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مردانوزنانبیادعایصنعتهوانوردیباشند.

آشناترین غریب  
از نکات اساسی دین غافل نشویم

حافظ

شیوه نظامهاى ســرمایه دارى و خائنان به حقوق عمومى است .در سخن امام(ع)
«بخس در مکیال و میزان» و «خیانت» بیان شده است .خیانت در مفهوم کلى و
واژه َ
فراگیر خود ،هر گونه ظلم اقتصادى و مالى را در بر مىگیرد و امام(ع) آن را در شمار
آدمکشى و گناهان کبیره قرار مىدهد.

امام رضا(ع) فرمودند« :از نشــانههای اسالم ناب و خالص اســت دورى از گناهان
کبیره و آدمکشــى و کاســتن پیمانه و ترازو و خیانت در مســائل مالی ».اســتثمار و
بهرهکشــى از دســترنج کارگران و کشــاورزان و کم بها دادن بــه کار و کاالى آنان،

همشهریسالم

تفأل

یک شنبه
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 ٨صفحه | شماره 4254

عیون اخبارالرضا(ع)

پایگاه اطالع رسانی حدیث شیعه
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بریدهکتاب

در آیه 70سوره آل عمران می خوانیم:
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اى اهلكتــاب چــرا بــه آیــات خداونــد (و
نشانههاى نب ّوت رسول خدا) كفر مىورزید،
درستى آن) گواهید.
در حالى كه خود (به
ِ
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
ســؤال از وجــدان ،بهتریــن راه دعوت به
حق است.
دانســتن تنها كفایت نمىكند ،پذیرفتن
نیز الزم است.

حکایت
شــیخ احمد خضرویه ،روزی به عیال خود
گفت :می خواهم فالنی را که از معارف شهر
است ،مهمان کنم .زن گفت :او مردی بزرگ
است .ما اسباب ضیافت او را از کجا به دست
آوریم؟ چــون اگر بخواهــی او را دعوت کنی،
باید گاو ،گوسفند و االغی را ذبح کنی .احمد
پرســید :علت کشــتن گاو و گوســفند را می
دانــم ،اما حکمت کشــتن االغ چیســت؟ زن
گفت :چون کریمان و بزرگان دست در نمک
زنند ،واجب است سگان محله را نیز دندانی
چرب کنند.



جوامع الحکایات

آدیتی ســنترال | یک هنرمند هنــگ کنگی به
نام «آلفرد چن» با یک نخ به طول  5هزار متر
و یــک تخته و  300میــخ فلــزی ،پرتره های
واقع گرایی می آفریند که چشــم هر بیننده
ای را خیــره می کند .چــن برای ایــن کار از
یک عکس دیجیتال شــروع می کند .عکس
را به حالت سیاه و ســفید در می آورد و بعد،
کنتراســت و اختالف سایه روشــن آن را باال
می برد تا به یک الگوی ســاده برســد .بعد از
آن بــا پیچیدن نخ بــه دور  300میــخ ،پرتره
را بازســازی می کند .نتیجــه کار ،پرتره ای
اســت که در عین واقع گرایی ،حالت خیال
انگیــزی هــم دارد و تعجب هر بیننــده ای را
برمی انگیزد.

آدیتــی ســنترال | اگر پول کم آورده اید و نیاز به
یک مقدار پول دارید ،می توانید حق صورت
تــان را بــه شــرکت هــای روباتیک بــه قیمت
 130هزار دالر بفروشــید تا آن ها از آن برای
ســاخت روبات های شــبه انســان اســتفاده
کننــد .بر اســاس پســت وبــاگ جیومیک،
یک شــرکت روباتیــک به دنبال یــک صورت
مهربان و دوســتانه اســت تا برای تولید انبوه
روبات از آن بهره ببرد .از آن جا که قرار است
این صــورت روی هــزاران روبات در سراســر
دنیا پیاده شــود ،شــرکت حاضر است مقدار
بســیارزیادی پول به صاحب چهره پرداخت
کند .این روبات قرار اســت دوســت مجازی
انسان های بزرگ ســال باشد و از سال آینده
وارد مرحله تولید شود.

زنگتفریح

فناوری در خدمت حل
مشکالت

دیلی میـــل | یــک رســتوران بلژیکــی ،آبی را
کــه از توالــت هایــش بازیافــت شــده ،برای
مشتری هایش سرو می کند .این رستوران
برای به رخ کشیدن توانایی سیستم تصفیه
آبش ،آبــی کــه از توالت ها و ســینک هایش
بازیافت شده را به صورت رایگان در اختیار
مشــتری ها قــرار می دهــد .آبی کــه در این
رســتوران ســرو می شــود هیچ فرقــی با آب
قابــل شــرب معمولــی نــدارد .ایــن آب بو،
طعم و رنگی نــدارد و نمی شــود آن را از آب
معمولــی تشــخیص داد .ایــن رســتوران با
سیســتم بازیافــت آب پنــج مرحلــه ای ،می
تواند فاضالب هایش را به آب پاکیزه و سالم
تبدیل کنــد تا حدی کــه برای خــوردن آن،
فقط نیاز به اضافه کردن مواد معدنی باشد!

ســانی اســکایز | یک پســر شش ســاله در مینه
ســوتا که در مزرعــه ذرت گم شــده بــود ،به
وســیله یک روبات گرمایاب پیدا شــد .ایتن
که برای بــازی میان ذرت ها رفتــه بود ،یک
شب گم شد .بیش از  600نفر داوطلب جمع
شدند و به دنبال ایتن گشــتند اما در نهایت
فنــاوری بود کــه از طریق آســمان توانســت
ایتن را بیابد .این دســتگاه از بــاال ،مزرعه را
اسکن کرد و ایتن را ساعت  1:50بامداد در
حالی که جایی در نزدیکی شــرق خانه شان
دراز کشــیده و بــه خــواب عمیقی فــرو رفته
بود ،پیدا کرد.

حق سنگین مومنان
بر یکدیگر

 ترجمه :فرناز تیمورازف

 4گوشهایران

در احــواالت عالــم ربانی مالاحمــد مقدس
اردبیلی(ره) آمده اســت« :در ســفری ،یکی
از زوار کــه او را نمیشــناخت ،بــه او گفــت:
جامههای مرا ببر نزدیک آب و بشوی و چرک
آنها را بگیر  .مالاحمد قبول کرد و جامهها را
ُبرد و شست و آورد تا به او بدهد .در این هنگام
آن مرد او را شناخت و خجالت کشید .دیگران
هم او را توبیخ کردند .مقدس اردبیلی فرمود:
چرا او را مالمــت می کنید؟ اتفاقــی نیفتاده
است .حقوق برادران مؤمن بر یکدیگر بیش
نهاست».
از ای 
سیمای فرزانگان

دوریان

انگور برزیلی

چری مویا

د ِر باغ سبز نشان دادن
وقتــی هنــگام شــروع کاری ،بــرای ســوء
اســتفاده ،وعد ههــای فریبنــده داده مــی
شــود ،می گویند « :فالنی د ِر باغ ســبز نشان
می دهد!»



هانا و خواهرهایش



کارگردان :وودی آلن

یکی از کویرهای رمزآلود کشــورمان ،ریگجن نام دارد که به مثلث برمودای ایران شهرت یافته است.
این کویر در میان سمنان و اصفهان جا خوش کرده و بخشی از کویر مرکزی ایران و دشت کویر به شمار می
رود .برای ســفر به ریگ جن ،باید حتما با یک راهنمای باتجربه همراه شــوید ،چرا که این کویر تنها مقصد
طبیعت گردان حرفه ای و کویرشناسان متخصص اســت و نباید در سفر به آن بی گدار به آب زد .باتالقهای
ســهمگین این کویر می تواند مرگ را بــرای هر موجود زندهای بــه ارمغان آورد ،هرچنــد زیبایی های بکر و
جذابش ،بیمثال است.

مهارتیکدقیقهای

علت ریزش برگ درختان
در پاییز چیست؟

ضربالمثلفارسی

هفتــه پیــش رفتــم بــه فروشــگاه و یــه تفنگ
خریدم .قصد داشتم اگه تومور مغزی داشتم
خودمو بکشــم .تنها چیزی که منصرفم کرد
این بــود که پــدر و مــادرم بــا ایــن کارم نابود
میشــدن و مجبور بــودم اول اونارو بکشــم و
بعدش عمه و عمو و خالــه و دایی و ...دیدم یه
قتل عام مفصل به راه میفته ،منصرف شدم.

کویر ریگجن

علمبهزبانساده

کلروفیلیکبیومولکولفوقالعادهمهماست
کهدرعملفتوسنتزنقشحیاتیبرعهدهدارد.
این رنگدانه سبز به گیاهان اجازه میدهد که
انرژی را از نور خورشــید جذب کنند .اما با فرا
رســیدن فصل پاییز و ســرد شــدن هوا و کوتاه
شــدن روز ،تولید کلروفیل کمکم متوقف می
شــود .در برخی درختان مانند افرا یک اتفاق
جالبمیافتد؛پسازتوقففتوسنتز،گلوکزدر
برگها به دام میافتد و تغییرات دمایی باعث
میشــود برگها گلوکز را به رنگ قرمز تبدیل
کنند.ازطرفدیگربرگبرخیدرختانمانند
بلوط،بیشتربهقهوهایمتمایلمیشودوعلت
این مسئله هم ضایعاتی است که در برگها به
جامیماند.مجموع اینفرایندهایشیمیایی
که هنگام آماده شــدن گیاه برای فصول سرد
به وقوع میپیوندد ،باعث تغییر رنگ برگ ها و
رازیک
برگریزانپاییزیمیشود .

دیالوگماندگار

همه میوهها را نمیتوان در ســوپرمارکتها و میوهفروشــیها پیدا کرد .میوههای باارزش ،عجیب
و کمیابی در جهان وجود دارند که در شــرایط خاصی رشــد میکنند .میوههایی که شاید تابهحال
اسمشان هم به گوشتان نخورده باشد .با هم چند نمونه را میبینیم.
کاپوآکو



مردی به نام اوه

 نوشته :فردریک بکمن

دنیای شگفت انگیز میوه ها

درمحضربزرگان



نقاشی با نخ و میخ

روبات هوشمند با چهره انسان

آب بازیافتی چندشآور

دوســت داشــتن یه نفر مثل این می مونه که
آدم به یه خونه تازه اسباب کشی کنه .اولش
عاشــق همــه چیزهــای جدیــد میشــه ،هر
روز صبــح از چیزهای جدیدی شــگفت زده
میشــه که یکهو مــال خودش شــدند و مدام
میترســه یکی بیاد توی خونه و بهش بگه که
یه اشــتباه بزرگ کــرده و اصال نمیتونســته
پیش بینی کنه که یه روز خونه به این قشنگی
داشــته باشــه .ولی بعــد از چند ســال نمای
خونه خــراب میشــه ،چــوب هــاش در هــر
گوشــه و کناری ترک میخورن و آدم کم کم
عاشــق خرابی های خونــه میشــه؛ دیگه از
همه ســوراخ ســنبه ها و چم و خم هاش خبر
داره .میدونه وقتی هوا ســرد می شــه ،باید
چــه کار کنه کــه کلید تــوی قفل گیــر نکنه،
کدوم قطعه هــای کف پوش تــاب میخوره و
چه جوری باید در کمدهای لباس رو باز کنه
که صدا نــده و همه اینها
رازهای کوچکی هستن
که دقیقا باعث میشــن
حــس کنــی توی خونه
خودت هستی.

چطور کتاب مناسبی برای خواندن انتخاب کنیم؟

رامبوتان

منگوستین

آکی

فیسالیس

نكته اول این اســت كه از خودمان بپرســیم
برای چه می خواهیم كتاب بخوانیم؟ سرگرمی،
افزایش اطالعات علمی ،یادگیری یک مهارت
و پاســخ به ســواالت ذهنی ،می تواند محتوای
كتاب مد نظر را مشــخص كند .بی شک فردی
كه می خواهد قبــل از خواب چند صفحه كتاب
بخوانــد ،نمی تواند یــک كتاب علمــی را كه هر
صفحهاش پر از گرهگشــایی از مســائل مختلف
اســت ،بخواند و لــذت ببرد .بــا این حــال ،فرد
دیگــری بــا خوانــدن همیــن كتــاب در زمــان
مناسب ،ساعتها غرق در لذت خواهد شد.
نكتهبعدیتوجهبهنویسندهكتاباست.مهم
استفردیكهبهتازگیوارددنیایمطالعهكتاب
شده اســت ،در ابتدای کار به دنبال كتابهایی
به قلم نویسندههای نامآشنا ،کارکشته و مشهور
باشد ،زیرا تاثیر محتوا و نگرش اولین کتابها تا

همیشهدرذهنفردباقیمیماند.
اگــر وقــت و حوصلــه كافــی برای شــناخت
نویسنده و ناشر ندارید ،می توانید به راهكارهای
عمومی برای انتخاب كتاب مراجعه كنید .روی
پیشــخوان همه كتاب فروشــی ها یک نسخه از
عناوین برتر وجود دارد که مــی تواند راهنمای
خوبــی ،حداقل بــرای ســر در آوردن از ســلیقه
کتابخوانی خودتان باشد.

Watch out

To pay attention
()usually because danger is imminent
مراقب باش ،حواستو جمع کن.
مثال:
If you don't watch out, you'll fall
on the ice
اگه حواست جمع نباشه ،میفتی روی یخ ها.
! Watch out! There's a car coming
مواظب باش! یه ماشین داره میاد.

ضربالمثل خارجی

حکمتروز

دل آرام گیرد به یاد خدا

تمام دنیا معبر انسان اســت؛ از این لحاظ فطرت
انســان با دنیا انس نمی گیرد .وقتی دنیــا را به او
عرضه می کنند ،قانع نمی شــود .قلب انســان،
جهتومنزلشذکرا...استبرایهمیندرقرآن
آمده «قلب شان تنها به یاد خدا آرامش و طمأنینه

دیکشنری

پیدا می کند»؛ یعنی قلب قرارگاهی جز یاد خدا
نــدارد .قلب انســان واالتــر و عالی همت اســت،
بنابراینچیزهایدیگربهاوطمأنینهنمیدهد.



مرحوم آیت ا ...حائری شیرازی



تعلق ،محور تحول انسان

ژاپنــی :روز و شــب ،منتظــر هیــچ کــس
نمی ماند.
یوگســاوی :حرف خــوش ،در آهنین را
باز می کند.
هندی :پول باید متعلق به انسان باشد نه
آدم متعلق به پول.
ماداگاسکار :مانند ابر باال نرو تا مانند مه
ناپدید نشوی.
بوســنی :مرحله اول بالهت آن است که
خود را خیلی عاقل بدانیم.

