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عجب حالیست، درونم پر  ز  خالیست .
 چه کسی می گوید قلب من از سنگ است ؟!

ذره ذره در درونم رشد یافت، ناگهان از زیستن پا پس کشید
گلدان بدون گل، گلدان نیست 

چون فقط از او، دانی باقیست
سرگذشتی دارم، گاه تلخ، گاه شیرین 

معجزه ی دستان سفال گری سالخورده ام که جریان رگ 
هایش امید بود. برق چشمانش مرا در برگرفت 

مست از آن امید، در فکری عمیق، گرمی کوره از یادم برفت 
عاقبت آن شد که من ماوا شدم

مهد بذرهای خفته در رویا شدم

نویسنده:  زهرا کاشفی
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سخن مدیر مسئول
 زهرا کاشفی

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

ابر با آن پوستین سرِد نمناکش
 

باغ بی برگی

روز و شب تنهاست

با سکوت پاِک غمناکش
 

ساِز او باران، سرودش باد

جامه اش شوالی عریانی ست
 

ور جز اینش جامه اي باید

بافته بس شعله زر تار، پودش باد

فروغ فرخزاد   

رنگ های��ی که در آبرن��گ پاییز جا خش��ک کرده اند 

گرچه تعدادش��ان کم اس��ت اما هیچ رنگی نمی تواند 

جایگزینشان شود .

با ش��نیدن واژه پاییز چه واژگانی در ذهنتان مجسم 

می شود ؟ 

شاید عشق یکی از این واژگان باشد آری عشق، در 

این شماره از نشریه ژاو می خواهیم شما را با نوعی از 

عشق آشنا کنیم. 

پ��رده از رازی برداری��م ک��ه در دس��تان ش��ما نفهته 

شده، س��پس از زوایای مختلف به جهان می نگریم و 

در دنیای عکس ها آرامش هستی را جستجو می کنیم

شما را به آرامش توام با هیجان

موضوعات این شماره از نشریه ژاو دعوت می کنم
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بخش علمی
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ددر س��ی مارس ۱98۱ ف��ردی به نام 
هینکل��ی در اقدامی س��عی ک��رد رئیس 
جمهور امریکا رونالد ریگان را ترور کند. او 
موفق نشد چرا که نقشه اش بسیار ساده 
و مسخره بود و در نهایت دستگیرشد، در 
زمان بازجوییدروانشناس��ان متوجه شدند 
او دچ��ار بیم��اری روانی اس��ت و قصد او 
از ای��ن کار تحت تاثیر ق��رار دادن جودی 
فاس��تر، بازیگر معروف بوده است! جالب 
اس��ت که او حتی چندین روز قبل از این 
کار توانسته بود ش��ماره فاستر را پیدا کند 
و برای او پیغام گذاش��ته بود "عشق من، 
میدان��م که دوس��تم داری من نی��ز به تو 
ثابت خواهم ک��رد"! او عنوان کرده بود با 
دیدن فاستر در فیلم راننده تاکسی عاشق 
او ش��ده و پ��س از مدتی خی��ال می کرد 
فاس��تر از طریق رادی��و و تلویزیون قصد 

دارد چیزی به او بگوید.دد  
 او در دادگاه تبرئه ش��د زیرا  وکیل وی 
ثاب��ت ک��رد او یک بیمار روانی اس��ت و با 
این کار می خواسته جودی فاستر را تحت 

تاثیر خود قرار دهد.

   ب��ه نظ��ر  ش��ما او چ��ه بیم��اری 
داشت ؟

بیم��اری خ��ود معش��وق پن��داری ی��ا 
ِاروتومانیا :

   کس��انی ک��ه از  ِاروتومانی��ا  نوع��ی 
اختالل روانی رن��ج می برند، بر این باورند 
که کسی عاش��ق آنها شده است؛ به ویژه 
ش��خصی از طبقه باالتر برای مثال یک 
چهره ی مش��هور س��ینمایی. این بیماران 
معتقدن��د که فردی که به آنها عالقه دارد 
از طریق نش��انه های رم��زی، تله پاتی و 

پیام های رمزدار احساس��ات خود نسبت 
به آن ها را با استفاده از رسانه های جمعی 

نشان می دهد .

نوع��ی  بیم��اری  ای��ن  واق��ع  در 
ای��ن  .ام��ا خ��ود  هذی��ان اس��ت 

هذیان چیست ؟
   هذیان نوعی باور راسخ اما غلط است 
ک��ه علی رغم وجود ش��واهد مبنی  بر آن 

باور، فرد اسرار بر باور خود دارد .
  کس��انی که توهم عاشقی دارند تصور 
می کنن��د که یک نفر ه��ر لحظه و عمیقًا 
او را دوس��ت دارد و دائما در حال تفس��یر 
رفتار های اوس��ت و تالش می کند از هر 

چیزی برداشتی عاشقانه داشته باشد .
   در ای��ن ن��وع اف��راد می ت��وان حالت 
سلوک متناقض را مش��اهده کرد. در این 

فاطمه رضایی
دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

عشق یک طرفه
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  کسانی که از  ِاروتومانیا  نوعی 
اختالل روان��ی رن��ج می برند، بر 
این باورند که کس��ی عاشق آنها 
ش��ده اس��ت؛ به ویژه ش��خصی 
از طبق��ه باالت��ر برای مث��ال یک 
چهره ی مشهور س��ینمایی. این 
بیم��اران معتقدند که ف��ردی که 
ب��ه آنه��ا عالق��ه دارد از طری��ق 
نش��انه های رم��زی، تل��ه پات��ی و 
پیام های رمزدار احساسات خود 
نس��بت به آن ها را با اس��تفاده از 
رسانه های جمعی نشان می دهد 

حالت فرد  هر گونه انکار عشق از سوی 
معش��وق را تایی��دی بر عش��ق پنهانی 

معشوق نسبت به خود می داند .
ای��ن اف��راد در فیلم های زی��ادی به 
تصویر کشیده ش��ده اند در حالی که ما 
متوجه هیچ گونه بیماری در آن ها نشده 

ایم، اما آنها دچار ِاروتومانیا بوده اند .
 King The مث��ال در فیلم کمدی   
زن��ی وج��ود دارد ک��ه   Comedy of
عاش��ق کمدی��ن معروف��ی اس��ت. این 
شخصیت شاید شما را وادار به خندیدن 

کند در حالی که او یک بیمار است .
ی��ا ش��خصیت حبی��ب در س��ریال 
لیسانس��ه ها. وقتی دختری با او برخورد 
داش��ت س��ریعا با گرفتن دس��تانش در 

طرف خودش می گفت :
" چرا بین این همه

آدم  با من بودید ؟!"
این دیال��وگ با وجود تمام طنزی که 
می تواند داش��ته باش��د اما به طور حتم 
مثالی بارز برای سلوک متناقض است .
همچنین در فیلم النتوری شخصیت 
پاش��ا را می ت��وان نوع��ی ِاروتومانی��ا به 

حساب آورد .
او نی��ز می گوی��د :"اگر مرا دوس��ت 

نداشت پس چرا خندید ."
م��ی بینید ک��ه حتی خن��ده ای هم 
می تواند افراد را دچار سوء تفاهم کند .

 با وجود اینکه شاید بیشتر مثال های 
گفت��ه ش��ده همچون مجنون، پاش��ا و 
حبیب م��رد بودن��د اما طبق آم��ار این 
بیم��اری را بیش��تر در زنان به خصوص 
زنان غیر جذاب  می توان مشاهده کرد .
ام��روزه در ایران این گون��ه افراد کم  
نیس��تند ب��ه خص��وص در مراکزی که 
اف��راد از هر دو جنس با هم مش��ارکت 

دارند .
   با توجه به نظام آموزش��ی ما جدی 

تری��ن برخورد پس��ران و دخت��ران را در 
دانش��گاه ها می توان ش��اهد بود. جایی 
که افراد پس از ۱2 سال نشست بر سر 
کالس با دختران و پس��رانی ش��بیه به 
خود حاال در رویارویی با هم قرار گرفته 
اند. ش��اید به دور از انتظار نباشد که در 
طرز ن��گاه یا رفتار همدیگر دچار س��وء 
تفاهم شده و فکرهای ناجور به سرشان 
بزند. ب��ا کمی پ��رس و ج��و و خواندن 
می ت��وان  روانشناس��ی  پرونده ه��ای 
س��وژه های زیادی از دختران دانشجو 
پیدا ک��رد که دچار این اختالل گش��ته 
و بعد از شکس��ت در ایجاد رابطه دچار  
بیماری های روانی بدتر از آن ش��ده اند. 
دختران��ی که ش��اید سرش��ان در الک 
خودش��ان بوده به امید آینده ایی روشن 
و شغلی مناسب راهی دانشگاه شده اند 
و تنها ه��دف آنها درس بوده اما حاال با 
بیماری س��ر می کنند که منجر می شود 

واحد ها را یکی پس از دیگری بیفتند. 
    تشخیص این بیماری و نشانه های 
آن کار بسیار سختی است زیرا این یک 

اختالل نادر اس��ت. عل��ت آن می تواند 
تش��خیص س��خت آن در فردی باشد 
که برای مش��اوره می آی��د، اگر تناقض 
برداش��ت های ف��رد و واقعی��ت موجود 

برای درمانگر روشن نباشد .
  اروتومانی��ا می تواند بط��ور ناگهانی 
آغ��از ش��ود و نش��انه های آن اغل��ب تا 

مدت ها وجود دارد.
   ای��ن بیم��اری گاه��ی خطرن��اک 
می ش��ود، زمان��ی ک��ه ف��رد مبت��ال به 
هذیان، فرد دیگری که می تواند همسر 
یا ش��ریک عاطفی عش��ق او باشد را به 
عن��وان مانعی بین خ��ود و او برای یک 
رابط��ه ج��دی بداند. نتیج��ه این تصور 
می تواند برای نفر س��وم خطراتی داشته 
باش��د. هذی��ان اروتومانیا در م��ردان با 

احتمال خطر بیشتر همراه است.
    در هر صورت این بیماری می تواند 
درم��ان ش��ود و مهم تری��ن روش های 
درمان آن درمان دارویی، روانشناسی و 
حتی بستری متناسب با هر بیمار است.                 
   در انته��ا می توان گف��ت اروتومانیا 
یک بیماری است که طرف فکر می کند 
هم��ه در ک��ف اوین��د و وقت��ی می رود 
جلوی دوربین خیلی زیبا تشریف دارد. 
نمون��ه بارز آن  در جمع فامیل، ش��وهر 
عمه های عزیز هستند، البته به شوهر 

عمه ها برنخورد .

منابع:
https://sepandjam.ir 
http://ioweb.ir 
https://fa.wikhttps
https://www.instagram.
com/p/CKMLPTdDVVk/
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— افرادی ک��ه قصد ورود 
به این رش��ته را دارند، باید 
داش��ته  ویژگی های��ی  چ��ه 

باشند ؟ 
مهارت ه��ای اطالعات��ی نظیر ش��ناخت 
پایگاه ه��ای اطالعاتی علمی، ش��ناخت 

ن��رم افزار ه��ا، ش��ناخت نح��وه خالصه 
س��ازی اطالعات، آش��نایی با شیوه های 
استفاده از ش��بکه های اجتماعی علمی، 
نرم افزار های دیداری س��ازی اطالعات، 
تسلط بر انواع روش های تحقیق در حوزه 

پزشکی و ...

 عالوه بر این مهارت ها باید از مهارت های 
ارتباطی نیز برخوردار باشند زیرا هنگامی 
که عضو یک تیم بالینی هستند، با تسلط 
بر زبان انگلیس��ی و اصطالحات پزشکی 
می توانن��د ب��ه خوب��ی منظور پزش��ک و 
دیگر اعضای تیم بالینی را متوجه ش��وند 

زهرا کاشفی 
دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

 )  clinical informationist(در راس��تای آش��نایی بیشتر با مبحث اطالع رسانی بالینی و دستیار اطالعات بالینی      
با جناب آقای ابوالفضل طاهری مصاحبه ای انجام دادم. در ابتدا جهت آشنایی شما با ایشان توضیحات مختصری 

را خدمت شما عرض می کنم :
      جناب آقای ابوالفضل طاهری دانش��جوی دکترای کتابداری و اطالع رس��انی پزش��کی  دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفهان هستند و در مقطع کارشناسی در این رشته در همین دانشگاه تحصیل کردند. ایشان در مقطع کارشناسی 
ارشد در رشته علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به تحصیل پرداختند. رساله دکترای ایشان 
درب��اره توس��عه ی پایگاه اطالعات��ی گزارش های موردی بالینی ایران می باش��د به زبان س��اده، پای��گاه اطالعاتی را 
طراحی کردند که از طریق آن، پزشکان می توانند به یافته ها و مقاالت کاربردی  درباره ی بیماری های پیچیده و نادر 

دسترسی یابند و همچنین می توانند مقاالت خود را برای این پایگاه ارسال کنند. 
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و اطالعات م��ورد نیاز آن ه��ا را در زمان 
مناس��ب پیدا کنند. کتاب��داراران و اطالع 
رس��انان پزش��کی در این مقط��ع از زمان 
بای��د بتوانند خدمات اطالع رس��انی را از 
هم تفکیک کنند. بخشی از  خدمات این 
رشته، بسیار و بسیار مورد نیاز محیط های 
بالینی وانجام پژوهش های حوزه پزشکی 
می باش��د، اما بخش دیگری از خدمات و 
درس های رش��ته که  اولویت کمتری در 
محیط این زمینه ها دارد) مانند فهرس��ت 

نویسی، رده بندی ( و ...  

— نقش دستیار اطالعات 
بالینی را در تیم های بالینی 

توضیح دهید .
مه��م تری��ن نق��ش آن، ارائ��ه اطالعات 
می باش��د. ب��رای ارائ��ه اطالع��ات بای��د 
مراحلی طی ش��ود از جمله:  تش��خیص 
نیاز، پیدا کردن اطالعات مناس��ب، ارائه 
اطالعات در قالبی متناس��ب ب��ا نیاز تیم 

 ) word ،powepoint  :بالینی ) مثل
دس��تیار اطالع��ات بالینی باید ش��ناخت 
از روش ه��ای علم��ی تحقی��ق  کامل��ی 
داش��ته باش��د و به خوبی با ان��واع مقاله 
و محل انتش��ار آن ها آش��نا باش��د. برای 
برگزاری جلس��ات آموزش��ی موث��ر برای 
دانشجویان پزش��کی برنامه ریزی کند و 
به آموزش پایگاه ه��ای اطالعاتی بپردازد 
تا دانشجوی پزش��کی بتواند به راحتی به 
اطالع��ات مورد نیاز خود دس��ت یابد. در 
انتهای پاس��خ به این س��وال الزم اس��ت 

خدمت ش��ما عرض کنم که به طور کلی 
نقش های دس��تیار اطالع��ات بالینی در 
تیم ه��ای بالینی عبارتند از:  ۱- همیاری 
در آموزش  2- همیاری در تصمیم گیری 

بالینی  ۳-همیاری در پژوهش  

— دستیار اطالعات بالینی 
چگونه به بیمار و خانواده ی 
وی اطالع��ات می دهد و از 
چه منابعی استفاده می کند 

؟
حقیقت��ًا بن��ده روی چگونگ��ی خدم��ات 
رسانی دس��تیار اطالعات بالینی به بیمار 
و خان��واده ی وی، پژوهش و یا کار عملی 
انجام ندادم و 2 سالی که در حوزه اطالع 
رس��انی بالینی در محیط بالینی کار کردم 
به بیماران خدمات اطالعاتی ارائه نکرده 
ام. به تعری��ف نظری دس��تیار اطالعات 
بالینی ب��ه معنای ارائه خدم��ات به انواع 
متخصصان بالینی، بیماران و پذیرندگان 
سالمت واقف هس��تم؛ اما از نظر عملی، 
معتق��دم ک��ه اگر اط��الع رس��ان بالینی 
بخواهد به بیمار و خانواده ی وی خدماتی 
ارائ��ه کند به نظرم از مس��یر کارکردی که 
باید داش��ته باشد منحرف شده است، زیرا 
اطالع رسان بالینی از دیدگاه من در عمل 
نمی تواند پاسخگوی جامعه مخاطبی به 
این گستردگی باشد. اگر بخواهیم الگوی 
درس��تی را برای اطالع رس��انی انتخاب 
کنی��م که کاربردی باش��د بهتر اس��ت به 
بخش��ی از این جامع��ه ی مخاطب، یعنی 

به تیم بالینی و پزش��کان خدمات را ارائه 
کنیم .

آم��وزش  زمین��ه ی  در   —
دس��تیار اطالع��ات بالین��ی 
چه اقداماتی صورت گرفته 

است ؟ 
حداقل در خصوص آموزش رس��می،  در 
اصفهان که اقدامی صورت نگرفته است. 
فقط تعدادی دانشجو در این زمینه تربیت 
ش��ده اند که در محی��ط بالینی به صورت 
تجربی خدماتی ارائ��ه کردند. آموزش در 
ای��ن زمینه به ص��ورت راهنمای��ی کردن 
انجام شده اس��ت به زبان ساده آموزشی 
که به صورت حضور در کالس و گذراندن 
واحد درسی یا برنامه مدون باشد، نداشته 

ایم .

— وضعی��ت این رش��ته در 
ای��ران و خ��ارج از کش��ور 

چگونه است ؟
آنچه که من در اس��تان اصفهان و ش��هر 
اصفهان مش��اهده کرده ام به این صورت 
اس��ت که ایده های اطالع رسانی بالینی 
در قال��ب اق��دام پژوهی دنبال می ش��ود 
مثاًل ایده ای توس��ط اس��اتید گروه پرورده 
می ش��ود؛ اس��اتیدی همانند آق��ای دکتر 
رحیم��ی، خانم دکت��ر زارع و جناب آقای 
دکتر پیم��ان ادیبی ) اس��تاد تم��ام گروه 
بیماری های گوارش و کبد(. س��پس ایده 
توس��ط دانش��جویان کارشناس��ی ارشد و 
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دکترای کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 
در قالب حضور یک تیم بالینی اجرا شود. 
طبیعتًا هدف اول این چنین طرح هایی، 
آش��نایی تیم های بالینی با مبحث اطالع 
رس��انی بالینی و دستیار اطالعات بالینی 
می باش��د. در سایر دانشگاه ها تا جایی که 
من اط��الع دارم به صورت پایان نامه نیز 
این مباحث دنبال می ش��وند. در دانشگاه 
علوم پزشکی بوشهر، آقای دکتر خسروی 
و در دانشگاه علوم پزشکی تهران، خانم 
دکتر شیخ ش��عاعی و در دانش��گاه علوم 
پزش��کی کرمان، خان��م دکت��ر اخوتی و 
در دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز، خانم 
دکتر زارع گاوگان��ی روی این مباحث کار 
می کنند. در س��ال ۱۳8۶ یا ۱۳8۷ آقای 
فرهاد ش��کرانه در تهران ب��رای اولین بار 
ای��ن طرح را اج��را کردن��د و الزم به ذکر 
است که در س��ال های قبل از آن، خانم 
دکترزارع گاوگانی در هند، روی این طرح 
) و ب��ه طور خاص اط��الع درمانی ( کار 

کردند .
در خارج از کش��ور مبحث اطالع رسانی 
بالینی ب��ه 2 صورت اجرا می ش��ود:  ۱- 
کتابخانه ه��ای بیمارس��تانی فقط محلی 
برای نگه��داری کتاب نیس��ت و کتابدار 
پزشکی در محیط بالینی به ارائه خدمات 
زی��ادی  مق��االت  تاکن��ون  می پ��ردازد. 
درب��اره طرح دس��تیار اطالع��ات بالینی 
در بیمارس��تان نوش��ته و اجرا شده است. 
تاریخ انتش��ار این مقاالت از سال ۱9۷۰ 

ت��ا 2۰2۰ می باش��د و ای��ن ط��رح در آن 
کشور ها به ثبات رسیده است. 2- تربیت 
متخصصان بالینی با هدف اطالع رسانی 
می باشد مثاًل فردی داروس��از با توجه به 
اطالعات و دانش��ی ک��ه در زمینه داروها 
دارد، در ای��ن زمینه اطالع��ات خود را با 
پزش��کان و گروه های هدف به اش��تراک 
می گذارد. ب��ر اس��اس گزارش ها، چنین 
طرح هایی در کشور هایی همانند آمریکا، 
اس��ترالیا و انگلس��تان که تاکی��د بر نظام 
س��المت یکپارچه دارند، اجرا شده است. 
البته بنده تجربه حض��ور در محیط های 
بالین��ی این کش��ور ها را نداش��ته ام و بر 
اس��اس مطالعه مقاالت علمی که داشته 

ام، این موارد را عرض می کنم .

زی��ر  کش��ور  در  آی��ا   —
ب��رای  الزم  س��اخت های 
گس��ترش این رش��ته مهیا 

است ؟ 
اگ��ر تعریف از زیر س��اخت این باش��د که 
نیروی انس��انی وجود داش��ته باشد، بله، 
حداقل ۵ یا ۶ نفر متخصص در این زمینه 
در اصفهان داریم اما به لحاظ سازمانی و 

قوانین اجرایی هنوز ضعیف هستیم .

چ��ه  حاض��ر،  ح��ال  در   —
چالش هایی بر سر راه این 

رشته وجود دارد ؟ 
این رشته هنوز در مقطع کارشناسی ارشد 

تاسیس نشده  اس��ت و علت آن را باید از 
مدیر گروه ها و بورد تخصصی کتابداری و 
اطالع رسانی پزشکی و استادان نام برده 

جویا شد .
الزم به ذکر است که آقای دکتر هاشمیان 
در رساله دکترای خود  روی تدوین برنامه 
درس��ی یا گرای��ش اینفورمیشنیس��ت ) یا 
همان:  دس��تیار اطالعات��ی ( بالینی در 
مقطع کارشناس��ی ارش��د کار کردند و به 
خوبی توضیح داده اند که  دانشجو باید در 
این مقطع چه محتوایی را آموزش ببیند .

— حرف پایانی ...
امی��دوارم که ب��ه زودی جامع��ه بتواند از 
خدمات اطالع رس��انی بالین��ی بهره مند 
شود و شناخت بهتری از این رشته داشته 

باشد .

از جن��اب آق��ای طاه��ری ب��رای زمانی 
ک��ه به ای��ن مصاحبه اختص��اص دادند، 
سپاسگزارم و از درگاه خداوند منان برای 
ایشان س��المتی و موفیقت روز افزون را 

خواهانم 
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کتابخانه کوکرین از سری درگاه های پزشکی مبتنی بر شواهد 
اس��ت که مجموعه ای مس��تقل با کیفیت باال از شواهد بالینی را 
دارا می باشد. این کتابخانه دارای بخش های مخلتفی می باشد. 

این بخش ها به شرح زیر است.

1. پایگاه های داده مرورهای سیستماتیک کوکرین
این پایگاه ش��امل مرور های سیستماتیک هست که با بررسی 
ای��ن دیتا بیس امکان بررس��ی مق��االت م��روری و پروتکل های 
منتشر شده فراهم می شود. این مقاالت در تصمیم گیری بالینی 

دارای باالترین کیفیت هستند. 

2. بخ��ش رجیس��تری کارآزمایی ه��ای بالینی کنترل 
شده 

در این بخش امکان رجیستری مقاالت کارآزمایی بالینی کنترل 
ش��ده وجود دارد. این بخش عالوه بر اطالعات کتابشناختی در 
بسیاری از موارد چکیده مقاالت را نیز در دسترس قرار می دهد. 

3. پاسخ های بالینی برای پرسش های کوکرین

این بخش شامل پاسخ هایی برای پرسش های بالینی است که 
جواب های کوتاه و کاربرپسندی را ارائه می دهد. دیتای این جواب 
ه��ا، مقاالت مروری نظام مندی هس��تند ک��ه در پایگاه کوکرین 

وجود دارند و مبنای تصمیم گیری متخصصان می باشند. 

4. مجموعه های خاص
ای��ن بخش ش��امل محتواهایی خ��اص و کارب��ردی در مورد 
برخی موضوعات هس��تند که از طریق این بخش قابل دسترسی 

هستند. 

سیس��تم های  ب��ه  مرب��وط  ش��واهد  بخش ه��ای   .5
بهداش��تی، اجتماع��ی و Epistemonikos در بخ��ش 

more در صفحه اصلی نمایش نتایج جستجو
Epistemonikos یک��ی از پایگاه ه��ای پزش��کی مبتنی بر 
شواهد اس��ت که مقاالت مروری نظام مند آن از طریق کوکرین 

قابل جستجو می باشد. 

6. س��رمقاله ها، شامل سرمقاله های منتشر شده در 
موضوعات مختلف اس��ت که در صفحه اصلی و همین 

کتابخانه کوکرین: 
Cochrane library

امیرمحمد مظفری
کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3

11تصویر 4

طور صفحه نمایش نتایج جس��تجو قابل دس��ترس 
است.

انواع جستجو:

جستجوی ساده: از طریق صفحه اصلی قابل دسترس 
است و محدود گر های آن در تصویر 1 مشخص است.

محیط جستجوی س��اده از طریق تصویر 2 قابل مشاهده 
است

بازیاب��ی از طریق توروق: در این بخش با کلیک روی 
ه��ر موضوع امکان مش��اهده مقاالت اون ح��وزه موضوعی 
می باشد. لیست موضوعات از طریق تصویر 3 قابل مشاهده 
است. امکان دسترسی به محیط توروق نیز در تصویر 2 قابل 
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تصویر 5

12

مشاهده است.
جستجوی پیش��رفته: دسترسی به این محیط جستجو از 
طریق تصویر 2 قابل مش��اهده اس��ت. محیط بخش جستجوی 
پیش��رفته در تصویر 4 قابل مش��اهده اس��ت. همین طور امکان 

دسرس��ی به محیط جس��تجوی مدیر، محیط جستجوی مش و 
پیکو نیز در تصویر 4 قابل مشاهده است. این محیط ها به ترتیب 

در تصاویر 5 و 6 و 7 قابل مشاهده هستند. 
نکات جس��تجو: ام��کان اس��تفاده از عملگر های منطقی 

تصویر6

تصویر7
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شامل AND, OR, NOT و همین طور عملگر های مجاورتی 
ش��امل NEAR, NEXT وج��ود دارد. الزم ب��ه ذکر اس��ت که 
عملگ��ر AND  زمانی ک��ه بین دو کلم��ه یا عبارت ق��رار گیرد، 
مقاالت��ی را م��ی آورد که هر دو کلم��ه درآن مقال��ه در فیلد هایی 
 OR که مد نظر جس��تجوگر هس��ت، وجود داش��ته باشد. عمگر
نی��ز مقاالت��ی را می آورد که یک��ی یا هر دو کلم��ه درآن مقاله در 
فیلد هایی که مد نظر جس��تجوگر هس��ت، وجود داش��ته باشد. و 
عملگ��ر NOT مقاالتی را می آورد که کلم��ه اول در مقاله وجود 
داشته باشد ولی کلمه دوم نباشد. همچنین امکان استفاده از "" 

 برای جستجوی عبارتی وجود دارد. 
عملگ��ر NEAR وقتی بی��ن دو کلمه قرار گی��رد، مقاالتی را 
خواهان است که در نزدیکترین فاصله نسبت به یکدیگر در یک 
خط باش��ند. حال اگر به فیلد خاصی همچون عنوان، چکیده و 
کلید واژه محدود ش��ود، بازه بررس��ی آن در همین فیلد هاست. 
عملگر NEXT نیز مقاالتی را خواهان اس��ت که در نزدیکترین 
فاصله نس��بت ب��ه یکدیگر در ی��ک پاراگراف باش��ند. در محیط 
جستجوی ساده، پیشرفته و مدیر امکان استفاده از این عملگر ها 
وجود دارد. جستجوی پیشرفته امکان ایجاد چندین الیه جستجو 
را فراهم می کند و پس تعریف اس��تراتژی جستجو میتوان نتایج 

را فراخوان کرد.
جس��تجوی مدی��ر: در ای��ن بخ��ش امکان جس��تجو های 
مختلف و ترکیب اس��تراتژی های جس��تجو با یکدیگر اس��ت به 
شکلی که امکان مشاهده نتایج هر جستجو و همین طور امکان 
مشاهده نتایج ترکیب استراتژی های جستجو وجود داشته باشد. 

برای فهم بهتر به تصویر 8 نگاه کنید.

جس��تجوی م��ش: در تصوی��ر 6 مش��خص اس��ت ک��ه با 
جس��تجوی یک کلمه تمامی مترادف های آن شناسایی می شود. 
همی��ن طور واژه مش، متراف هایی ک��ه برای آن در مش تعریف 
ش��ده و شاخه و زیر شاخه هایی که این اصالح در آنها قرار گرفته 
است. حتی امکان محدود کردن به یک شاخه یا همه شاخه های 
موضوع��ی که اصطالح در آن قرار گرفته وج��ود دارد. یا این که 
تنها در مش ترم ها جستجو کند و از شاخه های موضوعی تعریف 
شده در ساختار درختی مش استفاده نکند. گزینه های مربوط به 

این بخش در تصویر 6 مشخص می باشند. 
جس��تجوی پیک��و: در این بخش امکان جس��تجوی چهار 
عنصر پیکو ش��امل جامعه مورد مطالعه یا مش��کل مورد بررسی، 
مداخله، مقایس��ه و خروجی  که معادل انگلیس��ی آنها به ترتیب: 
 population/ problem, intervention, comparison,
out come می باش��د. بر خالف ش��کل مرس��وم این ش��کل از 
جستجو، هر اصالح وارد میشود و بعد در کنار فیلد عناصر 4 گانه 
متناس��ب با واژه مشخص می شوند و میتوان آنها را انتخاب کرد. 
اگر کلمه ای ش��امل یکی یا چند تا از عناصر باش��د، فقط همان 

عناصر نمایش داده می شوند. 
https:// امکان دسترس��ی به پایگاه کوکرین از طریق لینک
www.cochranelibrary.com/about/about-

cochrane-library می باشد. 

تصویر8
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— لطف�ا درب�اره انجمن کتاب�داری و اطالع 
رس�انی پزش�کی ایران هر توضیحی که الزم 

می دانید، بفرمایید.
انجمن کتابداری و اطالع رس��انی پزش��کی ایران، انجمنی 
علمی اس��ت که در سال ۱۳۷۴ تاسیس شد، سپس عده ای 
از پیشکس��وتان این انجمن را تش��کیل دادند و هر 2 س��ال 
یکبار با برگ��زاری انتخابات، هیئت مدیره انتخاب می ش��د. 
ت��ا حدود ده��ه 8۰ این انجم��ن به فعالیت های خ��ود ادامه 
داد ام��ا ب��ه دلیل مش��کالتی نظیر اختالف��ات بین اعضای 
هیئ��ت مدیره یا عدم اس��تقبال جامعه کتابداری پزش��کی از 
این انجمن، فعالیت های آن کمتر ش��د و عماًل انجمن غیر 
فعال ش��د. از سال ۱۳9۵  پیگیری هایی  انجام شد که 2 ماه 
پیش، با تاس��یس مجدد این انجمن موافقت کردند. انجمن 
کتابداری و اطالع رس��انی پزش��کی طبق اساسنامه ای که 
دارد، اقدامات��ی را در جه��ت ترویج علم کتاب��داری و اطالع 
رسانی پزشکی و چگونگی خدمات رسانی کتابداران پزشکی 
به جامعه ه��دف، انجام خواهد داد و با برگزاری نشس��ت ها 
و همایش ه��ا و کارگاه های الزم می کوش��د تا بین حوزه های 

زهرا کاشفی
دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

انجمن کتابداری و 
اطالع رسانی پزشکی ایران 

)مصاحبه 

چن��د ماه پیش، خبر راه اندازی مج��دد انجمن کتابداری و 
اطالع رسانی پزشکی ایران، دانشجویان، اساتید و فعاالن این حوزه  

را دلگرمی بخشید. 
برای کس��ب اطالعات بیش��تر در این باره، با استاد گرامی، جناب 
آقای احمد پاپی مصاحبه کردم. در ابتدا جهت آشنایی شما با ایشان 

توضیحات مختصری را خدمت شما عرض می کنم :
جن��اب آقای احم��د پاپی دانش��جوی دکت��رای کتابداری 
و اطالع رس��انی پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران هستند 
و ب��ه زودی از پایان نام��ه خود دفاع خواهند کرد. ایش��ان در مقطع 
کارشناس��ی همین رشته در دانش��گاه علوم تهران تحصیل کردند و 
در مقطع کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
به تحصیل پرداختند. ایش��ان در س��ال ۱۳۷2 در دانشکده مدیریت 
و اطالع رسانی پزشکی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان 
مسئول راه اندازی کتابخانه این دانشکده و گروه کتابداری و اطالع 
رس��انی پزشکی، کار  خود را ش��روع کردند. از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳9۴ 
مدیر گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی بودند و دوره کارشناسی 
ارشد و دکترای کتابداری و اطالع رسانی پزشکی را در این دانشگاه 

تاسیس کردند.
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مختلف کتابداری و اطالع رسانی پزشکی و 
جامعه پزشکی ارتباط برقرار کند و مطالبات 
علمی خود را از سازمان های دولتی مربوطه 
پیگی��ری کند. در هر حرف��ه ای 2 تا انجمن 
وج��ود دارد:  ۱– انجم��ن علمی   2– انجمن 

حرفه ای 
معمواًل انجمن علمی در زمینه های گسترش 
و ترویج و نوآوری  در  آن حوزه فعالیت می کند 
ولی در ارتباط با مسائل شغلی و توسعه آن در 
جامعه، انجمن حرف��ه ای باید پیگیری های 
الزم را انجام دهد. عمدتًا انجمن های علمی 
در وزارت بهداش��ت ی��ا وزارت علوم تصویب 
می ش��وند ولی انجمن های حرفه ای بیشتر 
به وزارت کش��ور و امور اس��تخدامی مربوط 
می ش��وند .انجمن علمی کتابداری و اطالع 
رسانی پزشکی قرار است به زودی شروع به 

کار کند.
— انجم�ن علم�ی کتابداری و 
اطالع رسانی پزشکی شامل چه 

کمیته هایی می باشد ؟
۱– کمیته عضویت  2– کمیته انتش��ارات  ۳– 

کمیته همایش ها
۴– کمیته آموزش  ۵– کمیته روابط بین الملل
فعالیت ه��ای کمیت��ه آم��وزش عبارتند از:  
برگ��زاری آموزش های ضم��ن خدمت برای 
کتاب��داران پزش��کی و اس��اتید این رش��ته، 

بازبینی سرفصل های آموزشی 
— ای�ن انجم�ن ب�رای تغیی�ر 
محت�وای قدیمی س�رفصل های 
مقاطع  در  وی�ژه  به  آموزش�ی 
از  یکی  ک�ه  تکمیلی،  تحصیالت 
مشکالت اساس�ی رشته محسوب 

می شود، چه برنامه ای دارد ؟
تغیی��ر  راس��تای  در  انجم��ن  گذش��ته،  در 
س��رفصل های آموزشی تالش کرد و تا االن 
س��رفصل های کتاب��داری و اطالع رس��انی 

،2 ب��ار تغییر کرده اند اما در حوزه پزش��کی 
االن م��ا، در چهارمین س��الی هس��تیم که 
سرفصل های جدید آموزش داده می شوند و 
الزم اس��ت طی 2 دوره بررسی کنیم که این 
تغییرات چه مزایا و معایبی به همراه داش��ته 
ان��د. در ح��وزه کتاب��داری و اطالع رس��انی 
پزش��کی ما با 2 مبحث روبه رو هستیم:  ۱–
کتابداری و اطالع رس��انی پزشکی عمومی    
2– کتابداری و اطالع رسانی پزشکی بالینی 
برای اولین بار ما در دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان، گرایش دستیار اطالعات بالینی را 
پیشنهاد کردیم و پیگیری های الزم را انجام 
دادیم، امیدوارم که راه اندازی این رش��ته در 

مقطع کارشناسی تصویب شود. 
آموزش��ی  س��رفصل های  ک��ه  اس��ت  الزم 
مقطع کارشناس��ی ارشد و دکترای کتابداری 
و اط��الع رس��انی پزش��کی، تغیی��ر کن��د و 
س��رفصل های گرایش اطالع رسانی بالینی 
تهیه ش��ود و بعدا باید سرفصل های جدید را 

ارزیابی کرده و کمبود ها را برطرف کنیم. 
— برای امنیت شغلی کتابداران 
پزشکی چه اقداماتی قرار است، 

صورت پذیرد ؟
انمجن حرفه ای باید در جهت امنیت شغلی 
کتابداران پزشکی بکوشد. باید دانشجویانی 
توانمند تربیت کنیم که پاسخگوی نیازهای 
جامع��ه ه��دف باش��ند و در این ص��ورت به 
درس��تی از وجود کتابداران پزشکی استفاده 
خواهد شد. اخالق حرفه ای ما حکم می کند 
ک��ه خودم��ان را در محیط کار، ب��ه نحوی 

مطلوب نشان دهیم .
نظ��ام اطالع رس��انی مل��ی، یک��ی دیگر از 
مواردی اس��ت ک��ه می تواند امنیت ش��غلی 
کتابداران پزش��کی را تامین کند. متاس��فانه 
این نظام اطالع رسانی در ایران وجود ندارد. 
در اواخ��ر دهه ۷۰ و اوایل ده��ه 8۰، طرح 

نظام اطالع رس��انی مل��ی از طرف کتابخانه 
مل��ی به دولت وقت ) دول��ت آقای خاتمی ( 
ارائ��ه ش��د. بالفاصله دولت ای��ن طرح را به 
مجل��س اعالم کرد اما به دلیل اختالف بین 
دولت و مجلس و  طرح نظام اطالع رسانی 
ملی، مبانی خیلی محکمی نداشت، تصویب 
نش��د. انجم��ن علم��ی کتاب��داری و اطالع 
رس��انی پزش��کی نی��ز می تواند در راس��تای 
امنیت ش��غلی کتابداران پزشکی بکوشد اما 
باید توجه داش��ت که یک دست صدا ندارد و 
س��ایر نهادها نیز باید در این جهت اقدامات 

الزم را انجام دهند. 
— آی�ا این انجمن ب�رای آگاه 

کردن جامع�ه ایرانی از اهمیت 
پزش�کی  کتاب�داران  نق�ش 

برنامه ای دارد ؟
ای��ن انجم��ن باید بی��ن کتابداران پزش��کی 
و جامع��ه ه��دف ارتباط برقرار کن��د  و نقش 
کتابداران پزش��کی در بخش های مربوطه، 
به خوبی برای جامعه هدف جا انداخته شود. 
باید بین اعضای جامعه کتابداری پزش��کی 
نی��ز ارتب��اط خوبی برق��رار باش��د، منظور از 
جامعه کتابداری پزشکی، اساتید این رشته، 
ف��ارغ التحصی��الن و دانش��جویان مقاطع 

مختلف این رشته می باشد .
— حرف پایانی ...

ه��ر کس��ی بای��د ب��ه س��هم خ��ود، انجمن 
کتابداری و اطالع رس��انی پزشکی را کمک 
کند تا این انجمن بتواند فعالیت های خود را 

به درستی انجام دهد .

از جن��اب آقای پاپی ب��رای زمانی که به این 
مصاحبه اختصاص دادند بسیار سپاسگزارم 
و از درگاه خداون��د رحم��ان ب��رای ایش��ان 

سالمتی و موفقیت روزافزون را خواهانم .
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هیچ گاه ی��ادم نمی رود روزهای اول ترم یک کارشناس��ی 

را ک��ه درس مبان��ی کامپیوت��ر داش��تیم و م��ن حتی کیس 

کامپیوت��ر را لمس نکرده بودم. با گذش��ت زمان و با توجه به 

درس های رشته بنده و س��ایر هم رشته ای هایمان توانستیم  

در تای��پ کردن و مهارت های ابتدایی ICDL صاحب تجربه 

و مه��ارت ش��ویم اما از هم��ان ابتدا برایم س��وال بود که چرا 

برخ��ی درس ها بای��د خوانده ش��ود. مث��اًل درس کتابداری و 

کتابخانه، صنعت چاپ و مانند آنها. همواره این س��وال برایم 

وجود داشت که این درس ها چه تاجی بر سر جامعه مخاطب 

می گ��ذارد. آن زمان متوجه نبودم ولی بعدا متوجه ش��دم که 

بایستی ما نیاز جامعه مخاطب ) در گرایش کتابداری پزشکی 

شامل پزشکان، اتند، فلوش��یپ ها، رزیدنت ها، دانشجویان 

پزش��کی عمومی، ذینفعان رشته های مختلف دانشگاه علوم 

پزش��کی، کارمندان( را بشناسیم و بر اس��اس نیاز آنها اقدام 

کنیم. منظور از نیاز ،نیاز های اطالعاتی اس��ت که کتابداران 

توان برطرف ک��ردن آنها را دارند. از جمله این نیاز ها می توان 

جستجو در پایگاه های داده بالینی و غیر بالینی در مطالعات 

مختلف، یافتن مج��الت معتبر و ترجیحاً مجالتی که هزینه 

انتش��ار دریافت نمی کنند، شناس��ایی ن��رم افزار های معتبر 

سرقت ادبی و نحوه دسترسی به آنها و مانند آن را اشاره کرد. 

ما در این چند سال چقدر از این مباحث را کار کردیم ؟

شاید بتوان گفت: نصف

چقدر مهارت علمی در بافت عینی داریم ؟ 

به جرات می توان گفت:  صفر

میدانید چرا ؟ چون وظیفه مدیر گروه و گروه آموزشی است 

که فضایی برای دانش��جویان آماده کنن��د که عماًل با جامعه 

مخاطب رو به رو ش��وند. این نکته درس��ت اس��ت که کتابدار 

باید کتاب مورد نظر مراجعه کننده را به او بدهد، سازماندهی 

مناب��ع را بدان��د و انج��ام دهد و بس��یاری از کاره��ای روتین 

کتابداری. اما فضای خدمات اطالع رس��انی نباید محدود به 

این کارهای ساده شود. اگر به همین منوال پیش برود تعداد 

بیکاران رشته کتابداری افزون خواهد شد .

بایس��تی کتابدارانی ماهر در بسیاری از حوزه ها تربیت کرد 

که بخش اعظم آن مرتبط با گروه کتابداری و بورد کتابداری 

در کش��ور اس��ت، انش��االله با یاری خدا و همت مس��ئوالن، 

دانشجویان با مهارت تربیت شوند.

چالش های 
آموزش 
کتابداری 
پزشکی

سخنان یک فارغ التحصیل ارشد بعد از ۷ سال تحصیل در رشته کتابداری پزشکی

 امیرمحمد مظفری

کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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دانش��مندان  گذش��ته،  ده��ه   ط��ی  
نش��ان داده اند که سیس��تم ایمنی جنین 
خیل��ی زودت��ر از آنچ��ه در ابت��دا تص��ور 
می شد، فعال می ش��ود اما اینکه چه نوع 
آنتی ژن هایی س��لول های ایمن��ی نوپا را 
تربی��ت می کنند و اینک��ه چگونه این امر 
بر رشد بعدی تأثیر می گذارد، هنوز سوال 
برانگیز است. در مطالعه ای که اول ژوئن 
در رابطه با س��لول منتش��ر شد، محققان 
تش��خیص دادند که جنین های انس��ان 
در س��ه ماهه دوم باکتری های زنده را در 
بافت های سراس��ر بدن خ��ود نگهداری 
می کنند که می توانند سلول های T جنین 

را فعال کنند.
در این مقاله شواهدی ارائه شده است 
که ن��ه تنها وجود میکروبی در رحم، بلکه 
برای آموزش سیس��تم ایمن��ی جنین در 
حال رش��د به ویژه س��لول های T حافظه 
مهم اس��ت  که پ��س از آن ب��رای آماده 
سازی نوزاد برای مقابله با قرار گرفتن در 
معرض آنتی ژنیک اضافی  و میکروبی و 

بیماری زایی عفونی مهم هستند.
Indira Mysorekar زیست شناس 

از دانشکده پزش��کی دانشگاه واشنگتن، 
اظهار نظر کرد که، نویس��نده تفسیری در 
م��ورد مطالعه جدیدی در رابطه با س��لول 
اس��ت. "این از مطالعات دیگری که اخیرًا 
ارائه شده است و از قرار گرفتن در معرض 
رحم و آم��وزش ]ایمنی[ جنی��ن در رحم 

است، پشتیبانی می کند."
ایمونولوژیس��ت   ،2017 س��ال  در 
 A * STAR از   Florent Ginhoux
در س��نگاپور و همکارانش نش��ان دادند 
که سیس��تم ایمنی جنین تا سه ماهه دوم 
بارداری ،عملیاتی اس��ت "به نظر می رسد 
که سیس��تم ایمنی جنین به سرعت و در 

اوایل کار می کند. "
وی افزود: این یافته ها برخالف تصور 
دیرین��ه ای ب��ود که م��ی گوید: ن��وزادان 
هنگام تول��د اولین چال��ش ایمنی بزرگ 
خود را دریافت می کنند و از دنیای خارج 

با میکروبیوم واژن تماس می گیرند. 
در حال��ی که کار گروه های دیگر ظاهر 
س��ه ماهه دوم سیس��تم ایمن��ی جنین را 
تأیید کرده اس��ت، هنوز مشخص نیست 
ک��ه آنت��ی ژن ه��ای س��لول های ایمنی 
جنین چیس��ت. برای پاسخ به این سوال، 

Ginhoux ب��ار دیگ��ر ب��ا ج��ری چان و 
س��الواتور آلبان��ی از دانش��کده پزش��کی 
Duke-NUS در سنگاپور و نائومی مك 

* A گاورن، فوق دکترا سابق در
 STAR ک��ه ه��م اکنون آزمایش��گاه 
خود را در دانش��گاه کمبریج انگلس��تان 
اداره می کند، هم��کاری کرد. محققان با 
استفاده از توالی RNA ریبوزومی S16 بر 
روی بافتهای مختلف جنین و جفت - که 
از س��قط جنین در سه ماهه دوم به دست 
آمده است - نشان دادند که در میانه های 
روده، ریه ها و پوس��ت جنین و همچنین 
جف��ت اث��ری از میکروب ها وج��ود دارد. 
محققان برای رد  آلودگی به عنوان منبع 
DNA باکتریای��ی، نمونه های جنینی را 
 Weizmann ب��رای همکاران موسس��ه
در اسرائیل ارس��ال کردند، وی همچنین 
ش��واهدی از DNA باکتریای��ی را یافت. 
این تیم همچنین کنترل های بی شماری 
را ترتی��ب داد از جمل��ه: بافرهای��ی ک��ه 
برای تمی��ز کردن ابزارها در بیمارس��تان 
و آزمایش��گاه استفاده می ش��ود؛ و دست 
محققانی ک��ه نمونه های جنین را کنترل 
کرده ویا  هر س��طحی که ممکن اس��ت  

آموزگاران پروکاریوتی
 ساجده رضا زاده

دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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ب��ا بافت جنی��ن تماس پیدا ک��رده و تمام 
معرف های��ی که برای اس��تخراج و توالی 

DNA استفاده شده است می زداید.
این تیم با مقایسه سیگنال های کنترل 
ش��ده ب��ا عالئ��م موج��ود در بافت های 
جنین، ی��ک عالمت ژنتیک��ی مربوط به 
میکروب های خ��اص موجود در جنین را 
کردند. Ginhoux می گوید:  شناس��ایی 
"این سیگنال زیس��ت توده کم است، اما 

بعید است نویز باشد."
باکتری ه��ای  تی��م  ای��ن  همچنی��ن 
زن��ده را از باف��ت جنی��ن، از جمله برخی  
گ��روه  در  ک��ه  خ��اص،  میکروب ه��ای 
کنترل یافت نشد پرورش داد. سپس آنها 
روده های جنینی - بافتی که شواهدی از 
بزرگترین جامعه میکروبی، جدا از پوست 
را نش��ان داد- برای اسکن میکروسکوپ 
الکترونی تهی��ه کردند. بافت روده از یک 
جنی��ن در 10 هفته تخمین زده ش��ده از 
بارداری و سه جنین  در 14 هفته تخمین 
زده ش��ده از بارداری آمده است "با کمال 
تعج��ب، م��ا می توانیم میکروب ه��ا را در 
روده جنین ه��ای 14 هفته ای پیدا کنیم، 
ام��ا در ک��ودک 10 هفته ای نم��ی توان 
 Ginhoux .ای��ن میکروب ه��ا را یاف��ت
می گوی��د: باکتری ها ،روده را پس از یک 

مرحله خاص از رش��د، استعمار می کنند. 
این باکتری ها فقط در مناطق خاصی در 
لومن روده واقع شده اند، در ساختارهایی 
که به نظر می رس��د به موزی��ن، ماده ای 
مانند موکوس آزاد شده توسط سلول های 

اپیتلیال، پیوند دارند.
س��رانجام، محقق��ان نش��ان دادند که 
برخی از گونه های باکتریایی که در جنین 
 T یافت می ش��ود، می توانند س��لول های
حافظه جدا شده از بافت های جنین را در 
سیستم درونکش��تگاهی که برای نظارت 
 T بر فعال س��ازی و گسترش سلول های
 Ginhoux .طراحی کرده اند، فعال کنند
توضی��ح می دهد: "س��لول های T که در 
بافت ما فعال می شوند، احتمااًل برخی از 
آنها آموزش داده شده اند یا برای پاسخ به 
میکروب های جدا شده ،فعال شده اند." 
یافته ها نش��ان می دهد ک��ه میکروب ها 
یکی از عواملی هس��تند که در رشد اولیه 
ایمنی انس��ان نقش دارند و "ممکن است 
پای��ه ای برای س��المتی و ایمن��ی مادام 

العمر انسان باشد."
دونا فاربر، ایمونولوژیس��ت از دانشگاه 
کلمبی��ا که در این مطالعه ش��رکت نکرده 
اس��ت، می گوید: "بس��یار جالب است که 
تصور کنی��د در معرض ابت��ال به باکتری 

قرار دارید و سپس او می پرسد ؛ سوال این 
است که این باکتری ها از کجا آمده اند؟" 
گینهو این موضوع که "انتقال عمودی 
ارگانیسم های میکروبی از مادر به کودک 
مکانیس��م کاماًل ناش��ناخته ای است." را 
تایی��د می کند و می گوید: "ارتباط و تبادل  
زی��ادی بین م��ادر و جنین در طی رش��د 

وجود دارد."
به گفته میس��ورکار، س��وال  دیگر این 
اس��ت که مواجهه رح��م ب��ا میکروب ها 
چگون��ه ب��ر رش��د ایمن��ی جنی��ن تأثی��ر 

می گذارد.
"چه س��یگنال هایی توسط سلول های 
ایمن��ی جنین��ی ک��ه ش��روع ب��ه آموزش 
می کنن��د، ح��س می ش��وند ی��ا دریافت 

می شوند؟
او می پرس��د. ای��ن کار "زمین��ه را ب��از 
می کن��د و تأکی��د می کن��د که س��واالت 

زیادی برای حل وجود دارد."
منبع:

https://www.the-scientist.

com/news-opinion/microbes-in-

human-fetuses-spur-immune-

68846-development



او
ی ژ

نگ
ره

ی ف
لم

ه ع
ری

ش
ن

14
00

یز 
پای

 /
 7

ره 
ـــا

شمـ
  

19

مقدمه: 

 مارتیغ��ال ی��ا خار مریم گیاهی اس��ت 
مدیترانه ای ک��ه در طول رویش به هوای 
گرم و آفتاب فراوانی نیاز دارد. این گیاه به 
حالت خ��ودرو در کنار جاده های متروکه، 
اراض��ی بای��ر و حاش��یه های زمین های 
زراع��ی می روید. قس��مت مورد اس��تفاده 
برای مص��ارف دارویی در ای��ن گیاه میوه 
)دانه( اس��ت. مواد موث��ره دانه های گیاه  
مارتیغال از نوع فالونوگینان هس��تند که 
این مواد 5/1 تا 3% وزن دانه را تش��کیل 
می ده��د. در میوه ه��ا ی��ا بذر ه��ای گیله 
مارتیغ��ال فالونوید ه��ای مختلف وجود 
دارد که به مجموعه آنها سیلیمارین گفته 
می شود از مواد موثره بذر های رسیده این 
گیاه ب��رای معالجه ی بیماری های کبدی 

و پیش��گیری های س��رطان کبد استفاده 
می شود.

گیاه شناسی :

از خان��واده کاس��نی گیاه��ان دارویی 
علفی و یکس��اله می باشد، برگ های این 
گی��اه بزرگ با کناره های منقس��م، دندانه 
دار، خار دار به رنگ س��بز ش��فاف است. 
برگ ها پهن ش��کننده در اوایل رشد خود 
به شکل رزت روی زمین قرار دارد دمبرگ 
بلند بیضوی ش��کل وجود لکه های سبز 
رن��گ کلروفیل دار و س��فید رنگ و بر اثر 
ایجاد فضای بین سلول های کلروفیل دار 
مزوفیل ایجاد ش��ده به ظاهر برگ حالتی 
ش��بیه به س��نگ مرمر می ده��د که این 
خصوصیت باعث سهولت و تشخیص آن 

از گیاهان دیگری از این تیره می گردد.

کاشت :

ای��ن گیاه در ه��ر نوع خ��اک می توان 
کش��ت کرد  خاک ش��نی ب��رای این گیاه 
باع��ث کاهش  مناس��ب نیس��ت چ��ون 
عملکرد می ش��ود به س��له خاک حساس 
اس��ت و در دم��ای 8 تا 10 س��انتی گراد 
جوانه می زند برای جوانه زنی بذر بین 18 
تا 20 درجه اس��ت در منطقه ی گرمس��یر 
زم��ان جوانه زن��ی این گیاه ه��م زمان با 
ش��روع ب��اران و آبان و آذر می باش��د و در 
اواخ��ر اردیبهش��ت تقریبا تم��ام دانه ها را  

تولید کرده و خشک می شود

داشت:

1(آبی��اری:  گیاه��ی مدیتران��ه که در 
ط��ول روی��ش ب��ه ه��وای گ��رم و آفتاب 

گیاه مارتیغال
امیرحسین رضا زاده 

کارشناسی ارشد تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
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ف��راوان نیاز دارد. ای��ن گیاه تحمل خوبی 
به خشکی و شوری و باران دارد. بارندگی 
اندک حدود 240 میلی متر  فرجه زندگی 
به پایان می رس��د. می توان به صورت دیم 
کشت کرد مثل مناطق خورستان، فارس 
و در ش��رایط آب و هوایی یاد شده  کشت 
امکان پذیر اس��ت و آبی��اری منظم باعث 

عملکرد بهتر گیاه می شود
2( کود دهی:  گیاهی کم توقع اس��ت 
نی��از غذای��ی این گیاه نس��بت ب��ه دیگر 
گیاهان زراعی کم بوده، در خاک ش��نی 
نم��ی تواند عملکرد خوبی داش��ته باش��د 
ب��ه خاطر این که گیاه م��واد آلی و معدنی 
ندارد، کمیت و کیفی��ت کاهش می یابد. 
از لحاظ عملکرد بذر، سیلی مارین سیلی 
بین نسبت کود نیتروژن 100کیلو، فسفر 
10کیلو گ��رم و 50 کیلو گرم پتاس��یم به 

دست می آید .
3( کنت��رل آف��ات، بیماری ه��ا و علف 
هرز:  علف های هرز ق��درت رقابتی زیاد 
ب��ا این گیاه را ندارد چرا که برگ های رزت 
ای��ن گیاه می تواند به خوبی س��طح زمین 
را بپوش��اند. اما چنانچه ش��رایط کشت به 
گونه ای باشد که بوته ها تنگ باشد یا رشد 
برگ های رزت کم باش��د، علف های هرز 
می تواند عملکرد  محصول را کاهش داده 
و از طرف��ی بذر آنها ب��ا بذر های مارتیغال 
مخلوط می ش��ود کیفیت کاهش می یابد. 
بذر ها 8 تا 10روز س��بز شده و  زمانی که 
گیاه به چهار تا پنچ برگی رس��ید در سطح 
کوچ��ک، علف ه��ای هرز بی��ن ردیف با 
دست وجین کاری شده  و در سطح بزرگ 
از وس��یله ای به ن��ام کلتیواتور اس��تفاده 

می شود.

برداشت

مهم ترین مش��کل  
ریزش دانه رسیده آن 
اس��ت. برای برداشت 
مناس��ب،  زم��ان  در 
شرایط آن باید مناسب 
باشد و افزودن بر آن، 
50% دانه ها توسط باد 
ری��زش پی��دا می کند. 
ن��کات مهم  از  یک��ی 
این  برداشت  زمان  در 
اس��ت اگر برداشت به 
موق��ع ص��ورت نگیرد 
دانه ها به علت داشتن 
ب��اد  توس��ط  پاب��وس 

پراکنده می شود و برداشت این محصول 
بس��یار س��خت و کن��د و ع��الوه ب��ر این 
پرخرج است به ویژه بطور تقریبی همه ی 
بخش های گیاه با خار های بسیار بزرگ و 

تیز پوشانده شده است

ترکیبات شیمیایی دانه

میوه ه��ا و بذر ه��ای مختلف��ی از گیاه 
مارتیغال وج��ود دارد که به مجموعه آنها 
سیلی مارین گفته می شود. سیلی مارین 
در آب غی��ر محل��ول و در ال��کل محلول 

است. 
 8 و  25%ب��وده  مارتیغ��ال  بذر ه��ای 
نوع اس��ید چرب شناسایی ش��ده عبارت 
اس��ت از:  پالمیتی��ک اس��ید)%25/8(
پالِمئوتی��ک اسید)98/7%(اس��تئاریک، 
اس��ید)%58/31( اسید)68/6(اولئیک 
لینولئیک   اسید)36/45%(آراشیدونیک 

ایکوزانتوئیک)%08/0(  اسید)11/4%(و 
بوده اند.

خواص درمانی

در این گیاه ترکیب��ات فعال بیولوژیکی 
ب��ی نظیری کش��ف ش��ده اس��ت. برای 
و  صفرای��ی  بیماری ه��ای  معالج��ه ی 
بیماری های مربوط به دس��تگاه گوارش 
از ب��رگ این گیاه اس��تفاده می ش��ود. در 
عطاری ها برگ و ریش��ه به عنوان معرق، 
تب بر، اش��تها آور ارئه می شود. این گیاه 
از  برای بیماری های کبدی، پیش��گیری 
س��رطان کبد اس��تفاده می ش��ود و وجود 
ماده ی تیرامن برای بند آوردن خونریزی 
کب��د و بافت ه��ای کب��دی و در درم��ان 
افسردگی و کاهش چربی خون و سرطان 

پروستات نقش دارد

fantricks.com :منبع
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دانش��مندان ب��ا ترجم��ه ی ل��رزش تار 
عنکبوت به موسیقی تعاملی، موفق شدند 
ادراک آن ه��ا از محی��ط را شبیه س��ازی 
کنن��د و یک گام به برق��راری ارتباط با این 

موجودات نزدیک شوند.
عنکبوت ها برای ح��س دنیای اطراف 
خود کامال به لمس کردن وابسته هستند. 
بدن و پاهای آن ها از موها و شکاف های 
ریزی پوشانده شده است که می تواند انواع 
گوناگون ارتعاش��ات را به ش��کل متفاوتی 

تشخیص دهد.
برای نمونه اشتباه و افتادن یک طعمه 
در تار عنکب��وت، لرزش کام��ال متفاوتی 
نسبت به حضور یک عنکبوت دیگر برای 
خواس��تگاری یا وزش باد ایج��اد می کند. 
هر نوع لرزش��ی موض��وع متفاوتی را بیان 

می کند.
در سال های گذشته دانشمندان ساختار 

سه بعدی تار عنکبوت را به موسیقی تبدیل 
کرده و با هنرمند »توماس ساراچن«برای 
ایجاد یک ابزار موس��یقی تعاملی با عنوان 
 »)Spider’s Canvas( بوم عنکب��وت«
هم��کاری کرده بودن��د. اکن��ون این تیم 
کاره��ای قبلی را اص��الح و کامل تر کرده 
و به آن بخش ه��ای واقعیت مجازی هم 
افزوده تا مردم بتوانند وارد تارها شوند و با 

آن ها تعامل داشته باشند.
به گفته ی این تی��م، پژوهش آن ها که 
در نشست بهار انجمن شیمی آمریکا ارائه 
ش��ده، نه تنه��ا کمک می کند تا س��اختار 
س��ه بعدی تار عنکبوت را بهتر درک کنند، 
بلکه حتی ممکن اس��ت در یادگیری زبان 

ارتعاشی عنکبوت کمک کند.
 Markus( بیول��ر  »مارک��وس 
گف��ت:   MIT دانش��گاه  Buehler(«از 
»عنکبوت ه��ا در محیطی از رش��ته های 
ارتعاش��ی زندگ��ی می کنند. آن ه��ا خیلی 

خوب نمی بینن��د بنابراین دنیای خود را از 
طریق ارتعاش��ات که دارای فرکانس های 

مختلف است، درک می کند«.
وقتی به تار عنکب��وت فکر می کنیم به 
احتمال زیاد در نظر داریم که س��اختاری 
ص��اف، گ��رد و دارای پره ه��ای ش��عاعی 
اس��ت که عنکبوت در اطراف ش��بکه ای 
ت��ار  بیش��تر  ام��ا  می س��ازد.  ماریپیچ��ی 
عنکبوت ها از این نوع نیستند بلکه در سه 
بعد س��اخته ش��ده اند. برای نمونه تارهای 
ورقه ای، پیچیده، قیفی ها از این دسته اند.
برای کشف س��اختار این نوع شبکه ها 
این تیم پژوهش��ی ی��ک عنکب��وت »تور 
 Cyrtophora( اس��توایی  چ��ادری 
Citricola(« را در محفظه ای مستطیل 
ش��کل ق��رار داد و منتظر مان��د تا فضای 
آن را با یک ش��بکه ی س��ه بعدی از تار پر 
کن��د. س��پس آن ها از یک لیزر س��طحی 
ب��رای روشن س��ازی و ایج��اد تصوی��ری 

موسیقی پنهان 
در تار عنـکبوت

 علی اکبر سبحانپور 
 دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 
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با وض��وح باال از س��طح مقط��ع 2 بعدی 
ش��بکه ی تار اس��تفاده کردن��د. در نهایت 
یک الگوریتم توسعه  یافته ی اختصاصی، 
این مقطع های 2 بعدی را برای تش��کیل 

ساختاری ۳ بعدی کنار هم قرار داد.
برای تبدیل این س��اختار به موس��یقی، 
فرکانس های گوناگون صدا به رشته های 
مختلف اختصاص داده شد. نت هایی که 
به این روش تولید می ش��وند، با الگوهایی 

مبتنی بر ساختار شبکه پخش می شوند.
آن ها همچنین ش��بکه ی تار را هنگام 
شکل گیری اس��کن کردند و هر مرحله از 
ای��ن فرآیند را به موس��یقی ترجمه کردند. 
این یعنی با تغییر س��اختار تار، نت ها تغییر 
می کند و ش��نونده می تواند روند س��اخت 
تار را بشنود. داشتن س��ابقه ای از مراحل 
گام به گام به این معنی است که می توانیم 
بهت��ر درک کنیم ک��ه عنکبوت ها چگونه 
یک شبکه ی سه بعدی را بدون سازه های 

پش��تیبان ایج��اد می کنن��د، مهارت��ی که 
می توان��د برای فن��اوری چاپ س��ه بعدی 

استفاده شود.
به گفته ی پژوهش��گران پروژه ی »بوم 
عنکبوت« ب��ه مخاطبان اج��ازه می دهد 
موسیقی تار عنکبوت را بشنوند اما واقعیت 
مجازی که کاربران در آن امکان تعامل با 
تار را دارن��د، تجربه ی کامال جدیدی را در 

اختیار قرار می دهد.
بیول��ر گفت: »محی��ط واقعیت مجازی 
می توانی��د  زی��را  اس��ت  ج��ذاب  واقع��ا 
س��اختارهایی را بش��نوید که پی��ش از این 
می دیدید اما آن ها را بالفاصله تش��خیص 
نمی دادید. با شنیدن و دیدن هم زمان آن 
واقعا امکان درک کامل  تری وجود دارد«.

این محیط واقعیت مج��ازی با فیزیک 
واقعی شبکه ی تار عنکبوت، همچنین به 
پژوهشگران امکان می دهد تا دریابند که 
وقتی قس��مت هایی از شبکه با هم خراب 

می ش��ود چه روی می ده��د. می توانید در 
این اب��زار تعاملی یک رش��ته را دراز کنید 
و تغییر صدای آن را بش��نوید. یکی را پاره 
کنی��د و ببینید ک��ه چکونه بر رش��ته های 
اطراف اث��ر می گذارد. این روند می تواند به 
درک معماری تار عنکبوت و این که چرا به 

این شکل ساخته می شوند، کمک کند.
ش��اید جالب ترین کار این تیم پژوهشی 
را بتوان ساخت الگوریتمی برای شناسایی 
انواع ارتعاش��ات تار عنکب��وت و ترجمه ی 
آن ها به زبان انسان دانست. عبارت هایی 
مانن��د »طعمه ب��ه دام افتاده« ی��ا »تار در 
حال س��اخت« یا »عنکبوت دیگری برای 
خواس��تگاری رسیده اس��ت«. الگوریتمی 
که ای��ن تیم آن را زمینه ای برای یادگیری 
تکل��م عنکب��وت و حداقل عنکب��وت تار 

چادری استوایی می داند.
بیول��ر گف��ت: »اکن��ون در تالش��یم تا 
س��یگنال های مصنوع��ی تولی��د کنیم تا 
بتوانیم به زبان عنکب��وت صحبت کنیم. 
می خواهیم ببینیم اگر آن ها را در معرض 
الگوهای خاصی از ریتم ها یا لرزش ها قرار 
دهیم آیا می توانیم بر آنچه که آن ها انجام 
می دهند، اث��ر بگذاریم و آی��ا می توانیم با 
آن ه��ا ارتباط برق��رار کنیم؟ این ه��ا واقعا 

ایده های هیجان انگیزی هستند«.
منابع :

www.the-scientist.com
www.digikala.com
www.sciencealert.com
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در کنفرانس بیلد مایکروس��افت برای توس��عه دهندگان که 2۵ ماه می )۴ 
خرداد( برگزار ش��د، س��اتیا نادال، مدیرعامل مایکروس��افت، اعالم کرد این 
ش��رکت در ح��ال برنامه ری��زی برای »یک��ی از مهم ترین به روزرس��انی های 
ویندوز در دهه گذش��ته«  اس��ت. همین حرف کافی بود تا شایعات مربوط به 
بازطراحی بزرگی برای ۱٫۳ میلیارد کاربر این سیستم  عامل در سال 2۰2۱ 

را تأیید کند.
مج��ازی روی��داد  در  مایکروس��افت  تی��ر(،   ۳( ژوئ��ن    2۴ 
 »What’s Next for Windows« از »نس��ل بعدی ویندوز« با نام ویندوز 
Windows( 11 11( رونمایی کرد. پانوس پانای، مدیر کاریزماتیک بخش 
س��خت افزار س��رفیس که حاال در رأس امور توسعه ویندوز نیز قرار دارد، در 
رویدادی متفاوت از آنچه تابه حال از ردموندی ها دیده بودیم، خبر از تغییرات 
اساس��ی در سیس��تم عامل قدیمی و محبوب مایکروس��افت داد؛ تا امیدوار 

باشیم ویندوز دوباره به دوران هیجان انگیز و پرشور و حال خود بازگردد.
  نس��خه ی جدی��د ویندوزدارای رابط کاربری س��اده تر و مدرن تر اس��ت، 
ویندوز اس��تور قابلیت های جدیدی دریافت ک��رده و همچنین باید به بهبود 

امکانات مربوط به چند وظیفگی هم اشاره کنیم. 
یکی از مهم ترین تغییرات اعمال شده مربوط به منوی استارت و دکمه ی 
آن اس��ت که هر دو در بخش میانی تس��ک بار تعبیه شده اند. روی هم رفته 
مایکروس��افت بس��یاری از المان های راب��ط کاربری وین��دوز ۱۰X را برای 
 ۱۰X ویندوز ۱۱ اس��تفاده کرده است. همانطور که احتماال می دانید ویندوز
در ابتدا قرار بود برای گجت های دو نمایش��گره ارائه شود ولی مایکروسافت 

مدتی قبل توسعه ی آن را متوقف کرد.
منوی اس��تارت ویندوز ۱۱ دیگر حاوی Live Tiles )کاش��ی های پویا( 
نیس��ت که مایکروس��افت این مش��خصه را با وین��دوز 8 معرفی ک��رده بود. 
قرارگیری این آیکون ها در مرکز تسک بار کاربران را به یاد سیستم عامل های 
macOS و ChromeOS می اندازد و همچنین در ویندوز ۱۱ مانند اندروید 

و iOS شاهد لبه های گرد هم هستیم.
یکی از مدیران ارش��د مایکروس��افت گفته که تیم مربوط به ویندوز ۱۱ به 
تم��ام جزئیات کوچک و بزرگ توجه نش��ان داده اند. همچنین حالت تاریک 
و روش��ن این سیستم عامل نس��بت به ویندوز ۱۰ بهبود پیدا کرده و در کل با 

رابط کاربری جذاب تری روبرو هستیم.
در ویندوز ۱۱ اس��تفاده از قابلیت Snap بس��یار راحت تر ش��ده و کاربران 
به س��رعت می توانن��د چینش پنجره ه��ای مربوط به فایل ه��ا و برنامه های 
مختلف را تعیین کنند. در ضمن این سیستم عامل می تواند نحوه ی چینش 
پنجره ها را به خاطر بس��پارد که همین ویژگی منجر به صرفه جویی در وقت 
کاربران خواهد شد. باید خاطرنش��ان کنیم این مشخصه به خصوص برای 

سیستم های مبتنی بر چند مانیتور تا حد زیادی مثمر ثمر واقع می شود.
مایکروس��افت برای ویندوز ۱۱ به بحث عملکرد هم توجه ویژه ای نشان 
داده اس��ت. گفته می ش��ود آپدیت ها حاال ۴۰ درصد حج��م کمتری دارند و 
بدون سروصدا در پشت صحنه ی ویندوز نصب می شوند. این یعنی احتماال 
دیگر وس��ط کار کردن با وین��دوز، با پیام های مربوط ب��ه نصب آپدیت های 

جدید و لزوم ریستارت کردن سیستم مواجه نخواهید شد.
وین��دوز ۱۱ همچنی��ن دارای برنام��ه ی Microsoft Teams اس��ت و 

ویندوز ۱۱
علی اکبر سبحانپور

دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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کاربران بدون نیاز به نصب جداگانه ی آن، می توانند از این س��رویس بهره 
ببرن��د. آیکون مربوط ب��ه این برنامه در تس��ک بار قرار گرفت��ه و این یعنی 
کارب��ران خیل��ی راحت با کلیک بر این آیکون قادر به تماس با دوس��تان یا 
همکاران خود خواهند بود. باید خاطرنشان کنیم اسکایپ بخشی از ویندوز 
۱۰ بود و این تصمیم جدید مایکروس��افت از کاهش اهمیت اسکایپ برای 

این شرکت خبر می دهد.
از بخش های مهم ویندوز ۱۱ نباید ویجت ها و ژس��ت های حرکتی را از 
قلم بیندازیم. بخش ویجت ها حاوی فید شخصی س��ازی شده است که با 
بهره گیری از ه��وش مصنوعی می تواند اطالع��ات مختلفی را به کاربران 
ارائه دهد. گفتنی است توس��عه دهندگان می توانند ویجت های مختلفی را 
برای این بخش ویندوز ۱۱ توس��عه دهند. بخش ویجت ها از س��مت چپ 
دس��کتاپ پدیدار می ش��ود و از ویجت های داخلی مربوط ب��ه ویندوز هم 
می توانیم به اخبار، آب وهوا و نقش��ه اش��اره کنیم. مایکروس��افت کاربران 
تبلت های مبتنی بر ویندوز را فراموش نکرده و برای این دسته از کاربران، 

ژست های حرکتی بهتر از قبل شده است.
ایکس باکس بخش مهمی از ویندوز ۱۱ محس��وب می ش��ود و گیمرها 
با اس��تفاده از نس��خه ی جدید وین��دوز هنگام اجرای بازی ه��ا با تجربه ی 
جذاب تری روبرو خواهند ش��د. یکی از قابلیت های جدید Auto HDR نام 
دارد که این مش��خصه در ایکس باکس سری ایکس و اس هم وجود دارد. 
به طور خالصه اگر این مش��خصه را فعال کنید و در ضمن مانیتور سازگار 
با HDR داش��ته باشید، حالت HDR برای بسیاری از بازی های مبتنی بر 

DirectX 11 و DirectX 12 فعال می شود.
کاربرانی هم که می خواهند س��رعت اجرای بازی ه��ا را افزایش دهند، 
می توانن��د از قابلیت DirectStorage اس��تفاده کنند که از نس��ل جدید 
ایکس باک��س راهی ویندوز ۱۱ ش��ده اس��ت. این قابلیت ب��ا بهره گیری از 
جدیدترین حافظه های NVMe می تواند سرعت اجرای بازی ها را به طور 
قابل توجهی بیشتر کند و البته توسعه دهندگان بازی هم باید برای افزایش 

سرعت بارگذاری، این قابلیت را در بازی خود فعال کنند.
برنام��ه ی Xbox Game Pass حاال بخش��ی از ویندوز ۱۱ محس��وب 
می ش��ود و به لطف پشتیبانی از xCloud، گیمرها قادر به استریم بازی از 

فضای ابری مایکروسافت هستند.
در نهای��ت یک��ی از مهم ترین بخش های جدید این سیس��تم عامل، اپ 
اس��تور تازه نفس آن اس��ت. در این اپ استور جدید که حاال با رابط کاربری 
تازه ای ارائه شده است، نسبت به گذشته از تعداد بسیار بیشتری اپلیکیشن 
پش��تیبانی می کند. از بین آن ها می توانیم به مجموع��ه برنامه های ادوبی 

و حتی اپلیکیشن های اندروید مانند تیک تاک و اینستاگرام اشاره کنیم.
توسعه دهندگانی که اپلیکیشن های خود را در این محیط قرار می دهند، 
ب��رای پرداخت ه��ای درون برنام��ه ای می توانند از سیس��تم های پرداخت 

جداگانه استفاده کنند تا نیازی به پرداخت کارمزد نداشته باشند.
همانطور که گفتیم، ویندوز ۱۱ از اپلیکیش��ن های اندروید هم پشتیبانی 
می کند و این یک خبر بس��یار مهم محس��وب می شود. مایکروسافت برای 
امکان پذیر کردن این مشخصه با آمازون و اینتل همکاری کرده و در نتیجه 
اپلیکیش��ن های اندروید ب��ه راحتی کنار برنامه های ویندوز اجرا می ش��وند. 
مایکروس��افت اعالم کرده که طی ماه های آینده جزئیات بیش��تری از این 

مشخصه را منتشر خواهد کرد.
حداقل مشخصات سخت افزاری ویندوز 11

حداقل مشخصات سخت افزاری سیستم مورد نیاز برای اجرای ویندوز 
۱۱ عبارت است از:

پردازنده ی ۶۴ بیتی دو هسته ای با فرکانس یک گیگاهرتز  •
۴ گیگابایت رم  •

۶۴ گیگابایت حافظه ی ذخیره سازی  •
نمایشگر 9 اینچی  •

رزولوشن ۱۳۶۶ در ۷۶8  •
2٫0 TPM و UEFI، Secure Boot پشتیبانی از  •
x.2 WWWDM پشتیبانی از دایرکت ایکس ۱2 و  •

مهم ترین تغییرات فهرست باال در مقایسه با ویندوز ۱۰، عبارت ۶۴ بیتی 
در پردازنده ی مورد نیاز اس��ت. این موضوع به معنای حذف نس��خه ی ۳2 
بیتی ویندوز است. البته پشتیبانی از نرم افزارهای ۳2 بیتی همچنان ادامه 
خواهد داش��ت. نکته ی دیگر این فهرس��ت نیاز به نمایشگر های حداقل 9 
اینچی اس��ت. بدین ترتیب دیگر نمی توان انتظار تبلت  یا مینی لپ تا پ های 

8 اینچی با سیستم عامل ویندوز ۱۱ را داشت.
نیاز های باال برای تمامی شرکت هایی که قصد ارائه ی محصوالت خود 

با ویندوز ۱۱ را دارند، اجباری است. 
مایکروس��افت تاریخ مش��خصی برای عرضه ی ویندوز ۱۱ اعالم نکرده 
ام��ا وعده داده که این نس��خه یک آپدیت رایگان ب��رای ویندوز ۱۰ خواهد 
بود. احتماال در ماه اکتبر )مهر-آبان( کنار گجت های جدید مایکروسافت، 

ویندوز ۱۱ هم برای عموم کاربران منتشر می شود.

منابع 
Digikala mag

 Zoomit
 Microsoft
The Verge
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نقشه رنگی مغز چیست؟
چگونه می توان آن را انجام داد؟
انجام نقشه مغزی دارای چه فوایدی است؟
نقشه رنگی مغز را در چه سنی می توان انجام داد؟

یکی از مهمترین ابزارها جهت سفر به منطقه جدید و ناشناخته، داشتن یک 
نقشه با جزئیات است. هدف از سفر لذت بردن و کسب تجربه های نو و تغییر 

حال و هوای افراد می باشد تا انرژی خود را بازیابند.
مغز ش��گفت انگیز ما   فرمانده بدن اس��ت. او  دارای 
س��اختمان پیچی��ده ایی اس��ت. بخ��ش های 
مختلف��ی که باعث می ش��ود م��ا زنده 
بمانیم و پیش��رفت کنیم. مغز از 
سه نوع انرژی برای زیستن بهره 
می برد: انرژی شیمیایی، انرژی 
مغناطیس��ی.  انرژی  و  الکتریک��ی 
انرژی ش��یمیایی از موادی تش��کیل 
ش��ده که برای مغز مفید است، مثل 
انتقال دهنده های عصبی. وقتی 
ای��ن م��واد در س��لول عصبی 
حرک��ت م��ی کن��د و از یک 
سلول به سلول دیگر می رود، 
امواج الکتریک��ی به دنیا می 
آیند. در نهایت امواج الکتریکی 
در مغز،  میدان های مغناطیسی را 

ایجاد می کنند.
شناس��ایی نظ��م هر ک��دام از این س��ه 
دس��ته ان��رژی، امکان ش��ناخت بهتر و 
بهبود کارآیی مغز و سیس��تم عصبی را برای 
متخصص ها مهیا می س��ازد. فناوری پیشرفته ثبت امواج  

)QEEG( نقشه رنگی مغز
فاطمه حسینی پناه

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
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 انسان یک موجود چند 
و  اس�ت. جس�م  وجهی 
روان و جامعه زیس�تنی 
آدم�ی  مه�م  ابع�اد  از 
برای  س�ت. الزم اس�ت 
تقوی�ت هم�ه این بخش 
تا سالمتی  بکوش�یم  ها 
را بچشیم. بی توجهی به 
هر کدام موجب خسارت 

خواهد بود
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 QEEG الکتریکی مغز،  با نام اختصاری
نقش��ه رنگی، ارائه می دهد. این نقش��ه، 
راهنم��ای ش��هر مغز ماس��ت. تفس��یر و 
تحلیل اطالعات به عهده عصب درمانگر 
گاهی از  اس��ت. همه ما می دانیم برای آ
ویژگی های خون و پیشگیری از بیماری 
های ناتوان کننده، انج��ام آزمایش دوره 
ایی، دارای ضرورت اس��ت. بیماری های 
فراوان��ی پی��ش از ظهور بیرون��ی عالئم، 
در تغیی��رات ماهی��ت خون خودش��ان را 
نش��ان می دهند تا امکان مقابله به موقع 
سیس��تم درمان��ی وجود داش��ته باش��د. 

بنابراین هوش��مندانه اس��ت که هر شش 
م��اه یکبار خون خود را جهت بررس��ی به 
متخصص این حوزه بسپاریم. نقشه رنگی 
مغز عهده دار بررسی جنبه الکتریکی مغز 
انسان است و می تواند سالمت و بیماری 
آن را قب��ل از بحرانی ش��دن تش��خیص 
ده��د. ثب��ت ام��واج را می ت��وان از همه 
اف��راد و حتی نوزادان6 ماه بیش��تر انجام 

داد. ای��ن اب��زار تش��خیصی احتمال بروز 
آلزایم��ر در آینده را برای افراد میانس��ال 
نش��ان م��ی ده��د.  در بس��یاری از افراد 
کاهش توج��ه، تمرکز، ضعف در حافظه، 
افس��ردگی، اضطراب و س��ایر ناخوش��ی 
های روانش��ناختی باعث بهم ریختگی و 
عدم تع��ادل در آرایش امواج مغز اس��ت. 
تصویر پشت صفحه، نمونه استخراجی از 
امواج مغز است. مغز هر انسانی منحصر 
به خ��ود اوس��ت. بنابراین نقش��ه مغزی 
ه��ر فرد نی��ز اختصاصی خودش اس��ت. 
رن��گ ها در این عکس معن��ای ویژه ایی 
دارند و به درمانگر برای شناس��ایی محل 
گاهی  تغییرات یاری می رسانند.  پس از آ
درب��اره امواج مغ��ز نوبت به اق��دام برای 
تغییرات مورد نیاز می رسد. این تغییرات، 
نوع��ی یادگی��ری و آموزش مغزی اس��ت 
و ب��ا نام نوروفیدبک ش��ناخته می ش��ود. 
نوروفیدبک نظام آموزش��ی جامعی است 
که باعث ایجاد تغیی��رات، تقویت، تعدیل 
و افزایش کارایی س��لول های مغزی می 
ش��ود. ابزار نقش��ه مغزی از یک کاله با 
19 حس��گر تشکیل ش��ده است. حسگر 
ه��ا امواج الکتریکی مغز را می گیرند و به 
دس��تگاه تجزیه کننده می فرستند.  ما از 
ی��ک ژل تزریقی برای حساس��یت افزایی  
حس��گرها بهره می بری��م. در مرحله بعد 

دستگاه مبدل به سیستم نرم افزاری می 
پیوندد. اکنون دستگاه آماده است امواج 
مغز ش��ما را ثبت کند. م��دت ۵ دقیقه با 
چش��مان باز و ۵ دقیقه با چش��مان بسته 
اطالعات کامل تری از مغز شما ارائه می 
دهد. حاال نوب��ت برنامه های نرم افزاری 
ویژه اس��ت ت��ا فرایند تحلی��ل را بر عهده 
گیرند. در زمان کوتاهی نقشه مغزی شما 

آماده است.
یادم��ان بماند انس��ان یک موج��ود چند 
وجه��ی اس��ت. جس��م و روان و جامع��ه 
زیس��تنی از ابعاد مهم آدمی س��ت. الزم 
اس��ت ب��رای تقویت همه ای��ن بخش ها 
بکوشیم تا سالمتی را بچشیم. بی توجهی 
به هر کدام موجب خس��ارت خواهد بود.  
جس��م ما برای تندرس��تی نیازمند تغذیه 
مناس��ب، ورزش و سبک زندگی سالمت 
مح��ور اس��ت. روان م��ا ب��رای مدیریت 
موقعی��ت ه��ای مختلف زندگ��ی محتاج 
آموزش مهارت های زندگی و مش��اوره با 
افراد متخصص اس��ت. در بعد اجتماعی 
دقت در برق��راری پیوندها و تالش جهت 
بهب��ود ش��رایط اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی امکان س��المت زیستی انسان 
را می افزاید. بیائید بهزیستی را بیآغازیم.
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کاه��ش ارتباطات اجتماع��ی یک عامل 
بس��یار مهم در ایجاد افس��ردگی به ش��مار 
می رود . در گذش��ته خانواده ها با داش��تن 
جم��ع  دوره��م  بهان��ه ای  کوچک تری��ن 
می ش��دند و از اتفاق��ات روزم��ره خ��ود ب��ا 
یکدیگ��ر صحبت می کردن��د . اما اکنون با 
پیشرفت تکنولوژی ، این ارتباطات به ندرت 

مشاهده می شود .
 هنگام��ی که می گوییم فردی به بیماری 
افسردگی مبتال شده است یعنی تا حد قابل 
توجهی ارتباطاتش با س��ایر افراد قطع شده 
و دیگ��ر نمی تواند با دیگ��ران تعامل برقرار 
کن��د و حتی ممکن اس��ت  در جمع حضور 
پیدا کند ، اما نمی تواند پیامی را بفرس��تد یا 

دریافت کند .
به همین سبب سازمان بهداشت جهانی 
نی��ز پویش »بی��ا حرف بزنیم« را گس��ترش 
داده اس��ت و همچنین سازمان ملل بر آن 
تاکید خاصی کرده اس��ت . نکته ای که در 
ای��ن خصوص حائز اهمیت و بهبود دهنده 
افسردگی شناسایی شد ، حرف زدن است .
 در پاس��خ ب��ه این س��وال که چرا ش��عار 
سازمان بهداشت جهانی »بیا حرف بزنیم« 
برگزیده ش��ده اس��ت ، این است که : شما 
اگر ۱۰ سال اخیر را بعد از تولید کامپیوترها 
م��رور کنی��د متوجه ی��ک س��ری اتفاقات 

می شوید . در ابتدا انسان ها از کامپیوترهای 
داخل یک سازمان به صورت عمومی برای 
انجام کارهایشان اس��تفاده می کردند ، اما 
با گذر زمان و پیش��رفت فناوری و پیدایش 
کامپیوتره��ای ش��خصی ، ل��پ تاپ ه��ا ، 
تبلت ها و موبایل ها دیگ��ر افراد به صورت 
ش��خصی و کامال ف��ردی از این لوازم بهره 
می ب��رد و به جرات می توان گفت هر چقدر 
دنیای تکنولوژی گسترده تر شد ، انسان ها 
تنها تر ش��دند . دنیای خود ساخته در ذهن 
خ��ود و تلفن های همراهش��ان ، تقویت و 
ذهنشان در آن دنیای مجازی محصور شد 
و رفته رفته از دنیای واقعی و اطرافیانشان 
دور ش��دند ک��ه ای��ن گون��ه افس��ردگی را 

»افسردگی موبایلی« نام گذاری کردند .
هر چقدر فناوری های ماش��ینی بیش��تر 
ش��د ، انسان ها احس��اس کردند می توانند 
ه��رکاری در فضای مج��ازی انجام دهند 
ک��ه این موضوع به نوبه خود افس��ردگی را 
افزایش داد . انسان ها در محل کار، منزل 
، کنار دوس��تان و فضای مج��ازی دارای 
رفتارها و شخصیت های متفاوت هستند . 
نکته ای که وجود دارد این است شخصیتی 
که در فضای مجازی از خود بروز می دهیم 

واقعی ترین شخصیت مان است .
صحبت کردن با دیگران نقش مهمی در 

بروز یا پیش��گیری و حتی درمان افسردگی 
دارد . کاه��ش ارتباط��ات اجتماع��ی یک 
عامل بس��یار مهم در ایجاد افس��ردگی به 

شمار می رود . 
 روان شناس��ان ریشه ش��یوع »افسردگی 
موبایلی« را پیش��رفت تکنولوژی و پیدایش 
موبایل ه��ای هوش��مند دانس��تند و بی��ان 
کردن��د : افس��ردگی در کش��ور ما نس��بت 
به کش��ورهای دیگ��ر کم اس��ت اما عمق 

درگیری به شدت قوی تر است .
 البته با بروز برخی از نش��انه ها ی معمول 
افس��ردگی مانن��د: بی اشتهایی،اس��ترس 
مزم��ن ، کابوس های مک��رر، بی خوابی و 
خس��تگی دائمی ، نمی توان فرد را افسرده 
تلقی کرد ، زیرا کم و بیش تمامی انسان ها 
در مقاطع��ی از زندگ��ی خوی��ش ب��ا چنین 
نش��انه ها و عارضه هایی مواجه می شوند ، 
اما ادامه دار و دامنه دار ش��دن این نش��انه 
ها تا حدی که در زندگی ش��خصی ، فردی 
، اجتماعی و خانوادگی فرد را تحت ش��عاع 
قرار دهد ، معضلی اس��ت که باید با جدیت 
و دقت نظر پیگیری و ب��رای درمان آن به 

پزشک مراجعه شود .
 منبع:جام جم آنالین 

افسردگی موبایلی
زینب سادات سیدالعسگری 

دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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محققان در دانشگاه لینشوپینگ واقع 
در س��وئد موفق به ایجاد م��اده ای برای 
ذخی��ره انرژی ش��دند که به ان��دازه کاغذ 
باریک و به اندازه ک��والر ) نوعی از الیاف 
محک��م ( محکم اس��ت و ب��رای ذخیره 

سازی انرژی استفاده می شود. 
به گزارش کلیک ، این کاغذ که نوعی 
پلیمر س��لولزی اس��ت ، رکورد جدیدی را 
در رسانایی همزمان یون ها و الکترون ها 
ثبت کرده اس��ت و می تواند در آینده برای 

ذخیره انرژی نقش مهمی ایفا کند.
محقق��ان س��وئدی ب��ا بهره گی��ری از 
تجربه این کشور در صنعت کاغذ سازی و 
با استفاده از نوعی پالستیک مخصوص 
، م��اده ای را ایجاد کردند که  می تواند در 
ذخی��ره انرژی رکورد جدیدی را ثبت کند . 

این ماده ش��به کاغذ می تواند برای ذخیره 
س��ازی انرژی های تجدید پذی��ر همانند 
انرژی حاصل از باد و انرژی خورش��یدی 
مورد اس��تفاده قرار گیرد و می تواند برای 
برطرف کردن مش��کالت بالقوه که افراد 
هنگام ذخیره س��ازی انرژی های تجدید 
پذیر با آن ه��ا مواجه می ش��وند ، راه حل 

مناسبی باشد .
تی��م تحقیقاتی س��ال های زی��ادی در 
ح��ال کار کردن ب��ر روی م��اده پلیمری 
رس��انا بوده ان��د ) برای مثال پالس��تیک 
رسانای برق اس��ت (. آن ها قصد داشتند 
پلیمره��ای رس��انا را ب��ا ماده ای ب��ه نام 
نانوس��لولز ترکیب کنند و ه��دف آن ها از 
انجام ای��ن کار تقویت خصوصیات هر دو 
ماده و دستیابی به ماده ای سازگار بود که 
ماده اصلی تش��کیل دهنده آن ، س��لولز 

اس��ت و برای ذخیره س��ازی انرژی مورد 
استفاده قرار می گیرد. 

نانوس��لولز، ماده ای اس��ت که از الیاف 
چوب به دس��ت می آید و استحکام آن با 
کوالر قابل مقایس��ه اس��ت. هنگامی که 
این ماده با پالس��تیک ترکیب می ش��ود، 
ترکیب مایع به دس��ت آمده در یک پتری 
دیش )ظرفی شبیه به بشقاب پالستیکی 
یا شیشه ای در دار( ریخته می شود که به 

شکل قالب در می آید. 
محصول به دست آمده ماده ای با قطر 
میکرونی، ب��راق، مس��تحکم و منعطف 

است. 
این م��اده که توس��ط محقق��ان کاغذ 
“کاغذ برقی” نامیده شده است ، ماده ای 
ش��به کاغذ اس��ت ک��ه رس��انای جریان 
الکتریس��ته و یون ها اس��ت. این ماده که 

فاطمه عطائی
 دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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قط��ر آن در ح��د ی��ک دهم میل��ی متر 
اس��ت، زمانی با یک کولن بار الکتریکی 
باردار ش��ود توانایی ذخی��ره بیش از یک 
ف��اراد ان��رژی را پیدا می کن��د. محققان 
ثابت کرده ان��د که با تا ک��ردن این ماده 
شبه کاغذ دوام آن افزایش پیدا می کند. 
تولید این ماده هزین��ه زیادی ندارد و 
مواد تش��کیل دهنده آن نیز به راحتی به 
دس��ت می آیند که مزایای بس��یار خوبی 
ب��رای این ماده محس��وب می ش��وند و 
موج��ب می ش��وند ، این م��اده بتواند به 
راحتی در س��اخت باتری های پیش��رفته 
ذخیره س��ازی به کار گرفته شود و همه 
موادی که در س��اخت باتری ه��ا به کار 
گرفته می ش��وند ، مزای��ای این چنینی 
ندارند. به عنوان مثال این ماده می تواند 
در س��اخت یک بات��ری لیتیم��ی به نام 

Tesla Powerwallبکار گرفته شود.
ای��ن روزه��ا م��وادی که در س��اخت 
باتری های خوب به کار گرفته می شوند 
یا گ��ران قیمت هس��تند و ی��ا از ترکیب 
مواد نادر به دست می آیند. مواد تشکیل 
دهن��ده کاغذ برقی )کاغ��ذ نیرو(معموال 
از تنه درخت به دس��ت می آیند. سلولز و 
پلیمری رس��انا که فقط نوعی پالستیک 
مخصوص هستند، مواد تشکیل دهنده 
کاغذ برقی هس��تند و از ترکیب کربن و 
اکس��یژن که دو ماده ای اتم��ی فراوان 

هستند ، به دست می  آیند. 
ب��ه کار گیری ای��ن مواد در س��اخت 
کاغذ قدرت موجب شده است که هزینه 
س��اخت ای��ن ماده بس��یار پایین باش��د. 
س��اخت کاغذ برقی این نوید را می دهد 
ک��ه این فناوری می تواند در س��اخت ابر 

خازن ها و باتری هایی اندازه بزرگ به کار 
گرفته شود . این ماده سبک وزن است و 
هیچ ماده شیمیایی در ساخت آن به کار 
گرفته نشده است بنابر این هیچ خطری 

ندارد. 
یک��ی دیگ��ر از ویژگی ه��ای جالب و 
جدی��د دیگر این م��اده این اس��ت که ؛ 
می تواند به طور همزمان رسانای جریان 
الکتریس��یته و یون ها باشد که این ماده 
را به یک رس��انای ترکیب��ی تبدیل کرده 
اس��ت. ای��ن م��اده در رس��انایی جریان 
الکتریس��یته و یون ها ب��ه طور همزمان 
رکورد جدیدی را در دنیا ثبت کرده است. 
کریسپین ، سرپرست تیک تحقیقاتی 
اذعان می کند: قطعا اس��تفاده از چنین 
موادی در ساخت باتری هایی با ظرفیت 
بس��یار ب��اال الزم و ضروری اس��ت. وی 
در ادامه اف��زود زمانی که این مواد را به 
طور دقیق بررس��ی کردی��م دریافتیم که 
این ماده بهترین ترکیب برای رس��انایی 

جریان الکتریسیته و یون ها است . 
ه��ر تکه از کاغذ برق��ی می تواند فقط 
در ع��رض چند ثانیه ش��ارژ ش��ود و این 
عمل می توان��د برای هزاران ب��ار تکرار 
شود . اعضای تیم تحقیقاتی پذیرفته اند 
که باید بیش��تر روی این ماده کار کنند و 
ش��ارژ این ماده به راحتی در مدت زمان 
کم تخلیه نمی شود بنابر این می تواند در 
ساخت باتری های پیشرفته تر نیز به کار 

گرفته شود. 
این ماده همچنین می تواند در ساخت 
ابر خازن ها ک��ه برق  را به مدت کوتاهی 
ذخی��ره می کنن��د و آن را س��ریع تخلیه 

می کنند ، نیز به کار گرفته شود. 

کریس��پین اذعان می کند کاغذ برقی 
می توان��د به عن��وان الکترود ب��ه منظور 
ذخیره س��ازی انرژی در اب��ر خازن ها به 
کار گرفته ش��ود و در صورتی که ظرفیت 
آن ها تقویت ش��ود می توان��د به صورت 
بالق��وه الکترودهای خوب��ی برای به کار 
گیری در ساخت باتری ها نیز باشد . وی 
افزود هدفی که ما در صدد دستیابی به 
آن هستیم ، میزان باالی ذخیره سازی 
انرژی اس��ت که در دنی��ای امروز امری 

الزم و ضروری است.
در س��اخت کاغ��ذ برق��ی از هم��ان 
دس��تگاه هایی اس��تفاده می شوند که در 
ساخت کاغذهای متداول مورد استفاده 
قرار می گیرند ، زیرا خصوصیات فیزیکی 
این ماده و همچنی��ن ظاهر آن همانند 
کاغذ اس��ت . این م��اده در ابتدا همانند 
خمی��ر معمولی کاغذ اس��ت که باید آب 
آن گرفته ش��ود . کشور سوئد در صنعت 
کاغذ سازی پیشرفت زیادی کرده است 
و دومین کش��ور ص��ادر کنن��ده کاغذ ، 

خمیر کاغذ و چوب و الوار است. 
ممکن اس��ت کاغ��ذ برقی هن��وز در 
ابتدای خود باش��د اما در آینده می تواند 
کاربردهای بس��یار زیادی داش��ته باشد 
خصوص��ا در ای��ن زمان ک��ه روش های 
ارزان تر و مطمئن تر برای ذخیره س��ازی 
انرژی مورد توجه بس��یاری از افراد است 
. اگ��ر عملک��رد کاغذ ان��رژی در ذخیره 
س��ازی انرژی بهبود یاب��د قطعا در آینده 
در وس��ایل بیشتری مورد اس��تفاده قرار 

خواهد گرفت.
click.ir :منبع
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قب��ل از اینکه درم��ورد هذیان حس��ادت، از زبان دکتر ش��هزاد 
مزدرانی مطالبی را بیاورم؛ به نظرم می رسد که الزم است توضیح 
کوتاهی درمورد معنای روان ش��ناختی »هذی��ان« در اینجا آورده 

شود.
هذی��ان ) )delusionاز نش��انه های جنون )روان پریش��ی( و به 
معنی اعتقاد غلط در مورد یک حقیقت خارجی است؛ که با وجود 
دالیل موجه و ش��واهد آش��کار علیه آن، بر آن اصرار می ش��ود و 
این عقیده، بر خالف عالقٔه رایج س��ایر اعضای فرهنگ شخص 
است. هذیان، عقیدٔه کاذِب عمیقًا تحکیم  شده است که با هوش 
یا زمینٔه فرهنگِی درمان جو هماهنگ نیس��ت. ش��ایع ترین انواع 
هذیان شامل هذیان های گزند و آسیب، مذهبی، بزرگ منشی، 
انتساب و حسادت اس��ت. هذیان، با گفتار آشفته، واژه  تراشی و 

توهم متفاوت می باشد.

10 درصد کس��انی که حس��ادت می کنند به "هذیان حس��ادت" 
مبتال هستند.

حس��ادت نوعی حس منفی اس��ت که در جامعه رواج زیادی پیدا 
ک��رده و زمین��ه آن در تمامی افراد وج��ود دارد. ای��ن خانواده ها 

هس��تند که می توانند در ش��کل گیری این حس در فرزندان شان 
تأثیر زیادی داشته باشند.

حسادت ترکیبی از چند نقص شامل اعتماد به نفس پایین، خشم 
و عصبانی��ت، کینه و نفرت اس��ت که ترکیب آنه��ا موجب ایجاد 

حس حسادت می شود.
در برابر حس��ادت، حس دیگری به نام غبط��ه وجود دارد که در 
مفهوم ساده تر یعنی شخص چیزی را ندارد و این موضوع موجب 
ناراحتی او می ش��ود. اما برای به دست آوردن آن تالش می کند. 
در مقابل، حس��ادت یعنی ش��خص چیزی را در اختیار خود دارد 
و ط��رف مقابل هم همان را دارد و ای��ن موضوع موجب ناراحتی 

شخص می شود.
10 درص��د افرادی که حس��ادت می کنند به ای��ن بیماری مبتال 
هس��تند که به آن »هذیان حس��ادت« می گوییم و فق��ط با دارو 

درمانی خوب می شوند.
این موضوع در خانم ها بیش��تر دیده می ش��ود. ب��ه این دلیل که 
خانم ها از اعتماد به نفس کمتری نس��بت ب��ه آقایان برخوردارند 
و همچنی��ن کس��انی که افکار تک��راری دارند به ای��ن امر مبتال 
می ش��وند. به این دلیل که همواره در این تفکر به سر می برند که 

چه چیزی از سایر افراد کمتر دارند.

هذیان حسادت
 مائده داودی

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
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تاکی��د این روان پزش��ک بر این اس��ت که انس��ان حس��ود به دو 
ش��خص، ابتدا به خود و س��پس به طرف مقابل آسیب می رساند 
و بزرگترین دش��من انسان حسود، خود او اس��ت. این گونه افراد 
کسانی هستند که آینده ی خود را تیره و تار می کنند و هیچ زمانی 

خودشان را کامل نمی بینند.
در واقع همه افراد حس��ود هس��تند. در این می��ان عده ای از این 
موضوع برای پیش��رفت خودش��ان اس��تفاده می کنند و عده ای 
موج��ب افت خودش��ان می ش��وند. در این گون��ه حس ها هر چه 

رابطه ها صمیمی تر باشد حسادت نیز بیش تر می شود.
حس��ادت در حیطه های مالی، عاطفی، موفقیت و مس��ائلی که 

ممکن است هر یک از ما با آن در ارتباط باشیم، وجود دارد.
اگ��ر من بودن ه��ا  تبدیل به ما ش��دن ها ش��ود، موجب کاهش 
حس��ادت می ش��ود. نکته ی اصلی در این موضوع که نباید از آن 
غافل ش��د، تاثیر معنوی��ت در تبدیل من بودن ها به ما ش��دن ها 
است. در این حالت فرد خود را زیر سایه خداوند متعال می بیند و 

دیگر چیزی برای وی مهم نیست.
از عوارض حس��ادت می توان به از دست دادن دوستان، منزوی 
ش��دن، کاهش ارتباطات اجتماعی، احساس حقارت و در نهایت 

به علت ناراحتی مداوم به ایجاد افس��ردگی اش��اره کرد. از سویی 
دیگر حس��ادت دارای عوارض جس��مانی می ش��ود و اس��ترس 
روزمره، اختالالت روماتیس��می، اختالالت تنفس��ی و زخم های 

گوارشی بخشی از این بیماری ها است.
مطلبی که در اینجا گفته ش��د، بخش��ی از س��خنان دکتر شهزاد 

مزدرانی در خصوص هذیان حسادت است.
چی��زی که به نظر می رس��د این اس��ت که حس��ادت می تواند به 
راحتی زندگی ما را با مخاطره رو به رو سازد. هرچند موضوع چندان 
مهمی به نظر نمی رسد و ممکن است در بین خیلی از افراد، این 
حس به مقدار کم وجود داش��ته باش��د و به چشم یک امر عادی 
به آن نگاه ش��ود؛ اما ممکن است انسان را تا مرز افسردگی پیش 
بب��رد. به هرحال باید در بینش خود نس��بت به اطرافیان و زندگی 

تجدید نظری داشته باشیم تا مبتال به هذیان حسادت نشویم.
منابع:

ویکی پدیا
خبرگزاری دانشجویان ایران ) ایسنا(
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بخش فرهنگی
■ نماد برکت یا مرگ ؟؟!

■ انسان های سمی 
■ مهرگان 

■ سید خراسان
■ کلیسای وانک 
■ راز کف دست 

■ مهربانی های کوچک زندگی 
■ شیندلرز لیست
■ طراحی چهره
■ حدیث گرافی

■ جهان از نگاه من



او
ی ژ

نگ
ره

ی ف
لم

ه ع
ری

ش
ن

14
00

یز 
پای

 /
 7

ره 
ـــا

شمـ
  

33

البت��ه اجتماع��ی،  و  آرام، خجالت��ی 
ب��ه راحتی در کنار انس��ان ها رفت و آمد 

می کند 
س��ایت های  وب  را  صف��ات  ای��ن 
گردش��گری ب��ه جان��وری نس��بت داده 
اند ک��ه در ادامه بیش��تر با ای��ن موجود 

اجتماعی آشنا خواهید شد.

گاه گربه  با خواندن این صفات ناخودآ
در ذهنم مجسم می شود.

در ذهن ش��ما چ��ه موج��ودی با این 
صفات مجسم می شود ؟

گاندو ) تمس��اح ایران��ی ( گونه ای از 
تمس��اح پوزه کوتاه آسیایی است که وب 
س��ایت های گردش��گری، او را خجالتی 
و اجتماعی می دانند. عجیب نیس��ت؟! 
اگر گاندو خجالتی اس��ت پ��س چگونه 
می تواند اجتماعی باشد و اگر اجتماعی 

است تا چه حدی ؟
به نظ��ر من گان��دو بس��یار اجتماعی 

اس��ت، از زیر حصارها ف��رار می کند و از 
آنجای��ی که  عالقه زیادی به انس��ان ها 
مس��کونی  مناط��ق  وارد  ش��بانه  دارد، 

می شود و رفع دلتنگی می کند
گان��دو آرام اس��ت، بل��ه  ت��ا حدودی 
درس��ت گفته اند زیرا در غذاخوردن آرام 
اس��ت. غذای خود را ب��ه قطعات بزرگ 

تقسیم می کند و آرام آرام می خورد.
زیس��تگاه های اصل��ی ای��ن جانور در 
سیس��تان و بلوچس��تان ق��رار دارند. بر 
اساس آخرین سرش��ماری، ۴۰۰ گاندو 
در استان سیس��تان و بلوچستان زندگی 

نماد برکت 
یا مرگ ؟؟!

زهرا کاشفی
دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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می کنند .
مردم این استان به گودال های دست 

ساز آب، هوتک می گویند .
هوتک یا برکه فیروزآباد، برکه آزادی، 
برکه درگس، برکه کهریز برز، برکه هوت 
گت، برکه ش��یرگواز، برک��ه باهوکالت، 
برکه پیر س��هراب، برکه زیر سد پیشین، 
برک��ه جنگل، برکه پلنگی، دریاچه س��د 

پیشین و ... زیستگاه گاندو هستند .
از بین چندین منطقه ای که زیستگاه 
گاندو می باشد فقط در باهوکالت منطقه 
حفاظت ش��ده برای گاندو در نظر گرفته 
شده اس��ت. یکی از مس��ئولین مربوطه 
می گوید:  حتی در صورت وجود حصار، 
گان��دو از زیر حصار فرار می کند و حصار 
فای��ده ای ن��دارد. بله، ایش��ان درس��ت 
می فرمایند. اگر چه گاندو قدرت تفکر و 
انتخاب ندارد ولی ما که انس��ان هستیم 
می توانیم با یک حس��اب سر انگشتی به 

این نتیجه برسیم که  برکه هوت گت که 
گودال آب دس��ت س��ازی برای زیستن 
گاندو می باش��د اگر حصار داشت یحیی 

بلوچ در آن غرق نمی شد.
اگر مردم روس��تای موال آباد کشاری 
لوله کش��ی آب داش��تند، نیازی نبود که 
حوا برای برداش��تن مقداری آب، بهایی 
به این سنگینی بپردازد، دستی که قطع 

شد و خاطره ای تلخ.
امیرحمزه ۷س��اله س��اکن روس��تای 
هوت گت ب��اال قربانی دیگ��ر گاندو که 

دست چپش از مچ قطع شد
نمی دانم چه کسی مقصر است ؟

گان��دو ی��ا کس��انی ک��ه کاری ب��رای 
آبرس��انی به این روس��تا ها انج��ام نمی 

دهند .
9 کودک در 2 سال، قربانی هوتک و 
گاندو شدند که ۳ نفر از آن ها در هوتک 

غرق شدند

می گویند در تفکرات و باورهای مردم 
ایرانی،  سیستان و بلوچس��تان، تمساح 

گاندو نماد برکت و آبادانی است .
ای کاش مس��ئولین مربوط��ه، برای 
س��رگرمی کودکان ای��ن مناطق فکری 
کنند اگر برای س��رگرمی آن ها راه حلی 
ندارند، حداقل برای آن ها آب آشامیدنی 
س��الم فراهم کنن��د. گان��دو در صورتی 
می تواند برکت را برای مردم این مناطق 
به ارمغ��ان آورد ک��ه زیس��تگاه او، تنها 
راه ب��رای رس��یدن ب��ه آب و جایی برای 

سرگرمی کودکان نباشد
ای کاش کس��انی ک��ه موق��ع افتتاح 
پروژه ه��ای عظیم چندی��ن میلیاردی از 
خداون��د درخواس��ت برک��ت می کردند، 
لحظه ای چشمانش��ان را می گشودند تا 
ببینن��د چگونه برکت بر اث��ر غفلت و بی 

کفایتی بعضی ها باعث مرگ می شود
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قلم را در دس��تانم می فش��ارم. درد بدیس��ت. منظ��ورم نرمش 
زمختی قلم بر پوس��ت نیست. درد بدیست که واژه ها یکی پس از 
دیگری بر ذهنت هجوم آورن��د و صفحات پیش رویت همچنان 
س��فید باقی بماندد. آهس��ته آغاز می کنم. دنی��ای واژه ها به من 
آموخته است گاه برای رهایی از سکون، تنها یک آغاز کافیست .
امروز می خواهم در مورد انس��ان های س��می دنیایمان برایت 
بنویسم. جمالتم را با قساوت آغاز می کنم. بی شک، انسان های 
س��می این دنیا، م��ن و تو، آری ما هس��تیم. حقیقت عریان تر از 
همیش��ه پیش روی چشمانت اس��ت. پس به تو حق می دهم که 

تعجب کنی.
برای اینکه جزواین دس��ته از انس��ان ها باش��ی، الزم نیس��ت 
درونت س��می باشد، گاه همین که غرق در دنیای سمی اطرافت 

شوی، کافیست .

چند بار از خیابان گذش��ته ای و چش��مان ملتمس کودک فال 
فروش را ندیده گرفته ای ؟ چند بار از کنار پیرمرد دس��ت فروش 
عبور کرده ای و افکار پر شرمش از گرسنگی شبانه خوانواده اش، 
اف��کارت را به تکاپ��و نینداخته اند ؟ چند ب��ار از حال دل مادری 
غافل مانده ای که دلش فقط  یک آغوش مهربانانه می خواس��ت 

تا خستگی ها را بروبد و ببرد ؟
تو در تمام لحظات می توانی س��می باشی، تلخ و ناخوش اما با 

غلظتی متفاوت.
م��ن غلیظ ترین تلخ��ی را در شکس��تن نگاه ه��ا می دانم، نه 
قلب ها. قلب ها که بش��کنند در انتظار ترمی��م باقی خواهند ماند 
اما نگاه ها که بش��کنند، دیگر دنیا رنگ قبل را ندارد. سیاه و کدر 
می ش��ود و نتیجه اش می شود سمی تر ش��دن آدم هایی که قرار 

بود پاک بمانند.
تو گاه حتی برای خودت هم سمی هستی. هر بار که صبحدم، 

انسان های سمی
زهرا عابدینی 

دانشجوی کارشناسی هوشبری
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لبخندت را از خود دریغ کردی. هرگاه که آرزوهایت را به اجبار ها 
و یکس��انی های دنیایمان فروختی، آنگاه که خودت را با کس��ی 
ک��ه )تو( نبود مقایس��ه کردی، تو در تمامی ای��ن لحظات، تلخی 
را برخ��ود تحمیل کردی که س��زاوارش نبودی. ت��و در تمام این 

لحظات )تو( نبوده ای .
در مرام نویس��نده ها نیس��ت که درد بگویند و راه درمان را نه. 
تلخی ه��ای دنیایمان اگ��ر درمان نش��وند، ارمغانش��ان تنپوش 

سیاهیست که دنیا را زشت تر از پیش می کند.
لبخن��د بزن. بی دلیل، لبریز از زندگی و سرش��ار از حس باهم 
ب��ودن. لبخند ها می توانند چ��ون بیماری ای مس��ری  دنیایمان 
را درگیر کنند. لبخند که بزنی هم خودت ش��اد می ش��وی و هم 
ش��ادی را به دیگ��ران هدیه می کن��ی. به امی��د روزی که در غم 

هایت، این شادی ها برتو برگردند.
هر روز صبح که از خواب بلند می ش��وی، با خودت دیکته کن 
)امروز روزیس��ت که دقایقش به من داده ش��ده اس��ت. من یک 
نقاش��م. نقاش بی مانند تک تک ثانیه های تک تک دقایقم. من 
قرار نیس��ت بهترین باشم، من قرار اس��ت بهترین دنیای خودم 

باشم .(
به یاد دیگران باش اما از خودت هم غافل نش��و. اگر هرکسی 
بیاموزد که ب��ه جای تغییر دنیای بیرون��ی، دنیای درون خودش 
را تغیی��ر دهد، نه دیگر قلبی غمگین می ش��ود و نه دیگر قلبی را 

غمگین خواهد کرد.
به خدا توکل کن، در سخت ترین ثانیه ها هم آرام باش  و نگذار  
ذره ای از حج��م امید قلبت کم ش��ود. پاس��بان آرزوهایت  باش. 
آرزوهایت خواسته هایت را می سازند و خواسته هایت، دنیایت را و 

دنیای تو، دنیای دیگران را.
و در آخر برایت

قلبی لبریز از حس خوش زندگی
لبی مزین به لبخندی دندان نما

چشمانی بیناتر از روزهایی که گذشت
وامیدی پاینده تراز ناامیدی 

آرزو دارم
دوست دار تو:  خواهان بهترین ها برای تو
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بر اس��اس متون کهن، در یکم مهرماه، 2 مرتبه نیکی بر بدی 
پیروز ش��د:  نخس��تین بار زمانی بود که کاوه آهنگر با برافراشتن 
چ��رم آهنگری خ��ود، فریاد آزادی خواهی س��ر داد و به فریدون 
پیوس��ت و با یاری مردم ضحاک را که چندین قرن به مردم ظلم 
می ک��رد در کوه دماون��د زندانی کردند و به ظل��م او پایان دادند.  
دومین بار، پیروزی داریوش بر گئومات مغ غاصب که به ادعای 
کتیبه بیستون، اموال مردم را به زور ستانده و نیایشگاه ها را ویران 

کرده بود .
از دیرباز تا کنون ایرانیان این روز را به فال نیک گرفته و جشن 
می گیرن��د.  ِمهرگان  یا جش��ن ِمهر بیش از ۴۰۰۰ س��ال قدمت 
دارد. پیش از هخامنش��یان، جشن مهرگان، بغ یادی ) یاد خدا – 

سپاسگزاری از خدا ( نام داشت .
تقویم ایرانیان پیش از هخامنش��یان دارای 2 فصل تابس��تان 
و زمس��تان بوده اس��ت که نوروز جشن آغاز س��ال جدید و فصل 
تابس��تان، مهرگان جش��ن آغاز نیمه دوم س��ال و فصل زمستان 

بوده است .

فلس��فه جش��ن مه��رگان، سپاس��گزاری از خداون��د ب��رای 
نعمت هایی اس��ت که به انس��ان ارزانی داش��ته و اس��توار کردن 
دوس��تی ها و مهرورزی میان انسان هاست. در بسیاری از نواحی 
ای��ران جش��ن های فراوان و گوناگونی به مناس��بت فرا رس��یدن 
مهرگان و پایان فصل زراعی برگزار می شود. در این جشن ها گاه 
ترانه هایی که در آن ها به مهر و مهرگان اش��اره ش��ده نیز خوانده 

می شود .
بر اساس متون کهن، بسیاری بر این باورند که جشن مهرگان 
در روز مهر از ماه مهر یعنی ۱ مهر برگزار می ش��ده است، این در 
حالی اس��ت که امروزه در ۱۰ مهر  برگزار می ش��ود و مردم ُلر در 

روز ۱۷ مهرماه این جشن را با عنوان مهرجون برگزار می کنند .
فردوس��ی در ش��اهنامه درباره مهرگان این چنین سخن گفته 

است:  
فریدون چو شد بر جهان کامگار

ندانست جز خویشتن شهریار 
به رسم کیان تاج و تخت مهی 

بیاراست با کاخ شاهنشهی 

مهرگـــــــان
زهرا کاشفی

دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی



او
ی ژ

نگ
ره

ی ف
لم

ه ع
ری

ش
ن

14
00

یز 
پای

 /
 7

ره 
ـــا

شمـ
  

38

به روز خجسته سر مهرماه
به سر برنهاد آن کیانی کاله
زمانه بی اندوه گشت از بدی

گرفتند یک سر ره ایزدی 

آیین های مهرگان

مردم��ان در این روز تا ح��د امکان با لباس ه��ای ارغوانی دور 
هم جمع می ش��دند ؛ در حالی که هر یک، چند " نبشته شادباش 

" ی��ا به قول ام��روزی، کارت تبریک برای هدی��ه دادن به همراه 
داشته اند. این ش��ادباش ها معمواًل با بویی خوش همراه بودند و 

در لفافه ای زیبا پوشیده شده بودند .
در جش��ن مهرگان همچون س��فره هفت س��ین نوروز، سفره 
مهرگانی یا خ��وان مهرگانی پهن می کردند. این س��فره که برگرد 
آتش��دان پهن می ش��د به رنگ ارغوانی بود و در می��ان آن گل " 
همیشه شکفته "می نهادند و اطراف آن را با گل های دیگر تزیین 

می کردند .
امروزه نمی دانیم که آیا گل همیشه شکفته، نام گلی بخصوص 
بوده اس��ت یا نام عمومِی گل هایی که برای مدت طوالنی و گاه تا 

چندین ماه شکوفا می مانند.
در پیرامون این گل ها، چند ش��اخه درخت گز، هوم یا مورد نیز 
می نهادن��د و گونه هایی از میوه های پایی��زی که ترجیحًا به رنگ 
سرخ باشد به این سفره اضافه می شد. میوه هایی مانند: سنجد، 
انگور، انار، س��یب، به، ترنج، انجیر، بادام، پس��ته، فندق، گردو، 

ُک�نار، 
زالزالک، ازگی��ل، خرما، خرمالو و تع��دادی  از بوداده ها مثل 

تخمه و نخودچی .
دیگ��ر خوراکی های خوان مهرگانی عبارتند از:   آش��امیدنی و 
نانی مخصوص. نوشیدنی از عصاره گیاه »َه�ئوَم�ه/ هوم« که با 
آب یا شیر رقیق شده بود، فراهم می شد. ناِن مخصوص مهرگان 
از آمیخت��ن آرد هف��ت نوع غله گوناگون تهی��ه می گردید. غله ها 
و حبوبات��ی مانند گندم، جو، برن��ج، نخود، عدس، ماش و ارزن. 
دیگر الزمه های سفره مهرگان عبارت بود از: جام آتش یا نوکچه 
)ش��مع(، شکر، شیرینی، خوردنی های محلی و بوی های خوش 

مانند گالب.
آنان پس از خوردن نان و نوشیدنی، به موسیقی و پایکوبی های 
گروهی می پرداخته اند. ش��عله های آتش��دانی برافروخته پذیرای 
خوش��بوهایی مانند اسپند و زعفران و عنبر  می شد و نیز گیاهانی 

چون هوم که موجب خروشان شدن آتش می شوند.
در پایان مراس��م، ش��عله های فروزان آتش، نظاره گر دس��تانی 
ب��ود که به  صورت دس��ته جمعی و برای تجدی��د پایبندی خود بر 

پیمان های گذشته، در هم فشرده می شدند.
https://fa.m.wikipedia  :منبع
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حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در 
2۳ آذر سال ۱۳۳9 در محله نوغان شهر 
مش��هد متولد شد.  وی هم اکنون رئیس 
جمه��ور منتخب ایران اس��ت، رئیس��ی 
در س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
 جمهوری ایران در س��ال۱۴۰۰ ش��رکت 
کرد و ب��ا نزدیک به ۱8 میلی��ون رای به 
عنوان رئی��س جمهور منتخ��ب برگزیده 
شد. وی هش��تمین فردی اس��ت که به 
ایران  اس��المی  مق��ام رئیس جمه��وری 

رسیده است.
پدر ایشان حجت االسالم سید حاجی 
رئی��س الس��اداتی و همچنی��ن مادر وی 
س��یده عصمت خداداد حسینی از سالله 
سادات حسینی و نسبش از هر دو طرف 
ب��ه حضرت زی��د بن علی بن الحس��ین(
علیهم السالم) می رسد. سید ابراهیم در 

5 سالگی پدر خود را از دست داد.

تحصیالت 
او تحصی��الت ابتدای��ی را در مدرس��ه 
جوادی��ه گذران��ده و تحصی��ل در عل��وم 
حوزوی را در مدرس��ه نواب و س��پس در 
مدرسه آیت الله موسوی  نژاد شروع کرد. 
در س��ال ۱۳۵۴ جه��ت ادام��ه تحصیل 
به ح��وزة علمیة ق��م و مدرس��ه آیت الله 
بروجردی رفت و مدتی نیز در مدرسه ای 
که ب��ا مدیریت آیت الله پس��ندیده تحت 
نظر امام خمینی  اداره می ش��د، تحصیل 

نمود.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در 
ح��وزة علمیة قم، اصول فق��ه را نزد آیت 
الله مروی، لمعتین را نزد آیت الله فاضل 
هرندی، رس��ائل را نزد آیت الله موس��وی 
تهرانی، مکاس��ب محرمه را نزد آیت الله 
دوزدوزان��ی، کتاب البیع مکاس��ب را نزد 
آیت الله خزعلی، خیارات مکاس��ب را نزد 
آیت الله س��توده و آیت  الله طاهری خرم  

آبادی و کفایه را نزد آیت  الله س��ید علی 
محقق، تفس��یر ق��رآن کری��م را نزد آیت 
الله مش��کینی و آیت الله خزعلی، شرح 
منظومه و فلس��فه را ن��زد آیت الله احمد 
بهش��تی و یک دوره ش��ناخت را نزد آیت 
الل��ه مطهری و نهج البالغ��ه را نزد آیت 
الله نوری همدانی آموخت. خارج اصول 
را نزد آیت  الله سید محمدحسن مرعشی 
شوشتری و آیت  الله هاشمی شاهرودی 
و خ��ارج فقه را نزد آیت  الل��ه آقا مجتبی 
تهرانی و آی��ت الله خامنه ای رهبر معظم 
انفالب تلمذ نمود. و با اتمام دوره س��طح 
حوزه, توانس��ت به دوره کارشناسی ارشد 
رش��ته حقوق خصوص��ی راه یافته و پس 
از دف��اع از پای��ان نامه خوی��ش با عنوان 
»ارث بال وارث« در سال ۱۳8۰ با قبولی 
در کنکور دکترای مدرس��ه عالی ش��هید 
مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی 

ادامه تحصیل دهد.

سید خراسان
پدرام رجائی

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
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حجت االسالم و المسلمین دکتر سید 
ابراهیم رئیس��ی با تکمیل تحقیقات خود 
در رش��ته فق��ه و حق��وق، موف��ق به اخذ 
م��درک عالی ترین س��طح حوزه )س��طح 
چهار( شد و در نهایت رساله دکترای خود 
را با عنوان »تعارض اصل و ظاهر در فقه 
و حقوق« دفاع کرد و با اخذ نمره ممتاز به 

درجه دکترای فقه و حقوق نائل شد.
آغاز فعالیت

حج��ت االس��الم دکتر رئیس��ی در پی 
اهان��ت به ام��ام خمین��ی )ره( در روزنامة 
اطالع��ات در ۱۷ دیم��اه س��ال ۱۳۵۶ و 
آغاز حرکت های مردم��ی، در اجتماعات 
اعتراض��ی که مب��دأ اغلب آنها مدرس��ه 
آیت الل��ه بروجردی )مدرس��ه خان( بود، 
ش��رکت داش��ت و در قالب هس��ته ای از 
ط��الب انقالب��ی فعالیت می نم��ود. وی 
در ای��ن دوران فعالیت های مبارزاتی خود 
را در قالب ارتباط ب��ا علمای انقالبی آزاد 
ش��ده از زندان و یا در تبعی��د, پی گرفت. 
همچنین در تجمعاتی مثل تحصن علما 
و روحانیون در دانش��گاه تهران، ش��رکت 

نمود.
پ��س از پی��روزی انق��الب اس��المی، 
وی در دوره تربیت��ی خاص��ی که مرحوم 
ش��هید بهش��تی جهت کادرس��ازی برای 
تأمی��ن نیازهای مدیریتی نظام اس��المی 
برگزار کرده بود، ش��رکت کرد و به دنبال 
ایج��اد  و  مارکسیس��تی  ش��ورش های 
مش��کالت متنوع در مس��جد س��لیمان، 
ب��ه هم��راه گروه��ی از ط��الب در قالب 
فعالیتهای فرهنگی ب��ه آن منطقه رفت. 
پ��س از بازگش��ت از مس��جد س��لیمان، 
پ��ادگان  سیاس��ی-عقیدتی  مجموع��ه 
آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس 

و برای مدت کوتاهی آن را اداره کرد.

خانواده 
دکتر رئیس��ی در س��ال ۱۳۶2 در سن 
2۳ س��الگی با دکتر جمیله س��ادات علم 
الهدی دختر ارش��د آیت الله س��ید احمد 
علم الهدی ازدواج ک��رد. خانم دکتر علم 
الهدی دانش��یار رشته فلسفه علوم تربیت 
دانشگاه ش��هید بهش��تی تهران، رییس 
س��ابق پژوهش��گاه علوم انسانی و رییس 
انقالب  تربیت ش��ورای عالی  کمیسیون 
فرهنگ��ی اس��ت. حجت االس��الم دکتر 
رئیس��ی و خانم دکتر عل��م الهدی دارای 
دو فرزن��د دختر هس��تند. وی که اهتمام 
ویژه ای به تحصیل خود و اعضای خانواده 
اش دارد، دخت��ر اول ایش��ان متاه��ل و 
دارای دو مدرک کارشناس��ی ارشد است. 
یکی در رش��ته علوم اجتماعی از دانشگاه 
الزه��را (س��الم الله علیه��ا)و دیگری در 
رش��ته علوم ق��رآن و حدیث از دانش��گاه 
عل��وم حدیث ش��هر ری و دختر دوم وی 
نیز متاهل و دانشجوی کارشناسی رشته 

فیزیک دانشگاه شریف است.
مناصب

بعد از رحلت امام )ره( حجت االس��الم 
دکتر رئیس��ی با حکم رئی��س قوه قضائیه 
وقت به س��مت دادستان تهران منصوب 
ش��د و از س��ال ۱۳۶8 تا ۱۳۷۳ به مدت 
پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. 
ایشان از س��ال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان 
بازرسی کل کشور منصوب شد که خدمت 
ایشان در این سمت تا سال ۱۳8۳ ادامه 
یافت. دوره مدیریت حجة االس��الم دکتر 
رئیس��ی بر س��ازمان بازرس��ی کل کشور 
نقط��ه عطفی در زندگی ایش��ان بود. وی 
که یک مدیریت کالن ملی را به مدت ده 
س��ال تجربه می کرد با اتکاء به تجربیات 
اندوخت��ه خود نظ��ارت بر دس��تگاه های 

اداری را متحول و نظام مند کرد. سازمان 
بازرسی کل کشور در زمان تصدی ایشان 
با توس��عه متوازن س��اختاری مواجه ش��د 
و به عن��وان یک��ی از ارکان نظارتی نظام 
جمه��وری اس��المی تثبیت ش��د. بعضی 
پرونده ه��ای جنجالی مفاس��د اقتصادی 
محص��ول فعالی��ت ش��بانه روزی حجت 
االسالم دکتر رئیسی و همکارانش در این 

سازمان و در آن دوره بود.
وی از س��ال ۱۳8۳ تا سال ۱۳9۳، به 
مدت ده س��ال معاون اول ق��وه قضائیه 
بود و از س��ال ۱۳9۳ تا اسفند ۱۳9۴ نیز 
ب��ه عنوان دادس��تان کل کش��ور خدمت 
نمود. در ۱۷ اسفند 9۴، با حکم آیت الله 
العظمی خامنه ای به عنوان تولیت آستان 

قدس رضوی علیه السالم منصوب شد.
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری

س��ید ابراهی��م رئیس��ی ی��ک ب��ار در 
انتخابات س��ال 9۶ در زمان��ی که تولیت 
آس��تان قدس رض��وی ب��ود وارد عرصه 
جمهوری  ریاس��ت  انتخابات  رقابت های 
ش��د و چیزی نزدیک به ۱۶ میلیون رای 
کس��ب ک��رد. وی یک بار دیگر در س��ال 
۱۴۰۰ نامزد س��یزدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری ش��د و در ۴ خ��رداد 
۱۴۰۰ صالحیت وی از س��وی ش��ورای 
نگهب��ان تائی��د گردی��د، درانتخابات 28 
خرداد ۱۴۰۰ در رقابت نهایی با محس��ن 
رضایی؛ عبدالناصر همتی و امیرحس��ین 
قاضی زاده هاشمی موفق شد اکثریت آرا 
را کسب کند و به عنوان هشتمین رئیس 

جمهور ایران انتخاب شود. 

raisi.ir
www.hamshahrionline.ir
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کلیس��ای وان��ک اصفه��ان )یا کلیس��ا 
نج��ات دهنده مق��دس( در منطقه ارامنه 
نش��ین جلفای ش��هر اصفهان قرار دارد. 
این کلیس��ا با تلفیقی از معماری و فرهنگ 
غربی و ش��رقی، نمادی فوق العاده از یک 
مکان گردشگری میان فرهنگی است.این 
کلیس��ا در زمان شاه عباس دوم و قرن17 
میالدی س��اخته ش��ده و در جهان به نام 
آمنا پرکیج شناخته می شود.وانک در زبان 

ارمنی به معنای صومعه می باشد.
این کلیسا، نه فقط مکانی مذهبی برای 
ارمنی های اصفهان و ای��ران، که یکی از 
مهم ترین عناصر هویت اجتماعی آنها در 
کش��ور ما و منطقه نیز هست.تصاویر این 
کلیس��ا نش��ان دهنده عظمت هنری این 
بنا می باش��د. کلیس��ای وان��ک اصفهان، 
تاریخچ��ه داس��تانی و پرهیج��ان و البته 
مانند بس��یاری از دیگر روایات تاریخی، تا 

اندازه ای غمبار دارد.
کلیسای وانک اصفهان در گذر تاریخ

در ابت��دای قرن هفده��م میالدی و در 
میانه یکی از تعقیب و گریزهای همیشگی 

ش��اه عباس با امپراتوری عثمانی هستیم. 
س��پاهیان ایران به دس��تور شاه عباس در 
حال عقب نشینی از ایروان و گذر از دشت 
آرارات هستند. س��اکنان منطقه یا باید به 
همراه س��پاه ایران به نواح��ی داخلی این 
کش��ور کوچ کنند و یا در میانه نزاع از بین 
بروند. س��یصد و پنجاه ه��زار نفر از ارامنه 
منطقه مهاجرت را انتخاب می کنند و راهی 
سفری نامعلوم می شوند. در پایان، در شهر 
جلف��ا و پس از عبور از رودخانه خروش��ان 
این ش��هر، کوچ آنها پایان می پذیرد.پنجاه 
هزار نف��ر از ارامنه، پایه گذاران کلیس��ای 
وان��ک اصفهان، زنده مانده در این منطقه 

از شهر اصفهان ساکن می شوند.
تاریخ همیشه اثبات کرده است که یک 
فرهنگ زاینده با شکست ها و هجرت ها از 
پا نمی نشیند. فضای منطقه ارمنی نشین 
جلف��ای اصفهان و در مرکز آن کلیس��ای 
وان��ک اصفه��ان، اثبات��ی ب��ر ای��ن مدعا 
می باش��د. ارامنه کوچ داده ش��ده با هزینه 
شخصی خود ش��روع به ساختن کلیسایی 
شبیه کلیس��ای خود در س��رزمین مادری 

می کنند. از این طری��ق آنها روح فرهنگ 
و زندگ��ی خ��ود را در منطق��ه ت��ازه جاری 
می س��ازند. وقتی س��اخت کلیسای وانک 
اصفهان به پایان می رس��د، در کتیبه ای با 
کاشی الجوردی و با خطوط طالیی بر سر 

در کلیسا چنین نوشته می شود:
 س��اخت کلیس��ای وان��ک اصفهان در 
س��ال 1655 به کمک مردم جلفا ش��روع 
شد و در سال 1664 میالدی پایان یافت. 
پ��اداش عباداتی که در این کلیس��ا انجام 
می ش��ود ب��رای آنانی ک��ه زنده ان��د یا در 

گذشته اند شود.
روند گس��ترش و توسعه کلیسای وانک 
اصفهان به این نقطه از تاریخ محدود نمی 
شود. در طی دهه ها و سده ها در کنار این 
مرکز اجتماعی و مذهبی ارامنه اصفهان، 
می شود.  س��اخته  دیگری  ساختمان های 
ع��الوه بر کلیس��ای اصل��ی و صحن آن، 
ناقوس��خانه  دی��ر،  مجموع��ه ای ش��امل 
و کتابخان��ه در ای��ن ب��ازه زمان��ی ب��ه این 
مجموعه تاریخی افزوده می ش��ود. بر این 
فهرست باید موزه، برج ساعت، اتاق های 

کلیسای وانک
زهرا سادات موسوی الکاظمی

دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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مخص��وص اقام��ت اس��قف و همچنین 
تاالره��ای اجتماع��ات و چاپخان��ه را نیز 
افزود. برای نمونه موزه کلیس��ای وانک 
اصفهان درس��ال1905 افتتاح ش��د و تا 
سال 1930 هم موزه و هم کتابخانه بود.

سبک معماری کلیسای وانک
واژه ها ش��اید هیچ وقت نتوانند عمیق 
زیبایی یک اثر معماری و هنری را نش��ان 
دهند. س��بک معماری کلیس��ای وانک 
تلفیقی از معماری مس��یحی، اس��امی 
و ایران��ی بوده و گنبدهای این کلیس��ا بر 
خاف دیگر کلیس��اهای کهن مسیحی 
ک��ه مخروطی بوده اند، مدور و به ش��یوه 
مس��اجد اس��امی س��اخته ش��ده ان��د. 
گنبدهایی که پوس��ته بیرون��ی آن از آجر 
و پوس��ته درون��ی آن با رن��گ الجوردی 
نقاشی شده. اس��تفاده از رنگ الجوردی 
در رنگ آمیزی و کاشی کاری دیوارهای 
ای��ن مجموعه، نمادی دیگر از ش��باهت 
این بنا با معماری مساجد اسامی است. 
همچنی��ن این بنا بر خاف کلیس��اهای 
کهن ارمنی که بیش��تر با س��نگ ساخته 
ش��ده اند، با خش��ت خ��ام بنا گردی��ده. با 
ای��ن ح��ال رئ��وس نیمه هش��ت ضلعی 
محراب ه��ای برجس��ته کلیس��ای وانک 
اصفه��ان، نمایی غربی به فضای داخلی 
کلیسا داده اند. این تنوع سبک معماری 
نش��انی از تاریخچه ای سرش��ار از حضور 
مس��افران، مبلغ��ان مذهبی و س��ربازان 

اروپایی در این بنا می باشد.
ارتف��اع دیواره��ای کلیس��ای وان��ک 
اصفه��ان، از س��طح حیاط تا ب��ام طبقه 
دوم حدود 12 متر بوده و از کل مساحت 
8731 مت��ر مربع��ی کلیس��ا، ۳۸۵۷ متر 
مرب��ع آن مربوط به س��اختمان  ها و بقیه 
متعلق به فضای س��بز و باغ وانک است. 

تم��ام زوای��ای داخل��ی کلیس��ای جامع 
پوشیده ش��ده از گچ و تزئین شده توسط 
رن��گ روغن و ط��ا و به س��بک ایرانی 

می باشد.
برج ه�ای ناقوس کلیس�ای وانک 

اصفهان
چش��م هایت��ان را ببندی��د و به صدای 
یک کلیس��ا فک��ر کنید. ب��ی تردید اولین 
آوایی ک��ه در گوش��تان خواه��د پیچید، 
صدای ناقوس کلیسا می باشد. کلیسای 
وان��ک اصفهان نیز دو برج ناقوس بزرگ 
و کوچک بس��یار زیب��ا دارد. برج ناقوس 
در فرهن��گ معماری مس��یحی برجی در 
کلیساس��ت که دارای یک ی��ا بیش از دو 
ناقوس باش��د. ناقوس ها برای خبر دادن 
از رویدادهای اجتماعی چون عروس��ی و 
عزا یا برای فراخوان دفاع شهری و خطر 

آتش سوزی به صدا در می آمدند.
ب��رج ناق��وس اول کلیس��ای وان��ک 
اصفه��ان، در قس��مت ورودی آن و در 
س��ه طبقه قرار دارد. در طبق��ه دوم این 
برج س��اعت بزرگی به وزن 300 کیلوگرم 
نصب شده است و در سه طرف دیگر برج 
نیز چهار ساعت مدور با قطر 104 سانتی 
مت��ر ق��رار دارد. ناقوس های ب��رج که به 
صدا در می آیند، صدای زنگ س��اعت ها 
نی��ز در گوش بازدید کنن��دگان می پیچد. 
چه موس��یقی زیباتر از این می تواند ش��ما 
را به س��فری در تاری��خ زیبای این منطقه 

ببرد؟
در زی��ر برج ناق��وس یا برج س��اعت، 
مقبره های��ی متعلق به یک س��رباز و یک 
روحانی ارمن��ی قرار داده ش��ده. الزم به 
ذکر اس��ت که بنای یادبود مربعی شکل 
دیگری نیز در قسمت شمال غربی کلیسا 
به یاد ارامنه کشته شده توسط عثمانی ها 

س��اخته شده. هر س��اله در 24 آوریل در 
ای��ن محل، مراس��م یادبودی ب��ا حضور 

ارامنه اصفهان برگزار می شود.
نقاش��ی های دیواری و مجس��مه های 

کلیسای وانک اصفهان
از صدای ناقوس ها که بگذریم، شاید 
یک��ی از مه��م ترین نماده��ای تصویری 
یک کلیس��ا، دیوار نگاره های آن اس��ت. 
وقت��ی وارد یک کلیس��ا می ش��ویم اغلب 
م��ا در نگاه اول س��اعت ها مبهوت قصه 
تصاویر روی س��قف و دیوارها می ش��ویم. 
دیوار نگاره های کلیس��ای وانک ش��امل 
روایت هایی از تولد و عروج عیسی مسیح، 
روز رس��تاخیز و داوری و بهش��ت و دوزخ 
می باش��د. ط��اکاری و تذهیب معماری 
داخلی این کلیس��ا از دیگر شباهت های 
ای��ن کلیس��ا به بناه��ای اس��امی تلقی 
می گردد. این تلفی��ق فرهنگی، از جمله 
ویژگی های خاص و متمایز این کلیسا در 

جهان به شمار می آید.
در کنار نقاش��ی ها و س��اخت دیوارها، 
تندیس ه��ای نی��م تن��ه مش��اهیر ارامنه 
این کلیس��ا بس��یار معروف و زیبا هستند. 
مش��اهیری چون اس��قف اعظم ارامنه و 
مؤس��س اولین چاپخان��ه در ایران، ابداع 
کنن��ده الفب��ای ارمنی و ش��اعران نامی 
ارمن��ی از جمله آنها هس��تند. باید یادآور 
ش��د که هزینه س��اخت این آث��ار هنری 
و بنای کلیس��ا توس��ط خیری��ن و ارامنه 
منطقه پرداخت شده. همچنین اساتید و 
هنرمندان ارمنی س��ازنده این آثار هنری 

هستند.
موزه کلیسای وانک اصفهان

ب��ه جمل��ه ای از تورات فک��ر کنید که 
روی ت��ار موی دخت��ری هجده س��اله با 
قلمی از الماس نوش��ته ش��ده: به جهت 
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دانس��تن ع��دل و حکم��ت و ب��رای درک 
واژگان فطان��ت. ای��ن جمل��ه را می ت��وان 
تنها با میکروس��کوپ مش��اهده کرد. این 
تارموی اهدایی، تنها یکی از آثار ارزشمند 
موزه کلیس��ای وانک اصفهان است. موزه 
کلیس��ای وان��ک در ابتدا تنه��ا چند اتاق 
ساده بوده که در حدود صد سال پیش در 
ضلع شمالی کلیس��ای وانک ساخته شد. 
ام��روزه این فضا به به موزه ای بس��یار زیبا 
و جامع دربردارنده نقاش��ی های برجس��ته 
تاریخی، کتب نفیس خطی و آثار ارزشمند 
قدیمی بدل شده. این روزها این موزه را به 
عنوان یکی از ارزشمندترین مجموعه های 

فرهنگی ارامنه جهان می شناسند.
ش��اید در کمتر موزه ای از جهان بتوانید 
710 جلد کتاب خطی، تابلوهای نقاش��ی 
بر روی کرباس، پوست، چرم، فلز و شیشه 
را در یک جا بیابید. به این لیست آثار فلزی 
و منس��وجات دس��تبافته مربوط به البسه 
مذهبی کشیش��ان و پوشاک سنتی ارامنه 

جلف��ا را بیفزایید. آث��ار چوبی، فرمان های 
اداری و تجاری و حکومتی متعلق به قرن 
هفده تا نوزده میالدی، مسکوکات فلزی 
و نخس��تین ابزار مربوط ب��ه صنعت چاپ 
از دیگر دیدنی های موزه کلیس��ای وانک 
اصفهان هس��تند. م��وزه مردم شناس��ی 
ارامن��ه اصفهان به عنوان بخش��ی از این 
م��وزه، نماین��ده تاریخ تصوی��ری جالبی از 
زیس��ت این مردمان دوست داشتنی شهر 
تاریخی  اصفهان اس��ت. موزه موس��یقی 
ارامنه نیز از دیگر بخش های دیدنی دیگر 

موزه می باشد.
ش��اید کمتر کس��ی بداند که نخس��تین 
نس��خه کتاب چاپی در ایران، نس��خه ای 
از زبور بوده اس��ت. این کتاب در چاپخانه 
م��درن کلیس��ای وان��ک اصفه��ان، و به 
هم��ت همه روحانیون این کلیس��ا در طی 
یک س��ال و پنج ماه و حدود سال 1640 
چاپ شد. این چاپخانه دارای تنها دستگاه 
چ��اپ مدرن آن روزها بوده ک��ه از اروپا به 

ای��ران آورده ش��ده. متاس��فانه این بخش 
از کلیس��ا به خاطر مخالفت ه��ا تعطیل و 
بعدها س��وزانده ش��د. در حال حاضر تنها 
ماش��ین چاپ معروف این کلیس��ا و برخی 
از نس��خه های چاپ��ی آن در ای��ن م��وزه 

نگهداری می شود.
کلیس�ای  اداری  مراکز  و  کتابخانه 

وانک اصفهان
ت��ا اینج��ا گش��ت و گ��ذار کامل��ی در 
مجموعه کلیسای وانک اصفهان، داشته 
ایم. ام��ا عجله نکنی��د، جذابیت های این 
کلیسا به این موارد محدود نمی شود. نمی 
توان بدون اش��اره به کتابخانه این کلیس��ا 
و بناهای اداری آن، نوش��تن از این بنای 
تاریخ��ی زیبا را به اتمام رس��اند. در بخش 
ش��مالی کلیس��ا و در کن��ار م��وزه وانک، 
کتابخانه ای ش��امل اس��ناد و کتاب های 
تاریخ��ی با قدمت 400 س��اله ق��رار دارد. 
در مجم��وع 30 هزار نس��خه کت��اب، در 
ای��ن کتابخانه منحصر به ف��رد نگهداری 
می ش��ود. تاریخچه این کتابخانه به سال 
1884 بر می گردد. هدف اولیه از س��اختن 
آن محافظ��ت از کتاب هایی بود که ارامنه 
مهاج��ر به س��ختی در طی ک��وچ خود به 

همراه آورده بودند.
مراکز اداری کلیس��ای وانک اصفهان، 
خ��ود نم��ادی از یک فرهن��گ اجتماعی 
کام��ل از ارامنه ایران و جهان اس��ت. این 
بخش که در قس��مت جنوبی کلیس��ا قرار 
دارد، در زم��ان ناصرالدین ش��اه قاجار بنا 
شده. در حال حاضر نیز، تمام امور اداری 
ازدواج، تولد و مرگ ارامنه جنوب ایران در 
آن انجام می پذیرد. در دوره ای از تاریخ این 
بنا، حت��ی ارامنه هند نیز برای امور اداری 

خود به این کلیسا مراجعه می کردند.
    https://luxvila.irمنبع 
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۴ س��ال پیش، کاماًل اتفاقی با کتابی 
آشنا ش��دم که عنوان جالبی داشت  "راز 

کف دست " 
کنجکاو ش��دم  به صفحات این کتاب 
نگاهی گ��ذرا کنم اما نگاه کردن همانا و 
مشتاق خواندن شدن همانا، این اشتیاق 
به اندازه ای بود که از ساعت ۱۰ شب تا ۶ 
صبح بی وقفه این کتاب را 2 بار خواندم 
در ابتدا الزم است خدمت شما عرض 
کنم که اگ��ر االن دارم ای��ن کتاب را به 
ش��ما معرفی می کنم فقط ۱ دلیل دارد، 
اینکه بگوی��م اس��تدعا دارم هیچ گاه در 
زمره فریب خوردگان  ش��یادانی که ادعا 
می کنند می توانند با خواندن کف دستان 
شما از آینده یا گذشته خبر دهند، نباشید 

در ادامه بیش��تر توضیح خواهم داد و 
ب��ه خوبی به ای��ن نکته واقفم ک��ه در اثر 
مزخرفات ع��ده ای س��ودجو، کف بینی 
تا چه حد به کس��انی که زودباور هس��تند 
آس��یب زده و س��خن گفتن از کف بینی 
مانند دست کش��یدن  روی لبه برنده تیغ 
است اما من این ریسک را می پذیرم و به 

انتقادات شما گوش می سپارم 
کم کم خواندن کف دس��ت دوس��تان 
آم��وزان مدرس��ه، س��رگرمی  دان��ش  و 
زنگ های تفریح برای کس��انی شده بود 
که از ش��نیدن توانایی ه��ا و ویژگی هایی 
گاهی داشتند،  که فقط خودشان از آن آ
آن ه��ا  ب��رای  می ش��دند.  زده  ش��گفت 
س��رگرمی بود ولی برای من سخت ترین 
کار دنی��ا، زی��را بای��د مواظ��ب تک تک 
کلماتی که ب��ه زبان می آوردم، باش��م تا 

خدای نکرده کس��ی برداش��ت اشتباهی 
نکند .

راز کف دس��ت ی��ا کف بین��ی، علمی 
باس��تانی اس��ت که در گذش��ته توس��ط 

اساتید ماهر تدریس می شد 
خطوط کف دس��ت هر کسی از مغز او 
سرچش��مه می گیرد در نتیجه با بررس��ی 
آن ها می توان به ویژگی ها و توانایی های 

هر کسی پی برد ،
گاه باش��ید که هیچ کسی، تاکید  اما آ
می کنم هیچ کس��ی نمی تواند با خواندن 
کف دس��تتان از آینده یا گذش��ته شما با 

خبر شود.
در وب س��ایت ها نوش��ته ان��د در کف 
دس��ت خطوطی وجود دارن��د با نام های 

خط عشق، قلب، ازدواج  و زندگی ....
ای��ن خطوط هرگز وجود نداش��ته اند، 

معرفی کتاب

راز کف دست

زهرا کاشفی
دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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فریب نخورید .
اینکه چ��ه تاریخی ازدواج می کنید یا با 
چه کسی، خوش��بخت خواهید شد یا نه، 

در کف دستتان نوشته نشده است 
ح��دس می زن��م که ب��ا خوان��دن این 
مطلب، از روی کنجکاوی بخواهید بیشتر 
با این علم آشنا ش��وید، خواهش می کنم 
مزخرفات وب سایت ها را در این باره باور 
نکنید، هر کتاب��ی را نخوانید و نهایتا اگر 
مش��تاق بودی��د همین کت��اب را بخوانید 
البت��ه حتی اگر این کتاب را ۳ یا ۴ بار هم 
بخوانید به س��ختی می توانید خطوط کف 
یک دست را بخوانید چرا که همه خطوط 
بسیار شبیه به هم و با تفاوت اندازه میلی 
متری هس��تند و تمای��ز آن ها از هم حتی 

با خواندن دست های بسیار دشوار است 

در ادامه قس��مت کوتاهی از این کتاب 
را برای شما توضیح خواهم داد .

رنگ ک��ف دس��تان ش��ما می تواند در 
ش��رایط مختل��ف تغییر کند و ای��ن تغییر 
رن��گ بیانگر احساس��ات ش��ما در همان 

لحظه می باشد
صورت��ی، قرم��ز، زرد، س��فید و آب��ی 
رنگ هایی هس��تند که دس��تان ش��ما در 

حاالت مختلف به خود می گیرند. 

رنگ صورتی رنگ طبیعی کف دس��ت 
شماس��ت و در این حالت ش��ما احساس  
خوبی دارید، پر انژی هس��تید و احساس 

تندرستی می کنید .
زمان��ی ک��ه عصبان��ی هس��تید ک��ف 
دس��تانتان قرمز به نظر می رس��د یا وقتی 
نگ��ران هس��تید رن��گ  کف دس��تانتان  
متمایل به زرد است و اگر بسیار زرد باشد 
به این معنی است که از افراد دیگر انتقاد 
ک��رده ای��د، از آنه��ا توقع 
داش��ته اید ی��ا آنه��ا را به 

تمسخر گرفته اید .
زمان��ی که کف دس��ت 
شما اندکی س��فید به نظر 
می رس��د یعن��ی نی��از ب��ه 
تنهای��ی داری��د و ممک��ن 
حت��ی  نخواهی��د  اس��ت 

لحظه ای با کس��ی صحب��ت کنید و اگر 
کف دس��تتان بسیار س��فید است در این 

صورت احساس تنبلی می کنید .
رنگ آبی کف دس��ت  یعن��ی درگیری 
ذهنی دارید و اگر بس��یار آبی باشد یعنی 

بسیار غمگین هستید 
شما هر چقدر که دقت کنید نمی توانید 
این رنگ ها را از هم تشخیص دهید پس 

خودتان را اذیت نکنید .
از هم��ه کس��انی ک��ه ای��ن مطل��ب را 
می خوانن��د، اس��تدعا دارم هرگ��ز، تاکید 
می کن��م هرگ��ز ب��رای خوان��دن راز کف 
دس��تتان س��راغ م��ن نیایی��د ت��ا از این 

روشنگری پشیمان نشوم
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           مهربانی ه��ای کوچک زندگی، 
حرف جدیدی نیس��ت. س��نتی اس��ت 
که سالهاس��ت در همه  جای دنیا رایج 
اس��ت. محبت ک��ردن به کس��انی که 
الزام��ًا نمی توانند محبت م��ا را جبران 
کنند و حتی ش��اید هرگز ما را نبینند و 
نشناسند تا برایمان کاری انجام دهند. 

زمانی، خریدن ی��ک یا چند تنور نان 
نانوایی، سنت رایجی بود و حتی خیلی 
از م��ا، برای رفع مش��کالتمان، چنین 
ن��ذری می کردی��م. مهم نب��ود که چه 
کس��ی نان را می خرد. ثروتمند است یا 
فقیر. من را می شناس��د یا نه. مهم این 

بود که در لحظه ای که پول را از جیبش 
در می آورد تا قیمت نان را حساب کند، 
می گفتن��د: امروز، چوب خط نانوایی را 

یک نفر خریده است.
نمی ت��وان ان��کار کرد که ب��ه تدریج، 
ما نس��بت به هم نامهربان تر شده ایم. 
خودمان را بیشتر از دیگران می بینیم. 
نمی توانیم بگوییم »م��ردم نامهربان تر 
شده اند«. چون مردم، چیزی خارج از 
جمع ما نیستند: مردم، همان خودمان 

هستیم.
فروش��نده ای که امروز هنگام فروش 
لباس، در چهره ی من لبخند نمی زند، 
دیروز هم وقتی آب میوه خریده، لبخند 
را ندیده. شاید چون آبمیوه فروش هم 

س��اعتی قب��ل از آن، هن��گام عبور از 
خیابان، از س��رعت زیاد ماش��ینی که 
برای او نایس��تاده است،  برخود لرزیده 
باش��د و هنوز در تصور آن لحظه باشد. 
شاید آن ماشین تندرو، ما بوده باشیم!

سه چیز در زندگی انسان مهم است: 
اولی��ن چیز مهربان بودن اس��ت. دوم 
مهربانی کردن است. و سوم، مهربانی 

است. “- هنری جیمز
مهربانی در زندگی مزایای بس��یاری 
دارد و تاثیراتی که بر زندگی ش��خصی 
می گذارد از جمله افزایش خوش��بختی 
و قلب سالم است که روند پیری را کند 
می کن��د و روابط و ارتباط��ات را بهبود 
می بخش��د، که به طور غیر مس��تقیم 

 مهربانی های کوچک زندگی
زینب سادات موسوی 

 دانشجوی کارشناسی کتابداری واطالع رسانی پزشکی
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سالمتشماراتقویتمیکند.
از س��ادهای فهرس��ت اینج��ا در 
مهربانیهایکوچ��کزندگیرا،تنظیم
کردهام)فهرس��تمهربانیهایکوچک
زندگی،قطعًانقط��هیپایانندارد.آنچه
میخوانیدآغازاینفهرستبلنداست(

*اگ��ردرفروش��گاهیدس��تگاههای
فروشاتوماتیکنوشیدنییاقهوهیا…
وج��وددارد،میتوانیدبهدس��تگاه،پول
یکقهوهیانوش��ابهرابدهید،اماچیزی
نگیری��دتانفربعدی،کمیش��گفتزده

شود.

*وقتیدرپارکینگبهس��متماش��ین
خ��ودمیرویدت��اآنرابرداری��دبهیک
جس��تجوی در س��رگردان رانن��دهی
پارکین��گ،بگویی��دکهمیتوان��دبیایدو
جایش��ماپ��ارککندواورابهس��مت

محلماشینخودتانهدایتکنید.
فهرس��تمهربانیه��ایکوچ��ک،در
بس��یاریازفرهنگه��ا،ب��البخندزدن
واحوالپرس��یازرهگذرانغریبهآغاز
میش��ود.اماش��ایدتجربهکردهباش��ید
کهام��روز،اگرغریب��هایلبخندیبزند
وب��هماس��المکند،یاف��رضمیکنیم

آش��ناییاس��تکهفراموش��شکردهایم
یام��اراباک��سدیگریاش��تباهگرفته
اس��ت.ش��ایداگرهمینمهربانیهای
کوچ��کباالوصدهاموردمش��ابهآنها،
بهتدری��جدرمیانمانرایجش��ود،زمانی
برسدکهلبخندزدنوتبریکگفتنیک
ناش��ناس،تااینحدبرایم��اننامتعارف
نباشد.آنروزقطعًادرجامعهیدیگری

زندگیخواهیمکرد…
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      درباره این فیلم س��ه س��اعته س��یاه و سفید که دلیلش 
تضاد تیرگی و روش��نی آدم های فیلم اس��ت و هوشمندانه 
تصمیم گیری ش��ده اس��ت چه می توان گفت؟ اس��پیلبرگ 
)کارگردان فیلم( دست به آزمونی بزرگ زده است. او گفته 
بود مدت ها تصمیم داشته فیلمی درباره نسل کشی نازی ها 
در خالل جنگ جهانی دوم تولید کند اما به داستان روایی 
خوبی دس��ت نیافته اس��ت. اکن��ون چه داس��تانی بهتر از 
انقالب درونی یك مرد پول دوست و هوسباز تا تبدیل شدن 
به اسطوره ای انسانی و مثال زدنی؟ شیندلری که از تبدیل 
شدن کارخانه اش به یك نوان خانه ابا دارد اکنون به فردی 
روش��ن ضمیر تبدیل می شود که برای نجات جان انسان ها 
از هیچ چیز از جمله جان و مال و اعتبار کوتاهی نمی کند. 
حت��ی اگر تمام قصه فیلم _ به زعم برخی منتقدان یا حتی 
ض��د یهودیان _ دروغ باش��د فیلم به یك روایت انس��انی و 
معرفتی تبدیل ش��ده اس��ت. فیلم با یك نما از ش��مع آغاز 
می شود، شمعی که می س��وزد تا ظلمات اطراف را تا جایی 
ک��ه می تواند از بین ببرد. می توان گفت س��کانس اولیه که 
سوختن یك شمع اس��ت خالصه ای زیبا و استعاری از کل 
فیلم اس��ت. شیندلر ش��معی است که با س��وختن خود در 
صدد نور افشانی و از بین بردن ظلمت است. او در بحبوحه 
آدم کش��ی و زجر نافرجام آدم ها دس��ت به عملی انس��انی 
می زند. دوربین بر ش��انه و لرزش های پاپ��ی تصویر بیننده 

 معرفی فیلم

 شیندلرز لیست   
مهدی یوسفی

دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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را به فض��ای زجرآل��ود آن دوران می برد 
اما چه هنرمندانه در سکانس هایی دیگر 
دوربین زمین گیر می ش��ود تا به الیه های 
درونی آدم های فیلم دس��ت پیدا بکنیم. 
برای مثال به س��کانس گفتگوی شیندلر 
با همس��رش در یك س��وم ابتدایی فیلم و 
یا گفتگوی ش��یندلر با دختر یهودی بنام 
هل��ن و ی��ا گفتگوی ش��یندلر با اش��ترن 
)ب��ا بازی ب��ن کینگزل��ی( هن��گام تهیه 
فهرست اس��امی کارگرها دقت کنید. در 
ای��ن س��کانس ها از بازی ه��ای پرقدرت 
که بگذری��م، نور و دوربی��ن حرف اول را 
می زنن��د و بیننده را میخکوب می نمایند. 
یکی دیگر از سکانس های استعاری فیلم 
کشتن بیمارگونه و تفریح مانند آدم ها به 
دست آمون گوت )با بازی رالف فاینس( 
از روی بالک��ن وی��ال و بالفاصل��ه ادرار 
کردن او در توالت ویالس��ت. این صحنه 
نشان می دهد که تا چه حد مسخ روحی 
و روانی یك انس��ان از لحاظ ایدئولوژیك 
که بعضًا جنبه سیاس��ی نی��ز دارد باعث 
می ش��ود کش��تن یك انس��ان ب��ه اندازه 
تخلی��ه ادرار بی اهمیت و عادی باش��د. 
نمونه ای��ن صحنه ها در فیلم بی ش��مار 
است. شیندلر که خودش عضو افتخاری 

حزب نازی اس��ت عده ای انسان را از قعر 
دهان اژدهاگونه نازی ها بیرون می کشد 
و این از ویژگی های پیچیده انسان است. 
مشخص است که اسپیلبرگ قصد ندارد 
فیلم را سیاس��ت زده کند، تنها جنبه های 
انس��انی و ابعاد عاطفی این تراژدی را مد 
نظر قرار داده است. شیندلر مردی است 
ک��ه از نهایت رذال��ت به اوج می رس��د و 
خود را در تاریخ جاودانه می کند. در مورد 
ویژگی های ش��خصیتی او حرف و حدیث 
بیشمار اس��ت اما گویی اسپیلبرگ از این 
موضوع رخ بر نمی تاب��د و کار خودش را 
می کند. فهرست شیندلر یك درام انسانی 

است .
حض��ور ویول��ون در موس��یقی فهرس��ت 
شیندلر بسیار برجسته و چشمگیر است و 
برای ایجاد حالت ها و لحن های مختلف 
به کار رفته است. شاید هیچ ساز دیگری 
به ان��دازه ویولون و هی��چ نوازنده دیگری 
مانن��د ای��زاک پرلمن نمی توانس��ت این 
ح��س تلخ و تراژیک را تا این حد قدرتمند 

منتقل کند. 
دیالوگ به یاد ماندنی فیلم

"اش��ترن: به زبان هیپرو نوش��ته ش��ده. 
نوش��ته هرکس ک��ه جان��ی رو نجات بده 

گویی همه دنیا رو نجات داده."
"شیندلر: )بغض کرده( چقدر پول هدر 
دادم… می تونستم آدمای بیشتری رو 
بیارم. این ماشین! آمون برای این ده 
نفر بهم می داد… )به س��نجاق سینه 
آرم نازی اش��اره می کند( این نش��ان! 
این طالس��ت. با این می ش��د دو نفر 
دیگه رو بیارم. این می تونس��ت دو نفر 
دیگه رو نجات بده! )به گریه می افتد 
!( ی��ا حداقل ی��ه نفر دیگ��ه رو ! یك 

انسان اشترن یك انسان دیگه !
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طراحی چهـــره
طراح: فاطمه زبردست 

دانشجوی کارشناسی  کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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تدوین گر:  زهرا کاشفیحدیث گرافی
دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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جهـــــــــــان
از نگاه من
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کنارت زانو می زنم 
می خواه��م مثل اولی��ن روزی 

که دیدمت ت��و را در آغوش بگیرم 
اما تَلّی از خاک بین من و تو جدایی 

انداخته.
همیش��ه موقع صاف کردن موهایت، 
به قدری می خندیدیم که ساعت نیز 

گذر زمان را فراموش می کرد. 
  

 خاط��ره اولین لبخندت ب��ر پرده ی 
چشمانم به نمایش در می آید.

مادربزرگ می گوید : خاک س��رد 
است ، آری سرد است اما این سردی 

جانم را می سوزاند. 

فراموش نمی کنم ص��دای تلفنی را 
ک��ه با خبر رفتنت ، بهارم را به خزان 
و خزانم را به زمستانی یخ زده مبدل 

کرد.

لبخند قش��نگ اس��ت حتی وقتی که 
دردی بی درمان س��عی در تس��خیر 

قلبم دارد،
ولی نمی تواند چهره مهربان برادری 
با موه��ای چت��ری را از ذهن و قلبم 

محو کند.

نویسنده : زهرا کاشفی


