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  هاي كرامت گلدسته

اي است كه اصل  ، دهه بزرگداشت خانوادهقعدهال ذيدهه اول ماه 
و ريشه كرامت و آغاز و پايان آن هستند. گرچه پدر و اجداد اين 

مسـلمانان   و المخانواده عمر با بركت خود را صرف خدمت به اس
اي كه در مقابل مهربـاني و فـداكاري خـود     تنها هديه اما كردند

دريافت كردند، ستم بود و قدرناشناسي مـردم و متوليـان امـور    
انبـوهي از سـتم و ظلـم     با وجود .يممالك تحت حكومت اسالم

  اي از درياي كرم آنان كم نكرد. قطره ،هاي ناسپاس انسان

بيت حضـرت فاطمـه    اهلحترام كريمه به ا قعدهال ذيهالل ماه     
افشاني وجود د. سپس نوبت به نورشو نمايان مي ...ا سالممعصومه 

موسـي و   رادر گرامي ايشان يعني حضرت احمـدبن با بركت دو ب
تابناك  گانستار . درخشش اينرسد يم) :موسي ( بن حضرت صالح

بر طلوع خورشيد هشـتم. مـا    اي است بيت مقدمه در آسمان اهل
ها حق داريم در مقابل جهانيان به خـود ببـاليم زيـرا در     نيايرا
كنيم كه معطر به عطر حضور هشتمين گوهر گـنج   يي تنفس ميهوا

  امامت است.
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 قعدهال ذينام دهه كرامت شايد بهترين نام براي دهه نخست ماه     

زمين آغاز و  بيت به دختران ايران باشد زيرا با كرامت كريمه اهل
شود.  بيت در ايران ختم مي ين غريب اهلترت آشنابه درياي كرام

فلسفه اختصاص نام كرامت براي اين روزهاي آسماني، يادآوري 
و گوشزد به ما ايرانيان مدعي تشيع علوي است كه كرم و بخشش، 

السالم است و  دني از اخالق ائمه معصومين عليهميك بخش جدا نش
قدر تمرين كنيم كه نهر روز و هر ساعت اين خصلت را آما هم بايد 

نـه از   مان شود و در مقابل آن هيچ انتظار و توقعي ملكه وجودي
  .خدا و نه خلق خدا نداشته باشيم

ها تنها در دهه كرامت يك بـار تمـرين    اگر هر يك از ما ايراني    
 كشـورمان ن انجام دهـيم،  كريم بودن را با دستگيري از نيازمندا

از افراد جامعه بـراي تـأمين    شود. اگر هنوز بسياري گلستان مي
وظايف خود  ما كه زندگي خود نياز به كمك دارند، نشانه آن است

هـايي ماننـد مـاه رمضـان،      خوبي انجام نداده و از مناسبترا ب
هاي محرم و صفر، اعياد متبركه اسالمي مانند فطر، قربـان و   ماه

تـا  ايم. بهتر است  ه برخي اقدامات ظاهري بسنده كردهغدير تنها ب
   تـون كرامـتا در آزم دير نشده خودمان اولين قدم را برداريم 



 
4

  اقل نمره قبولي را كسب كنيم.حد
  »سپيدار«

  فضيلت سوره انفطار

آيـه   19كريم، مكي و داراي  دومين سوره قرآن انفطار، هشتادو
  است.

كسي كه سوره انفطار را قرائت كند، «) فرمودند: ٩رسول خدا (    
دهد و ده برابر قطرات  حسنه مي همه قبرها به اوخداوند به تعداد 

آيـد، بـه او حسـنه داده     مـي  برف و باران كه از آسمان فـرود 
هر كس خوش دارد كـه روز  «ايشان همچنين فرمودند:  »شود. مي

هاي تكـوير،   بيند، سوره به من بنگرد چنانكه با چشم سر ميقيامت 
  »انفطار و انشقاق را قرائت نمايد.

هر كس كه سوره انفطار را در «) فرمودند: :فر صادق (امام جع    
نمايـد، خداونـد    نمازهاي واجـب يـا مسـتحب خـود قرائـت     

دارد و بين او و خداوند حجابي نخواهـد   هايش را روا مي خواسته
نگرد تا از حسابرسي  ره خداوند با نظر عنايت به او ميبود و هموا

وز قيامـت از  ) در ر٩فارغ گردد. ديدار با رسـول خـدا (   مردم
  »سوره مباركه است. هاي معنوي اين ارزش
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  شرف خاك خراسان

  دوش چون دور شب تيره به پايان آمد

  نوبت زمزمه مرغ سحرخوان آمد

  چشم جان از دم مشكين صبا روشن شد

  گويي از مصر، نسيمي سوي كنعان آمد

  شرف خاك خراسان همه داني كه ز چيست؟

  زانكه در خطه او روضه رضوان آمد

  مشهد پاك معالي امام معصوم

  آنكه خاكش ز شرف، افسر كيوان آمد

  رِ شرط ادبگلشن مهرش ز سآنكه در 

  دست فراش صبا مجمره گردان آمد

  آنكه در حضرت جاهش ز پي قدر و محل

ر طاووسِ فلك مروحه جنبان آمدپ  

  آنكه اندر حرم جان محبان مهرش

  مالك چار حد خانه ايمان آمد

  نگ به زير قدمشوقت انكار عدو س
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  از ره معجزه چون موم گدازان آمد

  يك طواف درش از قول رسول قُرشي

  تا به هفتاد حج نافله يكسان آمد

  مالك ملك حقيقت تويي از صدق و يقين

  هم ز قرآن خبر حجت و برهان آمد

  ناكسي گر به تعصب حق تو باز گرفت

  ت ذات تو چه نقصان آمديدر كمال

  گر روزي چندت چه زيان آمد اودر نب

  اهرمن نامزد تخت سليمان آمد

  »حسن كاشي آملي«

  گلچين تجربه

  ها خار دارند، بگوييم خارها گل دارند! قدر نگوييم گل اين* 

ش رسـيدي،  هاي گاه كه بر بلندترين قله  زندگي را طي كن آن* 
  هايي كن كه پايت را خراشيدند. لبخندت را نثار سنگريزه

ند مچم را توا دانم مي ين است كه ميدايم اـاف خـيكي از الط* 
  گيرد. بگيرد ولي دستم را مي
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لوحانه نيست از قهوه تلخ انتظار فال شـيرين داشـته    آيا ساده* 
  باشيم.

اي  اشتن پر نيست! پريدن، باور پرنـده باور كنيم دليل پرواز، د* 
  انديشد. است كه به پرواز مي

توانـد   كـس مـي   اما هر تواند ديگري را تغيير دهد كسي نمي* 
  دليلي براي تغيير فرد ديگري باشد.

تر شوند، پير شدنت آغـاز   هايت از اميدهايت قوي وقتي خاطره* 
  شود. مي

تر از فكر كار  شود زبان سريع خشم، احساسي است كه باعث مي* 
  كند.

  فكر كردن به گذشته، مانند دويدن به دنبال باد است.* 

در باره مسائل مهم سـاكت   رسد كه مي پايان زندگي زماني فرا* 
  ديوانگي است اگر چنين كنيم: بمانيم.

يكي از آنها در دسـتمان فـرو    ها به دليل اينكه خار از همه گل* 
  متنفر باشيم. رفته،
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خاطر يكي از آنها كه بـه حقيقـت    اگر همه رؤياهاي خود را به* 
  نپيوسته، رها كنيم.

خاطر اينكـه در   هاگر اميد خود را به همه چيز از دست بدهيم ب* 
  زندگي با شكست مواجه شديم.

خاطر يكي از كارهايي كه بـه نتيجـه    از تالش دست بكشيم به* 
  نرسيده.

خـاطر اينكـه در يكـي از     بـه  ها را لگدمال كنـيم  همه شانس* 
  هايمان ناكام مانديم. تالش

  »گردآوري ايران پرنده«

  دوازده سبد سپاس

عزيز، همراهان همدل، ياران با نام زيباي زيبايي آفرين! دوستان 
صميمي و خوانندگان گرامي! در پايان دوازدهمين سـال انتشـار   
ماهنامه بشري و به ميمنت آغاز سيزدهمين سـال از عمـر نشـريه    

تـرين   بينايان و كم بينايان ايران، گـرم متعلق به خانواده بزرگ نا
ترين درودهاي خادمان خود را پذيرا باشـيد.   ها و پر حرارت سالم
ـ  دنبال يافتن بهانه هميشه به«فت: گ ي ميبزرگ تد اي براي داد و س

هاي مختلف براي تفأل خيـر زدن   انرژي مثبت باشيد و از مناسبت
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ير به عدد زيبا شري با تفأل خاكنون همه همكاران ب »غافل نشويد.
سـبد   12گل باغ امامت و واليت است،  12آور كه ياد 12و مقدس 

  كنند. يشكش شما همراهان عزيز ميپ درود، احترام و سپاس را

    ين سال زنـدگي خـود را بـه پايـان     شري در حالي دوازدهمب
ان كند كه مخاطب دوران شيرين نوجواني را سپري مي رساند و مي

شان را به سويش دراز كـرده و   مهربانش همچنان دستان پر محبت
هايش را با ديـده اغمـاض    در كمال صبوري، نقاط ضعف و كاستي

هـاي   روي بشري طي سال  گرچه مشكالت و موانع پيش نگرند. مي
گاه گلويش را را به شماره انداخته و هر از چنداخير، بارها نفس او 

فشرده اما درياي بيكران محبت و همدلي خوانندگانش همچـون  
شربتي گوارا در نيمروز داغ تابستان، به او جاني دوباره بخشيده و 

  تر كرده است. صممر خود موي را براي ادامه راه دشوا

    هـاي   شري مايلند ستوناميدواريم باور كنيد كه همه همكاران ب
ها حجـم آن هـم    اين نشريه اضافه شود و پس از سالجديدي به 

  شـري را  افزايش يابد اما افسوس كه تنگناهاي مـالي، گريبـان ب
از مطبوعات گرفته است. چنـدين نشـريه را    بسياري ديگرهمانند 

هاي اخير پس از يك دوره كوتاه فعاليت،  الداريم كه طي سسراغ 
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همـه   سيد و اين در حالي است كـه تقريبـاً  كارشان به تعطيلي ر
مطبوعات منبع مالي به نام آگهي را در اختيار دارند اما نشـريات  

افتخـاري   بريل تنها با پشـتوانه همكـاري داوطلبانـه و خـدمت    
  همكاران خود سرپا هستند.

اغذ مانند همـه كاالهـا افـزايش    كه هر سال قيمت ك در حالي    
يابد، يارانه كاغذ اختصاص يافته به ماهنامه بشري طـي چنـد    مي

سال گذشته نه تنها افزايش نيافته بلكه در مواردي حتي به نصـف  
كنـيم   بر شما عزيزان صادقانه اعتراف ميكاهش يافته است. در برا

همكـاران ماهنامـه   كه اگر لطف بيكران خداوند و همـت واالي  
هاي سـنگين و   الني مدت يك نشريه بريل با هزينهنباشد، اداره طو

بدون دريافت هيچ كمك و حمايت مالي از هيچ نهاد دولتي يا غير 
  دولتي غير ممكن است.

ـ       زان بـا پسـت   نكته آخر اينكه ارسال ماهنامه براي شـما عزي
عمـولي  نبوده و نيست. پسـت م شري همكاران ب معمولي، خواست

هاي نابينايان رايگان اما تا حدي غير مطمئن است زيرا در  مرسوله
صورت نرسيدن نشريه به مقصد، هيچ راهي براي پيگيـري آن در  

هـا بـا پسـت     د ندارد اما اگر قرار باشد نشـريه اداره پست وجو
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شتركان گرامي بايد سـاالنه  سفارشي ارسال شود هر يك از شما م
براي ارسال سفارشي نشـريه خـود    هزار تومان فقط 50 دست كم

با توجـه بـه    يابد. البته اين مبلغ هر سال افزايش ميبپردازيد كه 
خواهيم با مأمور پست محل سكونت يا محل  اين مشكالت از شما مي

ز دريافت نشريه خود بـه  كار خود ارتباط داشته باشيد تا بتوانيد ا
  صورت سالم اطمينان حاصل كنيد. موقع و به

  ت بشري بر شما مبارك!دهمين سال فعاليآغاز سيز
  »اطيابي«

  جو مكنو ديگر جست

اش راضي و خشنود بود.  حافظ، كشاورز آفريقايي از زندگي علي
كننده المـاس و   زد او آمد و در باره زيبايي خيرهكشيشي ن روزي

العاده حاصل از تملك آن براي علي تعريـف كـرد.    قدرت خارق
ت داشـته باشـي،   دازه شست دستاگر الماسي به ان«كشيش گفت: 

زه يك مشت المـاس  تواني شهرت را تصاحب كني و اگر به اندا مي
  »تواني مالك تمام كشورت بشوي. داشته باشي، مي

بعد از رفتن كشيش، تمام شب خواب به چشم علي نيامد. ديگـر      
كـرد كـه اگـر     ه داشت، راضي نبود و دائم فكـر مـي  از آنچه ك
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چقدر ثروتمنـد و توانـا   ماس داشته باشد، توانست مقداري ال مي
ا به دسـت  اش ر اش را فروخت، خانواده شد. روز بعد، مزرعه مي

جوي الماس، راهـي سـفري دور و   و همسايگان سپرد و در جست
دراز شد. علي تمام آفريقا را گشت اما الماسي نيافت. بـه تمـام   
كشورهاي اروپايي سفر كرد كه اين سفر هم حاصلي جـز شكسـت   

  اشت.ند

 از لحاظ روحي، جسمي و مالي شـديداً سر انجام در حالي كه     

از سرش بيرون كند  را صدمه خورده بود، تصميم گرفت فكر الماس
اش  د. در مسير بازگشت چشمش به مزرعهاش برگرد و نزد خانواده

است و نهـري   شترها ديد مالك جديد در حال آب دادن به افتاد و
هاي سفيد نهر،  اسهد. ناگهان در ميان مگذر نيز از وسط مزرعه مي

طرف آن شيء رفـت،   درخشان و نوراني ديد. به يك شيء بسيار
كمان. چـون از   ميزي بسيار زيبا همچون رنگينآ رنگسنگي بود با 

را بيرون كشيد و با خود به خانـه   آن سنگ خوشش آمده بود، آن
  شت.روي تاقچه اتاق نشيمن گذا برد و به عنوان يك شيء زينتي

يك روز كه كشيش به ديدن خانواده علي آمده بود، آن سـنگ      
ي! اگر چه الماس قشنگ«درخشان را ديد و با خوشحالي فرياد زد: 
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درسـت اسـت،   «علـي جـواب داد:    »اشتباه نكنم، علي برگشته؟
كه الماس نيست، فقط يـك تكـه    الي! اينام ولي دست خ برگشته

نه، مـن  «كشيش گفت:  »م.ا است كه از مزرعه پيدايش كردهسنگ 
آن دو با عجله بـه   »دهم. ماس را از يك كيلومتري تشخيص ميال

و كاو شدند. بـا كمـال   ندطرف نهر وسط مزرعه رفتند و مشغول ك
ون نهر هايي بسيار زيباتر و گرانبهاتر از سنگ اولي در تعجب سنگ

  ترين معدن الماس جهان كشف شد. يافتند. بدين ترتيب، بزرگ

وجـوي   نكـه در جسـت  جـاي آ هـا ب  ما انسـان     تاصل موفقي
باشيم، آنهـا را در جـايي ديگـر     در درون خودمان هايي فرصت

هايي  آموزد ثروت و فرصت حافظ به ما مي جوييم. داستان علي مي
يك جويشان هسـتيم، در وجودمـان نهفتـه اسـت.    و كه در جست

 »مرغ همسايه غـاز اسـت.  «گويد:  المثل معروف ايراني مي ضرب

يه الماسي كـه از معـدن اسـتخراج    شب اس پرداخت شده اصالًالم
ارت هرچه شود نيست. الماس استخراج شده از معدن بايد با مه مي

ود. اكثر قريب بـه  شود تا بهاي واقعي آن مشخص ش تمام پرداخت
هاي پرداخت نشده هستيم و پـيش از   ها مثل الماس اتفاق ما انسان
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ببريم، بايد پرداخـت   هايمان پي نكه به تمام استعدادها و تواناييآ
  . بشويم

  »ترجمه مرجان توكلي«

  براي آرامش بكوش

در هر دقيقه پنج تا هشت بـار   هر فرد آرام    تر نفس بكشيد آرام
سـرعت  دن ميزان تنفس خود به اين حـد، ب كشد. با رسان مي نفس

  آرام خواهيد شد.

م دهيد هر كاري كه بتوانيد انجا    كارهاي عادي را تحسين كنيد
خوبي بـه شـما منتقـل     روي آن كنترل داشته باشيد، احساس و

ام آنها تمركـز  كند. چنين كارهايي را انجام دهيد و هنگام انج مي
  كنيد. احساس رضايت مي داشته باشيد، حتماً

در نظـر گـرفتن مشـكالت و     بدون    وانمود كنيد تا باور كنيد
راحـت هسـتيد.   و  آرام ايط دشوار، وانمود كنيد كـه كـامالً  شر

رسد كه آرامـش   آگاهتان به اين باور ميير ناخودترتيب ضم بدين
  كنيد. رار است، سپس شما احساس راحتي ميبرق

  اري را پر ـا هستيد كه كـشم اين خود      كار خود را مهم بدانيد
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بينيد. كـار   و راحت مي زحمت اما كم اهميت و كار ديگري را مهم
كه با انجام آن در خـود ايجـاد    يتيخود را مهم بدانيد و از رضا

  كنيد، به آرامش برسيد. مي

ها و دعواها غير ممكن است  پرهيز از همه درگيري    درگير نشويد
توان هنگام درگيري، از ناراحتي زياد جلـوگيري كـرد.    ولي مي

بحث و جدل را به زمان ديگري موكول كنيـد. بعـد از برقـراري    
 هاينككنيد، از  وگو مي فتل گآرامش، وقتي در باره جزئيات مشك

  شويد. كنيد، متعجب مي و صفا صحبت مي در صلح

گويند كه نوشـيدن شـير كمـك     مادرها درست مي    شير بنوشيد
اي است كه  حت باشيد. شير حاوي كلسيم و مادهكند آرام و را مي
ه است. همچنـين در شـير   عنوان آرامبخش عضالت شناخته شد به

ـ  »توفانتريپ«اي به نام  اسيد آمينه ني قـوي و  كّوجود دارد كه مس
  طبيعي است.

خـوردن مقـدار كمـي گيـاه         كمي اسطوخودوس ميل كنيد
در ايجـاد  برد، بلكـه   دوس نه تنها اضطراب را از بين مياسطوخو

  كند. حس آرامش معجزه مي
  »سپيده خليلي«
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  ها طنازي چهره

نويسـنده مشـهور    ،پيشـخدمت ولتـر      اي كه ولتر نوشت نامه
وزي از ولتر خواسـت كـه بـرايش    رانسوي كه سواد نداشت، رف

هاي پيشخدمت، نامه را نوشت  با توجه به گفته اي بنويسد. ولتر نامه
اگر ممكن است يك بار آن را براي «و به او داد. پيشخدمت گفت: 

آيـا آنچـه   «ا خوانـد و بعـد گفـت:    ولتر نامـه ر  »من بخوانيد.
پيشخدمت گفـت:   »ده است؟خواستي بگويي، در نامه نوشته ش مي

از سبك انشاي نامأنوس لطف فرموده در آخر آن اضافه كنيد كه «
  »ديگري آن را براي من نوشته است. خواهم. فرد آن پوزش مي

شاعر جواني كتـاب شـعرش را       آناتول فرانس و شاعر جوان
براي اظهار نظر به آناتول فرانس، نويسنده معروف فرانسوي داده 

ان روزي به خانه آناتول فرانس رفت تا نظـر او را  شاعر جو بود.
بگويم شعري كه در  بايد«راجع به شعرهايش بپرسد. فرانس گفت: 

شـاعر   »چاپ شده، زيباترين شعر كتاب است.تان  كتاب 84صفحه 
ذوق  واقعـاً «شخصي كه در آنجا بود گفت: جوان با خوشحالي به 

   84 ر صفحه شع اد قابل تحسين است چون به نظر خود من همـاست
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  »شعر بسيار زيبايي است.

نس پرسـيد:  از آناتول فرا پس از رفتن شاعر جوان، آن شخص    
ايد  اين جوان راخوانده اي كه داريد، كتاب شما با اين همه مشغله«

نس جـواب  فرا »هترين شعر را با دقت مشخص كرديد؟كه صفحه ب
يـك از  ام؟ در نظر هر شـاعري هـر    من كي گفتم خوانده«داد: 

است. من هر صفحه ديگري از كتاب را هم  شعرهايش زيباترين آنها
  »گفت. گفتم، او همين سخن را مي مي

  »باديرآمحمود ب«

  حكيمانه

 .فقط يك رنگ را دوست دارم، يكرنگي  

 كند، سر است. اي كه كار مي كله  

 .اگر استعداد در خود داري، خودداري نكن  

 .تقدير يعني فرار از تقصير  

 .با دريافت پاداش براي ادامه قدرتمندانه، پا داشت  

 اي. اي، پالسيده اگر تصور كني رسيده  

 ًپذيرم. نسيه نمي آدم نقدپذيري هستم ولي فعال  
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 ًيا بدو بدو بود يا يكي به دو. زندگي، غالبا  

 شود. كند، همه جا تيره و تار مي وقتي خوشي غروب مي  

 .مرتب نامرتب هستم  

  اي. اي ولي باز زنده بازندهشايد  

 !شكست خوردم، شكست كه مرا نخورده  

  .شايد نبردي ولي هنوز كه نمردي  
  »علي درويش«

  قضاوت عجوالنه

جراحي اورژانسي، با عجله  پزشك پس از تماسي تلفني براي عمل
راهي بيمارستان شد. در حين ورود به بيمارستان، مرد ميانسـالي  

رود و منتظـر دكتـر    ان در راهرو راه ميرا ديد كه با حالتي نگر
قدر طول كشيد تـا   چرا اين«حض ديدن دكتر فرياد زد: است. به م

ست؟ مگر تو احساس داني زندگي پسرم در خطر ا بيايي؟ مگر نمي
متأسفم، مـن در  «پزشك با صدايي آرام گفت:  »مسئوليت نداري؟
خـودم را   پس از دريافت تماس تلفني، سـريعاً  بيمارستان نبودم.

يد تا بتوانم كارم را انجام شما آرام باش رساندم و اكنون اميدوارم
  »دهم.
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بچه خـودت در چنـين   آرام باشم! اگر «پدر با عصبانيت گفت:     
گيري؟ اگر پسر خودت همين حاال توانستي آرام ب شرايطي بود، مي

پزشك لبخند تلخي زد و پاسـخ داد:   »كردي؟ مرد، چه كار مي مي
م (از خاك بر گوي را كه در كتاب مقدس گفته شده مي يمن سخن«

تواند عمـر را   گرديم) هيچ دكتري نمي ايم و به خاك باز مي آمده
ز خـدا  افزايش دهد، شفا دست خود خداست. برو و براي پسرت ا

نصـيحت  «كـرد:   پدر زير لب غر غر »شفا بخواه و برايش دعا كن.
نيسـتيم، آسـان   در شرايط آنـان  كردن ديگران وقتي خودمان 

  »است.

و پزشك با خوشـحالي از   عمل جراحي چند ساعتي طول كشيد    
را شكر، پسر شما  خدا«اتاق عمل بيرون آمد و به پدر كودك گفت: 

العمل پدر  و عكس سپس بدون اينكه منتظر جواب »نجات پيدا كرد.
اگر «كرد گفت:  در حالي كه بيمارستان را ترك مي بماند، با عجله

  »از پرستار بپرسيد. داريد،سؤالي 

شما ايـن قـدر مغـرور     كپزش چرا«پدر با ديدن پرستار گفت:     
مـورد وضـعيت   توانست چند دقيقه صبر كند تا من در  است؟ نمي

پرستار در حالي كه اشـك از چشـمانش    »پسرم از او سؤال كنم؟
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فوت كرد.  پسرش ديروز در يك حادثه رانندگي«جاري بود، گفت: 
عمل جراحي پسر شما با او تماس گـرفتيم، در حـال   وقتي براي 

رفـت تـا بـه مراسـم      تدارك مراسم تدفين بود و اكنون با عجله
  »پسرش برسد. خاكسپاري

دانيـد زنـدگي او    كسي را قضاوت نكنيد چون شما نمـي  هرگز    
گذرد. عجله در هر  در چه شرايطي است؟ و چه بر او ميچگونه و 

  ت ناپسندتر.كاري ناپسند است و در قضاو
  »آرميون رضاامير«

  رسيدگي به خويشان

آنـان و در   پرسـي از احوال و لزوم ارتباط دائمي با خويشاوندان
شـان   و كمك به حل مشكالت ايشانبه حال  رسيدگي نياز،صورت 

، رحم ) است.براي انجام صله:كريم و معصومين ( قرآن توصيه اكيد
  .بهتر است به اين نكات توجه شود

رحم با خويشاوندان، ترك اذيت  هاي صله يكي از راه    ترك آزار
م زبان و شـماتت  و آزار آنان از طريق پرهيز از غيبت، تهمت، زخ

اقل بايد تواند به بستگان خود كمك كند، حد است. اگر كسي نمي
  زمينه اذيت و آزار آنان را فراهم نكند.
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يشان رحم، رسيدگي جاني به خو باالترين مرتبه صله    كمك جاني
ي از بستگان در خطر باشـد.  است و آن در جايي است كه جان يك

بـراي دفـاع از    هر يك از خويشان بايد تا پاي جان صورت در اين
  فرد مذكور تالش كند.

و تأكيد اسالم در باره كنند اصرار  بعضي تصور مي    كمك عاطفي
رحم فقط خطاب به افرادي است كه تمكـن مـالي دارنـد و     صله

ه از نظر مالي در تنگنا هستند و تـوان رسـيدگي بـه    اشخاصي ك
هستند در حالي كه اين  يمستثن، از اين امر ندراندخويشاوندان را 

رحم، برقراري پيوند عاطفي  تصور نادرست است زيرا هدف از صله
پذير  هاي گوناگون امكان اين ارتباط از راه با خويشاوندان است و

نوشتن  پرسي، تلفن زدن و نامهاست. رفتن به منزل خويشان، احوال
  شود. كند و سبب دلجويي از آنان مي براي آنها، محبت ايجاد مي

رسيدگي فكري در جايي است كه يكي از بسـتگان      كمك فكري
براي يافتن راه حل مشكلي نياز به راهنمايي دارد. براي نمونـه،  
اگر يكي از بستگان در يكي از امور اجتماعي يا خانوادگي دچـار  
مشكل شده و نياز به مشاوره دارد، در صورت داشتن راهكار براي 
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راهنمايي و حل مشكل وي نبايد دريغ كرد. نمونه ديگر اينكه يكي 
ترهـا و معتمـدان    اهل انجام فرايض ديني نيست. بزرگاز اقوام 

خانواده بهتر است نزد او بروند و با زباني شيرين و نرم به او كمك 
معروف و نهـي   مربهام شايسته، از مصاديق اد كه اين اقدنفكري كن

  از منكر است.

شناسـيد،   گر فرد نيازمندي در بـين اقـوام مـي   ا    كمك مالي
رسيدگي مالي به او الزم و مهم است. اين شكل از كمك در فطرت 

كنـد تـا    الم نسبت به آن تأكيد فراواني ميانسان ريشه دارد و اس
ق مالي واجب محسوب و بر آنجا كه قرآن كمك به اقوام را از حقو

  كند. آن تأكيد مي دقيق انجاملزوم 
  »پورنعمتي و حميدرضا غيوريليال«

  خرم و آباد

دژ «االفـالك يـا    قلعـه تـاريخي فلـك       االفـالك  قلعه فلك
آباد لرستان و بر باالي يك تپـه   در مركز شهر خرم »شاپورخواست

ـ  ني ه آن را مربـوط بـه دوره ساسـا   واقع شده است. بناي اولي
 هايي به اين بنا اضـافه شـده كـه بـه     شدانند. به تدريج بخ مي
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 تا قاجار مربوط اسـت. خصوص صفويه هاي مختلف تاريخي ب دوره

  برج بوده است. 12اين بنا در گذشته، داراي يك حصار و 

غربي است كه به وسيله يك راهروي  ورودي قلعه در برج جنوب    
-ط اول جهت شـمالي به حياط اول متصل شده است. حيا ورودي

اند. در اين  برج در چهار طرف آن قرار گرفته جنوبي دارد و چهار
جهـت   حياط، حمام قديمي و چاه قلعه وجود دارد. حياط دوم در

غربي طراحي شده و در چهار جهت آن تاالرهاي بزرگي -شرقي
دارد كه به يكديگر راه دارند. يك گريزگاه مخفـي در ايـن    قرار
االفالك در دوره قاجاريه به  است. نام قلعه فلكاط وجود داشته حي

بعد مقـر   و بوده اين بنا اطالق شد. اين قلعه ابتدا خزانه حكومتي
اسـت. در دوران پهلـوي از آن    شـده حكومتي صفويه و قاجـار  

شـد. ايـن    نظامي و زندان سياسي استفاده مـي  عنوان پادگان به
ي بسيار زيبا مردم شناس مجموعه تاريخي مرمت شده و شامل موزه

  سنتي براي پذيرايي از گردشگران است. خانهچايو يك 

م در بخش چگيني غار دوشه باالي كوهي به همين نا    غار دوشه
كـه در  در داخل آن وجود دارد. هاي معروفي واقع شده و نقاشي
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ترسـيم  صورت گروهي و تن به تـن   هاي اوليه به مبارزه انسان آن
  .شده است

گـردو  «آن گرداب كه در زبان محلـي بـه    اين    گرداب سنگي
آباد قرار دارد. اين بنـا   گويند، در ميدان تختي خرم مي »بردينه

صورت مدور اطراف  هاست كه ب متشكل از يك ديواره بزرگ سنگي
اي فصلي ساخته شده است. بلندي ديواره از كـف چشـمه    چشمه

اي بـراي هـدايت آب    متر است. اين بنا داراي روزنـه  10حدود 
بـوده و بـراي آبيـاري زمـين و     آشاميدني و توزيع آن در شهر 

  هاي آبي نيز مورد استفاده بوده است. آسياب
  »هاي گردشگري ايران، مسعود سنوبري جاذبه«

  هاي دانش در كوچه

قدرت هر ماده يعني قابليت و مقاومـت   ترين ماده چيست؟ قوي
زمان و هم طوربقرار گرفتن  برابر كشيده شدن و تحت فشار آن در

 »انبسـاط و انقبـاض  «نشـمندان بـه آن   سخت بودن آن كـه دا 

ترين ماده براي تمـام   توان قوي يك از مواد را نمي گويند. هيچ مي
كارهاي انسان دانست. به عنوان مثال، يك تكه آهـن كـه قالـب    

چكـش   خورده باشد، بسيار محكم و مقاوم است ولي با ضربه يك
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 ي از فلزات از طريق افزودنشود. بعض برنده مخصوص، شكسته مي

. اضافه كردن كمي كـربن  شوند تر مي تر و سخت مواد ديگر، محكم
شود. افزودن  شدن آهن و به دست آمدن فوالد مي تر باعث محكم

يا منيزيم به آلومينيوم، تركيبي سبك با استحكام زياد را  نوسيليك
ايلون رود. ن كار ميهواپيما و وسايل مشابه بسازد كه در ساخت  مي

يان مواد غير فلزي هاي مقاوم، استاندارد جديدي در م و پالستيك
گ، نمـك، نفـت،   سن اند. آنها از موادي مثل زغال به وجود آورده

اند و براي پوشش وسايل ديگر بسيار سخت و  آب و هوا تشكيل شده
  مقاومند.

ت، تركيبي سخت و محكم از سمن اگر بتون را    ساخت اولين بتون
سـال  توان گفت بتون از هزاران  و سنگ معني كنيم، ميماسه، شن 

ها  سنگبا قرار دادن ها  ها و بابلي پيش كاربرد داشته است. آشوري
هـا، ديوارهـاي    در بين سـنگ از خاك رس  و با استفاده روي هم

آهك و سـنگ گـچ را كشـف     نيز ها مصري كردند محكمي بنا مي
و خاكسـتر  ه شسـته شـد   ها با مخلوطي از آهـك  رومي و كردند

ها و بناهايي بسازند كه هنوز هم آثار  ا، پله قناتآتشفشان، توانستند 
  آنها باقي مانده است.
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مـيالدي   1800از سال  كشف سيمان كه كمي بعد البته تا قبل از    
مـردم شـناخته    اي سمنتي نـزد عمـوم   عنوان ماده هبود، آهك ب

براي اين  »پدنجوزف آس«ا يك انگليسي به نام شد. نام بتون ر مي
كرد كه نتيجه تأثير اين تركيب چيزي  چون فكر ميتركيب برگزيد 

انگلستان است.  تر ازدور لندپورتبيه سنگ آهك بناهاي سنگي در ش
 تقريبـاً  1900انسان بود، تا سال  اين تركيب سخت كه ساخته دست

شد. تركيبات  در ساخت بناها از آن استفاده مي اي بود كه تنها ماده
است اما  ي براي تعميرهاي جزئي و خانگي به آساني قابل تهيهبتون

طراحي و احداث بناهاي بتوني عظيم، نيازمند تركيبي ماهرانه از 
ون را به وسيله فوالد تقويت هنر و علم است. دانشمندان مقاومت بت

ني بـه بناهـا اسـتحكام و    هاي بتو اند. بتون فشرده و ورقه كرده
  بخشند. زيبايي مي

  »محمد و محمدرضا شمس ترجمه«

  رفع مشكالت تابستاني

هاي سال را دوسـت داريـم و در آن    ما يكي از فصلهر كدام از 
كنيم. افرادي كه عالقه  ، احساس نشاط و شادابي بيشتري ميفصل

ـ  نداني به تابستان ندارند، معموالًچ ن فصـل بـا مشـكالت    در اي
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تابستاني  تاي رفع مشكالشوند. راهكارهايي بر مختلفي مواجه مي
  در ذيل آمده است:

شـود. بـراي رهـايي از     مـي با گرم شدن هوا سردرد شـايع   ◄
سردردهاي تابستاني كه ناشي از گرماي هوا است، بايـد مايعـات   
مورد نياز بدن را تأمين كنيد تا كمتر دچار گرمازدگي و عـوارض  

 شويد. سردردهاي تابستاني معموالً ناخوشايند آن از جمله سردرد

احساس خستگي و كوفتگي بدن، اختالل در خواب  گي زياد،با تشن
  و خشكي دهان و حتي خشكي چشم همراه است.

فصول به تغذيه خود توجه كنيد. در فصل تابستان بيش از ديگر  ◄
خوري از جمله عواملي است كه موجـب افـزايش تعـرق و در    پر
  شود. تيجه، از دست رفتن مايعات بدن مين

از ديگر مواقـع، ميـوه و سـبزيجات     در فصول گرم سال بيش ◄
و پـر ادويـه و    و تا حد ممكن از مصرف غذاهاي تند مصرف كنيد

  چرب اجتناب كنيد.

گيالس و آلو را روزانه مصـرف كنيـد   هايي مانند آلبالو، ميوه ◄
د. بـاال رفـتن   مؤثر هستن ها در كنترل صفرا بسيار اين ميوه چراكه

  كند. پس  گي را بيشتر ميحتمال بروز گرمازداميزان صفرا در بدن،
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  تان را كنترل كنيد. ر بدندر اين فصل سعي كنيد ميزان صفرا د

و شـربت   بينسـكنج هايي مانند شربت  چاي، نوشيدني جايب ◄
  گالب و ليمو بنوشيد.

توانـد   حاوي عدس، برنج، عناب و سماق، ميمصرف غذاهاي  ◄
  بي اشتهايي را كمتر كند. حالي، ضعف و خستگي عمومي و بي

و يـا  چندان گرم حمام كنيد  پس از بازگشت به منزل، با آب نه ◄
دست و صورت خود را با آب خنك بشوييد و پاهايتـان را   اقلحد

  ولرم قرار دهيد. مدتي در آب

ان سر حال باشيد، كمي براي اينكه در طول روزهاي بلند تابست ◄
نيـد يـك سـاعت بـه     تان را افزايش دهيد. اگر بتوا ميزان خواب

اضافه كنيد، در طول روز سر حـال و   تانروزي وع خواب شبانهمجم
  پر انرژي خواهيد بود.

  »زهرا خراساني، موفقيت«

  خورده سوگندميوه 

كـريم بـه آن    هايي است كه نه تنها در قـرآن  انجير يكي از ميوه
نـام آن    يك سوره از كتاب آسماني ما هم بهسوگند ياد شده بلكه 

ميوه لذيذ به علت داشـتن گـوگرد    شده است. اين دهيمنا »تين«
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شود و از ريـزش آنهـا جلـوگيري     اي مو ميموجب افزايش تاره
هاي آ، ب، ث و عناصر معـدني   كند. انجير تازه داراي ويتامين مي

ـ   دار مانند آهن، فسفر، پتاسيم، منگنز، بروم، گوگرد، آهـك و مق
هاي بسـيار مفيـد محسـوب     كمي ارسنيك است و جزو خوراكي

درصد پـروتئين و   3درصد شكر،  50نجير خشك داراي شود. ا مي
  درصدهاي متفاوتي از مواد مفيد ديگر است.

زش غذايي بيشتري عمل آمده، انجير داراي ار هطبق تحقيقات ب    
 1475گرم انجير خشك، حدود  250زيرا در هر  استنسبت به نان 

ن مقدار آهن، سديم و سـولفور  كالري انرژي وجود دارد. همچني
بيشتر از آهن و سولفور و سديم موجود در گندم و حتي شـير   آن

است. به همين دليل مصرف انجير هم براي افرادي كـه كارهـاي   
هاي بدني دارند مفيد است  كري دارند و هم اشخاصي كه فعاليتف

ست هم مغذي و هم بـه آسـاني هضـم    زيرا اين ميوه هم مقوي ا
  شود. مي

كنيد، مجاري دستگاه گـوارش را   اگر انجير را قبل از غذا ميل    
ها را تسـهيل   دفع كامل از روده باز، اشتها را تحريك و هضم غذا و

جلوگيري از سرماخوردگي،  كند. در زمستان براي گرم شدن و مي
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آن با گـل نسـترن اسـتفاده     كردهدمتوانيد از شربت انجير يا  مي
يبوسـت   كنيد. مربا و كمپوت انجير، بهترين غذا براي مبتاليان به

ه را آيد كه سينه و معـد  اي به دست مي است و از ميوه انجير شيره
ا ره آن سينه و گلو رقرقها را محكم و  نرم كرده و مزه مزه آن، لثه

  كند. نرم و دردهاي كهنه را درمان مي

خواهند چـاق   ين خوراكي براي افرادي است كه ميانجير بهتر    
ميل كنند. انجير تازه كبـد  روز ناشتا آن را  40خصوص اگر شوند ب

كند و موجب افزايش تعريـق و   ا كمتر ميرا تقويت و ورم طحال ر
شـود.   و چربي اضافي بدن از راه عرق مـي  در نتيجه، دفع سموم

كند  م و فسفر، قدرت تفكر را تقويت ميانجير به دليل داشتن كلسي
و در رشد و نمو كودكان مؤثر است. انجير همچنين به دليل داشتن 

بي اشتها  پتاسيم زياد موجب تندرستي كودكان ضعيف، كم خون و
اين امـر موجـب   كند كه  ليايي ميقد و خون افراد بالغ را شو مي

ن ها و پااليش خـون از مـواد مضـر همچـو     افزايش فعاليت كليه
  شود. كلسترول، اوره و اسيد اوريك مي

   ،راوانـلت داشتن شيرابه فـجير كال به عـوردن انـخ    مضرات
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اي وجود  هاي درخت انجير، شيرابه است. در تمام قسمت خطرناك
وي و در عـين حـال خطرنـاك محسـوب     دارد كه مسهل بسيار ق

د سـنگ  روي در خوردن انجير خشك موجب تولي شود. زياده مي
شود و براي افراد چاق و مبتال بـه   اگزاليك و ناراحتي طحال مي

فرنگـي موجـب    مضر است. مصرف انجير همراه گوجـه  قند خون
شود. افراد داراي كبد ضعيف، ضعف چشم، حصبه و  مي هاضمهسوء

  روي كنند. در خوردن انجير زياده معده ضعيف نبايد
  »كاظم كياني«

  بانوان بخوانند!

ظرفشويي از جنس اسـتيل   اگر سينك    تميز كردن سينك استيل
تميـز كـردن آن    كننده قوي بـراي هتر است از مواد سفيداست، ب
شود. جوش شيرين بـراي   رنگ استيل كدر مي ده نكنيد زيرااستفا

را بـه   اين مـاده كند.  هاي استيل عالي عمل مي كتميز كردن سين
كـار بگيريـد. تركيـب پـودر ماشـين       هعنوان پودر تميز كننده ب

ي هم سينك اسـتيل را بـراق و تميـز    ظرفشويي و مايع ظرفشوي
  كند. يم

  ردن ـن بـراي از بيـب: تميز كردن سينك آلومينيومي و چيني
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اي را به سـركه سـفيد    چههاي آب روي سينك، پار رسوب ها و لكه
  آغشته كنيد و روي سطح سينك را چند بار با آن پاك كنيد.

ترين ماده طبيعي بـراي   نمك، مناسب    ضد عفوني كردن سينك
عفوني كردن سينك است. براي اين منظور، نمـك خشـك را   ضد

  ز نيم ساعت سينك را بشوييد.روي سينك بپاشيد و پس ا

خواهيد ظروف برنجي كدر  ياگر م    براق كردن ظروف برنجي
  را براق كنيد، از مخلوط نمك و سركه استفاده كنيد.

ش ترظروف مسي را با ماليدن ليمـو     براق كردن ظروف مسي
هاي بسيار كثيف، نصـف يـك    براق كنيد. براي پاك كردن قسمت

  بريد و روي قسمت مورد نظر بماليد.ترش را در نمك فرو بليمو

يك فنجان سـركه را در كتـري       پاك كردن جرم و گچ كتري
ب سرد به آن شوك وارد كنيـد تـا   بريزيد و بجوشانيد. سپس با آ

ضخامت گچ زيـاد   تكه شوند. اگر اند، تكه هايي كه ضخيم شده گچ
واهد شد. اگر از سركه نباشد، گچ در اثر جوشاندن در سركه حل خ

سركه از بين  كنيد، كتري را بشوييد و براي اينكه بوي ستفاده ميا
آب بريزيد و بجوشانيد و دوباره آب كتـري   برود، چند بار در آن

  »سين هشتم، سعيده يراقي«             را عوض كنيد.
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  گوهاي شيرينو گفت

 خواستم كرايـه حسـاب كـنم.     تو تاكسي تنها نشسته بودم، مي
نفـر حسـاب كـن،     پس نـه، دو «گفتم:  »يك نفر؟«گفت:  راننده
  »خان هم هست. خورزو

       تو جاده پليس ديـدم، دسـتم را كـردم بيـرون، انگشـتم را
رويي عالمـت   هاي روبه داري به ماشين«اندم. دوستم گفت: چرخ
با انگشتم هم  پس نه، دارم هوا را«گفتم:  »ي كه پليس هست؟د مي
  »زنم، خنك بشه. مي

 تـون   با بچـه «بود مدرسه، معلم گفت: ده آموز اوم مادر دانش
پـس نـه، تـو    «فـت:  گ »تو خونـه؟ «گفت:  »رياضي تمرين كنيد.

  »خاكي. هاي زمين

 جلوي در پارك  اي كه ينگ را باز كردم، برم تو. رانندهدر پارك
بـاز   پس نـه، در را «گفتم:  »خواي بري تو؟ مي«كرده بود گفت: 

  »كردم تا هواي كوچه عوض بشه.

 كـردم،   رو مـي  هـا را زيـرو   فروشي داشتم گالبي ميوه جلوي
پـس نـه، اومـدم    «گفتم:  »خواي؟ گالبي مي«فروش گفت:  ميوه
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خوان برم  مي حالشون را بپرسم، ببينم كم و كسري ندارند، اگر نون
  »براشون بگيرم.

 .بينيت خون اومده؟«گفت:  دستمال كاغذي گذاشتم توي بينيم« 

پنچـر   ره هوا مياد، گفـتم حتمـاً  دماغم دا پس نه، ديدم از«گفتم: 
  ».خالي نشه اين را بذارم تا باد دماغم شدم، فعالً

  مبارك باشـه. «بيرون، به طرف گفت: دكتر از اتاق عمل اومد« 

پس نه، شـما شـدي سـاير    «ت: دكتر گف »يعني پدر شدم؟«گفت: 
  »بستگان.

    ه شب رسيدم در خونه، كليد نداشتم. به داداشـم زنـگدوازد
درِ خونه «گفت:  »ش در را باز كن، بقيه بيدار نشن.يوا«تم: زدم گف

ر شب گرمم شده بـود، رفـتم   پس نه، درِ يخچالو! س«گفتم:  »رو؟
 »مرغا خوابيدم. پشت تخم




