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ــم  ــا أبوالقاســم عبدالعظي ــود: »أن كــه روي آن خــود را چنيــن معرفــي كــرده ب
بــن عبــداهلل بــن علــّي بــن الحســن بــن زيــد بــن الحســن بــن علــّي بــن أبــي 
ــن و  ــگاه مؤمني ــأ و پناه ــهر ري ملج ــزار او در ش ــام«. م ــم الس ــب عليه طال

دوســتداران اهــل بيــت عليهــم الســام مــي باشــد.
ــه  ــت و آن گاه ك ــل داش ــادي كام ــان، اعتق ــه امام ــم، ب ــرت عبدالعظي حض
اعتقــادات دينــي خــود را بــراي امــام هــادي عليــه الســام توضيــح داد، امــام او 

ــا هســتي«. ــو دوســتدار حقيقــي م ــود: »ت را تشــويق كــرد و فرم
همچنيــن امــام هــادي بــه أبوحّمــاد رازي فرمــود: »هــرگاه ســؤال مشــكلي در 
مســايل دينــي داشــتي، از عبدالعظيــم بــن عبــداهلل حســني بپــرس و ســام مــرا 
بــه او برســان«. در حديثــي ثــواب زيــارت قبــر حضــرت عبدالعظيــم بــا زيــارت 

مــزار حضــرت ســّيد الشــهداء عليــه الســام مقايســه شــده اســت.
وي در كتابــي خطبــه هــاي امــام علــي عليــه الســام را گــردآوري كــرد كــه 
بــه نــام خطــب أميرالمؤمنيــن عليــه الســام شــهرت يافــت. هشــام بــن حكــم، 
ابــن أبــي عميــر، علــّي بــن جعفــر، حســن بــن محبــوب و بســياري ديگــر، از 
ــد،  ــن خال ــد ب ــن محّم ــران، احمدب ــن مه ــاتيد او هســتند. احمدب مشــايخ و اس
احمدبــن أبــي عبــداهلل در زمــره راويــان و شــاگردان وي بــه شــمار مــي رونــد. 

درج مطالب با نام خودتان در ماهنامه

مطالب خود را درقالب موارد زیر به آدرس ایمیل ماهنامه 
darolfononsch@chmail.ir ارسال نمایید تا با نام خودتان در ماهنامه 

درج شود:
 –  ارسال مقاله ها )تربیتی ، آموزشی و علمی(

–  ارسال شعر ، سایر مطالب آموزنده
–  طرح ایده، معرفی فناوری های نوین و تکنولوژی های نو

–  معرفی و مصاحبه با افراد شاخص )همکاران و دانش آموزان (
و ...

مقاالت و آثار حتما بصورت تایپ شده در word و همراه با عکس و فایلهای 
 ضمیمه باشد

مهلت ارسال مطالب: تا 20 اسفند ماه 1392

 شرایط درج مطلب در ماهنامه ی نمد

- هیات تحریریه ماهنامه در انتخاب، ویرایش فنی و ادبی، تکمیل، حذف، 
ادغام، اصالح و کوتاه کردن مطالب، و تغییر کادر عکس ها آزاد است. ارسال 

مطلب و عکس برای ماهنامه ی نمد )نشریه مرکز دارالفنون( به معنی 
قبولی این شرایط است.

-  مسئولیت متون نوشتاری و تصویری نشریه با پدید آورندگان آنهاست، 
چاپ آنها به معنای تایید محتوای آنها از طرف ماهنامه نیست.

-  ماهنامه مجاز است که از مطالب استفاده شده، در آینده نیز بدون کسب 
مجوز، مجدد استفاده کند.

-  برداشت و نقل مطالب از ماهنامه تنها با ذکر نام ماهنامه ی نمد مجتمع 
پرورش استعدادهای درخشان دارلفنون، شماره و تاریخ انتشار مجاز است.
- هیات تحریریه ماهنامه تمام سعی و تالش خود را در وارسی و بازنگری 

سایت های معرفی شده به کار می گیرد ولی به علت ماهیت متغیر اینترنت 
و دنیای کامپیوتر، این ماهنامه هیچگونه مسئولیتی را در خصوص محتوا 
و تصاویر خالف عرف و مطالب خالف شئون جمهوری اسالمی ایران در 

پایگاههای اینترنتی را نمی پذیرد.

ماهنامه ی نمد
darolfononsch@chmail.ir

آموزشی - رپورشی

ــدل(،  ــی: معركــة دومــة الجن ــه عرب ــدل )ب جنــگ دومــه جن
مراكــز  از  يكــی  الجنــدل«  »دومــة  منطقــه 
دوران  آن  در  عــرب  جزيــره  مهــم  تجارتــی 
ــی  ــاء راه تجارت ــه التق ــر راه و نقط ــر س ــود، و ب ب
»جزيــرة عــرب« و عــراق و ســوريه قــرار داشــت. 
مختلفــی  بت هــای  الجنــدل«  مــردم »دومــة 
می پرســتيدند، أمــا در نزديكــی ظهــور اســام 
ديانــت مســيحيت و يهوديــت نيــز در منطقــه 
ــتر  ــن بيش ــت. وليك ــج ياف ــدل( راي ــة الجن )دوم
ــای  ــام بت ه ــور اس ــا ظه ــه ت ــن منطق ــردم اي م
گونــا گونــی می پرســتيده أنــد. يكــی از ايــن 
ــورخ:  ــه م ــود، چنانك ــم ود( ب ــام )صن ــه ن ــا ب بت ه
ــر آن را  ــام( ذك ــاب خــود )األصن ــی« در كت »الكلب
آورده اســت كــه قبيلــه كلــب از بنــی قضاعــه آن را 
می پرســتيدند. ايــن بــت بعــد از غــزوه تبــوک بــه 
ــت. ــد آن را شكس ــن ولي ــد ب ــر، خال ــتور پيامب دس

منطقــه  در  مســلمانان  بــار  چهــار  واقــع  در 
بودنــد. كــرده  نبــرد  جنــدل  دومــه 

منبع: الحموی، یاقوت، ابوعبداهلل ، )ُمعَجم اَلبُلدان(

ــرن  ــر ق ــران در اواخ ــاب اســامی اي انق
بيســتم، جهــان را بــه لــرزه درآورد و نــور 
ــتضعفان  ــلمانان و مس ــد را در دل مس امي
عالــم روشــن كــرد. ايــن انقــاب عظيــم 
دســتاوردهای فراوانــی در داخــل و خــارج 

از كشــور داشــت.
ــا  ــم ت ــد قصــد داري ــن شــماره از نم در اي
ــر  ــه فج ــام اهلل ده ــت اي ــرای گراميداش ب
بــه بيــان پيشــرفت هــای علمــی و فنــی 

ــم. ــمان بپردازي ــور مقدس كش
ــی  ــی و آموزش ــم علم ــدام مه ــن اق اولي
ــوان  ــی ت ــاب در كشــور را م ــس از انق پ
عمومــی شــدن آمــوزش و ارتقــای ســطح 
علمــی جامعــه نــام برد.كــه در نظــام 
ــس  ــوص پ ــه خص ــامی ب ــوری اس جمه
ــازی  ــت مدرسه س ــگ نهض ــان جن از پاي
ــيله  ــه وس ــی ب ــای آموزش ــزودن فض و اف
دولــت رشــد شــتابنده ای يافــت بــه طوری 
كــه هــر ســاله بيــش از صدهــزار مترمربــع 
بــه فضــای آموزشــی كشــور اضافــه 

می گــردد.
تــوان  مــی  نيــز  ديگــر  افتخــارات  از 
ــز  ــح آمي ــاوری صل ــه فن ــتيابی ب ــه دس ب
هســته ای، دســتاورهاي بــزرگ در زمينــة 
ســلول هاي بنياديــن، عــدم نيــاز ايرانيــان 
بيمــار بــراي معالجــه بــه خــارج از كشــور 
بــرای اكثــر بيمــاری ها،ريشــه كن كــردن 
در  اطفــال  فلــج  نظيــر  بيماري هايــي 
سراســر كشــور، خودكفايــي علمــي در 
ــی  ــد تســليحات نظامي،دســتاورد هاي تولي
در حــوزه هــای هوايی،ماهــواره هــا و 
ــاره  ــر اش ــر افتخــار ديگ ــورد پ ــزاران م ه

ــرد. ك
با سپاس فراوان از سید رامین نورافزا

ــیار  ــتجوگر« بس ــر جس ــک »اب ــور ی بج
ــج  ــان نتای ــه از می ــت ک ــرفته اس پیش
ــده  ــناخته ش ــتجوی ش ــای جس موتوره
ماننــد گــوگل، یاهــو، بینــگ و ...، نتایــج 
انتخــاب  شــما  بــرای  را  کارآمــدی 
مــی کنــد. از جملــه ویژگــی هــای 
ــتجوگر  ــور جس ــن موت ــرد ای منحصربف
تفکیــک نتایــج بــر مبنــای وب، عکــس، 
پــی دی اف، ورد و پاورپوینــت بصــورت 
ــر  ــه اگ ــی ک ــن معن مســتقل اســت بدی
شــما بــه دنبــال فایــل PDF بــا موضــوع 
»فنــاوری نانــو« هســتید کافیســت ابتــدا 
موتــور جســتجو گــر خــود مثــا گــوگل 
میــان  از  ســپس  کنیــد  انتخــاب  را 
ــر روی  ــت ب ــمت راس ــای س ــه ه گزین
PDF کلیــک نماییــد و در انتهــا عنــوان 
»فنــاوری نانــو« را جســتجو نماییــد. بــا 
ــای  ــل ه ــی فای ــور تمام ــن روش بج ای
پــی دی اف بــا مضمــون »فنــاوری 
نانــو« کــه امــکان دانلــود نیــز دارنــد را 

ــد. ــی کن ــت م ــما لیس ــرای ش ب

www.bejoor.ir
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 معرفی دانشگاه تهران
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امید دارم ملت های اسالمی و ملت بزرگ ایران با یک تحرک فرهنگی گسرتده بتوانند مسلامنان را 

از فقر و تنگنای علمی درآورند.

... همه آمدیم صفحه 1
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خبرنگار: ماهان نصیریان

ــری  ــوی ديگ ــگ و ب ــال رن ــن امس 22 بهم
ــدار، همبســتگی.  ــوی وحــدت، اقت داشــت، ب
ــده  ــه آم ــن هم ــی 22 بهم ــرای راهپيماي ب
بودنــد بــا هــر ســليقه  و هــر جناحــی. آمــده 
ــد و  ــاد بزنن ــود را فري ــدار خ ــا اقت ــد ت بودن
ــران هميشــه ســرافراز باقــی  ــد كــه اي بگوين

ــد. ــد مان خواه

ــامی،  ــاب اس ــال از انق ــت ۳۵ س ــا گذش ب
ــن  ــر اي ــی ديگ ــع تاريخ ــر مقط ــش از ه بي
جمهــوری  كــه  شــده  آشــكار  حقيقــت 
اســامی ايــران بــر اســاس اصــول اســتقال 
و عــدم وابســتگی بــه بيگانــگان و مقاومــت 
ــت  ــتكبار ، ابه ــلطه و اس ــام س ــر نظ در براب
ــت  ــان را شكس ــی در جه ــان ابرقدرت مدعي
ــاب  ــام ن ــام اس ــه ن ــی ب ــه ی نوين و جبه
ــل  ــن المل ــام بي ــدی ) ص ( را در نظ محم

ــود . گش

ــا سراســر كشــور ، راهپيمايــی 22  همــگام ب
ــدای ــا ن ــان ب بهمــن ۹2 در ســرزمين علوي

» اهلل اكبر« آغاز شد .

مــردم واليتمــدار و انقابــی شــهرها و روســتا 
هــای بــی ماننــد ايــن ســرزمين مقــدس ، بــا 
نظــم و انظبــاط هميشــگی و در فضــای آرام 
و طبــق مســيرهای اعــام شــده قبلــی گــرد 
هــم آمدنــد و بــا نــدای دشــمن شــكن » اهلل 

اكبــر« راهپيمايــی خــود را آغــاز نمودنــد .

در ايــن حماســه بــزرگ، دليــر مــردان و زنان 
ــن خطــه ی تاريخــی  ــان و عالمــان اي قهرم
در سراســر ايــران ، گزینــه اصلــی خــود 

را روی میــز گذاشــتند .
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ورود حضرت معصومه )علیها السام( به قم

روز نیروی هوایی

والدت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السام

والدت حضرت معصومه سام اهلل علیها
روز پیروزی انقاب اسامی و سقوط نظام شاهنشاهی

بازگشت امام خمینی )ره( به ایران
آغاز دهه ی مبارک فجر انقاب اسامی

والدت حضرت امام حسن مجتبی علیه السام

روز فناوری فضایی

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت 
شهدای قم

صدور حکم تاریخی حضرت امام خمینی )ره( 
بر ارتداد سلمان رشدی نویسنده ی خائن کتاب 

آیات شیطانی

قیام مختار

شاه عبدالعظیم حسنی )ع( اطالعیه برگزاری بازی رایانه ای

ــت  ــران اس ــگاه اي ــن دانش ــران اولي ــگاه ته دانش
كــه در 1۵ بهمــن 1۳1۳ بــه طــور رســمی افتتــاح 
ــگاه دارای 17  ــن دانش ــر اي ــال حاض ــد . در ح ش
ــا  ــز ي ــی ، 4 مرك ــع آموزش ــكده ، 2 مجتم دانش
، 14 مؤسســه  آموزشــی، پژوهشــی  مؤسســه 
پژوهشــی و ۳ مؤسســه خدماتــی، اطــاع رســانی 
ــا و  ــه ه ــن ، گنجين ــر اي ــاوه ب ــد . ع ــی باش م
ــی  ــی ، درمان ــی ، رفاه ــون فرهنگ ــز گوناگ مراك
ــع  ــتان ، مجتم ــاغ نگارس ــدم ، ب ــوزه مق ــد م مانن
ــز بهداشــت و  ــوی دانشــگاه ، مرك ــی ك خوابگاه
درمــان ، مجتمــع فرهنگــی،  تفريحــی خــزر آبــاد 
ــد .  ــی دهن ــكيل م ــگاه را تش ــاختار دانش و ... س
ــرار  ــران ق ــز ته ــگاه در مرك ــده دانش ــش عم بخ
دارد و قســمت هايــی از آن نيــز در شــهرهای 
كــرج ، قــم ، مامازنــد ، ســاری و خيرودكنــار 
ــاری  ــای انحص ــی ه ــد . ويژگ ــده ان ــتقر ش مس

دانشــگاه تهــران را مــی تــوان بــه دو حــوزه ی مختلــف مربــوط 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ك ــگاه اس ــن دانش ــت اي ــدا قدم ــت ابت دانس
ــوآوری  ــا ن ــراه ب ــت هم ــن قدم ــه اي ــران ك ــن دانشــگاه ته اولي
بــوده و بطــور كلــی توانســته اعتبــار بيــن المللــی كســب نمــوده 

ــی دارد.  ــار جهان ــگاه اعتب ــن دانش ــدرک اي و م
حــوزه دوم معرفــی دانشــگاه تهــران بــه عنــوان نمــاد آمــوزش 
عالــی كشــور كــه ميــزان رشــد و پيشــرفت علمــی ايــن دانشــگاه 
بــه صــورت مســتقيم بــر ســاير دانشــگاه هــا تأثيــر گــذار مــی 
ــه  ــون توج ــه كان ــی آن هميش ــای اجتماع ــی ه ــد و ويژگ باش
ديگــران مــی باشــد در پايــان مــی تــوان بــه شــهيدان بزرگــی 
چــون شــهيد مطهــری، شــهيد مفتــح، شــهيد چمــران بــه عنوان 
وارثــان علــم و عمــل كــه در ايــن دانشــگاه تحصيــل و تدريــس 

كــرده انــد اشــاره نمــود. 

گردآورنده: سید رامین نورافزا

منبع: پایگاه اینترنتی رسمی دانشگاه تهران
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صــادق چوبــک بــه ســال 12۹۵ در بوشــهر 
ــي  ــم ادب ــب ديپل ــس از كس ــد. پ ــد ش متول
ــتخدام  ــه اس ــران، ب ــي ته ــج آمريكاي از كال
ــت در  ــگ و ســپس شــركت نف وزارت فرهن

آمــد.
ــتان هايش را در  ــا و داس ــتين ترجمه ه نخس
ــت  ــه تح ــخن » ك ــه » س دوره اي از مجل
ــه »  ــود و ماهنام ــت ب ــادق هداي ــوذ ص نف

ــاند. ــاپ رس ــه چ ــردم« ب م
ازنخســتين  مجموعــه اي   1۳24 درســال 
ــب  ــه ش ــوان » خيم ــتان هايش را باعن داس
بــازي« منتشــر كــرد. ديــري نگذشــت كــه 
دوميــن مجموعــه اش را ، » انتــري كــه 
ــه  ــال 1۳28 ب ــود » در س ــرده ب ــش م لوطي
ــاب  ــن دو كت چــاپ رســاند. داســتان هاي اي
ــه و  از لحــاظ فضــا ســازي و نمايــش روحي
روابــط شــخصيت ها از وراي گفتگوهــاي 
زنــده و طبيعــي، از بهترين هــاي ادبيــات 

ــت. ــران اس ــتاني اي داس
ــركت در  ــراي ش ــک ب ــال 1۳۳4 چوب درس

معرفی صادق چوبک و آثار او

ــرد و  ــفر ك ــكا س ــه امري ــاروارد ب ــگاه ه ــمينار دانش س
ــه  ــوروي، ب ــندگان ش ــون نويس ــوت كان ــه دع ــپس ب س
ــود  مســكو، ســمرقند و بخــارا رفــت. در هميــن ســال ب
ــد. ــر ش ــازي« منتش ــب ب ــه ش ــاپ دوم »خيم ــه چ ك

ــي خــود،  ــت ادب ــه ی خاقي ــک در نخســتين مرحل چوب
ــتمديدگان و  ــر س ــه ب ــود ك ــته ب ــتمي نوش ــج و س از رن
ــير  ــان تنگس ــود. در رم ــان، روا مي ش ــوص زن ــه خص ب
ــر  ــراغ آخ ــتان هاي چ ــه داس ــال 1۳42 و مجموع در س
ــر  ــون » كيف ــه مضم ــر )1۳44( ب ) 1۳۳4( و روز اول قب

ــت. ــتمگران« پرداخ س
ــا  ــگاه يوت ــس در دانش ــه تدري ــال 1۳4۹ را ب ــک س چوب
نويســندگان  كنفرانــس  در   1۳۵1 درســال  گذرانــد، 
آســيايي و آفريقايــي در قزاقســتان حضــور يافــت و 
گزيــده اي از آثــارش بــه زبــان روســي در مســكو منتشــر 
ــي  ــتگي، راه ــس از بازنشس ــال 1۳۵۳ پ ــد. وي در س ش
ــه  ــار چوبــک ب انگلســتان و آمريــكا شــد. بســياري از آث
زبان هــاي گوناگــون ترجمــه شــده و درســال هاي اخيــر 
مجالســي بــراي بزرگداشــت او در دانشــگاه هاي آمريــكا 
ــام  ــا ن برپــا شــده اســت. آخريــن اثــر صــادق چوبــک ب
» مهپــاره » درســال 1۳70 منتشــر شــد كــه ترجمــه اي 
ــر  ــه اگ ــت. البت ــدي اس ــقانه هن ــتان عاش ــيوا از داس ش
خواهــان ايــن هســتيد كــه بــه خواننــدگان يــک كتــاب 
بــا تمــام آثــار اين نويســنده ی  ناتوراليســت آشــنا شــويد، 
ــک  ــام »چوب ــا ن ــک ب ــار چوب ــد و بررســی آث ــاب نق كت
ــر  ــش دبي ــد دروي ــای مجي ــف آق ــت« تالي و ناتوراليس
ــد. ــه نمايي ــون را مطالع ــز دارالفن ــی مرك ــات فارس  ادبي

با سپاس فراوان از رامین نورافزا

بهترین زمان خوردن میوه چه زمانی است؟

بســيار مهــم اســت كــه بدانيــم چگونــه و چــه وقــت 
بايــد ميــوه بخوريــم و يــا ايــن كــه راه صحيــح 

خــوردن ميوه هــا چيســت؟
بــه يــاد داشــته باشــيد كــه ميوه هــا را بعــد از خــوردن 
غــذا ميــل نكنيــد، كارشناســان تغذيــه بــر ايــن باورنــد 
ــده  ــه مع ــوند ك ــورده ش ــی خ ــد زمان ــا باي ــه ميوه ه ك

خالــی اســت.
ــد،  ــل كني ــذا مي ــوردن غ ــد از خ ــا را بع ــر ميوه ه اگ
ــان  ــتم بدنت ــردن سيس ــموم ك ــی در مس ــش مهم نق
ــدار  ــا مق ــان ب ــت بدنت ــن حال ــت، در اي ــد داش خواهن
ــرژی  ــن ان ــه اي ــود ك ــرو می ش ــرژی روب ــادی ان زي
ــت دادن وزن  ــث از دس ــودن باع ــد ب ــای مفي ــه ج ب
ــای  ــر فعاليت ه ــام ديگ ــرای انج ــدرت ب ــش ق و كاه

می شــود. زندگــی 
ــود و  ــر می ش ــده، تخمي ــد ش ــذا فاس ــن غ ــن بي در اي
بــه اســيد تبديــل می شــود و بــه محــض اينكــه درون 
ــا غــذا و آنزيم هــای گوارشــی تمــاس  ــوه ب ــده، مي مع
ــن  ــه ازبي ــروع ب ــذا ش ــم غ ــام حج ــد، تم ــدا می كن پي

ــد . ــدن می كن ــد ش ــن و فاس رفت
پــس لطفــا ميــوه را زمانــی مصــرف كنيــد كــه معــده 
تــان خالــی اســت و يــا قبــل از خــوردن غــذا باشــد. 

شــكايت  بســياری  كــه  شــنيده ايد  بارهــا  شــما 
ــم،  ــه می خوري ــه هندوان ــان ك ــر زم ــه ه ــد ك می كنن
ــا زمانــی كــه مــوز می خوريــم  ــاال می آيــد، و ي غــذا ب
احســاس می كنيــم بايــد فــورا بــه دستشــويی برويــم.

ــاد  ــد افت ــاق نخواهن ــا اتف ــه ی اين ه ــت هم در حقيقي
ــی  ــان خال ــد كــه معــده ت ــی بخوري ــوه را زمان اگــر مي
اســت در غيــر ايــن صــورت ميوه هــا بــا غــذای فاســد 
شــده تركيــب می شــوند و گاز توليــد می كننــد و 

ــد.  ــاال می آوري ــما ب ــه ش درنتيج
ســفيدی مــو، تــاس شــدن، عصبانيــت و گودی هــای 
ــاد  ــد افت ــاق نخواهن ــان اتف ــر چشــم، همه ش ــياه زي س

اگــر بــا معــده خالــی ميــوه ميــل كنيــد.
ــح نيســت  ــی صحي ــن موضوع ــه چني ــم ك ــد بداني باي
كــه بعضــی از ميوه هــا ماننــد پرتقــال، نارنــج و ليمــو 
خودشــان اســيدی هســتند چــرا كــه همــه ی ميوه هــا 

ــوند. ــی می ش ــدن قلياي در ب
ــا  ــوردن را كام ــوه خ ــح مي ــما روش صحي ــر ش اگ
بياموزيــد شــما بــه راز زيبايــی، عمــر طوالنــی، 
ســامت، انــرژی، شــادابی و وزن طبيعــی دســت پيــدا 

ــرد. ــد ك خواهي
از خوردن ميوه های پخته شده بپرهيزيد

ــط آب  ــوه بنوشــيد فق ــد آب مي ــاز داري ــه ني ــی ك زمان
ــی  ــروها. حت ــوه كنس ــه آب مي ــيد ن ــازه بنوش ــوه ت مي
آب ميوه هايــی كــه بســيار غليــظ هســتند را ننوشــيد.

ــز  ــه هرگ ــرا ك ــد چ ــده را نخوري ــه ش ــای پخت ميوه ه
مــاده مغــذی ميوه هــا را دريافــت نخواهيــد كــرد تنهــا 

ــد. ــت می كني ــان را درياف مزه ش
گردآورنده: محمد کشاورز

مشاوره ورزش و تغذیه

صادق چوبک

ــداهلل حســني از دانشــمندان  ــم پســر عب عبدالعظي
ــاب و  ــيعه و از اصح ــدر ش ــران ق ــان گ و محّدث
ــادي  ــام ه ــواد و ام ــام ج ــا، ام ــام رض ــاران ام ي
عليهــم الســام اســت. وي فــردي زاهــد و پارســا 
ــه  ــم علي ــام كاظ ــان ام ــود و در زم ــزگار ب و پرهي

ــي ــامراء زندگ ــد. او در س ــد ش ــام متولّ الس
ــه عباســي  ــور خليف ــتم و ج ــا از س ــرد، اّم ــي ك م
ــه يكــي از  ــران گريخــت و در ســرداب خان ــه اي ب
شــيعيان در محلــه ســكة الموالي ري ســاكن شــد. 
شــيعيان مخفيانــه بــه ديــدارش مــي شــتافتند و از 
ــا آن گاه  ــد، ت ــم و دانــش وي بهــره مــي بردن عل
كــه بيمــار شــد و در روزگار امامــت امــام هــادي 
ــر  ــل پيك ــگام غس ــت. هن ــام درگذش ــه الس علي
ــد  ــش يافتن ــب لباس ــه اي در جي ــرش، ورق مطه

قابــل توجــه رشکــت کننــدگان در مســابقه بــازی 

رایانــه ای PES 2013، بــه اطــالع مــی رســاند  بــا آغــاز 

ــدی  ــدول زمانبن ــی ، ج ــه ی گروه ــای مرحل ــازی ه ب

ــب  ــرد نص ــه روی ب ــر هفت ــای ه ــازی ه ــزاری ب برگ

ــان  ــخ و زم ــه تاری ــه ب ــا توج ــا ب ــد . لطف ــد ش خواه

ــون حــارض شــوید. غیبــت  ــز دارالفن مســابقه در مرک

بــدون هامهنگــی قبلــی  بــه مفهــوم کنــاره گیــری از 

ــه  ــر صفــر ب ــازی 3 ب ــازی اســت و طبــق قوانیــن، ب ب

ــف اعــالم خواهــد شــد. نفــع حری

ضمنــا طبــق برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده، 9 نفــر 

اول از گــروه هــای نــه گانــه مســتقیم بــه مرحلــه ی 

حذفــی راه پیــدا مــی کننــد و از میــان 9 نفــر دوم هــر 

گــروه، 7 نفــری کــه امتیــازات بیشــرتی را در مرحلــه 

گروهــی کســب کننــد صعــود خواهنــد کــرد.

حضرت امام خمینی )ره(

... همه آمدیم
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ــه  ــاره ب ــام درب ــا اس ــوال: آی س
ــد و  ــم عق ــن مراس ــر انداخت تاخی
عروســی بــه خاطــر فــوت بســتگان 

ــی دارد؟ ــم خاص حک
ــوت  ــر ف ــه خاط ــم ب ــن مراس ــر انداخت تاخي
افــراد شــرعا واجــب يــا مســتحب نيســت و 
در اســام حكــم خاصــی نــدارد امــا احتــرام 
بــه بعضــی رســوم عرفــی و تجليــل از افــراد 

مومــن اشــكالی نــدارد.

حاج آقا نظری

یکــی از عوامــل مهــم در عــدم موفقیــت 
ــی در اخــاق  ــرات منف ــوزان و تاثی ــش آم دان
آنهــا اســتفاده مــداوم و بیــش از حــد از رایانــه 
و شــبکه اینترنــت اســت کــه بــه کمــک آقای 
ــتفاده  ــه چگونگــی کاهــش اس ــور ب ــی پ کیان
ــش  ــن بخ ــات در ای ــایل و امکان ــن وس از ای

ــم. ــه ای پرداخت
بــه طــور کلــی بحــث بــازی هــای رایانــه ای 
ــتند و  ــد نیس ــی ب ــه صــورت ذات ــت ب و اینترن
میــزان اســتفاده مــا یــا نــوع اســتفاده، باعــث 
منفــی شــدن ایــن امــر مــی شــود. بنابرایــن 
ــم  ــه حــدی اســتفاده کنی ــه ب ــا از رایان ــر م اگ
ــان را  ــی م ــف اصل ــم وظای ــر نتوانی ــه دیگ ک

ــی مــی شــود. ــم، آســیب زای انجــام دهی
اگــر مــا بخواهیــم آســیب شناســی کنیــم بایــد 
ــیم،  ــر بشناس ــیم و اگ ــا را بشناس ــل آنه عوام
مــی توانیــم از آنهــا جلوگیــری کنیــم و آنهــا 

را ازبیــن ببریــم.
عامل اول: درگیری های شغلی و روزمره ی پدر 
و مادر که باعث می شود نتوانند تعامل جسمی 
و کامی با فرزندان خود داشته باشند و طبیعی 
است که بچه به دنبال بازی های رایانه ای و 

اینترنت برای پر کردن وقت خود می رود.
عامــل دوم: تنبلــی و راحــت طلبــی خــود 
ــای  ــای ورزش ه ــه ج ــه ب ــت ک ــراد اس اف
ــه ای  ــای رایان ــازی ه ــراغ ب ــه س ــی ب فیزیک
مــی رونــد. یعنــی اگــر فــردی 3 روز در هفتــه 
بــه طــور مــداوم ورزش کنــد، عاقــه اش بــه 

ــی رود. ــن م ــه ای از بی ــای رایان ــازی ه ب
ــن و شــاید  ــرل والدی عامــل ســوم: عــدم کنت
ناآگاهــی آنهــا از متناســب بــودن بعضــی 
از ســایت هــای اینترنتــی بــا ســن بچــه 
ــایت  ــوزی وارد س ــش آم ــر دان ــت. اگ ــا اس ه
اینترنتــی بشــود کــه مناســب ســن او نیســت، 
دانــش آمــوز دفعــات بیشــتری ســراغ آن مــی 

رود.
و  خودمدیریتی  عامل  آخرین  چهارم:  عامل 
آموزان  دانش  است،  آموزان  دانش  خودگردانی 
امورات  و  کنند  ریزی  برنامه  بگیرند  یاد  باید 
اینترنت  تا  کنند  بندی  اولویت  را  شان  زندگی 
و بازی های رایانه ای نتوانند در وظایف اصلی 

شان تداخل ایجاد کند.
اگـر بتـوان ایـن چهـار عامـل را کنتـرل کرد و 
شـناخت بسـیاری از آسـیب ها ازبیـن می رود.

تهیه کننده: ماهان نصیریان

ــماره ی ماهنامه  ــن ش ای
را نــزد خــود نگهداریــد، 
انتشــار  بــا  همزمــان 
بعــدی  ی  ماهنامــه 
ــامی  ــاه( اس ــفند م )اس
برنــدگان  از  نفــر   3
قرعــه کشــی اعــام 
مــی شــود. جوایــز ایــن 
بــه  نفــر مشــروط   3
همــراه داشــتن ماهنامــه 
و وجــود نــام و نــام 
خانوادگــی درج شــده 
ــان  کادر مقابل، حضورش

ــردد. ــی گ ــم م تقدی

داستان - مقاهل ی ادبی

2

اينفوگرافيک چيست ؟
ــری  ــگران تصوي ــان نمايش ــاع رس ــای اط ــا گرافيک ه ــا ي ــک  ه اينفوگرافي
اطاعــات و داده هــا هســتند.اين نگاره هــا در جاهايــی كــه نيــاز بــه توضيــح 

ــوند.  ــتفاده می ش ــا اســت، اس ــريع داده ه ــا س ــاده و ي س
ــا نگاهــی  ــده ب اســتفاده از گرافيک هــای اطــاع رســان باعــث می شــود بينن
كوتــاه حجــم قابــل توجهــی از اطاعــات را كــه شــكل نوشــتاری آن ممكــن 
اســت مقالــه ی بلنــد بااليــی را تشــكيل دهــد، بــه ســادگی از طريــق بصــری 

دريافــت كنــد و حتــی آن را بــه خاطــر بســپارد. 
اوليـن اينفوگرافيـک هـا را مـی تـوان در نـگاره هـای داخـل غـار انسـان های 
نخسـتين يافـت. بـا گذشـت زمـان و پيشـرفت بشـر ، اينفوگرافيـک هـا جنبـه 
علمـی تـر و كاربـردی تـری بـه خـود گرفتنـد . بـه گونـه ای كـه اواخر سـال 
1400 ميـادی لئونـاردو داوينچـی بـرای بيان ايده ها و تشـريح مسـائل علمی 
خـود از اينفوگرافيک اسـتفاده نمـود. يكی از نخسـتين اينفوگرافيک های مدرن 
و كاربـردی ، در كتـاب اطلس سياسـی و تجاری ويليام سيلوسـتر مورد اسـتفاده 
قرارگرفـت. ايـن كتـاب توسـط هيسـتوگرام ها و چارت هـای ميلـه ای، اقتصـاد 

انگلسـتان قـرن 18 را توضيـح داده بود. 
مغــز مــا عاقــه زيــادی بــه تحليــل و ذخيــره اطاعــات بــه صــورت بصــری 
ــره  ــری ذخي ــكل بص ــه ش ــات را ب ــيا و اطاع ــان اش ــاط مي ــی ارتب دارد. حت
می كنــد نــه لغــوی. بــرای مثــال بــه ســه لغــت مــداد، تلفــن و تلويزيــون فكــر 
كنيــد- چــه چيــز اول بــه ذهنتــان می آيــد؟ آيــا بــه حــروف تشــكيل دهنــده 
ايــن لغــات فكــر می كنيــد يــا بــه شــكل فيزيكــی آنهــا؟ پــس همانطــور كــه 
ــا و  ــری صــورت فيزيكــی و بصــری داده ه ــد درک و يادگي مشــاهده می كني
ــر از فهــم شــكل نوشــتاری  ــب آســان ت ــه مرات ــا ب ــز م ــرای مغ اطاعــات ب

آنهــا اســت.
“اينفوگرافيــک بــه بيانــی ســاده، اينفوگرافيــک اطاعــات و داده هايــی نامرتب 
اســت كــه ابتــدا دســته بنــدی مــی شــوند، در جــای درســت قــرار مــی گيرنــد 
و بــه شــكل جــذاب تــری بــه نمايــش گذاشــته مــی شــوند. بــه بيانــی ديگــر 
اينفوگرافيــک، اطاعاتــی اســت كــه در قالبــی گرافيكــی و جــذاب بــه نمايــش 

گذاشــته مــی شــوند.”
ــک  ــه ي ــی را ك ــه ارتباط ــد ب ــی باي ــه ای اينفوگراف ــان حرف ــه ی طراح هم
ــن  ــد و اي ــه كنن ــود دارد توج ــا خ ــط ب ــل مرتب ــاير عوام ــا س ــک ب اينفوگرافي

ــم. ــی دهي ــان م ــر نش ــات را در تصوي ارتباط
هشت فاكتور يک اينفوگرافيک خوب 

بسـياری از طراحـان ، عاقـه منـدان و سـفارش دهنـدگان اينفوگرافيـک ، می 
خواهنـد بداننـد كـه كـدام يـک از اينفوگرافيـک ها از لحـاظ سـاختار طراحی و 
فنـی، خـوب و كـدام يـک بد هسـتند؟ نمونـه های بسـيار زيـادی در سرتاسـر 

اينترنـت وجـود دارد كـه هـر روزه بـر تعـداد آنهـا افزوده می شـود. 
1. تصويرسازی داده ها

در حالــی كــه ممكــن اســت خيلــی واضــح بــه نظــر برســد ، امــا در بســياری از 
اينفوگرافيــک هايــی كــه در ســايت هــای مختلــف ارائــه مــی گردنــد ، تصويــر 
ســازی داده هــا بــه خوبــی رعايــت نمــی شــود. يــک قاعــده ی كلــی بــرای 

طراحــی هــر اينفوگرافيــک وجــود دارد :
ــرح  ــوم ط ــم مفه ــاز ه ــردد و ب ــذف گ ــا ح ــته ه ــام نوش ــه تم ــی ك درصورت
ــر  ــب اگ ــن ترتي ــت.به همي ــگ اس ــک اينفوگرافي ــرح ي ــود ؛ آن ط ــس ش ح
شــما تمــام طــرح را حــذف كنيــد و طــرح فاقــد مفهــوم شــود ، ايــن طــرح 
ــان  ــد در بي ــان نباي ــر ، طراح ــارت ديگ ــه عب ــت. ب ــک اس ــک اينفوگرافي ي
ــد  ــر ، خــود باي ــن و نوشــته متكــی باشــند ، بلكــه تصاوي ــه مت موضوعــات ب
گويــای موضــوع باشند.بيشــتر نمونــه هــای ســاده اينفوگرافيــک هــا بــر پايــه 
تايپوگرافــی ) حروفچينــی منظــور اســت نــه هنــر طراحــی بــا حــروف( طراحی 

ــد: ــه دقــت كني ــن نمون ــه اي ــال ب ــرای مث مــی شــوند. ب

در ايـن نمونـه اگـر تمامـی نوشـته هـا را حـذف كنيـم ، فقـط يـک مسـتطيل 
خالـی سـفيد رنـگ باقی می 
مانـد،در صورتی كـه به جای 
اسـتفاده از اين مقدار نوشـته، 
طـراح مـی توانسـت از يـک 
اسـتفاده  ای  دايـره  نمـودار 
كنـد . نمايش ايـن اطاعات 
بـا اسـتفاده از نمـودار دايـره 
بـرای  را  اطاعـات  فهـم   ،
بيشـتر مخاطبـان راحـت تـر 

و امـكان مقايسـه آمـار و ارقـام را بهتـر فراهـم مـی كنـد .
ــا را  ــش داده ه ــات ، نماي ــر ســازی اطاع ــب اســتفاده ازتصوي ــن ترتي ــه اي ب

ــر مــی كنــد . ــا ت ــر و زيب راحــت ت
2. تنوع رنگی متناسب

ــتند  ــه هس ــوع مواج ــن موض ــا اي ــواره ب ــک هم ــان اينفوگرافي ــن طراح بهتري
كــه چگونــه و بــا چــه طــرز فكــری ، يــک گرافيــک اطــاع رســان طراحــی 
ــات باشــد. طراحــی  ــام اطاع ــده تم ــه و پوشــش دهن ــه همــه جانب ــد ك كنن
اينفوگرافيــک هــا يــک چالــش بســيار بــزرگ بــرای هــر طراحــی مــی باشــد، 
ــای  ــانه ه ــر و نش ــه از تصاوي ــای آن ك ــه ج ــان ب ــياری از طراح ــه بس چراك
گرافيكــی در توصيــف موضــوع بپردازنــد ، تمــام كار خــود را صــرف نمايــش 

ــرای تفكيــک داده  ــادی ب ــوع رنگــی زي ــه هميــن خاطــر آنهــا از تن متــن مــی كنند؛ب
ها)متــن هــای موجــود در اينفوگرافيــک( اســتفاده مــی كننــد. اينفوگرافيــک هايــی كــه 
تنــوع رنــگ بســيار بــاال ، رنــگ هــای نامناســب و بســيار تيــره دارنــد ، هيچــگاه مــورد 
ــد  ــه اشــتراک نخواهن ــود و آن هــا را در صفحــات وب ب ــان نخواهــد ب عاقــه مخاطب

گذاشــت.
۳ .موضوع مشخص

يــک اينفوگرافيــک خــوب بايــد بتوانــد يــک موضــوع را شــرح دهد.اگــر نتوانــد ايــن 
ــی مجــات و  ــبی در صفحــات اصل ــگاه مناس ــد ، هيچــگاه جاي ــه را انجــام ده وظيف
مطبوعــات نخواهــد داشــت.اينفوگرافيک هــا بايــد شــامل مطالــب مرتبــط، موضوعــات 
و اطاعــات جــذاب باشــند و در نهايــت ، مخاطــب مطلــب را بــه خوبــی بفهمــد . بــه 
ايــن دليــل اينفوگرافيــک هــای امــروزی طوالنــی تــر شــده انــد ؛ در گذشــته گرافيــک 
هــای اطــاع رســان فقــط از يــک نمــودار يــا جــدول اســتفاده مــی كردنــد و بــه يــک 

موضــوع خــاص ، بــه خوبــی تاكيــد مــی كردنــد.
امـروزه اينفوگرافيـک هـا شـامل جداول و نمـودار های متعدد هسـتند كـه بتوانند مفهوم 
و ايـده موضـوع را نشـان بدهنـد .از همـه مهمتر اين اسـت كـه اينفوگرافيک هـا بتوانند 
رونـد كلـی موضـوع را بـه دور از هرگونـه زيـاده گويـی حفـظ كننـد. اينفوگرافيک هايی 
كـه اطاعـات تكـراری ، بدون اسـاس و نامربوط را فقط به شـيوه هـای مختلف نمايش 

مـی دهنـد ، بـرای مخاطبان قابـل قبول نخواهـد بود .

ــن  ــت. اي ــوع اس ــل موض ــان كام ــدم بي ــوب از ع ــال خ ــک مث ــک ي ــن اينفوگرافي اي
اينفوگرافيــک ماننــد يــک گرافيــک اطــاع رســان قديمــی مــی مانــد كــه فقــط بــرای 
نمايــش يــک عنصــر كاربــرد دارد و در مقــام مقايســه ، ايــن طــرح، يــک اينفوگرافيــک 
ــن  ــه اي ــت ك ــن اس ــت.حقيقت اي ــروزی نيس ام
اختيــار  در  كاملــی  اطاعــات  هرگــز  طــرح 
ــک،  ــن اينفوگرافي ــد. اي ــی ده ــرار نم مخاطــب ق
ــود در  ــای موج ــگاه ه ــن خواب ــن و بدتري بهتري
ــی  ــد ؛ در حال ــی كن ــی م ــور را معرف ــک كش ي
ــگاه هــا مشــخص  كــه: موقعيــت تصويــری خواب
ــا  ــودن آنه ــن ب ــا بدتري ــن ي ــت بهتري نيســت، عل
ــت ؟ و از  ــدر اس ــدام چق ــر ك ــت؟هزينه ه چيس
ــا را  ــه جــواب آنه ــی ك ــن دســت پرســش هاي اي
در ايــن اينفوگرافيــک نمــی يابيم.نكتــه ی مهــم 
ــدم  ــان ، ع ــاع رس ــک اط ــن گرافي ــر در اي ديگ
ذكــر منبــع اســت ؛ ذكــر منبــع ، اينفوگرافيــک را 

ــد. ــی كن ــاد م ــل اعتم قاب
4. ابعاد متناسب

قــرار دادن مقــدار زيــادی از اطاعــات در يــک فضــای كوچــک ، اســتفاده از 
ــان  ــد. برخــی از طراح ــی كن ــوار م ــش دش ــش صفحــه نماي ــک را در پيماي اينفوگرافي
ــی  ــد ، در حال ــد دارن ــی و بلن ــيار طوالن ــای بس ــک ه ــی اينفوگرافي ــه طراح ــل ب تماي
كــه خوانــدن ايــن نــوع اينفوگرافيــک هــا بســيار ســخت مــی شــود. اينفوگرافيــک هــا 
بــرای بــه اشــتراک گــذاری در ســايت هــای مختلــف طراحــی مــی گردنــد ، اســتفاده 
از انــدازه هــای نامعقــول و طوالنــی ايــن اشــتراک گــذاری را ميســر نمــی ســازد ؛ چــرا 

كــه ســايت هــا و وبــاگ هــا نمــی تواننــد ايــن طــرح هــا را قــرار دهنــد.
در اينجا يک راه ساده برای متناسب سازی اندازه طرح ها ارائه می گردد:

ــتر  ــا بيش ــرض آنه ــوند ، ع ــی ش ــودی طراح ــه صــورت عم ــا ب ــک ه ــر اينفوگرافي اگ
از 1000 پيكســل )1000px( نباشــد و در حــد امــكان طــول آن زيــر 10000 

پيكســل)10000px( باشــد.
ــتر از 700  ــد بيش ــوند ، نباي ــی ش ــی طراح ــورت افق ــه ص ــا ب ــک ه ــر اينفوگرافي و اگ

ــند. ــل)1000px( باش پيكس
بــا اســتفاده از راه فــوق مــی توانيــد مطمئــن باشــيد كــه مخاطبــان ، تنهــا بــا اســكرول 
ــود  ــش خ ــه نماي ــرح در صفح ــاهده ط ــه مش ــادر ب ــه ، ق ــمت صفح ــک س ــردن ي ك

هســتند. 

مقاهل ی علمی
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پاسخگویی به سواالت شرعی

 بخش مشاوره تکریم خانواده

قرعه کشی

ام:
ن

ی:
ادگ

انو
م خ

نا

و  نماینــدگان کاس هــا  بــا  1- همــکاری 
ــن بهداشــت  ــاط وهمچنی مســولین ســالن و حی

ــار. ی
وظیفــه ی بهداشــت یــار )بدلیــل جدیــد بــودن 
مســئولیت(: مســول رســیدگی بــه ســر و وضــع 
ــر و  ــوی س ــرم، م ــاس ف ــوزان )لب ــش آم دان
نظــارت بــر تمیــز بــودن یــا نبــودن کاس هــا 

ــزارش آن( و گ
2- در نوبــت دوم کــه از ســرد بــودن هــوا 
کاســته مــی شــود و گرمتــر مــی شــود و شــاهد 
هــوای بهتــری هســتیم از بچــه هــا انتظــار مــی 

ــر هــا کمتــر شــود. رود کــه تاخی
ــان  ــراه ش ــوزی هم ــش آم ــا کارت دان 3- حتم

باشــد.
4- زمانیکــه اولیــا و معلمیــن در حــال صحبــت 
ــا  ــوز ب ــش آم ــتند، دان ــر هس ــا یکدیگ ــردن ب ک
ــرام و ادب بایســتد. و اینکــه برخــی دانــش  احت
آمــوزان هنــوز مســائل اجتماعــی را بلــد نیســتند 
اعــم از ســام کــردن بــه معلمیــن و مســولین، 
شــوخی نکــردن در کنــار معلمیــن و اولیــا دانش 
ــوزان  ــش آم ــه دان ــه ام ب ــوزان و ... . و توصی آم
ایــن اســت کــه ایــن نــکات را رعایــت کننــد و 
ــالم در  ــوب و س ــط خ ــک محی ــاد ی ــرای ایج ب

مدرســه تــاش کننــد.
5- دانــش آمــوزان ســعی کننــد در محیــط 
ــا  ــه تنه ــد. ن ــه نریزن ــا زبال ــه و کاس ه مدرس
ــرون از  ــط بی ــه در محی ــه بلک ــط مدرس در محی
ــد  ــت کنن ــوع را رعای ــن موض ــم ای ــه ه مدرس
ــه  ــردد. ک ــگ گ ــک فرهن ــورت ی ــه ص ــا ب ت
ایــن فرهنــگ ســازی را مــی تواننــد از محیــط 

ــد. ــروع کنن ــه ش مدرس
ــاد  6- از آوردن اشــیاء گــران قیمــت و پــول زی
ــه  ــه مدرس ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــودداری کنن خ
ــدا  ــدن و پی ــم ش ــل گ ــولیتی در مقاب ــچ مس هی

ــدارد. ــن اشــیاء ن کــردن ای
7- از آوردن گوشــی و لــوازم الکترونیکــی در 
مدرســه خــودداری کننــد. زیــرا آوردن ایــن 
گونــه وســایل ممنــوع اســت و زمانــی کــه ایــن 
ــوزان  ــش آم ــم از دان ــاهده کنی ــایل را مش وس

ــت. ــم گرف خواهی

جناب آقای بهرام بیگی

توصیه های ویژه ی ترم دوم

 آخرین گفتگوی میرزا کوچک خان جنگلی با همسر فداکارش 
  
تهیه کننده: مجید درویش

ــر  ــان و همس ــک خ ــرزا كوچ ــن مي ــه بي ــخنانی ك ــن س آخري
فــداكارش در آخريــن لحظــات ديــدار بــر زبــان جــاری شــد و 

ــدگار گشــت ــخ مان ــه قدمــت تاري ب
ــد  ــا بتوان ميــرزا از همســرش مــی خواهــد او را طــاق دهــد ت
ــرش  ــا همس ــد ام ــته باش ــی داش ــی آرام ــرزا زندگ ــس از مي پ

جــواب مــی دهــد:
ــت  ــر و قناع ــا فق ــوام ب ــرافتمند ت ــاده و ش ــی س ــا زندگ ــن ب م
ــا و تصنــع نيســت، آن  ــه ري ــه ب ــه ام و چــون آميخت خــو گرفت
را محبــوب و لــذت بخــش مــی شــمارم و معتقــد هســتم كــه 
بهتريــن لــذات جهــان هســتی، راحتــی روح و آســايش وجــدان 
ــگزار  ــزرگ را سپاس ــدای ب ــی خ ــده بمان ــر زن ــو اگ ــت. ت اس
ــده اســت و  ــازه دمي ــدم روح ت ــه كالب ــه ب ــود از اينك ــم ب خواه
اگــر از پــای در آيــی كــه طــاق خدايــی خــود بــه خــود جــاری 
شــده اســت- بــا ايــن همــه محــال اســت بــه پيونــد ديگــری 
در آيــم و شــخص ديگــری را بــه همســری برگزينــم و مطمئــن 
خواهــی بــود كــه عهــد خــود را تــا لــب گــور ادامــه خواهــم داد 
} ايــن را گفــت و هــای هــای گريســت و اشــک از ديدگانــش 

جــاری شــد {.
ــر  ــب و متاث ــخت منقل ــرش، س ــت همس ــن حال ــرزا از اي مي
گرديــد و از او پــوزش طلبيــد و شــخصيت و نجابتــش را ســتود 
و گفــت: درس ادب و انســانيت را بايــد از طبقــه شــما آموخــت 

زيــرا روح و قلبتــان از درک حقايــق زندگــی سرشــار اســت. مــن زنــی بــه نجابــت و ســامت نفــس و قــدرت 
فهــم و درايــت تــو كمتــر ديــده ام بــا اينكــه دهقــان زاده ای بيــش نيســتی معهــذا مــی بينــم كــه در خــال 

گفتــه هايــت حقايــق غيرقابــل انــكاری نهفتــه اســت.
از اينكــه وضــع مــادی ام اجــازه نــداد كــه يــک زندگــی آســوده ای مطابــق شــان ات فراهــم كنــم شــرمنده 
ام و از اينكــه در ســختی هــای روزگار و دشــواری هــای وارده بــر مــن همچــون كــوه ثابــت و پايــدار مانــده و 
بــا ايــن همــه، ذره ای از غــم خــواری و مهــر و محبتــت نكاســت از تــو سپاســگزارم . معنــی همســر و شــريک 
هميــن اســت نــه آنچــه بــه دروغ بعضــی هــا ادعــا مــی كننــد، چــه بســا زنــان محيلــی كــه بــه غلــط و از روی 
خودســتائی متظاهــر بــه صفاتــی مــی شــوند كــه از آنهــا بــه كلــی عــاری انــد و چــه بســا زنــان پارســائی كــه 

بــا داشــتن همــه ی ســجايای اخاقــی ادعايــی ندارنــد و لــب از لــب نمــی گشــايند.
مــن تــو را بــه نــام يــک زن شــرافتمند و انســانی كــه در درجــه كمــال اســت مــی ســتايم و از داشــتن چــون 
تــو همســری كــه حقايــق زندگــی را بــا همــان مقــدار شــعور دهقانــی اش درک مــی كنــد بــه خــود مــی بالــم. 
شــايد ايــن هــم جــزء مشــيت الهــی باشــد كــه اميــد و آرزوهــای چنديــن ســاله ام زيــر تلــی از حــوادث و آالم 
زندگــی مدفــون شــوند ولــی ايــن آخريــن كام را بايــد بدانــی كــه چــون همســرت دزد نبــود الجــرم از مــال 
ــرای روزگار  ــد امــا تــو كــه از همســرت حتــی ب دنيــا نيــز چيــزی نياندوخــت خيلــی چيزهــا درحقــم گفتــه ان
نامعلــوم و ابهــام آميــز آينــده ات كوچكتريــن ذخيــره ای دراختيــار نــداری بهتــر از هركــس ديگــر مــی توانــی 
دربــاره ام قضــاوت كنــی مــن از تــو راضــی ام كــه هيچــگاه مــن را مــورد مواخــذه و ســرزنش دربــاره آن چــه 
نداشــته ام قــرار نــداده ای و از خــدای بــزرگ خواهانــم كــه از ايــن بزرگــواری و كــف نفــس كــه مظهــر تقــوی 
و فضيلــت اســت از تــو راضــی باشــد تنهــا چيــزی كــه از دارايــی دنيــا در اختيــار دارم يــک ســاعت طــا اســت 
كــه يــادگار هديــه انــور پاشــا اســت مــن اينــک آن را بــه تــو مــی بخشــم كــه هــر وقــت زنــگ ش بــه صــدا در 
آمــد بــه خاطــرات گذشــته رجــوع كنــی و همســر آزرده و حســرت بــر دل مانــده را بــه يــاد آوری!ايــن را گفــت 

و بــا چشــمانی اشــک آلــوده از همســرش خداحافظــی كــرد.

اینفوگرافیک )داده نما(چیست؟
تهیه و تنظیم: سعید اکبری اقدم

در  آبدارچــی  ِســَمِت  بــرای  بیــکاری  مــرد 
ــره  مایکروســافت تقاضــا داد. رئیــس هیئــت مدی
ــن  ــردن زمی ــز ک ــرد و تمی ــه ای ک ــا او مصاحب ب
ــما  ــت: »ش ــد و گف ــه کار- دی ــوان نمون ــه عن -ب
اســتخدام شــدید، آدرس ایمیل تــان را بدهیــد 
ــا  ــرای شــما بفرســتم ت ــا فرم هــای مربوطــه راب ت
ــد کار  ــه بای ــی ک ــور تاریخ ــد و همین ط ــر کنی پ

ــد..« ــروع کنی راش
ــدارم،  ــر ن ــن کامپیوت ــا م ــواب داد: »ام ــرد ج م

ــدارم!« ــم ن ــل ه ایمی
ــه  ــفم. اگ ــت: »متأس ــره گف ــت مدی ــس هیئ رئی
ــی  ــود خارج ــما وج ــی ش ــن، یعن ــل نداری ایمی

ــدارد،  ــی ن ــود خارج ــه وج ــی ک ــد. و کس نداری
شــغل هــم نمی توانــد داشــته باشــد.«

ــرد.  ــرک ک ــا را ت ــدی آنج ــال نومی ــرد در کم م
ــا تنهــا 10 دالری کــه در جیبــش  نمی دانســت ب
داشــت چــه کار کنــد. تصمیــم گرفــت بــه 
ســوپرمارکتی بــرود و یــک صنــدوق 10 کیلویــی 
بــه خانــه  بعــد خانــه  بخــرد.  گوجه فرنگــی 
ــر  ــت. در کمت ــا رافروخ ــت و گوجه فرنگی ه گش
ــر  ــرمایه ا ش را دو براب ــت س ــاعت، توانس از دو س
کنــد. ایــن عمــل را ســه بــار تکــرار کــرد و بــا 60 
ــد  ــد می توان ــرد فهمی ــه برگشــت. م ــه خان دالر ب
بــه ایــن طریــق زندگــی ا ش را بگذرانــد، و شــروع 
کــرد بــه ایــن کــه هــر روز زودتــر بــرود و دیرتــر 
برگــردد خانــه. در نتیجــه پولــش هــر روز دو یــا 
ســه برابــر می شــد. بــه زودی یــک گاری خریــد، 
بعــد یــک کامیــون، و بــه زودی نــاوگان خــودش 
را در خــط ترانزیــت )پخــش محصــوالت( داشــت.

5 ســال بعــد، مــرد تبدیــل بــه یکــی از بزرگتریــن 
خرده فروشــان امریکاشــده بــود . شــروع کــرد تــا 
ــد، و  ــزی کن ــواده ش برنامه رب ــده ی خان ــرای آین ب
ــک  ــه ی ــرد. ب ــت بیمــه ی عمــر بگی ــم گرف تصمی
نمایندگــی بیمــه زنــگ زد و سرویســی را انتخــاب 
ــید،  ــه رس ــه نتیج ــان ب ــی صحبت ش ــرد. وقت ک
نماینــده ی بیمــه از آدرس ایمیــل مــرد پرســید. 

مــرد جــواب داد: »مــن ایمیــل نــدارم.«
ــا کنجــکاوی پرســید: »شــما  نماینــده ی بیمــه ب
ــتید  ــال توانس ــن ح ــا ای ــی ب ــد، ول ــل نداری ایمی
ــود  ــه وج ــان ب ــغل خودت ــوری در ش ــک امپرات ی
بیاوریــد. می توانیــد فکــر کنیــد بــه کجاهــا 
ــتید؟«  ــم داش ــل ه ــک ایمی ــر ی ــیدید اگ می رس
ــت: »آره!  ــرد و گف ــر ک ــی فک ــرای مدت ــرد ب م
ــرکت  ــی در ش ــک آبدارچ ــدم ی ــااًل می ش احتم

مایکروســافت.«

با سپاس فراوان از جناب آقای سعید اکبری اقدم

ک با موضوع شاخص های نظام نبوی
نفوگرافي

يک نمونه ی ديگر از اي

آبدارچی مایکروسافت

دو بیت شعر

از آن روزی که ما را آفریدی
به غیر از معصیت چیزی ندیدی
خداوندا به حق هشت و چهارت
ز ما بگذر، شتر دیدی ندیدی

بابا طاهر عریان

منتظر ویژه نامه ی عید نوروز باشید ...
 باز هم خونه تکونی،

باز هم بوی پودر رختشویی، صابون، شامپو فرش و ...
باز هم خرید لباس های نو، 

باز هم نگاههای معنی دار پدر، 
باز هم بوی عید نوروز، 

باز هم بوی بهار

اگر شما هم مطلبی در خور خواندن دارید، شما هم دعوتید.
امسال با ویژه نامه ی عید نوروز ماهنامه ی نمد همراه شوید.


