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 23ژانویه سال  | 1556مرگبارترین زلزله در تاریخ بشر

 3بهمن  | 1307آغاز به کار دیوان کیفر کارکنان دولت

مرگبارترین زلزله تاریخ بشر «هواکانتی» یا «جیاجینگ» نامه داشته که در ایالت شانسی
چین روی داد و  800هزار تا یک میلیون نفر را کشت .جاده ابریشم از شهر «شیان» در
همین ایالت آغاز می شود.

با هدف مبارزه با فساد اداری که از قرن سیزدهم میالدی آغاز شده و در عهد قاجار گسترش
یافته بود ،از سوم بهمن  1307هجری ،دیوان کیفر کارکنان دولت آغاز به کار کرد که در
تاریخ ایران ،یک انقالب اداری به شمار می رفت.

تفأل
حافظ

یک روایت،یک درس
ســپاس خدایی را به جای آورید که به خاطر عظمت وجود و جلوه نورش ،هر آن چه در آســمان ها و زمین
حضرت زهرا(س) فرمودند:
ِ
بندگان برگزیده و پایگاه تقدیس و تنزیه او و حجت او
است ،خواهان ره یافتن به سوی اوست و در این میان ،تنها ما وســیله تقرب به او و
ِ
«شرح ابن ابی الحدید ،ج »16 .2 .11
در غیبت و نهان و وارث پیامبران اوییم.

همشهریسالم

پنج شنبه
 3بهمن 1398
 27جمادی االول 1441
 ٨صفحه | شماره 4331
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دور دنیا

بریدهکتاب

در آیه  14سوره عنکبوت می خوانیم:
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و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم،
پــس در میان آنــان ،هزار ســال به اســتثنای
پنجاه ســال درنگ کرد( ،ولی جــز اندکی از
مردم به ســخن او گوش ندادنــد) پس توفان
(قهــر خداوند) آنــان را در حالی که ســتمگر
بودند ،فرا گرفت.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه میگوید:
توجه
آشنایی با تاریخ اقوام گذشته ،مورد ّ
قرآن است.
قرآن ،با بیــان عمر طوالنی انســان ،آن را
محال نمیداند.
قابلیت و آمادگی پذیرش نباشد ،هزار
اگر ّ
سال تبلیغ هم اثری ندارد.
توجهی به پیام انبیا ،ظلم است و ظلم،
بی ّ
کلید قهر الهی است.
طول عمر نوح ،ســاختن کشــتی و زیر آب
رفتن هم ه زمین ،به امر خداوند بوده است.
یاری الهی به معنای ترک کوشش و تالش
نیســت .حضــرت نــوح و یــاران او کشــتی را
ساختند.
بعضــی از افــراد و حــوادث ،فــوق زمان و
مکان اند.

حکمت روز
فلسفه آفات و بالها

منظور از بســیاری از حوادث رنــج آور ،ایجاد
حالــت توجــه و بیداری اســت ،بالها ســبب
بیــداری و بازگشــت بــه ســوی خــدا و تــرک
معاصیهستند.زمانیکهبشرخودرادربرابر
مشکالت و گرفتاری ها می بیند ،هنگامی که
حــوادث و جریانات طبیعی همچــون زلزله،
ســیل و توفان به او روی می آورد ،دست او از
مــادی ،کوتاه می مانــد و در
تمام ابزارهــای ّ
میان امواج خروشان اقیانوس حوادث ،غوطه
می خورد و پناهگاهی نمی یابد .این جاست
که خود را ضعیــف و ناتوان می بیند و دســت
به دامن کســی می شــود که قدرت او مافوق
قدرت هاست .به پیشــگاه او ،اظهار عجز می
کند و از او می خواهد که با نیروی فوق العاده
خود ،دســت او را بگیرد و از این مهلکه نجات
آیت ا ...مکارم شیرازی
بخشد.

توفان در اسپانیا ۴نفر
را کشت

ویروس ناشناخته چینی به خارج هم
نفوذ کرد

 26ثروتمند جهان به اندازه
نیمی از بشریت پول دارند

آسوشیتدپرس| توفان زمستانی در اسپانیا ،چهار نفر را کشت
و برق  220هزار نفر را در این کشور قطع کرد .این توفان های
زمستانی که به نام گلوریا شناخته می شــوند ،از روز یک شنبه
مهمان مناطق گســتردهای از اســپانیا شــده اند و تاکنون کار
به جان باختن ســه مرد و یــک زن و قطعی بــرق  ۲۲۰هزار نفر
انجامیده ،همچنین بســیاری از جادههای مواصالتی مسدود
و مــدارس تعطیل شــده اند .مقامات اســپانیایی گفتــه اند که
توفان گلوریا با سرعت باالیی شهرهای ساحلی را در نوردیده،
شیشههای منازل ،مغازهها و رستورانها را شکسته و در برخی
مناطق هم سبب بروز سیل در خیابانها شده است.

یورونیوز،اســپوتنیک| شــمار مبتالیــان بــه ویــروس جدیــد
ذات الریــه در چین به  ۴۴۰نفر رســید و 9نفر بر اثــر این بیماری
مرموز جان باختند« .لی بین» ،رئیس کمیســیون ملی بهداشت
چین ،روز چهارشــنبه  ۲۲ژانویــه ( ۲بهمن) اعــام کرد :ممکن
استبهزودی ۱۴۹نفردیگرهمبهفهرستمبتالیاناضافهشدند
و متاسفانه در خارج از چین و در کشورهای ژاپن ،تایلند ،تایوان،
ایاالت متحده و کره جنوبی هم مــواردی از ابتال به ویروس کرونا
گزارش شــده که برخی از بیماران ،شــرایط وخیمی دارند .تنها
خبر خوب در این زمینه این است که دانشمندان روسی توانسته
اند ابزارهایی برای تشخیص ویروس در مراحل اولیه تهیه کنند.

اســپوتنیک|  26ثروتمند جهان به اندازه بیش از ســه میلیارد
نفر روی کره زمین پول دارند .محققان سازمان خیریه انگلیسی
اکســفام ،این ارزیابی را انجام داده اند و گفته اند این نابرابری
در حالی اســت که ســه میلیارد و  800میلیون نفــر در دنیا ،در
فقر زندگی مــی کنند .همچنین در این گزارش آمده اســت که
ثروت دو هزار و  153میلیــاردر در جهان ،از ثروت  4.6میلیارد
نفر که برابر با  60درصد از جمعیت جهان اســت ،بیشتر است.
طبق مطالعات این ســازمان خیریه ،تعداد میلیاردرها طی یک
دهه گذشته ،دو برابر شده و در طول سال گذشته ،درآمد آن ها
 900.000.000.000دالر افزایش یافته است.

 4گوشه ایران

زنگ تفریح

چاروق زنجان

چاروق ،پای پوش ســنتی و هنر دســتان مردم زنجان اســت که با اســتفاده از چــرم گاوی ،نخ های
ابریشــمی رنگی و نخ گالبتون دوخته می شــود .چاروق ،انواع مختلفــی دارد ،مانند چاروق توری،
پرده بند و تمام چرم پشت باز و پشت بسته .بر اساس کشفیات باستان شناسی ،می توان ریشه صنایع
چرمی در زنجان را حداقل در  2000سال قبل جست .قدمت هنر چاروق دوزی نیز احتما ًال به دوره
ساسانی و اوج تزیینات آن ،به دوره صفوی بازمی گردد.

ضرب المثلفارسی
آب از سر چشمه گل آلود است
این جمله کنایه از آن است که کار از باال خراب
است.

نارینقلعهمیبد

Hesitate

حکایت
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب
خیز و مولع زهد و پرهیز .شــبی در خدمت پدر
رحمة ا ...علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر
هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه
ای گرد ما خفته .پدر را گفتم :از اینان یکی ســر

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

کم کم خودم هم باورم شــد که این من هستم
که عکس حجله ای شــهدا را می اندازم .دیگر
دســتم به انداختن عکس از رزمنــدگان عازم
جبهه نمی رفت .دیگر عکاســی من ،اســم در
کرده بود .دیگر تمام رزمندگان می خواستند
در عکاســی من عکس بیندازند .اما من دیگر
قبــول نمی کــردم .پایم بــه جبهه باز شــد .آن
جا اوضاع بدتر شــد .انــگار دوربیــن من برای
آن ها حکم امضای شــهادت شــان را داشت.
عکسهرفرماندهورزمندهایراکهمیگرفتم
بــه فاصلــه کوتاهی شــهید می شــد .از جبهه
برگشتم.تصمیمگرفتمکهدیگرازهیچرزمنده
و پاســداری عکس نگیرم .آن ها مــی آمدند و
اصرار می کردند ،حتی بعضی ها تهدیدم می
کردند ،اما مــن زیر بار نمی
رفتم.دهبرابرعکاسیهای
دیگــر پــول پیشــنهاد می
دادند ،امــا من قبول نمی
کردم.کمکمعکاسیمن
خلوت شــد .فقــط مردم
عادی می آمدند .تا این
که یک روز در عکاســی
باز شــد و حــاج محمد
فرومندی واردعکاسیشد...
سربدار-زندگی نامه داستانی
شهید محمد فرومندی
نویسنده :داوود امیریان

دیکشنری

نارینقلع همیبدیزد،یکیازبناهای تاریخیوباشکوهدورانساسانیاستکهمعماریوهنرسازندگان
نقلعه،حدفاصلجاد هریبه کرمان،
آن،موجبتحسینباستانشناسانوتاریخدوستانشدهاست.ناری 
۵۰کیلومتری شــمال غرب شــهر یزد و روی تپهای به ارتفاع ۲۵متر با شــیب کم از قســمت جنوب به
شمال قرار گرفته است .جذابیت دیگر قلعه ،این است که به تمامی شهر میبد و اطراف آن اشراف دارد.

در محضر بزرگان
از ویژگی های مرحــوم آیــت ا ...محمدعلی
شــاه آبادی ،تواضع و فروتنی بود .دوســتان
نقل می کنند در بازار تهران از مسجد تا منزل
که می خواستند بروند ،اگر حتی یک کودک
 10ساله می آمد محضرشان و حرفی داشت،
می ایســتادند ،به چهــره او نگاه مــی کردند
و باحوصلــه بــه حــرف آن کودک گــوش می
دادند و اگر جوابی یا مطلبی بود در پاسخ می
گفتند .امام خمینی(ره) نیز نقل کرده بودند«
درس مان کــه تمام می شــد ،طلبــه جوانی
می آمد محضــر ایشــان و درس مــی گرفت.
ماتعجب مــی کردیم کــه شــخصیتی دراین
رده علمی کــه از قبل اذان صبــح ،تدریس را
شروع می کند ،چرا به این طلبه درس حاشیه
مال عبــدا ...می دهد .این شــد که به ایشــان
اعتراض کردیــم ،اما آیــت ا ...فرمودند :یک
انسانی ،درخواســتی ازمن کرده است و من
درحد توانــم ،باید اجابت کنم .ایشــان حتی
نفرمودند یــک طلبه یــا یک مســلمان یا یک
شیعه ،بلکه فرمودند«یک انسان» .
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بر نمیدارد که دوگانه ای بگزارد ،چنان خواب
غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند.
گفت :جان پدر تو نیز اگــر بخفتی به ازآن که در
پوستین خلق افتی.
گلستان سعدی


دودل ومرددبودن،درنگکردن،تردیدکردن
Nora hesitated to accept the
challenge.
نورا در پذیرش مبارزه تردید داشت.
The proverb tells us that he who
hesitates is lost.
ضرب المثل به ما می گوید که هر کسی تردید
کند ،بازنده است.

ضرب المثل خارجی
چینی :عشق ربطی به مالکیت ندارد بلکه
کل عشق درباره قدردانی است.
اسپانیایی :خداوند سرما را بعد از لباس
می فرستد.
هندی :عشق انســان بد ،از نفرتش بدتر
است.
شــیلیایی :با همان معیاری که تو اندازه
می گیری ،دیگران تو را خواهند سنجید.

