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  ، انتظاري جذابقرنآغاز 

جالب توجه و در عين حال  افراد ميانسال و كهنسال ايراني، واقعه
براي  اند كه يقيناًزي را در طول عمر خود تجربه كردهانگيتأمل بر

قـرن شود. چهل و چند سال پيش، دو سه نسل آينده ما تكرار نمي
يكم وه قبل هم قرن بيستو دو ده هجري قمري آغاز شد پانزدهم

 چند روز ديگر، قرن چهاردهم ميالدي، جاي قرن بيستم را گرفت.

از زندگي دو نسـل قبـل،  ال و عبورـس 100شمسي پس از هجري
هاي قبـل، بـه تـاريخ كند تا همچون قرنسفره خود را جمع مي

رن ـبـه قـ سـال،اي يكصدشمسي را بـردد و تقويم هجريبپيون
  پانزدهم بسپارد.

شمسي طي قمري، ميالدي و هجريهاي هجريهر يك از تقويم    
سال گذشته، شاهد رويدادهاي تلخ و شيرين فراواني بودند كه  100

اين رويدادها، سنگ محك سنجش صبر و استقامت مـردم زمـان 
اي در هـاي برجسـتهشدند. در اين مدت، چهرهخود محسوب مي

هاي مختلف علمي، فرهنگي، هنـري، سياسـي، اقتصـادي، رصهع
پس از  در ايران و جهان درخشيدند و اجتماعي، نظامي و ورزشي

چند دهه، خورشيد عمر آنان غروب كرد و نام آنان بـر صـفحات 
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 يتاريخ ثبت شد. متأسفانه نام گروهي از افراد هم در حافظه تاريخ
كسي از يادآوري اعمال و  درج شد تا ايران و جهان، با رنگ سياه
  نامي از آنان به نكويي نبرد. رفتار آنان خرسند نباشد و

) و هم در اظهـار Σبيت(جا كه هم در احاديث و روايات اهلاز آن

مثبت انديشي  نظرهاي دانشمندان و روانشناسان، افراد جامعه به
چه بهتر كه مـا  ؛اندشده گاري حوادث و رويدادها توصيهو نيك ان

شمسـي، اولـين انزدهم هجريـرن پـدر ق بهگام  در آستانهنيز 
دليل نيست زيرا بي بزنيم. اين تفأل نيك، 1400تفأل خير را به سال 

ه از زنجيـره امامـت و متبرك به ميالد آخرين حلقـ سال جديد،
يداترين انسان غايب در زمـين، يوسـف االعظم، پ   اتبقيهدايت، 

و موعود منتظـر اسـت و  نّجا ريب در ميان مردم، امام انس وغ
با همين مناسبت فرخنده و پربركت به پايـان  جالب اينكه اين سال

  رسد.مي

با نام آخرين شـاخه گـل از  شمسيهجري 1400در واقع، سال     
پذيرد. همين آغاز و پايان شود و پايان ميبوستان علوي آغاز مي

كند كه ن ميمبارك، اين اميد را در دل منتظران ظهور او دوچندا
بسا كه در همـين سـال، شد، چهكرده با الهي تقديراگر قلم مشيت
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ما  فروغدگان ما كنار زده شود و چشمان بيپرده غيبت از برابر دي
لياقت ديدار آن ظاهر غايب از نظر را پيـدا كنـد و آغـاز قـرن 

 ديدار و بركات ظاهري حضور پانزدهم، پايان محروميت بشريت از

  ان باشد.صاحب عصر و زم

 سالي كه گذشت، از ابتدا تا انتها با نام يـك ويـروس خانمـان    

ي ناشي از شـيوع هاكامياه بود اما در كنار همه تلخانداز همربر
ها براي ياري كردن و همراهي هاها، همزبانياين ويروس، همدلي

درخشان تبديل شد  ديدگان از طوفان كرونا، به خورشيديآسيب
اندام مجالي براي عرض افشاني آن، ويروس كروناكه در پرتو نور

جان برخي از عزيزان ما هرچند در گوشه و كنار ايران، به نداشت
عنوان كسي است كه از مشكالت و باليا بهرفت اما عاقل  نيشي زد و

 غم به بغلپلكان نردبان ترقي استفاده كند وگرنه نشستن و زانوي 

  ف و نا اميد است.و ناليدن، كار هر انسان ضعي گرفتن

هاي سال گذشته هرچند گل گوييم كه طيخداوند را سپاس مي    
باغ ايران پژمردند اما درخت تنومند سرزمين پارس، سر  زيادي از

هاي تنش ميهن در عزاي عده زيادي از پاره خم نكرد و هرچند مام
اي سليم مرگ نشد و با اميد بـه آينـدهرخت سياه بر تن كرد اما ت
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بقيه فرزندانش را گرد خود جمع كرد و سـرود زنـدگي،  روشن،
  ايمان، عزت و محبت را در گوش آنان زمزمه كرد.

خـالق  در آستانه سال جديد و در روزهاي پربركت ماه شعبان،    
 دهيم كـهمهربان را به حرمت بهترين آفريدگانش سـوگند مـي

 تـوش وهاي ما استوارتر سـازد و دل هاي ايمان و اميد را درپايه

نسـل  ايرهاي خيمه باشكوه ايران بـتوان ما را براي حفظ ستون
و و اعياد شعبانيه بر شما آينده دوچندان سازد. قرن جديد، سال ن

  مبارك!
  »سپيدار«

  رآنعالم قاَ

هـاي خـاص در ن يعني شناخت و معرفي صاحبان نامعالم قرآاَ
با انـواع ها متعدد و متفاوت است. در اينجا كه اين نام كريمقرآن

  شويم.عالم قرآن آشنا مياَ

القرنين، شعيب و نند ذوما ؛ها مربوط به مردان استبعضي از نام .1
  ابراهيم.

و زنان بعضـي  مانند مريم ؛زنان است ها مربوط بهنام از بعضي .2
   نشده و نيز زليخا كه رآن ذكرـدر ق شان صراحتاًانبيا كه البته نام
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  از او ياد شده است. »همسر عزيز مصرالعزيز، أمرأه«تحت عنوان 

مكه و  ن،ديَمَمصر،  مانند ؛گاهي شامل اماكن جغرافيايي است .3
  مدينه.

ته از غزوه مانند بدر، اُحُد و حنين. الب ؛گاهي نام غزوات است .4
  كريم نام برده نشده است.احد به صراحت در قرآن

  أجوج.مانند عرب، عاد، يأجوج و م ؛گاهي شامل اقوام است .5

دوزخ، الموت، مالكمانند جبرئيل، ميكائيل، ملك ؛نام فرشتگان .6
  هاروت و ماروت.

  .وقعيَ و سُواع،دّوَ نات،مَي، الت، زّمانند عُ ؛هابت خدايان كفر و .7

 و فرعـون، هامـان، سـامري مثل ؛كفر استگاهي شامل ائمه .8
  قارون.

  كوثر. و يلمانند بهشت، جهنم، سلسب ؛موجودات غيبيِ اخروي .9

مانند زبور، تورات، انجيـل و  ؛گاهي شامل كتب آسماني است .10
  قرآن.

  »گردآوري، دكتر مريم گوهري«
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  اي براي پيمبرآيينه

  نداشته است موالي ما نمونه ديگر

  جاز خلقت است و برابر نداشته استاع

  كنمحرم فكر مي وقت طواف دُور

  برنداشته استك رَتَ دليلاين خانه بي

  جز عليم در غدير كه دنيا بهديدي

  ستنداشته ا اي براي پيمبرآيينه

  خورم كه نبي، شهرِ علم بودسوگند مي

  جز علي، درِ ديگر نداشته است شهري كه

  كنده است طوري ز چارچوب، در قلعه

  گار قلعه هيچ زمان در نداشته استان

  يا غير الفتي صفتي درخورش نبود

  يا جبرئيل واژه بهتر نداشته است

  گم شده است چون روز روشن است كه در جهل

  علي برنداشته استناد هر كس كه ختم

  اين شعر استعاره ندارد براي او

  »يسيد حميدرضا برقع«             نداشته است تقصير من كه نيست، برابر
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  خط تيره زندگي

يـك دوسـت، گويم كه قرار بود در مراسم تدفين من از مردي مي
از  ؛هاي روي سنگ مزار او اشـاره كـرداريخسخن بگويد. او به ت

 وآغاز تا پايان. او يادآور شد كه اولين تاريخ، زمان تولد او بوده 
ريزان از تاريخ دوم سخن گفت كه تاريخ مـرگ آن دوسـت اشك

اهميت دارد، خـط  بوده است. او تأكيد كرد كه آنچه بيش از همه
تمام مدت زماني را تيره بين اين دو تاريخ است زيرا اين خط تيره، 

زنـدگي  آن مرحوم در اين دنيا و روي زمـين دهد كهنشان مي
اكنون فقط كساني كه بـه او عشـق «ان افزود: كرده است. سخنر

  دانند ارزش اين خط كوچك براي چيست؟ورزيدند، ميمي

 و هاخودروها، خانه ؛چقدر است هاي مااهميت ندارد كه دارايي    
آنچه اهميت دارد، اين اسـت كـه چگونـه پول نقد چقدر داريم. 

ورزيم و چگونه خط تيره خود را كنيم، چگونه عشق ميزندگي مي
ديشه كنيد! آيا چيزهـايي در كنيم. در اين باره بسيار انصرف مي
 دانيدتان هست كه بخواهيد آنها را تغيير دهيد؟ هرگز نميزندگي

  ز نو بسازيد.مانده تا بتوانيد زندگي را اچه مدت از عمر باقي
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بهتر است آهسته حركت كنيم تا آنچه را درست و حقيقي اسـت،     
دريابيم و هميشه كوشش كنيم بفهميم كه ديگـران چـه احساسـي 
دارند. در خشمگين كردن ديگران، كمتر عجلـه كنـيم و بيشـتر 
قدردان لطف ديگران باشيم. در زندگي خود به مردم چنان عشق 

ار با احتـرام رفتـ اند. با يكديگربودهشاهد آن ن بورزيم كه هرگز
خاطر داشته باشيم كه خط تيره عمـر كنيم و بيشتر لبخند بزنيم. به

اين، دت كوتاهي ادامه داشته باشـد. بنـابرما، ممكن است فقط م
مان در دوره زنـدگي بـازنگري كنند و اعمالوقتي از ما ياد مي

اظهار نظر  شود و در باره نحوه سپري كردن خط تيره عمرمانمي
  شود، سربلند و شادمان باشيم.مي

  »اميررضا آرميون«

  واژگان طاليي

 )Σ(آب نگوييم، سالم برحسين يادمان باشد فقط هنگام نوشيدن* 

از ايـن  تشنه انسانيت و آزادگي بود! زيرا او فقط تشنه آب نبود!
ره داديم، بگوييم پس هرگاه كسي را بخشيديم و به او فرصت دوبا

م و سكوت نكرديم، هرگاه دي)! هرگاه ظلم را ديΣسين (ـسالم برح
ييم سـالم اي را ديديم و ساده از كنارش عبور نكرديم، بگوگرسنه
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 ) براي همه لحظاتي است كـهΣ). اين سالم برحسين(Σبرحسين(

 هر روز در جبهه حق عليه باطل، فارغ از هر منفعت يا مصـلحتي،

  گيريم!طرف حق را مي

ه فرزندان مان ياد بدهيم كه ب بياموزيم و هم بياييم هم خودمان* 
ت ياري سر بريده شد نه از بي آبـي! حضـر) از بيΣحسين(امام

) از شدت معرفت و مرام، دستش را كنار نهر علقمـه جـا Σعباس(
) فرياد Σخاطر حفظ مشك آب! آنجا كه سيدالشهدا(نه به گذاشت

خواسـت ر مييا »اي هست كه مرا ياري كند؟آيا ياري كننده«زد: 
مين امام هم بگـوييم نـه هاي آينده از آزادگي سونسل نه آب! به
ولـي ها لب تشنه از دنيـا رفتنـد ليتشنه او! خي هايفقط از لب

آزادگي، غيرت،  الشهدا يعني مردانگي،نشدند! سيد )Σ(...اباعبدا
  شجاعت و شهامت.

ه گلوي نوزادش دريـده ك ايخون خدا يعني آزادگي حتي لحظه
وانمردي، معرفـت، حيـا و غيـرت. هاشم يعني جـماه بني شد.
افسوس كه  يعني پشت برادر بودن حتي بدون دست. )Σفاضل(ابو

عاشورا  بدون اشاره به فلسفه حماسه »هاي تشنهلب«تكرار عبارت 
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باعث شد برخي افراد، اهداف و راه قهرمانـان كـربال را از يـاد 
موزيم كه راه اصلي كربال، بيا ديگران هم ببرند. خود بياموزيم و به

  طلبي و ظلم ستيزي است!حق

ها بازگو كرد تا بداننـد اوند ماجراي ابليس را براي انسانخد* 
تقرب و جايگاه خود اطمينان كـرد! خـدا هـيچ  ،نبايد به عبادت
اكنون هستي، بماني. شايد بـه  گونه كهمانتا ابد ه تعهدي نداده

ال خـوبي داريـد و دليل است كه سفارش شده وقتـي حـ همين
خيري را بـراي خـود و عافيت و عاقبت به خواهيد دعا كنيد،مي

نشـويم ديگران بطلبيد. پس به خوب بودن فعلي خودمان مغرور 
  ب درگاه الهي بود!رّزيرا شيطان، هزاران سال مق

خـواهي اي كه نميقدر رنجيدهكني زيرا آنگاهي سكوت مي* 
هيچ حرفي براي گفـتن  راكني زيسخني بگويي! گاهي سكوت مي

ست و گاهي يك اعتراض! امـا گاهي يك انتظار ا نداري! سكوت،
تواند غمي را كه اي نمياي آن است كه هيچ كلمهسكوت بر معموالً

  ف كند و اين همان حس تنهايي است!در وجودت داري، توصي
  »گردآوري، ايران پرنده«
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  خاطر بسپاريم!بهتر به

خسته و تحت فشـار  كامالً كنيدس ميآيا احسا    زمان استراحت
خود مرخصي بدهيد. ايـن تيد؟ در چنين زماني، چند ساعت بههس

دهد مغز شما قدرت كند و اجازه ميكار براي بدن شما معجزه مي
  باز يابد. جذب و درك مطالب را

 كنيد، نگراني شـما بـاز هـمكاري مي آيا هر    خونسرد باشيد

آوري كنيد كه نگراني و دلهره با ترس خود ياديابد؟ بهافزايش مي
همراه است. براي تسكين نگراني و دلهره، به چيـزي كـه از آن 

  را در مغز خود پس بزنيد. ترسيد، با دقت بنگريد و سپس آنمي

به استفاده از داروهاي گياهي  آيا شما    قدرت داروهاي گياهي
 120بـه مقـدار  »گينكـو« معتقديد؟ از داروهاي گياهي ماننـد

گرم در روز به مدت چند روز استفاده كنيد. تحقيقات نشـان ميلي
و سهولت گردش  داده اين داروي گياهي باعث افزايش هوشياري

  شود.خون در مغز مي

ايـد، كنيد يا به ستوه آمدهاگر احساس خفگي مي    ساقه زنجبيل
مقداري اسانس زنجبيل، استنشاق كنيد يا كمي از ساقه آن را ميل 
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تجربه نشان داده است كه زنجبيل باعث از بين رفتن اختالل  كنيد.
  دهد.را كاهش ميشود و احساس ضعف فكري مي

هـا، خاطر خم بودن روي ميز و كتابآيا به    پذير باشيدانعطاف
نشستن مداوم، باعث قـوزي شـدن پشـت و  كندتان درد ميبدن

چرخش  ها وشود. باال كشيدن شانهكاهش گردش خون به مغز مي
ها آرام و شُل شوند هاي گردن و شانهكند تا ماهيچهآنها كمك مي

  و حركت و جريان خون به مغز نيز به حالت عادي باز گردد.

برابـر  دانستيد كه داشتن بدن سـالمآيا مي    گشتي در اطراف
بيرون برويد و كمي  .فكر سالم و برخورد اجتماعي مناسباست با 

كمي قـدم زدن خـارج از منـزل در نرمش و ورزش كنيد، حتي 
محيطي آرام و امن باعث آرامش فكر و تخليه فشارهاي روحـي 

  شود.مي

آيا مايليـد روش جديـدي را بـراي     هاي تميز و مرتبجزوه
هاي ها و عبارتود امتحان كنيد؟ واژهسريع به حافظه خ دسترسي

يي هاكوچكي بنويسيد و آنها را در مكانهاي كليدي را روي كاغذ
  ال، ـراي مثـب كنيد، قرار دهيدكه روزانه به آنجا رفت و آمد مي
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  آينه، كابينت و حتي تلويزيون. روي درِ يخچال،
  »سپيده خليلي«

  پيام زندگي

  وزِ آخر هر سال، چون دلم نِگريستبه ر

  نه خنده كرد و نه گرييد، بل به خنده گريست

  حال مرا به آخر سال دشناسَ كسي

  آمده است و او سفري است كه يارِ او ز سفر

  ينكه سال نو آمد، پيام زندگي استدر ا

  در اينكه سال كهن شد، نشانِ رهسپري است

  است ز مرگ ايدار، خندهپس اين پيامِ نشان

  پس اين كالم ز ديو است و در دهانِ پري است 

  رسد از آن هميشه چو هنگامِ اين پيام

  است يربَ مرا دلي است پر از عيش و رنج و زين دو

  اين كسي داند ؛ام؟ نتوان گفتونهچگ

  قاه قاه گريست كه زار زار بخنديد و
  »حميدي شيرازي«
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  درد كيست؟

 »تا مرا كه پنداري.«گفت:  »اي درد، تو كيستي؟«فرياد برآوردم: 

دانم! اگر نبودي، و عدم آرامش خود مي تو را باعث عذاب«گفتم: 
كنـي! اشتباه مي« گفت: »من سراسر آرامش و نعمت بود. گيدزن

نعمت؟ چگونه خود «با لحني تمسخرآميز گفتم:  »من نعمت هستم!
من فرستاده خدايم پس نعمـت «داد: جواب  »داني؟را نعمت مي

چگونه ممكـن اسـت؟  خدا كه بسيار مهربان است،«گفتم:  »هستم.
  »شود؟مگر مي

ام نزديك شد و دستش را روي شـانه اي مهربان به منبا چهره    
پس از اميد به بهشت، هراسي  اگر من نبودم، آيا«اشت و گفت: گذ

كـردي؟ از دوزخ داشتي؟ آيا هنگام ارتكاب گناه، تقوا پيشـه مي
دانسـتي درد چيسـت، وقتي هرگز مرا نچشيده بودي و حتي نمي

سكوت كردم و  ايلحظه »ونه ممكن بود به ديگران كمك كني؟چگ
  »خوب، نه!«سپس به آرامي گفتم: 

كشم، تو از آيم و تو را در آغوش ميزمان كه من ميآن«فت: گ    
آوري كه خدا و آخرتـي شوي و به ياد ميغفلت بيدار مي خواب
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بـا كلمـات دلگـرم  »هست. آيا اين سخن من درست نيسـت؟ هم
بوي خـدا  و او را در آغوش كشيدم. گويي اش آرام گرفتمكننده
از آن روز بـه  بود.براي پرورش من آمده  داد و از سوي خدامي

ك من شده است و گاهي بـه ديـدنم بعد، او يكي از دوستان نزدي
  آيد.مي

نيرويي اسـت كـه انسـان را از  نج،ر« گويد:مي دكتر شريعتي    
خبـري در امـان نگـه و بي پوسيدن در مرداب آرامش و رفـاه

  »د.دارمي

 ، روزگار درون را روشـن و فكـر رارنج« ،»لرد اويبوري«به گفته 

وجود مـردان بـزرگ بـه هاي بـزرگ،سـختي ؛كنـدقوي مي
  »آورند.مي

 سوي او بيايياي است تا بهبهانه كند،دردي كه خدا به تو عطا مي

دل كني و به ملكوت الهي متصل شوي. مولوي در ايـن و با او درد
  گويد:زمينه مي

  حسرت و زاري كه بيماريست

  وقت بيماري همه بيداريست
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  پردردتر هركه او بيدارتر،

  تر، رخ زردترهركه او آگاه
  »صابر قاسمي«

  مسائل را سخت نگيريم!

به  زندگي را سخت نگيريد اما قبل از عمل كردن، فكر كنيد. ابتدا
د كه در آنها كمتر اشتباه پيش باشي هاي سادهها و راهدنبال جواب

آيد. روند هر كاري را از ابتداي آن شـروع كنيـد و قبـل از مي
كنيد كه آن را خـوب درك  م هر كار، اطمينان حاصلشروع انجا

زمان و كيفيت انجـام  هايي ازبا خود بينديشيد چه توقع ايد.كرده
  را تمام شده و قابل قبول بدانيد؟آن  كار داريد كه

رهـا متناسـب بـا دوباره بررسي كنيد تا ببينيد روند انجـام كا    
د بپرسيد كه آيا يك هاي شما است يا خير. از خوامكانات و توانايي

صرف شـده  پر كرده است و آيا ارزش زمان كار، تمام وقت شما را
مورد نياز را در دسترس داريد؟ آيا شخص  را دارد؟ آيا تمام منابع

انتخاب  كار را به او واگذار كرد،از اين مناسبي را كه بتوان بخشي
ايد؟ تحقيقات، زمان فكر كردن، تعهد بـه كـار گروهـي و كرده

رست كارهاي شما كه طبق اهميت از پيش تهيه شده، بايد بتوانند فه
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به شما در انجام بهتر و به موقع كارها كمك كنند. كارهـاي غيـر 
هاي خودتـان را ارتقـا را كنار بگذاريد، قدرت و تواناييضروري 

  ران هم در انجام كارها كمك كنيد!دهيد و به ديگ
  »فائزه درگاهي«

  هكّآن روي س

بـرداري و با هدف كاله هاي فضاي مجازي صرفاًلشعضي از چاب
عنوان مثال، از مخاطـب خواسـته شود. بهافراد مطرح مي فريب
زندش را تحت شرايطي خاص و شود عكسي از خودش يا از فرمي

بگيرد و در اين فضا قرار دهد. سؤال اينجا اسـت  خطرناك معموالً
كه چرا برخي افراد كه از هوش بااليي هم برخوردار هستند، زمام 

دسـت كسـاني به شـان راو آينده خـود و خانواده امور زندگي
دانند. هدف بسـياري از ايـن دهند كه در باره آنان هيچ نميمي

از بـين بـردن پروايـي، ها، تشويق افراد به گستاخي، بيچالش
اعتماد بين اعضاي خـانواده،  اعتماد به نفس و عزت نفس افراد و

سلب هويت افراد و رساندن آنان به پوچي و بي هدفي، تخريـب 
و بـاال بـردن سـطح  بنياد خانواده، افزايش نارضايتي از خـود

  و القي ـود كردن مباني اخـعه، نابـواده و جامـانتظارات از خان
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  رنگ كردن اين افكار است.جوان يا كم اعتقادات مذهبي نسل

آميز است كه پس قدر پوچ و تمسخرهاي مجازي آنگاهي چالش    
شـود، از گذشت زمان، كاربر از انجام آن پشيمان و سرخورده مي

رود و ممكن است براي رهايي از اين ننگ، دست بـه به انزوا مي
در  والدين خـود بزند. كودكاني هم كه بازيچه حضور خودكشي

در بزرگسـالي از ايـن اقـدام  اند، يقينـاًها شدهگونه چالشاين
كننـد و بينـي ميود كمحقارت و خـ شان احساس شرم،والدين

توانند حضور فعالي در جامعه داشته باشند. در حال حاضر در نمي
نسل نوجوان و جوان ايراني، حضور در فضاي مجازي به يـك  بين

شده است. گاهي لزوم حضـور نوعي كالس تبديل  امر ضروري و
كاري، دروغ، برداشـتن در فضاي مجازي، آنان را به پنهانفعال 

كشـاند. اقـدامات دين ميلاپول يا اشياي خاصي دور از چشم و
ــانشــتابزده عــده ــده از اي از آن ــرار دادن تصــاوير زن  در ق

آميز با والدين بدون آگاهي آنان در وگوهاي سخيف و اهانتگفت
  شود.به فروپاشي خانواده منجر ميفضاي مجازي، 

اگر در كنند از سوي ديگر، بعضي از والدين به اشتباه تصور مي    
  هاي عجيب و غريب فضاي مجازي دان خود در چالشـار فرزنـكن
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تر و آنان را از تي با فرزندان خود را مستحكممشاركت كنند، دوس
مات گذاشـتن بـر اقـداكه صحهكنند در حاليخطرات حفظ مي

براي ادامه دادن به  هدفي از اين دست، نسل جوان رابي بيهوده و
تهديـدآميز،  كند. در عين حال، برخوردتشويق مي اين دور باطل
هاي نامعقول هم راه مناسبي براي در امـان نگـاه سركوب و تنبيه

  داشتن جوانان نيست.

ها راي انتشار مطالب، تصاوير و فيلماي در فضاي مجازي، بعده    
شناسند و هر مطلب مكتوب يـا رسميت نميهيچ خط قرمزي را به
كه از هر كس دريافت كنند، گاهي حتي  را فايل صوتي و تصويري

 بدون اينكه آن را تا آخر مطالعه يا تماشا كنند يا بشـنوند، فـوراً

كنند بدون ها نفر ارسال ميشوند و آن را براي ده كار ميدست به
 تواي ارسالي با افكار، عقايد و سليقه مخاطباناينكه توجه كنند مح

  سازگاري دارد يا خير!

فضاي مجازي يك فضاي باز و بدون در و دروازه و حد و مـرز     
اي از كاربران اين فضا، بيش از حد در آن احساس ولي عده است

وير و اسرار زنـدگي ترين سخنان، تصاكنند و خصوصيامنيت مي
دون هيچ گزينشي در معرض ديد انبوهي شان را بخود و خانواده



 
21

اي اي هم براي جبـران كمبودهـدهند. عدهاز كاربران قرار مي
و محـل  واقعـي از خـويشروحي و رواني خود، تصـويري غير

  كنند.شان در فضاي مجازي ترسيم ميزندگي

رزشي و هنري شهرتي كسـب و هايافراد كه در عرصه برخي از    
در فضاي مجـازي معـروف  »سلبريتي«عنوان چهره يا كرده و به

 غير متناسب با شأن يك ورزشكار با انجام رفتارهايي بعضاً اند،شده

كننـد. افـزايش يا هنرمند، دنبال كننـدگان زيـادي كسـب مي
بينـي بزرگ موارد با افزايش حس خود از كننده در بسياريدنبال

شدت شود. گاهي اين خودبيني تا جايي ها همراه مياين چهرهدر 
اين افراد  كند.گيرد كه آنان را از فضاي واقعي جامعه دور ميمي

سازند كه لجاجـت، شان، شخصيتي براي خود ميدر دنياي جديد
جويي، دروغ، تهمـت، افتـرا، احترامي و تحقير ديگران، عيببي

اين افراد  .استهار، تنها چند ويژگي منفي آنتمسخر و افشاي اسر
شوند زيرا اي روحي و رواني شديد ميهبحران پس از مدتي دچار

مدتي طوالني، شخصيتي كه بقيه مـردم را  تواند برايجامعه نمي
  بپذيرد. ،شماردحقير مي
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فضـاي مجـازي و  ايايمز از مندي كاملسخن آخر اينكه بهره   
ماندن از خطرات بالقوه و بالفعل آن، مستلزم اقداماتي است دور

ز برخورد و جبران پيامدهاي منفـي تر اسانكه انجام آنها بسيار آ
ناشي از استفاده نامناسب و بيش از اندازه فضاهاي مجازي است. 

 ريزي بـرايبراي حضور در فضاي مجـازي، برنامـهتعيين هدف 

هاي ارتباطي، كسب آگاهي ساعات مختلف زندگي، تقويت مهارت
ها و صفحات مورد مراجعه و افكـار و عقايـد سايت قبلي در باره

  از جمله اين اقدامات است. ان آنها،مدير

دانش خـود و كشـاندن ايـن  ها وهمچنين توجه به توانمندي    
و حـريم  به امور مثبت و مفيد، احتـرام بـه شخصـيت استعدادها

غير آمرانـه بـين  گوي صميمانه ووخصوصي خود و ديگران، گفت
ابـط دوسـتانه همـراه بـا تعقـل و تقويـت رو اعضاي خانواده،

ي بين والـدين و فرزنـدان، كاسـتن از اعتمـاد بـي انديشدور
چرا و كوركورانه به محتواي فضاي مجـازي، راهكارهـاي وچون

استفاده بهينه از اين پديـده مفيـد در دوران معاصـر محسـوب 
  شود.مي

  »اطيابي«
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  باربيكيو

 مشتق شده است. اين »بارباكوا«سپانيايي از كلمه ا »باربيكيو«واژه 

از سـوي  محليِ اهالي كشـور هـائيتي اسـت،نام  واژه كه اصالً
ها شد. بعدها فرانسويچوب بست اطالق مي ها به نوعياسپانيايي

 بردند كه يقينـاًكار مياي به شكل سيخ بهاين واژه را براي وسيله

  شد.كباب كردن گوشت استفاده مي براي

شـد، اطـالق اين واژه به حيواني كه در فضاي باز بريـان مي    
ها يد. در قرن نوزدهم ميالدي، بارباكوا در ميان آمريكاييگردمي
تبديل  به يك اصطالح انگليسي »باربيكيو«ب شد و با تغيير آن به با

  شود.شد كه به جشن يا گردهمايي در فضاي باز گفته مي
  »محمد شمس«

  آقايان بدانند!

آقايان بايد در خانه و در برابر همسر و فرزندان خود، اصـولي را 
لطيف و حسـاس بـانوان و  يت كنند كه ضمن توجه به روحيهرعا

  فرزندان، صميميت و گرما در محفل خانواده را دوچندان سازد.

 و منظم و مبتني بر اصول  اي صحيحهـود را با برنامـزندگي خ  
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  اخالق، محبت و گذشت استوار سازيد.

 دهد و به زندگي زناشـويي هديه دادن، محبت را افزايش مي
حتي يك شاخه گـل، او را  بخشد. پس با دادن هديهكام مياستح

خوشحال و به زندگي اميدوار كنيد. نوع يا قيمت هديـه، هـدف 
به ياد همسـرتان  نيست بلكه هديه بايد نشان دهد كه شما همواره

   هستيد

 و شرعي به عهده مرد است.  تأمين مخارج زندگي، از نظر عقلي
مسئوليت را به عهده بگيرد هرچند نبايد انتظار داشت كه زن، اين 

كه در شرايط اجتماعي كنوني، مرد و زن در كنار هم براي تـأمين 
  كنند.آسايش زندگي خانواده تالش مي

 فرساي بيرون به منزل برگشتيد، مسائل وقتي پس از كار طاقت
 دهو مشكالت بيرون را از ياد ببريد و بيشتر با همسرتان در باره آين

او را به زندگي درخشان آينده  ندگي صحبت كنيد وهاي زو خوبي
  در روحيه او بسيار مؤثر است. اميدوار كنيد زيرا اين موضوع

 در بيرون خانه را با بـدزباني و  ها و پيشامدهاي تلخگرفتاري
همسر شما كه از صـبح بـراي  بدخلقي در خانه تالفي نكنيد زيرا

و لبخنـد آسايش خانواده تـالش كـرده، پاداشـي جـز توجـه 
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علت نـاراحتي و غـم و غصـه را بـدون  خواهد. سعي كنيدنمي
ن بگوييـد زيـرا به همسرتا عصبانيت و پرخاش و در كمال آرامش

  كنيد.تر از او كسي را در اطراف خود پيدا نميدلسوزتر و با محبت

 در زندگي خـانوادگي  هايي را كه احياناًنقاط ضعف و كاستي
در نهايـت صـميميت و  ما نيسـت،بينيد و مطـابق سـليقه شـمي

پذيرد و اگر مي دليل به همسرتان بگوييد. او حتماًبا  رويي وخوش
آورد. زيـرا دليل مي هم با آن موافق نباشد، با احترام براي شما

  هاي خانواده است.برآوردن خواستههمه تالشش در زندگي، 

 را روا به او  احتراميبديل خود بدانيد و بيبي همسرتان را يار
مداريد. پدر و مادرش را هم مثل والدين خود بدانيـد و حرمـت 

  را مثل بستگان خود نگه داريد. اقوام و خويشان او

 خاطر كاري كـه انجـام به همسر اهانت نكنيد و او را به هرگز
داده و مطابق ميل شما نيست، سرزنش نكنيد. چه بسا او كـاري را 

 ز نظر شما آن كار مطلـوببراي خشنودي شما انجام داده ولي ا

  نيست.

 ي و ناراحت است، در ـدليلي عصباندر مواقعي كه همسرتان به
  دخالت نكنيد يا با تندي و عصبانيت از او توضيح نخواهيد  كارهايش
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  ني علت ناراحتي او را جويا شويد.بلكه با مهربا

 هزينه زندگي يـا مخـارج ديگـر از شـما  اگر همسرتان براي
رويي، آن نگوييد كه ندارم. با محبت و خوش ت، فوراًي داشتقاضاي

با لبخند، دليـل عـدم انجـام آن را  خواسته را برآورده كنيد يا
  بگوييد و تأمين خواسته او را به آينده موكول كنيد.

 خواهد در روز تعطيل بـه اگر همسرتان پيشنهادي دارد يا مي
بپذيريد. كار،  با كمال ميل يا ميهماني برود، در حد امكان گردش
اگر نتوانستيد خواست او  و ناراحتي اعصاب را بهانه نكنيد. خستگي
  رويي توضيح دهيد.ت آن را با خوشكنيد، عل را اجابت

  مـن«ها از كلمه هيچ يك از وسايل زندگي يا داراييدر باره« 

دسـت اين واژه را در زنـدگي مشـترك به استفاده نكنيد و اصوالً
استفاده كنيـد  »ما«جاي آن از واژه زيباي و بهد فراموشي بسپاري

زيرا زماني كه شما و همسرتان سر سفره عقد نشسـتيد و زنـدگي 
  كلمه من به ما تبديل شد. مشترك را شروع كرديد،

  دقت كنيد هرگز نزد همسر خود از خانم ديگري تعريف نكنيـد
  به  انـادرتـحتي اگر از نزديكان شما باشد. با ساير بانوان حتي م
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كـار دور از ادب زيـرا اين ؛دصورت درگوشي و نجوا صحبت نكني
  شود.است و موجب بدگماني همسر شما مي

 د كه كارهاي سخت و سنگين را آقايان نبايد انتظار داشته باشن
ها انجام دهند. اين خواسته نادرست، نوعي نقطه ضعف براي خانم

  شود.مردان تلقي مي

  با سخن گفتن، به  اي است كهنهبه گونوع آفرينش طبيعي زنان
هاي آنان خن گفتنرسند. نبايد سنشاط دروني و تخليه رواني مي

  را نكوهش كنيد.

  هر خانمي دوست دارد كه شوهرش خوب بپوشد، آراسته باشد
 هاي خانم را ببيند و حتي به زبان بيـاورد.ها و آراستگيخوبي و

تگي خود را جزو آراس پوشي وخوش اين، سعي كنيد نظافت،بنابر
هاي زندگي خود قرار دهيد و رفتارها و سـخنان زيبـاي اولويت

  همسر خود را ستايش كنيد.
  »خسرو اميرحسيني«

  در باره اضافه وزن

نه  -نه همراه غذا-هاي غذايي خصوص بين وعدهنوشيدن آب به
كنـد. شود بلكه به كاهش وزن هم كمك ميتنها باعث چاقي نمي
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كننـده مصرف شوند، چاق در دفعات متعدد در هر روزها اگر ميوه
بيش از آنكه كالري به بدن برسانند، جلوي اشـتهاي  نيستند چون
هايي مثل موز، ميوه گيرند. البته بهتر است در مصرفكاذب را مي
ها نيز روي نشود. انواع نوشابههاي خشك زيادهميوه انگور سفيد و

ين، بهتر اسـت ابنابرهستند. جزو گروه مواد خوراكي چاق كننده 
  اقل برسانيد.مصرف آنها را به حد

تان را كم گيري از سكته بهتر است وزناگر چاق هستيد، براي پيش
روي ماليم داشته باشيد و دهكنيد. روزي نيم ساعت تا يك ساعت پيا

  اي دو بار ماهي بخوريد.هفته

  بارهنگ

مفيـد  وقـانيهاي مجاري تنفسي فبارهنگ براي درمان ناراحتي
كنـد و آور بودن، از مخاط نيز محافظت مياست زيرا ضمن خلط

سرفه، گرفتگي صدا، ترشحات كرده آن براي درمان سرفه، سياهدم
شـك شـده اي خهبرگ نيم گرم ازويك ها سودمند است.برونش

از بارهنگ بـراي  بار در روز ميل كنيد.كنيد و يك دم بارهنگ را
و ماالريـا  هـا، آسـمل، التيـام زخمهادرمان التهاب چشمي، اس

 شـودشود. براي درمان سرفه كودكـان، توصـيه مياستفاده مي
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ين ر شيركشو با عسل يا  تهيه شربت بارهنگ كه از عصاره غليظ آن
  استفاده كنيد. شده،

بريزيد، براي درمان اگر دو قاشق آب بارهنگ را در شير يا سوپ     
اثر درماني خواهد داشت. بـراي  خوني و ورم امعاءاسهال، اسهال
توانيد يك مُشت بارهنگ را به ها ميحمه و ورم پلكدرمان ورم ملت

يد و از صافي عبور دهيد. سـپس همراه يك مشت گل گندم دم كن
ه دانه بارهنـگ بـراي جوشاند شو دهيد.وها را با آن شستچشم

 خصوص وجود خون دربه هاي التهابي كليه و مثانهدرمان بيماري

هاضمه توصيه شده افراد سوء اثر درماني دارد. براي درمان ادرار،
ليوان آب بجوشانند و  بالغ يك قاشق غذاخوري بارهنگ را در يك

در فاصله بين دو وعده غذايي ميل كننـد. بـراي كودكـان نيـز 
آب  توان يك قاشق مربـاخوري بارهنـگ را در نـيم ليـوانمي

  دك بدهيد.به كو بجوشانيد و پس از افزودن شكر،

اگر مقداري برگ تازه بارهنگ را به مدت پنج دقيقـه در شـير     
آيد كـه اگـر دست ميد و از صافي عبور دهيد، مايعي بهبجوشاني

نه تنها پوست شما نرم و  صورت ماليم بماليد،روي پوست صورت به
هاي ناشي از تـأثير گرمـا و اشـعه شود بلكه ناراحتيشاداب مي
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عنوان بارهنگ به رود. از عصارهنيز از بين ميخورشيد روي پوست 
ها اسـتفاده وشوي چشـمها و شستغرغره براي درمان ورم لوزه

شود. تحقيقات ثابت كرده كه اگر برگ تازه بارهنگ بـه مـدت مي
هـاي بـاز زخم چند ساعت در آب جوشيده قرار گيرد و بعد روي

كند بلكه مي ها را از خطر آلودگي حفظزخم گذاشته شود، نه تنها
  دهد.سرعت التيام و بهبود آنها را نيز افزايش مي

روي در مصرف بارهنگ موجب ناراحتي طحـال زياده    مضرات
  شود.مي

  »كاظم كياني«

  از كفش مراقبت كنيم

 كنـد و سـطح شما عرق مي در تابستان يا در مواقعي كه كفش
ر شود، ممكن است آثار شوره روي آن ظاهخارجي آن خيس مي

شود. براي برطرف كردن شوره روي كفش، از محلول آب و سركه 
استفاده كنيد. آب و سركه را به مقدار مساوي با هم مخلوط كنيد و 

  با برس به كفش بماليد.

مثل يـك هاي كتاني را سفيدتر و زيباتر و نشاسته، كفش    نشاسته
داخل رويه كفـش جلـوگيري به غبارچادر نامرئي، از نفوذ گردو
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مقداري نشاسته مخلوط با آب، روي كفش بپاشيد. بهتـر  كند.مي
دهيد و بـا  با كمك دستگاه مخصوص اسپري انجام كار رااين است

هاي كفـش اسـپري صورت ذرات ريز روي همه قسـمتو بهفشار 
  كنيد.

 هاي كتاني كه با بند يا طناب تزيين شده، براي تميز كردن كفش
شوي فرش يا وشست مپوي مخصوصآنها را با مسواكي كه درون شا

  تميز كنيد. ،ايدموكت فرو برده

 ،ري براي براق كـردن فـو اگر واكس كفش در اختيار نداريد
كننده شيشه يا واكس مخصـوص كفش از موادي مانند اسپري پاك

  جال دادن لوازم منزل استفاده كنيد.

  اگر مايليد كفش سفيد شما براي مدت زيادي درخشـان بـاقي
ن، روي آن مقـداري الكـل يـا يـك ، قبل از واكـس زدبماند
  ه شده بماليد.زميني خام تكسيب

  »مقدمفرح كاللي«

  هااز زبان الفزن

 برف بسيار در كوالك و  اخيراً«گفت:،شخصي كه زياد الفزن بود
اي همراه كه هيچ اسلحهدر حالي رو شدمشديدي با سه گرگ روبه
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ر هايم را دهيچ، دسـت«ت: گف »كردي؟پس چه«گفتند:  »نداشتم.
كنان از كنار آنهـا عبـور با كمال متانت تفرج كردم و جيب شلوار

توانستند نه، نمي«گفت:  »ها دنبالت نكردند؟گرگ« گفتند: »كردم.
در قفس آهنـي  براي اينكه«گفت:  »چطور؟«گفتند:  »چنين كنند!

  »وحش بودند!در باغ

 ضور داشتند، جواني در محفلي كه جمعي از اهل فضل و ادب ح
در بـين  گفـت.داد و از پـدر مرحـومش بـد ميداد سخن مي

 پدر من يك اشتباه بزرگ مرتكب شد كه هرگز«هايش گفت: صحبت

چـه  دانيد اشـتباهشبخشم. آيا ميدليل اين اشتباه نمياو را به
وجود اينكـه تـو را بـه«يكي از حضار با صداي بلند گفت:  »بود؟

  »آورد!

 كردند. اولـي: زه به دوران رسيده، با هم صحبت ميسه نفر تا
را  هايمها و كفشروم و تمام لباسدفعه به لندن ميمن ماهي يك«

من بيشتر روزها ناهـارم «دومي:  »گردم.خرم و برمياز آنجا مي
پس من چه «سومي:  »خورم و شامم را در پاريس.در تهران مي را

وقـت بـراي و بخـورم. آنكردم ناهارم را در ژنبگويم كه عادت 
  »هايم به نيويورك بروم!دندان كردنخالل
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 قرار  ،يك فيل را شكار كردند دست شدند وباهم هم كه دو موش
گذاشتند هر روز يكي از آنها نگهباني دهد تا فيل فرار نكند. يـك 

بگيرد، ديد فيل نيست. نگاه  روز كه اولي آمد تا نگهباني را تحويل
عذرخواهي گفت:  دومي انداخت. دومي با آميزي به موشپرسش

اولي  »وقتي برگشتم، فيل رفته بود! ؛چند دقيقه رفتم آب بخورم«
تواني مرا گول بزني! دروغ نگو، نمي«با اعتراض و ناباوري گفت: 

  »جنبد!هنوز دهانت مي

 هايدر باره سرعت عمل شـركت دو نماينده از دو شركت بيمه 

قدر سـريع شركت ما آن«د. اولي: كردنخودشان اغراق ميبيمه 
زود خسـارتش  كند كه اگر يك نفر شب تصادف كند، صبحعمل مي

 كـه چيـزي نيسـت، يكـي ازاين«دومـي:  »كند.را دريافت مي

هاي ما كه بيمه عمر بود، از طبقه پانزدهم سـاختماني كـه مشتري
اداره ما در طبقه هشتم آن قرار دارد سقوط كرد. وقتي از جلوي 

 »را به دستش داديم و رفت!اش شد، حق بيمههشتم رد ميطبقه 




