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 22مهر | 1377سالروز درگذشت استاد سید محمدعلی صفیر

استاندارد ،از پایه های تاثیرگذار بر پیشرفت صنعت و اقتصاد است که شامل بایدها و نبایدهایی
درباره تولید و خدمت است .استاندارد شدن فوایدی مانند مرغوبیت ،دوام ،ایمنی و کارایی،
پرداختهزینهمناسب،دسترسیآسانوضمانترابرایمصرفکنندهدرپیدارد.

صفیر،دانشمندوشاعرشهیرمعاصر،چهرهایبودکهبهتأسیسمراکزفرهنگیودینیزیادیاز
جمله انجمن تعلیمات اسالمی ایران و همکاری در تأسیس حسینیه ارشاد پرداخت .خردنامه،
دیواناشعار،درسدینوتصحیحدیواناشعارامامعلی(ع)بهفارسی،ازجملهآثارمکتوباوست.

آشناترین غریب

حافظ

حجتاالسالممحدثیدرشرحاینروایتمیگوید«:انسانموجودضعیفیاستوممکن
استقدرتوریاست،اورابهظلموحقکشیوادارد.ریاستطلبی،تنهادرجامعهنیست؛
گاهیاینخصلتدرمحیطخانهیاکار،کالس،کارگاه،مح ّلهوبازاربروزمییابد،حقوق
دیگراننادیدهگرفتهمیشودوافرادقدرتطلب،برایسلطهیافتنبردیگران،حقوعدل
رازیرپامیگذارند.همریاستداشتنانسانرادرمعرضخطرقرارمیدهد،همریاست
طلبیدن،البتهد ّومیخطرناکتروزشتتراست».

نکوهشریاستطلبی

معمر بن خ ّ
الد ،نزد حضرت رضا(ع) از مردی یاد کرد و گفت :او ریاست طلب است.
ّ
حضرت فرمود« :ریاست طلبی در دین یک مسلمان ،از وجود دو گرگ درنده در گله
اصول کافی
بی چوپان ،زیانبارتر است».
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دوردنیا

در روایــت اســت کــه یحیــی(ع) چندان
گریســته بود که رخســاره مبارکش چون دو
جوی ،شکافنده شده بود .پدرش ،زکریا(ع)
عزوجل فرزندی
گفت :ای فرزند! از خــدای َّ
طلب کردم که چشــم من به دیدا ِر او روشــن
چشم
شود ،تو بدین نوحه و گریستن ،جهان بر
ِ
من تاریک کردی .گفت :ای پدر! مرا جبرئیل
خبر کرده است که میان بهشت و دوزخ ،عقبه
ای اســت که از آن خــاص نیابد مگر کســی
که از خوف خدا پیوســته گریان باشد .زکریا
گفت :ای پسر! بگری چندان که توانی ،پیش
از آن روز که گریستن ســود ندارد .هر چیز را
نشــان ترس خدای و اشتیاق
نشانی اســت و
ِ
بهشت ،صبر است بر مش ّق ِ
ت طاعت.
بزرگیازتابعینبودباکمالمجاهدهکهدر
خانهخودگوریکندهبود.هرروزغُ ّلیبرگردن
نهادی و پالسی بپوشیدی و در آن گور رفتی و
ساعتیپهلوبرزمیننهادی.پسگفتی،الهی!
این آن گور اســت که ما را وعده فرموده بودی.
اکنونمرایکروزدیگربهدنیابازگردانتاباشد
که عملی توانم کرد که آن ،دستگی ِر من گردد.
سپسبرخاستیوگفتی:ایفالن!آنچهمی
ُجستی یافتی .اکنون روز و فرصت را غنیمت
ِ
نعمت ُمهلت بشــناس و در توشه و
ــمر و قدر
ِش ُ
زادروزآمدنیکوتاهیمکن،پیشازآنکهاین
فرصتآرزوکنیونیابی.
ذخیره الملوک



در اوج سادگی
شهید بهشــتی رفته بود خوزستان؛ جلسه تا
ساعت  1:30بامداد طول کشیده بود .گفته
بودند هتل هماهنگ کنیم .بعضی هم تعارف
کرده بودند بفرمایید منزل .عمامه را گذاشته
بود زیر سر و عبا را انداخته بود رویش و همان
جا در فرمانداری خوابیده بود!



صددقیقه تا بهشت

حکمتروز
همهمسئولیم
ٌ
از عبــارت ُ
ــئول َع ْن
ــم َم ْس
ــم ٍ
راع َو ک ُّل ُک ْ
«ک ُّل ُک ْ
َر ِعی ِت ِه» (همه شما نگهبان و همه شما نسبت
به زیردســتان خود مسئولید) اســتفاده می
شــود که هرکدام از اهــل ایمــان در رابطه با
آن چه می داند ،اگرچه یک کلمه باشد ،باید
معلم دیگران باشــد؛ یعنی به اهلش برساند
و تبلیغ کنــدو از نااهل احتــراز و کتمان کند
و درخصوص کلمه ای که نمــی داند ،متع ِّلم
باشد.



صندلی دزد پیر

سرعت یا قدرت؟

آدیتیسنترال| یکمرد 61سالهژاپنیبهتازگی
بــه خاطــر دزدی هــای عجیب اش دســتگیر
شده اســت .این پیرمرد حدود  159صندلی
دوچرخه را به انتقــام صندلی دوچرخه ای که
روزی از او دزدیده شده بود ،دزدیده است .در
فیلم دوربین مداربسته خیابان ،آکیو هاتوری
خیلیراحتوبیخیالبهیکدوچرخهنزدیک
می شــود ،صندلی آن را باز می کند و در سبد
دوچرخه خودش می گــذارد و رکاب زنان دور
میشود.وقتیصاحبدوچرخهبهپلیسزنگ
زد،اینفیلمبررسیوهاتوریشناساییشد.با
این حال پلیس ها انتظار نداشــتند در خانه او
 158صندلی دوچرخه دیگــر هم پیدا کنند.
ظاهرا هاتوری یک کلکسیون از صندلی های
دوچرخهدزدیدرستکردهاست.

گودنیوز |برای اولین بار در دنیا یک ورزشکار
 34ســاله کنیایــی توانســت مســیر دوی
ماراتن را زیــر دو ســاعت طی کنــد« .الیود
کیپچوگ» روز شنبه در مسابقه دوی ماراتن
در اســترالیا ،موفق شــد مســیر مســابقه را
در یک ســاعت و  59دقیقه و  40ثانیه تمام
کنــد .ایــن ورزشــکار ســال گذشــته هم در
مســابقه دوی ماراتــن برلیــن ســریع تریــن
دونده شــناخته شــد .الیود گفتــه «من می
خواهم الهــام بخش مردم باشــم تــا بدانند
که انســان ،محدودیتی ندارد .فشار خیلی
زیادی روی مــن بود امــا امروز خوشــبخت
ترین مــرد دنیا هســتم .این بهتریــن لحظه
زندگی من است».

زنگتفریح

آیت ا ...بهجت | رحمت واسعه

سورپرایز در تولد 80سالگی

سانی اســکایز | ا ِلک چایلدرس ،مامور رد کردن
بچههاییکمدرسهازعرضخیاباندرایالت
ایلینویز ،وقتی روز چهارشنبه به محل کارش
رفــت ،با دیــدن جمعیتــی کــه آن جــا بودند،
غافلگیــر شــد .بیــش از  100دانش آمــوز به
همراه والدین شان ،خانواده و اعضای کلیسا،
برای تبریک تولد  80ســالگی الک بــه آن جا
آمدهبودند.آنهاروی دههاتابلونوشتهبودند
«تولدت مبــارک الــک»  .الک می گویــد «این
شــادی و خوشــی وصف ناپذیر بود .فقط می
توانستمبگویمممنونم».خانوادههاییکهبرای
این غافلگیری برنامه ریــزی کرده بودند گفته
اند ،همه روزشان را به خوبی شروع می کنند،
چون الک همیشه با اخالق خوب و لبخندش
سرچهارراهایستادهاست.

جستوجو بهخاطر پدر

گودنیوز| وقتیدکترهابهخاویر 18سالهگفتند
که پــدرش دیابــت دارد ،او که تــازه تحصیل در
رشته شیمی را شروع کرده بود ،تصمیم گرفت
به خاطر پدرش مطالعاتش را وقــف پیدا کردن
یکجایگزینسالموارزانبرایشکرکند.اومی
گوید«:پدرمازطعمشیرینکنندههایمصنوعی
خوششنمیآمد،برایهمینبهفکرپیداکردن
یکجایگزینخوشمزهترافتادم».یکیازگزینه
ها،زایلیتولبودکهنوعیشیرینکنندهطبیعی
اســت و در میوه ها پیدا می شــود اما تولیدش از
میوهمقرونبهصرفهنبود.برایهمینشیمیدان
جوان اهل مکزیک بــه فکر افتــاد از چوب ذرت
زایلیتــول اســتخراج کنــد .ذرت ،اصلــی ترین
محصول مکزیک است و ساالنه 28میلیون تن
چوبذرتبهعنوانزبالهدورریختهمیشود.

 4گوشهایران

«کریستیالسون»هنرمندانگلیسی،باچیزهاییکهدرساحلمحلزندگیاشدرکورنوالپیدامی
کند ،مجسمه هایی می سازد که حال و هوای دریا و ساحل را به بیننده منتقل می کند .او برای ساخت
اینمجسمههاازتکههایچوب،صدف،پوستآجیلوهرچیزیکهآبباخودمیآورد،بهرهمیگیرد.





روح پراگ



نوشته :ایوان کلیما

 ترجمه خشایار دیهیمی

Colossal



دیالوگماندگار
قانونسومنیوتنمیگهبرایاینکهبهیهچیزی
برسی،بایدقبلشازیهچیزدیگهدلبکنی.

دریاچه حوضسلطان



interstellar



کارگردان :کریستوفر نوالن

در میانه اتوبان قم  -تهران دریاچه ای نمکی دیده می شــود که «حوض ســلطان» نام دارد و حدود ســال
 1261خورشیدی بر اثر ساخت جاده شوسه تهران  -قم تشکیل شده اســت .این دریاچه به واسطه سطح
صیقلیاش ،عنــوان بزرگ ترین آینه طبیعــی ایران را به خود اختصــاص داده و با ایســتادن در میان آن می
توانید شاهد انعکاس تصویر آسمان در زمین باشید .حوض سلطان با ویژگیهای منحصر به فرد خود فرصت
مناسبی برای ثبت تصاویر کم نظیر به شــما می دهد .بهترین زمان برای رفتن به دریاچه ،اوایل فصل بهار و
اواسط پاییز است؛ چرا که در دیگر ایام سال از سرمای سخت یا تابش شــدید آفتاب در امان نخواهید بود و
شانس دیدن زیباییهای دریاچه را از دست خواهید داد.

مهارتیکدقیقهای
چند راهکار برای موفقیت در خوداشتغالی

درمحضربزرگان

21

در طول دو سال گذشته ،بسیار سفر کردهام.
شــهرهای بســیاری را دیــدهام و کلیســاها،
موزههــا ،باغهــا و قصرهــای بســیار .ایــن
دیدارها ملغمه غریبی از احساسات و تأثرات
در من به جا گذاشــته است و به خصوص این
احساس شک را که در کجا باید منتظر دیدن
چــه چیــزی باشــم .احســاس شــک حاصل
خاطرات بد نیســت؛ احســاس شک حاصل
این است که بهندرت وقت آن را پیدا میکنم
که رابطــهای با این شــهرها برقــرار کنم .هر
شهری مثل یک آدم است :اگر رابطه اصیلی
با آن برقرار نکنیم ،فقط نامی به جا میماند،
یک شــکل و صورت بیرونی که خیلی زود از
حافظه و خاطرهمان میرود و رنگ میبازد.
بــرای برقرار کــردن چنیــن رابطــهای ،باید
بتوانیم شــهر را بــا دقت ببینیم و شــخصیت
خــاص و اســتثنایی آن را دریابیــم ،آن «من»
شهر ،روح شــهر ،هویت آن و شرایط زندگی
آن که در طول زمان و در عرض مکان آن پدید
آمده است .پراگ شهری رازآلود و پرهیجان
اســت که با حال و هوایش ،با مخلوط غریب
ســه فرهنگــش ،الهامبخش خالقیــت افراد
بسیاری شده است .سه فرهنگی که چندین
دهــه یا حتــی قرنهــا در
ایــن شــهر در کنــار هــم
میزیستهاند.

ــک ْرت ُْم َ َ
َو ِإ ْذ ت ََأ َّذ َن َر ُّب ُک ْــم َل ِئن َش َ
زیدَ ن َُّک ْم َو َل ِئن
ل ْ
دید
َک َف ْرت ُْم ِإ َّن َع َذابی َل َش ٌ

حکایت

13

بریدهکتاب

در آیه  7سوره ابراهیم می خوانیم:

یادتان باشــد کــه او اعــام کرده« :اگر شــکر
کنید ،حتم ًا سرمایهتان را زیاد می کنیم و اگر
ناشکری کنید ،مجازات خیلی شدید است».
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
سنّت خداوند بر آن است که شکر را وسیل ه
ازدیاد نعمت قرار داده و این سنّت را قاطعانه
اعالم کرده است.
خداوند برای تربیت ما ،شکر را الزم کرده؛
نه آن که خود محتاج شکر باشد.
با شــکر ،نه تنها نعمتهــای خداوند بر ما
زیاد میشــود بلکه خود ما نیز رشد میکنیم
و باال میرویم.
کیفر کفــران نعمــت ،تنها گرفتــن نعمت
نیســت بلکــه گاهی نعمت ســلب نمیشــود
منتها به صورت نقمت و استدراج در میآید تا
شخص ،کمکم سقوط کند.

گناباد

21

ایده خوداشتغالی ،فرصتهای هیجانانگیزی
مانند مدیریــت بهتر وقــت و درآمد بیشــتر را به
دنبــال دارد اما در عیــن داشــتن ،چالشهای
قابل توجه ،عوامل مهمی در به ثمر نشستن اش
نقش دارد.
منظم و باانگیزه باشید .شما سکان را در دست
دارید و ِکشتی بدون شما حرکت نخواهد کرد.
اگر به تنهایی کار میکنید ،بدون داشــتن نظم
و انگیزه ،بیهدف به اینســو و آنســو خواهید
رفت.
هوشیار باشید .باید همه چیز را دربار ه کسب
وکار خود ،اعم از محصوالت و کاربردهای شان،
فعاالن بازار و واقعیتهای حوزه فعالیتتان در

هر مرحله از مســیر بدانید .وقتی این اطالعات
را داشته باشید ،میتوانید تصمیمات خود را بر
مبنای آمار و ارقام دقیق بگیرید.
اعتبار ایجاد کنید .ابتــدا باید قوانین پایهای
برای شــیو ه انجام کار و خروجی مدنظر ،تعیین
کنیــد .تعییــن اســتانداردهایی بــرای کیفیت
خدمات و محصوالت ،می تواند شما را در میان
رقیبان تان متمایز کند.
خــاق باشــید .بــه عنــوان صاحب شــرکت
یا برنــد ،باید دربــاره تغییــرات آگاه و حســاس
باشید و توانایی پیشبینی روند و یافتن راههای
خالقانه را برای پیشی گرفتن در رقابت ،تقویت
کنید.

معرفیکتاب

ضربالمثل خارجی

خاما

چینی :در خانه ای که زن نباشد ،روشنایی
نیست.
آلمانی:درستکارباشوازهیچکسنترس.
روســی :لقمــه در دســت همســایگان،
همیشه درشت تر به نظر می آید.
اســلواکی :اگر می خواهی گرم باشی،
باید دود را تحمل کنی.
فرانسوی :کســی که به خیــال خود می
خواهــد فقــط ضربــه ای بزند ،ممکن اســت
مرتکب قتلی شود.

کتاب«خاما»اثر«یوسفعلیخانی»،داستانیدربارهعشق،رنــج،غم،
آوارگی و کوچ اجباری کردها در ســالهای 1310تا 1350اســت.
علیخانیمیگوید،خامامعانیمختلفیداردولیدراینکتاب،به«نیمه
گمشده»تعبیرشدهاست.خاما،داستانانسانمعاصراست،انسانیکه
زندگیوروزگار،پستیهاوبلندیهایزیادیبرایشدرسردارد.قصه
درد و اندوه و آوارگی کردهایی که ســالها پیش به دلیل جنبش علیه
ترکهایترکیهدرحاشیهکوههایآرارات،بهارسبارانتبعیدمیشوند
و درنهایت به شاهســون قزوین کوچ میکنند .خلیل ،راوی داســتان
است .دایه ،مادر خلیل ،زنی پر از عشق ،اصالت و شجاعت است که در
سختترین شرایط هم اجازه نمیدهد خانوادهاش از هم بپاشد .باب
(بابا)،پدریاستکهعشقبههمسروفرزندانشزبانزداستوهمواره
به آن ها درس مردانگی می دهد و اما خاما معشوقه خلیل است؛ معشوقهای که عشق اش تا سالها در
دلاومیماندوعاشقانهایغمگینوجذابمیسازد.گرچهزباناینکتابفارسیومعیاراستامادر
آنباواژهها،اصطالحات،فرهنگورسومکردهاآشنامیشویم.

علمبهزبانساده

داستان مکعب روبیک

مکعــب روبیک در ســال  1974میالدی توســط یک
مهندس و معمار مجارستانی به نام اِرنو روبیک اختراع
شــد .آن طور که خــودش تعریــف میکنــد ،در حالی
که در ساحل رود زیبای دانوب نشســته و محو زیبایی
جریــان آب رودخانه شــده بــود ،ناگهان ایده ســاخت
مکعب روبیک به ذهن اش رسید .روبیک که «بهترین

پــازل جهــان» و «پرفروشتریــن اســباببازی دنیــا»
اســت ،معمو ًال با دو روش مبتدی و حرفهای آن را حل
میکنند؛ روش مبتدی هشت مرحله و هر مرحله یک
فرمول دارد امــا روش حرفهای دارای چهــار مرحله و
بیــش از  ۱۰۰فرمول اســت .مکعب روبیــک از منظر
علم ریاضی ،ویژگیهای جالبــی دارد .اگر بخواهیم

با مکعبهای کوچک تشــکیلدهنده یک مکعب
روبیک سه در سه ،تمامی ترکیبات مختلف را کنار
همدیگر بچینیم ،کل مســاحت کرهزمین (شــامل
تمامی خشکی ها و اقیانوسها) تقریبا  250بار به
طور کامل با این مکعبهای کوچک ،فرش خواهد
رازیک
شد .

دیکشنری
Can't wait
One is very excited or eager for
something to happen; it will be
.difficult for one to wait for it
بی صبرانه منتظر چیزی بودن
I can't wait to see you and the girls,
!it's been way too long
بیصبرانه منتظرم که تو و دخترها رو ببینم.
خیلی وقته همدیگر رو ندیدیم.
Mom can't wait for the flowers to b
.loom and brighten up our yard
مامان بی صبرانه منتظره که گل ها باز بشن و
حیاطمون رو رنگارنگ کنن.

