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2014 سپتوبر هطابق                                                                          1393  سنبله                                                                                                                                           ننهشواره                                                                          سال دوم  

هججَریت استکشت کَکٌبر اس   

 
دٍ ُا تن از دُاكنی ؾور ظی یک وضست از ػسم توخَ اداٍر حمیل ؾور در رابعَ بَ زراغت در این والیت 

 اهتلاد کصدهس و گفتيس کَ آ انن از جمبوریت بَ کضت کوکيار رو آ وردٍ اهس.

آ ب گصدان و این دُاكنی مسغی اهس کَ هبود مارکیت بصای فصوش حمصوالت زراغیت، رسذاهَ ُا، رسبيس ُای 

                                 ػسم دسرتیس بَ پیاز زغفصان ابغث صسٍ ات دُاكنی بَ کضت کوکيار رو آ ورهس.

محمس آ صف ابص يسٍ كصیَ پوزٍ لیچ کَ بَ گفتَ اش سال پار حمصوالت پیاز و سری وی بَ سَ ُزار کیلوگصام 

آ ن، در حصاین زمس تان دصاب صس، وی گفت: مریس یس، از هبود مارکیت و ماکن مٌاسب بصای ىگِساصت 

                                 "متامی زحاممت بَ ابد رفت، دیگص پیاز و سری را کضت خنوامه کصد".

ساهل میگویس کَ اگص دولت اكسام بَ ساذنت رسدذاهَ ُا و بسیل کضت کوکيار ىکٌيس، اماکن  45این دُلان 

                                          دُاكنی مزرػَ صان را کوکيار باکرهس.آ ن مریود کَ در سال آ یيسٍ بیضرت 

محمس ػامل ابص يسٍ ترسیق میگویس کَ هبود ذذایص پیرشفتَ کچالو ابغث صسٍ کَ دُاكنی مکرت بَ کضت آ ن توخَ 

ا هسارد ات منایيس، وی گفت:" كمیت کچالو در زمان بصداصت آ ن پائنی است و دُلان اماکانت ىگِساصت آ ىص 

                                                    در هبار سال بَ كمیت مٌاسب بفصوش بصساهس".

بَ ابور دُاكنی مارکیت كبل از بصداصت و كمیت دوب کوکيار دلییل است کَ دُاكنی بَ آ ن توخَ بیضرت 

ل از مجع آ وری حاصالت پول هلس را دارهس. ذسا خبش ابص يسٍ كصیَ مسرسَ در مورد گفت:" دصیسار تصایک كب

 بَ مصدم میسُس و تصایک را بَ كمیت مٌاسب میرصهس".

آ كای ذسا خبش میگویس کَ اگص حمصوالت زراغیت چون حبوابت، گيسم، حو و حواری از ظصف دولت بَ   

    .كمیت مٌاسب از ىزد دُلان دصیساری صود در آ ن صورت دُاكنی جمبور هیستٌس ات کوکيار را کضت کييس

تن مریس یس و از كصیَ خات خمتلف فریوزکوٍ گصد مه آ مسٍ بودهس، دواُان  30این دُاكنی کَ تؼساد صان بَ  

 توخَ دولت در راس تان اجیاد مارکیت فصوش حمصوالت، رسذاهَ ُا و بسیل کضت کوکيار صسهس.

 يار اکص تَ اهس.ست کَ زارػنی والیت ؾور وسبت بَ چٌس سال اذری در سال روان بیضرتین کوک ا گفتین

 در ذرب زیص کَ دیصوز از سایت ورش صس فلط این چٌس مجهل دیگص را هزی در اذری ذرب اضافَ کيیس:

محمس بالل امریی منایيسٍ رایست زراغت، آ بیاری و مادلاری والیت ؾور مضن اتئیس مضالکت فصاراٍ دُاكنی 

نی را از كبیل رسدذاهَ ُا، رسبيس ُای گفت:" رایست زراغت در پالن پيج ساهل متامی هیازمٌسی ُای زارػ

آ بگصدان، مارکیت بصای فصوش حمصوالت و هتیَ پیاز زغفصان در هظص گصفتَ است کَ بَ زودی این هیازمٌسی 

 ُا بص آ وردٍ دواُس صس".

ا مضالکت دُاكنی را اب موسسات داذیل و ذاریج ملمی فریوزکوٍ معصح  آ كای امریی میگویس کَ آ انن ابُر

امیسواری ُای است کَ درسال آ یيسٍ اكسام بَ ساذنت رسدذاهَ ُا، اجیاد مارکیت بصای  سادتَ اهس و

 حمصوالت دُاكنی، اغامر رسبيس ُای آ بگصدان و از مهَ هممرت هتیَ پیاز زغفصان است.

منایيسٍ رایست زراغت ؾور میگویس کَ آ انن زغفصان را در مٌعلَ پوزٍ لیچ فریوزکوٍ اکص تَ اهس کَ حمصوالت  

                             بَ مصاتب بیضرت از حمصوالت زغفصان در ُصات است.آ ن 

وی ذاظص وضان سادت کَ تصوجی زغفصان در والیت ؾور اب حمصول ابال میتواهس تکیَ گاٍ اكتصادی بصای 

 زارػنی ابصس و دُاكنی دیگص بَ کضت کوکيار رو خنواُيس آ ورد.
 

 شْیداهلل اثزاّیوی
 

 ثزٍس اختالف ّب سجتِ گشافهْزیِ ّبی 

این موضوع هتواهيس امصوٍز همصیَ در صامر یکی از مؼضالت و مواهع همم در ازدواج حمسوب می صود ومهنی امص موحب صسٍ است ات بس یاری ازحواانن از ُصاس 

نی بَ هتیجَ بصای ازدواج كسم خلو گشاص تَ و پای سفٍص غلس بًض یًٌس و ای ایيکَ چَ بس یار اتلاق افتادٍ است کَ جملس دواس تگاری بَ سبب ػسم توافق ظصف

خستگریی در امص همصیَ بیش از ُص چزی دیگص ریضَ درغصف و چضم و  معلوب ىصس یسٍ و بَ خای پیوهس، حاصیل حز حرست و هفصت در پیی هساص تَ ابصس.

ا بصای پیوهس زانصویی بَ گو  يگ ابال، مالک ومؼیاُر هَ ای دیگص است و از مهچضمی ُای راجی را در خامؼَ دارد. چٌاىکَ در ذاهوادٍ ُای اصیل و بصدوردار از فُص

در آ ینی مبنی اسالم کَ ىاکح در آ ن سًیت گصامی و ملسس مشصدٍ صسٍ است اتکیس  ی ُای ؿری مٌعلی و یب مورد مکرت وضاهَ ای دیسٍ می صود و ابلؼکس.خستگری

همصیَ سفارش فصاوان دیسٍ می صود کَ از خستگریی ُا و از  بیضرت بص غوامیل مهچون غفت و پاکسامین ، صسق و صفا، تؼِس و اذالص می ابصس و در دصوص

یؼین : هبرتین همصیَ ُا آ ن است کَ س بک تص  .}ذری الصساق الیرسٍ{ افصاط در این زمیيَ احتياب گصدد، آ ن گوهَ کَ رسول اکصم)ص( درحسییث می فصمایيس:

بص خسيان آ ن حرضت واُل بیت ارمجيس ایضان اب مصاحؼَ بَ سرٍی آ ن بزرگواران بَ روص ین در می ایبمی کَ آ انن و ػالٍو  ،(۱۴۸۹ح  -۴۶۷ابصس.)هنج الفصاحَ ص 

این و زوال پشیص هباصس و بَ فصزهسان ارمجيسصان بصاین روال زیس تَ اهس و بَ خای تکیَ بص همصیَ، کوص یسٍ اهس ات اکبنی ارزمشيسی از ارزصِای مؼيوی را بصگزیًٌس کَ ف

و فصزهسان ارمجيس ایضان می  حاکم پیوهس زانصویی و اکهون ذاهوادٍ مسد افزوهرتی رساهس.همصیَ، هجزییَ و زهسگی سادٍ و یب آ الیش امام ػیل و حرضت فاظمَاس ت

َ تلاضای مادی و افزون ظلیب ابیست بَ غيوان هبرتین مسبول و الگو بصای متامی غرصُا و وسل ُا مسهظص كصار گرید و پیام بزرگ آ انن بَ گوش خان صًیسٍ صود ک

گاٍ در جمالس دواس تگاری معالیب  .ُای دهیوی را اغتباری هیست وسؼادت و رس تگاری میرس منی صود مگص اب هبٍص مٌسی از صسق و اتاک بَ ارزصِای مؼيوی

باتصین و ذاظٍص اىگزیتصین ص بِای زهسگی یک در دصوص همصیَ معصح می صود کَ مـایص ص ئون اذالیق است و چٌنی جملیس کَ می تواهس بَ غيوان یکی از زی 

ر بصیخ از جمالس اوسان ابصس، انگِان چٌان ظؼم تلخ و رىگ هجمنی بَ دود می گرید کَ ظصفنی در متام مست ظول معص دود سؼی در فصاموش کصدن آ ن دارهس.گاٍ د

در تيگٌای جحٍص ای در ابزار مؼامهل ای در حصاین است و در حصاین دواس تگاری چٌان فضایی فصامه می صود کَ گویی بَ خای حصکت در ظصیق میثایق ملسس، 

ی صود کَ گاٍ در مهنی جمالس دواس تگاری حصف ُایی زدٍ م  چاهَ زین ُا بص رس افزایش ای اکُش مبلؽ مورد هظص خسياین گفتَ می صود کَ در صان آ دمی هیست.

کیيَ ُا و  بوی اُاهت و حتلری دارد و ای اتفاق ُایی رخ می دُس کَ بس یار دفت ابر و حتمل انپشیص است و ذلا این موضوع ملسمَ ای می صود بصای آ ؿاز

سؼادت آ یيسٍ ابصس وس یهل ای می صود کَ کسورهتایی کَ مهچون زمخی کِيَ وچصکنی ُیچ گاٍ التیام منی پشیصد. در این حالت همصیَ بَ خای آ ىکَ پض تواهَ حممکی بصای 

همصیَ یکی از   اج می بصد.بصای اید آ وری ذاظصات اندوصایيس وبَ تبع آ ن حس اهتلام ، یب همصی و یب حصمیت ُا كسم بَ غصصَ هنادٍ و روایُای زیبای آ یيسٍ را بَ اتر 

حصیح و مٌعلی مکرتی وسبت بَ آ ن دیسٍ صسٍ و ؿالبا اب درک و درایفت ُای ؿلعی مهصاٍ است کَ موحب صسٍ مهواٍر بَ آ ن بَ غيوان  غوامیل است کَ بصداصت

اگص چَ در گشص تَ ُا بَ سبب آ ىکَ دذرتان از اماکن حتصیل و اص تـال هبٍص مٌس هبودهس، همصیَ را   ُیوالیی ُولياک وػامیل ابزدارهسٍ در مسری تصوجی ىگصیس تَ صود.

میيَ چَ مؼيایی می تواهس بَ غيوان پض تواهَ ای بصای فصدا حماس بَ می کصدهس، اما اکيون کَ رشایط احامتغی بَ حنو كابل مالحظَ ای تـیری کصدٍ است افصاط در این ز 

ذاهوادٍ غصوس ؿالبا بصاین ابورهس کَ ػامل   کَ مؼموال ُص دو ظصف در آ ؿاز راٍ بَ این ىکتَ اصاٍر می کييس کَ همصیَ را یک دادٍ و یک گصفتَ؟!.داص تَ ابصس در حایل 

زش دذرتصان و دودصان در پیش چضم فامیل و در و مهسایَ است وحیت چٌنی می پيسارهس کَ اگص همصیَ ُای س يگنی احساس انامین آ انن وسبت بَ آ یيسٍ و ای ار 

ودٍ ! و ای.... افصاد مزیان همصیَ دذرتصان از فالن دذرت فامیل مکرت ابصس ، فصدا ُزار ظور حصف در می آ ورهس کَ حامت دذرت غیب و ایصادی داص تَ! ای تصص یسٍ ب

هزی ُصچَ ابالتص بودن مزیان همصیَ دذرتصان را وضاهَ ای از الکس ابال و صادصَ ثصوت ساالری بَ صامر آ وردٍ و بَ آ انن مباُات می ممتول واتٍز بَ دوران رس یسٍ 

زاص ػیل ورزهس، در چٌنی ىگصیش بیش از ُص چزی وضاىگص کوردیل وػسم بصریت آ ن در فِم رضورایت زهسگی است کَ گاٍ حیت موحب می صود فصزهسان این اص

ایی ایبيس. رمغ ا بَ جتصبَ اجبات  هبٍص مٌس بودن از متامی مواُب و هؼامت زهسگی دست بَ ظـیان ػلیَ این ص یوٍ از زهسگی بزهيس ات از این كفس ظالیی ُر این ىکتَ ابُر

ص حتمل و ادامَ صسٍ است کَ همصیَ ُای س يگ نی منی تواهس پض تواهَ امین بصای تساوم زهسگی زانصویی ابصس زیصا در صورت انسازگاری زوخنی و ای بس رفتاری صُو

در َ چٌنی ىگصیش زهسگی یب مؼياست و بَ گواٍ موارد متؼسد چَ بس یار اتفاق افتادٍ کَ زن در ظالق پیضلسم صسٍ اب این مٌعق کَ "همصم حالل و خامن آ زاد" ک

                             واكع روایتگص روح حصیت دواٍ و غزت ظلب اوسان است کَ زهسگی بسون غضق و حمبت و مهصاٍ اب حلارت و آ زار را دوست منی دارد. 

ین گامهيس کَ این امص داماد را رس غلل می آ ورد و موحب می صود کَ او حواسش را بیش ىگصش دیگصی کَ درابٍر همصیَ ُای س يگنی وحود دارد ایيکَ بصیخ بص ا

ورساین دست بصدارد ومصد زهسگی بضود. در این ىگصش همصیَ وس یهل ای بصای بَ زجنری کض یسن و بَ اظاغ ت واداصنت واجیاد از گشص تَ مجع کصدٍ و از ابزیگویش ُو

ص است و در ظول زهسگی بَ کو  چکرتین هباهَ ای ؿالبا زن هتسیس می کيس کَ صاکیت کصدٍ و همصیَ اش را بَ احصا دواُس گشاصت. البتَ اب ػمل بَ ایيکَ تصس در صُو

ص تواانیی پصدادت مزیان همصیَ را هسارد!! نی اىگزٍی ای بصای الکُربداری بودٍ و غصوس كبل از متاسفاهَ در مواردی هزی دیسٍ صسٍ است کَ همصیَ ُای س يگ صُو

دادٍ است کَ  ازدواج اب هلضَ ای از پیش ظصایح صسٍ ػالكَ ظصف ملابل را بَ دود خلب کصدٍ، اما بَ حمض اجنام غلس آ چنيان رفتار انُيجاری از دود وضان

                      معالبَ همصیَ س يگنی دود در کواتٍ تصین مست ظالق گصفتَ است. انگِان متام آ تش غضق و ػالكَ داماد و ذاهوادٍ اش را بَ دود رسد کصدٍ و اب

کَ ای اهسیض یس  چٌنی سوء اس تفادٍ ُایی کَ گاٍ رس از صفحَ حوادث ورشایت در می آ ورد حایک از این واكؼیت است کَ می ابیست بصای همصیَ و مزیان آ ن چاٍر

اگص چَ ػلام و اُل ادب و ُرن اتکيون بس یار  بتواهس مبيا و حمک مٌاس یب در این زمیيَ ابصس و افصاط و تفصیط ُایی را کَ در این زمیيَ وحود دارد سامان ببرض يس.

گفتَ اهس و خامؼَ را دغوت بَ ػسم خستگریی در این ابٍر منودٍ اهس، اما بَ هظص می رسس کَ بصای همار  در مضالکت همصیَ ُای س يگنی کَ ػامل فاصهل است خسن

زم الاحصایی چٌنی رسکضی ُایی کَ روز بَ روز صلک پصیضان تصی بَ دود می گرید و تبؼات آ ن متوخَ خامؼَ دواُس صس می ابیست كواهنی و ضوابط متلن و ال

متاسفاهَ حیت در ملامی کَ می ابیست ارادت و تؼِس حصف اول را بزهس و صسق و اذالص بیش از ُص زمان دیگصی رخ بامنایهس ، متيیات  هتیَ و مصوب گصدد.

وسبت بَ چاهَ زین اب اػساد ملسس و ارزصِا کَ چٌسی است در  مادی آ چنيان كسم بَ غصصَ میسان می گشارد کَ بَ راس یت اجعاب اىگزی و اتثص آ ور است. ذلا تشکص

س يسیسٍ است بصیخ از چٌنی جمالس ابب صسٍ امصی است کَ هبایس مورد ؾفلت كصار گرید و حلیلتا اگص در مسد حسنت  از این اػساد هیت ذریی هنفتَ است، پ 

پاینی بودن وضؼیت اكتصادی مصدم و اوج    لضان مکتب اسالم در این ابٍر ذکص صود.کَ مزیاین مٌعلی و مٌعبق اب اصول و آ موزٍ ُای دیین پیضوااین غظمی ا

بصای رشوع یک زهسگی سؼادمتيساهَ ُیچ  و در ذامتَ ابیس گفت کَ گریی رمس و رواج ُای حامک در خامؼَ غصویس را بصای حواانن مضلک و دصوار کصدٍ است.

 .                                                 از این هیست کَ پایَ ُای آ ن بص اساس صساكت اس توار ابصسچزی هبرت 
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 کٌٌد؟شبدتزیي هزدم دًیب چگًَِ سًدگی هی

ایی کَ صام را صاد می ای دود صاد بودن دییل آ سان است. تهنا اکیف است اکُر کييس را بض ياس یس و بیضرت اجنام دُیس. در مهَ اکُر

گویمی صادی دییل همم است اما از گيجاهسن دارمی بَ حز بصای صادی زیسنت. فلط می امع از داکرت و آ رایضگاٍ رفنت بصانمَ ریزی

                                                 ُای دود ؿافل ُستمی.آ ن در بصانمَ

 مٌسی از این موُبت، هلاط مضرتک فصاواین اب مه دارهس.صادی یک موُبت الِیی است و افصاد صاد اب هبٍص

دُس در افصاد ، اس تاد داوضگاٍ اکلیفصهیا، ىاکت مضرتیک کَ حتلیلات وضان می«سوفیا الیوبو مریسکی»، «ویک»ارش ُفتَ انمَ بَ گز 

کيس. این صفات و هلاط مضرتک صاد تضابَ دارهس را اػالم کصدٍ و راٍ دستیایب بَ این احساس مضرتک را بَ افصاد مؼصیف می

                                                                      غبارتيس از:

 بصهس.و بسین تصتیب روابط دود را پصورش دادٍ و از آ ن ذلت می افصاد صاد زمان زایدی را اب ذاهوادٍ و دوس تان دود گشراهسٍ -

                                   ُای دود، صکصگزار آ هنا ُستٌس.افصاد صاد اب رضایت اکمل از متام داص تَ -

گشران ُستٌس. -                               افصاد صاد در صف اول مکک بَ اکرگصان و ُر

                                  اهسیش ُستٌس.افصاد صاد در ُيگام تصور درابٍر آ یيسٍ دود، مثبت -

                                  کييس در حلظَ زهسگی کييس.دُيس و سؼی میافصاد صاد بوی صور زهسگی می -

                                کييس.افصاد صاد بَ صورت ُفتگی و حیت روزاهَ ورزش می -

                                 افصاد صاد معیلا بَ اُساف و آ مال زهسگی پایبٌس ُستٌس. -

ُا، اد مضرتک است اما در فِصست فوق هیامسٍ، تلس می احساسات در میان آ هناست. آ هنا اسرتسهمم آ دصی کَ در افصاد ص ىکتَ

صوهس. آ هنا مه مثل من و صام در مواهجَ اب این مضالکت احساسایت و درماهسٍ ُای دود را اب یکسیگص سِمی میُا و حیت مغحبصان

دُيس. دواهسن فِصس یت َ در حل این مضالکت از دود وضان میصوهس اما ُرن و سالح پهنان آ هنا، دوورسدی و تواین است کمی

                                  از این مسائل دییل راحت است اما معل بَ آ هنا در ظول زهسگی دصوار است.

 گویس: آ ب درای را اگص هتوان کض یس / مه بَ كسر تض يگی ابیس چض یس.اما حاکیت صادی در این بیت مضِود است کَ می

صایس در ابتسا این سوال بصایتان پیش بیایس کَ این صؼص چَ ربعی بَ صاد بودن دارد؟ ىکتَ همم ایيجاست کَ حامت كصار هیست 

صود کَ ُای کوچک اما مس متص بصای صاد صسن ابغث میمٌتظص یک اىگزٍی دییل بزرگ بصای صاد صسن ابص می بلکَ داصنت هباهَ

ُای کوچک اما دامئی بس یار موثصتص از این ُستٌس و بصای رضایت از زهسگی كعؼا این صادی در مجموع زهسگی صادتصی داص تَ ابص می

آ یيس اما افتيس و بَ هسرت پیش میُای بزرگ و صاد مهیضَ در زهسگی منیکَ مٌتظص یک اتفاق بزرگ صادکييسٍ ابص می. چون اتفاق

 ی صادتص و صادی پایسارتصی دواُمی داصت.ُای کوچک دود را صاد ىگَ دارمی، زهسگاگص اید بگریمی بَ هباهَ

آ ورد. زیصا ُای زایریت و مشُیب و غبادت کصدن، صادی بس یاری را بصای مصدم بَ ارمـان می دُس رفنت بَ ماکنحتلیلات وضان می

گویس: رد می، اس تاد داوضگاٍ استٌفو «حٌیفص آ کص» صود.زایرت و غبادت بَ ظور مس متص و مٌظم، سبب هببود حاِل رویِح افصاد می

ایی کَ صام را صاد می ای دود صاد بودن دییل آ سان است. تهنا اکفیست اکُر کييس را بض ياس یس و بیضرت اجنام دُیس. در مهَ اکُر

گویمی صادی دییل همم است اما از گيجاهسن آ ن امع از دکرت و آ رایضگاٍ رفنت بصانمَ ریزی دارمی بَ حز بصای صادی زیسنت. فلط می

                                       ای دود ؿافل ُستمی.ُدر بصانمَ

تواهیس مزیان صاد بودن صوهس. بيابصاین میُای ارادی حاصل میُا توسط فؼالیتدرصس از صادی 40دُس کَ معالؼات وضان می

ایی  40کيیس، روزاهَ دود را اب آ چنَ کَ اهتزاب می دُمی ؿریارادی کَ روزاهَ اجنام میدرصس افزایش دُیس. مهچينی بس یاری از اکُر

ای روزاهَ دود را بص حسب ػادت اجنام می 40است و  میالدی در  2006ای کَ در سال دُمی. بيابص معالؼَدرصس از اکُر

ای روزاهَ افصاد بص حسب ػادت و بسون تصممی گریی اجنام می 40اجنام صس، بیش از « دوک»داوضگاٍ  صوهس. درصس از اکُر

ای صاد ابیس بَ یک ػادت و خبضی از فؼالیتبيابصاین چ ُای روزاهَ تبسیل صوهس. مٌتظص پیش آ مسن صادی تصادیف هباص یس صام زُی

دواُیس ُص روز صادتص از دیصوز ابص یس این ُفت هیاز بَ پشیصفنت صادی داص تَ و ابیس دود را بصای صاد بودن آ بومنان کيیس. اگص می

                                                  ىکتَ را فصاموش ىکٌیس:

                               ذزییس بَ دوداتن ایدآ وری کيیس کَ زهسگی یک ابزی است!صبح کَ از دواب بصمی -

                               غعص كٍِو ای چای را در ُيگام رصف صبحاهَ دود اب اصتیاق بو بکض یس. -

                           ش کيیس.بصای صادی کصدن تال -

                                 پيج دكیلَ همصورزی کيیس. -

                   ُای روزاهَ دود را در تصور دود در كالب ابزی درآ وریس.اکر و مسوولیت -

                             اب دوس تان دود مالكات کيیس. -

                    دهبال دواس تَ دود ابص یس. در حلظات خست هزی بَ -

 شزیف فزسام             اگص صام مه مؼتلس ُستیس صادی چزی بس یار هممی است، آ ن را در اولویت زهسگی دود كصار دُیس.

 ّبی شیزیي ثزای حبفظِ خطز ًَشبثِ

ؿیشیي ٍ لٌذی ثِ حبفظِ ًَخَاًبى ّبی هتخللبى تغزیِ ٍ ػالهت ّـذاس دادًذ: هلشف سٍصاًِ ًَؿبثِ

 .صًذآػیت خذی هی

ؿَد. ّبی لٌذی دس آهشیکب اص ػَاهل اكلی ؿیَع چبلی هفشط دس آهشیکب هحؼَة هیهلشف ًَؿبثِ

ٍ چبلی هفشط  2ّبی ثذٍى کبلشی ٍ پشؿکش، ػبهل اكلی اثتال ثِ دیبثت ًَع هلشف ایي ًَؿیذًی

       دسكذ لٌذ ثِ سطین غزایی اًؼبى ّؼتٌذ. 48ّب ػبهل اكلی افضٍدُ ؿذى اػت. ایي ًَؿبثِ

ّبی ؿیشیي ؿذُ ثب ػبکشٍص یب ؿشثت هتخللبى ػالهت دس ایي هغبلؼِ دسیبفتٌذ هلشف سٍصاًِ ًَؿبثِ

رست کِ حبٍی فشٍکتَص ثبال ّؼتٌذ، ػجت کبّؾ تَاًبیی یبدگیشی ٍ حفظ اعالػبت دس هغض اػت. 

                                          سػذ.َد هیایي خغش ثِ ٍیظُ دس ػٌیي ًَخَاًی ثِ اٍج خ

ّبی ّبی ًَخَاى ًَؿبثِّبی آصهبیـگبّی دسیبفتٌذ ٍلتی ثِ هَؽهتخللبى ثب هغبلؼِ سٍی هَؽ

ّب ًتبیح ضؼیفی اسائِ لٌذی دادُ ؿذ تَاًبیی یبدگیشی ٍ حبفظِ آًْب دچبس هـکل ؿذُ ٍ دس آصهَى

                                      کشدًذ.

ثبسُ گفت: ، ػشپشػت اكلی ایي هغبلؼِ ٍ اػتبد داًـگبُ کبلیفشًیبی خٌَثی دسایي«اػکبت کبًَػکی»

ّبی لٌذی ٍ ّبی هَخَد دس ًَؿبثِّبی خبف ثِ ٍیظُ کشثَّیذساتؿکی ًیؼت کِ کشثَّیذسات

دّذ کِ بی هب ًـبى هیّؿًَذ. ػالٍُ ثش ایي یبفتِّبی گبصداس ػجت اختالل هتبثَلیؼوی هیػبیش ًَؿبثِ

ّبی لٌذی ّوچٌیي تَاًبیی ػولکشد عجیؼی هغض اًؼبى ٍ ثِ خبعش آٍسدى اعالػبت هلشف ًَؿبثِ

ّب دس ػٌیي پیؾ اص ثضسگؼبلی افضایؾ یبثذ، دچبس ضشٍسی ثِ خلَف ٍلتی کِ هلشف ایي ًَؿبثِ

                                                      کٌذ.اختالل هی

ّبی لٌذی ػالٍُ ثش آػیت ثِ حبفظِ دس ًَخَاًبى، ػجت التْبة دس ثخؾ ّیپَکبهپ هغض کِ َؿبثًِ

ؿَد. پیؾ اص ایي ًیض هتخللبى ػالهت ّـذاس هشکض کٌتشل یبدگیشی ٍ ػولکشد حبفظِ هغض اػت هی

خبكیت کٌیذ تب ضوي حزف ایي هبدُ ّبی هضش ٍ ثیاًذ تب آة سا خبیگضیي ایٌگًَِ ًَؿیذًیدادُ

 غزایی هضش، تغزیِ خَد سا ثْجَد دّیذ.

 استبد قزثبى هحودی 

 تزیي سي، چٌدسبلگی است؟هحجَة

 ؿَد.شیي ػي ثشای افشاد هحؼَة هیتػبلگی هحجَة 29دّذ، ًتبیح یک پظٍّؾ ًـبى هی

ؿْشًٍذ اًگلیؼی  1505ثب اًدبم ًظشػٌدی اص  Genius Gluten Freeهحممبى ؿشکت 

دسیبفتٌذ، ثیـتشیي تؼبهل ثب دٍػتبى هحل کبس اػت ًِ ثب دٍػتبى لذیوی هذسػِ یب دٍساى 

 کٌذ.بدی سا دس هحیظ کبس ػپشی هیداًـدَیی؛ چشاکِ فشد صهبى صی

ساى بدٍػت ّؼتٌذ کِ اغلت ایي دٍػتبى ًیض ّوک 64ّوچٌیي ثِ عَس هیبًگیي، افشاد داسای 

                                فشد دس هحل کبس ّؼتٌذ.

تشیي ػي ػٌَاى ؿذُ اػت کِ فشد خَد سا دس هیبى ػبلگی ثِ ایي دلیل هحجَة 29اهب ػي 

 ثیٌذ.ساى داًـدَیی ٍ هحل کبس هیخوغ صیبدی اص دٍػتبى لذیوی، دٍ

، دثیشػتبى، داًـگبُ دٍػت داسًذ کِ ؿبهل دٍػتبى دٍسُ کَدکی 80دس ایي ػي افشاد حذٍد 

 ؿَد.ٍ ّوکبساى هحل کبس هی

 اًجٌیز عجداهلل عجداهلل

 



 

 

علم و دانش چه میگویند؟ بزرگانِ  
 

محمذ )ص(است کزدٌ ضزر باشذ، مسايي ريسش دي کٍ کسي . 

.(دي بىجامیه) بي آوکٍ مستحق باشم مًرد کیىٍ تًسي بي امان ي شذیذ سزوًشت قزار گزفتٍ ام 

 مىتظز َیچ کس ومي شًد. خًب بًدن کافي ویست، بخت دگزگًن مي شًد ي خباثت َیچ سمان

 ( ویکًلً) شفیعي را بٍ حضًر ومي پذیزد.

 آدم خًب کسي است کٍ شُزيوذ خًبي باشذ، سیزا اگزچٍ َز فزدي مستقل بٍ حساب مي آیذ اما

 { ماکیايلي  }.  خًب بًدن ي خیز اي بستگي بٍ خیز دیگزان دارد

{ یک پیزو }.  بي سپاٌ َمیشٍ بٍ درد سز مًاجٍ میشًد پیامبز 

{ پزمًدبتزا }.  بخًرشکست ي باش داشتٍ کًچک دلي ;شً مًفق ي باش داشتٍ فزاخ دلي 

 معتقذم کٍ احتماالً بخت بز ویمي اس اعمال ي احًال ما حکم مي راوذ ي ویمٍ دیگز در کىتزيل خًد ما

 }رئً{ باقي مي ماوذ.

 هحود ثالل یَسفی
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.يگی كمل بَ دس تان میباصس  ماُيامَ غرص هوین، مٌتظص معالب ػلمی و فُص

دست ابز دارد. ماُيامَ غرص هوین، در ویصایش معالب ارسایل 

 گصفتَ صسٍ ابز پس منیگصدد.معالب 

.جبز از رس ملاهل، معالب گصفتَ صسٍ هظصیَ دود هویس يسگان آ هنا میباصس و ماُيامَ غرص هوین در كبال کسام مس ئولیت هسارد 

 هٌدال ٍ گبًدی آیٌدُ افغبًستبى
ّوبى عَسیکِ اص ًتبیح ًب هؼلَم اًتخبثبت دٍس دٍم افغبًؼتبى ٍ کـوکؾ ّبی دٍ ًبهضد هحتشم ثش ػش 

کشػی سیبػت خوَْسی افغبًؼتبى هؼلَم هیـَد، کلیِ افشاد ایي ػشصهیي کِ حتی فؼال ثِ ضذ آلبی 

ٍعي پشػت خَاٌّذ خَاًذ ٍ ؿخلیت هذًی کشصی ؿؼبس هیذٌّذ، کشصی سا ؿخق كبدق، دلؼَص ٍ 

 ٍی سا ثِ ؿخلیت ّبی هـَْس خْبًی ّوچَى گبًذی ٍ هٌذال ثِ همبیؼِ خَاٌّذ گشفت.

کشصی دس عَل هبهَسیت اؽ تَاًؼتِ اػت ثِ هَفمیت ّبی صیبدی دػتشػی حبكل ًوبیذ ٍ ػبهل 

ّبی ؿیشپَس اًذ کِ ًِ هفؼذ ثَدى دٍلت کًٌَی افغبًؼتبى کشصی ًِ ثلکِ صٍسهٌذاى ٍ غبكجبى صهیي 

 لبًَىِ ثشای ؿبى ثب هؼٌی اػت ٍ ًِ فشهبى سئیغ خوَْسی ثشایـبى لبثل لجَل!

ًیشٍی کشصی ثشای ایؼتبدگی دس کشػی اؽ ثبیذ ثب آًبى ّیلِ ًوبیذ ٍسًِ ّش کذام ؿبى ثب اػتفبدُ اص 

 هحود یًَس فبًَسػوتی ؿبى ثِ دٍلت دسد ػش ػبص هیـًَذ.                                              

 تلفبت سٌگیي ثبالی طبلجبى در ٍلسَالی پسبثٌد
تلفیَی  هل پبػَال احوذ فْین لبین لَهبًذاى اهٌیِ ٍالیت غَس هی گَیذ کِ دس ػولیبت

ٍی  سا هتحول ؿذًذ. آى ٍالیت، عبلجبى تلفبت ػٌگیي ًیشٍّبی اهٌیتی دس ٍلؼَالی پؼبثٌذ

هْوبت ًیض ثِ دػت  لشیِ، خٌگ افضاس ّب ٍ 20گفت، دس ایي ػولیبت ػالٍُ ثش تؼخیش حذٍد 

لَهبًذاى اهٌیِ غَس ثب آًکِ اص تلفبت ػٌگیي عبلجبى دس ایي  ًیشٍّبی اهٌیتی افتبدُ اػت.

                                 ثیبى ًکشد.گفت، اهب اهبس دلیك ایي تلفبت سا  ػلویبت ػخي

ثخؾ خجشی  یک هٌجغ اهٌیتی اص ٍلؼَالی پؼبثٌذ ٍالیت غَس کِ خَاػت ًبهؾ گشفتِ ًـَد ثِ

تؼخیش هٌبعك اًذ کِ لجل  ًیشٍّبی اهٌیتی ثِ ّوکبسی هشدم دس حبل "ٍثؼبیت خبم غَس گفت:

ص دٍؿٌجِ دسگیشی ّبی سٍ دس سٍ ایي هٌجغ گفت، كجح سٍ اصیي هشاکض هْن تدوغ عبلجبى ثَد.

عبلجبى ؿذت گشفت ٍ عبلجبى دس حبل سّبیی هٌبعك تحت تلشف آًبى  هیبى ًیشٍّبی اهٌیتی ٍ

کـتِ  تي عبلت 20اص ػَی ّن هٌبثغ غیش سػوی هیگَیٌذ کِ دس ایي ػولیبت ثیؾ اص  ّؼتٌذ.

همبم ّبی اهٌیتی اهب  تي ػشثبص اسدٍی هلی ًیض صخن ثشداؿتِ اػت. 4ٍ صخوی ؿذُ ٍ ّن چٌبى 

هیگَیٌذ کِ اص تلفبت عبلجبى ًیض اعالع دلیك  غَس خجش تلفبت ًیشٍّبی اهٌیتی سا سد هیکٌٌذ ٍ

 عبلجبى هؼلح دس ایي هَسد ثِ سػبًِ ّب چیضی ًگفتِ اًذ. دس دػت ًذاسًذ.

 اسوبعیل ثْزام

 آخزیي ًبهِ یک سزثبس

 :خبًِ ام ثجشیذزاؿتِ ثؼَی تبثَتن کٌیذ ٍ تفٌگن سا ثش سٍی ػیٌِ ام گ

 دیگش دم دس اًتظبس هي ًجبؽ.: هبدس

 دفبع ٍعي اص ٍ خٌگیذ خَىپؼشت تب آخشیي لغشُ  چَى ًجبؽ، هي: دیگش ًگشاى آیٌذُ پذس

 .کشد

 .هْوتش اص سػیذى ثِ ػشٍػی تَ ثَد : ثِ لَل ام ػول ًتَاًؼتن ثجخؾ چَى ٍعي ثشاینخَاّشم

ام ثشای ّویؾ اص آى تَ خَاّذ : دسػت دسع ثخَاى، ثؼذ اصیي کلیذ ّبی هَتشػبیکل ثشادسم

 .ثَد

 .اػتن، تَلذ ؿذم ثشای هشدى« ػشثبص » ػـمن: گشیِ ًکي، چَى هي یک 

 هحود عظیوی                                          
 

 هبٌّبهِ عصز ًَیي
  کمیته عصر وًیهصبحت اهتیبس:                    

گل رحمان فراز                هدیز هسئَل:  

0779435157/0795371635                        هَثبیل:  

 GulRahman_Faraz@hotmail.com             آدرس اًتزًتی:

محبًب اکبری                       سز دثیز:  

0799849009                        هَثبیل:  

  mahboob_akbari@yahoo.com            آدرس اًتزًتی:

 ، عبذالغفًر طاهریبالل یًسفی، وظیر احمذی                :ٍیزایستبراى

  ، قربان محمذی،رمضان يافی، شریف فرزام          گزٍُ ًَیسٌد گبى:

 ابراهیمی، میر احمذ ابراهیمی، رمضان ایًبی  شهیذاهلل                                       

 گل رحمان فراز                         طزاح:

 عبذاهلل عبذاهلل، اسماعیل بهرام ،محمذ عظیمی                  گشارشگزاى:

 عبذالعظیم رئًفی                         عکبس:

 وسخه 1000                           تیزاص:

چغچران، کًچه محبس سابقه، دفتر ماهىامه عصر وًیه.آدرس:

 راستی هَجـتِ رضـبی خـداست

 کس ًدیدم کِ گن شَد اس راُ راست

: شَدیه زفتِیپذ قیطز يیا اس هقبالت   

Asrenaween.monthly@gmail.com 

 سٌگبى ثبر دیگز ثِ تصزف طبلجبى در آهد
هٌغمِ ػٌگبى ٍلؼَالی پؼبثٌذ ٍالیت غَس ثؼذ اص یک ّفتِ دٍثبسُ ثِ دػت عبلجبى هؼلح هخبلف 

                                                                                دٍلت دس آهذ.

گفت، ًیشٍّبی  سػبًِ ّبغَس دس یک توبع تلفٌی ثِ  ثبؿٌذُ ٍلؼَالی پؼبثٌذ ٍالیتًَس ػلی  

دٍلت ثؼذ اص دسگیشی ثب عبلجبى اص ػٌگبى ػمت ًـیٌی کشدًذ ٍ دُ ّب تي اص عشفذاساى هال ًؼوت اهلل، 

            یکتي اص لَهبًذاًبى حبهی دٍلت، ثذػت عبلجبى کـتِ ٍ اػیش ؿذًذ.

خذی اص هؼٍَالى اهٌیتی گفت: هشدم ثِ دفبع اص دٍلت لشثبًی هیذٌّذ، اهب هؼٍَالى ایي هٌجغ ثب اًتمبد 

              اهٌیتی اهش ػمت ًـیٌی سا ثِ ًیشٍّبی اهٌیتی كبدس هیکٌٌذ.

 خضئیبت ثیـتش ایي خجش ثؼذا هٌتـش هیگشدد.

ؼئَل هیپشداصًذ گفتِ هیـَد ایٌکِ ػذُ کثیش اص هشدم هحل دػت ثِ حوبیت فشهبًذُ ّبى هؼلح غیش ه

ٍ ػلت اكلی حوبیت هشدم ػَام اص لَهبًذاى ّبی هحلی، حوکشاًی ایـبى دس هٌغمِ ٍ ضؼف هشدم 

 هحل هیجبؿذ.

 ًظش هؼٍَالى اهٌیتی سا دس صهیٌِ داؿتِ ثبؿین اهب هَفك ًـذین. خَاػتن

 عبدالعظیم رئوفی
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HOW JACK WENT TO 
SEEK HIS FORTUNE?! 
ONCE ON A TIME there was a boy named Jack, and one morning 

he started to go and seek his fortune. 

He hadn’t gone very far before he met a cat. 

“Where are you going, Jack?” said the cat. 

“I am going to seek my fortune.” 

“May I go with you?” 

“Yes,” said Jack, “the more the merrier.” 

So on they went, jiggelty-jolt, jiggelty-jolt. 

They went a little further and they met a dog. 

“Where are you going, Jack?” said the dog. 

“I am going to seek my fortune.” 

“May I go with you?” 

“Yes,” said Jack, “the more the merrier.” 

So on they went, jiggelty-jolt, jiggelty-jolt. They went a 

little further and they met a goat. 

“Where are you going, Jack?” said the goat. 

“I am going to seek my fortune.” 

“May I go with you?” 

“Yes,” said Jack, “the more the merrier.” 

So on they went, jiggelty-jolt, jiggelty-jolt. 

They went a little further and they met a bull. 

“Where are you going, Jack?” said the bull. 

“I am going to seek my fortune.” 

“May I go with you?” 

“Yes,” said Jack, “the more the merrier.” 

So on they went, jiggelty-jolt, jiggelty-jolt. 

They went a little further and they met a rooster. 

“Where are you going, Jack?” said the rooster. 

“I am going to seek my fortune.” 

“May I go with you?” 

“Yes,” said Jack, “the more the merrier.” 

So on they went, jiggelty-jolt, jiggelty-jolt.. 

Well, they went on till it was about dark, and they began to think of some place 

where they could spend the night. About this time they came in sight of a house, 

and Jack told 

them to keep still while he went up and looked in through the  window. And there 

were some robbers counting over their money. Then Jack went back and told them 

to wait till he gave the word, and then to make all the noise they could. 

By: Gul Rahman Faraz  
 

What a DICTIONARY 
WILL TELL YOU?!! 

1. A good dictionary can help you learn new words more easily. A good 

dictionary has definitions that are easy for you to understand. One good 

dictionary is Oxford and Longman Dictionaries. 

 

2. Start writing down words that are new to you. Look up their meanings in the 

dictionary and write down what these words mean. Pay special attention to 

words you see in your textbooks and in professional journal articles in your 

field. You can keep your list of new words in a notebook, in the computer, or 

on a set of index cards. Keep this list in one place. Use this list to look up these 

words when you see them again. 

 

3. When you read the dictionary, PAY ATTENTION: 

 

o Don't stop reading after the first few words of the definition—read the whole 

definition. 

o Some dictionaries will give you examples of how you can use new words. 

Make sure you read these examples. They can help you understand how you 

can use the new word. 

o Also, be careful. Many words have more than one meaning. The same word can 

mean different things in different sentences! The dictionary will list the 

different definitions of each word. When you look up a word, make sure you 

find the definition that makes sense in the sentence or paragraph you are 

reading.  

 
 

4. When you think you understand what a word means, then write a sentence 

using that new word. Ask someone who has good English skills to read the 

sentences you wrote to see if you have used these words correctly. You can ask 

a friend or a teacher for help. You can also make an appointment with an 

English tutor at English Works! for help. 
 

5. English Works! has some vocabulary books for students who want to improve 

their vocabulary. Some of these books are easy and some of them are hard. 

These books include exercises to help you remember new words. Ask English 

Works! staff to help you find a book that is right for you. You may be able to 

buy some of these books somewhere else for your own use. Or you might be 

able to copy a few exercises from English Works! books. 

 
By: Gul Rahman Faraz 

 

 


