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تاریخ

 12محــرم | شهادت امام سجــاد(ع)

نخلبانجهان
 12سپتامبر  | 1919درگذشت ِریمونددالروش،اولینز 

امام چهارم شیعیان ،سی و پنج سال پس از واقعه جانگداز عاشورا ،در روز 12یا به روایتی25،
محرمسال 95هجرى،درمدینهبادسیسههشامبنعبدالملك،مسمومشدودر 56سالگىبه
ّ
شهادترسید.مزارشریفآنحضرتدرمدینهودرقبرستانبقیعاست.

ریمون ْْد دالروش در اكتبر 1886در فرانسه به دنیا آمد .وی ابتدا هنرپیشه ُا ِپرای پاریس بود .پس
از چندی به تالش در زمینه آموزش و فراگیری مهارت خلبانی روی آورد و در 24سالگی به عنوان
خلبانرسمیشناختهمیشد.ویبراثرسقوطهواپیمایشدر 33سالگیكشتهشد.

آشناترینغریب

امــام رضا (ع) فرمودند :هرگاه بندگان ،گناهان تــازه ای را پدید آورنــد که قب ً
ال مرتکب
نمی شدند ،خداوند هم بالی تازه ای برای آنان پیش می آورد که قب ً
ال نمی شناختند.
(وسائل الشیعه)
حجت االسالم جواد محدثی در شرح این حدیث می گوید :این سخن ،از کلمات
شگفت و حکمت های ناب حضرت رضا (ع) است .در گذشته ،گناهان محدود بود

همشهریسالم

تفأل
حافظ

اما امروز گناهان شکل و شیوه های جدید پیدا کرده .گناهانی که از طریق ابزارهای ارتباطی
و تکنیک های نو صورت می گیرد ،یکی از آن هاست که در پی آن ،گرفتاری ها و بحران های
جدیدی نیز دامن گیر بشریت شده است .اگر در گذشته وبا ،سرطان ،قحطی و خشکسالی
بود ،امروز افسردگی و پوچ گرایی و بی هویتی و بیماری های ناشناخته و مرموز و بالهای نو
گریبان گیر بشر شده است .این ،مصداق همین روایت است.
وسائلالشیعه

پنجشنبه
 21شهریور 1398
 12محرم 1441
 ٨صفحه | شماره 4223
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محاجه
پس اگر بــا تو بــه گفــت وگــو و ســتیز و
ّ
برخاســتند( ،با آن ها مجادله مكن و) بگو :من
و پیروانــم روى بــه خــدا تســلیم كردهایــم .و به
میین (مشركان
اهل كتاب (یهود و نصارى) و ُا ّ
بىســواد ّ
مكه) بگو :آیا شــما هم (در برابر خدا)
تسلیم شــدهاید ،پس اگر تسلیم شدند و اسالم
آوردند همانــا هدایت یافتهاند و اگر ســرپیچى
كردند (نگــران مبــاش ،زیــرا) وظیفــ ه تو فقط
رساندن دعوت الهى است( ،نه اجبار واكراه) و
خداوندبهحالبندگانبیناست.
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید     :
محاجــه ،از خصلتهاى مخالفان
جدال و
ّ
انبیاست.
در گفت وگوها ،موضع خود و یاران خود را
صریح اعالم كنیم.
آن چــه انســان را در برابــر گفــت وگوهاى
مغرضانه حفــظ مىكنــد ،اتصال بــه خداوند
است.
كتابهــاى آســمانى ،یــك ســند فرهنگى
ارزشــمند براى جوامع بشــرى اســت .در آیه
مردم به دو دسته تقســیم شدهاند؛ فرهنگیان
و عوام.
علم و كتاب به تنهایى كافى نیست ،چه بسا
علم باشد ،ولى تسلیم نباشد.
ما مأمور انجام وظیفهایم ،نه ضامن نتیجه.

حکمت روز
نگاهمان به خدا باشد
دماســنج را ببیــن چطور خــودش را بــا محیط
تنظیم می کند .جیوه دماســنج با گرما و سرما
به راحتی باال و پایین می رود .یا اوج می گیرد یا
شل و وارفته می شود و سقوط می کند .بعضی
آدم هــا این گونه انــد اما پیامبــر(ص) این گونه
نبود .او دهان بین نبود؛ جهان بین بود و جهان
بینیاوخدابینیبود،یعنیخودراباخداتنظیم
می کرد و نگاه می کرد ببیند چه چیز در چشم
خدا حقیر است ،همان در چشم او نیز حقیر می
شد .اگر الگو و اســوه ما پیامبر (ص) باشد ،یعنی
نگاهمان به خدا باشــد ،آن گاه می بینیم که او
چه می خواهد و چه نمی خواهد؛ چه در نگاه او
زیباست و چه زشت است .

سلوکباران|حجتاالسالمرنجبر

خاطرات سرخ
یکی مثل همه

خاطرات یک زنبور عسل

نیوزویک | بــا این که زنبورهای عســل نســبت
به انســان ها مغــز بســیار کوچک تــری دارند،
اما می تواننــد خاطرات خوب و بــد را به خاطر
بسپارند .تحقیقاتی که به تازگی منتشر شده،
توانایی های شناختی این حشــرات را روشن
تر کرده اســت .یک تیم تحقیقاتــی از ایلینویز
متوجه شــدند که زنبورهای عســل می توانند
خاطرات خــوب مانند نگهــداری از بچــه ها یا
خاطرات بد مانند جنگیدن با دشــمنان شــان
را به یاد بیاورند!

زایمان در مدرسه

دیلی نیوز | یک معلــم در دنــور ،در پیاده روی
کنار مدرسه دخترش را به دنیا آورد .لیندزی
دو هفتــه تا زمــان زایمانش مانده بــود ،برای
همین به مدرســه رفت تــا به کار همیشــگی
اش بپردازد اما نــوزاد قصد داشــت زودتر از
موعد به دنیا بیایــد .وقتی لیندزی فهمید که
دردش مربوط به زایمان است از همکارانش
خواســت تا به آمبوالنــس زنگ بزننــد .آن ها
عالوه بر زنگ زدن ،خودشــان دســت به کار
شــدند و معلم روخوانی و مدیــر و ناظم ،وارد
عمل شدند و تا اورژانس برسد دختر کوچولو
به کمک آنها تقریبا به دنیا آمد.

مهارت یکدقیقهای

شوکرانشیرین

 4گوشه ایران

حکایت

چطور در شب با گوشی عکاسی کنیم؟
یکیازمواردیکههنگامعکاسیباگوشیهوشمند
خود باید همیشه بهخاطر داشــته باشید ،این است
که همواره فالش گوشی خود را خاموش نگه دارید.
نور زیــاد فالش گوشــیها اغلب باعث میشــود که
عکسهای شما زمین ه تاری داشته باشند ،رنگهای
عکس مصنوعی شوند و چشمان ســوژهها هم قرمز
شــود .این موارد به طــور قطع نمیتواند خوشــایند
باشــد .هنــگام عکاســی در یــک محیــط تاریــک،
میتوانیــد ایــن گزینههــا را بهجای فالش گوشــی
هوشمندامتحانکنید:
بهدنبالمنبعنورمناسببگردید.بهعنوانمثال،
اگر در یک رستوران یا کافه هستید ،بهدنبال تابلوی
نئونی باشــید یا اگــر میخواهید از میــز خود عکس
بگیرید،سعیکنیدازقبل،میزنزدیکبهنوریاپنجره
را انتخاب کنید.
از قابلیت دامنــه دینامیک باال ( )HDRگوشــی

خود استفاده کنید .این قابلیت بهطور همزمان سه
عکس را با سه نوردهی متفاوت میگیرد و آن ها را با
هم ترکیب میکند و نتیجه نهایی آن هم عکسهای
بهتر بــا جزئیــات مطلوبتری اســت .فقــط هنگام
عکاسی با حالت  ،HDRاز ثابت نگه داشتن گوشی
خود اطمینان حاصل کنید.
حساسیت ISOو نوردهی دوربین خود را افزایش
دهید .این کار ممکن است کمی نویز به عکس شما
اضافه کند ،اما بهتر از این اســت که عکس تان تیره
و تار باشد.
از نرمافزارهــای مخصــوص عکاســی در شــب
( )Night Vision Camera Appsاستفاده کنید.
از یک منبع نور خارجی مصنوعی استفاده کنید.
اگر برایتان ممکن اســت از یک یا چند نور مصنوعی
مثل چــراغ قــوه گوشــی اطرافیــان تان مــی توانید
استفاده کنید.

زنگ تفریح
نقاشیدیواری
غلطانداز
هنرمنــد خیابانــی پرتغالــی
ویــن ،بــا کمــک چند اســپری
رنــگ ،میتوانــد دیوارهــای
بتونی را جوری نقاشی کند که
به نظر می آید برش خورده اند.

فقط با  6واسطه ،همه با هم آشناییم
نام «نظریه شش درجه جدایی» مشهور شده است.
شایدباورنکنیداماشماوسرخپوستیکهدردهکده
کوچکــی در دامنــه کوههای بلنــد آنــد در آمریکای
جنوبی زندگی میکند یا اسکیمویی که در مناطق
قطبی آالسکا به سر میبرد یا یک بومی استرالیایی
ممکن است فقط با شــش واســطه با همدیگر آشنا
دربیایید! مث ً
ال همکار شما ممکن است یک دوست
کانادایی داشــته باشد که همســرش اهل آمریکای
جنوبی است و با ســاکنان بومی آن جا فامیل است.
بدینترتیب،اینکشفریاضیدانان،حسغریبیبه
مامیدهد؛اینکهماانسانهاچقدرازآنچهدرظاهر
تصورمیکنیمبههمنزدیکترهستیم.پسچهخوب
استکهباهمدیگرمهربانترباشیم.
رازیک

سردار شهید سید جالل حبیب ا ...پور در سال
 ۱۳۴۶در محله شهید طالبی شهرستان بابلسر
به دنیا آمد .دلدادگی به آستان سیدالشهدا را
از کودکی آموخت و زمانی که به عضویت سپاه
پاسداران انقالب اسالمی درآمد ،با تحصیالت
لیسانس نظامی از دانشگاه امــام حسین(ع)
فرمانده محور سوم ثــارا ...لشکر عملیاتی ۲۵
کربال شد .اوایــل جنگ سوریه قرار شد حدود
 ۳۰نفر از فرماندهان لشکر و با سابقه دفاع
مقدس برای کارهای مستشاری و آموزشی به
سوریه بروند که سید جالل یکی از آن  ۳۰نفر
بود؛ اما پس از اسارت تعدادی از همکاران سپاه
در سوریه ،پروازشان لغو شد تا این که سرانجام

در اسفند ۱۳۹۳
با عنوان فرمانده
گــروه صابرین به
سوریه اعزام شد
و پس از گذشت
 ۴۳روز در  31فــروردیــن  ۱۳۹۴بــه فیض
شهادت نایل آمد و پیکرش در حــوزه اشغالی
داعش مفقود شد تا این که در سال  ۹۷پس از
گذشت چند سال دوری ،انتظار فرزندانش علی
و فاطمه به پایان رسید و پیکر او به میهن اسالمی
بازگشت .کتاب «حبیب لشکر» ،خاطرات این
سرداربزرگاستکهبهقلم«مصیبمعصومیان»
تنظیم و منتشر شده است.

ضرب المثل خارجی
آفریقایی :مهربانی مثل كاشــتن بذر گندم
است كه افزایش می یابد.
اســپانیایی :فقط مرد عاقل ،ثروتمند واقعی
است.
ژاپنی:هیچشمشیریعلیهمهربانیوجود

پادشاهی به ندیم خود گفت که نام ابلهان
این شــهر را بنویس .گفت :شــرط کن که نام
هر کس را بنویســم ،مرا به خاطر آن مؤاخذه
نکنی .پادشــاه گفت :باشــد .ندیــم ابتدا نام
پادشــاه را نوشــت .پادشــاه گفت :اگر ابلهی
مرا ثابت نکنی ،تو را مجازات می کنیم .ندیم
گفت :تو دســت خطــی را به یکــی از نوکران
خود داده و از او خواســته ای که به فالن دیار
دوردســت بــرود و آن را نقــد کــرده و نــزد تو
بازگردد .پادشــاه گفت :آری ،چنین اســت.
ندیم گفت :او مردی اســت که در این دیار نه
ملکی دارد ،نه زنی و نــه فرزندی ،اگر آن پول
را به دســت آورد و بــه قلمرو پادشــاهی دیگر
برود ،تو چه کار خواهی کرد؟ پادشــاه گفت:
اگر از ما رویگردان نشود و آن پول را به تمامی
بیاورد تو چه می گویی؟ ندیم گفت :آن وقت
نام پادشاه را حذف می کنم و نام آن مرد را در
میان ابلهان می نویسم.
گنجینه لطایف

ضرب المثلفارسی
عجلهکارشیطاناست

حبیب لشکر

علم به زبان ساده
فکر میکنید ارتباطی بین شما و اسکیمویی که در
شمالگانزندگیمیکندوجوددارد؟اگرپاسختان
منفی اســت ،خوب اســت بدانید کــه ریاضیدانها
توانستهاند نشان دهند که ما انســانها در روی کره
زمین،خیلیبیشازآنچهتصورمیکنیمبههمدیگر
نزدیک هستیم .ریاضیدانها برای این کار ،ارتباط
مابینانسانها(ارتباطفامیلی،دوستی،همسایگی،
همشاگردی،همکاربودن)رابایکساختارشبکهای
ترسیمکردهاندوسپسموفقشدندنشاندهندکه
دریکچنینشبکهایباچندمیلیاردعضو(یعنیبه
اندازهجمعیتکرهزمین)،اگردوعضومختلفشبکه
رابهطورتصادفیانتخابکنیم،آنهابهطورمتوسط
فقطباششواسطهدراینشبکه،بههمدیگرمتصل
میشوند.بههمیندلیلهمایننظریهاصطالح ًابه

فریدونکنار

فریدون کنار ،از شهرهای کناره ساحل خزر است که در میان شهرهای آمل ،بابل ،بابلسر و محمود آباد قرار
گرفته است .این شهر با ساحل ماسه ای بزرگی که دارد از قدیم االیام مکانی برای تفریح بوده و هم اکنون نیز به
شدن محیط زیست درنای مشهور سیبری به نام «امید» مشهورتر شده است .تاالب فریدون کنار
خاطر شناخته
ِ
ارزش زیست محیطی بسیار زیادی دارد و هرسال میزبان پرندگان مهاجر مختلفی است .این تاالب با قوهای
وحشی زیباتر از همیشه می شود .فریدون کنار البته در کنار این جاذبه های طبیعی ،جذابیت های دیگری هم
دارد .مناطق تاریخی ،شالیزارهای ســبز ،بازار بزرگ ماهی فروشــان ،باغ پرندگان و پارک های جنگلی مانند
زاهدکال و سوته از دیدنی های فریدون کنار است.

معرفیکتاب

bored panda

شــهید خرازی با این که فرمانده لشــکر بود ،در
انجام کارهــا مثل بقیــه بود .اخالقــش هم این
طوری بود که دیر عصبانی می شد .یک بار قرار
بودکمیالواروگونیبرسانمبهخط.کمیتعلل
کردم و دیر رسیدم .وقتی من را دید شروع کرد
داد و فریاد کــردن« :حاال باید بیــای؟ بچه های
مردم از صبح تا حاال توی خط زیر آتش اند .فکر
کردیآمدهایمخانۀخاله؟فرداجوابپدرومادر
این بچه ها را چی بدم؟ »...من هم سکوت کرده
بودم .چند دقیقه ای گذشــت تا آرام شد .گفت
«خودم باهاتون می آم خط تا اینا زودتر به دست
رزمنده ها برسه .باید سنگرها رو درست کنند».
و رفت عقب وانت نشست.
همرزم شهید
برگرفته از کتاب خدمت از ماست

تغییرمقصدکشتی

گودنیوز |.مسافران یک کشتی کروز تفریحی،
سفرهفتروزهخودراباعملیاتکمکرسانی
به توفان زده های باهاماس عوض کردند .این
کشتیبا 3000مسافر،ساحلفلوریداراترک
کردهبودتاپسازیکسفردریایییکهفتهای
درساحلناسااولنگربیندازد.اماوقتیتوفان
دوریانبااینجزایربرخوردکرد،مسافراناین
کشــتی تفریحی به جای برگشــتن به فلوریدا
تصمیم گرفتند با بیش از ده هزار ســاندویچ و
بطریآب،مقصدشانرابهباهاماسکهتوفان
تقریباآنراتخریبکردهتغییردهندتابهکمک
توفانزدگانبروند.

بازنشستگیزودترازموعدفیلها

گودنیوز |.دولتدانمارکآخرینفیلهاییراکه
درسیرکاینکشوربودند،خریداریکردتااین
حیوانات بتوانند بازنشسته شوند و در طبیعت
زندگیآرامیداشتهباشند.درپیتصویبقانون
منع اســتفاده از حیوانات وحشــی در سیرک،
دولت دانمارک  1.6میلیون دالر هزینه کرد تا
این فیل ها را از ســیرک بخرد و آزاد کند .با این
که دولــت هنوز برنامه مشــخصی بــرای مکان
گذراندندورانبازنشستگیاینفیلهاندارد،
اما اعالم کــرده اند که فعال از آن هــا نگه داری و
مراقبت می شــود تا بعدا بتوانند جای مناسبی
درطبیعتپیداکنند.

شــما فکــر مــی کنیــد
مــن نمــی توانــم حرف
های صــد من یــک غاز
فالســفه بزرگ جامعه
بشــری را تکرار کنم یا
مثل سیاســتمداران
عظیمالشــأن بیانیه
هایترسآورومنجر
به مرگ صادر کنم.
فکر می کنید من بلد نیستم قیافه جدی بگیرم
و عینک دســته مشــکی روی بینی ام بنشانم و
مباحثمهمیدرنسبتفیزیکوفلسفهاضافه
کنم.برایمناینکارهامثلآبخوردناست.
فوقــش پانصد نفر فلســفه خوانده مــی فهمند
که من فیلسوف نیســتم و حرف مفت می زنم،
یا ماموران حکومــت مرا به زندان مــی اندازند،
یــا آکادمی علوم بیانیــه ای در رد اظهــارات من
صادر می کنــد .در هر حال باز هــم مردم به من
توجه خواهند کرد .فقط الزم است روی حرفی
که میزنم پافشــاری کنم ،مهم نیست روی چه
چیزی پافشــاری می کنم ،مهم فقط پافشاری
است .پایتان را روی چیزی فشار دهید و محکم
بایستیدوادعاکنید.همهچیزحلمیشود.

ندارد.
فلســطینی :كسی داناســت كه بداند هیچ
نمی داند.
چینی :مردی كه لبخند بر لب ندارد ،نباید
دكان باز كند.

این ضرب المثل برگرفته از حدیث نبوی اســت
و معنی و مفهوم آن ،این اســت کــه هیچ کاری با
عجلهواضطراببهسرانجامخیرونتیجهدرست
ومطلوبنخواهدرسید.

دیکشنری
Lend a hand
To help one; to give
one assistance.
کمک دادن ،دستیاری کردن
مثال:
If you lend me a hand, I can get this
done much faster.
اگهبهمنکمککنی،خیلیسریعترمیتونم
کار رو انجام بدم.
Could you lend me a hand with this
piano? I need to move it.
میشه به من کمک کنی؟ باید این پیانو رو جا
به جا کنم.

