به نام خداوند مهربان

سخنی حکمت آمیز از نهج البالغه
حكمت  -83ارزش ها و آداب معاشرت با مردم (اخالقى ،اجتماعي ،تربیتى)
س ان [علیه السالم] َیا بُنَي احْ فَ ْظ عَناى أ َ ْربَعا ً َو أ َ ْر َبعا ً َِل َی ُ
ض ُّركَ َما عَما ْلتَ َمعَ ُهن اإن أ َ ْغنَى ا ْل اغنَى ا ْلعَ ْق ُل َو
َو قَا َل [علیه السالم] اِل ْبنا اه ا ْل َح َ
ق فَ اإنه ُ ی ُ ارید ُ أَنْ یَ ْنفَعَكَ َفیَضُركَ
ش ا ْل َو ْح َ
أ َ ْكبَ َر ا ْلفَ ْق ار ا ْل ُح ْم ُ
ق یَا بُنَي إایاكَ َو ُم َ
ب ُح ْ
ب َو أَك َْر َم ا ْل َح َ
س ا
ش اة ا ْلع ُ ْج ُ
ق َو أ َ ْو َح َ
صادَقَةَ ْاْلَحْ َم ا
س ُن ا ْل ُخل ُ ا
ب
صادَقَةَ ا ْلبَخا ی ال فَ اإنه ُ یَ ْقعُد ُ َ
ع ْنكَ أَحْ َو َ
اج ار فَ اإنه ُ یَبایعُكَ باالتافا اه َو إایاكَ َو ُم َ
ج َما تَكُو ُن إالَ ْی اه َو إایاكَ َو ُم َ
َو إایاكَ َو ُم َ
صادَقَةَ ا ْلكَذا ا
صادَقَةَ ا ْلفَ ا
یب.
علَ ْیكَ ا ْلبَعایدَ َو یُبَ اعد ُ َ
ب َ
علَ ْیكَ ا ْلقَ ار َ
ب یُقَ ار ُ
فَ اإنه ُ كَالس َرا ا
به فرزندش امام حسن [عليه السالم] فرمود  :پسرم ! چهار چيز از من يادگير (در خوبى ها )  ،و چهار چيز به خاطر بسپار
(هشدارها) ،كه تا به آن ها عمل مى كنى زيان نبيني:
الف ـ خوبى ها
1ـ همانا ارزشمند ترين بى نيازى عقل است  2 .ـ و بزرگ ترين فقر بى خردى است  3 .ـ و ترسناك ترين تنهايى خود پسندى
است  4 .ـ و گرامى ترين ارزش خانوادگى  ،اخالق نيكوست.
ب ـ هشدار ها
1ـ پسرم ! از دوستى با احمق بپرهيز  ،چرا كه مى خواهد به تو نفعى رساند اما دچار زيانت مى كند.
 -2از دوستی با بخيل بپرهيز ،زيرا آنچه را که سخت به ان نياز داری از تو دريغ می دارد.
 -3از دوستی با بدکار بپرهيز ،که با اندک بهايی تو را می فروشد.
4ـ و از دوستى با دروغگو بپرهيز كه به سراب ماند :دور را به تو نزديك  ،و نزديك را دور مى نماياند.

نکته اجتماعی  -اخالقی

******************************************************************************************************
نکته ادبی

خداوندا  ...مرا به بزرگی چيزهايی که داده ای آگاه و راضی کن!
تا کوچکی چيزهايی که ندارم آرامشم را برهم نريزد ...
دکتر شريعتی
****************************************************
ايمان دارم که قشنگترين عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش است تا وقتی پشتت به خدا گرم است تمام هراسهای دنيا خنده دار
است.
******************************************************
در سـن هـشـتـاد و سـه سـالگی از " فـرانک لـويـد رايـت" مـعـمـار بـزرگ و نـامـدار پـرسـيـدنـد :
از مـيـان کـارهـای بـزرگـی که انـجـام داده ايـد ؛ کـدام را بـيـشـتـر می پـسـنـديـد ؟
کـه او پـاسـخ می دهـد  :کـار بـعـدی را ....
**********************************************************
کفش کودکی را دريا برد/کودک روی ساحل نوشت دريای دزد...
آن طرف تر مردی که صيد خوبی داشت روی ماسه ها نوشت:دريای سخاوتمند...

جوانی غرق شد/مادرش نوشت:دريای قاتل...
پيرمردی مرواريدی صيد کرد نوشت:دريای بخشنده...
موجی نوشته ها را شست
دريا آرام گفت:به قضاوت ديگران اعتنا نکن اگر ميخواهی دريا باشی بر آنچه گذشت..آنچه شکست..آنچه نشد..حسرت نخور!!!
زندگی اگر آسان بود با گريه آغاز نميشد.
دکتر علی شريعتی
*************************************************************
در شگفتم که سالم آغاز هر ديداری ست..ولی در نماز پايان است شايد اين بدين معناست که پايان نماز آغاز ديدار است...
دکتر علی شريعتی
***************************************************************
الهی! گفتی کريمم؛ اميد برآن تمام است .که چون ک ََرم تو در ميان است ،نا اميدی حرام است.
الهی! دانايی ده که از راه نيفتيم و بينايی ده تا در چاه نيفتيم .دست گير که دستاويزی نداريم ،بپذير که پای گريزی نداريم .
خواجه عبداله انصاری
*********************************************************************************************************
نکته سالمتی -پزشکی
چند توصیه بهداشتی برای بهبود سالمت چشمها

در شرايطی که دنيای ما بيش از پيش به سوی ديجيتالی شدن پيش میرود يکی از مهمترين موضوعات مورد بحث از سوی
پزشکان و کارشناسان بهداشت عمومی ،اهميت حفاظت و مراقبت از چشمها است.
سايت تخصصی ماشايبل در مقاله جديدی چند توصيه مهم و کاربردی را برای محافظت بهتر از چشمها و
بهبود سالمت اين عضو حياتی و در عين حال حساس ،ارائه کرده است.در اين مقاله تاکيد شده است که برای
تقويت بينايی بايد همواره از مواد غذايی مناسب و حاوی ويتامينهای مختلف به ويژه ويتامين آ استفاده کنيد.
اين ويتامين در منابع گياهی به صورت پيش ويتامين به شکل انواع کاروتنها به ويژه بتاکاروتن و در منابع
حيوانی به شکل «رتينول فعال» يافت میشود.بهترين منابع حيوانی اين ويتامين شامل جگر ،قلوه ،زرده تخم
مرغ ،شير پرچرب ،کره ،روغن کبد ماهی و ماهیهای کوچک کيلکا هستند .همچنين بهترين منابع گياهی
ويتامين آ شامل سبزیهايی با برگ سبز تيره مانند اسفناج ،کاهو ،سبزیهای زرد مثل هويج و کدو حلوايی،
ميوههای زرد و نارنجی نظير زردآلو ،خرمالو ،نارنگی و طالبی ،موز ،خربزه وانواع مرکبات هستند.
به گفته کارشناسان ،عالوه بر توصيههای تغذيهای خواب و استراحت کافی نيز در مراقبت از چشمها بسيار

موثر است.چشمپزشکان همچنين تاکيد می کنند چشمها را از تماس زياد با اشعه ماوراء بنفش با استفاده از
عينکهای استاندارد و مناسب محافظت کنيد .در فضايی با نور کافی و مناسب کار کنيد .نور کم يا خيره کننده
باعث میشود که چشم با دشواری بيشتری کار کرده و در نتيجه فشار بيشتری به آن وارد شود .در اين حالت
چشم زودتر و بيشتر خسته میشود .نور خوب نوری است که دارای روشنايی کافی بوده ،خيره کننده نباشد و
بطور يکسان در فضا پخش شود.همچنين هنگام مطالعه از يک منبع نور کافی استفاده کنيد .افرادی که در
رختخواب به حالت نيمه نشسته و يا خوابيده و در حالی که کتاب را مقابل چشم گرفتهاند ،مطالعه میکنند،
میبايست نور الزم جهت مطالعه را طوری تنظيم نمايند که نور از باالی تخت و يا از چراغ کنار تخت که
کمی عقبتر از آن قرار گرفته است به کتاب بتابد .هيچگاه نور نبايد بطور مستقيم و از روبرو به چشم بتابد.
همچنين پس از مطالعه مداوم مثال حدود يک ساعت و نيم ،مدتی چشمان خود را بسته و يا به ديوار سفيد و
اشياء دور نگاه کنيد و يا چشمان خود را برای مدت کوتاهی به فعاليت ديگری مشغول کنيد تا خستگی آن رفع
شود .اين توصيه برای رانندگان اتومبيل نيز مفيد است.در ادامه اين مقاله آمده است :از آنجايی که چشمها به
آسانی آلوده میشوند بايد اطراف چشم و پلکها را به دفعات شسته و با حوله نرم خشک کنيد .همچنين اگر هر
گونه جسم خارجی وارد چشم يا داخل پلک شد بايد با گوشه يک دستمال تميز و با احتياط فراوان آن را بيرون
آوريد .در اين حالت از ماليدن چشم خودداری کنيد .عالوه بر اين ،چشم طبيعی و سالم احتياج به درمان ندارد
لذا از به کار بردن هر گونه دارو و يا محلولهای شستشوی چشم بدون دستور پزشک خودداری کنيد.
منبع :مرکز اطالعات فنی ایران

