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  اطالعيه

در اسـرع  خود هستند، لطفاً دوستاني كه مايل به تمديد اشتراك
حـق  اين موضوع را در تماس با دفتر ماهنامه اطالع دهند. ،وقت
هاي آينـده بـه اطـالع سال جاري بشري در نشريه ماهتراك اش
  رسد.مي

  آيد!سوار مي تك

  رسدمژده دهيد باغ را نور نگار مي

رض و سما و انس و جن همگي در ا، بوستان هستي پر شده از هلهله
 حور و، و رود آمده در تب و تاب و غلغله چشمه، اند و ولولهشعف

سـر  مژده دهند خلق را كه، عرش و فرش با فرياد يا زمزمهك لَمَ
  (س).فاطمهخورشيد روي يوسف ، زده از افق

 انـدنون همه پاكان و نيكان خبر آوردهاز هزاران سال پيش تا ك    

هزار مشعل نبوت و نيز آخرين درخت 124كه خبري در راه است! 
آسمان امامت  ستاره 11ت و نّهمراه ريحانه دردانه جبه باغ رسالت

آيـد! ايـن جـاده نـور مي سواراند كه تكهو واليت، مژده داد
سال است كه باغ آفـرينش را بـه زارگل آسماني، بيش از هدسته
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مشام جان بشريت  عطر وجودش متبرك كرده اما صد افسوس كه
آن را  غفلت پوشانده اسـت و تـوان استشـمام را زنگار جهالت و

  ندارد.

شتري امامت، نگين دوازدهم انگ ايم كهاز كودكي همواره شنيده    
 غايب است و بايد براي تعجيل در ظهورش هم كوشش كنيم و هـم

دعا برداريم اما واقعيت اين است كه او هم حاضر اسـت و دست به
 ر!منتظَظاهر است و هم شاهد، هم منتِظر است و هم  هم ناظر، هم

در زمـان وعـده  منتِظر است تا ببيند مدعيان انتظار، براي تسريع
مـورد  است يعني ظهور ظاهري او رمنتظَ و كنندداده شده چه مي

انتظار همه بشريت است! اين ما هستيم كه در پـرده غيبـت قـرار 
يم و براي پاره كردن اين پرده، هيچ تالش واقعـي انجـام اهگرفت
  ايم!و تنها به شعر و شعار بسنده كردهدهيم نمي

انبياي الهي  شيعه نيست و هر يك از انتظار، تنها منحصر به تعاليم    
اند كـه بر اين وعده حتمي پاي فشرده و حتي مصلحان اجتماعي،

روزي از روزهاي تاريخ زندگي بشر روي كره خاك فرا خواهـد 
دهد و سراسر رسيد كه آخرين مُنجي و مُصلح دادگر، رخ نشان مي

در ايـن ميـان،  بخشـد.زمين را با عدالت و مهرباني زينـت مي
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بيـان  ت تسريع در ظهور منجي دادگروظايفي براي مردم در جه
البته همه اين موارد، مطابق با خِرد انساني و تعـاليم شده كه صد

  پيامبران نبوده و نيست.

 اگروهي از ما معتقديم تا زمان فرج بايد در خانه بنشينيم و تنهـ    
دعاي فرج و سالمتي موعود منتظر را بخوانيم. اين رفتار نه تنهـا 

ست بلكه فرساينده و تخريـب كننـده روح مـا انتظاري سازنده ني
 است. گروهي هم اين باور خرافي و بدعت را در ذهن خود نهادينه

اند كه ظهور پس از پر شدن زمين از ظلـم و جـور محقـق كرده
كـه بـه  داننديماين، خودشان و ديگران را موظف بنابر ؛شودمي

منتظر گسترش ظلم و ستم كمك كنند اما وظايف يك  ايجاد شرايط
) به صراحت بيان شده Σبيت (در سنت و سخنان اهل واقعي نه تنها

هاي مختلف تأكيد كرده بارها به شيوه نيز شخصاً نجيم دوعموبلكه 
ش دسته جمعـي مـردم بـراي گسـترش كه مقدمه فرج او، كوش

منكر است و او منتظر  معروف و نهي از ورزي و عدالت و امر بهمهر
  هد!خواخير نميبيكار و بي

دل ) هستيم، غمي بهΣبيت(نوش درياي معارف اهلما كه جرعه    
ن بـه يّمان مـزمان روشن به نور الهي و جاندهيم و دلراه نمي
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) اسـت و از يـاد [ساز حافظان ديـن محمـدي(دستورات انسان
هر اندازه يوسف زهـرا(س)  اندبريم كه بزرگان دين فرمودهنمي

دسـت بـر دامـان آن  همين اطمينان،شما نياز كنيد! با  ناز كند،
و براي درخواست ظهورش، خودش را  يمرگذاميمنجي غريب 

بـريم و همچـون سـائالن به عنوان شفيع به محضر پروردگار مي
كنيم: اي سالله فضايل انبيا و اي گونه عرض حاجت ميمسكين، اين

ا! بـه حرمـت نـام مبـارك مـادرت خالصه محاسن اوليا و اوصي
نوا جالل و شكوه ياس محمدي، با ما همو به احترام  خاتوننرجس

  ا بخواه!شو و كوتاه شدن دوران غيبتت را از خد

  »سپيدار«

  پيامبران در كتاب وحي

 313هزار نفر است كه از ميان آنان  124تعداد پيامبران آسماني، 

 »صاحب شـريعتالعزم، اولو«رسول و از بين رسوالن، پنج نفر  نفر

هـر  به تحقيق در«فرمايد: سوره نحل مي 26ه بودند. قرآن در آي
سوره احقاف  35آيات  همچنين در »تي رسولي را بر انگيختيم.مّا
  معرفي  العزمواولبرانـپيامشوري، سوره  12زاب و ـسوره اح 7 و
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)، Σحضرت موسـي( )،Σ)، حضرت ابراهيم(Σحضرت نوح( شدند:
  .)[(حضرت محمد ) وΣحضرت عيسي(

ت وّر بوده و بعد از ايشان، سلسله نب، آخرين پيامب)[(اسالمپيامبر    
صـراحت تعدادي از پيامبران بهنام كريم بهقرآن پايان يافته است.

ذكر نام پرداخته است  اشاره كرده و به برخي از پيامبران هم بدون
بن صفوان و اشـعياء. خضر، زرتشت، شموئيل، حنظله مانند يوشع،

اديان ديگر، به پيامبراني از قبيل وان رب پيدر روايات و برخي كت
شيث، شمعيا، ارمي، حزقيال، دانيال، عـاموس، ميكـا، نـاحوم، 

بن سنان، جرجيس، قيـدار، ميشـا و خالد مالكي،حيقوق، حجي، 
  شعيا اشاره شده است.

پيامبران شهيد شامل اشعيا، زكريا، يحيـي، جـرجيس بودنـد.     
)، صالح، شعيب، هود، [اكرم(كه از اعراب بودند: پيامبر پيامبراني

  نوح، لوط، شيث.

در  ) بـوده كـه[(از اجداد پيـامبر ) وΣ(قيدار، فرزند اسماعيل
  خدابنده زنجان مدفون است.

اسرائيل بود. انبياي بني الوعد، فرزند حزقيال و ازاسماعيل صادق
  سال پس از فوتش دوباره زنده شد. 100عُزير 
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اسـرائيل لقـب  ،...اليل) خΣابراهيم(     القاب برخي پيامبران
الحوت و صـاحب النـون)، ذوΣالياسين لقب الياس( )،Σيعقوب(

و  ...اذبـيح )Σ، اسـماعيل(...ا) كليمΣ()، موسيΣيونس(القاب 
ن القـاب ) هم داراي ايـ[) بود. پيامبراكرم(Σ(مسيح لقب عيسي

ين، يّالنب، اذن، اسوه، امـين، خـاتم...بودند: احمد، يس، ن، عبدا
، وفئـربشـير،  العابدين، برهان،لوّللعالمين، ا، رحمه...ارسول

ثر، ر، مـّدكِّ، نذير، مُنذر، مـذيّصاحب، عائل، يتيم، ولّي، نور، نب
و  ...اهيد، شاهد، منير، سراج، داعـير، ضال، عربي، ششّل، مبمّزم

  فاطر.

  »گردآوري، دكتر مريم گوهري«

  رود قافله عمرمي

  دمانها ميرود قافله عمر، چهمي

  ماندركه غفلت كند از قافله جا ميه

  س استشيشه عمر چه زيباست ولي حسا

  ماندمي »ها« ه وكّلكه به رويش اثر 

  زدايي بكنيبايد از شيشه خود لكه

  ماندجا ميدر پس اين شيشه به خوب و بد
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  هركه نيكي كند و دست كسي را گيرد

  مانددست او يكسره در دست خدا مي

  حادثه ظالم باشده يك ذره در اين هرك

  ماندگرفتار بال مي صهآخر ق

  »گوزلوحيد آيدي«

  سار معرفتچشمه

ه )، عالوه بر صدها جملـه كوتـاΣ(از موالي متقيان حضرت علي
عنوان عميـق بـه هـا خطبـهپرمغز و راهگشا براي بشـريت، ده

مانده كه جاده پر فراز و نشيب زندگي باقي تابلوهايي درخشان در
سـال  60ها مانند اقيانوسي بيكران و حاصل بهخط هر يك از اين

آگـاه اسـت. اگرچـه  عمر پربركت يك راهنماي امين و بلد راه
را  توانند طول و عـرض ايـن اقيـانوسها نمييك از انسانهيچ

و روح تني به آب آن بزنند و جسم  كمتوانند دستبپيمايند اما مي
شو دهنـد و وخردي را در آن شستآتش گرفته از ناآگاهي و بي

گونه ن با خود ببرند همانمّك و تيرّاز آب آن را به نيت تب قطراتي
عنوان تحفه هايي از زمزم يقين را بهجيان كعبه عشق، جرعهحا كه

  برند.زيارت براي عزيزان خود مي
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گرانسنگ اقيانوس تعاليم علوي  ، يكي از گوهرهايالوسيلههخطب    
ضاعت اندك و فهـم در حد ب ه،كه تصميم داريم در چند نشري است

  بنوشيم و رفع عطش كنيم. را هايي از آنمحدود خود، جرعه

بر پيامبرتان و آل او زياد درود  در فرازي از اين خطبه تاكيد شده
 و سالم بفرستيد زيرا خداوند و مالئكه او بر پيـامبر درود و سـالم

يم درستي كه اسالم، همان تسليم شدن است و تسـلفرستند. بهمي
شدن همان يقين داشتن است و يقين داشـتن نيـز همـان بـاور و 

اقرار آشكار اسـت و  اطمينان داشتن است و باور و اطمينان همان
 اقرار نيز همان اجرا و انجام كارها است و اجرا و انجام كارها نيز

  عمل كردن است. همان

كند شخص مؤمن هرگز دين را از ديدگاه و نظر خود كسب نمي    
ه او هرچه از سوي پروردگارش بـه او رسـيده اسـت پـذيرا بلك
شود. يقين شخص مؤمن، از اعمالش آشكار است. ترديد و شك مي

و كفر و انكار شخص كافر نيز از عملش آشـكار  منافق از اعمالش
، مردم به كسي كه جان و نفس من در يد و اختيار اوست سمقَ است.

بـه انكـار  ن علت بـود كـهاند و به ايدين و امورشان را نشناخته
  شان اعتقاد پيدا كردند.فران و منافقان و به كارهاي خبيثكا
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بزنيـد و هـيچ  و به آن چنگ تان تمسك بجوييداي مردم! به دين
تـان نسـازد. تان جـدا و از آن نهـي و منعاحدي شما را از دين

در عين بـي دينـي  در عين متدين بودن، بهتر از نيكي خطاكاري
نيكـي  ر دين براي خطاها بخشودگي هست ولي هرگزاست زيرا د

  شود.قبول نمي كردن همراه با بي دين بودن،

  دستمرد چراغ به

مردي صبح زود از خواب بيدار شد. از خانه بيرون رفت تا نمازش 
گير كرد و بـه  را در مسجد بخواند. در راه مسجد، پايش به چيزي

هايش را تكان لباسهايش كثيف شد. برخاست، زمين افتاد و لباس
عوض كند. سپس با لبـاس  هايش رابه خانه برگشت تا لباس داد و

رد و زمـين خـو ،هتميز عازم مسجد شد. دوباره در همـان نقطـ
هايش را عـوض يف شد. باز به خانه برگشت و لباسهايش كثلباس

  كرد و عازم مسجد شد.

را در راه، به مردي برخورد كه چراغ در دست داشـت. نـامش     
بار بـه من ديدم شما در راه مسجد، دو«كه مرد پاسخ داد:  پرسيد

تـان را روشـن زمين افتاديد. به همين دليل، چراغ آوردم تا راه
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طرف مسـجد بـه راه از او بسيار تشكر كرد و با هم بـهمرد  »كنم.
دست مسجد رسيدند، مرد از شخص چراغ بهافتادند. همين كه به 

وند و نماز بخوانند اما او از رفتن بـه خواست با هم وارد مسجد ش
مسجد خودداري كرد. مرد درخواستش را دوباره تكرار كرد ولي 

ارد مسجد شـود و خواهد ونميپاسخ منفي شنيد. از او پرسيد چرا 
  نماز بخواند.

مرد از ايـن  »من شيطان هستم.«دست پاسخ داد: مرد چراغ به    
من تو را «ونه ادامه داد: گسخ تكان خورد. شيطان سخنش را اينپا

ت شدم. وقتي بـه در راه مسجد ديدم و خودم باعث زمين خوردن
سمت مسـجد هايت را عوض كردي و دوباره بهخانه رفتي و لباس

راه افتادي، خدا همه گناهانت را بخشيد. براي بار دوم باعث زمين 
خوردن تو شدم اما زمين خوردن دوباره هم نتوانست تو را قـانع 

كني. وقتي پس  در خانه بماني و از رفتن به مسجد خودداريكند 
از دومين زمين خوردن باز عازم مسجد شدي، خدا گناهان افـراد 

يگر باعـث زمـين بار دد. ترسيدم اگر يكات را هم بخشيخانواده
مـه افـراد دهكـده را خدا گناهـان ه وقتخوردن تو بشوم، آن
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تا تو سـالم بـه مسـجد اين، تصميم گرفتم كاري كنم ببخشد. بنابر
  »اي برايت رخ ندهد!برسي و حادثه

كار خيري را كه قصد انجامش را داريد، به نتيجه برسانيد     نتيجه
دانيد چه اجر و پاداشي ممكن است و به تعويق نيندازيد زيرا نمي

  تان شود.ز انجام آن، نصيب شما و اطرافيانپس ا

  هاي فكريتمرين

كنيد كـه آيا فكر نمي    يت برسانيدقدرت مغزي خود را به نها
حقيقات نشان داده است شما هم به ورزش و تمرين نياز دارد؟ ت مغز

كار بكشيد و آن را به يـادگيري  ها بيشتر از مغز خودكه اگر صبح
شما در طـول روز بيشـتر  عادت دهيد، قدرت يادگيري و حافظه

را  ترمشـكل خواهد شد. اين بدان معنا است كـه بايـد مباحـث
  عنوان اولين دروس مطالعه كنيد.زود بهصبح

ايد كه مطالعه را از كجـا شـروع آيا گيج شده    مختصر و مفيد
كليدي، بيشتر  هايركز روي واژهكنيد؟ تحقيقات نشان داده كه تم

تا در حفظ  كندها، به شما كمك ميروي انبوهي از نوشته از تمركز
  تر عمل كنيد.و يادآوري مطالب موفق
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هاي گياهي عادت آيا مايليد به دارو    هاي گياهيقدرت عصاره
تهيه  »آيالنگ آيالنگ«روغن  معطر يا »راويد«كنيد؟ كمي عصاره 

هـا سـبب پوست خود بماليد زيرا ايـن روغن آنها را روي كنيد.
  شود.ارهاي ناشي از ترس در بدن ميو فش كاهش هيجان

كنيـد؟ ست رفته تصور ميآيا انگيزه دروني خود را از د    انگيزه
ق باشـيد امـا وّك و مشـرّديگران مح بسيار دشوار است كه براي

مانده باشيد! اگر به چنـين حـالتي  خودتان در نيمه راه امتحان
مـاه قلب بدهيد و فكر كنيد كه ظرف يك وتايد، به خود قسيدهر

  همه چيز تمام خواهد شد.

هاي روحـي، گراني و فشـارآيا از ن    تسكين فشارهاي روحي
بر اساس يك درمـان قـديمي  ايد؟ در چنين مواقعي،آشفته شده

 چيني، سعي كنيد روي نقاط دردناك بدن، فشار ممتد وارد كنيد يا

ترين قسمت مابين انگشت شست و سبابه را پيدا كنيـد و روي نازك
كـار را . اينآن نقطه فشار ممتدي بدهيد و سپس آن را رها كنيد

  .بار انجام دهيدسه

  »سپيده خليلي«
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  نصيحت شيطان

شيطان لبخنـد زد. پرسـيدم:  »لعنت بر شيطان!«به شيطان گفتم: 
 »گيـرد.ام ميخنـده از حماقـت تـو«گفت:  »خندي؟چرا مي«

كه يكني در حالمرا لعنت مي«گفت:  »ام؟مگر چه كرده«رسيدم: پ
پس چرا گاهي «با تعجب پرسيدم:  »ام؟هيچ بدي در حق تو نكرده

 نند اسبي است كـه آننفس تو ما«جواب داد:  »خورم؟مي شكست

اي! نفس تو هنوز وحشي است و به همين خاطر، تو را را رام نكرده
هر وقـت «پاسخ داد:  »اي؟كارهپس تو چه«گفتم:  »زند.زمين مي

بـرو  دادن اسب تو خواهم آمد. فعـًالم رَ سواري آموختي، براي
  »سواري كردن بياموز!

  »ميوناميررضا آر«

  گوش دل بشنويم! اب

ت بگذر ولي از مطالعه كتاب اگر ناچار شدي، از يك وعده غذاي* 
  نگذر!

كني! مهم نيست چه مقدار هزينه براي خريد كتاب پرداخت مي* 
  پردازي!دليل نخواندن آن كتاب مياي است كه بهمهم هزينه

  كند خداوند همان عشق است! عشق هرگز كسي را مجازات نمي* 



 
15

شاهد رشـد و كمـال  خواهدا خداي عشق و عاشق، پيوسته ميام
دهـد كـه از قـرار مي اين، ما را در محيطيها باشد. بنابرانسان

و رنـج، دو  فرصت رشد و تكامل شخصيت برخوردار باشـيم و درد
  ابزار اين رشد هستند.

حتي در تجاربي  ؛اي نيك نهفته استتجربه در عمق هر اتفاقي،* 
  ناك هستند.كه براي ما درد

است كه بـا يـادگيري آن،  در پس هر درد و رنج، درسي پنهان* 
  رود.از ميان مي رنج و درد

كند تـا معنـاي رنج، بركتي است كه خداوند بر دل ما نازل مي* 
  نهايتش را براي ما عيان كند.بي رحمت بيكران و عشق

ق شايد در جايي در اعما ؛شود گفتار، رنج ديدهاگر انساني نيك* 
 وجودش ناخالصي وجود دارد و خداوند به وسيله درد و رنج به او

  دهد كه بايد اعمالش را اصالح كند.تذكر مي

  درد آمد بهتر از مُلك جهان

  خدا را در نهان ري مَتا بخوان

  خواندن بي درد از افسردگيست

  »پرنده انرگردآوري اي«           خواندن با درد از دل بُردگيست
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  پيشرفت بي انتها

هاي بهتر براي انجام كارهـاي گونـاگون هميشه دنبال يافتن راه
افتد كـه فت و پيروزي براي كساني اتفاق ميباشيد. پيشر زندگي

كننـد و آن را ادامـه همواره براي تحقق پيـروزي، تمـرين مي
خود را متوقف كنيد  دهند. اگر انتخاب شما اين باشد كه قدريمي

توانيد همسر، مي ؛ه راه ادامه دهيدآن گاه دوباره بو  و آگاه شويد
دوست، كارمند، رئيس، ورزشكار و شـهروند بهتـري  پسر، دختر،

  شويد.

 آيد و انسانسان به عرصه رفتار و گفتار او ميتعهد، از درون ان    

شود. براي تحقق امتحان مي هاي مختلف زندگيهميشه و در صحنه
و مانند آن، اعي هاي مختلف علمي، هنري، اجتمپيشرفت در عرصه

اين گزينه را انتخـاب  ها بسنجيد. بيشتر مردمخودتان را با بهترين
كنند كه فردي متوسط باشند. متوسط يعني شما حد و مرز توان مي

  كنيد.و استعداد بالقوه خود را تا وقتي كه سعي نكنيد، كشف نمي

را رد كنيد و به انديشه عـالي بـودن،  »كافي بودن«طرز فكرِ     
ببينيد  ؛از اهداف خود فكر كنيد عهد داشته باشيد. در باره هر يكت
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توانيد آن را در هر ماه تنها يك درصد پيشرفت دهيـد. چطور مي
موفقيت، يك سفر است و درست كردن سريع يك كار نيست. لـذت 

عنوان با برنامه آن است. به موفقيت بـه انجام منظم و موفقيت در
بلكه آن را يك  ؛باال برويد، نگاه نكنيد يد از آنيك سربااليي كه با

خواهيـد در آن قـدم بزنيـد. هميشـه ببينيد كه مي دشت پهناور
خود را تشويق كنيد تا حد امكان تالش كنند  فرزندان و كارمندان

بگيريد. همه  و اين راه را ادامه دهند. خودتان و آنها را دست باال
  توانيم در زندگي، بهترين باشيم!مي

  »فائزه درگاهيمترجم «

  كفش تنگ

خوشم آمد. بـا  از آن وديدم  ايروزي كفش زيبايي را در مغازه
كـرد، آن را خريـدم. اذيـت مي آنكه برايم تنگ بود و پـايم را

ها مـدت »كند!نگران نباش، اين كفش جا باز مي«فروشنده گفت: 
در مسيرهاي «گفتم: مي ا باز نكرد. با خودمج شفكگذشت اما آن 

كرد ولي من آن اما باز هم پايم را زخم مي »پوشمكوتاه، آن را مي
آن كفش را كنار گذاشتم  را بسيار دوست داشتم. باالخره يك روز،
مورد بود و آن كفـش بي زيرا اميدم براي جا باز كردن آن كفش،



 
18

سايز پايم نبود. هرچند خيلي دوستش داشتم ولـي بـه درد مـن 
كفش بـرايم هـيچ بـاقي نمانـد جـز آن  ه ازخورد! خالصنمي
ها طول كشيد تا خـوب هايي كه روي پاهايم گذاشت و مدتزخم

  شود!

بعضي از افراد درست مثل همان كفش هستند! بايد آنها را كنار     
خورند هر قدر هم گذاشت زيرا به سايز افكار و عقايد و قلب ما نمي

 هايي براي ماقط زخمدست آخر ف كه آنها را دوست داشته باشيم،

  گذارند!جا ميبه

  اي نوبهار خندان

  نوبهارِ خندان، از المكان رسيدي اي

  به يار ماني، از يارِ ما چه ديديچيزي 

  تازه رويي، سرسبز و مُشك بويي خندان و

  ايي يا رنگ از او خريدي؟هم رنگِ يار م

  ها نهانيديده اي فصلِ خوش چو جاني، وز

  ات ناپديدياندر اثر پديدي، در ذ

  اي گل، چرا نخندي، كز هجر باز رستي؟
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  اي ابر چون نگريي، كز يار خود بُريدي

  خندد آشكارااي گل چمن بيارا، مي

  دويديرا سه ماه پنهان، در خار ميزي

  ن نورسيدگان رااي اي باغ، خوش بپرور،

  شنيديز رعد ميشان اآمدن كاحوالِ

  آور ها را در رقص اندراي باد، شاخه

  زيديوَميياد آن كه روزي بر وصل  بر 

  بختانجمع نيك بنگر بدين درختان، چون

  ادند اي بنفشه، از غم چرا خميدي؟ش

  هرچند بسته چشمي«به غنچه گويد:  سوسن

 يدير مزچشمت گشاده گردد، كز بخت د
  »مولوي«

  معاشرت كودكان و نوجوانان

مؤدبانـه  ها، رفتار غير منتظره و گاهي غيردر بسياري از خانواده
بر والدين و بي ميلي آنان بـراي  فرزندان، سبب فشارهاي رواني

 شود. هنگامي كه رفتار بدي از يك فرزنـدمعاشرت با ديگران مي

پرسـش را بـراي والـدين  زند، احساسي ناخوشايند، اينسر مي
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اشــتباه  مانمــا در كجــاي تربيــت فرزنــد«: كنــديممطــرح 
  »م؟ـايردهـك

بـي قيـد و اجتماعي،  رفتارهايان هرچه در كودكان و نوجوان    
شوند. تر ميتر و شرمگينو مادر آنها درماندهپدر  ؛شوندمي بندتر

د به تربيـت اسـتبدادي كودكـان بيان اين مطلب به معناي اعتقا
ولي بايد قوانين زندگي در كنار ديگران و بايد و نبايدهاي  ؛نيست

شود اين كار سبب مي را از همان كودكي به آنها آموخت. رفتاري
شتر لذت ببرنـد و زنـدگي كه افراد خانواده از كنار هم بودن، بي

 ؛بيشتري رشد كند تر شود و كودك نيز با اعتماد به نفسآنان آسان
تواند نمي احتماالً شناسد،زيرا كودكي كه هيچ حد و مرزي را نمي

  ها باشد.ها و معلمكودك يا مدرسه، محبوب همكالسيهددر م

هـاي هاي جمعي و ميهمانينگامي كه ديگران او را از برنامهه    
گروهي حذف كنند، تازه اهميت رعايت حدود براي او و والدينش 

اين، بايد رفتار خوب به كودك آموزش داده شود. بنابرآشكار مي
را درك  ما كودك توان از ديگران توقع داشت كه خطايشود. نمي

آمار افـراد مسـن رو بـه  روزها نند. اينپوشي كچشماز آنها  و
حوصله و اعصاب تحمل كودكـان  و اين افراد معموالً افزايش است
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كـودك شـما در  خواهيـدشيرين اما جسور ما را ندارند. اگر مي
 حضور ديگران آزاد و مطمئن عمل كنـد و از كمـك و همراهـي

به او بياموزيد كه در هـر شـرايطي  سايرين برخوردار باشد، بايد
  فتار كند.چگونه ر

دانيد كه تا چه حد بايـد كـودك را آزاد درستي ميآيا شما به    
بـه  گذاشت؟ چه نكاتي را بايد به او تذكر داد؟ چه قوانيني را بايد

او آموخت؟ از چه شيوه رفتاري بايد پيروي كـرد تـا بـه نتيجـه 
مطلوب رسيد؟ همه اين امور، نياز به مطالعه، استفاده از تجربيات 

ي همراه با محبت با كودكان برخوردهاي عاقالنه و منطق ديگران و
  دارد!

  »خسرو اميرحسيني«

  نكويي با خلق خدا

  خواهي كه خدا بر تو بخشد

  كوييـن نـدا كـبا خلق خ

كنـد و اي از افراد را از خود دور ميخداوند در روز قيامت، عده
اي خطاكاران! برويد زيرا ما گرسـنه بـوديم، «گويد: به آنها مي

ما را سيراب نكرديـد! برهنـه  سيرمان نكرديد! تشنه بوديم و شما
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بوديم، ما را نپوشانديد! غريب بوديم و شما ما را پناه نداديد! بيمار 
آن زمـان خطاكـاران  »نيامديـد! بوديم و شما براي عيادت مـا

چه زمان شما گرسنه، تشنه، برهنـه، غريـب و بيمـار « گويند:مي
  »نكرديم؟ كه ما شما را ياري بوديد

 زماني كه شما از انجام اين اعمال نيـك«فرمايد: پروردگار مي    

 »كرديد!كرديد، گويي از ما دريغ ميدر حق نيازمندان دريغ مي

او را ياري و بـه او قـرض  نيازمند، فرستاده خداست! كسي كه«
كند، گـويي دهد، گويي به خدا قرض داده و كسي كه از او دريغ 

  )Σامام علي ( »است. از خدا دريغ كرده
  »صابر قاسمي«

  الستيك بادي

اندازها، شـيارها و ها در برابر دسـتهاي بادي در جادهالستيك
يك بالشتك به وسايل نقليـه  هاي سطح جاده، مثلديگر ناهمواري

اي اسـت كـه در هواي فشـرده خاطركنند. اين تأثير بهكمك مي
تمام وسايل نقليه  ،ميالدي 1900د دارد. تا سال داخل الستيك وجو

ها زيـاد كردند. وضع اين الستيكهاي توُپر استفاده مياز الستيك
جـاده  نبود زيرا وقتي آنها بـا مـانعي روي سـطحبخش رضايت
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مكانيسم خودرو را مختـل  معموالً كردند، ضربه واردهبرخورد مي
ليه بسيار ناراحت كننده كرد و اثر آن براي مسافران وسايل نقمي

انداز و راننـدگي در آنهـا بسـيار ها پر از گودال و دستاهبود. ر
  خطرناك بود.

هاي بادي، به رانندگان اعتماد به نفس بيشـتري سازگاري چرخ    
داد و آنان را قادر ساخت با اطمينان بيشتري برانند و سر پيچ دور 

  تغيير دهند. بزنند و ميزان سرعت را
  »مترجم، محمد شمس«

  بد دهانمشكلي به نام بوي 

ان مسواك بكشيد. يـك تاز بين بردن بوي دهان، روي زبان براي
اينكه عوامـل توليـد  هاي دهان و دندان با بيانمتخصص بيماري

 چـون مـواردي«شوند، گفت: به چند مورد تقسيم مي بوي دهان

غذا بين پرزهاي پوسيدگي دندان، پر كردن بد دندان، گير كردن 
ــان، حفره ــ هــايچشــايي زب در عمــق آن، اســتفاده از وزه ل

روكـش آن، ابـتال بـه  مصنوعي و گير كردن غـذا زيـردندان
سـينوزيت بـه  هاي معده،خصوص بيماريهاي گوارشي بهبيماري

  دليل وجود اي لثه بهـهاريـلت ترشح چرك از پشت حلق و بيمع
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  »از عوامل ايجاد بوي دهان هستند. ها،سمارگاني ميكرو

پيشگيري از اين مشكل گفـت:  هايه شيوهدكتر داوودي در بار    
براي جلوگيري از بروز اين بوي بد، بايـد بهداشـت دنـدان را «

 اي در دهان وجودرتب مسواك زد و اگر دندان پوسيدهو مكه رعايت 

ر بوي بد اگ«وي افزود:  »براي درمان آن اقدام شود. دارد، حتماً
ك معـالج، در صورت تشخيص پزش ؛ها باشددهان مربوط به لوزه

شوند و اگر مشكل خيلي جدي نباشد، ها با جراحي خارج ميلوزه
نمك در ته حلق و با فشار خارج تواند با غرغره كردن آبفرد مي

  »ذاها را از اطراف لوزه خارج كند.كردن آن از دهان، خرده غ

تـوان اگر پرزهاي چشايي زبان بزرگ باشـد، مي«وي افزود:     
د تـر از حـك كشيد ولي اگر پرزها بزرگم مسوارا ه روي زبان

باشـد، اقـدام  »زبـان مـودار«طبيعي باشد يا به اصطالح مردم 
است. در مورد بيماران مبتال بـه  پزشكي براي درمان آن ضروري

سينوزيت هم بايد گفت براي رفع بوي بد دهان به علـت بيمـاري 
ز آن را اباال بكشـند و سـپس  سينوزيت بايد آب ولرم را از بيني

بيوتيكي را زير نظـر پزشـك هاي آنتيدهان خارج كنند و درمان
  ادامه دهند. مصرف غذاهاي بودار، استعمال سيگار و مصرف مواد 
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  اند باعث ايجاد بوي بد دهان شود.تومخدر نيز مي
  »نامه سالمتهفته«

  تغذيه در محل كار

دانستيد ميز كار شما به چند دليل جاي مناسبي براي غـذا آيا مي
شود حواس شما بـه خوردن نيست؟ اول به اين دليل كه باعث مي

به غذا خوردن متمركز شود، متوجه جـواب دادن بـه  جاي آنكه
اين، مغـز بنـابر فرستادن و مانند آن باشـد. ميلاي تلفن، پيامك،

شود نـدارد و پرخـوري، توجهي به مقدار غذايي كه خورده مي
بـار  400ميز كـار شـما  نكهاولين دستاورد اين امر است. دوم اي

است كه هرگز تميـز  ميز غذايي ياتر از سرويس بهداشتي و كثيف
تر اينكه روي اين ميز، وسايل كثيف ديگري از قبيل نشده است. مهم

گوشي تلفن، موس و رايانه وجود دارد و تمام اين وسـايل باعـث 
  شود.انتقال آلودگي مي

  كات توجه كنيد:در محل كار هنگام خوردن غذا به اين ن    

ايد توجه كه براي خود آورده به غذايي    خوريد!ببينيد چه مي
گويي به تلفـن نگام صرف غذا كار اضافه حتي پاسخو هرگز ه كنيد

روزانه غذا بخوريد و  را انجام ندهيد زيرا ممكن است بيش از نياز
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شويد. البته قبل از هر چيز بايد مقدار مشخصي غـذا  به مرور چاق
  خود بريزيد.ف در ظر

 ؛كنيـدغذايي كه از بيرون تهيـه مي    غذايتان را از خانه ببريد
اين، بردن غـذا از م زياد، سنگين و چرب است. بنابرگران، با حج

خانه بسيار بهتر است. اگر در محل كارتان يخچال وجود دارد، غذا 
دليل مشغله كاري، فرصت نكرديـد ريد و اگر بهرا در يخچال بگذا

در يخچال قرار دهيد، يادتان باشد نبايد غذا را بـيش از دو آن را 
  ساعت بيرون يخچال نگهداري كرد.

رفتن، به هضـم غـذا كمـك  فراموش نكنيد كه راه    راه برويد
ه پشت ميز كار غـذا بخوريـد و عادت خوبي نيست ك كند. اينمي
بگيريد و مدت طوالني پشت ميز بنشينيد. بهتـر  كار را از سر فوراً

ها از پشت ميـز بهانه آوردن آب يا شستن دست ست بعد از غذا بها
  بلند شويد و كمي فعاليت بدني داشته باشيد.

 اي كوچك يا اسـتفادهانداختن سفره    از روميزي استفاده كنيد

تمـاس غـذاي شـما بـا  توانـد ازبزرگ مي از زير بشقابي نسبتاً
  ي كند.هاي احتمالي موجود روي ميز كار، جلوگيرآلودگي
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اگر به اين دليل كـه مكـاني     ميز كارتان را ضد عفوني كنيد
مخصوص براي غذا خوردن در محـل كارتـان وجـود نـدارد، 

كارتـان  مجبوريد پشت ميزتان غذا بخوريد، بهتر است هر روز ميز
عفوني كننده و دسـتمال تميـز (نـه را ضدعفوني كنيد. ماده ضد

 ميزتان را براي صرف غـذا دستمال كاغذي) همراه داشته باشيد تا

  آماده كنيد.

كـار، براي غذا خـوردن پشـت ميز    تان غذا بخوريدبا دوست
 زدن وكار، فرصتي براي گـپبا اين همكارتان را نيز دعوت كنيد.

شـود و بـراي يك استراحت كوتاه براي هر دوي شما فـراهم مي
  شويد.هاي آن جدا مياز فضاي كار و استرس مدتي كوتاه

  شنگ

ي قابض، آرامبخش و مقـوّ شنگ گياهي مدر، تسكين دهنده درد،
اين گياه مقداري لعاب و يك ماده تلخ دارد و خوردن  است. ريشه

و  آوراشـتها مفيـد اسـت. شـنگ اثـر خلـط آن براي افزايش
دهنده زخم دارد و براي نرم كردن سينه نيز سودمند اسـت. التيام

نت گـوش اسـت. ه عفوبرند ريشه شنگ دافع سموم بدن و از بين
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اند، براي رفع عوارض آن بايد ريشه شنگ افرادي كه مسموم شده
  را بجوشانند و صاف شده آن را ميل كنند.

صاب مفيد اسـت. معده و اع مصرف شنگ براي تقويت كار كبد،    
هـاي پوسـتي و هاي نقرس، رماتيسم، بيماريبراي درمان بيماري

نگ استفاده شود. مصرف اين نزله ريوي توصيه شده از جوشانده ش
هايي همچون اوره خون، رماتيسم، مبتاليان به ناراحتي گياه براي

، ديابت، خـونريزي عشرياثنسِل، مشكالت صفراوي، زخم روده و 
رمـاني خـوبي دارد. هاي ريوي و اخالط خوني اثر درحم، زخم

 شود برگ و گـل خشـكهاي عفوني، توصيه ميبراي درمان زخم

  ها بپاشيد.نيد و پودر حاصله را روي محل زخماب كشنگ را آسي

 عنوان يك پادزهرآيد كه از آن بهدست مياي بهاز شنگ عصاره    

هـاي عصاره اثر زيادي در درمـان بيماريشود. اين قوي ياد مي
هاي جلدي نيـز كچلي دارد و براي درمان زخم مخصوصاً پوستي

ز خـونريزي آن شود. چكاندن آب شـنگ در بينـي، امصرف مي
براي دفع مواد زايد از جمله كند. جوشانده اين گياه جلوگيري مي

با آب ريشـه  توانيداوريك سودمند است. براي رفع زگيل مياسيد
فالـه شنگ، محل زگيل را مالش دهيد. ضماد له شده شـنگ يـا ت
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 هاي پوستي مفيـد اسـت. روغـنجوشانده آن براي التيام زخم

  شود.ها مصرف مياي درمان سوختگيت آمده از شنگ بردسبه

شنگ در تهيـه نـوعي سـاالد  هايدر گذشته در ايران از برگ    
خوردنـد و ها را مثل كاسني و كاهو ميشد و اين برگاستفاده مي

كردند. توصـيه شـده كردند و ميل ميگاهي در سركه خيس مي
و هنگام پختن شنگ، هرگز آب آن را دور نريزيد زيرا فوايد اصلي 

  شفابخش اين گياه در آب جوشانده آن جمع شده است.

شود مانند شـنگ چمنـي، هاي متعددي ناميده ميشنگ به نام    
اي ارزشمند فلنج. از گياه قطع شده شنگ، مادهشنگه، قندرون و اس

شود كه به نام قندرون معروف است. در قـديم از ايـن ترشح مي
عتقـد بودنـد اثـرات كردنـد و مماده مانند آدامس استفاده مي

  درماني زيادي دارد.

مانند افراط در ساير مـواد  روي در مصرف شنگزياده    مضرات
  شود.است و موجب ناراحتي كليه ميغذايي مضر 

  »كاظم كياني«

  گل و گياه در منزل

 اه تصميم گرفتيد گل و گياهي را براي نگهداري در منزل ـهرگ  
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عيت دقيق ميزان نور مكان خريداري كنيد، پيش از خريد بايد وض
مورد نظر براي نگهداري گياه و نيز شرايط آب و هوايي آن مكان 

ترين گياه با وضعيت شنده توضيح دهيد تا بتواند مناسبرا براي فرو
نه نور زيـادي منزل شما را پيشنهاد دهد. براي مثال، اگر فضاي خا

  كنيد.هاي سايه پسند و مقاوم را خريداري ندارد، بهتر است گل

 ها هاي آن است. برگبرگ زيبايي گل در سالم بودن و طراوت
هاي پژمردگي در آن مشـاهده بايد شاداب و مقاوم باشد و نشانه

بودن كود ها، نشانگر زياد اي روي برگهاي قهوهلكه نشود. وجود
هاي پـايين ويژه روي برگهاي زرد بهو خاك آن گياه است. لكه

  اند.ب دادهآ ه گلدان بيش از اندازهدهد كه بگل، نشان مي

 ًنام علمي آن را بپرسيد تا با مراجعه بـه  هنگام خريد گل حتما
  با شرايط نگهداري آن آشنا شويد. كتاب يا فضاي مجازي

 ريد، گلي را انتخاب اگر گياه گلداري را براي خريد مد نظر دا
شـيد در هاي باز نشده بيشتري دارد. توجه داشته باكنيد كه غنچه

به مراقبت و توجه بيشـتري  ها نيازگل سه هفته اول پس از خريد،
  دارند.

 ظر ـاز ن اسبيـلدان را پس از آوردن به منزل، در محل منـگ  
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گلدان از دسترس كودكان دقت كنيد  ميزان نورگيري قرار دهيد.
  دور باشد.

 جا كـردن آن، باعـث گاه گلدان بـدون جابـهچرخاندن گاه
ها بهتر نفس بكشند. تا حد امكان در دو سـه هفتـه شهشود ريمي

  اول، گلدان را در جايي كه رطوبت بيشتري دارد، بگذاريد.

 ها را هر روز با آب ولرم آب پاشي كنيد. بهتر اسـت روي برگ
  را با اسپري آب پاش انجام دهيد. كاراين

 ايـد، قبـل از در فصل زمستان و هواي سرد خريده اگر گل را
  د.ن آوردن گياه از گلفروشي، روي آن را با نايلون بپوشانيبيرو

 هاي شما از گلدان بيرون زده، بايد بدانيد اگر ريشه يكي از گل
تـر كنيـد. گلدان را بزرگ گلدان آن كوچك است و بايد فوراً كه

كوچكيِ گلدان و تحت فشار بـودن ريشـه گـل، روي سـالمت و 
  دارد. طراوت آن تأثير منفي

  »مقدمليفرح كال«

  چون گل بخنديد

  راننده كاميون: راننده كاميوني وارد رستوران شد. دقايقي پس
وار وارد سه جـوان موتورسـ از آنكه شروع به غذا خوردن كرد،
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ميون رفتند. بعد از چند سر ميز راننده كا رستوران شدند و مستقيماً
در ليـوان راننـده  پچ كردن، جوان اولي سـيگارش رادقيقه پچ

اش را نده سخني نگفت. دومي شيشه نوشـابهموش كرد اما رانخا
  كرد اما راننده باز هم هيچ نگفت. روي سر راننده خالي

وقتي راننده خواست صورت حساب را پرداخت كند، جوان سومي 
پشت پا زد و راننده زمين خورد اما باز هـم سـاكت مانـد.  به او

هـا بـه ز جوانرستوران، يكـي اپس از خروج راننده از  دقايقي
چه آدم بي خاصيتي بود! نه غذا خوردن «صاحب رستوران گفت: 
از همه « صاحب رستوران گفت: »نه دعوا! بلد بود، نه حرف زدن و

سـه  بدتر اينكه رانندگي بلد نبود زيرا وقتي دنده عقـب گرفـت،
  »موتور زيبا و شيك را له كرد!

  :مـا طنـاب،به طنابي آويزان بودند ا ده مرد و يك زنطناب 

تحمل وزن همه آنها را نداشت و بايد يكي از آنان طناب را رهـا 
ن در تمام م«كردند. زن گفت: كرد وگرنه همه با هم سقوط ميمي

ام كه داوطلبانه خودم را وقف فرزندان عمرم هميشه عادت داشته
داكاري همسرم كنم و در مقابل، چيزي از آنها مطالبه نكنم و به ف و

  جان آمدند و شروع ـدر اين لحظه هر ده مرد به هي »عادت دارم!
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  دن كردند!كف ز به

 خواستند سوار تاكسي شوند ولي پولي بـراي چهارتا رفيق مي
به مقصد رسيدند، چهارتـايي  كرايه نداشتند! قرار گذاشتند وقتي

پياده شوند و فرار كنند. وقتي به مقصد رسيدند، درهاي ماشين را 
يـك سـاختمان  دند به دويدن! رفتند تا بهباز كردند و شروع كر
توانست ديگران را ببينـد. فقـط كس نميتاريك رسيدند كه هيچ

روي  شد! يكي از آن چهار نفر،هايشان شنيده ميزدننفس صداي
كه راننده اآلن چه  فكرش را بكن«و گفت: زد اش كناري شانه فرد

چـه شـده ، فقط بگوييد راننده منم«آن فرد گفت:  »حالي دارد!
  »است!

 




