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  بر قله تمدن

دهد هزاران سـال نگاهي به تاريخ و جغرافياي جهان نشان مي
قبل هنگامي كه هيچ نامي از كشورهاي ريز و درشت اروپايي و 

نقشه جهـان  آمريكا و حتي بسياري از كشورهاي اطراف ما در
عنوان مهد تمدن و فرهنگ اصيل انساني نبود، سرزمين ايران به

كـرد. در مي دنماييوخهمچون نگيني زرين بر پهنه كره زمين 
ان كره زمين در تـاريكي جهـل و نكدوراني كه بخش اعظم سا

ند، مردم ايران در هر يك از آگاهي فرو رفته بودو ناسوادي بي
عت زمان خود، يك سر و گردن از هاي علم و فرهنگ و صنعرصه

  همه باالتر بودند.

هايي مردم ايران، انسـان«: ه اغراق و مبالغه نيستاين جمل    
بسياري از دانشـمندان و مقامـات  .»باهوش و خردمند هستند

معاصر به كشورهاي مختلف جهان چه در گذشته و چه در دوران 
زانه و فرهيخته اند و حضور ايرانيان فراين واقعيت اعتراف كرده

ونه از اين حقيقت در باالترين سكوهاي علمي جهان، تنها يك نم
  انگيز است.غرور

  هاي فرهنگ و تمدن كهن ايراني، آداب و رسوم يكي از نمونه    
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هاي مختلـف سـال في است كه متناسب با روزها و فصـلمختل
تدوين و رايج شده و برخي از آنها تا كنون زنده و جاري باقي 

داشت شب يلـدا، ده است. آيين زيبا و به ياد ماندني گراميمان
از جمله آداب رايج در ايران باستان است كه تـا كنـون گـرد 

  كهنگي بر چهره آن ننشسته و به قوت خود باقي است.

اين شـب نيـز ماننـد بسـياري از  هاي مربوط بهالبته آيين    
اتي شده هاي متمادي دچار تغييرهاي كهن ايراني طي قرنسنت

سوري، كمتـر تحريـف شـده اما در مقايسه با مراسم چهارشنبه
هاي مختلف را در ذهـن اگر نام يلدا، انبوهي از خوراكي است.

كند، البته واضح است كه هيچ يك از آنها هدف انسان زنده مي
دف واالتري در اصلي برگزاري آيين شب يلدا نبوده و نيست و ه

  ته است.انگيز نهفپشت اين سنت خاطره

حضـور در  انسان موجودي اجتماعي است، فطرتاًاز آنجا كه     
دهـد. تـا كنـون گيري تـرجيح ميا بر تنهايي و گوشهجمع ر
يي و براي خـودش ايم كه كسي سنت شب يلدا را به تنهانشنيده

نام يلدا با گردهمايي و اجتماع گروهـي از  انجام دهد. اصوالً
ذشتگان و خاطرات نسل كهنسال افراد همراه است. بيان تاريخ گ
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جامعه، نوعي مبادله تجربيات بين نسلي است كه سـرد و گـرم 
داي جـاده زنـدگي روزگار را چشيده با نسلي كه هنوز در ابت

مندي از رهنمودهاي يك راهنمـاي دلسـوز و قرار دارد و بهره
ا انجـام مهربان برايش امري گريز ناپذير است. دانشمندان بـ

ها را از اند كه حضور در جمع، انسانابت كردهمطالعات متعدد ث
ابتال به برخي مشكالت روحي و در نتيجـه، بـروز اخـتالالت 

پيش روي او  اي سرشار از اميد راآينده دهد وجسمي نجات مي
  كند.ترسيم مي

اد همه اين امور مؤيد و مؤكد اين امر است كه پدران و اجـد    
ميقـي ماننـد پرمحتوا و ع هايگذشته ما با درايت و خرد، سنت

ين سنت يك از اجزاي اگذاري كردند. هيچآيين شب يلدا را پايه
هاي ي خاصيت نبوده و ما هم نبايـد نسـلدليل و بجذاب، بي

م كنيم. هاي پرمحتوا محروهاي اين سنتآينده را از لذت و بهره
مينه، احترام به هاي آينده در اين زبهترين راه حفظ حقوق نسل

ها و عادات صـحيح و عميـق گذشـتگان و رسوم، سنت آداب،
هـا ها و تحريفسازيا، خرافههمحافظت از آنها در برابر بدعت

  است. يلدا مبارك!
  »سپيدار«
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  تناسب در اعجاز

پذير نيست و تنها كساني اختن معجزه براي همه افراد امكانشن
توانند معجزه را از ديگر عمليات دقيق علمي و فني تشخيص مي

آن معجزه، مهارت و تخصـص  دهند كه در علوم و فنون مشابه
نجام اين عمل، براي ديگران داشته باشند تا بتوانند بفهمند كه ا

پذير است يا خير. به همين دليل، دانشـمندان زودتـر از امكان
هر نـوع شـك و  ولي راه ،كردندمعجزه را تصديق مي ديگران

ز اين رو، حكمـت الهـي اطالع باز بود. ابي ترديد براي افراد
اي مجهز كند كه مشابه با را با معجزه ي، هر پيامبردركمي اقتضا

و مكان بعثت او باشـد تـا متخصصـان  صنعت و فن رايج زمان
بتوانند حقيقت معجزه و تفاوت آن را با علم يا فن رايج در عصر 

  تشخيص دهند. خود

امبري را به پيـ (ع)موسي خداوند متعال، هنگامي كه حضرت    
دوران رايـج و  مبعوث كرد، سحر و جادو در ميـان مـردم آن

نيز از سنخ همان فـن معمـول  (ع)معمول بود و حضرت موسي
زمان خويش، عملي را نشان داد كه انجام آن از قدرت ساحران 
خارج بود و به اين وسيله توانست عمل آنان را كه بر جادوگري 
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د. خداونـد، متكي بود، باطل و نبـوت خـويش را ثابـت كنـ
هاي متعددي پديد مبعوث كرد كه بيماري را هنگامي (ع)عيسي

آمده بود و مردم نيازمند گسترش و پيشرفت علم طب بودنـد و 
كه طوري دادند بهعالقه شديدي نسبت به آن از خود نشان مي

در آن زمان از رواج زيادي برخوردار شـده بـود. در  اين علم
اي نشـان داد كـه د و معجزهمبعوث ش (ع)وران، عيسيهمان د

آن از پزشـكان  مشابه علم طب و فن رايج زمان بود اما انجـام
كـرد، زمان ساخته نبود. او به اذن خدا، مردگان را زنـده مي

ناپـذير را داد و امـراض عالجشفا مي نابينايان مادرزاد را هم
  بخشيد و از اين راه، نبوت خويش را اثبات كرد.بهبود مي

انگيخـت كـه را در دورانـي بر (ص)حضرت محمد خداوند    
و شعر و شاعري، بيش از هر علم و فنـي در ميـان  سراييسخن

 نيـز از (ص)اكرمرواج داشت. رسـول مردم آن عصر، رونق و

هاي شيرين و بليغ و جمالت متين طرف خداوند، آنچنان موعظه
آميزي آورد كـه خـط بطـالن بـر گفتـار شـيواي و حكمت

كشيد و حجت را بر آنان و بر  شاعران زمان خودو  سرايانسخن
  هاي آينده تمام كرد.نسل

  »وهريآوري، دكتر مريم گگرد«
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  هاي تر داردگل

  كسي بنشين كه او از دل خبر دارددال نزد 

  هاي تر داردكه او گل به زير آن درختي رو

  چو بيكاران در اين بازار عطاران، مرو هر سو

  كان شكر داردبه دكان كسي بنشين كه در د 

  ره زند هر كس ترازو گر نداري پس تو را زو

  تو پنداري كه زر دارد يكي قلبي بيارايد، 

  آيماري كه ميرّاو به ط دتو را بر در نِشانَ

  بر در، كه آن خانه دو در دارد تو منشين منتظر 

  جوشد، مياور كاسه و منشينبر هر ديگي كه مي

  دگر داردجوشد، درون چيزي كه هر ديگي كه مي

  دارد رَر كِلكي شكر دارد، نه هر زيري زبنه ه

  نه هر چشمي نظر دارد، نه هر بحري گهر دارد

  مستان بنال اي بلبل دستان، ازيرا ناله

  صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد ميان
  »مولوي«
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  پروردگار نامرئي

من دوست دارم خداي تو «امپراطور به مردي خداپرست گفت: 
امپراطـور گفـت:  »اين غير ممكن است.«د گفت: مر »را ببينم.

را به كسـي  امزندگي توانم اختيارپس چطور مي !غير ممكن«
پس شما به مـن «مرد گفت:  »توانم او را ببينم؟واگذارم كه نمي

 اي را نشان دهيد كه در آن عشق به همسرتان را نگهداريكيسه

  »ست يا زياد؟چه اندازه است؟ كم ا كنيد تا وزنش كنم و ببينممي

تواند عشق را در كس نمياحمق نباشيد! هيچ«امپراطور گفت:     
عشـق «مرد گفت:  »ري كند! عشق كه ديدني نيست!كيسه نگهدا

و عاشق او شـد.  مندتوان به زني عالقهديد اما مي توانرا نمي
را  پس باور كنيد كه هر چيزي ديدني نيست و بايـد وجـودش

  »حس كرد.

  يـويـو پستي ت جهان را بلندي

  اي، هرچه هستي توييندانم چه
  »صابر قاسمي«

  به گوش جان شنيديم!

  نظره از باال اما ديدن م عود بسيار دشوار باشدـممكن است ص* 
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  بسيار ارزشمند است.

ارند كه به خودشـان خيانـت قدر به ديگران وفادآنبعضي* 
  كنند.مي

  ، نه قايق!بزنيد كه همسفر بخواهدبه دريا  براي كسي دل* 

كنم، او وقتـي مـن گريـه مـي ،بهترين دوستم آينه اسـت* 
  خندد!نمي

مگذار دنيا لبخندت  ،يير دنيا استفاده كناز لبخندت براي تغ* 
  را تغيير دهد.

جنگ با مشكالت جديـد  هميشه از صلح سخن بگو اما آماده* 
  باش.

هـايي كـه د را در زمان عصبانيت بشناس! حرفدرون افرا* 
تـرين نظـر زنند، واقعيدر زمان عصبانيت به شما مي هاانسان

  آنها در مورد شماست.

 از خودتان انسانيت به يادگار بگذاريد نه انسان! توليد مثل را* 

  داند!هر جانوري مي

  كند!تسليم كه باشي، دنيا براي تو تعظيم مي* 

  ر از ترس شما از شكست وفقيت، بيشتـاگر اشتياق شما براي م* 
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  موفق خواهيد شد. حتماً ،باشد خوردن

جاي اينكه جـاي يا جاي كافي براي همه هست! پس بهدر دن* 
  سعي كن جاي خودت را پيدا كني!كسي را بگيري، 

  ن، بهتر كه نان فرومايگان خوردن!به گرسنگي مرد* 

خوشبختي انسان به مقام يـا دارايـي او بسـتگي نـدارد! * 
  دارد! نها به انديشه انسان بستگيخوشبختي ت

زيبايي در دكورهاي پرزرق و برق نيست، در سادگي و سليقه * 
  نهفته است!

  »گردآوري، ايران پرنده«

  امتحان ناموفق

علماي بزرگ زمان يعنـي  عباس صفوي كه همراه دو تن ازشاه
عازم مشهد بود، تصميم گرفـت آن دو را  دامادرمي بهايي وشيخ

اين «گفت:  ،رفتميبه شيخ بهايي كه اسبش جلو  امتحان كند!
 »مانـد.ميرداماد چقدر تنبل اسـت، اسـبش دائـم عقـب مي

كوهي از علم و دانش بر آن اسب سوار است! «بهايي گفت: شيخ
  »يوان كشش اين همه عظمت را ندارد!ح
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عباس به شاه دورتر شد، بهايي از قافلهشيخ وقتي ساعتي بعد،    
كنـد! س را نميكبهايي رعايت هـيچاين شيخ«ميرداماد گفت: 

اسب او از اينكـه «ميرداماد گفت:  »رود!دائم جلوتر از همه مي
سـر از پـا  بهايي بر پشتش سوار اسـت،چون شيخ آدم بزرگي

  »خواهد از شوق، بال درآورد!شناسد و مينمي

رسم رفاقت را از اين دو عالم برجسـته بيـاموزيم و در غيـاب 
  يكديگر، حافظ آبروي هم باشيم!

  ي خوابروانشناس

تواند رابط بين شما بالش خود را بشناسيد: يك بالش خاص مي
هايي كـه در بـازار ي راحت باشد. از ميان انواع بالشو خواب

خاب كنيد كـه بـا فيزيـك بـدن و شود، بالشي را انتيافت مي
تعجب  ين پيشنهاد را امتحان كنيد، حتماًتان سازگار باشد. امزاج
  ن فكر نيفتاده بوديد.به اي كنيد كه چرا قبالًمي

ترك سيگار، كار آساني نيسـت  تان ببرد:سيگار نكشيد تا خواب
رك است! محركي كه خـواب اما بايد بدانيد نيكوتين نوعي مح

ايد و در د. اگر به كشيدن سيگار عادت كردهزنمي همشما را به



 
12

خواهيد راحت بخوابيد، دست كم دو ساعت قبل از عين حال مي
  شيد.خواب سيگار نك

عنوان از صدها سال پيش، سير بـه پيش از خواب، سير نخوريد:
محافظ شبانه انسان شناخته شده است. شايد دليلش اين باشـد 

اي از شما به خواب عميق فرو برويـد. عـدهگذارد نمي كه سير
گويند سير، نمك و ادويه عوارض جانبي زيادي استادان يوگا مي

  آورد.خوابي ميبي رند و زياد خوردن آنها در شب،دا

داخل آب برويد: شايد نشنيده باشيد كه فرو رفتن در آب، فشار 
رود. كيفيت خواب باال مـي كند و به دنبال آن،عصبي را كم مي

سر و صداي شـهرها  هاي پردر آب فرو رويد تا بتوانيد در شب
اگر به حوض يا اسـتخري دسترسـي نداريـد،  راحت بخوابيد.

رم، خواب خـوب خـود را برويد و با آب گتوانيد به حمام مي
  تضمين كنيد.

بر احساس بلكه  ها هم مثل صداها نه تنهااتاق را آبي كنيد: رنگ
هايي ماننـد گذارند. طول موج رنگبر فيزيولوژي بدن اثر مي

كـه كنند در حاليآبي، سبز و صورتي، حس آرامش ايجاد مي
ان را بـا تـاگـر اتاق هاي اصلي و تند، محـرك هسـتند.رنگ
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خواهيـد  تريهاي آرامبخش رنگ كنيد، خـواب راحـترنگ
  داشت.

  »سپيده خليلي«

  وعده بيجا

از قصر خارج شـد. هنگـام  پادشاه در يك شب سرد زمستاني،
بازگشت، سرباز پيري را ديد كه بـا لباسـي انـدك در سـرما 

نگهبان پيـر  »آيا سردت نيست؟«داد. از او پرسيد: نگهباني مي
 »اس گرم ندارم و مجبورم تحمل كـنم.چرا، اما لب«پاسخ داد: 

دهم يكي كه به قصر برگردم، دستور مي اآلن من«پادشاه گفت: 
زده شد نگهبان ذوق »دم را برايت بياورند.هاي گرم خواز لباس

اي كه داده به قصر، وعده و تشكر كرد اما پادشاه به محض ورود
پيرمرد نگهبـان صبح روز بعد، جسد سرمازده  بود، يادش رفت.

كه در كنارش با خطـي در اطراف قصر پيدا كردند در حاليرا 
هر شب با همين لباس كم، سرما را تحمل  ناخوانا نوشته بود: من

  كردم اما وعده لباس گرم تو، مرا از پاي درآورد.مي

  وردادست

  سه پروانه انجام دادند. لي دانشمندان آزمايشي را روي تعدادي
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شدند كـه اي ميروي اولين ليسهم بسته دنبالهها، چشاين ليسه
صف قرار داشت. آنها را طوري پشت سر هم قرار داده  در جلوي

طوري كـه به ،چرخيدندبودند كه روي لبه يك گلدان گرد مي
 گرفت و حركتي كـامالًاولين ليسه پشت آخرين ليسه قرار مي

ه سـوزني كـاج كـهاي برگ ار داشتند. مقدار بسيار زياديوّد
وسط گلدان گذاشته شده بود.  هاست، درغذاي اصلي اين ليسه

روز، دور ايـن گلـدان پـر از غـذا شـبانه ها مدت هفتليسه
چرخيدند تا اينكه همه آنها بر اثر گرسـنگي و خسـتگي تلـف 

از منبع غـذاي در  تلف شدن آنها حاصل استفاده نكردن شدند.
  شان بود.دسترس

ار و وّها حركتي دمثل اين ليسه اصل موفقيت: بسياري از ما نيز
به نتيجه مطلوب برسيم. ما  شبيه چرخ و فلك داريم بدون اينكه

و عملكرد عاجزيم  اوردتدسها از درك تفاوت ميان ليسه هم مثل
شـدت گيريم. ممكن اسـت بهرا با يكديگر اشتباه مي و اين دو

 هاي گوناگون باشيم اما حاصل كار به هيچمشغول انجام فعاليت

د اهداف و مقاصد خاص و تعريـف عنوان سودمند نباشد. ما باي
  اي داشته باشيم.شده

  »مرجان توكلي«
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  بايدهاي سفر

 ي از قبـل، عنـي ؛كنيدريزي رنامهي درازمدت ببراي سفرها
سايل مورد نياز را هاي استراحت و وزمان رفت و برگشت، محل

  يادداشت كنيد.

 و آب و هوايي مقصد  اقليمي پوشش خود را بر حسب شرايط
ساكن مناطق گرمسير هستيد  ببينيد. اگربين راه تدارك  و مناطق

و قصد سفر به شهري سردسير را داريد، ابتدا از وضـعيت آب و 
هوايي مقصد در مدت اقامت خود مطلع شويد. براي مثال، اگر 

مناسب و  بيني برف شده، لباس و كفشبراي شهر مقصد شما پيش
كنيد. اگر بـا خـودروي شخصـي مسـافرت چتر را فراموش ن

ا و ماننـد آن ه، السـتيككنكپـابرفكنيد، از سالم بودن مي
  اطمينان حاصل كنيد.

  از حمل وسايل اضافه و غير ضـروري پرهيـز كنيـد! فقـط
 راه و مقصد به آنها نياز داريـد و وسايلي را برداريد كه در بين

بكي و ي دارد. سامكان تهيه آن نيست يا خريد آن، هزينه زياد
  مسافرت است!ول صا چابكي از
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 و  هاپلهراهاقامت داريد، هنگام تردد در طبقات،  اگر در هتل
در هنگام شـب، آرام حركـت كنيـد، آرام  آسانسور مخصوصاً

را بـه  صدا بپرهيزيد و در اتاق خودسرو صحبت كنيد و از ايجاد
شويد، كليد هر بار كه از هتل خارج مي آرامي باز و بسته كنيد.

  ق را به قسمت پذيرش تحويل بدهيد.اتا

 هتـل  در البي، راهروها و سالن غـذاخوري با لباس راحتي
  حاضر نشويد.

  هايي كه از سوي كاركنان بـه هتل و دستورالعملبه قوانين
صورت نوشته در اتاق يا البي پـيش به شود ياشما يادآوري مي

  ذاريد.ن قرار داده شده احترام بگچشم مسافرا

 ها و مســئولين آن بــاهنگــام تــرك هتــل از پيشــخدمت 

  تشكر و خداحافظي كنيد. روييخوش

 فـردي و جمعـي،  رويي، گذشت، احترام به حقـوقخوش
تـرين و آداب و رســوم شـهر مقصــد، از مهم رعايـت حـريم

جايگاه اجتمـاعي افـراد  هاي سفر و نشانگر شخصيت واولويت
  است.

  »خسرو اميرحسيني«
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  هاي پنهانيعيب

بافت آن نهايت دقت و كوشـش را  اي بافت و درعارفي پارچه
به علت وجـود عيبـي  كار برد، سپس آن را فروخت. مشتريبه

پنهاني، پارچه را به او باز گرداند و عارف گريست! مشتري چون 
مـن  پارچه را بـه«را گريان ديد، دلش سوخت و گفت:  عارف

عارف گفـت:  »گريه مكن. ام،برگردان! من به اين عيب راضي
گريم كه در بافت دليل عيب پارچه نيست. از آن ميگريه من به«

بـي پنهـاني، بـه مـن آن كوشش بسيار كردم اما به سـبب عي
ا كه چهل سال در انجـام آن ترسم عملي رگردانده شد. ميباز

  »ام، از من نپذيرند.كوشيده

صالح كار بنشيند و در صدد ا كسي كه امروز به حساب كار خود
  يش برآيد، نگران فردا نخواهد بود.وخ

  »اميررضا آرميون«

  يدپعصاي ستاريخچه 

وقتي سربازان آمريكايي نابينا شده در جنگ جهـاني دوم بـه 
در زندگي آنان  گشتند، شكل و نقش عصاي سپيدباز كشورشان

طوري كه اين افـراد بـا ييرات مثبت و مفيدي پديد آورد بهتغ
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ر بهتري در جامعه داشـتند و مـردم و كمك عصاي سپيد حضو
اين افراد توانسـتند  جامعه هم آنان را با ديد بهتري پذيرفت و

هاي اجتماعي شوند. از جملـه ايـن تغييـرات، وارد مشاركت
سپيد تحت عنوان در عصاي »ريچارد هوور«كه دكتر  تكنيكي بود

وجود آورد تا نابينايان با دقت بيشتري عصا را به» روش هوور«
باره آن بيشـتر خـواهيم كنند كه در آينده در بگيرند و حركت

  گفت.

بـه طراحي شـدند،  يابيجهت سپيد جديد كه برايعصاهاي    
كه در آن دوران  طوريبه ،كردند كمكن استقالل نابيناياحفظ 
تري بين مقامات دولتي آمريكا پيدا سپيد، جايگاه مناسبعصاي

دو سال  »استنبروك جاكوب«و همكارش  »ناول پري«دكتر  كرد.
ناميدند امـا  »سپيد روز عصاي«اكتبر را  15قبل از آن زمان،، 

در  1930لعمل اشاعه عصـاي سـپيد در دسـامبر ادستور اولين
منطقه پئورياي آمريكا تصويب شد تا بر اساس آن، حفظ امنيت 
 عابر پياده نابينا در خيابان البتـه بـه شـرط همـراه داشـتن

  ردد.سپيد تضمين گعصاي

  عنوان نماد سپيد را بهايالت ميشيگان هم عصاي 1935در سال     
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به  اينامهآيين 1936در فوريه سال  شناسايي نابينايان پذيرفت.
ميت سـپيد را در جامعـه بـه رسـتصويب رسيد كه نقش عصاي

نامه، يك گردهمايي در برابـر شناخت. در حمايت از اين آيين
ــه  و در آن تجمــع،شــهرداري ميشــيگان برگــزار شــد  هم

در سال  عصاي سپيد حضور پيدا كردند. ديدگان بينايي باآسيب
گـذاري قانون اي را تسليم مجلس، اليحه»شور دونالد« 1937

هر فرد نابينايي كه «در آن پيشنهاد شده بود:  ميشيگان كرد كه
ت هاي اين ايالـمراه داشته باشد، در تمام خيابانعصاي سپيد ه

  »حفاظت خواهد بود.مورد حمايت و 
  »ابراهيم كرباليي«

  سيل چيست؟

سيل، حجم آب فراوان و خروشاني است كه بر اثر بـاال آمـدن 
هاي اطراف به ناگهان زمين سطح رودخانه، سد، دريا يا درياچه

شود و گيرد و گاهي يكباره و با شدت جاري ميفرا مي خود را
نح طبيعي دنيـا ن سواتريكند. سيل، از شايعمي همه را غافلگير
 دهـد ولـي بـيش ازدر تمـام كشـورها رخ مي است و تقريباً

بـنگالدش اسـت. سـيل  مربوط به هند وان هج درصد سيل70
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افتد و مردم از قبل مي هاي معيني از سال اتفاقفصل در معموالً
ولي گـاهي چنـان شـديد و  ،آن آمادگي دارند براي وقوع

. جريان سـيل گـاهي شودناگهاني است كه به فاجعه تبديل مي

ند كه ميـزان كمقادير زيادي رسوبات و نخاله با خود حمل مي
  شود.برابر ميتخريب و خسارت آن سه

تواند به مخازن سوخت آسيب برساند و با شـناور سيالب مي    
 سـوزيآتشسوختي قابل اشتعال روي آب، خطـر  شدن مواد

كـره  يابد. برخي دانشمندان معتقدند گرم شـدنافزايش مي
 ، علت اصلي وقوع بيشتر»اِل نينو« زمين و اثرات ناشي از پديده

درختان جنگل كه فرسايش ها نيز با قطع ها است اما انسانسيل
ها به مصلحت خود، رد و تغيير مسير رودخانهدنبال داخاك را به

باران شديد و  كنند.شرايط را براي جاري شدن سيل فراهم مي
ن داليل وقوع سـيل اسـت. همچنـين تريذوب سريع برف، مهم

ر طبيعي جريـان آب نتوانـد هنگامي كه مسير رودخانه يا مسي
  افتد.ي شده را تحمل كند، سيل اتفاق ميهاي جارتمام آب

  ع مختلفي دارند.ها انوابالسي

  ها به علت دريج طي روزها و هفتهـتسيالب آرام: اين سيالب به
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ها ايجـاد و درياچه هارش شديد و افزايش حجم آب رودخانهبا
  شود.مي

ر افـزايش مدت كـه بـر اثـهاي كوتاه: سيالبهانيگان سيالب
شود و مرگ ها ايجاد ميها و درياچهناگهاني حجم آب رودخانه

و مصدوميت افراد و حيوانات اهلي و تخريب منازل را در پـي 
  دارد.

بـه  ها از كشاورزي و جنگلزمينسيالب شهري: با تغيير كاربري
زمين كم شده و وسيله ان و ساختمان، قدرت جذب باران بهخياب

ها به محل عبـور پرسـرعت آب ها و كوچههنگام سيل، خيابان
كند و خسـارات شوند كه زندگي شهري را مختل ميتبديل مي

فراواني از جمله آب گرفتگي وسيع، خفگي و غرق شدن افراد 
  را در پي دارد.

هاي فصلي و با بارندگي هاباليساي: برخي از سيالب رودخانه
در افتد. ها اتفاق ميسريع برف بهاره يا زمستانه و همراه با ذوب
هاي مجاور شود و زمينپر مي اين حالت، مسير رودخانه سريعاً

برد. اين مناطق هميشه زمان كافي براي هشدار را زير آب مي
ها در تخليه و دور شدن از منطقه را دارند. اگر از ساخت و ساز
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هاي ناشي از آنهـا بـه جلوگيري شود، خسارت بستر رودخانه
  رسد.اقل ميحد

اينكه در روزهاي باراني، خطرات  هاي باراني: با توجه بهتوصيه
پذير مانند كودكـان، ويژه افراد آسيباي همه مردم و بهوهبالق

ها كند، به ايـن توصـيهسالمندان و بانوان باردار را تهديد مي
  د.توجه كني

 شناسي و شـرايط جـوي از طريـق به اخبار مربوط به هوا
هاي از مسـافرت روزهـاي بـاراني، ها دقت كنيـد و دررسانه
 كه يقينـاً و نيز تردد در معابر شهري شهرها ضروري به سايرغير

فتگي است، خـودداري كنيـد. ترافيك سنگين و آب گر داراي
ن را در مورد بيماران حاد در چنـين شـرايطي، آنـاتردد بي

رمعرض خطرات گوناگوني قرار مي خوردن دهد از جملـه سـُ
هاي پـر از آب، ين خيس و لغزنده، افتـادن در چالـهروي زم

با خودروهايي كه سرعت مطمئنه را  مصدوميت به دليل تصادف
  كنند.رعايت نمي

  در معابر رخ داده، از مسيرهاي جـايگزين فتگي رگاگر آب
  رند عبور كنيد.ل ترافيك كمتري داكه احتما
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 ز كنيـد، قبـل ااگر از وسيله شخصي براي تردد استفاده مي
ها و معابر مطلع شـويد و از خروج از منزل، از وضعيت خيابان

  تان مطمئن شويد.درويسالم بودن خو

 شيد و بردن چتر لباس و كفش مناسب روزهاي باراني را بپو
  را فراموش نكنيد.

 اركي داريد، آنها را در پوشـش تان اسناد و مداگر در كيف
به آنها نفوذ نكند و اگـر بايـد داروي  مناسبي بگذاريد كه آب

خاصي را در ساعت معيني مصرف كنيد، آن را در پوشش مناسب 
  تان قرار دهيد.ر كيفضد آب د

 ظاهر آرام دوري كنيـد و در ها و جويبارهاي بهاز فاضالب
  مسير جريان آب راه نرويد.

 ِهـاي معرض آب گرفتگي دور شويد و از خط در از درختان
قوي برق هم فاصله بگيريد. اگر سيم بـرق لختـي در آب فشار

اطالع  نشانيآتشافتاده، به آن نزديك نشويد و موضوع را به 
در حاشـيه  شده، فاصله بگيريد و از تـردد دهيد. از آب جاري

در  ها خودداري و از حضور غيـر ضـروريها و مسيلرودخانه
  هاي شلوغ پرهيز كنيد.كانم

  »دكتر فرهاد رضواني«
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  كاروانسراي قصر بهرام

راه جاده سنگي قديمي و  كيلومتري جنوب تهران، سر 154در 
سنگ «گرمسار كه به جاده -شانكا-كاروانرو و كويري اصفهان

بهـرام  نام قصرشهرت دارد، كاروانسراي قديمي به نيز »فرش
آيد. شمار مياريخي تهران بههاي تواقع است كه يكي از جاذبه

هري شباهت دارد، يكـي از اين بنا كه بيشتر به كاروانسراهاي ش
هنگام سفر به تهران بـوده اسـت.  هاي سالطين صفوياقامتگاه

از  به شكل مربع است و نماي آن را ظاهر بيروني اين كاروانسرا
اند و به رنـگ سـفيد سـاخته هاي بزرگ و منظم آهكي،سنگ

دو دروازه شمالي و جنوبي  دايره ورج بلند و نيمر بداراي چها
  است.

خته شـده و چهار ايواني سا صورتكاروانسراي قصر بهرام به    
اتاق در  24 داراي ضلعي دارد كهحياطي بزرگ به شكل هشت

در وسط  مق حدود دو مترـوض چهارگوشي به عـو ح اطراف
بـا گري ـاده ديــزرگ و ســاط بـاست. همچنين حي حياط

ود ـسرا وجـرقي كاروانـرف شـربي، در طـد ضـاق بلنـط
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حياط مركزي، تاالر وسيعي ساخته شده كه  دارد. در سمت غرب
هايي در اطـراف و هنشين و طاقچشاه داخل آن داراي قسمت

  يك ايوان در جلوي تاالر است.

هور است و با آباد نيز مشين كاروانسرا به كاروانسراي عباسا    
سـازمان حفاظـت  فرهنگـي، توسـطمان ميراثنظارت سـاز

 عنوانمير و مرمت شده و در حـال حاضـر بـهزيست تعمحيط

نيـز ميهمانسـرايي بـراي  پاسگاه شكارباني پارك ملي كوير و
  گيرد.اقامت گردشگران و محققان مورد استفاده قرار مي

  »سوگل رام«

  تفاوت رنگ پوست

اي تشكيل دهنده هاي از سلولخاطر شبكهرنگ پوست مردم، به
ناصر اين شبكه در بين متفاوت است. ع »مالنوسيت«نام رنگينه به

پوست خارجي بدن كه  ترين اليه بشره ياهاي عميقو زير سلول
هاي ها قسـمت، پخش هستند. مالنوسيتنام دارد »اليه اصلي«

شاخه مانندي دارنـد كـه يكـديگر را لمـس  الحاقي باريك و
تر بشره هاي عميقهاي قسمتبين سلولكنند و به طرف باال مي

يليمتـر مكعـب پوسـت، در هر م يا همان پوست امتداد دارند.



 
26

هزار مالنوسيت وجود دارد و هر يك از آنهـا  3حدود هزار تا 
كنند كـه در نتيجـه اكسيداسـيون مالنين تيره رنگي توليد مي

به كمك يك آنزيم حاوي مس شود. اين اكسيداسيون ايجاد مي
كه طيف قرمزي از تغييرات رنـگ ايجـاد  »تيروزيناس«به نام 

  شود.كند، تسريع ميمي

هـايي مثـل زرد مالنـين، رنگ گيريشـكل مراحل مختلف    
سـياه توليـد  اي و باالخرهرنگ، سبزه، نارنجي، قرمز، قهوهكم
كند. پوست انسان شامل مقادير كمتر يا زيادتري از مالنـين مي

هاي ست روشـن، اليـه مالنوسـيتداراي پو است. در نژادهاي
گيرنـد. در هاي خيلـي كـوچكي را در بـر ميپوست، رنگينه

ها زيـاد هسـتند و تر، ذخاير رنگينهپوست تيره نژادهاي داراي
 هاي باالتر بشره پيدا شوند. مالنينيهها بايد در الساير مالنوسيت

هاي خورشيدي مضر است و محافظ طبيعي پوست در مقابل اشعه
سوختگي تدريجي را تحمل  رض نور آفتاب، انسان معموالًدر مع
هاي زيـرين ش رنگينه مالنين، به محافظت بافتكند. افزايمي

 اي فقطهاي رنگينهمو سلولسرخ كند. در افراد بور وكمك مي

ايـن امـر، دهند. نتيجه پاسخ مي طور جزئي و غير يكنواختبه
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نه سـوختن  وست شودمكي شدن پممكن است بيشتر موجب كك
  صورت در آفتاب.

  »محمد شمس«

  نيم نگاهي به خودمان

خطر حمله قلبي در مبتاليان  خطر حمله قلبي و التهاب مفاصل:
ر به التهاب مفاصل، دو برابر ساير افراد است. محققـان هشـدا

در بيماران مبتال به آرتريـت  اند كه خطر بروز حمله قلبيداده
 رابر بيشتر از افرادي است كـهدو ب ماتوئيد يا التهاب مفاصل،ور

اين بيماري مفصلي را ندارند. تحقيق جديـد نشـان داده كـه 
 دليل خطرابتالماتوئيد بايد بهوديابت و آرتريت رمبتال به  بيماران

شند. ايـن طور مستقيم تحت نظر و كنترل بابهقلبي،  به مشكالت
  ساله انجام شده است.ده دورهپژوهش در دانمارك طي يك

لي ايـن پـژوهش، يـادآور شـد در دكتر جاسپر، محقق اص    
تور يـك فـاك ماتوئيـد،ودانستند آرتريـت رمي كه همهحالي

عروقـي اسـت، -هاي قلبـيخطرساز مستقل در بروز بيماري
كرد افزايش خطـر حملـه  اطالعات و نتايج اين پژوهش تأكيد

  اين بيماران، به اندازه بيماران مبتال به ديابت است. قلبي در
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كمردرد و پوكي استخوان: كمردرد بدون علت، زنگ خطـري 
تخوان در به اينكه پوكي اس است براي پوكي استخوان. با توجه

دليـل اي نـدارد، كمردردهـاي بيمراحل اوليه عالمت ويژه
تواند زنگ خطري براي اين عارضه ويژه در زنان ميانسال ميبه

هورمـون طح سـ دليل پايين آمـدنباشد. پوكي استخوان، به
هاي بدني و عوامـل ارثـي ايجـاد استروژن و كاهش فعاليت

ه، عالمـت چنـداني نـدارد امـا شود كه در مراحل اوليـمي
بـا دردهـاي  نشان داده در مراحل حاد ممكن است هابررسي

خود را  هامناطقي از كمر و پا و حتي دستاستخواني شديد در 
ضربه  بدون هاحتي ممكن است مناطقي از استخوان نشان دهد.

ك يا شكستگي شود كه در اين مراحـل رَو اتفاق خاصي، دچار ت
استفاده از داروهاي كورتوني  شود. البتهباعث ناتواني بيمار مي

و كمبود كلسيم و پروتئين  و اشعه درماني براي سرطان تخمدان
ه مؤثر اسـت. مصـرف مـنظم لبنيـات نيز در ابتال به اين عارض

روي براي جلوگيري از ايـن ر پيادههايي نظيورزش چرب وكم
  عارضه، مفيد است.

  »مجله پيام تجربه«



 
29

  برگ چغندر

، ث و عناصر پ پ،6، ب2، ب1هاي آ، بچغندر حاوي ويتامين
آهن، كلسيم، فسفر، منيزيم، پتاسيم، ارسنيك، روبيدم و موادي 
مثل آلبومين، قندها، هيدرات كربن و چربي است. چغندر بـه 

جلـوگيري  و روبيدم، از بيمـاري جـذامعلت داشتن ارسنيك 
دليل داشتن فسفر، غذاي خوبي براي تقويت مغـز كند و بهمي

شـود. چغنـدر است و موجب تقويـت حافظـه و اعصـاب مي
ن، آرامـبخش و يّاشتهاآور، مدر، دافع اسيداوريك، مقوي، مل

ين سبزي براي افراد مبتال بـه تصفيه كننده خون است. مصرف ا
ني، اوره، درد مفاصل، يبوست، آب مرواريد، خوسوءهاضمه، كم

سرفه، اسهال خوني، بواسير، سياتيك، ورم كليه، آنژين قلبـي، 
سكته مغزي، التهاب مثانه، ضعف حافظـه، نـاراحتي عصـبي و 

  ناراحتي پوستي مفيد است.

خوردن آب برگ چغندر در موارد ابتال به سـردرد، چـاقي،     
ند اسـت. مصـرف بـرگ و زخم معده بسيار سودم درد دندان

چغندر در رفع بيماري التهاب كبدي، نقش مفيدي دارد و خون 
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يـدي هاي بسيار مفبرگ چغندر از سبزي كند.را نيز قليايي مي
خصوص در تهيه غـذاهاي ها بهاست كه بيشتر در تهيه خوراكي

 ها منـابعها مورد استفاده است. سـبزيها و سوپمحلي، آش

ي آ و ث هستند و برگ چغندر نيـز از هاارزشمندي از ويتامين
، عـالوه بـر مفيـد اين مزيت برخوردار است و در اين سـبزي

نيز وجود دارد و پ  پ و 2هاي بهاي مذكور، ويتامينويتامين
  كند.ارزش اين سبزي را چند برابر مي

ي است كه گذشـته از داشـتن هاي مهمبرگ چغندر از سبزي    
بخشي مثل پتاسيم، منيزيم، آهن، حيات ها، مواد معدنيويتامين

ز دارا اسـت و بـه همـين علـت در كلسيم و كلروفيـل را نيـ
هاي بدن هاي كبدي، دفع سموم و رفع التهابشوي سلولوشست

براي درمان التهـاب كيسـه صـفرا، تقويـت و  سودمند است و
  خونسازي و برطرف كردن ضعف و كم خوني بسيار مؤثر است.

بايـد از خـوردن چغنـدر  هاضـمهمضرات: مبتاليان بـه سوء
خودداري كنند و افرادي كه به قند خون مبتال هستند، مجاز به 
مصرف آن نيستند. خوردن برگ چغندر ممكن است در بعضـي 

دلپيچـه و در برخـي كودكـان باعـث  افراد موجب استفراغ،
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شخاص مبتال به نقرس، كوليت، فشارخون، نفخ حساسيت شود. ا
  مصرف چغندر احتياط كنند.معده در هاي و ناراحتي

  »كاظم كياني«

  شما همه تجربه كنيد!

 و قابل استفاده نيست،  اگر سوزن چرخ خياطي شما كند شده
تيز كنيد. بـراي  توانيد آن راآن را دور نيندازيد. خودتان مي

يك سمباده را زير سوزن چرخ قرار دهيـد،  اين كار كافي است
 دوباره مانند قبـل تيـز سوزن را چند بار روي آن فرو ببريد.

  خواهد شد.

 هاي خيـاطي را قفلي، سـوزنگرد، سـنجاقهاي تهسوزن
هاي بسيار كوچك بريزيد تا هنگـام صورت جداگانه در جعبهبه

ها شدن اين سـوزنآساني قابل استفاده باشند. پراكنده به نياز
روي زمين، هم براي شما و هم براي كودكان بسيار خطرنـاك 

  است.

 نوك  كردن،توانيد هنگام نخكردن سوزن، ميي راحت نخبرا
با مقدار كمي اسپري مخصـوص  انگشت شصت و اشاره خود را

سر آغشته كنيد و نوك نخ را بين انگشتان نگه داريد. بـه  موي
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نخ  راحتيآنكه چند شاخه شود، بهشده و بي نخ سفت اين ترتيب
س نداريـد، را داخل سوزن كنيد. اگر اين اسپري را در دسـتر

يـد و از مقدار كمي محلول نشاسته و آب استفاده كن توانيدمي
  سر نخ را به آن آغشته كنيد.

 اگر اين كار  ها بايد آنها را نمدار كرد.براي اتوي بهتر لباس
ود، بسيار وقتگيـر اسـت. بـراي ها انجام شتك لباستكبراي 
آماده  دنكه براي اتو كر را هاييلباس جويي در وقت، همهصرفه
ايد، درون كيسه نايلوني تميز و بزرگ بگذاريد و روي آن كرده

 سر كيسه را ببنديد و بگذاريد چنـد مقداري آب بپاشيد. سپس

اده ها را كه براي اتو آمگاه لباسساعت به همين حال بماند. آن
  آساني اتو بزنيد.به اند، از كيسه خارج كنيد وشده

  »مقدمفرح كاللي«

  وعده شادي

  :تصميم گرفتم از اين به بعد فقط مواد غذايي نبـاتي «اولي
مشورت  البد با«دومي:  »خورم و از خوردن گوشت پرهيز كنم.ب

نه، با مشورت قصـاب «اولي:  »اي؟طبيب، اين تصميم را گرفته
  »گر حاضر نيست به من نسيه بفروشد.محل چون او دي
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 صدا كـرد و چي را قهوه خانه بين راهمسافري در يك قهوه
قهوه است يا چاي؟ اي، چيست؟ آقاجان! اين كه آورده«گفت: 

قربانت گردم! « چي با خونسردي گفت:قهوه »دهد!بوي نفت مي
قهوه است چون چاي ما بوي صابون  دهد، قطعاًاگر بوي نفت مي

  »د!دهمي

  :دومـي: « »كجاسـت ببخشيد آقا! كوچـه دانـايي«اولي
  »كنم.ست جهالت زندگي ميبدونم! چون من در بننمي«

  مرد انگليسي كه مشغول رانندگي بـود، ناگهـان فرمـان از
دستش خارج شد و با سرعت به ديواري برخورد كـرد. بعـد از 
ويران كردن ديوار، وارد حياط و بعـد وارد اتـاقي شـد كـه 

خانه با خانمش در آن مشغول غذا خوردن بودند. راننده صاحب
خواهم آقـا، معذرت مي«ا ترس گفت: پاچه شده بود، بدست كه
حرف  خانه وسطصاحب »خواستم به كوچه چهاردهم بروم كهمي

ايـد! اگـر درسـت آمده اتفاقاً«او پريد و با خونسردي گفت: 
بـه  پس از گذشتن از حمام و آشـپزخانه، مستقيم حركت كنيد،
  »رسيد!كوچه چهاردهم مي

   :بفرماييد!«ه: فروشند »خواستم.يك جعبه قند مي«مشتري«   
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فروشـنده:  »ولي روي اين كه نوشـته فلفـل سـياه!«مشتري: 
  »تا مورچه داخلش نرود! نوشتيم مخصوصاً«

  :از تو دفاع كرده  كه قبالً چرا به خانه وكيل مدافعي«قاضي
اش الوكالهقبلي، حق من در پرونده«دزد:  »بود، دستبرد زدي؟

اي نداشت، به شـيوه اش نتيجهوقتي ديدم دفاعيه را دادم ولي
  »را پس گرفتم. مخصوص خودم، پولم

  :شسـت، «ايـرج:  »ايرج! انگشتان دست را نام ببـر.«معلم
معلم: - »وسطي، يكي مونده به آخري و آخري.مجاور شست، 

 »كـرد؟بگو ببينم كدام شاعر بود كه وزن شعر را رعايـت نمي«

 كه قبل دانمقدر ميآقا، ولي همين اسمش يادم نيست«شاگرد: 

  »گفته!از اختراع ترازو شعر مي




