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در همین صفحه می خوانید

دربارۀ حافظ

درشمارۀ بعد بخوانید

خانهزندگی

بیست مهر ماه هر سال را به احترام شاعر نام آشنای ایرانی ،حافظ نام گذاری کردهاند .احتماال شما هم از ما انتظار دارید
که برایتان از حافظ ،فالهایش و درآمیختگی شدید ای شاعر با فرهنگ و رسوم ایرانیها حرف بزنیم .خب راستش ما هم
میخواهیمهمینکارراانجامدهیم،پروندهایدرموردهمهآنچهباید ازحافظبدانیم.

تاهمینچندسالپیشرسمبودکهحتماخانوادهدختربررویجهیزیهدخترشانیکچرخخیاطیهمقرارمیدادند.چرا؟
چون اکثر دختر خانمها سعی میکردند حرفه خیاطی را به خوبی یاد بگیرند .شاید این روزها ،چنین رسمی کمتر در جامعه
دیدهشودولیبازهمتقاضابرایخریدچرخخیاطیدربازاردیدهمیشود.

خرید چرخ خیاطی
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فوت وفن

دیدگاه

محبوبه امیری مقدم

حجتاالسالم والمسلمین رفیعی

گرفتن آبلیموبا دست :اگر به هر دلیلی
به دستگاه آبلیموگیری دسترسی ندارید،
آب لیمو را با دست بگیرید .برای
میتوانید ِ
این منظور فقط کافی است میوه را یک تا دو
دقیقهدرونمایکروفرقراردهیدتاگرمشود،
سپسآنراازوسطدونیمکردهوفشاردهید
تاتمامیآبآنبهطورکاملگرفتهشود.
جـــمـــعکـــردن خــــرد ه
شیشهها  :جمعکر د ن تــکــههــا ی
شیشههای شکستهشده کمی خطرناک
است ،اما میتوانید این کار را آسان کنید.
برای این امر فقط کافی است یک تکه نان
تست را برداشته و روی جایی که شیشهها
ریختهاند ،بگذارید و بــرداریــد .بهدلیل
بافتی که نان دارد ،ریزترین خرده شیشهها
هم به آن میچسبد و از زمین بلند میشود.
ثابتنگهداشتنقاشقدرکنارقابلمه:اگر
ثابتنگهداشتن قاشق درکــنــار قابلمه
درحین آشپزی برایتان یک معضل شده،
توصیه میکنیم یک کش پالستیکی را
انتهای دستۀ قاشق بپیچانید ،تا وقتی آن را
به بدنۀ ظرف تکیه میدهید ،در جای خود
بایستدودرونغذالیزنخورد.
جداکردندانههایباللازآن:برای اینکه
بتوانید بالل را بهصورت عمودی در جای
خود ثابت کرده و دانههای آن را جدا کنید،
کافی است آن را در قسمت وسط یک قالب
فلزی کیک بگذارید و با چاقوی تیز از باال به
پایینبرشدهید.بهاینترتیبهمهذرتها
درون ظرف میریزد و به اطراف هم پراکنده
نمیشود.
اندازهگیری دقیق مواد خوراکی :برای
اینکه اندازه دقیقی از انواع آردها یا پودرها
برای استفاده در آشپزی داشته باشید،
میتوانید یک چسب کاغذی در باالی
ظرف آن بچسبانید و پس از برداشتن مقدار
الزم ،قاشق را با کمک این چسب ،سرخالی
کنید.

دیوان حافظ بیشتر از هر دیوان شعری در ایران چاپ و تکثیر شده است.
بیشاز 1700نسخۀ خطی از این دیوان وجود دارد و هر سال دهها هزار
نسخه از این کتاب چاپ میشود ،آن هم با صدها مدل مختلف .حاال
چرا دارم این حرفها را میزنم؟ چون هر کدام از این نسخهها در تعداد
غزلها و برخی کلمات آن با هم اختالف دارند .مثال ممکن است در یک
چاپ شما مصراع معروفی را اینطور ببینید« :کشتینشستگانیم ای باده
شرطه برخیز» و در نسخۀ دیگر بهجای «نشستگان» با کلمۀ «شکستگان»
مواجه شوید .همین تفاوتها و کم و زیادها باعث میشود خرید یک نسخۀ
تصحیحشده و درست برای فهم بهتر حافظ واجب شود.
علت این اختالفها چیست؟
دلیل این اختالفها این است که دیوان حافظ بعداز وفات او جمعآوری
شده است .خب طبیعی است که وقتی خود شاعر بر جمعآوری دیوانش
نظارت نداشته باشد ،اختالف در آن به وجود بیاید؛ مثال یک گردآورنده
از فهم یک کلمه در شعر عاجز بوده و آن را تغییر داده است؛ یا یک شعر از
شاعر دیگری را برای اینکه دیده شود در دیوان حافظ گذاشته است .بعدها
استادان ادبیات و شاعران بزرگ ،دیوا نهای قدیمی و کمغلط را مقابل
خودشان قرار داده و با بررسی آنها سعی کردهاند آن اشعاری که در اکثر
نسخههای قدیمی آمده ،انتخاب و صحیحترین نسخه را گردآوری کنند .بر
همین اساس معتبرترین دیوانهای حافظ عبارتند از:
دیوان حافظ قزوینی-غنی :این دیوان اولین تصحیح علمی از اشعار
حافظ است که 76ســال قبل توسط عالمه قزوینی و دکتر قاسم غنی
گردآوری شده است .نویسندگان این دیوان 18نسخۀ قدیمی از دیوان
حافظ را مقابل خود گذاشتهاند و به تصحیح آن پرداختهاند .د ربین
تصحیحهایی که به این روش گــردآوری شد هاند« ،دیــوان خانلری» که
توسط دکتر پرویز ناتلخانلری با بررسی 14نسخه تصحیح شده است ،و
«دیــوان نیساری» که توسط دکتر سلیم نیساری با بررسی 51نسخۀ
قدیمی تهیه شده است ،از معتبرترین تصحیحهای دیوان حافظ به شمار
میروند.
دیوان حافظ سایه :این دیوان به تالش هوشنگ ابتهاج تهیه شده
است .در تهیۀ این دیوان ،ابتهاج عالو هبر بررسی نسخ قدیمی ،از طبع
شاعرانۀ خودش هم کمک گرفته و در موارد اختالف ،آن نسخهای را در
دیوانش آورده که حس شاعرانهاش آن را تأیید میکرده است .مانند دیوان
سایه که در آن ذوق ،سلیقه و سواد گردآورنده هم نقش دارد ،نسخۀ معروف
دیگری هم داریم که مرحوم ابوالقاسم انجویشیرازی تهیه کرده است.

الو دکتر
دکتر محمود اثنیعشری

شاخغزل!

هیچ عقل سلیمی ،پیشگویی و تعیین تکلیف کار ازطریق فال را تأیید نمیکند.
خود خواجۀشیرازی هم دراینباره گفته« :ز سر غیب کس آگاه نیست قصه
مخوان /کدام محرم دل ره در این حرم دارد» .ولی از گذشتۀ دور تا امروز ،مردم
ایران ،وقت سردرگمی در انجام بعضی کارها ،به اشعار حافظ تفأل میزنند و
اشعار و ابیات او را به فال نیک میگیرند تا با امید و روحیۀ بهتر به انجام کارشان
بپردازند و این فرهنگ زیبا تا امروز با ما باقی مانده است.
چرا فال حافظ معروف شده؟
اینکه چرا فال حافظ تا این میزان رایج شده چند دلیل مهم دارد .اولین
دلیل ،انس حافظ با قرآن بوده است .او کل قرآن را از بر بوده و به گفتۀ
خودش «عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ /قرآن ز بر بخوانی در
چارده روایت» .همین موضوع باعث شده بسیاری از مردم ،اشعار حافظ
را برگرفته از قرآن بدانند ،که البته این ادعا دربارۀ ابیات زیادی از خواجۀ
شیرازی درست است .علت دوم ،ایهام موجود در اشعار حافظ است که
باعث میشود هرکسی ،بخشی از مراد و مقصود خود را در این ابیات پیدا
کند .علت سوم هم داستانهایی است که از درست و دقیق بودن فالهای
گرفتهشده نقل میشود و یکی از معروفترین آنها داستان فالی است که
وقت خاکسپاری حافظ گرفته شده است .میگویند زمان فوت حافظ،
عدهای از متعصبان با ادعای اینکه حافظ دربارۀ میگساری اشعار زیادی
گفته ،قصد جلوگیری از دفن او به روش مسلمانان را داشتند .برای ختم
غائله تصمیم میگیرند از بین اشعار خود حافظ فال بگیرند؛ در جواب فال
این بیت میآید« :قدم دریغ مدار از جنازۀ حافظ /که گرچه غرق گناه است
میرود به بهشت» .با آمدن این فال غائله تمام میشود.
چطور فال حافظ را تفسیر کنیم؟
بعد از نیت و خواندن فاتحه و قسمدادن خواجه و بازکردن دیوان ،فال شما
مشخص میشود ،اما برای فهمیدن پیام فال چه باید کرد؟ به مطالبی که
داخل کتابهای فال نوشته شده اعتنا نکنید؛ شما یک سؤال منحصر به
خودتان دارید و دلیلی ندارد یک نفر بدون آگاهی از نیت شما جواب فال
شما را نوشته باشد .در گرفتن فال حافظ ،مهم درک و دریافتی است که خود
شما از آن شعر دارید .ممکن است یک حرف واحد را دو نفر مختلف ،دو
جور متفاوت بفهمند ،چه برسد به شعر خواجه که معموال چندوجهی و پر از
معانی مختلف هم هست .باید خودتان شعر را بخوانید (یا بشنوید) بعد به
آن فکر کنید و با درک و دریافت خودتان ،جواب را پیدا کنید .به مصر عها و
ابیاتی که میتوانند به نیت شما ربط داشته باشند ،دقت کنید یا به کلماتی
که در شعر بر آن تأکید شده است؛ بهاینترتیب میتوانید جواب فالتان را
از حافظ بگیرید.

ایمان فروزا ننیا  -بــدون شک حافظ محبو بترین
غز لسرا و شاعر نزد ما ایرانیهاست .بههرحال کمتر
کسی پیدا میشود که غزلهای حافظ را نخوانده باشد
و چند بیت آن را از بر نباشد .اصال دیوان کدام شاعر
است که بتوان گفت در خانۀ اکثر ما پیدا میشود و
نهتنها آن را داریم ،بلکه در باالترین ردیف کتابخانهها،
آنجاکه کتا بهای دارای شأن و منزلت را میگذاریم،
نگهش میداریم؟ حافظ در دوران تحصیل ما بوده،
در عاشقیهای ما نقش داشــتــه ،در گرفتار یها و
سردرگمیها به اشعارش تفأل زد هایم و وقتی مویمان
سفید شده در جمع خانواده نشستهایم و مثال در شب
یلدایی ،چند غزلش را برای کوچکترها خواند هایم.
همۀ ایــن درهمتنیدگیهای مــا بــا اشــعــار حافظ،
باعث شده فکر کنیم این شاعر و شعرهایش را کامال
میشناسیم .این تصور ،بیشتر از اینکه به ما مربوط
باشد ،به اشعار حافظ مربوط است ،که چنان الیهالیه
هستند که هرکسی با آن ارتباط برقرار میکند و برای
هر قشری ،حرفی دارد و پیر و جــوان ،درد خودشان
را در آن میبینند .این ویژگی باعث شده بسیاری از
ما در همان ابتداییترین الیههای ارتباط با شعر
حافظ بمانیم و با خیال اینکه او و اشعارش را خوب
میشناسیم برای رفتن به الیههای بعد تالشی نکنیم.
بد ندیدیم امروز و به بهانۀ روز بزرگداشت حافظ ،کمی
بیشتر از این شاعر بینظیر و اشعارش برای شما حرف
بزنیم و بگوییم چطور میشود ارتباط عمیقتری با شعر
حافظ برقرار کرد.

برای بستن موهایتان  ،روش مناسبی انتخاب کنید

معایب دم اسبی

*

د ماسبی ،یکی از محبو بترین مد لهای مو بین
خانمهاست ،ولی میتواند پساز مدتی باعث آسیب
و درد در ناحیۀ سر و سرانجام ریزش مو شود .شاید
بعداز یک روز کاری سخت و بعد از اینکه به خانه
برگشته و کش موهای خود را باز کرد هاید ،احساس
عجیب و شاید هم درد داشته باشید .علت این درد،
موها نیستند ،بلکه ساختار زیر پوست است که دچار
استرس شده است.
چیزی که شما دربـــارۀ موهای خــود میبینید،
تنها نــوک کــوه یخی اســت که از آب بیرون آمده
اســت .اتفاقات زیــادی در زیر پوست سر درحال

بیماریشایع
خشکیچشم

شهروند :درمان سوزش ناشی از
خشکی چشم چیست؟ دورۀ درمان چقدر
طول میکشد؟
خشکی چشم ،یک بیماری شایع
است که این روزها خیلیها بهدلیل بروز
آن به پزشک مراجعه میکنند .خشکی
چشم باعث درد ،خـــارش ،قــرمــزی و
د رنتیجه ،تــاری دیــد م ـیشــود .علت
اصلی آن هم استفادۀ مــداوم از تلفن
همراه و رایانه است که افراد با تمرکز و به
مدت طوالنی بدون پلکزدن به صفحۀ
آن خیره میشوند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه گرما و سرمای
زیــــاد ،جــریــان هـــوای تــنــد (کــولــر و
گرمکنندهها) ،رطوبت کم هوا ،استفادۀ
زیـــاد از کامپیوتر ،تــابــش مستقیم
خورشید و آلودگی هوا میتواند از علل
تشدیدکنندۀ خشکی چشم محسوب
شود .البته سن شایع خشکی چشم در
افراد ،باالی ۵۰سال است.
ابتدا باید معاینۀ دقیقی انجام داد و اگر
نشانهها خشکی چشم را تأیید کند،
درمــا نهــای متعددی بــرای آن وجود
دارد .اگر دارویی که برای درمان بیماری
دیگری مصرف میشود ،باعث خشکی
چشم شده باشد ،پزشک میتواند دارو
را تغییر دهد .یکی از رایجترین درما نها
استفاده از قطرههای اشک مصنوعی
است که باید به طور مداوم برای مدتی
استفاده شود.
بهجز مصرف دارو ،نکتۀ مهم در درمان
این بیماری ،تغییر روش زندگی است.
البته مصرف مواد غذایی نیز بر کاهش
این مشکل اثر دارد .باید زمان استفاده
از ابزارهای رایانهای را کوتاه و با فاصله
کنید .بعداز مدتی به فاصلۀ دور نگاه
کنید و تعداد پلکزد نهای ارادی خود
را افزایش دهید.
در هر 20دقیقه ،مدت 2دقیقه استراحت
کنید و چشمهای خود را ببندید .این کار
باعث میشود چشمهایتان مرطوب
شود و کمتر احساس خشکی و سوزش
کنید .بهطور منظم ،این کار را هر یک
ساعت یک بار تکرار کنید تا به آن عادت
نمایید.
* بیناییسنج

ارزش غذایی باال

ُ
کنجد ،گیاهی گلدار و از ردۀ دولپهایهاست .دانههای کنجد حاوی
روغن بسیار باارزشی هستند .این دانهها ۵۵درصد چربی و ۲۰درصد
پروتئین دارند و به همین دلیل ،یک منبع بسیار غنی از اسیدهای چرب
ضروریوبعضیازاسیدهایآمین همحسوبمیشوند.دانههایکنجد،
دو آنتیاکسیدان بسیار مفید از خانوادۀ لیگنانها به نامهای سسامین
و سسامولین هستند .یک قاشق غذاخوری از دانههای کامل کنجد
دارای ۵۲کالری۴ ،گرم چربی ،یک گرم کربوهیدرات۲ ،گرم پروتئین،
۴میلیگرممس(۱۸درصدازنیازروزانه)۲،میلیگرممنگنز(۱۱درصد
ازنیازروزانه)۸۷،میلیگرمکلسیم(۹درصدازنیازروزانه)۳۱،میلیگرم
منیزیم ( ۸درصد از نیاز روزانه)۳،میلیگرم آهن ( ۷درصد از نیاز روزانه)،
۵۷میلیگرم فسفر ( ۶درصد از نیاز روزانه)۷،میلیگرم روی ( ۵درصد از
نیازروزانه)ویکمیلیگرمتیامین(۵درصدازنیازروزانه)است.

محافظت از قلب
مصرف کنجد به بهبود وضعیت چربیها کمک میکنند و در تنظیم
کلسترول مؤثر است .مشخص شده است که مصرف 50گــرم پودر
دانههای کنجد بهمدت پنج هفته ،تأثیرات مثبتی روی سطح کلی
کلسترول ،کلسترول بد ،نسبت کلسترول بد به کلسترول خوب و
وضعیت آنتیاکسیدانی دارد .روغن کنجد را یک ضدفشار خون قوی
هم میدانند .در سال ۲۰۰۶پژوهشی بهمنظور بررسی تأثیر مصرف
روغن کنجد انجام و مشخص شد که کنجد یک خوراکی طبیعی و
بسیار مفید است که میتواند فشار خون را پایین بیاورد .محققان بعداز
پیگیری نشانههای مختلف در۳۲بیمار مبتال به فشار خون که در سنین
 ۳۵تا ۶۰سال قرار داشتند و روغن کنجد را بهعنوان تنها روغن خوراکی
مصرفیشانبهمدت۴۵روزاستفادهکردهبودند،دریافتندروغنکنجد
درکاهشفشارخوندربیشتراینبیمارانمؤثربودهاست.

ر خدادن است .رگهای خونی ،غد ههای چربی،
پایانههای عصبی و ...در مسیری که به آن عادت
نکرده قفل میشود و از ادامــه فعالیتهای خود
با زمیماند .این مشکل بــرای افــرادی که موهای
بلندتر و ضخیمتری دارند میتواند بسیار جد یتر
باشد.
هنگام بستن مــوهــای خــود بــه شکل د ماســبــی،
بهتر اســت بهطو رکلی موهای خــود را مانند گل
درنظر بگیرید که دارای ریشههایی زیــر پوست
سر شما هستند .بهطورطبیعی ،زمانیکه شما
مــوهــای خــود را میکشید ،درســت شبیه بــه آن

اســت که درحــال بــیــرو نآوردن گیاهان از داخل
خــاک هستید؛ درنتیجه درد را زیــر پوست خود
احساس میکنید که ایــن درد میتواند بعدها
منجر به بروز التها بهایی در سر و د رنهایت ریزش
مو شود.
بهترین کــاری که میتوانید بــرای جلوگیری از
این درد انجام دهید ،استراحتدادن به موها در
طول روز است و بهطو رکلی بهتر است سعی کنید
د ماسبیهای سفت را برای مراسم خاص نگه دارید
و بالفاصله بعد از احساس درد در سر خود به پزشک
مراجعه کنید.

تنظیمکننده هورمونها

کنجد شگفتانگیز
دانــههــای کنجد ،جــزو باستانیترین
خوراکیهای روی کــرۀ زمین هستند.
د رواقــع گیاه کنجد ،کهنترین گیاهی
است که بهخاطر دانهها و روغنش کشت
میشود .کنجد در فرهنگ سرزمینهای
شرقی ،مدیترانهای و آفریقایی ،ارزش
باالیی دارد و هــزاران سال است که برای
خــوشطــعــم کـــردن غـــذا ،تهیۀ روغــن،
تقویت و سالمت پوست ،از آن استفاده
میشود .کنجد نسبتبه سایر دانهها،
بیشترین مقدار چربی را دارد و بهدلیل
طعم فوقالعادهاش به صورتهای مختلف
ازجمله ارده ،روغن کنجد و ...در سراسر
دنیا مورد استفاده قرار میگیرد .دانههای
کنجد در اندازههای مختلف و در رنگهای
سفید ،قهو های طالیی ،سیاه ،زرد و بژ
وجود دارنــد .دانههای کنجد سیاهرنگ،
که بیشتر در چین و آسیای جنوبی کشت
میشوند ،قویترین طعم و رایحه را دارند و
دانههای سفید یا بژرنگ ،متداولتر هستند
و در بیشتر مناطق دنیا در دسترساند.

بیاوخوشبخوانحافظ

جمعکردن
خردهشیشهها

که جان را نسخهای باشد
ز لوح خال هندویت

چطور بهتر و بیشتر حافظ
و اشعارش را بفهمیم و بخوانیم؟

خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام
ِ

جای تعجب ندارد اگر اعتراف کنیم با اینکه همیشه یک
کتاب حافظ در کتابخانۀ خانهمان وجود دارد ،نمیدانیم
چگونه باید حافظ را بهدرستی بخوانیم .خب نگران
نباشید؛ ما میخواهیم کمی شما را در مسیر حافظخوانی
کمک کنیم.
مکث نکنید
قدم اول در خواندن حافظ و هر شعر یا متن کالسیک دیگر،
این نکتۀ ساده و بدیهی است که نباید به بهانۀ نفهمیدن
یکیدو تا لغت ،کار خواندن را نصفه بگذاریم و برویم دنبال
کتاب لغت یا هر چیز دیگری .مگر شما وقتی یک فیلم زبان
اصلی میبینید ،مدام نمایش را متوقف میکنید تا معنی
تکتک کلمات را از دیکشنری پیدا کنید؟ معلوم است که
این کار را نمیکنید ،چون د رجریان کل اثر قرا رگرفتن،
ندانستن معنی چند لغت را از بین میبرد و شما باتوجهبه
بقیۀ ماجرا ،جاهای خالی را خو دبهخود حدس میزنید.
پس اولین نکته شد اینکه جریان خواندن را مدام قطع
نکنید.
ریتم را پیدا کنید
متنهای کالسیک ما ،متأسفانه عالئم سجاوندی ندارند.
در عبارت «بخشش الزم نیست اعــدامــش کنید» شما
نمیتوانید بفهمید منظور این بــوده که «بخشش الزم
نیست» و میبرند اعدامش کنند یا اینکه بخشش اعالم
شده و «الزم نیست اعدامش کنند» .اما حین خواندن شعر
یک روش کمکی برای حل این مشکل داریم؛ وزن شعر .ریتم
شعر به ما میفهماند که تکیۀ جمله کجاست و کجا باید مکث
کرد .پس اول چند بیت را بخوانید تا وزن و موسیقی شعر را
پیدا کنید ،بعد برگردید و از اول ،درست شعر را بخوانید.
لذت ببرید
درست است که ما را عادت دادهاند مدام بعداز خواندن هر
شعری ،از خودمان بپرسیم «معنای بیت چیست؟» اما باور
کنید که شعر هم مثل هر هنر دیگری ،عالو هبر انتقال معنا
و مفهوم ،وظیفۀ اصلیاش لــذ تدادن به مخاطب است.
وقتی میخوانید خواجه گفته «سلطان من خدا را زلفت
شکست ما را /تا کی کند سیاهی چندین درازدستی» نیازی
ندارد که سریع بپرسید معنای عرفانی بیت چه میشود.
بهجایش میتوانید از تشبیه زلف به یک راهزن سیا هپوش
که آمده و لشکر ما را بهتنهایی شکست داده ،لذت ببرید.
چنین تشبیهی را هیچ جای دیگری نمیتوانید پیدا کنید.

نکتهسنج باشید
همیشه در هر شعر ،داستان یا اثر هنری دیگری ،یک نقطۀ
ً
مرکزی وجود دارد که بعدا همۀ اجزای دیگر دور آن چیده
شدهاند .پیداکردن این نقطۀ مرکزی ،درواقع یک جور کلید
میانبر برای ارتباط گرفتن با اثر است؛ کاری که در یک غزل
هفتهشتبیتی خیلی سخت نیست .کافی است بعداز
یک دور خواندن ،برگردید و دوباره ماجرا را مرور کنید.
شخصیسازی کنید
یکی از را ههــای مؤثر برای ارتبا طگرفتن بیشتر و بیشتر
با شعر ،امــروز یکــردن ماجرای شعر یا تعمیمدادنش به
چیزهای آشنا و مــواردی مانند آن اســت .وقتی به بیت
«بی مزد بود و منت هر خدمتی که کرد م /یا رب مباد کس
را مخدوم بیعنایت» میرسید ،خیلی راحت میتوانید از
بین اخبار روزمره یا داستانهای فامیلی ،مصداق «مخدوم
بیعنایت» را پیدا کنید .بهاینترتیب دیگر هیچ وقت
معنای این عبارت از یادتان نمیرود.
حل معما
خیلی از شعرها هستندکه یک معنا بیشتر ندارند؛ مثل
معمایی که وقتی رمزش را کشف کنید ،دیگر اصال جای
سؤالی برای شما نمیگذارد .شعر حافظ اما اینطور نیست.
بیشتر ابیات و غز لهایش ،چندتا معنا و چندتا الیه دارند.
یک معنا را که فهمیدی ،تازه میتوانی بروی سراغ کشف
معنای دیگرش .در شر حهایی که برای حافظ نوشتهاند،
یکی ،از شعر حافظ برداشت ماد یگرایانه داشته ،یکی
برداشت عرفانی ،دیگری معنی را عاشقانه گرفته است
ً
َ
و ...ظاهرا همهشان هم مانند َمثل فیل در تاریکی ،دارند
بخشی از ماجرا را میگویند .احتماال شما هم میتوانید یک
نکتۀ جدید در همان بیت پیدا کنید.
صمیمیتر شوید
وقتی همۀ این کارها را کردید ،کمکم با حافظ ایــاق و
صمیمی میشویدو یحتمل مثل هر دوستی دیگری،
بهدنبال نزدیکشدن به دوستتان خواهید بود .پس نیاز
به متنها و کتابهای کمکی دارید .برای این کار میتوانید
به کتابهای شرح دیوان حافظ مراجعه کنید« .حافظنامه»
استاد خرمشاهی« ،شرح شوق» دکتر حمیدیان ،شرح
دکتر ابراهیم قیصری و شرح دکتر خلیل خطیبرهبر،
از بهترین شــروحــی اســت کــه بــر دیـــوان حافظ نوشته
شده است.

مجوز نمکخوری!

همیشه برای شما از مضرات خوردن نمک به مقدار
زیاد گفتهایم ،ولی اینبار میخواهیم از چند موقعیت
استثنایی برای شما بگوییم که در آن زمانها باید کمی
بیشتر نمک بخورید.
انجام فعالیت بدنی شدید :کمبود سدیم در کسانی که
ورزشهای شدید میکنند ،به احساس گیجی ،ضعف
و حتی در مــواردی به مرگ منجر میشود .اگر حین
ورزش ،تعریق شدید یا تحرک بسیار سنگین دارید ،الزم
است کمی نمک مصرف کنید تا سدیم بدن شما به حد
طبیعی بازگردد.
ابتال به بیماری :نفروپاتی ،نوعی بیماری کلیوی است

حمید محمد صادقیان

وی ،حفظ شود.
احــســاس گیجی :فعالیت مــغــزی افـــراد مسن،
بهخصوص کسانی که سن آ نهــا بیشتر از ۸ ۰سال
است ،ممکن است با افزایش مصرف نمک ،بهبود پیدا
کند .البته این افراد برای مصرف نمک بیشتر باید با
پزشکشان مشورت کنند.
زندگی در جای گرم و مرطوب :تعریق منجر به کاهش
سدیم بدن میشود .اگر در شرایطی به سر میبرید که
باعث افزایش تعریق شما میشود و یا دچار احساس
سردرد میشوید ،به رژیم غذاییتان نمک بیشتری
بیفزایید تا این عالئم برطرف شوند.

مصرف کندر در بارداری

پژوهشها نشان میدهند کنجد میتواند روی تولید هورمونهای
توساز بهتر اسیدهای
جنسی تأثیر مثبتی بگذارد ،چون موجب سوخ 
ً
چرب خصوصا در خانمهای یائسه میشود .مطالعهای که نتایج آن
در « »THE JOURNAL OF NUTRITIONمنتشر شده است،
نشان میدهد هضم کنجد تأثیر مثبتی بر چربیهای خون و وضعیت
آنتیاکسیدانی در زنان بزرگسال دارد که درنهایت هورمونهای
جنسیراتحتتأثیرمثبتقرارمیدهد.دراینتحقیقات۲۶خانمیائسه
طی یک دورۀ پنجهفتهای ،روزانه۵۰گرم پودر دانۀ کنجد مصرف کردند
و تأثیر کنجد روی هورمونهای جنسی ،میزان اکسیداسیون و چربی
آنهاموردبررسیقرارگرفت.پسازپنجهفته،بهبودهاییدرپیوندهای
هورمونهای آنها مشاهده شد و همچنین سطح کلی کلسترولشان
کاهشووضعیتآنتیاکسیدانیشانهمبهترشدهبود.

به باور بسیاری از مردم ،مصرف کندر موجب افزایش حافظه و تقویت
ضریب هوشی افراد میشود .کندر در تقویت حافظه و رفع فراموشی
ً
و ضعف حافظه بسیار مؤثر است ،مخصوصا اگر با عسل مصرف شود.
پیامبر اسالم بر خوردن کندر در دوران بارداری بسیار تأکید کرده و
همچنین خوردن آن را برای بهبود و افزایش حافظه توصیه کردهاند.
مصرف صمغ توسط مــادران بــاردار موجب افزایش هوش و ضریب
هوشیجنینوکودکآیندۀآنهامیشود.امامادرانبارداربایدمراقب
باشندکهمصرفکندربیشازسهماهموجببیشفعالیکودکخواهد
شد و این مسئله در آینده آنها را با مشکالت متعددی روبهرو میکند.
بنابراین مادران باردار باید توجه داشته باشند که برای افزایش میزان
هوش و تقویت حافظه نوزاد ،خوردن یک ماه کندر کفایت میکند و این
یک ماه باید بعداز چهارماهگی جنین صورت گیرد.

کمک به چربیسوزی

درمان طبع بلغمی

یکی از خــواص کنجد ،چربیسوزی آن اســت .چربیها با ارسال
پیامهایی به مغز ،در ترشح هورمونهایی که به ما احساس سیری
ً
میدهند ،نقش دارند .اساسا چربیهای سالم با کاهش «گرلین» یا
همان هورمون گرسنگی ،چربیسوزی را بیشتر میکنند .مطالعهای
که روی حیوانات انجام شد ،نشان میدهد دانههای کنجد میتوانند
بهعنوان یک خوراکی چربیسوز بسیار عالی عمل کنند ،چون
مکانیسمهای مهم کبد را تقویت میکنند و افزایش فعالیت آنزیمهای
گوناگونکبد،کهمسئولتجزیهاسیدهایچربهستند،چربیسوزی
را افزایش میدهند .به همین دلیل است که امروزه مکملهای غذایی
متعددی برای چربیسوزی یا بدنسازی در بازار وجود دارند که حاوی
عناصر فعال مشتقشده از دانههای کنجد هستند .البته همیشه
بهترینکار،ایناستکهازمنابعغذاییطبیعیبهرهمندشویم.

اگر تا چند روز هر روز 3گرم کندر را در آب بخیسانید و ناشتا بخورید،
برای رفع فراموشی و زیادی بلغم مفید است .درمانگران طب
سنتی برای درمان خوابآلودگی و بیحالی ناشی از تجمع بلغم در
بدن ،نسخهای دارند که به کمک آن ،میتوان بلغم زائد بدن را دفع
کرد .برای تهیۀ این نسخه ،کافی است یک نخود کندر را با یک نخود
مصطکی و یک فندق سقز ترکیب کنید و آن را بجوید .برای تهیۀ این
مواد میتوانید به داروخانههای گیاهی در سطح شهر مراجعه و با
تهیۀ این مواد و جویدن آن ،عالوهبر بیخوابی ،بوی بد دهان خود
را نیز درمان کنید .همین نسخه میتواند ترکیب بسیار مناسبی
برای افرادی باشد که به کمردرد یا درد مفاصل ازقبیل درد زانو
مبتال هستند .مصرف این نسخه موجب کاهش و تسکین دردهای
مفصلی نیز میشود.

ظلم و ستم ،کار بدی است و به فرض
که قیامتی هم نباشد ،کار ناپسندی
است .با ظلم ،وجدان انسان ناراحت
میشود .حتی بچۀ کوچک از زورگفتن
و ظلم بدش میآید و ناراحت میشود.
مثال بچۀ ما که به مهدکودک میرود،
مادرش به او کیک و آبمیوهای میدهد
که بخورد .اگر بچۀ دیگری بدون اجازه،
ً
این خوراکیها را بخورد ،بچۀ ما حتما
به مربیاش شکایت میکند و ظهر هم
گریان به خانه میآید .ممکن است مادر
بگوید «من پنج تا کیک به تو میدهم»،
ولی بچه قبول نمیکند؛ چون حرف زور
شنیده است و نمیتواند آ ن را تحمل
کند .خدا هم ظلم را دوســت نــدارد و
از ظالم بدش میآید .فردی از پیامبر
سؤال کرد« :چ ه کار کنم که در قیامت در
تاریکینباشم؟».پیامبرفرمود«:ازظلم
بپرهیز ،زیرا ظلم باعث تاریکی قیامت
است .».امیرالمومنین(ع) میفرماید:
«ظلم مادر همۀ رذائــل اســت ».یعنی
ریشۀ تمام بدیهای جامعه ظلم است.
کسی که خانوادهاش را آزار میدهد ،به
خانوادهاش ظلم میکند.
هــر فــردی در جامعه حقوقی دارد.
بهطو رکلی هرکس که در جامعه این
حقوق را رعایت نکند ،ظلم کرده است.
ظلم ،عبور از مرزها و مرزشکنی است.
کسیهمکهحقخدارانادیدهمیگیرد،
به خدا ظلم میکند .وقتی ما دربارۀ ظلم
صحبت میکنیم ،ذهــن ما به طرف
قــارون و فرعون مــیرود؛ درحالیکه
ممکن است که ما در امور ساده ،مثال با
بدپارککردن یا با بیدقتی ،به همسایه
ظلم کنیم .مــرد و زن هر دو در خانه
حقوقی دارند؛ اگر طرفین این حقوق را
رعایت نکنند ،به هم ظلم کردهاند .پس
هر حقی که پایمال شود ،ظلمی اتفاق
میافتد.

الو مشاور

مواردی که میتوانید مصرف نمک را کمی افزایش دهید
که در آن ،فرد دچار افت سدیم میشود .افرادی که به
این بیماری دچارند ،سدیم زیادی را ازطریق ادرار از
دست میدهند و باید سدیم بیشتری مصرف کنند؛
د رغیراینصورت به عالئمی مثل گیجی ،سردرد،
ضعف و خستگی شدید دچار میشوند.
مصرف داروهــای مدر (ادرارآور) :این داروهــا تعادل
مــواد معدنی بــدن را بهدلیل افزایش ادرار ،بر هم
میزنند .این داروها برای کسانی تجویز میشود که به
پرفشاری خون مبتال هستند ،اما زمانهایی وجود دارد
که فردی که داروی مدر دریافت میکند ،نیاز به افزایش
سدیم مصرفی خود دارد تا تعادل مواد معدنی در بدن

ظلموتاریکی

رفتارباشوهری
کهقهرمیکند

ماساژ به کمک کندر

کندر جادویی
کندر ،د رحقیقت صمغ گیاهی به همین
نام است که مــزهای گس و تلخ دارد .این
صمغ از زمــا نهــای بسیار قدیم توسط
درمانگران طب سنتی برای درمان بسیاری
از بیماریها مورد استفاده بوده و امروزه
نیز به سه صورت خوراکی ،موضعی و بخور
مصرف میشود .شاید این گیاه را هنگام
سوزاندن با اسپنددانه دیده باشید .از نظر
حکمای طب سنتی ،کندر گرم و خشک
اســت و از نظر خــواص آن ،معتقدند که
خشککننده و قابض و بندآورندۀ خون
است ،گازها را تحلیل میبرد و در تقویت
حافظه بسیار مؤثر است ،از خونریزیهای
خارجی و خــو نروی از سینه جلوگیری
میکند و اگر با صمغ خــورده شود ،برای
رفــع بدبویی بینی و تنگی نفس و سرفۀ
مزمن رطوبتی مؤثر است .همچنین اگر
با عسل خورده شود ،برای رفع فراموشی
مفید است .ناگفته نماند استفاده کندر تا
دو هفته مفید است و استفادۀ طوالنی از آن
عوارضی به همراه دارد.

*

افرادی که پوست خشک و زبر دارند ،کافی است ۲نخود کندر را
درون روغن بادام حرارت دهند ،تا زمانیکه کندر درون روغن حل
شود .بعد از آن اجازه دهید که روغن سرد شود و از آن برای ماساژ
پوست دست یا بدن استفاده کنید .این روغن تأثیر بسیار زیادی در
بهبود خشکی پوست خواهد داشت .درمانگران طب سنتی ایران
معتقدند ماساژ ستون فقرات با کمک روغن کنجدی که در آن کندر
حل شده باشد ،برای تسکین اعصاب و آرامبخشی بیمار بسیار
مؤثر است .برای تهیۀ این روغن کافی است بهاندازۀ سرانگشت
کندر را درون روغن کنجد بیندازید و روغن را روی حرارت بگذارید
تا کندر حل شود .پس از خنکشدن این روغن ،آن را روی ستون
فقرات ماساژ دهید .عالوهبر تسکین اعصاب و ایجاد آرامش ،این
ماساژ موجب بهبود تپش قلب میشود.

دیگر خواص کندر
کندر عالوهبر خواص درمانی ،که در تسکین دردهای مفصلی ،درمان
بوی بد دهان و افزایش میزان هوش کودکان دارد ،خواص کمنظیر
دیگری دارد .خوردن صمغ کندر موجب بهبود خش صدا و صافشدن
آن میشود .این صمغ گیاهی با کاهش خلط و ترشحات حلقی،
خشونت صدا را برطرف میکند .تجویز کندر بهصورت خوراکی موجب
کاهش خونریزی شدید در خانمهایی که خونریزیهای بسیار شدید
در سیکل قاعدگی دارند ،میشود .درمانگران طب سنتی بر این باورند
که مصرف کندر در افراد مبتال به اسهال و افرادی که دچار تب و استفراغ
هستند ،بسیار مؤثر است .درمانگران میگویند افــرادی که بدزخم
هستند و زخمهایشان در مدت بیشتری خوب میشود ،با مکیدن یا
جویدن یک نخود کندر بهصورت روزانه ،بهمدت  ۳تا  ۴روز ،میتوانند به
درمانسریعترزخمهاکمککنند.

شهروند :دو ســال شوهرم را
میشناختم و یکسال است عقد کردهایم.
همیشه بر سر هر موضوع کوچکی قهر
میکند .چندروز نه جواب تلفنهایم را
میدهد و نه به من سر میزند .میدانم که
خودش هم عذاب میکشد؛ خانوادهاش هم
همین را میگویند .ولی اخالقش را ترک
نمیکند .وقتی خوب هستیم ،میگوید:
میدانم اخالق بدی دارم ،ولی نمیتوانم آن را
ترک کنم .در موارد دیگر اخالق و رفتارش
خوب اســت ،ولی همین یک موضوع
نمیگذارد مدت طوالنی با هم خوب باشیم.
چه کار کنم؟
خصوصیت اخــاقــی قهرکردن
مربوط به اکنون و بعداز ازدواج نیست ،ولی
به دالیلی همچنان ادامه پیدا کرده است.
شــایــد اشــکــالــی در شــمــا یــا اعــضــای
خانوادهتان نباشد ،اما باورهای کهنه و
قدیمی در ذهن همسرتان باعث شده او
بــرای بــهدســتآوردن خواستههایش
همچنان به قهرکردن ادامه بدهد.
اولین کاری که باید بکنید ،این است که
بهانهها و دالیلی را که به خاطر آنها قهر
میکند ،پیدا کنید و نگذارید تکرار شود.
اگــر نتوانستید خــودتــان به نتیجهای
برسید ،در زمان آرامش از خودش بپرسید
که چه مواردی او را ناراحت میکند.
مرحلۀ بعدی ،ایــن اســت که در زمان
آرامش باهم قرار بگذارید که وقتی مسئلۀ
ناراحتکنند های پیش میآید ،چه کار
کنید .مثال نفس عمیق بکشد ،محیط
را بــرای چند لحظه تــرک کند و دوبــاره
برگردد ،یا موضوع تنشزا را تغییر بدهید.
شرط مهم دیگر ،این است که حتی در
زمان ناراحتی و قهر هم خدمترسانی به
یکدیگر را فراموش نکنید .حتی اگر قهر
باشد ،باز باید با هم حرف بزنید.
قانونی هست به نام «صبح بهخیر» و «شب
بهخیر» که بهخصوص برای دوران عقد
مفید است .براین اساس همسران باید
دستکم دوبار در روز با تلفن یا پیام به هم
ابراز احساسات کنند بدون پیشکشیدن
موارد دیگر .توصیۀ دیگر من ،این است که
برای ارتقای مهارتهای خود در کارگاه
مدیریت حل تعارض شرکت کنید.
* مشاور خانواده

