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امام باقر عليهالسالم :
سخن نيك را از گوينده آن برگيريد ،اگر چه خود به آن عمل نكند.

قاب آخر

طرح  :جمال رحمتی

بــر ســر نکشــت درتــب غــم هیچکــس مــرا
مــن ســر زنم به ســنگ و تــو ســاغر زنی بــه غیر

جــز دود دل کــه بســت نفــس بــر نفــس مــرا
ایــن ســرزنش میانــهی عشــاق بــس مــرا

برفراز فرهنگ
و تمدن ایران

طنزستان

 -دیروز کجا بودی؟

 -خانوادگی رفته بودیم نمایشگاه کتاب.

در تاریخ معماری ایران ،نام پلهای زیادی ثبت شــده اســت ،ولی
امروزه به دلیل فرســایش و تخریب ناشی از طغیان رودها ،هم ه آنها
پابرجا نیســتند .از دوران هخامنشیان ،پلهایی باقی مانده که به آنها
پل قوسی میگویند .یکی از این پلها را باستانشناسان در زیر خاک
کشف کردهاند .این پل در پاســارگاد فارس ساخته شده و مربوط به
شکل
سنگی قوسی
قرنهای پنجم و چهارم پیش از میالد اســت .پل
ِ
ِ
ایذه در خوزستان نیز ،از پلهای باقیماند ه ایران از زمان باستان است.

در کاوشهای سال  1350خورشیدی،
در منطق ه شهداد  -در نزدیکی کرمان -
پرچمی به دســت آمد .این پرچم ،فلزی
و مربوط به ســه هزار سال پیش از میالد
است که از میله و صفح ه مربعشکل فلزی
تشکیل شده است .بر سر میله ،تندیس
عقاب و روی صفح ه فلزی ،نقش الههای
نشسته روی تخت ،کندهکاری شده است.

فراخوان مسابقه عکس سلفی

من و کارم

«من و کارم» عنوان مسابقه عکاسی است
که قرار اســت بیــن همــکاران واحدهای
مختلــف برگــزار شــود .در ایــن مســابقه
همکاران میتوانند عکسهای ســلفی خود
را از محیطی که در آن کار میکنندتا پایان اردیبهشــتماه از طریق ایمیل
برای هفتهنامه ارسال کنند .ضروری است در موقع ارسال موضوع ،نام،
نامخانوادگی ،محل کار ،سمت و شماره تماس خود را قید کنید.

حامد مصطفوی
متصدی خدمات دفتر بیمارستان امام حسین زنجان
بهتریــن عکسهــا منتشــر و بــه  3عکــس برتر با
همــکاری موسســه فرهنگــی هنــری آهنــگ آتیه
هدایای ویژه اهدا خواهد شد.

سیامک ظریفی

نمایشگاه بینالمللی کتاب

گردآوری و تدوین :آرش امجدی
روابط عمومی شرکت ایران سازه

در قــرن چهــارم هجــري ،يکي از
چشمپزشــکان ايراني به نــام علي بن
عيسي در بغداد به کار طبابت مشغول
بــود .او کتابي به نــام تَذ َک َر ُهال َک ّحالين
نوشــت و در آن  130بيماري چشــم
را وصــف کرد .اين کتاب از معتبرترين
کتابهــاي چشمپزشــکي آن زمان
بود .از پزشــکان تقريباً معاصر علي بن
عيســيَ ،عما ِر موصِ لي است .او در يک
رسال ه چشمپزشکي ،درباره  48بيماري
چشم صحبت کرده است .عمار موصِ لي،
ســوزني توخالي را براي درآوردن آب
مرواريد ،از راه َمکِش ،طراحي کرد.

وحشی بافقی

پارک واژهای است از ریش ه
التینی پــاروک ( ،)Parokبه
معنی قطعه زمیــن محصور.
ایــن واژ ه انگلیســی ،از اواخر
دور ه قاجار وارد زبان فارســی
شــده اســت .ظاهــرا ً رفت و
آمد شــماری از دولتمردان و
درباریان زمان ناصرالدین شاه
به اروپا و دیدن باغهای بزرگ
آن ســرزمین که پارک نامیده
میشــدند ،سبب شــد که در
ایران نیز بعضی از باغهای آن
زمان پارک خوانده شود ،مانند
الدوله .اما نخستین
پارک امین ّ
پارک شهری در تهران ،پارک
شــهر نام دارد کــه در محله
ســنگلج قدیــم و در ده ه 30
خورشــیدی ایجاد شد .امروزه
از واژ ه فارسی بوستان ،به جای
پارک استفاده میکنند.

میرک ،یکی از نقاشــان
آقا َ
و تذهیــبکاران ایرانــی در
قرن دهم هجری اســت .او در
اصفهان به دنیا آمد .نامش جاللالدین بود و به میرکاصفهانی شهرت
میرک ،از شــاگردان بااستعداد کمالالدین بهزاد بود و در
داشت .آقا َ
تبریز در کتابخانه شاه تهماسب اول صفوی ،به کار طراحی و نقاشی
نســخههای خطی کتابهای کهن فارسی مشــغول بود .نمونههایی
میرک ،در نســخههای خطی از کتاب خمسه
از بهترین کارهای آقا َ
نظامی موجود اســت .این نمونه اکنون در موز ه بریتانیایی در لندن
نگهداری میشود.
زمانی که شاه اســماعیل صفوی ،سلسله صفویان را در آذربایجان
بنیان گذاشت ،شرایط سیاسی در اروپا و آسیا تغییر بسیار کرده بود.
در این زمان ،یعنی سال  1502میالدی ،دولت عثمانی در اوج قدرت
بود و قلمرو خود را تا اروپای مرکزی ،شمال آفریقا ،مصر و شبهجزیره
عربســتان گســترده بود .ســلطان عثمانی ،خود را خلیفه مسلمانان
میدانست و میخواست ایران را نیز -که از سرزمینهای اسالمی بود
 در زیر نفوذ دولت عثمانی قرار دهد.شــاه اسماعیل صفوی -بنیانگذار سلســله صفویان  -با متحد
کردن ایالتهای شیعهنشین ایران ،رسمی کردن مذهب شیعه در
ایــران و جنگ با دولت عثمانی ،وحدت ملــی ایرانیان را به وجود
آورد .صفویان توانســتند عثمانیها را از خاک ایران عقب برانند و
ازبکها را که در هرات و خراسان به کشتار مردم دست زده بودند،
شکست دهند.

 عجب! نمیدانستم که تا این حد بهکتاب عالقه دارید.
 نمایشگاه کتاب باشد و ما خانوادگینرویم؟ جزو محاالت است.
 حاال چیزی هم خریدید؟ البته! کلی خــرج کردیم .نفری یکپرس چلوکباب خوردیم و دو تا ســاندویچ
نیم متری ،دو ســه تا نوشــیدنی و یکی دو
تا بستنی.
 همین؟! نــه بابــا ،مگــر میشــود آدم برودنمایشگاه کتاب و یک جعبه باقلوا نخرد؟
 یعنــی آنجا فقط رفتیــد ،خوردید وبرگشتید؟
 چه حرفها میزنی؟ مگر میشــودآدم برود نمایشگاه کتاب و روی آن چمنها
دراز نکشد!
 یعنــی آنجا فقط رفتیــد ،خوردید وخوابیدید و برگشتید؟
 نــه پس ،همــان جا ماندیــم! مردحســابی ،شــب روی چمن مگر میشــود
خوابید؟ رطوبت پدر آدم را در میآورد.
 واقعاً که! این هم شد نمایشگاه کتابرفتن؟!
 درست میگویی ،راستش خودم همبه همین نتیجه رسیدهام .آدم برود نمایشگاه
کتاب و یک چایی نباشد بخورد؟ اص ًال یک
چنین نمایشگاه کتابی ارزش رفتن دارد؟

قدم نو رسیده

طی روزهــای اخیر تعدادی
از همکاران شاغل در واحدهای
مختلف ســازمان صاحب فرزند
شــدند ضمن تبریــک به این
عزیزان اسامی آنان به شرح زیر
آورده میشود
آقای حمید فاضلی (اداره کل حراست)
نام نوزاد :علی
آقــای میثــم ناصــری (اداره کل
حراست )
نام نوزاد :بهراد
آقای غالمرضا خاوند (اسناد پزشکی
کرمانشاه)
نام نوزاد :آوا
آقای سجاد چراغی (مدیریت درمان
کرمانشاه)
نام نوزاد :علیرضا
آقای شــهرام نــوری و خانم مهین
کمربسته (مدیریت درمان کرمانشاه)
نام نوزاد :امیرعلی
آقای ابراهیم قربانی (درمانگاه دامغان)
نام نوزاد :علیاصغر
آقای مانــی بذرافشان(بیمارســتان
رسول اکرم رشت)
نام نوزاد:ترمه

