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  آفرينياوران مهر

با  سالي كه در آخرين ماه آن قرار داريم، در ساعاتي آغاز شد كه
بـا  ك شـده بـود ورّن و متبـيّمز (ع)مهر و باصالبت علي نام پر

مـاه -ب رجـمقـارن مـاه  رسـد كـهروزهايي بـه پايـان مي
يم كه يكي از اين، بايد به خود ببالبنابر ؛است -(ع)علياميرمؤمنان

 ر به نور علوي است. اگـروّمن مان از صدر تا ذيل،زندگي هايسال

رت، هيبت، شكوه و عظمـت با قد همواره در ذهن ما (ع)نام علي
ــت ــراه اس ــاطر نمي ؛هم ــدربزرگاز خ ــه پ ــريم ك ها و ب

هاي شنيدني را از دكي، بارها قصهدر دوران كو هايمانمادربزرگ
يتيمـان  مسـكينان و پـدر سـتگيرهاي ديجوانمرد ها ومهرباني

نبـرد بـا  هايعرب، در ميداناگر شيرخدا و شاه ن گفتند.مابراي
و  اهل باطل، هيچ هماورد و حريفي نداشت اما در برابر ضـعيفان

ز ادعا و براي كودكان محروم، پدري دلسومستمندان، خادمي بي
  شتني بود.ست داود بازييك هم و

 مان در مكتب علوي افتخار كـرديم، بـاسالي كه به شيعه بودن    

پـاييز و زمسـتان آن بـا  سيلي ويرانگر در نوروز آغـاز شـد و
سابقه، عده زيادي از بي هاي فراواني از سيل گرفته تا برفمصيبت
ن اراتاكنـون كـه مـ خسته و رنج ديده كرد.صبور را دل ايرانيان
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هر كـس  جاي ايران در جريان است ودر جاي خريدهاي شب عيد
اش اد ماندني را براي خود و خانوادهبه ي كوشد نوروزي شاد ومي

رقم بزند، گروهي از ساكنان سرزمين مهرباني، حتـي سـرپناهي 
ان در اختيـار مناسب و شايسته براي محفوظ ماندن از سرما و بار

دردي و دوستي، جوانمردي، هـمسانهاي انندارند. اكنون كالس
كنـد و پذيري در مدرسه علـوي، آزمـون برگـزار ميمسئوليت

  طلبد.شاگرداني كوشا و حاضر در صحنه را مي

كه در  وطنانهماين ميدان! ماييم و بسياري از اينك اين گوي و     
ادي آستانه سال نو، غمي سنگين از سال كهنه را در دل دارند و ش

هاي دردمند آنان باز كنـد. اي به دلنتوانسته روزنه عيد و نوروز،
دوسـتي و ايثـار، رايج بين ساكنان سـرزمين نوع اگر طبق سنت

دست هم دهيم و خود را عضوي فعال و كوشا از خـانواده دردست
ها هر قدر هـم يران بدانيم، بار مشكالت و مصيبتبزرگ و دلگرم ا

هاي پوالدين مـا بر ارادهتواند براباشد، نميفرسا طاقتسنگين و 
افتد كاهي بر زمين مير پَ پارسيان غيرتمند دوام بياورد و همچون

هاي همه شود. دلآفرين محو ميهاي محكم ياوران مهرگامو زير 
  د! تش مهر و ايثار گرم بابا آ به نور ايمان و اميد روشن و ايرانيان،

  »سپيدار«
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  يمّقرآن و پيامبر ا

ي اسـت. مّـقرآن، نزول آن بـر پيـامبر ا اعجازجنبه ديگري از 
كند به صراحت بيان مي كريم، اين مطلب را در آيات متعددقرآن

ي و درس نخوانده است. خود آن حضـرت نيـز مّ، ا(ص)كه محمد
در ميـان آنـان  اين امر را در برابر اقوام و خويشاوندان خود كه

 سـواديبو  يمّـد، اعالم كرد و آياتي را كه بـر اپرورش يافته بو

د، براي آنان خواند. حتي يك تن از آنان ايـن بودنش داللت دار
 مطلب را انكار نكرد و اين خود دليل روشني بـر صـدق ادعـاي

كتابي  ؛سواد نداشت (ص)خدااست. با اينكه رسول (ص)خدارسول
قلي و دقايق علمـي و فلسـفي اسـت آورد كه سرشار از معارف ع

مندان را به خود جلب و متفكران طوري كه افكار فالسفه و دانشبه
است و اين برتري قرآن  شرق و غرب عالم را مبهوت و متحير كرده

به نوبه خـود،  امر ها تا قيامت ادامه خواهد داشت و اينبر انديشه
  هاي اعجاز قرآن مجيد است.ترين جنبهاز بزرگ

: قرآن، سند موجوديت اسـالم و دليـل شبهه تحريف در قرآن
بوت است و بايد همواره محفوظ بمانـد. هرگونـه صحت ن استوار

اسـالم كـه چنـين  احتمال دستبرد به قرآن، يعني تزلزل اساس
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احتمالي بر خالف ضرورت عقل و دين است. قرآني كه در دسـت 
بـا  ؛ده و همين امر دليل اعجاز آن استمسلمانان است، تضمين ش

يوسـته اين وجود، شبهه تحريف قرآن، از ديرزمان مطرح بوده و پ
  مورد انكار از سوي علماي بزرگ اسالم بوده است.

به معني كناره، گرفتـه  »حرف«: تحريف از ريشه تحريف در لغت
شده است. تحريف كالم يعني كناره زدن از مسـير طبيعـي آن. 
مسير طبيعي الفاظ و عبارات، همان افاده معاني حقيقـي و مـراد 

ي، تحريـف رخ واقعي آنهاست و در صورت انحراف از آن معـان
ردن تفسير كـ«اند: ريف كالم را چنين وصف كردهدهد لذا تحمي

ون ساختن كـالم و يعني دگرگ »آن بر خالف آنچه ظاهر آن است
گونه تحريف را تحريف معنـوي اين سوي ديگر.برگرداندن آن به

گويند. در قرآن هر جا واژه تحريف آمده، بـه همـين معنـي مي
بـه رأي و  تفسير«معنوي كه همان معنوي) است. تحريف (تحريف

  است، رخ داده است. »برداشت نادرست از قرآن

: تحريف در اصطالح، به هفت معنـي آمـده تحريف در اصطالح
  شود:به چند مورد آن اشاره مي است كه

   گونه برداشتنـو تفسير): اي الف: تحريف معنوي (تحريف در معنا
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شـود. محسـوب مي بـه رأي غير مستند از قرآن، باطل و تفسير
طبق دلخواه خود تفسير  هركه قرآن را صرفاً«فرمودند:  (ص)پيامبر

  »جايگاه خود را در آتش مشخص كند. كند، بايد

  به چند صورت، قابل تصور است. ب: تحريف لفظي: اين تحريف

خود يك از قبايل عرب، لهجه مخصوص به اختالف در لهجه: هر .1
كردنـد امـا رآن را تـالوت ميداشتند و بر خالف لهجه قريش، ق

  قرآن به لهجه قريش نازل شده بود.

لفظـي از قـرآن را برداشـته و  تبديل كلمات: به اين معنا كه .2
  مترادف آن را جايگزين كنند.

  مطلبي شامل سوره، آيه، جمله يا كلمه به قرآن افزوده شود. .3

اند كه محتواي قرآن، بيش كاستن از قرآن: برخي گمان كرده.4
 اًاندازه قرآن موجود، بوده است يا به جهت سهو و اشتباه يا عمد از

بحث در باره مسئله تحريـف  چيزي از آن كاسته شده است. بيشتر
دليل از قرآن چيزي كم شده يا خير! به زمينه است كه آيا در همين

ه كاسـتن از شيعه، شـبه برخي روايات اهل سنت و نيز رواياتي از
ولي اين امر مورد اجمـاع امـت  ،ه استپيش آمد محتواي قرآن

  است كه هرگز بر قرآن چيزي افزوده نشده است.
  »گردآوري، دكتر مريم گوهري«
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  عنايتنور علي گشته

  اركان حرم راست به سر شور واليت

  ها همه گشتند به توحيد، هدايتبت

  ست روايتزمزم به دو صد زمزمه كرده

  كامشب به حرم نور علي گشته عنايت

  كه نه مبدأ بُود آن را نه نهايتنوري 

  كز نور الهي كُند اين نور حكايت

  دماين نور همان است كه پيش ازِگل آ

  تابيد ز حُسن ازلي در دل آدم 

  استحوّ اين نور، فروغ بصر آدم و

  ين نور همان راهبر نوح به درياستا 

  در دل سيناست ي خدالّاين نور، تج

  اين نور عيان، جلوه حق در يد بيضاست

  اين نور همان معجزه فيض مسيحاست

  در طور به موساست اين نور، خطابيست كه

  نهان بود اين نور فروغيست كه در غيب

  در عرش عيان بود اين نور چراغيست كه
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  اي بحر تجليِ ازل، اين گُهر توست

  اي معجزه صنع خدا، اين اثر توست

  اي روح امين، مرشد تو راهبر توست

  توست اي بيت، جمال احد دادگر

  ي آدم پاكيزه سرشت، اين پدر توستا

  اسد، اين پسر توستي بنتفاطمه اي

  مبارك ...يدا بر روي دو دست تو

  مبارك ...اسدا ديدار جمال
  »غالمرضا سازگار«

  گفتند و شنيديم

هاي ديگران را هميشه زيبايي نشانه يك انسان زيبا اين است كه* 
  بيند.مي

ولـي  ؛تا حدي ترسـناك اسـتت بزرگ زندگي، ايجاد تغييرا* 
  تر از آن، حسرت است.ترسناك

عذرخواهي كردن، انسـاني  ؛بخشش، بهترين شكل عشق است* 
  تر، انساني است كه او را ببخشد.طلبد و از آن قويقوي مي

مثـل  فرسايدمي جاري باش! مقاومت تو در برابر زندگي، تو را* 
  سنگ در مسير آب.
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اعتنـا باشـيد! اگـر درست بـود، بيبر انتقادات، اگر نادر برا* 
منصفانه بود، عصباني نشويد! اگر از روي ناداني بود، لبخنـد غير

  عادالنه بود، از آن درس بگيريد. بزنيد!و اگر

طور كـه بايـد، وقتش كه برسد، آن چيز شتاب نكن!براي هيچ* 
  افتد.خودش اتفاق مي

 از شش آيين زندگي: قبل از دعا، ايمان داشـته بـاش! قبـل* 

دست آور! قبل از خرج كردن، به صحبت كردن، گوش كن! قبل از
ش كن! و قبل از مـردن، نوشتن، فكر كن! قبل از تسليم شدن، تال

  زندگي كن!

جايي اخالق بد مثل الستيك پنچر است! تا عوضش نكنيد، راه به* 
  نخواهيد برد.

ا ها نبـودن رها زود! آدمعادت كن و به نبودن ها ديربه بودن* 
  بهتر بلدند!

دهيد، متمركز كنيد! تمام افكار خود را روي كاري كه انجام مي* 
  سوزانند!نمي پرتوهاي خورشيد تا متمركز نشوند،

  ه در كنارش جرأت كني، خودت باشي.دوست واقعي، كسي است ك *

  »گردآوري، ايران پرنده«
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  نسيم نوروز

  بر چهره گل، نسيم نوروز خوش است

  افروز خوش است در صحن چمن روي دل

  ز دي كه گذشت هرچه گويي خوش نيستا

  ي مگو كه امروز خوش استخوش باش و ز د 

  زاري بوده استدر هر دشت كه الله

  ز خون شهرياري بوده است آن الله 

  رويدهر برگ بنفشه كز زمين مي

  بوده است خالي است كه بر رخِ نگاري

  سترخ الله بشُ چون ابر به نوروز،

  جام باده كن عزم درستبرخيز و به  

  اين سبزه كه امروز تماشاگه توست

  از خاك تو برخواهد رُست فردا همه

  شده است ها طربناكساقي گل و سبزه

  اي دگر خاك شده استرياب كه هفتهد

  نوش، گلي بچين كه تا درنگريمِي

  گل خاك شده است و سبزه خاشاك شده است

  »خيام نيشابوري«
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  معجزه باران

ترين روزهاي فصل خشكسالي بود و چند ماهي بود كه يكي از گرم
رنگ باران را نديده بوديم. در آشپزخانه مشغول تهيه ناهار براي 

سـمت جنگـل ام بهپسر شش سـاله خانواده بودم كه ديدم بيلي،
يـك كـودك خردسـال راه  رود. او با آسودگي و آرامـشمي
رد. با داشت كه گويي هدف مهمي دارفت و طوري قدم برمينمي

كرد تكان نخورد. هنوز چند دقيقه از و سعي مي فتردقت راه مي
ناپديد شدنش در جنگل نگذشته بود كه با سرعت به خانه برگشت. 

سـرگرم  ؛داده، ديگر تمام شدهبا اين فكر كه هر كاري انجام مي
هايي قدم درست كردن ساندويچ شدم. لحظاتي بعد، او دوباره با

به خانه  ه سمت جنگل رفت و بار ديگر با عجلهآهسته و با احتياط ب
  كار چند بار تكرار شد.برگشت و در مدت كوتاهي، اين

و او را تعقيب كـردم. دوسـت  انجام، كاسه صبرم لبريز شدسر    
هاي بيلي افتاد كنم. نگاهم به دستفكر كند او را كنترل مي نداشتم

شته بـود. دقـت خود نگه دا كه آنها را به شكل فنجاني، در مقابل
كه شايد بيشـتر از  آبي ؛دآبي كه در دستانش بود نريز كرد تامي

دو يا سه قاشق نبود. هنگامي كه دوباره به جنگل رفت، آهسته بـه 
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هاي درختان با صورت او برخـورد ها و شاخهتيغ او نزديك شدم.
تر از اين بود كه بخواهد منصرف كردند اما هدف او خيلي مهممي

بـا  كنـد،خـم شـدم تـا ببيـنم او چـه مي مي كـهشود. هنگا
  انگيزترين صحنه در طول عمرم مواجه شدم.شگفت

چند آهوي بزرگ در مقابل پسرم ظاهر شدند. بيلي آهسته بـه     
خواست فرياد بكشم و او را از آنجا فراري سمت آنها رفت. دلم مي

را اما از ترس نفسم بند آمده بود. لحظاتي بعد، قوچ بزرگي  بدهم
نزديك شد اما بـه او آسـيبي  ديدم كه به شكل خطرناكي به بيلي

خالق دانا و تواناي هستي  هاي اين قوچ، نشان از مهارتشاخ نزد.
نشست، قـوچ تكـان  داشت. هنگامي كه بيلي دو زانو روي زمين

كـه از  روي زمين افتاده بود و معلـوم بـود آهويينخورد. بچه
آهو بـرد. بچـهنش رنـج ميگرماي شديد هوا و كم شدن آب بد

سرش را با زحمت باال آورد تا آبي را كه در دستان پسـرم بـود، 
  ليس بزند.

وقتي آب تمام شد و بيلي بلند شد تا با عجله به خانه برگـردد،     
من كه پشت يك درخت پنهان شده بودم، او را تعقيب كردم. بيلي 

هاي آب آرام يد، شير آب را كمي باز كرد. قطرهوقتي به خانه رس
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 شروع به چكيدن كردند. او همانجا دوزانو نشسته و منتظر بود تـا

 . ديگر موضوع برايم روشن شده بودهايش پر آب شود. حاالدست

هاي با شلنگ آب در هفتـه گذشـته و صـحبتآب بازي او  پس از
كرده بودم،  جويي در مصرف آب برايشمفصلي كه در باره صرفه

دقيقه طول كشيد تا دستان او پـر از آب  20از من كمك نخواست. 
ست مقابـل او طرف جنگل برگشت، من درشد. وقتي بلند شد و به

پر از اشك شده بـود، فقـط  كه چشمان كوچكشبودم. در حالي
  و به مسير خود ادامه داد. »من آب را هدر ندادم« گفت:

آشپزخانه برداشته بودم بـه او  من هم با يك ديگ كوچك كه از    
او ايستادم و به او اجـازه  ق شدم. هنگامي كه رسيديم، پشتملح

دادم بچه آهو را به تنهايي سيراب كند زيرا ايـن كـار او بـود و 
ول تماشاي زيبـاترين كرد. ايستادم و مشغتمامش مي خودش بايد

از آفريـدگان  يعني تالش براي نجات جان يكي امرويداد زندگي
بـه  افتاد،رتم به زمين مياشك از صو هايخدا شدم. وقتي قطره

گويي همه ساكنان آسمان هم با غرور و افتخار  ،آسمان نگاه كردم
و  گريستند. شايد بعضي بگويند كه اين فقط يك اتفـاق بـودهمي
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 توانم با آنها بحث كنم امـامن نمي چنين معجزاتي وجود ندارند.

 توانم بگويم اين است كه باران رحمت خداونـد،تنها چيزي كه مي

درست مثل كار زيباي پسر كوچكم كه باعث  ؛مزرعه ما را نجات داد
  نجات جان يك آهو شد.

كنـد و او بـا شـما صـحبت مي .: اين شيوه خداوند استنتيجه
حال مستأصل و تنهـا تا به خواهد شما هم با او حرف بزنيد. آيامي
د تا با او صحبت كنيـد. آيـا تـا كس نباشطوري كه هيچ ايدشده
هاست از او خبـري مدت اتفاق افتاده به كسي فكر كنيد كه حالبه

يا تماس تلفني از جانب  بعد از مدت كوتاهي، او را ببينيد نداريد.
اي را العـادهحال پيش آمده كه چيز فوقداشته باشيد. آيا تا به او

كـرده باشـيد، دريافـت كنيـد در  بدون اينكه آن را درخواست
ايد؟ تنهـا خداونـد ه آن را نداشتهانايي پرداخت هزينكه توحالي

مـان و است كـه در قلبا است كه از خواسته قلبي ما خبر دارد و
  حضور دارد.

مشكالت شما بزرگ و سـهمگين توفان به خداوند نگوييد كه چقدر 
  بگوييد كه خداي شما چقدر بزرگ و توانا است. توفاناست. به 

  »اميررضا آرميون«
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  اندر حكايت بدخوابي

: اگر مشكالت تنفسي مانع خواب شـما خور روشن كنيددستگاه ب
كم تان استفاده كنيد. دستاه بخور در اتاق خوابشود، از دستگمي
ساعت قبل از خواب، دستگاه را روشن كنيد و درِ اتاق را محكم يك

بعد به رختخـواب برويـد و در  ببنديد تا بخار در اتاق پخش شود.
  طول شب هم در را بسته نگه داريد.

تن در معرض نور آفتاب به مدت : قرار گرفشروع مجدد كار بدن
ضروري است. اگر بـراي  ساعت، براي تنظيم ساعت بيولوژيكينيم

شويد، يا پرواز طـوالني پرستاري از بچه در ساعات شب بيدار مي
 ،ايدساعات نيمه شب از خواب بيدار شدهيا به هر دليل در  و داريد

كند. صبح شروع مي ار خود را دوبارهتان كساعت بيولوژيكي بدن
  بخوابيد. تر، راحتجلوي نور آفتاب باشيد تا بعد از غروب آفتاب

ناه، بايـد خـوابي گبي : يك انسانگناه هستيدبي وانمود كنيد
كننـد. خوابي كه بقيه فقـط تصـورش را مي ؛راحت داشته باشد

ماني را ز ؛كشيد، پاكي خود را به ياد آوريدطور كه دراز ميهمان
ها هــا و مســئوليتدر زنــدگي خوشــبين بــوده و از مهلت كــه
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حسـاس ل شـما آن ايّازه دهيد كه امشب قوه تخاج ايد.نهراسيده
  آرامش را دوباره تجربه كند.

مات محدودي در زنـدگي وجـود اقدا :به بدن خود لطف كنيد
و شـما  كل بدن، اثري آرامبخش داشته باشد دارد كه مانند ماساژ

خود را ماساژ دهيد  تا حد ممكن، بدن الت خواب فرو ببرد.را به ح
روحيـه  كار همان قدر كه براي خواب مفيد است، درو بدانيد اين

  شما نيز اثر مثبت دارد.

اي كـه : فرمول تضـمين شـدهفرمولي براي يك خواب راحت
ست: در رختخوابي اين ا آورد،تان به همراه ميبراي خواب راحت

خوابي زيبا و زير نـور چـراغ  هاي زيبا، با لباسزيبا، زير ملحفه
  زيبا بخوابيد. هايخواب

  »سپيده خليلي«

  فروشبادكنك

هـاي خـود را فروشي در يك زمين بـازي، بادكنكمرد بادكنك
ديد فروش چنداني ندارد، چند بادكنك فروخت. زماني كه ميمي
گرد او رفتند، عده زيادي ها كه به هوا ميكرد. بادكنكرها مي را

شد. روزي ابتدا اش سكه ميزدند و دوباره كار و كاسبيحلقه مي
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در آخر هم يك بادكنك  يك بادكنك سفيد، بعد يك بادكنك آبي و
سبز را به هوا فرستاد. بعد از مدتي، پسركي كه شاهد اين مـاجرا 

آقا! اگر يـك «بادكنك فروش را كشيد و پرسيد:  بود، آستين كت
فروش بادكنك »رود؟كنيد، باز هم به هوا ميرها  بادكنك سياه را
داخـل  پسرم! آن چيزي كـه«نداخت و گفت: بچه انگاهي به پسر

  »شان!شود نه رنگاست، باعث هوا رفتن آنها ميها بادكنك

كسي هستيم، تـا چـه حـد تحصـيل  : اينكه ما چهاصل موفقيت
يـك شناسـيم، هيچچقدر پول داريم و چه كساني را مي ايم،كرده

در زندگي نيستند. عوامل خارجي، تعيين كننـده  امل پيروزي ماع
ها قـرار دارد، آنچه در درون مغز ما انسان موفقيت ما نيست بلكه

هـاي يت ما در زندگي است زيرا تواناييتعيين كننده ميزان موفق
العاده زيادي در درون خود داريم. ما بيشـتر مواقـع بالقوه فوق

توانيم محيط خارجي و اتفاقات پيرامون خود را تغيير دهيم اما نمي
توانيم خودمان را تغيير دهيم تا بر جهان خارج تأثيرگذار باشيم مي

  و تغييرش دهيم.
  »مرجان توكلي«
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  برد!آورده را باد ميباد

لقمان، مردي امين، درستكار، پرهيزكار و راستگو بود. او مردم را 
قدم بـود و مثـل پـدري وزش آنان پيشكرد و در آمنصيحت مي

كـرد. راهنمـايي مي مهربان، مردم را به راه راست و اخالق نيك
از چه راه بـه حكمـت و دانـش «او پرسيدند:  وقتي فرشتگان از

  »از طريق راستي و امانتداري!«گفت:  »رسيدي؟

دينار قرض گرفت. در دل قصد  هزارروزي مردي از لقمان، يك    
دهد. ناگهان باد تنـدي وزيـد و را به لقمان پس ن كرد كه آن پول

باد آنها را برد. او بار ديگـر  ها از دست مرد به زمين ريخت وپول
بار بـا خـود قرض گرفت. اين نزد لقمان آمد و هزار دينار ديگر

آن پـول  »بـرم.اگر سود كردم، سودش را نزد لقمان مي«گفت: 
سـودها را نـزد  رآوري داشت. مرد بـدهكابرايش سه برابر سود

آنچه «لقمان گفت:  »اين پول متعلق به توست.«لقمان برد و گفت: 
هـا را بـا ده بود، باد هم برد! چون ايـن پولرا كه باد برايت آور

  »سود زيادي هم بردي!،  زحمت به كار بستي تالش و
  »علي صالحي«
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  محبت پرنده

ديـد  د. در راهگذشت تا به مدينه بروروزي شخصي از بياباني مي
گذاشـت و بـراي آوردن غـذا  هايش را در النهاي بچهكه پرنده

ا از النه درآورد ها ر. مرد كنار النه پرنده رفت، جوجهبيرون رفت
 »بـرم.مي (ص)عنوان هديه نزد پيامبرها را بهاين«و با خود گفت: 

كـه برد در حالي (ص)ها را نزد پيامبروقتي به مدينه رسيد، جوجه
  حضور داشتند. (ص)ب، نزد پيامبرجمعي از اصحا

آنكـه از مـردم ، بيپرنـده مـادر ناگهان همه حاضران ديدند    
اخت. معلـوم هايش اندآمد و خودش را روي جوجه ؛وحشت كند

هايش آمده دنبال آن شخص به هواي جوجهشد كه پرنده مادر، به
قدري زياد بـوده كـه بـدون محبت و عالقه او به فرزندانش به و

هاي زباني، جوجـهها، با زبان بينزديك شدن به انسان ازوحشت 
به حاضران رو كردند و فرمودنـد:  (ص)پيامبر خواهد.خود را مي

بدانيد خـدا  ،هايش درك كرديداين محبت مادر را نسبت به بچه«
  »محبت و عالقه دارد. هزار برابر اين محبت، نسبت به بندگانش

  اي خداوند اي قديم، احسان تو

  وـدانم وانكه نه، هم آنِ ت آنكه

  »صابر قاسمي«
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  ادب عيادت

انسان كه اجتماعي آفريده شده و موجودي كه گل سرسبد خلقت 
خود را ببيند و نسبت به  تواند گرفتاري و بيماري همنوعاست، نمي

ها، با همزيستي سالم انسان هايبي تفاوت باشد. يكي از نشانه آن
تـوان ادعـاي همـدلي و خبر شدن از حال همديگر اسـت. نمي

اي يا قوم و خويشي بيمار نوعي كرد ولي وقتي دوستي، همسايههم
تفاوتي اين بي ماعياجتو  شد، به عيادت او نرفت. نه قوانين بشري

  نه قوانين شرعي با آن موافق است. پسندد ورا مي

از اصول اساسي معاشرت سـالم  اين، رفتن به عيادت بيماربنابر    
توانـد اثـرات عميـق اداش اخروي دارد و هـم مياست كه هم پ

عاطفي هم براي فرد بيمار و هم براي شخص عيادت كننده داشـته 
ها را جـويي از بيمـاران، صـميميت و پيونـددل باشد. عيادت و
به بيمار و خانواده، بسـتگان و پرسـتارانش  بخشد واستحكام مي

آن كمك براي گذر از دوره سخت بيماري و دوران نقاحت پس از 
  كند.قابل توجهي مي

 اين نكات را رعايت هنگام عيادت از بيمار، افراد عيادت كننده بايد

  كنند:
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: شايسـته اسـت پـيش از گرفتن اجازه از بيمار براي عيـادت

اطمينان حاصل كنيم كه شخص بيمار اجازه اين مالقات را  عيادت،
ان را شگان هنگام عيادت، دعاهاي خالصانهدهد. مالقات كنندمي

  يرا هر كس دعايي اجابت شده دارد.ز نثار كنند

 : عيادت بيمار، محبوب خداسـت و از نظـرعيادت مستحب است

دين اسالم، مستحب است. در روايت وارد شده كه هر كس مريضي 
را عيادت كند، هفتاد هزار فرشته او را مشايعت و برايش اسـتغفار 

  كنند تا به منزلش باز گردد.مي

خسته و ناراحت : يعني بيمار از مالقات، ر ممكن باشدمالقات بيما
قدري شديد و همراه درد است كه بيمار ها بهنشود. بعضي بيماري

پي ممكن است درهاي پيراحتي صحبت كند. مالقاتتواند بهنمي
  باعث ناراحتي و خستگي بيمار شود.

: اگر بيماري فـردي مسـري باشـد، بايـد بيماري مسري نباشد
و آنان از عيـادت  و موضوع را به عيادت كنندگان اطالعبستگان ا

  خودداري كنند.

  خن گفتن با او پرهيز شود ـمالقات بيمار بايد كوتاه و از زياد س* 
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صحبت كـردن بـا مگر اينكه خود بيمار درخواست زياد ماندن و 
  كسي را داشته باشد.

در موقع عيادت، افراد براي ابراز احساس همدردي، هدايايي * 
ها گل برند ولي بايد توجه كردمثل گل، شيريني و ميوه با خود مي

 بدون عطر باشد تا موجب اذيت بيمار يا سـاير حاضـران نشـود.

  پزشك بيمار باشد. ني و ميوه هم نبايد مغاير دستورآوردن شيري

تان، راه رفـتن در راهروهـا و بوق زدن در اطـراف بيمارسـ* 
رسر و صدا، صحبت كـردن بـا هاي پهاي بيمارستان با كفشاتاق

به هيچ وجـه بـا  صداي بلند در اطراف بيمار، اقداماتي است كه
  اقدام پسنديده عيادت از بيمار، مناسبت ندارد.

قيمت نباشد كـه خيلي گران بريد،اگر هدايايي براي بيمار مي* 
آن، بـه  انربـج خود شما ايجاد زحمت كند و هم فكـر هم براي

  نش آسيب بزند.روحيه بيمار و اطرافيا

بار به عيادت او در منزل بستري است، هر سه روز يكاگر بيمار * 
 هاي مكرر قرار نگيرند وخانواده بيمار در تنگناي پذيراييبرويد تا 

اش هي بهتر است كه بيمار با خـانوادهخسته و فرسوده نشوند. گا
  و  ان را داشته باشندـبيمارشتنها باشند تا خانواده امكان خدمت به 



 
23

  هاي سنگين هم بر آنان تحميل نشود.هزينه

عيادت از بيمار را براي خود وظيفه بدانيـد و بـدون منـت و * 
  جا آوريد.اش، اين عمل انساني را بهاز او و خانواده داشتيچشم

  »خسرو اميرحسيني«

  سپيدتاريخچه عصاي

سپيد، از دكتر ناول پري ساله در روز جهاني عصايدر كشور ما همه
مـيالدي، روز  1928مكارش ياكوب استنبروك كـه در سـال ه و

شود امـا حقـايق سپيد را اعالم كردند، صحبت ميجهاني عصاي
كنيم بخشي از بسياري در اين تاريخچه مغفول مانده كه تالش مي

  آن را بيان كنيم.

سپيد و روز مربوط به آن اولين فردي كه مدعي شد خالق عصاي    
در شـهر بريسـتول عكاسـي  نگليسي بود كها »جيمز بيگز«است، 
كرد و شناختي از نابينا و نابينايي نداشـت. او در تاريكخانـه مي

تا در چاپ و ظهـور  كردعكاسي خود مواد شيميايي را تركيب مي
در همان تاريكخانه،  ايآن استفاده كند. وي بر اثر حادثهعكس از 

ك و ادامـه دچار آسيب شديد چشمي و نابينا شد. او براي تحـر
 كـرد امـاچوبدست معمـولي اسـتفاده مي زندگي، ابتدا از يك
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 تري براي حركت خود در محيط بود.آساندنبال ايجاد شرايط به

 هـاي روشـن مثـلدانست رنگها ميدليل آشنايي با رنگوي به

اي و بنابراين، چوبدست قهـوه؛ سفيد، در جامعه تأثيرگذارتر است
با استفاده از چوبدست سـپيد، توجـه  سياه خود را كنار گذاشت و
  ديگران را بيشتر جلب كرد.

 پس از مشاهده آثار مثبتي كه چوبدست سپيد در تردد او بـراي    

ويژه موتورسـواران و حفـظ لب توجه رانندگان وسايل نقليه بهج
گرفـت سـپيد بـودن عصـا را بـراي او داشـت، تصـميم  امنيت
مجالت مرتبط با وسـايل وي با  ديدگان بينايي رسمي كند.آسيب
رانندگي و وزارت كشور انگليس مكاتباتي  و نقل، راهنماييوحمل

هاي بسياري از كشـورها مثـل روزنامه انجام داد. در آن زمان،
اي او بـراي هها و فعاليتكانادا، فرانسه و آمريكا سخنرانيمصر، 

كـم كردنـد. كمسـپيد را منتشـر ميرسميت بخشيدن به عصاي
پيشرو از جمله آمريكا و فرانسه به اين موضوع اهميـت كشورهاي 

اولـين فـردي  1921ال و بدين ترتيب بيگز اعالم كرد در س دادند
  يد را ابداع و كاربردي كرده است.سپبوده كه عصاي

  »ابراهيم كرباليي«
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  سوزانند؟چرا اسيدها مي

بعضي از اسيدها به علت اينكه گرايش قوي به جذب آب دارنـد، 
شوند و در اين فرايند، مقدار زيادي حـرارت ختگي ميسو باعث

ب هاي زنـده داراي آاز آنجا كـه اغلـب سـلول كنند.توليد مي
ريك كلهيدرو سولفوريك، اسيد هستند، اسيدهاي قوي مانند اسيد
باعـث  دهند وها واكنش نشان ميو اسيد نيتريك، روي اين سلول

د. اين اسيدها و شونها و در نتيجه سوختگي شديد ميمرگ سلول
، اسيدهاي يد بنزين سولفوريكاسيدهايي مثل اسيد پركلريك و اس

شـوند و شوند زيرا از مواد معـدني تهيـه ميمعدني ناميده مي
اسيدهاي قوي و خطرناكي هستند. گرچـه ايـن اسـيدها داراي 

جايي آنهـا بايـد صنعتي هستند اما براي حمل و جابه ارزش زياد
اغلب اسيدهاي ارگانيك كه از عوامـل  وقت فراواني صرف شود.

 شوند، اسيدهاي ضعيفي هستند و سركه و آبليمو اززنده توليد مي

  اند.آن جمله

اثـر  مزه هستند و بسياري از آنها روي فلزات،تمام اسيدها ترش    
بـه  كنند.و هيدروژن آزاد تبديل مي گذارند و آنها را به نمكمي

جايي شديد هنگام حمل و جابههاي منظور جلوگيري از سوختگي
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هـاي مخصوصـي بپوشـند. يدها، افراد حمل كننده بايد لباساس
هميشه بايد اسيد را به آرامي داخل آب ريخت و هرگز نبايـد آب 

با اسيد شديد، بايد  را داخل اسيد بريزيد. چنانچه دچار سوختگي
سپس با محلـول رقيـق آمونيـاك پوست خود را با آب فراوان و 

اگر چشمان شما آلوده شد، بايد بالفاصله آنها را  دهيد. شووشست
عث خنثي كردن اثر كربنات دوسود كه بابعد با بي با آب فراوان و

  شو دهيد.وشود، شستمانده مياسيد باقي
  »محمد شمس«

  ورزش و سرطان سينه

شود. ورزش موجب افزايش طول عمر مبتاليان به سرطان سينه مي
ده حفظ تناسب اندام، راهكاري ساده براي تحقيقات جديد ثابت كر

طوالني شدن عمر بعد از ابتال به سرطان سينه اسـت. مطالعـات 
جديد نشان داده كه ورزش منظم موجب كـاهش ريسـك مـرگ 

سرطان سينه  ناشي از بيماري قلبي، ديابت و حتي احتمال بازگشت
يج نتا«عضو تيم تحقيق در اين باره گفت: شود. يك در مبتاليان مي

اين مطالعه به خوبي اثبات كرده ورزش بر خـالف كـاهش وزن، 
  »سينه مؤثر است. براي پيشگيري از بازگشت مجدد سرطان
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سرپرست تيم تحقيق از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، همـراه بـا     
از سرطان سينه را كه كمتر از  فرد درمان شده 100وضعيت  تيمش
درمان سرطان قرار گرفتـه حت قبل از ورود به مطالعه، ت ماهشش
شـركت كننـده در  بررسي كردند. حدود نيمي از افـراد ؛بودند

م متابوليك بودنـد. درصد آنان مبتال به سندر 77 مطالعه، چاق و
 شـامل گروهـي از مشـكالت سـالمت نظيـر سندروم متابوليك

چربي باالي خون اسـت كـه  خون باال، چربي اضافي بدن وفشار
  دهد.د را افزايش مياحتمال بيماري قلبي فر

ياري از افـراد بس«د: اعالم كر سرپرست تيم مطالعاتي در ادامه    
دانند كه علت اصلي مـرگ در بازمانـدگان سـرطان سـينه، نمي

 م متابوليك،ه خود سرطان. زنان مبتال به سندربيماري قلبي است ن

برابر بيشتر در به سرطان سينه، سه درصد بيشتر در معرض ابتال 17
رض بازگشت مجدد سرطان سينه و دو برابر بيشـتر در معـرض مع

مرگ ناشي از سرطان سينه هستند. ورزش موجـب تغييراتـي در 
ها و اعضـاي بـدن، تر كردن تمـام سـلولفعال شود و بابدن مي

  »در امان ماند. توان از سرطان سينهمي
  »پيام تجربه«
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  ز مثل زعفران

امـالح معـدني، مـواد ، مواد چربي، 2زعفران حاوي ويتامين ب
 و يك نوع ماده رنگي است. در علم صمغي، اسانس، عطر مخصوص

آور، نيروبخش، تقويـت كننـده و نشاط عنوانپزشكي، زعفران به
بخش، ادرارآور، شـود. زعفـران شـاديآرامبخش معرفـي مي

 ن،كّعفوني كننـده، مسـثانه و كليه، ضـدزداي مبادشكن، رسوب

  ، كبد و دستگاه تنفسي است.سرفه، تقويت كننده معدهضد

پيچـه، نفـخ، صرع، سرفه، دل مصرف زعفران براي مبتاليان به    
هـاي يرقان، افسـردگي و جـوش و ناراحتي سرخك، ورم لوزه،

آور است خواب ن اعصاب ويّرحمي، مفيد است. روغن زعفران، مل
رك مؤثر است و ماليدن آن موجـب و ضماد آن در رفع دُمل و كو

ها كمك شود و به بهبود زخمهاي پوستي مين زخمضدعفوني شد
در پخت  قيمتعنوان يك ادويه عالي و گرانكند. از زعفران بهمي

شود. زعفران داراي ها استفاده ميسس ها، ساالدها وغذاها، سوپ
بوي تند، اندكي تلخ اما مطبوع است. در طب سنتي ذكر شده كـه 

موجـب  اثربخش است و معالجه مننژيت بوييدن گل زعفران براي
  شود.تسكين اعصاب مي
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: بايد در مصرف زعفران احتياط و به مقدار كـم مصـرف مضرات
شود. مصرف شود زيرا مصرف زياد آن موجب تهوع و خونريزي مي

جوشانده زعفران ممكن است موجب سقط جنين در زنان بـاردار 
ل دنباض شديد ديگري را هم براي آنان بهشود و مسموميت و عوار

هـاي روي در مصرف زعفران موجـب ناراحتيزياده داشته باشد.
كبد، ضعف و درد چشم، سردرد، سرگيجه، كم اشـتهايي، رعشـه، 

ه سـكته مغـزي شود. افرادي كه سابقضعف و ناراحتي اعصاب مي
قبيل كلسـترول، اخـتالل چشـمي،  هايي ازدارند يا به ناراحتي

 ، ضـعف حافظـه واشتهاييبي اوريك، نقرس،اعصاب، اسيدضعف

  تصلب شرايين مبتال هستند، در مصرف زعفران احتياط كنند.
  »كاظم كياني«

  هاي مطبخيسفارش

: براي جلوگيري از زنـگ زدن سـيم زنگ زدن سيم ظرفشويي
 يك ليوان پالستيكي يا يك شيشه دهـان گشـاد را از ظرفشويي،

و سيم ظرفشويي را پـس از شسـتن محلول آب و صابون پر كنيد 
نيد تـا عوض ك ها درون آن بيندازيد. آب صابون را هر شبظرف

  سيم تميز و پاكيزه بماند.
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اي هكردن ماهيتابه يا قابلمهراي پاك: بكردن قابلمه سوختهپاك
و كمي  بريزيد هادرون آنشيرين سوخته و ته گرفته، مقداري جوش

آب به آن اضافه كنيد تا ظرف فقط مرطوب شود. اگر ظرف را چند 
وخته را برداريد توانيد قسمت سبه همين حال بگذاريد، ميساعت 

  و دور بيندازيد.

ده را از ظروفـي كـه هاي سخت شلكه :فورظهاي سخت لكه
توان با نصف فنجان سـركه و چسبد، مينمي غذا به ته آنها معموالً

  مواد و لكه چسبيده را جدا كرد. يك فنجان آب جوشاند و

 هاي: براي از بـين بـردن لكـهدروي كار هايپنبه و لكهچوب

پنبـه زدگي آن، از چوبموجود روي كارد آشـپزخانه يـا زنـگ
به يك مـاده  پنبه را قدري خيس و به آرامياستفاده كنيد. چوب

عقب، آن را روي تيغـه و با حركت جلو و  كننده آغشته كنيدپاك
  كارد بكشيد.

 مسي كه سـياه فورظكردن : براي پاكمسي فورظ كردنپاك

محكم بـه  و ماليدبت نمك ـهاي درشهـرا به دان شده، نصف ليمو
  ظروف را برطرف كند. مسي سياه بكشيد تا سياهيف ورظ
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قره، يـك ف نورظكردن جواهرات و پاك : برايكردن نقرهپاك
 با پارچه برش ليمو را به آن بماليد. بعد آن را با آب گرم بشوييد و

  تميز خشك كنيد.
  »مقدمفرح كاللي«

  ند و بخندانبخ

 اي بـراي گربـه اي تشكيل دادند تا نامـهها جلسهروزي موش
 بنويسند و از او بخواهند دست از آزار آنان بردارد. بـه يكـي از

  »اين نامه را پيش گربه ببر و صدهزارتومان بگير!«ها گفتند: موش

پرسـيدند:  »بـرم.نمي«موش كمـي فكـر كـرد و جـواب داد: 
 )اامّ(زديكي و كرايه به اين زيادي! يك ن نراه به اي«گفت: »چرا؟«

  »وجود دارد! در آن

 سركارگر، كارگرها را جمع كـرد، ليسـت  ؛غروب پنجشنبه بود
 حقوقي را از جيبش درآورد، اسم هر كارگر را خواند و پـولش را

 كسـي »حاصـل جمـع.«ليست تمام شد. در انتها صدا زد: داد تا 

اين احمق كيست كـه «گفت: نداد! سركارگر عصباني شد و جوابي 
  »آيد بگيرده ما بيشتر است اما نميحقوقش از هم

 ه بود، براي فرار ازي فرا رسيدـجواني كه زمان رفتنش به سرب  
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هايش بسيار پزشك مراجعه و ادعا كرد كه چشماز خدمت به چشم
را معاينه كـرد و  بيند. پزشك چشمان اوضعيف است و دور را نمي

آقاي دكتر! تصديق فرموديد كه «جوان گفت:  مشغول نوشتن شد.
شما  هايبله، چشم«دكتر گفت:  »هستند؟ بينهاي من نزديكچشم

پـس «جـوان خوشـحال شـد و گفـت:  »بيند.دور را خوب نمي
نويسم كـه خير، مي«دكتر گفت:  »نويسيد كه مرا معاف كنند؟مي

هـيچ احتيـاجي بـه  هاي تن به تن ببرند چونشما را براي جنگ
  »دوربين نداريد.

 خانـه، بـه ان در دست، هنگام خروج از ميهمانمسافري چمد
 به نظر شما«خانه گفت: ميهمان اطراف خود نگاه كرد و به مستخدم

چـرا قربـان! «مستخدم گفت:  »ام؟من چيزي را فراموش نكرده
  »انعام بنده را!

 اسـتكاني  خانه شد و سر ميزي نشست كـهقهوه اي واردديوانه
قرار داشت. وي نگـاهي بـه آن انـداخت و  رونه روي آن ميزوا

بعـد آن را  »سـر نـدارد!است كـه  عجب استكان جالبي«گفت: 
خورد به درد نمي اين استكان، اصالً«گرداند و گفت: برداشت و بر

  »چون ته هم ندارد!
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  :فقط دوتـا، «پسر:  »تا تجديد داري؟ دفعه چندپسرم! اين«پدر
از  رين! پس معلومه پيشرفت كردي! حاال بگـوآف«پدر:  »جان!پدر

  »و شفاهي! از كتبي«پسر:  »اي؟هايي تجديد شدهچه درس

 بگو ببينم، من «س دستور زبان، از شاگردي پرسيد: معلم در كال
 »يك دروغ محض!«شاگرد:  »يلياردر هستم، چگونه عبارتي است؟م




