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سیدمصطفیخمینیدرسال  1309درقمبهدنیاآمدودر 28سالگیبهدرجهاجتهادرسید.از
روزهاینخستفعالیتهایپدرشبرضدحکومتپهلوی،درکناراوفعالیتمیکردوبههمین
دلیلبهعراقتبعیدشدودر ۴۷سالگیطیحادثهایمشکوکدرشهرنجفبهشهادترسید.

اول آبان ،روز ملی اطالع رسانی درباره بیماری هپاتیت و شروع هفته آشنایی با بیماری هپاتیت
کویروسمیشود،انوا عمختلفی
بکبددراثری 
نامگذاریشدهاست.اینبیماریک هباعثالتها 
دارد وآگاهیبخشیدربارهآنبسیارمهماست.

آشناترین غریب

حافظ

پدیدهاى روحى است که از خوى و خصلت و شــیوه تفکر و اخالق باطنى و درونى انسان
سرچشمه مىگیرد .از این رو براى شناخت ماهیت این پدیده ،حتى به عنوان موضوعى
اقتصادىومشکلىازمشکالتاجتماعى،بایدبهروانوباطنآدمیانسرزدوانگیزههاو
عللدرونىموضوعرابررسىکرد.همینموضوع،معیارتمایزبنیادینمیانتفکراسالمى
و دیگر مکاتب اســت ،که از عامل اصلى در همه مسائل ،یعنى خود انســان و گرایشها و
عیون اخبارالرضا
گزینههایش،غافلنمىماند...

انسان و انتخابهای تعیینکنندهاش

امامرضا(ع)فرمودند«:مالجمعنمىشودمگردرسایهپنجخصلت:بخلزیاد،آرزوهاى
آزمندى چیره بر انســان ،ترک صلهرحم ،دنیا دوستى و فراموش کردن آخرت ».در
دراز،
ِ
شرحاینسخنآمدهاست:پدیدهشومسرمایهدارىوبهتعبیرقرآنکریم«تکاثر»،نخست
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دوردنیا

ترس این که
کتاب دوستانى هم هستند که از ِ
گنجینه کتاب شان را براى همیشه از دست
بدهند ،هرگز کتــاب امانت نمىدهند( .یک
ضرب المثل قدیمى عربى اندرز مىدهد که
«کســى که کتاب امانت مىدهد ،یک احمق
اســت؛ اما کســى که کتاب را پــس مىدهد،
احمقتر اســت )».مــن بــه پیــروى از توصیه
هنرى میلر همیشــه اهل امانت دادن کتاب
بــودهام« :کتابها هم مثــل پول ،دایــم باید
در گردش باشــند .تا جایى که بشــود ،قرض
بدهید و قرض بگیرید؛ هم کتاب را و هم پول
را! مخصوصــا کتــاب را؛ کتابها بــه مراتب
بیشــتر از پــول ،چیزى بــراى عرضــه کردن
دارند .کتاب فقط یک دوســت نیســت ،بلکه
مىتواند دوستان بسیارى برای تان به ارمغان
بیاورد .زمانى که با ذهن
و روحتان صاحب کتابى
هستید ،ثروتمندید .اما
وقتــى آن را به شــخص
دیگــرى بدهیــد ،ســه
برابر ثروتمندید».
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درمحضربزرگان
برخورد بیتعارف
با مسئول خاطی
شــهید بهشــتی ،رئیــس قــوه قضاییــه بــود.
براســاس گزارش ها و تحقیقات ،ثابت شده
بود دو قاضی تخلــف کرده اند .گفــت« :باید
علنــی محاکمه شــوند تا همــه ببیننــد نظام
اســامی اهــل تســاهل بــا مســئول خاطی
نیست ».هر دو محاکمه شدند؛ علنی.



مروارید 8000ساله

ای اف پی | قدیمی ترین مروارید دنیا در ابوظبی
پیدا شــد .ایــن مروارید کــه به گفته باســتان
شناسان هشت هزار سال عمر دارد و قدیمی
ترین مروارید جهان است ،نشان می دهد که
داد و ستد با اشــیای قیمتی از دوره نوسنگی
وجود داشــته اســت .ایــن مرواریــد طبیعی
طی حفاری در جزیره مــروه در کف یک اتاق
که قدیمی ترین ســازه معماری کشــف شده
جزیره اســت ،پیدا شــد .دپارتمان فرهنگ و
توریسم ابوظبی می گوید با آزمایش مشخص
شــده الیه هایی که این مروارید در آن ها پیدا
شده ،مربوط به  5600-5800سال قبل از
میالد ،یعنی دوره نوسنگی است .این نشان
میدهد که ریشــه هــای فرهنــگ اقتصادی
انسان ها به قبل از تاریخ بر می گردد.

یک متد یا یک کالهبرداری؟

آدیتــی ســنترال | کوانتــوم خوانــی ســریع،
اصطالحی اســت که یــک مدرســه در چین
ابــداع کــرده و باعــث بحــث و جــدل هــای
بســیاری شــده .ظاهــرا ایــن متــد خوانش،
به دانــش آمــوزان کمک می کنــد که طی 5
دقیقه ،حــدود  100هــزار کلمــه بخوانند و
حفظ کنند .تصور خواندن کتاب های قطور
صرفا با ورق زدن شــان در چند دقیقه کمی
سخت است اما این مدرسه ادعا می کند که
می تواند دانش آموزان جوان را با این تکنیک
طوری آمــوزش دهد کــه بتوانند ایــن کار را
انجام دهند .متخصصان و دانشمندان البته
مــی گویند کــه این ادعــا فقط یــک راه برای
کالهبرداری است و چنین چیزی در واقعیت
امکان ندارد.

زنگتفریح
خوراکی های کاموایی

کیت جنکینز ،هنرمند بریتانیایی ،با هنر قالب بافی ،چنان غذاهای خوش رنگ و لعابی می بافد که
اگر گرسنه باشید ،ممکن است وسوسه شوید یک گاز بزرگ بهشان بزنید !

Colossal

آورده اند که حجاج بن یوسف به کسی نامه
نوشت و در آن سخنان ناشایست در قلم آورد.
آنکسجوابنوشتکه:نامهتورسیدوآنچه
در آن بود بر من معلوم گشــت .بدان که خدای
تعالیرانظریاستازنظرهایلطفورحمت،
چون یکی از آن ها سوی من باشد از بالی تو در
امان باشم و نظری از نظرهای عدل ،که چون
یکی سوی تو باشد چنان مشــغول خود شوی
کهتورابامنکارینباشد.چونحجاجآننامه
بخواندازبزرگیآنسخنبرخودبلرزیدودیگر
جوامع الحکایات
کالمنابهجانگفت .

حکمتروز
خدمت و خیانت به دین

ضربالمثلفارسی
دری به تخته خورده و!...
وقتی فرصت و اتفاقی سودمند و غیرمترقبه
پیــش می آیــد ،مــی گوینــد« :دری بــه تخته
خورده و»!...

آدیتی ســنترال | یک مرکز آموزشــی در هند به
خاطر توهین به شخصیت دانش آموزان مورد
حمله قــرار گرفت .در این پیش دانشــگاهی
بــرای جلوگیری از تقلب دانــش آموزان طی
امتحان ،از روش پوشــیدن کارتن اســتفاده
کرده اند .سر کردن کارتن ،چسباندن کاغذ
به سر و ...روش هایی است که مراکز آموزشی
در جاهای مختلف به عنوان یک روش ابداعی
از آن استفاده می کنند تا دانش آموزان موقع
امتحــان نتوانند تقلــب کنند .امــا این کارها
هربار مورد تهاجم قرار می گیرد چون باعث
زیر سوال رفتن شــخصیت و انسانیت دانش
آموزان اســت .البته این مرکز آموزشــی می
گوید که بعد از تذکرهای بی نتیجه به دانش
آموزان ،دست به چنین کاری زده است.

آدیتــی ســنترال | یــک پســر 20ســاله بــه گفته
خودش  17ســال اســت که به جــز ماکارونی
و پنیــر تقریبا چیــز دیگری نخورده اســت .اگر
آستیندیویس،پسر 20سالهفلوریداییغذای
دیگری بخورد ،بدنش بالفاصله آن را پس می
زند و غذا در معده اش نمی ماند .پزشکان می
گویند دیویس از یک ناهنجاری روانی رنج می
برد که به آن محدودیت تغذیه می گویند و بدن
بههرغذایجدیدواکنشفیزیکیمنفینشان
می دهد .این اتفــاق معموال بعــد از یک ضربه
روحی پیش می آید و ظاهــرا دیویس به خاطر
رفتارهــای ناهنجار پدرش در خانــه دچار این
ضربه روحی و جسمی شده .دیویس البته حاال
جای دیگری زندگی می کند و تصمیم گرفته
وضعیتش را بهبود بخشد.

تنگهچاهکوه

چرا بعد از رعد و برق و باران ،سر و کله قارچها پیدا می شود؟
بارندگی شــدید و رعد و برق باعث رویش هاگ
هــای قــارچ هایی می شــود کــه منتظــر چنین
فرصتی بودند .پتانسیل الکتریکی فوق العاده
زیادی که بر اثر رعد و برق بــرای مدت کوتاهی
در خاک ایجاد می شــود (چیزی حدود -۱۰۰
 ۵۰هزار ولت طی مدت ده میلیونیم ثانیه) می
تواند تــا  ۸۰درصــد باعث افزایش تعــداد قارچ

های رشد کرده شود .دلیل این واکنش قارچ ها
به رعد و برق مشخص نیست؛ اما یک فرضیه در
این باره مطرح شده که می گوید رعد و برق باعث
تبدیل نیتــروژن جو (که برای ســاخت پروتئین
ضروری است ولی امکان جذب آن برای اغلب
جانداران وجــود ندارد) به مولکــول های قابل
رازیک
جذب توسط قارچ ها می شود .

معرفیکتاب
ناتوردشت
کتاب ناتوردشت ،اثر بســیار مشهور و برجسته
دیوید سلینجر است که در سال  ۱۹۵۱منتشر
شــد و طبق آخرین آمارها تاکنون بیشتر از ۶۵
میلیون نســخه از آن در سراسر جهان به فروش
رفته است .این رمان ،کتابی شاخص در دنیای
ادبیات محسوب میشود و به بیش از  ۳۵زبان
ترجمه شــده اســت .شــخصیت اصلــی رمان،

هولدن کالفیلد ،نوجوانی  ۱۷سال ه است .او در
جایی شبیه مرکز توانبخشی یا مرکز درمانی یا
چیزی شبیه به این است که قصد دارد چند روز
از زندگی مزخرفش را در کریســمس پارســال
برای روانکاو خود تعریف کند .پایه و اساس رمان
نیز ماجراهایی است که در سه روز برای هولدن
اتفاق افتاده است.



آقا یوسف



کارگردان :علی رفیعی

دیکشنری
Call off

با لکه های تیره پوست چه کار کنیم؟
لکههایتیرهیاهایپرپیگمنتیشن(بیشرنگریز)،
بهدلیل تولید بیشازانداز ه مالنین در پوســت به
مالنین اضافه میتواند
وجود میآیند .تولید این
ِ
دالیلمختلفیداشتهباشد.هورمونها،آفتاب،
افزایشسنوالتهاباتپوستیازجملهعواملمهم
در به وجود آمدن لکه های تیره پوستی هستند.
چند راه بــرای از بین بــردن این لکه هــا را در این
مطلبیکدقیقهایبخوانید.
مصرف مداوم ضدآفتاب .بهترین روش برای
جلوگیــری از هایپرپیگمنتیشــن ،اســتفاده از
کــرم ضدآفتــاب اســت .حتــی قرارگرفتــن در
معــرض میــزان کــم اشــعه uvبهمــرور زمــان
میتواند باعث بروز لکههای تیره شود .لکههای
تیــره بــا قرارگرفتــن در معــرض آفتــاب تیرهتر
میشوند .کرمهای ضدآفتاب که اکسیدزینک
یا دیاکســید تیتانیوم دارند ،میتوانند بیشت ِر
اشعههای تیرهکنندۀ لکههای پوستی را مسدود
کنند.
مصــرف موضعــی ویتامیــن  .Cاســتفاده از
ویتامین Cبهصورت موضعی مانع بهوجودآمدن
چین و چروک پوســت و مات شدن آن میشود.



نینا سنکویچ

 قرصهاتو خوردی؟ +نه واسه چی؟
 اومدیم و من یه وقت رفتم ،باید یادت بره؟ +تو نباشی من واسه چی باید قرص بخورم؟

مهارتیکدقیقهای
علمبهزبانساده



تولستوی و مبل بنفش

دیالوگماندگار

قســمت شــرقی جزیــره
قشــم ،میزبان دره ای شگفت
انگیــز اســت که بــه «تنگــه
چاهکــوه» شــهرت دارد و بــه
دلیــل شــکل و ظاهــر عجیب
و منحصــر بهفــردش ،نــه تنها
در ایــران بلکــه در جهــان نیز
بسیار مشهور است .این تنگه،
حاصل میلیون ها سال فعالیت
پدیــده هــا و عوامــل طبیعــی
اســت و هنرمنــدی طبیعت را
به نمایش می گــذارد .دره ای
بــه عمــق  100متر کــه تجربه
حســی جدیدی
های بصری و
ِ
برای تــان رقم می زنــد و وقتی
در آن قدم مــی گذارید ،گویی
به ســیاره دیگری ســفر کرده
اید .این جاذبه طبیعی یکی از
عجایب هفت گانــه در جزیره
زیبای قشم اســت و صخره ها
و تندیــس هایی کــه به صورت
طبیعی و بر اثر گذر زمان شکل
گرفته اند ،می توانند ســاعت
ها شــما را بــه تماشــای خود و
گشت و گذار وا دارند.

حکایت

حجت االسالم زائری | دینی که آن ها می گویند ،نه!

کارتن به سرها

 17سال با ماکارونی

 4گوشهایران

صددقیقه تا بهشت

اصــل دیــن چنــان کــه خداونــد خواســته و
فرستادگان او به مردم عرضه کرده اند ،برای
مردم در ادوار مختلــف تاریخی و در موقعیت
های گوناگون جغرافیایی طراحی شــده و با
فطرتآدمیسازگاراست...اگرگفتماندین
ضعیف بود ،این اندازه اسالم در دنیای غرب
رونق نمی یافت ...آن حقیقت ناب چون آب
زالل و گوارایی است که هرکس تشنه باشد،
بی پرسش و گفت وگو به ســویش می شتابد
و عطش تن و جان تبدار خــود را از آن فرو می
نشاند؛ بنابراین طبیعی است که اگر ما از گل
و الی خودخواهی ها و خودپرستی ها یا لجن
نادانــی ها و کــج فکری هــای خویــش در آن
بریزیم ،دیگر کسی را جذب نمی کند و جانی
را سیراب نمی سازد.
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بریدهکتاب

در آیه 83سوره آل عمران می خوانیم:

پس آیا آن ها جز دین خدا (دینى) مىجویند؟
در حالى كه هر كه در آسمانها و زمین است،
خواه ناخواه فقط تسلیم اوســت و به سوى او
ىشود.
بازگردانده م 
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
انتخــاب راه غیر خــدا ،با حركت هســتى
سازگار نیست.
حقیقت دین ،تسلیم است.
انسان ،دایم در جست وجوى راه و روشى
است و گرایش به مكتب در نهاد او قرار دارد.
اگر هستى تســلیم اوســت ،چرا ما تسلیم
نباشیم؟
اگر پایان كار ما اوست ،چرا از همان ا ّول رو
به سوى او نكنیم؟

گناباد

20

این ویتامین فرایندهای آنزیمی را که در پوست
مالنین تولید میکند ،مهــار میکند .به همین
دلیــل میتواند بــه کاهش تیره شــدن پوســت
کمک کند .فایده دیگر ویتامین  Cاین است که
فقط رنگ مناطق تیرۀ پوست را روشن میکند
نه همۀ قسمتها را .برای مصرف این ویتامین،
روزی چند قطره از آن را روی پوست تمیز ماساژ
دهیــد .ترجیحــا ایــن کار را صبحهــا و قبــل از
استفاده از کرم ضدآفتاب انجام دهید.
آزالئیــک اســید .آزالئیک اســید ،محصولی
کمترشناختهشــده اســت .معموال متخصصان
پوســتی آن را بــرای درمــان لکههــای تیــر ه
صــورت تجویــز میکننــد .ایــن اســید مانــع
تولیــد رنگدانههــای غیرطبیعــی در پوســت
میشــود .امتیاز برتــ ِر آن داشــتن خصوصیات
آنتیباکتریالی است .این ویژگی به درمان آکنه
و از بین بــردن جای جوش نیز کمــک میکند.
آزالئیک اســید را روزی یک یا دو بــار روی تمام
صورتتان بمالید .میتوانیــد آن را بهتنهایی یا
بههمراه مرطوبکننده به کار ببرید و حتما بعد
از استعمال آن ،کرم ضدآفتاب بزنید.

To cancel a project, event, or
activity
لغو کردن
مثال:
,I was supposed to go out tonight
but Marisa is sick and called off
our dinner
من قرار بود امشــب بــرم بیرون ،اما ماریســا
مریض بود و قرار شام رو لغو کرد.
The coach called football practice
off because of the rain
مربی ،تمریــن فوتبال رو به خاطــر بارون لغو
کرد.

ضربالمثل خارجی
فرانسوی :آن که تهدید می کند ،همیشه
می ترسد.
ایتالیایی :وقتی تلخی در دل باشد ،هیچ
شکری دهان را شیرین نمی کند.
انگلیسی :حیوان بــه پا بســته می شود و
انسان به قولش.
چینــی :آدم باهوش دردســرهای بزرگ
را بــه دردســرهای کوچک تبدیل مــی کند و
دردسرهای کوچک را از بین می برد.
هلندی :انسان با پرسیدن یاد می گیرد.

