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 آوران همنوا  پيام

 آور خااتم قارار   لد یك پيامبر آسماني و رحلت پيامدر آستانه تو

بال  اي بار ط  هاي غربي عاده  در برخي رسانه داریم. این روزها

گفتار این كوبند اما اگر در رفتار و  دشمني با اسالم و مسلمانان مي

انان نيستند یابيم كه آنان فقط دشمن مسلم افراد تأمل كنيم، درمي

سازش ندارند. كسي كه به عما    ( هم:بلكه با حضرت مسيح )

ستورات و سنت این اور دارد دتعاليم روحبخش مسيحيت پي ببرد، ب

 آور الهي، چيزي جدا از اصول دین مبين اسالم نيست. پيام

مقاد  مسايحيان    كساني كه آگاهي كاملي از محتواي كتاا      

( بشارت پياامبر  :كنند كه حضرت مسيح ) دارند، فراموش نمي

پس از خود را داده بود. در كتا  آسماني ما مسلمانان هم بارها و 

 ( باا احتارام و  :لهي از جمله عيسي مسيح )امبران ابارها از پي

كه باه پاسداشات حرمات و     «مریم»تقد  نام برده شده و سوره 

عصمت بانوي بهشتي و مادر مسيحيت نام گرفتاه، نموناه روشان    

احترام اسالم براي پيامبر گرامي مسيحيان است. در عين حاال در  

ور هاي نقل شده از اهل بيت عصمت در باره ظها  بسياري از روایت
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امامت تأكيد شده كه حضارت   آخرین خورشيد هدایت در آسمان

نظر را هنگام ظهاور همراهاي   ( امام حاضر غایب از :مسيح )

 كند. مي

يان یقاين  ذكر همين چند نمونه كافيست تا ما مسلمانان و مسيح     

آور مهر و دوستي، مانند دو روي سكه ایمان  كنيم كه تعاليم دو پيام

از دیگري نيست پاس بایاد دوش باه دوش    است و هيچ یك جدا 

یكدیگر براي ایجاد شهر آرماني كه مالك برتري در آن محبات و  

اریم تنگ نظران كوته فكر هرچه نوعدوستي است، تالش كنيم. بگذ

طلبد بكنند مگار   هاي سياهشان مي بگویند و آنچه دل ،خواهند مي

و بنادگان  ها از یك پدر و مادر به وجود آمده  نه اینكه همه انسان

یك خدا هستند. اگر باور كنيم كه همه انبياي الهي حاضر و ناظر بر 

توانيم پيروان هماه ادیاان    مي اعمال و رفتار بشر هستند،جهان و 

آسماني را همچون بخشي از پيكر خود عزیز بدانيم و از زندگي در 

 خدمت به آنها لذت ببریم.كنار آنان و 

 «سپيدار»
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 رمَفضيلت زُ

مكي نهمين سوره قرآن و و است، سي «عرف»دیگر آن  زمر كه نام

ر باه  مَهایي كه در سوره زُ وضوعترین م آیه است. مهم 75و داراي 

آنها اشاره شده دعوت به توحيد، معاد، اهميت قرآن مجيد، بياان  

 سرنوشت اقوام پيشين و توبه است.

( روایت شده است: هار  9فضيلت این سوره از پيامبر اكرم )در 

شود  كند، در روز قيامت اميدش قطع نمير را قرائت مَه زُكس سور

دارند، به قااري   و خداوند ثوا  خائفان از خودش را كه از او بيم

 كند. این سوره عطا مي

ر را بخواناد و  مَكس سوره زُ اند: هر ( هم فرموده:امام صادق )

كلماتش را به آساني و به آرامي بر زبان جاري كند، خداوند آبرو 

كند و او را عزیز گرداند  دنيا و آخرت به او ارزاني مي بلنديو سر

كه هر كس او را ببيند، بازر  شامارد و حشامتش وي را     طوري

بگيرد و جسمش را بر آتش دوزخ حرام سازد و هزار شهر در بهشت 

 صااحب  و او را برایش بسازند كه هر شهري داراي هزار كاخ باشد

 .خواهد كرد   ي انواع ميوههایي دارا باغ و  روان دو چشمه آ 
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 چهل منزل
 كند يام انارینه پنهاه دیاه را از كيناسين

 كند ، زندان مي هادرون سين اران رااداغ ی

 اجرا اما بداناویيست در این مااناگرچه ب

 كند ردان ميارمارازي با تمام شيام طاه

 ت و سوي كوفه رهسپاراال را ترك گفارباك

 كند ریشان مياار و پوه را با رفتنش خاوفك

 وفه دخت بوترا اخواند درون ك ياخطبه م

 كند رآن مياات قار آیاش تكيه بادر كالم

 كشيد ماش شعله در عالااي آتشيناه خطبه

 كند ران ميابر را یكباره ویام و كااخ ظلك

 دبير و حجا ات داده و تبليغ و تادر  عف

 كند ان ميان و ایمام دیاپاسداري از حری

 زیبایي نبود خدا، جز حُسن وآنچه دیدیم از 

 كند ن، تدریس عرفان مياان این سخابا بي

 الاام باه تا شارود از كوف ياري مابا اسي

 كند ان ميارمام دادرد شي مجروح،ابا تن
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 پر خوف و خطر راهان،ااباپاي افزارش بي

 كند ار مغيالن مياش تكيه بر خاهای اماگ

 گاهي در عزا و ماتم استگاه خونين چهره،

 كند س جان ميان را موناالعالمي اد ر ی

 شام در عيش و سرور و كاروان آید ز راه

 داكن ام را زار و پشيمان ميابا ورودش ش

 م بر وجود نازنينش چيره شداا غاهر كج

 كند دان ميااالر شهيارو به سوي رأ  س

 تاون كربالساآرزوهاي بلندش حفظ خ

 داكن ان ميادان بسياري هراساآرزومن
 «وطنخواه ..ا. فضل»

 غلِبَهيزم شكن و مُ

شكني را در حاال كاار در    روزي یك جوان مبلغ مسيحيت، هيزم

تمام عمر خود حتي نامي شكن در  او دریافت كه هيزم جنگل دید.

 عجب فرصتي باراي »خود گفت: ( نشنيده است. با :از عيسي )

شاكن   هيزم در حالي كه «پيش آمده است. این مرد دار شدندین

و حمل آنهاا   مشغول بریدن و تكه تكه كردن هيزم پياپي تمام روز
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كرد. عاقبت صحبت كردن  صحبت مي دائمبا گاري بود، مبلغ جوان 

( را :حاال حاضري دین عيسي مسايح ) » كرد و پرسيد: تمامرا 

بااره  دانم، شما تمام روز در نمي»هيزم شكن پاسخ داد:  «بپذیري؟

ندگي باه یااري ماا    عيسي مسيح و این كه وي در همه مشكالت ز

خود شما هايچ كمكاي باه مان      خواهد شتافت، سخن گفتيد اما

 «نكردید.

 دل فروخته شده

وگندهاي خاود را باه بهاایي انادك     كساني كه عهد خدا و سا »

در روز قيامت، نه باا  فروشند، در آخرت نصيبي ندارند و خدا  مي

ه كند و نه آنان را پااكيز  ه مينه به آنان نگا ،گوید آنان سخن مي

 77سوره آل عمران، آیه «ازد و عذابي دردناك خواهند داشت.س مي

هایي كاه   برد. براي مثال آیه ها مرا به فكر فرو مي بعضي از آیه    

در آنها صحبت از داد و ستد اسات، گااهي از خریاد و فاروش     

چيزهایي كه در ظاهر خریدني و فروختني نيستند مانناد جاان و   

گویند. خدایا  سخن مي ت و گمراهيسوگند، آیات خدا، هدای مال،

وض باه آنهاا   خري و در ع گویي جان و مال مؤمنان را مي تو مي
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كنم همه زندگي، یك نوع معاملاه   دهي. احسا  مي بهشت را مي

ها، بدون اینكه حواسشان باشد، در حال تجاارت   است و همه آدم

ند هایي هسات  ها، همان د. شاید افراد خوشبخت یعني بهشتيهستن

هااي بادبخت،    فروشاند و آدم  يزهاي قيمتي را ارزان نميكه چ

 دهند. اني از دست ميچيزهاي با ارزش را مفت و مج

فروشند، بعضي هم روح و قلب خود را و  بعضي خانه و زمين مي    

قع خرید و فروش، شايطان از  آبرو و انسانيت را. هميشه مو بعضي

هماه چياز    آید تاا  داري است. مي رسد چون دالل سابقه راه مي

ها  ت از آنها بخرد. او هميشه سر آدمترین قيم ارزان ها را به انسان

وقت گول شيطان را  . اما آنها كه با تو دوستند، هيچگذارد ه ميكال

كنند چون تو بهترین خریدار  خورند. آنها فقط با تو معامله مي نمي

این حرفاي   هستي و معامله با تو یك سود درست و حسابي دارد.

اي. خدایا! حقيقتش من چيز قابلاداري   كه خودت یادم دادهاست 

دهام   به درد نخور دارم. آن را هم ميندارم، فقط یك دل شكسته 

 شود. كه دل فروخته شده، پس گرفته نمي به تو. فقط بدان

 «عرفان نظرآهاري»
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 هاي امروز آدم

 ایم اما از درون خاویش  هام را شكافتااي امروز، دل اتاه ما آدم

یم، اما باا فضااي   ا فتح كرده ریم! فضاي بيرون را شناخته وخب بي

اما همسایه  رویم روز چند كيلومتر راه ميایم! هر  درون خود بيگانه

ماان   اما مشكالت تخصصان بيشتري داریمشناسيم! م خویش را نمي

هاي بيشتري گریبان  اما بيماري كنيم شود! بيشتر خرج مي كمتر نمي

هایمان با  اما ارتباط ي داریمرتباطي بيشترد! وسایل اگير ما را مي

پيشرفت  هایي هستيم كه انسان ما چگونه شود. هم هر روز كمتر مي

د باه  كند چاه رسا   تر مي آور علم، ما را با خودمان بيگانه سرسام

 مان! اطرافيان و محيط زندگي

رمان كنيم و نگاهي به پشت س آیا وقت آن نرسيده كه اندكي توقف

مان بپرسيم كه چه چيز را براي رسيدن نباید از خود بيندازیم؟ آیا

 به چه چيز دیگري قرباني كردیم؟

 وجدان صادق

كردند. پسر چند تيله داشت و  پسر و دختر كوچكي با هم بازي مي

هایم را به تاو   ي. پسر به دختر گفت: من همه تيلهدختر چند شيرین
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قبول كارد  ده. دختر به من ب هایت را دهم، تو هم همه شيریني مي

ترین و زیباترین تيله را پنهاني براي خودش كناار   ولي پسر، بزر 

طور كه قول داده باود،   بقيه را به دختر داد. دختر همان گذاشت و

آن شب دختر با آراماش تماام    هایش را به پسر داد. مام شيرینيت

توانست بخوابد چاون فكار    و خوابش برد. ولي پسر نمي خوابيد

اش را پنهان كرده، شاید  كه خودش بهترین تيلهطور  كرد همان مي

هایش را پنهاان كارده و هماه     نيكمي از شيری دختر هم مثل او

ان كه در ظاهر كودكانه از این داست ها را به او نداده باشد. شيریني

گيریم كه عذا  وجادان هميشاه    رسد، چنين نتيجه مي به نظر مي

سي اسات كاه   و آرامش براي ك براي كسي است كه صادق نيست

صداقت دارد. لذت دنيا متعل  به كسي نيست كه باا فارد صاادق    

ي است كه با وجدان صادق كند. آرامش دنيا براي كس مي زندگي

 كند. زندگي مي

 داند عاشقي مي

كند.  كشد و صبر مي كند، رنج مي داند! گریه مي خاك، عاشقي مي

اماا   كناد  هایش گریه ماي  گذارد، بر شانه سر به آستان مر  مي
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زند  هاي پایيز بوسه مي يرد. خاك عاشقي صبور است، بر بر م نمي

هاا را   ها را بيدار و درخات  كند. جوانه یر جهان را عوض ميو تقد

وابد. خاك عاشاقي صابور   خ اما خودش هرگز نمي كند خوا  مي

كند. من همانم كه از  ها براي آسمان صبر مي ها و سال است كه سال

 عاشقم و مثل خااك، روزي صابوري را   ام و مثل خاك خاك آمده

 خواهم آموخت.
 «جبران خليل جبران»

 آماج تير كين

 وداش ياات، برابر نماائنامهرت به ك

 شود ر نميات م تو فزونااتامي زاداغ

 ر وجوداو اي گوهاانگداز تااز داغ ج

 شود در نمياسنگ است هر دلي كه مك

 و رفت ز بيداد اهل ظلماظلمي كه بر ت

 شود ياصور نماال، مايفحه خابر ص

 نااج تير كياو شد آماازه تاتنها جن

 شود یك ره شد این جنایت و دیگر نمي
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 ناا حساروغ والي تو یابهره از ف بي

 شود ر نميامباث پيامشمول این حدی

 ناحس اي كه كند گریه بر دهافرمود دی

 شود ياور وارد محشر نماكده،اآن دی

 عايو در بقار تاه قباوساد بادارم امي

 شود يار نماوان كه ميسات ا چه مياام

 ت رسيداو و بر مدفنابا این ستم كه بر ت

 شود ميامگر نااي ستارا بناران چاوی

 اش كه دیده «مؤید»آن را چه دوستيست 

 شود ر نميان تاون دل ز داغ حسااز خ
 «مؤيدسيد رضا »

 اصل خوشبختي

، پول نياز ام ال شما چطوره؟ منشي: نگران آیندهمدیر: حال و احو

دارم. مدیر: براي چي؟ منشي: خوشبختي و زندگي بهتر. مادیر:  

خواستن توانستن است، خوشبختي را در خودت كشف كن. منشي: 

ثروتمناد   ،فقرم را پنهان كنم و وانمود كانم  ،ام كرده هميشه سعي

شان عالقاه   شان بيش از پول م. مدیر: بيشتر ثروتمندان به كارهست
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نه با پولدار  كنند كردن، احسا  خوشبختي مي كار دارند. آنها با

رضاایت   هميشه لبخند بزن اما در كار جدي باش. بدان كه شدن.

در كار است. اگار   ترین شرط موفقيت مشتري یا اربا  رجوع، مهم

اربا  رجوعي به دفتر كارت مراجعه كرد و در همان لحظه تلفان  

ابتدا به كار او همراهت زنگ زد، به مراجعه كننده احترام بگذار و 

رسيدگي كن. بعد به تلفن پاسخ بده. خوشبخت، كسي اسات كاه   

كند، از رضاایت دیگاران از نتيجاه كاارش      رچه زیاد كار مياگ

 احسا  لذت كند.

خوش باشايد، اساتراحت كنياد. اگار     خواهيد ساعتي  اگر مي* 

خواهياد   وش باشيد، به گردش بروید. اگر ميخواهيد روزي خ مي

ه كمكاي هام باه    باشيد، كاري انجام دهيد ك همه عمر خوشبخت

 دیگران در آن باشد.

 خوشبخت است. ،كند ي است كه فكر ميخوشبخت، كس* 

 راه شكست را هم تجربه كرده است. هركه موف  است،* 

 ر توان باش، بنشين و ناتوان باش.كار كن و پ* 

هر جا كار موفقي دیدید، به دنبال شخصي باشايد كاه تصاميمي    * 

 گرفته است. شجاعانه
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 ف آري كليد گنج هنرابكوش تا به ك

 ب نتوان یافت گهر مقصوداطل كه بي

 مكن ز غصه شكایت كه در طری  طلب

 به راحتي نرسيد آنكه زحمتي نكشيد

 اكاد پادت خداونااك آفریاز خ

 اكاپس اي بنده، افتادگي كن چو خ
 «ال ميرخلفسيد جم»

 پول بارهدر يیباورها

دالیلي كه بسياري از مردم پاول ندارناد،   برخي معتقدند یكي از 

م این است كه همواره به صورت پنهان یا آشاكارا پاول را محكاو   

تر از آنچاه   مراتب عمي  باره پول، نقشي بهكنند. باور افراد در مي

زان لذت و رضایت از ثروت شود، در سطح ثروت و مي كه تصور مي

كه باورهایشان كنند  در واقع بيشتر مردم تصور نمي كند. بازي مي

آن، نقش داشته باشاد. آناان هرگاز در     نبودمالي یا در موفقيت 

ماا فقاط    كنند. اما ثابت شده همه هم نميمورد باورهایشان فكر 

كنيم. به برخي از باورهاي محكوم باه   طب  باورهایمان اقدام مي
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گوناه   وت توجه كنيد و بدانيد تكرار ایان باره پول و ثرشكست در

 تواند مانع پيشرفت تان شود. ما ميافكار در ذهن ش

مد حاالل  آبيت، بارها بر كسب در فراموش نكنيم كه در تعاليم اهل

راه كار و تالش و پاداش فراوان دنيوي و اخروي باراي كساب    از

و بزرگان دین ماا  روزي از طری  تالش سازنده و مفيد تأكيد شده 

كساب و  هاي مختلف رایج در زمان خود، اموال زیاادي   فعاليت با

 آن را بين نيازمندان تقسيم كردند.

 هاست. ها و پليدي پول، منشأ همه بدي* 

 شوند. از من متنفر مي اگر آدم موفقي باشم، مردم* 

 .ممكن است آن را از دست بدهماگر یك ميليون به دست آورم،* 

 و بعد احسا  حماقت كنم و براي هميشه از خود بيزار شوم.

پاول باه دسات آورم، افاراد زیاادي       اگر بيشتر از حد نيازم* 

 مجبورند بدون پول سر كنند.

ل رناج و  ئواین است كه مسا  دست آوردن پول، بهتر از  كمتر به* 

 دیگري باشم. سختي فرد
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اگر پول زیادي به دست آورم، به پدرم كه هرگز پاول زیاادي   * 

 كنم. كسب نكرد، خيانت مي

 شوند. ر ميشوند و فقرا فقيرت ثروتمندان، ثروتمندتر مي* 

 برقرار كردن رابطه با پول و پول درآوردن سخت است.* 

انداز كردن پول باید از خيلي چيزها صرف نظر كرد و  براي پس* 

 بدون خيلي چيزها زندگي را گذراند.

 توانم هم پول داشته باشم، هم وقت آزاد. نمي* 

 برد. پول، معنویت را از بين مي** 

ت نداري، انجام دهي تاا پولادار   باید خيلي كارها را كه دوس* 

 شوي.

 پول كافي براي قسمت كردن یا بخشيدن ندارم.* 

 كند. مقيد ميقبول كردن پول، مرا * 

بهتر است كمتر از حقم پول كسب كنم و از شرایط ساخت رهاا   * 

 شوم.

براي اینكه فرد با ارزشي باشم، باید در ازاي پول كمتر، بيشاتر  * 

 از دیگران كار كنم.
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 مانع خوشحالي انسان است. داشتنپول * 

 پول، فساد در پي دارد.* 

 هرگز پول كافي نخواهم داشت.* 

بهترین كار، این است كه فقط پول كافي براي گذران زنادگي  * 

 بخواهم.

 آوریم كه حقمان است. همان قدر پول به دست مي* 

ماان هشايار    ن است كه نسبت به هر یك ریال پولكار درست ای* 

 باشيم.

گر انسان باهوشي بودید، تا كنون براي خاود امكاناات یاك    ا* 

كرده ه و با یك انسان ثروتمند ازدواج زندگي راحت را فراهم كرد

 بودید.

 خانه شدن غير ممكن است.من هميشه اجاره نشين هستم، صاحب* 

باا  خواهم دیگران بدانند خيلي پول دارم زیرا مردم  هرگز نمي* 

 كنند. ميافراد ثروتمند، خو  رفتار ن

بردار و شاياد   كنند كاله ر خيلي پول در آورم، مردم فكر مياگ* 

 هستم.
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 كند. را خرج مي هایم فرد دیگري درون من است كه پول* 

كنياد، آنهاا را    ك از این باورها احسا  نزدیكي مياگر با هر ی    

كردید آن باور برایتان مفيد  مورد بررسي قرار دهيد. اگر احسا 

كنيد و به دنبال عالی   انيد آن را از ذهن خود بيرونتو نيست، مي

تا هم ببخشيد و  هایتان بروید. همچنين آزاد خواهيد بود و خواسته

 هم دریافت كنيد.

 «قبايي، نشريه موفقيتسبز مترجم: فريد»

 یف در تاریخالط

ليث صفاري غالمي داشت كاه  عمرو    عمرو ليث و غالم خطاكار

ير دشنام داد. اميار او را باه زنادان    حالت مستي به ام روزي در

مجاازات او را   حبس كرد. چون غالم به هوش آمد، امير دساتور 

بيهوش  صادر كرد. غالم گفت: اي امير! من بد كردم در حالتي كه

با این سخن، اميار از   داري، بد مكن. بودم. تو در حالتي كه هوش

ه او مجازات او صرف نظر كرد و خلعتي شایسته و عطاي زیادي با 

 كرد.
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 پرویزدر دوران سالطنت خسارو   همه چيز را همگاان دانناد!  

اي  م، فرساتاده )پادشاه ساساني(، همزمان با وزارت بزرگمهر حكي

خواسات   ان آمد. پادشاه بر تخت نشست و مياز كشور روم به ایر

در برابر فرستاده روم، به داشتن وزیر فرزانه فخر بفروشد. به وزیر 

داني؟ وزیر گفت:  چيزهاي جهان را تو مي رگمهر! همهاي بز گفت:

دانم اي پادشاه بزر . خسرو از ساخن وزیار احساا      من نمي

كوچكي كرد و از فرستاده روم خجل شد. پرسيد: پس همه چياز،  

و همگان هناوز   كه داند؟ وزیر پاسخ داد: همه چيز را همگان دانند

 اند! نشده از مادر زاده
 «يبا بزرگان: محمود برآبادلبخند »

 گردنبند بدلي

دختر كوچولوي زیبا و باهوش پنج ساله، یك روز كه همراه  ،جيني

براي خرید به مغازه رفته بود، چشمش به یاك گردنبناد    مادرش

خواست  دالر بود. او دلش مي 11قيمت آن  افتاد كه مروارید بدلي

این گردنبند را داشته باشد پس از مادرش خاواهش كارد آن را   

ست اما قيماتش زیااد   گردنبند زیبایي ا ر گفت:برایش بخرد. ماد

تواني بكني تا گردنبناد را داشاته    گویم كه چه مي است. به تو مي
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باه   خرم اما یك شرط دارد. وقتي مي باشي! من گردنبند را برایت

تواني انجام بدهي، برایت مشخص  خانه برگشتيم، چند كار كه مي

 ردنبناد را بپاردازي.  تواني پول گ كنم. با انجام این كارها مي مي

 دهد و ایان  اي تولدت به تو چند دالر هدیه ميبزر  برالبته مادر

جيني قبول كارد. او هار روز باا     تواند كمكت كند. هدیه هم مي

زودي  داد. به شده بود، انجام مي جدیت كارهایي كه به وي محول

زد. بهاي گردنبنادش را بپاردا   همه كارها را انجام داد و توانست

جا آن را به گاردن   را بسيار دوست داشت و همه جيني گردنبندش

 انداخت. مي

هر شب وقتي جيني به رختخوا   او پدر بسيار مهرباني داشت كه    

و داستان دلخاواه او را بارایش    نشست رفت، كنار تخت او مي مي

تان، پدر گفت: جيني! تو خواند. یك شب بعد از تمام شدن داس مي

داناي كاه    پدر! تو ماي  ري؟ جيني پاسخ داد: البتهدا مرا دوست

را به من بده.  عاشقت هستم. پدر گفت: پس آن گردنبند مرواریدت

زي، عروساك  تاوانم رُ  پدر، آن را نه! اما مي جيني جوا  داد: نه

ام را كه سال گذشته براي تولدم هدیه دادید، به شاما   مورد عالقه
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د.هفته بعد، پدر بار دیگر بدهم. پدر گفت: نه عزیزم، اشكالي ندار

از جيني پرسايد و او   بعد از خواندن داستان، همان پرسش قبل را

توانم اسب كوچولو و  اما مي نه پدر، گردنبندم را نه در پاسخ گفت:

 ام را به شما بدهم. پدر باز هم گفت كه اشكالي ندارد. صورتي

ناد،  چند روز بعد وقتي پدر جيني آمد تا برایش داساتان بخوا     

لرزد. او دستش را  مي هایش روي تخت نشسته و لب كه جيني دید

به سمت پدر برد، وقتي مشتش را باز كرد، گردنبند در دستش بود. 

آن را به دست پدر داد. پدر با یك دست گردنبند بدلي را گرفت و 

با دست دیگر، از جيبش یك جعبه مخمل آبي بسيار زیبا در آورد. 

پادر در تماام ایان     د مروارید اصل بود.داخل جعبه، یك گردنبن

مدت، آن را نگه داشته و منتظر بود تاا هار وقات جيناي از آن     

كرد، آن وقت گردنبند اصل و زیبا را باه   گردنبند بدلي صرف نظر

 او هدیه بدهد.

است كه خدا در ماورد ماا انجاام     این مسأله دقيقا همان كاري    

زنادگي  ارزش كه در  بي چيزهاي ماند ما از دهد. او منتظر مي مي

اش را به  آن وقت گنج واقعي ایم، دست برداریم تا به آنها چسبيده
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هایي كه در باره چيزشود در ما هدیه بدهد. این موضوع باعث مي

 ایم، بيشتر فكر كنيم و یاد چيزهایي بيفتايم  زندگي به آنها چسبيده

آنها  ایم اما خداي بزر  به جاي كه به ظاهر آنها را از دست داده

 دهد. يز بهتر را به ما ميران چهزا
 «امير رضا آرميون»

 كارت ویزیت

یكي از معيارهاي رفتاري هنگام آشنایي، مبادلاه كاارت معارف    

ویزیت( است. این كارت باید شامل اطالعاات كليادي از    )كارت

جمله: نام، عنوان، نشاني، پست الكترونيكي و تلفن باشد. دریافت 

 دا  مخصوص خود را دارد.و دادن كارت ویزیت، آ

كنند.  دا یا انتهاي یك دیدار مبادله ميبه طور معمول، كارت را ابت

به سمت فردي كه به او كاارت را  هنگام دادن كارت باید روي آن 

 دهيم، باشد و هنگام دریافت كارت باید به آن با دقت و احترام مي

د. از نگاه كرد و به آرامي در كيف یا محل مخصوص كارت قرار دا

توجهي به كارت به ویاهه نازد صااحب     نوشتن روي كارت و یا بي

تر ابتدا كارت  ر دیدارها، ميهمان یا مقام پایينكارت پرهيز شود. د
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رها عكس صاحب كارت روي دهد. در برخي كشو را ارائه مي خود

 شود. آن چاپ مي

 گلچين كلماتور

 قلمي كه مغز ندارد، آبرویت را خواهد برد. ◄

 نور خورشيد شد. ط فقر روي سرم، مانع تابشسایه خ ◄

 هاي مرغ سحر توجهي نداشت. صاحب مرغداري، به ناله ◄

یا آسافالتش خاو     ي مردم، پستي و بلندي زیادي داردزندگ ◄

 نبوده یا پيمانكارش.

وقتي به گردنش كش آویزان كرد، به جرم گردنكشي دساتگير  ◄

 شد.

 كند. گناه است كه گناهكار را تعریف مياین  ◄

 ها را باید در تاریخ بنویسند و در جغرافي بخوانند. بعضي حرف ◄

 پيمایي به سوي مر  است. زندگي، یك راه◄

 گذاشتن و برداشتن جرم نيست مگر اینكه كاله در كار باشد. ◄

 هایش را پس از بریدن درخت خالل كرد. اره، دندان ◄

 اما نه صداي سيل خروشان. داي پاي آ ، زیباستص ◄
 «وذر فرجياب»
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 گنبد سرخ مراغه

ترین بناي شهر مراغه و مربوط به دوره سلجوقي  این گنبد، قدیمي

نامناد. ایان    ماي  «قرمزي گنباد »ردم آذربایجان آن را است. م

گذاري به دليل وجود آجرهاي قرماز در ایان گنباد اسات.     نام

گرفته و در ميان  ساختمان بنا مربعي است كه بر سكویي بلند قرار

خورد. طاق این سردا   سنگي، سردا  برج به چشم مي سكوي این

بر دیوارها و پایه ستون وسط بنا، قرار دارد و پوششي شبيه ساتاره  

ن هوا و تأمين آن را در بر گرفته است. وجود یك پنجره باعث جریا

اصلي گنبد در ضلع شمالي، با  شود. ورودي نور داخل سردا  مي

باه درون اتااق گنباد وارد     ده راهاي سنگي، هر بازدید كننا  پله

رت كند. در وسط طاق درگاه، طرحي با آجر تراشيده به صاو  مي

ه باه كاار   كه در آن كاشي تراشيد هاي متقاطع وجود دارد دایره

ي قو  شكسته قرار دارد، هایي كه باال رفته است. در داخل لچكي

ایي با اي استفاده شده كه تركيب زیب هایي به رنگ فيروزه از كاشي

بنا بر نوشاته بااالي ساردر     آورد. قرمز آجري به وجود مي رنگ

ساخته شاده   «سعد مودبنبن محالعزیزدعب»ورودي، این بنا توسط 
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زئينات خاص خود، با دیگار  در مجموع، معماري این بنا با ت است.

هاي شمال ایران متفاوت است. مقابر شمال ایاران، نقشاه    آرامگاه

دارند. گنبد سرخ، اولين  طيضلعي یا مدور با گنبدهاي مخرو چند

 رفته است. آرامگاه ایراني است كه در آن كاشي به كار
 «بريمسعود صنو»

 جهان حيوانات

وزن آن باه  كند و  در سراسر عمر این حيوان، رشد مي عاج فيل* 

 رسد. كيلوگرم مي 111بيش از 

زمان، موهاي سر خاود را از  گذر  مثل مردها در ،هاي نر ميمون* 

 شوند. د و طا  ميدهن دست مي

 ها هستند. پلنگیوز تر از ها بسيار سنگين پلنگ* 

ها قادرند زیر آ  بخوابند و بدون آنكاه از خاوا  بيادار     فُك*

 شوند، براي نفس كشيدن به سطح آ  بيایند.

كوهان(، حيواناتي كنجكاو  الماها )نوعي شتر بي ؛شود گفته مي* 

  ضربه زدن آرام باه  و مهربان هستند. احوالپرسي الماها از طری

زدن  شود. به عقيده كارشناسان امور حيواناات،  انجام مي یكدیگر
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اي آرام و مالیم از سوي یك الما به یك انسان، باه معنااي    ضربه

 سالم كردن این حيوان به او است.

تواند استخوان و دندان شكار را هضام   اسيد معده یك مار، مي*

 كند ولي قادر به هضم موي آن نيست.

ایان حياوان از طریا  زباان      دان نادارد امورچه خوار، دن *

ها  يمتر است، مورچهسانت 21چسبناك خود كه درازاي آن بيش از 

 كند. را شكار مي

هاي سياه را به قدري بترساانند   خر  ،هاي اهلي قادرند گربه* 

 كه وادار شوند از درخت باال بروند.

آرام( قادرند  ها )نوعي مرغ دریایي بومي اقيانو  آلباترو * 

ن پرواز كنند و حتاي در حاين   چند روز پياپي، با بال باز در آسما

 بخوابند. پرواز

 كشد. ماه طول مي 15تا  14ها حدود  دوره بارداري زرافه* 

 غدد تعرق گاوها داخل بيني آنها قرار دارد.* 
 «نسب گردآوري: ناهيد قادري»

 به كمر خود كمك كنيد

 دت اچون حمل كيف سنگين براي م كيف دستي خود را سبك كنيد
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فشار زیادي به یك سمت بدن وارد آید و  ،شود طوالني موجب مي 

ناد. وزن كياف   شدت تحت فشار قارار گير  ها به ماهيچه اسكلت و

 11گيرید، نباید بايش از   اي كه در دست مي دستي، كوله یا وسيله

يف درصد وزن بدن شما باشد. در مورد آقایان بسياري از موارد، ك

ساز است. آقایان معموال كيف پول را در جياب پشات    پول مشكل

 گذارند و اگر كيف بيش از حد قطور باشد، موجاب  شلوار خود مي

شده و دچار كماردرد   ،گذرند تحریك اعصابي كه از آن ناحيه مي

 شوند. مي

ارید. به جاي استفاده از داروهاي مسكن، كمر خود را گرم نگه د    

دهاد و   ها، آرامش بيشتري به شما مي ه با مسكناین كار در مقایس

 گذارد. به خاطر داشته باشايد بایاد   تري بر جاي مي تأثير طوالني

كند، جدي بگيرید. باراي   كه بي اهميت جلوه مي را بعضي مسائل

، شنيدید یكي از دوزد ر از خياطي كه براي شما شلوار ميمثال، اگ

باراي بررساي ساریع    تر از دیگري است، حتما  پاهاي شما كوتاه

تواناد   ه كنيد. اندكي اختالف در پاها ميموضوع به پزشك مراجع

ي كاه باراي مادت    هنگام موجب بروز كمردردهاي شدید شود.
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اي زیر پاها قرار دهيد تا زانوها  نشينيد، جعبه طوالني پشت ميز مي

ده به قسمت پایين كمار را كااهش   باالتر بيایند. این كار فشار وار

 كند. بروز كمردرد جلوگيري مي دهد و از مي

 اعتياد به تلفن همراه

ردم اهاي مختلف م گروه ایشي روياان آزماچندي پيش، محقق

تا دریابند كدام وسيله زندگي، بيشاتر باراي افاراد     انجام دادند

این بررسي، از افراد پرسيده شد اگر كيف پاول،   اهميت دارد. در

در منزل جاا   خود را كارت شناسایي، وسيله شخصي یا تلفن همراه

به منزل  بگذارند، براي آوردن كدام یك از آنها حاضرند بار دیگر

درصد افراد، تلفن هماراه را ناام بردناد.     91باز گردند. بيش از 

چنين حالتي در بسياري از مردم به نوعي وسوا  تبدیل شاده و  

، تر  و اضطرا  در افاراد پدیاد   حتي فكر نداشتن تلفن همراه

توان گفت امروزه بسياري از مردم به اعتياد جدیدي  يآورد. م مي

 مبتال هستند یعني اعتياد به تلفن همراه.

هاایي دارد   هر اعتياد دیگري براي خود نشانه این اعتياد مانند    

 مانند:
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وجو كردن كيف یا جيب براي یافتن تلفن همراه و  هراسان جست* 

تاان  تان در كنار هول اطمينان از این كه تلفن همراتالش براي حص

 است.

گردید تاا   منزل بارها به دنبال گوشي خود ميهنگام خروج از * 

 اید. طمئن شوید آن را برداشتهم

باشايد، از   اگر شارژ گوشي شما تمام شده و شارژ همراه نداشته* 

منزل صابر كنياد، كالفاه و عصابي      گشتن بهاینكه ناچارید تا باز

 شوید. مي

ه گوشي شما دزدیده شاود،  بان از اینكهنگام راه رفتن در خيا* 

 شوید. مضطر  مي

كنيد گوشاي در   حس ميبدون اینكه گوشي شما زنگ بخورد، * 

شنوید. البتاه   زد و یا صداي زنگ تلفن خود را ميلر جيب تان مي

شاود حاالتي    ایلي كه به همراه دارید، موجب ميگاهي تما  وس

شتباه گمان كنيد ا مانند لرزش تلفن همراه در شما ایجاد شود و به

خورد. هميشه نباید این حالت را اعتيااد باه    گوشي شما زنگ مي

 تلفن همراه تلقي كرد.
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حساسايت زدایاي كماك     براي حل این مشكل بایاد از روش     

خود تصور كنيد، گوشاي تلفان    ترتيب كه در ذهن بگيرید. به این

ن تان را گم كردید. هر هفته چند ساعت در طاول روز، تلفا   همراه

ن مدت را با آرامش سپري كنياد.  خود را خاموش و سعي كنيد ای

توانيد به جاي فكر كردن به تلفن همراه، سرگرمي دیگري براي  مي

آن  خود ایجاد كنيد. هرگز قبل از خوا  با گوشي تلفن كار نكنيد و

باا    تان قرار دهيد. باراي ارتبااط   را در جایي دور از اتاق خوا 

غير از تلفن همراه اساتفاده كنياد. البتاه    دوستان خود، از راهي 

تلفني مهم هستيد، ممكن است  گاهي اوقات كه در انتظار یك تما 

اعتياد به تلفن همراه را داشته باشيد، در این موارد به حالت  عالئم

 شود. اعتياد گفته نمي شما
 «زهرا خراساني، موفقيت»

 سرما، عامل خشكي پوست

واي خشك، پوست را كه لبا  فصل، فصل خشكي هواست و این ه

دهاد و   راي بدن ماست، تحت تأثير قرار ماي محافظ ارزشمندي ب

 ترین علت خشك شدن پوست افراد در پاایيز و  كند. مهم ميخشك 

ترین توصيه به  هاست. آسان زمستان، هواي سرد و خشك این فصل



 
21 

افراد مبتال به خشكي پوست، این است كه در این دو فصل فقط در 

وري از منزل خارج شوند تا كمتر در معرض خشكي هوا مواقع ضر

راد بخصاوص كارمنادان   قرار گيرند اما این توصيه براي همه افا 

دهد، احتمال چروك شدن  هاي علمي نشان مي عملي نيست. یافته

 ست.ا هاي معمولي هاي خشك، بيش از پوست پوست

دارد و هام اكتساابي. برخاي     خشكي پوست هم دليل ژنتيكي    

تالل در ها مانند اگزماي نوزادان، از زمان تولد به دليل اخ ريبيما

شوند و ارثي هستند. موارد اكتساابي   الیه چربي پوست ایجاد مي

حمام نامناسب. البتاه  وشو و است هم علل فراواني دارند مانند شست

ها مانند كم كاري تيروئيد، مشكالت كليوي، افزایش  برخي بيماري

كاه   «اپيادرم » الیه سطحي پوستدر سن، مصرف برخي داروها 

كند و پوسات   حاوي چربي، آ  و پروتئين است، اختالل ایجاد مي

در دوران بلاوغ هام   گراید. بعضي تغييرات طبيعي  به خشكي مي

 كند. پوست را خشك مي

علت اصلي خشكي پوست مشاخص نشاود،    كه تا وقتيبنابراین     

مناسب، چر  كردن هاي  شد اما استفاده از شویندهدرمان نخواهد 
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مفياد باشاد.    ،تواند استحمام مكرر مي هميشگي پوست و پرهيز از

خصاوص  هاي خشك، ب بهترین مرطو  كننده و چر  كننده پوست

هاي چر  و روغني  كه اگزما دارند، وازلين است. كرمدر افرادي 

بروز آلرژي با مصرف آنها كمتار  هم بسيار مؤثر هستند و احتمال 

هاي با پایه آ ، براي جلوگيري از فساد آنها با  رمشود. اما در ك مي

شود كه اغلاب عامال    ه ميقارچ و باكتري، مواد نگه دارنده اضاف

هاا هام    . گاهي عطر اضافه شده به این كرمشوند بروز آلرژي مي

چون باعث باراق و لياز شادن    شود.  البته وازلين  ساز مي مشكل

ه جااي وازلاين   پساندند. با   ها آن را نمي شود، بعضي پوست مي

توان از اوسرین استفاده كرد. برخي هم معتقدند وازلين باعث  مي

هاي  محصول شود در صورتي كه لك شدن پوست ميتيرگي رنگ و 

اي مثل وازلين، عالوه بر مقرون به صارفه و مفياد    مرطو  كننده

 بودن، عوارض كمي دارند.

ن زدن هاي آلرژي، زباا  ها تنفس دهاني، زمينه علت خشكي لب    

 لاب و مصارف برخاي   اسيت به خمير دندان یاا رژ ها، حس لب به

ها شناخت علت، بهترین راه حل  خشكي لب داروهاست. براي رفع



 
22 

آن اسات و   است. چر  كردن مكرر لب، بهترین راه بهبود خشكي

 بهترین چر  كننده هم وازلين است.
 «دكتر حسن صيرفي، سالمت»

 ميوه خشك مغذي

گر خشكبارها در تماام  دی است و مانندكشمش، ميوه خشك مغذي 

چار  و كام    كمشود. كشمش یك غذاي پر انرژي،  سال یافت مي

هاي كم سدیم را رعایت  سدیم است. بنابراین براي افرادي كه رژیم

داراي  كنند، خوردن كشمش بسيار مفيد است. ایان خشاكبار   مي

كند.  از تخریب سلول جلوگيري مي خاصيت آنتي اكسيداني است و

اساتخوان،   ها و جلوگيري از پاوكي  شمش براي سالمت استخوانك

براي باانوان قبال از    نقش مهمي دارد. به همين دليل مصرف آن

هاا و   يد است. كشمش منبع خو  ویتامينبسيار مف دوران یائسگي

و با وجاود   و هورمون استروژن است Bو  D هاي بخصوص ویتامين

از  ر تخریبي ندارد حتير دندان اثاینكه شيرین و چسبناك است، ب

و لثاه مفياد    كند و براي سالمت دندان فساد دندان جلوگيري مي

عناصر مغذي مانند آهن، پتاسايم و كلسايم    داراياست. كشمش 

اكسايدان و انارژي    كشمش همچنين منبع خو  فيبر، آنتياست. 
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رطان كولون و رشد غيار معماول   است. فيبر باعث جلوگيري از س

اگار   شاود.  و همچنين كنترل قند خاون ماي   ها ها، بيماري سلول

مقدار چرباي و سادیم غاذا را     كشمش را به گوشت اضافه كنيد،

د. كشامش  يا ده قدار فيبر و آهن آن را افزایش ماي م كاهش و

هاي قلباي   كاهش بيماريكند و باعث  كم مي كلسترول بد خون را

دهاد و   يوه خشك همچنين استر  را كاهش ماي شود. این م مي

نظماي   بخشد. براي درمان بي هاي بدن را بهبود مي عملكرد ر 

معده و رفع یبوست مفيد است و به علت داشاتن قناد فروكتاوز،    

داراي خاصيت مصرف سریع انرژي و كاهش وزن اسات. كشامش   

است و آ  اضافي بدن را مانند هویج، براي سالمت چشم سودمند 

را  كناد و گرفتگاي عضاالني    برد، دهان را خوشبو مي از بين مي

 دهد. كاهش مي

 خواهد المپ هم مراقبت مي

هزار ساعت است و المپي كاه   معموال عمر متوسط یك المپ سالم،

شود و برق بيشاتري مصارف    این عمر كند، نورش كم مي بيش از

ها پيش از رسيدن به پایان عمار طبيعاي    كند. بسياري از المپ مي
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است كاه   این شود. گاهي علت كم نور شدن المپ خود، كم نور مي

المپ كثيف شده اسات.   نيز نشده و گاهي در كارخانه خو  ساخته

هاا و   غبار ناشي از نظافات روزماره اتااق    این امر بر اثر گرد و

تا  41تواند  یك المپ كثيف مي دهد. گردگيري لوازم منزل رخ مي

غبار، بين ببرد و به هدر دهد زیرا گردو درصد از روشنایي را از 51

پوشاند و مانع از تابش كامل  روي المپ را مي الیه كدريهمچون 

هر وسيله دیگري در منازل،   ها هم مثل شود. پس المپ آن مي نور

ها را باز  براي این كار، گاهي المپ مراقبت و نظافت دارند. نياز به

كليد برق. سپس الماپ را خاو     كنيد البته پس از خاموش كردن

بریاد، چناد    ه كار ميالمپ ب بشویيد. اگر در آبي كه براي شستن

ه داشاته  قطره آمونياك بریزید، نتيجه بهتري خواهيد گرفت. توج

جا نكنيد. پس از شساتن  جاب ها را با حركت سریع ، باشيد كه المپ

بالفاصله آن را به برق نزنيد بلكه ابتدا آن را به طور كامال   المپ

خشك كنيد. پيش از آنكه برق را روشن كنيد، بگذارید المپ مدتي 

توانيد  ه دارید، ميماند تا حرارت اتاق را به خود بگيرد. اگر عجلب

 به كمك سشوار مالیم، قدري آن را گرم و ساپس روشان كنياد.   
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هنگام بستن المپ به سرپيچ، سعي كنيد به آرامي آن را تاا انتهاا   

بپيچانيد نه خيلي سفت و محكم كه براي بااز كاردن دوبااره آن    

ئوچویي آن را بشكنيد، نه خيلاي  دچار مشكل شوید و یا سرپيچ كا

یا وزش باد، خااموش و   شُل كه بيش از حد گرم شود یا با هر تكان

 روشن شود.

 اطالعيه 

قصد دارد در راستاي دستيابي به اهداف  ،اداره كل امور فرهنگي

هاي عمومي، ارتقاي مطالعاه مفياد،    انداز نهادكتابخانه چشمسند 

و ارزشامند و برگازاري    ریج كتابخواني، معرفي منابع فااخ وتر

هاي فرهنگي براي یكایك ایرانيان، اقادام باه برگازاري     فعاليت

ي كتاابخواني ویاهه نابينایاان و    چهارمين مساابقات سراسار  »

 نماید.« بينایان كم

 شرایط مسابقات

توانناد در ایان    غير عضو ماي كليه مخاطبين اعم از عضو و * 

 شركت نمایند. مسابقه
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ناان  یان واز طریا  شابكه كتابخوا   مسابقات به صورت آنال* 

 برگزار خواهد شد.  WWW.BOOK.I.IRاي به آدر   حرفه

دي هاي  سابقات به صورت دو ماهه و در ماهزمان برگزاري م* 
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 منابع مسابقات عبارتند از:
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آموزان ودانشاجویان،   هاي مطالعه مطلو  براي دانش شيوه* 
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