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  اطالعيه

 1399اشتراك ماهنامه بشري در سالحق قابل توجه مشتركان گرامي!

 50دوگانه، مبلغ  تومان و براي نسخههزار 45براي نسخه بريل، مبلغ 

در مقايسه چاپ  هايه. با وجود اينكه هزينه استتومان تعيين شدهزار
اشـتراك حق شده است، همكاران ماهنامه برابر دوگذشته  هايبا سال

  ند.اهاددپنج هزار تومان افزايش  سال جاري را تنها

ريافتي از مخاطبان گرامـي، اشتراك دحق الزم به توضيح است كه    
هاي واقعي هزينه اشتراك نمادين و كمتر از يك چهارميك حق حقيقتاً
اشتراك خـود خواهيم حقاين، از شما عزيزان مينامه است. بنابرماه
 به شماره كارت بانكي مندرج روي جلد نشريه واريـز كنيـد و در را

روزهاي شنبه تا چهارشنبه،  19 تا 16تماس با دفتر ماهنامه در ساعات 
سـال  تاريخ و زمان دقيق واريز را اطالع دهيد. عزيزاني كه در پايان

اند، عالوه بر حق اشتراك، مبلغ كرده امسال را دريافتگذشته تقويم 
ن كه تا پايا عزيزاني هزار تومان هزينه تقويم را نيز واريز فرمايند. 10

و براي روشن شدن وضعيت  را واريز نكنند،خود اشتراك خرداد حق
شـري تمـاس نگيرنـد، چنـين اشتراك خود در سال جاري با دفترب

دامه دريافت نشريه نيسـتند و ماهنامـه شود كه مايل به ابرداشت مي
  آنان قطع خواهد شد.
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  نگاه مثبت

هي بر زمـين اواسط اسفند با بارش رحمت الفصل بهار هر سال از 
شود و در ماه ارديبهشت بـه اوج زيبـايي خفته و خموده آغاز مي

را در چنته دارد، از سـبزي و  رسد. در واقع، طبيعت هر آنچهمي
ها قرار در ارديبهشت در معرض ديد انساني نوازي و دلربايچشم
ها، ماه مبارك رمضـان، امسال نقطه عطف بهار با بهار دل دهد.مي

  تقارن يافته و بهار جسم و جان برپا شده است.

و حضور در طبيعـت و گذار وماه ارديبهشت هر ساله، ماه گشت    
مندي از شادابي و سرزندگي آن است و ماه بهار قـرآن هـم بهره
فل واره با حضور مردم در مساجد، اماكن مقدسه و برپايي محاهم

 جمعي مردم با خداوند، نشستن زيرانس با قرآن، راز و نياز دسته

 ترينبا مهربان گووگفت ساربان ادعيه و سيراب شدن از چشمهساي

برخورداري از بسياري سال جاري، بهارانه يار همراه است اما در 
ر نيست و لـزوم مانـدن در سّفيزيكي مي صورتها بهاز اين نعمت

 (ع)بيتهاي مطهر اهلحرم براي كاستن از خطرات بيماري، منزل

خالي و حضور در آنها را به آرزويي براي مسـلمانان  و مساجد را
ه فقدان صـدها و غم سنگين ديگري را عالوه بر اندو تبديل كرده
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گذاشـته  دل ملت مـا ربيماري كرونا ب دليلمسافر ديار دوست به
  است.

 انسان عاقل، كسي است كه بتواند همواره خود را با شـرايط و    

اي خـويش را بـه گونـه مقتضيات زمان سازگار كنـد و زنـدگي
مترقبـه، ند كه بر اثر وقوع يك رويداد غيرريزي و هدايت كبرنامه

باليم كـه خود مي هم نپاشد. ما مسلمانان همواره به شيرازه آن از
ون خيمه زندگي ما، ايمان عميق و باور قلبي به لطف ترين ستاصلي

زمين را كره ويروس اين هت. در شرايطي كو محبت پروردگار اس
درنورديده است، نه تنها آغـاز  شمال تا جنوب و از شرق تا غرب از

جديد شمسي براي ما شادي هميشگي را به همـراه نداشـت  سال
اه تلويزيون و زيارت از ر بلكه اعياد شعبانيه نيز با نشستن در برابر

همراه ي سنگين در گلو و چشماني باراني دور بقاع متبركه، با بغض
  شد.

 ايم، باز هم بايد به دور ازرسيده اكنون كه به ماه ميهماني الهي    

اي بنشينيم و راز دل با شنواي عزيزان و دوستان، هر يك در گوشه
و عـرض  هـانيايش امسال عالوه بر همه دعاهـا،بينا نجوا كنيم. 

محفـل  هاي ديگري هم در ايـنها به درگاه الهي، دلگويهحاجت
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شود. درخواست شفاي عاجـل بـراي بيمـاران، عاشقي بيان مي
بازگشت سالمتي و آرامش به دل همه مـردم جهـان و رحمـت و 

  غفران الهي براي پرندگان مسافر پرواز كرونا.

 ن بـود كـه ملـت، ايفرا گرفتيم ونآزم اين درس عبرتي كه از    

پس هرچه براي خـود  ؛ميليون نفري است 80ايران، يك خانواده 
خواهيم، بايد براي ساير اعضاي اين خانواده هم بخواهيم. هر مي

يك از ما بايد خود را جاي افرادي بگذاريم كه بر اثر شيوع ايـن 
سرپرسـت  ؛هاي جاني يا مالي يا شغلي شدهري، متحمل زيانبيما

شغل خـود، بـه دادن  د را از دست داده يا با از دستخو خانوار
اند. اكنون وقت آن رسيده كه هـر كـس نقطه صفر مالي رسيده

از زمين بردارد.  اي راانواده ضعيفي بگيرد و بار افتادهدستي از خ
 رمضان امسال، يقيناًدر ماه اقشار ضعيف جامعه همدردي عمومي با

تر و اثرگذارتر از گذشته ميقترديد عبوي ديگري دارد و بي رنگ و
  خواهد بود.

ها تمرين زه ماه رمضان، همين است كه انساندر واقع، فلسفه رو    
صبر، ايثار، گذشت و انفاق انجام دهند وگرنه خداوند چه نيازي به 

آمـوزد كـه در گرسنگي و تشنگي ما دارد! ماه رمضان به مـا مي
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ينيم و از آنهـا بـراي نقاط مثبت آن را بب برخورد با هر شرايطي،
رين بهـره بگيـريم. چـه بهتـر كـه پيشرفت و تكامل خود و ساي

 را همچون تابلويي بزرگع كرونا هاي زندگي در شرايط شيودرس

خود قرار دهيم و حتمي بودن  ها و زندگي آيندهپيش روي فعاليت
با هر دشواري، آساني «: را از صميم قلب باور كنيماين وعده الهي 

  »!همراه است
  »سپيدار«

  اعجاز و رد تحريف

. علما مسأله يكي ديگر از داليل رد تحريف قرآن، اعجاز آن است

هه تحريـف ايـن كتـاب بر رد شب ترين دليلاعجاز قرآن را بزرگ
 زيرا احتمال افزودن يا كاستن در باره قـرآن ؛اندآسماني دانسته

  .به كلي منتفي است چون الزمه آن، امكان هماوردي با آن است

قـرآن  هبـ ره يوسف،اند كه تمام سوبرخي از خوارج مدعي شده
ك سرگذشت عاشقانه چون محتواي اين سوره، ي ؛افزوده شده است

هايي جايي در قرآن ندارد. با توجه بـه اصـل قصه نينچ است و
باشند سـوره يوسـف يـا ديگـر  اعجاز قرآن، اگر كساني توانسته

بدين معناسـت كـه قـادر  ها را بسازند و وارد قرآن كنند،سوره
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به اذعان همـه علمـاي  كهبا قرآن تحدي كنند در حالي اندبوده
بـا قـرآن  نظران غير مسـلمان، تحـديحتي صاحب مسلمان و

با اعجاز و  ممكن است. احتمال تغيير و تبديل كلمات قرآن نيزغير
  نظم موجود در قرآن مغاير است.

مت قـرآن و رد داليل بر سـال ترين: يكي از روشنضمانت الهي
دار شـده اسـت تـا حريف، ضمانتي است كه خداوند عهدهشبهه ت

از گزند آفات مصون بدارد. اين آيه از قـرآن، سـالمت  قرآن را
ايم و ما قرآن را نازل كـرده قطعاً« :كندكتاب وحي را تضمين مي

  9سوره حجر، آيه  .»خواهيم بود نگهبان آن قطعاً

در طـول  ديگر سالمت قـرآن : از داليلعرضه روايات بر قرآن
هرچـه «كـه فرمودنـد:  اسـت (ص)تاريخ، روايتـي از پيـامبر

رچه بـا آن نيد و هياحاديث) با قرآن موافق باشد، آن را برگز(از
اين، آيات قـرآن بايـد همـواره بنابر »مخالف باشد، واگذاريد.

  سالمت باشد تا بتواند معيار سنجش حق و باطل باشد.

روايات خاصـي از حريف، ت نفي ر زمينه: دبيت (ع)احاديث اهل
طور كلي احتمال تحريف يا به در دست است كه (ع)ائمه معصومين
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ند. شيعه اماميه به پيـروي از كتحريف در قرآن را منتفي مي شبهه
هر گونه تحريف مصون بوده  معتقدند قرآن همواره از (ع)بيتاهل

  است.

انـد و نپذيرفته تحريف قرآن را گاه علماهيچ نظر علماي بزرگ:
ست، همان قرآني اسـت در دست ما يقين دارند قرآني كه اكنون

  نازل شد. (ص)كه بر پيامبر
  »گردآوري، دكتر مريم گوهري«

  معشوق به كام است

  و مِي در كف و معشوق به كام است گل در بر

  به چنين روز غالم است سلطان جهانم 

  چنگ است گوشم همه بر قول نِي و نغمه

  بر لعل لب و گردش جام است مم همهچش

  در مذهب ما باده حالل است وليكن

  گل اندام حرام است سرِو بي روي تو اي

  كه امشب گو شمع مياريد در اين جمع

  تمام است در مجلس ما ماه رخ دوست

  ركّز شاز چاشني قند مگو هيچ و 
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  و كه مرا از لب شيرين تو كام استزانر

  در مجلس ما عطر مياميز كه ما را 

  هر لحظه ز گيسوي تو خوشبوي مشام است

  گنج غمت در دل ويرانه مقيم است تا

  است همواره مرا كنج خرابات مقام

  ز ننگ است از ننگ، چه گويي كه مرا نام

  ام چه پرسي كه مرا ننگ ز نام استوز ن

  نديم و نظربازو سرگشته و رخواره مي

  چو ما نيست در اين شهر كدام است كس كه وان

  عيب مگوييد كه او نيز با محتسب

  يوسته چو ما در طلب شرب مدام استپ

  حافظ منشين بي مي و معشوق زماني

  و عيد صيام است كايام گل و ياسمن
  »حافظ شيرازي«

  هاعبرت بادكنك

از دانشـجويان كـالس، يـك  يك روز استاد دانشگاه به هر كدام
د يك دقيقه فرصت داري«ك باد شده و يك سوزن داد و گفت: بادكن
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يكديگر را بتركانيد. هر كـس بعـد از يـك دقيقـه  هايبادكنك
مسابقه شروع شـد و  »ش را سالم تحويل دهد، برنده است.بادكنك

بعد از يك دقيقه من و چهار نفر ديگر با بادكنك سالم برنده شديم. 
من همين مسابقه را در «تاد رو به دانشجويان كرد و گفت: سپس اس

كس هـيچ مه كالس برنده شدند زيراكالس ديگري برپا كردم و ه
هر كس  بادكنك ديگري را نتركاند چون قرار بود بعد از يك دقيقه

رقيب  ها در اين جامعه،سالم ماند برنده باشد. ما انسان بادكنكش
  يكديگر نيستيم و قرار نيست ما برنده باشيم و ديگران بازنده.

 كنـيم.را با تخريب ديگـران تضـمين  قرار نيست خوشبختي خود

 توانيم با هم بخوريم، با هم رانندگي كنيم و با هم شاد باشيم.پسمي

  چرا بايد بادكنك ديگري را بتركانيم!

  دوران نور

همه در زيانند، مگر كساني كـه ايمـان  هابه عصر سوگند كه انسان«
به حق سفارش كرده  اند و يكديگر راانجام داده آورده و اعمال صالح

  سوره عصر »اند.كرده بايي و استقامت توصيهبه شكي و يكديگر را

  ورـسم به عصر و آن دوران نـو ق

  هورـد ظـاشـعصر را ب ِّيـه ولـك
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  سان در آنـود انـُي كه بـدرستبه

  انـران و زيـا عصيان و خسـنيز ب

  اندآوردهحق جز كسان كايمان به

  اندردهـم كـالحي هـارهاي صـك

  مـق هـايشان در حـهشد وصيت

  ان سفارش دم به دمـبه صبرشم ـه

  مطابق عقل

و از  »خاطره«دانم. از خوبان كس را در زندگي مقصر نميهيچ* 
هـا شوند و بهترينمي »عبرت«ها گيرم. بدترينمي »تجربه«بدان 

گويند: با هر كس بايـد اين حرف اشتباهي است كه مي. »دوست«
راد، ديگر رفتار كرد! اگر اين گونه بود از شخصيت اف مثل خودش

ماند. اگر جواب هر جفايي بدي بـود، داسـتان چيزي باقي نمي
شد. اگر همان اندك مهربـاني زندگي ما خالي از افراد خوب مي

اگر خوبي كردم و بدي ديـدم، خـودم را از  من را ياد نگرفتند،
شوم! اين تنها كاري است كـه نمي كشم اما انسان بدآنان كنار مي

! مهم نيست ديگران با من چـه ان انجام دهمتوانم در مقابل آنمي

زندگي  مانم و انسان خوبِاند! من قهرمان زندگي خودم ميكرده
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سرم را پيش خدا باال  خوابم وشوم. با وجدان آسوده ميخودم مي
  كنم.خاطر همه چيز، شكر ميبه گيرم ومي

اه اندكي چوب كبريت، سر دارد ولي مغز ندارد! در نتيجه، هرگ* 
 شود با اثراتي گاه ويرانگـر.مشتعل مي كاك ايجاد شود، فوراًاصط

هر  ها هم سر داريم و هم مغز. عاقالنه آن است كه پس ازما انسان
  برخورد، واكنش نشان ندهيم.

صـبر براي خشـم،  ؛ترين جواب براي بدگويي، سكوت استبه* 
براي سختي، توكل و بهترين جـواب  ؛براي درد، تحمل است ؛است

  تشكر است.خوبي، 

چه اهميتي دارد كه ما در اذهان ديگران درست شناخته شويم، * 
كنـد مـا را چه فرقـي مي خبر هستند؟وقتي آنها از درون ما بي

فرشته خطاب كنند يا انسان معمولي؟! اگر اين دنيـا و مـردمش 
  هايت بمان!يب است، تو آشنا بمان و پاي خوبيغر

ها گاهي انسان ؛ها نشويدسانشويد، عاشق رفتار اناگر عاشق مي* 
شـان از حال ثرأمتـگاهي بد و رفتارشـان شان خوب است و حال

حالت  رينتبداست! بايد عاشق افكارشان شويد زيرا افكار حتي در 
  كند.ها هم تغيير نميانسان
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 دليل عالي و بزرگ باشيد! بي هيچ بهانهشيد، بيبي بهانه شاد با* 

  اشيد!و دليل خوب، اول و بهترين ب

هاي دنيا به هر زباني و خالي از هـر خدايا! با تمام مداد رنگي* 
دوسـتت دارم، «نويسم: تشبيه و استعاره، تنها يك جمله برايت مي

  »خدا!
  »گردآوري، ايران پرنده«

  پرواز استثنايي

نامند! اين ميهماني همه چيزش ماه رمضان را ماه ميهماني خدا مي
پروازي استثنايي در شـرايطي خـاص استثنايي است! ميهمانان با 

روز! خلبـان،  30رونـد. مـدت نهـايي پـرواز، نزد ميزبان مي
مانـداران، فرشـتگان ميه !ادعيه شريفه ،خلبانكريم! كمك قرآن

گونـه گنـاه و قدامات ممنوعه براي ميهمانـان، هرب الهي! ارّمق
واز، مغفـرت و رضـايت الهـي! معصيت با هر وسيله! مقصـد پـر

هاي هـوايي، چالـه ي پرواز، ايمـان و پرهيزكـاري!ايمنكمربند
هاي احتمالي شيطان! باند فـرود، مكـان برپـايي نمـاز وسوسه

تـاريخ  ترين پرواز در طـولفطر! اين پرواز شيرين، طوالنييدع
زندگي بشر روي كره زمين است و بر خالف همه پروازها چيـزي 
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شود نميبه مسافران ارائه  براي خوردن و آشاميدن در طول روز
هـم كمتـر بخـورد و بياشـامد،  و هر كس در طول ساعات مجاز

ه تر اينكه مسافران اين پـرواز، در فرودگـاتر است. جالبگرامي
هـاي خـود در زمـان پـرواز، مقصد هر يك متناسب با هنرنمايي

  كنند.اي درخور از دست ميزبان دريافت ميجايزه

يي و برنـده بهتـرين خداوندا! همه ما را مسافر اين پرواز استثنا
  جوايز آن قرار بده!

  نابرده رنج

باز بازان دنيا بود. روزي گلفترين گلفي پالير، يكي از برجستهرَگ
بـاز عنوان گلفگـري را بـه جواني نزد او آمد و گفت كه مهارت

خواهد بتوانم مثـل دلم مي«جوان گفت: ستايد. مرد اي ميحرفه
شـما سرشـناس  بدهم، تا مثلشما بازي كنم و حاضرم هرچه دارم 

! اگر بداني چطور بـه مرد جوان«گفت:  گري لبخند زد و »شوم.
بار ديگر آرزويـت را بـه زبـان كنم يكام، فكر نمياينجا رسيده

صبح در زمين حاضـر  6روز هفته، رأس ساعت ي. بايد هفتبياور
بشوي. به هزار توپ گلف ضربه بزني تا دستت درد بگيرد و خـون 

هاي دستت بروي و زخم عد براي استراحت كوتاه به رختكنب بيايد.
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بار ديگر بروي و يك را بشويي و پانسمان كني. بعد دوباره به زمين
همين باشـد تـا  به هزار توپ گلف ضربه بزني. بايد كار هر روزت

جايي كه من اكنون هستم برسي. تنها در صورتي كه اين بتواني به
  »من باشي. تواني مثلهمه سختي بكشي، مي

 »شود.نابرده رنج، گنج ميسر نمي«: به قول معروف اصل موفقيت

 هاو تنها كسي كه از تمام جانفشاني رسيدن به موفقيت، بهايي دارد

 رسد. همه مـا مـايليمهاي راه آگاه است، به موفقيت ميو صدمه

كنيم همچـون آنهـا هاي موفق را تحسين كنيم و آرزو مـيانسان
هاي موفق با آنهـا ها و موانعي را كه انسانچالش گاههيچ بشويم.
دهيم. اگر خواهان رسيدن بـه اند، مد نظر قرار نميشده روروبه

ها و موانعي را گي هستيم، بايد رويارويي با چالشموفقيت در زند
  گيرند، با آغوش باز بپذيريم.كه سر راه ما قرار مي

  »مرجان توكلي«

  هايي از قرآنناگفته

 كريم، اينكردم كه ما مسلمانان چقدر قرآنبه اين فكر ميها مدت

شناسـيم؟! معجزه جاويد آخرين فرستاده خداوند رحمـان را مي
ترين اصـول تمام زواياي زندگي بشر، كاربردي بارهقرآني كه در
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ارائه كرده است، چرا تا اين حد مظلوم و غير كاربردي شـده و  را
قرآن فقط باالي سر مردگـان، ايم؟! چرا نقش فاصله گرفته از آن

قدر پررنـگ اسـت و تشييع جنازه و مراسم ترحيم، اين در مراسم
چه كسي مرده؟ چرا قرآن  پرسيم:مي آيد،مي هرگاه صداي قرآن

يين و سين و مانند آن، فقـط جهـت تـزسر سفره عقد، سفره هفت
هاي قرآني هم از شود؟! چرا حتي در نمايشگاهك استفاده ميرّتب

  ايم؟!عميق و كاربردي قرآن فاصله گرفتهم مفاهي

باره اين قرآن است. خداوند در ها، قرائتترين عبادتبا ارزش    
ر اسـت، قـرآن يسـّ مآنچه براي شما «فرمايد: امر ارزشمند مي

سول خـدا (ص) نيـز فرمودنـد: ر 20ل آيه زّمّسوره م »بخوانيد.
بـادت حتي بدون خوانـدن آن، ع كردن به صفحات قرآن نگاه«

  »است.

باره علوم قرآني به قلـم ماهنامه بشري هر ماه مطلبي را در البته
به مناسبت فرا رسـيدن  اماكند،دكتر مريم گوهري تقديم شما مي

اره، اطالعـات جـالبي در بـاره مبارك رمضان، در اين شـمماه
شود كه شايد برخـي از مي ارائههاي گوناگون اعجاز قرآن جنبه

  وانده و نشنيده باشيد.نخ آنها را تا كنون
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  اعجاز در تناسب كلمات قرآن:

، »وم به معني روزيَ«هاي آنها: كلمه الف: تناسب كلمات با مصداق
صـورت تبه مطابق تعداد روزهاي سال و بهمر 365صورت مفرد به

كار رفتـه تعداد روزهاي ماه در قرآن بهبار به  30و جمع،  مثني
مرتبه به تعـداد  12ر كل قرآن د »ر به معناي ماههَش«كلمه  است.
 صورت مفرد و جمع،به »امام«كلمه  سال تكرار شده است. هايماه

  در قرآن وجود دارد. (ع)مرتبه و مطابق تعداد ائمه 12

شيطان  ؛بار 115لمات متضاد: كلمات دنيا و آخرت، ب: تساوي در ك
 بار 25كفر و ايمان،  ؛بار 145حيات و موت،  ؛مرتبه 68و مالئكه، 

 كريم تكرار شده است. دو كلمـهمرتبه در قرآن 50نفع و فساد،  و

ي به معنا ئات وصالحاتيّبار، س 4به معناي گرما و سرما،  دَرب و رّحَ
ف وشِتا به معناي تابسـتان و يَبار و ص 167گناهان و كارهاي نيك، 

  مرتبه تكرار شده است.، يكزمستان

  ج: تناسب در كلمات مرتبط با هم:

 اند و هر كدام المي، الزمه محبت را طاعت دانستهايات اسدر رو
  بار در قرآن ذكر شده است. 83كلمات محبت و طاعت،  از

 هر كدام از كلمات زكات و  آورد وركت ميـزكات براي مال ب  
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  .ستا مرتبه تكرار شده 32بركت، 

 بر دارد. هر يك  صالت به معناي نماز براي انسان، نجات را در
  مرتبه تكرار شده است. 67دو كلمه  از اين

 شـوند. كلمـات كافران در قيامت در نار يعني آتش عذاب مي
مرتبه در آيـات قـرآن  154نار به طور مساوي هر يك  كافران و

  آمده است.

 مسلمين همواره در حال جهاد هستند. كلمات مسلمين و جهـاد 

  .ستا بار تكرار شده 41هر يك 

 دارد. دو كلمه دين و مسجد هـر تنگاتنگ  دين با مسجد ارتباط
  .ستا بار در قرآن ذكر شده 92يك 

 ر قرآن، قليل يعني بندگان شكور يعني بسيار شكر كننده به تعبي
 مرتبه مـورد 75كم هستند. بنابراين، دو كلمه شكرگزاران و قليل 

  اره قرآن هستند.اش

 شـدت ايد صبر كرد. دو كلمه صـبر و و سختي ب تدّدر زمان ش
  آمده است. بار در قرآن 102

 ابدي را همراه دارد. ايـن دو كلمـه براي انسان حسرت بُخل 

  مرتبه در قرآن آمده است.12
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  75شكر كرد. هر يك از اين دو كلمـه، در مصيبت بايد خدا را 

  .ستا تكرار شده مرتبه

 به قصد رضاي خداوند باشد. انفاق و رضاي خداوند  انفاق بايد
  .ستا مرتبه تكرار شده 73 مساويبه صورت 

 نذير يعني بيم دهنده هستند.  انبيا، بشير يعني بشارت دهنده و
بـار  18در قرآن دارد كه با مجموع بشـير (تكرار  75نبي  كلمه

  مرتبه)، برابر است. 57نذير ( تكرار) و

  بـار  29قسط همراه است. كلمه حسـاب حساب خدا با عدل و
مرتبـه) و قسـط  14( ع تكرار كلمات عدلتكرار شده كه با مجمو

  مرتبه) برابر است. 15(
  »منشدكتر مرتضي احمدي«

  محرم راز

  ز دست دل شدم يارب گرفتار

  سيه شد روزگارم چون شب تار

  خداوندا! دگر طاقت ندارم

  بگردم تا به كِي، يارب دل آزار

  در اين دنيا ندارم محرم راز
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  ام دادار غفاربه تو رو كرده

  بر سرم يارب بماندچه آمد 

  جفا ديدم ولي بودم وفادار

  ام كنپناهان، ياريپناه بي

  به غير از تو برايم نيست غمخوار

  اگر دستم نگيري من چه سازم

  پريشانم، خطاكارم، گنهكار

  تو نظر كن »خانلو«به حال زار 

  ترحم كن مرا، بر غير مسپار
  »علي قربان خانلو«

  آرام بخوابيد!

توانيد استراحت ريزي مي: با يك برنامهكنيدرختخواب را آماده 
  نه بيداري را. و آرامش را به رختخواب بياوريد،

زدن قبل از خواب به موهـا، دو : با برسموهايتان را برس بزنيد
 از يـك طـرف، حركـت آرام و مكـرر بـرس بريـد.فايده مي

فشار، تر اينكه بسياري از نقاط رهايي از ت و مهماسبخش آرامش
  كند و زدن، اين نقاط را تحريك ميمجمه قرار دارند. برسروي ج
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  آورد.همراه ميخواب خوبي به

اك، حشـرات، مـوي حيوانـات و : گـرد و خـتميز كردن هوا
تاق خواب خود ا كنند.ديگر، هواي خانه را كثيف مي هايآلودگي

اجازه ندهيـد وارد  ها پاك كنيد و به حيواناترا از انواع آلودگي
خواب هم زدن مثل يك بچه بهآن وقت در يك چشم بر د.خانه شون

  عميق خواهيد رفت.

ايد. كودكي، خواب را با خميازه آميخته: از به خميازه فكر كنيد
كشد، شـما ايد كه وقتي شخص ديگري خميازه ميآيا متوجه شده

كنيد؟ اگر اين منظره را در ذهـن شروع به خميازه كشيدن مي هم
كشيدن را  اتفاق خواهد افتاد. پس خميازه خود مجسم كنيد، همين
  گيرد.تان ميتجسم كنيد، بيشتر خواب

 اما آيا دانيد كه كوال، كافئين دارد: ميمراقب گاز نوشابه باشيد

تر هم حاوي كافئين هستند؟ هاي گازدار ماليمدانيد كه نوشابهمي
هاي نوشـابه اگر مايليد شب دچار ناراحتي نشـويد، از نوشـيدن

  ار بپرهيزيد.گازد

: وقتي با هواپيما از كشوري به كشور ديگر سفر خواب پس از سفر

   ؛ت وجود داشته باشدـاختالف ساع كنيد، اگر بين اين دو كشورمي
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خستگي ناشي از پرواز ممكن است شـما را از پـا درآورد. روش 
ست كه پس از رسيدن به ساده تنظيم ساعت بيولوژيكي بدن، اين ا

تا شب فعال باشيد. صبح  ي دو ساعت بخوابيد و بعديك مقصد، حتماً
تان توانيد ساعت بدنتان ميبعد، با تابش نور آفتاب بر پوست روز

  را تنظيم كنيد.

راه بسـيار كه خواندن كتـاب، در حالي :تلويزيون تماشا نكنيد
زيـون اثـر ها تماشاي تلويوقت بيشتر ؛خوبي براي خوابيدن است
 طور اتفاقي با ديدن برنامه تلويزيـونيهمعكوس دارد. حتي اگر ب

هنگام رفتن به رختخواب، افكارتان تحريك  ؛به خواب رفته باشيد
  گذارد بخوابيد.شود و نميمي

  »سپيده خليلي«

  لذت ترك لذت

پسر جواني با تحريك يكي از دوستانش به محلي رفت كـه زنـان 
كردند. او روي يك صـندلي در حيـاط بدكاره، خودفروشي مي

امي در آنجا بود كـه حيـاط و پيرمرد ژوليده و آر نجا نشست.آ
در حين كـار كـردن، نگـاه مرد رپي كرد.مي ها را نظافتصندلي

پسرم، چند سال «رك انداخت. پيش او رفت و پرسيد: عميقي به پس
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براي اولين «سيد: پيرمرد پر »بيست سال دارم.«پسر گفت:  »داري؟
آه  مـردرپي اسـخ مثبـت داد.پسر پ »آيي؟اينجا ميبار است كه 

 ؛ايكاري آمدهدانم براي چهمي«پردردي از ته دل كشيد و گفت: 
پسـرك  »ست ولي پسرم، آن تابلو را بخوان.البته به من مربوط ني

چوبي كهنه به ديوار آويزان  طرف تابلويي رفت كه در يك قاببه
  بود. با صدايي لرزان شروع به خواندن شعر روي تابلو كرد:

  ر خود را مزن بر سنگ هر ناقابليگوه

  ر كن تا گوهرشناس قابلي پيدا شودصب

  زار، بي حاصل استبر زمين شوره آب پاشيدن

  صبر كن تا زمين بايري پيدا شود 

 غلتيـد. اوهاي چروكيـده پيرمـرد ميقطرات اشك بر گونـه    

پسـرم، «غضش را فـرو داد و گفـت: هايش را پاك كرد و باشك
چون كسـي را  ؛آمدم به سن تو بودم كه به اينجاروزگاري من هم 

هاي آتي در بر دارند. هاي آني، غمكه به من بگويد: لذت اشتمدن
  در گوشم بگويد: كسي نبود كه

  ها سخاستها و لذترك شهوتـت

  فرو شد برنخاست هركه در شهوت 
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دنبال غرايز جنسـي رفـتن، ه من بفهماند: بهكسي را نداشتم تا ب
عسل شيرين اسـت امـا  ؛دن عسل روي لبه شمشير استند ليسيمان

  زبان به دو نيم خواهد شد. كسي به من نگفت:

  ذت بدانيـرك لـذت تـاگر ل

  ذت ندانيـلذت نفس را ل دگر

حاال كه جواني صرف ناداني شد و  ها را به من نگفت اماكس اينهيچ
 شـياروه پيري آمد با پشيماني، دريغـا كـه در پيـري، آدمـي

  »گردد.مي

بر پيشاني گذاشت و شروع به گريـه  پيرمرد اين را گفت و دست    
تابان كرد. چيزي درون پسرك فرو ريخت! حال عجيبي داشت! ش

كه شعر پيرمرد را زيـر لـب زمزمـه از آنجا بيرون آمد در حالي
و ديگر هرگز به » هر خود را مزن بر سنگ هر ناقابليگو«كرد: مي

  آن مكان نرفت.
  »وناميررضا آرمي«

  هميشه، اذان

گـاه صـداي اذان از روي روز، هيچسـاعت شـبانه 24در طول 
از زمين به پايـان  ايشود! اذان در هر منطقهزمين قطع نميكره
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دقيقه  4شود. گفتن اذان، در جاي ديگري آغاز مي برسد، بالفاصله
شمال به  خط فرضي از قطب 360زمين داراي  زمان الزم دارد و

درجه است. براي مثال، هنگامي  360معادل  قطب جنوب است كه
دقيقـه طـول شـود، چهاركه ظهر شرعي در خط يك شروع مي

 شروع شود. اين مـدت دقيقـاً كشد تا ظهر شرعي در خط دومي

شود. به اين معادل مدت زماني است كه در خط يك اذان گفته مي
ساعت  24دقيقه كه معادل  1440شود ، مي4ضربدر  360ترتيب، 

  است.

ذكر و « فرمود: (ص)است خداوندي كه خطاب به پيامبرش بزرگ    
از  يـادي بـه اينكـه در هـر اذان با توجه »م.ياد تو را بلند كردي

عنوان فرستاده خداونـد ايشان به شود و نام مباركمي (ص)پيامبر
شود مگـر زمين سپري نمي اي روي كرهشود، هيچ دقيقهذكر مي

  ن آورده شود.در آ (ص)آنكه نام رسول خدا

  بيماري پوستي

شناسم كه ساليان سال دچار بيماري پوستي شديدي بود زني را مي
و پزشكان از درمان او درمانده بودنـد. زن كـه بـازيگر بـود و 

بسيار نااميد شده بود. روزي  اش را از دست بدهد،ترسيد حرفهمي
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در همان شب آغـاز اجـراي  در نمايشي بازي خوبي ارائه داد و
همه او را تشويق كردند و  چشمگيري نصيب او شد. موفقيتيش، نما

  او خوشحال بود اما روز بعد، ورقه اخراجش را به دستش دادند.

يكي از مردان بازيگر، به موفقيت او حسد برده و زمينه اخراجش 
را فراهم كرده بود. زن احساس كرد نفـرت و انزجـار، سراسـر 

خدايا، نگذار از آن مـرد « دش را فرا گرفته است. فرياد زد:وجو
  »به دل بگيرم. ايكينه

اريكي، دسـت آن شب پس از بازگشت به خانه، در سكوت و تـ    
يح ها به راز و نياز پرداخـت. زن در تشـردعا برداشت و ساعتبه

با گويي با خودم، با آن مرد و «نتيجه دعاهاي آن شب خود گفت: 
كار را ادامه دادم و اين پي،درهمه مردم آشتي كردم. دو شب پي

  »شفا يافته است. ام كامالًدريافتم كه بيماري روز سوم

 او با احساس محبت و كنار زدن كينه، خـود را شـفا داده بـود.   

بيماريها است. وقتي قرار شـد  ترين عللتوزي، يكي از اصليكينه
دشمنانش دعاي خير كرد و  به صليب كشيده شود، براي (ع)عيسي
  »كنند.دانند چه ميآنها را عفو كن زيرا نمي ا،داوندخ«گفت: 

  صورت نبست در دل ما كينه كس

  رچه بيند فراموش كندـنه هـآي
  »صابر قاسمي«
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  معاشرت در اداره

اين معني نيست كه بايد رسـمي و  آداب معاشرت در محل كار، به
 را كنار بگـذاريم. حتمـاً هاي بدعادت كشيده باشيم بلكه بايد اتو

هاي بد در محل كـار جلـوگيري چگونه از بروز عادت پرسيد:مي
ها كوچك و جزئـي ايد بعضي از رفتارها و حرمت شكنيكنيم؟ ش

تان ايد تلفن همراهكنيم شما فراموش كردهبرسد. فرض مي نظربه
را روي ويبره بگذاريد و در جريان يك كنفرانس مهم، ناگهان تلفن 

كند! يا اينكه شما مي زند و آهنگ شادي پخشهمراه شما زنگ مي
به ايـن  اصالً دهيد وبراي ناهار يك ساندويچ سوسيس سفارش مي

حتـي  بوي ساندويچ شـما در سراسـر اتـاق و كنيد كهفكر نمي
پيچد يا اينكه وقتي مدير شما در مورد مسـائل هاي مجاور مياتاق

حه نمايشـگر كند، شما چشمان خود را بـه صـفكاري صحبت مي
نظر برسد رفتارها خيلي جزئي به ايد. شايد اينختهكامپيوترتان دو

  اما تأثير بدي روي اطرافيان شما خواهد گذاشت.

كالج مديريت آمريكا و مؤلـف كتـاب كريستين پيرسون، استاد     
ها عقيده دارند كه آمريكايي درصد 96«گويد: مي »رفتارهاي بد«

درصد  48مناسبي ندارند و  كارمندان در محل كارشان رفتارهاي
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هـاي بار شاهد برخـي رفتاريك ايگويند حداقل هفتهاز آنها مي
  »ناخوشايند در محل كار هستند.

كه درصد از كارمنداني 48طبق تحقيقات پيرسون و همكارانش،     
يابد شان كاهش ميوري و كاراييگونه رفتار مواجهند، بهرهبا اين

تـرك  كارشان را گويند كه مايلند محلدرصد كارمندان مي 12و 
 شود به كارفرما نيز خسارت ماليمي گونه رفتارها باعثكنند. اين

وارد شود يعني رفتارهاي بد در ادارات، هم كـارايي را كـاهش 
رساند و هـم انگيـزه و رغبـت و هم به كارفرما ضرر مي دهدمي

  دهد.كاركنان را براي ادامه خدمت كاهش مي
  »ميرحسينيخسرو ا«

  ن شيرپاستوريزه كرد

درجـه  62شود؟ شـير را بـا حـرارت چگونه شير پاستوريزه مي
كنند. سپس آن را درجه فارنهايت) پاستوريزه مي 143گراد (سانتي

بيشـتر  دارنـد. ايـن روشدر اين دما نگـه مي ساعتحدود نيم
شـود، هايي را كه باعث بروز بيماري و فاسد شدن شير ميباكتري

اي است كـه موجـب ترين درجهينبرد. اين درجه، پاياز بين مي
شـود. توبركـولين، عامـل مي »توبركـولين«كشته شدن باكتري 



 
29

ن اسـت. بسياري از مردم در تمام سـني مرگبيماري سِل و باعث 
باعث تغيير زيادي در طعم شير  ايست كههمچنين اين دما به اندازه

خصـوص بـراي پاسـتوريزه بهاين، مصرف شـير شود. بنابرنمي
بسياري از كشـورها  تر از شير جوشيده است و درطمئنكودكان، م

كــه اجــازه فــروش دارد. پــس از آنكــه تنهــا شــيري اســت 
كـه كشـفياتش در زمينـه  ، دانشـمند فرانسـوي،»پاستورلويي«

را كشف روب كمي اين و ا تحولي در زمينه علوم ايجاد كردهباكتري
  ه شد.ي اين عمل برگزيداو نام پاستوريزه برا به احترام ؛كرد

  »محمد شمس«

  تمشك

يدهاي عالي هاي ث، كا و اسها، ويتامينتمشك حاوي پكتين، تاتن
هاي آن براي نرم كردن سـينه و تحريـك برگ كردهدماست و از 

كننده تصـفيه بر،تبآور، شود. تمشك عرقترشح صفرا استفاده مي
عفوني كننده است. خوردن تمشك سياه براي مداواي خون و ضد
با التهاب روده و ضعف  ن، اسهال كودكان، اسهال همراهبرفك دها

ف جوشانده برگ تمشك براي و گرفتگي صدا اثر بخش است. مصر
هاضمه و تسكين درد كبد مفيد است. خوردن ميوه تمشك رفع سوء
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هايي مثل مسموميت، خونريزي ريه، به ناراحتي تازه براي مبتاليان
، چربـي و اوره سرخك، آبله مرغان، ناخنك چشم، جوش صورت

گ كليـه، زيـاد شـدن بـزاق دهـان، سـن خون، تصلب شرايين،
خون، آمدگي اطراف چشم، زخم روده، فشاركردن معده، برترش

ضعف كبد، آلبومينـوري، ديابـت،  رماتيسم، زخم دهان، بواسير،
  وجود خون در ادرار، ضعف كليه و لكنت زبان سودمند است.

كـن اسـت موجـب مم : خوردن تمشك در برخي افـرادمضرات
شك موجب زياد شدن صفرا و روي در مصرف تمسردرد شود. زياده

  شود.هاي كبدي و قلبي ميناراحتي
  »كاظم كياني«

  جاي خانهدر جاي

هاي برقي، از جارو كردن آشـغالجارو : هنگام كار بابرقيجارو
مرطوب، سيگارهاي روشن، اشياي بزرگ و تيز خـودداري كنيـد 

كند و به موتور آن ان مكش جارو را كم ميزيرا آشغال بزرگ، ميز
رساند. هرگز جارو برقي را نزديك لوازم گرمازا قـرار آسيب مي

  ندهيد.

  ماشين لباسشويي را با سركه و  :ردن ماشين لباسشوييـكزـتمي



 
31

در  هاي موجودبراي از بين بردن جِرم پودر پاك كننده تميز كنيد.
ن مايع سفيد كننده يا يك توانيد از يك فنجاماشين لباسشويي، مي

فنجان سركه سفيد استفاده كنيد. مواد ياد شده را زماني در ماشين 
  بريزيد كه خالي از لباس باشد.

هـايي كـه دكمـه لباس : هنگام شستنهاي چرميشستن دكمه
مي بپوشانيد تا از خراب وها را با فويل آلومينيچرمي دارند، دكمه

  شود. بر اثر شستن جلوگيري هادن دكمهش

 از لباس كار، عالوه بر پودر روك و چربيبراي برطرف كردن چ* 

  استفاده كنيد. كننده، از نيم فنجان آمونياكپاك

از روي  خودكـار ه: براي پاك كردن لككردن لكه خودكارپاك
  روي محل لكه استفاده كنيد. لباس، از فيكساتور و الكل

اشي از عرق : براي برطرف كردن لكه نرفع لكه عرق روي لباس
  باس، از آب و سركه استفاده كنيد.بدن روي ل

ردن يقه لباس، از شامپوي سر، كبراي پاك كردن يقه لباس:پاك
  يرين و محلول سركه استفاده كنيد.شجوش

  هاي ابريشمي سفيد و : براي شستن پارچهزرد شدن پارچه سفيد
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  ، از شير خوراكي استفاده كنيد.زرد شدن آنها جلوگيري از
  »مقدمفرح كاللي«

  بهارخند

 چـرا «اي تحـت عنـوان شاعري تازه به دوران رسيده، قطعه
اي دفتر نشريهطريق پست براي چاپ بهسرود و آن را از » امزنده

دست شـاعر ه به اين شرح بهجواب كتبي سردبير نشري ارسال كرد.
كنم گمان مـي آقاي محترم! شعر شما را دريافت كرديم.«رسيد: 

فرستيد تان اين است كه اشعار خود را با پست ميه ماندنعلت زند
  »بريد.آن را به دفتر نشريات نمي و شخصاً

 رسـيد. نظر ميكوپه قطار نشسته بود و نگـران بـه مردي در
ت وارد كوپه شـد و بـا تهديـد گفـت: دسناگهان دزدي اسلحه به

مرتـب  مسـافر كـه »بيـاد.كـن زودباش هرچه پول داري، رد«
 يد، قسم خورد كه هيچ پولي همراه ندارد. دزد با نيشـخندلرزمي

اول فكـر «مسـافر:  »قدر وحشتزده هستي؟حاال چرا اين«گفت: 
  »ندارم. كردم كه بازرس قطار آمده، آخه من بليت هم

 اي از طرف هـرگشت، نامـبه منزل ب پدر آرش وقتي از سر كار
  با  محترم! يّول«:  به اين مضمون مدير مدرسه پسرش دريافت كرد
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آمـوز نفـر دانش 270در مدرسه ما  رساند كهسالم، به اطالع مي
اقـدام  عـاليجنابصيل هستند. چقدر خوب است كه مشغول به تح

  »نفر بشود! 269تا تعداد آنها  بفرماييد

 د، ايـن اعـالن را اي كه تازه افتتاح شده بـودر جلوي مدرسه
 سه است. مواظب بـاشراننده عزيز! اينجا مدر«چسبانده بودند: 

آن روز، ايـن مطلـب بـا خـط  فـرداي »ها را زير نگيري!بچه
هـا زير گرفتن آقـا معلم« اي زير اعالن اضافه شده بود:كودكانه

  »اشكالي ندارد!

  :كاره وقتـي بـزرگ شـدي، چـه خواهياحمد، تو مي«پدر
چرا ايـن «ر: پد »آرزو دارم برف پاروكن بشوم.«احمد:  »بشوي؟

هـا در بـرف پاروكن براي اينكه«احمد:  »نتخاب كردي؟شغل را ا
  »كنند.تمام سال فقط هفت هشت روز كار مي

  




