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  اطالعيه

افرادي كه مايل به دريافت تقويم سال  قابل توجه مخاطبان عزيز!
 فرصت دارند در تمـاس بـا دفتـر    هستند تا پايان ماه دي 1397

 ،مـاه دياهنامه، درخواست خود را اعالم كنند. پـس از پايـان   م
  شود.واست جديدي پذيرفته نميدرخ

  شكفتن بهار در آذر

فصل پاييز به سومين و آخرين ايستگاه خود رسيده اما نسيم بهاري 
حمدي، مشام جهان و جهانيـان را  گل م وزيدن گرفته است و عطر

رنگ پاييزي را از تن به نگاكه درختان لباس رنوازد. در حاليمي
 هاي شادي سرني شوند، گلزمستا كنند تا آماده سپيدپوشيِدر مي

طـر كـرده اسـت. فرشـتگان آسـمان      روي عالم را سبز و مع و
كنند تـا مـژده   كنان از عرش به فرش نزول ميشاديدسته دسته

والدت بندگي و انسانيت را به همگان دهند. ساكنان ملك و ملكوت 
ي به برگزيدگان پروردگار سر همنوا شده و سرود وفادار با يكديگر

  اند.داده
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روز نيست، يك تاريخ است! تاريخي كه نبوت و هفدهم ربيع، يك    
واليت دست در دست يكديگر، جهان تاريك جهالـت و غفلـت را   

اي باقي تهي مغز، بهانه روشن كردند تا ديگر براي سست عنصران
هـاي  ده تكامل و پيشرفت بـه بيراهـه  ز جافرزندان آدم ا نماند و

مهربان با دستان  (ص)ناداني منحرف نشوند. بنايي كه پيامبر خاتم
هاي درس ششمين ستون خيمه امامت خود بنيان گذاشت، در حلقه

  و واليت با تربيت هزاران عالم فرهيخته استحكام يافت.

لهي و اآوراي ماه ربيع با ميالد آخرين پيامهجالب اينكه موهبت    
رسد و ضلع سـوم  شاخه گل باغ امامت به پايان نمي تولد ششمين

اين مثلث لطف الهي به بشريت را آغاز دوران پر بركت اما تلخ از 
واليت و پرچمدار امامـت تشـكيل    فراق و هجران آخرين سروش

دهد. چگونه شكر بگوييم اين همه نعمت را كه حجت بر بشريت مي
ونه قدردان و سپاسگزار خـانواده بـا   تا روز موعود تمام كرد. چگ

ثار تقديم كردند تـا مـا   كه دنياي خود را در طبق اي عظمتي باشيم
هاي ضعيف، آخرت خود را در معامله نابرابر دنيـا و عقبـي   انسان

هاي ظـاهري زنـدگي زودگـذر، بـا     نبازيم و مست از شادكامي
  بارهاي خالي رهسپار ديار بقا نشويم.كوله
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بيـع را  هاي ماه ركنيم جشنمي نه كه هر سال تالشگواگر همان    
كنيم، به همان اندازه هـم   تر برگزاربا شكوه و عظمت هرچه تمام

بيت (ع) كوشش اه و رسم زندگي هاديان امت و اهلبراي يافتن ر
كه خداوند به آفـرينش   اي خواهيم شدترديد همان بندهبي كنيم،

اي لـد و همـان شـيعه   بافرشتگان عرش به خود مـي  او در برابر
خواهيم بود كه شفيعان امت در روز حسابرسي، به داشتن چنـين  

افتخـار   فرمانبر و پيرو در برابر حاضران در پيشگاه عـدل الهـي  
امل انساني، در يك جمله كنند. راه رسيدن به اين مرحله از تكمي

يم، بكوشيم اهل شعور شود: بيش از آنكه اهل شعار باشخالصه مي
  يم.و عمل شو

  »سپيدار«

  نهيفضيلت سوره ب

 آيه است و 8هشتمين سوره قرآن، مدني و داراي نه، نودويسوره ب

  نيز شهرت دارد. »لم يكنه ويالبر«به نام هاي 

(ص) روايـت شـده اسـت:    در فضيلت اين سوره از رسول خدا     

نه را قرائت كند، از مشركان به دور اسـت و جـزو   يهركه سوره ب«
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مؤمن مشهور كرده و  د او راحمد (ص) بوده و خداونپيروان دين م
  »كند.آساني از او حسابرسي ميبه

قتي خداوند قرائت ايـن سـوره را   و«ايشان همچنين فرمودند:     
گويد به بنده من بشارت دهيد و به عـزت و جاللـم   شنود، ميمي

  »كنم كه راضي شود.برايش فراهم ميسوگند چنان بهشت را 

  يتحاكم كشور كفا

  سوار ملك هستياي شاه

  سلطان خرد به چيره دستي

  اي ختم پيمبران مرسل

  حلواي پسين و ملح اول

  اي حاكم كشور كفايت

  فرمانده فتوي واليت

  اي بر سر سدره گشته راهت

  و اي منظر عرش، پايگاهت

  اي خاك تو توتياي بينش

  روشن به تو چشم آفرينش
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  دارنده حجت الهي

  داننده راز صبحگاهي

  ي صدرنشين عقل و جان هما

  محراب زمين و آسمان هم

  اي شش جهت از تو خيره مانده

  بر هفت فلك، جنيبه رانده

  ف واليت جودرَصاحب طَ

  مقصود جهان، جهان مقصود

  رخيل، تويي و جمله خيلندس

  مقصود تويي، همه طفيلند

  سلطان سرير كايناتي

  شاهنشه كشور حياتي

  چون تربيت حيات كردي

  الت كرديحل همه مشك

  بنماي به ما كه ما چه ناميم

  شكن كداميموز بتگر و بت

  اي كار مرا تمامي از تو
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  نيروي دل نظامي از تو

  زين دل به دعا قناعتي كن

  وز بهر خدا شفاعتي كن

  تا پرده ما فرو گذارند

  وين پرده كه هست برندارند
  »نظامي گنجوي«

  با عالقه بساز

 كار تصـميم گرفـت خـود را    اي سالخورده پس از ساليان درازنّب

خـود گفـت كـه قصـد دارد      كاربازنشسته كند. روزي به صاحب
را در كنار همسر  ساختمان سازي را رها و بقيه عمرش زودي كاربه

توجه خود را  كند. با وجود اينكه او حقوق قابل و فرزندانش سپري
كرد ديگر خسته شده است و بايد داد ولي احساس مياز دست مي

تواند با اش مي. او معتقد بود به همراه خانوادهكار بكشد دست از
كار او از رند، زندگي را بگذرانند. صاحباندازي كه دااندك پس
ديد بهترين همكارش قصد بازنشسته شدن دارد، بسـيار  اينكه مي

كار از او ي موضوع بازنشستگي قطعي شد، صاحبمتأسف بود. وقت
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و پس از آن براي هميشه از كار خواست فقط يك خانه ديگر بسازد 
  دست بكشد.

كه  كارش را پذيرفت اما معلوم بودمرد به اجبار خواسته صاحب    
بي  دهد. از مواد ارزان قيمت وكار نميديگر مانند گذشته، دل به

تـي  انجام وقداد. سـر به خرج نمي كرد و دقتكيفيت استفاده مي
دن او آمد. بعد كليـد  كارش به ديخانه را به پايان رساند، صاحب

به  اين خانه مال تو است، اين هديه من«خانه را به او داد و گفت: 
ات در آن خوشبخت كنار خانواده توست. اميدوارم ساليان سال در

ا شوكه شده بود ولي حرفي براي گفتن نداشت! تنها نّمرد ب »باشي!
س شرمساري و پشيماني بود! اگـر  احساس او در آن لحظه، احسا

بست سازد، نهايت دقت را به كار ميدانست كه خانه خود را ميمي
  كرد.تماني استفاده ميخو از بهترين مصالح سا

  »نسبناهيد قادري«

  سخنان سبز

  بود نه خاطي! هميشه بايد به دنبال خطاي سيستم* 

ها قبل مرده هرچنـد  كه به اميد شانس نشسته است، سال كسي* 
  داند.خودش نمي
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ت شما در اين است كه كار و حرفه را ماننـد زمـان   رمز موفقي* 
  د.يتفريح و استراحت خود دوست بدار

  هرچند همراه با خطا باشد.، كارهاي هوشمندانه را پاداش دهيد*

تواند نسبت به نيكي ديگران ناسپاس باشـد، از دروغ  كه ميآن* 
  گفتن باك ندارد.

كـار و  از بيه شدن و از بين رفـتن، بهتـر   با كار كردن، فرسود* 
  بيهوده باقي ماندن و زنگار بستن است.

هـاي خـود   اما از ارزشسوي دگرگوني بگشاي آغوشت را به* 
  دست برندار.

زمان شما محدود است، پس آن را به تقليد از زندگي ديگـران  *
  هدر ندهيد.

كـه  در حالي ،افتد، چيزي است كه براي شما اتفاق ميزندگي* 
  گري هستيد!هاي ديشما مشغول برنامه

  بردن، همه چيز نيست ولي تمايل به بردن، همه چيز است.* 

  من محصول شرايط نيستم بلكه محصول تصميمات هستم.* 

مگر آنكه جـرأت چشـم    رد شوي تواني از اقيانوسهرگز نمي* 
  برداشتن از ساحل را داشته باشي.
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  هاي ارتباطي است.گوش شنوا زيربناي مهارت* 

يشتر اوج بگيري، از فهمد، هرچه بواز را نميدر نظر كسي كه پر* 
  تر خواهي شد.نگاه او كوچك

انـد كـه بـه زمـين دل     ي نوشتهنام كسانمان را بهمالكيت آس* 
  اند.نبسته

  »گردآوري، ايران پرنده«

  دو ماهيگير

اي مشغول ماهيگيري بودند. يكي از آنهـا  دو مرد در كنار درياچه
دومي چيزي در باره ماهيگيري  اماماهيگير با تجربه و ماهري بود 

گرفت، گ ميباتجربه يك ماهي بزر دانست. هر بار كه ماهيگيرنمي
انـداخت تـا   مـي  ،ظرف يخي كه در كنار دستش بـود  آن را در

هي گـرفتن يـك مـا    ها تازه بمانند اما مرد ديگر به محضماهي
رد! ماهيگير باتجربـه از اينكـه   كبزرگ، آن را به دريا پرتاب مي

دهـد، بسـيار   ها را از دسـت مـي  آن مرد چگونه ماهي ،ديدمي
يـن  هاي بـه ا چرا ماهي«سيد: متعجب بود! پس از مدتي از او پر

 چون تابه مـن «مرد جواب داد:  »كني؟بزرگي را به دريا پرت مي

  »كوچك است!
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 تـر بـود،  كه تنها نيازش تهيه يك تابه بـزرگ ما به مردي     نتيجه

 مـان را ه تنها نياز ما، آن است كه ايمانم كدانيخنديم اما نميمي

هـاي بـزرگ،   شـانس افزايش دهيم. گاهي ما نيز مانند آن مرد، 
رگ را كـه  هـاي بـز  هاي بزرگ، رؤياهاي بزرگ و فرصـت شغل

مان كم كنيم چون ايمانقبول نمي ،داردخداوند به ما ارزاني مي
تـو  ا كه شايسته آن نباشـي، بـه   گاه چيزي راست. خداوند هيچ

دهد. اين بدان معناست كه با اعتماد به نفس كامل، از آنچـه  نمي
دهد، استفاده كني. هيچ چيز بـراي  ار ميخداوند بر سر راهت قر

  خدا غير ممكن نيست.
  »اميررضا آرميون«

  گاهي عذرخواهي نكنيد

ترك شما براي صـرف  تان هر جمعه با همكار مشتصور كنيد دوست
واهيـد بـه آنهـا بپيونديـد امـا      خرود. شما ميناهار بيرون مي

كند. آيا شيوه نه گفـتن او در  تان درخواست شما را رد ميدوست
؟ بر خـالف بـاور   ميزان ناراحتي شما از اين كم محلي تأثير دارد

ناشي از نه شنيدن  ناراحتيز شدت خواهي اعام، اغلب اوقات عذر
  كاهد.نمي
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زردگي خاطر اند از آدم اين تجربه را دارند كه خواستهبيشتر مر    
توانند از اند، كم كنند اما چقدر مياو را رد كرده خواسته كسي كه

دهد افراد بر خالف نيـت  مي اين آزردگي بكاهند؟ تحقيقات نشان
دهند. آنها اغلب ند، عذرخواهي را اشتباه انجام ميخوبي كه دار

كنند اما عذرخواهي آنها حس بدتري در طرف معذرت خواهي مي
كند پيش از آنكه به آمـادگي  ل ايجاد كرده و او را وادار ميابمق

  ببخشد. ،كامل رسيده باشد، كسي را كه به او نه گفته

به منظور جلوگيري از يـك   لحظاتي در زندگي هست كه افراد    
بپذيرند امـا كمتـر    برخورد، قادر نيستند دعوت يا درخواستي را

، كه طـردش كـرده  ايد از احساسات كسي داند چگونه بكسي مي
د كسي را كه كننجارهاي اجتماعي، ما را وادار ميمراقبت كند. ه
كند، ببخشيم اما اگر كسي آمادگي بخشيدن طرف عذرخواهي مي

مقابل را نداشته يا بر اين باور باشد كه عذرخواهي طـرف مقابـل   
  صادقانه نيست، نبايد به او سخت گرفت.

درصد مردم،  39 ؛دهدن ميقات انجام شده در آمريكا نشاتحقي    
هـاي  وش خوبي براي نه گفتن بـه درخواسـت  عذرخواهي را ر

پرسـيم كـه اگـر    افـراد مـي  دانند. وقتي از همين اجتماعي مي
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يرند، چه احساسـي خواهنـد   خودشان در چنين موقعيتي قرار بگ
شان واهي طرف مقابل بيشتر به احساساتگويند عذرخداشت؟ مي

  صدمه زده است.

از لحاظ عاطفي  كه كننددانيم كه افراد اغلب اقرار نميميهمه     
گرديم كه ببينيم آنها چقدر در دنبال اين مياند، پس بهصدمه ديده

آيند. ممكن است كسي كه جويي از طرف مقابل برميد انتقامصد
نه گفته بعد از عذرخواهي، احساس بهتري نسبت به خودش داشته 

اين فرد چه زمـان نيازهـاي    ينديشيم كهباشد اما بايد به اين امر ب
  شمارد.قابل را بر نيازهاي خودش مقدم ميطرف م

  »سولماز فروتن، موفقيت«

  خلبان

اي در ميـان كوهسـتان   واپيماي مسافربري بر فراز درياچهيك ه
وقتي كودك بـودم، در  «گفت: اش كرد. خلبان به خدمهمي پرواز

نشسـتم و  م. در قايق ميكرداي شبيه به اين ماهيگيري ميدرياچه
هر وقت هواپيمايي از  رفتم.كردم و در رؤيا فرو مياستراحت مي
كردم كـاش مـن   نگريستم و آرزو ميشد، به باال ميآنجا رد مي

كـنم و  نك به پايين و به درياچه نگـاه مـي  شدم. ايخلبان آن مي



 
14

دوباره آنجـا بـودم و مـاهيگيري     اي كاش كه آرزويم اين است
  »كردم.مي

گشت، باز هم از آن وضعيت خسـته  اگر خلبان به گذشته باز مي    
كرد. در واقع زندگي امروزي، حياتي شد و آرزويي ديگر ميمي
ود و وقتـي بـه آن   دازن است! هر كس به دنبال چيزي ميتوبي
خواهد زيرا انسان همواره آرزوهاي فراواني آن را نمي رسد،مي

آرزوي ازدواجي موفق، روزي  دارد. روزي آرزوي ثروت، روزي
ديگر آرزويي ديگر و به همين ترتيب، آرزو پشت آرزو! بـه ايـن   
اميد كه روزي به معناي واقعي آرامش دست پيدا كنـد ولـي بـا    

د و در اعمـاق  بينر آرزو، باز خود را در آرامش نميرسيدن به ه
زيرا به اين حقيقت نرسيده كه تنهـا   كندوجودش احساس خأل مي

يدن به آرامش، ايمان آوردن به آفريدگار توانا است و آن راه رس
همـواره و در همـه حـال در     كس كه به يقين مطلق دست يافت،

  واهد بود.آرامش خ

آورد، باور دارد تمام هسـتي از آنِ يـك   كس كه ايمان ميآن    
قادر به هر كاري است و نسبت بـه   قدرت است و آن قدرت مطلق،

و بخشنده است. هرگز نااميـد، غمگـين و   ار مهربان بندگانش بسي
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اتفـاقي كـه در    داند هر مشكل يـا شود چون ميسرخورده نمي
دهد، از سوي خداست و بـه حـتم بـراي    زندگي برايش رخ مي

آموزش و ساختن اوست. پس بياييم ابتدا ايمان خود را بـه يقـين   
هـاي  براي او زندگي كنـيم. سـپس از نعمـت   تبديل كنيم و تنها 

در راه كسب رضايت او استفاده كنيم زيرا چيزي جـز او  بيكرانش 
ارزش ديدن ندارد. كسي كه خداوند را دارد، هيچ چيز كم ندارد 

  كند.دگي او كفايت ميو خداوند به همه امور زن
  »صابر قاسمي«

  خودتان آرامش بسازيد!

هـاي  توانيد با پذيرفتن ويژگيمي     عادت كنيد خونسرد باشيد
تـان  هايه آرامش برسيد. آرام بايستيد، فكام، بظاهر يك فرد آر

ها را به هم گره نكنيـد و صـورت   را روي هم فشار ندهيد، انگشت
  خنداني داشته باشيد.

شما چه در فضاي باز باشيد وچـه      از هواي تازه استفاده كنيد
قابله تواند در منار پنجره بگذاريد، هواي تازه ميصندلي خود را ك
  ها نقش مهمي ايفا كند.ي و نگرانيبا فشارهاي روان
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قانع كردن ضـمير      به خود القا كنيد كه بر كارها تسلط داريد
تان كنترل داريد، سـاده و  ا بر اعمالناخودآگاه به اين امر كه شم

آور است. تنها راه رسيدن به اين موقعيت، ايـن اسـت كـه    شگفت
  دهيد، تسلط داريد.وانمود كنيد بر كاري كه انجام مي

خواهيد اهميت مشكالت اگر مي    اهميت مشكالت در گذر زمان
امروزتان را بدانيد، تصور كنيد اگر چند سال بعد به اين مشـكالت  

  بنگريد، تا چه اندازه مهم خواهند بود.

در دو طـرف اسـتخوان       روي نقطه آرامش انگشت بگذاريد
ن ه نقطه آرامش معروف اسـت. آ وجود دارد كه ب بيني، دو نقطه

ـ ها و دور چشماننقطه د كـه  تان را به آرامي ماساژ دهيد و ببيني
  رود.فشار رواني چگونه از بين مي

تان را با خنـده نشـان   تيد، احساسوقتي خوشحال هس    بخنديد
براي شاد بودن و خنديدن غافل  دهيد. سعي كنيد از هيچ موقعيتي

پـيش   مشـكالت از  هـا و د زيرا در هنگام خنديدن، ناراحتينشوي
  شوند.چشمان شما دور مي
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ها نوعي آرامش نهفتـه  در وجود درخت    به درخت تكيه دهيد
انتخاب كنيـد و هـر    است. درخت مناسبي را در نزديكي خودتان

وقت احساس خستگي و فشار كرديد، به آنجا برويد و به درخـت  
  تكيه كنيد.

  »سپيده خليلي«

  جايي بدون نگراني

سـخن   او بـا  ا رفت تا از زندگي خودروزي مرد جواني نزد شيوان
شيوانا نشسـت، تمـام مشـكالت و    يد. به محض آنكه در كنار بگو

اش را مطرح كرد. مرد جوان معتقد بـود كـه   هاي زندگيچالش
اش كنـد. شـيوانا   است و از شيوانا خواسـت راهنمـايي   بدشانس

 به او داد كـه روي آن نشـاني مكـاني    لبخندي زد و تكه كاغذي

وقتي به اين مكان رسيدي، خواهي «بود. شيوانا گفت: نوشته شده 
تواني و نگراني ندارند. مي ديد كه ساكنان آن هيچ مشكل، چالش

  »مك بطلبي.از آنها ك

براي يافتن مكان مورد زده شده بود، مرد جوان كه بسيار هيجان    
و جوي فراوان بـه  پس از پرس جو پرداخت تا اينكهونظر به جست
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كاغذ مشخص شده بود رسيد اما آنجـا قبرسـتاني    جايي كه روي
  بيش نبود!

ارند، كساني هسـتند  ند مشكل كههايي تنها انسان    اصل موفقيت
ما كه هنوز در قيـد   اند. برايوارها خاك مدفون شدهزير خر كه

هستند و وجـود و   ها و مشكالت، بخشي از زندگيحياتيم، چالش
ـ تر مـي ي و قويهاست كه ما را قوبرخورد منطقي با آن د. آن كن

نيم بگوييم كه مشكل تواكنيم، آيا ميهنگام كه بر مشكلي غلبه مي
هـا و مشـكالت   شمان قرار نخواهد گرفت؟ چـال ديگري سر راه

خواهيم زندگي ثمربخشي واره در حال ظهور هستند و اگر ميهم
  مان عادت كنيم.بهتر است به حضور آنها در زندگي داشته باشيم،

  »توكليمرجان «

  كمكي بكن!

نفسي  ،كردم نزديكش شد و در حالي كه سعي ميعصازنان و آرا
يك كمـك  ات ببيني، به من پسرم! خير از جواني«گفت:  ،زه كندتا

مـن دانشـجو   «پسر راهش را كج كرد و زير لب گفت:  »كني؟مي
دم ديگر دنبالش آمد و صداي پيرزن چند ق »هستم، پولم كجا بود!

ام، نخورده ياز صبح هيچ: «پسر رسيدوش ـگايش به ـهخواهش
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من را هم جـاي مـادرت بـداني چـه      يك كمك به من بكن، اگر
  »شود!مي

پسر عصباني به سمت پيرزن برگشت، خواست بگويد پولي براي     
سمت او گرفت هزارتوماني را به 5ندارد اما پيرزن اسكناس كمك 

طرف خيابان! از سـوپر  خير ببيني، من پا ندارم بروم آن«گفت:  و
گـاه  هـيچ  »چيزي برايم بخر، خدا عمرت بدهد! طرف خيابانآن

شدن زود تصميم نگيريد و عصبانيت از آن كارهايي  براي عصباني
  آن را به تأخير انداخت. است كه هميشه بايد

  با كه معاشرت نكنيم!

ريشه اصلي دروغ، ترس است پس بـا افـراد       با افراد دروغگو
گويد. به عبـارت  يد معاشرت كرد زيرا ترسو دروغ ميباترسو هم ن

بهتر، دروغ و ترس، دو روي يك سكه هسـتند. يكـي از صـفات    
پسنديده كه هماهنگ با سرشت آدميان است، راستگويي است. هر 

مايل است، راستگو باشد و همچنين سخناني را كه  انساني بالفطره
نحراف از فطرت و شنود، راست باشد. دروغ گفتن، ااز ديگران مي

خلقت و بي احترامي به خود و ديگران است. اگر كودكي در موقع 
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ل دچار ترس نشود، وقتـي از او  بازي، شيشه را بشكند و از اين عم
در كمال آرامش و اطمينان  يا نه؟ ه استشيشه را شكست پرسندمي

كند و به سؤاالت كمترين اضطراب، جريان را نقل مي خاطر بدون
 اكـر ي، شيشه شكسته شد. امـا  هد كه چگونه موقع بازدپاسخ مي

به گفتن كودك دچار ترس شود، ناچار براي اثبات بي گناهي خود 
اين موقع، وضع غير عـادي   شود. درهاي متعدد متوسل ميدروغ

ـ دهد كه دروغ مـي خوبي نشان ميكودك به حركـات  د. ـگوي
ـ ـناموزون چشم، ناراحتي ان  ان، ضـربان ـدام، خشك شدن ده

شديد قلب و سخنان بريده بريده، دليل روشني هستند بـر دروغ  
  گفتن او.

امانتداري با راستگويي هم ريشه است.     كسي كه امانتدار نباشد
گويد، اسرار را فـاش  راحتي دروغ ميمانتدار نباشد، بهكسي كه ا

اين صفات، هـم مطـرود    كند.زند و غيبت ميكند، تهمت ميمي
. منطق بشري با آنها سـازگار نيسـت   م علم وو ه ستااديان الهي 

به ركوع و سجود طوالني افراد نگاه «فرمايند: امام صادق (ع) مي
طوري كـه  به ،اين كارها عادت آنها شده باشدنكنيد. ممكن است 
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راسـتگويي و  اگر آن را ترك كنند، ناراحت شوند ولي نگـاه بـه   
  »امانتداري آنها كنيد.

روني است. كسي كه حسـود  يماري دحسادت، يك ب    فرد حسود
تواند رشد و ترقي افراد ديگر را تحمل كند پس شـروع  باشد، نمي
توانـد  چنين فردي نمي ؛كندمه زدن به آنان ميطيي و لبه بدگو

مه طمه روحي، هم لطاشد. در نتيجه معاشرت با او هم لمحرم راز ب
  مه جسمي براي ديگران دارد.طحيثيتي و هم ل

چنين كسي از سالمت     ظن و بدگماني استوءكسي كه دچار س
روان برخوردار نيست و اختيار اراده و كنترل نفس خود را ندارد 
و هر آن ممكن است موجب صدمه جسمي و روحي بـه ديگـران   

  شود.
  »خسرو اميرحسيني«

  تر از آشكاسه داغ

شاه قاجار، همه سـاله يـك روز از   الدينگويند در زمان ناصرمي
ه پختن آش با حصار در قصر شاه، برناممنطقه سرخه فصل بهار در

شد و نكته قابل توجه در انجام اين مراسم، آداب خاصي انجام مي
كار كردن تمام بزرگان و افراد صدر مملكت در زمان پخـت آش  
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ـ كرد، ياك ميـبود. براي مثال، يكي سبزي پ ي هيـزم جمـع   ك
صه اينكـه  خال ؛شستكرد و مياك ميـحبوبات پ كييكرد و مي

  كار شركت داشتند. اين همه در

 البته بسياري از بزرگان و همسران آنها در زمان تهيـه آش، از     

ن ارادت خـود بـه شـاه،    خدمتي و نشـان داد چاپلوسي، خوش
ـ  خودداري نمـي  س از آمـاده شـدن آش، آن را در   كردنـد. پ

هاي كوچك يا بـزرگ  ريختند. اين ظرفهاي مخصوصي ميظرف
شـد.  و قدرت افراد ميان آنان تقسيم مـي زان بزرگي بر اساس مي

ـ   سپس سفره بزرگي پهن مي ده شد و هر كس در جـاي تعيـين ش
  شدند.نشست و همه مشغول خوردن آش ميمي

پس از خوردن آش هر يك از حاضران، ظرف يا كاسـه خـالي       
گردانـد.  كرد و برمـي از طال، اشرفي و جواهرات پر مي شده را

ـ طبيعي است كه  ظـرف   ،التي، افـراد مايـل بودنـد   در چنين ح
داشتند تا طال و جواهر كمتري به شاه بدهند چون تري ميكوچك

و  در هر حالت، پس دادن كاسه يا ظرفي پر از طـال، داغ بـزرگ  
اي  ؛كردندنهاد و آنها آرزو ميسوزاني بر دل مقامات دولتي مي
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را كاسه آش شدند زيكمتر داغ مي كاش كمترين مقام را داشتند تا
  تر شده بود.تر و سوزانداغ شان از آشي كه خورده بودند،براي

ول يا برنده اصـلي  ؤاز فرد مس اگر كسي در انجام كاري، بيشتر    
ر از صاحب اصـلي  را دلسوزت اصرار يا دخالت داشته باشد و خود

اين  »تر از آش شده!فالني كاسه داغ«گويند: كار نشان دهد، مي
  است. »تر يا دلسوزتر از مادردايه مهربان«مثل مشابه 

  »گريمصطفي رحماندوست، فوت كوزه«

  عامل غش

بـه  خـوردن و نوشـيدن، نيـاز     تر ازمترين نياز بدن حتي مهمهم
وقتي هوا را به داخل بدن شود. اكسيژن است كه در هوا يافت مي

شـود  هايمان وارد خون ميكنيم، اكسيژن از طريق شُشتنفس مي
ا پمپاژ قلب به سراسر بـدن  ها بها و سياهرگوسيله سرخرگكه به 

بـه آن   اي كه خون و اكسيژن بايـد ترين نقطهشود. مهمحمل مي
را از طريق سيستم عصبي  هاي بدنبرسد، مغز است كه بقيه قسمت

سيژن كافي دريافت نكند، ديگر كند. اگر مغز خون و اككنترل مي
آيد. در ايـن  لت غش پيش ميا را كنترل كند و حاتواند اعضنمي

  دهند.پاهاي شخص تحمل خود را از دست ميوضعيت، 
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غش انواع گوناگوني دارد و ممكن است در ارتباط بـا چيـزي       
يقه سـفت و  كند. براي مثال، كه جريان خون را مسدود مي باشد

دهد كه فاقـد  هاي خفه و گرفته رخ ميمحكم اما اغلب در محيط
و را اگر شخص همراه شما غش كرد، بايـد ا  اكسيژن كافي هستند.

هايش را شُل كنيد و سرش را بـين دو  به هواي تازه برسانيد، لباس
طـرف بـاال   طوري كه ذخيره خون ضعيف بهار دهيد بهزانويش قر

ن طرف سر او حركت نكند بلكه به طرف پايين بيايد. در اييعني به
شود و شخص سرعت انجام ميشرايط، گردش خون فرد دوباره به

  آيد بدون اينكه آسيب ببيند.سريع به هوش مي
  »محمد و محمدرضا شمس«

  ترسيب شيرين

دختر كوچولو دو سيب در دست داشت كه مادرش وارد اتاق شـد.  
يكي از «مادر به دو سيب در دستان دختر افتاد، گفت:  وقتي چشم

ر ا به مادر و سپس به هدخترك ابتد »دهي؟به من مي هايت راسيب
ها نگاه كرد و كمي با خود فكر كرد. بعد يك گـاز بـه   يك از سيب

ن مـادرش  لبا اين سيب و يك گاز هم به آن سيب زد. لبخند روي
شـده   اش پيدا بود كه چقدر از دخترك نوميدخشك شد. از چهره
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طرف زده را به هاي گازاي بعد، يكي از سيباست اما دختر لحظه
مـادر  » تر اسـت! ! اين سيب شيرينيا مامانب«مادر گرفت و گفت: 

اي به ذهنش راه داده چه انديشه خشكش زد! با خود فكر كرد كه
  اي بود.دخترش در چه انديشه و

  گشتي در نزديكي تهران

 70ايـن منطقـه در       فيروزكـوه -منطقه حفاظت شـده الر 

وبي البرز قـرار دارد.  شرقي تهران و در دامنه جنكيلومتري شمال
از طريق كه  اصلي رسيدن به آن، جاده هراز است ايهيكي از راه

پذير اسـت. منطقـه   باني دليچاي امكانسه راهي الر و پست ديده
اهي و جانوري است. هاي خاص گيشده الر داراي ويژگي حفاظت

هاي آبزي جهان از نادرترين گونه آالي قرمز كهوجود ماهي قزل
فصل صيد مجاز مـاهي  افزايد. مي است، به اهميت اين منطقه زيبا

اين منطقه، از اول خرداد تا پايان شهريور است. منطقـه الر در   در
آوري قارچ اي گردشگري، جمعحال حاضر ييالق بسيار مناسبي بر

  و گياهان دارويي و بازديد از درياچه الر است.
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اه به نام جليزلند در يك گذرگ در نزديكي روستايي    تنگه واشي
گويند، نقـش برجسـته   واشي ميبه آن تنگهباريك كوهستاني كه 

زيبايي ساخته شده است. چهار رديف كتيبه در بـاالي نقـش و دو   
اري شده كه مربـوط بـه   رديف در پايين آن به خط نستعليق حج

ر و آيات قرآني نيـز در ايـن   شاه قاجار است. اشعادوره فتحعلي
ر اسب سوار بشاه را حك شده است. نقش برجسته، فتحعلي هاكتيبه

رجال قاجـار نيـز او را    دهد و چند تن ازدر حال شكار نشان مي
بوده است. كنند. اين محل، شكارگاه پادشاهان قاجار همراهي مي
توان با كفـش  اي وجود دارد كه ميواشي، رودخانهدر مسير تنگه

  مناسب از آن عبور كرد.

-ناين كاروانسرا در مسير جاده تهرا    كريمكاروانسراي رباط

شـاهي اسـت.   به كاروانسراي فتحعلي ساوه قرار دارد و معروف
 هـاي ني دارد و حياط مركزي آن با اتاقكاروانسرا سبك دو ايوا

دار احاطه شده است. تزئينات بنا از آجر و مصالح آن سنگ، ايوان
نيـز در آن وجـود دارد كـه نشـان      آجر و مالت است. دو كتيبه

  آقا كمال بوده است.نام فردي به دهد سازنده بنامي
  »هاي گردشگري ايران، مسعود سنوبريجاذبه«
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  هايكبار مصرف

شود سفره را با همه محتوياتش جمع كرد و داخل سـطل  وقتي مي
سفره پاك كردن و شسـتن   زباله انداخت، ديگر چه كسي حوصله

ها را دارد! با تغييراتي كه و بدتر از آن، شستن قاشق و چنگالآن 
جـايي و  بـه م رخ داده، همه چيز در حال جامرد در شيوه زندگي
جديد باعث شده ديگـر كسـي   هاي ت و فناوريتغيير و تحول اس

  به دردسر نيندازد. پز، خودش راوبراي پخت

سـرخي و در  گـل  هايهاي ايراني، چينيسر سفره امروز ديگر    
بينيم و ظروف هاي مسي، لعابي و سفالي را نميكاسه ها،آشپزخانه

اند. غيـر از اينهـا،   چيني و آركوپال جايگزين آنها شدهن و نشك
اند و بسـياري از مـردم   هم به ميدان آمده بار مصرفظروف يك

ظروفـي كـه هـر روز بـا      ؛اندي صرف غذا به آنها پناه بردهبرا
شـوند و مـا   ر و زيباتر وارد زندگي روزمره ميتهايي جذابشكل

آسـيب وارده بـه   دمـان و ميـزان   بدون توجه بـه سـالمت خو  
  كنيم.از قبل، از اين ظروف استفاده مي زيست، هر روز بيشترمحيط
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 بار مصرف، ظروفي است كه از پليمرهـاي گونـاگون  ظروف يك    

. استفاده همه جانبه از لوازم شودكاغذ، پالستيك يا مقوا ساخته مي
آيـد و  رخي روزهاي سال، بيشتر به چشم مـي بار مصرف در بيك

كند، كوهي تا چشم كار مي ها و كنار معابردر خيابان بعضي روزها
مچاله، روي هـم انباشـته    هايهاي يكبار مصرف و ليوانظرف از

ها فرستاده هاي سفيد به محل دفن زبالهاعتي بعد اين كوهشده و س
شوند تا يا بازيافت شوند يا براي هميشه زير خاك بروند و بـه  مي

مشـكالت از همـين جـا شـروع     ه همه روند فرسايش بپيوندند ك
وارد طبيعـت   جايي كه اين ظـروف بعـد از اسـتفاده،    شودمي
  شوند.مي

سيار كمـي از ايـن ظـروف    ب بر خالف تصور اكثر مردم، درصد    
بار مصرف تا ابـد  شوند و چنين نيست كه يك ليوان يكبازيافت مي

ل دلياز شكلي به شكل ديگر دربيايد. بهمورد بازيافت قراربگيرد و 
رويه در خانه، محل صورتي بيهمين تفكر اشتباه است كه مردم به

ـ كار، كوچه و خيابان، همايش زا، ها، جلسات، مجالس عروسي و ع
طاري و توزيع نذورات، از ظروف يكبار مصـرف  خواني، افروضه

ي و بهداشـت  د. البته اين ظروف در ظـاهر كـامالً  كنناستفاده مي
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شو نياز بـه  وشكنند و براي شستمقرون به صرفه هستند چون نمي
ين ارزانـي و  صرف وقت، نيروي انساني، هزينه و آب ندارند اما ا

  پردازيم.ل دارد كه در آينده به آنها ميدنبازيبايي مضراتي هم به
  »رضاييناهيد شيخ«

به به بِهه ب  

، اي و امالح آهك و تانن است و 6پهاي آ، ب، بِه حاوي ويتامين
بيماري سـل، خـوراكي مفيـدي     راي مبتاليان بهبه همين دليل ب

هـاي ب و پ،  . ميوه بِه به علت داشـتن ويتـامين  شودمحسوب مي
شـود. بِـه   كند و باعث جواني و شادابي مياعصاب را تقويت مي

آور، مقوي معده و مغز و مدر است. بهترين فايده اين نشاط شيرين
اردار را مادر ب از سقط آن است و ميوه، در حفظ جنين و جلوگيري

  دارد.از ويار در امان نگه مي

هـاي معـده و   اسهال، بيمـاري  دم كرده بِه در درمان گلودرد،    
ـ   خونريزي مفي درمـان   رايد است. خوردن بِه شـيرين و خـام ب

ريزش بيني و وسواس آب اشتهايي، يرقان، التهاب معده،كم سردرد،
ود. ميـوه بِـه در   شدارد و موجب تقويت معده و كبد مياثر مثبت 

ـ  خوني و خونريزي معده سودمند است. معالجه اسهال ه، آبميوه بِ
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بـا   ه، مخلوطكند. مرباي بِن است و به سالمتي انسان كمك مييمل
رفه و سكند و به تنهايي در درمان نعناع از استفراغ جلوگيري مي

شود. شربت بِه در درمـان  سم نقش دارد و موجب نرمي سينه ميآ
كنـد.  لوط آن با ليمو، قلب را تقويت ميه مفيد است و مخرودورم

شود، حرارت بض است، مانع اسهال و استفراغ ميرب بِه ترش، قا
  شود.شاند و مانع احساس تشنگي مفرط مينرو ميمعده را ف

و موجب  هاي پوست بِه، بسيار قابض استخوردن كرك    مضرات
هـا،  براي خواننده شود و خوردن آنگرفتگي و ناراحتي گلو مي

مضر است.  ستصحبت كردن ا مجريان برنامه و كساني كه كارشان
ـ هاي ريه، اعصـاب افرادي كه به بيماري خون، كوليـت،  ارـ، فش

هـاي  بتال هستند و نيز اشخاصـي كـه روده  رعشه م و پيچش روده
روي ند، نبايد در مصرف ميوه به زيـاده حساس و معده ضعيف دار

  كنند.
  »كاظم كياني«

  هاي غذاييقتد

كرفس را اگر داخـل پاكـت    كاهو و    ماندن كاهو و كرفستازه
تـازه   كاغذي درون يخچال قرار دهيـد، بـراي مـدت بيشـتري    
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سـبزيجات   گونـه هاي پالستيكي براي نگهداري اين. كيسهمانندمي
هاي خارجي كاهو يا كرفس را تا لحظه مناسب نيستند. هرگز برگ
  .استفاده از آنها جدا نكنيد

كار، دو پاكت كاغذي را براي اين    گرفتن چربي اضافي از غذا
  ورق دستمال يا حوله كاغذي پوشانده و روي غذا بگذاريد. با يك

كنيـد، بـه آن   وقتي برنج را خيس مي    چند نكته در باره برنج
نمك اضافه نكنيد. آب را بجوشانيد، سپس كمي آب سـرد بـه آن   

 نج را در قابلمه بريزيد. هرگز برنج رابيفزاييد، كمي صبر كنيد و بر

 در جاي خشك نگهداري كنيد. در مقابل نور آفتاب قرار ندهيد و

بماند، آن را با مقداري نمك  براي اينكه برنج مدت طوالني سالم
منـدي از ويتـامين ب   براي بهره مخلوط كرده و نگهداري كنيد.

در غـذاها  صورت پـودر  در برنج، سبوس برنج را تهيه و بهموجود 
  استفاده كنيد.

هاي خام بر اثر گذشـت  زمينيسيباگر     زميني چروكيدهسيب
ساعت درون ه شده باشند، آنها را به مدت نيمزمان، نرم و چروكيد

  ازگي خود را ـشود و تت ـدوباره پوست آن سف تا آب سرد بريزيد
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  يابد.از ـب

نيـر،  براي جلوگيري از خشك و سخت شدن پ    رفع خشكي پنير
روي طرف بريده شده آن كره يا روغن بماليد و براي نرم كـردن  

  پنير سخت، آن را درون دوغ خيس كنيد.

شـود  ون ماست بيندازيد، بسيار لذيذ مياگر پنير را در    آب پنير
  اما براي نگهداري پنير، هيچ چيز بهتر از خود آب پنير نيست.

 ار دهيد، طعم و راگر پنير را ميان پارچه خيس شده در سركه ق
گر ماند. همچنين اتازه ميكند و مدت بيشتري مزه خوبي پيدا مي

بپوشانيد، يك حبه قند در ظـرف   ايپيش از آنكه پنير را با پارچه
آن بگذاريد، پنير براي مدت زيادي تازه خواهـد مانـد. بـراي    

ا در ظرفي كه در آن محكم بسـته  جلوگيري از كپك زدن، پنير ر
  اري كنيد و چند حبه قند درون آن بيندازيد.شود، نگهدمي

 خواهيد سـفت شـود، آن را درون آب   نرم است و مي اگر پنير
نمك جوشيده و سرد شده بيندازيد. هرچه مقدار نمك بيشتر باشد، 

  شود.تر ميسفت پنير



 
33

   ،اگر قبل از رنده كردن پنير، اندكي روغن روي رنده بماليـد
جـاي رنـده   شود. بهآساني شسته ميچسبد و بهنده نميپنير به ر

توانيد آن را به وسيله پشت قاشق، از يك صافي پنير نرم، ميكردن 
ساالد يا  در تهيه صورت نوار كه معموالًبهرد كنيد. براي بريدن پنير 
پوسـت   شود، پنير را با يـك استفاده مي تزيين برخي غذاها از آن

  كن ببريد.
  »فرح كاللي مقدم«

  شاد باشيد

 ـ «اي بسته بود. كسي پرسيد: بهلول سرش را با پارچه رت چرا س
بهلـول   »آري.«گفت:  »بيني؟آن چاله را مي«گفت:  »اي؟را بسته

  »من نديدم.«گفت:

 گرفته بود و مدام سريش بـه   روزي بهلول كالهش را در دست
 »مـالي؟ ب چيست كه سريش به كاله ميسب«ماليد. گفتند: آن مي

  »كالهم را بردارند!تا نتوانند : «گفت

 با ايـن شـتاب   «سيدند: دويد. پرروزي بهلول با شتاب تمام مي
 »لوگيري كـنم. روم از دعواي دو نفر جمي«گفت:  »روي؟كجا مي
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خـودم و آن كسـي كـه دنبـالم     «گفت:  »كدام دو نفر؟«گفتند: 
  »دود.مي

 هنگام بازگشت، اطرافيان  ،رفت يروزي بهلول به عيادت مريض
را تا در خانه مشايعت كردند. چون به در حياط رسـيد،   مريض او

كه فالني مرد و دفعه ديگر مثل آن دفعه نباشد اين«اد و گفت:ايست
  »مرا خبر نكرديد!

 كوه بزرگي اسـت كـه    در ده ما«كرد: زن ادعا ميمردي الف
زنـد و  : خواجه، كوه هم خواجه را صدا مـي زنيموقتي فرياد مي

كه چيزي نيسـت، در  اين«بهلول گفت:  »واجه!گويد: خواجه، خمي
خواجه، كـوه  زنيم: تري هست كه وقتي فرياد ميده ما كوه بزرگ

  »پرسد: كدام خواجه؟مي

 خـورد. و به آفتاب نشسته بود و تكان نمـي بهلول كنار ديوار ر 

خواهم بـر خـالف   مي«گفت:  »چرا رو به آفتاب نشستي؟«گفتند: 
من بـا   كنندگران، خود را سرگرم ميدر كار دي همه كه با فضولي

 »را گرم كنم.نور آفتاب، سرِ خود 




