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  !بزرگ بمان، ايران

بوده  هاي حاكم بر جوامع بشري در طول تاريخ، اينيكي از سنت
 نظر برسد، كمتر مورد طمع و حملهو هست كه هر كس قدرتمند به

گيرد. شايد يكي از داليل تالش همه كشورها يساير كشورها قرار م
براي كسب قدرت همين امر باشد. البته بر خالف تصور برخـي از 
مردم، كسب قدرت به خودي خود، امري نكوهيده نيست و آنچـه 

رهبران اديان آسماني، مصـلحان اجتمـاعي و جامعـه  از سوي
رت بـا اسـتفاده از ابزارهـا و شناسان سرزنش شده، كسـب قـد

ديگران و  غير اخالقي و از طريق تضييع حقوق هاي نادرست وهشيو
  غصب اموال سايرين است.

در عصر حاضر نيز وضع به همين منوال است. كشورهايي كـه از     
صادي فقير هسـتند، هرچنـد مـورد نظر فرهنگي، اجتماعي و اقت

گيرند اما خطري بـراي صـاحبان ها قرار ميسوءاستفاده قدرت
سـوي ديگـر، كشـورها و  زا د.نشـومحسوب نميقدرت در دنيا 

گام  كوشند آزاد و مستقل باشند و در راه پيشرفتهايي كه ميملت
بردارند، همواره يك زنگ خطر براي زورمـداراني هسـتند كـه 
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سايرين و بـه خـدمت  كشي ازادامه حيات خود را در گروي بهره
  دانند.هاي ديگر ميگرفتن ملت

 و پويا، از ابتدا تا كنون هميشـه آيين مترقيعنوان يك اسالم به    

قلمـداد شـده و  هاي حـاكم بـر جهـانرتيكي از اهداف قـد
كوب قرن گذشته، از هيچ جنايتي براي سر 14زمامداران در طول 

اند. رواج شبهات متعـدد در بـاره مسلمانان و اسالم دريغ نكرده
كـي از )، ي]اكرم (شان اسالم و سخنان و سيره پيـامبردرخ تعاليم

ابزارهاي آنان عليه مسلمانان بوده و هست كـه البتـه بايـد بـه 
  اي صحيح و معقول به اين شبهات پاسخ داده شود.هشيو

سـوره عنكبـوت  46جمله آيه  در چندين آيه از قرآن كريم از    
به بهترين شكل بـا مـردم جهـان و تأكيد شده كه مسلمانان بايد 

نند. دو اصـل مهـم در ايـن وگو كاهل كتاب بحث و گفت ويژهبه
به عبارت ديگر،  ها خوب سخن گفتن و سخنِ خوب گفتن است.بحث

بـه  يبي احترام زبايد سخناني منطقي با ادبيات خوب و به دور ا
بـا اسـتفاده از  هاي خودو عقايد ديگران، به تبيين انديشهافكار 

  مفاهيم آيات و روايات بپردازيم.
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رخي افراد در برخورد با مخالفـان هاي نادرست بيكي از شيوه    
اسالم، توسل به ابزارهاي غير منطقي مانند توهين، تحقير و تمسخر 
افكار آنان، تهديد ايشان به بدفرجامي و جـاودانگي در جهـنم و 

سـت. ايـن تفاخر به خوش عاقبتي خود و حضور ابدي در بهشت ا
ار، از سوي پروردگـكنند كه ) تصور ميΣ(افراد، خود را ابراهيم

گونه سخنان اند اما تنها نتيجه قطعي اينها شدهمأمور شكستن بت
كه ناشي از احساسات هيجاني بدون منطق است، طبق مفاد آياتي 

افزايش لجاجت و عناد و كينه مخالفـان و اهانـت  انعام، از سوره
  حتي توهين به آفريدگار يكتا است. آنان به مقدسات مسلمانان و

من كسب علم و آگاهي، پايگاه و جايگاه علمي مسلمانان بايد ض    
هـا در ايـن و فرهنگي خود را در جامعه جهاني، تثبيت كننـد. تن

هاي جهـاني، آنـان را بـه ها و قدرتشرايط است كه ساير ملت
شوند و به صالبت و مي شان احترام قائلشناسند و برايرسميت مي

 117ه، آيـه كنند. شاهد درستي اين شيواستواري آنان اذعان مي

اي عمل كنند كه هخواهد به گونسوره توبه است كه از مسلمانان مي
رسميت بشناسـند.  مخالفان و دشمنان دين، عظمت مسلمانان را به
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نيـاز از بي انجـام اقـدامات مسـتقل و آزاد و ها واتخاذ تصميم
بزرگـي  شود.ورزي يا هجوم خارجي ميبيگانگان، مانع از طمع

 زيرا اين كوه ؟رودكوه دماوند نمي ي به جنگچرا كس«گفت: مي

تر ساكنان مناطق پايينسوي دن نعمت و بركت بهدر عين سرازير كر
بايـد  »استوار در جاي خود ايسـتاده اسـت. خود، با عظمت و از

ه، باصالبت باشيم كه نه كاري به كسـي دارد و نـه لّق همچون يك
رساند. ايـن مي رانكسي به او كار دارد اما خير كثيري را به ديگ

  اي باشد.تواند در هر زمينهخير مي

در كشـورهاي اسـالمي  تا چند دهه قبل، وضـعيت فرهنگـي    
و در لبنان چاپ  كه منابع علمي در كشور مصر توليد گونه بودبدين
كننده و كشورهاي ساحل خليج فارس، مصرف شد. ايران، عراقمي

هاي اخير، اين روند بـه نابع بودند اما خوشبختانه طي دههاين م
اي تغيير كرده كه ايران به توليد كننده علم بـراي ديگـران گونه

 تبديل شده است. توليد منابع علمي در كشور ما به علوم انسـاني

رتبـه  هاي علوم پايه و فنـي،محدود نشده و در بسياري از عرصه
هاي اخير از جنبه تعداد مقـاالت چـاپي، شـاهد ايران طي سال
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اين در حـالي اسـت كـه در  تحسين بر انگيز بوده است.جهشي 
آن، ايران همـواره  هاي جهاني اول و دوم و پس ازجنگ جريان

  شد.ها ديكته ميمان دستوراتي بود كه از سوي قدرتگوش به فر

اكنون كه ايران به يك قدرت بزرگ تبديل شده، بايد با مهندسي     
سـوي سـاير خود را بهاز دستاوردهاي فرهنگي  فرهنگي، انبوهي

آوري معناي جمعفرهنگي به  كشورها سرازير كند. البته مهندسي
نيسـت. بايـد بـا  مطالب كتب گذشتگان تحت عنوان كتاب جديد

ي از اثـر خالقيت و نو آوري و مدد گرفتن از تجربيات گذشتگان،
ها منبع و مرجع همه محققان باشد و جاي گذاشت كه تا سالخود بر

چون پرچمي باشكوه، بر قله دانش جهاني خودنمايي نام ايران هم
گذشـته  هايهاي ايراني همانند قرنو شخصيت كند و دانشمندان

  در آسمان جهان بدرخشند.
  »سپيدار«

  فراتر از جريان خيال

  تو ام كه بنويسم كه بال يعنينشسته

  عروج كردن سمت كمال يعني تو

  ام بنويسم تصورت، هيهاتنشسته



 
7

  ان خيال يعني توفراتر از جري

  مِهرت آب محبت تو همان آيينه است و

  پس زالل يعني توتو آبي و آيينه،

  آيدهاي تو بوي رسول ميز برگ

  مثال يعني توبي گل محمديِ

  دمسير رد شدنت را كسي نگاه نكر

  جمالِ زير نقابِ جالل يعني تو

  النوريتو نور و نور علي نور و خالق

  ريتو از تصور خاكي نشين ما دو

  تو آن دعاي رسولي كه مستجاب شدي

  براي خانه خورشيد، آفتاب شدي

  وديگانه دختر احمد شدن، مراد نب

  ابيهايي انتخاب شديبراي اُم

  ديكر همه صداتو مرتضي نشده، اين

  تو مصطفي نشده صاحب كتاب شدي 

  ي به پاي تو شد ذره ذره آب و سپسعل
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  ذره ذره آب شدي تو هم به پاي علي، 

  فيضي و دوتا نُه سال ترينالنهتو عاد

  روح نبي و ابوتراب شدي نصيب 

  تو آفتاب رسولي به آسمان علي

  روح سينه پيغمبري و جان علي

  سياه بگيرد تمام دنيا راشب

  ق بگيرد نام زهرا رالَاگر ز خ

  مترَجز آستانه كهزار سال به

  اي تمنا راايم درِ خانهنبرده

  هابش ردبَز روي عاطفه، خوابت نمي

  اگر روا نكني حاجت گداها را

  لب بزني قرار نيست به نان مدينه

  رزقِ باال را ات نگرفتندز سفره

  را نشان بدهند براي آنكه مقام تو

  بساط فردا را اند فراهم،نموده

  دل رسول خدا را اسير درد مكن
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  را  »بابا«لفظ  مگير از سخن خويش،

  بخشيرا حيات مي كه نبي »پدر«بگو 

  بخشيرا نجات مي دلش ،و غصهز درد 

  تب بهار نداشت زمين بدون نگاهت

  كوه بلندي كه آبشار نداشت شبيه

  همه قيامت را بعيد نيست ببخشي

  اين گونه انتظار نداشت شود ز تونمي
  »اكبر لطيفيانعلي«

  گلباران سخن

دارد و وجـود  »توقف ممنوع«در سراسر جاده زندگي، تابلوي * 
پس طوري زندگي ! »دور زدن ممنوع«بلوي در انتهاي زندگي، تا

  كنيم كه در آخر جاده، تأسف نخوريم!

هايشان نسنجيد و هـيچ خنده ها را از ميزانهرگز شادي انسان* 
  آنان قضاوت نكنيد! وقت تنهايي افراد را از تعداد دوستان

را به مراقب باشيد كلمات  ؛تر از گلوله هستندقوي كلمات، بسيار* 
  كنيد!شليك مي سوي چه كساني

   ؛راد نيستـردن با همه افـصحبت ك ي بودن به معنيـاجتماع* 
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چـه  اجتماعي بودن يعني بداني كجا و در صحبت با چه كسـي از
  كلماتي استفاده كني!

بسـياري بـا حركت است!  تر از سرعتجهت حركت، بسيار مهم* 
  كنند!حركت مي »هيچ«سرعت زياد به سمت 

سخنش را قطع نكن  ؛، تو را نصيحت كردسي با لحني تنداگر ك* 
در پشت اين تندي، محبت عميقي نهفته است! ماننـد كسـي  زيرا

شكند، به اين جرم كـه او را بيـدار نباش كه ساعت زنگدار را مي
  كرده است!

 :هـاي او گـوش كنـيمبه حرف اگر خدا را دوست داريم، بايد* 

لقب زشت به هم جويي نكنيد، مديگر را مسخره نكنيد، از هم عيبه
نيكـي كنيـد، از  انفاق كنيد، به پدر و مـادر ندهيد، در راه خدا

  دوري كنيد! هابسياري از گمان

دهم زيرا كفـش كنم! خودم را تغيير مياز ديگران شكايت نمي* 
  فرش كردن دنيا است! تر ازپوشيدن، راحت

كننـد، جـاي خوب مي هايي كه حال انسان راقرص هيچ وقت* 
  گيرند!كنند نميكه دل انسان را قرص مي هاييخوب
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گوييم، براي مورچه سـيالب اسـت! از آنچه ما به آن قطره مي* 
كه چيزي ديگران نگاه نكنيم و نگوييم اين ديد خودمان به مشكالت

  متفاوت است! ها با هم بسيارزيرا ظرفيت انسان نيست

بحث كردن با احمق، مثل كشتن پشـه روي صـورت خودمـان * 
صـورت يـك سـيلي به! شايد پشه را بكشيم اما در نهايـت، است

  ايم!خودمان زده

پول جمع كنـيم و بـا آن بهتـرين  كشيم تايك عمر زحمت مي* 
 كه بهترين چيز، عمري بود كه چيزها را بخريم اما دريغ و افسوس

  در راه كسب مال از دست ما رفت.

خواهند يزندگي مثل بازي شطرنج است! اگر بلد نباشي، همه م* 
آن را به تو ياد بدهنـد! وقتـي هـم آن را يـاد گرفتـي، همـه 

  خواهند تو را شكست بدهند!مي
  »گردآوري، ايران پرنده«

  از قرآن بيشتر بدانيم!

آيه است كه از آن  15رآن شامل ـات سجده واجب و مستحب قآي
چهار آيه داراي سجده واجب است. بايد هنگام خواندن يـا  ميان،

هايي كه اين چهار سوره هار آيه، انسان سجده كند.شنيدن اين چ
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هاي شـوند، سـورهناميده مي »عزايم«در آنها قرار دارند و  آيه
  هستند. �َقَلَم و عجَسجده، فُّصِلت، ن

ع شرو »ادكَوأِن ي«قلم با عبارت  قبل آخر سوره آيه ما    وأِن يكاد
و بسـيار «يه و آيه بعد به اين ترتيب اسـت: شود. ترجمه اين آمي

شان شنيدند، تو را با ديدگان نزديك بود كه كافران چون قرآن را
و گفتند: او ديوانه اسـت حـال  زخم بزنند)آسيب برسانند (چشم

  )52و  51سوره قلم، آيات (»آن جز پندي براي جهانيان نيست. آنكه

اي از كافران، افـراد اند كه عدهگفته مفسران در تفسير اين آيه    
بـه  اسـد را كـهار و شورچشمِ طايفـه بنيهّاي و قرفهزن حچشم
عـروف به انسـان و حيـوان م زني و آسيب رساندن با چشمچشم

چشم بزنند و از پـاي  ) را]اكرم(بودند، آوردند تا حضرت رسول
ايـن آيـه در  درآورند ولي مشيت الهي، او را در امان داشـت و

همراه د خواندن و انن واقعه نازل شد. برخي علما گفتهاشاره به آ
به همين دليـل، از  زخم مؤثر است.داشتن اين آيه، در دفع چشم

گردنبند ساخته و بـه  صورت، حرز و تعويذي به»...يكاد وأن«آيه 
  شود.گردن كودكان انداخته مي
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آوران الهي نام بـرده شـده و تن از پيام 26كريم، از در قرآن    
قوم خـود بـه توحيـد و  از شرح مفصل يا كوتاهي از دعوت آنان

كريم ذكر شـده ه است. نام اين پيامبران در قرآننيكوكاري آمد
)، Σ()، اسـحاقΣ()، ادريسΣ)، ابراهيم (Σحضرات آدم ( است:

)، Σوب(يّا )،Σ(عَسَ)، اليΣالياس( )،Σ(اسرائيل(يعقوب)، اسماعيل
)، Σ)، شـعيب(Σسـليمان( )،Σ)، زكريـا(Σذوالكفل( )،Σداود(
)، Σ)، موسي(Σ)، محمد(Σ)، لوط(Σ)، عيسي(Σ(ريَعُز )،Σ(صالح
) و يـونس Σ)، يوسـف(Σ)، يحيي(Σ)، هود(Σ)، هارون(Σنوح(

  )Σ(»النونذو«
  »گردآوري، دكتر مريم گوهري«

  خانم و آقا

 ؛هاي پاياني عمرش، از همه سخن گفتدر روز »پروفسور حسابي«
از پدر، مهر مادر و مادربزرگ، عشق همسر و لطف هر كس كه در 

زندگي، دستي و آغوشي به مهرباني به سويش گشوده بودند. گذر 
كـرد. يـاد مي »خـانم«ره از مادربزرگ خود با لفظ استاد هموا

كارگيري لفظ شان در پرسشي ناخواسته، از بههنگامي كه فرزندان
داوم پدر پرسيدند، در پاسـخ گفـت: و تأكيدهاي م »خانم و آقا«
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تحقق آن بايد سابقه، تربيت براي  ؛بودن، آسان نيست خانم و آقا«
و نجابت فراهم باشد. ايمان و اعتقاد، از اركان خانم و آقا بـودن 

داننـد چـه آقايي به ايـن مرتبـه برسـند، مي است. اگر خانم و
بايد پرهيـز كننـد. كارهايي بايد انجام بدهند و از چه كارهايي 

ا كننـد، مـردم رگويند، تهديد نميگاه دروغ نميخانم و آقا هيچ
عشـق  گيرند، رهگشـا هسـتند،را مي دوست دارند، دستِ افتاده

نامحدود دارند و در نشست و برخاسـت، تمـام نكـات و مسـائل 
  »كنند.ي و آداب الزم را رعايت مياجتماع

  »اميررضا آرميون«

  ما و شما شد

  س كه نهان بود ز ما، آمد و ما شدآن ك

  كه ز ما بود و شما، ما و شما شد وآن كس

  لزّ شهي كرد تنسرِ تختِ سلطانِ

  جز او هيچ شهي نيست، گدا شد با آنكه

  هزّن كس كه ز فقر و زغنا هست منآ

  تِ فقر از پيِ اظهارِ غنا شدسوَدر كِ

  شنيده است از اين طُرفه كه يك كسهرگز كه 
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  هم خانه خويش آمد و هم خانه خدا شد

  يگانه رّآن گوهرِ پاكيزه و آن دُ

  و سما شد زمين گشتچون شور برآورد 

  ر كِسوتِ چوني و چرايي نتوان گفتد

  چون و چرا، چون و چرا شدبي كĤن دلبر

  ود رخِ ابرويِ وي، ز ابروي خوبانبنم

  انگشت نما شد نوتا بر صفت ماه

  اللهچو سهي سرو و چو در گلشنِ عالم

  قبا شدسرخ كاله آمد و هم سبز هم

  يآن مِهرِ سپهرِ ازلي كرد تجلّ

  ي و شمس و ضيا شدو مشرق »مغربي«تا 
  »شمس مغربي«

  تسليم قدرت برتر شويد

شـما  در مواجهه با يك مسأله، از ديدگاه باالتري به آن نگاه كنيد!
سازيد. ايمـان خـود را گرامـي زندگي خود را بر پايه ايمان مي

داريد و از اينكه در باره اعتقادات خـود بـا ديگـران سـخن مي
كنيـد و در بت طرفداري ميهاي مثترسيد. از ارزشبگوييد، نمي
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پردازيد برخوردها واقعي هستيد. به دعا و سِير در وجود خود مي
ها شجاع باشيد. دعا و خودشناسي، قدرت تا در رويارويي با ترس

هاي روزمره را بـه ائل و تحمل و تسلط در برابر سختيپذيرش مس
ان يابيد، با ديگـرهايي را كه در دنيا ميكند. خوبيهديه مي شما

  تقسيم كنيد و شاكر آنها باشيد.

ن، چيزي جز يك انسان ضعيف و بيني و تسليم شدبا خود كوچك    
پذير نيستيد. همه اديان، دعا و نماز دارند. دعا سخن شما با شكست

شما، پاسخ خداوند به شماست. دعـاي بختي شو خو خدا و موفقيت
شـما بـه ون ريا و كمك و كارساز، همان كارهاي نيك و بد عملي

  ديگران است.
  »فائزه درگاهي«

  آرايشگر

مردي براي اصالح سر و صورت، به آرايشـگاه رفـت. در حـين 
آرايشگر آغاز شد.  بين او و گوي جالبي در باره خداوگفت اصالح،

مـرد  »كنم خدا وجود داشته باشـد.من باور نمي«آرايشگر گفت: 
بـروي و كافي است به خيابـان «آرايشگر گفت:  »چرا؟«پرسيد: 

ري و درد همه بيماشود با وجود خداي مهربان، اينببيني! مگر مي
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مشتري چيزي نگفت و از مغازه بيـرون  »و رنج وجود داشته باشد؟
  رفت.

خيابان رسيد، مردي را با موهاي ژوليده محض اينكه پايش بهبه     
 گشت و به آرايشگر گفـت:سرعت به آرايشگاه بازكثيف ديد. به و

آرايشگر با تعجب گفت:  »ن هيچ آرايشگري وجود ندارد.م نظربه«
و اآلن موهـاي تـو را  هستم زني؟ من اينجاچرا اين حرف را مي«

پس چرا كساني ماننـد آن «مرد با اعتراض گفت:  »اصالح كردم.
آرايشـگر گفـت:  »، بيرون از آرايشگاه وجود دارند؟مرد ژوليده

يده بـه مـا مراجعـه آرايشگران وجود دارند، فقط آن مرد ژول«
طور است! خـدا وجـود دارد، همين دقيقاً«مرد گفت:  »كند.نمي

كه اين همـه كنند. براي همين است فقط مردم به او مراجعه نمي
  »بدي و درد وجود دارد!

اگر بگوييم خدا وجود ندارد، مانند آن است كه بگوييم فرهنگ     
  ت!پديد آمده اس لغت در اثر يك انفجار در چاپخانه

  »صابر قاسمي«
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  مطالعه بهتر

دانستيد مكـاني را كـه آيا مي    لباسي مناسب موقعيت بپوشيد
پوشـيد، در كنيد و لباسي را كه ميها انتخاب ميمرور درس براي

 مفيد بودن مطالعه شما تأثير زيادي دارد؟ هرگز با لباس راحتي و

كه در كند در رختخواب، مطالعه نكنيد زيرا مغز شما احساس نمي
  مطالعه جدي هستيد. حال

ضوع ديگر، فكر شما را آيا در زماني كه صدها مو    تمركز خالص
ممكن توانيد مطالعه كنيد؟ اين امر غيـرباز هم مي ؛مشغول كرده

كاري جمع كنيد تا نسبت بـه است. سعي كنيد حواس خود را كامالً
  كه در دست داريد، تمركز داشته باشيد.

ي، ايد موقع پايان كارآيا هرگز سعي كرده    خود پاداش دهيدبه
تر مسير يادگيري شما را آسان هاخود پاداش دهيد؟ اين پاداشبه
غذاي مطلوب خـود را ميـل  عنوان پاداش،كند. سعي كنيد بهمي
كنيـد يـا بـا  را تماشـا تانيا برنامه تلويزيوني مورد عالقه كنيد

  تان صحبت كنيد.دوست

   در مورد آيا واقعاً      ديگران قسمت كنيد اهاي خود را بنگراني



 
19

وي هم انباشته نكنيـد هاي خود را رها نگران هستيد؟ نگرانيامتحان
كنند. هاي انباشته، تنها موقعيت را براي شما دشوارتر ميزيرا نگراني

در ميان بگذاريد و فراموش  هاي خود را با ديگرانبهتر است نگراني
  اند.امتحان داده والدين و اطرافيان شما نيز قبالً نكنيد كه

آيا مطالبي را كـه مطالعـه     يك چيز بپردازيددر هر زمان، به
 گيريد؟ هر بار فقط روي يـك مطلـبمي كنيد، با يكديگر اشتباهمي

نصف روز، مبحث مورد مطالعـه را  تمركز كنيد. پس از مدتي حدود
متفـاوت  با قبلـي جديد كامالًمبحث  تغيير دهيد و مطمئن شويد كه

  است.

  »سپيده خليلي«

  حقيقت درون

نظر شما چه چيز، انسان را زيبـا به«استادي از شاگردانش پرسيد: 
 »قد بلنـد!«دومي گفت:  »چشماني درشت!«يكي گفت:  »كند؟مي

در ايـن هنگـام، اسـتاد دو  »پوست شفاف و سفيد!« ديگري گفت:
ها بسيار گرانبها و زيبـا ز ليوانز كيفش بيرون آورد. يكي اليوان ا

ريخت. ها چيزي از ليوان بود و ديگري سفالي و ساده. در هر يك
 در ليوان رنگين و زيبا، زهر ريختم و«رو به شاگردان كرد و گفت: 
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 »كنيـد؟در ليوان سفالي، آب گوارا. شما كدام يك را انتخاب مي

بينيـد! مي«ت: استاد گف »ليوان سفالي را!«: به اتفاق گفتند همگي
ها را شناختيد، ظاهر براي شما بـي كه حقيقت درون ليوان زماني
  شود!دير ظاهر مي هاحيف كه درون انسان »شد! اهميت

  ها بدانند!خانم

 خواهيد زندگي شما در كنار همسرتان گـرم وبانوان گرامي! اگر مي

  .ت ساده اما راهگشا را رعايت كنيدسرشار از محبت باشد، اين نكا

 هايتان با لحن خشن به همسـر دسـتور هرگز براي انجام خواسته
  ندهيد.

 افسرده، نـزد همسـر ظـاهر  هرگز با ظاهر ژوليده و در حالتي
باشيد و در همه ر و شاد طّسعي كنيد هميشه تميز، آراسته، مع ؛نشويد

  حال لبخند بزنيد.

 همسر و لبـاس تميـز و گـران خـود را در  لباس آشپزي را نزد
 هماني بر تن نكنيد. بهترين و تميزترين لباس را بـه داخـل خانـهمي

قيمـت باشـد. بـانوي هيد. البته نيازي نيست لباس گراناختصاص د
تهيه  ها راترين لباسارزان، شيك هايهنرمند، كسي است كه از پارچه

  كند.
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 يـا  هرگز نزد همسرتان از مرد ديگري حتي از نزديكان خودتـان
را بر ديگران ارجح بدانيد ز اندازه تعريف نكنيد. او بستگان او بيش ا

  ا بازگو كنيد.هايش رو خوبي

  خانواده و اقوام همسرتان را به گرمي و احترام بپذيريد و آنان را
مانند بستگان خود بدانيد. هرگز از همسرتان نخواهيد از بسـتگانش 

  با آنان قطع رابطه كند. دوري يا

 از حد معمول سرتان و مردان غريبه، بيشبا دوستان و آشنايان هم
گرم صحبت نشويد زيرا اين عمل، عالوه بر اينكه مخـالف دسـتورات 

زند دين مبين اسالم است، به روابط زناشويي شما آسيب فراواني مي
  هرچند شما و همسرتان نسبت به يكديگر اعتماد داشته باشيد.

  زيرا زماني كه او از مشاجره با همسر بر سر امور جزئي بپرهيزيد
كنـد، متوجه اشتباه خود شود، عالوه بر اينكه از شما عذرخواهي مي

ايـن محبـت شـما در اسـتحكام  محبت شما را از ياد نخواهد برد و
  تان مؤثر خواهد بود.روابط

  هرگز به همسر اهانت و او را سرزنش نكنيد. با لجاجـت، مطلبـي
اه قـانع كـردن وي بلكـه ر هرچند صحيح را به او تحميـل نكنيـد

صميمانه و با مهرباني است. نهايت احترام را برايش قائـل  گويوگفت
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باشيد و كارهاي نيكش را تأييد و او را در اين امـور تشـويق كنيـد. 
  شود.وي به شما مي احترام به او موجب افزايش احترام

  در تربيت فرزندان هرگز رفتارهاي متفاوت و متناقض با همسرتان
دهيد. اگر در موردي اختالف نظر داريد، در برابر فرزندان از انجام ن

اسـتدالل  بـا منطـق و همسرتان حمايت كنيد ولي در غيبت آنـان،
  صحيح، او را قانع كنيد.

  »خسرو اميرحسيني«

  تفاوت برنده و بازنده

كردند. يكي از آنهـا تصـميم اي زندگي ميپنج قورباغه در بركه
مانند؟ پنج عـدد! قورباغه باقي ميبپرد. سؤال: چه تعداد  گرفت

چرا؟! چون تصميم گرفتن، به معني انجام دادن نيسـت! تفـاوت 
همه ما بـراي برنـده  برنده با بازنده در انجام دادن كارها است!

ريزي ي اينكه برنده شويم، بايد برنامهاما برا ؛ايمدنيا آمدهشدن به
  كنيم، آمادگي پيدا كنيم و اقدام كنيم.

  !خرج كردن اصول خوب

 ريزي كنيـد و از صـرفهاي خود، برنامهبراي درآمد و هزينه 

  مورد پرهيز كنيد.هاي بيهزينه
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 هاي خود تهيه كنيد.اي ثبت هزينهيك دفترچه بر  

 چشمي در خريد وسايل پرهيز و و هماز افتادن به گرداب چشم
وند. ز بين نرا شكل درست استفاده كنيد تا زودبه از وسايل موجود

 و نظارت بر  با يك برنامه اقتصادي، زندگي كنيد. خودمديريتي
  انجام دهيد. درستيها را بههزينه

 اندازه خريداري خصوص مواد غذايي را بهملزومات زندگي به
  د خوراكي را كم اما متنوع بخريد.موا كنيد تا فاسد نشود.

 ي نك را از برنامـه زنـدگغير ضروري مثل چيپس و اس ريدخ
  حذف كنيد.

 نس مشابه، در كدام فروشـگاه كنيد كه دو ج هنگام خريد دقت
  تر است!ارزان

 مراقب باشيد هنگام خريد، جنس نامرغوب تهيه نكنيد زيرا عمر 

تـر مرغوب را قـدري گران اين نوع اجناس كم است. اگر كاالي
  دوام بيشتري خواهد داشت. بخريد،

 ها آموزش دهيد باشد و به بچه تان به پول توجيبي فرزندانحواس
  كه پول را بيهوده خرج نكنند زيرا پول، دسترنج والدين است.
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 تان، بين آنها تبعيض قائل نشويد كه براي پول توجيبي فرزندان
را خواهد گرفت و  ننتاااين تبعيض، در آينده گريبان شما و فرزند

يچ محبتي هاي انباشته در ذهن فرزندان، با هها و كينهسرخوردگي
  جبران نخواهد شد.

  »مقدمفرح كاللي«

  فضاي مجازي، تيغ دو لبه

بـه ارتباطات اجتماعي در كشور ما تا يكي دو دهه پيش، چهـره 
نـوع جديـدي از  هاي اخيـر،چهره و فيزيكي بود اما طي سـال

فضـاي «در روي افراد شده كه بـه مالت روارتباط، جايگزين تعا
ط قـوت نقـا ل هر پديده ديگر،اين فضا مث معروف است. »مجازي

و پيامدهاي ناخوشايند و خطرناكي ها آسيب بسيار متنوعي دارد و
هـر  افل بود زيرا اين خطرات، بـيش ازـدارد كه نبايد از آن غ

  كند.قشري، نوجوانان و جوانان ما را تهديد مي

شكسته شدن مرزهاي جغرافيـايي، دسترسـي بـه دريـايي از     
تا چند سال قبل  ي مختلف حتي اطالعاتي كههاعات در زمينهاطال

كشفيات علمي  شد، آگاهي از جديدترين اخبار ومحرمانه تلقي مي
ظه با دوستان يـا حتـي افـراد و اختراعات، ارتباط لحظه به لح



 
25

 ايم، امكان انجـام پـژوهش دراي كه هرگز آنان را نديدهغريبه

ها و آگاهي ابي انبوهي از كتهاي گوناگون با تكيه بر محتواعرصه
ها امكان ديگـر، از جملـه مزايـاي ده ها واز جديدترين پژوهش

گاني به حريم شخصي افراد ورود هم فضاي مجازي است اما امكان
هاي ارتكاب ور زندگي آنان، رواج آزادانه راهترين امو خصوصي

اخالقي و رويج امــور ضــدخــالف، بزهكــاري و تبهكــاري، تــ
نه از خطرات اين دنياي غيـر واقعـي ها تنها چند نموهنجارشكني

  است.

هـاي فضاي مجازي بارها به صحنه فعاليتهاي اخير، طي سال    
ديدگان از كمك به آسيب بسيار زيبا و قابل تقديري تبديل شده كه

اقشار ضعيف جامعه و نيازمنـدان سيل، زلزله، كرونا، دستگيري از 
ضان، كمـك بـه هايي مانند نوروز و ماه رمخصوص در مناسبتبه

زيسـت، حمايـت از العالج، حفـظ محيطصـعب درمان بيماران
از  حيوانات و غذارساني به آنها در روزهاي سرد سال، جلـوگيري

ها كوه خواران بهاندازي زمينها يا دستودخانهآب ر كردنآلوده
گونه اين دست، تنها چند نمونه از اين از هاي مفيد ديگريو پويش



 
26

شود. كه رواج و گسترش آنها توصيه مي انه استاقدامات خيرخواه
ن است كه فضا براي بـروز دالنه، ايهاي هميكي از مزاياي پويش

  شود.هاي كشف نشده افراد مهيا ميتوانمندي

ت كه مـديريت و يكي از مشكالت اصلي فضاي مجازي، اين اس    
هاي مجازي، در داخل كشور افزارها و برنامهكنترل برخي از نرم

هـاي ست تا بتوان از انتشار محتواي ضداخالقي و كالهبرداريين
اين، هر آنها برخورد قانوني كرد. بنابر رايج در آن جلوگيري يا با

 يك از ما بايد هوشمندانه در اين فضا حاضر شويم و اجازه نـدهيم

هاي اقتصـادي، ما را مديريت كند يـا در دام سوءاسـتفاده كسي
وارد، يك پديـده از م ريم. در بسياريو اجتماعي قرار گي اخالقي

شود! پس از نمايـان سازي وارد كشور ما ميجديد، بدون فرهنگ
سازي ن آن، برخي مسئوالن در صدد فرهنگهاي فراواشدن زيان
  آيند.اده بهينه مردم از آن پديده برميبراي استف

در  اي،و شيوه كوشند به هر قيمتي و با كمك هر ابزاربرخي مي    
 كنند حتي اگر اين توليديا محتوا  اي مجازي خودي نشان دهندفض

 اي از مردم، دو شخصيت كامالًعده باشد. فهوممبيمحتوا در واقع، 
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متفاوت دارند: شخصيت آنـان در دنيـاي واقعـي و شخصـيتي 
دنبال كننده در  ساختگي كه آن را براي جلوه كردن و جلب توجه

شهرت در اين فضـا  كسب فضاي مجازي و تبديل شدن به چهره و
، گاهي اين افراد را تا جايي وجهب تاند. تالش براي جلخلق كرده
هدف، غيـر هايي عجيب، بيراند كه وارد چالشمي تگاهبه لبه پر

شوند و تأسفبارتر اينكـه اعضـاي خـانواده، عقالني و كشنده مي
گونـه بـه اين نيز بـه دوستان، آشنايان و دنبال كنندگان خود را

  كنند.ها و اقدامات خطرناك تشويق ميشچال

هاي دانشي كه فضاي مجازي در برابر مردم دنيا وسعت دروازه    
گيري از اين گنجينه سرگرم بهره باز كرده، آنقدر زياد است كه اگر

هـاي غيـر مفيـد آن وارد بخش كنيماطالعات شويم، فرصت نمي
و  هـودهبياي هـگونـه فعاليتنيازي به ايندر وجود خود  شويم و

كنيم زيرا عمر ما يك جاده برگشت ناپذير است زيانبار احساس نمي
گـردد برنمي دليل از دسـت رفـت، ديگـر ربه ه كه و لحظه اي

  گردد.كه آب رفته به جوي باز نمي گونههمان
  »اطيابي«
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  چنگالاختراع كاردو

ها قبل از چنگال اختراع شد. در عصر حجر، كاردهـاي كارد مدت
هـا از كـارد شد. روميكار برده ميراي امور مختلفي بهسنگي ب

كردند اما تا قرن شانزدهم مـيالدي، خوردن استفاده ميبراي غذا
د، تنها افراد بسيار ثروتمند، به تعداد افراد خانواده و ميهمانان خو

در اختيار داشتند. در آن دوران، مردم كارد شخصي خود را  كارد
  كردند.اشتند و با خود حمل ميگذدر غالفي در كمرشان مي

اغلـب كـارد را بـه  كارگيري چنگال، مردمقبل از اختراع و به    
 شانتا نيازي به استفاده از انگشتان بردندكار ميصورت دوتايي به

در هـر  يه فقط دو دندان داشتند و معمـوالًهاي اولنباشد. چنگال
ميز چنگال سرد داشت. سنت استفاده از خانه، تنها يك چنگال وجو

 ميالدي از مشرق به اروپا 11ها در قرن وسيله ونيزيبه احتماالً غذا

  برده شد.
  »محمد شمس«

  انواع آرد

  رايج در كشور ما است، چند  ترين آردندم كه اصليـجز آرد گبه
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شود كه كاربردهاي خـاص خـود را نوع آرد ديگر نيز توليد مي
  دارند.

صورت است به اين مينيزسيبد روش توليد آر    زمينيآرد سيب
شويند و خوبي ميها را پس از ورود به كارخانه، بهزمينيكه سيب

سپس آنها را با پوست، كمـي  كنند.را از هر آلودگي پاك مي آنها
لي  له شده، خمير نسـبتاً هايزمينيكنند. از سيبله مي آبپز و شـُ

 دا كـردن پوسـتآيد كه ايـن خميـر را بـراي جـمي دستبه

خمير  گذرانند. در نهايت،هاي مخصوصي ميزميني، از صافيسيب
يـا  »اسپري دِرايـر«ختلف مانند ـاي مـهزميني را با روشسيب

كننــد و ، خشــك و ســپس پــودر و آســياب مي»درايــر درام«
  آورند.دست مياز آن به زميني راسيبآرد

د هاي غذايي مختلفـي ماننـزميني در تهيه فراوردهز آرد سيبا
هاي حاضـري اسـتفاده هاي آمـاده و سـوپو كتلت وكوك انواع
  شود.مي

برداشت شده و داراي پوسته اسـت،  به برنجي كه تازه    برنجآرد
نج از پوسته، هاي برشود. براي جدا كردن دانهگفته مي »شلتوك«
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 برنـد. طـيكـوبي ميهاي شاليكوبي يا برنجآنها را به كارخانه

هاي لتوك به برنج سفيد، برخي از دانهديل شكوبي و تبيشالفرايند 
اي شكسـته را بـا كمـك الـك، از هشود و دانهبرنج، شكسته مي

كه زياد خـرد ها كنند. بخشي از اين دانههاي كامل جدا ميدانه
 شـوند امـاروانـه بـازار مي »دانهبرنج نيم«نشده باشند، با نام 

استفاده نباشـند،  لهايي كه بيش از اندازه شكسته شده و قابدانه
 ، در صنايع غـذايياين آرد شوند.مصرف مي برنجبراي تهيه آرد

ركيب سوپ، آش، كوكو، كتلت كاربرد چنداني ندارد و بيشتر در ت
هاي موجود برنجيلبته نانشود. اهاي حاضري استفاده ميو فرني

  شود.برنج تهيه ميها هم با استفاده از آردناديدر ق

اري در كارخانه، با ـوجـب و را پس ازـاي جـههـدان    جوآرد
دهنـد و آنهـا را اي تحت فشار قرار ميفلزي استوانه هايآسياب

توان سبوس آن را ، ميآرداين كنند. پس از تهيه آسياب و آرد مي
هاي مخصوص و با درصدهاي مختلفي جدا كرد الك با استفاده از

 كامل توليـد صورتگندم بهآردجو را هم مانند آرد توانيعني مي

  را جدا كرد. يا اينكه سبوس آن
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هـا براي توليد نان در نانوايي گندم مخلوط وآردجو را با آرد    
جو و گنـدم هايداز تركيب آر هاي توليديكنند و ناناستفاده مي
فروشند. بـراي توليـد مي »نان رژيمي«يا  »نان جو«را با عنوان 

بـه مـواد اوليـه آنهـا جـو دي آردها هم درصها و كلوچهكيك
بسيار غني از پروتئين است. به همين دليل، از  آرداين  افزايند.مي

اي تهيه مالت از جو بر كنند.جو براي خوراك دام هم استفاده مي
در صنايع غذايي، استفاده  الشعير و كاربرد آنبه منظور توليد ماء

  شود.مي
  »دكتر محمدحسين عزيزي«

  ترب سفيد و سياه

م آن، مصـارف رّساله است كه قسـمت ريشـه متـوهي يكترب، گيا
خوراكي و دارويي دارد. با توجه به اينكه ريشه اين گياه ممكن است 

خوانند. هاي سفيد و سياه ميفيد يا سياه باشد، ترب را به نامرنگ سبه
ها، مـواد امالح معدني، ويتامين اين سبزي حاوي مقدار زيادي آب،

ريشه  ته و مقدار كمي چربي است. معموالًفسفريك، نشاسقندي، اسيد
هـاي دارد كـه ناشـي از تركيب ترب، طعمي تند و گـاهي زننـده

  گلوكوزيدي موجود در آن است.
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باكتري، ضـد    دارنـد ترب سـفيد و سـياه، ايـن خـواص را
كننده فخ، ادرارآور، هضماكسيدان، ضد ن انگل، آنتي ضد،ويروسضد

نده غذا كنبا وجود اينكه ترب هضمآور و صفراآور. خلط غذا، مسهل،
آن را بيش از انـدازه مصـرف  هاضمه، نبايداست، افراد مبتال به سوء

  كنند.

از نظر خواص تا حـدي مشـابه  وحشي، نوع ديگري از ترب وترب    
واص سـمي دارد و در قـديم از آن ترب سياه و سفيد است ولي خـ

شـده فاده ميماتيسمي استرعنوان دارويي براي كاهش دردهاي به
اند زيـرا بردهكار ميبه جاي خردلوحشي را بهگاهي هم ترب است.

  مزه آن، تندتر از ترب معمولي است.

  »سورمقيدكتر محمدحسين صالحي«

  كن!شادباش و شاد

 دمتكار جوان ـديد دو خ ش شد وـظم وارد منزل كشيـخليفه اع
سـال  20 بـيش از كـدام از آن دو،كنند كه سن هيچبرايش كار مي

اسـتخدام  مگر من دستور نداده بودم كه هنگام« نيست. خليفه گفت:
فراموش «گفت:  كشيش »سال كمتر باشد؟ 40خدمتكار، نبايد سنش از 

  »سال است در دو جلد! 40ام! سن اين دو نكرده
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  :اگر كالغي به چاه بيفتد و در آنجا بميرد، بعـد «از كسي پرسيدند
آب بايد از چـاه كشـيده و  ، چند سطلبيرون آوردن الشه كالغ از

فرد آن  »قابل مصرف شود؟ ك و شرعاًچاه پا آب خته شود تابيرون ري
 وقت به چاهكالغ زرنگ است و هيچ«دانست گفت: چون جواب را نمي

  »افتد!نمي

 از آن بـود  گرچه درجه لياقت و مقام رافائل، نقاش معروف، باالتر
شود اما در بسياري از مـوارد بـه جويان ناراحت كه از بدگويي عيب

حواريـون  داد. روزي كه او تصوير بعضـي ازسخنان ناحق پاسخ مي
اي از سر رشته ) را كشيد، يكي دو نفر از كشيشان كهΣحضرت عيسي(
ريون زياد آن را ديدند و ايراد گرفتند كه چهره حوا نقاشي نداشتند،

ا را ديده ال شمتعجب نكنيد! آنان اعم«رنگ است. رافائل گفت: سرخ
  »شان سرخ شده است!و از خجالت زياد، صورت

  ه دادن گفـت: ـزاياي صدقــدر توصيف مـكسي در مجلسي
مايه طول عمـر اسـت و باعـث  ؛كندمرض مي صدقه، رفع بال و«

گشايش امور زندگي اسـت و موجـب كسـب سـعادت اخـروي 
از پايان مجلس، يكي از مستحقان به يـك پولـدار  پس »د.شومي
 مالحظـه«گفـت:  ،كه جزو حاضران در مجلس بودسيار خسيس ب
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فرد پولـدار گفـت:  »كه صدقه، چه فوايدي در بر دارد؟ فرموديد
مـروز راه بيفـتم و از همين ا بله! به همين دليل خيال دارم بله،«

  »صدقه جمع كنم.

 فرد دينـدار اگـر دو «گفت:  ،ردكمي كسي كه مردم را موعظه
بپوشد و ديگري را به  شبايد يكي را خود دست لباس داشته باشد،

اين موعظه كه دو دسـت  روز بعد، يكي از شنوندگان »بدهد. فقرا
لباس داشت، يكي را برداشت و به منزل آن مرد برد تا او به دست 

صبر  او بيرون از خانه است.«اهالي خانه گفتند:  مستحقش برساند.
ي منزل آمد و بـه او از اهالساعت بعد، يكي نيم »كنيد تا برگردد.

آقا تازه برگشته اما چون لباسش در راه به دليـل بـارش «گفت: 
عويض لباس است تـا باران خيس شده بود، در اتاق ديگر مشغول ت

سالم مرا به ايشان برسانيد و بگوييـد «مرد گفت:  »نزد شما بيايد.
دارم تـا در شوم و اين لباس را براي خودم نگاه مـيمرخص مي
 »ن، معطل نمانم.موقع بارا




