
1



2

انیس خوش لهجه صدق
، مجتبی خوش لهجه صدق



ست
فهر

سخن سردبیر 
ذهن آویز ماه  

مذهبی 
     
 

بین الملل 
تغذیه و آشپزی
ورزش و تحرک 

پوشش، پوست و مو 
معماری و چیدمان داخلی

رویداد ماه
رشته تحصیلی و شغل 

گردشگری و اوقات فراغت 
محیط زیست 

اقتصاد و خانواده 
 

     

کتاب ماه
سینما و تئاتر

مشاهیر
     

طالع بینی و شخصیت شناسی 
عطر ماه 

دکتر انیس خوش لهجه صدق 
ایمان بنکدار 

شبنم طهماسبی بالی

حانیه قریانی
نرگس جهان تیغ
احسان جعفری

شقایق طهماسبی بالی
سارا الله 

حانیه جهان تیغ  
مهشید نوری نژاد
مهدی جمشیدی

دکتر مهشاد فوالدی 
مجتبی خوش لهجه 

زینب غفارنژاد
ارسالن برکت

زهرا خوش لهجه صدق

مهدی اسماعیلی راد 
بهنوش نمازیان 

5

6
8   

سبک زندگی سالم

10
12
14 
16
18
20
22
24
26
28

فرهنگ و هنر

30
32
34

سرگرمی

36
40



4

نمازيان، بهنوش
متولد دي ماه ۱۳٧٤

 ليسانس روانشناسي
عاشق دل نوشته و انيميشن

 غغار نژاد ، زينب
متولد بهمن ماه ۱۳6۳

کارشناس ارشد روانشناسی بالينی
 عاشق کودک ، روانشناسی،

شعر و دلنوشته

خوش لهجه، زهرا
متولد بهمن ماه ۱۳۵۵ 
 کارشناس روان شناسی 
 عاشق ادبيات و شعر، روانشناسی، 
کارهای هنری مثل خياطی و بسکتبال

فوالدی، مهشامتولد بهمن ماه ۱۳6٧
دکتری رسوب شناسی و سنگ رسوب

 عاشق نقاشی، پژوهش، شعر، خوشنويسی، 
نويسندگی، روانشناسی، علوم عرفانی

اخص، مهرک
متولد آذرماه ۱۳۵8
دکتری روان شناسی
عاشق هنر، طبيعت، سفر و ورزش

برکت ، ارسالن
متولد ارديبهشت ماه سال ۱۳69
کارشناس روانشناسی
 عاشق انسانيت،  روانشناسی،
موسيقی و تکنولوژی

بنکدار سخی، ايمان
 متولد مهر ماه ۱۳۵8
کارشناس ارشد باليني
عاشق عشق

جعفری اول، احسان
متولد آذرماه ۱۳٧۵
 کارشناس تربيت بدنی و
 فيزيولوژی ورزشی
عاشق سالمتی و تندرستی

جهان تيغ، حانيه
متولد بهمن ماه ۱۳٧۵
کارشناس روانشناسي
 عاشق روانشناسي، موزيك،
شعر و دل نوشته،  و واليبال

  جهان تيغ ، نرگس
متولد تير ماه سال ۱۳۵6
  کارشناس  تغذيه
 عاشق سفر ، خانواده

خوش لهجه، مجتبی
متولد آذرماه سال ۱۳6٧

 کارشناس اقتصاد
عاشق تحليل

اسماعيلی راد، مهدی
متولد تير ماه ۱۳٧۰
کارشناس حسابداری
 عاشق خوشحال کردن و
خنداندن ديگران

 طهماسبی بالی ، شقايق
متولد شهريورماه سال ۱۳٧6

کارشناس زيست شناسی
 عاشق کتاب خواندن ، رمان و سفر

الله ، سارا
متولد فروردين ماه سال ۱۳٧6

کارشناس روانشناسی
عاشق تاريخ ، ادبيات و سفر

جمشيدی ، مهدی
متولد مهر ماه سال ۱۳6۵

کارشناس مددکاری خانواده
 عاشق بسکتبال، غواصی، شنا،

صنايع دستی و شعر

 نوری نژاد، مهشيد
متولد خرداد ماه سال ۱۳٧۵

کارشناس روانشناسی
عاشق هنر، طبيعت و کودک

قربانی ، حانيه
متولد بهمن ماه سال ۱۳٧۵

 کارشناس روانشناسی
عاشق خانواده ، روانشناسی و طبيعت

طهماسبی بالی ،  شبنم
متولد بهمن ماه ۱۳٧9

 عاشق  طراحی و دکوراسيون 

هيات تحريريه



5

بير
رد

ن س
سخ

دکرت انیس خوش لهجه صدق

رسآغــــاز ...

روزهای سرد زمستان معموال در بهمن ماه اوج می گیرد و اسفندماه خود را به رخ طبیعت می کشد و برف 

همه جا را سفیدپوش می کند. اسفند از آن ماه ها هست که نیمی اش زمستانی و سرد است و نیمی دیگر 

بهاری و سبز. تضاد طبیعت را می توان یک جا در اسفند شاهد بود. پایانی که بر آغازی سبز رقم می خورد. 

زمان خانه تکانی و آماده شدن برای ورودی دیگر و آغازی دیگر. 

امسال اسفندماه با چالش بیماری و ویروس کرونا نیم دوم ماه که معموال رنگ وبویی نوروزی و بهاری 

با این حال  به خود می گرفت به جهت لزوم قرنطینه بسیار کم رنگ شد و بهاری متفاوت را آغاز کردیم 

آیین هایی چون درختکاری و جشن نیکوکاری و روز مهندس همچنان مورد توجه واقع شد و تا آن جایی که 

امکان پرداختن به موضوعات ماه بود، در کشور به آن ها پرداخته شد.

همان گونه که اسفندماه، یکی از ماه های محبوب عالقمندان محیط زیست به جهت اختصاص نام روز 

درختکاری است، شعار این ماهنامه به محیط زیست، مدیریت و سالمت اختصاص یافت، چراکه اندیشیدن 

در خصوص محیط زیست می تواند زندگی سالمتی را برای افراد رقم بزند. عدم مدیریت و تامین امنیت در 

سالمت محیط زندگی می تواند چالش های متعددی را برای انسان به بارآورد و جان او را به خطر بیندازد از 

جمله بیماری های جدیدی که محصول عدم رعایت سازگاری زیستی صحیح انسان های عصر حاضر است.

در این شماره با مروری بر زندگی خواجه نصیرالدین طوسی، بر ادبیات و علوم اثرگذار بر دنیای امروز 

نیز به گرامی داشت این روز پرداختیم. همچنین با مرور کوتاهی بر زندگی و سجایای موالدی متقیان امام 

محمدباقر علیه السالم، والدت با سعادت ایشان را ارج نهادیم.

و  مصدق  دکتر  تالش های  و  ملی شدن  روند  بر  مروری  نیز  نفت  صنعت  ملی شدن  روز  مناسبت  به 

رندگی نامه ایشان داشتیم. امید است این شماره نیز مورد توجه خوانندگان عزیز قرار گیرد. 
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ذهن آويز ماه

ایامن بنکدار

محیط زیست مدیریت سالمت 

سالی که گذشت ........
و  غم  تعداد  که  بود  سال هایی  از  دسته  اون  از    98 سال 

تلخی هاش بیش از شیرینی ها و شادی هایش بود.
از حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و شهیدشدن سردار بزرگ 
تا  اوکراینی و کرونا که  تا هواپیمای  حاج قاسم سلیمانی گرفته 
اوایل 99 هم  کنم  فکر  و  نبود  ولکن  روزهای سال هم  آخرین 

ادامه پیدا کنه. 
و  تلخی ها  تمام  با   98 سال  اتفاقات  و  گذشت  سال  یک 
شیرینی هایی که داشت دیگر تمام شد و روزهای آخر سال است.
نوروز 98 را هرگز فراموش نمی کنیم! سیل بی سابقه و مرگبار 
نوروز 98 یکی از تلخ ترین اتفاقات این سال به شمار می رود که 
از 1 تا 11 فروردین بخش های مختلف کشور را درگیر کرده بود.
 شیر ایرانی که در زمان حکومت قاجار به علت شکار بی رویه 
و و آلودگی آب ها منقرض شده بود، در اردیبهشت سال 1398 
انگلستان وارد  بریستول  باغ وحش  از  از 80 سال سرانجام  پس 
فرودگاه امام خمینی شده و پس از تمهیدات الزم به باغ وحش 
با  هم اکنون  دارد،  نام  هیرمان  که  نر  شیر  این  شد.  منتقل  ارم 
جفت ماده خود به نام ایلدا در باغ وحش ارم کنار یکدیگر زندگی 

می کنند.
 شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای انتقال پیامی دیپلماتیک 
از سوی مقامات ایاالت متحده آمریکا در 22 خرداد 1398 وارد 
تهران شد و در روز بعد با رهبر معظم انقالب اسالمی نیز دیدار 
کرد. این دیدار یکی از مهمترین اتفاقات سال 98 در حوزه سیاست 
به شمار می رود. شینزو آبه نخستین نخست وزیر ژاپن بود که پس 

از انقالب اسالمی وارد ایران شد. 
در 30 خرداد 1398 یک فروند پهپاد جاسوسی بر فراز حریم 
هوایی کشورمان توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. 
این پهپاد جاسوسی با نام گلوبال هاوک متعلق به نیروی دریایی 
ایاالت متحده آمریکا در منطقه کوه مبارک استان هرمزگان توسط 

پدافند سپاه پاسداران انقالب اسالمی مورد هدف قرار گرفت.

 
جهانی  مسابقات  در  ایران  سال   21 زیر  والیبال  ملی  تیم 
سال 2019 با گذشتن از سد تیم قدرتمند برزیل در نیمه نهایی 
با نتیجه 3-0، ایتالیا را نیز در فینال با نتیجه 3-2 شکست داد. 
به کسب  والیبال جوانان هیچ گاه موفق  تیم ملی  این  از  پیش 
چنین عنوانی نشده بود. رییس جمهور دکتر حسن روحانی نیز 
بهروز  شاگردان  به  را  جهان  قهرمانی  مقام  کسب  پیامی  در 
عطایی تبریک گفت. این واقعه یکی از مهمترین اتفاقات سال 

98 در زمینه ورزش کشورمان محسوب می شود.
بیستمین  در  شدند  موفق  کوالکوویچ  ایگور  شاگردان 
مسابقات قهرمانی آسیا با شکست تیم استرالیا برای سومین بار 
بر قله والیبال قاره کهن بایستند. تیم ملی ایران در این بازی 
با ترکیب سعید معروف، میالد عبادی پور، محمد موسوی، امیر 
غفور، علی اصغر مجرد و محمدرضا حضرت پور موفق شد با 
نتیجه 3 بر صفر از سد تیم استرالیا گذر کند. خبر قهرمانی تیم 
ملی والیبال ایران در مسابقات آسیایی یکی از بهترین اتفاقات 
سال 98 محسوب می شود که باعث شادی مردم عزیزمان نیز 

شد.
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ملی  تیم  بازی  تماشای  برای  مهرماه   18 روز  در 
جام  مسابقات  چهارچوب  در  کامبوج  و  ایران  فوتبال 
جهانی، بانوان به ورزشگاه آزادی تهران آمدند. در جریان 
این بازی تیم ملی فوتبال کشورمان با برد شیرین 14 بر 
صفر تیم ملی کامبوج را شکست داد و شادی پیروزی را 
با بانوان حاضر در ورزشگاه شریک شد. موضوع حضور 
اتفاقات سال 98  بانوان در ورزشگاه یکی از مهم ترین 

در زمینه ورزش محسوب می شود.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
حمله ای  در   1398 ماه  دی   13 جمعه  روز  بامداد  در 
بغداد  فرودگاه  در  آمریکایی  پهپاد  توسط  تروریستی 
کرد  اعالم  آمریکا  ریاست جمهوری  رسید.  به شهادت 
شخصًا دستور حمله را صادر کرده است. سپهبد قاسم 
المهندس  ابومهدی  همراه  به  واقعه  این  در  سلیمانی 
مقام  به  دیگر  تن   10 و  حشدالشعبی  گروه  رهبران  از 
شهادت نایل شدند. این موضوع در ایران بازتاب بسیار 
گسترده ای داشت؛ به گونه ای که در اقصی نقاط کشور 
به  تروریستی  عملیات  این  کردن  محکوم  برای  مردم 
خیابان ها آمدند. جمعیت به حدی زیاد بود که چند نفر از 
هموطنان کرمانی به علت ازدحام و شلوغی جان باختند. 
تلخ ترین  از  یکی  سلیمانی  قاسم  سردار  ترور  موضوع 

اتفاقات سال 98 به شمار می رود. 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی 
موشک  تعدادی  سلیمانی  قاسم  حاج  ترور  جواب  در 
پایگاه عین االسد  در  آمریکا  به مواضع دولت  بالستیک 
کشور عراق شلیک کرد. در طی حمله موشکی ایران به 
پایگاه نظامی آمریکا که از آن با عنوان رسمی عملیات 
شهید سلیمانی یاد می شود، تجهیزات کاربردی و جنگی 

ارتش آمریکا از بین رفت.

نیز  را  هموطن  عزیزان  دادن  دست  از  و  اوکراینی  هواپیمای  خبر 
نمی توان دور از نظر داشت که غم سنگینی را برای مردم میهن ایجاد 

کرد. 
اما خیرهای مخیط زیستی نیز داشتیم که می توان به مرگ فالمینگوها 
در روز 7 بهمن 98 در تاالب ملی میانکاله یاد کرد که بسیاری از مردم 
را شوکه کرد. این خبر در حالی منتشر شد که وجود حجم عظیمی از 
الشه پرندگان در ساحل این تاالب صحنه تلخی را رقم زده بود. بعد از 
گذشت دو هفته و پس از آزمایش های سازمان دامپزشکی کشور، دلیل 
مرگ 15 هزار پرنده مهاجر مشخص شد. وارد نشدن آب باالدست به 

تاالب میانکاله را علت تلف شدن پرندگان دانسته اند.
و اما ویروس سریع التکثیر کوید 19 از خانواده کرونا ویروس ها نیز 
امسال را به سالی متفاوت در جهان تبدیل کرد. در حالی که حدود یکماه 
از شیوع این ویروس در کشور چین و کشورهای اطراف گذشته بود، 
سرانجام در 30 بهمن ماه 1398 اولین مورد از ابتال به ویروس کرونا 

در شهر قم مشاهده شد.
در حقیقت در روز 29 بهمن دو نفر از هموطنان قمی با عالیمی 
بودند که پس  این شهر فوت کرده  بیمارستان های  به کرونا در  شبیه 
از یک روز تحقیق مشخص شد ویروس کرونا وارد ایران شده است. 
تعدادی از هموطنان مبتال شده اند، تعدادی از دست رفته اند و تعدادی 
عدم  با  که  است  خواسته  مردم  از  بهداشت  وزارت  یافته اند.  بهبود  نیز 
مسافرت در سال جدید در پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا مسئولین 
و دیگر مردم جامعه را یاری کنند. همچنین با رعایت توصیه های ایمنی 
در مراقبت شخصی کوشا باشند تا بتوانیم زمان کمتری با این ویروس 
درگیر باشیم و صدمات کمتری را جامعه و افراد در معرض اسیب دچار 

شوند.
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مذهبی

سیره باقر العلوم

محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب مشهور 
به امام محمِد باقر)ع( )57-114ق( و ملقب به باقرالعلوم، 
امام پنجم شیعیان است که حدود 19 سال امامت شیعیان 
را برعهده داشت. او جنبشی علمی پدید آورد که در دوره 

امامت فرزندش امام صادق )ع( به اوج خود رسید. 
فقه،  زمینه های  در  بسیاری  روایات  باقر)ع(،  امام  از 
توحید، سنت نبوی، قرآن، اخالق و آداب نقل شده است. 
همچنین در دوره امامت او، تدوین دیدگاه های شیعه در 
رشته های گوناگون مانند اخالق، فقه، کالم، تفسیر آغاز 
شد. طبق منابع تاریخی، امام باقر )ع( هنگام واقعه کربال 

خردسال بوده و در این واقعه حضور داشته است. 
امام باقر)ع( فرزند امام سجاد )ع( و فاطمه دختر امام 
)ع(  حسن  امام  به  هم  او  نسب  چون  است.  )ع(  حسن 
هاشمٌی  لقب  او  به  می رسد،  )ع(  حسین  امام  به  هم  و 
بین هاشمَیین، علوٌی بین علوَیین و فاطمٌی بین فاطمَیین 
داده اند. جابر بن عبداهلل انصاری روایت کرده، پیامبر اسالم 
پیش از به دنیا آمدن امام باقر )ع( نام او را محمد و لقبش 
را باقر )شکافنده( قرار داده بود. او ملقب به »باقرالعلم«، 
»شاکر«، »هادی« و »امین« بود؛ اما مشهورترین لقبش 
سبب  »بدان  می نویسد:  است.یعقوبی  )شکافنده(  »باقر« 
باقر نامیده شد که علم را شکافت.« به گفته شیخ مفید 
امام باقر)ع( در علم، زهد و بزرگواری از همه برادرانش 
برتر و قدر و منزلتش بیشتر بود و همه او را به عظمت 

می ستودند. 
کنیه معروفش »ابوجعفر« است در منابع روایی بیشتر 
با عنوان ابوجعفر اول از وی یاد می شود تا با ابوجعفر ثانی 

)امام جواد)ع(( اشتباه نشود. 

والدت و شهادت

امام باقر)ع( در 1 رجب سال 57 قمری در مدینه به دنیا 
آمد.برخی والدتش را 3 صفر همان سال نقل کرده اند. او در 

واقعه کربال در حالی که خردسال بود، حضور داشت. 

امام باقر)ع(: من چهارساله بودم که جدم حسین بن علی 
کشته شد. من شهادت وی و آنچه در آن وقت بر ما گذشت 

را به یاد دارم. 

 7 در  و  سالگی   57 سن  در  را  باقر)ع(  امام  شهادت 
ذی الحجه سال 114 هجری قمری دانسته اند؛ البته برخی 
به جای ذی الحجه از ربیع االول یا ربیع الثانی نام برده اند. 
همچنین نقل های دیگری مبنی بر شهادتش در سال های 

115ق، 11۶ق و 118ق وجود دارد.
عبد  بن  دوران خالفت هشام  در  باقر)ع(  امام  شهادت 
الملک رخ داده است: چرا که هشام از سال 105 تا سال 
در  مورخان  که  سالی  آخرین  و  بود  خلیفه  قمری   125
شهادت امام باقر)ع( نقل کرده اند 118ق است. در اینکه چه 
فرد یا افرادی در قتل وی دست داشته اند، نقل های مختلفی 
وجود دارد. بعضی از منابع، شخص هشام بن عبدالملک را 
عامل شهادت او دانسته اند. و برخی ابراهیم بن ولید را عامل 

مسمومیت وی معرفی کرده اند. 

امام باقر)ع( وصیت کرده بود در لباسی که در آن نماز 
مرقد  کنار  بقیع،  قبرستان  در  وی  شود.  دفن  می خوانده 
پدرش امام سجاد )ع( و عموی پدرش امام حسن )ع( دفن 
مالش  از  وی  برای  منا  در  سال  ده  کرد  امام وصیت  شد. 

مراسم عزاداری بر پا کنند. 

شبنم طهامسبی بالی
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دوره امامت

امام باقر در سال 95 قمری پس از شهادت پدرش به امامت 
رسید و تا زمان شهادت )سال 114ق( امامت را بر عهده داشت. 
وی  امامت  به  آن ها  در  که  پیامبر)ص(  از  مانده  برجا  احادیث 
پس از امام زین العابدین اشاره شده، از دالیل امامت او به شمار 

می آید.
 امام سجاد )ع( نیز به وی زیاد اهمیت می داد و در پاسخ 
سؤالی در این باره فرمود: »این بدان سبب است که امامت در 
فرزندان او باقی خواهد ماند تا روزی که قائم ما قیام کند و دنیا 
پدر  امام است و هم  او هم  نماید. پس  از عدل و قسط  پر  را 

امامان.

خلفای معاصر
دوران امامت وی همزمان با پنج تن از خلفای بنی امیه بود: 

1.ولید بن عبدالملک )8۶-9۶ق(
2.سلیمان بن عبدالملک )9۶-99ق(

3.عمر بن عبدالعزیز )99-101ق(
4.یزید بن عبدالملک )101-105ق(

5.هشام بن عبدالملک )105-125ق(
عبدالملک بن مروان به پیشنهاد امام باقر، اقدام به ضرب 
رومی  سکه های  با  معامالت  آن  از  پیش  کرد.  اسالمی  سکه 
انجام می شد. از آنجا که این ماجرا در زمان امام سجاد )ع( رخ 
نسبت  )ع(  امام سجاد  به  را  پیشنهاد ضرب سکه  برخی  داده، 
داده و برخی گفته اند امام باقر )ع( به دستور امام سجاد )ع( این 

پیشنهاد را مطرح کرده است. 

نهضت علمی
امام باقر )ع( جنبش علمی به وجود آورد که در دوره امامت 
فرزندش امام صادق )ع( به اوج خود رسید. وی در علم، زهد، 
احادیث  و  روایات  و  بود  بنی هاشم  سرآمد  فضیلت  و  عظمت 
وی در زمینه علم دین، آثار و سنت نبوی، علوم قرآن، سیره و 
فنون اخالق و آداب بدان حد است که تا آن روز از هیچ یک 
از فرزندان امام حسن )ع( و امام حسین )ع( به جا نمانده بود. 

در این عصر بود که شیعه تدوین فرهنگ خود -شامل فقه و 
تفسیر و اخالق- را آغاز کرد. پیش از امام باقر)ع(، نظرات فقهی 

شیعه، محدود بود.
سستی پایه های حکومت امویان، برای امام باقر )ع( و نیز 
امام صادق )ع( زمینه ای را فراهم آورد که برای سایر ائمه )ع( 
فراهم نشد. این زمینه، سبب شد تا امام باقر )ع( و امام صادق 
)ع( بیشترین آرای فقهی، تفسیری و اخالقی را در کتب فقهی و 
حدیثی از خویش بر جای گذارند. از این رو راویانی چون محمد 
بن مسلم 30 هزار حدیث و جابر جعفی 70 هزار حدیث از امام 
باقر نقل کرده اند. شهرت علمی امام باقر نه تنها در حجاز، بلکه 
در عراق و خراسان نیز فراگیر شده بود، چنان که راوی می گوید: 
مردمی از خراسان دورش حلقه زده و اشکاالت علمی خود را 

از او می پرسند.

فقهی  مسلک های  پیدایش  زمان  114ق  تا   94 سال های 
دوران  این  در  بود.   تفسیر  درباره  حدیث  نقل  اوج گیری  و 
ترویج  در  غالیان  و  کیسانیه  مرجئه،  خوارج،  مانند  گروه هایی 
عقاید خود تالش می کردند. امام باقر )ع( استدالل های اصحاب 
قیاس را رد می کرد و میان عقاید اهل بیت با سایر فرق اسالمی 
از روی جهالت  فرمود: خوارج  درباره خوارج  او  مرزبندی کرد. 
عرصه را بر خود تنگ گرفته اند، دین مالیم تر و قابل انعطاف تر 

از آن است که آنان می شناسند.
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ك زندگی سالم -بين الملل
 سب

 حانیه قربانی

انجمن زبان شناسی ایران ابتدا با نام انجمن زبان شناسی همگانی تهران در شهریورماه سال 1380 مورد تأیید وزارت کشور قرار 
گرفت و در اولین مجمع عمومی، اساسنامه آن به تصویب رسید. در این مجمع هفت عضو اصلی و سه عضو علی البدل اولین دوره 

هیأت مدیره انجمن انتخاب شدند. 

در اولین جلسه هیأت مدیره انجمن، ضرورت تغییر نام انجمن به انجمن زبان شناسی ایران مطرح گردید و درخواستی در این رابطه 
به وزارت کشور ارسال شد که بالفاصله مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. انجمن زبان شناسی ایران پروانه فعالیت رسمی خود را در 

تاریخ 1381/1/31 از وزارت کشور دریافت کرد. 

انجمن، وزارت علوم،  این  آفرین عملکرد  افتخار  ایران، کارنامه  زبان شناسی  انجمن  تاسیس  از  از دو سال  از گذشت کمتر  پس 
تحقیقات و فناوری را بر آن داشت تا پیشنهادی در خصوص قرار گرفتن این انجمن در قالب انجمن های علمی وزارت علوم مطرح 

نماید. 
هیأت مدیره انجمن زبان شناسی ایران طی نشستی با معاونت محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز رایزنی های فراوان، 

به این پیشنهاد پاسخ مثبت داد و در بهمن ماه سال 1382 رسمًا در قالب انجمن های علمی وزارت علوم قرار گرفت. 
دومین مجمع عمومی انجمن زبان شناسی ایران در تیرماه سال 1383 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل 

شد و اعضای دومین دوره هیأت مدیره انجمن در این جلسه انتخاب شدند.

دامنه فعالیت
دامنه فعالیت انجمن زبان شناسی ایران در اساسنامه این انجمن کشوری و فراکشوری پیش بینی شده است. در حال حاضر تعداد 
بسیاری از اعضای انجمن زبان شناسی ایران را اساتید و دانشجویان زبان شناسی در شهرستان های مختلف ایران تشکیل می دهند. 

همچنین دو تن از اعضای انجمن زبان شناسی ایران از اساتید دانشگاه در کشورهای فرانسه و انگلستان هستند. 

فعالیت های علمی و گروه های تخصصی
انجمن زبان شناسی ایران با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح علمی دانش زبان شناسی و توسعه کیفی نیروهای متخصص 

در زمینه های زبان شناسی نظری و کاربردی در پانزده گروه علمی - تخصصی به شرح زیر فعالیت دارد. 

معرفی انجمن زبان شناسی ایران 
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زبانشناسی » Linguistic « دانشی است که از افت و خیز زبان ها، کیفیت اوج، سقوط و تحول و پیشرفت آن ها بحث می کند و 
دارای شاخه های مختلفی چون: معناشناسی »semantic«، ریشه شناسی »etymology« فلولوژی یا فقه اللغه و...  می باشد. عرصه 
زبانشناسی، عرصه و میدان بسیار وسیعی است، سیر تحول واژگان بی شباهت به دنیای آدمیان نیست، هر واژه ای مانند یک موجود 
زنده دارای والدت، زندگی و مرگ است. مطالعات زبان شناسی در سطوحی چون: سطح آوایی )آواشناسی( – سطح نحوی )دستور 

زبان( – سطح معنای )معناشناسی( را در بر می گیرد. 
معناشناسی کوششی است برای پی بردن به این نکته که اهل زبان چگونه منظور همدیگر را می فهمند؟ و چرا برخی از واژگان 
را مورد استفاده و پاره ای دیگر را بی معنی و فاقد استفاده می دانند؟ چرا مردم بعضی از جمالت با معنا را می پذیرند و بعضی دیگر را 

که بی معنا هستند رد می کنند؟ 
در مجموع، کلمات و واژگان در گذر زمان دارای چهار وضعیت معنایی می باشند که عبارتند از: 

الف – کاماًل متروک. کلماتی که پس از انتقال به دوره ای دیگر، به دالیل گوناگون از فهرست واژگان دوره بعد، حذف شده اند 
و جزء واژگان متروک هستند. مثل: سوفا ، آزفنداک، خفتان، خوازه، برگستوان. 

  
ب – پذیرش معنایی جدید. کلماتی هستند که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنایی جدید به دوران بعد منتقل 
شده  اند. مانند: مزخرف، کثیف )که در عربی به معنای انبوه و در فارسی به معنای ناپاک است( و سوگند که در گذشته زبان فارسی 

وجود داشته اند. این کلمات امروزه هم وجود دارند اما تحول معنایی یافته اند. 
  

ج – انتقال بدون تغییر. کلماتی اند که با همان معنای قدیم بدون هیچ تغییری به حیات خود ادامه داده اند. مانند: خنده، شادی، 
گل، زیبایی، چشم و گریه. 

  
د – پذیرش معنایی جدید با حفظ معنای قدیم. برخی از واژگان، هم معنای کهن خود را حفظ کرده اند و هم معنای جدیدی 

پذیرفته اند. مانند: زین، یخچال، سپر، رکاب. 
به عنوان مثال می توان از کلماتی چون: فردوس از َفرَدَسه به معنای گشادگی و صراط از استراط الطعام، به معنی بلعیدن غذا و 

اشتقاق اسطرالب، از الب به معنای نام شخص و اسطر از سطر نام برد. 
و باز به عنوان نمونه می توان از واژه رند در ادب فارسی نام برد که در دوران های مختلف معنای گوناگونی به خود گرفته است: 
رند در تاریخ بیهقی به معنی افراد پست و فرومایه است: »به مشتی رند سیم دادند«. در گلستان شیخ اجل سعدی به معنی زیرک 
و شوخ است و گاهی نیز به معنی اهل نیرنگ و حّقه می باشد. همین واژه در دیوان حافظ به معنی پیر و راهنما و انسان کامل به کار 
رفته است. اما امروزه به معنایی به کار می رود که تقریبًا با مفهوم گلستان سعدی در قرن هفتم نزدیکی دارد و به همین گونه است 
واژه ای چون شوخ، که در گذشته به معنی چرک بوده و امروزه به معنی کسی است که سخنان غیر جدی و طنز آمیز به زبان دارد. 
فردوس از دید ریشه شناسی از پیشوند پََر » para « به معنی » پیرامون و گراداگرد « و َدئَِز » daeza « به معنی » انباشتن و 
روی هم چیدن و دیوار نهادن « ساخته شده است و پََر َدئَِز » paradaeza « به معنی باغ و محوطه دیوار کشیده شده می باشد. این 
واژه نیز در گذر زمان با دگرگونی هایی روبرو شده است و به شکل هایی چون: »پردیس – فردوس« و سرانجام »فردوس« به کار 
رفته است. بنابراین کلمه فردوس با » پارادائِز – paradis « انگلیسی و فرانسوی از یک ریشه است. بعضی از زبان شناسان نیز یک 

ریشه بودن فردوس و پاریس را منکر شده اند. 
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سب

نرگس جهان تیغ

سبزی پلو و ماهی
مواد الزم برای ۶ نفر: برنج یک کیلو گرم، شوید 350 گرم، 
جعفری 250 گرم، شنبلیله 150 گرم، گشنیز 150 گرم، سیر 
150 گرم، ماهی تعداد الزم، نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار 

الزم، آرد سفید به مقدار الزم.

طرز تهیه: برنج را همراه آب و نمک چند ساعت بخیسانید. 
فلفل و کمی روغن و یک عدد  پیاز، نمک،  را همراه  ماهی 
لیموترش بخوابانید تا مزه دار شود. برای این منظور زمان الزم 
برای ماهی های مختلف از سه ساعت تا هفت، هشت ساعت 
متفاوت است. در قابلمه ای مناسب آب را همراه نمک جوش 
آورده و برنج را در آن بریزید چند قل که زد برنج را آبکش 

کرده و کنار بگذارید.

سبزی ها را پاک کرده و بشویید و بگذارید تا کامل خشک 
شود و سپس خرد کنید. )برای خردکردن از چاقوی تیز استفاده 
کنید که سبزی له نشود و آب نیندازد و به هیچ عنوان سبزی 
را برای خردکردن در دستگاه های غذاساز نریزید(  برگ کاهو، 
نان یا سیب زمینی هر کدام را دوست دارید برای ته دیگه ته 
قابلمه بیندازید و یک الیه برنج روی آن بریزید سپس یک 
الیه سبزی و این کار را تا تمام شدن مواد ادامه دهید. سپس 
نصف پیمانه مخلوط آب و روغن روی برنج بریزید در قابلمه را 
بسته و زمانی که اولین بخار از برنج بلند شد دم کنی روی آن 
قرار داده و به مدت 45 دقیقه روی حرارت مالیم قرار دهید 
تا دم بکشد. ماهی ها را در مخلوط نمک، فلفل و آرد سفید 
بزنید و در روغن سرخ کنید. پس از دم کشیدن برنج آن را 
در ظرفی مناسب بکشید کمی روی آن روغن بدهید و همراه 

ماهی سرو کنید.

رشته پلو
مواد الزم: رشته پلویی 400 گرم، برنج یک کیلوگرم، گوشت 
چرخ کرده 500 گرم، کشمش پلویی 300 گرم، خرما 10 عدد، 

پیاز یک عدد بزرگ، نمک و فلفل و ادویه به میزان الزم.

طرز تهیه: پیاز را خرد کرده در روغن کمی تفت دهید. سپس 
گوشت را اضافه کرده و همراه نمک و فلفل و زردچوبه اضافه 
کنید و به مدت کمی تفت دهید. کشمش های از قبل خیسانده را 
به خرما که هسته آن را گرفته و چهار تکه اش کرده اید   به گوشت 
اضافه کنید و سپس از روی حرارت بردارید. برنج را که از قبل 
به مدت چند ساعت خیسانده اید  درون آب در حال جوش و نمک 
بریزید و چند قل که زد رشته ها را با دست جدا کرده و به برنج 

اضافه کنید و پس از 3 ـ 2 دقیقه آن را آبکش کنید.

کف قابلمه ای مناسب را کمی آب و روغن ریخته و ته دیگ 
مورد نظر را کف ظرف بیندازید و یک الیه برنج و رشته و روی 
آن از گوشت آماده شده بریزید و یک الیه دیگر برنج و به همین 
تا آخر. در آخر نیز نصف پیمانه مخلوط آب و روغن را  ترتیب 
روی برنج دهید و بگذارید به مدت 45 دقیقه دم بکشد و بعد 
از کشیدن در دیس روی آن را با برنج زعفرانی تزئین کنید. در 
برخی مناطق و روستاهای کشورمان رشته پلو را همراه با گوشت 
ران گوسفند  میل می کنند. ضمنا می توانید کمی زیره البه  الی 
این غذا  به  بریزید که عطری خوب  پلو در زمان دم کردن  این 

می دهد.

غذاهای مخصوص عید 
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قیمه نثار
بادام  خالل  کیلو،   نیم  شده  قیمه  گوشت  الزم:  مواد   
یک سوم لیوان، زرشک یک سوم لیوان، برنج 2 لیوان، خالل 
پسته 3 قاشق غذاخوری، زعفران دم کرده به میزان الزم، 
نمک  عدد،  یک  درشت  پیاز  غذاخوری،  قاشق   2 گالب 
قاشق   5/1 گوجه  رب  میزان الزم،  به  فلفل  و  زردچوبه  و 
غذاخوری، عرق دارچین یا هل 3 قاشق غذاخوری، روغن 

به میزان الزم.

و  داده  تفت  روغن  در  را  شده  خالل  پیاز  تهیه:  طرز 
به  را  فلفل وگوشت  و  زردچوبه  و  سپس رب گوجه فرنگی 
پیاز اضافه کنید و بعد از کمی تفت دادن آب اضافه کرده و 
در قابلمه را گذاشته تا گوشت بپزد. وقتی گوشت پخته شد 
نمک بزنید و صبر کنید تا آب گوشت تبخیر و مقدار کمی 
آب باقی بماند. خالل بادام را در گالب و زعفران دم کرده 
بخوابانید تا نرم و خوشرنگ شود. زرشک سیاه یا قرمز را 
خوب شسته و سپس با یک قاشق شکر و کمی روغن به 
مدت کوتاهی روی شعله تفت دهید. دقت کنید اگر زمان 
تفت دادن زیاد شود زرشک می سوزد. برنج را آبکش کنید 
و روغن و عرق دارچین را در کف قابلمه بریزید و یک الیه 
نان یا سیب زمینی کف قابلمه چیده و برنج آبکش را روی 
سیب زمینی ریخته و در قابلمه را گذاشته و صبر کنید تا دم 
بکشد. برنج را در دیس کشیده و ال به الی آن را از گوشت 
و خالل بادام و پسته و برنج زعفرانی بریزید یا روی آن را 

با این مواد تزئین کنید.

 ترش تره
 مواد الزم: سبزی خرد شده شامل اسفناج )بیشتر از بقیه(، 
قاشق  یک  برنج  کیلو گرم،  یک  نعناع  جعفری،  تره،  گشنیز، 
غذا خوری، سیر خرد شده یک بوته متوسط، تخم مرغ 2 تا 3 
عدد، آبغوره یا آب نارنج به میزان الزم، نمک، فلفل و زردچوبه 

و روغن به میزان الزم.

یک  با  قابلمه  در  را  شده  خرد  سبزی  و  برنج  تهیه:  طرز 
پیمانه آب بپزید. بعد از پخت سبزی آبغوره یا آب نارنج را به 
اندازه ای که ترشی آن را می پسندید، اضافه کنید و اجازه دهید 
کمی با هم بجوشند. در تابه یا گمج سیر های خرد شده را با 
کمی روغن تفت دهید، زردچوبه و فلفل زده و آن گاه سبزی 
از  بعد  بپزند.  هم  با  تا  کرده  اضافه  مخلوط  به  را  شده  پخته 
این که خورش جا افتاد به آن نمک زده و تخم مرغ ها را که با 
چنگال هم زده اید روی موادبریزید تا ببندد. در برخی نقاط بنا 
به سلیقه تخم مرغ را هم نمی زنند و به طور سالم روی سبزی 

می ریزند. این خورش پس از به روغن افتادن آماده است.



14

ش و تحرک
ك زندگی سالم - ورز

سب

احسان جعفری

 رشته ورزشی تی آر ایکس
مناسب برای الغری
مناسب برای چاقی

این رشته ورزشی یک رشته جدید و بسیار محبوب هست که از نظر ما بهترین رشته ورزشی برای بانوان هم 
محسوب میشه. این رشته ورزشی با چربی سوزی بسیار باال )تا 1000 کالری در یک جلسه تمرین ( خیلی سریع 
میتونه شما رو به فرم ایده عال خودتون برسونه. جلسات تمرینی این ورزش بین 45 دقیقه تا 2 ساعت متغییر هست. 
مربی شما باید ابتدا اصول کار با بندهای تی آر ایکس رو به شما یاد بده و سپس به سمت آموزش حرکت های مبتدی 
متوسط و پیشرفته بره. این رشته ورزشی عالوه بر چربی سوزی شما رو بسیار عالی میتونه به افزایش وزن برسونه و 

بدنتون رو خطی کنه. تمرینات شما باید مطابق با نیاز بدنی شما طراحی بشه.

از مزایای این رشته ورزشی به موارد زیر میشه اشاره کرد:
مورد تایید سازمان FDA  امریکا و وزارت بهداشت ایران
مفید برای هر سن سالی از کودک 10 ساله تا افراد مسن

چربی سوزی بسیار باال
فرم دهی بسیار سریع

خطی کردن بدن
غیر قابل بازگشت بودن بدن به حالت قبل حداقل در چندین ماه بعد

هماهنگی اعصاب و عضله
آموزش در سه سطح مبتدی٬ پیشرفته و پیشرفته

تمرینات انفرادی و گروهی

معرفی ورزش اهی اختصاصی ربای بانوان 
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رشته ورزشی فیتنس

مناسب برای افزایش وزن

مناسب برای کاهش وزن

خب به فیتنس میرسیم ! این رشته ورزشی یک رشته بسیار مشهور هست به طوری که اکثر کسانی که میخوان 

ورزش رو شروع کنن اولین رشته ای که به ذهنشون میرسه فیتنس هست. باید یک نکته بسیار مهم به شما بگم که 

رشته ورزشی فیتنس با بدنسازی خیلی فرق میکنه. فیتنس یک رشته مجزا محسوب میشه که البته در ایران این رشته 

ورزشی رو همیشه با بدنسازی یکی میدونن! خب بگذریم. در فیتنس اصال نیازی به استفاده از وزنه های سنگین نیست  

هدف این ورزش خوش فرم کردن بدن شماست و عالوه بر اون چربی سوزی نیز در این ورزش اتفاق میوفته. فیتنس 

ورزشی هست که به زمان نیاز داره تا خودشو نشون بده.

از مزایای این رشته ورزشی به این موارد میشه اشاره کرد:

انجام تمرینات با وزنه

سرعت باال در فرم دهی

تمرینات انفرادی

خطی کردن بدن

عضالنی کردن بدن

چربی سوزی خوب

تمرینات سرعتی و قدرتی
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استفاده از ماسک و ماساژ در تعطیالت

ورزش کردن، توصیه مکرر و همیشگی متخصصان است و انجام 
مداوم آن در طول سال برای کل بدن ضروری است،  اما تعطیالت 
نوروز وقت مناسبی برای ماساژ پوست و استفاده از ماسک در فضایی 

آرام است.
متخصصین پوست معتقدند که ماساژ، باعث تحریک پوست برای 
کالژن سازی می شود. با هر روغنی اعم از زیتون، کنجد و بادام امکان 
این  بر  عالوه  حساس  پوست های  برای  دارد.  وجود  صورت  ماساژ 

روغن ها، استفاده از روغن آرگان نیز مناسب است. 
البته توصیه می شود، پوست اطراف چشم ماساژ داده نشود چراکه 
به دلیل نازکی بسیار حساس و شکننده است و چروک های  اطراف 

آن بیشتر می شود.
برای ماساژ گونه و به جریان انداختن لنف صورت، حرکت دست ها 
را از کنار بینی به صورت دورانی شروع و  به سمت گوش ها هدایت 
کنید. پیشانی را با حرکات رو به باال و گردن را به سمت باال یا به 

پایین ماساژ دهید.

تغذیه نوروزی مناسب پوست

متخصصان توصیه می کنند، در ایام تعطیالت مراقب تغذیه خود و 
میزان کالری دریافتی باشید. 

از آنجا که مصرف آجیل و شیرینی در این ایام بیش از هر زمان 
دیگری است،  افرادی که بر اثر مصرف آجیل با مشکل آکنه مواجه 

می شوند، بسیار مراقب باشند.

متخصصین سالمت تعطیالت را فرصت مناسبی برای تغییر 
سبک زندگی و اصالح شیوه تغذیه می داند و می گویند: استفاده 
از چای سبز،  تخم کتان، سویا و بادام به دلیل استروژن موجود 
در آن ها توسط افراد میانسال و کسانی که وارد مرحله یائسگی 

شده اند، در طراوات و شادابی پوست بسیار تاثیر دارد.
از نظر علمی ثابت نشده است که غذا یا دانه روغنی خاصی 
در جوش زدن تاثیر داشته باشد، اما ممکن است سیستم بدن 

افراد نسبت به مصرف ماده ای خاص واکنش نشان بدهد. 
بنابراین افرادی که می گویند در ایام عید جوش صورت شان 
غذایی   ماده  هر  مصرف  از  است  بهتر  می شود،  بدتر  و  بیشتر 
که باعث جوش زدن صورت یا بدن می شود، امتناع کنند و از 

صابون ضدباکتری روزی یک تا دو بار استفاده کنند.
انعکاس نور آفتاب روی پوست در کنار دریا ۶0درصد بیشتر 
شود. تکرار  ساعت  یک  هر  ضدآفتاب  است  بهتر  و  می شود 
افرادی که قصد حمام آفتاب دارند، از روغن مخصوصا در ناحیه 
کمر و شانه ها )به عنوان شایع ترین نقاط آفتاب سوزی( استفاده 

کنند تا دچار التهاب و سوزش شدید نشوند.

مراقبت پوستی برای آقایان

نمی شناسد  مرد  و  زن  آفتاب،  برابر  در  پوست  از  مراقبت 
در  گردش  کوهنوردی،  به  عالقه مند  افراد  تمام  است  الزم  و 
محیط های بیابانی، جنگلی یا کنار دریا، مراقبت از پوست شان را 
جدی تر بگیرند، چراکه بهترین ضدآفتاب هم حداکثر سه ساعت 

در برابر اشعه ماورای بنفش دوام دارد.

ی  قبت ها ا پوستی در عید مر
شقایق طهماسبی بالی
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لیزر پوست یک اقدام عجوالنه!

و  به دید  قرار است در طول روزهای عید مکررا  اگر  شما 
بازدید بروید یا سفرهای نوروزی در پیش دارید، اصال توصیه  
نمی شود چند روز مانده به عید، لیزر پوست انجام دهید. مراقبت 
بروز  از  جلوگیری  و  است  شده  لیزر  تازگی  به  که  پوستی  از 
عوارض اولیه از قبیل قرمزی و حساس شدن پوست، مستلزم 
این است که شما چند روزی استراحت کرده و در تماس مستقیم 

نور خورشید قرار نگیرید.

 سوالریوم هم حد و حدودی دارد

را  پوست  زیباسازی  توانایی  سوالریوم  که  است  درست 
دارد اما به شرط اینکه به اندازه و کافی باشد. اگر بی رویه  از 
دستگاه های سوالریوم استفاده شود، ممکن است پوست تان نه 

تنها زیبا نشده بلکه حالت جزغاله ای پیدا کند.

 جوش صورت و خمیر دندان!

بساط  تعطیالت،  ایام  در  و  نو  از شروع سال  قبل  روزهای 
احتمال  و  باالست  گرمی ها  انواع  و  آجیل  و  شیرینی  خوردن 
جوش زدن پوست صورت به خصوص در نوجوانان و دخترهای 

جوان وجود دارد.
اینکه خمیر دندان، بر روی صورت بمالید و روزانه این کار را 
تکرار کنید، واقعا اقدامی غیر عاقالنه است. خمیر دندان ها  مواد 
شیمیایی متعددی دارند که ممکن است برای پوست تان مناسب 

نباشد. پس لطفا این اشتباه را انجام ندهید.

برنزه کردن با روش های نادرست

اینکه شما مایل به برنزه کردن پوست تان با قرارگرفتن بیش 
از اندازه زیر نور مستقیم خورشید باشید یا از کرم های اتوبرنزه 

استفاده کنید اصال توصیه نمی شود.
اگر تصمیم دارید شب سال تحویل خودتان را طالیی کنید 

بدانید که اثر کرم های اتوبرنزه معموال چهار تا شش روز باقی  
این  به  نمی توانید  نیاید،  خوشتان  کار  نتیجه  از  اگر  و  می ماند 

زودی ها پاکش کنید.
توصیه می کنیم که اگر قصد برنزه کردن پوست دارید، از 
متخصص پوست و زیبایی، راهنمایی بگیرید تا راهکار مناسب 

را به شما پیشنهاد کند.

 از بین بردن جوش صورت با ماسک میوه ای!

از بین بردن جوش صورت با ماسک های گیاهی و میوه ای
یک اشتباه رایج در مراقبت از پوست، درست کردن عصاره 
چندین گیاه و مالیدن آن روی پوست صورت و یا قرار دادن هر 
میوه ای که بدست تان می آید بر روی پوست است. اینکه با چه 

منطقی این کار را انجام می دهید یک سوال بی جواب است!
برای  مضر  و  مفید  مواد  است،  متفاوت  پوست  هر  جنس 
به  مایل  اگر  فرق می کند، پس  دیگران  پوست  با  پوست شما 
استفاده از ماسک های گیاهی یا دارویی هستید، بهتر است اول 

از پزشک خود سوال کنید و نظر علمی وی را جویا شوید.
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 سارا الله

تغییر دکوراسیون برای عید نوروز

همان  با  نمی توان  نوروز  عید  و  بهار  فصل  آمدن  با 
با  شاید  اما  رفت،  نو  سال  استقبال  به  قدیمی  دکوراسیون 
خودتان بگویید تغییر دادن دکوراسیون کلی هزینه می خواهد 
اما بهتر است بدانید گاهی با یک سری جا به جایی ها بین 
وسایل منزل، رنگ کردن دیوارها و اضافه کردن چند گل 
کافیست  کنید  خلق  جدید  دکوراسیونی  می توانید  گلدان  و 
با ایده ها و اصول عنوان شده بسیار  دست به کار شوید و 
به  نمناک ظاهر جدیدی  دنیای مد  از  این بخش  ساده در 

منزل تان ببخشید.

دکوری های ریز و اضافه را جمع کنید

اولین کاری که انجام می دهید این است که اگر خانه تان 
پر از تزیینات ریز و درشت است آن ها را حذف کنید، تزیینات 
زیاد خانه را شلوغ به هم ریخته نشان می دهد. فضای خانه 
را از هرگونه وسایل دکوری ریز خلوت کنید و بدانید برای 

اتاق پذیرایی یک تابلو و یک گلدان کافی است.

رنگ دیوارها را تغییر دهید

همچون  مختلفی  روش های  دیوارها  زیباترشدن  برای 
استفاده از دیوارپوش و کاغذ دیواری وجود دارد اما ارزانترین 
روش رنگ آمیزی کردن دیوارها است، اگر همیشه دیوارهای 
منزل تان رنگ سفید داشتند بهتر است این بار از رنگ های 
دیگر برای دیوارها استفاده کنید، رنگ های خنثی و رنگی 
که با دکوراسیون منزل تان هماهنگ باشد مناسب است اگر 
سبز  رنگ  شود  بهاری  منزل تان  دکوراسیون  دارید  دوست 

مالیم بهترین ایده است.

در مبلمان خود تغییراتی به وجود آورید

فقط  می توانید  ندارد  وجود  مبلمان  تعویض  امکان  اگر 
کوسن های مبل را عوض کنید و نمای جدید به مبلمان و اتاق 
نشیمن ببخشید، از رنگ های متضاد می توانید برای کوسن های 

مبل استفاده کنید.

گل ها و گیاهان را وارد کوراسیون منزل تان کنید

نیست،  ممکن  اصال  گیاه  و  گل  بدون  بهاری  دکوراسیون 
اینکه منزل تان برای عید نوروز حال و هوای بهاری به  برای 

خود بگیرد گل ها و گیاهان را وارد کوراسیون منزل تان کنید.

نور طبیعی را وارد فضای منزل تان نمایید

با آمدن فصل بهار بهتر است پرده های ضخیم را جمع کنید 
و به جای آن ها از پرده های حریر و نازک که رنگ های روشن 

دارند استفاده کنید تا نور طبیعی وارد فضای منزل تان شود.

چیدمان خانه به سبک نووزی 
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بهار را وارد خانه خود کنید

قرار نیست برای تغییر دکوراسیون منزل تان، لوسترهای 
گران قیمت بخرید بلکه می توانید برای فضای راهرو منزل با 
استفاده از شاخه گل های مصنوعی و ربان های تزئینی سقف 
آویزهای رنگی خود درست کنید و به راحتی فضایی بهاری 

را وارد خانه خود کنید.

قالی های خود را جمع کنید

و  با فرش  برای فصل زمستان  را  تمام فضای خانه  اگر 
قالی پوشانده اید، با شروع فصل بهار قالی های را از روی زمین 

جمع کنید و منظره ای خلوت و خنک را در فضا ایجاد کنید.

در آشپزخانه تغییراتی ایجاد نمایید

اگر می خواهید با هزینه کم تغییر اساسی در آشپزخانه به 
وجود آورید از کاشی ها و دیوارپوش های بین کابینتی استفاده 
و طرح های  رنگ ها  در  پوش ها  دیوار  و  کاشی ها  این  کنید. 
متنوعی وجود دارند. از رنگ های کابینت برای انتخاب طرح 

ایده بگیرید و نقوش رنگارنگ و شادتر را به کار ببرید.
و  کند  تغییر  آشپزخانه تان  کم  هزینه  با  خواهید  می  اگر 
نمی توانید کابینت خود را عوض کنید، می توانید از استیکرها 
مکمل  رنگ  دو  از  و  کنید  استفاده  کابینت  برچسب های  و 
کنار هم  در  ساده  و  استیکرهای طرح دار  از  و  کنید  استفاده 

استفاده کنید.

سرویس بهداشتی را تزئین کنید

برای شیک تر و خاص تر شدن سرویس بهداشتی را تزیین 
تزیینی، گلدان های کوچک گل و چند وسیله  کنید. شمع های 
بهداشتی را درون سینی متناسب با رنگ بندی و سایر وسایل 
گذاشته و آن را در گوشه ای از سرویس بهداشتی خود قرار دهید.
کمی  طبیعی  نور  به  که  گیاهانی  می توانید  شما  همچنین 
نیاز داشته و در مکان های مرطوب مقاوم هستند را تهیه کرده 
و درون سرویس بهداشتی خود بگذارید. از قفسه ها، شلف ها و 
جا حوله ای های متفاوت و جدید در سرویس بهداشتی استفاده 

نمایید.

از میزهای شفاف و شیشه ایی استفاده کنید

برای بزرگ تر نشان دادن فضاهای کوچک خانه ی خود از 
را گروهی  اشیاء  و  نمایید  استفاده  و شیشه ایی  میزهای شفاف 

روی تاقچه یا فضاهای روی شومینه قرار دهید.

یک آباژور زیبا بخرید

یک  منزل  دکوراسیون  تغییر  و  رنگ  ترکیب  تغییر  برای 
آباژور شیک و هماهنگ با رنگ دکوراسیون انتخاب کنید مثال 
آباژوری انتخاب نمایید که کالهک آن رنگ دکوراسیون و پایه 

آن نیز با سلیقه شما هماهنگ باشد.
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بر  رنج،  و  نداری  سر  از  که  اشک هایی  چه  روزها،  این 
سر  از  که  نازکی  دل های  چه  و  می شود  ریخته  آرزو  زمین 
نیرو،  بی  دست های  می گردد!  شکسته  ناراحتی  و  اضطرار 
چشم های پر اشک، قلب های آزرده، پاهای ناتوان، سینه های 
خسته، دل های مضطرب، اتاق های سرد، محله های تاریک، 
شهرهای بی روح، غروب های غمگین؛ همه و همه در آرزوی 
یک تکه نان، فکر و اندیشه و به امید یک حرکت خداجویانه 
و مهرورزانه از سوی نیکوکاران، در همه زمان ها، به ویژه روز 
احسان و نیکوکاری است. همه ساله از چهاردهم تا بیست و 
است.  نامگذاری شده  نیکوکاری  نام هفته  به  اسفندماه  یکم 
برگزاری هفته نیکوکاری به منظور جذب کمک ها و هدایای 
مردم به خانواده های محروم و نیازمند است که جمع آوری و 

توزیع آن توسط کمیته امداد صورت می گیرد.
از سال 13۶9 هر سال در اسفند ماه و در آستانه عید نوروز 
همزمان  ما  کشور  نیکوکار  و  مهربان  مردم  طبیعت،  بهار  و 
اسفند در همایشی  نیکوکاری در 14  آغاز هفته احسان و  با 
عظیم که تبلور نوع دوستی، نیکوکاری و مهرورزی آنان است 
دست های پر محبت و عاطفه خویش را بر سر خانواده های 

نیازمند و کودکان شان می کشند.

از نو سرودن. برای خط  برای  تا زنده شوی  بهار می آید 
زدن فاصله ها و به یاد آوردن احساس ها. بهار می آید تا جان 
بگیری با عاطفه بارانی مادی و معنوی. بهار می آید تا حس 
بهار می آید  لمس.  را  درمندان  درد  و  کنی  را درک  کودکان 
که  همان گونه  شوی  بهشت  راهی  بخشنده ات  حضور  با  تا 
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می فرماید: بخشندگی یکی از 
درختان بهشت است که شاخه های آن در دنیا آویخته است 
هر که بخشنده باشد به یکی از شاخه های آن آویزان شده و 

آن شاخه او را به طرف بهشت می کشاند.

هر روز، نوروز زودتر از دیروز به دل تو سرک می کشد، ای انسانی 
که دلواپس و دلتنگ احسانی با قلبی آکنده از احساس؛ احسان به 
نه  مستمندان؛  و  پدران  مادران،  روزگار،  پیران  بیماران،  کودکان، 
تنها آنان، که همه هستی چشم انتظار نوشدن تو هستند؛ تویی که 
انتخاب شده ای تا با نسیم همدلی و همراهی حرکت کنی و شادی 

را با هم نوعانت شریک شوی.

با  و  آور  فرو  تواضع  سر  سربلندی ات،  و  سالمتی  شکرانه  به 
همسایه ات هم سفره شو و هم درد. آغوشی از باور باش برای آنان 
با لباس و  ناباورانه در کام تلخ حزن گرفتارند. دل نوازی کن  که 
کفش هایی نو به رنگ نوروز؛ بلکه تبسم نو بودن بر لب کودکان 
بنشانی! گلی از جنس جشن از گیسوی مهربانی بردار و امیدبخش 
خاطر  کردن  شاد  در  خدا  رحمت  کلید  باش.  بیماران  درد  پر  دل 
مادران و پدران و پیران روزگار است، پس با تبسمی به رنگ ارادت 

بوسه بر دستان بی ادعاشان بزن.
... و باز هم، گره گشای تمام غم ها، دعاست؛ پس قنوتی برای 

استجابت آرزوها بگیر و تمام بهار را با نوبهار وجودت هدیه کن!

جشن نیکوکاری 
 حانیه جهان تیغ
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آفریننده مهر، آن زمان که انسان را سرشت، محبت را 
در قلبش نوشت و ُمهر کرد راز قلب انسان را؛ قلبی که می 
تپد برای قلبی دیگر، قلبی که به درد می آید از رنج قلبی 
دیگر. قلبی که شادمان می شود از شعف قلبی دیگر. قلبی 
که می گذرد از تمام داشته هایش، برای قلبی دیگر. آری 
این است راز آفرینش انسان؛ انسانی که شایسته امانت است 
و مسجود فرشتگان. انسانی که چونان خورشید هیچ گاه از 
بخشش ذره ذره تابندگی اش بی نور نخواهد شد؛ زیرا تمام 
قلبش سرشار از نور خداست. انسانی که سخاوت دستانش، 
به سخاوت آسمان طعنه خواهد زد و تقسیم لبخندش، گره 
از چین پیشانی ها خواهد گشود. انسانی که برای استجابت 
تا سرزمین ترک  باران خواهد شد  انسانی دیگر،  آرزوهای 
خورده یأس، رنگ شادمانی و شکوفایی بگیرد. انسانی که 
تا در  از مهر خواهد شد  پر  آرامش  بی  آسایش دلی  برای 
در  که  انسانی  کنند.  کوچ  ها  غم  مهربانش  چشمان  پناه 
در  و  زد  خواهد  یخ  فروش  گل  دخترکی  دستان  سرمای 
در  انسانی که  به دست، ذوب.  فال  گرمای چشم پسرکی 
عبور از امتداد نگاه هایی منتظر برای همیشه خواهد ایستاد؛ 
نگاه هایی که گاه منتظر فرزندند و گاه منتظر پدر یا مادر و 
گاه خواهر یا برادر. انسانی که در قطره قطره اشک کودکی 
یا  از غربت پیرمرد  آه برخاسته  با  یتیم غرق خواهد شد و 
پیرزنی، آب. انسانی که سد خواهد کرد راه تکثیر فقر را؛ به 

وسعت انسانیت و دلی ماالمال از محبت.

برخیزیم. برخیزیم و دعا کنیم؛ برای دل های بی قراری که عید 
امسال خود را شاد می خواهند. برای آنان که نگران طراوت کودکان 
معصوم خود هستند. آنان که چشم به یاری من و تو دارند. برخیزیم 
که امروز، روز »اللهم اغن کل فقیر« است. امروز روز تالش برای 

عدالت است. برخیزیم! امروز روز نیکوکاری است.

را  روزگارانی  است، حسرت  کوتاه  از جهان  فردا که دست مان 
می خوریم که می توانستیم شادی هامان را هدیه کنیم. پس امروز را 
دریابیم؛ امروز را که روز نیکوکاری است؛ امروز را که گرمی محبت، 
سرمای کدورت را در پشت پنجره وا می نهد. باور داشته باش که 

پاداش ما، بهاری با گل های رنگارنگ خواهد بود.

ای پاکی ها، ای عاطفه ها، ای مهربانی ها، امروز روز شماست. 
انگیز خود  از عطر دل  را  آیید و کوچه کوچه شهر  بیرون  از خانه 
را  خورشید  و  برخیزید  محبت،  زارهای  گندم  ای  سازید.  سرمست 
دستان  از  امروز  عشق،  ای  تو  و  سازید؛  خود  گرمی  چین  خوشه 
مهربان این مردم بر کویر نیاز ببار و دشت را پر از گل نیکوکاری 

کن.

چه چیز باالتر از آنکه خدا شما را دوست می دارد؟

شما را می گویم؛ شما که دستانتان لبریز مهربانی است.

خانواده های  منتظر  نگاه های  تاب  که  شما 
نیازمند را ندارید.

سفره های  ارزانی  از  را  خود  محبت  که  شما 
مردم محروم می کنید.

شما که آفریننده روز نیکوکاری هستید.
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ك زندگی سالم - رشته تحصيلی و شغل
سب

 مهشید نوری نژاد

وظایف
* وارسی از محل پروژه برای مشاهده پیشرفت و اطمینان 
از هماهنگی با مشخصه های طراحی و ایمنی یا استانداردهای 

تخلیه فاضالب
* محاسبه بار و درجه بندی الزامات، سرعت جریان آب یا 

فاکتورهای تنش مواد برای تخمین ویژگی های طراحی
به  توجه  با  مدیریتی  یا  صنعتی  پرسنل  به  فنی  توصیه   *

طراحی،  ساختمان، اصالحات برنامه یا تعمیرات ساختاری
قدرت  و  کفایت  ارزیابی  برای  مواد  یا  خاک  آزمودن   *

فوندانسیون، بتن، آسفالت یا فوالد
یا  عملیات  ساخت،  فعالیت های  هدایت  و  مدیریت   *

نگهداری در محل پروژه

دانش
مهندسی  و  کاربرد عملی  دانش  تکنولوژی:  و  مهندسی   *
و  رویه ها  تکنیک ها،  اصول،  از  استفاده  شامل  فناوری.  و  علم 

تجهیزات برای طراحی و تولید محصوالت و خدمات متنوع.
ابزار درگیر  و  * ساختمان ها و سازه ها: علم مواد، روش ها 
مثل  سازه ها  دیگر  یا  ساختمان ها،  خانه ها،  تعمیر  و  در ساخت 

بزرگراه ها و جاده ها
* ریاضی: علم حساب، جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و 

انتگرال، آمار و کاربردهای آن ها.
مورد  طراحی  اصول  و  ابزار  تکنیک ها،  دانش  طراحی:   *
فنی  ترسیم  اولیه،  دقیق، طرح  فنی  تولید طرح های  برای  نیاز 

و مدل ها.

انگلیسی  زبان  و محتوای  دانش ساختار  انگلیسی:  زبان   *
شامل معنی و امالی کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.

توانایی ها

مسائل  بر  کلی  قواعد  اعمال  توانایی  قیاسی:  استدالل   *
خاص برای تولید پاسخ های معنی دار.

* استدالل استنتاجی: توانایی ترکیب اجزاء اطالعات برای 
ساختن قواعد و نتیجه گیری های کلی )شامل یافتن رابطه میان 

اتفاقات ظاهرا غیر مرتبط(.
* مرتب سازی اطالعات: توانایی مرتب سازی کارها و موارد 
بر اساس قوانین خاص  الگوی خاص  یا  دیگر در یک چینش 
)مثال الگوهای عددی، حروف، کلمات، تصاویر یا عملیات های 

ریاضی(.
* درک زبانی: توانایی گوش دادن و درک اطالعات و ایده  ا 

از جمالتی که بیان می شود.
به  ایده ها در گفتار  توانایی مخابره کردن و  بیان زبانی:   *

گونه ای که افراد متوجه شوند.

معرفی شغل مهندسی عمران 
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چه کارهایی انجام می دهند؟

* تصمیم گیری و حل مسئله: تحلیل اطالعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکل
* گردآوری اطالعات: مشاهده، دریافت و کسب اطالعات از تمام منابع مربوطه.

* ارتباط با سرپرستان، همکاران و زیردستان: فراهم کردن اطالعات برای سرپرستان، همکاران یا زیر دستان به وسیله تلفن، 
ایمیل یا به صورت شخصی.

* تعامل با کامپوترها: استفاده از کامپوترها و سیستم های کامپیوتری )نرم افزار و سخت افزار( برای برنامه ریزی، برنامه نویسی، 
تنظیم دستورالعمل، ورود اطالعات یا پردازش اطالعات.

* ارزیابی اطالعات برای بررسی تطابق با استانداردها: استفاده از اطالعات مربوط و قضاوت شخصی برای بررسی تطابق 
فرایندها و رخدادها با قوانین، مقررات و استانداردها.

این شغل مناسب چه شخصیت هایی است؟

* واقعگرا: مشاغل واقعگرا غالبا شامل فعالیت های کاربردی و عملی می باشند. آن ها اغلب در ارتباط با دنیای واقعی، مواد یا 
ماشین ها هستند. اغلب کار در بیرون است و زیاد درگیر کاغذ بازی یا کار در کنار دیگران نیست.

* جستجوگر: مشاغل جستجوگر اغلب درگیر ایده ها هستند و تفکر زیادی را می طلبند. این مشاغل می توانند شامل جستجو 
ذهنی برای کشف حقایق و حل مسائل باشند.

* قراردادی: این گونه شخصیت ها تمایل به دنبال کردن رویه های تنظیم شده و انجام کارهای روتین دارند. این مشاغل 
می تواند شامل کار با اطالعات جزئیات بیش از ایده ها باشند. در این شغل معموال یک خط واضح معتبر برای دنبال کردن وجود 

دارد.

این شغل چگونه موجب رضایت شاغل می شود؟

* استقالل: به کارکنان اجازه داده می شود، به تنهایی کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مشابه عبارتند از خالقیت و مسئولیت
* شرایط کاری: این شغل موجب رضایت افرادی می شود که امنیت شغلی و شرایط کاری خوب را دوست دارند. نیازهای مشابه 

عبارتند از فعالیت، جبران خدمات، استقالل، امنیت، تنوع و سایر شرایط کاری است.
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طبیعت و گردشگری در  ماه

 مهدی جمشیدی

پارک جنگلی لویزان

این مورد از جنگل های اطراف تهران 1100 هکتار وسعت دارد و می توان آن را بزرگ ترین فضای سبز در نزدیکی تهران نامید. 
پارک جنگلی لویزان تهران اوایل دهه 1340 به صورت مصنوعی به وجود آمد، تا از پیشرفت بافت شهری تهران جلوگیری کند. مکانی 
مناسب برای تفریح همراه با دوستان و خانواده که گردش در آن و مناظر شکل گرفته توسط طبیعت می تواند حسابی مفرخ باشد. درختان 
پارک جنگلی لویزان سر به فلک کشیده اند و در روزهای گرم تابستان هوایی خنک تر و نسبتا مطبوع دارد. در پارک امکانات مناسب 
برای برپایی پیکنیک و رستوران، مسجد، سفره خانه، هتل ساخته شده است. بنابر این سعی کنید از آتش را فقط در منقل روشن کنید.

تماشای پارک در شب هم لطف خاصی دارد چرا که چشم انداز زیبایی از شهر تهران در مقابل تان قابل مشاهده است. پارک جنگلی 
لویزان درحدود 13 کیلومتری مرکز شهر تهران قرار دارد و از شمال به بزرگراه شهید بابایی، از جنوب به شمس آباد، از شرق به بزرگراه 
شهید باقری و از غرب به ده لویزان محدود می شود. دقت داشته باشید که پارک دارای درهای ورود خروج زیادی است که در حال 
حاضر دو در قابل استفاده هستند. در اصلی از سمت بزرگراه هنگام  باالی اتوبان همت و پایین اتوبان بابایی است و به باالی پارک 

می رسد. در دیگر نیز از سمت ده لویزان است. هر دو مسیر به یک منطقه منتهی می شوند.
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پارک ملی سرخه حصار

سرخه حصار را می توان از قدیمی ترین مناطق حفاظت شده در جهان دانست که در زمان قاجار و از همان اوایل که تهران پایتخت 
ایران شد تبدل به محلی برای تفریح پایتخت نشینان شد. سرخه حصار نیز جزو جنگل های اطراف تهران است که نقش به سزایی در کاهش 
آلودگی هوای شهر تهران دارد و راه دسترسی نزدیک به شهر باعث شده تا امکانات رفاهی کاملی در مجموعه احداث شود. این پارک یکی 

از شکارگاه  های قدیمی ایران است که حدود دویست سال پیش به پارک تبدیل شده است.
منابع آب کافی، پناهگاه زیاد، و پوشش گیاهی متناسب با نیاز گونه  ها، زیستگاه مناسبی در دو پارک ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه 
حفاظت شده جاجرود فراهم کرده است و حیواناتی همچون کل، بز، قوچ، میش البرز مرکزی، آهو، گراز، پلنگ، کفتار، روباه قرمز، شغال، 
گربه وحشی،گورکن، تشی و خرگوش در آن زندگی می  کنند. راه های ارتباطی این ناحیه عبارتند از جاده خجیر که از دو راهی زرشکی 

منشعب می شود و تا خجیر 14 کیلومتر است. راه دیگر جاده قصر فیروزه است.

پارک ملی خجیر

این همسایگی،  به  توجه  با  دارد.  قرار  پارک ملی سرخه حصار  یعنی  تهران  اطراف  ارزشمند طبیعی  نزدیکی دیگر منطقه  خجیر در 
خصوصیات طبیعی دو منطقه از جمله نوع جانوران و گیاهان شبیه به هم است، اما خجیر با توجه به فاصله بیشتری که از تهران دارد، 
دست  نخورده تر و سالم تر مانده  است. مساحت این مورد از جنگل های اطراف تهران 10 هزار هکتار است و سال 13۶1 عنوان پارک ملی 
را از آن خود کرد. نزدیک به 200 سال پیش از آن برای شکارگاه سلطنتی استفاده می شد و پس از آن اولین منطقه در کشور بود که شکار 

در آن ممنوع شد.
رودخانه جاجرود پس از پشت سر گذاشتن سد لتیان وارد پارک می شود. برای بازدید از این منطقه باید از اوایل تیرماه تا اوایل آبان ماه 
بروید که زادآوری و تولید مثل حیات وحش دچار مشکلی نشود. دقت کنید که در این منطقه شقایق وحشی زیادی می روید که متاسفانه 
چیدن شان توسط گردشگران موجب کاهش شدید آن ها شده است. مهم  ترین مسیر دسترسی به خجیر از طریق جاده پاسداران به پارچین 

است. بخشی از جاده تهران به دماوند در نزدیکی منطقه صنعتی کمرد هم از حاشیه شمالی خجیر می  گذرد.
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دکرت مهشاد فوالدی

درخت بکاریم انسانیت درو کنیم!

در آستانه روز درختکاری ممکن است از خود در مورد این 
سنت دیرینه سواالتی بپرسیم و بگوییم که این همه درخت 
چه فایده دارد؟ اگر من یک عدد درخت بکارم چه تاثیری در 
من  و  شهرداریست  وظیفه  این  دارد؟  بزرگی  این  به  طبیعت 
این سنت  نباید درخت بکارم! ممکن است در عین حال که 
را صحیح می دانیم باز هم فرایند خود توجیهی را طی کرده و 
بگوییم من که خانه ام آپارتمانی است یا فرصتی برای کاشت 

درخت ندارم!
ادامه  و  بقا  شرط  که  باشیم  داشته  یاد  به  است  الزم  اما 
زندگی ما همان درخت و اکسیژن حاصل از آن است. درختی 
که هوا را مرطوب نگاه داشته و تامین کننده منابع غذایی ما 
می باشد. چه بخواهیم و چه نخواهیم برخی روزها الزم است 
ما  نماییم.  استفاده  از مناظر طبیعی  و  رفته  دامان طبیعت  به 
را  بیماران  التیام  و  بهبود  فرایند  درختان  که  می دانیم  خوب 
تسریع می بخشند و باعث شادابی و سالمت روحی می شوند. 
دارای  مناطق  در  که  شهروندانی  بدانید،  است  بهتر  شاید  یا 
بیشتر  جسمانی  لحاظ  از  می کنند  زندگی  بیشتر  سبز  فضای 
از  کمتر  آن ها  در  چاقی  احتمال  درصد   40 و  هستند  فعال 
شهروندانی است که فضای سبز کمتر نسبت به آن ها داشتند. 
یا اینکه در محیط کار، کارمندانی که میز کاری بدون منظره 
طبیعی سبز دارند 23 درصد بیشتر از کارمندانی که چشم انداز 

سبز داشته اند بیماری و بی حالی در روزهای هفتگی دارند.
 افراد بعد از گذراندن زمان خود در پارک ها کمتر احساس 
افراد بیشتر در  این  غمگینی و اضطراب می کنند. هرچه قدر 
پارک زمان سپری می کنند، کمتر احساس استرس می نمایند. 
از طرفی جنگلبانی شهری ایجاد اشتغال های فراوانی می کند 
اقشار جامعه می شود. به طور  از  باعث منبع درآمد خیلی  که 
مثال اگر 100 هزار تومان برای درختان شهری هزینه شود 

5۶0 هزارتومان فایده برای شهر و شهروندان خواهد داشت.
افزون  روز  رشد  و شاهد  کاشتن یک درخت  حس خوب 
شوق  و  بوده  انسان  کودک  نمودن  بزرگ  همانند  بودن  آن 

داشتن انگیزه های فردی را در شخص بیدار می نماید. این کار 
ابعاد  در  انسان  افزون  روز  پیشرفت  باعث  روانشناسی  نظر  از 
فردی و اجتماعی زندگی اش می شود. پس بیایید درخت بکاریم 

و سالمتی را برای خود تضمین شده بدانیم.

به  همیشه  بزرگان  که  است  فرامینی  جمله  از  درختکاری  روز 
امر مهم دعوت می نمایند چنان  این  پایبند بوده و مردم را به  آن 
آله در اهمیت  پیامبر خوب ما حضرت محمدصلی اهلل علیه و  که 
اَعُة َو ِفي َیِد أََحِدُکُم  درخت و درختکاري، می فرمایند: ))إِْن َقاَمِت السَّ
اَعُة َحتَّی َیْغِرَسَها َفلَْیْغِرْسَها؛  اگر  الَْفِسیلَُة َفإِِن اْسَتَطاَع أَْن اَل تَُقوَم السَّ
قیامت بر پا شد و در دست یکی از شما نهالی بود، اگر کمی پیش 

از قیامت توانست آن را بکارد، باید بکارد((.
پس بر همه ما واجب است که به این فرمان خداپسندانه اقدام 

نماییم.
 اما باید توجه داشته باشیم که انسان در درون خود دارای یک 

نهال ستان کوچک می باشد.
درختی  همچون  ما،  روزانه  فعالیت های  و  گفتار  )عمل(،  رفتار 
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برساند، موجب حیات  نفع  به دیگران  بتواند  باید  است که 
آبادانی خود، مردم و کشورش باشد. باورها و  و طراوت و 
باید  کاشتیم  را  آنچه  هر  و  دانش صحیح مان  و  اعتقادات 
انسان گنجینه  زندگانی  بارور شود. درخت  تا  آبیاری کنیم 
میوه  و  می آید  شمار  به  بوم  و  مرز  این  برای  ارزشمندی 
خود  تا  بکوشیم  خواهد شد. پس  جامعه  آبادانی  باعث  آن 
را در نیمه راه رها نکنیم. و همچنان متکی به خود بوده و 
برای آبادی نهال ستان خود تالش کنیم. در این راه صبور 
باشیم تا حاصل و ثمره اش نمایان شود. پس بیاییم در این 

روزهای پایانی سال باغبان زندگی خود باشیم.

خطر در کمین است به هوش باشید!!

همه  نمی گویم  داریم.  قرار  درختکاری  روز  آستانه  در 
مردم اما تنها می گویم هر شخصی که حتی ذره ای نگران 
ایران و محیط زیست کشورش باشد به فکر کاشتن یک 
نهال در این روز و یا در روزهای پایانی سال می باشد. این 
سنت بزرگ یکی از راه هایی است که ما ایرانیان در جهت 

حفظ کشور و زیستگاه مان در آن قدم بر می داریم.
باید این خبر دردناک را به شما بدهم! خطر خشکسالی 
و تمامی پس لرزه هایش تمامی ما را تهدید می کند. شرایط 
آب و هوایی ما روز به روز به سمت خشکی و کمبود آب 
زیست  محیط  می شود  باعث  پدیده  این  و  می رود.  پیش 
طبیعی کشور روز به روز به سمت کاهش گسترش پوشش 

طبیعی پیش رود. 
پس بیایید در این اسفند ماه سبز با هم درخت بکاریم 
تا اجازه ندهیم محیط زیست مان به خشک زار تبدیل شود. 

و اما چگونه؟!

ابتدا نهال کوچک و مناسب با آب و هوای منطقه زندگی 
خود تهیه کنید. در این روز های پایانی سال مکان مناسبی 
برای کاشت درخت مشخص نمایید. سپس با کمک یک 
بیلچه زمین را به مقدار دو برابر اندازه ریشه نهال گود نموده 
و سپس نهال را در آن قرار دهید. گودال را با استفاده از 
کمپوست و یا کود کمپوست و خاک پر کنید. در این هنگام 

نهال تازه را آبیاری نمایید. 
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 مجتبی خوش لهجه

که  است  نام هایی  از  یکی  جزو  تاریخ،  در  مصدق  نام 
او  نام  که  چرا  می کند  وحشت زده  و  ناراحت  را  انگلیسی ها 
آغازی بر  پایان دادن به سال ها استعمار و چپاول دارایي هاي 

ملت ایران است.
اگرچه انگلیسي ها در کشف و استحصال نفت ایران نقش 
نفت  تاریخ صنعت  ایران  در  آن ها  وبا خضور  داشتند  اساسي 
شروع شد، اما مانند هر تاجر دیگري به دنبال بیشترین منافع 
از ایران بودند و در نهایت به گونه اي عمل کردند که صاحبان 
نفت که ما ایرانیان بودیم به کارگرانی برای آن ها بدل شده 

بودیم.
در  او  راهگشای  همواره  و  همیشه  ایرانی  غرور  و  همت 
بیرون آمدن از تنگناها بوده و هست و در زمان نیز نیروهاي 
توانمند صنعت نفت با درخشش و استعداد خود خیلي زود بر 
همه امور مسلط شدند و این رابطه استعماري- استثماري را 
برهم زدند و همین امر باعث شد، مصدق مانند یک قهرمان 
ملي با شناخت کافی از مسایل روز سیاسی و فرهنگی جامعه 
ملی  با  را  ملت  نابساماني های  و  رنج ها  تا  کند  تالش  ایران 
کردن سرمایه خدادادی این سرزمین که در دست بیگانگان 
در  خاري  مانند  مصدق  دلیل  همین  به  دهد.  کاهش  بود، 

چشمان انگلیس و آمریکا قرار گرفت.
آمریکا و انگلیس که سفره نفتی ایران برای شان سال ها 
گسترده بود با تالش برای ادامه به این چپاول از هیچ تالشی 
توانست  که مصدق  آن  از  که پس  جایی  تا  نکشیدند  دست 
را  نظامی زهر خود  با کودتایی  بریزد  بر هم  را  معادله آن ها 
به مصدق و ایران ریختند و همان کودتا کم آسیبی بر پیکره 

ایران وارد نکرد.

به نام سعادت ملت ايران ...

شاید در دهه 1330 شمسي هیچ کس را نتوان سراغ گرفت که 
تا این حد توسط مزدوران انگلیس و آمریکا علیه او مطلب نوشته 
باشند. آمریکایي ها اعتراف کرده اند که براي این امر هزینه گزافي 
یا میان  بدبین کنند،  به دولت مصدق  را نسبت  تا مردم  پرداختند 
جریان هاي مذهبي با دولت فاصله بیندازند؛ زیرا بسیاري از کشورها 
او به ملي کردن ثروت ملي دست  تاثیر مصدق و مبارزات  تحت 
زدند و از این طریق به استعمار لطمه وارد کردند. قضیه توده هاي 
نفتي هم که بر کسي پوشیده نیست. با این همه مصدق به اتکاي 

مردم ایران نفت را ملي کرد و ایراني جدید بنیان گذاشت.
اینک از جنبش ملي و فرجام آن مي توان نتیجه گرفت که نباید 
تحت تاثیر موج آفریني رسانه هاي معاند و در خدمت بیگانگان که 
سعي مي کنند خود را هوادار مردم ایران جلوه دهند قرار گرفت. نام 
مصدق در حالي که مردم ایران را به هیجان و وجد مي آورد باعث 
ناراحتي استعمارگران بود و چنین بود که شرق و غرب بر سر حذف 

او هم داستان شدند.

به نام سعادت ملت ايران ...به نام سعادت ملت ايران ...به نام سعادت ملت ايران ...به نام سعادت ملت ايران ...به نام سعادت ملت ايران ...
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اردیبهشت 12۶1  در 29  روایت خودش  به  محمد مصدق 
زاده  تهران  سنگلج  در   1258 شناسنامه  محتویات  براساس  یا 
قاجار  زمان  در  اسفندماه 1345 درگذشت.  در چهاردهم  و  شد 
او را میرزا محمدخان مصدق السلطنه مي شناختند و تا قبل از 
تصویب قانون منع استفاده از القاب با این عنوان شناخته می شد. 
شورای  مجلس  دوره  هشت  نماینده  حقوقدان،  سیاستمدار،  او 
ملی و دو دوره نخست  وزیر ایران بود. محمد مصدق نخستین 
ایرانی دارنده مدرک دکترای رشته حقوق است. مصدق در زمان 
قاجار  حکومت  از  چه  اگر  پهلوی،  به  قاجار  از  سلطنت  انتقال 
پیش  داشت  شاه  رضا  از  که  شناختي  به  توجه  با  بود  مأیوس 
ایجاد می کند و  برمبنای دیکتاتوری  او حکومتی  بیني مي کرد 
به همین لحاظ با پادشاهي او مخالفت کرد و بعد از آن یکی 
از منتقدین سرسخت رضاشاه بود. در زمان حکومت رضاشاه، 
مصدق به زندان افتاد و مدتی را در تبعید گذرانید. او سلطنت 

پهلوی را مخلوق سیاست انگلستان می دانست.

سیاست  عرصه  به  تبعید  از  رضاشاه،  سقوط  از  بعد  وی 
با  و  اتحاد شد  وارد  چندین حزب  با  سال 1328  در  بازگشت. 
تأسیس  به  فاطمی  سیدحسین  شهید  مانند  افرادی  همکاری 
جبهه ملی ایران اقدام کرد. جبهه ملی و در رأس آن ها مصدق، 
ایران، ملی  به پیشنهاد فاطمی برای شروع استعمارستیزی در 

شدن صنعت نفت را مطرح کرد.

مصدق در سال 1330 به نخست وزیری رسید و در نخستین 
قدم، نفت ایران را ملی کرد. به همین دلیل طرح سقوط دولت 
او توسط انگلستان )که تا قبل از ملی شدن نفت، صاحب عمده 
مرداد   28 کودتای  در  سرانجام  و  شد  ریخته  بود(  ایران  نفت 
ماه 1332 که توسط سازمان جاسوسي آمریکا )سیا( انجام شد، 
که محمدرضا  حالی  در  و  غیرقانونی  به صورت  دولت مصدق 
با مصدق مخالفت می کرد و خواستار سقوط  به شدت  پهلوی 

دولت مصدق بود، ساقط شد.

نفاق  ایجاد  براي  آمریکا  و  بریتانیا  دولت هاي  راه  این  در 
از مصدق  قباًل  ابوالقاسم کاشاني که  اهلل  آیت  و  میان مصدق 

حمایت می کرد، از طریق خرید برخي رسانه هاي زمان بذر نفاق 
بتوانند  تا  با مصدق کشیدند  به مخالفت  را  و کاشاني  پاشیدند 
دادگاه  در  مصدق  کودتا  از  بعد  ببرند.  پیش  را  کودتا  راحت تر 
نظامی محاکمه شد و باوجود دفاعیه مستندی که از خود ارائه 

داد، به سه سال حبس انفرادی محکوم شد. 
پس از تحمل سه سال زندان، مصدق به دستور شاه به قلعه 
احمدآباد تبعید شد و تا پایان عمر خود، در آن جا تحت نظارت 
قرار داشت و به گفته خودش، »هر روز آرزوی مرگ می کرد«. 
مصدق سرانجام در 14 اسفندماه 1345 بر اثر بیماری سرطان 
در 87 سالگی در بیمارستان نجمیه تهران تحت نظر مأموران 
ساواک درگذشت و به دلیل مخالفت شاه با دفن او مطابق با 
وصیت نامه اش درکنار کشته شدگان قیام سی تیر، در احمدآباد 

به خاک سپرده شد.
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گ و هنر - کتاب ماه
فرهن

زینب غفارنژاد 

رجهع ای آرامش

لغت نامة بزرگ دهخدا که در شانزده جلد به چاپ رسیده است، شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. 
این لغت نامه، بزرگ ترین و مهم ترین اثر دهخدا است، که بیش از چهل سال از عمر او، صرف آن شد. لغت نامه دهخدا، معانی، تفاسیر، 
و شروح تاریخی چندی از واژه های عربی را نیز داراست. این لغت نامه در سال 1319 شمسی، در چاپخانه بانک ملی شروع و یک جلد 

آن در 4۶8 صفحه چاپ شد؛ ولی به علت جنگ جهانی دوم و ارتباط دامنه آن با ایران، چاپ آن متوقف شد.
در 25 دی ماه سال 1324، مجلس شورای ملی، به پیشنهاد جمعی از نویسندگان، هزینه چاپ آن را پذیرفت که از آن موقع با 
همکاری گروهی از دانشمندان با علی اکبر دهخدا، در یادداشت برداری، ترجمه، تدوین و تألیف مطالب، اولین مجلد آن در 5000 
صفحه در سال 1325 منتشر و از آن به بعد در جزوه های 100 صفحه ای به طور مستمر، چاپ شد. بعد از آن دانشگاه تهران این وظیفه 
را برعهده گرفت و چاپخانه دانشگاه به تنهایی عهده دار چاپ شد که هم اکنون هم ادامه دارد. گفتنی است که نام تمام کسانی که در 
تألیف لغت نامه همکاری و همفکری داشته اند در تکمله مقدمه آمده است. محل فعلی مؤسسه لغت نامه دهخدا در شمیران، جنب باغ 
فردوس است. این مؤسسه توانسته لغت نامه دهخدا را در 222 جزوه شامل حدود 27 هزار صفحه چاپ کند و در اختیار عالقه مندان 

قرار دهد.

ساختار لغت نامه

احترامي که دهخدا  و  بیشتر شهرت  است.  معاصر  نویسندگي  اثر  برخي مهم ترین  نظر  به  اثر دهخدا  اساسي ترین  و  مهم ترین 
داراست، به سبب همین لغت نامه است. همه لغات فارسي و محلي، نام شهرها و روستاها و کلمات علمي و شاخص، حتي لغات عربي 
را مي توان در لغت نامه دهخدا یافت. در جلوي هر کلمه، معناي لغوي آن، موارد استعمال، طرز تلفظ صحیح، اشعاري در رابطه با آن 

و بسیاري اطالعات دیگر درباره لغت قرار دارد. 



31

ماه
ب 

کتا
 - 

هنر
گ و 

رهن
ف

دهخدا 50 سال، یعني بیشتر عمر خود را صرف آن کرد. وي نزدیک به چهار میلیون فیش براي بنیان این کار جمع آوري کرده است. 
دهخدا در سال 1324 هجري شمسي میلیون ها فیشي را که در تهیه لغت نامه فراهم کرده بود، توسط مجلس شوراي ملي به ملت 

ایران هدیه کرد و مجلس نیز قانوني را تصویب کرد که این میراث عظیم چاپ شود.
کار هماهنگي و مدیریت لغت نامه به وصیت خود دهخدا بر عهده دکتر محمد معین گذارده شد. پس از فوت دکتر معین نیز این کار 
به وسیله دکتر سیدجعفر شهیدي و دکتر دبیرسیاقي و دیگران دنبال شد و به پایان رسید. تا زماني که دهخدا زنده بود 4200 صفحه از 

لغت نامه تهیه شده بود؛ در حالي که لغت نامه اي که امروز وجود دارد در 50 جلد و 2۶ هزار صفحه به چاپ رسیده است.

ویژگی های لغت نامه

لغت نامه در حدود 200 هزار عنوان لغت دارد. بیشتر این لغت ها، مستند به شاهدهای متعدد است. 
عالمه دهخدا از آوردن این شواهد گوناگون از نظم و نثر، عالوه بر روشن ساختن معنی لغت، دو نکته دیگر را در نظر داشت:

1. سیر تاریخی تحول کلمه نشان داده شود.
2. تحول معنی آن در طول تاریخ زبان دری روشن شود. 

ترکیبات لغت ها در لغت نامه آمده و برای بیان تلفظ هر کلمه، در جلد آن، حروف حرکت دار به کار رفته است. 
در این لغت نامه یک دوره مفصل دستور زبان فارسی آمده است و بسیاری از لغت های محلی نواحی مختلف ایران در آن ضبط شده 
است. در این لغت نامه، سعی شده که اغلب مفاهیم و اصطالحات متقدمان را از متن های مختلف، تدوین و با لغت های فرانسوی مطابق 
شود. در مورد اعالم رجال و مکان ها، تحقیقات و پژوهش های دقیقی شده و اسناد و مدارک ارزشمندی برای هر موضوع در فیش ها، 

موجود است. 
در این کتاب، تصویر گیاهان، حیوانات، افراد، نقشه اماکن، جدول ها، آمارهای اقتصادی و الفبای ملت های مختلف در برابر لغت های 

مربوطه، آورده شده است.
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گ و هنر - سينما و تئاتر
فرهن

ارسالن برکت 

پایتخت سریال نوروزی شبکه یک

سریال پایتخت به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری 
نوروز  آن  فصل  ششمین  که  است  تلویزیون  پرطرفدار  سریال های  از  یکی 

امسال در شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

 99 نوروز  در  پخش  برای  قسمت   15 در  پایتخت  سریال  ششم  فصل 
تنابنده،  بازیگرانی چون محسن  و  است  در حال ساخت  از شبکه یک سیما 
ریما رامین فر، احمد مهران فر، مهران احمدی، هومن حاجی عبداللهی، بهرام 
افشاری، نسرین نصرتی، سارا و نیکا فرقانی در آن به ایفای نقش می پردازند.

نوروز  نوروز 90، فصل دوم و سوم آن در  پایتخت در  فصل اول سریال 
92 و 93 پخش شد و فصل چهارم در ایام ماه رمضان سال 94 پخش شد و 
پنجمین فصل آن باز هم به پخش نوروزی رسید و در ایام نوروز 97 روی آنتن 

شبکه یک سیما رفت.

سریال پایتخت هر شب ساعت 22:15 روی آنتن شبکه یک سیما می رود.

نوروز 99 

کامیون سریال نورزی شبکه دو

در   99 نوروز  سریال  اطیابی  مسعود  کارگردانی  به  کامیون  قصه های 
شبکه دو سیما است که به تهیه کنندگی ابراهیم آرزو و شهرام دانش پور در 

30 قسمت ساعت 21:30 روی آنتن شبکه دو سیما می رود.

در خالصه داستان سریال قصه های کامیون آمده است:
نادر پیشکسوت فوتبال مدتی است که روی کامیون باربری دوستش 
دلیل  به  که  هستند  دانشجویی  سه  اشکان  و  وحید  صابر،  می کند.  کار 
مشکالتی توسط صاحبخانه اثاثیه شان به خیابان ریخته شده است. نادر و 
دانشجوها با هم آشنا می شوند که این آشنایی زمینه ساز اتفاقات مختلفی 

در روند داستان می شود.
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دوپینگ سریال نوروزی شبکه سه

دوپینگ سریالی به کارگردانی رضا مقصودی، تهیه کنندگی سید امیر 
پروین حسینی و نویسندگی رضا مقصودی و افرا جورابلو است که در ایام 

نوروز ساعت 20:45 روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

دوپینگ سریالی کمدی است که در 30 قسمت روی آنتن شبکه سه 
سیما خواهد رفت.

هادی حجازی فر، نیما شعبان نژاد، شبنم مقدمی محمد بحرانی و الناز 
روزها  این  آن  تصویربرداری  دوپینگ هستند که  بازیگران سریال  حبیبی 

ادامه دارد.

میانبر سریال نوروزی شبکه پنج سیما

سریال میانبر به کارگردانی یزدان فتوحی و تهیه 
پنج  شبکه  جدید  سریال  صالحیان  محمد  کنندگی 
سیما است که از اواخر بهمن ماه روی آنتن رفت و 

پخش آن در ایام نوروز هم ادامه دارد.

این سریال کمدی هر شب ساعت 23 روی آنتن 
شبکه پنج سیما می رود و با نگاهی طنز به مشکالت 
ساکنین یک ساختمان می پردازد و بسیاری از بازیگران 

کمدی در این سریال به ایفای نقش می پردازند.

این روزها که ویروس کرونا در ایران میهمان ناخوانده شده است و جان بسیاری از عزیزان و هم میهنان عزیز را می گیرد، 
دیدن برنامه های خوب در خانه از طریق تلوزیون می تواند بخشی از سختی قرنطینه را بگیرد و اضطراب و استرس ناشی از 

بیماری را با خنده و تفریح کاهش دهد. امید است سال پیش رو سالی سرشار از سالمت و برکت برای مردم عزیز ایران باشد.
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گ و هنر - مشاهير
فرهن

زهرا خوش لهجه

خواهج نصیر طوسی 
نویسنده  خواجه نصیرالدین طوسی )597-۶72ق( حکیم و متکلم شیعه قرن هفتم هجری است. خواجه نصیر 
کتاب ها و رساله های بسیاری در علوم اخالق، منطق، فلسفه، کالم، ریاضیات و نجوم است. اخالق ناصری، اوصاف 
االشراف، اساس االقتباس، شرح االشارات، تجرید االعتقاد، جامع الحساب و کتاب مشهور زیج ایلخانی و تذکرة فی 
علم الهیئة در علم نجوم، از آثار مهم و مشهور او هستند. او همچنین رصدخانه مراغه و در کنار آن کتابخانه مراغه را 

با بیش از 400 هزار جلد کتاب بنا نهاد. 

نصیرالدین طوسی احیاگر فلسفه و مبتکر روش فلسفی در کالم شیعه دانسته شده است. برخی از علمای بزرگ 
شیعه که شاگرد وی بود ه اند، عبارت اند از عالمه حلی، ابن میثم بحرانی و قطب الدین شیرازی. 

محمد بن محمد بن حسن، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی در 11 جمادی االول سال 597ق در طوس به دنیا 
آمد و لقب »طوسی« برای وی،  به زادگاه او اشاره دارد. او در کودکی قرآن کریم، صرف، نحو و آداب را فرا گرفت. 
سپس با راهنمایی پدرش، مقدمات ریاضیات را نزد کمال الدین محمد آموخت. همچنین فقه و حدیث را نزد پدر و 
جدش که خود از فقها و محدثان آن عصر بوده اند فراگرفت. استاد دیگر او دایی اش نورالدین علی بن محمد شیعی 

بود که مطابق با نظر برخی از مورخان، منطق و حکمت را به او می آموخت.

طوسی پس از وفات پدرش، از طوس به نیشابور رفت که در آن زمان محل اجتماع علما و دانش پژوهان بود. او 
کتاب اشارات ابوعلی سینا در فلسفه را نزد فرید الدین داماد و کتاب قانون او در طب را در نزد قطب الدین مصری 
فراگرفت و در جلسات درس سراج الدین قمری، ابوالسعادات اصفهانی و دیگران شرکت کرد. همچنین با فریدالدین 
عطار در این شهر مالقات کرد. او همچنین نزد کمال الدین بن یونس موصلی نیز شاگردی کرد که در اکثر علوم، 
مخصوصًا علوم ریاضی سرآمد بود. از سالم بن بدران مازنی مصری که از بزرگان فقهای امامیه بود هم قسمتی از 

کتاب الغنیة ابن زهره را که در اصول فقه است فراگرفت.

حضور در قلعه های اسماعیلیان

ناآرامی خصوصًا در منطقه خراسان، مدتی در  ایران و بروز  از حمله مغوالن به  خواجه نصیرالدین طوسی، پس 
شهرهای مختلف سرگردان بود تا آنکه به دعوت ناصرالدین، فرمانروای قلعه های اسماعیلیان در خراسان، به قهستان 
رفت و در آنجا به درخواست ناصرالدین، کتاب تهذیب االخالق و تطهیر االعراق ابوعلی مسکویه رازی را به فارسی 
ترجمه کرد، مطالبی به آن افزود و آن را به نام ناصر الدین، اخالق ناصری نامید. تاریخ تألیف این کتاب، ۶30 تا ۶32ق 
بوده است. وی همچنین در آنجا کتابی در علم هیئت به نام الرسالة المعینیة، به نام معین الدین، فرزند ناصرالدین، تألیف 
کرد. قلعه های اسماعیلیان، تنها نیروی مقاوم در برابر حمالت مغوالن دانسته شده است. در وضعیتی که شهرهای 
این قلعه ها سال های طوالنی مقاومت کردند و تسلیم  افتاده بود،  خراسان و نیشابور به طور کامل به دست مغوالن 

مغوالن نشدند.
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عالءالدین محمد،  رهبر اسماعیلیان، پس از آنکه خبر حضور 
خواجه نصیر طوسی نزد ناصرالدین را دریافت کرد، خواجه نصیر 
را به پیش خود خواند و او به همراه ناصرالدین، به قلعه میمون 
دز رفت و رهبر اسماعیلیان استقبال ویژه ای از او کرد. خواجه 
نصیرالدین طوسی تا هنگامی که فرزند عالءالدین محمد، رکن 
الدین در حمله دوم مغول تسلیم آن ها شد، در قلعه اَلَموت نزد 

او ماند.

تمبر یادبود خواجه نصیرالدین طوسی
و  نصیر  باورند که حضور خواجه  این  بر  مورخان  از  برخی 
اقامت او در قلعه های اسماعیلیان از روی اختیار نبوده، بلکه او 
را مجبور به این کار کرده اند. با این حال، آق سرائی در مسامرة 
اسماعیلیان  نزد  طوسی  خواجه  که  است  باور  این  بر  االخبار 
کرده  پیدا  دست  جایگاهی  چنان  به  و  داشته  مطلق  وزارت 
معتقدند  که  بوده اند. کسانی  داده  کائنات  استاد  لقب  او  به  که 
و  اسماعیلیان شده  نزد  به حضور  مجبور  نصیر طوسی  خواجه 
در قلعه های آنان زندانی بوده، به جمالت شکوه آمیز او در پایان 
شرح اشارات استناد می کنند که از وضعیت روزگار و زندگی خود 

نالیده است.

خواجه و هالکوخان مغول
خواجه نصیر، پس از حمله دوم مغوالن به فرماندهی هالکو 
و تسلیم شدن قلعه های اسماعیلیان، به دربار هالکو راه یافت. 
خواجه طوسی بدون آنکه قدرت انتخاب داشته باشد، با هالکو 
همراه شد و در حالتی که مقاومت در برابر نیروی مهاجم، نه از 
سوی مردم و نه از سوی حکومت امکان پذیر نبود، تالش کرد 
بود  محافظت کند و  نابودی  میراث اسالمی که در معرض  از 
به سبب اقدامات او بود که در نهایت پس از مدتی مغوالن به 
اسالم گرویدند. خواجه طوسی در حمله هالکو به بغداد در سال 

۶55 قمری همراه او بوده است.

تاسیس رصدخانه و کتابخانه  مراغه
خواجه نصیرالدین طوسی پس از فتح بغداد توسط هالکو، 
ساخت یک رصدخانه را به هالکو پیشنهاد کرد؛ با این توجیه که 
او با توجه به دانشی که در نجوم دارد، می تواند با کمک رصد 
او آگاه  آینده، مدت عمر و نسل  از وقایع  را  ستارگان، سلطان 
سازد. این پیشنهاد مورد پسند هالکو قرار گرفت و ساخت آن 

از سال ۶57ق آغاز شد. خواجه نصیر، رصدخانه مراغه را محلی 
برای جمع کردن تعداد زیادی از دانشمندان آن زمان قرار داد 
و بدین گونه آن ها را از کشته شدن رهایی بخشید و نیز تالش 
زیادی برای جمع آوری تعداد زیادی از کتاب ها و حفظ آنها کرد.
کار ساخت رصدخانه تا پایان عمر خواجه به طول انجامید و زیج 

به دست آمده از این رصدخانه، زیج ایلخانی نام گرفت.

خواجه  نصیر همچنین کتابخانه بزرگی در محل  رصدخانه 
کتاب های  از  بسیاری  هالکو  فرمان  به  و  نمود  احداث  مراغه  
نفیس و سودمندی که  از بغداد، دمشق، موصل و خراسان  غارت  
شده  بود، به  آن انتقال یافت. خود خواجه نیز مأمورانی به  اطراف  
بالد می فرستاد که  هرجا کتاب های علمی بیابند خریداری کنند 
نفیسی  و  مفید  کتاب   به   کجا  هر  خود  و  بفرستند  او  برای  و 
می خرید. را  می رسید،  نظرش   به   مسافرت ها  در  و  برمی خورد 
به  عقیده  برخی از مورخان ، حدود 400 هزار کتاب  در کتابخانه  
مراغه  گرد آمده  بود. در کتابخانه رصدخانه مراغه، انواع کتاب 
از زبان های چینی، مغولی، سنسکریت، آشوری و عربی به زبان 
دانشمندان  و  علم  طالبان  دسترس  در  و  شد  ترجمه  فارسی 
رصدخانه قرار گرفت. این رصد خانه در حقیقت مرکز علمی ای 
بود که در آن، علوم مختلِف زمان، مثل ریاضیات، نجوم و علوم 

طبیعی، تحقیق و تدریس می شد.
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مهدی اسامعیلی راد

متولدین فروردین

شما خانم ها و آقایان متولد فروردین ماه باید در اخالق و رفتار خود 
تغییراتی به وجود بیاورید تا بتوانید مشکالت زندگی تان را از بین ببرید و 
خود را از تمام غم و اندوه نجات دهید. شما هموراه خواهان علم اندوزی 
هستید و دوست دارید دایره کالم و اطالعات تان بسیار فزونی یابد به 

واسطه همین امر می توانید به اهداف خود برسید.

متولدین اردیبهشت

خواهد  گوش تان  به  و خوشایندی  خبرهای خوب   98 اسفند  ماه  در 
تمام  از  را  شما  و  می آورد  وجود  به  وجودتان  در  را  موفقیت  که  رسید 
مشکالت و سختی های زندگی به خوبی عبور می دهد. اردیبهشت ماهی ها 
در اسفند 98 شخصی را مالقات می کنید که عالقه بسیاری به او دارید و 
برای وعده دیدار روز شماری می کنید.پس از دیدار با او خوشحالی های 

بسیاری خواهید داشت.

متولدین خرداد

در اسفند ماه سال 1398 دیداری دوستانه و خانوادگی در پیش رو 
دارید که برای تان موفقیت آمیز خواهد بود شخصی به شما پیشنهاد کاری 
فوق العاده ای را خواهد داد که احساس خوشایندی در وجودتان به وجود 
سعادت  و  موفقیت  به  بتوانید  اینکه  برای  عزیز  خردادی های  می آورد. 
با  با دیگران  و  افزایش دهید  را  باید صفات پسندیده خود  یابید  دست 

مهربانی و مروت رفتار کنید.
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متولدین تیر

در این ماه بهتر است امیدتان به خداوند باشد تا بتواند مشکالت خود 
باشید شما  آرامش و آسایش در حال حرکت  به سوی  ببرید  بین  از  را 
فرد مهربان و دلسوزی هستید. متولدین تیر در اسفند 98 بسیار انسان 
سخت کوش و با پشتکاری هستید و تا نتیجه ی کار حاصل نشود دست 
از عمل برنمی دارید. نتایج کارتان همیشه ماندنی است و بقیه نیز از آن 

استفاده می کنند.

متولدین مرداد

فال ماهانه اسفند 98 در مورد متولدین مرداد گفته است که استرس 
و اضطراب از وجودتان خارج خواهد شد و موفقیت در زندگی نصیب تان 
موفقیت  به  تا  ندهید  راه  خود  دل  به  بد  گاه  هیچ  است  بهتر  می شود 
برسید. صفات نیک و پسندیده بسیاری دارید و همواره دست یاری به 
به  و  خواهد شد  حال تان  خدا شامل  لطف  مي کنید.  بلند  دیگران  سمت 

پیشرفت های بسیاری دست خواهید یافت.

متولدین شهریور

در اسفند ماه سال 98 خیر و برکت در زندگی تان سرازیر می شود و 
آرامش خاصی در وجودتان به وجود می آید که شما را از پستی و بلندی 
واسطه  به  شما  مهربان،  و  عزیز  شهریوری  می دهد.  عبور  زندگی  های 
ثمره  بزودی  و  میابید  دست  خود  اهداف  تمامی  به  دارید  که  پشتکاری 

تالش های خود را خواهید گرفت پس از تالش دست نکشید.
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متولدین مهر

 متولدین ماه مهر در اسفند امسال باید به دنبال کار و شغل درست 
حسابی در زندگی تان باشید تا بتوانید مشکالت خود را از بین ببرید و 
رفع  گرفتاری هایتان  بیاورید.  به دست  آینده  در  را  و خوشبختی  شادی 
خواهد شد و کسب و کارتان خوب می شود پس از تشویش و نگرانی 

بدور باشید و توکل تان بر خدا باشد.

متولدین آبان

طالع بینی ماهانه اسفند 98 درباره متولدین آبان گفته است که هیچ خطری 
شما را تهدید نمی کند بهتر است کارهای تان را به تاخیر نیندازید سعی کنید 
برنامه ریزی داشته باشید تا به هدف خود در آینده برسید. باالخره بخت و اقبال 
با شما یار می شود و پیشرفت های اقتصادی خوبی خواهید داشت هرچند که 

مشکالت عاطفی این روزها بسیار شما را می آزارد.

متولدین آذر

آذر ماهی ها بدانند که فال ماهانه اسفند درباره شان می گوید که در این 
ماه باید شک و دودلی را از خود دور کنید تا بتوانید مشکالت زندگی تان 
را سر و سامان دهید و خود را از حالت بالتکلیفی درآینده خارج کنید. 
دست از مال اندوزی بردارید و دیگران فخر نفروشید چراکه این حرکات 
از  را  آنها  اطرافیان تان می شود و کم کم  باعث دلخوری  نامناسب شما 

دست خواهید داد.
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متولدین دی

اهمیت  خودتان  به   1398 اسفند  در  ماهی  دی  مرد  و  زن  متولدین 
بسیار زیادی بدهید تا بتوانید مشکالت زندگی تان را از بین ببرید و خود 
را به آرزوها و خواسته های قلبی تان در زندگی برسانید. در محفلی حضور 
بهم مي رسانید و مورد توجه افرادی برتر و پر نفوذ قرار می گیرید و همین 

امر موجب پیشرفت و ارتقای بسیار شما خواهد شد.
شاید در آخرین ماه از سال 98 بتوانید دست از کار بکشید و با دیگران 

اوقاتی را به شادی و تفریح بگذرانید.

متولدین بهمن

 98 اسفند  در  سربلندی  و  موفقیت  ماهی  بهمن  متولدین  شما 
خواهید  دیدار  زندگی تان  در  شخصی  با  زودی  به  می شود  نصیب تان 
داشت که احساس خوشایندی در زندگی تان به وجود می آورد. در اسفند 
ماه امسال ممکن است است کارهای تان جهت تازه ای به خود بگیرند، 
شاید این موضوع در ابتدای کار برایتان کمی آزار دهنده باشد، اما اگر 
با قدم هایی محکم و با اعتماد به نفس مسیر خود را ادامه دهید خواهید 
دید که این مسیر تازه دقیقا همان راهی است که مدت ها پیش باید در 

پیش می گرفته اید.

متولدین اسفند

و در اینجا رسیدیم به متولدین اسفند و می خواهیم بدانیم فال ماهانه 
اسفند ماه 98 در مورد این عزیزان چه گفته است؟ اسفندی ها بدانید که 
خوشبختی  که  می آید  وجود  به  زندگی تان  در  اساسی  تحوالت  و  تغییر 
و  خوشبختی  به  را  شما  و  می آورد  وجود  به  وجودتان  در  را  شادمانی  و 
آرامش می رساند. به سیاحتی چند روزه خواهید رفت و اوقات خوشی را 
تجربه می کنید. ممکن است اتفاقات جالب توجهی برایتان رخ دهد پس 

خودتان را برای رویارویی آماده کنید.
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بهنوش منازیان

عطر متولدین اسفند 
Black Opium ادو پرفیوم زنانه ایو سن لورن

ایو سن لورن به عنوان یکی از برندهای فرانسوی لوازم آرایشی و بهداشتی خاص در جهان فعالیت 
می کند. عطر زنانه بلک اوپیوم با راحیه شیرین و گرم خود برای استفاده در فصول سرد سال یکی از 
گزینه های ایده آل محسوب می شود. این محصول در سپتامبر 2014 روانه بازار شد و یکی از عطرهای 

زنانه با ماندگاری باال محسوب می شود.
نت های آغازین Black Opium بوی فلفل صورتی، گالبی و شکوفه پرتقال را تداعی می کنند. 
تندی و کمی شیرینی این ترکیب باعث می شود تا حس تحرک و نشاط زیادی را تجربه کنید. با گذشت 
زمان این نت ها کم کم جای خود را به ترکیبی متضاد شامل گل یاسمن و قهوه می دهند. اما الزم 

نیست نگران شوید، چرا که بلک اوپیوم هیچگاه حس تلخی را به شما القا نمی کند.
نت های پایانی نیز در نهایت با ترکیبی جادویی از وانیل، پچولی و چوب درخت سرو احساس آرامش 

و توازن روحی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.
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Chance Tendre ادو تویلت زنانه شانل

به علت  اکثرا  دارند.  نیز  بیشتری  عطرهایی که مناسب چهار فصل هستند طبیعتا طرفداران 
صرفه جویی اقتصادی تریجح می دهند تا عطرهای زنانه ای که مناسب تمام ماه های سال باشند را 
خریداری کنند. Chance Tendre از برند شانل یکی از عطرهای زنانه فوق العاده پرطرفدار است 
که نخستین بار در سال 2010 به بازار عرضه شد. این عطر خنک و شیرین با ساختار رایحه گلی 
و میوه ای خود در تمامی فصول برای استفاده روزانه قابل مصرف بوده و به همین دلیل یکی از 

بهترین ادکلن های زنانه از نظر بسیاری از افراد محسوب می شود.
نت های آغازین در این ادو تویلت زنانه شامل بوی دلپذیر و نشاط  آور گریپ فروت و به شده 
و پس از مدتی می توانید بوی گل های یاسمن و سنبل را استشمام کنید. در نهایت پس از گذشت 
ترکیبی  ویرجینیا  زنبق، کهربا و سدر  رایحه مشک،  پایانی شامل  نسبتا طوالنی، نت های  مدتی 

آرامش بخش را ارائه می دهند.
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 فرم عضويت

همراهان گرامی مجله ذهن آویز
اولین باشید!

به محض نشر نسخه الکترونیکی ذهن آویز آن را دریافت  کنید!
کافی است اطالعات زیر را به آدرس ایمیل ما ارسال کنید.

info@zehnavizonline.ir :آدرس ایمیل جهت ارسال اطالعات

نام: 

نام خانوادگی:
سن:

رشته تحصیلی:

میزان تحصیالت:

شماره تماس:
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