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 ذره بين جامعه
عمات انديشاه و اختياار    هاا را از ن  سپاس آفريدگاري كه ما انسان

مند ساخت. هر يك از افراد در برابر ساير مردم جامعه  انتخاب بهره
هم از هر  . جامعهوظايفي دارند كه بايد در قبال آنها پاسخگو باشند

ها و امكانات و استعدادش انتظار دارد اماا   فرد مطابق با توانمندي
برخي اقشار مردم ناخواسته زير ذره بين مردم قرار دارند. يكي از 

هااا و  والن و نابينايااان هسااتند. پاادرب ر اياان اقشااارل معلاا
هااي گذشاتهل    ما خوب به خاطر دارند كه در دهاه  هاي مادرب ر 
سطح جامعه حضور نداشتند. بيشاتر آناان در گوشاه     معلوالن در

كردند تا وقت مر  فرا  روزگار را در سكوت كامل سپري مي ها خانه
هم با تكيه بر پشتكار شخصي و  رسد. عده انگشت شماري از معلوالن

گاهي با كمك اطرافيان فرهيخته خود براي پاره كردن زنجير جهل 
 كردند. قر فرهنگي حاكم بر جامعه تالش ميو ف
هاا   رش حضور رسانهطي حدود سه دهه گذشته و هم مان با گست    

 حضاور معلاوالن مخصوصاا     تارل  در جامعه و اطالع رساني وسيع
نابينايان در مراك  علمي و سپس بازار كار در نهادهااي دولتاي و   
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را باا جهشاي    ياياننهاي مردم در باره ناب آگاهي مراك  خصوصيل
م نابينايان خاواه نااخواه زيار    ما هنوز ها قابل توجه مواجه ساخت

رصاه  بين جامعه قرار دارند. گاه يك نابينا براي حضور در يك ع ذره
ها تالش كند تاا ساابقه    ها و بلكه سال علمي يا محل اشتغال بايد ماه

نامناسبي كه در گذشته نابيناي ديگري در آن نهاد ايجاد كاردهل از  
گاهي يك نابينا هنگام ورود ذهن همكاران پاك كند. از سوي ديگرل 

تنهاا  گيرد كه اين امر  بسيار گرم قرار ميبه سازماني مورد استقبال 
هاي چشمگير نابينايان قبل از او بوده  ناشي از حسن سابقه و فعاليت

 است.
خواهيم ضرورت يا درستي حساسيت مردم و جامعاه   در اينجا نمي    

 ار دهيم زيرا به هر حاللنسبت به نابينايان را مورد بحث و بررسي قر
اين يك واقعيت عيني و ملموس است و تنها وظيفه ما اين است كاه  

هاي جديد پايش روي   و توان خود را براي باز كردن راهتالش  تمام
كار گيريم و به خاطر  جامعه و برداشتن موانع موجود به نابينايان در

نابينايان  داشته باشيم عملكرد ما چه مثبت و چه منفيل آينده حضور
 دهد. قرار مي در جامعه را تحت تأثير
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هاي افراد از جنبه توانمندي و سازگاري باا   هيچ كس منكر تفاوت    
اي عمل كرد كه ماردم در   اطرافيان نيست اما نبايد به گونهمحيط و 

 درك صحيح از نابينايان دچار تناقض و ابهام شوند و ايان قشار از  
طلب  رساني يا بلند پرواز و جاه خدمت راد جامعه را سربار و منتظراف

هاي نادرسات و   به مردم كمك كنيم تا از پيش فرض تلقي كنند. بايد
اري و واقعيت زنادگي آناان را   اغراق آمي  در باره معلوالن خودد

 يافاراد  و باور كنند كه باين نابيناياانل   گونه كه هست ببينند همان
پايينل  با بهره هوشي ياصاشخ ني راده و ابا  نابغهل توانمندل مصمم و

 بي همت و سست اراده وجود دارند. راحت طلبل
 «سپيدار»

 توسل به محمد
آياه   11هفتمين سوره قرآنل مادني اسات و   و سوره محمدل چهل

 دارد.
 ( نقل شده كه فرمودند: هر9اكرم ) در فضيلت اين سوره از نبي    

 ساو رو  كس سوره محمد را قرائت كندل هنگام خروج از قبر به هار 
 بيند و بر خداست كه از نهرهاي بهشتي  كندل چهره پيامبر خدا را مي

 به او بنوشاند.
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اي در باره ما  ( فرمودند: در سوره محمد نشانه:اميرالمؤمنين )    
( ني  باراي  :حسن ) اميه وجود دارد. امام اي در باره بني و نشانه

خود را به  هل پيروانامي السالم و بني بيت عليهم ارزيابي و مقايسه اهل
 فرمودند. قرائت سوره محمد تشويق

سوره محمد را قرائت كندل  هر كس    :( فرمودند:امام صادق )
. كناد  رديد نخواهد شد و در دينش شاك نماي  تا ابد دچار شك و ت

كناد و از هايچ حااكم و سالطاني      خداوند او را به فقر مبتال نمي
محفوظ و در امان خواهد ترسد. اين فرد همواره از شك و كفر  نمي

ل بود تا زمان مر . هنگامي كه قاري سوره محمادل از دنياا رفات   
كند تا در قبرش نمااز بگ ارناد و    خداوند ه ار فرشته را مأمور مي

امن نا د   صواب نماز ايشان براي اوست و او را تا رسيدن به جايگاه
 كنند. وي همواره در اماان خداوناد و اماان    خداوند همراهي مي

 ( خواهد بود.9ول خدا )رس
 خداي ديدني

   «ل بگو كه من ن ديكم.گاه بندگان منل از تو در باره من بپرسندهر»
 112سوره بقره آيه 
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شده يك جااي   خواهد يك جايي باشيل حتي اگر خدايا! دلم مي    
آيم پيشتل حتي اگر پيش تو آمادن خيلاي    مي دور. آن وقت حتما 

جا هستي اماا   گويند تو همه م. ميگرد دائم دنبالت مي سخت باشد و
شاما  كنم. مگر تو نگفتاي مان از ر  گاردن باه      من پيدايت نمي

ل يك راز استل ياك  كنمل اين آيه مث ن ديكترم. به اين آيه فكر مي
توانم آن را بفهمم. آخر ر  گردن ن ديك ما نيست  راز مهم كه نمي

و دلام   كنم سمتي از ماست. به اين آيه فكر ميبلكه درون ماستل ق
افتدل چي ي زيباا و   هايم راه مي ري دل انگار چي ي در ر  هُري مي
 گرددل تويي؟ هاي من مي ت داشتني. خدايا! چي ي كه توي ر دوس
اش كه ك كنمل به اين داني كه هميشه به ديدنت فكر مي خدايا! مي    

كس وجود دارد كه  پرسم آيا هيچ ديدني بودي. هميشه از خودم مي
ها بودم كه كشا  مهماي   فكر ي داشته باشد؟ در همينچنين آرزوي

( هم :ده شدمل وقتي فهميدم حضرت موسي )ز خيلي ذوق كردم.
ساوره اعاراف را    141خواسته تو را ببيند. آياه   مثل من دلش مي

آمد.  گاه ما وعده موسي به»خواندمل چقدر اين آيه را دوست دارم: 
نشاان  ا باه مان   خدا با او سخن گفت. موسي گفت: خدايا خودت ر

 «بده.



 7 

(ل تو جواب خيلي :حضرت موسي ) اما خدايا! بعد از اين سؤال    
موسي  تو به حضرت «بيني. مرا هرگ  نمي»به او دادي. گفتي: سختي 
توار ماندل تو هم مارا  به آن كوه بنگر! اگر در جاي خود اس»گفتي: 

چاون  »اما ادامه آيه براي من خيلي ترسناك باود:   «خواهي ديد.
هاوش   روردگارش بر كوه تجلي كردل كوه را خُرد كرد و موسي بيپ

و باز گشاتم و مان   چون به هوش آمدل گفت: تو من هي. به ت افتاد.
 «نخستين مؤمنانم.

ترسام بار    خواهد سؤالم را تكرار كنم. مي خدايا! ديگر دلم نمي    
 كنم كه من طاقت اين امر را داشته باشم. چي ي تجلي كني. فكر نمي

 «فان نظرآهاريعر»
 ساعت و انبار علوفه

روزي كشاورزي متوجه شد ساعتش را در انبار علوفه گم كرده است. 
اي از گذشاته و ارزشاي    عتش يك ساعت معمولي اما با خااطره سا

در مياان علوفاه بسايار     دنبال ساعت بود. بعد از آن كه به عاطفي
ر مشاغول  آن را نيافتل از كودكاني كه در بيرون انبا جستجو كرد و

ر كس ساعت بازي بودند كمك خواست. كشاورز به آنان وعده داد ه
كه موضوع جاي ه مطار    گيرد. به محض اين را پيدا كندل جاي ه مي
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هاي علوفه  انبار هجوم آوردند و تمامي بسته شدل كودكان به درون
كودكان از انبار بيرون  گشتند اما باز هم ساعت پيدا نشد. و يونجه را
درست زماني كه كشاورز از ادامه جستجو نا اميد شده باودل  رفتند. 

بدهاد. كشااورز    او آمد و خواست به او فرصت ديگري پسري ن د
باه هار    و با خود انديشيد: چه اشكالي دارد؟ نگاهي به او انداخت

رسد. پس كشاورز كودك را به تنهايي  حال كودكي صادق به نظر مي
 به درون انبار فرستاد.

س از مدت كوتاهي در حالي كاه سااعت را در دسات    كودك پ    
شادمان شده بود و از  انبار بيرون آمد. كشاورز از طرفي داشتل از

طرف ديگر متحير بود كه چگونه اين كودك موفق به ياافتن سااعت   
كه بقيه كودكان  او پرسيد: چطور موفق شدي در حالياز  شده است.

روي زماين   دي نكاردم رك پاسخ داد: من كار زيااميد شدند؟ پسنا
تااك سااعت را    ا صداي تيكنشستم و در سكوت كامل گوش دادم ت

 جهت حركت كردم و آن را يافتم. شنيدم و در همان
ذهني كه پر از مشغله است فكر  از ذهن وقتي در آرامش باشدل بهتر

باد و در  كند. هر روز اجازه دهيد ذهن شما اندكي آراماش يا  مي
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چقدر با هوشاياري باه شاما     گاه ببينيد سكوت كامل قرار گيرد. آن
 سامان بدهيد.مايليد سرو طور كه تا زندگي خود را آنكند  ميكمك 

 «ايران پرنده»
 تماس تلفني

هاي ارتباط ما با سايرين است. اين ارتباط  تماس تلفنيل يكي از راه
هام   بهتر است با رعايت كامل آداب و عرف خاص خود انجام شود تا

متقابل  ني به صورت كامل تحقق يابد و هم احترامهدف از تماس تلف
صحبتل آهنگ صدا و مي ان عالقه  دو طرف صحبت حفظ شود. لحن

باراي   شما به مكالمهل نقش مهمي در روحيه مخاطب دارد و باه او 
 كند. درك صحيح احساس شما كمك مي

براي انجام تماس تلفني كه هدف از آن احوالپرسي استل زماان  * 
هاا در نخساتين    گونه تمااس  خاب كنيد. از انجام اينرا انت مناسب

ساعات بامداد يا آخر شب و يا روزهاي تعطيل كه اعضاي خاانواده  
خواهند از لحظه لحظه آن براي كنار هم بودن و لذت باردن از   مي

تعطيلي استفاده كنند خودداري كنيد اما گاهي براي دادن يك خبر 
شويد در ساعاتي شايد  ييا مطر  كردن موضوع مهم مجبور مفوري 
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مخاطاب شارايط شاما را درك     نامناسب تماس بگيريد كه قطعاا  
 كند. مي
 شناسندل باياد فاورا    گيريد كه شما را نمي اگر با جايي تماس مي* 

رگ  به خود را معرفي كنيد. هنگامي كه شما تماس گيرنده هستيدل ه
 «شما؟»فرد پشت خط نگوييد: 

 گ  از او نپرسايد از شما كار داردل هر اگر تلفن كننده با كسي غير* 
 «چه كار داريد؟»
اگر چندين تماس تلفني هم مان داشتيدل تا اولاي را باه پاياان    * 

نرسانديدل به سراغ دومي نرويد. در اين مواقع اگر تلفن دوم مهام  
و بگوييد تا چند لحظه ديگر  استل از مخاطب اول عذرخواهي كنيد

 گيريد. تماس مي با او
صد داريد از تلفن فرد ديگري استفاده كنيدل پيش از استفاده اگر ق* 

تان كوتاه باشد  د. در اين هنگام سعي كنيد مكالمهاز او اجازه بگيري
 هاي متعدد خودداري كنيد. و از گرفتن شماره

اگر ميهمان داريد يا كسي منتظر شماستل مكالمه را كوتاه كنيد و * 
توجهي باه ايان    كنيد. بي را به فرصت بهتري موكولادامه صحبت 
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احترامي به فردي است كه منتظر شماسات. وقتاي در    موضوعل بي
روي  ديگري مشغول صحبت كردن ياا پيااده   جمعي هستيد يا با فرد

هستيدل خالف ادب است كه با مكالمه تلفنيل آن جمع يا فارد را در  
 انتظار نگه داريد.

ردنل نشاانه  با ديگاران صاحبت كا    «نه»و  «بله»تنها با كلمات * 
 توجهي به طرف صحبت است و چه بهتر كه از آن پرهي  كنيد. بي
هاي ناشناس را به كودكان نسپاريد. كاودك   جواب دادن به تلفن* 

قصد صحبت با  بايد فقط به تلفني پاسخ بدهد كه تماس گيرنده شخصا 
 كودك را داردل مانند پدر ب ر  يا مادر ب ر .

تي اگر با هدف خنده باشدل بااز  هاي تلفني ح شوخي و م احمت* 
هم خالف انسانيت است و ممكن است پيامدهاي بدي در انتظار هار   

 دو طرف باشد.
پيش از خداحافظيل گوشي تلفن را قطع نكنيد حتي اگر كار باه  * 
 ده باشدل باز هم خداحافظي كنيد و سپس اره كشياوا و مشاجادع

 گوشي را بگذاريد.
 وجه درست نيست. ني ديگرانل به هيچبه مكالمات تلفگوش دادن * 
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وقتي قصد داريد با تفلن همراه ديگران تماس بگيريدل خودتاان  * 
شماره را بگيريد زيرا تلفن همراه يك وسيله شخصي اسات و نباياد   

در اختيار منشي ياا شاخغ غريباه     شماره تلفن شخصي ديگران را
 گذاشت.

ي باا  هنگام صرف غذال حضور در جلسهل بحث و گفتگاوي جاد  * 
ديگران تا حد امكان از تماس تلفني پرهي  كنيد و آن را به زمااني  

 ديگر موكول كنيد.
گيريد و قصاد مكالماه طاوالني     هنگامي كه با كسي تماس مي* 

 داريدل ابتدا از او بپرسيد كه فرصت دارد با شما صحبت كند يا خير.
 «نعمتي و حميدرضا غيوريليال پور»

 هاي اتاقم حرف
از خود پرسيدم: زنادگي چاه    ه از خواب بيدار شدملامروز صبح ك

گويد؟ جواب را در اتاقم پيدا كردم. هر يك از وسايل اتاقم ياك   مي
جمله مفيد به من گفتند: كولر گفت: خونسرد بااش. ساق  گفات:    
اهداف بلند داشته باش. پنجره گفت: دنيا را خوب بنگر. ساعت گفت: 

از هر كاري باه بازتااب آن    هر ثانيه با ارزش است. آينه گفت: قبل
در راه اهادافتل  بينديش. تقويم گفت: باه روز بااش. در گفات:    
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ها را هُل بده و كنار ب ن. زمين گفت: با فروتني نيايش كان.   سختي
مي  گفت: براي انجام كارها روي پاهاي خودت بايست. ديوار گفت: 

ا فت: در برخورد بهمواره در زندگي محكم و استوار باش. گلدان گ
 اي باش كه همه از ديدن تو لذت ببرند. ديگران به گونه
 عبرت گذشتگان

مهدي خليفه عباسي روزي در شكار از لشكر جدا ماند. شاب باه   -
داشات پايش آورد.    خانه عربي رسيد. عرب غذايي كاه در خاناه  

اي غذا خوردند و مهدي گفت: من يكي از خدمتكاران ن ديك  كاسه
خوردند و مهدي گفت: من يكاي از   دوم غذا را مهدي هستم. كاسه

كاسه سوم را خوردندل مهدي گفت: مان   امراي مهدي هستم. وقتي
را خاوردي و ادعااي    اول مهدي هستم. مرد عارب گفات: كاساه   

كاسه سوم ادعاي  خدمتكاري كردي كاسه دوم ادعاي امارت كردي
ادعااي خادايي    اگر كاسه ديگري بخاوريل قطعاا    خالفت كردي

 كني! مي
الدين نقشبند در بازار بخاارا باه مساتي برخاورد     بهاءخواجه -

كردل مست گفات:  را كج  كرد.چون از مست روي گرداند و راه خود
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دهامل   كه هستم خود را به مردم نشان مي گونه اي خواجه! من همان
آيا تو هم چنين هستي؟ خواجه بدنش به لرزه افتاد و شروع به گريه 

ها سخن آن مسات را   اجه مدترياتري. خو كرد و گفت: تو از من بي
 گريست! كرد و مي ياد مي
اي پيار و   ( در خانه عايشه بود. عجوزه9سول )روزي حضرت ر-

ناتوان پيش آن حضرت آمد و گفت: اي پيامبر خدا! چهره من چهره 
حضرت فرمودند: بدان هايچ   دوزخيان است يا چهره بهشتيان؟ آن

ن ساخن شانيد   به بهشت نخواهد رفت. چون عجوزه ايا  اي عجوزه
دلتنگ شد و زاري كرد. آن حضرت فرمودند: همه جاوان شاوند و   

 سپس به بهشت روند.
 «آباديرد بولبخند با بزرگان: محم»

 
 خري؟ تو قلب مرا مي

 دلم را سپردم به بنگاه دنيا
 و هِي آگهي دادم اينجا و آنجا

 و هر روزل براي دلم
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 مشتري آمد و رفت
 و هي اين و آنل
 تسرسري آمد و رف

 كس واقعا  ولي هيچ
 اتاق دلم را تماشا نكرد

 دلمل قفل بود
 كسي قفل قلب مرا وا نكرد
 يكي گفت: چرا اين اتاق
 پر از دود و آه است

 يكي گفت:
 چه ديوارهايش سياه است!

 يكي گفت: چرا نور اينجا كم است
 و آن ديگري گفت:
 و انگار هر آجرش

 فقط از غم و غصه و ماتم است!
 شو رفتند و بعد
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 دلم ماند بي مشتري
 و من تازه آن وقت گفتم:

 خري؟ يخدايا تو قلب مرا م
 و فرداي آن روز

 خدا آمد و توي قلبم نشست
 و در را به روي همه پشت خود بست

 و من روي آن در نوشتم:
 ببخشيدل ديگر براي شما جا نداريم

 از اين پس به ج  او
 كسي را نداريم

 «عرفان نظرآهاري»
 

 فرشته كوچولو
مطب دكتر ويليام  به شدت به صدا درآمد. دكتار گفات: در را    درِ

كوچولويي كه خيلي مضاطرب و   شكستي! بيا تو. در باز شد و دختر
رسيدل به طرف دكتر دويد و گفت: آقاي دكتارل   به نظر مي پريشان
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زدل ادامه داد:  درم! دختر در حالي كه نفس نفس ميآقاي دكترل ما
نجات دهيد مادرم خيلي ماريض اساتل   كنم مادرم را  التماس مي
ل بايد مادرت را جانگفت: دختركنم با من بياييد! دكتر  خواهش مي

دختار   روم! به اينجا بياوري من براي وي يتل به خانه كساي نماي  
ميرد.  توانم. اگر شما نياييدل مادرم مي جواب داد: ولي دكتر من نمي
 اشك از چشمانش جاري شد.

د و تصميم گرفت همراه او برود. وقتي آنها به دل دكتر به رحم آم    
كه مادر بيمارش در رختخواب باود   خانه رسيدندل دكتر را به جايي

راهنمايي كرد و رفت. دكتر شروع به معاينه كرد و توانست با قرص 
بياورد و او را از مار  حتماي    ب باالي آن زن را پايينتآمپولل  و

آن زن ماند تا صبح كه عالئم  دهد. دكتر تمام شب را بر بالين نجات
بهبودي در او ديده شد. زن به سختي چشمانش را باز كرد و از دكتر 
به خاطر كاري كه كرده بود تشكر كرد. دكتر به او گفات: باياد از   

مردي! آن زن باا تعجاب    ت تشكر كنيل اگر او نبود حتما ميدختر
س بااالي  سال است كه از دنيا رفته! او به عك 1گفت: ولي دختر من 

تختش اشاره كرد. چشمان دكتر به قاب عكس خيره شد و پاهايش از 
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اي  اين همان دختر بود! فرشاته  ديدن عكس روي ديوارل سست شد.
 كه مادرش را نجات داده بود.

 «رضا آرميونتو تويي، امير»
 عابر محله زندگي
: بعضي روزهال براي ما مشكل است كه نسابت باه   ارتباط از ته دل

حساس خوشايندي داشته باشيم. اگر دچار چنين مشاكلي  ديگران ا
كنيد و از آن و دل خود رجوع  شديدل راه حلش اين است كه به قلب

ياد گال   هاي ديگران را فراموش كنيد. فكر كن الهام بگيريد و حرف
داريد. وقتي با ديگران برخاورد  تان  آفتاب گردان ب رگي در سينه

آفتاب گرداني در سينه دارناد.   كنيدل تصور كنيد كه آنها هم گل مي
با فرد خاصي مشكل داريدل مشاكل و اخاتالف را باه تفااوت      اگر
 شويد كه   هيد. با اين نوع برخورد متوجه ميان نسبت داايتاه لاگ

 تر از هميشه است. هاي ديگران گرم پاسخ
خواهيد؟ آيا باور  خود چه مي از زندگي در زندگي برنده باشيد:-

هاي خود برسيدل يا در  فعاليت كنيد و به خواسته توانيد داريد كه مي
شاويد و احسااس    هد موفقيت ديگران ماي ايستيد و شا كناري مي
در ديگران هست كه باه آن غبطاه    كنيد؟ ببينيد چه چي  شكست مي
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. باياد  كنيد رتيب خواست واقعي خود را پيدا ميت خوريدل بدين مي
سيدن باه تماايالت   ما را در رتواند ش بدانيد كه احساس غبطهل مي

شبكه ارتباطي خود را گسترش دهيد و با دنياي  تان ياري كند. نهفته
نه بيرون بروياد و كسااني را كاه    خارج ارتباط برقرار كنيد. از خا

توانند به شما كمك كنند پيدا كنيد. جلوي چشم ديگران باشيد تا  مي
ذير باشايد. اگار مجباور    پ اخته شويد. خجالت نكشيد و انعطافشن

هاي زندگيتان را عوض كنيد اما هدف اصلي خود را رها  شديدل نقشه
 ام. دائم به خود بگوييد من برندهنكنيد. 

 «انشناسي ساده، ترجمه سپيده خليليرو»
 هاي دانش تونل
 شيارهاي ك  دستل عاملي براي بهتر گرفتن اشيا است.* 
 شمارند. بي ميهايشان را براي مسيريا ها قدم مورچه* 
 كنند. هاي نر قورقور مي فقط قورباغه* 
كيلاومتر در   51تواند با سرعت  خرس با وجود سنگيني بدنش مي* 

 ساعت بدود.
 نشيند. سال به بار مي 51خت بلوط بعد از اولين ميوه در* 
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هااي   منظومه شمسي است كه در جهت عقرباه زهرهل تنها سياره * 
 گردد. ساعت به دور خودش مي

كيلو  9نسان اضافه شودل بايد گرم به وزن بدن ا 711براي اين كه * 
 زميني بخورد. سيب
 افراد باهوش در موهاي سرشان مس و روي بيشتري وجود دارد.* 
 دهند. تشكيل مي درصد موجودات دنيا را حشرات 11* 
 تواند شنا كندل شتر است. تنها حيواني كه نمي* 
 بيند. روباهل همه چي  را خاكستري مي* 
 تواند م ه شيريني را تشخيغ دهد. گربه نمي* 
 نفر را بكشد. 151تواند  يك گرم سم مار كبري مي* 
 الما شتر بدون كوهاني است كه هنگام عصبانيت بر صورت طرف * 

 اندازد. مقابل آب دهان مي
تواند ايستادن روي سر و گاردن را   فيلل تنها حيواني است كه مي* 

 ياد بگيرد.
ه ار برابار وزن خاود غاذا     12ود روز حد 52ريشم در كرم اب* 
 خورد. مي
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 دهد. صد وزن انسان را اكسيژن تشكيل ميدر 25* 
جهاانل ساه برابار رشاد جمعيات       رشد تعداد خودروهاا در * 

 هاست. انسان
 بيشترين آمار طالق در جهان متعلق به ايران است.* 
 يستند.ها به دليل في يك بدنيل قادر به ديدن آسمان ن خوك* 
 بيشتر سردردهاي معموليل ناشي از كم نوشيدن آب است.* 
 كاش  گوگرد هم بود. لزكرياي رازيل به غير از الكل* 

 «آوري: ايران پرندهردگ»
 شاهكار معماري صفوي

ار دارد. قاپو در ضلع غربي ميدان اماام اصافهان قار    عمارت عالي
باب عاليل قصر »قاپو كه به تقليد از عبارت  هدف از انتخاب نام عالي

 برگ يده شدهل جلب توجه سياستمداران اروپايي به «سلطان عثماني
طبقه و هر طبقاه داراي   2شامل  قاپو اين كاخ بوده است. كاخ عالي

بنا بسايار بلناد و از مرمار     ت ئينات مخصوص خود است. سردر اين
وه زياادي برخاوردار باوده    ساخته شده و در دوره صفوي از شاك 

االر كوچك زيادي در اين كااخ وجاود دارد. در تا    هاي است.اتاق
اي رسامي و جلساات   ها  هال پذيرايي قاپول ميهماني دار عالي ستون
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قاپول رژه سپاه و عملياات   شد. شاه از ايوان عالي دولتي برگ ار مي
 كرد. بازي را نظاره مي مايشي يا چوگانن
ر داخال كااخ نهفتاه اسات. رناگ      قااپو د  زيبايي واقعي عالي    
كند.  هر بيننده را جلب ميها نظر  ها و سق  هاي روي گچبري اشينق

ي هاا  رهاي رضا عباسي پوشيده شده و قوسديوارها با طال و مينياتو
ه فوقااني  طبق رنگ است. درِ هاي هفت تي  و بلند بنا پر از كاشيكاري
شودل ايوان ب رگي وجود دارد. در وساط   كاخ كه به ميدان باز مي

 هاا ايجااد شاده كاه     رمر و متصل باه فاواره  نل حوضي از مايوا
ها به جريان  هاي كاخ را در اين فواره هاي خاصي آب چشمه دستگاه
 انداخته است. مي
طبقه ششمل مخصوص رامشگران و نوازندگان درباار و باه اتااق        

هاي  ت. ويژگي اصلي اين سالن در گچبريموسيقي معروف بوده اس
راحي و لوازم موسايقي بار   آن است كه به شكل انواع ظروف و ص

 شدند. ه شده و باعث پژواك صدا ميتعبي ديوارها
 «هاي گردشگري ايران، مسعود سنوبري جاذبه»
 بستني يخي
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هاي يخي  شوند. بستني به دو گروه شيري و يخي تقسيم مي ها بستني
ها مانند شكر تشكيل  هاي خوراكي و شيرين كننده هال رنگ از اسانس

ارند و هام  اي د ها هم انواع كارخانه نوع بستني شوند. البته اين مي
 هاي معتبر در فرايناد تولياد بساتنيل از    اي. كارخانه غير كارخانه

اي هاي خوراكي مجاز هساتندل بار   هاي طبيعي كه ج و رنگ رنگ
گوناه   كنند. بنابراينل رناگ ايان   رنگ دادن به بستني استفاده مي

هاي كوچك  ر كارگاهيست اما اگر بستني يخي دها خطرساز ن بستني
هاي  داشت توليد شودل ممكن است از رنگو بدون نظارت وزارت به

به صورت قاچاق وارد كشور شده در تهيه آن اساتفاده   غير مجاز كه
شود. به اين ترتيب اگر رنگ بساتنيل خاوراكي و مجااز نباشادل     

تواند براي سالمت افراد مضر باشد و باعث بروز عوارضي مانناد   مي
ئم پوستي مانناد  حريك دستگاه گوارشل تهوعل اسهالل عالآلرژيل ت
شود. مصرف طاوالني مادت چناين    فعالي در كودكان  كهير و بيش
زايي كبد و كليه و اختالل عملكارد آنهاا    با مسموميت هايي بستني

 همراه است.
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قاشق مربااخوري   1تا  2توان  مي سالگي كودك 1بعد از  معموال     
 از شير تهيه شده باشد( به عنوان بخشي ازبستني )آن هم بستني كه 

غذاي تكميلي و دسر در برنامه غذايي او گنجاند. البته حتاي ايان   
شود.  ه استعداد چاقي دارندل توصيه نميمقدار هم براي كودكاني ك

استل بر  ها با يكديگر متفاوت آنجا كه مي ان كالري انواع بستنياز 
ا انتخااب كارد زيارا    بستني ر حسب وزن كودك بايد نوع مناسب

هاي معمولي كه از شيرل شكرل تخم مارغ و مقاداري خاماه     بستني
 كيلو كالري انرژي دارند. 111 ميلي ليتر 111تشكيل شدهل در هر 

 هاي توليد شاده از شاير   هاي يخي كمتر از بستني كالري بستني    
كه بستني  روي كرد. با توجه به اين است اما نبايد در مصرفشان زياده

خي فقط شامل شكرل آب و رنگ و فاقد هر نوع ماده غذايي استل ي
المندان و زنان باردار توصيه خصوص براي كودكانل س مصرف آن به

ها باه دليال شاكر     اين نوع بستني روي در مصرف شود. زياده نمي
اف وده شدهل براي افراد كم تحرك يا كساني كه دچار اضاافه وزن  

بهشات كاه   اه دارد. مصرف يخ درقي را به همرهستند ني  خطر چا
داردل باه  هاي مصنوعي است و هيچ ارزش غذايي نا  ز رنگسرشار ا
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شود. با توجه به قرار داشاتن در فصال    هيچ گروه سني توصيه نمي
ايي است كه ه مصرف بستنيل بهترين گ ينه بستني تابستان و تمايل به
 اند. از شير تهيه شده
 «المتنامه س مقدم، هفته راسب دباغدكتر آ»

 سالمتي با خواب كافي
خوب و به اندازه كافي خوابيدنل تنها شب را به صبح رساندن نيست 

ه بسته به نياز بادنل  ساعت خواب شبان 7بلكه به اعتقاد كارشناسانل 
رادي اولل اف خاصيت ارزنده دارد: 1 اياي فراوان آنگذشته از م 
از ديگاران   خوابندل سه برابر بيشتر ساعت در شب مي 7كه كمتر از 

كافيل دستگاه  احتمال دارد به سرماخوردگي مبتال شوند زيرا خواب
كند و با كم خوابيدنل نظاام آن بار هام     مي ايمني بدن را تقويت

به هورماوني كاه خاواب را تنظايم      خورد. دومل كم خوابيدن مي
تر شدن هورماون   زند. سومل كم خوابيدن با فعال كند آسيب مي مي

و  بي و روحي )استرس( ارتبااط مساتقيم دارد  زمينه ساز فشار عص
خون افرادي كاه  شود. فشار به باال رفتن فشار و قند خون مي منجر
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 خوابندل باالتر است و احتمال حمله قلبي و سكته مغ ي در كمتر مي
 شود. آنان بيشتر مي

 «نسب ناهيد قادري»
 ها عوارض مكمل

 نبال استفادهخصوص ورزشكاران به دهاست كه جوانان ايراني ب سال
تقويت بنيه خود و رسايدن باه    هاي غذايي و دارويي براي از مكمل
بين اكثر ورزشكاران حتي  مناسب هستند. استفاده از مكمل در اندام

والن ئخود را باز كرده است. يكي از مسا  افراد معلول و نابينا جاي
ي داروهاي غيار مجااز در قالاب    وزارت بهداشت اعالم كرد: گاه

از  شاود و گااهي ورزشاكاران    ه ورزشكاران عرضه ماي ها ب مكمل
هاا روي   كننادل باه مصارف مكمال     اطالعاتي كه با هم مبادله مي

ها در كوتاه مدت اثر خوبي دارناد اماا در    آورند. اگرچه مكمل مي
درازمدت عوارض جبران ناپذيري به همراه دارند. پذيرفتني اسات  

ا مقدار ايان پاروتئين   ساز به پروتئين نياز دارد ام كه بدن فرد بدن
هااي   گرم است نه بيشتر. البته در دوره 15تا  11براي ورزشكارانل 

اكثر يا حد 5كراتين روزانه به مي ان  سازي فشرده گاهي مصرف بدن
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و هفته تجوي  و سپس مصرف آن قطاع   1گرم به مدت حد اكثر  11
هاا از ساوي    شود. مصرف مكمال  هفته تجوي  مي 1دوباره به مدت 

 بايد تحت نظر پ شك باشد. ساز حتما  بدن افراد
باا   ها است و ني  ج و مكمل 1و امگا  Eعالوه بر پروتئينل ويتامين     

كاه در   E هاال ويتاامين   روغان  در برخاي  1توجه به وجود امگا 
ها وجود نداردل پ شك متخصغ بايد مقادار و زماان    مينرال مولتي

 را زير نظر داشته باشد. مصرف آن
گويد: مكمل به  گر متخصغ تغذيه در تعري  مكمل مييميادكتر ك    

اين هر فردل مجاز مواد مورد نياز بدن است. بنابر معني تكميل كننده
به استفاده از آن نيست و بايد با كمك آزمايش يا داليال باالينيل   

ها را مختغ سنين  صرف آن اثبات شود.  وي مصرف مكملضرورت م
ساال باا    21ها و آقايان بااالي   نمداند زيرا در مورد خا خاصي مي

اي مصارفيل  يابد و غذاه كه دريافت ويتامين كاهش مي ه به اينتوج
. دكتر كيميااگر  كند به مكمل احتياج دارند اين نياز را برطرف نمي
ورزشاكاران را تجاارتي ساودآور     ها باراي  ساخت و عرضه مكمل

ي از كند. بسايار  خطرات بسياري را متوجه جوانان ميداند كه  مي
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چاار مشاكالت   رويه پروتئين د ف بيسال به علت مصرو افراد كم سن
شت نيست و متأسافانه  قابل برگ اند كه بعضا  بسيار شديد كليوي شده

قل و نبات پروتئين مصارف  انند نُويژه افراد بدنسازل م ورزشكاران به
 كنند. مي

ه توسط افاراد  هايي ك گويد: مكمل دكتر مظهري ني  در اين باره مي
شودل امكان دارد در كوتاه مدت تغييراتاي   ير متخصغ توصيه ميغ

كند. متأسفانه به علت اساتفاده  در عضالت و في يك بدني فرد ايجاد 
ادي از ورزشكاران جوان دچاار  هال تعداد زي جا از برخي مكمل هناب

هاا   اند حتي بر اثر عدم تحمل مكمل هاي جسماني جدي شده آسيب
اند يا به كليه و كبد آنها آسايب فاراوان    جان خود را از دست داده

 رسيده است.
 «ابراهيم كرباليي»

 سه اصل سالمت روان
تارين   ت كه هدف خود را دستيابي به عاالي سازمان جهاني بهداش

اساسنامه خود  كردهل در سطح ممكن بهداشت براي همه مردم تعيين
گويد: منظور از سالمتل حالات رفااه كامال     در تعري  سالمت مي

فقادان بيمااري ياا     انيل رواني و اجتماعي است ناه صارفا   جسم
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معلوليت. بر اساس اين تعري ل فردي داراي سالمت روان است كه: 
هااي   شناسد و توانايي مقابلاه باا اساترس   توانمندي هاي خود را ب

روزمره را داشته باشد و به شكل مفيد و مؤثري در جامعه مشاركت و 
اس تعريا  ساازمان جهااني    فعاليت داشته باشد. هرچند بر اسا 

يست اما هيچ راهكاري بهداشتل منظور از سالمت فقط بيمار نبودن ن
هاي جسمانيل رواني و  توان در تمام زمينه كه چگونه مي در باره اين

اجتماعي رفاه را به دست آوردل ارائه نشده است. البته پژوهشگران 
وانل بهداشات ر و محققان در هر دو ميدان يعني بهداشت جسام و  

 اند. هاي جدي برداشته گام
براي روان سالم مطار  كنايمل    گيرانه اگر بخواهيم تعريفي سخت    

گونه مشكلي نداشته در نظر بگيريم كه از هر نظر هيچ بايد فردي را
باشد و در شرايطي كه در معرض اساترس هرچناد موقات قارار     

يات  يفكه از ك كل نشود. چنين فردي عالوه بر اينگيردل دچار مش مي
كندل باياد باه    ي زندگي ميخوب زندگي خوبي برخوردار است و به

كه در جامعه  ساير افراد در داشتن زندگي خوب كمك كند در حالي
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توان يافت كه با اين تعري ل روان سالمي  مي امروزيل كمتر كسي را
 داشته باشد.

 كه سائل روزمره زندگيل عالوه بر اينبيشتر افراد در برخورد با م    
كنندل دچار استرس نيا    را تجربه مي هاي مختل  مشكالتي با شدت

شوند. برخي از اين مشكالتل زودگذر هستند و برخاي نقشاي    مي
 ماندگارتر دارند.

ط روان ساالم  بدون ترديد آرامشل اولين شار  .آرامشداشتن -1
توان به شكل متعادلي به ساير امور زندگي و  است و در سايه آن مي

منظاور از آراماشل آراماش نسابي و نداشاتن       پيشرفت رسيد.
كس  كننده است. در دنياي امروزل هيچ گاه فلج متعدد و هاي  هدغدغ

بدون دغدغه و گرفتاري نيست اما نكته مهم اين است كه فرد بتواند 
ها اقادام   رزيابي و براي رفع و كاهش نگرانيبه درستي شرايط را ا

اي با آنها كنار  به گونه دلكند. در صورتي كه مشكالت قابل حل نيستن
هال عملكرد و زندگي او را تحت تأثير قارار   ه گرفتاريك بيايد نه اين

 و باعث سلب آرامش او شوند. دهند
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هاي مهم ساالمت روانل تواناايي    از ويژگي.مديريت هيجان -2
ها است. باروز احساساات    رل و بروز مناسب احساسات و هيجانكنت

نه احساساتش را سركوب كند و نه آنها را گونه باشد كه فرد  بايد آن
رود ذهن سالم  به صورت مهار گسيخته بروز دهد. همچنين انتظار مي

بتواند محيط پيرامون خود را به درستي درك كند. انسان به كماك  
كندل دركي كه با واقعيت بيروني  گانهل جهان را درك مي حواس پنج
. در برخاي شارايط   آن نه چي ي بيشتر و نه كمتر از است هماهنگ

بيمارگونهل ممكن است فرد دركي درست از عاالم خاارج نداشاته    
باشد. براي مثالل صدايي بشنود يا چي ي ببيند كه وجاود خاارجي   

بايش از   ندارد. البته اين موضوع در صورتي غير طبيعي است كاه 
 يكي دو بار تكرار شود.

اخت اسات.  يكي ديگر از خصوصيات ذهن ساالمل شان   .شناخت-1
مغ  شامل هشاياريل   هاي اي از توانايي نظور از شناختل مجموعهم

هر فرد طبق شرايط خاود از  توجهل تمرك ل حافظه و زبان است كه 
كننده و نشانگر  هال تأمين مند است. سالم بودن اين توانايي آن بهره
هاي گفته  ها و خصوصيت سالمت روان ما است. همه توانايي بخشي از
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بروز  «رفتار» ت يك نماد بيروني و عيني يعنيشدهل خود را به صور
ارزياابي آن   ترين روشي است كه با دهند. بررسي رفتارل عيني مي
اينل ت روان افراد اظهار نظار كارد. بناابر   توان در باره سالم مي

تارين   تناساب باا شارايط پيراماوني از اصالي     داشتن رفتاري م
دليال  فراد است. شاايد باه هماين    هاي سالمت رواني ا خصوصيت

سالمت روان به كه علوم رفتاري همواره در كنار روانپ شكي و  است
كند با شناخت بهتار ذهان و    شود كه تالش مي عنوان علمي ذكر مي

 مغ  به سمت بهبود كيفيت زندگي و ارتقاي سالمت حركت كند.
 «سيد وحيد شريعتدكتر »

 در قلب خانه
چارخ  اگار گوشات    .شيوه پختن و تفت دادن گوشت چرخ كرده◄

د سرخ كنيدل شايره  كرده را در طول مدت طبخ با درجه حرارت زيا
گوشات باه صاورت اسافنجي و سافت       شاود و  از گوشت جدا مي

شود )هنگام كبااب   حرارت داده مي آيد. وقتي گوشت از باال درمي
كردن در فر( بهتر است حرارت كم باشد تا شيره گوشت از آن خارج 

خوب داغ شادن ماهيتاباه و   نشود. گوشت چرخ كرده بايد پس از 
داده يا پخته شاود.  روغن و چند لحظه زير و رو كردن گوشتل تفت 
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ري يدل كمتر از يك دقيقاه   اي را كه در سوپ مي گوشت چرخ كرده
برقي(ل به زماان و   پ د. اگر گوشت را بكوبيد )در هاون سنگي يا مي

 درجه حرارت كمتري نياز دارد.
هاي گوشت سالم پخته  نشانه    تشخيغ گوشت سالم پخته شده◄

ود گوشت پخته شاده و نارم اساتل    كه خ : در حاليشده اين است
هاي رابط از يكديگر نپاشيده و جدا نشاده باشاند. در چناين     نسج

صورتي مواد غذايي و شيره گوشت در آن باقي است و طعم و عطار  
 خوبي دارد.

اگر هنگام پخت گوشت به آن نمك     زمان نمك زدن به گوشت◄
خواهياد   شود. بنابراينل اگر مي آب گوشت از آن خارج مي ب نيدل

آب و شيره گوشت در آن بماندل بهتر است از نماك زدن در اوايال   
ب نيد اما اگار   پخت خودداري كنيد و قبل از خوردن به گوشت نمك

خواهيد شيره گوشت بيرون بيايد )براي سوپ و خورش( اشكالي  مي
 نمك بيف اييد. ندارد كه به آب داخل قابلمه

به آرامي پختاه شاودل    اگر گوشت    هاي گوشت حفظ ويتامين◄
هااي   و بسياري از ويتامين مواد غذايي گوشت يعني اسيدهاي آمينه
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واد بر اثر حرارت زيااد از  شوند ولي اين م در آن حفظ مي Bگروه
 روند. بين مي
هنگام كباب كردن گوشت در فارل      كباب كردن گوشت در فر◄

ه صورت شير نبماليد. در اي گوشت را با برس مخصوص روغن اطراف
 شود. آيد و بخار نمي گوشت بيرون نمي

 «سين هشتم، سعيده يراقي»
 جشن لبخند

پسر اسكاتلندي براي پدرش تعري  كرد: امروز پول اتوباوس را   ☻
كت كارد و ناچاار   حر جويي كردم. وقتي به اتوبوس رسيدم صرفه

ويدم كه به من ل رسايدم! پادرش   قدر د وم. آنشدم به دنبالش بدَ
آدم زرنگي بوديل دنبال تاكسي  و گفت: تو اگر ها را در هم كرد اخم
 جويي كرده باشي! دويدي كه پول بيشتري صرفه مي
يدند: چارا  رفت. پرس براي استحمام از تهران به قم مي شخصي ☻

 11روي؟ گفت: چون پول حمام در تهاران   براي استحمام به قم مي
برگشات چاه   و گفتند: كرايه رفات  تومان است. 15ن و در قم توما
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گيردل به حمامي چاه ارتبااطي    شود؟ گفت: كرايه را راننده مي مي
 دارد؟
شخصي به نوكرش سفارش كرد: اگر طلبكاري آمد بگو ارباب به  ☻

اروپا رفته است. سپس از من ل خارج شد. ظهر كه به خانه برگشاتل  
يك نفر آمد ولي مان   نوكر گفت: چرااز نوكر پرسيد: كسي نيامد؟ 

گفتم ارباب رفته اروپا. ارباب: آفرينل او قانع شد و رفت؟ نوكر: بله 
گردد؟  كشد و كي برمي پرسيد: مسافرت ايشان چقدر طول ميفقط 
ربااب  دانم اما ظهر كه ا تو چه جواب دادي؟ نوكر: گفتم نميارباب: 

 پرسم! از حجره آمدندل از ايشان مي
شاكار ببار هام رفتاي؟      اولي: هندوستان كه بوديلشكارچي  ☻

ها شاديم.   هل روزي براي شكار ببر عازم جنگلشكارچي دومي: البت
 رو نشديم! اشتيد؟ دومي: بلهل با ببري روبهاولي: شانسي هم د

كي از حضار گفات: مان   در مجلسي صحبت از تأثير نگاه بود. ي ☻
با شيري درناده  در جنگل آفريقا شناسم كه يك بار  شكارچي را مي

رو شد. همين كه چشمش به چشم شير افتادل جلوي شير زانو زد  روبه



 12 

و نشست. همه با تعجب گفتند: عجب! بايد چنين شخصاي را دياد.   
 حاال او كجاست؟ مرد با خونسردي گفت: داخل شكم شير!


