به نام خداوند جان و خرد

حكمت  011نهج البالغه
دَح ُه َق ْوم فِى َو ْج ِه ِه َف َقال َ اللَّ ُهم
إِ َّن َك أَ ْعلَ ُم ِبى مِنْ َن ْفسِ ى َو أَ َنا أَ ْعلَ ُم ِب َن ْفسِ ى ِم ْن ُه ْم َو َقال َ [عليه السالم] َو َم َ
اج َع ْل َنا َخ ْيراً ِم َّما َي ُظ ُّنونَ َو ْ
اغف ِْر لَ َنا َما َل
َ .ي ْعلَ ُمونَ اللَّ ُه َّم ْ
و درود خدا بر او آنگاه كه گروهى او را ستايش كردند فرمود:
بار خدايا ،تو مرا از خودم بهتر می شناسی ،و من خود را بيشتر از آنان می شناسم ،خدايا مرا از آنچه
اينان می دانند نيکوتر قرار ده ،و آنچه را نمی دانند بيامرز.
مسابقه قرآنی:
 -0سورهای که به «مالئکه» منسوب است چه نام دارد؟
الف) الرحمن

ب) السجده

ج) الضحی

د) الفاطر

 -2در کدام سوره قرآن راجع به «آفرينش انسان» سخن به ميان آمده است؟
الف) نور آيه 4

ب) حجر آيه 22

ج) مومنون آيه 001

د) آل عمران آيه 34

ادبی

ُور َم َواضِ َع َها َو اَ ْلجُو ُد ي ُْخ ِرجُ َها مِنْ ِج َه ِت َها (عدالت ،هر چيز
ضعُ اَ ْْلُم َ
اميرالمؤمنين (ع) می فرمايد :اَ ْل َع ْد ُل َي َ
را به جاى خود مى نهد و بخشندگى آن را از جاى خود بيرون مى نهد ).پس عدل ،نفعش برای همه است
ضلُ ُه َما (پس ،عدالت از بخشندگى
و جود و بخشش ،نفعش برای گروه خاصی استَ .ف ْال َع ْد ُل أَ ْش َرفُ ُه َما َو أَ ْف َ
شريف تر و افضل تر است).
اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند  ،بهتر که سخن گوئي و خاموشت کنند .سقراط
آدمي ساخته ي افكار خويش است  ،فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است.
موريس مترلينگ
مياساي از آموختن يك زمان
به دانش ميفكن دل اندر گمان

فردوسي

كسي كه واعظي دروني نداشته باد  ،موعظه هاي مردم سودي به او نمي رساند.
چاپلوسي هم گوينده و هم شنونده را فاسد مي كند.

ديل كارنگي

هركه دل به دنيا بندد  ،به سه خصلت دل بسته است:
 -1اندوهي كه پايان ندارد
 -2آرزويي كه بدست نيايد
 -3اميدي كه به آن نرسد

امام صادق (ع)

آنكه می تواند ،انجام می دهد ،آنكه نمی تواند انتقاد می كند( .جرج برنارد شاو)

امام محمد باقر (ع)

تنها فکر خوب داشتن کافی نيست ،اصل اين است که آن را خوب به کار بريم.
اگر تو به کارهای خود قضاوت کنی ،احتياج به قضاوت ديگران نخواهی داشت.

رنه دکارت
اسحاق نيوتون

سالمتی  -پزشکی

کربوهيدرات بخوريم يا نخوريم؟
کربوهيدراتها يکی از اجزای اصلی رژيم غذايی ما هستند ،اما برخی از رژيمهای غذايی
کربوهيدراتها را عامل اصلی چاقی ،ديابت و ساير مشکالت بهداشتی میشمارند.کربوهيدراتها يکی از
پنج جزء اصلی رژيم غذايی به عالوه چربیها ،پروتئينها ،ويتامينها و مواد معدنی هستند.
چقدر کربوهيدرات بخوريم
توصيه میشود که افراد سالم بزرگسال ميزان مصرف کربوهيدرات را به ميزان  54تا  54درصد
کالری روزانه خود محدود کنند .برای تعيين ميزان کربوهيدرات موردنياز ابتدا ميزان کل کالری
موردنيازتان در روز را مشخص کنيد و برای به دست آوردن حداقل ميزان کربوهيدرات الزم آن را در
 5454و برای حداکثر ميزان کربوهيدرات در  5455ضرب کنيد .سپس هر يک از اعداد بهدستآمده را
بر  5تقسيم کنيد( .هر گرم کربوهيدرات  5کالری دارد).بنابراين مثالً اگر شما روزانه  1555کالری
مصرف میکنيد ،میتوانيد بين  185تا  255گرم کربوهيدرات در روز بخوريد.

کربوهيدراتهای باکيفيت و بیکيفيت
قندها ،نشاستهها و فيبرها همگی از کربوهيدرات تشکيل شدهاند .بدن کربوهيدراتها را به انرژی
موردنياز برای مغز ،سيستم عصبی و عضالت تبديل میکند .درواقع کربوهيدراتها منابع اصلی بدن
برای تأمين انرژی الزم برای فعاليتهای بدنی و ذهنی هستند.کربوهيدراتها در غذاهايی با اساس گياهی
و ترکيبات لبنی نيز يافت میشوند .انواع فرآوری نشده آنها سالمترين اشکال اين ترکيبات هستند .غالت
کامل ،ميوهها و سبزیها تازه و ساير حبوبات (نظير لوبيا و نخودفرنگی خشکشده) حاوی
کربوهيدراتهای فرآوری نشده هستند .آنها همچنين سرشار از ويتامينها ،مواد معدنی ،فيبر و مواد
مغذی گياهی هستند که ما را سالم نگه داشته و با بيماریها مقابله میکنند.
فيبرها خصوصا ً می توانند به تثبيت قند خون ،کاهش کلسترول ،بهبود عملکرد روده ،کنترل گرسنگی و
سيری و کاهش وزن کمک کنند.در مقابل کربوهيدرات فرآوری شده به علت حذف فيبر از آنها و اضافه
کردن روغن و نمک برای طعم دهی بهتر ،ارزش غذايی کمی دارند .نمونههايی ازايندست شامل نان
سفيد و ماکارونی ساختهشده از غالت تصفيهشده و فاقد سبوس ،نوشيدنیهای شيرين شده با قندهای
مصنوعی ،چيپسها ،دونات و شيرينیها هستند.نوشيدنیهای شيرين میتوانند سبب افزايش قند خون به
حداکثر ميزان خود شوند و با افزايش وزن و خطر فزاينده بيماریهای قلبی ،سکته مغزی و ديابت
بيجامند.يک مسئله اصلی درباره کربوهيدراتها اين است که در صورت مصرف زياد میتوانند به
مشکالت بهداشتی منجر شوند .کربوهيدراتهای اضافی که بيشتر از نياز بدن شما مصرف شدهاند ،به
صورت چربی ذخيره میشوند و میتوانند موجب افزايش وزن و افزايش ميزان تریگليسيريد خون
شوند.برای افراد ديابتی که با مصرف قندهای فرآوری شده مشکل دارند ،خوردن مقادير زياد
کربوهيدرات در يک وعده منجر به افزايش حداکثری قند خون میشود و درنتيجه کنترل ديابت در آنها
را مشکل میکند.
چه کربوهيدراتی را انتخاب کنيم
مهم اين است کربوهيدراتها را از طيف متنوعی از منابع غذايی نظير ميوهها ،سبزیها ،غالت کامل،
ماست يا شير دريافت کنيم يا انواع مختلفی از ويتامينها و مواد معدنی موردنياز برای سالمتی خود را
تأمين کنيم .افراد بزرگسال سالم نياز دارند که حداقل  135گرم کربوهيدرات در روز برای تأمين
انرژی و نيازهای سوخت و سازی خود مصرف کنند .اما بايد توجه داشته باشيد که از اين حد نگذريد و
به دستورالعملهای راهنما در اين زمينه مراجعه کنيد.
مطابق جدول زير برخی مواد غذايی را با گزينههای مناسب جايگزين کنيد تا کربوهيدراتها باکيفيتتری
را مصرف کنيد:

نخوريد
کلوچه مافين
ماکارونی
فراوریشده

بخوريد
نان جو
کدوسبز
خردشده

نوشابه گازدار آب ميوه طبيعی
کراکر گندم
چوبشور
کامل
ميوه
شيرينی
نان گندم
کلوچه
سبوسدار
سيبزمينی
سيبزمينی
شيرين
سرخکرده
چيپس ذرت يا چيپس ميوه
سيبزمينی
برنج سفيد يا برنج قهوهای
زرد

