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در قــرن  21و دنیایــی زندگــی مــی کنیــم کــه ســرعت
تغییــرات و اتفاقــات بیــش از هــر زمــان دیگــری
شــتاب گرفتــه اســت ،و بــه گفتــه کارشناســان هــر
 18ماه تمامی کســب و کارها و مشــاغل بروزرســانی
 100درصــدی پیــدا مــی کننــد .در ایــن هیاهــوی
جنــگ و صلــح ،افزایــش قیمــت دالر و بیمــاری کرونا
در شــرکت تولیــدی و صنعتــی راگا بــا اعتتقــاد بــر
ایــن کالم نیچــه « راز خوشــبختی در ایــن اســت کــه
بدانیــم دیگــران دلیــل خوشــبختی مــا هســتند» بــر
آن شــدیم تــا رســالت خــود بــر مبنــای تاثیرگــذاری
اجتماعــی را بــا کارهــای مختلفــی از جملــه انتشــار
مجلــه ســحر نویــن ،کمــک بــه معلوالن و کــم توانان
ذهنــی تحــت پوشــش بهزیســتی و  ...آغــاز کنیــم.
آنچــه کــه پیــش روی شماســت اولیــن شــماره از
فصلنامــه ســحر نویــن بــا موضــوع اجتماعــی اســت،
کــه ســعی بــر آن داشــتیم کــه بــه بخــش هایــی از
مســائل انســانی اعــم از کار ،ســامت ،روانشناســی
و آینــده پژوهــی پرداختــه ایــم و ان شــاءاهلل در
شــماره هــای بعــدی موضوعــات بیشــتری را در جهت
غنــا بخشــیدن ،اضافــه خواهیــم کرد.امیدواریــم در
ایــن مســیر صاحبــان نظــر و اندیشــه مــا را رهنمــون
باشــند و دســت تمامــی کســانی را کــه بخواهنــد در
مســولیت اجتماعــی بــا مــا همــکاری نماینــد بــه
ایــن ُ
گرمــی مــی فشــاریم.
آرزومند بهترین اتفاقات در زندگی شما
سردبیر
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قدیمی ترین عطاری تهران
سعید عزیزی

«دانشجوی مدیریت صنعتی»

وقتــی کــه صحبــت از کســب و کار بــا ســابقه طوالنــی میشــه تعــداد انگشــت شــماری از افــراد رو میشــه نــام بــرد کــه شــغل
پــدر رو ادامــه دادن و کســب و کارهــای بــا ســابقه طوالنــی رو نگهــداری کــردن وقتــی اســم آقــای عطــار نــژاد رو شــنیدم خیلــی
کنجــکاو شــدم کــه قصــه ایــن میــراث دار کســب و کار رو بشــنوم و داســتانش رو بــا شــما بــه اشــتراک بــزارم .تــو یــک روز زیبــای
پاییــزی بــه انتهــای بــازار قدیمــی شــهرری رفتیــم تــا پــای صحبــت جنــاب آقــای عطــار نــژاد بشــینیم

بــازار شــاه عبدالعظیــم بــا قدمتــی مربوط بــه دوره صفویه
کــه در مســیر جــاده ابریشــم هــم قــرار داشــت ایــن بــازار
همجــوار آرامــگاه شــاه عبدالعظیــم حســنی (ع) محلــی
بــرای فــروش ادویــه و پارچــه هــا و داروهــای ســنتی و
کاالهــای تجــاری بــود کــه کبــاب و بســتنی آن بســیار
معــروف و قابــل توجــه بــوده اســت .یکــی از حجــره هــای
ایــن بــازار قدیمــی متعلــق بــه کســب و کار خانــواده عطــار
نــژاد فعــال در تهیــه و توزیــع داروهــای گیاهــی و طــب
ســنتی اســت کــه قدمتــی نزدیــک بــه  200ســال دارد.

خودتون رو معرفی بفرمایید
امیــر عطــار نــژاد هســتم فرزنــد حــاج محمــد رضــا 63
ســال ســن دارم و از ســال  65در این شــغل فعال هســتم
چی شد که وارد این شغل شدید
در جوانــی در ســازمان صــدا و ســیما مشــغول فعالیــت
بــودم بــا توجــه بــه ایــن کــه از بچگــی در کنــار پــدرم
در زمینــه گیاهــان دارویــی آمــوزش دیــده بــودم بــه
درخواســت پــدرم بــا اینکــه خیلــی کارم رو دوســت
داشــتم کارم رو رهــا کــردم و درخواســت پــدرم کــه زنــده
نگــه داشــتن ایــن کســب و کار  200ســاله بــود وارد ایــن
شــغل شــدم
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از پدرتون برامون بگید
پــدرم حــاج محمدرضــا فرزنــد آخــر خانــواده بــود و
پیــش پدرشــون شــروع بــه کار در عطــاری میکنــه
پــدرم بیــش از  2500گیــاه میشــناخت  ،بیشــتر
فعالیــت ایشــون از مــاه دوم بهــار میرفتــن دامنــه
کــوه هــای دماونــد تــا اواســط شــهریور نزدیــک بــه
 5-4مــا ایشــون مشــغول بــه جمــع آوری و شــناخت
گیاهــان دارویــی بــود
فامیلی عطار نژاد ارتباطی با عطار بزرگ داره؟
ســوال جالبــی پرســیدید بایــد بگــم کــه بلــه مــن نــوه
نســل  16ام عطــار هســتم مرحــوم عمــوم محمــد تقــی
عطــار نــژاد نوشــته هایــی دارنــد از جملــه شــجره
نامچــه خانوادگــی مــا بــه همیــن دلیــل هســت کــه
پــدرم خصوصیــات بســیاری از عطــار رو بــه ارث بــرده
بــود.
پــدرم شــاعر بــود  ،ادیــب بــود  ،طبیــب بــود حکیــم
بــود و همچنیــن عضــو انجمــن ادبــی ایــران بودنــد و
بــا دانشــگاه تهــران ارتباطــات بســیار خوبــی داشــت.
پــدرم در دوران ســربازی وارد بهــداری ارتــش میشــه
و اونجــا نســخه خوانــی و نســخه پیچــی رو هــم
یــاد میگیــره جالبــه کــه بدونیــد کــه قبــا دارو هــا
بــه شــکل گــرد و پــودر بــود و داخــل کاغــذ پیچیــده
میشــد بــه همیــن دلیــل بهشــت میگفتــن نســخه
پیــج یــا دوا پیــچ.

من نوه نسل  16عطار هستم

مردم احساسی تصمیم میگیرند بعد با منطق این تصمیم را توجیه میکنند «برایان تریسی»
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خیلی هم عالی
برامون بگید کار عطار چیه؟
در واقــع کار عطــار جمــع شــناخت بیمــاری جمــع آوری
داروهــای گیاهــی و در نهایــت خدمــت رســانی بــه مــردم
بــا تهیــه و توزیــع محصــوالت مراقبتــی و درمانــی بــا
توجــه بــه مــزاج و نیــاز فــرد کــه در طــب ســنتی مــا بــه
مقــدار زیــاد بــه آن اشــاره شــده اســت .

گیاهان دارویی را از كجا تهیه میكنید؟
در گذشــته یــک فــرد بســیار فعــال بــه نــام حــاج محمــد
تقــی بــود کــه کارشــون جمــع آوری گیاهــان کمیــاب و
نایــاب بــود کــه میرفــت از دامنــه کــوه هــا در لواســان
و دماونــد بــه جســتجوی ایــن گیاهــان میپرداخــت و
بــه مــا میرســوند تــا در اختیــار افــراد بزاریــم امــا حــاال
متفــاوت تــر شــده پــرورش و کشــت گیاهــان دارویــی
صنعتــی شــده و دسترســی هــا ســاده تــر شــده .
بایــد بگــم کــه ایــن کار نیــاز بــه عشــق داره چــون ســاعت
کار طوالنــی هســت ولــی وقتــی آدم عاشــق یــه کار
میشــه کــه خوشــحالی مــردم رو ببینــه مثــا زوجــی کــه
صاحــب فرزنــد شــده  ،خانمــی کــه مشــکل حرکتیــش
رفــع شــده مــردی کــه از یــه جراحــی گــرون قیمــت رهــا
شــده دیگــه دیگــه ســختی کار بــه چشــمش نمیــاد و
همــه اینــا ارزشــمنده
فرزندان شما هم در این شغل فعالیت دارند ؟
مــن ســه فرزنــد دارم کــه هــر ســه تحصیــل کــرده
هســتند اوایــل منــم مثــل پــدرم از پســرم خواســتم کــه
همــراه مــا در ایــن شــغل باشــند امــا قبــول نکردنــد و
مدتــی گذشــت و مــن هــم نگــران آینــده ایــن شــغل و
پیشــینه بــودم تــا بــه پیشــنهاد همســرم فرزنــدم قبــول
کــرد کــه در کار همــراه مــا باشــند و در ابتــدا خیلــی
بــراش جالــب نبــود امــا رفتــه رفتــه بازخــورد ایــن کار رو
کــه دیــد بــراش جالــب شــد و شــروع کــرد بــه مطالعــه
در ایــن زمینــه و پیشــرفت خیلــی خوبــی داشــت

همینطــور فرزنــد ســومم هــم بــه توصیــه بــرادرش
وارد ایــن شــغل شــد

توصیه شما به هموطنانمون چیه؟
هــم وطنــان عزیزمــون لطفــا هــر مطلبــی رو کــه
داخــل اینترنــت دیدیــد یــا از جایــی شــنیدید رو
حتمــا بــا یــه متخصــص در میــون بزاریــد بعــد
انجامــش بدیــد مــزاج بــا مــزاج متفاوتــه آدم بــا
ه ای بــه نســبت نیــاز
آدم متفاوتــه و هــر توصیــ 
اون فــرد توســط متخصــص انجام میشــه و نســخه
عمومــی وجــود نــداره لطفــاً مراقــب خودتــون و
ســامتیتون باشــید
توصیــه شــما بــه افــرادی کــه میخواهنــد وارد ایــن
شــغل و حرفــه بشــن چــه چیــزی اســت؟
جــوون تــر هــا االن فرصــت بســیار خوبــی هســت
کــه اگــر بــه ایــن زمینــه عالقــه دارن از آمــوزش
هــای بســیار مفیــدی کــه وجــود داره اســتفاده
کننــد کتــاب هــای مرجــع خوبــی داریــم رو مطالعــه
کننــد شــناخت شــون رو بــاال ببــرن اســامی گیــاه
هــا شــکل ظاهریشــون خاصیــت بخــش هــای
مختلــف گیــاه مناطــق جغرافیایــی گیــاه رو بدونــن
حتمــا مــزاج رو بشناســن و دانــش خودشــون
رو بــاال ببــرن تــا بــه مــردم کمــک رســانی کنــن
همچنیــن یــک عطــار بایــد وزن هــای قدیمــی رو
بــدون مثقــال رو بدونــه عقیــه رو بدونــه بــه علــت
اینکــه در نســخه هــای قدیمــی طــب ســنتی مقــدار
بــا ایــن شــاخص هــا عنــوان شــده اســت.

نمیتوانید به کسی چیزی بیاموزید تنها میتوانید به او کمک کنید که آنرا دردرون خود کشف کند «کالیله»

5

فصلنامه اجتماعی
سال نخست  -شماره اول  -زمستان 1399

سحر نوین

مشاغلی که نابود میشوند
عباسعلی ابوحمزه

«کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار»

وقتــی بــه  ۱۰یــا  ۲۰ســال پیــش فکــر میکنیــم ،بهســختی میتوانیــم ایــنهمــه تغییــر را بــاور
کنیــم ۲۰ .ســال پیــش را بــه یــاد بیاوریــد؛ چــه تعــداد گوشـیهای تلفــن همــراه وجــود داشــت و
بــه شــغل تعمیــرات آن بــه چــه میــزان توجــه میشــد؟ تعــداد کامپیوترهــا چقــدر بــود و مشــاغل
مرتبــط بــا آنهــا اصــا وجــود داشــت؟ دسترســی مــردم بــه اینترنــت بــا چــه محدودیتهــای
تکنولوژیکــی همــراه بــود و مشــاغل اینترنتــی را چــه کســی بــاور میکــرد؟
در آن روزهــا قطعــا باورمــان نمیشــد کــه بــدون پــول از خانــه بیــرون
برویــم و از فروشــگاههای اینترنتــی خریدهــای روزمــره را انجــام
دهیــم و درنهایــت بــا تاکســیهای اینترنتــی جابهجــا شــویم.
امــا امــروزه اینهــا تبدیــل بــه واقعیــت شــده و بــا ســرعت تکنولوژیکــی
کــه وجــود دارد ،برآوردهــا نشــان میدهــد در آینــده نهچنــدان دور در
کنــار حــذف شــدن برخــی مشــاغل فعلــی ،عناویــن جدیــدی هــم بــه
تعــداد مشــاغل فعلــی اضافــه خواهــد شــد کــه شــنیدن نــام برخــی
از آنهــا بــرای اغلــب افــراد ممکــن اســت باعــث تعجــب و حیــرت
شــود .در گــزارش پیــشرو ،آینــده مشــاغل را در دو بخــش بررســی
کردهایــم؛ بخــش اول مربــوط بــه برخــی مشــاغل فعلــی اســت کــه
در آینــده وجــود نخواهنــد داشــت یــا تعــداد شــاغالن آنهــا بهطــور
چشــمگیری کاهــش خواهــد یافــت کــه بهعنــوان نمونــه کاهــش یــا
از بیــن رفتــن بخشــی از مشــاغل مرتبــط بــا کشــاورزی ،حملونقــل،
حســابداری و ...قابــل پیشبینــی اســت .در ایــن بخــش بــه مطالعــات
جهانــی و یــک پژوهــش داخلــی اشــاره شــده و بخــش دوم نیــز مربــوط
بــه  100عنــوان شــغلی اســت کــه براســاس مطالعــات دانشــگاههای
دیکیــن و گریفیــث اســترالیا در دهههــای بعــد بهســرعت در اقتصــاد
جهانــی شــکل خواهنــد گرفــت .از عنوانهــای عجیــب ایــن لیســت 100
تایــی میتــوان بــه مشــاغل نوستالژیســت ،طــراح ایمپلنــت دیجیتــال
و برنامهریــز ربــات دســتیار کــودک اشــاره کــرد .براســاس ایــن تفاســیر
و بــا توجــه بــه جایــگاه متزلــزل بســیاری از مشــاغل در ســیر تحــول
فنــاوری ،الزم اســت بــه آندســته از مشــاغلی کــه ماهیــت فکــری
و مهارتآمــوزی بیشــتری دارنــد اهمیــت داده شــود ،چراکــه بــا
مهارتآمــوزی ،فرصــت بیشــتری بــرای اشــتغال ایجــاد میشــود.
آیا مشاغل جدید منجر به فقر میشود؟
گفتــه میشــود مشــاغل ،کــمو بیــش عمــری مشــخص دارنــد کــه
در جریــان تحــوالت کار و شــغل دچــار تغییــرات بســیاری میشــوند.
در دنیــای امــروز کــه همــه عرصههــا در معــرض تغییــرات ســریع
و روزافــزون اســت ،برخــی مشــاغل بهدلیــل از دســت دادن کارایــی
گذشــته خــود و بهعبارتــی ،کمبــود تقاضــای کافــی بــرای آن یــا بهطــور
کامــل در فرآینــد نابــودی قــرار میگیرنــد یــا اینکــه مجبــور بــه تغییــر
شــکل مــی شــوند .از طــرف دیگــر کامپیوتــر هــا و رباتهــا بــا قــدرت
پــردازش بســیار بــاال و سیســتمهای هــوش مصنوعــی بــا شــتاب
در حــال پیشــرفت هســتند .ایــن امــکان و احتمــال وجــود داردکــه
بــا ظهــور و پیشــرفت روزافــزون فنــاوری ،بســیاری از مشــاغل یــدی
یــا خدماتــی بــه پردازنــده هــا و کامپیوترهــا ســپرده شــود .ســیر
تحــول مشــاغل همزمــان بــا پیشــرفتهای فنــاوری و صنعتــی در
کشــور مــا ،شــاید نــه بهســرعت و کیفیــت کشــورهای غربــی بلکــه
متناســب بــا پتانســیلهای داخلــی آغــاز شــده اســت .مشــاغل در
گذشــته بیشــتر بهصــورت موروثــی و خانوادگــی بــود ،بهگونــهای
کــه شــغل و هویــت اجتماعــی درهمتنیــده شــده بــود .از همیــن
جهــت هویــت چنــدان ســیال نبــود کــه بهســادگی دســتخوش تغییــر
شــود و اغلــب چنــد نســل هــم عهــده دار پیشــه و شــغل گذشــتگان
خــود بودنــد .بــا ایــن رویکــرد پایــداری و ثبــات یکــی از مهمتریــن
خصوصیــات مشــاغل گذشــته در ایــران بــود و افــراد حاضــر در ایــن
مشــاغل بهنوعــی ضمانتهــای شــغلی مادامــی داشــتند کــه بهدلیــل
ایــن ثبــات در مســاله ،تغییــر شــغل و بــهروز کــردن آن یــا حتــی
افزایــش کیفیــت چنــدان مطــرح نبــود .امــا بهطــور کلــی بــا رشــد و
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توســعه بیشــتر تکنولــوژی اطالعــات و ارتباطــات در گوشــه و
کنــار کشــور ،فرهنگهــا و شــکل زندگــی اجتماعــی دســتخوش
تحــوالت اساســی قــرار گرفــت کــه ایــن تحــوالت عامــل حــذف
بســیاری از مشــاغل ســنتی و ایجــاد بســیاری از مشــاغل مطابــق
بــا نیــاز هــای روز شــد .بررســی ســیر تاریخــی دنیــای صنعتــی نیــز
نشــان میدهــد قبــل از آنکــه انقــاب صنعتــی بهوقــوع بپیونــدد
تمــام مشــاغل برعهــده انســانها بــود .انســانها بــه کمــک
حیوانــات اهلــی زمینهــا را شــخم میزدنــد ،محصــول را برداشــت
میکردنــد و درنهایــت تبدیــل بــه نــان و غــذا و ...میشــد ،امــا
ماشــینها بســیاری از ایــن مشــاغل را از بیــن بردنــد یــا کیفیــت
و کمیــت آنهــا را کاهــش دادنــد .انتظــار میرفــت پــس از ایــن
تحــول ،بیــکاری و فقــر گســتردهتر شــود امــا درنهایــت ایــن بــازار
بــود کــه رونــد تحــوالت خــود را بــا ایجــاد و تقاضــای مشــاغل جدید
و نیروهــای جدیــد بــهروز کــرد .بهعنــوان مثــال ظهــور ابــزارآالت
کشــاورزی اگرچــه زمینهــای کشــاورزی را خلوتتــر کــرد ،امــا
درنهایــت ایــن کارخانههــا و کارگاههــای ســاخت و تعمیــر همــان
ابــزارآالت بــود کــه مشــاغل جدیــدی را فراهــم آورد .در همیــن
راســتا در دهههــای آتــی هــم اگرچــه بســیاری از مشــاغل فعلــی
بـه لحــاظ کمــی و کیفــی رو بــه کاهــش بــوده یــا از بیــن خواهنــد
رفــت ،امــا نســل نوینــی از مشــاغل مبتنـی بــر «مهــارت» هــم بــه
وجــود خواهــد آمــد کــه در ایــن صــورت کشــورها و دولتهــا
مجبورنــد ترکیــب اشــتغال ،فعالیتهــای آموزشــی و مهارتــی
را در دســتورکار قــرار دهنــد .بــرای مثــال پیشبینــی میشــود
بــا ورود تکنولوژیهــای جدیــد بهرغــم افزایــش تعــداد عناویــن
شــغلی ،تعــداد شــاغالن بــا ورود رباتهــا بهطــور قابلتوجهــی
کاهــش یابــد ،بــر همیــن اســاس مطالعــات آیندهپژوهشــی بــه
دولتهــا پیشــنهاد دادهانــد از همیــن امــروز ســرمایهگذاریهای
قابلتوجهــی را بــه بخــش گردشــگری اختصــاص دهنــد ،چراکــه
ممکــن اســت در آینــده نهچنــدان دور ،تعطیــات پایــان هفتــه
در بســیاری از کشــورهای جهــان بــه ســه روز افزایــش یابــد و بــا
توســعه تکنولــوژی حملونقــل سریعالســیر ،گردشــگری توســعه
چشــمگیری خواهــد داشــت و بخــش قابلتوجهــی از شــاغالن
بخــش خدمــات در ایــن بخــش مشــغول بــه فعالیــت خواهنــد
شــد.

مشاغلی که در آینده به تاریخ میپیوندند

هروقــت دربــاره از میــان رفتــن مشــاغل مختلــف صحبــت بــه
میــان میآیــد ،ناخواســته ذهــن مــا بهســمت هــوش مصنوعــی
متمایــل میشــود و از ایــن فنــاوری بهعنــوان تهدیــدی بــرای
مشــاغل مختلــف یــاد میکنیــم .هرچنــد ایــن حــرف تــا حــدودی
درســت اســت ،امــا نبایــد از ایــن موضــوع غافــل شــویم کــه هــوش
مصنوعــی نیــز خــود جزئــی از فنــاوری اســت .در نتیجــه درس ـت
آن اســت کــه بگوییــم بــا پیشــرفتهایی کــه در دنیــای فنــاوری
شــکل میگیــرد ،تعــدادی از مشــاغل ســنتی بهمــرور زمــان
بــه تاریــخ خواهنــد پیوســت .بررســی تاریخــی مشــاغل نشــان
میدهــد هریــک از تخصصهــا یــا حتــی گروههــای شــغلی بــرای
خــود دوره عمــر مشــخصی دارنــد .ایــن مشــاغل توســط مشــاغل
دیگــر حــذف یــا جایگزیــن میشــوند .بــه عنــوان مثــال امــروزه
برنامهنویســی ســنتی (کدنویســی) بهنــدرت و در شــرایط خــاص

شکرگذاری باران نعمت ها را به زندگیتان سرازیر میکند «دیتریش بون همفر»

سحر نوین
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انجــام میشــود و بهجــای آن ابزارهــا و محیطهــای نرمافــزاری
بصــری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در ســطوح باالتــر نیــز تغییــرات
شــغلی مالحظــه میشــود .بســیاری از مشــاغل بدنــی بــه ماشــین و
مشــاغل خدماتــی بــه نرمافــزار محــول شــده اســت .بــر همیــن اســاس
میتــوان مشــاغل را بــه دو دســته پایــدار و ناپایــدار تقســیم و
ســپس اقــدام بــه تعریــف آن کــرد .بهطــور کلــی در هــر دوره زمانــی،
بــه مشــاغلی کــه طــول عمرشــان از متوســط طــول عمــر کاری افــراد
جامعــه بیشــتر باشــد ،مشــاغل پایــدار میگوینــد و بــه ســایر مشــاغل
کــه عمــری کمتــر از متوســط طــول عمــر کاری افــراد دارنــد ،ناپایــدار
گفتــه میشــود .بســیاری از مشــاغل امــروزه در رده مشــاغل ناپایــدار
قــرار میگیرنــد ،چراکــه پیشــرفتها و تحــوالت اجتماعــی و تغییــر
شــیوههای زندگــی و کار ،بهخصــوص در اثــر فرآینــد خودکارســازی
باعــث حــذف یــا تغییــر ســریع آنهــا شــده اســت .در همیــن زمینــه
وبــگاه خبــری آمریکایــی بیزینــس اینســایدر در گزارشــی بــه بررســی
مشــاغل ناپایــدار پرداختــه و بــا معرفــی آنهــا از احتمــال زوال تعــدادی
از مشــاغل ســخن بــه میــان آورده اســت .براســاس ایــن گــزارش،
تحــوالت ژنتیکــی ،هــوش مصنوعــی ،رباتیــک ،فنــاوری نانــو ،چــاپ
ســهبعدی و بیوتکنولــوژی بهحــدی گســترده خواهــد شــد کــه در
آینــدهای نزدیــک «انقــاب صنعتــی چهــارم» دور از ذهــن نیســت و در
حالــی کــه انقالبهــای قبلــی ازجملــه انقــاب صنعتــی ســوم ،باعــث
حرکــت رو بــه جلــو نیــروی کار انســانی شــد ،بهنظــر میرســد ایــن
انقــاب کامــا متفــاوت اســت و میتوانــد نیروی انســانی را حداقل در
کوتاهمــدت بســیار عقــب ببــرد .هرچنــد ایــن آمارهــا و پیشبینیهــا
بــه تمامــی کشــورها بــا فرهنگهــای خــاص خــود قابــل تعمیم نیســت
امــا میتوانــد هشــداری بــرای افــرادی باشــد کــه در درازمــدت روی
شــغلی حســاب بــاز کردهانــد .عناویــن شــغلی مطرحشــده در ایــن
گــزارش کــه آینــد ه آنهــا در هالـهای از ابهــام اســت عبــارت اســت از:
اپراتــور اتصــال تجهیــزات الکتریکــی و الکترونیکــی ،کارگــران خدمــات
پســتی ،کارگــران جواهــرات و ســنگهای فلــزی گرانبهــا ،آشــپزهای
رســتوران ،ســنگزنی و پرداخــت ،تحویلــداری ،دفتــرداران ،منش ـیها
مدلهــای مــد ،راننــدگان ،تحلیلگــران اعتبــاری ،برنامهریــزان و
اپراتورهــای ماشــینآالت عمرانــی ،بســتهبندها و اپراتورهــای پــر
و خالــی کــردن ماشــینها ،کارمنــدان تــدارکات ،حکمیــت و داوری
ورزش ،کارمنــدان بانــک ،متصدیــان ارائــه وام ،اپراتورهــای مونتــاژ و
تنظیــم زمــان ،حسابرســان مالیــات و اپراتورهــای تلفنــی.

>مشاغلی که در ایران رو به کاهش هستند

از آنجاکــه بقــای یــک شــغل بــه تعــداد افــراد مشــغول ب ـهکار در آن
وابســته اســت؛ بنابرایــن بــا کاهــش تعــداد شــاغالن هــر شــغل در
ســـطح جامعـــه احتمــال از بیــن رفتــن آن شــغل بیشــتر میشــود.
از ایــن رو شناســایی مشــاغل رو بــه کاهــش حاضــر و کمــک بــه
تــداوم بقــای آنهــا عالوهبــر کاهــش نــرخ بیــکاری در شــرایط کنونــی،
میتوانــد بــرای کنتــرل بیــکاری ســال هــای آتــی نیــز مفیــد باشــد.
عالوهبــر مطالعــات جهانــی ،وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی نیــز
در مطالع ـهای براســاس ســه شــاخص متوســط رشــد ســاالنه ،میــزان
تغییــرات و آهنــگ تغییــرات شــاغالن نســبت بــه جمعیــت کل ،بــه
شناســایی  18عنــوان شــغلی رو بــه کاهــش در کشــور پرداخته اســت.
طبــق جــدول استخراجشــده ،قالیبافــان ،گلیمبافــان و زیلوبافــان،
زراعتــکاران ،ســبزیکاران و باغـــداران ،کارکنــان امــور حســابداری و
آمــار چهــار عنــوان شــغلی در ایــران هســتند کــه طــی یــک دهــه
اخیــر تعــداد شــاغالن ایــن بخشهــا بیشــترین کاهــش را تجربــه
کــرده اســت .در رتبههــای بعــدی ،متخصصــان کاروکســب ،کارکنــان
مراقبتهــای شــخصی در بیمارســتانها و منــازل ،فروشــندگان
در دکههــای فــروش ،واکســی و ســایر کارگــران ســاده خدماتــی
خیابانــی ،کشــاورزان تولیدکننــده محصــوالت کشــاورزی و دامــی و
تولیدکننــدگان ســنتی پوســت ،چــرم و کفــش ،کارکنــان کشــاورزی و
ماهیگیــری خودمعــاش ،راننــدگان لوکوموتیــو و کارکنــان مربوطــه و
متصدیــان ماشــینهای تولیــد محصــوالت چوبــی از دیگــر مشــاغلی
هســتند کــه براســاس مطالعــات وزارت کار ،تعــداد شــاغالن آنهــا در
ایــران طــی یــک دهــه اخیــر بیشــترین کاهــش را داشــته اســت.

ورود پهپادها به کشاورزی ایران

بــا اینکــه ورود تکنولــوژی بــه هــر کشــور ازجملــه ایــران موافقــان و
مخالفــان زیــادی دارد ،مــا شــاهد ورود ناگزیــر تکنولــوژی بــه صنعــت
کشــاورزی هســتیم .پیشــرفتهای حاصلــه ممکــن اســت بــه
مشــاغل بخــش کشــاورزی آســیب وارد کنــد ،امــا عــدم بهروزرســانی
تکنولوژیکــی نیــز ممکــن اســت بــا کاهــش کارایــی و بهــرهوری همــراه
باشــد .در همیــن زمینــه مدتــی اســت توســعه پهپادهــای کشــاورزی
بهعنــوان نســل نوینــی از فناوریهــای کشــاورزی در دســتورکار
وزارت جهــاد کشــاورزی کشــورمان قــرار گرفتــه و در حــال حاضــر 54
نــوع پهپــاد در کشــور توســط  10شــرکت داخلــی عرضــه میشــوند.
ایــن پهپادهــا بــرای سمپاشــی ،محلولپاشــی ،گردهافشــانی ،رصــد
و پایــش اراضــی کشــاورزی و هرگونــه فعالیتــی کــه بــرای آنهــا
تعریــف شــود امــکان اســتفاده دارنــد .براســاس برنامــه وزارت جهــاد
کشــاورزی ،مقــرر شــده  80درصــد هزینــه خریــد ایــن پهپادهــا در
قالــب تســهیالت بــا نــرخ ســود  4تــا  15درصــد بــه کشــاورزان ایرانــی
ارائــه شــود .ایــن پهپادهــا میتواننــد روزانــه  50تــا  70هــزار هکتــار
اراضــی کشــاورزی را سمپاشــی کننــد ،در حالــی کــه از ســوختهای
فســیلی اســتفاده نمیکننــد و منبــع شــارژ آنهــا از طریــق بــرق و
باتــری اســت .بــا اســتفاده از پهپادهــای کشــاورزی میتــوان ســموم
را بــا دقــت بیشــتر و مصــرف کمتــر در مــزارع کشــاورزی پخــش کــرد
کــه ایــن امــر منجــر بــه افزایــش بهــرهوری و حفــظ محیطزیســت
میشــود.

 100شغل جدید کدام است؟

در مقابــل ایــن تغییــرات بــه ظاهــر ویرانکننــده ،ایــن نگرانــی مطــرح
میشــود کــه آیــا بــرای نیــروی کار آینــده ،شــغلی وجــود خواهــد
داشــت یــا خیــر؟ همانطــور کــه گفتــه شــد ،مــرور ســیر تاریخــی ایــن
چالــش نشــان میدهــد نگرانیهــای موجــود میتوانــد بیاســاس
باشــد ،چراکــه بــازار کار توانایــی تطبیــق بــا تغییــرات بــه وجــود آمــده
را دارد و پــس از گذشــت وقفههــای کوتاهمــدت بیــکاری و کاهــش
درآمــد ،بــا ویرانگریهــای تکنولــوژی هماهنــگ میشــود .بــه همیــن
ترتیــب پیشــرفت فنــاوری و تکامــل جوامــع انســانی ،باعــث خواهــد
شــد در آینــده شــاهد بــه وجــود آمــدن مشــاغل جدیــد و حرفــهای
باشــیم .در همیــن زمینــه دانشــگاه دیکیــن و گریفــث اســترالیا در
پژوهشــی بــا عنــوان « 100شــغل آینــده» کــه بــه ســفارش شــرکت
فوردموتــور انجــام شــده ،از  100شــغلی نــام میبرنــد کــه در دو دهــه
آتــی بــازار کار بــا ورود آنهــا غافلگیــر میشــود .در ایــن گــزارش 100
شــغل آینــده در قالــب  10عنــوان کلــی شــامل :مشــاغل حــوزه فنــاوری
حــوزه اجتماعــی ،تجــاری و حقوقی ،حوزه ســامت ،شــهری ،حوزه داده
حــوزه کشــاورزی ،کارآمــوزی ،فضایــی و حــوزه اقلیــم مطــرح میشــود.
بــهعنــوان مثــال در حــوزه فنــاوری؛ طــراح ایمپلنت دیجیتــال ،مکانیک
ربــات و مهندســی مکاترونیــک از مشــاغل قابلتوجــه هســتند .در
حــوزه مشــاغل اجتماعــی؛ زیباییشــناس ،پرســتار ســالمندان و مربــی
هــوش مصنوعــی جــزء مشــاغل جــذاب هســتند .در بخــش تجــاری
و حقوقــی نیــز معاملهگــر مالکیــت معنــوی هــوش مصنوعــی
تحلیلگــر بالکچیــن و کارگــزار مالــی زراعــت را میتــوان نــام بــرد .در
حــوزه ســامت میتــوان بــه مشــاغل مهنــدس نانوپزشــکی ،مشــاور
تغذیــه و جــراح مجــازی اشــاره کــرد .از مشــاغل جالبتوجــه حــوزه
شــهری نیــز مهنــدس راهحلهــای امنیــت بیومتریــک ،بازســاز عــادات
انســانی بــرای خــودرو و استراتژیســت سیســتمهای یکپارچــه انــرژی
هســتند .همچنیــن مفســر الگوریتــم ،تحلیلگــر پیشبینــی رفتــار
کارگــزار دادهکاالهــا (دیتاکاالهــا) از مشــاغل جــذاب در حــوزه داده
هســتند .در حــوزه کشــاورزی نیــاز بــه شــکارچی زیســتی ،بومشــناس
کشــاورزی و مشــاور ایمنــی مــزارع پیشبینــی شــده اســت .مشــاغل
جــذاب حــوزه کارآمــوزی شــامل؛ رابــط دانــش تغذیــه ،طــراح فنــاوری
لمســی ،ویرایشــگر رســانهای میشــود .در حــوزه مشــاغل فضایــی بــا
عناوینــی چــون طــراح زیســتگاههای فرازمینــی و میکروبیولوژیســت
فضایــی برخــورد میکنیــم و در بخــش حــوزه اقلیــم نیــز بــا مشــاغل
باورنکردنــی ماننــد؛ مشــاور اقلیمــی ســالمندان ،متخصــص ژنتیــک
تخریــب و انقــراض و مســئول ســامت پســماندها مواجــه میشــویم.

یک سفر هزار فرسنگی با همان گام اول آغاز می شود « .کنفسویس»
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فصلنامه اجتماعی
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سحر نوین

سرخارگل
دکتر سید مهرداد مظفر

»پزشک و پژوهشگر داروهای گیاهی«

ســرخارگل گیاهــی اســت کــه در تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن موثــر اســت ،بــا مصــرف
مقــدار مناســب آن سیســتم ایمنــی مــی توانــد در برابــر نفــوذ وعملکــرد میکــروب هــا
ماننــد ســدی نیرومنــد عمــل کنــد.دم کــرده ،عــرق و قطــره ســرخارگل بــه همــراه چنــد
گیــاه دیگــر تــا حــد زیــادی از ابتــاء بــه برخــی ویــروس هــا از جملــه کرونــا و آنفلوآنــزا
پیشــگیری کــرده یــا از عــوارض ایــن بیمــاری هــا مــی کاهــد.
گونــه هــای مختلــف ایــن گیــاه ( آنگلوســتیفولیا ،پالیــدا و پورپوریــا ) علفــی و چنــد ســاله هســتند و مــی تواننــد تــا 0/5
متــر رشــد کننــد ،بــرگ هــای ســبز آن ســرنیزهای و حاشــیه کامــل داشــته دمبــرگ باریکــی دارنــد  .ریــزوم قهــوه ای رنــگ
آن  1-1/5ســانتی متــر قطــر و نزدیــک بــه  30ســانتی متــر رشــد کــرده حــاوی لکــه هــای ســیاهی مــی باشــد.
گلهای سفید یا قرمز رنگ آن از سترون است و درون کالپرک های منفرد و بزرگی قرار گرفته اند.

نحوه نگهداری و جمع آوری :

بخــش هــای هوایــی گونــه هــای مختلــف گیــاه در فصــل
گل دهــی جم ـعآوری و در دمــای اتــاق خشــک میشــود.
بخــش هــای زیرزمینــی گیــاه در پاییــز یــا پــس از فصــل
گل دهــی از خــاک خــارج ،شستشــو داده شــده ســپس در
دمــای  45-50درجــه ســانتیگراد خشــک مــی شــود.
پــودر حاصــل از گیــاه در ظــروف دهــان بســته و تیــره بــه
دور از نــور خورشــید نگهــداری میشــود.

ســرخارگل گیاهــی اســت کــه در تقویــت سیســتم ایمنــی
بــدن موثــر اســت ،بــا مصــرف مقــدار مناســب آن سیســتم
ایمنــی مــی توانــد در برابــر نفــوذ وعملکــرد میکــروب هــا مانند
ســدی نیرومنــد عمــل کنــد.
دم کــرده ،عــرق و قطــره ســرخارگل بــه همــراه چنــد گیــاه دیگــر
تــا حــد زیــادی از ابتــاء بــه برخــی ویــروس هــا از جملــه کرونــا
و آنفلوآنــزا پیشــگیری کــرده یــا از عــوارض ایــن بیمــاری هــا
مــی کاهــد.

بخش دارویی :
اندام های هوایی (خشک شده)
ریزوم (خشک شده)

اطالعات درمانی :

محل رویش در ایران :
در برخــی نقــاط ایــران بــه ویــژه اســتانهای گیــان مازنــدران و
آذربایجــان غربــی بــه صــورت کاشــته شــده دیــده مــی شــود.
ویژگــی گونــه هــای مختلــف آن معطــر و مــزه گیــاه شــیرین
و ســوزش آور اســت ،در برخــی گونــه هــا مــزه شــیرین بــه
تلخــی میگرایــد.
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گونــه هــای مختلــف ایــن گیــاه حــاوی ترکیبــات متعــددی
هســتند کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از :پلــی ســاکارید
هــا و گلیکوپروتئیــن هــای محلــول در آب ،پلــی ایــن
هــا ،فالونوئیدهــا و آلکامیدهــا هســتند اثــرات تحریکــی
سیســتم ایمنــی و ضــد التهابــی را بــه ایــن ترکیبــات نســبت
میدهنــد.

تصور و تخیل کارگاهی است که در آن همه برنامه ها ازسوی انسان خلق میشود«ناپلئون هیل»

سحر نوین

فصلنامه اجتماعی
سال نخست  -شماره اول  -زمستان 1399

بخش دارویی

تعداد دفعات ،مقدار و زمان مصرف :
عصاره مایع:
 5قاشــق چایخــوری از پــودر گیــاه را بــه  100میلــی لیتــر اتانول
 60درجــه اضافــه نمــوده پــس از  24ســاعت محلــول حاصــل را
صــاف و  5-10قطــره آن را در هــر وعــده روزانــه (حداکثــر 3
روز) بــه همــراه ســایر مایعــات مصــرف یــا بــه فــرآورده هــای
موضعــی اضافــه نمــود.
دم کرده:
پــودر یــا ریشــه تــازه و خــرد کــرده گیــاه را بــه میــزان  5قاشــق
چایخــوری بــه  300میلــی لیتــر آب داغ اضافــه نمــوده پــس از
 10دقیقــه محلــول حاصــل را صــاف و یــک فنجــان از آن را در
هــر وعــده روزانــه (حداکثــر ســه وعــده) مصــرف نمــود.
فــرآورده هــای هومیوپاتــی :از قبیــل قطــره ( 5قطــره) ،قــرص
(یــک عــدد) و کپســول در مقادیــر مختلــف از  100تــا  500میلــی
گــرم (یــک عــدد) موجــود اســت.

مصارف سنتی :
-

-

عفونت های مزمن و ویروسی ریه
عفونت مزمن باکتریایی ریه
ضعف عمومی
ابتالء به کمبود گلبول های سفید ناشی
از پرتو و شیمی درمانی
سوختگی (بیشتر از گونه آنگلوستیفولیا)
سردرد
سرخک
سرفه
سوزاک (احتماال)

موارد تحقیق یا تایید شده :

-

زخم (موضعی)
فارنژیت (التهاب گلو)
سرماخوردگی همراه تب
سوختگی (موضعی) سرماخوردگی (بدون تب)
سرفه (مزمن)
برونشیت
عفونت مجاری ادراری
عفونت ها
عفونت های شبه آنفوالنزا

مصرف بیش از اندازه :
حداکثــر میــزان مصــرف روزانــه ایــن گیــاه بــه صــورت
خالــص  800میلــی گــرم تــا  1گــرم مــی باشــد مــواردی
از مســمومیت بــا عالئــم زیــر دیــده شــده اســت:
 تهوع استفراغ سرگیجه سردرد سوزش و خارش کاهش فشارخون بثورات جلدی -مشکالت تنفسی

بــا بــروز یکــی از عالئــم فــوق واکنــش هــای آلرژیــک
بالفاصلــه بــه اورژانــس اطــاع دهیــد تــا از بــروز شــوک
آنافیالکتیــک جلوگیــری شــود.

قابل توجه پزشکان

هنــگام تجویــز ایــن دارو گرفتــن شــرح حــال کامــل بیمــار
ضــروری اســت بــه خصــوص وجــود هــر نــوع ســابقه افزایــش
حساســیت یــا وجــود آســم ،رینیــت آلرژیــک و دراماتیــک
آتوپیــک بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
از تجویــز هــم زمــان داروهــای ســرکوبگر ایمنــی (ماننــد
ســندیمان) بــا ایــن گیــاه پرهیــز شــود ســرخارگل موجــب
کاهــش اثــرات داروهــای مذکــور میشــود .از تجویــز هــم
زمــان داروهــای کورتیکواســتروئیدیف تاکرولیمــوس و
ســرولیموس خــودداری گــردد.
ایــن گیــاه موجــب افزایــش میــزان سدیمانتاســیون گلبــول
هــای قرمــز( )ESRمــی شــود.

منع مصرف :

 بارداری بیماران مبتال به ایدز بیماران مبتال به ام اس افــرادی کــه ســابقه بیماریهــای خــود ایمــن یــا آلــرژیدارنــد.
موارد احتیاط
شیردهی
کودکان زیر  4سال
سالمندان باالی  60سال
عوارض جانبی
مصــرف مقادیــر توصیــه شــده معمــوالً بــه عارضـهای همراه
نمی باشــد.

رویا پردازی  ،درست مانند قالیچه پرنده عمل میکند « .نورمن وینسنت پیل »
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فصلنامه اجتماعی
سال نخست  -شماره اول  -زمستان 1399

سحر نوین

 6عالمت اختالل افسرده خویی
فاطمه زاهدنیا

«کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت»

تنهــا چیــزی کــه بیشــتر از افســردگی درد دارد تظاهــر بــه خــوب و شــاد بــودن اســت  ،شــاید
بــرای خودتــان یــا نزدیکانتــان پیــش آمــده باشــد کــه مــدت زیــادی احســاس کنیــد بــه انــدازه
اطرافیــان خوشــحال نیســتید  ،احســاس نــا امیــدی میکنیــد  ،دوســت نداریــد کار خاصــی
انجــام بدهیــد انــرژی کافــی نداریــد  ،نمــی توانیــد خیلــی از مســئولیت هــای خــود را بــه درســتی
انجــام دهیــد و نتوانیــد از احساســات خــود بــا دیگــران صحبــت کنیــد حتــی در تجربیــات شــادی
آور هــم نمــی توانیــد شــاد باشــید و خیلــی از افــراد شــما را خمــوده دلگیــر و ناتــوان از تفریــح
توصیــف کننــد و ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــید کــه دچــار افســردگی هســتید
امــا دقیقــا ندانیــد افســردگی چــه مشــخصه هــا و انواعــی دارد
افســردگی مهــم تریــن عامــل ناتوانــی و از دســت دادن ســال
هــای عمــر در سراســر دنیاســت و ســازمان بهداشــت جهانــی
اعــام کــرده در ســال هــای  ۲۰۲۰بــه بعــد افســردگی اولیــن علــت
از کار افتادگــی در سراســر دنیــا خواهــد بــود.
اختــاالت افســردگی کــه بــه آن لقــب ســرماخوردگی روانــی داده
انــد از مهمتریــن و شــایعترین انــواع اختــاالت خُ لقــی بــه شــمار
رفتــه و میــزان احتمــال وقــوع آن در طــول عمــر  ۱۵درصــد اســت
کــه میــزان آن در زنــان بــه  ۲۵درصــد نیــز میرســد  .حــدود ۲۰
درصــد افــرادی کــه یــک دوره افســردگی اساســی (نــوع حــاد و
کوتــاه مــدت) را مــی گذراننــد نهایتــاً تشــخیص افســردگی مزمــن
را دریافــت مــی کننــد کــه بــه آن اختــال افســرده خویــی یــا
افســردگی مــداوم گفتــه مــی شــود  .اختــال افســرده خویــی بــه
انگلیســی  dysthymiaنامیــده مــی شــود .

تقریبــاً  ۲/۵درصــد از جمعیــت بزرگســاالن در طــول
عمــر خــود بــه ایــن اختــال مبتــا مــی شــوند کــه اوج
آن در  ۴۹تــا  ۵۹ســالگی اســت .
تعریف اختالل افسرده خویی :

اختــال افســرده خویــی یــک نــوع افســردگی خفیــف و طوالنــی
مــدت اســت کــه حداقــل  ۲ســال در بزرگســاالن و حداقــل ۱
ســال در کــودکان و نوجوانــان باقــی مانــده اســت ( ،افســرده
خویــی در کــودکان و نوجوانــان اکثــرا بــه شــکل تحریــک پذیــری
و پرخاشــگری بــروز پیــدا مــی کنــد  .و بــه علــت حساســیت
ایــن دوره بایســتی زودتــر تشــخیص و درمــان انجــام شــود)
در ایــن مــدت هرگــز بیشــتر از  ۲مــاه بــدون عالمــت افســرده
خویــی نبــوده انــد  .افســرده خویــی بــه انــدازه افســردگی اساســی
شــدید نیســت امــا شــدت آن در طــول زمــان تغییــر مــی کنــد
و ممکــن اســت حــاالت مختلــف خفیــف  ،متوســط یــا شــدید
تجربــه شــود .
چه عواملی اختالل افسرده خویی را به وجود می آورد ؟
وراثــت  :تحقیقــات روی دو قلوهــا و فرزنــد خوانــده هــا میــزان
متوســط تــوارث پذیــری افســردگی را مشــخص مــی کنــد.
بعضــی از افــراد بــه دلیــل داشــتن ســابقه خانوادگــی راحــت
تــر و ســریعتر عــاوه بــر اختــال افســرده خویــی بــه اختــاالت
اضطرابــی پراشــتهایی عصبــی  ،اختــال کاســتی توجــه  ،اختــال
وســواس فکــری ـ عملــی  ،ســوء مصــرف مــواد و چنــد اختــال
دیگــر مبتــا مــی شــوند .
ویژگی های شخصیتی :
برخــی شــخصیت هــا ماننــد شــخصیت وابســته  ،اجتنابــی ،
کمالگــرا  ،ســختگیر و وسواســی بیشــتر بــه اختــال افســرده
خویــی دچــار مــی شــوند .
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هورمــون هــا  :اختــال در انتقــال دهنــده هــای عصبــی مغــز کــه
بــا کاهــش فعالیــت مرکــز پــاداش در مغــز و افزایــش فعالیــت در
قســمت هایــی از مغــز کــه خــودداری از بــروز احساســات را کنتــرل
مــی کنــد در ارتبــاط اســت .
در هــر دو بخــش دوپامیــن (مــاده ای کــه باعــث انتقــال پیــام هــای
مربــوط بــه حــس خــوب مــی شــود) کاهــش پیــدا مــی کنــد .
ناهنجــاری هــای تســلط نیمکــره ی مغــز  :پژوهــش هــا نشــان
داده بیــن خلــق شــاد و افزایــش فعالیــت در قشــر پیــش پیشــانی
چــپ رابطــه نیرومنــدی وجــود دارد  .اکثــر افــراد افســرده در قشــر
پیــش پیشــانی چــپ شــان کاهــش فعالیــت و در قشــر پیــش
پیشــانی راســت افزایــش فعالیــت دارنــد  .مــی توانیــد امتحــان
کنیــد از یکــی از اطرافیــان تــان ســوالی بپرســید کــه نیــاز باشــد
جزییاتــی را بــه خاطــر آورد  ،بعــد بــدون جلــب توجــه بــه حــرکات
چشــم او توجــه کنیــد کــه بــه چــپ خیــره مــی شــود یــا بــه راســت ؟
اغلــب افــراد افســرده بــه چــپ زل مــی زننــد کــه ایــن نشــان دهنــده
تســلط نیمکــره ی راســت مــی باشــد  .بررســی هــا نشــان داده اغلــب
افــرادی کــه دچــار صدمــه بــه نیمکــره ی چــپ مــی شــوند دچــار
افســردگی مــی گردنــد .جنســیت  :زنــان دو برابــر مــردان دچــار
اختــال افســرده خویــی مــی شــوند.
عوامــل محیطــی  :اســترس و اضطــراب طوالنــی مــدت کــه مــی
توانــد ناشــی از فقــر ،بیمــاری مزمــن ،تبعیــض ،مشــکالت زناشــویی،
کودکــی و نوجوانــی پــر اســترس و ...باشــد .

افســرده خویــی غالبــا شــروع بیســر و صدایــی دارد و بیشــتر
بعــد از فشــارهای روانــی بلنــد مــدت یــا یــک ســری تجربیــات
و وقایــع بــزرگ و ناخوشــایند در زندگــی بوجــود مــی آیــد ،
مثــل مــرگ عزیــزان طــاق  ،شکســت خــوردن ،از دســت دادن
یــک فرصــت و موقعیــت خــوب .

تفاوت غم با افسرده خویی چیست ؟

خُ لــق افســرده بــا احســاس غــم تفــاوت داره  .غــم یــک احســاس
طبیعــی و گــذرا اســت کــه در برابــر فقــدان حاصــل مــی شــود  .فــرد
غمگیــن مــی دانــد کــه چــه چیــزی یــا چــه کســی را از دســت داده
و بــا تمــام وجــود مــی کوشــد تــا آن را بــاز گردانــد یــا بــا آن کنــار
بیایــد  ،بنــا بــر ایــن فــرد غمگیــن امیــد خــود را از دســت نمــی دهــد
و احســاس ارزشــمندی و توانمنــدی دارد .مثــا وقتــی در یــک
مراســم عــزاداری شــرکت مــی کنیــم غمگیــن مــی شــویم گریــه
مــی کنیــم ولــی وقتــی از اون فضــا خــارج مــی شــویم آگاهانــه و
ارادی خودمــان را از ایــن احســاس رهــا مــی کنیــم  .یعنــی بــر خُ لــق
خودمــان کنتــرل داریــم  ،امــا خُ لــق افســرده یــک حــال و هــوای
احساســی پایــدار اســت کــه بــر رفتــار و درک فــرد از جهــان تاثیــر
مــی گــذارد  ،و ربطــی بــه شــرایط بیرونــی نــدارد و حتــی اتفاقــات
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خوشــایند هــم نمــی توانــد ایــن خُ لــق را از بیــن ببــرد .
در خُ لــق افســرده امیــد انــدک اســت و فــرد باورهــای غیــر منطقــی
دارد  ،شــخص بــه درماندگــی خویــش بــاور دارد و کوچــک تریــن
تالشــی بــرای حــل مشــکالتش نخواهــد کــرد .

در واقــع شــدت احســاس غــم  ،مدتــش و ســایر عالئــم همــراه
افســرده خویــی هســت کــه یــک غــم ســاده و طبیعــی را از اختــال
افســرده خویــی کــه زندگــی فــرد را دچــار مشــکل مــی کنــد متمایــز
مــی کنــد  .تجربــه نکــردن احســاس غــم و خشــم باعــث افســرده
خویــی مــی شــود  ،وقتــی مــا اجــازه تجربــه کــردن غــم رو در بــدن
مــان مــی دهیــم  ،مثــا وقتــی یــک عزیــزی را از دســت مــی دهیــم
بعــد از یــک مدتــی غــم مــان کــم مــی شــود و اگــر احساســاتمان
را نادیــده بگیریــم و آنهــا را انــکار کنیــم رفتــه رفتــه ماهیــت
خودشــان را از دســت مــی دهنــد و تبدیــل بــه یــک احســاس مبهــم
مــی شــوند کــه مــی گوییــم حالمــان خــوب نیســت و نمــی دانیــم
علتــش چیســت .

رابطه اعتیاد به اینترنت و افسردگی :

در عصــر حاضــر اســتفاده اعتیــاد گونــه از اینترنــت آنقــدر افزایــش
یافتــه کــه نمــی تــوان از اثــرات آن در زندگــی معاصــر غافــل مانــد
گذرانــدن ســاعت زیــادی در فضــای مجــازی باعــث مــی شــود از
فرصــت طالیــی ارتبــاط بــا خانــواده و همســاالن دور مانــده و نیــاز
اساســی ارتبــاط صمیمــی و مناســب نــاکام بمانــد  ،همچنیــن افــراد
بــا مقایســه کــردن درون زندگــی خودشــان بــا ظاهــر زندگــی افــراد
مشــهور و دیگــران در فضــای مجــازی دچــار نــا امیــدی بیشــتر و
تــداوم افســردگی مــی گردنــد .

نشانه های اختالل افسرده خویی چیست؟

وجــود خلــق افســرده در بیشــتر اوقــات روز  ،حداقــل مــدت  2ســال
کــه خودتــان یــا اطرافیــان متوجــه آن مــی شــوید توجــه داشــته
باشــید.
عــاوه بــر خلــق افســرده حداقــل  2تــا از  ۶عالئــم افســرده خویــی
وجــود داشــته بــاش :
)۱کــم اشــتهایی یــا پرخــوری  :فــرد افســرده خــو متناســب بــا
نیــاز واقعــی اش غــذا نمــی خــورد  ،یــا بــرای فــرار از احساســات
ناخوشــایند دچــار پرخــوری افراطــی مــی شــود یــا اینقــدر کــم اشــتها
مــی شــود کــه دچــار کمبــود انــرژی و اختــال در عملکــرد سیســتم
ایمنــی مــی گــردد .
 )۲بــی خوابــی یــا پرخوابــی  :فــرد در بــه خــواب رفتــن مشــکل دارد
یــا از خــواب مــی پــرد و احســاس مــی کنــد تمــام دنیــا روی ســرش
ریختــه و دیگــر خوابــش نمــی بــرد و یــا بــا وجــود داشــتن خــواب
کافــی بــاز هــم در طــول روز احســاس نیــاز بــه خــواب مــی کنــد .
مثــا اگــر قبــا بــا هشــت ســاعت خــواب احســاس ســر زندگــی و
انــرژی مــی کــرده حــاال بــا دوازده ســاعت خــواب هــم احســاس
خــواب آلودگــی و منگــی میکنــد  ،چــون خوابــش پــر از کابــوس
بــوده و مغــزش اســتراحت نکــرده و هنــوز خســته اســت .

 )۳انــرژی کــم یــا خســتگی  :در اختــاالت افســرده خویــی فــرد
در انجــام مســئولیت هــای روزانــه خــود دچــار اشــکال میشــود و
عملکــرد شــغلی و اجتماعــی اش دچــار اختــال میگــردد .
 )۴عــزت نفــس پاییــن  :بــا ارزیابــی هــای منفــی از خود  ،احســاس
بــی کفایتــی و بــی لیاقتــی  ،مقایســه خــود بــا دیگــران ،احســاس
گنــاه  ،ســرزنش خــود و وابســتگی بیــش از حــد بــه عقایــد دیگــران
نمــود پیــدا میکنــد  .اعتمــاد بــه نفــس پاییــن افــراد افســرده خــو در
روابــط میــان فــردی و بــاوری کــه از خودشــان دارنــد باعــث
میشــود مــدام در انتظــار تاییــد و تشــویق دیگــران باشــند بــا
ایــن حــال هیــچ وقــت ایــن حرفهــا را از تــه دل بــاور نمیکننــد و
بــا اضطــراب زیــاد دنبــال تاییــد بیشــتر میرونــد تــا جایــی کــه
اطرافیــان را خســته کــرده و آنهــا دســت از تاییدشــان بــر مــی دارنــد
و ایــن موضــوع باعــث افزایــش و تــداوم افســردگی میشــود .
 )۵تمرکــز ضعیــف یــا مشــکل در تصمیــم گیــری  :فــرد افســرده
بــه دلیــل غــرق شــدن در افــکار منفــی و عــدم توجــه بــه تغذیــه
مناســب دچــار کمبــود تمرکــز میشــود و از آنجایــی کــه در بــه
یــادآوری تجربیــات خوشــایند گذشــته و اســتفاده از آنهــا مشــکل
دارد و همچنیــن انــرژی الزم بــرای تحلیــل را نــدارد تصمیــم گیــری
برایــش مشــکل اســت.
 )۶احســاس نــا امیــدی  :فــرد افســرده خــو دچــار افــکار بدبینانــه و
منفــی اســت و شــور و شــوقی بــرای رســیدن بــه خواســته هایــش
نــدارد  ،نســبت بــه شــکل گیــری اهــداف و رویاهایــش دلســردی دارد
و احســاس مــی کنــد نــا توانایــی هــا و بــی عرضگــی هایــش باعــث
میشــود هیــچ وقــت وضعیــت بهتــری پیــدا نکنــد  .فــرد افســرده
خــو حتــی در موقعیــت هــای مثبــت هــم نمیتوانــد خوشــبین باشــد
و دیگــران ممکــن اســت او را بدبیــن یــا شــکاک تلقــی کننــد .
پــس اگــر شــما در بیشــتر اوقــات روز از خلــق افســرده رنــج میبریــد
و حداقــل دو تــا از عالئــم افســرده خویــی (اختــال خــوردن اختــال
خــواب  ،انــرژی کــم یــا خســتگی  ،عــزت نفــس پاییــن تمرکــز پاییــن
احســاس نــا امیــدی) را دارا هســتید احتمــاال شــما بــه اختــال
افســرده خویــی مبتــا هســتید .
خبــر خــوش اینکــه اختــال افســرده خویــی قابــل درمــان اســت
و در بســیاری از مــوارد بیمارانــی کــه ایــن اختــال را پشــت ســر
میگذارنــد و درمــان مــی شــوند میتواننــد در مقابــل مشــکالت
و موانــع بــا انگیــزه بیشــتری عمــل کــرده و بــه پیشــرفت هــای
چشــمگیری برســند .
بــرای درمــان از روان درمانــی فــردی یــا گروهی تحت نظر روانشــناس
یــا داروهــای افســردگی تحــت نظــر روانپزشــک اســتفاده میشــود.
اگــر دارو درمانــی و روان درمانــی در کنــار هــم انجــام شــود درمــان
ســریع تــر اتفــاق مــی افتــد .
یکــی از بهتریــن درمــان هــا  ،درمــان از طریــق گفتــار یعنــی بــه کالم
آمــدن فــرد افســرده و شــنیده شــدن  ،درک شــدن و دریافــت شــدن
احساســات و حــرف هــای او توســط درمانگــر اســت .
بــه همیــن خاطــر شــعار ســازمان بهداشــت جهانــی بــرای درمــان
افســردگی ایــن اســت .

«بیایید در مورد افسردگی صحبت کنیم»
اختــال افســرده خویــی نیــاز بــه درمــان حرفــه ای دارد بــا ایــن وجــود
در صــورت دسترســی نداشــتن بــه درمانگــر برخــی اقدامــات ماننــد:
حــرف زدن از احساســات تــان بــا یــک فــرد مــورد اعتمــاد  ،برقــراری
ارتبــاط صمیمانــه  ،نوشــتن افــکار بصــورت روزانــه  ،داشــتن اهــداف
کوچــک و قابــل دســتیابی و تــاش بــرای رســیدن بــه آنهــا  ،داشــتن
برنامــه غذایــی مناســب و اصولــی  ،شــکرگذاری روزانــه و ورزش
میتوانــد در خــود یــاری کمــک کننــده باشــد .

شــاد بــودن بــی هیــچ دلیلــی را امتحــان کنیــد تا در آن اســتاد
شــوید همانطــور کــه در غمگین شــدن اســتاد شــده اید.

سالمتی بزرگترین ثروت است «ویرژیل»
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حفظ الصحه

«پیشگیری و درمان»

سید مهدی مرتضایی

«پژوهشگر و مولف و مدرس طب سنتی»

اهمیت پیشگیری در طب سنتی به حدی است که در تعریف طب  ،قبل از درمان آورده شده .طب
علمیست که به شناخت احوال تن (آناتومی وفیزیولوژی)  ،حفظ صحه حاصله (پیشگیری) و استرداد صحه
زائله (درمان) میپردازد .در واقع حکیم و طبیب واقعی قبل از اینکه افراد دچار بیماری شوند آنان را طوری
هدایت میکند تا در سالمت باقی بمانند وسپس اگر دچار بیماری شدند اقدام به درمان آنان میکند.
درواقــع عقــل ســلیم انســان را بــه ســمت حفــظ ســامتی
راهنمایــی میکنــد چــرا کــه در صــورت ابتــا بــه بیماری،فرد
عــاوه برتحمــل درد و غــم بیمــاری وهزینــه بــرای درمــان
از زندگــی روزمــره وکارهــای ضــروری نیــز بــاز میمانــد
البتــه بیمــاری چیــزی نیســت کــه هیچوقــت اتفــاق
نیافتــد  ،پــس بهتــر اســت انســان ســیر زندگــی
خــود را بــه گونــه ای برنامــه ریــزی کنــد کــه بــا
کمتریــن چالــش در زمینــه ســامت روبــرو شــود.
از دیربــاز بــزرگان و صالطیــن و امــرا بــه ســبب اهمیــت
جایگاهــی خــود درصــدد حفــظ حداکثــری ســامت خــود
بودنــد  ،بنابرایــن از حکمــا دســتوراتی بــرای ایــن موضــوع
درخواســت کردنــد و حکمــا کــه نیــز عهــده دار حفــظ
ســامتی بــزرگان بودنــد و در ایــن مســیر راهکارهایــی
بــرای ســبک زندگــی آنــان داده شــد کــه ایــن ســبک زندگی
اســاس حفــظ ســامت را شــامل میشــود.

مــا در ایــن مقالــه بــه معرفــی کوتاهــی از ایــن شــش
نکتــه ضــروری میپردازیــم ضروریــات ســته درواقــع ۶
نکتــه بســیار ضــروری هســتند کــه در صــورت رعایــت
آنهــا انســان ســامت میمانــد و در صــورت بیمــاری
ســریع بهبــود خواهــد یافــت و در صــورت عــدم رعایــت
ایــن  ۶نکتــه فــرد بــه ســمت بیمــاری پیــش خواهــد رفــت.
رعایــت همــه ایــن  ۶مــورد ضــروری اســت و فــرد بــرای
داشــتن تنــی ســالم بایــد همــه آنهــا را مراعــات نمایــد.
ایــن  ۶موضــوع بــه حــدی اهمیــت دارنــد کــه تقریبــا درتمام
کتــب مرجــع طــب ســنتی در مــورد آنهــا بــه تفصیــل
توضیــح داده شــده اســت.
نکاتــی کــه درعیــن ســادگی بســیار حائــز اهمیــت اســت و
مراعــات آن ســختی زیــادی نــدارد ،امــا نقــش بســیار زیــادی
در ســامت فــرد و در کل درجامعــه خواهــد داشــت .
در ایــن مقالــه ایــن  ۶مــورد بصــورت کلــی و کوتــاه بیــان
میشــود .

اولین نکته :

برایــن اســاس حکمــا بــا بررســی تمــام ابعــاد زندگــی بشــر
مــواردی کــه ســبب از دســت دادن ســامت و ابتــا
بــه بیمــاری هــای مختلــف میشــد را شناســایی کردنــد
و راهکارهایــی بــرای آن ارائــه کردنــد کــه بانــام حفــظ
الصحــه در متــون معتبــر طــب ســنتی آمــده اســت.
در ایــن راه بــرای حفــظ ســامتی بــرای تــک تــک اعضــای
بــدن وحتــی روان  ،راهکارهایــی ارائــه شــده کــه حتــی
امــروزه باپیشــرفت شــگفت انگیــز علمــی هنــوز جایــگاه
باالیــی دارند.یکــی از اساســی تریــن راه کارهــای حفــظ
الصحــه مقولــه ای بانــام ضروریــات ســته اســت.
ضروریــات ســته یعنــی نــکات ضــروری ششــگانه ای کــه
اختــال در هرکــدام از آنهــا یعنــی اختــال در ســامت
فــرد.

بحــث هواســت در واقــع تنفــس جــزء الینفــک زندگــی
انســان اســت و اگــر میــزان اکســیژن در بــدن بــرای حتــی
بــرای چنــد دقیقــه قطــع شــود زندگــی انســان دچــار اختــال
مــی گــردد از ایــن رو هــوای استنشــاقی بســیار حائــز
اهمیــت اســت چنانچــه مــی بینیــم در هــوای شــهرهای
آلــوده انــواع بیمــاری هــا از قبیــل بیمــاری هــای ســاده و
تنفســی تــا بیماریهــای صعــب العالجــی مثــل ســرطان دیده
مــی شــود و همیــن نکتــه کافیســت بــرای ایــن مهــم کــه
در یابیــم نــوع هــوای مصرفــی انســان بــرای زندگــی او بســیار
بــا اهمیــت اســت بنابرایــن توصیــه میشــود همــه مــا در
طــول هفتــه ســاعاتی را در هــوای پــاک مثــل کــوه هــا و
جنــگل هــا و دشــت هــا و حتــی پــارک هــا قــدم بزنیــم تــا
اکســیژن ســالم مــورد نیــاز در دســترس بــدن قــرار بگیــرد.

دومین نکته :

مسئله مهم تغذیه است یا به قول طب سنتی اطعمه و
اشربه در واقع طب سنتی برای حفظ سالمتی ما دستور
می دهد تا هر چیزی را نخوریم و نیاشامیدن همانطور
که در قرآن مجید می فرماید:

یعنــی بــرای حفــظ ســامتی ،مراعــات ایــن شــش نکتــه
بســیار ضــروری میباشــد.
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فلینظر االنسان الی طعامه «-24عبس»

انســان بایــد بــه غــذای خــود نــگاه بکنــد در واقــع بــه ایــن مســئله
حیاتــی اشــاره دارد کــه از آنجایــی کــه غذاهــای خــورده شــده
توســط انســان در بــدن او بــدل مایتحلــل میشــود و انــرژی از
دســت رفتــه انســان توســط همیــن غذاهــا بــه او بازگردانــده
مــی شــود چنانچــه خوردنــی هــا و آشــامیدنی هــا دارای ســامت
کامــل نباشــند فــرد را از ســامت دور خواهنــد کــرد بنابرایــن بــا
انتخــاب غذاهــای ســالم و عــاری از هــر ناپاکــی بــدن را عــاوه بــر
تقویــت در مقابــل نفــوذ بیمــاری هــا مقاومــت میکنیــم.

پنجمین نکته :

مربــوط بــه حرکــت و ســکون خواهــد بــود در واقــع انســان
موجــودی اســت کــه بــا حرکــت عجیــن شــده چــه در بعــد مــادی
و چــه در بعــد روحــی امــا ســامت تــن و جســم بــدون حرکــت
و اســتراحت کافــی بــه خطــر خواهــد افتــاد بنابرایــن تحــرک بــه
انــدازه و ورزش کافــیمیتواننــد ســامتی مــا را تضمیــن کنــد
و همینطــور اســتراحت میتوانــد خســتگی هــای روزانــه مــا را
برطــرف کــرده و انــرژی کافــی را بــرای ادامــه زندگــی در اختیــار مــا
قــرار بدهــد داشــتن و نداشــتن برنامــه روزانه برای ورزش بســیار
حائــز اهمیــت اســت و بــه فرمــوده حکمــا مــن جملــه ابوعلــی
ســینا پیــاده روی بــه عنــوان بهتریــن ورزش بــرای انســان نقــش
بســزایی در ســامت او خواهــد داشــت پیــاده روی عــاوه بــر
بــاال بــردن گــردش خــون و تعریــق و خــروج مــواد فاســد از بــدن
میتوانــد بــه تقویــت سیســتم ایمنــی و عضالنــی و ترشــح
هورمــون شــادی در بــدن کمــک کنــد.

آخرین و ششمین نکته :

سومین نکته:

مســئله خــواب و بیــداری اســت در واقــع طبــق فرمــوده خداونــد
کریــم خــواب انســان مایــه آرامــش و همینطــور فعالیــت روزانــه
او بــرای امــرار معــاش و کســب روزی حــال در نظــر گرفتــه
شــده «ســوره نبــا» پــس بنابرایــن بــرای داشــتن آرامــش نیازمنــد
خــواب بــه موقــع شــب هنــگام هســتیم و همینطــور بــرای
کســب انــرژی و روزی ابتــدای صبــح بیــدار شــدن اثــر بــی نظیری
در ســامت تــن خواهــد داشــت لــذا همــه حکمــا و بــزرگان بــر
ایــن باورنــد کــه خــواب اولیــه شــب بــرای ســامتی بســیار حائــز
اهمیــت اســت اینطــور در طــب ســوزنی چیــن بــه ایــن نکتــه
اشــاره شــده کــه بــرای داشــتن تنــی ســالم خــواب از ســاعت
 ۱۰تــا  ۲شــب بســیار مهــم اســت بــا توجــه بــه ســبک زندگــی
امــروزه مــردم شــاهدیم کــه اینکــه ایــن مســئله بــه ایــن مهمــی
مــورد اغفــال واقــع شــده بــرای داشــتن تنــی ســالم و حتــی عقلــی
کامــل داشــتن خوابــی کامــل و بــه هنــگام بســیار ضــروری اســت
نکت ـهای کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت.

در زندگــی امــروزه مــا مبحــث اعــراض نفســانیه مــی باشــد در
واقــع اعــراض نفســانی حالــت هایــی هســتند کــه بــر روح و روان
انســان اثــر گذارنــد حالــت هایــی مثــل خشــم ناراحتــی وغضــب
خوشــحالی و شــادی و تــرس و شــجاعت و مهربانــی و گذشــت
و همینطــور مســائل مربــوط بــه هورمــون هــای جنســی در ایــن
بخــش قــرار میگیــرد .بســیار واضــح اســت اکثــر بیمــاری هــای
امــروزه کــه اغلــب بــرای آنهــا علــت یافــت نمــی شــود مربــوط بــه
اســترس و اعــراض نفســانی مــی شــود در واقــع زندگــی ماشــینی
بــه جــای اینکــه آرامــش را بــه مــا هدیــه کنــد در واقــع آرامــش را
از مــا ربــوده اســت و بــه گفتــه بــزرگان کســی کــه آرامــش نــدارد
ســامتی هــم نخواهــد داشــت بنابرایــن اعمالــی مثــل عبــادات و
مدیتیشــن و مراقبــه و یــوگا بــرای رســیدن بــه آرامــش و کنتــرل
خشــم و غضــب و حســادت و  ...و میتوانــد انســان را در زمینــه
آرامــش یــاری کنــد.

چهارمین نکته :

مربــوط بــه احتبــاس و اســتفراغ اســت منظــور از احتبــاس
توانایــی بــدن بــرای حبــس کــردن مــواد مــورد نیــاز و اســتفاده از
آن و منظــور از اســتفراغ خــارج کــردن مــواد فاســد و غیرضــروری
از بــدن بــه طــرق مختلــف خواهــد بــود در واقــع بــدن انســان
بایــد بتوانــد از غذاهایــی کــه اســتفاده مــی کننــد نهایــت بهــره را
ببــرد و مــوادی کــه بــرای بــدن ضــروری هســتند را در خــود نگــه
داشــته و بــه بهتریــن نحــو از آن اســتفاده بنمایــد و مــوادی را
کــه بــدن بــه آن نیــاز نــدارد و یــا حتــی امــکان ضــرر رســاندن
بــه بــدن از آنهــا وجــود دارد بــه نحــوی از بــدن خــارج کنــد راه
هــای خــروج مــواد فاســد از بــدن عبارتنــد از ادرار مدفــوع تعریــق
خلــط آبریــزش بینــی اشــک چشــم و حتــی خــروج خــون حیــض
و نفــاس در خانمهــا و منــی در آقایــان.

ایــن  ۶نکتــه در عیــن ســادگی بســیار حائــز اهمیــت اســت و اگر
بخواهیــم یکــی از آنهــا را بــه عنــوان نکتــه طالیــی معرفــی کنیــم
آخرین و ششــمین نکته یعنی اعراض نفســانی اشــاره خواهیم
کــرد در عیــن اینکــه انســان باید به تغذیــه خود اهمیت بدهد و
ورزش کنــد وبــه انــدازه کافــی اســتراحت کنــدو اندامهــای داخلی
او ســالم کار کننــد بایــد بتوانــد روی اعراض نفســانی خود تســلط
کامــل داشــته باشــد تــا زندگــی همــراه ســامت داشــته باشــد.
بــه امیــد روزی کــه همــه انســانها شــناخت کافــی بــرای حفــظ
ســامت خــود را پیــدا میکننــد.

اگر میخواهی مورد اعتماد واقع شوید برای اعتماد ارزش قائل شوید «استفان کاوی»
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سحر نوین

راز چیدمان محصوالت در فروشگاهها
وحید صداقتی

«کارشناس بازاریابی»

امــروزه رقابــت میــان فروشــگاه هــای مختلــف بــرای جــذب مشــتری افزایــش یافتــه اســت
و دیگــر قیمــت پاییــن محصــوالت تنهــا عامــل مؤثــر در خریــد مشــتریان نیســت .یکــی از
عواملــی کــه تأثیــر بســیار زیــادی در جــذب مشــتریان بــه یــک فروشــگاه دارد ،نحــوه ی
چیدمــان محصــوالت مختلــف در آن فروشــگاه اســت .دربــاره چگونگــی چیدمــان محصــوالت
در یــک فروشــگاه نــکات زیــادی مطــرح مــی شــود کــه در ایــن مقالــه ســعی میشــود بــه
تعــدادی از آنهــا کــه بیشــترین تأثیــر را در بــاال بــردن فــروش دارنــد اشــاره شــود.

نمای جلویی فروشگاه را آرام بخش کنید
استفاده از رنگ های آرام بخش در نمای جلویی
در ورود مشتری به فروشگاه اهمیت بیشتری دارد.
ســعی کنیــد محصوالتــی را در ایــن قســمت
فروشــگاه قــرار دهیــد کــه در بســته
بنــدی آنهــا رنــگ هایــی ماننــد ســبز و
آبــی رنــگ غالــب هســتند .بــا توجــه
بــه شــلوغی و ازدحــام معابــر و
خیابانهــا اگــر مشــتری احســاس
کنــد کــه در فروشــگاه شــما
مــی توانــد چنــد دقیقــه ای
حــس آرامــش را تجربــه کنــد
مطمئــن باشــید ســری بــه
شــما مــی زنــد.
حواســتان بــه قســمت انتهایــی
راهــروی فروشــگاه باشــد
خریــداران معمــوال تمــام راهروهــای
یــک فروشــگاه را بــاال و پاییــن
نمیکنند.
آنهــا دقیقــا ســراغ همــان محصولــی مــی رونــد
کــه میخواهنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه معمــوال
اســتقبال زیــادی از بخــش هــای انتهایــی راهروهــا بــه
عمــل نمــی آیــد .کارشناســان چیدمــان فروشــگاهی
پیشــنهاد مــی کننــد کــه محصوالتــی ماننــد شــیر در

دورتریــن نقطــه ممکــن نســبت بــه درب فروشــگاه
گذاشــته شــود چــون خیلــی از مشــتریان شــیر میخرند
و ایــن کار باعــث مــی شــود در طــول مســیر محصــوالت
زیــادی را در فروشــگاه ببیننــد؛ بنابرایــن مشــتریان در
مســیر خــود بــه ســمت شــیر بارهــا و بارهــا
وسوســه مــی شــوند کــه خریــد کننــد.
همچنیــن بــرای غلبــه بــر
ایــن مســئله مــی توانیــد
محصــوالت تخفیــف خــورده
یــا محصوالتــی را کــه بــه
صــورت اشــانتیون ارائــه
مــی شــوند در قســمت
هــای انتهایــی فروشــگاه
قــرار دهیــد تــا مشــتریان
رغبــت بیشــتری بــه رفتــن
ایــن قســمت هــا داشــته
با شــند .
بخــش هــای طالیــی فروشــگاه را
شناســایی کنیــد.
در هــر فروشــگاه مناطقــی وجــود دارد کــه
خریــداران مجبــور هســتند از آنهــا عبــور کننــد ،ایــن
قســمت هــا بهتریــن مــکان بــرای اســتندهای نمایــش
محصــوالت تبلیــغ محصــول جدیــد و یــا فــروش ســریع
محصــوالت تخفیــف خــورده اســت .اینجــا همــان
جایــی اســت کــه مشــتریان بــدون اینکــه قصــد خریــد
محصولــی را داشــته باشــند ،بــا دیــدن آن ترغیــب بــه
خریــد مــی شــوند.
محصوالت غیر مرتبط را کنار هم قرار ندهید
ایــن روزهــا در فروشــگاه هــا از شــیر مــرغ تــا جــان
آدمیــزاد پیــدا مــی شــود .بنابرایــن قــرار دادن یــا نــدادن
برخــی از محصــوالت در کنــار هــم بیــش از پیــش
اهمیــت دارد .تحقیقــات نشــان میدهــد کــه در ذهــن
مشــتریان غــذا و پوشــاک ربطــی بــه هــم ندارنــد بنابراین
اگــر ایــن دو بخــش در فروشــگاه کنــار هــم قــرار بگیرنــد
بــه احتمــال زیــاد ســهم یکــی از آنهــا یــا هــردوی آنهــا در
ســبد خریــد مشــتری کاهــش مییابــد.
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پــس توجــه داشــته باشــید کــه بخــش پوشــاک دقیقــا
کنــار بخــش مــواد غذایــی قــرار نداشــته باشــد.
در صنــف عطــاری هــم شــما مــی توانیــد محصــوالت
بــی ربــط را شناســایی کنیــد و ایــن اصــل را رعایــت
فرماییــد.

روی کشــوى دخلتــان محصوالتــی را
بــرای فــروش بگذاریــد

به طراحی کف و قفسه های فروشگاه توجه کنید
بــه یــاد داشــته باشــید کــه محیــط اطــراف محصــوالت
لوکــس بایــد بــا محیــط اطــراف محصــوالت مصرفــی
روزانــه متفــاوت باشــد .خــرده فــروش هــای بــزرگ
و شــناخته شــده در دنیــا اجنــاس گــران قیمــت
و عجیــب وغریــب را معمــوال بــا رنــگ و طراحــی
متفاوتــی در معــرض دیــد مشــتریان قــرار میدهنــد.

طراحــی متفــاوت محصــوالت لوکــس ایــن حــس را بــه
مشــتریان القــا مــی کنــد کــه در حــال خریــدن یــک
محصــول خــاص و منحصــر بــه فــرد اســت.

فروشــگاه داران بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی
میداننــد کــه چــه محصولــی مشــتری را جــذب میکنــد.
مثــا شــما مــی توانیــد در فصــل هــای ســرد کنــار
دخــل فروشــنده محصــوالت مرتبــط بــا ســرما خوردگــی
و بیماریهــای رایــج فصــل ســرما را بــرای فــروش قــرار
دهیــد .در روزهــای آفتابــی مــی تــوان در همیــن
بخــش کــرم هــای ضــد آفتــاب گیاهــی را بــرای فــروش
گذاشــت.
همچنیــن زمانــی کــه مشــتری در صــف پرداخــت منتظر
ایســتاده اســت ،مــی تــوان بــا انــواع مختلــف مجلــه و
کاتالــوگ هــای تبلیغاتــی کــه حمــل کــردن آنهــا آســان
اســت توجــه او را جلــب کــرد.

سطح نگاه خریدار را در نظر بگیرید

محصوالت مشابه را کنار هم قرار دهید

تناســب ارتفــاع محصــوالت در فروشــگاه بــا ســطح
نــگاه مشــتریان یــک روش عالــی بــرای فــروش
محصــوالت بــه شــمار مــی رود اگــر محصــول متناســب
بــا ســطح نــگاه خریــداران در قفســه قــرار گرفتــه باشــد
میــزان فــروش آن بــه طــور چشــمگیری افزایــش
خواهــد یافــت .بنابرایــن محصوالتــی را کــه هــدف آنهــا
کــودکان هســتند ،در قفســه هــای پایینــی بگذاریــد تــا
در معــرض دیــد کــودکان باشــند و آنهــا از والدیــن خــود
بخواهنــد کــه آن محصــول را در ســبد خریدشــان قــرار
دهنــد .بهتــر اســت محصوالتــی را کــه برایتــان ســود
بیشــتری دارنــد در قفســه هــای میانــی قــرار دهیــد
چــون در ایــن صــورت ایــن محصــوالت بیشــتر در
معــرض دیــد مشــتریان بــوده و خریــداری مــی شــوند.

فروشــگاه داران برخــی از محصــوالت را عمــدا در کنــار
محصــوالت دیگــر قــرار میدهنــد .مثــا شــما معمــوال
چیپــس و نوشــابه را کنــار هــم مــی بینیــد ،زیــرا خریــد
یکــی از ایــن محصــوالت ،احتمــال خریــد محصــول دیگر
را نیــز افزایــش میدهــد.
بــرای زیــر نظــر گرفتــن رفتــار مشــتریان از دوربیــن
هــای امنیتــی اســتفاده کنیــد تحقیقــات دربــاره نحــوه
چینــش محصوالت در فروشــگاه هــا از لحاظ تکنولوژی
پیشــرفت کــرده اســت .دوربیــن هــای امنیتــی قــادر
هســتند داده هــای رفتــاری موردنظــر فروشــگاه دار
را تهیــه و بــه کامپیوتــر منتقــل کننــد .بــا توجــه بــه
اینکــه ایــن دوربیــن هــا رفتارهــای ضداجتماعــی ماننــد
دزدبــری را هــم ضبــط مــی کننــد ،فروشــگاه داران
بســیاری خواهــان خریــد آنهــا هســتند .مــی توانیــد
بــا اســتفاده از ایــن وســیله رفتــار مشــتری را تحــت
نظــر بگیریــد و بــا تغییــر چینــش محصــوالت میــزان
فروشــتان را افزایــش دهیــد.

با دنیا به همان شکلی که هست برخورد کنید  ،نه به آن شکلی که میخواهید باشد «جک ولش»
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«ام المراض»

امین افصحی

«کترای پژوهشی طب سنتی»

یبوســت یکــی از شــایع تریــن شــکایات گوارشــی اســت کــه بیــش از یــک هفتــم جمعیــت بالغیــن جهــان از آن رنــج
بــرده و شــیوع آن در زنــان  3-2برابــر مــردان اســت .عوامــل متعــددی از جملــه فعالیــت بدنــی کــم ،رژیــم غذایــی کــم
فیبــر ،افســردگی و داروهــای مختلــف از جملــه مخدرهــا ،ســالمندی(زمانی کــه قــوام ماهیچــه ای از بیــن مــی رود)
مشــکل تیروئیــد ،بــارداری و ...زمینــه ایجــاد یــا تشــدید ایــن بیمــاری را فراهــم مــی کننــد .ایــن بیمــاری منجــر بــه
کاهــش کیفیــت زندگــی مبتالیــان گردیــده و بــه دلیــل ایجــاد عــوارض طوالنــی مــدت مثــل بواســیر شــقاق و ایجــاد
آثــار روانــی در بیمــار ،حائــز اهمیــت میباشــد.

حداقــل دارا بــودن  2عالمــت از عالئــم زیــر در حیــن دفــع
(کــه حداقــل  3مــاه طــول بکشــد) نشــان دهنــده یبوســت
اســت:
 -1زور زدن.
 -2مدفوع سفت یا گلوله ای
 -3احساس تخلیه ناکامل
 -4احساس انسداد و بسته شدن آنورکتال
 -5مانورهــای دســتی (مثــل تخلیــه بــا انگشــت) بــرای
تســهیل دفــع
 -6کمتر از  3بار دفع مدفوع در هفته.
فــارغ از تعریــف و ویژگــی هــای کــه بــرای ایــن بیمــاری
در طــب نویــن و ســنتی در کتــب مختلــف بیــان شــده
احســاس ناراحتــی کــه ایــن بیمــاری ،بــرای افــراد در عیــن
ســالم بــودن و عــادی بــودن شــرایط زندگــی ایجــاد
میکنــد ،آن را بــه یکــی از مهــم تریــن بیمــاری هــای شــایع
دنیــا تبدیــل کــرده ،بــه طــوری کــه ایــن بیمــاری عامــل  %1از
مراجعــات ســاالنه بیمــاران بــه پزشــکان بــوده و منجــر بــه
تحمیــل هزینــه هــای فــراون بــه نظــام ســامت میگــردد .
لــذا در ایــن مقالــه ســعی شــده بــه توصیــه هــای ســاده
علمــی و رایــج در طــب نویــن و طــب ســنتی (کــه بــه واقــع
تکمیــل کننــده یکدیگــر بــوده نــه ناقــض هــم) در زمینــه
پیشــگیری و درمــان ایــن یبوســت پرداختــه شــود.
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فــارغ از تعریــف و ویژگــی هــای کــه بــرای ایــن بیمــاری
در طــب نویــن و ســنتی در کتــب مختلــف بیــان شــده
احســاس ناراحتــی کــه ایــن بیمــاری ،بــرای افــراد در عیــن
ســالم بــودن و عــادی بــودن شــرایط زندگــی ایجــاد مــی
کنــد ،آن را بــه یکــی از مهــم تریــن بیمــاری هــای شــایع
دنیــا تبدیــل کــرده ،بــه طــوری کــه ایــن بیمــاری عامــل %1
از مراجعــات ســاالنه بیمــاران بــه پزشــکان بــوده و منجــر
بــه تحمیــل هزینــه هــای فــراون بــه نظــام ســامت مــی
گــردد
لــذا در ایــن مقالــه ســعی شــده بــه توصیــه هــای ســاده
علمــی و رایــج در طــب نویــن و طــب ســنتی
(کــه بــه واقــع تکمیــل کننــده یکدیگــر بــوده نــه ناقــض
هــم) در زمینــه پیشــگیری و درمــان ایــن یبوســت
پرداختــه شــود.

توصیــه هــای رایــج طــب ســنتی و مکمــل بــرای
درمــان یبوســت:
اصــاح ســبک زندگــی و کاهــش مصــرف برنــج ،فســت فــود
(عامــل تولیــد اخــاط فاســد) و غذاهــای ســرخ کردنــی
(تولیــد کننــده ســودا و تشــدید یبوســت) در پیشــگیری و

درمــان یبوســت بســیار حائــز اهمیــت اســت.
اصــاح ســو مــزاج گــرم در کل بــدن و فزونــی خلــط ســودا
در صــورت وجــود ،حائــز اهمیــت اســت ( بــا مشــورت
متخصــص طــب ســنتی) اجتنــاب از خــوردن غذاهــای
افزاینــده خشــکی روده (مثــل ســیب تــرش ،میــوه گــس
مــزه ،بلــوط ،برنــج ،تخــم مــرغ نیمــرو ،ذرت و )...گــرم نگــه

هروقت دیدید شبیه اکثریت شده اید  ،وقتش است مکث کنید و فکر کنید « .مارک تواین»
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باشــد ،چــرب شــود
خــوردن  20گــرم روغــن بــادام شــیرین همــراه بــا یــک
اســتکان آب جــوش هنــگام خــواب و خــوردن  2لیــوان
آب گــرم صبــح هــا ،در درمــان یبوســت مفیــد اســت.
نوشــیدن شــربت بنفشــه بــا روغــن بــادام در درمان ســفتی
شــکم مفید اســت .
مصــرف اســفرزه بــه خصــوص در مــواردی کــه یبوســت
ناشــی از گرمــی مــزاج و کبــد اســت  ،مفیــد اســت .
اســتفاده از توالــت هــای معــروف بــه ایرانــی بهتــر اســت.
توصیــه مــی شــود پاشــنه هــای پــا کمــی باالتــر قــرار
گیــرد بــه نحــوی کــه بــدن بــه طــرف جلــو متمایــل شــود و

داشــتن بــدن در محیــط هــای خیلــی ســرد اهمیــت دارد.
از مصــرف مایعــات پــس از غــذا بــه خصــوص مایعــات ســرد
بــه شــدت اجتنــاب شــود .
نــان مصرفــی بایــد ســبوس دار بــوده و خمیــر آن بــه خوبــی
تخمیــر شــده باشــد .
مصــرف مایعــات فــراوان بــه خصــوص در مــواردی کــه در اثــر
ورزش یــا گرمــای محیــط ،نیــاز بــه اب باالتــر اســت .
استفاده از اقالم زیر در افراد دارای یبوست ممنوع است:
ســنجد ،ترخــون ،باقــا ،ســماق ،شــلغم ،زرشــک ،غــوره
ریــواس ،گــردوی تــازه ،چقالــه بــادام ،ســیرابی ،جگــر ،دل
و قلــوه ،همچنیــن کاهــش مصــرف گوشــت  ،تخــم مــرغ
ماهــی و شــیر و پنیــر توصیــه شــده ولــی ماســت بــه دلیــل
دارا بــودن اســید الکتیــک در درمــان یبوســت مفیــد اســت .
مصــرف ســبزیجات نظیــر اســفناج  ،تــره  ،کاهــو و زنجبیــل
(موجــب دفــع بلغــم از روده و معــده مــی شــود) و رازیانــه
یــا بادیــان (کــه عــاوه بــر اثــر ملینــی در درمــان نفــخ نیــز
ســودمند مــی باشــد) .
مصــرف تنقالتــی نظیــر انجیــر خشــک ،پســته  ،بــادام ،مویــز
میــوه هــای پختــه ،ســوپ و خربــزه رســیده و شــیرین قبــل
از غــذا مفیــد مــی باشــد .
خــوردن  9گــرم نمــک طعــام قبــل از غــذا بــه شــرط مداومــت
در ملیــن ســاختن مــزاج بســیار مفیــد اســت .
مصــرف غذاهــای لغزاننــده مثــل شــوربای گوشــت جوجــه
مــرغ ،آبگوشــت ســاده و آش آلــو بخــارا و ســایر غذاهــای
لغزاننــده توصیــه مــی شــود .
مصــرف چاشــنی هــا نظیــر ســیر ،زیــره ،مــرزه ،تــره و دارچیــن
همــراه بــا غــذا در افــرادی کــه ســو مــزاج ســرد معــده یــا روده
دارنــد ،مفیــد اســت .
میــوه هــای خشــک بــا افــراد دارای یبوســت ســازگارتر بــوده
و میــوه هــای تــازه ســازگار نیســت .
در بیمارانــی کــه علــت یبوســت غلبــه ســردی اســت ،شــکم
بایــد گــرم نگــه داشــته شــود و قســمت هــای تحتانــی شــکم
بــا روغــن هــای ســقز ،مصطکــی و زنبــق کــه کمــی گــرم شــده

عضــات شــکم بــه طــرف داخــل فــرو رود .
اســتفاده از پــره هــای فلــوس بــه همــراه آب جــوش و
روغــن بــادام شــیرین ،یــا شــیر خشــت بــه همــراه روغــن
بــادام شــیرین  ،شــب هــا قبــل از خــواب یکــی از درمــان
هــای ســاده و مفیــد جهــت درمــان یبوســت اســت .
ماســاژ دادن شــکم بــه شــکل دایــره هــای کوچــک موجــب
تحریــک روده و کمــک بــه درمــان یبوســت مــی گــردد .
فشــار درمانــی بــه نحــوی کــه بــه پشــت دراز بکشــید و
از یــک نفــر بخواهیــد بــه آرامــی بــا نــوک انگشــتان روی
نقطــه ای واقــع در ســه انگشــت پاییــن تــر از نــاف فشــار
دهــد ،مفیــد اســت.
این کار را در روز  3مرتبه تکرار کنید.

نیت  ،هنگامی که در کالم بیایید  ،نیرویی معجزه آسا دارد « .دیپاک چوپرا»
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سحر نوین

مکانیسم اثر اعراض نفسانی بر بدن
هدی امیرکیان

«دانشجوی دکترای حرفه ای طب سنتی»

اعــراض نفســانی  ،شــادی اســت و غــم و خشــم و لــذت و ایمنــی و تــرس و خجلــی و اندیشــه کارهــای مهــم و عملهــای باریــک و امیــد و
نومیــدی و هــر یــک را انــدر تــن مــردم اثــری ظاهــر اســت فــزون از اثــر طعــام و شــراب و غیــر آن ،از بهــر آنکــه طعــام و شــراب و دیگــر
اســباب بــدان زودی اثــر نکنــد کــه اعــراض نفســانی ،نبینــی کــه اثــر ســخن یــا چیــزی خــوش و ناخــوش کــه مــردم بشــنود و اندیشــه کــه
بــر خاطــر بگــذرد چگونــه بــی هیــچ مهلــت زود بــه رنــگ و روی پدیــد آیــد و حرکــت و آواز مــردم بگــردد؟
و این حال نشان آن است که اثر اعراض نفسانی قویتر از دیگر سببهاست (( .حکیم سید اسماعیل گرگانی))
اثــر اعــراض نفســانی بــر اعضــاء عصبانــی بــدن انســان بیشــتر از تاثیــر آن بــر
اعضــاء دیگــر اســت بــه همیــن دلیــل میتوانــد افعــال اعضــاء را تحــت تاثیــر
قــرار دهــد  ،بــرای مثــال معــده افــراد عصبــی بیشــتر در معــرض آســیب
اســت  .حکمــای ایرانــی نــگاه عمیــق تــر و جامــع تــری بــه بــدن انســان
داشــته انــد  ،بــه همیــن دلیــل در علــت ایجــاد بیماریهــا ســوء مــزاج ســاذج
را در نظــر داشــته انــد  .از اعضــاء عصبانــی میتــوان دســتگاه گــوارش ،
دســتگاه ادراری ،دســتگاه تناســلی  ،پوســت  ،سیســتم ایمنــی  .....،را نــام
بــرد  .در گذشــته  ،مطالــب منــدرج در کتابهــای درســی پزشــکی دال بــر
ایــن بودنــد کــه اعصــاب هماننــد سیســتم تلگــراف از طریــق امــواج بــرق
عمــل مــی کننــد و هنــوز هــم بســیاری از مــردم بــر ایــن بــاور هســتند .
بــا ایــن همــه  ،بــا آغــاز رشــته ای از اکتشــافات مهــم در دهــه ی ، 1970
بیشــترین توجــه نســبت بــه دســته ای از مــواد شــیمیایی بســیار کوچــک
 ،بــه نــام فرســتنده هــای نورونــی معطــوف گردیــد  .همــان گونــه کــه نــام
ایــن فرســتنده هــا مــی رســاند  ،ایــن مــواد شــیمیایی  ،محرکهــای آنــی
عصبــی را ارســال مــی دارنــد  .و در حالــی کــه نــورون هــای مغــز بــا بقیــه ی
بــدن آدمــی ســخن مــی گوینــد  ،ایــن فرســتنده هــا بــه عنــوان رابطهــای
مولکولــی عمــل مــی کننــد .
نورونــی»
هــای
«فرســتنده
دوندگانــی هســتند کــه بــا شــتابی
هــر چــه تمامتــر از مغــز و بــه
ســوی آن حرکــت کــرده و همــه
ی اعضــای درونــی بــدن را  ،از
احساســات و عواطــف  ،آرزوهــا
خاطــرات  ،بینشــها  ،و رویاهــای
مــا آگاه مــی ســازد .
هیچ یک از این رویدادها  ،فقط محدود به مغز نیست .
همچنیــن  ،چــون میتواننــد بــه صــورت پیامهــای شــیمیایی کــد بنــدی
شــوند بنابرایــن هیچکــدام منحصــرا ماهیتــی فکــری و روانــی ندارنــد .
فرســتنده هــای نورونــی  ،زندگــی همــه ســلولها را لمــس مــی نماینــد  .بــه
هــر نقطــه ای کــه اندیشــه ای مــی خواهــد بــرود  ،مــی بایــد ایــن مــواد
شــیمیایی نیــز روانــه شــوند و بــدون آنهــا  ،اندیشــه ای وجــود نخواهــد
داشــت اندیشــیدن  ،عبــارت از بــه کار بــردن شــیمی مغــز اســت  ،کــه
آبشــاری از واکنشــها را در سراســر بــدن آدمــی جــاری مــی ســازد  .در وهلــه
ی نخســت و در حــدود ســال  1973چنیــن بــه نظــر مــی آمــد کــه فقــط دو
فرســتنده ی نورونــی الــزم اســت  .یکــی بــرای فعــال نمــودن ســلول دور
افتــاده ای چــون ماهیچه(اســتیل کولیــن) و دیگــری بــرای کاهــش فعالیــت
(نوراپــی نفریــن) کــه در واقــع عالمــات شــروع و کاهــش فعالیــت سلســله
اعصــاب هســتند.
ســپس آنــگاه کــه متخصصــان زیســت شناســی مولکولــی در سراســر
جهــان مطالعــات عمیــق تــری را آغــاز نمودنــد  ،بــه فرســتنده هــای نورونــی
جدیــد متعــددی دســت یافتنــد  .هــر یــک بــا ســاختار متفــاوت مولکولــی و
ظاهــرا بــا پیامهــای مختلفــی کــه بایــد برســانند  .بســیاری از ایــن فرســتنده
هــا پپتیــدی هســتند و ســاختاری مشــابه دارنــد پپتیدهــا زنجیــره هــای
پیچیــده ای از اســید آمینــه هســتند  ،همــان اســید آمینــه هایــی کــه در
پروتئینهــای ســازنده هــر ســلولی از جملــه ســلولهای مغــزی وجــود دارنــد .
در اواســط دهــه ی  1980کــه حــدود ده ســال از ایــن کشــف پیشــرفت
اولیــه مــی گذشــت  ،بیــش از پنجــاه فرســتنده ی نورونــی و نوروپپتیــد ،
مــورد شناســایی قــرار گرفتــه بــود  .ســاخت همــه ی ایــن تعــداد  ،در یــک
طــرف محــل تمــاس نــورون هــا ( )synapsisممکــن اســت و آنــگاه کــه از
ایــن نقطــه گــذر کردنــد  ،گیرنــده هایــی کــه در طــرف دیگــر قــرار دارنــد ،
هم ـهی پنجــاه تــا را دریافــت مــی کننــد بــه ایــن مفهــوم کــه در برقــراری
ارتبــاط یــک ســلول بــا ســلول دیگــر یــک انعطــاف پذیــری باورنکردنــی وجــود
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دارد .ســالها بعــد  ،انســتیتوی ملــی بهداشــت روان بــه گیرنــده هایــی
دســت یافتنــد کــه بــا همــان فراوانــی یکســان در نقــاط دیگــری از بــدن
و خــارج از مغــز وجــود داشــتند .
بــر روی ســلولهای «مونوســیت» سیســتم ایمنــی  ،گیرنــده هایــی بــرای
دریافــت عالئــم فرســتنده هــای نورونــی و نوروپپتیدهــا کشــف شــد
گیرنــده هــای مغــز مســتقر روی ســلولهای ســفید خــون در نتیج ـهی
ایــن کشــف  ،معلــوم شــد کــه مغــز فقــط محرکهــا را در یــک خــط
مســتقیم بــه ســوی آکســونها یــا بدنــه ی نورونهــا گســیل نمــی دارد.
بلکــه شــعور را در سراســر فضــای درونــی بــدن  ،جــاری میســازد  .بــر
خــاف نورونهــا کــه در مســیر سلســله اعصــاب  ،روی نقــاط ثابتــی
مســتقر هســتند .مونوســیتهای دســتگاه ایمنــی بــدن  ،در جریــان
خــون روانــه شــده و دســت یابــی آزادانــه بــه همــه ی ســلولهای دیگــر
بــدن را تامیــن مینماینــد دســتگاه ایمنــی بــدن کــه مجهــز بــه همــان
واژگانــی ســت کــه چــون آینــه ای دســتگاه عصبــی پیچیــده ی بــدن
را منعکــس میســازد بــه گونــه ای مشــهود بــه ارســال و دریافــت
پیامهایــی مــی پــردازد کــه همــان گوناگونــی را دارنــد  .در واقــع  ،اگــر
ایجــاب مــی نمایــد کــه بــرای شــاد غمگیــن  ،اندیشــناک  ،هیجــان
زده بــودن و  ....نوروپپتیدهــا و فرســتنده هــای نورونــی در ســلولهای
مغــزی تولیــد شــوند  ،بنابرایــن ســلولهای ایمنــی نیــز مــی بایــد شــاد
غمگیــن ،اندیشــناک و هیجــان زده باشــند  .در حقیقــت مــی بایــد
توانایــی ایــن را داشــته باشــند کــه گســتره ی کامــل واژه هایــی را
کــه نورونهــا بــه کار مــی برنــد  ،بیــان نماینــد  .در واقــع مــی تــوان
پنداشــت کــه مونوســیتها عبــارت از نورونهــای در گــردش هســتند
.در نتیجــه ی ایــن کشــف  ،تصــور کلــی ســلول ذیشــعور واقعیتــی
تمــام عیــار یافــت یــک نــوع شــعور متمرکــز قبــال شــناخته شــده بــود
یعنــی شــعور دی.ان.آی هــر ســلول  .امــا آن کاردانــی کــه فرســتنده
هــای نورونــی و نوروپپتیدهــا حامــل آن هســتند  ،نمایانگــر مقولــه ای
ـا متفــاوت اســت :
کامـ ً
یعنی شعوری بال گشوده و سریع و دارای ادراک ذهن آدمی .
و شــگفت آنکــه علــی رغــم ایــن واقعیــت کــه عملکــرد مغز اندیشــیدن
اســت  ،ایــن تنهــا مغــز نیســت کــه ایــن مــواد شــیمیایی ذیشــعور را
تولیــد مــی کنــد  .اکنــون مــی دانیــم کــه ذهــن و بــدن چونــان دو
جهــان مــوازی هســتند  ،و آنچــه کــه در جهــان ذهنــی روی مــی دهــد
ناگزیــر  ،ردپایــی در جهــان فیزیکــی بــر جــا مــی گــذارد  .محققانــی کــه
بــه تحقیــق دربــاره ی مغــز اشــتغال دارنــد  ،اخیــرا راهــی یافتنــد کــه
یــک عکــس ســه بعــدی نظیــر یــک هولوگــرام از مســیر اندیشــه تهیــه
کننــد  .در انجــام ایــن فراینــد کــه بــه نــام پی.ای.تــی .یــا پرتــو نــگاری
مقطعــی از انتشــار پوزیتــرون  ،مشــهور اســت  ،ابتــدا مولکولهــای
کربــن گلوکــز را بــا برچســبهای رادیــو ایزوتوپهــا مشــخص مینماینــد
و ســپس گلوکــز بــه خــون تزریــق مــی شــود  .گلوکــز تنهــا مــاده ی
غذایــی مغــز اســت و مغــز بســی ار ســریع تــر از مدتــی کــه دیگــر
بافــت هــای عــادی گلوکــز را مصــرف مــی کننــد  ،آنــرا مصــرف مــی
نماینــد  .بنابرایــن  ،وقتــی گلوکــز تزریقــی بــه مغــز مــی رســد میتــوان
مولکولهــای کربــن عالمــت گــذاری شــده را در حیــن مصــرف مغــز
مشــخص کــرد و بــه ایــن طریــق بــه صــورت یــک عکــس ســه بعــدی
روی یــک مانیتــور ثبــت نمــود  .بســیار مشــابه روش تولیــد یــک
سی.تی.اســکن .بــا تماشــای جــا بــه جایــی ایــن مولکولهــای عالمــت
گــذاری شــده و در حالــی کــه مغــز بــه تفکــر مــی پــردازد  ،دانشــمندان
مشــاهده کردنــد کــه هــر رویــدادی در دنیــای ذهــن از قبیــل احســاس
درد و یــا خاطــره ای پایــدار و قــوی  ،یــک الگــوی جدیــد شــیمیایی را
در مغــز  ،آن هــم نــه در یــک نقطــه بلکــه در چنــد موضــع  ،موجــب
مــی شــود .

شکرگذاری باران نعمت ها را به زندگی تان سرازیر میکند « .دیتریش بوم همفر»

سحر نوین

فصلنامه اجتماعی
سال نخست  -شماره اول  -زمستان 1399

بــا هــر اندیشــه  ،تصویــر متفاوتــی دیــده مــی شــود و اگــر بتــوان
تصویــر تمــام قــدی تهیــه نمــود  ،یقیــن اســت کــه بــه علــت
آبشــاری از فرســتنده هــای نورونــی و مولکولهــای پیــام رســان
مربوطــه  ،تصویــر تمــام قــد بــدن نیــز در همــان لحظــه ت غییــر
خواهــد کــرد  .آنچــه اکنــون مــی بینیــد  ،ایــن اســت کــه بــدن
شــما تصویــری ســه بعــدی از افــکاری اســت کــه در مغــز شــما مــی
گــذرد  .بــا ایــن همــه بــه دالیلــی چنــد بــه ایــن واقعیــت چشــمگیر
توجهــی نداریــد  .نخســت رشــاهدهی حــاالت چهــره ی افــراد  ،افــکار
آنــان را میخوانیــم .همچنیــن  ،بــدون اینکــه خــود بدانیــم بــا
ثبــت هــزاران ژســت زبــان بــدن  ،از نظــرات و نیــات افــراد دیگــر
نســبت بــه خودمــان آگاه مــی شــویم دوم آنکــه  ،چــون بســیاری
از تغییــرات فیزیکــی ناشــی از تفکــر  ،غیــر مشــهود هســتند
 ،بنابرایــن نمــی توانیــم بــدن خــود را بــه صــورت افــکار
بازتــاب یافتــه  ،مشــاهده کنیــم  .ایــن تغییــرات شــامل
دگرگونیهــای جزئــی در شــیمی ســلول  ،دمــای بــدن بــار
الکتریکــی فشــار خــون و غیــره مــی گردنــد کــه روی
نقطــه ی تمرکــز توجــه مــا ثبــت نمــی شــوند  .بــا ایــن
همــه میتوانیــد مطمئــن باشــید کــه بــدن چنــان
ســیال اســت کــه میتوانــد هــر رویــداد ذهنــی را
منعکــس ســازد هیــچ چیــز نمــی توانــد حرکــت
کنــد مگــر آنکــه مجمــوع را نیــز بــه حرکــت
درآورد .آخریــن کشــفیات در رشــته ی زیســت
شناســی عصبــی ســبب پیریــزی زمینــه ای
اســتوارتر در مــورد دو جهــان مــوازی ذهــن و
بــدن گردیــد  .بــا بررســیهای بیشــتر و فراتــر
از سلســله اعصــاب و دســتگاه ایمنــی بــدن ،
محققــان همــان نوروپپتیدهــا و گیرنــده هــای
آنهــا را  ،در دیگــر اعضــای بــدن نیــز کشــف
کردنــد  .از قبیــل روده هــا کلیــه هــا  ،معــده
و قلــب  .انتظــار بســیار مــی رود کــه در دیگــر
نقــاط بــدن نیــز یافــت شــوند  .ایــن امــر دال
بــر ایــن اســت کــه چــون کلیــه هــا مــی تواننــد
عیــن نوروپپتیدهــای موجــود در مغــز را تولیــد
نماینــد بنابرایــن کلیــه هــا نیــز قــادر بــه « تفکر»
هســتند نقــاط گیرنــده ی آنهــا فقــط قطعاتــی
چســبناک نیســتند  ،بلکــه پرسشــهایی هســتند
در انتظــار پاســخهایی کــه در قالــب زبــان جهــان
شــیمیایی تــن ظیــم شــده باشــد  .اگــر فرهنــگ
کامــل ایــن زبــان و نــه فقــط چنــد واژه را در دســت
داشــتیم احتمــال زیــاد داشــت کــه پــی ببریــم هــر
ســلول نیــز بــه ســالمت و روانــی خــود انســان ســخن
مــی گویــد  .در درون مــا جریــان پرســش و پاســخ ،
جاودانــه اســت.مثال یــک غــده ی منفــرد ماننــد تیروئیــد
بــرای مغــز و دیگــر غــدد مترشــحه و از طریــق آنهــا بــرای
تمــام بــدن آنقــدر مطالــب گفتنــی دارد کــه آبشــار گفتگــوی آن
بــر بســیاری از عملکردهــای حیاتــی مــا تاثیــر مــی گــذارد ماننــد رشــد
میــزان عملکــرد متابولیــک و بســیاری عملکردهــای دیگــر  .مثــال
ســرعت اندیشــه  ،بلنــدی قــد و ابعــاد چشــمان هــر انســان نســبتا
بســتگی بــه توصیــه هــای غــدهی تیروئیــد دارد .
بنابرایــن  ،بــا اطمینــان مــی توانیــم نتیجــه بگیریــم کــه علــی رغــم
اینکــه ذهــن و مغــز را بــه دلخــواه خــود بخــش بنــدی کــرده ایــم
ذهــن محــدود بــه مغــز و یــا محصــور در آن نیســت و در سراســر
فضــای درونــی منعکــس اســت  .شــباهت شــگفت آور ذهــن
و بــدن هــر روز بیشــتر روشــن مــی شــود  .اکنــون معلــوم شــده
اســت کــه مغــز نیــز بــه تولیــد انســولین مــی پــردازد  ،یعنــی همــان
هورمونــی کــه قبــال تصــور مــی شــد فقــط مربــوط بــه لوزالمعــده
اســت  .همانگونــه کــه مــواد شــیمیایی مغــز نیــز ترنســفرون و
سی.ســی.کی .را نیــز معــده هــم تولیــد مــی کنــد  .ایــن امــر نشــان
مــی دهــد کــه آن تقســیم بنــدی منظمــی را کــه دربــاره ی بــدن بــه
کار گرفتــه و آن را بــه سلســله اعصــاب  ،دســتگاه گــوارش و غیــره
تقســیم نمــوده ایــم  ،فقــط اندکــی درســت اســت و ممکــن اســت
بــه زودی منســوخ شــود اینکــه در ســطح نوروپپتیــد  ،همــه چیــز
دارای ارتبــاط درونــی بــا یکدیگــر هســتند  ،امــری اســت کــه اکنــون
ـا بــه اثبــات رســیده اســت بنابرایــن مجزاســازی ایــن نقــاط فقــط
کامـ ً
مبیــن علمــی ناقــص خواهــد بــود در حقیقــت هــر نــوع احساســی

اجبــاراً بــه صــورت فیزیــک پدیــدار میشــود  ،زیــرا همــه ی اندیشــه
هــای مــا بــه مــواد شــیمیایی تبدیــل میگردنــد  .هنــگام شــادی مــواد
شــیمیایی ذهــن در سراســر بــدن بــه حرکــت در میآینــد و شــادی
شــما را بــه تــک تــک ســلولها خبــر مــی دهنــد  .وقتــی ســلولها خبــر
را میشــنوندآنها نیــز شــاد میشــوند  ،یعنــی بــا ایجــاد تغییراتــی
در فرایندهــای شــیمیایی خــود  ،بــا کارایــی بیشــتری عمــل میکننــد.
در مقابــل آنــگاه کــه افســرده باشــید خــاف این عملکــرد روی میدهد
 .افســردگی شــما  ،بــه صــورت مــواد شــیمیایی بــه همــه ی ســلولها
منتقــل میگــردد  .بــه طــور مثــال قلــب درد میگیــرد و سیســتم
ایمنــی تضعیــف میشــود .در تحقیقــات علمــی دانشــمندان ثابــت
شــده اســت کــه یــک قســمت مالحظــه از بیماریهــای نواحــی
مختلــف بــدن ناشــی از هیجانهــای روحــی و نگرانــی هــای
روانــی اســت ،بــرای درمــان اساســی ایــن قبیــل بیمــاران
الزم اســت در درجــه اول بــه ریشــه مــرض توجــه
شــود و قبــل از معالجــات پزشــکی و دارویــی بایــد
بــا نگرانیهــا و بیقراریهــای جــان مبــارزه کــرد و آنهــا
را از صفحــه خاطــر بیمــار بــر طــرف نمــود .هفتــاد
درصــد از بیمارانــی کــه بــه پزشــکان مراجعــه
میکننــد در صورتــی کــه خویشــتن را از قیــد
تــرس و نگرانــی آزاد ســازند میتواننــد شــخصا
خــود را معالجــه کننــد.از جملــه مــی تــوان
ســوء  -هاضمــه عصبــی ،بعضــی از زخمهــای
معــده ،اختااللــت قلبــی ،مــرض بدخوابــی،
بعضــی ســر دردهــا و چنــد نــوع فلــج را از
آن طبقــه دانســت .دکتــر(ژوزف منتاکــو)
مولــف کتــاب «اختااللــت عصبــی معــده»
نیــز نظیــر همیــن را مــی گوینــد :آنچــه می
خوریــد باعــث فرحــه معــده نمــی شــود،
بلکــه آنچــه شــما را مــی خــورد «نگرانــی»
موجــب پیدایــش ایــن زخــم اســت دکتــر
«الواریــز» کــه در کلینیــک «مایــو» کار مــی
کنــد میگویــد :شــدت و ضعــف زخمهــای
معــده اغلــب نســبت مســتقیم بــا شــدت
و ضعــف درجــه هیجانــات درونــی دارد
ایــن گفتــه متکــی بــه آزمایــش و مطالعــه
در پانــزده هــزار بیمــاری اســت کــه بــرای
اختــاالت معــده بــه کلینیــک (مایــو) مراجعــه
کــرده انــد و چهــار پنجــم آنهــا اســاس و علــت
طبــی بــرای بیمــاری معــده خــود نداشــتند.
تــرس ،نگرانــی ،حســد ،خــود پســندی فــوق العاده،
عــدم لیاقــت در ســازش بــا محیــط ،اکثــرا علل موثر
بیمــاری هــای معــده و زخمهــای آن مــی باشــد ،زخــم
معــده باعــث مــرگ شــما اســت ،و مطابــق مندرجــات
مجلــه «الیــف» در بیــن امــراض مهــم و خطرنــاک ،رتبــه
دهــم را حائــز اســت .بــرادران «مایــو» کــه کلینیــک آنهــا
معروفیــت فــراوان دارد اعالــم داشــته انــد کــه نصــف بیشــتر
تختخوابهــای بیمارســتانها را کســانی اشــغال کــرده انــد کــه گرفتــار
ناراحتــی عصبــی مــی باشــند و مــرض آنهــا از فســاد و خــراب بــودن
اعصابشــان نیســت بلکــه از هیجانهــای درونی ،محرومیت ،تشــویش،
نگرانــی  ،تــرس عــدم موفقیــت و نــا امیــدی سرچشــمه میگیــرد....
خاســتگاه بــروز همگــی اندیشــه هــا و کردارهــای مــا  ،در ســطح درونــی
بــدن کوانتــوم مکانیکــی جــا دارد کــه متعاقبــا بــه ســطح بیرونــی
زندگــی راه مــی یابنــد .
بدنــی کــه علــم پزشــکی اکنــون بــه مــداوای آن مــی پــردازد  ،بــا آن
بدنــی کــه قــادر بــه «اندیشــیدن اســت تفــاوت بســیاری دارد .
ایــن بــدن اندیشــمند مــی دانــد کــه چــه بــر آن مــی گــذرد  .نــه فقــط
از طریــق مغــز  ،بلکــه چــون در همــه جــا گیرنــده ای بــرای دریافــت
پیامهــای مولکولهــای پیــام رســان وجــود دارد  ،یعنــی روی همــهی
ســلولها بنابرایــن دانایــی بــه همــه ی بــدن مــی رســد .
« اگــر میــل داریــد ببینیــد کــه اندیشــه هــای شــما دیــروز بــه چــه
شــبیه بــوده اســت  ،بــه بــدن امــروز خــود نــگاه کنیــد و چنانچــه مــی
خواهیــد بدانیــد کــه بــدن شــما در روز بعــد چگونــه خواهــد بــود  ،بــه
اندیشــه هــای امــروز خویــش بنگریــد » .

دانش گنج است و عمل کلید آن «ابن خالدون»
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مراقبت از پوست در زمستان
آنیتا نادری

«متخصص زیبایی»

همــهی مــا از تماشــا و قــدم زدن در بــاران و بــرف لــذت میبریــم امــا نمیدانیــم کــه آب و هــوای زمســتان
میتوانــد بــه پوســتمان آســیبهای جــدی برســاند .هــوای ســرد ،رطوبــت طبیعــی پوســت را از بیــن میبــرد
و آن را خشــک میکنــد و در طوالنــی مــدت باعــث ابتــا بــه بیماریهــای مختلــف پوســتی ،مثــل اگزمــا یــا
پســوریازیس میشــود .بــه همیــن دلیــل الزم اســت در فصــل زمســتان از پوســت خــود بیشــتر مراقبــت کنیــم.
در ایــن مطلــب  ۱۳ترفنــد حرفهایمراقبــت از پوســت در زمســتان را بــه شــما آمــوزش میدهیــم تــا بــا انجــام
روزانــهی آنهــا ،بــا خیالــی آســوده فصــل زمســتان و زیباییهایــش لــذت ببریــد.
 .۱از آب ولرم استفاده کنید

هیــچ چیــز بــه انــدازهی یــک دوش آب داغ در زمســتان
لذتبخــش نیســت امــا بایــد بدانیــد کــه آب داغ بــه پوســت
شــما آســیب میرســاند .آب داغ پوســت را بــه ســرعت
خشــک میکنــد و اگــر بالفاصلــه آن را مرطــوب نکنیــد ممکــن
اســت تــرک بخــورد .پــس بهتــر اســت بــرای اســتحمام یــا
شستوشــوی دســت و صــورت از آب ولــرم اســتفاده کنیــد
و بعــد از شستوشــو ،وقتــی هنــوز پوســت مرطــوب اســت
از لوســینها و کرمهایــی کــه حــاوی اســید هیالورونیــک
و ســرامیدها هســتند اســتفاده کنیــد .بــا کمــک ایــن مــواد
میتوانیــد یــک الیــهی محافــظ رطوبتــی روی پوســت خــود
بکشــید و از خشــک شــدن آن جلوگیــری کنیــد.

اگــر صــورت شــما جــوش یــا آکنــه دارد بهتــر اســت از از
محصــوالت حــاوی ســرامید ،اســید هیالورونیــک ،ســرمهای
آبرســان و گلیســیرن اســتفاده کنیــد .ایــن مــواد باعــث ایجــاد
یــک الیــهی محافــظ رطوبتــی روی پوســتتان میشــوند .از
مصــرف ماســکهای صــورت ،الیهبردارهــا و لوســیونهایی کــه
حــاوی الــکل هســتند خــودداری کنیــد چــون اســتفاده از الــکل در
زمســتان پوســت را خشــک و شــکننده میکنــد.

 .۴از پوست خود محافظت کنید

اگــر در فصــل زمســتان از خانــه بیــرون میرویــد بایــد از
پوسـتتان در برابــر بــاد ســرد یــا بــرف و بــاران محافظــت کنیــد.
پــس حتمــا دســتکش و کاله بپوشــید و از لوســیون ضدآفتــاب
اســتفاده کنیــد .نــور خورشــید احســاس گرمــای خوبــی ایجــاد
میکنــد امــا اشــعههای مــاورا بنفــش میتواننــد بــه پوســت
آســیب جــدی بزننــد .بــرای انتخــاب ضدآفتــاب مناســب بهتــر
اســت بــه ســراغ محصوالتــی برویــد کــه حــاوی دیاکســید
تیتانیــوم یــا اکســید روی باشــند.

 .۵زیاد الیهبرداری نکنید

الیهبــرداری پوســت باعــث از بیــن رفتــن ســلولهای مــرده و
شــادابی پوســت میشــود امــا اگــر در فصــل زمســتان بیــش
از انــدازه الیهبــرداری کنیــد ،ســرما و خشــکی هــوا بــه پوســت
آســیب میرســاند .اگــر پوســت معمولــی یــا چــرب داریــد
هفتــهای یــک بــار الیهبــرداری بــرای شــما مناســب اســت؛ امــا
اگــر پوســت شــما خشــک و حســاس اســت ،الزم اســت کــه
فاصلــهی بیــن الیهبــرداری را بیشــتر کنیــد.

 .۲هیدراته بمانید

هــوای زمســتان خشــک اســت و حتــی اگــر در منــزل هــم
باشــید ،بــه پوســت شــما آســیب میرســاند .بــه همیــن دلیــل
الزم اســت کــه همیشــه پوســت خــود را مرطــوب نگهداریــد و
بهتریــن کار ،اســتفاده از یــک دســتگاه رطوبتســاز در منــزل
اســت .بــا ایــن کار رطوبــت بــه میــزان کافــی در فضــا ایجــاد
میشــود و در نتیجــه پوســت شــما شــاداب و ســالم خواهــد
مانــد.

 .۳در انتخاب محصوالت مراقبتی دقت کنید

کرمهــا و لوســیونهایی کــه پوســت شــما را در تابســتان
شــاداب میکننــد ،میتواننــد در زمســتان باعــث ایجــاد آســیب
شــوند .پــس الزم اســت کــه محصــوالت مراقبتــی پوســت را بــر
اســاس فصــل انتخــاب کنیــد .نکتـهی بســیار مهــم در انتخــاب
محصــوالت مراقبــت از پوســت بــرای فصــل زمســتان ،مالیــم
بــودن آنهــا اســت .بهتــر اســت از پاککنندههایــی کــه در
فرموالســیون خــود مــواد مرطوبکننــده دارنــد اســتفاده کنیــد
تــا پوس ـتتان همیشــه شــاداب بمانــد.
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 .۶دستها را از یاد نبرید
غــدد چربــی پوســت دســت در مقایســه بــا پوســت قســمتهای
دیگــر ،غــدد چربــی کمتــری دارد .همیــن موضــوع باعــث خشــک
شــدن ســریع پوســت میشــود ،آن را مســتعد ایجــاد تــرک و
خــارش میکنــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه حتمــا قبــل از
بیــرون رفتــن از منــزل بــه دس ـتهای خــود کــرم مرطوبکننــده
بزنیــد.

باور حقیقت را خلق میکند «ویلیام جیمز»
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 .۷از پوست پاها مراقبت کنید

بــرای مرطــوب کــردن پوســت پــا از کرمهــای حــاوی گلیســیرین
و ژل پترولــوم (مثــل وازلیــن) اســتفاده کنیــد .همچنیــن الزم
اســت هــر چنــد وقــت یکبــار کــف پاهایتــان را الیهبــرداری
کنیــد تــا پوســت آن بتوانــد مــواد مرطوبکننــده و مغــذی را
بــه راحتــی جــذب کننــد.
 .۸از لباس مرطوب دور بمانید
لباسهــای مرطــوب در زمســتان باعــث تحریــک بیشــتر
پوســت و در نتیجــه ایجــاد خــارش میشــوند .راه رفتــن و
بــازی در بــرف لذتبخــش اســت امــا قبــل از شــروع مطمئــن
شــوید کــه جــوراب ،شــلوار و دســتکش مناســب پوشــیدهاید
و در صــورت مرطــوب شــدن ،میتوانیــد آنهــا را بــه ســرعت
تعویــض کنیــد.

پــس از شستوشــوی صبــح از یــک مرطوبکننــدهی ســبک
و شــب ،از یــک مرطوبکننــدهی ســنگین یــا کــرم شــبانه
اســتفاده کنیــد .پیشــنهاد میکنیــم قبــل از اینکــه پوســت
کامــا خشــک شــود از کــرم اســتفاده کنیــد تــا یــک الی ـهی
محافــظ رطوبتــی روی پوســت تشــکیل شــده ،از خشــک
شــدن آن جلوگیــری کنــد.

 .۱۲برنامهی غذایی سالم داشته باشید

مصــرف میــوه و ســبزیجات فصــل را فرامــوش نکنیــد.
میوههایــی مثــل توتفرنگــی ،انگــور ،زغــال اختــه و تمشــک
منابــع بینظیــر ویتامینهــا و آنتیاکســیدانهایی هســتند
و ایــن دقیقــا چیــزی اســت کــه پوســت شــما بــرای شــاداب
و ســالم مانــدن در هــوای ســرد بــه آن نیــاز دارد.

 .۹در معرض محرکهای پوستی قرار نگیرید
ایــن ترفنــد مخصــوص افــرادی اســت کــه مشــکل پوســتی
دائمــی ،مثــل اگزمــا دارنــد .پوســت در زمســتان بســیار شــکننده
اســت و قــرار گرفتــن در معــرض مــواد حساســیتزا میتوانــد
عالئــم عارضــهی پوســتی شــما را تحریــک کنــد.
افــراد زیــادی هســتند کــه بــه پشــم حساســیت دارنــد امــا
نمیتواننــد در برابــر وسوســهی پوشــیدن لباسهــای بافتنــی
پشــمی مقاومــت کننــد .اگــر شــما هــم از ایــن افــراد هســتید
پیشــنهاد میکنیــم بــه ســراغ لباسهــای زمســتانی پنبــهای
برویــد .امــا اگــر نمیتوانیــد در برابــر ایــن عالقــه مقاومــت
کنیــد ،حتمــا لباسهایــی را انتخــاب کنیــد کــه از پشــم درجــه
یــک تولیــد شــده باشــند.

 .۱۰عینک آفتابی را فراموش نکنید

ایــن ترفنــد مخصــوص افــرادی اســت کــه در مناطــق پــر بــرف
مثــل کوهســتان ،زندگــی میکننــد.
درخشــش نــور خورشــید بــر بــرف
و بازتــاب آن بــه صــورت شــما
میتوانــد باعــث ایجــاد خشــکی
در پوســت اطــراف چشــم شــود
و حتــی لکههــای ریــز قهــوهای
یــا خطــوط ریــز ایجــاد کنــد .پــس
در روزهــای برفــی حتمــا از عینــک
آفتابــی اســتفاده کنیــد .بهتــر
اســت عینــک ،لنــزی وســیع
و درجــهی جذبکنندگــی UV
باالیــی داشــته باشــد.

 .۱۱روتین پوستی روزانه داشته باشید

یــک روتیــن پوســتی ســاده و روزانــه بــه شــما کمــک میکنــد
کــه همیشــه پوســتی شــاداب و ســالم داشــته باشــید .بــرای
ایــن کار الزم اســت روزی دو بــار پوســت خــود را بشــویی؛ بهتــر
اســت ایــن شستوشــو صبــح پــس از بیــدار شــدن و شــب
قبــل از خــواب باشــد.

اگــر فکــر میکنیــد در طــول روز کمتــر از حــد معمــول
آب مصــرف میکنیــد میتوانیــد بــا مصــرف میوههــا
ســبزیجات ،آب میوههــا ،ســاالد ،ســوپ و شــیر ایــن
کمبــود را جبــران کنیــد .بــا ایــن کار بــدن شــما عــاوه بــر
دسترســی بــه میــزان مناســبی از مایعــات ،مــواد مغــذی الزم
بــرای حفاظــت از پوســت را هــم دریافــت میکنــد.

 .۱۳ورزش کنید
جــدا شــدن از رختخــواب و ورزش در یــک صبــح ســرد
زمســتانی واقعــا ســخت اســت امــا اگــر پوســت خــود را
دوســت داریــد ایــن کار را انجــام دهیــد .در زمســتان کــه
غــدد چربــی ،رگهــای خونــی و مجراهــای عــرق در بــدن
منقبــض میشــوند و بــا ورزش کــردن میتوانیــد جریــان
خــون را افزایــش داده و آن را بــه تمــام اندامهــا و ســطح
پوســت برســانید .مطمئــن باشــید ورزش صبحگاهــی در
زمســتان میتوانــد بــه شــما پوســتی شــفاف ،درخشــان و
ســالم هدیــه دهــد.

نکتهی پایانی

اجــرای ایــن  ۱۳ترفنــد بــه صــورت روزانــه اصــا کار ســختی
نیســت .مطمئــن باشــید کــه با انجــام همین کارهای ســاده،
در مــدت زمانــی کوتــاه ،پوســتی شــفاف و ســالم خواهیــد
داشــت .البتــه بــرای مراقبــت از پوســت در فصــل زمســتان
راهکارهــای بیشــتری وجــود دارد کــه در ایــن مقالــه بــه آن
اشــاره نشــده اســت.

من یاد گرفتم که راه پیشرفت نه سریع و نه آسان است« .ماری کوری»
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بردگان نابغه

سحر نوین

مهندس عبدالرسول کشمیری
دانشــگاه تهــران کــه بــودم یــه دوســتی داشــتم کــه رتبــه هــم اتاقیــش تــو کنکــور تــک رقمــی بــود و بــرق دانشــگاه شــریف میخونــد
و بابــاش نماینــده یــه جایــی بــود .بــرای فــوق لیســانس رفــت کانــادا .بعــد از مدتــی بــه بابــاش گفــت میخــام ول کنــم و بــرم قــم و
درس حــوزه یــا مدیریــت بخونــم .بابــاش هــر چنــد دکتــره و نماینــده اســت ،ولــی تــو فضــای غیرمتفکرانــۀ جامعــه مــا زندگــی میکنــه و
بیــش از ســطح تفکــر عــوام بــه چیــزی نمیتونســت توجــه کنــه .بنابرایــن ایــن کار پسرشــو خیلــی احمقانــه دونســت و بــه اون گفــت:
تــو معتبرتریــن دانشــگاه دنیــا داری درس میخونــی اونــم در باکالستریــن رشــته .دو روز دیگــه کــه برگــردی ایــران aیشــی اســتاد
دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا کلــی درآمــد و عــزت و احتــرام.

حاال چرا همچین تصمیمی گرفتی؟

گفــت :بابــا یــه روز کــه اینجــا از تنهایــی
دلــم گرفتــه بــود بــه فکــر فــرو رفتــم و
در احــوال هــم کالســیام کــه ظاهــرا نوابــغ
درجــه یــک دنیــا بــودن توجــه کــردم.
دیــدم همشــون یــا افغانــی هســتن یــا
ایرانــی ،یــا پاکســتانی ،یــا هنــدی و ...
و بــه طــور کلــی همشــون مــال ایــن
کشــورای اســتعمار زده هســتن.
از خودم پرسیدم

مگــه اینجــا بهتریــن دانشــگاه و ایــن
رشــته بهتریــن رشــته نیســت؟

پــس نابغههــای انگلیســی و اســرائیلی و
آمریکایــی کجــان؟ باالخــره همشــون کــه
خنــگ نیســتن و اونــا هــم چــار تــا نابغــه
دارن .رفتــم تحقیــق کــردم و فهمیــدم
چــه کاله گشــادی ســرم رفتــه .دیــدم اونــا
نابغههاشــونو میفرســتن تــو رشــتههایی
ـریت
ـریته تــا بتونــن بشـ ّ
کــه شــاهرگ بشـ ّ
رو چپــاول کنــن .نابغههــا رو میفرســتن
تــو رشــتههایی کــه بــرای ســختافزارها
و نرمافزارهــای بشــری  ،مثــل منابــع
انســانی نفتــی ،کشــاورزی ،معــادن ،نوابــغ
ادارات  ،شــهرداریها وزارتخونههــا
نظــام آموزشــی نیروهــای انتظامــی و...
حکــم وینــدوز رو داره تــا بتونــن همــۀ
اینهــا رو بــه بهتریــن وجــه بــا همدیگــه
هماهنــگ کنــن .نابغههــای اونــا در
رشــتههای علــوم انســانی مثــل فلســفه،
حقــوق مدیریــت ،جامعهشناســی ،یــا
کشــاورزی ،اقتصــاد و امثــال اینــا درس
میخونــن .اونجــا بــود کــه فهمیــدم
اونــا بــه مــن بــه چشــم یــه کارگــر فریــب
خــورده نــگاه میکنــن ،نــه دانشــمند
فرهیختــه .همونطــور کــه مــا اگــه لولــه
آب خونمــون بترکــه زنــگ میزنیــم لولــه
کــش بیــاد و طبــق نظــر مــا اتصــاالت لولــه
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رو تعمیــر کنــه ،اونــا میخــان ماهــواره و
موشــک پرتــاب کنــن زنــگ میزنــن کارگــر از
ایــران یــا چنــد تــا کشــور عقبمونــده بیــاد
و بــرای اونــا و زیــر نظــر و تحــت مدیریــت
اونــا موشــک هــوا کنــه .بــا ایــن تفــاوت کــه
ایــن کارگــر بــر خــاف لولهکــش بایــد حتمــا
نجــار و
نابغــه باشــه .و همونجــور کــه مــا ّ
بنــا رو تحویــل میگیریــم و دمشــو
کارگــر ّ
میبینیــم تــا کارمــون رو درســت و خــوب
انجــام بــده ،اونــا هــم کارگــرای نابغهشــون
رو تحویــل میگیــرن تــا کارشــون پیــش
بــره و بتونــن بــه هدفشــون برســن.
فهمیــدم کــه تــو کشــور اونــا رشــتههای
مهندســی و پزشــکی ارزش واقعــی در
نجــار البتــه
حــد ّ
بنــا و معمــار ســاختمون و ّ
یــه ذره بیشــتر دارن ولــی تــو کشــورای
اســتعمار زده ارزش علــوم رو جابجــا کــردن؛
رشــتههایی کــه ارزششــون برابــر ارزش
انســانه و اصــا موضوعشــون ســعادت
انســان و جامعــه اســت ،تــو کشــور مــا
خــوار شــده ولــی رشــتههای مهندســی و
تجربــی تــا عــرش خدایــی بــاال رفتــه .جالبــه
بدونیــن یهــود تنهــا  4درصــد جمعیــت
آمریــکا رو تشــکیل مــیده ،امــا   ٪70وکال
و حقوقدانــان ٪69 ،دکترهــا و  ٪77تجــار
ایــن کشــور ،یهــودی هســتن .یعنــی یــک
یهــودی بــه دنبــال کار غیــر مدیریتــی یــا
شــغل صرفــاً درآمــد زا نمــیره .بلکــه بــه
دنبــال کاریــه کــه بتونــه در جهــت غــارت
ملتهــا از اون اســتفاده کنــه .بــه عنــوان
نمونــه ،تنهــا  ٪2یهودیهــای آمریــکا،
تکنیســین یــا مهنــدس هســتن و تنهــا ٪1
از اونــا کشــاورزی میکنــن .ایــن آمــار رو
جارشــون
بــا آمــار وکال ،حقوقدانهــا و ُت ّ
مقایســه کنیــن( .آمارهــا بــر اســاس
کتاب«:آمریــکا مســتعمرۀ صهیونیســم»
نوشــتۀ صــاح دســوقی) یــه زمانــی یکــی از
رؤســای جمهــور ایــران در جمــع دانشــجویان
ایرانــی مقیــم اروپــا ســخنرانی کــرد و اونجــا
بــا افتخــار گفــت :مــا افتخــار میکنیــم کــه
چهــل درصــد دانشــمندان ناســا ،و بزرگتریــن
اســتادان دانشــگاه اروپــا ،ایرانــی هســتند
مــا افتخــار میکنیــم معتبرتریــن پزشــکان
اروپــا ،متخصصــان ایرانیانــد و ...

من تو دلم بهش گفتم :بدبخت !

تــو فکــر کــردی اون شــصت درصــد کــه

ایرانــی نیســتن  ،آمریکایــی هســتن ؟!!
اون شــصت درصــد هــم مــال چهــار تــا
کشــور بدبخــت اســتعمار زده هســتن
کــه مسؤولینشــون مثــل تــو نفهمــن و
نفهمیــدن چــه کالهــی سرشــون رفتــه
اون شــصت در صــد هــم مــال افغانســتان
و مالــزی و پاکســتان و ســوریه و عــراق
و چیــن و لبنــان و هســتن .نابغــۀ تــراز
اول آمریکایــی و انگلیســی و فرانســوی
و اســرائیلی هرگــز وقتــش رو تــو ایــن
رشــتهها تلــف نمیکنــه.
سیســتم مدیریتیشــون بــه گونــهای
طراحــی شــده کــه نابغــۀ اونــا بــه رشــتهای
بــره کــه شــاهرگ حیــات بشــریته ،نابغــۀ
ۀ
اونــا بــه رشــتهای میــره کــه بتونــه نابغــ 
مــا رو مثــل یــه بــرده بــه کار بــرا خــودش
وادار کنــه .
یــه زمانــی اروپــا و آمریــکا بــرای ســاخته
شــدن نیــاز بــه بردههایــی داشــت کــه
کارهــای بدنــی خیلــی ســخت رو انجــام
بــدن .بــا کشــتی حملــه کــردن بــه آفریقــا و
کشــتن و غــارت کــردن؛ زنهــای بیچارشــون
رو کشــتن و مردهــای سیاهپوســت رو از
بچــه هفــت تــا هشــت ســاله تــا پیرمــرد
هفتــاد ســاله رو بــار کشــتی کــردن و آوردن
بــه اروپــا و آمریــکا تــا براشــون بردگــی
کنن .حتــی بــه بیمــار و الغــر و ضعیفــش
هــم رحــم نکــردن ،چــون نیــروی کار بســیار
زیــادی میخاســتن.
امــروز هــم اروپــا و آمریــکا بــرای ســاخته
شــدن نیــاز به بــرده داره .منتها نه اون بردۀ
سیاهپوســت دیــروزی کــه کارهــای بدنــی
طاقتفرســا انجــام بــده؛ بــردۀ امــروزی بایــد
نابغــه باشــه تــا بتونــه موشــک و ماهــواره و
رادار و تجهیــزات پزشــکی عجیــب غریــب
بســازه .بــردۀ دیــروز رو بــه زور بــا کشــتی بــار
مــیزدن و میبــردن ،امــا بــردۀ امــروز رو بــا
برنامـهای بــه نــام المپیــاد ریاضــی و زیســت
و شــیمی و نجــوم شناســایی میکنــن و
میبــرن؛ و جالبــه کــه اونــا نیســتن کــه ایــن
بــرده رو میبــرن بلکــه سیســتم بــه گونـهای
بــرا کشــورهای اســتعمار زده طراحــی شــده
کــه ایــن بــرده علمــی کــه آموختــه رو در
کشــور خــودش کامــا بــه درد نخــور میبینــه
و خــودش بــه التمــاس میفتــه کــه پذیــرش
بگیــره بــرای اروپــا و آمریــکا .اینکــه:
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 چرا نابغۀ ما علمش رو در این کشور به درد نخور میبینه؟ چرا نابغۀ ما راحت دور میخوره و به جای درست کردن مملکت خودش ،میره برا آمریکا کار میکنه؟ چرا تو این مملکت ،نابغه به اندازۀ قارچ و شلغم ارزش نداره؟ چــرا بــر خــاف اروپــا و آمریــکا ،علــوم انســانی در کشــور مــا خــوار شــده و علــوم تجربــی و فنــی مهندســی تــاعــرش خدایــی بــاال رفتــه؟
 چــرا مــا بــا وجــود داشــتن عالیتریــن منابــع کشــاورزی و نفتــی و معــادن اینقــدر بدبختــی و تــورم و گرونــیو دزدی داریــم؟

اینهــا و دههــا ســؤال دیگــه هســت کــه بحــث دربارشــون
مجالــی وســیعتر از ایــن میخــواد.
آقــا رضــا امیرخانــی در کتــاب بســیار زیبــای «نشــت نشــا» بــه
بخشــی از ایــن ســؤاالت پاســخ داده.
دلمــون خوشــه کــه دانشــگاه شــریف مــا یکــی از بهتریــن
دانشــگاههای دنیاســت؛ غافــل از اینکــه دانشــگاه شــریف مــا
شــعبهای از دانشــگاههای آمریکاســت کــه بــا هزینــۀ بیــت
المــال مســلمین ،نوابــغ مملکــت رو تربیــت میکنیــم بــرای
خدمــت بــه آمریــکا .نــود درصــد تاپهــای دانشــگاه شــریف
بعــد از اتمــام دوره لیســانس پذیــرش میگیــرن بــرا اونــور و
دیگــه بــر نمیگــردن.
بــه خاطــر فرهنــگ قناعــت و صرفهجویــی و بیتکلفــی در غــرب
اســتفاده از لبــاس کهنــه (البتــه تمیــز) یــا لباســی کــه چنــد
ســال پوشــیده و کوچیکــش شــده و کفــش و کیــف کهنــه در
فرهنــگ غربــی کســر شــأن و زشــت نیســت .از طرفــی وقتــی
جــوون ایرانــی دچــار ذلــت ملــی و اعتقــادی شــد و احســاس بــی
هویتــی کــرد ،دلــش میخــاد شــبیه غربیــا بشــه .امــا متأســفانه
همــش ادا در میــاره بــدون هیــچ پشــتوانۀ فلســفی و منطقــی.
میبینیــم در پاســاژهای بــاال شــهر ،شــلوار و کیــف پــاره بــا
گرونتریــن قیمتهــا در شــیکترین ویترینهــا قــرار داده
میشــه و جــوون ایرانــی هزینــۀ بســیار هنگفتــی رو بــرا خریــد
اون مــیده؛ شــلوار پــاره یــا لبــاس کوتــاه میپوشــه و کیــف
پــاره یــا کیفــی کــه بــا نــخ گونــی ســاخته شــده دســتش
میگیــره تــا شــبیه جــوون غربــی بشــه !!!!!!
غافــل از اینکــه مشــابه طــرز تفکــر و فرهنــگ جــوون و نوجــوون
غربــی در فرهنــگ مــا میشــه ایــن جوجــه طلبههــای بــا نمکــی
کــه یــه لبــاس ســفید نخــی و شــلوار ســاده میپوشــن و نعلیــن
(کفشــی شــبیه دمپایــی کــه قدیــم در میــان طلبههــا و علمــا
ـذر خــان» شــهر
رواج زیــادی داشــت .اگــر گذرتــون بــه بــازار «گـ ِ
قــم افتــاد ایــن کفــش رو در ویتریــن مغازههــای البســۀ
روحانیــون میبینین)بــه پــا میکنــن

یــه کیــف پارچ ـهای ســاده دارن و از قیــد صدهــا اعتبــار پــوچ و
مســخرۀ جامعــه آزادن نــه ایــن جــوون سوســول کــه ماهیانــه
چنــد تومــن خــرج ادا و مــد میکنــه .ایــن طراحــی در آمــوزش
پــرورش نتیجــۀ تولیــد علــم دانشــمندان علــوم انســانی در غربــه
کــه قبــا گفتیــم همــۀ اینهــا از نخبــگان و طــراز اولهــا هســتن
نــه ضعیفهــا و از هم ـه جــا موندههــا .در ایــن شــرایط جامعــه
شــناس و روانشــناس اروپایــی کــه اونــم از نوابغــه و حقیقتــا بــا
تحقیقهــای میدانــی گســترده بــه تولیــد علــم میپــردازه ،میــاد
کتــاب مینویســه و میگــه والدیــن نبایــد بچههــا رو مجبــور
کنــن بــه چیــزی والدیــن بایــد بچههــا رو آزاد بگــذارن؛ والدیــن
بایــد در انتخــاب دوســت و خریــد بــه بچــه آزادی بــدن؛ بچـه بایــد
از خــودش پــول داشــته باشــه و …
راست هم میگه.
وقتــی نظــام آمــوزش پرورششــون آنچنــان هوشــمند و دقیــق
طراحــی شــده کــه بچــه در صــورت آزاد بــودن ،بــر اســاس مبانــی
معرفــت شــناختی و اقتصــادی و فرهنگــی حکومــت غــرب تربیــت
میشــه ،پــس نبایــد والدیــن در ایــن طراحــی هوشــمند فراتــر از
وظیفــۀ خودشــون دخالــت کنــن.
دانشــجوی جامعــه شناســی و روانشناســی ایرانــی کــه غالبــاً از
ســطح اســتعدادی نخب ـۀ جامعــه نیســت (چــون تــو کشــور مــا
علــوم انســانی خــوار و َپســته و نخبــگان بــه رشــتههای فنــی و
پزشــکی میــرن) ،درس میخونــه و درس میخونــه تــا دکتراشــو
میگیــره و میشــه اســتاد دانشــگاه .کتابهایــی کــه خونــده
همــه مــال غربیهاســت و چــون خــودش فکــر خــاق و تولیــد
کننــده نــداره ،نهایــت کاری کــه میتونــه بکنــه ترجمــه اســت.
همیــن آقــا میــاد تــو تلویزیــون و حــرف جامعــه شــناس غربــی
رو بــدون توجــه بــه مبنــا و شــبکهای کــه ایــن حــرف تــوش زده
شــده،تکــرار میکنــه و میگــه :بچــه بایــد آزاد باشــه و والدیــن و
مســؤولین مدرســه اصــا نبایــد در کار بچــه دخالــت کنــن ،کســی
حــق نــداره بچــه رو تنبیــه کنــه و اگــه معلــم مدرســه بچــهای
رو تنبیــه کــرد ،ازش شــکایت کنیــن و پدرشــو در بیاریــن ،بچــه
خــودش میفهمــه و ...
در نتیجــه پــس از گذشــت یــک دهــه میبینــی خروجیهــای
ــر
پــرور
ایــن سیســتم یــه مشــت جــوون بــی عرضــۀ تــن
متکب ِ
ِ
ّ
مصرفگــرا میشــن کــه گوششــون بــه حــرف هیــچ منطقــی
بدهــکار نیســت و روز بــه روز پســت تــر میشــن.
تمــام ایــن اتفاقــات خــوب در غــرب و ایــن اتفاقــات بــد در
مملکــت مــا مــال اینــه کــه علــوم انســانی در اروپــا روز بــه روز
تولیــد و بازفــرآوری میشــه و بســیار پیشرفتهســت و در کشــور
مــا ترجمــه میشــه و بســیار ضعیــف و ناکارآمــده.
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