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  :خوانيمدر اين شماره مي
 ما فيه موالنا از فيه 

 تيموفق يجهان  قوانين 
 از اعالميه جهاني حقوق بشر 

 دانستنيها 

 هاي بابا طاهراز دو بيتي  
 خودشكوفا افراد يها يژگيو 

 

  موالنا ما فيه فيه از
ود را در ــخ. آب خورد اي كهپيلي را آوردند بر سر چشمه: گفت ***

دانست نمي. رمدگري ميـه از ديـت كـپنداشيـاو م. رميدديد و مييـآب م
  .رمدكه از خود مي

 –رحمي و كبر از ظلم و كين و حسد و حرص و بي –همه اخالق بد 
-رمي و ميبيني، ميگري ميـون آنرا در ديـچرنجي، چون در توست، نمي

  *** .رنجي
  

در آدمي عشقي و دردي و خارخاري و تقاضايي هست كه اگر صد  ***
اين خلق به تفصيل در هر . كه نياسايد و آرام نيابدهزار عالم ملك او شود، 

و تحصيل نجوم و طب و غير ذلك  )كوشندمي(اي و صنعتي و منصبي پيشه
  .گيرند، زيرا آنچه مقصود است به دست نيامده استكنند و هيچ آرام نميمي

پس . يرد، يعني كه دل به وي آرام گگويندمي "دالرام "آخر معشوق را 
ها و مقصودها چون نردباني به غير چون آرام و قرار گيرد؟ اين جمله خوشي

هاي نردبان جاي اقامت و باش نيست، از بهر گذشتن است، است و چون پايه
ته شود و درين تا راه دراز  بر او كو خنك او را كه زودتر بيدار و واقف گردد

 *** .هاي نردبان عمر خود را ضايع نكندپايه  
  

وديعه: ارسال كننده   

  

  تيموفق يجهان  قوانين
      

 يدرون التيتما از ديده يم انجام اي دييگويم هرچه :زهيانگ قانون
 ديبا تيموفق به دنيرس يبرا پس. دريگ يم سرچشمه شما يهاخواستهو 
 .ديرس هدف به ياصول يزيربرنامه  كي با تا  كرد مشخص را هازهيانگ

   

 جهان در را يزيچ وقوع انتظار نفس، به اعتماد بااگر : انتظار قانون
 هـشيهم اـشم وندد،يپيم عووق به زيچ آن ديباش داشته تانرامونيپ

 و رفتار رـب اراتـانتظ نـيا و ديكنيـم عمل تاناراتـانتظ اـب هماهنگ
 .  گذارديم ريثـأت  انيرافـاط  رخوردـب  يگونگـچ

     

 در ديكن فكر آن به و كرده تمركز آن يرو كه يزيچ هر :تمركز قانون
 را خود فكر ديبا نيبنابرا. كند يم دايپ گسترش و گرفته شكل يواقع يزندگ
 .  ديهست آن طالب واقعا كه ديكن متمركز ييزهايچ يرو

    

 چون .است لحظه نيا تا ما يهاانتخاب جهينت ما يزندگ :انتخاب قانون
 يتمام و يزندگ كامل كنترل. ميهست آزاد شيخو افكار انتخاب در شهيهم
 .  است خودمان دست در افتديم اتفاق مانيبرا چه آن

  
 كهاست  نيا خاطر به ديهست كجا هر و چه هر :تيمسئول قانون
- آورده دست به چه آن د،يهست چه آن تيمسئول. دياخواسته نطوريا خودتان

 .  ست شما خود عهده بر شد ديخواه كه چه آن و ديا

  

. شوديم ليتبد تيواقع به ديباش داشته باور اًقيعم را زيچ هر :باور قانون
 به كه دينيبيم را يزيچ آن بلكه ديكنينم باور دينيبيم كه را چهآن شما

 مانع كه را ياكننده محدود يباورها ديبا پس .دياكرده انتخاب باور عنوان
 .  ديببر نيب از  را هاآن و ديكن ييشناسا هستند شما تيموفق

   

-سخت گرو در ما يهاآرمان اها،يرو دها،يام همه :تالش ريثأت قانون

-يم بـكس يشتريب تيوفقـم ميكن الشــت شتريـب هرچه. است يكوش
 .  ميكن

  
 در. است موفق افراد ياساس يهايژگيو از بودن مصمم: ميتصم قانون

 آن مورد در كه شوديم حاصل يهنگام شرفتيپ جهت در يجهش هر يزندگ

 .  ميباش گرفته يروشن ميتصم

         

- يسخت برابر در استقامت ييتوانا خود، به مانيا اريمع :استقامت قانون
 اگر .است تيموفق ياساس يژگيو استقامت. ست هايديناام و هاشكست ها،
 .  شد ميخواه موفق سرانجام عتايطب م،يكن استقامت يكاف اندازه به

  
 ميريبگ ميتصم كه ديآيم ما سراغ به يزمان يخوشبخت :صداقت قانون
. ميكن يزندگ خود اعتقادات نيترقيعم و هاارزش نيواالتر با هماهنگ
 صادق دارد وجود ماندرون در كه ،هانيبهتر نِيبهتر آن با ديبا  همواره

 .ميباش
                  

 NikAndishan yahoo groupارسال شده به                                                                                                       
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  اعالميه جهاني حقوق بشر از
                                                          4ماده 

-بردهداري و ، بردهتوان در بيگاري يا بردگي نگاه داشتهيچ كس را نمي

  .فروشي در هر شكلي كه باشد ممنوع است
  

  5ماده 
رفتار يا مجازاتي ظالمانه، توان شكنجه داد يا در معرض كس را نميهيچ
  .قرار دادبار  ساني يا خفتغير ان

  

  6ماده 
در هر جا كه باشد به عنوان يك شخص در برابر قانون هر كس حق دارد 

  .به رسميت شناخته شود
  

 7ماده 
همه در برابر قانون برابرند و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت 

همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه . ون برخوردار گردنديكسان قان
نيز در مقابل هر تحريكي كه به منظور چنان  ناقض اين اعالميه باشد و

  .تبعيضي صورت گيرد از حمايت يكسان قانون برخوردار باشند
  

  8ماده 
هر كس حق دارد در برابر اعمالي كه ناقض حقوق بنياديني كه قانون 

دار هاي صالحيتاساسي يا قوانين ديگر براي او مقرر داشته است به دادگاه
  .را خواستار شودكامل آنملي مراجعه كند و جبران 

 
  

  :هادانستني
 براى ،يعرب زبان در كه يدانستيم ايآ 

 واژه پنجاه و هشتصد ر،يشمش كلمه
  دارد؟ وجود مختلف

  
 جامد ظاهر به شهيش كه يدانستيم ايآ 

 است يعيما واقع در يول رسديم بنظر
  كند؟يم ركتـح كند ارـيسـب كه

  
 دادن دست از با فقط كه يدانستيم ايآ 

 يتشنگ احساس بدن، آب از صد در كي
  م؟يكنيم

  
 ونيليتر 3.7ا حدود كه يدانستيم ايآ 

 يزندگ هاوسـانيـاق و اهايدر در يماه
  كنند؟يم

  
 با توانديم زرافه كه يدانستيم ايآ 

  كند؟ زيتم را شيهاگوش زبانش
  
 ساله 40 رايانه موس كه يدانستيم ايآ 

  شد؟
  
 يطوط و خرگوش كه يدانستيم ايآ 

 بدون توانند يم كه هستند يواناتيح تنها
  نند؟يبب را خود سر پشت اءياش برگشتن

  
 خود ژهيو تار عنكبوت هر يدانستيم ايآ 

 هم به هاآن يتارها گاهچيه و دارد را
   ؟ستندين هيشب

  

 بدن عضله نيترعيسر كه يدانستيم ايآ 
  است؟ زبان انسان

  
 135 چشم شبكه كه يدانستيم ايآ 

 كه دارد ياحساس سلول ونيليم
 صيتشخ و ريتصاو گرفتن تيمسوول
  دارد؟ عهده بر را هارنگ

  
 هزار پنجاه انسان بدن كه يدانستيم ايآ 

  دارد؟ يعصب رشته لومتريك
  
 دو فليا برج در كه يدانستيم ايآ 

  است؟ رفته كار به چيپ مين و ونيليم
  
  
 بدن يهارگ طول كه يدانستيم ايآ 

 لومتريك هزار شصت و پانصد انسان
  است؟

  
 است داده نشان تجربه كه يدانستيم ايآ 

- بزرگ تخم يقيموس دنيشن با مرغ كه

  ؟گذارديم يتر
  
 توانندينم سوسمارها كه يدانستيم ايآ 

  اورند؟يب رونيب را زبانشان
  
 تنها نيدلف و انسان كه يدانستيم ايآ 

 بردن لذت يبرا كه هستند يموجودات
  كنند؟يم برقرار يجنس رابطه

  

 سركه در دهايمروار كه يدانستيم ايآ 
  شوند؟ يم حل

  
 نيبهتر ايدر آب كه يدانستيم ايآ 

ه ب البته است، پوست يبايز ماسك
 در موجود يمعدن امالح و ميزيمن خاطر
  ؟ باشديم ايدر آب

  
 وضع ستادهيا زرافه كه يدانستيم ايآ 

 180 فاصله از نوزادش و كند يم حمل
  ؟افتديم نيزم به يمتريسانت

  
 را زيچهمه هاروباه كه يدانستيم ايآ 

 نند؟يبيم يخاكستر

  
 بزرگ آرد جمله نيا كه يدانستيم ايآ 

 در جانت اگر: دارد اريبس خواستاران
 بكوش شدن پنهان يجاه ب بود خطر

 آگاه شيخو يگرفتار از را همگان
 وب در يدختر كهآن ترجالب و. يساز

 باعث را جمله نيا به عمل خود نوشت
  . است نموده عنوان مرگ از نجاتش

  
 گران زايمونال يتابلو كه يدانستيم ايآ-

 تاكنون كه است يهنر اثر نيبهاتر
 و ستيب در تابلو نيا. است شده دهيدزد

 ازدهي و صدهن و هزار سال آگوست كي
 در و رفت سرقته ب سيپار لوور موزه از

 ايتاليا در زدهيس و صدهن و هزار سال
  شد؟ دايپ
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 سال در آلپ يهاكوه كه يدانستيم اـيآ 
 شوند؟يم بلند متريسانت كـي حدود

  
 وتـل ريكو كه يدانستيم اـيآ 

-يم ايـدن عيـوس رـيكو نياردهمـچه
 پنج و نود از شيب به آن مساحت باشد

 يعني رسديم مربع لومتريك زارـه

 كشور مساحت برابر دو از شتريب
 س؟يسوئ

 

 كي آب قطره كي در كه يدانستيم ايآ 
  دارد؟ وجود اتم ارديليم

  

 توانند نمى كانگوروها كه يدانستيم ايآ 
  بروند؟ راه عقب طرف به

 براى صحبت هنگام كه يدانستيم ايآ 
 گرفته كار به ماهيچه 72 كلمه هر بيان
 شود؟ مى

  
  

مهرناز: كنندهارسال   

  هاي بابا طاهردو بيتي از
ميــــان هــــر دو چشــــمم خــــاك پايــــت عزيــــــزا كاســــــه چشــــــمم ســــــرايت
ــاز    ــي بـ ــا نهـ ــل، پـ ــه غافـ ــم كـ نشـــــيند خـــــار مژگـــــانم بـــــه پايـــــتاز آن ترسـ

    
ــتم      ــاره، هسـ ــه پـ ــو رخ مـ ــو محـ ــه شـ ــتم  بـ ــاره هســ ــم بيچــ ــه روز از درد و غــ بــ
ــراري  ــود قـــ ــان خـــ ــو داري در مكـــ آواره هســـــتممـــــويم كـــــه در جهـــــان تـــ

    
ــتم بـــــــه عشـــــــقت اي دالرا، نگروســـــــتم ــا نشنوســـ ــو تـــ نويـــــد وصـــــل تـــ
ــر  ــتم آخــ ــت كشــ ــم وفايــ ــه دل، تخــ بــــه جــــز انــــدوه و خــــواري ندروســــتم بــ

  

  وديعه: نتخابا                   
                            
                    

   خودشكوفا افراد يها يژگيو
  : است ريز قرار به مازلو نظر از خودشكوفا افراد يها يژگيو
  

   يريپذ شتنيخو
. دارند قبول هستند كه گونه همان را گرانيد و خودشان خودشكوفا، افراد

 به ها آن. شوند يخالف مرتكب كه آن بدون ببرند لذت يزندگ از قادرند ها آن
 و يفرهنگ عوامل ريسا اي يفعل تيوضع سابقه، به توجه بدون گرانيد

  . كنند يم نگاه كساني طور به ،ياقتصاد - ياجتماع
 

   ينيب واقع
. است ينيب واقع حس خودشكوفا، افراد عمده يها يژگيو از گريد يكي
 اي ناشناخته يزهايچ از شدن هراسان و دنيترس يجا به خودشكوفا افراد

  .باشند داشته ها آن به يعقالن و يمنطق ينگاه قادرند متفاوت،
 

   يمحور مسأله
 و ياخالق اصول از يقو حس كي ريتأث تحت غالباً خودشكوفا افراد
 يواقع يايدن مشكالت و مسائل حل از ها آن. دارند قرار يشخص تيمسئول
  . هستند شان يزندگ بهبود يبرا گرانيد به كمك ريدرگ غالباً و برند يم لذت
 

   اوج اتيتجرب
 اوج اتيتجرب متناوب داشتن ،ييخودشكوفا يها يژگيو از گريد يكي
 يها افق احساس«: زلوام گفته به هستند؟ چه قاًيدق اوج اتيتجرب اما. است

 احساس ، بودن تر يقو احساس چشم، برابر در شده گشوده نامحدود
 با مكان و زمان در نداشتن قرار احساس ،يزدگ بهت و يشگفت و يسرخوش

 به است، افتاده اتفاق ارزشمند و مهم يليخ زيچ كي كه نيا از نانياطم
 رييتغ يحد تا اتيتجرب نيا خاطر به اش روزمره يزندگ در فرد كه ينحو
  ».گردد رومندترين و داده تيهو

 

   يخودمختار
 يرويپ يخشنود و يشاد درباره گرانيد يها دهيا از خودشكوفا افراد

 از و كند يزندگ لحظه در كه دهد يم اجازه فرد به دگاهيد نيا. كنند ينم
  . ببرد لذت يا تجربه هر ييبايز

 

   خلوت و انزوا
. برند يم لذت ييتنها از و قائلند ارزش يشخص امور يبرا خودشكوفا افراد

 را يزمان اما است، نديخوشا آنان يبرا زين گرانيد با يهمراه كه يوجود با
 جنبه گذاشتن، كنار يفرد بالقوه يها يتوانائ پرورش و يدرون اتيكشف يبرا

  . دارد ياساس
 

   يفلسف يطبع شوخ
 ها آن. هستند يا متفكرانه يطبع شوخ حس يدارا عموماً خودشكوفا افراد

 يبها به هرگز اما  ببرند لذت يطبع شوخ از مختلف يها تيموقع در توانند يم
  . كنند ينم يشوخ گرانيد احساسات كردن دار حهيجر

 

   يختگيانگ خود
 و بودن رمتعارفيغ به ليتما خودشكوفا، افراد يها يژگيو از گريد يكي

 انتظارات از يرويپ به قادر افراد نيا كه يوجود با. است يختگيخودانگ
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 نيا به محدود را خود رفتارشان و افكار در اما هستند شده رفتهيپذ ياجتماع
  . كنند ينم حس ارهايمع و ضوابط
 

   ييايپو

 يزندگ در يمشخص يها هدف يدارا خودشكوفا افراد كه يوجود با
 سمت به حركت ها آن يبرا. برند يم لذت ييايپو از همواره اما هستند

 .است هدف به يابيدست يبخش لذت و تياهم همان به هدف به يابيدست

 

 
 

 سينا: ارسال كننده   

 
 

  
  
 
 
  

  مهرناز: ويراستار                                            وديعه:سردبير و صفحه آرا                     سينا: دبيرمسئول گروه 


