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ــا	 ــت	ب ــدو	ورود	و	در	صحب آنچــه	در	ب
موسســین	کانــون	پیونــد	مهــر	و	مــاه	
ــاد	جلــب	توجــه	کــرد	و	مــا	 نجــف	آب
را	بــه	ادامــه	گفگــو	وا	داشــت	,	فارعــغ	
ــای	 ــه	آق ــرم	و	صمیمیان ــورد	گ از	برخ
ــان	,	 ــز	اصفه ــر	مرک ــا			مدی ــب	نی طی
ایــن	بــود	کــه	ایشــان	گرفتــن	کمــک	
از	هیــچ	خیــر	و	یــاری	رســانی	را	برای	
کانــون	مصلحــت	نمــی	دانســت	و	
حتــی	اعتقــاد	قطعــی	داشــت		گرفتــن	
کمــک	باعــث	سرشــکتی	مراجعیــن	و	

حتــی	کانــون	خواهــد	شــد	.
ــانی	در	 ــک	رس ــان	ازدواج	و	کم ایش
آن	را	در	دو	بخــش	مــورد	اهمیــت	
ــی	و	 ــش	فرهنگ ــی	داد	.بخ ــرار	م ق
ــی	و	معتقــد	اســت	بخــش	 بخــش	مال
فرهنگــی	ایــن	موضــوه	کــه	آمــوزش	و	
اطــاع	رســانی	اســت	بایــد	در	اولیــت	

ــرد. ــرار	گی ــت	ق اهمی
امــا	بخــش	مالــی	موضــوع	کــه	
ــه	مطــرح	 ــوان	دغدغ ــه	عن ــواره	ب هم
مــی	شــود	را	بــا	یــک	راهــکار	ســاده	

ــت	. ــی	دانس ــل	م ــل	ح قاب
بــا	موسســین	 ادامــه	گفتکــو	 در	
کانــون	پیونــد	مهــر	و	مــاه	و	خدمــات	

ــوید. ــنا	ش آن	آش
ــان	و	 ــی	از	خودت ــک	معرف ــدا	ی 1-ابت

ــید	. ــته	باش ــون	داش کان
ــا  ــتم . م ــا هس ــب نی ــا طی ــده محمدرض بن
ــا تعــدادی از دوســتان از قبــل از انقــالب  ب
ــان  ــا جوان ــک ســری فعالیــت فرهنگــی ب ی
داشــتیم و بعــد از انقــالب هــم ادامــه 
ــی و  ــی بررس ــال 80 ط ــه از س ــت .ک داش
ــدیم  ــه ش ــان, متوج ــکالت جوان ــد مش رص

ــدی  ــا ح ــه ت ــت ک ــی اس ــاله ای ازدواج مس
ــردم  ــی م ــده اســت. زمان ــوش ش ــم فرام ه
خودشــان را در امــر ازدواج جوانــان دخیــل 
ــدام  ــی دانســتند اق ــی دانســتند و الزم م م
کننــد کــه امــروزه متاســفانه ایــن احســاس 
ــوزه  ــگ شــده اســت. در آم مســولیت کمرن
هــای مذهبــی تاکیــد بــر ازدواج زیــاد 
ــن  ــد م ــی فرماین ــر م ــت. پیامب ــده اس ش
ــر  و  ــی و وســاطت را گــران ت هیــچ رای زن
مقــدس تــر از رای زنــی بــرای ازدواج نمــی 
ــد  بینــم. در مــورد هیــچ عبادتــی نگفتــه ان
ــد, در  ــل مــی کن نیمــی از  ایمــان را تکمی
ــد  ــوده ان ــورد ازدواج فرم ــه در م ــی ک حال
ــی  ــل م ــه وســیله آن کام ــن ب نیمــی از دی

ــورد ازدواج  ــد در م ــم تاکی ــرآن ه ــود. ق ش
ــه در  ــت ک ــن اس ــب ای ــت و جال ــرده اس ک
ــت  ــرده اس ــد نک ــرآن تاکی ــای ق ــچ ج هی
ــه  ــد, همیشــه بحــث اقام ــاز بخوانی ــه نم ک
ــه را  ــن فرضی ــی ای نمــاز مطــرح اســت یعن
ــان  ــود و مقدمات ــا بش ــه برپ ــد ک کاری کنی
ــم  ــورد ازدواج ه ــاال در م ــم کنید.ح را فراه
همینطــور. بایــد بــرای همــه جوانــان اقــدام 
کــرد. متاســفانه در حــال حاضــر اغلــب 
ــد و  ــاطت کنن ــر وس ــد اگ ــی کنن ــر م فک
ــتند.  ــر هس ــد مقص ــش بیای ــکلی پی ــدا مش بع

ادامه	در	صفحه	2	

ازدواج در کانون مهر و ماه با 850 هزار تومان

به منظور ازدواج آسان 

در گفتگو با آقای محمد رضا طیب نیا موسس کانون ازدواج مهر و ماه

افتتاح	نماز	خانه	در	مدرسه	شهید	کمرانی
ــی  ــهید کمران ــتان ش ــه دبس ــاه نمازخان ــارم دی م ــنبه چه روز ش
ــه حجــت  ــم ک ــن مراس ــد.در ای ــاح ش ــا حضــور مســئولین افتت ب
االســالم حســناتی امــام جمعــه، آقــای منتظــری شــهردار و آقــای 
ــد از مســئولین و  ــی چن ــرورش وتن ــوزش وپ ــم ریاســت آم ابراهی
ــه  ــتند ، نمازخان ــور داش ــن حض ــوزان وخیری ــش آم ــای دان اولی
ــه  ــن نمازخان ــه زمی ــان ک ــوم جهانی ــادر مرح ــط م ــتان توس دبس
توســط وی  وقــف شــده بودافتتــاح شــد. در ایــن مراســم از اولیــای 
دانــش آمــوزان وخیریــن کــه در ســاخت نمازخانــه همــت کردنــد 
ــت  ــه امام ــر ب ــر و عص ــت ظه ــان نمازجماع ــد.در پای ــر ش تقدی
ــه  ــن افتتاحی ــار ای ــد. در کن ــه ش ــناتی اقام ــالم حس ــه االس حج

ــزار شــد. ــوزان برگ ــش ام ــار دان نمایشــگاهی از اث
عکاس : خانم زمانی

تئاتر نجف آباد
 قربانی کج فهمی و بی اعتمادی

بررسی تئاتر نجف آباد در 4 دهه اخیر

در گفتگو با مسعود سینایی

ــر	هــم	شــبیه	ســایر	 ــن	روزهــا	تئات ای
ــه	 ــف	از	جمل ــل	مختل ــه	دالی ــا	ب هنره
و	 رکــورد	 یــک	 از	 	... و	 اقتصــادی	
ــور	 ــابقه	در	کل	کش ــی	س ــردگی	ب افس
ــف	 ــتان	نج ــوص	در	شهرس ــه	خص و	ب
آبــاد	برخــوردار	اســت.	نمــود	عینی	آن	
را	مــی	تــوان	در	آثــار	ارائــه	شــده	بــه	
وضــوح	بــه	تماشــا	ایســتاد.	کار	و	اثــری	
تولیــد	نمــی	شــود	و	یــا	اگــر	تولیــد	می	
شــود	خالــی	از	محتــوا	اســت.	در	ایــن	
ــرورت	 ــا	ض ــروف	وانفس ــول	مع ــه	ق ب
ــدان	 ــل	هنرمن ــی	حداق ــه	و	همدل توج
در	ایــن	خصــوص	جهــت	روشــن	نگــه	
ــروری	 ــیار	ض ــراغ	آن	بس ــتن	چ داش

اســت.	
کوتــاه	ســخن	اینکــه	دیباگــران	نجــف	
ــی	 ــا	اهال ــق	همنشــینی	ب ــاد	از	طری آب
ایــن	هنــر	در	پــی	بیــان	آســیب	هــا	و	
ــن	مهــم	مــی	 نقــاط	قــوت	و	ضعــف	ای

باشــد.

1-لطفًا	خودتان	رو	معرفی	کنید.
متولــد  فــر  ســینایی  مســعود  مــن 
ــوزی  ــش آم ــر دان ــتم. 1360 تئات 1349هس

ــاد  ــر شــهر نجــف آب را آغــاز و بعــد وارد تئات
شــده ام.
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ادامه	از	صفحه	1
یامبــر اکــرم واســطه ازدواج زیــد و زینــب بــود و خــودش 
هــم مســول شــد, زندگــی ایــن دو را از هــم جــدا کــرد. 
در مجمــوع مــا بــا دوســتان فکــر کردیــم بایــد در 
ــان  ــی از فرهنگی ــده ای ــذا ع ــم. ل ــر ازدواج کاری بکنی ام
اصفهــان دســت بــه کار زدنــد و از فعالیــن بخــش هــای 
فرهنگــی دعــوت بــه همــکاری کردنــد و در ســال 1386 
یــک همایــش در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان برگــزار شــد 
ــش ازدواج  ــی بخ ــران فرهنگ ــب نظ ــر از صاح و 500 نف
جمــع شــدند و یــک شــبکه سراســری را ایجــاد کردنــد. 
ــن ازدواج کــه مخفــف آن« شــفا«  ــام شــبکه فعالی ــه ن ب

بــود. 
بعــدا طــی اتفاقاتــی کانــون پیونــد مهــر و مــاه را 
ــواده  ــه خان ــم, کــه خدمــات مختلفــی را ب تشــکیل دادی
هــا ارائــه مــی دهــد. مــا بــا حــدود 70 تــاالر در اســتان 
اصفهــان قــرارداد بســتیم,که پــس از معرفــی ,30 تــا 60 
درصــد تخفیــف مــی دهنــد. باقــی خدمــات مــا شــامل 
ــروس و  ــی, ماشــین ع ــفره آرای ــد و س ــفره عق ــد, س عاق
ــه  ــگاه و آتلی ــروس, آرایش ــاج ع ــاس و ت ــی, لب گل آرای
ــرداری و خدمــات مشــاوره ایــی  عکــس و حتــی فیلــم ب
ــی  ــه م ــا ارائ ــه آن ه ــی ب ــراه بســته فرهنگ ــه هم ــه ب ک
ــاه  ــفر م ــرای س ــف ب ــا؛ تخفی ــات م ــر خدم ــم. دیگ کنی
عســل, لبــاس دامــاد مــی باشــد. همــه ایــن خدمــات در 
ــام  ــی انج ــان دریافت ــزار توم ــا 250 ه ــا ب ــروع کار م ش
ــم و  ــتفاده کنی ــذورات اس ــه از ن ــدون اینک ــد, ب ــی ش م
یــا از دولــت کمــک بگیریــم و همــه ایــن خدمــات را بــا 
همیــن هزینــه تامیــن مــی کردیــم. تمــام ایــن خدمــات 
بــه انتخــاب خانــواده هــا اســت. یعنــی لبــاس عــروس را 
مــی رونــد از مــزون هــای مختلــف مــی گیرنــد. همیــن 
طــور ســالن آرایــش کــه بــه دلخــواه انتخــاب مــی کننــد. 
بــا توجــه بــه تورمــی کــه ســاالنه بــوده در اواخــر ســال 
1393  ایــن رقــم بــه  850 هــزار تومــان افزایــش یافتــه 

ــم. ــون افزایــش قیمــت نداشــته ای و دیگــر تاکن

ــایان	 ــات	ش ــک	و	خدم ــه	بــه	کم ــا	توج 2-ب
توجهــی	کــه	شــما	مــی	دهیــد,	منابــع	درآمــدی	

ــت	؟ ــورت	اس ــه	ص ــه	چ ــما	ب ش
هیــچ منبــع در آمــدی بــه جــز همیــن 850 هــزار 
ــم,  ــی کنی ــت م ــاد دریاف ــروس و دام ــه از ع ــان را ک توم
مبلــغ دیگــری نداریــم .ســالن , لبــاس دامــاد , شــیرینی 
, شــام رو از تخفیفــات اســتفاده مــی  کننــد کــه شــامل 
لبــاس عــروس , تــاج عــروس , آرایشــگاه عــروس , ســفره 
ــا  و  ــاعت آق ــرداری 6س ــم ب ــه , فیل ــد , آتلی ــد , عاق عق
ــگان و  ــه مشــاوره رای ــم و گل آرایــی ماشــین و حوال خان
حوالــه رایــگان بســته فرهنگــی, جالــب اســت بدانیــد از 
تســهیالت مــا بیــش از 7 هــزار مراســم عقــد و عروســی 
ــود در  ــازه ب ــری مغ ــک س ــت.قدیم ی ــده اس ــزار ش برگ
شــهرها بــه نــام ســقط فروشــی کــه فــروش شــون فقــط 
قنــد و شــکر و چایــی و تنباکــو و محصــوالت اینجــوری 
بــود و جالــب اســت کــه اصــال ریالــی و یــا دینــاری روی 
قیمــت نمــی گذاشــتند . و همــان قیمتــی کــه از ســازمان 
ــد  ــت میفروختن ــان قیم ــد هم ــی خردی ــکر م ــد و ش قن
.امــا شــب بــه شــب یــک وانــت مــی آمــد و اگــر آن روز 
ــی  ــود , 100 گون ــه ب ــکر فروخت ــد و ش ــی قن 100 گون
خالــی را دونــه ایــی 1 تومــان مــی فروخــت کــه میشــد 
100 تومــان , 50 صنــدوق چایــی هــم فروختــه بــود کــه 
ــه نجــار مــی  تختــه ســه الیــی هــای آن را  2 تومــان ب
ــه 450  ــودم و ماهیان ــم ب ــن معل ــان م ــت, آن زم فروخ
ــا  ــه ب ــورد کســانی ک ــم. در م ــی گرفت ــوق م ــان حق توم
مــا کار مــی کننــد, ضمــن حــذف هزینــه هــای مربــوط 
ــاالی مشــتری در هــر روز جبــران  ــه تبلیغــات, تعــدا ب ب
ــه آن مرکــز را مــی کنــد.  هزینــه هــای تحمیــل شــده ب
3-در	مــورد	کارگاه	هــای	آموزشــی	و	بســته	هــای	

فرهنگــی	کانــون	توضیــح	بفرماییــد	.
مرکــز یــک بخــش مشــاوره دارد کــه 8 ســال اســت در 
ــرا و  ــه دکت ــاورین هم ــد و مش ــی باش ــت م ــال فعالی ح
ــتند  ــه هس ــا تجرب ــال ب ــتند و عم ــد هس ــناس ارش کارش
ــل  ــرف قب ــر دو ط ــه ه ــت ک ــن اس ــی ای ــاور در پ و مش
ــف فرهنگــی, اقتصــادی  ــه هــای مختل از ازدواج در زمین
و ... دارای تفاهــم باشــند, و راه کارهــا را بــه آن هــا 
ــد هــم مشــاور راه  ــد از عق ــرای بع ــد. ب نشــان مــی دهن
کارهــای ســازش و رفــع اختــالف را بــه آن هــا  آمــوزش 

می دهند. 
4-راجــع	بــه	کانــون	نجــف	آبــاد	و	راه	انــدازی	آن	

توضیــح	بفرماییــد	.
ــد و  ــه کردن ــراز عالق ــد و اب ــاد آمدن دوســتان از نجــف آب
دیدیــم واقعــا بــرای کار اشــتیاق دارنــد, چندیــن جلســه 
گذاشــتیم و طــی جلســات و مالقــات بــا روحانیــون 
از جملــه امــام جمعــه محتــرم شهرســتان بســتر را 
ــات  ــد کــه مقدم ــم و دوســتان قبــول کردن فراهــم دیدی
ــم و  ــی کنی ــت م ــا حمای ــه م ــد. البت ــام بدهن کار را انج
خوشــبختانه تاکنــون بــه خوبــی کار انجــام شــده اســت. 
ــدام  ــاد و اق ــگ و اقتص ــوزه فرهن ــفانه ازدواج در ح متاس
نیــاز بــه کار دارد .در خانــواده ها معموال مشــتاق هســتند 
کــه از بــدو تولــد بچــه بــزرگ شــود و بــه مهــد کــودک, 
ــفانه  ــی متاس ــرود, ول ــگاه ب ــتان و دانش ــتان, دبیرس دبس
خیلــی از مســایل خانــواده را آمــوزش نمــی بیننــد. نیــاز 
ــوزش  ــان آم ــه جوان ــارت هــای زندگــی ب ــه مه اســت ک
ــا طرحــی رو  ــرای آشــنایی و ازدواج هــم م داده شــود. ب
ــش  ــه در بخ ــت ک ــن اس ــم و ای ــرده ای ــی ک ــش بین پی
مشــاوره مــا همســان گزینــی را انجــام مــی دهیــم. بدیــن 
صــورت کــه بــدون هیــچ گونــه دریافــت مبلغــی دختــر 
و پســر مراجعــه مــی کننــد و مدارکــی را از آن هــا مــی 
ــه  ــد ک ــی کنن ــل م ــی را تکمی ــرم های ــا  ف ــم.آن ه گیری
ــادات  ــی و اعتق ــی و اخالق ــک بدن ــث فیزی در آن  از حی
ــه  ــی  هم ــای سیاس ــش ه ــی  و گرای ــی و فرهنگ مذهب
ــد  ــود و بع ــی ش ــان م ــه خودش ــوط ب ــه مرب ــایل ک مس
ــود. و  ــی ش ــخص م ــن در آن مش ــای طرفی ــته ه خواس
بــه وســیله یــک نــرم افــزار طراحــی شــده نزدیــک تریــن 
فــرد را معرفــی مــی کنیــم. از طــرف کانــون بــا خانــواده 
ــد, اجــازه گرفتــه و پــس از آن  دختــر تمــاس مــی گیرن
ــود.این  ــی ش ــر داده م ــواده پس ــه خان ــاس ب ــماره تم ش
دو تــا خانــواده بــه هــم متصــل مــی شــوند. بعــد از بــه 
ــگاه داده حــذف مــی  ــام آن هــا از پای نتیجــه رســیدن ن
شــود . خوشــبختانه تــا االن حــدود 6 هــزار نفــر در بانــک 
اطالعاتــی مــا مشــخصات خــود را ارائــه کردندکــه حــدود 
1500 ازدواج از ایــن طریــق شــکل گرفتــه  اســت. بعــد از 
بررســی 350 ازدواج از ایــن طریــق, تنهــا یــک اختــالف 

دادگاهــی داشــتیم. 
ــار	طــاق	در	اســتان	 ــرا	آم ــر	شــما	چ ــه	نظ 5-ب
اصفهــان	و	بــه	خصــوص	نجــف	آبــاد	بــاال	اعــام	

مــی	شــود.
ــه جامعــه اعــالم   ــد ب ــار طــالق را ب متاســفانه گاهــی آم
مــی کننــد و جامعــه را مــی ترســانند. اوال ممکــن اســت 
در نجــف آبــاد آمــار بــاال بدهنــد و گفتــه شــود بهتریــن 
ــک  ــه ی ــت, ک ــار اس ــان خوانس ــتان اصفه ــهر در اس ش
طــالق هــم درآن نیســت و بدتریــن شهرســتان در ایــن 
منطقــه نجــف آبــاد اســت, کــه آمــار طــالق بــاال اســت. 

ولــی ایــن نیســت؛ خوانســار اصــال دفتــر طــال ق نــدارد, 
فقــط دفتــر ازدواج دارد و هــر کســی مــی خواهــد طــالق 
بدهــد بایــد بــه نجــف آبــاد بیایــد. یــا شهرســتان تیــران 
و کــرون کــه بــه همیــن صــورت اســت. کــه باعــث شــده 
اســت ســربار  ایــن شهرســتان هــا در نجــف آبــاد باشــد . 
ــن	 ــه	ای ــن	ب ــت	ورود	خیری ــما	جه ــه	ش 6-توصی

ــت؟ ــه	چیس عرص
در بخــش فرهنگــی خیریــن مــی تواننــد فعالیــت کننــد. 
ــی ازدواج,  ــش مال ــا در بخ ــاوره و .... ام ــه مش ــر ارائ نظی
ــک  ــه کم ــچ گون ــه هی ــازی ب ــت نی ــد  اس ــون معتق کان
ریالــی نیســت. همــان هزینــه دریافتــی جهــت خدمــات 
ــدگان  ــه کنن ــا مراجع ــت. اتفاق ــی اس ــده کاف ــر ش ذک
کانــون عمومــا از قشــر تحصیــل کــرده و دارای موقعیــت 
ــن  ــتند. بنابرای ــه هس ــل توج ــادی قاب ــی و اقتص اجتماع
ایــن کار نیــاز بــه کمــک مالــی ندارنــد .خیریــن اگــر مــی 
ــد در  ــت کنن ــالن درس ــد, س ــام دهن ــد کاری انج خواهن
ــا کمــک کننــد  ــد .و ی اختیــار کارهــای فرهنگــی بگذارن
ســخنران هــای خــوب را  دعــوت تــا راجــع بــه مســایل 
ــان جلســه داشــته باشــند؛  ــرای جوان ــواده و ازدواج ب خان
در مــورد مســایل ازدواج کتــاب تهیــه کننــد ودر اختیــار 

ــرار بدهنــد. ــان ق جوان

7-	در	پایــان	اگــر	صحبــت	خاصــی	داریــد	
. بفرماییــد	

ــاز تکــرار مــی کنــم کــه مــی فرمایــد:  فرمــوده خــدارا ب
»همــه وظیفــه داریــم بــرای ازدواج مجردیــن جامعــه« و 
اگــر همــه احســاس مســولیت کنیــم کار عملــی اســت. و 
اگــر واقعــا مســایل ازدواج , رزق در جامعــه تبیــن بشــود 
مشــکلی کــه بعضــی مطــرح مــی کننــد از بیــن خواهــد 

رفــت و خــدا کفایــت مــی کنــد.

ــودکان	 ــای	ک ــازی	ه ــد	ب ــی	دانی ــا	م آی
ــوش	و	 ــر	ه ــادی	ب ــیار	زی ــر	بس تاثی
ــت؟ ــد	داش ــا	خواه ــده	آنه ــتعداد	آین اس
ــراد	 ــت	در	اف ــد	خاقی ــي	دانی ــا	م آی
نــه	 اســت	 آموزشــي	 و	 اکتســابي	
ــرد	 ــک	ف ــد	ی ــي	دانی ــا	م وراثتي؟آی
ــق	 ــد	موف ــي	توان ــاق	م ــال	خ بزرگس
ــب	 ــا	ضری ــوش	ب ــرد	باه ــک	ف ــر	از	ی ت
ــد	 ــي	دانی ــد؟آیا	م ــاال	باش ــي	ب هوش
خاقیــت	از	ســنین	پاییــن	در	فــرد	
ــه	گــذاري	مــي	شــود	و	رشــد	مــي	 پای

ــد؟ کن
کــودکان از طریــق بــازی مــی آموزنــد. بــازی 
ــراف  ــط اط ــف محی ــن و کش ــا راه آموخت تنه
مــی باشــد. و هیــچ بــازی وجــود نــدارد 
ــادی  ــات زی ــق آن اطالع ــودک از طری ــه ک ک
بدســت نیاورد.زمــان بــازی کــودک فقــط 
زمــان بــازی و ســرگرمی نیســت، بلکــه زمــان 
آمــوزش درس هــای زندگــی بــه کــودک 
از  انســان  می باشــد.خلق و خــو و عــادات 
دوران جنینــی و دو ســال اول زندگــی وی 
اهمیــت  نکتــه  ایــن  و  می شــود  ناشــی 
ــنین  ــت در س ــح تربی ــوزش و روش صحی آم
ابتدایــی تولــد کــودک را نمایــان می ســازد.

ــام دوران  ــازی، در تم ــق ب ــوزش« از طری »آم
کودکــی اتفــاق می افتــد. امــا آمــوزش در 
ســنینی کــه مغــز کــودک دیگــر تــوان تفکــر 
می توانــد  و  اســت  کــرده  پیــدا  منطقــی 
پدیده هــا را بــا یکدیگــر مرتبــط کنــد و 
انطبــاق دهــد، از اهمیــت بیشــتری برخــوردار 
اســت.کودکان ســه تــا شــش ســاله دقیقــاً در 
شــرایطی هســتند کــه می تواننــد فرآینــد 
ــاص  ــی خ ــا اهداف ــر ب ــورد نظ ــای م بازی ه
را دنبــال کننــد و بــا اســباب بازی هــای 
ــازی  ــوند. ب ــرگرم ش ــی س ــاً آموزش اصطالح
نوجوانــان  و  کــودکان  کــه  دارد  انواعــی 
آن هــا  از  می تواننــد  گوناگــون  ســنین  در 

ــد: ــتفاده کنن اس
1.	بازی	فعال:سرسره، دوچرخه، توپ و.... 
2.	بازی	تقلیدی:خاله بازی,معلم بازی....

3.	بازی	سازنده:خاک و ماسه و.... 
4.	بازی	قاعده	مند:عمو زنجیرباف و....

5.	بازی	فکری:نخ کردن مهره ها و....
6.	بازی	الکترونیکی:سگا، رایانه و... . 

7.	بازی	با	بزرگ	ترها:دوچرخه و... .
ــج	 ــا	پن ــه	ت ــودک	در	دوران	س ــز	ک مغ

ــی	دارد؟ ــه	وضعیت ــالگی	چ س
فــرد می توانــد بــا شــخصیت و جنســیت 
را  مشــکالت  شــود،  آشــنا  بیشــتر  خــود 
یافتــن راه حــل آنهــا  بشناســد و در پــی 
ــز  ــی تمرک ــه خوب ــک کار ب ــر روی ی باشــد، ب
ــات  ــد و هیجان ــی ســخن بگوی ــه خوب ــد، ب کن
ــن  ــن س ــودکان در ای ــرل کندک ــود را کنت خ
بــه بازی هــای گروهــی و مشــترک عالقــه 
می تواننــد  همچنیــن  می کننــد.  پیــدا 
ــم  ــی تنظی ــه خوب ــود را ب ــر خ ــد تفک فرآین
ــی  ــای خــود را به خوب ــل رفتاره ــد و دالی کنن
ــن  ــه یادگرفت ــح دهند.کــودک شــروع ب توضی
.و  می کنــد  قوانیــن  و  محدودیت هــا 
ــت و  ــات مثب ــه احساس ــه چگون ــوزد ک می آم
منفــی خــود را بیــان کنــد و یــا بتوانــد خــود 
ــش  ــرل کند.گرای ــات کنت ــراز احساس را در اب
کــودک بــه والــد جنــس مخالــف خــود 
بیشــتر می شــود. او یــاد می گیــرد کــه در 
ــه  ــد ب ــا تنهاســت و بای بســیاری از موقعیت ه
صــورت مســتقل رفتــار کند.ایــن ســال های ، 
ــتند. ــتین« هس ــای نخس ــال های »تجربه ه س

او هــم اکنــون بخشــی از فرآینــد تفکــر 
منطقــی را می دانــد و علــت و معلول هــا را 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد ب درک می کن
بــه حــرف پــدر و مــادر خــود گــوش می کنــد 

. می شــود  قانون پذیــر  و 
ادامه	دارد...

ــبکه	 ــی	ش ــای	روان ــیب	ه ــی	آس ــور	کل ــه	ط  	ب
ــه	چهــار	دســته	 هــای	اجتماعــی	را	مــی	تــوان	ب

ــرد: ــدی	ک تقســیم	بن
1-کاهــش	احساســات: اغلــب ارتباطــات در ایــن فضــا 
نوشــتاری اســت و کیفیــت ارتبــاط در فضــای واقعــی را 
ــن  ــت. همی ــوردار اس ــری برخ ــاس کمت ــدارد و از احس ن
امــر موجــب کاهــش احساســات در فــرد مــی شــود. یــک 
ــه  ــا ب نوشــته ممکــن اســت حــق مطلــب را ادا کنــد، ام
هیــچ وجــه نمــی توانــد احســاس افــراد در جریــان کنــش 

متقابــل را منتقــل کنــد.
ــانه ای  ــات چندرس ــا وجــود امکان ــی: ب ــن	گرای 2-	مت
موجــود در فضــای مجــازی، قســمت بزرگــی از ارتباطــات 
را ارتباطــات متنــی )ایمیــل و چــت( تشــکیل مــی دهــد. 
ــت  ــدی از هوی ــکل جدی ــد ش ــی توان ــی م ــاط متن ارتب

مجــازی را شــکل دهــد.
ــای  ــراد در فض ــی: اف ــری	هویت ــاف	پذی 3-		انعط
مجــازی مــی تواننــد چهــره هــا و بازنمایــی هــای 

متفاوتــی از خــود ارائــه دهنــد.
4-	دریافــت	هــای	جایگزیــن: در ارتباطــات مجــازی 
ــوزه خصوصــی  ــه ح ــا را شکســت و ب ــوان دیواره ــی ت م
ــراد حاضــر  ــه اف ــی را ک ــران وارد شــد و حــرف های دیگ

ــه چهــره بگوینــد، گفــت. نیســتند در ارتبــاط چهــره ب
ــف  ــاد مختل ــر ابع ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ــرات ش تأثی

ــی زندگ
1-هویت	زدایی

هویــت در اجتماعــات مجــازی در مســیر فراملیتــی 
شــدن حرکــت مــی کنــد. در ایــن جامعــه، دیگــر نزدیــک 
ــت  ــده صمیمی ــان دهن ــکان، نش ــر م ــراد از نظ ــودن اف ب
آن هــا نیســت و افــراد در کشــورهای مختلــف مــی 
تواننــد بــا هــم ارتبــاط داشــته و احســاس نزدیــک بــودن 
ــی در  ــت مل ــند و  هوی ــته باش ــان داش ــت یکس و هوی
جامعــه اطالعاتــی، بــه دلیــل ظهــور اجتماعــات مجــازی، 
ــازی  ــات مج ــود. در اجتماع ــی ش ــد م ــدت تهدی ــه ش ب
ــد  ــتراک دارن ــز اش ــک چی ــل در ی ــراد حداق ــوالً اف معم
ــم  ــا را دور ه ــه آن ه ــت ک ــی اس ــق و منافع و آن، عالی
جمــع مــی کنــد. ایــن منافــع کــه همــان دسترســی بــه 
ــی  ــی ســازد؛ هویت ــا را م ــت آن ه ــات اســت، هوی اطالع

ــدار اســت. ــر و ناپای ــدام در حــال تغیی ــه م ک
2-		انزواطلبی

از مهــم تریــن ویژگــی هــای فضــای مجــازی، گســترش 
اهمیــت فــرد و حیطــه خصوصــی در برابــر جمــع و 
حــوزه عمومــی اســت. افــراد در فضــای مجــازی در عیــن 
حــال کــه مــی تواننــد در گــروه هــای مختلــف حضــور 
ــد خــود را جــدا از دیگــران و  داشــته باشــند؛ مــی توانن
تنهــا نیــز حــس کننــد. نبــود مراتــب قــدرت در فضــای 
مجــازی، باعــث مــی شــود فردیــت افــراد در جمــع حــل 
نشــود. رســانه هــای جدیــد، رســانه هــای فــردی شــدن 
ــه هســتند و  ــردی انســان ـ رایان ــل ف ــر تعام ــی ب و مبتن
ــش گوشــه  ــش از پی ــا بی ــی شــوند انســان ه موجــب م
گیــر، منــزوی و کــم تحــرک شــده و کــم کــم از زمینــه 

عملــی زندگــی خــود دور شــوند..
3-	فردگرایی

فــرد بــا طیــف وســیعی از افــراد در ارتبــاط اســت و عالیق 
خــود در زمینــه هــای مختلــف را بــا آن هــا بــه اشــتراک 

مــی گــذارد. افــراد در شــبکه هــای اجتماعــی مــی توانند 
هویتــی کامــاًل دلخــواه داشــته باشــند و بــر پایــه همــان 
ــران  ــا دیگ ــود را ب ــازی خ ــاط مج ــواه، ارتب ــت دلخ هوی

گســترش دهنــد. 
	4-	روابط	آزاد

محیــط هــای اینترنتــی بــه ویــژه شــبکه هــای اجتماعــی 
ــت  ــا هوی ــد، روابطــی ب ــی انجام ــط م ــه گســترش رواب ب
ــراد  ــه اف ــود ک ــی ش ــث م ــود، باع ــن خ ــد و همی جدی
دچــار نوعــی آزادی روابــط شــوند. ایــن روابــط در شــبکه 
هــای مجــازی بــه ســادگی رخ مــی هــد و رفتــه رفتــه بــر 
ســبک روابــط افــراد تأثیــری منفــی خواهــد گذاشــت و 
ــا جنــس مخالــف را  ــوع ارتبــاط گســترده و آزاد ب ایــن ن

بــه شــکل عــادی درخواهــد آورد.
5-	استرس	زنان

زنــان نســبت بــه هــر فــرد آنالیــن دیگــری، تعــدی هــا 
ــا  ــد. آن ه ــی کنن ــه م ــتری را تجرب ــای بیش ــم ه و ظل
ــت  ــای ســایبری و آزار و اذی ــی مزاحمــت ه ــب قربان اغل
ــوان  ــان ج ــن از زن ــزاران ت ــتند و ه ــن هس ــای آنالی ه
احســاس مــی کننــد کــه نمــی تــوان هیــچ کاری در ایــن 
زمینــه انجــام داد. البتــه در فرهنگــی کــه در آن نــگاه بــه 
زنــان جــوان کامــاًل جنســی اســت، ایــن تعجــب برانگیــز 
ــرای  ــزاری را ب ــوان اب ــان ج ــه زن ــی ب ــه وقت ــت ک نیس
تعییــن هویــت خودشــان مــی دهنــد، آن هــا از آن ابــزار 
در همــان مســیر اســتفاده کننــد. اکثــر اوقــات خشــونت 
هایــی کــه علیــه زنــان در فضــای اینترنــت وجــود دارد، 
ــه  ــب ب ــه موج ــود ک ــی ش ــترس م ــث اس ــا باع ــه تنه ن
ــز  ــی و احساســی جــدی نی ــات روان ــدن صدم وجــود آم

مــی شــود.
6-	تعامــات	فــرد	بــه	فــرد	یــا	رو	در	رو	را	کاهــش	

می	دهــد.
ــه  ــی ن ــبکه های اجتماع ــد از ش ــش از ح ــتفاده بی ــا اس ب
تنهــا وقــت کم تــری بــرای گذرانــدن بــا افــرادی خواهیــد 
داشــت کــه بــه صــورت فیزیکــی در اطــراف شــما حضــور 
دارنــد بلکــه دوســتان و اعضــای خانواده تــان زمانــی کــه 
ــل  ــی، موبای ــتگاه های الکترونیک ــه دس ــما ب ــد ش ببینن
ــان بیــش از آن هــا اهمیــت می دهیــد از محبــت شــما  ت
نــا امیــد شــده و ناراحــت خواهنــد شد.ارســال پســت ها و 
اســتاتوس هــای غیرمفیــد و مبهــم بــه راحتــی می توانــد 
تبدیــل بــه عادتــی زننــده و مخــرب در زندگــی افــرادی 
شــود کــه غالبــاً از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده 

می کننــد. 
ــی	 ــی	واقع ــداف	زندگ ــما	را	از	اه ــه	ش 7-	توج

ــرد. ــد	ک ــرف	خواه منح
ــتکار  ــالش و پش ــا ت ــه ب ــای اینک ــه ج ــان ب ــر جوان اکث
مهارت هــای الزم بــرای رســیدن بــه اهــداف عالــی خــود 
ــتاره ای  ــوق س ــه ف ــد ب ــح می دهن ــد ترجی را کســب کنن
ــوک،  ــل فیس ب ــبکه هایی از قبی ــازی و ش ــای مج در دنی

ــرام  و ... شــوند. اینســتاگرام , تلگ
8-	خطــر	ابتــا	بــه	افســردگی	را	افزایــش	

. هــد می	د
افــرادی کــه از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده ای اعتیــاد 
گونــه دارنــد نســبت بــه افــراد عــادی احساســات منفــی 
تجربــه می کننــد.  را  افســردگی  از جملــه  بیشــتری 
افــرادی کــه قبــاًل ســابقه ابتــال بــه افســردگی داشــته اند 

ــر هســتند.  ــرض خط ــران در مع ــش از دیگ بی
در	 موجــود	 روابــط	 شکســت	 احتمــال	 	-9
ــت	 ــی	س ــش	از	روابط ــی	بی ــبکه	های	اجتماع ش

ــم. ــی	داری ــای	واقع ــه	در	دنی ک
در  موجــود  روابــط  در  کــه  غیرتــی  و  حســادت  از 
ــه  ــدرت نتیج ــه ن ــود دارد ب ــی وج ــبکه های اجتماع ش
شــبکه های  از  اســتفاده  می شــود.  حاصــل  مثبتــی 
ــر  ــتر و صمیمی ت ــط بیش ــاد رواب ــی بــرای ایج اجتماع
گزینــه ای آســان اســت امــا ایــن گزینــه آســان می توانــد 
خســارات غیــر قابــل جبرانــی بــه روابــط افــراد در دنیــای 
واقعــی بزنــد. زمانــی کــه یکــی از زوجیــن بیــش از حــد 
ــل  ــی شــود همســر او تمای ــک شــبکه اجتماع ــر ی درگی
ــار او  ــال و رفت ــرل اعم ــارت و کنت ــرای نظ ــتری ب بیش
ــه  ــد منجــر ب ــن موضــوع می توان ــه ای ــد داشــت ک خواه
ــود. ــه ش ــرگ رابط ــت م ــی و در نهای ــای طوالن بحث ه
شــبکه	های	 از	 حــد	 از	 بیــش	 اســتفاده	 	-10
می	کنــد. نابــود	 را	 افــراد	 خاقیــت	 اجتماعــی	

توقــف  بــرای  راه  آســان ترین  اجتماعــی  شــبکه های 
ــت.  ــان اس ــت در انس ــد خالقی ــتن فرآین ــا کش ــد ی رش
در  بی هــدف  وگذارهــای  گشــت   منفــی  تأثیــرات 
ــراد  ــه اف ــت ک ــی اس ــد زمان ــی مانن ــبکه های اجتماع ش
ــه تماشــای  ــه خاصــی ب ــدون برنام ــری و ب از روی بی فک

ــد. ــی پردازن ــون م تلویزی
ــده	و	 ــوز	زن ــایبری	هن ــای	س ــای	فض 11-	قلدره

ــتند. ــرحال	هس س
هیــچ  مجــازی  فضــای  در  می کننــد  فکــر  مــردم 
محدودیتــی وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل چیزهایــی 
را کــه در زندگــی واقعــی بــه عنــوان راز حفــظ می کننــد 
ــبکه های  ــانی در ش ــه آس ــد ب ــان می آورن ــر زب ــر ب و کم ت

اجتماعــی بیــان می کننــد. بــا وجــود هکرهــا و کاله 
بــردان حرفــه ای کــه در دنیــای وب پرســه می زننــد بایــد 
ــان  همیشــه مراقــب امنیــت خــود و اطالعــات محرمانه ت

ــید. ــی باش ــبکه های اجتماع در ش
ــران	در	 ــا	دیگ ــود	ب ــته	خ ــه	پیوس 12-	مقایس
شــبکه	های	اجتماعــی	افــراد	را	بــه	نابــودی	

ــاند. ــد	کش خواه
شــخصیت های دیجیتالــی افــراد کــه در شــبکه های 
اجتماعــی وجــود دارد بــه طــرز چشــم گیری با شــخصیت 
و هویــت واقعــی آن هــا متفــاوت اســت در حالــی کــه آن 
هــا هــم ماننــد یــک انســان هســتند و از نقــاط ضعــف و 

ــد. قــوت مشــخصی برخوردارن
ــدت	 ــه	ش ــراد	را	ب ــی	اف ــبکه	های	اجتماع 13-	ش

می	کننــد. بی	خــواب	
ــی  ــتگاه های الکترونیک ــش دس ــه از صفحه نمای ــوری ک ن
ــب  ــه چشــمان ســاطع می شــود ذهــن را فری ــف ب مختل
داده و بــه آن القــا می کننــد کــه اآلن وقــت خــواب 
ــورداری از  ــرای برخ ــدی ب ــل کلی ــی از عوام ــت. یک نیس
ســالمت جســمی و روانــی کامــل خــواب کافــی ســت و 
ــیده  ــس پوش ــر هیچ ک ــرر ب ــای مک ــوارض بی خوابی ه ع

نیســت .
خطــر	 بــه	 را	 شــما	 خصوصــی	 حریــم	 	-14

. د ز ا نــد می	ا
در بیــن شــبکه های اجتماعــی خریــد و فــروش اطالعــات 
افــراد امــری طبیعــی ســت و طبــق افشــاگری های اخیــر 
ــه تمــام اطالعــات  اســنودن دولت هایــی نظیــر آمریــکا ب
افــراد از جملــه آدرس ایمیــل، تماس هــای شــما در 
ــب  ــر موج ــن ام ــه ای ــی دارد ک ــکایپ و ... دسترس اس
کــم رنــگ شــدن مفهومــی بــه نــام حریــم خصوصــی در 

فضــای مجــازی شــده اســت 
در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه شــبکه های 
ــرات منفــی و مخــرب فوایــد  اجتماعــی در کنــار ایــن اث
ــرای پیشــرفت و ترقــی جوامــع، ســازمان ها  بی نظیــری ب
ــا  ــت ی ــد مثب ــاب بع ــت و انتخ ــته اس ــز داش ــراد نی و اف

منفــی هــر فنــاوری بــر عهــده خــود کاربــر اســت.
ــث  ــه باع ــا ک ــایت ه ــی س ــت و برخ ــتفاده از اینترن اس
ــر  ــت، اگ ــاص اس ــی خ ــب چارچوب ــراد در قال ــل اف تعام
ــی  ــرات مثبت ــد، تأثی ــناخت باش ــا ش ــده و ب ــرل ش کنت
ــرا  ــود؛ زی ــی ش ــات م ــت ارتباط ــبب تقوی ــته و س داش
ــط آزاد  ــال رواب ــه دنب ــواره ب ــات آزاد هم ــادل اطالع تب
ــز  ــی نی ــر تاریخ ــوده و از نظ ــخص ب ــوب مش و در چارچ
ــی  ــی مبتن ــول روابط ــال حص ــه دنب ــواره ب ــان هم انس
ــای  ــبکه ه ــت.نقش ش ــوده اس ــات ب ــادل اطالع ــر تب ب
اجتماعــی، نقشــی غیرقابــل انــکار، مهــم و تأثیرگــذار در 
دنیــای امــروز، بــه ویــژه در دنیــای دیجیتــال اســت. اگــر 
ــا مدیریــت، نظــارت و کنتــرل  شــبکه هــای اجتماعــی ب
داخلــی در کشــور بــا شــرایط فرهنگــی و بومــی خودمــان 
ــر و  ــد مفیدت ــی توان ــب م ــه مرات ــود، ب ــدازی ش راه ان
تأثیرگذارتــر از شــبکه هــای اجتماعــی هــم چــون 
ــیاری از  ــون بس ــد. اکن ــر« باش ــوک« و »توئیت ــس ب »فی
مباحثــی کــه در »فیــس بــوک« و »توئیتــر« مطــرح مــی 
ــم  ــا ه ــی م ــالمی و ایران ــی، اس ــگ دین ــا فرهن ــود، ب ش

ــدارد. ــی ن خوان
ادامه	دارد...

با	توجه	به	تورمی	که	ساالنه	بوده	در	
اواخر	سال	1393		این	رقم	به		850	
هزار	تومان	افزایش	یافته	و	دیگر	
تاکنون	افزایش	قیمت	نداشته	ایم.

ــا هــدف ایجــاد  ــاد  ب ــران	نجــف	اب دیباگ
ــریات و  ــا نش ــان ب ــاط عکاس ــت ارتب و تقوی
ــک  ــه مســایل شــهری ی ــا ب ــب نظــر آنه جل
کند.هــر  برگزارمــی  هفتگــی  ی  مســابقه 
هفتــه موضوعــی بــرای عکــس انتخــاب مــی 
ــی تواننــد  ــی م ــدان عکاس ــود و عالقمن ش
ــام خــود   ــه همــراه ن عکــس هــای خــود را ب
ــه شــماره  تلگــرام  ــا دوشــنبه هــر هفتــه ب ت

09359957085 ارســال نمایــد.
مقررات	مسابقه:

همــه  بــرای  مســابقه  ایــن  در  شــرکت 
عکاســان آماتــور و حرفــه ای آزاد اســت و 

هیــچ محدودیــت ســنی وجــود نــدارد.
  JPG  ــت ــا فرم ــت ب ــی بایس ــا م ــس ه عک

ــود. ــال ش ارس
ــای  ــد دارای امض ــالی نبای ــای ارس ــس ه عک
ــانه  ــه نش ــا هرگون ــو ی عکاس،قاب،تاریخ،لوگ

ــند. ــری باش ــای تصوی ه
موضوع	شماره	سه	:
شبکه	های	اجتماعی

مسـابقه عـکاسـی

ممکن	است	گفته	شود	بهترین	شهر	
در	استان	اصفهان	خوانسار	است,	
که	یک	طاق	هم	درآن	نیست	و	
بدترین	شهرستان	در	این	منطقه	
نجف	آباد	است,	که	آمار	طاق	باال	
است.	ولی	این	نیست؛	خوانسار	اصا	

دفتر	طا	ق	ندارد,
دوستان	از	نجف	آباد	آمدند	و	ابراز	
عاقه	کردند	و	دیدیم	واقعا	برای	
کار	اشتیاق	دارند,	چندین	جلسه	
گذاشتیم	و	طی	جلسات	و	ماقات	با	
روحانیون	از	جمله	امام	جمعه	محترم	
شهرستان	بستر	را	فراهم	دیدیم	و	
دوستان	قبول	کردند	که	مقدمات	کار	

را	انجام	بدهند.

بازي	هاي	خاق	کودکان

تاثیرات شبکه های اجتماعی
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ــگاه	 ــارش	رو	ن ــوای	کن ــاس	میخ »کرب
کن،دختــر	میخــوای	براِرشــو	نــگاه	
ــوص  ــزی روش مخص ــاب هرچی ــن«		انتخ ک

ــودش را دارد ــه خ ب
»مرغــی	کــه	انجیــر	مــی	خــوره	
نوکــش	َکِجــه«  کنایــه از اینکــه هــر کســی 

ــت ــرکاری نیس ــام ه ــه انج ــادر ب ق
ــی«  کنایــه از اینکــه  »منــزل	اول	و	گدای

ابتــدای ســفر و  شــروع کمبــود و نیــاز
ــت	 ــوم	اس ــش	و	ق ــاد	خوی ــه	دام »ن
،نه،پنیــر	قاتــق	نــون		«	بــه هــر جهــت بــه 
دامــاد نمــی شــود پشــت راســت کرد،هرچــه 

ــه اســت باشــد او غریب
ــر	 ــه	ای	ب ــاب	»مقدم ــه	از	کت برگرفت
ــاد« ــف	آب ــردم	نج ــگ	م ــخ	و	فرهن تاری

گاهــی ممکــن اســت کــه بعضــی از نــوزادان بــدون علــت 
خاصــی دچــار ســندروم مــرگ ناگهانــی شــوند. ســندرم 
ــره و  ــر منتظ ــرگ غی ــی م ــوزاد یعن ــی ن ــرگ ناگهان م
غیــر قابــل توصیــف  نــوزاد زیــر یــک ســال، اغلــب بیــن 
ــی  ــان نم ــد. محقق ــی ده ــاه رخ م ــار م ــنین دو و چه س
داننــد چــه چیــزی باعــث ســندرم مــرگ ناگهانــی نــوزاد 
ــده  ــم کنن ــد  مکانیســم هــای تنظی مــی شــود، هــر چن
ــس و  ــون، تنف ــار خ ــر  فش ــدن نظی ــاز ب ــوخت و س س
درجــه حــرارت بــدن نــوزاد  ارتبــاط دارد. ســندروم مــرگ 
ناگهانــی نــوزاد کــه بــه اختصــار SIDS نیــز نامیــده مــی 
شــود، عبــارت اســت از مــرگ نابهنــگام نــوزادان در 
ــکی  ــی پزش ــبینی قبل ــه پیش ــچ گون ــدون هی ــواب ب خ
ــه ای در  ــه عارض ــچ گون ــتن هی ــای گذاش ــدون برج و ب
بــدن نــوزاد کــه در حیــن کالبدشــکافی قابــل تشــخیص 
ــز اطــالق  ــرگ تختخــواب نی ــن بیمــاری م ــه ای باشــد. ب
ــواب روی  ــودکان در تختخ ــب در ک ــرا اغل ــود زی ــی ش م
مــی دهــد. عامــل ایــن بیمــاری ناشــناخته اســت گرچــه 
دانشــمندان توانســته انــد برخــی منشــاهای ایــن بیمــاری 
را شناســایی کننــد. محققــان پارامترهــای متعــددی را در 

ــد. ــوزادان شناســایی کــرده ان ــری ن ریســک پذی
ــر	 ــوارد	زی ــی	خطــر	شــامل	م فاکتورهــای	احتمال

مــی	باشــند:
ــواد  ــکل و مصــرف م ــات، نوشــیدن ال * اســتعمال دخانی

ــارداری مخــدر در طــول دوران ب
* مراقبت نامناسب والدین از نوزاد

* نارس بودن نوزاد و یا وزن کم او در بدو تولد
* ســن مــادر زیــر 20 ســال باشــد * قــرار گرفتــن نــوزاد 

در معــرض دود تنباکــو پــس از تولــد
* گرمای زیاد لباس خواب و رخت خواب

* خوابیدن روی شکم
ــه  ــی ک ــل حالت ــاص، مث ــرایطی خ ــات در ش ــی اوق گاه
نــوزادی نــارس در معــرض عوامــل مذکــور قــرار بگیــرد، 
ــر  ــود. ب ــی ش ــتر م ــوزاد بیش ــی ن ــرگ ناگهان ــال م احتم
ــوزادان را  طبــق آمــار گــزارش شــده، ســندرم SIDS ، ن
ــا  ــن 2 ت ــوص بی ــه خص ــاه، ب ــر 6 م ــن زی ــتر در س بیش
ــه کام مــرگ مــی کشــاند.با رعایــت بعضــی  4 ماهگــی ب
ــروز آن  ــادی از ب ــد زی ــا ح ــوان ت ــی ت ــی م ــکات ایمن ن
جلوگیــری کــرد.  نکاتــی بــرای کاهــش خطــر ســندروم 
مــرگ ناگهانــی نــوزادان در خــواب عــالوه بــر قــرار دادن 
نــوزادان ســالم بــه پشــت هنــگام خــواب، 50	درصــد 
پیشــنهاد مــی کنــد کــه اقدامــات زیــر را انجــام دهیــد تــا 

ــد. ــن ســندروم کاهــش یاب خطــر ای
* نــوزاد را هنــگام خــواب روی یــک تشــک ســفت 
بگذاریــد هرگــز او را روی متــکا، تشــک الیــه آبــی، 
پوســت گوســفند، صندلــی نــرم اتومبیــل، صندلــی، 
ــری از  ــرای جلوگی ــد. ب ــر نخوابانی ــرم دیگ ــطوح ن ــا س ی
اینکــه نــوزاد هــوای بــازدم خــود را تنفــس نکنــد لحــاف، 
رواندازهــای کلفــت، عروســک هــای پارچــه ای توپــر و یــا 

ــد. ــرار ندهی ــوزاد ق ــک ن ــکا را نزدی مت
ــر اســتفاده  ــه گی ــای ضرب ــی ه ــوزاد از الی * در تخــت ن
ــر ممکــن اســت موجــب  ــه گی ــی هــای ضرب ــد. الی نکنی

ــاق شــوند. ــا اختن ــروز خطــر خفگــی و ی ب
* مطمئــن شــوید کــه همــه واکســن هــای توصیــه شــده 
ــه  ــد ک ــان داده ان ــات نش ــد. مطالع ــوزاد زده ای ــه ن را ب
ــوزادان در  ــرگ ن ــندروم م ــر س ــد خط ــی توان واکســن م

ــد. ــا 50درصــد کاهــش ده خــواب را ت
* وســایل نــرم مثــل اســباب بــازی هــای شــل، عروســک 
ــرم و شــل  هــای پشــم دار و پارچــه ای و بالــش هــای ن
را کــه ممکــن اســت روی بینــی و دهــان نــوزاد بیفتنــد 
و جلــوی تنفــس او را بگیرنــد، از اطــراف نــوزاد دور نگــه 

داریــد.
* مطمئــن شــوید کــه وقتــی نــوزاد خــواب اســت جایــش 
زیــاد گــرم نباشــد. هــوای اتــاق را طــوری تنظیــم کنیــد 

ــتین  ــن آس ــه پیراه ــال ک ــرد بزرگس ــک ف ــرای ی ــه ب ک
از  بعضــی  باشــد.  مناســب  اســت  پوشــیده  کوتــاه 
ــاد  ــه زی ــوزادی ک ــه ن ــد ک ــی کنن ــا م ــگران ادع پژوهش
ــی رود و  ــرو م ــر ف ــق ت ــواب عمی ــه خ ــود ب ــش ش گرم

ــود. ــی ش ــر م ــخت ت ــردن او س ــدار ک بی
ــند،  ــیگار بکش ــد س ــارداری نبای ــول ب ــادران در ط * م
ــرف  ــدر مص ــواد مخ ــا م ــند و ی ــی بنوش ــیدنی الکل نوش
ــرار  ــو ق ــرض  دود تنباک ــوزاد را در مع ــد ن ــد و نبای کنن
دهنــد. نــوزادان مادرانــی کــه در طــول بــارداری ســیگار 
ــان  ــه مادرانش ــی ک ــا نوزادان ــه ب ــند در مقایس ــی کش م
ســیگار نمــی کشــند ســه برابــر بیشــتر در معــرض خطــر 
ــرار  ــوزادان ق ــی ن ــرگ ناگهان ــندروم م ــر س ــرگ براث م
ــد. پژوهشــگران فکــر مــی کننــد کــه ممکــن  مــی گیرن
اســت ســیگار کشــیدن بــر سیســتم عصبــی مرکــزی اثــر 
بگــذارد، کــه ایــن عــوارض در طــول دوران پیــش از تولــد 
شــروع مــی شــود و تــا پــس از تولــد ادامــه مــی یابــد و 
موجــب مــی شــود نــوزاد بیشــتر در معــرض خطــر قــرار 

ــرد. بگی
ــاک  ــل، س ــی اتومبی ــوزاد در صندل ــتن ن ــه داش * از نگ
ــد. ــودداری کنی ــاد خ ــدت زی ــه م ــواره، ب ــا گه ــل و ی حم

ــوزاد”، در  ــی ن ــرگ ناگهان ــندرم م ــروز »س ــال ب * احتم
فصــل زمســتان افزایــش مــی یابــد. علــت ایــن اســت کــه 
هنــگام ســرما والدیــن بــرای گــرم کــردن نــوزاد، از لبــاس 
ــاق  ــرده و ات ــتفاده ک ــم اس ــای ضخی ــاد و پتوه ــای زی ه
ــی کــه  ــد. در حال ــوزاد را بیــش از حــد گــرم مــی کنن ن
 ،SIDS  ــندرم ــر س ــده خط ــاد کنن ــل ایج ــی از عوام یک
گرمــای بیــش از حــد محیــط  اطــراف نــوزاد مــی باشــد. 
ــی در  ــه حت ــد ک ــت نماین ــد دق ــن بای ــن، والدی بنابرای
ــدی  ــد در ح ــودک بای ــاق ک ــای ات ــتان، دم ــل زمس فص
ــن  ــد. همچنی ــه سانتیگراد(باش ــدود 26 درج متعادل)ح
ــم باشــد و  ــی ک ــا ضخامت ــد ســبک و ب ــوزاد بای ــوی ن پت
پــدر و مادرهــا بایــد مواظــب باشــند کــه پتــو را فقــط تــا 
روی ســینه نــوزاد بــاال بکشــند و از افتــادن آن روی بینــی 

ــد.   ــری کنن ــان او جلوگی و ده

* مــادران بــاردار بایــد از همــان ابتــدا و بــه طــور مرتــب 
تحــت مراقبــت پیــش از تولــد نــوزاد قــرار بگیرنــد .

* در صــورت امــکان خودتــان از راه ســینه بــه نوزاد شــیر 
ــد  ــی دهن ــان م ــه نش ــود دارد ک ــواهدی وج ــد. ش بدهی
ــوع  ــال وق ــش احتم ــه کاه ــت ب ــن اس ــیردادن ممک ش
ــت  ــد. عل ــک کن ــوزادان کم ــی ن ــرگ ناگهان ــندروم م س
ــن حــال پژوهشــگران  ــا ای ــر مشــخص نیســت ب ــن ام ای
فکــر مــی کننــد کــه شــیر پســتان ممکــن اســت از نــوزاد 
ــندروم  ــر س ــه خط ــی ک ــت های ــه عفون ــال ب ــر ابت در براب
مــرگ ناگهانــی نــوزادان را افزایــش مــی دهــد محافظــت 

کنــد.
ــا  ــود، او را ب ــوزاد خ ــت ن ــال نخس ــک س ــول ی * در ط
پســتانک بخوابانیــد. اگــر نــوزاد پســتانک را نمــی گیــرد 
ــر  ــتانک، خط ــد. پس ــدن آن نکنی ــه مکی ــور ب او را مجب
ــد.  ــی ده ــش م ــوزاد را کاه ــی ن ــرگ ناگهان ــندروم م س
اگــر از ســینه بــه نــوزاد شــیر مــی دهیــد ســعی کنیــد تــا 
زمانــی کــه نــوزاد یــک ماهــه مــی شــود صبــر کنیــد تــا 

ــود. ــام ش ــت انج ــینه راح ــیردادن از راه س ش
ــوزاد او را  ــت از ن ــرای مراقب ــد ب ــی توانی ــه م ــا اینک * ب
بــه رخــت خــواب خــود ببریــد امــا بایــد نــوزاد را بــرای 
ــوب  ــد. خ ــودش بازگردانی ــواب خ ــت خ ــه تخ ــواب ب خ
اســت کــه تخــت خــواب نــوزاد در اتــاق خــواب والدیــن 
ــر  ــوزاد براث ــرگ ن ــر م ــن موجــب کاهــش خط ــد. ای باش

ــود. ــی ش ــوزادان م ــی ن ــرگ ناگهان ــندروم م س

ادامه	از	صفحه	1
ــی	 ــح	اندک ــاد	توضی ــر	نجــف	آب ــورد	تئات 2-در	م

ــد	. بدهی
تئاتــر شــهر آن زمــان خیلــی فعــال نبــود، دو ســه تئاتــر 
قدیمــی بود،گــروه آقــای رســتگاری، آقــای مهــدی 
ــا گــروه انگشــت شــمار بودند.اولیــن  عبدالهــی و چنــد ت
اســتاد مــن بــه طــور جــدی آقــای عبدالهــی بودنــد. در 
ســوگ دولتــو ، مصاحبــه، قصــه ی کــوچ از تئاتــر هــای 
ــد و  ــرا کردن ــان اج ــان آن زم ــه ایش ــد ک ــاخص بودن ش
ــه  ــداً متاســفانه ب ــد بع ــی کردن ــی را معرف بازیگــران خوب
دالیلــی ایــن رونــد ادامــه پیــدا نکــرد . بزرگتریــن آفــت 
ــای  ــروه ه ــداوم گ ــدم ت ــا ع ــتان ه ــا و شهرس ــهر م ش
ــد و  ــی زنن ــه ای م ــد جرق ــی آین ــه م ــت ک ــری اس تئات

ــد. مــی رون
مــن در چهــل و انــدی ســال کــه در فضــای تئاتری شــهر 
ــدم کــه  ــرادی را دی ــه تعــداد موهــای ســر, اف ــوده ام ب ب

وارد شــدند و بــه تعــداد انگشــتان دســت باقــی ماندنــد.
3-چرا	خودتون	کار	نمی	کنید؟

مــن چندیــن و چنــد مرتبــه خواســتم کار کنــم و 
ــری را  ــوه قج ــی قه ــده ام. زمان ــق نش ــی موف ــه دالیل ب
کارگردانــی مــی کــردم و در ســال1369 اول شــد. مــن بــا 
بازیگــری شــروع کــردم و کار اول مــا بــه نــام« روشــنایی 
صحنــه » نیــز اول شــد. بعــد از آن کاری کــه انجــام داده 
ــای  ــی آق ــه کارگردان ــه ب ــا ک ــه ه ــر و آین ــام مه ــه ن ام ب
ــی  ــه م ــده گرفت ــی نادی ــه دالیل ــد از آن ب ــر بود.بع باهن

شــدم.

4-	امکانات	االن	به	چه	صورت	است؟
از لحــاظ ســخت افــزاری )سالن،پالتو،آکســوار( نیســت و 
آمــوزش در ســطح پاییــن اســت و مجوزهایــی کــه قبــاًل 
گرفتــه مــی شــد موفــق عمــل نکــرده و ســطحی و بــدون 
علــم جلــو مــی رفتنــد و در نهایــت خروجــی نداشــتند. 
تعــداد انگشــت شــمار از ایــن بازیگــران بــه صــورت خــود 
جــوش عمــل کردنــد. نســل جدیــد نســل پویــا و بــدون 
ــش  ــل خوان ــه دالی ــا ب ــر کالس ه ــت و س ــه اس مطالع
نکــردن و نداشــتن زمینــه ی الزمــه موفــق نبــوده و رشــد 

نمــی کننــد.
ــه	امــروز	 ــا	ب ــاد	را	ت 5-مدیریــت	تئاتــر	نجــف	آب

ــی	مــی	کنیــد؟ ــه	ارزیاب چگون
ســوال عجیــب و خیلــی ســختی اســت ، و کمــی 
ــر  ــت چــه باشــد. اگ ــا از مدیری ــف م ــا تعری ــده دار ت خن
در تعریــف مدیریــت بگویــم کــه مدیریــت ، یعنــی 
برنامــه ریــزی دراز مــدت و کوتــاه مــدت در یــک تــداوم 
و منــش دموکراتیــک, جهــت ارتقــای تئاتــر شــهر 
ــر شــهر  ــت تئات ــتیم. مدیری ــز نداش ــزی هرگ ــن چی چنی
ــه  ــا االن تاریخچ ــه ت ــت ک ــش نیس ــن نمای ــط انجم فق
ــر  ــت. تئات ــته اس ــیب داش ــراز نش ــر ف ــاله و پ ای20س
شــهر خالصــه در انجمــن نمایــش نیســت کــه پیشــانی 
تئاتــر شــهر را در خــود دارد.پــس تئاتــر دانــش آمــوزی 
ــای بســیج  ــر مســاجد ، پایگاه ــی دارد؟تئات ــه جایگاه چ
ارگانهــا، و گروهــای نمایشــی تحــت چــه مدیریــت 

ــر آمــوزش  ــح تئات ــت صحی ــد؟ مدیری ــرار دارن واحــدی ق
ــه  ــی ب ــات مال ــق امکان ــانی- تزری ــروی انس ــت نی تربی
بدنــه گروهــای تئاتــری-و برنامــه مشــخص اجرایــی 
ــن ســوال  ــه ای ــر در شــهر ک ــرای اجــرای مســتمر تئات ب
بــا ایــن ســوال بســیار پــر تناقــص بــه پایــان مــی رســد 
کــه بــا کــدام ســالن و ســالن هــای نمایش؟اصــال ســالنی 
ــد از  ــن بع ــای تمری ــد- پالتوه ــش باش ــه نمای ــت ک هس
ــن  ــر زمی ــوز زی ــر کجاســت؟ هن ــه از گذشــت تئات 5 ده
ــه هــا  ــاری خان ــا انب ــر ی ــدان تئات ــه من ــه هــای عالق خان
ــا هــزار جــای دیگــری کــه امــکان آن هســت . اصــوال  ی
بــا مدیریــت علمــی و صحیحــی در تئاتــر شــهر نداشــته 
ــه  ــا ده ــای دیگر.ام ــرداری از جاه ــه ب ــر از گرت ــم. غی ای
نــود بــا تزریــق افــرادی کــه تئاتــر خوانــده انــد بــه تئاتــر 
ــوده  ــا ب ــا گروه ــراد ی ــدود اف شــهر شــاهد شــکوفایی مع
ایــم. امــا همــه مدیریــت تئاتــر شــهر را در مدیریــت اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مــی بیننــد کــه خــود حدیــث 
مفصلــی اســت. مدیریــت هایــی غیــر متخصــص, محتــاط 
و بــی اعتنــاء و تکیــه بــر صندلــی و میــزی کــه بــه کســی 
ــر منــدان خاطــرات  ــا نکــرده و در خاطــر جمعــی هن وف

ــد.  ــته ان ــی نگذاش خوشــی باق
ــوده و  ــی ب ــورت مقطع ــه ص ــن ب ــر انجم ــت تئات مدیری
ــی داشــته کــه نمــی شــود  متــداوم نبــوده و ضعــف های

ــوده. ــد ب ــه قدرتمن ــت همیش گف
6-خروجــی	تئاتــر	نجــف	آبــاد	در	حــوزه	تربیــت	

کادر	تئاتــری	را	چگونــه	ارزیابــی	مــی	کنیــد؟
ایــم کــه  داشــته  ریــزی  برنامــه  و  مگــر مدیریــت 
ــه  ــتعداد ده ــار اس ــیم؟غیر از چه ــته باش ــی داش خروج
60 مــا کســی را نداشــته ایــم کــه در نجــف آبــاد خــوش 
ــل از  ــا قب ــاس اســماعیلی ت ــای عب درخشــیده باشــد. آق
اینکــه مدیریــت انجمــن نمایــش نجــف آبــاد را بــه عهــده 
ــزرگ   ــق و ب ــان موف ــان و درام نویس ــد از کارگردان بگیرن
دهــه شــصت ایــران بودنــد کــه بــا نمایــش هــای زیــادی 
در خاطــره جمعــی تئاتــر دهــه 60 کشــور ماندنــد ولــی 
بعــد مثــل رقیــب و همــکار قبلــی شــان جــذب مدیریــت 
هنــری شــدند و چنــدی هــم بــه ســینما پرداختنــد. ولــی 
متاســفانه دیگــر بعــد از دهــه شــصت و تــا اواســط دهــه 
ــی  ــوی مدیریت ــا الگ ــد. ام ــا رفتن ــه کل از یاده ــاد ب هفت
ــی  ــا کم ــه ب ــتند ک ــاد گذاش ــش بنی ــن نمای را در انجم
اغمــاض مــی تــوان گفــت کمــی بــوی تئاتــر علمــی بــه 
مشــام رســاند. تاریــخ تئاتــر نجــف آبــاد غیــر از مرحــوم 

محمــد علــی رســتگاری کــه آغــاز گــر بــود ، هیــچ وقــت 
آوازه فــردی را در خــارج از دیوارهــای ایــن شــهر غیــر از 
دو تــن )مهــدی عبدالهــی و عبــاس اســماعیلی( نداشــته 
اســت. بــا کمــی جســارت بگویــم دو نابغــه ای کــه اصــال 
ــول  ــه اف ــی زود ب ــد و خیل ــدی نگرفتن ــان را ج خودش
رفتنــد کــه اگــر کارهایشــان را جــدی مــی گرفتنــد فقــط 
در درام نویســی مــی توانســتند بزرگانــی شــوند. امــا غیــر 
ــور  ــادی پ ــه حــاال ایشــان را فره ــی ک از آن خمســه لوی
ــز دیگــر کــه ســلمان باهنــر اســت  مــی شناســیم و عزی
ــه درام نویســی مــی  کــه ایــن دو نفــر هــم اگــر فقــط ب
پرداختنــد مــی توانســتند در ســطح کشــور صاحــب رتبــه 
شــوند. امــا چــه شــد کــه نخواســتند و آســیب شناســی 
ــا  ــدر جــذاب اســت ام ــر اینق ــر تئات ــه هن آن چیســت ک
خیلــی زود اســتعدادهایش قربانــی کــج فهمــی هــا ،بــی 

اعتمــادی،
حســادت،بی اعتنایــی مــی شــوند خــود حدیــث مفصلــی 

اســت.
ــی  ــاری م ــر ب ــا االن دوره پ ــود را ت ــه ن ــدای ده ــا ابت ام
ــه  ــد ک ــی نماین ــد رخ م ــی دارن ــه اســتعداد های ــم ک بین
امیــد اســت بــه ســر نوشــت نســل پیشــین دچــار نشــوند. 
اســتعدادهایی مثــل آقایــان ســجادی ، نوریــان و اساســاً 

ــر.... ــای دیگ ــی ه ــق زاوش و خیل ــروه موف گ

ــر	 ــش	ب ــن	نمای ــذاری	انجم ــر	گ ــزان	تاثی 7-	می
ــت	؟ ــه	اس ــاد	چگون ــف	آب ــردم	نج م

پاســخم  منفــی اســت. تئاتــر تاثیــر گــذار یعنــی تئاتــر بــا 
تمــام ژانرهــا  و ســالیق و ایــده هــا. تئاتــر هنــر جامعــی 

ــرار  ــت؟ ق ــق اس ــوز موف ــدر هن ــه اینق ــرا تعزی ــت چ اس
ــالن  ــال س ــون اص ــود, چ ــرا ش ــا اج ــر در کج ــت تئات اس
ــی  ــا ذهنیت ــه ت ــم. دیگراینک ــی نداری ــه ای ــل مالحظ قاب
ــر  ــر هن ــر کارشناســی ب ــر متــداوم و غی ــر علمــی، غی غی
تئاتــر ایــن شــهر حاکــم باشــد کــه بــا ســواد آن بــه کنــار 
ــر ســر کار باشــد, هیچوقــت  رود و غیــر کارشــناس آن ب
تئاتــری نخواهیــم داشــت. تئاتــر پیشــرفته جهــان فقــط 
ــارک ،  ــان ، پ ــود, در خیاب ــی ش ــرا نم ــا اج ــالن ه در س
ــر اجــرا کــرد.  ــه هــا مــی شــود تئات ــه هــا و کار خان خان
ــر  ــدرن معاص ــر م ــخ تئات ــه تاری ــری ب ــت س ــی اس کاف
ــف  ــر نج ــه تئات ــت صحن ــایلی در پش ــده مس ــم. بن بزنی

ــدارم.  ــده ام کــه هیــچ کجــای دیگــر ســراغ ن ــاد دی آب
8-	عرصه	نقد	تئاتر	چه	وضعیتی	دارد؟

ــه منتقــل  ــه پاییــن صحن ــه ب مگــر گفتگــوی روی صحن
شــده اســت کــه نقــد یــا منتقــدی تربیــت کــرده باشــیم 
ــل  ــه تحم ــد ک ــه ان ــل مطالع ــر ، اه ــی تئات ــر اهال ؟ مگ
نقــد را داشــته باشــند؟ نقــد بیشــتر چکشــی بــود بــرای 
کوبانــدن رقبــا و بیــرون کــردن بــا اســتعدادها از میــدان 
ــج  ــردان ک ــت؛ کارگ ــی نوش ــر نمایش ــدی ب ــی نق . ظریف
فهــم آن مــی خواســت بــه دادگســتری شــکایتی بــرد کــه 
ــت.  ــرا گرف ــوی آن ــاد جل ــه هفت ــت ده ــری وق ــر هن مدی
آخــر کجــای فرهنــگ مــا ،فرهنــگ مــدارا اســت و قــدرت 
تحمــل دیگــری کــه نقــد و گفتگــو داشــته باشــیم. نقــد 
ــا  یعنــی گفتگــو مســتمر متــن و منتقــد جامــع نگــر ، ب

ســواد......با قــدرت تحمــل نقــد
ــی	 ــه	جایگاه ــر	چ ــان	تئات ــارغ	التحصی 9-		ف

دارنــد؟	و	االن	در	چــه	وضعیتــی	هســتند؟
خیلــی زود عطــای تئاتــر را بــه روز مرگــی مــی بخشــند 
و بــه شــغلی بــرای امــرار معــاش خــود مــی گردنــد. اگــر 

در مرکــز بماننــد بــه نفــع شــان اســت.

ــلیقه	 ــا	س ــا	ب ــش	ه ــن	نمای ــدگاه	بازبی 10-دی
مخاطبیــن	متفــاوت	اســت	یــا	مشــابه	؟

بــاز بیــن هــا بایــد واقع بیــن باشــند، ظرفیــت و اســتعداد 
ــای  ــی ه ــاز بین ــبختانه ب ــد. خوش ــهر را ببینن ــر ش و هن
نمایــش شــهر کارشناســان خبــره ای بــوده انــد و کمتــر 
ســلیقه ای برخــورد کــرده انــد. اینجــا نجــف آبــاد اســت، 
نــه تئاتــر شــهر تهــران و نــه پاریــس و آوینیــون. اولیــن 
ــن اســت،  ــر خــوب, قصــه خــوب گفت ــک تئات حســن ی
اجــرای قومــی داشــتن و ســر گــرم کــردن مــردم اســت.
11-مــا	بــه	عنــوان	هنرمنــد	چــه	رســالتی	داریــم	
و	در	راه	رســالت	آن	چــه	مــواردی	مقدمــه	و	

ــت	؟ ــد	اس نیازمن
امکانــات نــرم افــزاری و ســخت افــزاری بــه تئاتــر هــای 
ــرای  ــرای ایجــاد شــغل و ســر گرمــی ب اصیــل بدهیــم ب
ــران موفــق و دلســوز!!  مــردم ، رســالت پیــش کــش مدی
12-هنرمنــدان	تئاتــر	چقــدر	بــه	همدیگــر	اعتبار	

می	بخشــند؟
سرخ پوست خوب سرخ پوست مرده است

 

سـالم دکـتر 

ضرب المثل های نجف آبادی

علت	سندرم	مرگ	ناگهانی	نوزاد

ــت،	 ــوب	آوردن	نیس ــاس	خ ــی	ت زندگ
ــردن	اســت. ــازی	ک ــوب	ب ــد	را	خ ــاس	ب ت

ــردم  ــه م ــزی ک ــی چی ــرای بررس ــه ب مطالع
آن را شــانس می خواننــد، ده ســال قبــل 
شــروع شــد. آگهی هایــی در روزنامه هــای 
سراســری چــاپ کــردم و از افــرادی کــه 
یــا  خوش شــانس  می کردنــد  احســاس 
ــا مــن تمــاس  بدشــانس هســتند خواســتم ب
در  شــرکت  بــرای  نفــر  صدهــا  بگیرنــد. 
ــول  ــدند و در ط ــب ش ــن داوطل ــه م مطالع
ســال های گذشــته بــا آنهــا مصاحبــه کــردم، 
ــا  ــم و از آنه ــر گرفت ــر نظ ــان را زی زندگی ش
شــرکت  مــن  آزمایش هــای  در  خواســتم 

ــد. کنن
ایــن  چنــد  هــر  کــه  داد  نشــان  نتایــج 
ــد،  ــوع غافلن ــن موض ــی از ای ــه کل ــراد ب اف
کلیدخوش شانســی یــا بدشانســی آنهــا در 
افــکار و کردارشــان نهفتــه اســت. بــرای مثال، 
ــی را در  ــوب در زندگ ــراً خ ــای ظاه فرصت ه
ــا  ــاً ب ــراد خوش شــانس مرتب ــد. اف نظــر بگیری
می کننــد،  برخــورد  فرصت هایــی  چنیــن 

ــه.  ــانس ن ــراد بدش ــه اف ــی ک درحال
ــانس و  ــوش ش ــراد خ ــروه اف ــر دو گ ــه ه ب
بدشــانس روزنامــه ای دادم و از آنهــا خواســتم 
ــد عکــس در  ــد چن ــد و بگوین آن را ورق بزنن
ــی  ــک آگه ــه ی ــور مخفیان ــه ط آن هســت. ب
بــزرگ را وســط روزنامــه قــرار دادم کــه 
می گفــت: »اگــر بــه سرپرســت ایــن مطالعــه 
ــد، 250  ــی را دیده ای ــن آگه ــه ای ــد ک بگویی

ــت.« ــد گرف ــاداش خواهی ــد پ پون
ــرده  ــر ک ــه را پ ــی از صفح ــی نیم ــن آگه ای
ــاپ  ــت چ ــیار درش ــروف بس ــه ح ــود و ب ب
ــاًل  ــن آگهــی کام ــن کــه ای ــا ای ــود. ب شــده ب
ــاس  ــه احس ــرادی ک ــود، اف ــده ب ــره کنن خی
ــد،  ــاً آن را ندیدن ــد عمدت بدشانســی می کردن
درحالــی کــه اغلــب افــراد خوش شــانس 
متوجــه آن شــدند. ایــن نشــان داد کــه 
ــراد  ــر از اف ــاً عصبی ت ــانس عموم ــراد بدش اف
ــی  ــن فشــار عصب خوش شــانس هســتند و ای
توانایــی آنهــا در توجــه بــه فرصت هــای 
ــه،  ــد. در نتیج ــل می کن ــره را مخت غیرمنتظ
ــر  ــه خاط ــره را ب ــای غیرمنتظ ــا فرصت ه آنه
تمرکــز بیــش از حــد بــر ســایر امــور از 
خوش شــانس  افــراد  می دهنــد.  دســت 
آدم هــای راحت تــر و بازتــری هســتند، در 
نتیجــه آنچــه را در اطــراف شــان وجــود 
دارد و نــه فقــط آنچــه را در جســتجوی آنهــا 
خوش اقبــال  می بینند.آدم هــای  هســتند 
بــر اســاس چهــار اصــل، بــرای خــود فرصــت 
و  ایجــاد  آنهــا در  اول،  ایجــاد می کننــد: 
ــد.  یافتــن فرصت هــای مناســب مهــارت دارن
ــپارند و  ــوش می س ــهود گ ــوه ش ــه ق دوم، ب
براســاس آن تصمیم هــای مثبــت می گیرنــد. 
ــر  ــت، ه ــات مثب ــر توقع ــه خاط ــوم، ب س
اتفاقــی نیکــی بــرای آنهــا رضایت بخــش 
اســت.چهارم، نگــرش انعطاف پذیــر آنهــا، 
بدبیــاری را بــه خوش اقبالــی بــدل می کنــد.

خــود  از  مطالعــه،  نهایــی  مراحــل  در 
ــرای  ــن اصــول ب ــوان از ای ــا می ت پرســیدم آی
ــرد.  ــتفاده ک ــردم اس ــردن م ــانس ک خوش ش
ــاه  ــک م ــان خواســتم ی از گروهــی از داوطلب
ــی  ــام تمرین های ــرف انج ــود را ص ــت خ وق
کننــد کــه بــرای ایجــاد روحیــه و رفتــار یــک 
آدم خوش شــانس در آنهــا طراحــی شــده 
ــته و  ــان بازگش ــد، داوطلب ــاه بع ــک م بود.ی

ــد. ــریح کردن ــود را تش ــارب خ تج
آدم هــای  گفتنــد  آنهــا  درصــد  هشــتاد 
رضایــت  زندگــی  از  شــده اند،  شــادتری 
بیشــتری دارنــد و شــاید مهم تــر از هــر چیــز 
خوش شــانس تر هســتند و باالخــره اینکــه 

مــن عامــل شــانس را کشــف کــردم.
بــه غریــزه باطنــی خــود گــوش کنیــد، 
ــا  ــت دارد. ب ــب نتیجــه مثب ــن کاری اغل چنی
ــرو  ــازه روب ــارب ت ــا تج ــر ب ــادگی خاط گش
ــر  ــکنید. ه ــره را بش ــادات روزم ــوید و ع ش
روز چنــد دقیقــه ای را صــرف مــرور حــوادث 

ــد. ــی کنی ــت زندگ مثب
تحقیقی از »ریچارد وایزمن«

خوش	شانسی	و	بدشانسی

از	لحاظ	سخت	افزاری	
)سالن،پاتو،آکسوار(	نیست	و	
آموزش	در	سطح	پایین	است	
و	مجوزهایی	که	قبًا	گرفته	
می	شد	موفق	عمل	نکرده	و	
سطحی	و	بدون	علم	جلو	می	
رفتند	و	در	نهایت	خروجی	

نداشتند.	

اما دهه نود با تزریق 
افرادی که تئاتر خوانده 
اند به تئاتر شهر شاهد 
شکوفایی معدود افراد یا 

گروها بوده ایم.

مدیریت هایی غیر متخصص, 
محتاط و بی اعتناء و تکیه بر 
صندلی و میزی که به کسی 
وفا نکرده و در خاطر جمعی 
هنر مندان خاطرات خوشی 

باقی نگذاشته اند. 



	دیبا	گران	)دانش	هما	(											 	 	
هفته	نامه	اقتصادي	فرهنگي	نجف	آباد 	 	
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می	زاک
ایــن فیلــم در ســال 1387 ســاخته شــده و 
بازیگرانــی چــون محمــد رضــا فروتــن ، بــاران 
کوثــری ،داریــوش ارجمنــد ، فاطمــه معتمــد 
آریــا ،طنــاز طباطبایی،علیرضــا خمســه  و 

ــازی میکننــد . جمشــید مشــایخی ب
و  زندگــی  ســتایش  نوعــی  فیلــم  ایــن 
ــت   ــوزادی اس ــد ن ــاره تول ــتان آن را درب داس
ــا  ــه دنی ــدن ب ــرای آم ــه ب ــتا ک ــک روس در ی
تردیــد دارد. اهالــی روســتا فکــر میکننــد بــه 
خاطــر کارهــای بــد آنهاســت کــه ایــن نــوزاد 
بــه دنیــا نمیآیــد و تصمیــم میگیرنــد کــه بــه 
ــن  ــد .ای ــامانی دهن ــر و س ــود س ــی خ زندگ
ــری (و گل  ــارن کوث ــی تی)ب ــوزاد ت ــوزاد ن ن
ــرا )محمــد رضــا فروتــن (اســت کــه هــردو  ب
بــا سرنوشــت مشــابهی پــدر مــادر خــود را از 

ــن..... ــن بی ــد در ای ــت داده ان دس
کارگــردان ایــن فیلــم حســینعلی لیالســتانی 
ــون  ــق چ ــاه موف ــد کار کوت ــه چن ــت .ک اس
دارد  درکارنامــه  را  بلندی هــا  در  دوســتی 
ــای  ــوی گله ــای ب ــریال ه ــای  س ــم ه . فیل
را   1381 مــه  آواز  و   1385 وحشــی  

کارگردانــی کــرده اســت .
ــن جشــنواره  ــم در بیســت هفتمی ــن فیل ای
ــزد ســیمرغ  ــم فجــر شــرکت کــرده و نام فیل

ــود . ــف شــده ب در بخشــهای مختل
ــم	 ــن	فیل ــد	ای ــدان	میتوانن ــه	من عاق
و	فیلــم	هــای	روزهــای	ایــران	و	جهــان	
بــازی	 انــواع	 و	 ،	موسیقی،انیمیشــن	
ــا	 ــوپ	تماش ــو	کل ــری		را	از	ویدئ کامپیت
ــمالی	 ــری	ش ــان	منتظ ــع	در	خیاب واق
ــه	 ــگاه	آزاد	تهی ــتگاه	دانش ــب	ایس جن
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ــر	 ــیان	مدی ــم	عباس ــت	خان در	خدم
ــران	رســیدیم	 آموزشــگاه	محاســبه	گ
از	مراکــز	 .محاســبه	گــران	یکــی	
ــه	 ــر	در	عرص ــال	و	معتب ــی	فع آموزش
آمــوزش	بــه	خصــوص	کامپیوتــر	،	
حســابداری		و	زبــان	بــا	مجــوز	رســمی	
از	ســازمان	فنــی	و	حرفــه	ای	کشــور	در	
شهرســتان	نجــف	آبــاد	اســت	.عــاوه	
ــی	از	 ــز	یک ــن	مرک ــر	ای ــر	آن	مدی ب
ــه	 ــت,	ک ــی	اس ــال	اجتماع ــوان	فع بان
توانســته	اســت	علیرغــم	مســایل	
مراکــز	 اغلــب	 کــه	 مشــکاتی	 و	
آموزشــی	بــا	آن	درگیــر	هســتند	
ــر	 ــز	ب ــن	مرک ــس	اداره	ای ــی	از	پ بخوب

ــد. آی
1.ضمــن	معرفــی	خــود	یــک	بیوگرافــی	
گــران	 محاســبه	 ی	 مجموعــه	 از	

بفرماییــد	.
موســس  و  مدیــر  عباســیان  عظمیــه 
آموزشــگاه ویــژه خواهــران و بــرادران هســتم 
ــرده ام  ــل ک ــابداری تحصی ــته حس و در رش
. از ســال 1386 بــا آموزشــگاه کامپیوتــر 
ــه ای  ــی و حرف ــر فن ــر نظ ــابداری زی و حس
شــروع بــه کار کــرده و در حــال حاضــر بیش 
ــان  ــوزه زب ــه در ح ــت ک ــال اس ــک س از ی
انگلیســی هــم فعالیــت مــی کنیــم همچنین 
ــاالی 70  ــا االن ب ــا ت ــوزان م ــی کارآم قبول

ــد. ــی باش ــد م درص
ــدام	 ــما	در	ک ــت	ش ــترین	فعالی 2.بیش

ــت	؟ ــوده	اس ــه	ب زمین
بــا توجــه بــه مجــوزی کــه در زمینــه 
حســابداری , کامپیوتــر و بازاریابــی دریافــت 
ــن  ــم در همی ــا ه ــت م ــم ؛ فعالی ــرده ای ک
زمینــه بــوده و کارآمــوزان زیــادی را تاکنــون 
ــب  ــه کس ــق ب ــه موف ــم ک ــوزش داده ای آم
دیپلــم و حتــی ورود بــه دانشــگاه شــده انــد 
ــد و در  ــده ان ــی ش ــازار کار معرف ــه ب ــا ب و ی
ــی  ــی خوب ــتغال زای ــابداری اش ــث حس بح

ــم. ــته ای داش
چگونگــی	 و	 دیپلــم	 مــورد	 3.در	

. بفرماییــد	 آن	 دریافــت	
ــد  ــم ندارن ــرادای کــه دیپل ــز اف ــن مرک در ای

ــی  ــص اســت م ــا ناق ــالت آن ه ــا تحصی و ی
ــه  ــرادی ک ــا اف ــد و ی ــم بگیرن ــد دیپل توانن
ــدد  ــم مج ــد دیپل ــی توانن ــد م ــم دارن دیپل
ــراد دروس  ــه  اف ــو ک ــن نح ــه ای ــد .ب بگیرن
عمومــی را در مــدارس شــبانه مــی خواننــد 
و دورس تخصصــی را در آموزشــگاه مــی 
گذراننــد  و در نهایــت بــا ارائــه مــدرک 
ــه  ــی گرفت ــه ای ــی و حرف ــه از فن ــی ک های
ــرورش مراجعــه کــرده  ــه آمــوزش و پ ــد ب ان
و دیپلــم خــود را دریافــت مــی کننــد ولــی 
کســانی کــه دیپلــم دارنــد قبــال دروس 
عمومــی را در مدرســه گذرانــده انــد و دروس 
ــد و  ــی گذرانن ــگاه م ــی را در آموزش تخصص

ــد.  ــی گیرن ــدد م ــم مج دیپل
4.	در	محاســبه	گــران	چــه	رشــته	
هایــی	و	چــه	دورســی	را	آمــوزش	مــی	

ــد	. دهی
در رشــته کامپیوتــر کلیــه دروس ماننــد 
کاربــر    , پیشــرفته  و  ICDLمقدماتــی 
ــط  ــی دروس مرتب ــاپ و تمام ــه , فتوش رایان
ــارپ  ــی ش ــد ، س ــر اتوک ــر نظی ــا کامپیوت ب
ــک  ــهروند الکترونی ــازی، ش ــن س ،  انیمیش
ــه دروس  ــابداری کلی ــته حس و ...  و در رش
مربــوط بــه آن ماننــد حســابداری مقدماتــی 
ــای  ــزار ه ــرم اف ــی , ن ــرفته ؛ تکمیل و پیش
حســابدای , صنعتــی , حقــوق و دســتمزد و 
بــرای افــرادی کــه قصــد ورود بــه بــازار کار 
ــزار  ــم برگ ــای کارورزی ه ــد دوره ه را دارن
مــی کنیــم .در دوره هــای کارورزی آمــوزش 
ــزارش  ــی ، گ ــه مالیات ــردن اظهارنام ــر ک پ
ــوزش مــی  ــزوده و ... را آم ــی ، ارزش اف فصل

ــم. دهی
ــا	دانشــگاهی	 ــا	ارگان	ی ــا	شــما	ب 5.آی

ــد؟ ــکاری	داری هم
ــه  ــی از جمل ــگاه های ــا دانش ــا ب ــع م مجتم
پیــام نــور ، ســماء و فرهنگیــان همــکاری می 
نمایــد و هــم چنیــن بــا آمــوزش و پــرورش 
در مرکــز تحقیقــات معلمــان و با شــهرداری ، 
تأمیــن اجتماعــی ، ســپاه ، بســیج و مــدارس 

همــکاری دارد .
ــه	چــه	 ــا	ب ــی	ه 6.نحــوه	انتخــاب	مرب

ــورت	اســت	؟ ص
ــی و  ــری از فن ــی گ ــد کارت مرب ــا بای آن ه
حرفــه ایــی داشــته باشــند و شــخصا ســعی 
کــرده ام مربیانــی کــه بــا ســابقه هســتند و 

ــرم  ــه کار بگی ــتند را  ب ــده هس ــناخته ش ش
ــه در  ــت ک ــر اس ــابداری بهت ــان حس و مربی
بــازار, کار کــرده باشــند و صرفــا درس نــداده 
ــند . در  ــز  باش ــه روز نی ــا  ب ــند و ضمن باش
کل از مربیــان مجــرب و بــا اخــالق اســتفاده 

مــی کنیــم.
7.امتیــاز	ویــژه	مجموعه	شــما	نســبت	

بــه	بقیــه	مراکــز	چگونــه	اســت	؟
هــدف  بــا  گــران  محاســبه  اینکــه  اول 
ــات  ــه مادی ــد؛ ن ــی کن ــت م ــوزش فعالی آم
و ســعی داشــته ایــم افــراد بیشــتری را 
آمــوزش دهیــم حتــی در بخــش زبــان 
انگلیســی هــم بــر اســاس یــک ســری معیــار 
ــم .دوم  ــرده ای ــالم ک ــگان اع ــرم اول را رای ت
اینکــه مربیــان از نظــر زمــان آموزشــی 
محــدود نیســتند و در صــورت لــزوم ســاعت 
هــای بیشــتری بــرای آمــوزش در نظــر 
ــا  ــا صرف ــدف م ــت  و ه ــده اس ــه ش گرفت
ــت  ــم اس ــی مه ــه خیل ــت .البت ــوزش اس آم
کــه کار آمــوز بعــد از اینکــه در ایــن مرکــز 
ــه مقــدار از تجریبــات  ــد , چ ــوزش دی آم
خــود اســتفاده کنــد. مــا ســعی کــرده ایــم 
ــاز  ــی ب ــم ول ــن شــرایط را ایجــاد کنی بهتری
ــز  ــوزان نی ــود کارآم ــالش خ ــت و ت ــه هّم ب

بســتگی دارد.
زمینــه	 در	 تاشــی	 چــه	 8.شــما	

؟ ایــد	 کــرده	 زایــی	 اشــتغال	
مــا بــرای شــرکت هــا ؛ کارخانــه هــا تامیــن 
ــد  ــک ک ــن ی ــم .و همچنی ــی کنی ــرو م نی
ــی دارد  ــه ای رهگیــری اشــتغال فنــی و حرف
ــه  ــم ک ــی کنی ــر م ــار پ ــاه یکب ــد م ــه چن ک
ــوح در مــورد اشــتغال  ــه دریافــت ل موفــق ب

ــی شــدیم . زای
9.شــما	بــه	عنــوان	یــک	بانــوی	
ــایل	و	 ــه	مس ــا	چ ــون	ب ــا	کن ــال	ت فع

مشــکاتی	روبــرو	بــوده	ایــد	؟
 بــا مشــکالت زیــادی روبــرو بــوده ام کــه بــه 
ــم  ــل کن ــا را ح ــته ام آنه ــدا توانس ــکر خ ش
ــن  موضــوع  ــای م ــه ه ــی از دغدق ــی یک ول
ــان  ــه کارکن ــت.که بیم ــان اس ــه کارکن بیم
ــی  ــت مال ــا وضعی ــه ب ــک کارخان ــا ی ــا ب م
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــت ک ــر اس ــوب براب خ
بــرای مراکــز آموشــی : بیمــه ،  تفاوتــی 
ــا  ــر ارگانه ــه اگ ــر اینک ــود. و دیگ ــل ش قای
ــر همــکاری مــی  ــا بهت ــا م و دانشــگاه هــا ب

کردنــد مــی توانســتیم نیروهــای خــوب 
و مهــارت دیــده در کار داشــته باشــیم. 
ــی  ــر درس ــم ه ــگاه عل ــجویان در دانش دانش
را فــرا میگیرنــد ولــی متأســفانه بــه صــورت 
ــه  ــد ک ــی کنن ــی کار نم ــردی و مهارت کارب
ــازار کار اســت  ــه ی اشــتغال در ب ــن الزم ای
هــر کــس مهــارت بیشــتر داشــته باشــد بهتر 
ــازار کار مــی شــود . در آموزشــگاه  جــذب ب
ــه  ــن شــده اســت ک ــر ای ــا ســعی ب ــای م ه
ــا  ــدرک دانشــگاهی ی ــا م ــه ب ــوزان چ کارآم
بــدون مــدرک دانشــگاهی مهــارت درس 
مــورد نظــر را بــرای بــازار کار فراگیرنــد کــه 
خوشــبختانه تــا االن نیــز در ایــن امــر موفــق 

ــم. ــوده ای ب
ــای	 ــتگاه	ه ــاری	از	دس ــه	انتظ 10.چ

ــد	؟ ــئول	داری مس
ــاز  ــنل ادارات نی ــه پرس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بــه آمــوزش دارنــد , بــه خصــوص در زمینــه 
کامپیوتــر و ... انتظــار مــی رود دســتگاه 
ــود  ــنل خ ــه ورود پرس ــئول زمین ــای مس ه
ــد.  ــم بیاورن ــوزش فراه ــب آم ــت کس را جه
همچنیــن دانشــگاه هــا در بحــث کارآمــوزی 
ــه ســمت آموزشــگاه  دانشــجویان خــود را ب

ــد. ــت نماین ــا هدای ه
ــت	 ــا	صحب ــنهاد	ی ــان	پیش 11.	در	پای

ــد	؟ ــی	داری خاص
ــعار  ــه ش ــه ب ــا توج ــکر ب ــن تش ــر؛ ضم خی
ــه  ــران  ) ک ــه آموزشــی محاســبه گ مجموع
ــه  ــی مراکــز آمــوزش فنــی و حرف شــعار کل
ای اســت ( » مهــارت کلیــد اشــتغال اســت 
» امیــدوارم همــه دســتگاه هــا و کارآمــوزان 

ــد . ــدام کنن ــارت اق در جهــت کســب مه

خدایا!!
ــون  ــاد چ ــدم نمی ــون ب ــن از قان ــا م خدای
زندگــی بــدون قانــون خیلــی نامفهــوم  و 

ــه! ــی ش ــتناک م وحش
ولــی خدایــا مــن دوســت نــدارم تــو زندگــی 
ســر کالس جبــر و حســاب و هندســه بشــینم!

چــون در قانــون جبــر و حســاب هیــچ وقــت 
هیــچ کجــای دنیــا هیــچ گذشــتی ،تخفیفــی،

شایدی وجود نداره !
کالس جبــر و حســاب کالس تحمیــل،کالس 

بایدهــا وکالس )فقــط وفقــط( اســت«
ــن  ــا ای ــم خدای ــم بگ ــت نمــی تون ــچ وق هی

ــه5 ــر من1+1بش ــه بخاط دفع
خدایــا مــن دلــم مــی خواهــد همیشــه ســر 

کالس هنــر حاضــر باشــم
عشــق  کالس  یعنــی  هنــر  کالس  چــون 

محبــت و
و  گذشــت  کالس  یعنــی  هنــر  کالس 
ــا  ــی کالس صف ــر یعن ــندگی کالس هن بخش
و  وفــا کالس هنــر یعنــی کالس تغییــر و  
یعنــی کالس خلــق  تحــول, کالس هنــر 

ــوع  ــم ن ــرای ه ــردن ب ک
و نهایتا

کالس هنــر یعنــی پیــدا کــردن ذات رئــوف و 
مهربــان تــو را !!!!!

مــن دوســت دارم ســر کالس هنــر بشــینم تــا 
ــم و  ــده بودن ــم ، و بیشــتر از زن بیشــتر بفهم
زندگــی کردنــم لــذت ببــرم و بیشــتر بهرمنــد 

شــوم بــه بهتریــن صــورت ممکــن !!
*آسمان

حمام	باغشاه	پایین	)حمام	اخوت(
ــه  ــر، گرماب ــدان دی ــه چن ــته ای ن در گذش
ــه ای وجــود  ــر خان ــا در ه ــام ه ــا حم ــا ی ه
ــخصی  ــت ش ــرای نظاف ــردم ب ــتند و م نداش
بــه ناچــار از گرمابــه هــای عمومــی اســتفاده 

ــد. ــی کردن م
از	ویژگــی	هــای	ســاختاری	ایــن	ســازه	
وجــود	در	مرکزیــت	محلــه	هــا	و	قــرار	
گرفتــن	در	ســطحی	عقــب	تــر	از	معابر	
ــر	از	ســطح	زمیــن	اســت و  و	پاییــن	ت
شــوند ):دلیــل( آن، ایــن بــوده کــه معمــاری 
ــت و  ــرا اس ــاری درون گ ــک معم ــی ی ایران
همــواره حفــظ حرمــت و حریــم خانــواده در 
میــان ایرانــی هــا رواج داشــته و دارد، پــس	
ــه	هــا	در	پــس	رفتگــی	ســاخته	 گرماب
مــی	شــده	کــه	از	چشــم	نــا	محــرم	بــه	
دور	باشــد و در ســطح پاییــن زمیــن بــوده 

ــه باشــد  ــر زلزل ــی ایمــن در براب ــه از طرف ک
ــول،	از	 ــر	فص ــر در	تغیی ــرف دیگ و از ط
دمــای	زمیــن	بهــره	جویــد	و	تابســتانی	
ــه	نســبت	گــرم	 خنــک		و	زمســتانی	ب

داشــته	باشــند.
ــدود  ــراژ ح ــه مت ــوت ب ــی اخ ــه تاریخ گرماب
1000 متــر مربــع در خیابــان امــام شــرقی، 
کــوی اخــوت در تاریــخ 23 شــهریور 82 
ــای  ــیاهه ی اثره ــماره 10206 در س ــه ش ب
تاریخــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن 
گرمابــه یــادگاری از دوره ی پهلــوی اول )بــا 

ــی حــدود 90 ســال( اســت. قدمت
ــار	باســتانی	 ایــن	حمــام	کــه	جــزو	آث
قــرار	گرفتــه	اســت	وبــه	»حمــام	بــاغ	
ــام	 ــه	ن ــا	ب ــت	ی ــروف	اس ــاه«	مع ش
ــی	 ــوت«	م ــام	اخ ــر	آن	»حم جدیدت

ــد. گوین
ــام  ــه ن ــخصی ب ــام  از ش ــن حم ــن ای زمی
ســید عبدالحســین مرتضــوی بــوده کــه بــه 
تشــویق دو نفــر ،حــاج آقــا جمــال موســوی 
و حــاج عبــاس ســلیمان نــژاد ، بــرای حمــام 

واگــذار نمــود.
بعــدا عــده ای از مــردم دو حمــام را بــر روی 
آن ســاختند.بنا شــامل دو حمــام بــزرگ 
حمــام  ســبک  آن  ،معمــاری  کوچــک  و 
هــای ایرانــی و همــه مختصاتــی چــون 

بینه،گرمخانه،خزینــه گــرم و ســرد و تــون و 
آتــش خانــه و ســایر ملحقــات را دارد. 

از ســنگ و آجــر و مــالت و ســاروج ســاخته 
شــده بــود بــا ســقف هــای ضربــی و ســتون 
ــا چنــد ســال پیــش  ــا شــکوه کــه ت هــای ب
دایــر بــود و اکنــون در میــان مناقشــات 
ســازمان میــراث فرهنگــی و اداره اوقــاف 

ــده اســت. ــه ش متروک
بــه اســتناد فرهنــگ شــفاهی حمــام در 
ــی  ــه کنون ــه قســمت مردان ــدا منحصــر ب ابت
بــوده کــه توســط دیــواری بــه دو نیــم 
بخــش شــده بــوده و زنانــه و مردانــه در 
ــذر  ــا گ ــت و ب ــوده اس ــع ب ــش واق ــک بخ ی
زمــان و افزایــش جمعیــت بخــش زنانــه 
کنونــی ســاخته شــده و بــه مجموعــه اضافــه 

ــت. ــده اس گردی
بــا پیشــرفت بهداشــت عمومــی، خزینــه 
حمــام بــا بتــون پــر شــده و تبدیــل بــه یــک 
ــی  ــمت های ــت و قس ــده اس ــزن آب ش مخ
ــه  ــه مجموع ــام حمــام نمــره و دوش ب ــه ن ب

ــه شــده اســت. اضاف
از دیگــر ویژگــی حمــام هــای قدیمــی 
وجــود تــون یــا تونــل هــای گربــه رو 
در کــف حمــام اســت کــه در بخشــی از 
ــار و  ــیله ی خ ــه وس ــی را ب ــام، گرمای حم
خاشــاک ایجــاد مــی کردنــد کــه عــالوه بــر 

ــک  ــون ی ــم چ ــه، ه ــردن آب خزین ــرم ک گ
سیســتم کــف خــواب، فضــای داخلــی و کــف 
گرمابــه را گــرم مــی کــرده اســت. همچنیــن 
نورگیرهایــی در ســقف حمــام بــرای تامیــن 
نــور و تهویــه وجــود دارد کــه گاه بــا شیشــه 

هایــی مشــجر مســدود مــی شــده اســت.
امیــد	اســت	بــا	تــاش	بیشــتر	مــردم	
ــه	 ــز	ب ــه	نی ــن	گرماب ــوولین	ای و	مس
ــری	 ــردش	گ ــای	گ ــه	ه ــی	از	جاذب یک

ــود. ــزوده	ش ــهرمان	اف ش

دل نوشته 

ورزشيتماشاخانه 
ورزش	های	مخصوص	دیسک	کمر

فشردن	تیغه	شانه
ورزش فشــردن تیغــه شــانه، کــه عبارت اســت 
رفــع  بــه  شــانه ها،  تیغه هــای  فشــردن  از 
ســفتی عضــالت و کاهــش درد آن هــا کمــک 
می کنــد. اســتفاده از یــک صندلــی بــدون 
ــن کمــک  ــن تمری ــر ای ــه انجــام بهت دســته ب
ــرای دیســک کمــر را  می کنــد. ایــن نرمــش ب
ــار  ــج ب ــا پن ــت ت ــت و در هــر نوب روزی دو نوب

ــد. ــرار کنی تک
کنیــد،  راســت  را  کمرتــان  ابتــدا  در   -1
ــه  ــد و دســتتان را ب ــن بیاوری ــان را پایی چانه ت
حالــت شــل در دو طــرف بدنتــان نگه داریــد.

آرامــی  بــه  را  شــانه هایتان  2-تیغه هــای 
تــا حــدی  کنیــد،  نزدیــک  یکدیگــر  بــه 
اگــر  کنیــد.  احســاس  را  فشــردگی  کــه 
ایــن حرکــت باعــث درد می شــود، میــزان 

کنیــد. کمتــر  را  فشــردگی 
3- تــا پنــج شــماره در ایــن وضعیــت بمانیــد 
ــه  ــیدنتان ادام ــس کش ــه نف ــدت ب ــن م در ای

ــد. دهی
4-عضالتتان را آزاد و ریلکس کنید.

پل	زدن
پــل زدن، عضــالت پشــت و گــردن را تقویــت 
ــر  ــن ورزش دیســک کم ــدا ای ــد. در ابت می کن
را پنــج بــار تکــرار کنیــد و ســپس بــه تدریــج 

تعــداد آن را بــه 20 بــار برســانید.
ــید و  ــت دراز بکش ــه پش ــروع، ب ــرای ش 1-ب
زانوهایتــان را خــم کنیــد، و کــف پاهایتــان را 

ــد. ــرار دهی ــن ق روی زمی
2-عضــالت باســن و شــکمتان را منقبــض 
ــل  ــود را ش ــانه های خ ــر و ش ــا س ــد، ام کنی

نگه داریــد.
ــا  ــد، ت ــد کنی ــن بلن 3- باســن خــود را از زمی
ــانه ها  ــه ش ــن و ناحی ــا، باس ــه زانوه ــدی ک ح

ــد. ــرار گیرن ــک خــط راســت ق در ی
ــد  ــت بمانی ــن وضعی ــماره در همی ــج ش 4-پن
و نفس هــای عمیــق بکشــید، ســپس بــه 

ــد. ــه برگردی ــت اولی وضعی

کشش	چرخشی	کمر
کشــش چرخشــی کمــر، عضــالت چهارســر و 
پشــت را تقویــت می کنــد، و در همیــن حــال 
بــه تقویــت عضــالت شــکمی نیــز کمــک 
می کنــد. هماننــد ســایر مشــکالت ناشــی 
از ضعیــف بــودن کمــر، در بیــرون  زدگــی 
ــت عضــالت شــکمی  ــز تقوی دیســک کمــر نی
یکــی از اهــداف از تمرینــات روزانــه را تشــکیل 
می دهــد. هــر ســت را هشــت بــار تکــرار 

ــد. کنی
ــع  ــان را جم ــد، زانوهایت ــت بخوابی ــه پش 1-ب
ــل  ــور کام ــه ط ــان را ب ــف پاهایت ــد و ک کنی

ــد. ــرار دهی ــن ق روی زمی
ــن  ــت روی زمی ــانه هایتان را ثاب ــت و ش 2-پش
ــم  ــای خ ــال زانوه ــن ح ــد، و در همی نگه داری
بــه طــرف چــپ  تــا حــدی  را  شــده تان 
بچرخانیــد کــه بــا زمیــن تمــاس پیــدا کننــد، 
ــد  ــدازه ای بچرخانی ــه ان ــا را ب ــه آن ه ــا آنک و ی
کــه بــدون احســاس ناراحتــی تــا حــد ممکــن 

ــک شــوند. ــه زمیــن نزدی ب
3- پنج شماره در همین وضعیت بمانید.

4-زانوهایتــان را تــا حــدی بــه ســمت راســت 
بچرخانیــد کــه بــا زمیــن تمــاس پیــدا کننــد.

5-پنج شماره در همین وضعیت بمانید.
6-پاهایتان را شل کرده و استراحت کنید.
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