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 انسانيت بر فراز ني
دهي اما در  ها ناله سر مي يكه همواره از جداي !م بر تو اي نيسال

آيات نور تالوت كردي. دريغا كه كربال از وصال سرودي و در كوفه 
كوردالن و تاريك ضميراني بودند كه گوش جانشان با  نتشنوندگا

كه همهه انسهانيت را در    !نجواهاي ابليس پر شده بود. سالم بر تو
رفتي تا در هياهوي سر گ مهمي از تاريخ چون تاج افتخار بر لحظه

كه با  !ني ها دور نماند. سالم بر تو اي توزان از ديده جاهالن و كينه
هاي كوفهه و شهام دور افتخهار زدي تها      تاج گرانبهايت در كوچه

همگان بدانند اگر مردانگي و ايثار و ايمان نهايتي داشته باشد، تنها 
 كند. فراز تو نورافشاني مي تنها متعلق به خورشيدي است كه از و

مكتب و يك اعتقاد اسهت و   ( يك فرد نيست بلكه يك:حسين )
ار فراتهر از  زميني به بزرگي جهان. پس عاشورا هم بسهي  كربال هم

ههاي   ييك روز است و سري كه بر نيزه شد، خالصه همهه ويگگه  
پس محصور كردن واقعه عظيم كربال در قالب تنه    .انساني است

  به بشريت است. اگر ههر سهال بها فهرا    روز و زمان و مكان، ظلم 
رسيدن ماه محرم، محافل عزاداري كربال در نهايت شور و شهعور  
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گويا واقعه كربال تازه رخ داده اسهت،  شود به طوري كه  برگزار مي
ها خوردنهد،   كه خون دل حاصل همت شيفتگان حق و عدالت است

چه بسيار شهيد دادند تا اين سنت زنده و پاينهده بمانهد. در ايهن    
ميان، وظيفه ما شيعيان هم اين است كه با مطالعه فلسفه آفهرينش  

ههاي   لقال صحيح و بدون تحريف آن به نسحماسه كربال براي انت
 آينده تالش كنيم.

 «سپيدار»

 ص در قرآن
آيه است. سهوره ص در   11در مكه نازل شده و داراي  ص سوره

زيهادي   مطالبش شباهت ي براي سوره صافات است وحقيقت مكمل
است و بهه   «ص»صافات دارد. كلمه اول اين سوره سوره مطالب با

 سوره ص ناميده شده است. همين مناسبت به نام
( 9م )ين سوره در روايتي از پيهامبر گرامهي اسهال   در فضيلت ا

آمده است: كسي كه سوره ص را بخواند، به اندازه هر كوهي كهه  
و از آلوده شهدن و   خدا مسخر داود فرموده بود، حسنه به او عطا

 شود. حفظ مي هو كبير هصغير انصرار بر گناها
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( چنهين آمهده: كسهي كهه     :در حديث ديگري از امام باقر )
ر از قد آن را در شب جمعه بخواند، از خير دنيا و آخرت،ص  سوره

جز پيهامبران   كس شود كه به هيچ سوي خداوند به او بخشيده مي
از  اعضهايي و و و خهدا ا  عطها نشهده   مرسل و فرشتگان مقهرب 

كنهد حتهي    رد عالقه او هستند، وارد بهشت ميمو كه اش خانواده
 خدمتگزاري كه به او خدمت كرده است.

 شب وصال
 دُردانه خلقت، گل زهرا چه غريب است

 ب استهبه دنبال حبيامشب ز سر شوق،
 معشوق ندا داده كه لب تشنه دهد جان

 شكيب است اي دل خويشنّق به تمهعاش
 تهجاني كه در آن شوق وصال ملكوتيس

 ارف فرزانه عجيب استهماندن به تن ع
 است ا همه دونهده او ظاهر دنيهدر دي

 رود و فريب استارزش و مط آلوده و بي
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 نيست داهق خهپيمودن راهي كه در آن عش
 چه نصيب است جز بردگي و حسرت و خُسران،

 يهو بنوشهادت كه نميري چهت شههديسهشه
 ب استهد طبيهداونهي كه خهد حقهدر مشه

 «وطنخواه ...فضل»

 وسيله آزمايش
و به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده كنيد. همه سجده كردند، بهه  »

يس كه گفت: آيا براي كسي سجده كهنم كهه او را از گ هل    جز ابل
اگر مهرا تها    ؟اي بگو چرا اين را بر من برتري دادهبه من  آفريدي

مههار   -جهز انهدكي  -ر فرزنهدان او  روز قيامت مهلت دهي، ب
جهنم  ،شودكس كه پيرو تو نم. خدا گفت: برو و جزاي تو و هرز مي

 «است كه كيفري بزرگ است.
 16-16ت سوره اسراء آيا

پس شيطان با تو مخالفت كرد. مغرور شد و از دايره دوستان تهو      
ها دلهم بهرايش    چه اشتباه بزرگي! واقعا بعضي وقتبيرون افتاد. 

ترين موجود روي زمين اسهت   سوزد. مطمئنم شيطان، بدبخت مي
خواهم مهرا   خواهم مثل او باشم، نمي چون تو دوستش نداري. نمي
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هي، خودخواهي، خودخهواهي! شهيطان   خودخوا كنار بگذاري.
جهاي آنكهه از تهو     ورد. شيطان بهچوب همين خودخواهيش را خ

بخواهد او را ببخشي، از تو مهلت خواست تها بنهدگانت را فريهب    
به او دادي. فكهرش را   بدهد. جالب اين است كه تو اين اجازه را

بينم، با اين حساب شهيطان در واقهي يهك وسهيله      كنم مي كه مي
است و هميشه در خدمت تو. شايد اگر شيطان نبهود، دنيها    امتحان

 چيزي كم داشت.
 «عرفان نظرآهاري»

 پنج دوست خوب
ههاي   توانهد بهه شهكل    يهي است كه انتخاب دوستان خوب ميبد

يادتهان باشهد در   گوناگون، سبك زندگي شما را بهبهود بخشهد.   
ن دوستا ،اين سعي كنيدتر از كميت است. بنابر دوستي، كيفيت مهم

رژي خود را از بين كساني انتخاب كنيد كه شما را خوشهحال و انه  
در اينجا به پهنج خصوصهيت   كنند.  مثبت خود را به شما منتقل مي

 د.بين دوستان هر كس وجود داشته باشكنيم كه بايد  اشاره مي
گذارد: اين اشهخاص در   ها تنها نمي كسي كه شما را در سختي* 

نياز به نصيحت يها توصهيه    ند. اگرها در كنار شما هست همه بحران
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ههاي شهما گهوش كنهد،      خواهيد كسي به حرف فقط مي داريد يا
توانيد نزد اين افراد برويد. آنها نه تنها نشستن و گوش كهردن   مي

بلكه هيچ قضاوتي راجي به شهما  به مشكالت شما را دوست دارند، 
ايهن  نصيحت كنند. از دانند چه زمان و چگونه بايد  كنند و مي نمي

هاي آنها با عشق آميخته است و شما در هر ساعت از  گذشته، توصيه
سترسي داريد و مطمهئن هسهتيد كهه    شبانه روز به اين دوستان د

خورد با توانيد به آنها اعتماد كنيد. با داشتن چنين دوستاني، بر مي
شود و هرگز احسها  تنههايي    تر مي هر بحراني در زندگي آسان

 كنيد. نمي
خنداند: اين افراد اهل ميهماني و رفهت و   ما را ميكسي كه ش* 
خندانند و مجلهس را گهرم    د هستند، هميشه افراد گروه را ميآم
 كنند. مي

آنها هميشه ديگران را سرحال  شناسيم. همه ما چنين افرادي را مي
ان نته  البه  رر حالتي كه باشيد، خنهده را به  آورند و شما در ه مي
وخ و بذله گو، سرگرم كننده و جذاب د. اگرچه اين افراد شنشان مي

خود را نزد آنها نبريد چهون   هستند ولي شايد بهتر باشد مشكالت
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اي براي خنده كنند و  و بهانه لطيفهرا تبديل به يك  ت آنممكن اس
قدر سرشان شلوغ باشد كه نتوانند تما  تلفني شما را پاسهخ   يا آن
 دهند.
چه واقعيت تلخ است و گويد: اگر كسي كه واقعيت را به شما مي* 

 را نداريم، اما گاهي به شنيدن قت رويارويي با آنبسياري از ما طا
اقل جلوي مشكالت آينده گرفته شهود. شهايد   آن نياز داريم تا ال

 ،افراد بيان كننده واقعيت، هميشه آنچه را كه دوست داريم بشنويم
ا بهه مه   ،ما نگويند ولي معموال چيزي را كه الزم است بهدانيم  به

يهت و  گفت. نكته بسيار مهم اين است كه آنها از سر حسن ن خواهند
و قصد آزار ما را ندارند. اگر كنند  خيرخواهي واقعيت را بيان مي

، ؟كسي كه دوستش داريم به ما توجه دارد يا نه ،خواهيم بدانيم مي
بسياري از  براي پاسخ و ؟آيا بايد كار قديمي خود را رها كنيم يا نه

شان چندان خوشهايند  ا يعگر كه ممكن است جواب واقسؤاالت دي
 به اين اشخاص صادق و روراست مراجعه كنيم. نباشد،
ل زندگي خهود بها   كند: گاهي در طو كسي كه ما را درك مي* 

كننهد، افكهار و    مهان مهي   درك كنهيم كهه   افرادي برخورد مي
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شان تا حد زيادي به ما شباهت دارد، با آنهان عاليهق و    اعتقادات
خواهيم،  يم يا ميگوي شترك داريم و هرگز به چيزي كه مييق مسال
ند. كسي كه بها او احسها  راحتهي    كن خندند يا تعجب نمي نمي
. او هرگز آنچه را كهه بهه زبهان    كنيم يك دوست واقعي است مي
 دهد. آوريم، مورد قضاوت قرار نمي مي
گيهزه  بخشد: اين افراد به ما ان كسي كه به ما الهام يا انگيزه مي* 
بهراي  ا باشند. بخش م توانند در اموري خاص الهام دهند و مي مي
بههره   اي مهارت دارند كه ما از آن بهي  كساني كه در زمينه مثال:

تر است يا موقعيهت  مدشان از ما بهآهستيم، شغل بهتري دارند، در
عهاملي   ،تواند دارند. آشنايي با چنين افرادي مي هترياجتماعي ب

الشمان را بيشتر كنيم و ههدف بهاالتري بهراي    باشد براي اينكه ت
زندگي خود در نظر بگيريم. البته فراموش نكنيم كه وجهود ايهن   

حساسهاتي  افراد گاهي هم ناراحت كننده است چون باعث بهروز ا 
د. اما سعي كنيم به جاي حسد، آنها شو مانند حسادت يا حقارت مي

الهام يها انگيهزه   را به عنوان الگو بپذيريم و موفقيت آنها را نوعي 
بهه  اين است كه چنين دوستي هرگهز   براي خود بدانيم. نكته مهم
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كند بلكه  موقعيت و زندگي خودمان دلسرد نميما را نسبت به  عمد
ر راجهي  كند. اگر چنين نيست، بايد بيشت نقش يك مشوق را ايفا مي
 ر اين دوستي بگذريم.از خي بهتر استبه او فكر كنيم و حتي 

 «راه موفقيت»

 موي سفيد
پيرمرد: سالم آقا، دارويي براي من پير داري تها جهوان شهوم.    

سهفيدم چهي؟    داروفروش: نه، متأسفم. پيرمهرد: بهراي مهوي   
اي شما خيلي زيباست، تنها چيهزي كهه    داروفروش: موهاي نقره

شده، از جواني  برايتان دارم، احترام است. پيرمرد: موهايم سفيد
هاي خوشي دارم. اگر  جواني خاطرهاز دوران  ام، به پيري رسيده

خريدم. داروفروش:  جواني خريدني بود، آن را به هر قيمتي مي
تهان احسها     هاي خهوش جهواني   توانيد با خاطره حاال هم مي

به ياد بياوريد كهه شهما را    خوشبختي كنيد. هميشه موضوعاتي را
 كند و به پيري خود فكر نكنيد. مي خوشحال

ردارد، چه بيست ساله باشد چه هشتاد هركه دست از آموختن ب* 
 ساله، پير است.
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الني داشته باشهند ولهي ههيچ كهس     خواهند عمر طو ميهمه * 
 خواهد پير شود. نمي
ايد. طوري زنهدگي كنيهد    يدوار باشيد، گويا كه هميشه زندهام* 

 روز آخر است. ،گويا كه امروز
 موي سپيد، تاج افتخار و دليل بزرگي و احترام است.* 
 داند. تواند و پير، خوب مي وان، خوب ميج* 
ايم،  ن نيست كه تا به حال زمين نخوردهترين افتخار ما اي بزرگ* 

ايهم،   ما اين است كه هر بار زمين خهورده ترين افتخار  بلكه بزرگ
 ايم. بلند شده

 ماند دائم گل اين بستان شاداب نمي
 يهدرياب ضعيفان را در وقت تواناي

 كنيد اي گروه مؤمنان شادي
 همچو سرو و سوسن آزادي كنيد

 «سيد جمال ميرخلف»

 اين نيز بگذرد!
اي  جملهه  ،و از او خواسهت  پادشاهي، حكيم شهرش را فرا خواند

برايش بنويسد كه در همه لحظات آرامبخش روحش باشد. حكهيم  
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اي را درون انگشتر قرار داد و با او  انگشتر پادشاه را خواست و نوشته
كنهد بهه آن    را باز كند كه احسها  مهي   ني آنزمافقط  ،شرط كرد

مسهايه  نيازمند است. چندي بعد، جنگي سخت ميان آن شهر و شهر ه
پادشاه خسته و درمانده باالي رفت و  درگرفت. جن  رو به شكست مي

اي به دام افتاده بود، در اوج نا اميدي به ياد انگشترش افتهاد. آن   تپه
با خواندن ايهن   «ين نيز بگذرد.ا»ر آن نوشته است: ديد د را گشود و
اي گرفت و با تمام وجود به نبرد ادامه داد و سربلند و  تازه جمله، جان

از جن  بيرون آمد. زمان بازگشت به شهرش، مهردم جشهني    پيروز
برايش برپا كردند و او را غرق در گل و شادي كردند. در همين حهال  

از به ياد انگشهترش  كه احسا  بزرگي و غرور او را فرا گرفته بود، ب
اين « اين نيز بگذرد.»را ديد:  افتاد. آن را گشود و بار ديگر اين جمله

رود كه هيچ وضهعيت   اي تأكيد بر يك واقعيت به كار ميالمثل بر ضرب
زودگذر  غمي در زندگي انسان رايطي پايدار نيست و هر شادي ويا ش

 و پايان پذير است.
 جمالت ارزنده

 دروغين و دشمنان واقعي بهشوي، دوستان اگر در كاري موفق * 
 آوري. دست مي
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گاه آن را بهه خهاطر يهك     يچماجرا! هدگي، كتابي است پرزن* 
 برگش كه از آن راضي نيستي، دور نينداز.

جايي در پشت ذهنت به خاطر بسپار كه اثر انگشهت خداونهد   * 
 روي همه چيز هست.

كهه همهه    طهور  همان ؛داشتني نيست ،ها هميشه همه خواستني* 
 خواستني نيست. ،ها داشتني
چشم همهه بهه سهوي    ها قاني باش، زيرا  به كم نورترين ستاره* 
 ها دوخته است. نورترين ستارهپر
 به دنبال باد است. فكر كردن به گذشته، مانند دويدن* 
توانهد   درست كردن آينده خودش نيست، نمي كسي كه به فكر* 

 آينده كسي را درست كند.
همان خواهد شد كه امروز  ،فردا .ته افكار خويش استآدمي، ساخ* 

 .يانديش به آن مي
امروز را براي ابراز احسا  به عزيزانت غنيمت بشمار، شايد فهردا  * 

  احسا  باشد اما عزيزي نباشد.
وقت به خدا نگو: يك مشكل بزرگ دارم، به مشكل بگو: من  هيچ* 

 يك خداي بزرگ دارم.
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نباشد، صهداي آب هرگهز    رودخانه اگر صخره و سن  در مسير* 
 شد. زيبا نخواهد

 يكي براي خودت و يكي بهراي ديگهري.  در دنيا دو نفر باش، * 
 زندگي باش. براي خودت زندگي كن و براي ديگري

راهي براي رسيدن به خداست يادمان باشد كه زندگي، پيمودن * 
زيهر پها لهه    اي  مان بايد طوري باشد كه حتي مورچههاي پس قدم
 د.نشو

 «گردآوري: پرنده»

 روبان تشكر
وزان كالسهش  آم دانش آموزگاري تصميم گرفت به شيوه جالبي از

آمهوزان را يكهي يكهي جلهوي كهال        قدرداني كند. او دانش
كهرد.   بازگو مي آورد و چگونگي اثرگذاري آنها بر خودش را مي
زد كه روي آن بها   ينه هر يك از آنان روباني آبي ميگاه به س آن

سهپس   «من آدم تأثيرگذاري هسهتم. »ه بود: اليي نوشتحروف ط
اي براي كال  تعريف كند تها ببينهد    وژهآموزگار تصميم گرفت پر

خواههد داشهت.    اين كار از لحاظ پذيرش اجتماعي چهه اثهري  
هها   داد و از آن آموز سه روبان آبي اضافي آموزگار به هر دانش
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ا گسهترش  مدرسه، همين مراسم قهدرداني ر  خواست در بيرون از
كنند و ببينند چه كسهي از چهه كسهي     داده و نتايج كار را دنبال

قدرداني كرده است و پس از يك هفته گهزارش كارشهان را بهه    
 ارائه كنند. كال 

آموزان به سراغ يك مدير جهوان شهركتي كهه در     يكي از دانش
كمكهي كهه در    دليهل از او بهه  رفهت و   .مدرسه بهود  نزديكي
رده بهود، قهدرداني كهرد و يهك     ي كه ريزي شغلي به و برنامه
روبان ديگر را به او داد و گفت:  آبي را به پيراهنش زد و دو روبان

كهنم از   ك پروژه هستيم و از شما خواهش مهي ما در حال انجام ي
اتاقتان بيرون برويد، كسي را پيدا كنيد و از او با نصب روبان آبي 

د بهه دفتهر   به سينه او قدرداني كنيد.مدير جوان چند ساعت بعه 
 ش كه به بدرفتاري با كارمندانش شهرت داشت رفت و به اوا رئيس

د. كنه  اش تحسين مهي  نبوغ كاري گفت كه صميمانه او را به خاطر
فهت كهه اگهر    گاه مدير جوان گ رئيس ابتدا خيلي تعجب كرد، آن

 اش را روي سينه پذيرد، اجازه دهد آن آبي را مي ش روبانا رئيس
پذيرم. مدير جهوان يكهي از    البته كه مينصب كند. رئيس گفت: 



 16 

ش، درست بهاالي قلهب او   ا هاي آبي را روي يقه كت رئيس روبان
چسباند و سپس آخرين روبان را به او داد و گفت: لطفا اين روبان 
اضافي را بگيريد و به همين ترتيب از فرد ديگري قدرداني كنيهد.  

آبي را بهه   مدير جوان به رئيسش گفت: پسر جواني كه اين روبان
كال  در حال انجام يك پهروژه   من داد، گفت او و همه شاگردان

خواهند اين مراسم روبانزني را گسهترش   تند و آنها ميهس درسي
 گذارد. ند و ببينند چه اثري روي مردم ميده

اش  سهاله  14خانه آمد و در كنهار پسهر    آن شب رئيس شركت به
كردني براي من افتهاد.  نشست و به او گفت: امروز يك اتفاق باور ن

بهه  ا در دفترم بودم كه يكي از كارمندانم وارد شد و گفت كه مهر 
روباني آبي به مهن داد. او  ، كند و  تحسين مي ام نبوغ كاري دليل

بهه  كند كه من يك نابغه هستم! او سپس يك روبان آبي را  فكر مي
من آدم تأثيرگذاري »ه بود: ام چسباند كه روي آن نوشته شد سينه
و از من خواسهت بهه    من يك روبان اضافي هم داد او به «هستم.

به سمت خانهه   ديگري قدرداني كنم. هنگامي كه فردوسيله آن از 
كسي بدهم.  كردم كه اين روبان را به چه آمدم، به اين فكر مي مي
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اري مهن  خواهم از تو قدرداني كنم. مشغله ك به فكر تو افتادم، مي
آيم، توجه زيادي به تهو   ها به خانه مي بسيار زياد است و وقتي شب

ات كه زياد خوب نيستند  رسينمرات د دليلكنم. هميشه من به  نمي
مرتب و كثيف است، سر تو فرياد اتاق خوابت كه هميشه نا همچنينو 
و بگويم كه چقدر خواهم كنارت بنشينم و به ت كشم اما امشب، مي مي

دگي مهن تأثيرگهذار   ه تو در زنخواهم بداني ك برايم عزيزي. مي
ترين افراد در زندگي من هسهتيد. تهو    مادرت، مهم واي. تو  بوده

آبهي  گاه روبان  ي خوبي هستي و من دوستت دارم. آنفرزند خيل
ود، به گريه افتاد، تمهام  زده شده ب شگفت را به پسرش داد. پسر كه

لرزيد. به پدرش نگاه كرد و با صداي لرزان گفت: پدر،  بدنش مي
اي  ايي، در اتاقم نشسته بودم و نامهه ل از اينكه به خانه بيامشب قب

ام  يتان توضيح دادم كه چرا به زندگيبراي تو و مامان نوشتم و برا
خواستم امشب پهس   و از شما خواستم مرا ببخشيد. مي خاتمه دادم

كردم كه وجهود   بيديد، خودكشي كنم. اصال فكر نمياز آنكه شما خوا
 ته باشد.من برايتان اهميتي داش

ها باال رفت و نامه پر سهوزوگداز   ام باال در اتاقم است. پدر از پله نامه
 ردا كه رئيس به اداره آمد، آدم ديگري شدههپسرش را پيدا كرد. ف
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كرد كه  زد. طوري رفتار مي . او ديگر سر كارمندان فرياد نميبود
انهد. مهدير    همند چقدر روي او تأثيرگذار بهوده همه كارمندان بف

كمك كرد كه  ريزي شغلي به بسياري از نوجوانان در برنامهوان ج
گفت كه  شركت بود. مدير هميشه به آنها مي يكي از آنها پسر رئيس

يرگهذار بودنهد. از ايهن گذشهته     انهدازه در زنهدگي او تأث   چه
انسان  آموزان مجري پروژه هم در  با ارزشي آموختند كه دانش

 تواند تأثيرگذار باشد. در هر شرايط و وضعيتي مي
 محبت مصلحتي

الدين را ههم بهه   مالنصهر  مجلس عروسي يكي از بزرگان بود و-
در مقابل وارد شود،  عروسي دعوت كرده بودند. مال وقتي خواست

 آنها نصب شده بود: با اين مضمون كنار تابلوييخود دو در ديد كه 
عهوت  شهوند و از در ديگهر، د   از اين در عرو  و داماد وارد مي

آنجها ههم دو در   شدگان. مال از در دعوت شدگان وارد شهد. در  
از ايهن در، دعهوت شهدگاني وارد     ديگر: تابلويوجود داشت و 

 گر، دعهوت شهدگاني كهه   اند و از در دي شوند كه هديه آورده مي
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اند. مال از در دومي وارد شد كه ناگهان خهود را در   هديه نياورده
 از آن وارد شده بود. داكوچه ديد، همان جايي كه در ابت

مان دعوت  ت زندگي ماست! كساني را به زندگياين داستان حكاي
آنهها چيهزي عايهدمان     شهويم از  كنيم اما وقتي متوجه مهي  مي
كنيم. روابط عاطفي ما چيهزي بيشهتر از    شود، آنها را رها مي نمي

. عشق بر مبنهاي  الگوي حاكم بر مناسبات تجاري و اقتصادي نيست
توقي جبران  ،مكني گر است و اگر محبتي مي محاسبه ،تر  و ضعف

 حساب و كتاب دارد. اگهر كسهي را   هايمان داريم. دوست داشتن
 شهود.  بهرآورده دوست داريم، به خاطر اين است كهه نيازمهان   

 دهيم. اي سودآور نباشد، آن را ادامه نمي اگر رابطه بنابراين
ا از قلهب تهو   بخشد، ته  آن كه از جيبش به تو مي ؛تمگر استچه س
 بگيرد.

 چگونه معرفي كنيم
هنگامي كه قرار است فرد يا افرادي به يكديگر معرفي شوند، بهتر 

جام شود. ابتهدا نهام   است اين كار بر طبق آداب مخصوص آن ان
گفتهه   مثهل  ؛ بهراي شود، بعد نام آقاي مورد نظهر  خانم برده مي
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شهما  دهيد آقاي جمشيدي را به  شود: خانم حسيني اجازه مي مي
شود، سپس نهام   تر آورده مي رگبز شخص معرفي كنم؟ ابتدا نام

تهر(، اجهازه    مثال آقهاي حسهني )بهزرگ    براي تر. كوچكفرد 
( را به شما معرفي كهنم؟ اگهر   تر كوچكفرماييد آقاي محمدي ) مي

تر اكتفا  كوچك شخص بهتر است به معرفي شد،اختالف سن زياد با
ل امثه  بهري  فتهه اسهت.  تر در جملهه نه  كرد زيرا معرفي بزرگ

ام معرفهي،  اگر هنگ «كنم. معرفي مي بزرگ، دوستم فريد رامادر»
مؤدبانه يهاد آور شهويد و    گفته شده، آن را نام يا شغل شما اشتباه

نام يا شغل خود را بگوييد. براي معرفي دو نفر در صورتي كهه از  
شغل، سن و يا درجه )در صورت نظامي بودن( هم طراز  نظر مقام،

كند. مثال: آقهاي محمهدي، ايشهان     آن تفاوتي نمي د، تقدمباشن
نبايد بيش  ميزبان ،ها براي معرفي در ميهماني آقاي حسني است.

يهك   از حد از يك ميهمان تعريف كند. براي معرفي يك نفهر بهه  
معرفي  وه،افراد گر شود و سپس وه، ابتدا نام تازه وارد گفته ميگر
بسهيار نزديهك و    ر روابهط دكوچك افراد  معرفي نامشوند.  مي

ها  ممكن است ميزبان ميهمان . تا جايي كهگيرد صورت ميصميمانه 
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ه ههايي كه   ميهمهان  ،صورت يكديگر معرفي كند، در غير اين را به
د، خود را بهه طهرف مقابهل    كنن اولين بار با يكديگر برخورد مي

شته باشند، آنهان را  كنند و در صورتي كه همراهاني دا معرفي مي
شهود.   انم مجرد به خانم متأهل معرفي ميكنند. خ عرفي مينيز م
نياز به برند بلكه در صورت  ها را براي معرفي نزد آقايان نمي خانم

در صورتي كه فهرد مقابهل    روند. ها مي خانم معرفي، آقايان نزد
 شود. مهمي باشد، خانم به آقا معرفي ميشخصيت 

 «رضا غيوريليال پورنعمتي و حميد»

 ي رنگيكلماتورها
 شود. ، از شنيدن صداي پاي موش سير نميگربه گرسنه* 
 پوشاند. مي ها  پلك سفيد  را ابرِ خسته  چشمِ آسمانِ* 
 آدم پر توقي، انتظار دارد گام برنداشته، قدم بزند.* 
گهذارد امها خاكسهتر بهرايش بسهتر       دود، آتش را تنها مهي * 
 گستراند. مي
ولي اختالف سليقه آن دو دود و خاكستر، فرزندان آتش هستند * 

 از زمين تا آسمان است.
 شود. آبشار، صرف پايين آمدن از آب مي عمر* 
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 كند. مثل شب، تاريك مي جنگل را ،ها گرد همايي سايه درخت* 
 ورود صفر به آپارتمان جدول ضرب، اكيدا ممنوع است.* 
بهه خهواب رود، در يهك    براي اينكه فقط يك چشمم با الاليي * 

 گذارم. مي گوشم پنبه
خورد، دي  منفجهر   ير خشم به ته دي  شكيبايي ميوقتي كفگ* 
 شود. مي
 باد، آنچنان كمر درخت را خم كرد كه سايه خودش را بوسيد.* 
 دهد. هم براي روز گذشته، بان  سر نمي خرو * 
 كند. م كه براي شنيدن حرف حق، سكوت ميعاشق فريادي هست* 
آورد، زنهدگي را   ن مهي اهي، وقتي سهرش را از آب بيهرو  م* 
 يند.ب نمي
آرزوهاي بر باد رفتهه بهه ريشهم     هنگام حفاري روزنه اميدم،* 
 خندند. مي
تري را بهراي گردهمهايي سهتارگان در     شب يلدا، سالن بزرگ* 

 گذارد. اختيارشان مي
 «پرويز شاپور»
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 شرط استخدام
منظهور   را داشت. بهدين  يك شركت بزرگ قصد استخدام يك نفر

گزار كرد كه يك پرسش داشت! پرسش اين بود: شما در آزموني بر
جلوي يك ايسهتگاه   يك شب طوفاني در حال رانندگي هستيد. از

گذريد. سه نفر داخل ايستگاه منتظر اتوبو  هسهتند:   اتوبو  مي
يك پيرزن كه در حال مرگ است، يك پزشك كه قبال جان شهما را  

خيال ازدواج بها او   نجات داده و يك خانم يا آقا كه در رؤياهايتان
را سهوار كنيهد.   توانيد تنها يكي از اين سه نفهر   . شما ميرا داريد

 كنيد؟ دليل خود را شرح دهيد. كدام را انتخاب مي
كنيهد!   پيش از اينكه ادامه حكايت را بخوانيد، شما نيز كمي فكهر 

نوعي تست شخصيت باشهد   ،تواند ست كه اين آزمون نميا بديهي
پيرزن در حال مرگ اسهت،   ودش را داردل خزيرا هر پاسخي دلي

پير است و به هر  شما بايد ابتدا او را نجات دهيد. هر چند او خيلي
جان شما  حال خواهد مرد. شما بايد پزشك را سوار كنيد، زيرا قبالً

توانيد جبران كنيد اما شهايد  و اين فرصتي است كه ب را نجات داده
تان را  بايد شخص مورد عالقهن كنيد. شما بعدها جبرا ،هم بتوانيد
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سوار كنيد زيرا اگر اين فرصت را از دست بدهيهد، ممكهن اسهت    
 هرگز قادر نباشيد مثل او را پيدا كنيد.

از دويست نفري كه در اين آزمون شركت كردنهد، شخصهي كهه    
يچ يسهو »استخدام شد دليلي براي پاسخ خود نداد! او نوشته بود: 

رزن را بهه بيمارسهتان برسهاند و    دهم تا پي را به پزشك مي ماشين
 «مانيم. ه همسر رؤياهايم منتظر اتوبو  ميخودم به همرا

 «امير رضا آرميون»

  زاهد و سلطان
طعام بنشستند، كمتر از آن   همان پادشاهي بود. چون بهيزاهدي م

خواست و چون به نماز برخاستند، بهيش از آن   خورد كه دلش مي
مان شايستگي درحهق او بسهيار   او بود تا سلطان گ كرد كه عادت

 كند.
 رابيهاي اع  ههعبهرسي به كهرسم نهت

 روي به تركستان است كين ره كه تو مي
زاهد چون به منزل خود آمد، سفره طعام خواست تا غذايي تناول 
كند. پسري زيرك داشت، گفت: اي پدر! در مجلس سهلطان غهذا   
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آيد. پسر  نخوردي. گفت: در نظر ايشان چيزي نخوردم كه به كار
 هم قضا كن كه چيزي نكردي كه به كار آيد. گفت: نماز را

 رها گرفته بر كف دست،هاي هن
 لهرفته زير بغها بر گهه بهعي
 تا چه خواهي خريدن اي مغرور

 م دغلهي به سيهروز درماندگ
 «گلستان سعدي»

 مسجد كبود
نيز معروف است، مربهوط بهه    «مسجد جهانشاه»اين مسجد كه به 

مانان است و در خيابان امام خميني )ره( تبريهز قهرار   دوره ترك
از  «جهانشهاه »همسهر   «جهان بيگم». مسجد كبود به فرمان دارد

صهالحه  »خته و بهه همهت دختهرش    سا «قره قويونلو» پادشاهان
كبود به خهاطر داشهتن گنبهد     مرمت شد. شهرت مسجد «خاتون
اي هاي معرق كبود آن اسهت كهه در نمه    اي زيبا و كاشي فيروزه

ليل اين مسجد را داخلي و خارجي مسجد مشهود است. به همين د
هاي مسجد داراي خطهوط   اند. كاشيكاري ناميده «فيروزه اسالم»

هاي دلنشين بوده ولي به دليل عوامل طبيعي و گهذر   زيبا و طرح
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اين مسجد، بسيار بلنهد و بهيش از   زمان آسيب ديده است. درگاه 
اي از كاشي معرق بهه چشهم    بهدر نماي سردر آن كتي متر است.1
ها قرار دارد. در انتههاي   اصلي در حاشيه طاقچه خورد. كتيبه مي

شهود. مسهجد    مسجد، راهرو و دو مناره ديده مهي  ديوار شمالي
ورود  داراي يك شبستان بزرگ و يك شبستان كوچك است. بهراي 

لل و دهليز مسجد عبهور كهرد.   به شبستان بزرگ بايد از سردر مج
 متعدد مسجد كبود با خطوط نسخ، ثلث و تعليق، نوشهته  هاي كتيبه
 شنويس ايران است.يكي از هنرمندان خو «ابوّابن ب»

 «مسعود صنوبري»

 هاي علم يافته
ام هات و مواد غذايي خهان و سبزيجهكودكاني كه بيشتر گياه -

 ترند. كنند، از ديگران باهوش مصرف مي
 ابل مشاهده است.هفتگي ق 11خميازه از دوران جنيني و از  -
 حاالت صورت انسان در شرايط احساسي مختلف، موروثي است. -
 جنگد. انسان مي هاي ناسالم در بدن گردو با چربي -
 كند. مصرف بادام، انسان را الغر مي -
 كنند. سال عمر مي 111ي از مردم بيش از عده زياد ،در كوبا -
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 قدمت كره زمين، پنج ميليارد سال است. -
ه اتاق باعهث آلهودگي ههواي اتهاق     ردن بيش از اندازگرم ك -
 شود. مي
 دقيقه زير آب بماند. 1تواند به مدت  موش صحرايي مي -
آيهد تها يهك مهاه اصهال       چه دلفين از زماني كه به دنيا ميب -
 خوابد. نمي
اي ناراحهت   اي زنبور آرامش دهنده و رن  قهوهرن  سفيد بر -

 كننده است.
هاست و دوامهش از آههن    ترين بافته ويتار عنكبوت يكي از ق -

گويند. اين تهار   مي «آهن حيواني»ه به آن بيشتر است به طوري ك
 آيد بدون آنكه پاره شود. دو برابر طول خودش كش مي

هاي ديگر را به آنها نشان  توانند مسير النه مورچه ها مي مورچه -
 دهند.
كه از زمين  د را با ارتعاشاتيمار، ناشنواست و محيط اطراف خو -
 كند. گيرد، احسا  مي مي
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 آن سوي قهوه
توان در موارد ديگهر غيهر    يك خوراكي نيست بلكه مي قهوه فقط
 هم از آن استفاده كرد. خوراكي

يخچال بگذاريد، پهس از   ها را بدون سرپوش در اگر خوراكي ◄
خل آن هم گيرد كه با شستن دا بوي ناخوشايندي مي مدتي يخچال
ههاي   رود. در اين مواقي اگهر در كيسهه   بين نمي به طور كامل از
هاي  ي قهوه بريزيد و آنها را در قسمتمقدار كم ،اي كوچك پارچه

مختلف يخچال بگذاريد، پس از مدتي اثهري از بهوي نهامطبوع    
 نخواهد بود.

شهود   مواد مانند پياز يا ماهي موجب ميتما  دست با بعضي  ◄
رد كه هيچ مايي دستشويي ها بوي ناخوشايندي بگي دستتان تا مدت
د اما اگر پودر قههوه را روي  تواند آن را از بين ببر يا صابوني نمي

شوييد، ديگر اثري هايتان بريزيد و پس از چند دقيقه آنها را ب دست
 ماند. از بو باقي نمي

ه جهاي  دهد، بنا بر ايهن به   ها را فراري مي پودر قهوه، مورچه ◄
 يد از پودر قهوه استفاده كنيد.توان استفاده از پودرهاي سمي مي

 «زهرا خراساني، موفقيت»
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 در زير و بم خانه
قطره سركه يا آب ليمو درون  هنگام پختن حبوبات يا برنج، چند ♣

 شود. ضهمنا  مي شما سياه نميومينيوقابلمه بريزيد، رن  قابلمه آل
 كند. مزه غذا هم تغيير نمي

د كه هر كدبانو بايد استفاده از نمك در غذاها، زمان معيني دار ♣
زنيهد. بهه   نمهك ب  در ابتدا را بداند. مثال به سوپ و آبگوشت آن

ها درست كمي قبل از برداشتن از روي شعله گاز نمك بزنيد  گوشت
 در آب نمكدار بپزيد. و سبزيجات را

ا در آب خيس كنيهد،  اي ر حوله ،براي از بين بردن دود سيگار ♣
دور سهر خهود در اتهاق     بگيريد. سهپس آن را  آب آن را كامل

. روش ديگر براي از بهين  رود بچرخانيد. دود به سرعت از بين مي
بردن هر گونه دود، آن است كه چهار ظرف كوچك حاوي سهركه  

ها در آن حضور دارند، قهرار   كه سيگاري را در چهار گوشه اتاقي
تا  دهيد و يا آنكه سركه را درون ظرفي ريخته روي آتش بگذاريد

دودها  ،تواند شود. يك شمي روشن در اتاق هم مي خاربه آرامي ب
 را از بين ببرد.
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 سرخ مثل سيب
پوست سيب خشك شده به صورت جوشانده، بهراي كسهاني كهه    

است. افرادي كه از يبوست رنج  بسيار مفيد ،ناراحتي كليوي دارند
ذايي روزانه خهود قهرار   برند، بهتر است سيب را در برنامه غ مي

در سهيب، فعاليهت بهدن را بهبهود      دان موجوداكسي دهند. آنتي
شود  اني از لختگي خون ميبخشد. كوئرستين موجود در سيب م مي

ها بداننهد بهراي    دهد. سيگاري و خطر حمالت قلبي را كاهش مي
جلوگيري از تخريب ديواره مثانه بر اثر مصرف تنباكو، بايد جهايي  

يت ايي خهود پيهدا كننهد. سهيب خاصه     براي سيب در برنامه غذ
رفه جويي نكنيهد. سهيب   سرطاني دارد پس در خوردن آن ص ضد

ها هم بسيار مفيد است چون خهوردن آن تهأثيري در    براي ديابتي
خون ندارد. سيب را هميشه با پوسهت بخوريهد    افزايش سريي قند

چون در پوست آن نيز فوايد بسياري نهفته است. سيب بهه دليهل   
فهراد مبهتال بهه    ا پكتين موجود در آن، كلسهترول خهون را در  

آورد. تركيب آب سهيب، آب آنانها  و آب    خون پايين مي چربي
 سازد. ال، يك نوشيدني شگفت انگيز را ميپرتق
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 راز بدن
هر گوشه از بدن ما داراي رمز و رازهاي زيادي است كه تنها خهدا  

ان به بعضي از ايهن  آنها آگاه است اما با پيشرفت علم، دانشمند از
 .اند رازها پي برده

حهالي   فشار دادن پاها روي هم ماني از ضهعف كهردن و بهي    ◄
رگيجه احسا  س شود. اگر بعد از برخاستن سريي از جاي خود، مي

رود، با يك حركهت   ايد و چشمانتان سياهي مي من  شده كرديد يا
سرعت به مغز بفرستيد و ضهعف و  جريان خون را ب توانيد ساده مي

را روي زمهين   هر دو پاي خودسرگيجه خود را متوقف كنيد. ابتدا 
بيندازيد و تا جهايي كهه    قرار دهيد، بعد يك پا را روي پاي ديگر

ثانيه در  31توانيد پاها را در اين وضعيت روي هم فشار دهيد.  مي
 به مغز برسد و حالتان بهتر شود. بمانيد تا خون اين حال

مغهز اسهت. پزشهكان     غفلت از كمردرد، تهديد جدي بهراي  ◄
 11اند افرادي كه بيش از يك سال مبتال به كمردرد هستند،  دريافته

بهه   اي كه مربهوط  هاي مغزي آنها در ناحيه رصد از حجم سلولد
شود. ظهاهرا فشهار مقابلهه بها      كنترل يادگيري است، كاسته مي
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ذارد. گه  هاي مغزي مي ، اين تأثير نامطلوب را روي سلولكمردرد
ك بگيريهد. اكثهر   از پزشك كمه  يدر صورت بروز كمردرد، فور

 كمردردها اگر زودتر مورد توجه قرار بگيرند، قابل درمان هستند.
دههد.   ردردها را تا دو برابر افزايش ميچاقي، احتمال بروز س ◄

شهود كهه    التهاب در عروق خوني ناحيه سر مهي وزن زياد موجب 
وزن خهود   ،ترين عامل بروز سردرد است. براي كاهش سردرد مهم

اي درمان سردردها از راهكارهاي طبيعي استفاده را كم كنيد و بر
ن تجويز پزشك موجهب  كنيد. مصرف روزانه داروهاي مسكن بدو

 شود. بروز سردرد مي
ا را بهراي خهوردن شهيريني تشهديد     قوز كردن، اشتهاي شم ◄
 كند.  مي

دهد  ميپزشكان معتقدند قوز كردن، جريان خون به مغز را كاهش 
كند چهون در   تشديد مي واد قندي راو در نتيجه اشتياق خوردن م

گلوكز كمتري به  صورت كاهش جريان خون در مركز اشتهاي مغز،
غهذاي مغهز    ترين رسد در حالي كه گلوكز مهم اين عضو اصلي مي

و پاها را روي زمين بگذاريهد، سهتون    است. هميشه صاف بنشينيد
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 داخل بكشيد طوري كه كمر شما بهه  فقرات را بكشيد و شكم را به
 مت صندلي كشيده شود.س

 ترين ليمو ترش
 توانيد ليمو ترش بخوريد. تا مي

ها اسهت. ميگهرن و سهردردهاي     ليموترش از مفيدترين خوراكي
هها خانهه نشهين     ساعت مزمن، بسيار آزار دهنده هستند و فرد را

آب ليمهو   ،توانيهد  . براي تسكين سردردهاي ميگرني ميدكن مي
ليهوان  ترش را در آب يك ليموست ا  امتحان كنيد. كافي ترش را

بخشد و تب  چاي بريزيد و بنوشيد. ليموترش سرگيجه را بهبود مي
خوردگي درمهان مهؤثري بهراي    آورد و هنگام سرما را پايين مي
ترش را بها  ليمهو  . اگر زماني كه اضطراب داريد، آبگلودرد است

كنيهد.   آرامهش پيهدا مهي    ،ك بريزيد و بنوشيدعسل در آب خن
شوره سهر اسهت.   ت كننده حافظه و برطرف كننده ترش تقويليمو

ناسبي است. مخلوط آب هاي چرب گزينه م براي پاك كردن پوست
،چندين ترش در يك ليوان آب به همراه كمي عسل يك عدد ليمو

كند. بنا بر اين به كساني كه قصهد   ساعت احسا  سيري ايجاد مي
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دني خورند مصرف اين نوشهي دارند براي كاهش وزن، كمتر غذا ب
و  ليمهو  توانيد پنبه را به آب . براي درمان جوش ميشود توصيه مي

ي كه مشهكل  ها بماليد. افراد كمي نمك آغشته كنيد و روي جوش
نبه آغشهته بهه آب   توانند روزي دو بار پ خونريزي لثه دارند، مي

ا بايد مراقب باشهند كهه روي   هاي خود بمالند ام ليمو را روي لثه
ليمو براي مدت طهوالني روي   چون اگر آبها كشيده نشود  دندان

 شود. سيدگي آن ميدندان بماند، موجب پو
 «زهرا خراساني، موفقيت»

 شادي يلدا
ديوانه اولي: ببينم شما توي منزلتون چاه داريد؟ ديوانه دومهي:   ☺

 داريم، ولي هنوز نكنديم!
كردند. ناگهان چشمشهان   ديوانه در باغ تيمارستان گردش ميدو  ☺

هها   رخت نشسته بودند. يكي از طوطيوطي افتاد كه روي دبه دو ط
قرمز و ديگري سبز بود. ديوانه اولي: بيا اينا را بگيريم. ديوانه دومي: 

زه را؟ دومهي:  باشه حاضرم ولي فقط قرمزه را. اولي: چرا فقط قرم
 بيني؟ اون سبزه كه هنوز كاله و نرسيده. چرا نداره، مگه نمي
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كرد كهه ناگههان    يارستان آلمان ديدن مهيتلر روزي از يك تيم ☺
اي؟ هيتلر بها   پرسيد: ببينم تو تازه ديوانه شدهاي به او رسيد و  ديوانه

ديد و گفت: من عصبانيت گفت: اي احمق! من رهبر آلمانم. ديوانه خن
 كردم كه سر از اينجا درآوردم. هم همين فكر را مي

مبههوت او   زنهد، همهه مجهذوب و    اولي: پسر من وقتي پيانو مي ☺
زند ههزاران   اينكه چيزي نيست، پسر من وقتي ميشوند. دومي:  مي
كشند. اولي: مگر پسر شهما   دست از كار كشيده و نفس راحتي مينفر 

 زند؟! دومي: سوت خاتمه كار يك كارخانه بزرگ را! چي مي
شخصي پيراهني را كه دزديده بود به پسر خود داد تا به بازار ببرد  ☺

راه بازار، پيراهن را از پسر دزديدند. پسر وقتهي بهه    و بفروشد. در
خانه برگشت، پدر از وي پرسيد: پيراهن را چند فروختي؟ پسر گفهت:  

 به آن قيمتي كه شما خريده بوديد!
 


