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 فصل جوانمردي
هاي  دوستانه و حتي سخنراني گوهاي خانوادگي،و هر گاه در گفت

آيدد، فردر و    دوستي به ميان ميعرسمي سخن از جوانمردي و نو
صورت خاص بده   سراغ پهلوانان دوران گذشته و به ذهن همه ما به

رود. بارها در  هاي قديم مي غ پهلوانان كشتي و اهالي زورخانهسرا
ايم رسم جوانمردان اين بود كده   هاي گذشته خوانده خاطرات نسل

، دسدت افتادگدان يدعي     هوايهتبليغ و  گونه هيچجنجال و  دونب
ان مرگ اين پهلوانان، كسي از ندا  و  گرفتند و تا زم جامعه را مي

 شد. خبر نمينشان ياوران فقرا و يعفا با
هاي بسياري از  مفاهيم و مصداق گونه كه در دوران معاصر، همان    

هدا   يده تغيير كرده، برخي از ايدن سدنت  هاي پسند آداب و سنت
هدا بدا    اموشي سپرده شده است. گرچه رسانهيا به بوته فر رنگ كم

دوستي خيرخواهي و نوع اي ترويج و اشاعه سنت حسنهنيت خير بر
يسدته  دهندد و از اقددامات شا   را ترتيب مدي  متعددي هاي برنامه

گونه  كنند اما يك آفت خطرناك اين نيروكاران تجليل و تقدير مي
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هداي   صوير كشيدن چهره و زندگي خدانواده به ت مراسم تبليغاتي،
سرخ نگه داشدته و   را يعيفي است كه تا كنون با سيلي صورت خود

همسايگانشان در جريان ويدعيت معيشدتي    اند حتي اجازه نداده
كه در چندين مراسدمي نشدان داده     آنان قرار گيرند. كودكاني

هاي  رالسينوعي احساس شر  در ميان همشوند، از آن پس با  مي
گونده اقددامات،    نشوند. يك آسيب بزرگ ديگر اي خود ظاهر مي

نيروكاري است و برخدي افدراد كدم     شدن وجهه معنوي  رنگ كم
در قبال كمك خود به فقرا ظرفيت را دچار آفت خودبيني و غرور 

 كند. مي
هاي متولي كمك  ها و برخي سازمان صرف نظر از تبليغات رسانه    

هدر يدك از مدا در اولدين      به اقشار يعي  جامعه، آيا بهتر نيست
ازيم تدا  سرما، نگاهي گذرا به اطدراف خدود بيندد    روزهاي فصل

قدديمي   نيازمندان واقعي را پيدا كنيم؟ اگر يري از جدوانمردان 
كرد، در اين فصل سرد كمدر همدت    اكنون در كنار ما زندگي مي

فدرادي بدي توقد  و بده دور از     بست و به تنهايي يا با كمك ا مي
نيازمندد را در مللده خدود     هداي  هاي تبليغاتي، خانواده جنجال
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كه انبوهي دوربدين و   رد بدون اينك كمك ميشناسايي و به آنان 
 خبرنگار به دنبال خود راه بيندازد.

دوستان گرامي! آيا بهتر نيست هر يك از ما، نيروكاري و خدمت     
د شدرو  كنديم و   يعفا را از بستگان، همسايگان و دوستان خو به

اي نمانيم؟ هنگامي كه سخن از لزو  رسيدگي  منتظر ناجي افسانه
ين اصل مهدم  كس منرر ا آيد، هيچ دان به ميان مينيازمن به فقرا و

، چه تعداد از مدا  شود اما در مرحله عمل اخالقي و اجتماعي نمي
و  ايم و اشري از چشم كودك يتيمي پاك كدرده  دست به كار شده

گاه براي  ايم؟ اگر اراده كنيم، هيچ ناني در سفره نيازمندي گذاشته
 نيازمند دير نيست! كمك به افراد

 «ارسپيد»
 فضيلت سوره منافقون

سومين سدوره قدرآن   و شصت سوره منافقون در مدينه نازل شده،
 آيه است. 11كريم و داراي 

( روايت شده است: 9فضيلت اين سوره، از رسول گرامي )در     
 «شود. را قرائت نمايد، از نفاق مبرا مياين سوره  هر كس»



 5 

الز  و شايسته  براي هر مؤمني»( نيز فرمودند: :اما  صادق )    
است كه اگر شيعه ما است، سوره جمعه و اعلي را در شدب جمعده   
بخواند و در نماز ظهر روز جمعه، سوره جمعه و منافقون را قرائت 

اسدت كده معدادل عمدل      نمايد كه اگر چنين كندد، مانندد آن  
هاي او  ده است و پاداش كارهاي او و ثوابرا انجا  دا (9)پيامبر

 فقط بهشت است.
 دت، آتش درونيحسا

بر مرد  به خاطر نعمتي كه خدا از فضل خويش به آنان ارزاندي  »
 54سوره نساء آيه  «برند. حسد مي داشته،

و  هايي هستند كه چيزهايي بيشتر از ما داشته باشند هميشه آد     
شدود.   آيد كه باعث حسادت ما مدي  هميشه شرايطي به وجود مي

د چيزهاي بهتري را كه يك خواه شويم، دلمان مي وقتي حسود مي
نفر ديگر دارد، از او بگيرند و به ما بدهند ولي چون چنين چيدزي  

او متنفر  آيد، شايد هم از مي شدني نيست، ما از آن شخص بدمان
گيدرد   وقت لجمان مدي  كنيم از نفرين. آن شويم و دلمان را پر مي

ي ها كلَهم يري از كَ كشيم. شايد اين خوريم و عذاب مي حرص مي
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اندازد. انگار آد   جان خودش مي كه هر انساني را به شيطان است
كنيم،  زند. وقتي حسودي مي ا آتش ميبا دست خويش، خودش ر

هايي را كده   سوزيم تا همه زحمت زنيم. مي به روحمان كبريت مي
ايم، دود شود و به هوا برود. مگر مدا بدا    براي ساختن خود كشيده

 خودمان دشمنيم!
هاي تو  ها بنده مه چيز مال تو نيست؟ مگر همه آد مگر هخدايا!     

 نيستند؟ مگر تو همه را دوست نداري و با همه بخشنده نيستي؟ پس
بد  كنيم؟ اين خيلي هاي تو حسودي مي چرا ما گاهي به بخشندگي

ما كس، هيچ چيزي بهتر و بيشتر از  است، اين كه تلمل نداريم هيچ
گونه باشد، پاك كنت را بردار و هدر   نداشته باشد. خدايا! نگذار اي

 كن. اي حسودي ديدي، زود پاكش دلم ذره جاي
 «آهاريعرفان نظر»

 در مدح خورشيد
 اي نا  تو دستگير آد 

 واي خُلق تو پايمرد عالم
 فراش درت كليم عمران

 چاووش رهت، مسيح مريم
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 ديت، ميميمّاز نا  مل
 حلقه شده اين بلند طار 

 رتدَتو در عد  و گرفته ق
 اقطا  وجود زير خاتم
 در خدمتت انبيا مشّرف
  رّوز حرمتت آدمي مر
 از امر مبارك تو رفته

 هم بر سر حِرفتِ خود آد 
 تا بود به وقت خلوت تو

 نه عرش و نه جبريل ملر 
 التفاتي زّنايافته ع

 پيش تو زمين و آسمان هم
 اي ز جودت الهوَكونين ن

 افالك، طفيلي وجودت
 ا گفتهر آدميي كه او ثن

 هرچ آن نه ثناي تو، خطا گفت
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 خود خاطر شاعري چه سنجد؟
 نعت تو سزاي تو خدا گفت

 گرچه نه سزاي حضرت توست
 بپذير هر آنچه اين گدا گفت

 هر چند فضولگوي مردي است
 آخر نه ثناي مصطفي گفت

 در عمر هر آنچه گفت يا كرد
 ناداني كرد و ناسزا گفت

 زان گفته و كرده گر بپرسند
 چه كرد يا چرا گفت؟ كز بهر

 ت اودّاين خواهد بود عُ
 كفاره هرچه كرد يا گفت
 تو ملو كن از جريده او

 هر هرزه كه از سرِ هوا گفت
 چون نيست بضاعتي ز طاعت
 از ما گنه و ز تو شفاعت

 «الدين محمدبن عبدالرزاق جمال»
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 هاي موفق شاگرد تنبل
طدرز   ا بهجهان، ويولون ر لودويگ بتهوون موسيقيدان برجسته* 

داد كده   ها ترجيح مي نواخت و به جاي اصالح ترنيك ي ميتنادرس
ش او را يك نوازنده ناشدي خطداب   به آهنگسازي بپردازد. استاد

 كرد. مي
 مدرسه ابتدايي، شاگرد بسيار يعيفي بود. دراسلاق نيوتن * 
قدري كودن است  توماس اديسون معتقد بودند او به آموزگاران* 

سالگي از مدرسه  12يري نيست. به همين دليل در كه قادر به يادگ
 اخراج شد.

در امتلانات  «جنگ و صلح»لئو تولستوي نويسنده رمان مشهور * 
دانشگاه مردود شد. استادانش او را بي ميل و ناتوان در يدادگيري  

 توصي  كرده بودند.
الس ششدم مدردود شدد. او پدس از     در كد  وينستون چرچيل* 

ني به نخست وزيري انگلستان رسديد كده   هاي متوالي، زما شرست
 سال سن داشت. 62
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، از «زندان كوچدك  »آلروت نويسنده كتاب معدروف   ميلوئيزا-
خدمت يدا  شد كه به عنوان پيش ق ميدشويداش ت انوادهدطرف خ

 خياط، كاري براي خود دست و پا كند.
لويي پاستور دانشمند بزرگ عرصه پزشري، قبدل از تلصديالت   -

آمدد و در درس   آموز متوسط به حساب مي نشيك دا دانشگاهي،
  نفر، پانزدهم شد. 22شيمي بين 

 «نسب ناهيد قادري»
 اندر حاالت بايزيد
گفتند كه مسلمان شدو. او   پرست به يك آتش    پيشنهاد مسلماني

، مدن  كندد  بسطامي مي اگر مسلماني، اين است كه بايزيد»گفت: 
باشم و اگدر مسدلماني   مسلماني  گونه توانم اين طاقت ندار  و نمي

 «يد، نيازي به اين مسلماني ندار .كن گونه است كه شما مي اين
خانه شديخ  پرست در همسايگي  آتش فردي    ه دستشيخ چراغ ب

كودك شيرخواري داشت  كرد. اين فرد بايزيد بسطامي زندگي مي
كرد زيرا در خانه آنان  دليل ترس از تاريري گريه مي كه هر شب به
برد تدا   يد هر شب چراغ به خانه همسايه مي. شيخ بايزچراغي نبود

مرد خانه از سفر  رفت. وقتي يگرفت و به خواب م كودك آرا  مي
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گشت، همسرش حرايت شيخ و چراغ آوردنش براي كدودك را  باز
چون روشنايي شديخ  »پرست گفت:  تعري  كرد. مرد آتشبراي او 

خدود بداز   دلي و جهل گذشدته   آمد، شايسته نيست كه به تاريك
 پرست مسلمان شد. بالفاصله اين مرد آتش «گرديم.

د خواسدت يردي از   اند كه كسي از بايزي گفته    يك سال تشنگي
هاي خود براي تربيت نفس را بازگو كند. بايزيدد گفدت:    مجاهده

روزي به نفس خود دستور داد  عملدي را انجدا  دهدد، نفدس     »
  و گفتم: يا بده  را از آب ملرو  كرد نفسمسركشي كرد. يك سال 

 «خدا تن بده يا از تشنگي جان بده!طاعت 
 «منوچهر عليپور، زينب يزداني»

 هنر شاد بودن
بدراي   را بهترين شرايط و اويا  از چيزهاي ساده لذت ببريد. ◄

كس همه چيز ندارد و هر كسي غمي دارد كه با  . هيچبسازيدخود 
رايط سخت شاديِ زندگي آميخته شده است. هنر آن است كه در ش

 بخنديد.
توانيد همه را از خود رايي و خشنود كنيدد، پدس    شما كه نمي ◄

 ند.ه ندهيد انتقادها شما را نگران كاجاز
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اجازه ندهيد ديگران معيارهايتان را تعيدين كنندد. خودتدان     ◄
 باشيد و به چيزي كه نيستيد، تظاهر نرنيد.

 دهيد.بريد، انجا   هايي را كه از انجا  آنها لذت ميكار ◄
هنگدامي خدوب   دچار اوها  باطل نشويد، رؤيا و خيالپردازي  ◄

كردن چيزهاي خيالي  اشد، تلملاي داشته ب است كه برايمان نتيجه
 تر از چيزهاي واقعي است. سخت
نفرت و حسادت را از خود دور كنيد، اين دو دشمن روح شدما   ◄

ق خوبي تيجه هيچ اتفاكنند و در ن دار مي و روح شما را غصه هستند
 افتد. برايتان نمي

هاي زيادي داشته باشيد. اگر مسافرت دوست  عاليق و دلبستگي ◄
هاي جديد  ويد، سينما را امتلان كنيد. كتابتوانيد بر نمي داريد و

 روي كنيد. پياده بخوانيد، به پارك برويد و
كارآگاه نيستيد پس بده   گذشته را در گذشته رها كنيد. شما كه ◄

افسوس خوردن به دليدل   نباشيد. وقت خود را برايها  دنبال علت
ستيد هاي از دست رفته تل  نرنيد. شما كسي ه اشتباهات و موقعيت

 آييد. كه هميشه از پس مشرالت برمي
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ك فدرد مشدغول   خودتان را به كاري سرگر  و مشغول كنيد، ي ◄
 خوردن ندارد. هرگز فرصتي براي غصه

 «نسب ناهيد قادري»
 هديه تولد

و پسر دوقلو داشت كه از بسياري جهات شبيه هم بودند اما مردي د
تر همواره بده   سر بزرگديدگاهشان نسبت به زندگي متفاوت بود. پ

تر هميشه  كرد در حالي كه پسر كوچك منفي هر چيز نگاه مي جنبه
دو گفت كه هديه تولدد بسديار    انديش بود. روزي پدر به آن مثبت

رده است. روز تولدشدان، پسدر   كخوبي براي هر يك از آنها تهيه 
ازگي وارد بازار شدده  اي نو هديه گرفت كه به ت تر دوچرخه بزرگ
ايدن  »، اصال از اين هديه خوشش نيامد و گفدت:  اين وجودبود. با 

چشدمي  گدران اسدت و مجبدور  چهار    گ ودوچرخه خيلي قشن
. بددزدد مواظبش باشم زيرا هر للظه ممرن است يك نفدر آن را  

 «خيلي سنگيني است. ليتئومسدوچرخه مراقبت از اين 
تر درون يك جعبه كادوپيچ شده بدود. وقتدي    هديه پسر كوچك    

  «پِهِدن »داخل جعبه، چندد  را باز كرد، بسيار خوشلال شد.  كادو
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كرد. پدر كده بده    بود! پسر شرو  به گشتن خانه اسب فضلهيعني 
كرد،  ب و البته با زيركي خاصي نگاه ميالعمل پسرش با تعج عرس
كشدد. پسدر جدواب     جدا سدرك مدي    و پرسيد كه چرا به همهاز ا
دانم كه يك اسب را همين اطراف پنهان كردي.  پدر! من مي»داد:

 «كادوي تولد من همين اسب است، مگر نه!
توانيم تصميم بگيريم كه به جنبه منفي هدر چيدز    ها مي ما انسان    

تدب شدرايت   نگاه كنيم و درست مثل پسر بزرگ اين خدانواده، مر 
يم. گزينه ديگر ما اين كرده و نسبت به همه چيز ابراز ناريايتي كن

تر، هر حادثه ناخوشدايندي را   كوچكتوانيم مانند پسر  است كه مي
كده خداوندد يدا    از جهت مثبت آن بنگريم و نسبت به هر لطفدي  

كنند، قدردان باشيم. كامال مختاريم و ايدن   ديگران در حق ما مي
 شود. كه موجب ريايت يا ناريايتي ما ميهمان چيزي است 

 «مترجم مرجان توكلي»

 باور ما است كه
  برخي امور جزو باورهاي همه ما است اما گاهي به دليدل بدديهي  

 اين اصول: شويم مانند بودن، از آنها غافل مي
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 هدايي   از آن است كه وقت خدود را بدا آد    تر زندگي، كوتاه
 كنند. ميكه شادي شما را نابود  بگذرانيد

 .تنها بودن، از داشتن يك شريكِ بد، بهتر است 
 «ادن بده  ، فرصت الز  براي پاسدخ مثبدت د  «موق  نه گفتن به

 سازد. هاي مناسب را فراهم مي موقعيت
 ها فرصت  داريد، به خوبي ها برمي كه دست از تعقيب بدي زماني
 دهيد تا خودشان را به شما برسانند. مي
 د يا منتظر ديگران ن موان  را از سر راه برداريتوانيد خودتا مي

كار را انجا  دهند. مهم اين است كه موان  برداشدته   بمانيد تا اين
 شوند.

  دست كده بدهيدد، از همدان دسدت پدس      در زندگي، از هر
خواهيد، عشدق بورزيدد. اگدر دوسدت      گيريد. اگر عشق مي مي
 اي داشته باشيد. خواهيد، رفتار دوستانه مي
 يني، شايد گاهي قان  كننده باشد اما هرگز كارساز نيست.بدب 
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 روند.  مي منتظره از اين دنيامه دير يا زود و اغلب به شرل غيره
ايد و فرصت داريد  نرته، نشانه اين است كه شما زندهدانستن همين 

 خود را ارزشمند سازيد. ماندهباقياوقات 
  رقابدت   انتد خود باتنها رقيب شما يك نفر است: خودتان. شما
 كنيد تا در نو  خود بهترين باشيد. مي
 از خودتان  كنيد شخص ديگري باشيد، قطعاً كه تالش مي زماني

 دهيد. شويد و شخصيت خود را هدر مي بيزار مي
 «سولماز فروتن، موفقيت»

 كرامت شيخ
گذشت، دهقداني را ديدد كده     ابواللسين نوري از راهي مي شيخ

كدرد.   و خودش ايستاده بود و گريه مي دهخرش مرده، بارش افتا
شيخ دلش براي او سوخت، به خر نزديك شد و سر پايي به حيدوان  

از جا بلندد   فوراً خر «ز كه جاي خوابيدن نيست.برخي» زد و گفت:
شد. مرد دهقان شاد شد، بار را روي خر گذاشت و رفدت. مدرد    

ند. او جمد  شدد  شهر وقتي چنين كرامتي را از شيخ شنيدند، گرد 
 رفتند. سرش راه مي بوسيدند و پشت آنان دست شيخ را مي
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صداي مرد  را ديد، بده دكدان   همه غوغا و سرو وقتي شيخ آن    
. او  كرد هاي بقالي و نشست و شرو  به خوردن سبزيرفت  بقالي

 كرد. مرد  وقتي ايدن  ها، با بقال مزاح مي سبزي در حال خوردن
ه سست عقل اسدت، از گدرد او   رحالت شيخ را ديدند، به گمان اين

گفدت:  ،پراكنده شدند. شيخ به يري از مريدان كه همدراهش بود 
و با  اي بيايند يدي: به اشارهويعيت اين جماعت همين است كه د»

 تغيير حالتي بروند. برخيز تا فرصت داريم، به دنبدال كدار خدود   
 «برويم.

 «محمود برآبادي»
 در خدمت آرامش روح

آيدا گداهي احسداس        متلان كنيدد ا شرط راقيدو عالقه بي
او را كدرد،   مدي  ايد كه اگر شخص خاصي طور ديگري رفتار كرده

ط و انتظداراتي از دوسدتان خدود    وبيشتر دوست داشتيد؟ چه شر
اي كه بدا   واسته ديگران از شما چيست؟ عالقهداريد و در مقابل، خ

كه  در حالي ،آورد ها فشار مي شرط و شروط همراه باشد، بر رابطه
كند. ياد بگيريد كه  ها را به هم نزديك مي قيدوشرط، قلب بي عالقه
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طور كه هستند، دوست  انشرط عشق بورزيد و مرد  را همقيدو بي
داشته باشيد. اگر زماني از كسي ناراحت شديد، به خود بگوييدد:  

 طور كه هست، دوست دار . ايدن ندو  دوسدت    را همان من، او»
 «ارد.داشتن، بخشش و صلح در پي د
در بيشتر مواق ، وقت و انرژي  ما    قدرداني خود را نشان دهيد

كنيم و توجهي به روابط عميقدي   را صرف روابط يعيفمان مي خود
ند، نداريم. آيدا  شو كننده هستند و باعث پيشرفت ما ميكه دلگر  

هايتدان   حدرف  ايد كه هميشه حاير به شدنيدن  دوستي پيدا كرده
ميشه حاير باشد در اصالح امور به شما ه باشد؟ آيا كسي هست كه

از نظدر عداطفي، شدما را حمايدت      كمك كند؟ آيا از كساني كه
هداي خدوب،    كنيد؟ ارزش دادن به انسدان  ميكنند قدرداني  مي

بسيار ساده است. به ياد داشته باشيد، قدرداني و حمايت خدود را  
 كنند، نشان دهيد. آنهدا بهتدرين   كه از شما حمايت مي به كساني

 موش نرنيد كه از آنها تشرر كنيد.دوستان شما هستند، فرا
 «سپيده خليلي»
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 استاد راهنما
روز آفتابي، خرگوشي در خارج از النه خود با جديت تما  در  يك
او را ديدد و گفدت:   تايپ كردن بود. در همين حال، روباهي  حال

كندي؟ خرگدوش جدواب داد: دار      كار مدي  خرگوش! داري چه
ات  ت: جالبه! حاال مويو  پايان نامهنويسم. روباه گف نامه مي پايان

 نده وگكه يك خرگوش چ در مورد اينچيست؟ خرگوش پاسخ داد: 
بداه گفدت:   نويسدم. رو  واند يك روباه را بخورد، مطلب مدي ت مي

خورند.  ها، روباه نمي داند كه خرگوش احمقانه است، هر كسي مي
را برنندد، مدن    كار توانند اين خرگوش گفت: مطمئن باش كه مي

 را به تو ثابت كنم، دنبالم بيا. توانم اين مي
خرگوش و روباه با هم داخل النه خرگوش شدند و بعد از مدتي     

و با شتاب به نوشتن ادامه داد.  خرگوش به تنهايي از النه خارج شد
شد، پرسديد: خرگدوش،    مي در همين حال، گرگي كه از آنجا رد

ا  كده   نامده  گفت: دار  روي پايانخرگوش  نويسي؟ داري چه مي
كدنم.   تواند يك گرگ را بخورد، كار مدي  مي نهوگيك خرگوش چ

چدا  كندي؟!   گرگ گفت: تو كه تصميم نداري اين مزخرفدات را  
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خواهي به تو ثابت كنم كه  اي نيست، مي خرگوش پاسخ داد: مسأله
اش شدد.   ف نيست؟ سپس همدراه گدرگ وارد النده   ها مزخر اين

كدار خدود    به تنهايي از النه خارج شد و به مدتيخرگوش پس از 
 ادامه داد.

و در  هداي روبداه   ه موها و استخواندر النه خرگوش، در يك گوش
هاي گرگ ريخته شده بود. در گوشده   گوشه ديگر، موها و استخوان

هاي خود  وي هيرلي در حال تميز كردن دندانديگر النه هم شير ق
 بود!
نامه شما چه باشد يا پيش از  و  پايانهيچ مشرلي نيست كه موي    

تان داشته  نامه شرو  آن، چه اندازه اطالعات مفيدي در باره پايان
 باشيد! آنچه مهم است، اين است كه استاد راهنماي شما كيست!

 «رضا آرميون توتويي، امير»
 رمزهاي معاشرت

 چگونده از   توانيد در دل خدود حفدك كنيدد،    رازي را كه نمي
 را در دل خود حفك كند. ظار داريد آنديگري انت

 ها   چشمواج،اگر مايليد ازدواج موفقي داشته باشيد، پيش از ازد 
 را كمي روي هم بگذاريد. ها خوب باز كنيد و پس از آن، چشم را
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 گذاري زناشويي را در داخل خانده و   اختالف خانوادگي و گله
وستاني كده  حل كنيد نه جلوي د نفرزندانتاحتي به دور از چشم 

حريم خانواده را حفك كنيد  قرار است ساعاتي را با آنها بگذرانيد.
دوستان را در اختالفات خود به شهادت نگيريد و وادار بده   و هرگز

 پشتيباني از خود نرنيد.
براي يك فرد مؤدب، خانده، اداره،      ادب در همه حالرعايت 

نيد در همه سعي ك و داخل اتوبوس تفاوتي ندارد. مجلس ميهماني
اگدر   بودن اشتباه نگيريد، عبوسادب را با  لبتها حال مؤدب باشيد.

هستند، شما خوشرو باشيد. هزينه يك لبخند، بسيار  عبوس ديگران
بسيار بيشتر  كمتر از هزينه برق است! اين در حالي است كه لبخند

نرنيد ادب بايد فقدط در مواقد     بخشد. فرر از برق، روشنايي مي
 بدا  كار گرفته شود بلره هميشه و در همه حال بايدد  بهخصوصي  به

 دبؤمدر حضور چند شاهد  فقطجزو افرادي نباشيد كه  .بود ادب 
 .هستند

 «ليال پورنعمتي و حميدرضا غيوري»

 دفتر دانش



 22 

  كردند، ايرانيدان بودندد.   اولين ملتي كه قاره آمريرا را كش ♣
هاي ايراني كه  كلمب و واسرودوگاما پس از خواندن كتاب كريست 

 پيمايي افتادند. ابخانه واتيران بوده به فرر قارهكت در
اولين سيستم استخدا  دولتي به صورت لشرري و كشوري شامل  ♣
تگي و گدرفتن مسدتمري دائدم را    سخدمت و سپس بازنش سال 41
 گذاري كرد. كبير در ايران پايه شوكور
ود كده از  شد  انه به هفت بناي تاريخي اطالق ميگ عجايب هفت ♣

هستند. اسامي و مشخصدات   للاظ مهندسي بسيار پيشرفته و عظيم
بيشدتر   بناهدا اين  توسط يك مورخ يوناني ثبت شد. ثبت بناهااين 

و منظور از آن، نشان دادن قددرت اسدرندر    جنبه سياسي داشت
مقدوني به جهانيان بود. به همين دليل فقط بناهداي موجدود در   

و بناهايي مانند ديوار چين شدند  ثبتقلمرو يونان در اين فهرست 
رقيب صنعت معماري باستان  تازان بي شك يره جمشيد كه بي و تخت

گانه عبارتندد از:   اين فهرست ثبت نشدند. عجايب هفت بودند، در
در يوندان، فدانوس    كارناسدوس، مجسدمه زئدوس    مقبره هدالي 
در ميس هاي معلق بابل در عراق كنوني، معبد آرت باغ الرساندريا،
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الجثه رودس در يونان، اهرا  ثالثده   تركيه امروزي، مجسمه عظيم
 مصر.

 «ايران پرنده»
 گردشگري در قشم

شدم و در نزديردي روسدتاي    در غرب جزيدره ق      ها دره ستاره
انگيزي وجود دارد. اهالي  شناسي حيرت ، پديده زمين«خل  بركه»

تاده و در افاي از آسمان به جزيره  گويند روزگاري ستاره ملل مي
هاي خاصي را پديد آورده است. در زبدان   برخورد با زمين، شرل

هدا و   گويندد و داسدتان   مي «استاره افتيده»به اين منطقه،  مللي
كنند. مدرد  اعتقداد    باره آن نقل ميي خيالي زيادي درها افسانه

و  شدوند  ن شب، ارواح در اين منطقه جم  مدي دارند با فرا رسيد
هدا پدر از    رسدد. دره سدتاره   به گوش مدي  صداهايي از اين دره

اي ويرانده اسدت. ايدن    هد  هاي پيچاپيچ مانند ستون كاخ تنديس
ب و فرسايش زمين است كه چندين  آ، ها،ملصول فعاليت باد شرل
 آورد. وجود مي اي به هاي هيوالگونه شرل

خدورده بده    در دل يك كوه سنگي، شرافي بُرش    تنگه چاهروه
در گذشته مراني مقددس   وجود آورده كه اي به شرل يربدر، تنگه
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هاي  دنه و سروها و داالنسو دست طبيعت، ب شد. از يك شمرده مي
خم را ايجاد كرده و از سوي ديگر، دست انسان چند حلقده  و پر پيچ

ها پيش، منبد    ها قرن بستر تنگه حفر كرده است. اين چاهچاه در 
هاي  ژه در سالوي شيرين براي اين بخش از جزيره به مهم تأمين آب

 آب بوده است. بي
فرد،  ريايي منلصر بههاي د اين جنگل   «مانگرو»هاي حرا  جنگل
رو به انقراض گياهدان جهدان    هاي ترين مناطق رويش گونه از مهم

غربي قشدم واقد     كيلومتر مرب  در شمال 211ه وسعت هستند و ب
جاي آب شديرين، از آب شدور دريدا     هاي حرا به اند. جنگل شده
روند و گاه از آب  ها گاهي زير آب مي شوند. اين جنگل راب ميسي

آورند. جزر و مد از عوامل اصلي اكوسيستم منلصر بده   سر برمي
پسند كه به شرل  است از تيره شاه است. حرا گياهي اين منطقهفرد 

هداي آن، زيسدتگاه اندوا  آبزيدان و      رويد و جنگل درختچه مي
توان پرندگاني همچدون   ات ميگان است. از ميان اين موجودپرند

لك و دوزيستاني مثل خرچنگ، ميگو  مرغ ماهيخوار، حواصيل، لك
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دريدا، روي شداخه بده    و قورباغه را نا  برد. پرندگان هنگا  مد 
 ها را بربايند. نشينند تا خرچنگ انتظار جزر مي

كوچك  هاي زرد نشيند و گل درخت حرا در خردادماه به گُل مي    
ها، بسيار زيبا و عطرآگين اسدت. در   بز شاخ و برگآن در زمينه س

ت شوند. دانه درخ ي تبديل ميها به ميوه كوچر اواخر تيرماه، گل
و  شدود  ميزند. سپس از آن جدا  روي درخت مادر جوانه مي حرا

وجدود   رود و نهال جديددي بده   والي پاي درختان فرو مي در گِل
 نامند. ز ميني «زنده زا»د. به همين دليل، آن را آور مي

 «هاي گردشگري ايران، مسعود سنوبري جاذبه»
 هاي اجتماعي ورزش و فعاليت

هاي اجتمداعي   جسمي و ورزش روزانه به رشد مهارتهاي  فعاليت
هداي   . تلقيقات نشان داده اسدت، فعاليدت  كند كمك مي كودكان

هاي اجتماعي  كند مهارت يري به كودكان و نوجوانان كمك ميفيز
روه بودن و يردلي را تجربه كنند. اين تجربيات به مثل راهنماي گ

لقيقات گذشته نشدان  شود. ت ر ميرفتارهاي سالم در نوجواني منج
اعتمداد   اعثهاي فيزيري، ب هاي گروهي و فعاليت داده بود ورزش

شود. اگر افراد عالوه بر ورزش، تغذيه مناسبي  به نفس كودكان مي
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اس سبك زندگي و احس للاظداشته و از دود سيگار دور باشند، به 
 گيرند. همدلي، در سطح بااليي قرار مي

وزن، آموز مقط  ابتدايي را به للاظ قدد،   نشدا 119ملققان     
ن و كلسددترول آزمددايش كردنددد و خون، گلددوكز خددوفشددار
در باره تغذيه روزانه، ورزش، هددايت گدروه و    را اي نامه پرسش

ند. نتدايج تلقيدق   كودكان پر كرد احساس همدلي براي همه اين
دقيقه بيشتر از سايرين ورزش و  21نشان داد، كودكاني كه روزانه 

فعاليت جسماني دارند، مهارت هدايت گروه و سرپرستي را بيش از 
استعداد باالتري در يرددلي از   ديگران دارا هستند. آنان همچنين

 نشان دادند. خود
هاي  و كالس هاي تيمي و ورزش هاي جسماني از آنجا كه فعاليت   

ي كده  كودكدان  براي سالمت جسمي افراد مفيدد اسدت،   ورزش
گيرند و همدلي بيشتري نسبت بده   سرپرستي گروه را بر عهده مي

دهندد. در   بيشتر به سالمت جسم خود اهميت مدي دوستان دارند، 
نتيجه، سالمت قلب و عروق آنان بيشتر از سايرين است. رفتارهاي 

پس مدرسه بهتدرين مردان    باط داردمتي با ديگر رفتارها ارتسال
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ن را هاي فدوق، آندا   به كودكان است تا با كاربرد شيوهكمك  براي
 ند.تر كندم نسبت به خود و ديگران عالقه

 «ابراهيم كرباليي»
 عرفا و غذاي حالل

اي »كريم فرمدود:   سبلان در مورد غذاي حالل در قرآنخداوند 
نيد و به نيروكداري و  ك رسوالن ما! از غذاهاي پاكيزه حالل تناول

خداوندد   «آگاهم. ،كنيد بپردازيد كه من به هرچه مي اعمال صالح
ل را بر عمل شريفه، استفاده از غذاي پاك و حال متعال در اين آيه

عمل صالح را نتيجه مصرف چنين غذايي ذكر صالح مقد  آورده و 
جدان او بده   و ا خوراك بنده خدا حالل نباشد، دلفرموده است. ت

 اعت حق كشش ندارد.سوي ط
حالل كدن   خوراك خود را پاك و»( فرمودند: 9)پيامبر اكر      

(، 9)اكدر   اين روايدت از رسدول    «تا دعاي تو مستجاب شود.
گوياي اين مطلب است كه غذاي حالل و بدون شدبهه چده نقدش    
مهمي در استجابت دعاها دارد. متأسفانه در روزگار كنوني، مدال  

ناك آميخته شده و سدبب آن   ل حرا  و شبههياري از مرد  با مابس
 شده كه دعاهاي آنها مقبول درگاه الهي واق  نشود.



 28 

ناك و خدوردن   ذاي شبههخوردن غ: »فرمودندآيت ا... بهجت     
ولدي   ا  پرهيز ندارد، هر چند جدايز اسدت  غذاي كسي كه از حر

 يا سبب سلب توفيدق از  كند انسان را مريض و از عبادت ملرو  مي
منظور از غذاي پاك و بدون شبهه در فرمايش آيدت   «شود. ياو م

دست آمده باشند  غذاهايي هستند كه از مال شخصي بها... بهجت، 
خمدس و زكدات    كه مقيد به رعايت اصول شرعي مانند پرداخدت 

 باشد.
روزي به منزل يري از »مرحو  كرباليي احمد تهراني فرمودند:     

 را فراهم كرده بود. از آنجا كه بياقوا  رفتيم و ايشان سفره مناس
پدردازد، از خدوردن غدذا     دانستم ايشان خمس مالش را نمي مي

نوشيد . به ملدض   كرد  اما به ناچار يك استران چاي خودداري
و تا دو كه از منزل ايشان خارج شد ، حالت تهو  شديد گرفتم  آن

 . از اينجا بود كده فهميدد  بده   آورد  روز هرچه خورد ، باال مي
 «ناك خورد. وجه نبايد لقمه شبهه هيچ
آيت ا... كوهستاني نيز اهميت خاصي براي تغذيه سدالم قائدل       

بسيار شگرف و چشدمگير   و اثر غذا در روح و روان آدمي را بودند
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اثدر  »فرمودند:  باره تأثير غذا در انسان مين دردانستند. ايشا مي
رد، بخشي خو مي يار زياد است. انسان وقتي غذاغذا در انسان بس

رسد. در نتيجه اگر غذا  شود و به مغز مي از غذا تبديل به خون مي
گدذارد و افردار    نباشد، بر افرار انسان تدأثير مدي   ب و طاهريّط

هي كه فررهاي من گا شيطاني ناشي از تأثير غذاهاي ناپاك است.
 انديشم كه امروز چه چيزي آيد، بالفاصله مي نامناسب به ذهنم مي

 «.ا  هخورد
 «محمد بستان»

 رينپآس
و جلوگيري از تشدريل  خون  رين به رقيق شدنمصرف روزانه آسپ
كند و خطر حمله قلبي و سرته مغدزي را كداهش    پالكت كمك مي

عروقي در ساعات صبح، سه -دهد. احتمال وقو  عوارض قلبي مي
كده   يعندي زمداني   ؛روز اسدت  برابر بيشتر از بقيه ساعات شدبانه 

 ها در باالترين حد است. ت پالكتفشارخون و فعالي
بيمار قلبي تلدت بررسدي قدرار     291 ،در مطالعه تازه ملققان    

رين مغزي، آسدپ گرفتند كه براي جلوگيري از حمله قلبي و سرته 
گر  بود. ملققان  ميلي 111كردند و مصرف روزانه آنها  مصرف مي
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 ونها مصرف شود، فعاليت پالكت خ رين شبوقتي آسپ دريافتند كه
خون در هدر دو  حال، فشدار  دارد. با اين يدر صبح كاهش بيشتر
 مرحله يرسان بود.

به بدن صدمه بزندد و   مصرف روزانه آسپرينالبته ممرن است،      
بقه مشرل احتمال خونريزي داخلي را افزايش دهد. افرادي كه سا

فاده كنند اما رين استتوانند از قرص آسپ قلبي يا مغزي دارند، مي
رين افرادي كه آسدپ  رين مصرف نرنند. برايخودسرانه آسپهرگز 

درصدد كداهش    21اند، خطر سرته منجر به مرگ،  استفاده كرده
افدزايش   درصد 11يافته است اما احتمال خطر خونريزي داخلي 

 داشته است.
 «ماهنامه مطب»

 سين سودمند
و به اين دليدل در   هاي آ، ب و كا است ميوه سنجد داراي ويتامين

ها، اسهال خوني و بواسير مفيد است. ميوه خشك  ن خونريزيدرما
اسدت. سدنجد    بدر  تدب درخت سنجد داراي اثر قدابض و   و برگ

بادشرن، يد يرقان، تقويت كننده معده، قلدب و حافظده اسدت.    
خصوص بدراي كودكدان    ين در رف  استفراغ و دف  صفرا بههمچن
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ها،  ت كليهاشتن مواد معدني براي تقويمفيد است. سنجد به علت د
خواص درماني زيادي دارد.  تررر ادرار و درمان پوكي استخوان

مصرف سنجد براي افرادي كه بده اسدهال، درد پدا، ور  كبدد،     
استفراغ، خونريزي، زخم روده، سردرد، صفرا و ناراحتي قلدب و  

است و  بر تب اثر معده مبتال هستند سودمند است. گل سنجد داراي
گل براي افراد مبتال بده فلدج و لقدوه     در طب سنتي، بوييدن اين

توصيه شده است. براي جلدوگيري از ريدزش موهدا، درد و ور     
مفاصل توصيه شده است كه بدرگ سدنجد را در روغدن زيتدون     

 بجوشانيد و بر موي  درد بماليد.
جد موجب ناراحتي دسدتگاه گدوارش   روي در مصرف سن زياده    
صرف آن براي افدراد  شود و م خصوص يبوست و سوء هايمه مي به

 به حصبه ممنو  است. مبتال
 «كاظم كياني»

 شگردهاي كدبانو
ن پتوهداي پشدمي و   نر  و پرزدار نگه داشت    نر  نگه داشتن پتو
آفرين اسدت.   ها دغدغه ، هميشه براي خانمشوو كتاني پس از شست
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فيد به آب مورد اسدتفاده بدراي   با ايافه كردن دو فنجان سركه س
شود. البته به يداد   مشرل تا حد زيادي برطرف مي، اين شوو شست

داشته باشيد كه هرگز ماده شوينده بخاردار و سركه را با هم به آب 
 شود. مي آن متصاعد ايافه نرنيد زيرا گازي خطرناك از

ي تدازه  هدا  چرا پول خود را براي خريد اسپري    تازه كننده هوا
ل، تدازه  ان در مندز كنيد؟ بياييد خودت كننده و بوگير هوا خرج مي
ر پيمانه آب را با چهار قاشدق  توانيد چها كننده هوا تهيه كنيد. مي

شيرين مخلوط كنيد و در يك اسپري آب بريزيد  خوري جوش چاي
و آن را در هوا اسپري كنيد. اين مللول بوهاي موجود در هدوا را  

شديرين، يدك    جدوش  خوريچايبرد. مخلوط يك قاشق  از بين مي
سركه سفيد و دو پيمانه آب هم براي از بين بردن قاشق غذاخوري 

 بو و تازه كردن هواي اتاق مفيد است.
جا ماندن بدوي  ب براي جلوگيري از     برطرف كردن بوي سيگار

تاق قدرار دهيدد يدا    سيگار، يك كاسه كوچك سركه را در گوشه ا
كدار از   ايدن  بگذاريد،رين در جا سيگاري شي هميشه قدري جوش

 كند. ه سيگار هم جلوگيري ميسوز شدن ت مني
 «سين هشتم، سعيده يراقي»
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 موسم لبخند
 فروشي شد و با شتاب مشغول خدوردن   يري وارد دكان شيريني

او چوب برداشت و شدرو   زولبيا شد. فروشنده براي بيرون كردن 
عجب شدهري! شدبيه    زدن او. آن شخص گفت: واقعا كرد به كتك

بدا زدن چدوب و چمداق،    مهربان آن،  هاي بهشت است كه كاسب
 كنند! خدا را مجبور به خوردن زولبيا ميبندگان 

 زد، از ميددان   ه هميشه از جرأت زياد خود الف مدي سربازي ك
جنگ رو برگرداند و با سرعت تما  در حال فدرار بدود. يردي از    

گفتي، حداال   د: پس آن جرأت و شجاعتي را كه ميدوستانش پرسي
بروز كدرده  طوري   در پاهايم بهاز فراري گفت: حاالكجاست؟ سرب

 گو ندار !و كه هيچ فرصت مرث و گفت
    در يري از مجالس آواز، خواننده معروفي مشدغول خوانددن

آوازهداي   حايران هم آهسته اما بدا صدداي بددي    بود. يري از
گفدت:   ،كرد! شخصي كه پهلويش نشسته بود خواننده را تررار مي

و با اعتراض گفت: آقا، بده   عجب ناداني است. زمزمه كننده شنيد
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گويم  خص گفت: خير، به اين آوازخوان مي؟ آن شفرماييد ميمن 
 گذارد آواز شما را درست بشنويم و مستفيض شويم! كه نمي

 گذشت كه ديدد مدردي در    ي از بازار بلخ ميروزي حريم انور
خواندد و   است و قصايد او را به نا  خود مدي وسط بازار ايستاده 

كنند! انوري از آن شخص پرسيد: ايدن   را تلسين ميمرد  هم او 
شناسي؟  انوري! انوري پرسيد: انوري را مياشعار از كيست؟ گفت: 
گويي، من خود  اندوري هسدتم! اندوري     مرد جواب داد: چه مي

 خنديد و گفت: دزد شعر شنيده بوديم ولي دزد شاعر نديده بوديم!


