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(ع)

تقویم

امام کاظم(ع) هفتمین پیشوایی که بهواسطه صبر و بردباریشان الگوی شیعیان هستند ،در
سرزمینحجاز،دریکیازروستاهایبینمکهومدینهبهنام« َابواء»متولدشدند.پدرشانامامجعفر
صادق(ع)ومادرگرامیشانحمیدهبودهاند.دوران 35سالهامامتایشاناز 21سالگیآغازشد.

تاریخ

اول شهریور | روزبزرگداشتابوعلیسیناوروزپزشک
«ابوعلی سینا» معروف به شیخ الرئیس ،از حكما و علمای نامدار جهان اسالم و ایران است که
آثارشدرزمینهفلسفهوپزشکیاهمیتبسیاردارد.اودر 18سالگیتمامیدانشهایزمان
خودرافراگرفتومعروفترینآثارش«شفا»و«قانون»درزمینهعلمپزشکیاست.

آشناترین غریب

یکی از همراهان حضرت رضا(ع) میگوید« :در ایام ولیعهدی حضــرت رضا (ع) روزی در
حضورایشانبودیمکهفضلبنسهل،وزیرودستراستمأمونواردشدوکنارماایستاد.
گویی با امام کاری داشت اما جرئت نمیکرد بنشــیند .مدتی گذشت .امام سرشان را باال
آوردندوفرمودند«چهکارداریفضل؟»فضلازتوجهامامخوشحالشدوگفت:آقایمن!
در این نامه که در دست من است ،مأمون هرچه خواستهام به من داده؛ مال و ملک و مقام و
ریاست...باخودفکرکردم،شمابرایهدیهدادنشایستهترهستیدتامأمون!امام(ع)حتی

همشهریسالم

تفأل
حافظ

بهاونگاهنمیکردند،همانطورکهبهاواجازهنشستنهمندادند؛فرمودند«:نامهرابخوان».
فضل،نامهراخواند.امامبهاوفرمودند«:هروقتخداترسشدیماهمبهتوهدیهخواهیم
داد؛هرآنچهدرنامهنوشتهشده[».ومقصودحضرتازخداترسی،خدمتنکردنبهحاکم
جوربود].فضلکهازبرخوردامامخجالتزدهشدهبود،حیرانوسرگردانچیزینگفتو
رفت .امام (ع) به او هیــچ ندادند؛ حتی یک نگاه ،حتی اجازه
منتهی اآلمال
نشستن!] 		

پنجشنبه
 31مرداد 1398
 20ذی الحجه 1440
 ٨صفحه | شماره 4207
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تفسیرنـور

در آیات  2و 3از سوره مبارکه صف میخوانیم:
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الل أن تَقولوا َما ل تَف َعل َ

ای اهل ایمان! چرا چیزى مىگویید كه عمل
نمىكنیــد .از نظر خدا بســیار زشــت اســت
حرفهایی بزنید اما به آن عمل نکنید.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
ایمان باید با عمل و صداقت همراه باشــد
وگرنه مستحق سرزنش و توبیخ است.
قبل از این كه انتقاد كنیــد ،به بیان نقاط
مثبت بپردازید.
یكى از روشهــاى تربیت ،توبیــخ به جا و
بهموقع است.
وفــاى بــه عهــد ،واجــب و خلف وعــده از
گناهان كبیره است.
گفتار بدون عمل ،خطرناك است.
گرچــه ممکــن اســت امــروز كار شــما بــا
وعدهها و شــعارهاى دروغین حل شود؛ نزد
خداوند وضع خطرناكى خواهید داشت.

در محضر بزرگان
بوسه مرجع به دست طلبه

رفتار آیــت ا ...بروجــردی با طلبههــا موقرانه و
محبتآمیزبود.روزیطلبهایسركالسدرس
از ایشان ســؤالی كرد و چون قب ً
ال نیاز شخصی
خــود را در میــان نهاده بود ،ایشــان تصــور كرد
این بار نیــز همــان درخواســت قبلــی را دارد و
نمیخواهد جلوی مردم اظهــار نیاز بكند برای
همین در جواب فرمــود «بعد از اتمــام درس بیا
منزلتامشكلتراحلكنم».یكیازآقایانگفت
آقا ،ایشان اشكال درسی دارد .آقای بروجردی
بعد از این كه فهمید طلبه ســؤال علمی داشته
استخیلیپریشانشد.بعدازاتمامدرسطرف
كفشكننرفت؛بهداخلجمعیترفت،طلبهرا
دید،خمشدودستاورابوسید؛کهنکندآنطلبه
خجالتکشیدهباشدیاآزردهخاطرشدهباشد .
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قوچان
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دور دنیا

دوقلوهایغیرهمسن!

آدیتی سنترال | زنی در قزاقستان دو قلوهایش
را بــا فاصله  11هفته بــه دنیا آورد! این
زایمان که دکترها را متعجب کرده ،نوعی
ناهنجاری است که یک در  50میلیون رخ
میدهد .لیلیا ،زن  29ساله که قبال هم یک
دختر سالم به دنیا آورده بود ،اولین قل را که
یک دختر بود ،در  25هفتگی به دنیا آورد.
در حالی که این دختر زودرس با  850گرم
وزن تحت مراقبت ویژه بود ،قل دیگر که پسر
بود ،سر فرصت  11هفته در شکم مادرش
صبر کرد و به موقع ،با حدود  3کیلو وزن به
دنیا آمد.

دستم به دامنتای مورچه

اماسان|ساکنانیکروستایکوچکومتروک
رو به انقراض در جنوب استرالیا برای نجات،
دســت به دامــان مورچهها شدند .روستای
«پوچرا»کهساکنانفعلیاش 34نفرهستند؛
ِ
زادگــاه و خانه نوعی مورچه است که قدمت
نژادشبهقبلازتاریخمیرسد.ایننوعمورچه
گونه نادری است که تخمین زده میشود از
 70میلیون سال قبل در این مکان زندگی
میکرده .مردم این روستا که همیشه میزبان
زیستشناسانودانشمندانیبودهاندکهروی
ایننوعمورچهتحقیقمیکنند،یکمجسمه
بزرگ از این مورچه در روستا نصب کردهاند.
بهاینامیدکهمردمبرایدیدناینفسیلهای
زندهبهروستابرایرونقگردشگریبیایند.

خواندنی

با پدیده عجیب پایداری رنگ
آشناشوید

ام اس ان | آیا شما هم این توت فرنگیها را قرمز
میبینید؟اگراینعکسراازنزدیکباذرهبین
نگاه کنید ،هیچ رنگ قرمزی در آن نمیبینید.
بااینحالمغزمامیداندکهاینتوتفرنگیها
قرمزاند .به این پدیده «پایداری رنگ» گفته
میشود .پایداری رنگ باعث میشود ما رنگ
چیزها را فــارغ از نــوری که به آنهــا میتابد
بدانیم .دانشمندان فکر میکردند که این
پدیده صرفا یک هماهنگی سلولهای چشم
برای دیدن است ،اما بعضی از تحقیقات نشان
میدهد عالوه بر عملکرد سلولهای چشم و
مغز ،ما بر اساس خاطرهای که از اشیا داریم،
رنگ آنها را تشخیص میدهیم.

یک حرکت الهامبخش

سانی اسکایز | آتش نشانها برای ورودی خانه
زنی که بهواسطه معلولیت با ویلچر رفت و
آمد داشت ،راه ساختند .یک گروه از آتش
نشانان اهل میزوری ،در وقت آزادشان برای
زنی که نمیتوانست راه بــرود مسیر رفت
و آمد ساختند .این زن که به دلیل خرابی
مسیر ،برای رفتن به خانه اش دچار دردسر
شده و روی زمین افتاده بود به آتش نشانی
زنگ زد .آتش نشانها بعد از این که وضعیت
زن را دیدند ،چندین روز وقت گذاشتند تا راه
و رمپ مناسب برای خانه این زن بسازند.
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زیباییهای بایکال

دریاچه «بایکال» دریاچهای اســت در جنوب سیبری در کشور روســیه .با اینکه این دریاچه در تابستان
منظره بسیار زیبایی دارد ،در زمســتان جذابیتهای بیشتری از خود نشان میدهد .عکسهایی که در
زمستان از این دریاچه گرفته شده ،بی نظیر و دیدنیاند .با هم برخی را میبینیم.

در اوج سادگی

فیلبند

بچههــا یکی یکــی آمدند تــا ناهار اشــرافی مان
را بخوریم؛ نان و ماســت .داشتیم ســفره را پهن
میکردیم که دکتر از راه رسید .دعوتش کردیم
ناهار بماند .دستهایش را شست و نشست سر
سفره.وسطغذایکیازبچههاکهتازهاضافهشده
بود و دکترچمران را نمیشناخت پرسید« :این
وزیردفاعکهگفتندقرارهبیادسرکشیازمقرپس
چیشد؟»همهخندیدندوبهدکترنگاهکردندکه
برگرفتهازکتاب«خدمتازماست»
لبخندمیزد!

اقیانوس ابر پدیدهای است که به انسان اجازه میدهد خودش را بر فراز ابرها احساس کند .اگر میخواهید
این پدیده را تجربه کنید میتوانید به یکی از زیباترین و مرتفعترین ییالقهای ایران که بر فراز ابرها واقع شده
است سربزنید .روستای فیلبند از توابع بخش بندپی شهرستان بابل در مازندران است .روستایی فوق العاده
تماشایی و بی نظیر با منظرهای از ابرها که در تابستان هوای خنک و حتی گاهی سرد دارد .دیدن طلوع و غروب
آفتاب از باالی ابرها ،یکی از پدیدههای منحصر به فردی است که میتوانید در این روستا تجربه کنید.

حکمت روز

آن وقتهــا کــه حیــاط خانههــا خاکــی بــود،
وقتی میخواســتند جارو کنند ،اول آبپاشی
میکردند که گــرد و غبــار بلند نشــود .غمها و
غصهها و افسردگیها هم مثل غبارند و عنایت
خداونــد مثــل آب .اگــر پای لطــف و کــرم او در
میان باشــد ،دیگر بــه قــول موالنا «غم بــه کنار

مال یک جا میرود ،ایمان هزار جا

خطاببهشخصدزدزدهکهبدونیقین،بهکسی
یاکسانیمظنونباشدوتهمتبزند،اینگونهتذکر
میدهند«:مال یک جا مــیرود ،ایمان هزارجا»

معرفیکتاب

دیکشنری

All right, let's discuss this frankly.
It'll be better if we clear the air.

خیلی خــب ،بیا رک و راســت صحبت کنیم.
اگه مسائل رو روشن کنیم خیلی بهتره.
Once we cleared the air, we found
that it had just been a simple
misunderstanding.

وقتی که مسائل رو روشــن کردیم ،فهمیدیم
که همه چیز یه سوءتفاهم ساده بوده.

خانواده تیبو

فلسفه به زبانساده
دغدغه فیلسـوفی کـه معنایـی در این جهـان پیـدا نمیکند شـاید نه تنها نفـی متافیزیـک ،که اثبـات این
مدعاسـت که هیچ دلیل منطقی وجـود ندارد کـه انسـان هـر کاری را که دلـش میخواهد انجـام ندهد.
آلدوسهاکسلی،نویسندهوفیلسوفبریتانیایی()1894-1963

آرمانهاوایدههایهاکسلیوهمفکراناودرباره
آزادسازی انســان از قید قوانین عرفی و شرعی،
منتهی به انقالب جنســی دهه 60شد .در ابتدا
همه چیز خوب و پرشور بود ،اما با گذشت زمان و
عادی شدن آزادی روابط ،تازه مشکالت عدیده
این انقــاب عیــان شــد .قلبها هنوز شکســته
میشــد ،روابط عاطفی شــکنندهتر از قبل شد و
اعتمادمتقابلپیچیدهترودشوارترازگذشتهبود.

ازدواجهایبازعمرینداشتوحستنهاییوانزوا
بیشازگذشتهمردمراآزارمیدادوعشقدورترو
بعیدترازهمیشهبهنظرمیرسید.آزادیجنسی
بهایگزافیداشتکهحتیفیلسوفبزرگیمثل
هاکسلیآنراپیشبینینکردهبود.
«هربار که معنی زندگی را فهمیدم ،عوضش کردند»
نوشته :دانیل مارتین کالین | ترجمه :حسین یعقوبی

«خانــواده تیبــو» رمانــی چهــار
جلدی اســت که به شرح زندگی دو
خانــواده کامال متفــاوت میپردازد
کــه زندگیشــان بهخاطــر دوســتی
پســرهای خانواده به هم گره خورده.
پدر یکی از خانوادهها ،فردی خشک و
مذهبیاست.اوکهخزانهداراتحادیهامورخیریه
کاتولیکهاســت ،دوســت دارد در نــگاه همــه
فردی باایمان و مذهبی جلوه کند و بسیار روی
رفتار پســرانش حساس اســت .به همین دلیل
هنگامی که بــا رفتار عصیانگرانه پســر کوچک
ترش ژاک روبــهرو میشــود ،تصمیمهای قابل
تاملی میگیــرد .کتاب با یک عصیان از ســوی
ژاک شروع میشود .ژاک با دانیل ،پسر خانواده

داسـتانی کـه میخواهـم بنویسـم ،قصـه
خرگوشـی اسـت کـه در سـوراخی کـه یـک
شـکارچی کنـده میافتـد .سـوراخ گود اسـت
و خرگـوش نمیتوانـد از آن بیـرون بیایـد.
دوسـتهای خرگـوش پیدایـش میکننـد،
امـا آنها هـم بـرای بیـرون آوردنـش از سـوراخ
کاری از دستشـان برنمـی آیـد .برایـش آب
و غـذا میآورنـد کـه از گرسـنگی نمیـرد و از
بـاالی سـوراخ ،گاهـی بـا او حـرف میزنند که
حوصله اش سر نرود و خرگوش روزها و روزها
در سـوراخ میمانـد .غـذا
برای خوردن دارد ،جایش
هـم نـرم و راحـت اسـت اما
دلـش میخواهـد بیایـد
بیـرون...
سه کتاب
زویا پیرزاد

حکایت

خشــم بیش از حــد گرفتن وحشــت آرد و
لطف بی وقت هیبت ببرد.
نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه
چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.
درشتی نگیرد خردمند پیش
نه سستی که ناقص کند قدرِ خویش
نه مر خویشتن را فزونی نهد
نه یکباره تن در مذلت دهد
گلستان سعدی | در آداب صحبت

تا دوست بود ،تو را گزندی نرسد

ضرب المثلفارسی

روشنکردنمسائل،ازبینبردنشکوشبهه.
مثال:

34

آوردهانــد که یکــی از بازرگانــان بغداد با
غالم خود در کشــتی نشســته و به عزم بصره
در حرکــت بودنــد و نیــز در همــان کشــتی
بهلول و جمعی دیگر حضور داشــتند .غالم
از تالطم دریا وحشــت داشــت و مــدام گریه
و زاری میکــرد .مســافران از گریــه و زاری
آن غالم به ســتوه آمدنــد و از آن میان بهلول
از صاحب غـــام خواســـت تـــا اجازه دهد به
طریقــی آن غــام را ســاکت کند .بــازرگان
اجازه داد .بهلول فوری امر نمود تـــا غـالم را
بـــه دریاانداختند و چــون نزدیک به هالکت
رسـید او را بیـرون آوردنـــد .غـالم از آن پـس
بـه گوشـهای از کشتی ،ساکت و آرام نشست.
اهل کشــتی از بهلول ســوال کردنــد در این
عمل چه حکمــت بود که غالم ســاکت و آرام
شــد؟ بهلول گفت :این غالم قدر عافیت این
کشــتی را نمیدانســت و چون به دریا افتاد
فهمید که کـشتی جـای امن و آرامی است.

خاطرات سرخ

To get rid of doubts or hard feelings.
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بریدهکتاب

بهنقلازمرحومآیتا...خزعلی

Clear the air

کاشمر
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گناباد

31

میرود ».پس هرگاه در زندگی احســاس غم و
غصه کردید ،بدانیــد و باور کنید کــه جای خدا
خالی است .فرمود« :تا دوست بود ،تو را گزندی
نرســد»؛ یعنی اگر او بیاید هیچ چیــز نمیتواند
به تو آســیب برســاند و هیچ غبار غمی بر دل تو
نخواهد نشست.سلوک باران | حجت االسالم رنجبر

پروتســتان از خانه فــرار کردهاند و
تصمیم دارند مسیر متفاوتی برای
زندگــی انتخــاب کننــد .دو جلد
اول رمان خانواده تیبو روی ژاک
و آنتــوان تمرکــز دارد و خواننده
به طور کامل با شــخصیتهای
آنهاآشنامیشود.درجلدسوم
کتاب به ســمت اتفاقات فرانســه،
پیــش از جنــگ جهانی اول کشــیده میشــود.
تابستان ۱۹۱۴طوالنیترینبخشکتاباست
که میتوان آن را هسته اصلی رمان دانست .در
این بخش با جنبههایی از شخصیتهای اصلی
کتابمواجهمیشویمکهپیشازآنممکناست
متوجه آنها نشده باشیم .انتشارات نیلوفر این
کتاب را با ترجمه مرحوم ابوالحســن نجفی و به
قیمت 100هزارتومان منتشر کرده است.

دیالوگماندگار
 فکر نکن که دشــمن داشتن در زندگی ،دردو رنجه؛ میتونه نعمت هم باشــه .یه آدم عاقل
از دشــمن هاش بیشــتر چیز یاد میگیره تا یه
راش
احمق از دوستاش .
کارگردان :رون هووارد

ضربالمثل خارجی
بلغــاری :زندگی در جهنم بــا خردمندان،
خوشتر از بهشت در جوار ابلهان.
ایتالیایی :آدمی تا پای تابوت هم از آموختن
بازنماند.
ایسلندی :یک آدم بدون کتاب ،کور است.
انگلیســی :سالها بیشــتر از کتابها به ما
درس میدهند.

