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 25آذر |1342تاسیس تلویزیون دولتی در ایران

 25آذر  |1379روز پژوهش

پس از بررسیهای الزم درباره امكان تاسیس یك تلویزیون دولتی ،سرانجام دولت پولی در
اختیار اداره انتشارات و رادیو (بعدا وزارت اطالعات و جهانگردی و اینک وزارت ارشاد) قرار
دادتاتلویزیوندولتیراتاسیسوادارهکنــد.

به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه ،روز  25آذر از سوی «شورای فرهنگ عمومی كشور»
به نام روز پژوهش نامگذاری شده است .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از سال 79چهارمین هفته
آذرماهرابهنامهفتهپژوهشنامگذاریکردوازسال 84ایننامبه«هفتهپژوهشوفناوری»تغییریافت.

یک روایت ،یک درس

تضمین بهشت
در گرو انجام  3کار

همشهریسالم

تفأل
حافظ

امام حسن(ع) به نقل از رسول خدا(ص) روایت كرده كه مىفرمود :اى مسلم [مسلمان] سه مورد را برایم تضمین
كن ،من بهشت را برایت تضمین مىكنم:اگر تو به آن چه قرآن بر تو واجب دانسته عمل كنى از همه عابدترى و اگر به
آن چه خداوند روزی ات داده بسنده كنى و قانع باشى ،غنىترین مردمى و اگر از آن چه خداوند بر تو حرام دانسته

					
اجتناب ورزى ،پرهیزكارترین مردم هستى.
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بریدهکتاب

در آیه  164سوره آل عمران می خوانیم:
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خدا بر اهل ایمان منّت گذاشــت که رســولی از
خودشــان در میان آنان برانگیخت کــه بر آن ها
آیاتاوراتالوتمیکندوآنانراپاکمیگرداند
و به آن ها علم کتاب (احکام شــریعت) و حقایق
حکمتمیآموزدوهماناپیشازآندرگمراهی
آشکاربودند.
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
بعثتانبیا،ازبزرگترینهدیههاىآسمانىو
نعمتالهىاست.
گرچه بعثت براى هم ه مردم اســت ولى تنها
مؤمنان شــكرگزار این نعمــت هســتند و از نور
هدایتبهرهمىگیرند.
تالوتآیاتقرآن،وسیل هتزكیهوتعلیماست.
مقــدم اســت و هــر دو این ها
تزكیــه بر تعلیم ّ
سرلوحهبرنامههاىانبیاست.

حکمت روز
حقیقتعشق
برایرسیدنبهحقیقت،جزتفکر،شناختو
عشقراهینیستواینعشقبدونشناختبه
دستنمیآید.کسیکهشناختخوبوزیبایی
ندارد،عاشقنیست.آنجذبههاوکششهایی
که در بعضــی برخوردها تو را به ســوی خود می
کشند،عشقنیستند؛تمامهستیباچنینپیوند
و جاذبه ای به هم گره خورده است ،حتی ذرات
اتم با این نیرو همدم یکدیگرند .عشق و محبت
اختیاری و کشــش آگاهانه اســت ،نه یک جذبه
طبیعیکهدرتمامهستیهست.عشقانسان،
انتخاب اوســت نه غریزه او و نــه جاذبه طبیعی.
ِ
شــناخت
عشــق از شــناخت مایه می گیــرد؛ از
ِ
شناختخوبیوزیبایی.
چگونهبودنو

یک مد عجیب و خطرناک

آدیتی سـنترال| لب های شیطانی یا اختاپوسی،
نام ترند جدید زیبایی این روزها در روسیه است.
این عمـل زیبایی کـه ظاهرا بـا تزریق فیلـر به لب
ها انجام می شـود ،باعث موج دار شـدن لب ها و
ظاهرا بر اساس استانداردهای عجیب و غریب،
موجب زیبایی فرد می شـود .گفته می شـود این
مـد تـازه ،توسـط یـک جـراح پالسـتیک روسـی
ابـداع شـده و در شـبکه هـای اجتماعـی روسـیه
نیـز عکـس هایـی از نتیجـه کار پخش و بـا تعجب
و واکنـش کاربـران مواجـه شـده اسـت .بـا ایـن
حال متخصصـان زیبایی مـی گوینـد این عکس
ها تقلبی اسـت و انجام چنیـن کاری نـه تنها غیر
ممکن بلکه بسـیار خطرنـاک خواهـد بود.

کشف داروی ضدپیری

گودنیــوز | انســتیتوی ســالک یــک موسســه
تحقیقاتــی اســت کــه تاکنــون دو دارو را برای
درمانآلزایمردرموشهابهثبترساندهواکنون
محققان متوجه شــده اند این داروها ،روی مغز
موش های پیر اما سالم نیز تاثیر مثبتی از جمله
آهستهکردنروندپیریدارند.اینداروهاکهبه
اختصار CMS121و  J147نامیده شده اند،
روی موش هایی که آلزایمر دارند به این صورت
جوابمیدهندکهحافظهرابهبودمیبخشند
وروندبیماریراکندمیکننداماحاالآزمایشها
نشاندادهاندکهاستفادهازاینداروبرایموش
هایسالمنیزباعثجلوگیریازآسیببهسلول
های مغزی می شــود که در ســنین باال طبیعی
استومیزانملکولهایجوانکنندهرادرمغز
افزایشمیدهد.

زنگ تفریح

لباسی برای بی خانمانها

گودنیوز | یک سوئیشرت که تازه به بازار عرضه
شده،ضدلکواقعیاستوباخریدنهرکدام
از آن ها ،تولیدکننــدگان یکی هم به افراد بی
خانمان می بخشند .جنس فیبر نانوسکوپی
این سوئیشــرت ،شــبیه گل نیلوفر آبی ،هیچ
گونهمایعیراجذبنمیکند.درواقعمایعات
به ســادگی از روی این پارچه ســر می خورند
و این باعث می شــود که این لبــاس تا یک ماه
نیاز به شســتن نداشته باشــد .نکته جالب تر
این که بعد از شسته شدن نیز ،این پارچه 40
درصد زودتــر از پارچه های معمولی خشــک
میشود.اینسوئیشرتتوسطیکزنوشوهر
انگلیسی برای کمک به افراد بی خانمان که
کمتر امکان شست وشــوی لباس هایشان را
دارند ساخته شده است.

مهربانی به توان بینهایت

گودنیوز | یک دختر  11ساله در ایام عید تولد
مسیح ،بیش از هزار کارت تبریک را به دست
آدم های تنها یا معلول دهکده شــان رسانده
است .انجل فرلی دختری که با یک پا به دنیا
آمــده بود و تازه دو ســال اســت کــه به کمک
پیوند پای مصنوعــی صاحب دو پا شــده ،به
شــکرانه این اتفاق ،دو سال اســت که اواخر
سال ،با در دست داشتن کارت های تبریک
به افراد تنها ،بی بضاعت و معلول سر می زند
و سعی می کند با دادن این کارت ها افراد را
خوشحال کند .خانواده انجل می گویند این
کار انجل برای آن ها هم عبــرت آموز و تکان
دهنده است.

 4گوشه ایران

فتوشاپ یکی از قوی ترین ابزارهای گرافیکی است که به کاربر اجازه می دهد هر آن چه را در ذهن
اش می گذرد ،به تصویر در بیاورد .وقتی این ابزار قدرتمند در دست طراحان خالق و ماهر قرار می
گیرد ،نتیجه دیدنی و جذاب می شود .رندی لوئیس طراح گرافیک و کارگردان خالقیت آمریکایی
با استفاده از فتوشاپ ،عناصری را که به نظر بی ربط به هم می آیند با هم تلفیق کرده و تصاویر تخیلی
جالبی به وجود آورده که دیدن شان خالی از لطف نیست.
Designswan

سمت آبی آتش
نویسنده:
امیرحسین
کامیار

 صاحب کارمــون زن خیلی خوبیه ،بــا این کهپولدارهولیواقعاخوشاخالقه.
 خوش اخالقه چون پولداره ،منم اگه این همهپولداشتمآدمخوبیمیشدم!

انگِ ل

کارگردان:بونگجونهو

خاطرات سرخ

ُخر و پُف!

صحبــت از شــهادت و جدایــی بــود و این که
بعضی جنازههــا زیر آتش میماننــد یا به نحوی
شهید میشوند که قابل شناسایی نیستند .هر
کس از خود نشانهای میداد تا شناسایی جنازه
ممکن باشد .یکی میگفت« :دست راست من
این انگشــتری اســت ».دیگری میگفت« :من
تسبیحمرادورگردنممیاندازم».ولینشانهای
که یکی از بچهها داد ،کلی بقیه را خنداند« :من
در خواب ُخر و ُپــف میکنم ،پس اگر شــهیدی
را دیدید که ُخــر و ُپف میکند ،شــک نکنید که
خودمهستم».

دشت سوسنچلچراغ داماش

سوسنچلچراغیکیازنادرترینگلهایجهاناستکهبهعنوانگلملی،درفهرستمیراثملیکشورمان
بهثبترسیدهاست.تنهازیستگاهحفاظتشدهاینگلزیبادرکشورمان،درنزدیکیروستایداماشدربخش
عمارلوی رودبار قرار دارد که وسعت اش به چهار هکتار می رسد .این دشت تماشایی از نیمه خرداد تا اواسط تیر
میزبانافرادزیادیمیشودکهجادهپرپیچوخمبرهسر-جیرندهراپشتسرمیگذارندوخودرابهایندشتگل
میرسانند.بدنیستبدانیدباشروعفصلگلدهیسوسنچلچراغ،یعنیهماناواسطخرداد،مراسمیباعنوان
جشنوارهسوسنچلچراغدرداماشبرگزارمیشود.دراینمراسمرویشاینگلهایزیباراجشنمیگیرندوبا
اجرایموسیقیمحلیوسنتهایبومیازگردشگراناستقبالمیکنند.

پایگاهخبریجماران

حکایت

کشکول

وقتی که دیوانــه وار تو را می خواهــم ،در آن قله
عشق ،هنگامی که دورترینی ،در این قعر رنج،
هیچ کس و هیچ چیز با من نیست ،تنهایم؛ تنها
بهدنیامیآییم،تنهاعشقمیورزیم،یکهرنجمی
بریم،یکهمیمیریم.ازوقتیخویشراشناخته
ام کوشــیده ام از این تنهایی بگریــزم ،بیهوده،
عبث ،باطــل االباطیل .گاهــی پناه بــرده ام به
عشق ،به دوست ،به یار ،یا به زیبایی ،حاصل اما
همیشه همان است که بود؛ تنهایی .چرا گفتن
دوستاتدارم،اینهمهدشواراست؟ازچهدر
هراسیم؟تاریکترینتبعاتابرازعشق،شنیدن
پاسخ منفی است ،غروری که ترک برمی دارد،
قلبی که می شکند .پرهیز از اظهار عالقه البته
که غرور را حفظ می کند اما آدمی غرور را برای
چه می خواهد؟ مگر نه این که غرور سرمایه ای
است برای خرج کردن در روزگار دشوار؟ عشق
به داوری گذاشــتن هر آن چه داری است برای
بهدستآوردنآنکهنداری؛وخداوندگارعشق
غیور اســت ،محافظه
کاری و پرهیــز را
برنمــی تابــد و تنبیه
می کند :با نشــدن،
نرسیدنوبارنج.

دیالوگماندگار

مرحوم علیصفایی حائری | آیه های سبز

در زمان خالفت مأمون ،شــخصی مرتكب
خالفــی شــد و حكــم دســتگیری او را صــادر
كردنــد .آن شــخص فــرار كــرد .بــرادرش را
دســتگیر كردند و نزد مأمون آوردنــد .مأمون
گفت«:برادرتراحاضركن،وگرنهتورابهجای
او به قتــل خواهم رســاند ».آن شــخص گفت:
«ای خلیفه ،اگر ســرباز تو بخواهد مرا بكشد و
تو حكمی بفرســتی كه مرا رها كند ،آیا سرباز،
مرا آزاد مــی كند یا نه؟» مأمــون گفت« :آری».
مرد گفت« :من نیز حكمی از پادشــاه آورده ام
كه اطاعت او بر تو الزم اســت و به واسطه حكم
او ،بایــد مرا رهــا ســازی!» مأمون گفــت« :آن
پادشاه كیست و آن حكم چیست؟» آن شخص
گفت« :آن پادشــاه ،خــدای تعالــی و آن حكم
این آیه اســتَ :وال تَــ ِز ُر وازر ٌة ِو ْز َر ُا ْخری؛ و هیچ
گناهكاری،گناهدیگریرامتحملنمیشود».
(انعام)164 :
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علم به زبان ساده

وقتی شمع می سوزد ،موم چه می شود؟
زمانیکهشمعراروشنمیکنیم،مومجامدتحت
تاثیر حرارت ایجاد شــده آب می شود .پس از آن،
موم مایــع از فتیله باال می رود و بــه گاز تبدیل می
شود .این گاز با اکسیژن موجود در هوا ترکیب می
شود و می ســوزد ،در نتیجه نور و حرارت به وجود
می آید .موم ماده ای است که از کربن و هیدروژن
تشکیلشدهاست.کربنموجوددرمومطیعمل
سوختن با اکسیژن هوا ترکیب می شود و گاز دی
اکســید کربن تولید می کند .ترکیــب هیدروژن
موجود در موم با اکسیژن موجود در هوا نیز باعث

ایجاد بخار آب می شود .طی این دو واکنش ،موم
به مصرف می رســد و شــمع رفته رفته کوچک تر
می شــود .اگر بخار آب و دی اکسید کربنی را که
طیعملسوختنمومبهوجودمیآیدجمعووزن
کنیم،خواهیمدیدکهوزنآنهابیشازوزنشمع
مصرفشدهاست.اینافزایشوزنبهدلیلمقدار
اکســیژنی اســت که با کربن و هیدروژن ترکیب
شده است .به این ترتیب شمع با موم از بین نمی
رود ،بلکه مواد ســازنده آن به دی اکسید کربن و
بخار آب تبدیل می شود.

