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دوباره رسیدیم به روز کتابخوانی و احتماال باید شاهد
خواندنکلیمطلبدرموردسرانهپایینمطالعهدرایران
و مقایسه آن با کشورهای دیگر باشیم .اگر از اینهمه غر
در این زمینه خسته شدهاید ،خوشحال باشید چون ما
برایتان برنامه ویژهای داریم و میخواهیم شما را برای
توحسابیراهنمایی
داشتنیک کتابخانهخانگیدرس 
کنیم .البته نکاتی که در ادامه گفته میشود ،حرفهای
کلیاستکهدرعلمکتابداریهمبهآناشارهشدهاست
ولی باز هم هر فرد باید این نکات را بهصورت اختصاصی
برای خودش شخصیسازی و اجرا کند.

یک راهنمای درستوحسابی برای داشتن یک کتابخانه خانگی در روز کتاب و کتابخوانی

طرح :علی معصوم بیگی/شهرآرا

چه بخریم؟ چه نخریم؟
کتابخانههای شخصی عموما خیلی بزرگ نیستند و
نمیتوان کتابهای متعددی داخل آنها گذاشت.
ازطرفدیگر باتوجه به تعداد کتابهای چاپشده،
داشتن یک کتابخانه شخصی کامل ،تقریبا غیرممکن
اســت .پــس بــرای کتابخانه شخصی خــود ســراغ
کتابهایی مثل رمانها که تنوع بسیار زیادی دارند و
نیازی به دوباره خواندن آنها نیست ،نروید؛ چراکه این
کتابها فقط کتابخانه شخصی شما را شلوغ میکنند.
اینگونه کتابها را میتوانید از کتابخانههای عمومی
به امانت بگیرید ،البته در بین رما نها ،کتا بهای
ماندگار را باید استثنا بگیرید .رمانهایی که خواندن
چندبارهشان هم لذتبخش است .بعضی از کتابها
هستند که باید بهصورت مــداوم به آ نهــا مراجعه
کرد .کتا بهایی که در زندگی شخصی کاربردهای
مختلفی دارند ،مثل کتاب روانشناسی دینی یا کتاب
سبک زندگی و یا کتابهای دینی و تربیت فرزندان که
معموال خانمها از آنها استقبال میکنند ،نیاز هست
که هرازچندگاهی دوبــاره مطالعه شوند و وجود این
کتابهادرکتابخانههایشخصیمیتواندمفیدباشد.
فرهنگنامه لغت فارسی و انگلیسی برای کتابخانههای
شخصی از اهمیت باالیی برخوردار است .افرادی
کــه اهــل مطالعه یــا نوشتن هستند میدانند که
وجــود این کتا بها یکی از الزامات کتابخانههای
شخصی محسوب میشود .البته امــروزه اینترنت
جای این کتا بها را گرفته است و شما میتوانید با
جستوجویی ســاده بهمعنای واژه موردنظر دست
پیدا کنید .با اینحال ما به شما داشتن فرهنگنامه
در کتابخانه شخصیتان را توصیه میکنیم .سعی
کنید د ر کتابخا نهها ی شخصی ا ز کتا بها ی
چندجلدی استفاده نکنید .سراغ کتابهایی بروید
که نمونه تکجلدی آنها موجود است؛ مثال خالصه
تفسیرالمیزان یا تفسیر نمونه را میتوانید در میان
کتا بهای کتابخانه شخصی خود داشته باشید و
یا مثال بهتر است یک کتاب در مورد زندگی همه انبیا
داشته باشید تا اینکه در مورد هریک از آنها چندین

قرار بگیرد .درضمن منطقی این است که کتابهای
سنگینتر مثل کتا بهای مرجع را در قفسههای
پایینتر و کتا بهای سبکتر را در قفسههای باالتر
بگذارید .اینگونه ،کتابخانهتان ایمنی بیشتری دارد.

کتاب خریداری کنید .بهتر است یکجلد نهجالبالغه
هم داشته باشید .نمونه این کتابها بهراحتی در بازار
کتاب پیدا میشود.
دستهبندی کتابها
شما میتوانید مثل کتابخانههای عمومی بهصورت
حرفهای کتابهای خود را داخل قفسههای کتابخانه
شخصی خود قرار دهید .کتا بها در کتابخانههای
عمومی به ۱۰رده موضوعی تقسیم میشوند و این
۱ ۰رده خــود زیرمجموعههایی دارنــد .بــرای مثال
در بخش ادبیات ،زیرمجموعههایی مثل ادبیات
معاصر و شعر وجــود دارد .خود این زیرمجموعهها
براساس انتشارات و نویسندهها بهترتیب حروف الفبا
دستهبندی میشوند .اما ا زآنجاکه کتابخانههای
شخصی کوچک هستند ،نیازی به این دستهبندیها
وجود ندارد .شما میتوانید براساس ۱۰رده موضوعی
اصلی ،کتا بهای خود را در کتابخانه دستهبندی
کنید .اگر هم این کار را نکردید ،با شناختن این ردهها
در کتابخانههای عمومی میتوانید راحتتر کتاب
موردنظرتان را پیدا کنید.
 :۰۰۰ایــنرده مخصوص کتا بهای کلیات مثل
کتابهای مرجع است.
 :۱۰۰ایـــنرده بــرای مشخص کــردن کتا بهای

روا نشناسی استفاده میشود .کتا بهایی مثل
تربیت فرزندان هم در این رده قرار میگیرند.
 :۲۰۰این رده برای کتابهای دینی و مذهبی درنظر
گرفته شده است .هرگونه کتابی مخصوص هر دین و
مذهبی که باشد در این رده قرار میگیرد.
 :۳۰۰این رده مخصوص کتابهای علوماجتماعی
است .کتابهای رشته حقوق و ارتباطات بهترینمثال
برای این رده خواهد بود.
 :۴۰۰رد های اســت که کتا بهای آمــوزش زبان
در آن قرار میگیرند .کتا بهای مربوط به آموزش
زبانها ،لهجهها و گویشهای مختلف در این رده قرار
میگیرند.
 :۵۰۰برای علوم محض درنظر گرفته شده است،
مثل کتابهای آموزش ریاضی ،فیزیک و درسهای
پایه.
 :۶۰۰این رده مخصوص کتابهای علوم کاربردی
است ،مثل کتابهای مخصوص رشتههای مهندسی.
 :۷۰۰این رده مخصوص کتا بهای هنر و ورزش
است.
 :۸۰۰جــزو رد ههــای محبوب محسوب میشود
و کتا بهای ادبیات را داخــل خود جای میدهد.
کتابهای ادبیات بخشها و زیرمجموعههای فراوانی
دارنــد .شما هم میتوانید ایــن بخش از کتابخانه

شخصی خود را براساس زیرمجموعهها دستهبندی
کنید.
 :۹۰۰کتابهای تاریخی و جغرافیایی در این رده قرار
میگیرند .تمامی کتابهایی که درباره ادوار مختلف
تاریخ نوشته شده و کتابهای جغرافیایی ،مخصوص
این رده هستند .کتابهایی که در مورد دفاعمقدس
نوشته شدهاند هم در این رده قرار دارند.
قفسهسازی
وقتی میخواهید کتابخانه خریداری کنید یا بسازید
به تعداد قفسهها و طول و عرض و ارتفاع هر قفسه
توجه کنید .همه کتابها قطع یکسانی ندارند .ارتفاع
هرقفسه را متناسب با کتابهای بزرگ تعیین کنید.
دقت داشته باشید که طول و عرض کتابخانه باید در
مقیاسی مشخص از فضایی که کتابخانه در آن است
باشد .شاید طولوعرض زیادی را نتوانید به کتابخانه
اختصاص دهید اما از ارتفاع میتوانید استفاده
بهینه کنید .بهعنوانمثال کتابهای دینی ،مرجع و
دایرةالمعارفها کتابهایی با ارتفاع زیاد هستند که
در قفسههای معمولی نمیتوان آنها را نگهداری کرد،
بنابراین بسته بهنوع نیازتان تا جاییکه میشود ارتفاع
کتابخانهتان را باال در نظر بگیرید تا فضای مناسبی
برای جایگذاری هر چه بیشتر کتابها در اختیارتان

زیبا جلوه دهید
این نکته به درد کتابخانههای بزرگ خانگی نمیخورد
و برای کتابخانههای کوچک است .اگر کتابهایتان
محدود است و خیلی نظم و ترتیب موضوعی آن برایتان
اهمیتی ندارد ،بهتر است کتابها را طوری بچینید
که طیف رنگی ایجاد کنند .اگر هم کتابهای قطورتر
را اول بگذارید و کتابهای نازکتر را جلوتر قرار دهید
نمای بهتری در کتابخانهتان خواهید داشت .رعایت
بزرگ و کوچکی کتابها هم که دیگر نیازی به گفتن
ندارد .اگر کتابخانهتان فضای مرده یا فضاهای خالی
دارد حتما برای خارج شدن آن از یکدستی از قاب
عکسهای زیبا ،تصاویر مناظر ،دانشمندان و عالمان
یا سایر وسایل تزئینی مانند مجسمهها و عروسکهای
کوچک و بزرگ استفاده کنید .اینکار کتابخانه شما را
زیبا میکند .مبارک باشد! حاال میتوانید از داشتن
یک کتابخانه زیبا ،جــادار و د رعینحال ساده لذت
ببرید.
گردگیری کتابها
معموال کتا بهای داخــل کتابخانههای شخصی
خیلی زودتــر نیاز به نظافت و گرفتن گردوغبار پیدا
میکنند ،چون کمتر به این کتابها مراجعه میشود.
کار گردگیری و نظافت کتابخانه شخصی چندان
سخت نیست و خیلی راحــت انجام میشود .برای
اینکار باید ابتدا سراغ قفسههای باالیی کتابخانه
بروید ،کتا بهای آ نها را از جایشان خارج کنید و
سطح کتابخانه را با پارچه تمیز و کمی نمدار تمیز
کنید ،بعد همانطور کتابها را سرجایشان برگردانید.
اگر برایتان مقدور نیست کتابها را از جایشان خارج
کنید ،میتوانید تنها با استفاده از فرچههای مخصوص
گردگیری ،روی کتا بها و فضای خالی قفسهها را
نظافت کنید .برای نظافت کتابهایی که جلد چرمی
یا مشمعی دارنــد میتوانید از واکسها و کرمهای
مخصوص بهره ببرید و آنها را جال دهید .پس از آنکه
به آنها واکس زدید با یک تکه پارچه ،چربی اضافه
و باقیمانده روی جلد را بگیرید و آن را سرجایش
قرار دهید.
با این روشها کتابها جان دوبــاره میگیرند و عمر
بیشتری میکنند .اگر از دستمال نمدار برای تمیز
کردن جلد کتابها یا سطح قفسهها استفاده میکنید،
حتما پس از آن ،از یک تکه دستمال خشک برای رفع
رطوبت باقیمانده بهره ببرید.

ترس یکی از واکنشهای غیرارادی است که از دیرباز
با انسان همراه بوده است .ترس یک واکنش بهشدت
پیچیده و بنیادی است که هدف آن محافظت از
موجودات زنده در مقابل تهدیدهایی علیه وجود
آ نهــا اســت .تجربه برانگیختگی در طول تــرس را
میتوان در شرایط مثبت هم تجربه کرد.
ترس یک حس دیوانگی و حوا سپرتی را بهدنبال
دارد که میتواند یک تجربه مثبت باشد .وقتی یک
اتفاق ترسناک رخ میدهد ،فرد در حالت هشدار
شدید قرار دارد و تحتتأثیر مسائل دیگری که ممکن
است در ذهن او باشند ،قرار نمیگیرد .عالوهبراین،

وقتی شخص این اتفاقات وحشتناک را همراه با
اشخاص زندگی خود تجربه میکند ،به این نتیجه
میرسد که این احساسات میتوانند از یک دید
مثبت ،مسری باشند .انسان یک موجود اجتماعی و
قادر به یادگیری از دیگری است .پس وقتی شخص
در خانه دوستا ن احضار رو ح میبیند ،واکنش او
خیلی سریع از جیغ زدن به خندیدن تبدیل میشود،
د رنتیجه از نظر اجتماعی میتواند ایــن رفتار را
بهسرعت تشخیص دهد و این رفتار بر او اثر مثبتی
داشته باشد.
البته باید بهخاطر داشــت که هرکسی شخصیت

محبوبه امیری مقدم

بازکردنیخ
خوراکیهایمنجمد

ازبین بردن لک ناشی از زنگزدگی :اثر زنگ
فلزات ،بهویژه رگههای فلزی بر روی لباس را
میتوان با لیموترش از بین برد .لیموترش را از
وسط به دونیم کنید و آن را روی لک مدنظر
فشار دهید تا آب آن روی لک زنگزدگی
بریزد .سپس یک الیه نمک روی آن ریخته و
لباس را در مقابل آفتاب آویزان کنید.
چطور مانع از کپکزدن مربا شویم؟ یکی از
دالیل کپکزدن مربا آن است که بهطور کامل
پخته نشده است .اگر مربای شما کپک زده
یک الیه از روی آن را با قاشق بردارید و بقیه
مربا را دوبــاره بپزید .درضمن ،هنگام تهیه
مربا از قاشق چوبی استفاده کنید.
یخچال را کجا بگذاریم؟ هرگز یخچال را در
نزدیکی اجاق گاز یا آبگرمکن قرار ندهید ،زیرا
حــرارت ناشی از پختوپز اجــاق گــاز و یا
آبگرمکن ،باعث کاهش عمر دستگاه
میشود .درضمن ،محل استقرار یخچال هم
باید بین  15تا 20سانتیمتر از دیوار فاصله
داشته باشد.
راه مناسب بــرای بازکردن یخ مواد
منجمدشده :برای آبکردن یخ موادخوراکی
منجمدشده ،آ نها را در یخچال بگذارید.
ای ـنکــار افــزو نبــر اینکه بــاعــث میشود
موادغذایی باسرعت کمتری از حالت انجماد
خارج شود ،در انــرژی مصرفی یخچال هم
صرفهجویی میکند.
جداکردن برچسب روی شیشه با سرکه:
سرکه یکی از مایعاتی است که کاربردهای
بسیاری در خانهداری و نظافت منزل دارد.
یکی از کاربردهای مهم سرکه ،جداکردن
برچسبهای روی شیشه اســت .بــرای
اینکار قدری سرکه روی برچسب بریزید و
بگذارید به همان حالت 5دقیقهای بماند.
بعد با دستمالی پاک ،خیلی ساده برچسب
کاغذی و چسب زیر آن را از روی شیشه تمیز
کنید .با استفاده از اینروش دیگر اثری از
چــســب بــــرروی شیشه بــاقــی نخواهد
ماند.

الو دکتر

تجربه این حس مشترک انسانی برای برخی خوشایند است

لذت ترسیدن !

فوت و فن

دکتر غالمرضا غیور*

متفاوت و درک منحصربهفردی از یک رویداد ترسناک
یا لذ تبخش دارد .گذشته از تمام نکات جذاب،
سطوح ناهنجاری ترس و خشم میتوانند منجربه
پریشانی و اختالل در عملکرد شوند و توانایی فرد
برای موفقیت و لذت از زندگی را محدود کنند.
تقریبا از هر 4نفر یک نفر ،شکلی از اختالل اضطراب
را در طول زندگی خود تجربه میکند و تقریبا ۸درصد
هم اختالل استرس آسیبزا را تجربه میکنند .اگر
شخصی یک تجربه ترس را بسیار واقعی قلمداد
کند ،حس واکنش به ترس شدید ممکن است در این
موقعیت بر حس کنترل او غلبه کند.

تغذیه در غلبه مزاج بلغم

سن چاقی

چتر جوانی

نور آبی

فایده کره حیوانی

مطالعات کشوری و جهانی نشان داده است ،حیاتیترین و بحرانیترین
زمان در بروز چاقی سنین بین  6تا 9سالگی است .اگر فردی در این سنین
مبتال به چاقی شد احتمال چاق ماندنش در سنین بلوغ و بزرگسالی،
بیشتر است.
برای تشخیص چاقی و اضافهوزن در بزرگساالن معیاری تحتعنوان
«نمایه توده بدنی» وجود دارد که اعــدادی شامل اضافهوزن ،چاقی
و الغــری با استفاده از آن تعیین میشود .اما در رابطه با کودکان،
این موضوع کمی متفاوت اســت؛ چراکه قد و وزن کودکان د رحا ل
تغییر است.
تغییر در شیوه زندگی بشر یکی از عوامل اصلی شیوع چاقی درمیان
مــردم بهخصوص در کودکان اســت؛ چراکه ُبعد خانوار کمتر شده،
د رنتیجه فرزندان مراقبتهای ویــژهای از سوی والدین میگیرند.
همچنین دسترسی آنها به خوراکیهای پرکالری نسبتبه قبل بسیار
بیشتر شده است .فضای زندگی کودکان در مدرسه و خانه محدودشده،
بهعبارتی بیتحرکی در کودکان امروزی زیاد مشاهده میشود .یکی از
اشتباهاتی هم که از سوی والدین رخ میدهد ،دادن خوراکی به کودک
در حین تماشای تلویزیون است.
اگــر فــردی در سنین کودکی و نوجوانی مبتال به چاقی باشد بروز
بیماریهای غیرواگیر در او تسریع میشود .ممکن است فرد بهجای
اینکه باید در 40سالگی دیابت میگرفت ،در 20سالگی به این بیماری
مبتال شود.

محققان دانشگاه پنسیلوانیا در بررسیهای
خود متوجه شدند مقادیر باالیی از 2نوع
آنتیاکسیدن در قــارچ وجــود دارد که در
مقابله با پیری نقش مؤثری دارنــد و خبر
خــوب ایــن اســت که ایــن ترکیبات با قرار
گرفتن در معرض حرارت حفظ میشوند،
پس فرقی نــدارد که چگونه از آن استفاده
کنید .یکی از اتفاقاتی که با افزایش سن در
بدن رخ میدهد ،فعال شدن رادیکالهای
آزاد اســت .با افــزایــش سن میزان آ نها
افزایش یافته و بیماریهایی نظیر سرطان،
بیماریهای قلبی و عروقی و آلزایمر ایجاد
میشوند .رساندن آنتیاکسیدانها به بدن
میتواند در مهار این بیماریها کمک قابل
توجهی کند و هیچ منبعی بهتر از قارچ برای
دستیابی به این مواد وجود ندارد .محققان
اعالم کردهاند که بهصورت میانگین مصرف
روزانه 5عدد قارچ میتواند نقش بسزایی در
جلوگیری از ابتال به بیمار یهای عصبی
نظیر پارکینسون داشته باشد و تفاوتی هم
بین انواع قارچ وجود ندارد.

پیش از این دانشمندان تحقیقاتی را در
مورد مزایای نور آبی و از جمله نقش آن
در کشتن باکتر یها ،کمک به کنترل
برخی بیمار یهای پوستی و ...انجام
داده بودند .اکنون پژوهشگران اسپانیایی
میگویند نور آبی مزایای دیگری هم دارد
و افراد بعد از تجربه شرایط روانی نامناسب
و فشار و اضطراب میتوانند با قرار گرفتن
در معرض تابش نور آبی به شرایط بهتری
دست یابند.
آنان میگویند فشارهای روانی کوتاهمدت
که در اثــر روابــط با اشخاص در اجتماع
بهوجود میآید ،بدینشیوه قابلکاهش
اســت .بهعنوا نمثال اگــر فــردی دچار
فشار عصبی شود میتواند با پناه بردن به
نور آبی تاحدی از بار این فشار و استرس
رهــا شــود .سالمت شرکتکنندگان در
تحقیق ،پس ازتنش عصبی و قرارگرفتن
در معرض تابش نور آبی بهمدت ۱۰دقیقه
بهبود یافته و وضعیت مغز و قلب آ نها
بهتر شد.

برخالف سا لهای گذشته که بنا بر این بود که کره حیوانی از برنامه
غذایی حذف شود ،تازگیها بهواسطه تحقیقات جدید ،کره حیوانی
دوباره به گروه غذاهای سالم افزوده شده است .کره حیوانی غنی از
ویتامینهای حلشونده در چربی است ،ازجمله ویتامین  Aو  Eو .K2
 K2تأثیرات قدرتمند و مفیدی دارد .این ماده در سوختوساز کلسیم
دخالت دارد و مصرف کم آن میتواند با بیماریهای بسیار جدی مرتبط
باشد .از جمله آنها میتوان به بیماریهای قلبی و عروقی ،سرطان و
پوکی استخوان اشاره کرد .لبنیاتی که از شیر گاو گرفته شدهاند ،حاوی
ویتامین  K2هستند.
کره حیوانی در مقایسه با نوع گیاهی (مارگارین) خطر حمله قبلی را
کاهش میدهد .کره حیوانی با خطر کمتر چاقی همراه است .مقاالت
تغذیه اغلب توصیه میکنند که محصوالت لبنی کمچرب استفاده
کنیم .اما باوجود کالری باالتر ،خــوردن محصوالت لبنی با چربی
زیاد با چاق شدن همراه نیست .در حقیقت با مرور برخی تحقیقات،
اثــرات مثبت مصرف باالی چربیهای لبنی بر چاقی ،بیمار یهای
قلبی عروقی و سایر اختالالت متابولیکی آشکار میشود .در پایان
باید تکرار کنیم برخالف تفکرات رایــج ،کره حیوانی غذای سالمی
است .مصرف اندک تا معتدل آن نهفقط تأثیر بدی ندارد ،بلکه فوایدی
هم دارد .ولی مثل همه غذاهای دیگر نباید زیــاد هروی کنید .البته
کره حیوانی به انــدازه روغن زیتون مفید نیست ،ولی بعد از آن قرار
میگیرد.

شهروند :سالم من غلبه بلغم در مزاجم
دارم .موهایم ریخته و چاقی موضعی دارم.
میخواستم کمکم کنید موهایم دوباره رشد
کند .آیا داروی گیاهی خاصی وجود دارد که
تهیه کنم تا بلغم از بدنم کم بشود؟
برای حفظ سالمتی باید در بدن اخالط را
به تعادل نگه داشت ،یعنی برای نگهداری
آنها باید اخالط (صفرا ،سودا ،بلغم ،دم) را
تقویت کرد.
بــرای تقویت هــر کــدام الزم اســت غــذای
مــخــصــوص هــمــان مـــاده یــا خــلــط را به
بــدن رســانــد .همچنین باید رو شهــای
دیــگــر مــانــنــد تــحــرک و خــــواب را نیز
اصالح کرد.
هرگاه یک یا چندماده در بدن افزایش پیدا
کند ،موجب بروز بیماری میشود .برای
درمان آن بیماری باید آن ماده را کاهش داد
و برای کاهش ماده اضافی باید از ضد آن
استفاده کرد.
مجموعه عوامل متعددی باعث میشود
مزاج بهسوی غلبه بلغم کشیده شود .عالیم
شایع غلبه بلغم خلط پشت گلو ،سردی
دستوپا ،گوشهگیری ،بیحوصلگی و افکار
منفی ،ریزش مو ،پژمردگی بدن ،بهویژه
پوست ،سرمایی بــودن ،ضعف حافظه،
ضعف چشم ،ضعف گوش و غالب دردهای
پیری ،چاقی و بیتحرکی و فرامو شکاری
است.
اینکه گفتید دچــار غلبه بلغم هستید
نمیتوان بــدون معاینه ،گرفتن نبض و
شر ححال مطمئن شد و باید به متخصص
مراجعه کنید.
اما توصیه کلی من برای کاهش بلغم این
است که چون افــراد بلغمی از نفخ معده
و ســـردی ســـردل رنــج مـیبــرنــد ،مصرف
ســردی و غــذاهــای سنگین مانند قــارچ،
ماکارونی ،الزانیا و فستفودها را کمتر
کنید.
اگر ریزش موی شما جلوی سر و توأم با چربی
سر است بهتر است بعد از هروعده غذایی
کمی رب انار شیرین خانگی سفت بخورید.
ایــن کــار باعث بستهشدن دهــانــه معده
میشود .همچنین الزم است روزها بهجای
آب ،سکنجبین بنوشید .اگر سکنجبین
خانگی نداشتید همان انــواع بــازاری هم
مؤثر خواهد بود.
* متخصص طب سنتی

