بسمه تعالی

سخنی حکمت آموز از نهج البالغه
موضوع :ضرورت عمل گرايى (اخالقى  ،اجتماعى)

وَ قَالَ [عليه السالم] مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
و درود خدا بر او  ،فرمود  :كسى كه كردارش او را به جايى نرساند  ،افتخارات خاندانش او را به جايى نخواهد رسانيد.
**********************************************************************

نکته مذهبی  -اخالقی
چرايی مهربانی

همه چشم اندازها وقتی زيباست
که نمره ی عينک مهربانی شما  02باشد
**********************************************************************************

فرازی بر نهج البالغه -خطبه 801

و من خطبة له (ع)
كُلُّ شَیْءٍ خَاشِعٌ لَهُ وَ كُلُّ شَیْءٍ قَائِمٌ بِهِ ،غِنَى كُلِّ فَقِيرٍ ،وَ عِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ ،وَ قُوَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ ،وَ مَفْزَعُ كُلِّ مَلْهُوفٍ ،مَنْ تَکَلَّمَ سَمِعَ نُطْقَهُ ،وَ مَنْ
سَکَتَ عَلِمَ سِرَّهُ ،وَ مَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ ،وَ مَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مُنْقَلَبُهُ....

خطبه اى از آن حضرت (ع(
همه چيز در برابر او خاشع است و همه چيز به وجود او قائم است  .بى نياز كننده هر بينوايى است و عزيز كننده هر ذليلى است و نيرودهنده هر
ناتوانى است و پناه دهنده هر بى پناهى است  .هر كه سخنى بر زبان آرد ،آواز او بشنود و هر كه خاموشى گزيند ،راز دل او بداند .هر كه زنده
باشد ،روزيش با اوست و هر كه بميرد ،بازگشتش به اوست  .چشمها تو را نديده اند كه از تو خبر باز دهند و تو موجود بوده اى پيش از همه
وصف كنندگانى كه آفريده اى.
آفريدگان را به سبب ترس از تنهايى نيافريده اى و براى جلب منفعتى به كار و انداشته اى  .كسى را كه طلب كنى بر تو پيشى نگيرد و هر كه

را بگيرى از تو وا نرهد.آنکه نافرمانى تو كند ،از قدرت تو نمى كاهد و آنکه فرمان تو برد ،بر ملك تو نمى افزايد .آنکه به قضاى تو خشنود
نباشد ،نتواند كه فرمان تو لغو كند .و آنکه از فرمان تو روى گرداند از تو بى نياز نتواند بود .هر رازى در نزد تو آشکار است و هر نهانى در نزد
تو پيدا.
تو ابدى هستى و بى انتها ،پايان هر چيزى به توست  .پس  ،از تو گريختن نتوان .تويى ميعاد همگان  .پس  ،جز به تو از تو رهايى نيست  .زمام
هر جنبنده اى به دست توست و به سوى توست بازگشت هر آفريده.
منزّهى تو .چه بزرگ است آنچه از آفرينش تو مى بينم و چه حقير است عظمت آن در برابر قدرت تو .چه شکوهمند است آنچه از ملکوت تو
مى بينم  .و چه ناچيز است آنچه مى بينم از سلطنت تو در برابر آنچه نمى بينم  .نعمتهاى تو در دنيا چه فراوان است و در برابر نعمتهاى تو در
آخرت  ،چه اندك.

*********************************************************************************

نکته سالمتی -پزشکی

مهارتهای كمك كننده تسکين سر درد
اكثر سر دردها ،علت جدی ندارند و فقط ناشی از فشار زندگی روزمره هستند .برای تسکين سردرد ،در بين كار روزانه استراحتی كرده و از
هوای آزاد تنفس كنيد .عضالت شانه و گردن را ماساژ دهيد .اگر اين اقدامات مفيد واقع نشد ،در اتاقی آرام ،خنك و تاريك استراحت كنيد
و مقدار مجاز توصيه شده يکی از داروهای مسکن را مصرف كنيد .مصرف داروهای مسکن يکی از راههای موثر برای برطرف كردن سر درد
است .اما بايد از مصرف مقادير بيشتر از حد مجاز و توصيه شده پرهيز كنيد.

هشدار:
در صورتی كه سر درد شديد با هر يك از عاليم زير همراه باشد ،فورا به اورژانس مراجعه نماييد:
* بثورات پوستی مسطح به رنگ قرمز تيره كه با فشار دادن محو نميشوند (.بايد بررسی كنيد كه آيا با فشار دادن شيشه ای شفاف اين لکه ها
ديگر ديده نمی شوند و محو ميگردند يا خير ).اگر بثورات پوستی را بعد از فشار دادن از پشت شيشه ببينيد ،احتمال دارد كه بيماريهايی از قبيل
مننژيت ايجاد شده باشد.
* خواب آلودگی يا منگی
*ضعف در يك اندام (دست يا پا)
* تاری ديد
*از دست رفتن هوشياری
كاهش دفعات حمله ميگرن
عوامل زيادی باعث تشديد ميگرن می شوند .الزم است كه شما خودتان عواملی را كه بر شخص شما موثر است مشخص كنيد .يادداشت
برداری روزانه از حمالت ميگرن برای چند هفته ،ميتواند برای تشخيص عوامل تا حد امکان دوری كرد .شايد اقدامات زير در كاهش دفعات
حمالت ميگرن به شما كند:
 -8غذاهای محرك را حذف كنيد.
يکی از عوامل شايع سردرد ،رژيم غذايی نامناسب است .اولين و شايد بتوان گفت مهم ترين گامی كه شما می توانيد برداريد اين است كه
غذاهای محرك نامناسب را حذف كنيد .اين غذاها شامل خوراكی هايی می شود كه حاوی مقدار زيادی مواد نگهدارنده و موادشيميايی
هستند ،به خصوص فست فودها.
به مدت چند هفته موادی مثل شکالت ،كافئين ،گوشت های نمك سود شده ،مغزها و بستنی را از رژيم غذايی خود حذف كنيد.

 -2مراقب كمبود آب بدن خود باشيد
يکی ديگر از عوامل شايع سردرد ،كمبود آب بدن است .مطالعات نشان می دهد كه بيشتر آمريکايی ها دچار كمبود آب بدن هستند ولی اين
موضوع را نمی دانند! توصيه می شود روزی حداقل  1ليوان آب بخوريد و در تابستان كه تعريق بدن شما زياد است اين ميزان را بيشتر كنيد.
 -3استرس خود را كم كنيد
سردردهای ناشی از استرس عوامل مختلفی دارد ،مثل تغيير شغل ،اسباب كشی به محل جديد ،قهر كردن با دوستان و يا مرگ عزيزان.
شما بايد تکنيك های كاهش استرس را ياد بگيريد .اگر زندگی پرمشغله ای داريد دست به برنامه ريزی بزنيد و خود را برای پيشامدهای
مختلف آماده كنيد.
هر از گاهی به خودتان استراحت بدهيد .حتی يکی دو روز استراحت هم می تواند بسيار مفيد باشد .اگر استرس زيادی احساس می كنيد با
پزشك خودتان مشورت نمائيد.
 -4به طور منظم بخوابيد
خواب نامنظم می تواند به سردرد منجر شود .اعتدال را رعايت كنيد.

كارشناسان توصيه می كنند هر شب  6تا  1ساعت بخوابيد تا بدن شما بتواند به بهترين نحو وظايف خود را انجام دهد.
در ضمن بهتر است بين ساعت  80شب تا  3صبح بخوابيد .در اين فاصله زمانی متابوليسم خواب آسان تر صورت می گيرد.
 -5ورزش منظم را از ياد نبريد
با ورزش كافی احساس بهتری به شما دست می دهد .در اثر انجام تمرينات ورزشی ماده ای در بدن توليد می شود كه درد را از بين می برد و
در ضمن شما در طول روز انرژی بيشتری خواهيد داشت.
هنگام برنامه ريزی ،توانايی بدن خود را در نظر بگيريد .افراط در انجام تمرينات ورزشی استرس و در نتيجه سردرد شما را تشديد می كند.
 -6وضعيت سردرد خود را چك كنيد
اگر فعاليت های روزانه و زمان سردردهای خود را بر روی كاغذ بياوريد بهتر می توانيد علت مشکل خود را پيدا كنيد .ساعاتی از روز را كه
دچار سردرد می شويد بنويسيد و به اين سؤال ها نيز پاسخ دهيد:
 -8امروز چه غذاهايی خورده ام؟
 -2امروز از چه نوشيدنی هايی استفاده كرده ام؟
 -3آيا خواب كافی داشته ام؟
 -4امروز چه فعاليت هايی انجام داده ام؟
اگر علی غم استفاده از درمان های طبيعی ،سردرد شما همچنان ادامه داشت با پزشك مشورت كنيد .گاهی -البته به ندرت -سردرد نشانه يك
بيماری جدی تر است ولی به احتمال قوی با به كار بستن توصيه های فوق از دست سردرد رها خواهيد شد.

منابع:
مركز اطالعات فنی ايران
كتاب سالمت خانواده

