابهایی که با موضوعشان ارتباط
نمیگیرید ،هدر ندهید .این کار ممکن
است دانش شما را افزایش دهد؛ اما شما
را کتابخوانتر نمیکند.
قانون دوم :کتابها را مال خود کنید
یک قانون ساده برای خواندن بیشتر
کتاب این است که کتابهایی را که به
آنها عالقهمندید ،بخرید .این کار به شما

قدرت انتخاب بیشتری برای انتخاب
کتاب از کتابخانه شخصیتان میدهد« .شان
پاریش» بهعنوان روزنامهنگار در این مورد
مینویسد« :قبال از رفتن به کتابخانه خیلی
خوشم میآمد ،االن هم بدم نمیآید اما در
گذر زمان متوجه شدم که اگر میخواهی
کتابی را از نظر ذهنی ،مال خود بدانی ،باید
آن کتاب بیصاحب شده را بخری و ببری
خانه!»
البته این کار لزوما به خواندن منجر
نمیشود .بسیاری از کتابهای قطور بعد
از خرید اگر تبدیل به پایه نگهدارنده
مانیتور نشوند ،سالها در کتابخانهها خاک
میخورند! با این حال این راهکار باعث
میشود کتابهایی که به آنها عالقهمندید،
همیشه در دسترستان باشد و این عامل
احتمال خواندنشان را افزایش میدهد.
اگر هرروز اندازه زمان خوردن یک وعده
غذا (!) کتاب بخوانید؛ هنوز به نیمه سال
نرسیده ،مفصلترین شاهکار جهان یعنی
رمان هفت جلدی «در جستجوی زمان از
دست رفته» را خواندهاید!
قانون سوم :میل دارید روزی چند کلمه،
کتاب بخوانید؟
اجازه بدهید از کلمات شروع کنیم .در
حالت استاندارد در هر صفحه کتاب چاپی،
حدود  ۲۵۰تا  ۳۰۰کلمه جا میگیرد.
سرعت خواندن هم در پایینترین حالت
ممکن به چیزی حدود  ۱۸۰کلمه در
دقیقه میرسد .یعنی در سادهترین حالت
ممکن ،در یک ساعت میتوانید  ۴۳صفحه
کتاب بخوانید خب بیایید فرض کنیم هر

شخص میخواهد در روز تنها یک ساعت
مطالعه کند؛ در این صورت او در یک هفته
میتواند یک کتاب  300صفحهای را به
پایان برساند.
بسیاری ممکن است این محاسبه را ساده
انگارانه قلمداد کنند؛ مثال بگویند تمام
کتابها را نمیتوان با یک سرعت خواند
(مثل کتابهای علمی یا فلسفی) یا اینکه
در تمام روزهای هفته ،نمیتوان حتی یک
ساعت هم به مطالعه پرداخت ،قبول است.
بیایید باز هم فرمول راحتتری را پیشنهاد
بدهیم.
اگر به جای  ۴۳صفحه در روز شما فقط
 ۳۰صفحه مطالعه کنید و از طرفی دو روز
هم در هفته اصال دلتان نخواهد ،حتی یک
صفحه کتاب هم ورق بزنید با این روش
باز هم ماهانه  ۶۰۰صفحه کتاب مطالعه
کردهاید ۶۰۰ .صفحه یعنی حدود یک تا دو
کتاب با حجم متوسط در ماه 600 .صفحه
یعنی حجمی بیشتر از حجم بسیاری از
کتابهای پرفروش.
حال اگر همینطور آهسته اما پیوسته و
مستمر بهپیش بروید ،این آمار در سال
چیزی حدود  ۷۲۰۰صفحه میرسد؛ یعنی
اگر با ریتمی اندازه زمانی که برای خوردن
یک وعده غذا (!) در روز سپری میکنید،
کتاب بخوانید؛ هنوز به نیمه سال نرسیده،
مفصلترین شاهکار رمان جهان یعنی دوره
هفت جلدی «در جستجوی زمان از دست
رفته» را خواندهاید!
با این محاسبات ساده ،فکر کنید چند کتاب
میشناسید که هنوز سراغشان نرفتهاید؟

تهران گردی

دارالفنون ،نخستين دانشگاه تاريخ مدرن ايران

مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

دا ُرال ُفنون نام مدرسه متوسطهای بود که به ابتکار
میرزا تقیخان امیرکبیر در زمان ناصرالدینشاه
قاجار برای آموزش علوم و فنون جدید در
تهران تاسیس شد .دارالفنون را میتوان نخستین
دانشگاه در تاریخ مدرن ایران دانست؛ در
نوشتههای ایرانی ،تا دیرزمانی همه دانشگاههای
خارجی را دارالفنون میخواندند .ساختمان
دارالفنون در خیابان ناصرخسرو در مرکز شهر
تهران جای گرفته است.
میرزا تقیخان امیرکبیر پس از سفر به روسیه،
متوجه نیاز فوری کشور به مرکز آموزش عالی
گردید؛ لذا از ابتدای صدارت خود ،برای ایجاد
این مرکز تالش کرد؛ ولی متاسفانه هیچگاه
شاهد افتتاح آن نشد ،چرا که نخستین دسته از
اساتید به سرپرستی دکتر یاکوب ادوارد پوالک،
دو روز پس از دستگیری و تبعید امیرکبیر به
تهران رسیدند و با استقبال گرمی مواجه نشدند.
قریب  ۱۴سال پس از تاسیس مدرسه عالی
دارالفنون و کمی پس از مدرسه ابتدایی رشدیه
تبریز ،مدرسه شوکتیه بیرجند سومین مدرسه از
نوع مدارس جدید در ایران محسوب میشود
که به دنبال آن دبیرستان شوکتیه و مدارس
دشت بیاض نهبندان ،سربیشه ،خوسف و
دبستان دخترانه شوکتی افتتاح گردید.
معلمان اتریشی در  ۲۷محرم سال  ۱۲۶۸هجری
قمری دو روز پس از عزل میرزا تقیخان
امیرکبیر به تهران رسیدند؛ با وجود این امیرکبیر
سفارش آنها را به جان داود خان کرد و گفت
چندان که میتوانی به آنان مهربانی کن و نگذار
ناراحت و پراکنده خاطر شوند .ناصرالدین
شاه نیز از ورودشان با خبر و خوشحال شد
و داودخان را به اعطای حمایل سرخ سرتیپی
مفتخر کرد .گویا استقبال خوب و شایانی از
اساتید اتریشی به عمل نیامده است .دارالفنون
در روز یکشنبه ششم دی ماه  ۱۲۳۰سیزده روز
پیش از قتل امیرکبیر و با حضور ناصرالدین
شاه ،آقاخان نوری صدراعظم جدید و گروهی
از دانشمندان و معلمین ایرانی و اروپایی با ۳۰
نفر شاگرد رسما گشایش یافت.
از نامههای به جا مانده از امیرکبیر و مندرجات
روزنامه وقایع اتفاقیه و اسناد دیگر برمی آید که
در آغاز نام خاصی برای این واحد آموزشی در
دست ساخت در نظر نگرفته بودند و از این بنا
با عناوین «مدرسه ،مدرسه جدید ،مکتبخانه
پادشاهی ،تعلیم خانه ،معلم خانه و مدرسه
نظامیه» یاد شده است؛ در آخرین نامهای که
امیرکبیر به سفیر ایران در روسیه برای پیگیری
جذب استادان اروپایی مینویسد ،از این بنا به
عنوان مدرسه نظامیه یاد میکند.
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میرزا تقی خان امیرکبیر محل ساختمان را خود
شخصا در مجاورت کاخهای سلطنتی و در
مکانی که سربازان آموزش نظامی میدیدند با
موافقت ناصرالدین شاه انتخاب کرد و به میرزا
رضاخان ،مهندس تبریزی که یکی از  5نفر
محصل اعزامی به لندن در زمان عباس میرزا
بود دستور تهیه نقشه ساختمان را داد .ساختمان
دارالفنون زمان امیرکبیر هشتاد سال پابرجا ماند

و با وجودی که همچنان قابل استفاده بود ،در
سال  ۱۳۰۸خورشیدی تخریب شد؛ در این
سال میرزا یحیی خان اعتمادالدوله قراگزلو،
وزیر معارف وقت ساختمان اولیه را در هم
کوبید و با نقشه و نظارت مارکف ،مهندس
روسی ،ساختمان فعلی رابه جای آن ساخت.
علی اصغر حکمت ،وزیر فرهنگ وقت نیز در
سال  ۱۳۱۳در شمال و جنوب ،عمارتی را بر آن
افزود؛ در حال حاضر در ورودی بنا در شمال
شرقی مدرسه و رو به خیابان ناصر خسرو باز
میشود .این دروازه به شیوه معماری سنتی

دارای تاق زنجیرهای بلندی است؛ در دوسوی
درگاه دو ستون استوانهای نقرهای رنگ تاق
این دروازه رانگه داشتهاست .درست باالی در
دولنگهای چوبی و قهوهای رنگ مدرسه واژه
دارالفنون و سال تأسیس آن  ۱۲۶۸قمری را بر
کاشی نوشتهاند .این در که در یکی از چهار
کنج مدرسه قرار دارد به فضایی هشتی مانند
باز میشود که از سوی دیگر به فضای حیاط
راه دارد .ساختمان دو طبقه مدرسه در زمینی
مستطیلی بنا شدهاست .در رأس هر چهار ضلع
چهار پلکان مارپیچی طبقه پایین مدرسه را به
طبقه باال متصل میکند .درحاشیه بیرونی پلهها
نرده آهنی تو پری نصب شدهاست که مانع از
سقوط افراد میشود.
رشتههای تحصیلی در دارالفنون شامل هفت
رشته پیادهنظام ،سواره نظام ،توپخانه ،پزشکی
و جراحی ،داروسازی و کانیشناسی بود.
کالسهای هر درس و هر رشته ثابت و
مشخص بود.
دروس عمومی :زبان خارجی ابتدا فرانسه بود و
بعد روسی و انگلیسی.
پزشکی از همان ابتدای تأسیس به عنوان
یکی از رشتههای اصلی در دارالفنون شناخته
میشد .اولین دوره پزشکی در دارالفنون با ۱۴
دانشجوی دکتر پوالک شروع شد که با پیوستن
دانشجویان خصوصی دکتر کلوکه مجموعا
تعداد آنها به  ۲۰نفر رسید .دکتر پوالک به جز
آموزشهای تئوریک در سه سطح دانشجویان
مذکور را تحت آموزش فرار داده بود .اولی
از طریق درمانگاه طب سرپایی ،دوم از طریق
کار در بیمارستان نظامی تازه تاسیس و سوم از
طریق فرستادن آنها به ادامه تحصیل در اروپا بود.
بعد از پوالک ،دکتر تولوزان پزشک ناصرالدین
شاه بود و در دارالفنون تدریس میکرد .تولوزان
مجلس حافظالصحه را که بعدها بهصورت
وزارت بهداری درآمد تاسیس کرد.

کاالی ایرانی بخریم.

اریان گردی

گلستان نام جدید سرزمین تاریخی است که
در طول تاریخ و تا سده هفتم هجری به
نام ایالت گرگان و از آن پس تا آغاز سده
دهم به نام استرآباد و در نوشتههای دوران
اولیه اسالمی به نام (جرجان) و از اسفند
 ۱۳۱۶گرگان نامیده شده است .این استان
تا سال  ۱۳۷۶بخشی از استان مازندران بود
اما در آن سال به صورت استانی مستقل در
آمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن
برگزیده شد .بیشتر شهرهای کنونی استان
از دیرینگی چندانی برخوردار نیستند و از
بزرگ شدن روستاها به وجود آمدهاند و به
عبارتی روستاشهر به شمار میآیند؛ با این
همه ،شهرهای گرگان و گنبدکاووس ریشه
تاریخی دارند.
اقوام متعددی در استان گلستان زندگی
میکنند که شامل ترکمنها ،فارسی زبانان،
سیستانیها ،بلوچها ،ترکها (آذربایجانی و
قزلباش) ،مازندرانی و قزاقها میشوند.
استان گلستان با داشتن مناطق وشهرستانهای
زیبا هرساله توریستهای داخلی و خارجی
زیادی را به خود جذب میکند .جاجیم،
صنایع دستی ،ابریشم بافی رامیان ،ماهی،
خاویار ،پنبه ،حلوا اماج (مخصوص گرگان)،
نون عیدی (کلمبو) ،قطاب ،پشت زیک
(کنجدی) بابتو (مخصوص گرگان) ،مارمرده
(مخصوص گرگان) ،پادرازی ،قالی ،قالیچه،
پشتی ترکمنی ،عرق کشمش ،حلوا گردویی
(مخصوص کردکوی و بندر گز) ،نان بهاره
تورشو چرگ و نان کاک (مخصوص
رامیان) و نان شیرمال (مخصوص آزادشهر)
میتوانند رهاورد سفر مسافران به استان
گلستان باشند.
جای جای گلستان ،سراسر دیدنیهایی است
که نمیتوان با یک سفر کوتاه همه آن را به
نظاره نشست.
پارک جنگلی ناهارخوران :اين پارك از
قديميترين تفرجگاههاي استان گلستان بوده
كه در  4كيلومتري جنوب شهر گرگان واقع
شده است .داراي فضاي جنگلي در طرفين
جاده براي تفرج است و با داشتن آب و
هواي مناسب و دامنه پر شيب جنگلي مورد
استفاده تفرج كنندگان داخلي و خارجي قرار
ميگيرد.
پارك  ملي گلستان :پارك ملي گلستان
نخستين پاركي است كه در ايران عنوان پارك
ملي را به خود اختصاص داده است .اين
پارك با داشتن اقليمهاي متفاوت و مناطق
زيستي متنوع جنگلي ،استپي و چشماندازها
و مناظر متبوع طبيعي از جمله جاذبههاي
گردشگري استان گلستان محسوب ميگردد.

گلستان ،زیبا و خوش ییالق
پارك جنگلي النگ دره :اين پارك در جنوب
غربي شهر گرگان به فاصله  3كيلومتري شهر
واقع شده است .پارك جنگلي النگدره در
دامنه جنگلهاي انبوه شمالي از پوشش
درختان منحصرا جنگلي برخوردار بوده و
رودخانهاي از وسط آن ميگذرد.
آبشارهای لُوه :در فاصله  14کیلومتری
غرب پارک ملی گلستان و در جنوب
روستای لوه در شهر گالیکش شهرستان
مینودشت ،مجموعه آبشارهایی به همین نام
واقع شده است.
آبشار زيارت :اين آبشار در  18كيلومتری
شهر گرگان و در  5كيلومتری جنوب
روستای زيارت واقع شده است .آبشار
زيارت در مسير يكی از شعبات فرعی
رودخانه خاصه رود قرار دارد.
آبشار رنگو :آبشار رنگو در  6كيلومتری

جنوب غربی شهرستان گرگان واقع شده
است .اين آبشار كه بستری نيم دايرهای
شكل دارد ،شامل يک محل ريزش اصلی
و چند محل ريزش فرعی است و حدود 7
متر ارتفاع دارد.
چشمه گل رامیان :يك استخر طبيعي بيضي
شكل است كه طول آن  90متر ،عرض آن
 80متر و عمق آن بين  44تا  80متر ميباشد.
گل راميان در  5كيلومتري جنوب شهر
راميان واقع شده است.
میل گنبد :بنایی تاریخی از سده چهارم
هجری است که در شهر گنبد کاووس،
شمال ایران در استان گلستان قرار دارد.
مدرسه عمادیه :این مدرسه در مرکز محله
دربنو واقع شده است .بانی و معمار آن
شیخ اسماعیل قاضی و معمار کربالیی

شرایط راستگویی را در دوستیهایمان فراهم کنیم.

رمضانعلی بودهاند .مدرسه عمادیه از جمله
بناهای تاریخی است که وقفنامههای
موجود قدمت آن را به صفویه میرساند.
موزه گرگان :موزه گرگان در اردیبهشت
ماه  1343در کاخ سلطنتی پارک شهر (کاخ
موزه) که به شماره  1538ثبت آثار ملی
می باشد ،افتتاح شده بود با 152قلم اشیاء
باستانی ،تا سال 1361دایر بوده است.
غار كيارام :اين غار كه در محل به نام «غار
وسط دل دل» معروف است ،در نزديكی
روستای فرنگ فارسيان از توابع شهر
گاليكش شهرستان مينودشت قرار دارد .بر
اساس آثار به دست آمده از حفاری ،قدمت
اين مكان به دوره پارينه سنگی ميانه (حدودا
صدهزار سال قبل از ميالد) میرسد و اين
غار در اين دوران محل سكونت گروههای
شكارچی و جمعآوردگان غذا بوده است.
غار شیرآباد :از غارهای مهم طبیعی و
جالب غار شیرآباد در شهرستان رامیان است
که ضمن جاری بودن آب از آن و ایجاد
آبشارهای گوناگون ،زیستگاهی بسیار مهم
برای بعضی از گونهها از جمله سمندر
کوهستانی بهشمار میرود .بر قسمت اعظم
غار تاریکی مطلق حکم فرماست و در انتهای
آن نیز چشمهای وجود دارد که منشا ایجاد
غار در طول قرنهای گذشته بوده است.
غار حمام خدایی :در قدیم به دلیل شکل
خاص غار ،مردم روستای پنو در زمستان
برای استحمام از آب داخل غار و در تابستان
از آب موجود در مقابل غار استفاده میکردند.
غار ُسم :نام این غار در زبان محلی به معنای
حفره و غار میباشد .این غار دومین غار
عمیق کشور میباشد.
از دیگر غارهای استان غار اژدر کوه ،غار
جهان نما (واقع در منطقه حفاظت شده
جهان نما) ،غار دیواره شمالی قلعه موران،
غار سیامرز کوه ،غار سید رشید ،غار
گنجخانه ،غار لنجرود ،غار مبارکآباد ،غار
یخچال میباشند.
از دیگر اماکن دیدنی استان گلستان میتوان
این موارد را برشمرد:
اسکله بندرگز ،اسکله بندر ترکمن ،جزیره
آشوراده ،روستای جهان نما ،تپه هزار
پیچ ،امامزاده نور ،مسجد جامع گرگان،
آبگرم زیارت ،تورنگ تپه ،ارتفاعات هزار
پیچ ،کارونسرای قزلق ،روستای چهار
باغ ،بقعه امامزاده یحییبنزید ،بازارچه
مرزی اینچهبرون ،تاالبهای آلماگل،
آالگل ،آجیگل ،زیارتگاه پیربخش ،تاالب
گمیشان ،قدمگاه بهاء الدین نقشبندی ،برج
گنبدکاووس و غیره.
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بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم و اخترفیزیک
سیاره زحل یا کیوان ،ششمین سیاره منظومه
شمسی بوده و بعد از سیاره مشتری بزرگترین
سیاره منظومه به حساب میآید .یک حلقه زیبا
آن را از بقیه سیارات متمایز کرده است.
زحل یک گلوله گازی غولپیکر است که با
وجود حجم زیادش تنها  ۹۵برابر زمین جرم
دارد .چگالی این سیاره حدود یکهشتم
زمین و کمتر از آب است .یک روز کامل در
کیوان برابر  ۱۰ساعت و  ۳۹دقیقه در زمین
و یک سال آن برابر  ۲۹٫۵برابر سال زمین
است؛ در آسمان شب زمین ،زحل به دلیل
اندازه بزرگ ،نسبتا درخشان دیده میشود.
زیبایی زحل به خاطر نوارهای روشن
حلقههای اطراف آن و نیز به خاطر قمرهای
زیادش است.
به علت سرعت حرکت کیوان به دور خود در
قطبهای آن نوعی حالت پَخی مشاهده میشود
که سیاره را از شکل کره کامل دور میکند.
تصاویر فروسرخ جدید فضاپیمای کاسینی
از زحل یکی از عجیبترین عوارض سطح
این سیاره را نمایان کرد .ساختار ابر مانند یک
شش ضلعی میباشد که به دور نقطه قطب
شمال زحل در گردش است .این ساختار
بیست سال پیش درگذر فضاپیمای وویجر
از کنار زحل کشف شدهاست .هر ضلع این
شش ضلعی حدود  ۱۳۰۰۰کیلومتر است که
از شعاع زمین بزرگتر است؛ از این رو این
شش ضلعی به قدری بزرگ است که شش
زمین در آن قابل جاسازی است .ساختار شش
ضلعی هر  ۱۰ساعت و  ۳۹دقیقه و  ۲۴ثانیه
یکبار میچرخد که تصور میشود این زمان،
زمان چرخش درون زحل باشد .علت تشکیل
این ساختار برای محققان معلوم نیست ولی
بیشتر آنان تصور میکنند این ساختار از
برهمکنش موج و ماده ایجاد شده است.
در قطب جنوب زحل نیز یک ساختار
چرخشی بزرگ وجود دارد .در سال ۲۰۰۶
ناسا اعالم کرد که فضاپیمای کاسینی یک توفان
بزرگ در قطب جنوب زحل دیده است که
دارای ساختاری شبیه یک چشم است .اندازه
این ساختار تقریبا دارای اندازه زمین است.
زحل ،دورترین سیارهای است که
ستارهشناسان باستان آن را میشناختند؛ در
١٦١٠میالدی گالیله ،ستارهشناس ایتالیایی،
اولین کسی بود که زحل را با تلسکوپ دید.
در کمال شگفتی ،او دو زائده در دو طرف
سیاره مشاهده کرد .او آنها را به شکل دو
کره مجزا رسم کرد و گفت به نظر میرسد
زحل ،سیارهای سه تایی است .در رصدها و
38
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طرحهای بعدی ،او دو جسم جانبی زحل
را مانند دستههایی که به سیاره متصلند،
رسم کرد .در  ١٦٥٩میالدی هویگنس،
ستارهشناس هلندی ،با تلسکوپی که از
تلسکوپ گالیله قویتر بود ،زحل را رصد
کرد و اعالم کرد در اطراف زحل حلقه
باریک و مسطحی وجود دارد؛ در ،١٦٧٥
ستارهشناس ایتالیایی ،ژان-دومینیک کاسینی،
شکافی را بین دو حلقه زحل مشاهده کرد
که اکنون آنها را حلقههای  Aو  Bمینامیم.
اکنون میدانیم که اثرات گرانشی میماس،
یکی از اقمار زحل ،شکاف  ٤٨٠٠کیلومتری
کاسینی را به وجود آورده است.
زحل نیز مانند مشتری ،بیشتر از هیدروژن
( ۹۶درصد) و هلیوم (سه درصد) تشکیل
شده است .حجم آن حدود  ۷۶0بار بیشتر
از زمین است .بادهای جو باالیی زحل در
مناطق استوایی ،تا سرعت  ٥٠٠متر بر ثانیه
نیز حرکت میکنند (برای مقایسه ،بادهای
توفانی شدید زمین در الیههای باالیی جو
 ١١٠متر بر ثانیه است) .این بادهای پرسرعت
با گرمایی که از درون سیاره میآید ،ترکیب
میشوند و نوارهای زرد رنگ و طالیی رنگ
سطح زحل را تشکیل میدهند.
مجموعه حلقههای زحل ،بزرگترین و
پیچیدهترین حلقهها در منظومه شمسی
هستند که تا صدها هزار کیلومتر از سیاره
فاصله گرفتهاند؛ در اوایل دهه ١٩٨٠میالدی،
دو فضاپیمای ویجر متعلق به ناسا کشف
کردند که بیشتر حلقههای زحل از یخ
آب تشکیل شدهاند؛ مواد حلقه اندازههای
گوناگونی ،از چند میکرومتر تا چند ده متر،
دارند .دو قمر کوچک زحل ،درون شکاف
بین دو حلقه اصلی قرار دارند .بعضی از
اقمار زحل به عنوان اقمار شفرد نقش مهمی
در شکلگیری وپایداری حلقههای زحل
دارند.
تا کنون  ٥٦قمر زحل کشف شده است و
احتماال بسیاری از آنها هنوز دیده نشدهاند.
بزرگترین قمر زحل ،تیتان ،کمی از
سیاره عطارد بزرگتر است( .تیتان دومین
قمر بزرگ منظومه شمسی است؛ گانیمد،

قمر مشتری ،مقام اول را دارد ).تیتان جو
ضخیمی از هیدروژن دارد که احتماال شبیه
به جو زمین در مدتها پیش است .مطالعه
و بررسی بیشتراین قمر ،اطالعات بسیاری
درباره شکل گیری سیارات و احتماال اولین
روزهای زمین به ما می دهد.
زحل اقمار کوچک بسیاری نیز دارد .هر یک
از این قمرها در نوع خود بی نظیر و یکتا
هستند؛ از انسالدوس که سطحش به طور
مداوم در حال تغییر است تا یاپتوس که یک
روی آن به سیاهی قیر و نیمکره دیگرش به
سفیدی برف است.
میدان مغناطیسی زحل  ۰/۲۱تسال  ،یک
بیستم میدان مشتری و اندکی از میدان
مغناطیسی زمین ضعیفتر است .زحل،
حلقههایش و بسیاری از اقمار آن ،درون
مغناطیس کره زحل ،ناحیهای در فضا
که ذرات باردار در آن بیشتر تحت تاثیر
میدان مغناطیسی زحل هستند تا بادهای
خورشیدی ،قرار گرفتهاند .تصاویر تلسکوپ
فضایی هابل نشان میدهد در مناطق قطبی
زحل شفقهایی مانند شفقهای قطبی زمین
تشکیل می شود .شفقهای قطبی زمانی
تشکیل میشوند که ذرات باردار در امتداد
خطوط میدان مغناطیسی وارد جو سیاره
شوند .ویجر  ١و ٢در  ١٩٨١میالدی از کنار
زحل گذشتند و تصاویری از آن به زمین
ارسال کردند .مرحله بعدی تکمیل دانش ما
از زحل در حالی ادامه دارد که کاسینی و
هویگنس به تحقیقات خود ادامه میدهند.
کاوشگر هویگنس در ژانویه  ٢٠٠٥میالدی
بر سطح تیتان فرود آمد و دادههایی را از
سطح و جو این قمر جمع آوری کرد .کاسینی
طی ماموریت  ٤سالهاش ،برای بررسی اقمار،
حلقهها و مغناطیس کره آن ،بیش از  ٧٠بار
دور زحل خواهد گشت و هم اکنون در
انتهای ماموریت خود در حال شیرجه زدن
بین حلقههای زحل است .ماموریت این
فضاپیما شهریور امسال با سقوط به درون
سیاره پایان میپذیرد .فضاپیمای کاسینی-
هویگنس از پروژههای مشترک ناسا ،سازمان
فضایی اروپا و سازمان فضایی ایتالیا است.

به بزرگترها و کوچکترها سالم کنیم.

مشاهیر

خود کرد .پروفسور عدل چندین سال در
رشته جراحی عمومی و اورولوژی مطالعه
کرد .او در سال  ۱۳۱۷پایان نامه خود را
درباره درمان آدنوپاتی سلی از تصویب
گذراند و موفق به دریافت مدال نقره از
دانشکده پاریس شد.
عدل در امتحان اگرگاسيون هم شرکت کرد

ولي چون خارجي بود فرانسه اجازه استخدام
در کادر دانشگاهي را نميداد ولي به علت
درخشش او و مساعدت پروفسور گرگوار،
مادهاي در قانون اضافه کردند و پروفسور
«ژان گاسه» نيز نوبت پروفسوري خود را به
او داد .لذا عدل به مقام پروفسوري رسيد و
به رغم اصرار فراوان به ماندن در فرانسه،
در سال  ۱۳۱۸خورشیدی و درست یک ماه
پیش از شروع جنگ جهانی دوم به ایران
بازگشت و به خدمت نظام رفت.
در زمان بازگشت دکتر عدل ،پروفسور
«اوبرلين» فرانسوي را براي سامان دادن به
وضع دانشکده پزشکي تهران استخدام کرده
بودند و او عدل را براي تدريس انتخاب
کرد.
وي ابتدا ریيس درمانگاه و بعد دانشيار شد
و سپس بخش جراحي بيمارستان سينا را
به او سپردند .رفت و آمد عدل با مقامات
کشوری او را تبدیل به شخصیتی سیاسی
کرد و باعث شد تا بعد از کناره گیری اسداهلل
علم به دبیرکلی حزب مردم منصوب شود .او
همچنین در سال  ۱۳۴۲به سناتوری مجلس
سنای ایران رسید و تا چهار دوره این مقام

گاهی بی مناسبت به یکدیگر هدیه بدهیم.

را حفظ کرد.
دکتر عدل به همه همکاران بيمارستان دستور
چ بيماري را به دليل نداشتن
داده بود که هي 
تخت خالي رد نکنند و حتي کف اتاق
بخوابانند و به اين ترتيب بيمارستان سينا،
مرکز اورژانس پايتخت شد و يک واحد
انتقال خون بنا کرد و چون مردم در آن زمان
از اهداي خون اکراه داشتند ،لذا نام و اسامي
عدهای که گروه خوني Oداشتند را ثبت کرد
و از آنهاخون خريد .دکتر عدل اولين دوره
آسيستاني آزاد را برنامهريزي نمود و اين
دوره هماني است که امروزه رزيدنتي ناميده
ميشود و هر ساله  ۴نفر آسيستان (رزيدنت)
براي جراحي سينا پذيرفته ميشدند.
دکتر یحیی عدل هر ساله در تابستان به
پاريس ميرفت ،کارهاي نوين جراحي
را سوغات ميآورد و وسايل جراحي را
با هزينه خود خريده و به بيمارستان اهدا
ميکرد .او روشهای نوین جراحی را نیز
به جوانها آموزش میداد و به علت نیاز
مملکت به جراح عمومی تمام رشتهها اعم
از جراحی عمومی ،ریه و قلب ،استخوان،
مغز و اعصاب و غیره را تعلیم میدادند.
وی بیهوشی به طریقه جدید را با استخدام
متخصصین بیهوشی از خارج (دکتر بوله)
راهاندازی کرد و بسیاری از عملهای
ناممکن را ممکن ساخت.
از مشخصههای بارز او تعلیم نکات اخالقی به
شاگردانش بود ،به طوری که وی به هیچکس
بدی نمیکرد و بدگویی درباره کسی را قبول
نمیکرد .گذشت زیادی داشت و از اعتبار
علمی و اجتماعی خود که با جراحی اکثر
رجال و صاحبمنصبان و مقامات کشوری
و لشکری و روحانی به دست آمده بود،
برای رفع بسیاری از گرفتاریهایی که برای
همکاران و اطباء پیدا میشد ،استفاده کرده از
حقوق حقه آنها نیز دفاع میکرد؛ در عوارض
جراحی که برای شاگردان پیش میآمد ،سینه
خود را سپر کرده و مسئولیتها را خود بر
عهده میگرفت و در درمان عوارض حاصله
مزدی دریافت نمیکرد.
اوصاف این مرد باهوش و نابغه توصیف
ناپذیر است؛ به طوری که ایشان تا 93
سالگی بدون لرزش دست و ناراحتی دید
اعمال جراحی بسیار مشکل و بزرگ را
انجام میداد.
پروفسور عدل در  14بهمن سال 1381
در سن  94سالگی با سابقهی بیش از 70
سال جراحی و آموزش و پرورش شاگردان
بیشماری دیده از جهان فرو بست.
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پروفسور دکتر يحيي عدل در سال ۱۲۸۷
شمسي در تهران و در خانوادهاي متمکن
به دنيا آمد که از اعيان تبريز بودند .پدرش
يوسف عدل (مکرم الملک و بعدا قائم مقام)
بود که اکثرا حاکم واليات ميشد .تولد يحيي
در زمان احمدشاه قاجار بود .پدرش در زمان
وليعهدي احمدشاه کفالت حکومت آذربايجان
را داشته و در دوره رضاخان ۴ ،دوره وکيل
مجلس ميگردد .مادرش دختر مقتدر الدوله
(پسر عباس ميرزاي وليعهد) بوده است .پدر
بزرگش حاج عليآقا معمم و مالک بود و
ميگويند پل آجي چاي (تلخه رود) را در
حوالي تبريز او احداث کرده است.
دکتر یحیی عدل ابتدا به مکتبخانه رفت
و بعدا محضر مرحوم میرزاباقرخان حکمت
ابتدایی را خواند .پدرش حاکم کرمانشاه
شد و با خانواده به آنجا رفتند؛ در آنجا به
دبیرستان رفت .بعد از مدتی پدر يحيي ،او
را به سفارش برادرش که در پاريس زندگي
ميکرد (عموي دکتر يحيي عدل) به همراه
برادر ارشدش غالمرضا ،به پاريس فرستاد.
مسافرت از راه تهران ،انزلي ،باکو ،تفليس،
باطوم ،استانبول و پاريس با کشتي و راه آهن
در مدت  ۴۰روز طي شد .در پاريس در
منزل خانمي که فرزندش را در جنگ اول
بينالملل از دست داده بود ،پانسيون شد .اين
خانم به شدت مراقب درس و تحصيل و
تربيت دکتر يحيي بود؛ به طوري که تا زماني
که اين خانم زنده بود پروفسور هر ساله در
مسير سفرهايشان به خارج با ايشان مالقات
ميکرد.
عدل در پاریس در یک مدرسه خصوصی
مشهور دبستان و دبیرستان را تمام کرد
و سپس وارد دانشگاه شد و در مدرسه
پليتکنيک که امتحان ورودي سختي هم
داشت قبول شد اما به توصي ه عمويش،
ب عدل که در تهران به راديولوژي
حبي 
مشغول بود ،به طب رفت؛ زیرا عمويش او
را نصیحت کرد که همواره شغل آزاد پيشه
کن و به شغل دولتي وارد نشو و در آن زمان
فقط دو شغل آزاد وجود داشت؛ حقوق و
طب .لذا يحيي دانشکده پليتکنيک را رها
کرده و در سال  ۱۹۲۸وارد دانشکد ه پزشکي
شد.
در  ۱۹۳۱در مسابق ه اکسترناي پاريس شرکت
کرد و موفق شد اکسترن شود .در  ۱۹۳۴در
کنکور انترني پذيرفته و انترن شد و او در
طي  ۴سال انترني نزد پروفسور گريگوار،
جراح معروف و ریيس بخش جراحي و
آناتومي پاريس ،آن قدر خوب درخشيد که
از عدل خوشش آمد و او را ریيس درمانگاه

دکتر یحیی عدل
پدر جراحی نوین و علم بیهوشی ایران

ملیله کاری
هنر پر زرق و برق

بر اساس کشفيات باستانشناسي ،قديميترين اشيايي که ميتوان،
ريشه مليله ايران را در آن جستجو کرد ،متعلق به دوره هخامنشيان
ميباشد؛ در دوران ساساني نيز صنعتگران فلزکار و مخصوصا
نقرهکاران ظروف گرانقيمت و سرشار از ذوق و سليقه هنري خود
را براي مصرف طبقات مرفه جامعه میساختند و در راه خلق آثار
بسيار ظريف و هنرمندانه تمامي استعداد خود را به کار ميگرفتند.
در برخي موارد نيز استفاده از سنگهاي قيمتي ،زيبايي اين اشيا را
دو چندان مينمود.
متاسفانه بسياري از آثار مربوط به دوره تاريخي مذکور در زمان
حمله اعراب (به دليل گرانبها بودن اشيا نقرهاي و سبک بودن وزن
آن) به غنيمت برده شده است ولي آنچه که طي چند قرن اخير
در اثر کاوشهاي باستانشناسي يا به طور تصادفي مناطقي نظير
شوش و همدان و گنجينه جيحون به دست آمده است ،نشانگر
وجود مليلهکاري و نيز نشان از مهارت و استادي صنعتگران مليله
کار در ايران قبل از ميالد ميباشد .پروفسور آرتور اپهام پوپ در
کتاب شاهکارهاي هنر ايران ،ضمن اشاره به زرگري و نقرهکاري
در سالهاي بعد از ظهور اسالم به آثاري از مليله متعلق به قرن 12
ميالدي اشاره کرده است؛ البته تعداد و آثار باقيمانده از آن زمان
بسيار اندک است و از آنجا که اشیای مليله از طال و نقره ساخته
ميشوند و ميتوان به راحتي آنها را ذوب کرد و مجددا مورد
استفاده قرار داد ،آن اشيا به مرور از بين رفته و هم اينک نمونههاي
زيادي از مليله کاري دوران گذشته باقي نمانده است.
در دوران سلجوقي اکثر سازندگان آثار نفيس فلزي ،هنرمندان
خراساني ساکن در شرق و شمال شرقي ايران بودند که عدهاي از
آنان به علت جنگهاي خونين و زد و خوردهاي محلي ،ترک وطن
کرده و در ساير شهرها از جمله زنجان ،بروجرد ،همدان ،تبريز و به
ويژه شهر موصل اقامت گزيدند.
با توجه به آنچه که اشاره شد ،احتمال ميرود هنرمندان خراساني
هنر فلزکاري از جمله مليلهکاري را در سال پنجم هـ .ق در زنجان
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رواج دادند؛ از دوران قاجاريه نيز تعدادي سر قليان ،گيره استکان،
سيني در اندازههاي مختلف ،گوشواره ،سينهريز وغیره باقي مانده که
بخشي از آنها در موزههاي داخلي ،خارجي و بخشي نيز به صورت
مجموعههاي خصوصي يا نزد خانوادهها نگهداري ميشود.
آثار باقيمانده مليله بسيار اندک بوده و اكثرا متعلق به دو سده
اخير ميباشد؛ در كتب تاريخي كه اشاراتي درباره زنجان دارند ،از
ميان صنايع شهر زنجان ،از صنعت فلزكاري آن سخن گفتهاند؛ از
آنجا كه مليلهكاري نيز يكي از شاخههاي فلزكاري است ،ميتوان
مسير حركت آن را در بطن فلزكاري منطقه جستجو كرد .شايد
بتوان گفت ،با توجه به رونق منطقه زنجان در دوره هخامنشيان،
اشكانيان و ساسانيان ،فلزكاری نيز كه از صنايع پيشرفته هر يک از
اين تمدنهاست که در اين منطقه وجود داشته است.
سابقه مليلهکاري در زنجان از قرن سيزدهم هجري ،به بعد روشن
و مشخص است به طوريکه فردريک ريچارد ،مستشرق اروپايي،
در سفرنامه خود مينويسد« :شهر زنجان ،شهر کوچکي است نقره
و مليلهکاري اين شهر پر زرق و برق است» .مليله کاري تا قبل از
دوره پهلوي ،به عنوان هنر دستي بومي زنجان فقط در اين شهر
معمول بوده ،در زمان حکومت رضاخان با مهاجرت تعدادي از
هنرمندان اين شهر به تهران و اصفهان در ساير نقاط کشور نيز هنري
مشابه مليلهکاري زنجان در مناطق مذکور رواج يافت .سرويسهاي
چايخوري و شربتخوري ،جعبه جواهرات و دسته چاقو،
عمدهترين محصوالت توليدي تا زمان معاصر بودهاند .هنرمندان
زنجاني در سالهاي بعد بتدريج بر انواع اين دستساختههاي زيبا
افزودند؛ شايد بتوان رونق اين هنر صنعت را در زنجان ،دوران
سلجوقي دانست و همچنين بر اساس آثار باقيمانده از دوره صفوي،
اين دوره را اوج شکوفايي اين هنر ،مليلهکاري ،يکي از رشتههاي
اصيل ،بومي و اولويتدار صنايع دستي استان زنجان ميباشد که با
به کارگيري مفتولها و نوارهاي ظريف شده نقره و با استفاده از
انواع طرحهاي سنتي ساخته ميشود.
در میهمانیها در شبکههای مجازی سیر نکنیم.

اخالق مدا ری
بخیل دلسوز

بخیلی داشت نان و عسل می خورد که
شخصی داخل شد ،بخیل زود نان را برداشت
و زیر پیراهن خود پنهان کرد .آن شخص
دستش را برای عسل دراز کرد .بخیل گفت:
میخواهی عسل بدون نان بخوری؟ واهلل،
ای برادر از خوردن عسل دلت میسوزد.
آن شخص گفت :دروغ میگویی ،دل تو
میسوزد ،نه دل من.

پیشی گرفتن در بخل

بـخل در حـکـایـات
ُ
نذر رایگان

سعدی در گلستان گفته است که توانگری
بخیل را پسری رنجور بود .نیکخواهانش
گفتند که ختم قرآن کن یا بذل قربان تا
خدای تعالی پسر تو را ِشفا دهد .اندکی
به اندیشه فرو رفت و گفت که قرآنی ختم
میکنم برای ِشفا .صاحبدلی بشنید و گفت:
ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر
سر زبان است و زر در میان جان.

ایثار یا انبار

شرط احتیاط

مرد بخیلی غالمی به هزار درهم خریده بود
و آن غالم هم از خواجه خود به هزار مرتبه
بخیلتر بود .خواجهاش روزی به او گفت
که ای غالم ،نان بیاور و درِ خانه را ببند.
غالم گفت :ای خواجه ،شرط احتیاط این
بود که بگویی در را ببند ،آنگاه نان بیاور.
شاید تا نان بیاورم کسی وارد شود .خواجه
او را تحسین و آزادش کرد.

انگشتر بی نگین

سه نفر بخیل پیش هم نشسته بودند .یکی از
آنها پرسید :تو چه اندازه بخیلی؟ گفت :من
به اندازهای بخیلم که اگر سفرهای پهن باشد
و در حال ناهار خوردن کسی برسد ،سفره را
جمع میکنم تا مبادا به او بگویم بسم اهلل و
او از غذای من لقمهای بخورد .دومی گفت:
پس من از تو بخیلترم؛ چون اگر جایی
میهمان باشم و میهمانی دیگر سر برسد ،من
بخلم میشود که چرا این آدم اینجا آمده.
سومی گفت :من از همه شما بخیلترم؛
چون اگر کسی چیزی به من بدهد ،من بخلم
میشود و گویم که چرا او باید مال خودش
را کم کند و به من بدهد!

بزرگزادهای خرقه ای به درویشی داده و
خبر آن به گوش پدرش رسید .پدر او را
سرزنش کرد .پسر گفت :در کتابی خوانده
بودم که هر کس بزرگی میخواهد ،باید هر
چه دارد ،ایثار کند .برای همین ،من آن خرقه
را ایثار کردم .پدر گفت :ای ابله! لفظ ایثار را
غلط خواندهای .بزرگان گفتهاند که هرکس
بزرگی خواهد ،باید هر چه دارد انبار کند تا
عزیز شود .نمیبینی که اکنون همه بزرگان
انبارداری میکنند.
اندک اندک به هم شود بسیار
دانه دانه است غله در انبار

ثروتمند بخیلی به واعظی انگشتر بی نگین
داد و به او التماس دعا گفت .واعظ هنگام
دعا بر باالی منبر گفت :الهی! این شخص
را که به من انگشتری داد ،قصری به او بده
که چهار دیوار داشته باشد و سقف نداشته
باشد .وقتی واعظ از منبر پایین آمد ،آن
شخص گفت :من قصری را که سقف نداشته
باشد ،میخواهم چه کنم؟ واعظ گفت :هر
وقت انگشتر من با نگین شد ،چهار دیوار تو
هم سقفدار خواهد شد.

شیرینتر از جان

نداریم!

سخن با سکه

مرد بخیلی که از کم غذایی زرد و نزار
گشته بود ،در بستر بیماری افتاد .طبیبی برای
معالجهاش به خانه او رفت .در اتاق بیمار،
شیشه گالبی دید که درش را ِگل گرفته
بودند .طبیب توصیه کرد که گل شیشه را
بردارند و از آن گالب ،بر سر و روی بیمار
بپاشند .ناگهان مرد بیمار فریاد زد که این کار
را نکنید؛ چون گالب به جان او بسته است.
بیمار این را گفت و از دنیا رفت .پس از آنکه
او را دفن کردند ،از همان گالب بر خاک
قبرش ریختند.

شجاعترین مردم

از بخیلی پرسیدند که شجاعترین مردم
کیست؟ گفت :آن کس که صدای دهان
جمعی را که در خانهاش چیزی میخورند،
بشنود و زهرهاش آب نشود.

فقیری به در خانه بخیلی آمد و گفت :ای
اهل خانه مرا به لقمه نانی سیر کنید! گفتند:
نان نداریم .گفت :لباس ندارم ،لباسی به
من دهید .گفتند :خدا بدهد! گفت :شب
در تاریکی مینشینم ،قدری روغن چراغ به
من دهید .گفتند :خیر است .گفت :قدری
خورش بی نان دهید تا اگر نانی بیابم با آن
خورش بخورم .گفتند :نیست .گفت :شب
روانداز ندارم ،دستگیری کنید .گفتند :نداریم
و هر چه گفت ،در جواب گفتند نداریم .فقیر
فریاد زد که آخر چرا در خانه نشستهاید؟
برخیزید تا با هم گدایی کنیم!

بخیل نادان

بخیلی از خواب بیدار شد و صدایی شنید.
پرسید :این صدای چیست؟ گفتند :اسب
توست ،جو میخورد .گفت :من چیزی را
که مالم را تلف کند نمیخواهم ،اسب را
بفروشید.

شخصیت افراد ربطی به محل زندگی آنها ندارد.

بخیلی هرگاه سکهای به دست میآورد ،با آن
حرف میزد و با صدای بلند به آن میگفت:
ای درم! تو بسیار زمین دیدهای و بسیار
کیسهها دریدهای و بسیار ناکسان را بزرگ
کردهای و بسیار بزرگان را بر زمین زدهای.
اکنون به جایی افتادهای که شعاع آفتاب سایه
بر تو نمیاندازد.
سپس بخیل سکه را در کیسهاش میانداخت
و میگفت :بیارام و قرار گیر که در جایی
افتادهای که تو را تحویل نخواهد بود ،مگر
به وقت مرگ!

نابینای واقعی

فقیری به در خانه بخیلی آمد و گفت:
شنیدهام که تو قدری از مال خود را نذر
مستحقان کردهای .من بسیار فقیرم ،چیزی به
من بده! بخیل گفت :من نذر کوران کردهام.
فقیر گفت :من هم کور واقعی هستم؛ چون
اگر بینا بودم ،از در خانه خدا روی بر
نمیتافتم که به در خانه کسی چون تو بیایم.
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آموزش کوهنوردی

خسرو شهبازی -کریم شمس

سرپناهی به نام چادر

منبع :انجمن پزشکی کوهستان ایران

انتخاب يك پناهگاه بستگي به شرایط و
زمانبندی برنامه يك كوهنورد دارد ،چادر
سريعترين و عاديترين پناهگاه براي
كوهنورد بوده كه ميتوان در هر مكان و با
هر شرايطي از آن استفاده نمود.
انتخاب يك چادر بر اساس محاسبات و
وجوه مشتركي بين مقاومت ،راحتی ،وزن
و جادار بودن به همراه سليقه شخصی انجام
ميشود؛ در انتخاب يك چادر بايد به عدم
نفوذ رطوبت از كف و تهويه هواي داخل
چادر توجه نمود .چادر بايد بتواند رطوبت
داخل را دفع كند و اجازه ورود هواي بيرون
را به داخل ندهد.
چادرها به صورت تك پوش و دوپوش
براي سه فصل و چهار فصل استفاده
مختلف دارند .چادرهاي سه فصل ،به جز
زمستان ،در سایر فصول استفاده میشود و
از نظر وزن سبكتر و ساختمان سادهتري
دارند .چادرهاي چهار فصل كه معموال
سنگين و محكمتر از چادرهاي ديگر
هستند ،در شرايط زمستاني و بادهاي شديد
و برف زياد قابليت كارایی داشته و تيرك آن
قويتر ميباشند.
چادرها به صورتي طراحي ميشوند كه
بتوان از حداكثر فضاي آن استفاده مفيد
نمود.
مقاومت آنها در مقابل بادهاي قوي به همراه
وزن و جمع كردن سريع از ديگر موارد مهم
يك چادر خوب هستند .چادرها به اشكال
گنبدي ،تونلي و خيمهاي طراحي ميشوند.
چادر كوهنوردي:
چادر جزو وسايل گروهي كوهنوردي و
خانه متحرك كوهنورد میباشد؛ به طور كل
چادرها به دو نوع کمپینگی و ارتفاع تقسيم
ميشوند.
نوع کمپینگی كه مخصوص ارتفاعات پايين
و نيمه اول سال میباشد و نوع ارتفاع نيز
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براي ارتفاعات باال و برنامههاي نيمه دوم
سال است.
چادرهاي ارتفاع برخالف چادرهاي كمپينگ
داراي ارتفاع و وزن کمی میباشند و معموال
به شكل گنبدي هستند كه با تيرکهاي
سبك فلزي (آلومينيوم يا تيتانيوم) يا فايبر
گالس مقاومت خوبي در برابر بادهاي تند
ارتفاعات داشته و سريع برپا و يا جابهجا
ميشوند.
جنس بدنه چادرها معموال از پارچه داراي
قابليت تنفسي گورتكس میباشد ،چادرهاي
ارتفاع و بعضا كمپينگ معموال دو پوش
هستند كه پوش خارجي آن ضد آب و باد
و پوش داخلي گورتكس است .بين اين
دو اليه نيز حدود  10سانتيمتر فاصله براي
تبادل هوا وجود دارد.
يكي از نكات مهم در استفاده از چادر،
جلوگيري از تعرق آن است كه با تنظيم و
باز كردن پنجرهها و يا دریچه هاي تعبيه
شده در بدنه چادر امکان پذير است.
همچنين در صورت يكي شدن دماي داخل
و خارج چادر بر روي بدنه داخلي بر اثر
تنفس و بازدم افراد برفك ايجاد مي شود
كه با گرم شدن هوا در نزديكي صبح تبديل
به آب شده و همه وسايل داخل چادر را
خيس ميكند و خيس شدن كيسه خواب و
لباسهاي پر در زمستان يعني اول بدبختي
و دردسر.
چادر دوپوش:
تضاد بين واتر پروف و تنفسي بودن چادر با
استفاده از ساختمان چادرهاي دو پوش حل
شده است .پوش داخلي با فاصله از پوش
خارجي قرار ميگيرد و از جنس تنفسي
است و ضد آب نيست.
بنابراين پوش داخلي اجازه ميدهد بخار
حاصل از تنفس از ميان آن عبور و از چادر
خارج شود.

پوشش خارجي كه قابل جدا شدن از كل
چادر و كامال ضد آب است اجازه نميدهد
كه باران داخل چادر شود و بخار حاصل از
تنفس را جمع و بين دو جدار چادر آن را
تبديل به آب ميكند .پوش خارجي نبايد در
تماس با پوش داخلي باشد چرا كه در نقاط
تماس آب به درون چادر نشست خواهد
كرد .پوش خارجي چادر كوهنوردي بايد
تا نزديك زمين برسد و كل چادر و ورودي
آن را بپوشاند و محافظ خوبي مقابل باراني
كه به چادر ميخورد باشد.
چادر تك پوش:
اين نوع چادرها فقط از يك پوش ضد
آب تنفسي درست شدهاند .پارچه اين
چادر معموال از سه اليه جداگانه كه به هم
چسبانده شدهاند درست شده است .اليه
خارجي كه از جنس نايلون است باعث
استحكام چادر ميشود و اليه ممبراني مياني
را حفظ ميكند .اليه ممبراني آب و رطوبت
خارجي را دفع و باعث ميشود كه رطوبت
داخلي به بيرون رانده شود .اليه مياني كرکی
مانند کاغذ خشک کن رطوبت را به خود
جذب میکند.
چادرهای گنبدی:
اين چادرها به شكل آزاد به چند تيرك كه
در باالي ان قرار گرفتهاند متصل است و
در مقابل باد به راحتي بلند ميشود كه بايد
با ريسمان بست و اين چادرها معموال به
شكل شش گوش يا دايره هستند.
چادر گنبدی آزاد:
اين چادرها با استفاده از دو تيرك ضربدري
به عنوان قاب آن زده ميشود و نسبت به
چادر گنبدي كمتر محکمتر است.
چادر تونلی:
اين چادرها دو يا سه حلقهاي و معموال به
حالت آزاد نميايستند و فرم خاصي دارند و
براي محافظت از باد مناسب هستند.

هر مطلبی که در شبکههای مجازی نوشته را باور نکنیم.

والک
سبزی کوهی بهاری

والک کوهي نوعي سبزي وحشي و خودرو
است که در رشته کوه البرز و فقط در فصل بهار
ميرويد .سرشار از کلسيم و انواع ويتامينهاي
نافع بدن است .والک يکي از گونههاي سير و
به اصطالح نوعي سيرکوهي است؛ با نامهاي
پياز خرسي ،سير جنگلي و سير خرس نيز از آن
ياد ميشود .والک بسيار ماليمتر و شيرينتر از
سير معمولي است و بيشتر مصرف دارويي دارد.
بوي آن شبيه پياز است .قسمت مورد استفاده
والک ،گياه جوان و بندرت از گياه خشک شده
يا عصاره آن است.
خواص و اثرات دارويي والک
* والک در موارد تصلب شرايين ،اسهال ،اتساع
رودهاي ،آنفلوانزا ،برونشيت ،بيماري اسهال
خوني از نوع آميبي و سياه سرفه به کار ميرود.
* خوردن آن تنفس را آسان و تنگي نفس
را درمان مىکند.
مداومت در خوردن والک سبب ريزش موى
سفيد و در آمدن موى سياه به جاى آن ميشود.
اين خاصيت به علت داشتن فلز منگنز است
که در آن زياد بوده و عامل سياهى موى بدن
انسان مىباشد.
* والک با انبساط ماليم عروق خوني سبب
کاهش فشار خون ميشود.
* سرشار از ويتامين  Cبوده و داراى لعاب
و صمغ زياد مىباشد.
* والک براي تصفيه خون بسيار مفيد است
و در ناراحتيهاي هاضمه کمک ميکند و
خواص پياز آن تا حدود زيادي شبيه سير
است.
* مصرف گياه والک باعث کاهش قند و
پيشگيري از افزايش فشار خون در مبتاليان
به ديابت ميشود.
* سير کوهي براي کساني که تنگي عروق دارند
و همچنين براي سرگيجه بسيار مفيد است.
* اين گياه ضد عفونى کننده ي قوى است؛

به هضم غذا کمک مى کند و ضد کرم معده
و کرم کدو است.
* اثر خوبى بر روى اعصاب دارد و از
آن براى درمان نسيان ،تقويت اعصاب و
اشخاصفلج استفاده ميکنند.
* تسکين دهنده درد روماتيسم ،سياتيک و
نقرس مىباشد.
* ادرار را باز مىکند و رنگ چهره را نيکو
مىسازد.
* پادزهر سموم حيوانى و غذايى هست.
* مداومت در خوردن والک سبب ريزش
موى سفيد و در آمدن موى سياه به جاى
آن ميشود .اين خاصيت به علت داشتن
فلز منگنز است که در آن زياد بوده و عامل
سياهى موى بدن انسان مى باشد .از اين نظر
شباهت زيادى به سير دارد.
* به علت داشتن امالح زياد ،خون را قليايى
کرده و اسيدي بودن آن را از بين مىبرد.
* ميوه والک بسيار خنک و ضد رطوبت
بدن است و راه ورود ميکروب ها را به
عروق مىبندد و از خونريزى و فساد خون
جلوگيرى کرده و رقت خون را درمان
مىکند.
* ملين و اشتهاآور بوده و ادرار را زياد
مىکند.
* مسکن صفرا و پاک کننده صفرا از امعاء
است.
* بهترين درمان روماتيسم و تصلب شرائين
است ،براى کسانى که از درد معده رنج مى
برند ،ميوه ى خوبى است و از تحريکات
جلدى جلوگيرى مى نمايد.
* شربت والک براى مبتاليان به تب و آبله
مرغان و سرخک بسيار مفيد است .غرغره
جوشانده آن براى درمان دردگلو و آنژين
سود فراوان دارد.
* سکنجبين ميوه آن خنک کننده بوده

امالی صحیح کلمات را بیاموزیم.

الهام هادی زاده
کارشناس بیهوشی

و براى رفع يرقان و التهاب صفرا و کبد
سودبخش است.
* اگر بر روي پوست ماليده شود باعث
قرمزي پوست مي شود.
* به صورت موضعي برگ هاي له شده ي
آن را مي توان براي از بين بردن آبسه و
کورک به کار برد.
* ماليدن عصاره ميوه والک جهت زخم هاى
آبدار و چرکى نافع بوده ،آن ها را خشک
مىکند و گل آن نيز همين خاصيت را دارد.
* ضماد برگ والک جهت زخم هاى سرد و
برآمدگى چشم از حدقه مفيد است .عصاره
ي برگ و ساقه ي آن که تازه چيده و کوبيده
شده را با کمى صمغ مخلوط نماييد ،جهت
امراضچشم مخصوصا جوش پلک و ريزش
اشک ،ناخنه و ورم پلک چشم مفيد مىباشد.
* جويدن برگ والک جهت ورم لثه و رفع بى
حسى آن مفيد مى باشد .جوش هاى دهان را از
بين مىبرد و بوى بد دهان را برطرف مىنمايد.
* نوشيدن آب برگ و ساقه ي آن که تازه
باشد با کمى صمغ عربى جهت تقويت
معده و خونريزى معده و بند آمدن اسهال
و معالجه بواسير نافع است.
* گل والک نيز اسهال را بند مى آورد و ضماد
برگ آن بر روى دکمه بواسير خونى نافع است.
* نوشيدن جوشانده ريشه والک عالوه بر بند
آمدن اسهال ،سنگ کليه و مثانه را خرد مىکند.
از برگ اين گياه تا ميتوانيد استفاده کنيد و
چنانچه در اختيار نداريد از سير معمولي چه
از برگ و چه از پياز آن ميل نماييد .اثر گياه
تازه بهتر از پخته آن است .برگ آن را همراه
با جعفري و پيازچه به صورت سبزي خوردن
يا ساالد ،سوپ ،آش کوکوي بدون تخم مرغ
ميتوانيد تناول نماييد.
وحشي را بدون شناسايي کامل نبايد مصرف
کرد.
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از گوشه و کنار بیمارستان

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
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این عکسها به همت خانم امیدوار ،همکار
محترم روابط عمومی ،گردآوری شده
است؛ شما همکاران گرامی نیز میتوانید
از گوشه و کنار بیمارستان عکس بگیرید
و برای چاپ در ندای فارابی ارائه دهید.

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 :

در پمپ بنزین سریع عمل کنیم.

ویژه فرزندان خانواده فارابی
داستانی ازکودکی امام حسن عسکری(علیهالسالم)
روزى یكى از بزرگان شهر سامراء به نام
بچههایی
بهلول از مح ّلى عبور مىكردّ ،
را دید كه مشغول بازى هستند.
على
و حضرت ابومح ّمد حسن بن
ّ
عسکرى علیه السالم را دید -در حالى
كه كودكى خردسال بود -كنارى ایستاده
و گریه مىكند.
بهلول گمان كرد كه چون این كودك،
بچهها
اسباب بازى ندارد ،نگاه به ّ
مىنماید و با حسرت گریه مىكند؛ به
همین جهت جلو آمد و اظهار داشت:
اى فرزندم ! ناراحت مباش و گریه نكن،
من هر نوع اسباب بازى كه بخواهى،
برایت تهیّه مىكنم.
حضرت در همان موقعیّت و با همان
زبان كودكى لب به سخن گشود و بهلول
را مخاطب قرار داد و اظهار نمود :اى كم
عقل! مگر ما انسانها براى سرگرمى و
بازى آفریده شدهایم كه با من این چنین
سخن مىگویی.
بهلول سؤال كرد :پس براى چه چیزهایى
آفریده شدهایم؟
حضرت علیهالسالم در پاسخ به او
فرمود:
ما بندگان خدا براى فراگیرى دانش
و معرفت و سپس عبادت و ستایش
پروردگار متعال آفریده شدهایم.

بهلول گفت :این مطلب را از كجا و
چگونه آموخته اى؟!
و آیا براى اثبات آن دلیلى دارى؟
حضرت فرمود :از خداوند سبحان و از
گفتار حكیمانه او آموخته ام  ،آنجایى كه
مى فرماید :أ َف َح ِسبْتُ ْم أنَّما خَ َل ْقنا ُك ْم َعبَث ًا َو
أنَّ ُك ْم إلَیْنا ال ت ُْر َج ُعونَ .
یعنى آیا شما انسان ها گمان كرده اید كه
شما را بیهوده و بدون هدف آفریده ام و
نیز گمان مى كنید براى بررسى اعمال و
گفتار به سوى ما بازگشت نمى كنید!؟
سپس بهلول با آن موقعیّت و شخصیّتى
كه داشت از آن كودك عظیم القدر
تقاضاى موعظه و نصیحت نمود.
حضرت در ابتدا چند شعرى

حكمت آمیز را سرود و بعد از آن بهلول
را مخاطب خود قرار داد و فرمود :اى
بهلول! عاقل باش ،من در كنار مادرم
بودم ،او را دیدم كه مى خواست براى
پختن غذا چند قطعه هیزم ضخیم را
زیر اُجاق روشن كند؛ ولى آنها روشن
نمى شد تا آنكه مقدارى هیزم باریك
و كوچك را روشن كرد و سپس آن
هیزم هاى بزرگ و ضخیم به وسیله آنها
روشن گردید.
و گریه من از این جهت است كه مبادا
ما جزیی از آن هیزم هاى كوچك و ریز
دوزخیان قرار گیریم.
با بیان چنین مطالبى ،بهلول ساكت ماند
و دیگر حرفى نزد.

نقاشیها از :محمد مهاجر فرزندخانم سیمین مهرپویا
به فرزندانمان استرس درسی وارد نکنیم.
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امین رضا و امیرعلی خدایی قرهتپه
فرزندان آقای داریوش خدایی
امین رضا ،کالس چهارم ،شاگرد ممتاز
کیان شفیقنژاد
فرزند آقای بهزاد شفیقنژاد

پرنیا سیاره
فرزند خانم فاطمه قادری

مهرسا و امیررضا فرزادیکیا فرزندان خانم زهرا همتی
کیمیا سلطانی فرزند خانم ملیحه پلویی
الناز جوانپور فرزند خانم آمنه مقدسی
نگار و بهار عسکری فرزندان خانم فائزه وکیلی
آرش خیری فرزند خانم انسیه شاکرمی
دینا حسینیاکبرنژاد فرزند خانم ساناز جلیلی وند
نازنین زهرا فرزند خانم مریم رضایی
دلآراعمادین فرزند خانم سمیرا جاویدپور
النا حبیبی فرزند خانم مرضیه نورانی
46
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توجه!

فرزندان عزیز خانواده فارابی
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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