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  جاي آبيخاكستري به

خواست بـراي ها قبل وقتي ما كودك بوديم، هرگاه كسي ميسال
رنگ آبي مثالي بزند، اولين انتخاب او آسمان بـود زيـرا همـه 

آن لـذت  ديدنـد و از ديـدنمردم، آسمان را به رنگ آبي مي
 و بسي تأسف كه كودكان امروز ايرانـي سافسوصد بردند اما مي

شنوند و در بيشـتر در بسياري از شهرها فقط نامي از آسمان آبي مي
هيچ  كنند،روزهاي پاييز و زمستان، آنچه باالي سر خود مشاهده مي

نام آبي نـدارد گـويي موجـودي غاصـب بـهرنگ ه شباهتي ب
  رده است.حق رنگ آبي را خورده و جايش را اشغال ك خاكستري،

خاكستري غاصب، چيـزي نيسـت مگـر يـك فاجعـه  بناجاين    
هاي مهري ما نسبت به خودمـان و نسـلمحيطي زاييده بيستزي

ز افـراد آينده و نيز ساخته و پرداختـه خودخـواهي گروهـي ا
مديريت و برنامگي، سوءاز بيتر ناشي قانون و از آن دردناكضد
ئول نسـبت بـه كشـور و و افراد مسـانگاري برخي نهادها سهل
ها، هـيچ نقشـي در . البته بسـياري از سـاكنان شـهروطنانهم

خودروي شخصي دارنـد، نه  كردن هواي شهر خود ندارند،آلوده
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زيسـت اسـت و نـه بـر  نده محـيطشان تهديدكننه كار و كسب
اند اما اين افراد هيزم همان آتشـي نشستههاي مديريتي صندلي

  سوزاند.هم ميبا  تر راوشوند كه خشكمي

سال پيش، سخن از آلودگي هواي چند كالنشهر اگر تا پنج شش    
تعداد شهرهايي كـه  متأسفانه در حال حاضر ،شدمطرح مي كشور

شود، هوا تصميمات اضطراري براي آنها گرفته مي دليل آلودگيبه
هاي اين تصميم داري پيدا كرده است هرچند كه بايدافزايش معني
ناميد كه ديگر دردي از آلودگي  »هاي موقتنكّمس« اضطراري را

  كند.هواي شهرها را دوا نمي

هاي مردم نسبت بـه ا فرا رسيدن فصل پاييز كه نگرانيهر سال ب    
ها كميته و كميسيون در يابد، دهآلودگي هواي شهرها افزايش مي
دهنـد و متـوالي تشـكيل مي نهادهاي مختلف، جلسات متعدد و

آلودگي هـوا بـه  گيرند اما چه سود كه تراژديمي تصميماتي هم
حديثي مكرر و ناراحت كننده براي افكار عمومي تبـديل شـده 

 ربطذيسخنان همه مسئوالن و نهادهاي  در است. يك نكته مشترك

آن چيـزي نيسـت مگـر پـاس دادن  در اين زمينه وجود دارد و
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مسئوليت به زمين ديگران و خودداري از زدن يـك سـوزن بـه 
  دوز به بقيه!خودشان! سپس يك جوال

 هايمسـئوليتي يبازار آلودگي هـوا و بـدر ميانه اين آشفته    

ايم با آسماني كه ديگر ديدن رنگ آبـي هميشگي، ما مردم مانده
مان اين است آرزو تبديل شده و تنها راه چاره آن برايمان به يك

، اين گره كوردعا برداريم و از خداوند بخواهيم كه در كه دست به
دور نيست «گفت: بكند و وضع از اين بدتر نشود. كسي مي فرجي

اولين مثال بـراي  هاي درسي كودكان ايراني،در كتاب زماني كه
گونه كه ما مان بسياري از شهرها باشد و همانرنگ خاكستري، آس

لبخندي  »هاشمردن ستاره«ميانسال ايراني، با شنيدن عبارت نسل 
از  »آسـمان آبـي«كودكان ما نيز با شنيدن عبارت ، زنيمتلخ مي
اميـد كـه  »ن آبي باشد؟شود آسماكه مگر مي ترها بپرسندبزرگ

  ، هرگز محقق نشود! بارتأسفبيني اين پيش

  »سپيدار«

  يوجوه اعجاز قرآن

 شود: لفظي (بياني)وجوه اعجاز قرآن به دو بخش كلي تقسيم مي

  ن قرار است:ـاز بديـاعج ترين عرصه و گسترهمحتوايي. مهم و



 
5

ها ظرافت هاي لفظي،از لفظي (بالغي، بياني): به جنبهالف: اعج
  شود.مربوط مي قرآن هاي ادبي و بالغيو نكته

از نظر محتوا و مضمون نيـز معجـزه  ب: اعجاز محتوايي: قرآن
تـر به اعجاز قرآن، از جنبه لفظـي مهمشود. اين جنمحسوب مي

قرآن، هدايت بشر بوده كه در ارتباط با زيرا هدف از نزول  ؛است
هاي فراوانـي مصداق محتوا است نه لفظ. اعجاز محتوايي قرآن،

  شود.دارد كه در اينجا تنها به دو نمونه از آنها اشاره مي

هايي است قرآن بر احكام و قانون اعجاز تشريعي: مشتمل بودن. 1
شد و افـراد  ي بر مردم ابالغدّهمراه با تح (ص)كه از سوي پيامبر

ي يعني به دّين مشابه آن عاجز و ناتوانند. تحعادي از ارائه و تدو
كـريم يـا عوت براي ارائه كتابي مشـابه قرآنچالش طلبيدن و د

اي مشابه آيات اين كتاب آسـماني كـه آوردن سوره يا حتي آيه
البته نه در زمان ظهور اسالم و نه تا كنون، كسي نتوانسته حتي يك 

  آيات قرآن را بياورد.آيه مشابه 

علمي را كه كسي قبل از نزول  ، مطلبياياعجاز علمي: يعني آيه .2
طوري كه به ؛ز آن اطالع نداشت، بيان كندا بر پيامبر(ص) آن آيه
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شف شـده و ايـن ها بعد از نزول آن آيه كعلمي، مدت آن مطلب
بشـر عصـر -باشد كه با وسايل عادي كه  ايمسئله علمي به گونه

  قابل اكتساب نباشد. ،-در اختيار داشت نزول

  :) آمده است10لقمان، 2د،(رع نيروي جاذبه: در دو آيه قرآن

 »افراشت.هايي كه ببينيد برستون ها را بدونكه آسمان خداست«

جاذبه  برخي دانشمندان و مفسران، آيات فوق را اشاره به نيروي
قرآن، نيروي  ها بعد از نزولمدت اند.و اعجاز علمي قرآن دانسته

در  نيوتنجاذبه توسط ابوريحان بيروني و طبق نظر مشهور، توسط 
، كلمه »دمَعَ«با توجه به اينكه واژه  قرن هفدهم ميالدي كشف شد.

د نيروهـاي جاذبـه است، احتمـال دار »ستونها«جمع و به معناي 
  اند.اني موجود باشد كه هنوز كشف نشدهآسممتعددي بين كرات

. در قرآن و احاديـث بـه ، تعيين جنسيت جنين استمثال ديگر    

اشاره شده اسـت كـه  انگيزي در زمينه جنسيت جنيننكات شگفت
هاي ن آيات، توجه دادن مردم بـه نشـانهگرچه هدف از نزول اي

خصوص به توحيد و معاد است ولي موجب حيرت و شگفتي همگان
شـده اسـت. عامـل تعيـين جنسـيت،  متخصصان علوم پزشكي
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است. اسپرم  »Y« وزومي از منظر جنين شناسي، كروموزومكروم
 ، رويان ماده و اسپرم حـاوي كرومـوزوم»X« حاوي كروموزوم

»Y« جنس كروموزومي رويـان  اين،بنابر ؛كندرويان نر ايجاد مي
  شود.در زمان باروري تعيين مي

بيان شـده  در قرآن، تلويحاً وموزوميعامل تعيين جنسيتي كر    
اوست  و«فرمايد: سوره نجم مي 46و  45د در آيات است. خداون

اي هنگـامي كـه خـارج نطفه كه دو زوج نر و ماده را آفريد از
آيا او «سوره قيامه آمده است:  39تا  37نيز در آيات  و »شودمي
صـورت شود نبود؟ سپس بهي كه در رحم ريخته مياز منّ اينطفه

را آفريد و مـوزون  علقه (آويزگي چسبنده) درآمد و خداوند او
  »از آن دو زوج مرد و زن را آفريد.ساخت و 

در مايع مني  »هاگامت«هاي جنسي در هر دو آيه، وجود سلول    
كه الزمه تشكيل جنين است، قابل برداشت است پس آيـات فـوق 

 در آيات مذكور، ظـاهراً گامت نر دارد. مقصود از نطفه داللت بر

سيمن) است زيرا نطفه  ر مايع مني ياهاي شناور دنطفه مرد (اسپرم
  زن (تخمك) در آن وقت محسوس نبود.

  »م گوهريگردآوري: دكتر مري«
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  شيرين بيان

با  شود وبا ناداني سبك مي ترين چيز به ترازو استانسان، شبيه* 
  دانش سنگين.

گويد دهد: مياش پاسخ ميطريق به خواسته بندهسه خداوند به* 
نه و چيز بهتري را  گويدمي ؛دهده، به او ميبله و آنچه كه خواست

  دهد.مي گويد صبر كن و بهترين را به اومي و دهدبه او مي

اگر براي كسي مهم باشي، او هميشه راهي براي وقت گذاشـتن * 
اي فرار و نه دروغي براي توجيه. اي بركند، نه بهانهبا تو پيدا مي

  روعي تازه دير نيست.هرگز براي ش كشيد،تا زماني كه نفس مي* 

  از خاك بيرون آورده باشد. تابد كه سرآفتاب به گياهي مي* 

بهتـر اسـت برگرديـد و  هدف از خواب بيدار شـديد،اگر بي* 
  بخوابيد!

 !قبل از اينكه صحبت كني، گوش كـن !قبل از تنفر، عشق بورز* 

قبل  !قبل از اينكه بنويسي، فكر كن !قبل از اينكه دعا كني، ببخش
قبل از اينكـه خـرج كنـي،  و !اينكه صدمه بزني، احساس كن از
  !داشته باش مدآدر



 
9

هايش بخشـيد خاطر بـدين انساني را بهتواها ميخيلي وقت* 
  هايي كه به او كرديم، هرگز.ارزش كردن خوبيخاطر بيولي به

گيرند، همان كسـاني بيشتر كساني كه از زندگي شما ايراد مي* 
تان چـه دانند براي رسيدن به موفقيت فعليكه هرگز نمي هستند

  ايد!بهاي سنگيني پرداخته

نفوذ كند، پايدارترين هستند و آنكه صادقانه  ها دريچه نفوذقلب* 
  ها است.ميهمان قلب

  »گردآوري: ايران پرنده«

  مشتري مداري

روزي مردي به يك رستوران رفت و پشت ميزي نشست تا غذايش 
او نزديك شد و بـا به  هاي از گارسوندهد. ناگهان يك را سفارش

مرد  »رزرو شده، در جاي ديگري بنشينيد.اينجا «لحني سرد گفت: 
. او با دقـت تغيير داد به گارسون كرد و جايش را دارمعنينگاهي 

و متوجه شد كه عملكرد  ها را زير نظر گرفتبسيار، رفتار گارسون
حترمانـه و مشـتريان قـديمي، مو رفتار كاركنان رسـتوران بـا 

برگشته جديـدي كـه  هر مشتري بختاست ولي  مدارانهمشتري
  شد.رو ميروبه آمد، با رفتاري خشك و سردمي
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 توجه اين بود كه تعداد مشتريان قديمي رستوران، از تعداد قابل    

مرد پـس از تمـام شـدن  رفت.دست هم فراتر نميانگشتان يك
نگهبان جلوي  ها وسونخروج از رستوران، به گار غذايش، هنگام

حتـي  انعام داد و باعث تعجب كاركنـان و در، مبلغ قابل توجهي
الوه بر انعـام، تر اين بود كه ع. عجيبديگر مشتريان رستوران شد

  مداري آنها هم تشكر فراوان كرد!از خدمات و مشتري

اش به همـان رسـتوران د روز بعد، آن مرد همراه خانوادهچن    
نشان دادن جاي پارك مناسـب،  توران، عالوه برنگهبان رس رفت.
ها بهترين ميز را بـه گارسون هاي ماشينش را هم تميز كرد.شيشه
گشتند. بـراي ميز آنها مي نشان دادند و مانند پروانه اطراف آنها

ي كـه در فرزند كوچك او صندلي مخصوص آوردند و حتي غذاي
تهيـه  مـردخاطر سفارش همسـر آن ليست آن روزشان نبود، به

  از آنها پذيرايي شد. كردند و به بهترين شكل ممكن

بـا  بار به اين رستوران آمـده بـود،همسر مرد كه براي اولين    
دانسـت چـرا كـرد و نميمي تعجب كاركنان رستوران را نگـاه

كه با ديگر مشتريان بسيار سرد و خشك رفتار حاليها در گارسون
د! وقتي غذا خوردن همه اعضاي گيرنكنند، آنها را تحويل ميمي
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رفت و  دارصندوقمرد نزد  خانواده تمام شد و آماده رفتن شدند،
كار خود را رها كـرده و  هارسونپول غذا را حساب كرد. همه گا

بهره نماننـد صف ايستاده بودند تا از انعام بيكنار در رستوران به 
از رسـتوران اش نا از كنارشان گذشت و با خانوادهاعتبي اما مرد

  خارج شد.

شد شان نميكدام رويمانده بودند و هيچهاج و واج ها گارسون    
، شـداعتنا از جلوي نگهبان در رد ميحرفي بزنند. وقتي مرد بي

مرد رويش را برگرداند و گفـت:  »قربان، انعام ما!«نگهبان گفت: 
به  ل!انعام دفعه قبل براي امروز بود و انعام امروز براي دفعه قب«

توانـد مشـتري ها و بقيه هم بگو هر مشتري جديدي ميگارسون
  »خاطر انعام كار نكنيد!به كهشرطي شما باشد، فقط به قديمي

  »ررضا آرميونامي«

  انديشه كن

  از پست و بلند روزگار انديشه كناي دل 

  برگ و بار انديشه كن در برومندي ز قحط

  خورداز نسيمي دفتر ايام بر هم مي

  رق گرداني ليل و نهار انديشه كناز و
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  خواب امن رفتبر لبِ بام خطر، نتوان به

  ايمني خواهي، ز اوج اعتبار انديشه كن

  ت بي زهر پشيماني، حضور اين جهاننيس

  از رگِ خوابِ فراغت همچو مار انديشه كن 

  ر نقصان گذارد ماه چون گردد تمامروي د

  چون شود لبريز جامت از خمار انديشه كن 

  هاي دو نيمآيد از آزار دلون ميي خبو

  الفقار انديشه كنزين ذو رحم كن بر جان خود،

  در كمين گيري دردسر بسيار داردگوشه

  در محيط پر شر و شور، از كنار انديشه كن 

  را باشد گران، شمشير لنگردارزخم مي

  زينهار از دشمنان بردبار انديشه كن

  داردر دنبال دارد اخترِ دنباله فتنه

  روي يار انديشه كن چون برآرد خط، ز خال 

  ن از نبض، پي بردن به احوال درونتوامي

  در جويبار انديشه كن مرد دريا نيستي

  خوردداري خون مردم ميپشه با شب زنده
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  دار انديشه كنشب زنده زينهار از زاهدِ 

  ون فلك آغاز و انجامي ندارد آرزوچ

  شه كنسر و بُن، زينهار انديزين محيط بي 

  خندي چو گل بر بوستان بي اختياراي كه مي

  بي اختيار انديشه كن از گالب گريه 

  بيش نيست و دودي يّدرَين زمين و آسمان گا

  از غبار انديشه كن  بينديش »صائب«از دخان  

  »صائب تبريزي«

  غاز و تخم طال

است كه روزي متوجه يك تخم  باره كشاورز فقيرياين داستان در
ن در النه غازهايش شد. ابتدا فكر كـرد تخـم طـال طالي درخشا

تخم واقعي نيست و آن را دور انداخت اما بالفاصله پشيمان شد و 
دقت نگاه كرد. تخم، طالي خالص بـود. كشـاورز را برداشت و به

باور كند كه چنين اقبالي به او روي آورده است امـا  توانستنمي
زش دوباره تخم طال فرداي آن روز هم در كمال تعجب ديد كه غا

  كار هر روزه غاز شده بود.اين ،گذاشته است! مدتي

  حسابي كه بدون بي روتـروتمند شد اما به تناسب ثـكشاورز ث    
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اش نيـز افـزايش ن دست يافته بود، طمع و كم طاقتيزحمت بدا
هاي طال را صاحب شـود. خواست به يكباره همه تخممي يافت. او

هاي طال را از داخل غاز را بكشد و همه تخم صميم گرفتاين، تبنابر
بدنش خارج كند. كشتن غاز همان و پشيماني همان! وقتي شـكم 
غاز را پاره كرد، متوجه شد كه خبري از تخـم طـال در شـكم آن 

  كشت. ،گذاشتغازي را كه تخم طال مي نيست. كشاورز،

 باره طمع و مراقبت نكردن از روح ودر اصل موفقيت: اين داستان

هـا و دهنده داراييغـاز، نشـان روان خود در برابر آن اسـت.
ها اي طال، همان سودمنديهها است. تخمهاي ما انسانتوانمندي

كـه از طريـق اسـتفاده از  ييو دسـتاوردهايعني نتايج  ؛هستند
مـا بايـد شـود. مان حاصل ميهاي خالقو توانمندي هادارايي

با مراقبـت از  دستاوردهاو  ها، نتايجتوازني ميان كسب سودمندي
عنوان مثال، اگر از هاي خالق برقرار كنيم. بهها و توانمنديدارايي

اتومبيل شخصي خود(دارايي) خوب مراقبت نكنـيم، خيلـي زود 
كنـيم.  سودمندي توانيم از آن استفادهشود و ديگر نميخراب مي

 هاي سودمنديتوانيم از اتومبيل خود در جهتدرست است كه مي

   براي بازديد آن رابار كنيم اما الزم است هرچند وقت يك استفاده
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  ببريم. تعميرگاهبه 
  »مرجان توكلي«

  خواب بهتر

فشار هستيد، بي اراده بـه وقتي تحت  تان شروع كنيد:از گيجگاه
زنيـد. تـان دسـت مييعنـي گيجگاه ترين نقطه بدن،آرامبخش
ساژ دهيـد. سـپس بـه اني مارَوَتان را با حركتي نرم و دگيجگاه
و خود را آرام  ها دست بكشيدتان از محل ابروها تا گيجگاهپيشاني
  تر كنيد تا بخوابيد.و آرام

بس كنيد: هر فعاليت ذهني يا احساسـي، مثـل گـوش دادن بـه 
جمع و جور كردن اتـاق و وسـايل و خوانـدن رمـان،  موسيقي،

كه به يكي  يتواند خواب شما را تحت تأثير قرار دهد. در صورتمي
آن  ساعت قبل از خـواب، ازدست كم يك از اين كارها مشغوليد،
  كنيد. تر استراحتدست بكشيد تا راحت

كـه اغلـب، كنيم در زماني زندگي مـي از سكوت لذت ببريد: ما
آورند و معتقدند كه اين خأل بايـد پـر حساب ميسكوت را خأل به

يدن به صـلح و مرحله رس شگفتي سكوت اين است كه اولين شود.
چيزي كه مطلوب است و بايد قدرش را دانست، نـه ؛ آرامش است
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آن  اينكه از آن دوري كرد. اگر از اين زاويه به سكوت نگاه كنيد و
شـب،  در آرامـش ،وجو كنيـدرا در لحظات قبل از خواب جست

  خوابيد.تر ميراحت

از داروهاي شيميايي و حتـي  دارويتان را صبح بخوريد: بسياري
عوارض جانبي دارند و باعث ايجـاد اخـتالل در خـواب  ياهي،گ

ها هم صادق اسـت. موضوع در مورد بعضي ويتامين شوند. اينمي
براي حل اين مشكل، تا حد امكان در طول روز، از ايـن داروهـا 

  استفاده كنيد.

هرچند افراد مختلف بـه ميـزان  در بيداري به دنبال تنوع باشيد:
دارند اما كساني كه از الگوي خواب ثـابتي  متفاوتي به خواب نياز

هر شب در ساعتي معين و به  كنند، خواب بهتري دارند.پيروي مي
كنيد كه در زندگي به تنوع ثابت بخوابيد. اگر احساس مي مقداري

  نه در خواب. دنبال آن باشيد،در بيداري به نياز داريد،
  »سپيده خليلي«

  اثبات مهرباني پروردگار

 ام نهداوند مهربان نيست زيرا در زندگيخ«انايي گفت: مردي به د

   آيا«دانا گفت:  » ام.و نه به ثروت و مقامي رسيده امآرامش داشته
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 »نه! معلوم است كه ندارد!«مرد گفت:  »خداوند به تو نيازي دارد؟

 توانست هر لحظه تـو را عـذابآيا خدا نمي«دانا در ادامه گفت: 

توانست بر تو ظلم كند آيا نمي ؟لبت آيد دهد تا جايي كه جانت به
  »اشت؟و تا ابد تو را بيازارد! آيا خدا قدرت اين كارها را ند

ي، خداوند قـدرت آر«اي سكوت كرد و سپس گفت: مرد لحظه    
گويي كه او مهربان پس چگونه مي«دانا گفت:  »هر كاري را دارد.

وعـده بهشـت  به تـو با وجود آنكه به تو نيازي ندارد، نيست؟ او
به آن گرفتار شـوي،  ترساند تا مبادادهد و تو را از عذابش ميمي

مـرد كـه ايـن  »توانست همواره تو را عذاب دهد!حال آنكه مي
دراز كرد و  سوي پروردگارشرمسار شد و دست به سخنان را شنيد،

تـو دارم  گويم كه خدايي چونپروردگارا! تو را سپاس مي«گفت: 
  »نه خدايي ظالم و ستمگر.

اي عزيزان، غم مخوريد زيـرا « گويد:جبران خليل جبران مي    
عدل است قادري متعال در اين دنياي مادي هست، قادري كه همه 

  »و رحمت و عشق به بندگان.

  خشش جانان، طريق لطف و احسان بودسراسر ب

  »ر قاسميصاب«       آوردفرمود، اگر زنّار مياگر تسبيح مي 
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  وفاي به عهد در معاشرت

بين  ارتباط و استمرار معاشرت ترين عوامل برقرارييكي از كليدي
ها، وفاي به عهد است. همچنين درك لزوم وفاي بـه عهـد، انسان

عنوان توان آن را بـهشود كه مييكي از فطريات بشر محسوب مي
وفاي  هاي خوشبختي بشر در نظر گرفت.ترين ريشهبنيادي يكي از
نه تنها براي تعالي معنـوي و سـعادت اجتمـاعي انسـان  به عهد

صورت فطـري لزوم آن را به ضروري است بلكه خداوند هم درك
به لحاظ عام بودنش در باطن هر انسان قرار داده است. اين بحث 

زيرا تمام مردم جهان از هر مليـت  ؛آيدحساب ميامري جهاني به
  درك طبيعي آن هستند.قادر به  با هر زبان و نژاد،

در دوران كودكي بدون آنكه مباحث  عنوان مثال، هر انسانيبه    
فطرت طبيعي خـود لـزوم  علمي و عقلي را درك كند، بر اساس

شـان خواهنـد فرزندانفهمد. اگر والدين ميرا مي وفاي به عهد
وعـده  عهد را رعايت كنند، هنگـامي كـه بـه كودكـانوفاي به

  ند.ه وعده خود عمل كندهند، بايد بمي

در هنگام بازگشت به منـزل،  اندبراي مثال، اگر به كودك گفته    
  به اين وعده عمل كنند زيرا  اًـحتم،رندـخبازي براي او مياسباب
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زماني كه والدين به  كودك به اين وعده والدين اطمينان دارد و تا
اسـت و  بازي شاد و خرسـنداند، كودك با فكر اسبابخانه نيامده

دهد اما اگر والدين مندي از آن هديه را به خويشتن نويد ميبهره
ه خالف به توقع فطري كودك پاسخ مناسب و به موقع ندهند، واقع

طبيعـي او  آيد كه بر خالف توقـعانتظاري براي كودك پيش مي
از  دهـوعـآورد و خلفو موجبات ناراحتي وي را پديد مي است

طور كـه عـدم شود. همانبد تلقي مينظر كودكان امري زشت و 
كنـد، اثـر وفاي به عهد، رابطه كودك و والدين را مخدوش مي

  همسايگان دارد. تخريبي هم در روابط بين دوستان و

انسـنگ اهميت لزوم وفاي به عهد از منظر اسـالم: در مكتـب گر
ترين وظايف غير قابل تخلف پيروان اين اسالم، وفاي به عهد از مهم

در همه حـال، موظـف بـه  شمرده شده است و مسلمانانآيين بر
رعايت آن هستند خواه شرايط خاص باشد يا عادي، خواه طـرف 

جامعه اسالمي نسبت  اين،لمان باشد يا غير مسلمان. بنابرپيمان مس
هم تعهدات خود را  هاي منعقده، بايد وفادار باشد و مردمبه پيمان

زيرا قرار است آنان با  ،دكمترين مسامحه و تعلل انجام دهنبدون 
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هم با اتحاد و انسجام معاشرت كنند. اصـل نخسـت همگرايـي و 
  همزيستي مطلوب مردم، وفاي به عهد و پيمان است.

  »خسرو اميرحسيني«

  موزه گردي

هـا، هـا، كـاخ موزهموزه اي ازتهران بـا دارا بـودن مجموعـه
خي، هاي تـاريهـا و كوچـهها، خيابانمتفاوت، محله هايگالري

مدت را اي از يك سفر كوتاهواند براي شهروندان تهراني نمونهتمي
را در خود جـاي  هاي كشورموزهبيشترين كاخاعي كند. تهران تد

موزه گلستان واقع در ميدان پانزده خرداد، يكـي از داده كه كاخ
  آنها است.

گردد ولـي قدمت اين مجموعه تاريخي به زمان صفويه باز مي    
اجار هم در آن اقامت داشتند. كاخ گلسـتان كـه از ارگ ق شاهان

سال قدمت دارد و بسـيار  200تاريخي تهران بر جاي مانده است، 
: ايوان هاي مختلف كاخ عبارت هستند اب و ديدني است. بخشجذ

ر سـالم، تـاالر آيينـه، تـاالر خلوت كريمخاني، تاال تخت مرمر،
العماره، ، كـاخ شـمسبرليان، عمارت خوابگـاه خانه، تاالرسفره

عمارت بادگير، تاالر الماس، كاخ ابيض و چادرخانه. نگارخانه هم 
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بخشي از حوضخانه طبقه زيرين تاالر سالم است كه براي ارائه آثار 
  نقاشي هنرمندان ايران در دوره قاجار اختصاص يافته بود.

هاي مختلـف، از قطعه مرمر در انـدازه 65مرمر با ايوان تخت    
 شود. اگـر نقاشـي مشـهورهاي كاخ گلستان محسوب مييديدن

با تمام جزئيات آن ترسيم كـرده  الملك را كه از تاالر آيينهكمال
الملـك در بـين نقاشـان يابيد كه چرا كمالمشاهده كنيد، درمي

گلسـتان بـه كاخ تا اين حد معروف شده است. مجموعـه ايراني
هر، زيبايي و جاذبـه تنهايي به اندازه همه اماكن گردشگري يك ش

با گردش در اين مجموعه، فرصت ديـدار از تـاالر  تاريخي دارد.
بـراي  شاهالدينناصرن تاالر در زمان يافت. اي عاج را هم خواهيد

  گرفت.نگهداري هداياي خارجي مورد استفاده قرار مي

بسيار جذاب و شبيه بـه بناهـاي  تزيينات گچبري و نقاشي تاالر،    
از بناهاي زيباي اين مجموعه اسـت  ست. كاخ ابيض،دوره زنديه ا

  كه در زمان قاجار با الهام از بناهاي اروپايي آن عصر ساخته شد.

هايي از ايي دو طبقه و در بر گيرنده صـحنهموزه مردم شناسي، بن
زندگي واقعي و آداب و رسوم مردم گذشته است. در ضلع شرقي 

العماره سوم به شـمسطبقه مون، عمارتي پنجمجموعه كاخ گلستا
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صورت دو برج مجـزا از به واقع شده كه طبقات چهارم و پنجم آن
  هم است.

وقايع تاريخي زيادي در كاخ گلستان اتفاق افتـاده از جملـه:     
احمدشـاه، و  شاهالدينمظفر قاجار از جملهدشاهان اپتاجگذاري 

 و تاجگذاري رضا هجري قمري 1324گشايش مجلس اول در سال 

  مدرضا پهلوي.و مح

  »سوگل رام«

  تاريخچه عصاي سپيد

فرانـك «گذاري به عصـاي سـپيد در آمريكـا، در تداوم ارزش
را امضا كرد تا از مـاه اي ايالت ميشيگان، اليحه فرماندار »مورفي

به قـانون تبـديل  »شوردونالد«ميالدي، اليحه  1937مارس سال 
هـاي انجمن ميالدي، 1960ها بعد يعني در اوايل دهه شود. سال
پيشنهاد ديده بينايي رسان به افراد آسيبخدمات مؤسسات دولتي و
 »هـوور«كه  »امنيت عصاي سپيد روز«عنوان اكتبر به 15روز  ،دادند

ها و پس از پيگيري تصويب شود. نامگذاري و آن را انتخاب كرده بود،
 ريك تصميم مشترك د 1964اكتبر 16در  دار، نهايتاًهاي دامنهكمپين

يد در هـر ـاي سپــروز امنيت عصتمام اياالت متحده گرفته شد تا 
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اكتبر ثبت و در قـانون كشـور لحـاظ شـود. مجلـس  15سال، 
اي جمهور آمريكـا جلسـهدر محل اقامت رئيس گان و سناايندنم

كه همه ساله مراسـمي در ايـن روز، در  برگزار و تصويب كردند
  سراسر كشور اجرا شود.

اولــين  »لينـدون جانسـون«ت ايـن قــانون، در رونــد تثبيـ    
جمهور آمريكا بود كه اين روز را به رسـميت شـناخت. در رئيس

جمهوري، اين روز نماد نابينايي معرفي شد. جانسون اعالميه رئيس
دليل علوليت بينـايي را بـههمچنين افراد داراي م در اين اعالميه

ن وقار و خود ها در كسب استقالل و عزم راسخ آنان، داشتپيگيري
اتكايي تحسين كرد. اين اعالميه از توسعه كاربرد عصاي سپيد ابراز 

امروز عصاي سپيد در جامعه ما تبديل به «خرسندي كرد و افزود: 
تردد آسان، رضايتمندي و  الگويي براي ارائه توانمندي فرد نابينا،

استقالل ايشان شده است. از سال  تعيين موقعيت فرد نابينا در جهت
و  جمهوري آمريكا، اين روز را تكـريم رؤسايتا كنون همه  1964

  اند.بر حقوق نابينايان تأكيد كرده
  »ابراهيم كرباليي«
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  داروهاي خواب كننده

يـا هيپنوتيـك ناميـده  آوربعضي داروها كه داروهـاي خـواب
روي سيستم عصـبي، مـا را  سست كننده شوند، با ايجاد اثريمي

كنند كه ايـن عمل مي ي بخشي از مغز ماكنند. آنها روخواب مي
كند. اين داروها از نظر بخش، دوره خواب و بيداري را كنترل مي

سـالمتي، بـين  مقدار مصرف مورد نياز، مدت عمل آنها و ميزان
  مقدار مصرف مفيد و خطرناك آنها بسيار متفاوتند.

ا ش تاثر بعضي از اين داروها مثل فنوباربيتون يا لومينال، بين ش    
 تـا شـخص راده ساعت است و استفاده دائمي از آنها ممكن است 

يي مثـل هـااثـر دارو آلود كند.از مصرف دارو، خواب روز بعد
اثـر  وسومريل حدود پنج تا شش ساعت  بوتوباربيتون يا آميتال و

و  اسـت بين دو تا سـه سـاعتدارويي مثل پنتوباربيتون يا نبوتال 
عنوان مثل تيوپنتون يا پنتوتال بـه ثر،اكوتاه  دهالعاداروهاي فوق

شـوند. كار برده ميبه مقدم بر داروهاي بيهوش كننده داروهاي
يد فقط زير آور داشته باشند و باتوانند اثرات زياناين داروها مي

  نظر پزشك مصرف شوند.

  »محمد شمس«
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  مصرف سير و كاهش سرطان

تواند از تشكيل دهد كه تركيبات مفيد در سير ميتحقيقات نشان مي
كه اين اثربخشـي بـر روي  مواد سرطانزا در بدن جلوگيري كند

ميلز از دانشـگاه وده بيشتر است. تحقيقات دكتـر جـانمعده و ر
طور مرتب از سير كساني كه به ،دهدپنسيلوانيا در آمريكا نشان مي

بر شوند. كنند، كمتر به سرطان معده و روده مبتال مياستفاده مي
گرم معادل دو تا پـنج قطعـه  18تحقيق، مصرف پنج تا  اساس اين

كوچك از سير خام يا پخته در هفته براي پيشگيري از سرطان مؤثر 
  است.

مصرف سير براي سالمت قلب نيز مفيد است. تركيبات موجود در     
ويژه كلسترول بد را كاهش تواند ميزان كلسترول خون بهسير مي

ها جلـوگيري خته خون در شـريانيبات از تشكيل لدهد. اين ترك
بر اساس نتايج ايـن  د.دهند و خطر سكته قلبي را كاهش ميكمي

از تركيبات مفيد اين  تحقيق، مصرف سير تازه، بهترين راه استفاده
  شود.محسوب مي گياه
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  غلبه بر زوال عقل

ــز مراقبت ــان در مرك ــاني محقق ــاي درم ــانتر داون«ه در  »ه
ر يك برنامه جديد، تمرينات بدني روي شاير در انگلستان دكمبريج

 توانسـتكـه  زوال عقل ارائه دادند داراي به بيماران صندلي را

 »عشـق حركـت«آنها را بهبود بخشد. اين برنامـه روند زندگي 

طرفه است. عدم صلي آن، عدم تقارن دوناميده شده كه ويژگي ا
تقارن دوطرفه يعني قسمت راست مغز، حركت قسمت چپ بدن را 

عكس. با اين تمرين كه هر قسمت بـدن، يـك الكند و برل ميكنت
كند، هر نيمه مغز بايد حركت متفاوت از قسمت ديگر را كنترل مي
  جداگانه اطالعاتي متفاوت را پردازش كند.

درماني ژاپن انجـام و  هايتبمراق تمرينات مشابهي در مراكز    
از اين روش توسط مؤسسه ژيمناستيك بريتانيا بازسازي شده است. 

 هاي عملكرد آنها اسـتفادهبهبود قوه ادراك افراد و تواناييبراي 

كار، نوعي تمرين مغـز اسـت و توان گفت كه اينشده است و مي
كار تري بـهاي انجام كارهاي پيچيدهكند مغز افراد را برسعي مي

ساله مبتال به زوال عقل است كه به گفتـه  94تايزل مادري  بگيرد.
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ن جلسات تمريني، در زندگي ايشان بهبـودي ايجـاد دخترش، اي
تواند خودش غذا بخورد، به تنهايي كرده است و تايزل اكنون مي

  كاغذ و قلم را بردارد و بنويسد.

شـود. هاي مغزي ايجاد ميسلول زوال عقل، بر اثر از بين رفتن    
هاي مغـزي را تواند سلولتمريناتي كه از آن سخن گفته شد، نمي

گويند اين تمرينات كمـك ازي كند اما برخي دانشمندان ميبازس
، ارتباط جديد ايجاد در مغز ماندهباقيهاي سالم كند بين سلولمي

 باراي يكتهتوان انتظار داشت اگر كسي هفاي كه ميگونهشود به

اين تمرينات را انجام دهد، بعد از سه مـاه تغييراتـي در رونـد 
تواننـد نـام تحت اين تمـرين مي ادبهبودي او مشاهده شود. افر

خاطر بسپارند. نتايج ياد شـده فقـط از گـروه پرستار خود را به
دست آمده اما جاي اميـدواري در تمرينات آزمايشي به كوچكي

از اين تمرينـات  است كه افراد بيشتري از مبتاليان به زوال عقل،
  مند شوند.بهره

  »ماهنامه پيام تجربه«

  بادام

  د، فسفر، ـاي، قندهـن، صمغ، مواد سفيـداراي روغرين بادام شي
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و سديم است. شيره بادام  آهك، منيزيم، گوگرد، پتاسيم، آهن، كلر
همراه شكر، سرفه شديد را برطرف و حنجره را نرم و باز  به شيرين

هـا پهلو مفيـد اسـت و از خونريزيسـينهكند و براي آسم و مي
، سوزش ادرار را از بـين كند. خوردن بادام شيرينجلوگيري مي

براي افزا و مصرف آن كننده خون، شيرافع سودا، قلياييد ،بردمي
هاي اعصاب، ها سودمند است: ناراحتيافراد مبتال به اين ناراحتي
ها، حصبه، روده اب روده بزرگ، زخمالتهاب دستگاه گوارش، الته

  برونشيت، سرفه، سكته، ناراحتي قلبي، الغري و اوره.

راه كتيرا و شكر موجـب درمـان مصرف روغن بادام شيرين هم    
شود و بـه ها ميروده خشك، باز شدن صدا و نرم شدن هايسرفه

تنهايي براي مشكالت سختي ادرار، قولنج، دلپيچه، سنگ كليـه و 
هاي شـيميايي خوابي و رفع عـوارض مسـهلد، بيدرمثانه، دل

  سودمند است.

هاي به آسم، طحال، ضعف چشم، جوش بادام تلخ براي مبتاليان    
 مك، لك سياه،ولب، كك ركت مزمن، انسداد كبد و طحال، يرقان،

بادام تلخ از نظر دارويي، ارزش  درد كليه مفيد است. و ورم سينه
نام آب اي بهزيرا از آن، ماده بيشتري نسبت به بادام شيرين دارد
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و احساس خفگي شود كه در درمان سرفه، تهوع بادام تلخ تهيه مي
  كاربرد دارد.

: هنگام مصرف بادام دقت كنيد كه كهنه و فاسد نباشد زيرا مضرات

بـروز  اشتهايي، استفراغ، غش وبي مغز بادام كهنه و فاسد موجب
هـا اسـتفراغ كـردن و ود. درمان ايـن ناراحتيشافسردگي مي

روي در مصـرف بـادام هاي تـرش اسـت. زيـادهميوه خوردن
است. افراد چاق و مبـتال  براي معده مضر كوبيده خصوص بادامبه

هاضمه و ناراحتي معده و افـراد داراي سوء خون، ديابت،به فشار
روي در روي كنند. زيادهدر مصرف بادام زياده روده ضعيف نبايد

مصرف بادام تلخ، اثر سمي دارد و موجب ناراحتي روده و استفراغ 
  اين خوراكي نيستند. از به مصرفشود. زنان باردار نيز مجمي

  »كاظم كياني«

  هاي گُليتوصيه

هاي گي، آب سرد ندهيد زيرا براي ريشـههرگز به گياهان خان* 
  ي آنها از آب ولرم استفاده كنيد.آنها مضر است! برا

  تميز كنيد. هاي گياهان را هر هفته با دستمال نمداربرگ* 

  مي سركه آب آنها ك ها، درلـر گـر شدن عمـتيـبراي طوالن* 
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  طبيعي بريزيد.

هاي طبيعـي چيـده توانيد گلمو مي هاياسپريبا استفاده از * 
كه شكل و حالت و رنگ آنها تغيير نكند  شده را طوري خشك كنيد

  و ثابت بماند.

هاي چيده شده تازه بمانند، ساقه آنها را با د گلخواهياگر مي* 
  قرار دهيد. روزنامه خيس بپوشانيد و در يخچال

هـاي شـما عمر گل ،سكه مسي بيندازيد اگر در ته گلدان، يك *
در آب گلـدان، شود و حل كردن يك قرص آسـپرين زيادتر مي

  شود.هاي گلدان ميباعث دوام بيشتر گل

اگر يك تكه زغال در  ،شودبعد از چند روز، آب گلدان بدبو مي* 
  كند.آب گلدان بيندازيد، از بوي بد آن جلوگيري مي

تـر و تـازه و  هـاهاي شما تا آمدن ميهمانگل خواهيدياگر م* 
شاداب بماند، در انتهاي ساقه آنها دسـتمال مرطـوبي ببنديـد و 

  درون يخچال بگذاريد.

ها مهربان باشيد و هنگام دسته كردن، آنها را محكم به هم با گل* 
  كند.نپيچيد زيرا شدت عمل در اين مورد، عمر گل را كوتاه مي
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كـار يد و هنگام چيدن گل از ساقه، اينا را بلند بگيرهشاخه گل* 
  را به آرامي و تا حد امكان به وسيله قيچي مخصوص انجام دهيد.

  »فرح كاللي مقدم«

  خوش خنده

  :محمـود و جعفـر، تقـي را جواد، بگو ببينم اگر بگوييم «معلم
آقا اجازه! ايـن «جواد:  »اي است؟اين جمله، چطور جمله ؛زدند

  »ست چون دو نفر ريختند سر يك نفر!مردي اجمله، نا

  :افتم!بينم، ياد احمد ميمحمود، من هر وقت تو را مي«سعيد« 

درسـت «سعيد:  »لي من با احمد هيچ شباهتي ندارم!و«محمود: 
تومان به من هزارريد ولي هر دوي شما دهاست شباهت ظاهري ندا

  »بدهكار هستيد.

  :ه در ايران تشـكيل شـد، چـه ك ايايرج، اولين سلسله«معلم
  »آقا اجازه، سلسله جبال البرز!«ايرج: »اي بود؟سلسله

  :دومـي:  »زنـد.پدرم هميشه موقع كار كردن سوت مي«اولي
نه، خيلي هـم «اولي:  »لوم است آدم شوخ و زنده دلي است!مع«

  »مأمور راهنمايي و رانندگي است. پدرم جدي است!
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  :گويد پدرِ پدرِ پدرِ پـدربزرگ من دوستي دارم كه مي«اولي
دروغ  اين غير ممكن است، حتماً«دومي:  »خودش را ديده است!

  »گيرد!فقط زبانش مي ؛گويدنه، دروغ نمي«اولي:  »گويد.مي

 ،روي هـم قـرار روبه دو اتومبيل در يك خيابان تنگ و باريك
كدام حاضر نشدند عقب بروند. راننده اولي بـراي گرفتند و هيچ

كه نشان بدهد خيال عقب رفتن ندارد، شروع كرد به خوانـدن اين
مبيـل روزنامه. در اين هنگام راننده دومي سرش را از پنجره اتو

جدولش را بدهيد من حـل  زحمتآقا، بي«بيرون آورد و گفت: 
  »كنم!

 ليد در مؤسسـه پس شما ماي«دير مؤسسه به متقاضي كار گفت: م
شما ضامن هم «مدير:  »له، البته.ب«متقاضي:  »ما مشغول كار شويد؟

 »آيد!مي ولي دو ماه و ده روز ديگر بله، البته«متقاضي:  »داريد؟

دزدي نه قربـان، «متقاضي:  »سفر هستند؟ در پس ضامن شما«مدير: 
  »شود!كرده بردنش زندان، تا دو ماه و ده روز ديگر آزاد مي

  :يشه به راه اي گمراه! اي كه هم«قاضي در دادگاه به متهم گفت
متهم با شـرمندگي  »اي؟روي! در راه راست چه بدي ديدهكج مي

  »يك پليس گردن كلفت را!«گفت: 
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  اطالعيه

گرامي كه خواهان دريافت تقويم سال آينده هستند، اين مشتركان
موضوع را در قالب پيام به دفتر ماهنامه اطالع دهند. با توجه بـه 

زودي به اطـالع ه تقويم بهگراني شديد كاغذ در سال جاري، هزين
 رسد. دوستان عزيز مي




