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حکایت

در آينه قرآن
به نام خداوند رحمتگر مهربان

به يقين انس��ان حريص و كمطاقت آفريده ش��ده اس��ت )19( ،هنگامى كه بدى به او
رس��د بيتابى مىكند ( )20و هنگامى كه خوبى به او رس��د مانع ديگران مىشود (و بخل
مىورزد) )21( ،مگر نمازگزاران )22( ،آنها كه نمازها را پيوسته بجا مىآورند ( )23و آنها
كه در اموالشان حق معلومى است )24( ...براى تقاضاكننده و محروم )25( ،و آنها كه به
روز جزا ايمان دارند )26( ،و آنها كه از عذاب پروردگارش��ان بيمناكند )27( ،چراكه هيچ
كس از عذاب پروردگارش در امان نيس��ت ( )28و آنها كه دامان خويش را (از بىعفتى)
حفظ مىكنند )29( ،جز با همس��ران و كنيزان (كه در حكم همس��رند آميزش ندارند)،
چراكه در بهرهگيرى از اينها مورد سرزنش نخواهند بود!( )30و هركس جز اينها را طلب
كند ،متجاوز اس��ت!( )31و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مىكنند ( )32و آنها كه
با اداى شهادتش��ان قيام مىنمايند ( )33و آنها كه ب��ر نماز مواظبت دارند )34( ،آنان در
باغهاى بهش��تى (پذيرايى و) گرامى داشته مىشوند )35( .اين كافران را چه مىشود كه
با سرعت نزد تو مىآيند )36(...از راست و چپ ،گروه گروه (و آرزوى بهشت دارند)!()37
آيا هريك از آنها (با اين اعمال زشتش) طمع دارد كه او را در بهشت پرنعمت الهى وارد
كنند؟!( )38هرگز چنين نيست؛ ما آنها را از آنچه خودشان مىدانند آفريدهايم!()39

سوره معارج

فناوري

چرا وقتى عصبانى هستیم داد میزنیم؟

استادى از شاگردانش پرسید« :چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد میزنیم؟ چرا مردم هنگامى که خشمگین
هستند صدایشان را بلند میکنند و سر هم داد میکشند؟» شاگردان فکرى کردند و یکى از آنها گفت:
«چون در آن لحظه ،آرامش و خونسردیمان را از دست میدهیم ».استاد پرسید« :این که آرامشمان را از
دست میدهیم درست است ا ّما چرا با وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار دارد ،داد میزنیم؟ آیا نمیتوان با
صداى مالیم صحبت کرد؟ چرا هنگامى که خشمگین هستیم داد میزنیم؟» شاگردان هر کدام جوابهایى
دادند ا ّما پاسخهاى هیچکدام استاد را راضى نکرد .سرانجام او چنین توضیح داد« :هنگامى که دو نفر از
دست یکدیگر عصبانى هستند ،قلبهایشان از یکدیگر فاصله میگیرد .آنها براى این که فاصله را جبران
کنند مجبورند که داد بزنند .هرچه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد ،این فاصله بیشتر است و آنها باید
صدایشان را بلندتر کنند ».سپس استاد پرسید« :هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى میافتد؟
آنها سر هم داد نمیزنند بلکه خیلى به آرامى با هم صحبت میکنند .چرا؟ چون قلبهایشان خیلى به هم
نزدیک است .فاصله قلبهایشان بسیار کم است ».استاد ادامه داد« :هنگامى که عشقشان به یکدیگر بیشتر
شد ،چه اتفاقى میافتد؟ آنها حتى حرف معمولى هم با هم نمیزنند و فقط در گوش هم نجوا میکنند
و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر میشود .سرانجام ،حتى از نجوا کردن هم بینیاز میشوند و فقط به
یکدیگر نگاه میکنند .این هنگامى است که دیگر هیچ فاصلهاى بین قلبهاى آنها باقى نمانده باشد».

وضعیت تأمین آب شرب در یکی از پربارش ترین روستاهای چهارمحال و بختیاری در پربارش ترین فصل سال

پردهای که هوا را تصفیه میکند

ی��ک تولیدکنن��ده ل��وازم خانگی پ��ردهای
اب��داع کرده که هوای داخ��ل خانه را تصفیه
میکن��د .به گ��زارش مهر ،ش��رکت ایکیا به
تازگی پردهای ابداع کرده که میتواند هوای
داخلخان��ه را تصفی��ه کند .این پ��رده برای
تصفی��ه هوا از فرآیندی کم��ک میگیرد که
شبیه فتوسنتز در گیاهان است .این محصول
که  Gunridنام دارد از مواد معمولی تولید
ش��ده که با الیهای از فوتوکاتالیست معدنی
پوش��یده ش��دهاند .البت��ه این ش��رکت هنوز
ترکیبات دقیق این پوش��ش را اعالم نکرده
اس��ت .اما تخمین زده میش��ود ماده معدنی
موجود در این پوش��ش دی اکس��ید تیتانیوم
باشد که قب ً
ال در پارچههای تصفیه کننده هوا
به کار میرف��ت .به هرحال هنگامی که این
م��اده در برابر منبع نور داخلی یا خارجی قرار
میگیرد ،مواد آالینده موجود در هوای محیط
را میکاه��د .در حال حاض��ر هیچ اطالعاتی
درباره میزان تاثیرگذاری این پوش��ش وجود
ن��دارد .البته ب��ه گفته محققان ای��ن فرآیند
شبیه فتوس��نتز گیاهان در طبیعت است .این
محصول س��ال آتی در فروش��گاهها عرضه
میشود.

عکس :نیلوفر رخشان-فارس

دانشنامه
تولید سیستم صوتی از شن با چاپگر سه بعدی

اکثر سیستمهای صوتی باکیفیت از چوب ساخته میشوند ،اما یک شرکت تجاری در جمهوری چک از شن
و چاپگر سه بعدی برای تولید یک سیستم صوتی متفاوت استفاده کرده است .به گزارش مهر ،این سیستم
صوتی بی سیم توسط شرکت  Ionicتولید شده و هدف از استفاده از شن در تولید آن ،الهام گرفتن از
طبیعت و افزایش کیفیت سیستم صوتی بوده است .استفاده از شن برای تولید این محصول باعث شده
شرکت سازنده بتواند شیارهای ظریف و زیبایی در آن به وجود آورد که در نمونههای مشابه وجود نداشته
است .شن و ماسه سیلیسی به کار رفته بدین منظور کیفیت صدای پخش شده را به میزان قابل توجهی
افزایش میدهند .برای شکیلتر شدن و مستحکمتر شدن این سیستم صوتی عالوه بر شن از الیاف بامبو
و نیز نوعی پلیمر به نام  Santopreneاستفاده شده است .از همین رو لرزشهای سیستم صوتی مذکور
به شکلی کام ً
ال کنترل شده و دقیق و بدون ایجاد صدای مزاحم برای کاربران اتفاق می افتد.
چاپ رنگی با کیفیت بر روی فلزات با فناوری لیزری

چاپ رنگی بر روی فلزات با کیفیت باال کار س��ادهای نیس��ت .اما محققان روس
با اس��تفاده از یک فناوری لیزری جدید روش��ی منحصر به فرد برای این کار ابداع
کردهاند .به گزارش مهر ،روش یادشده که در دانشگاه  ITMOسنت پترزبورگ
ابداع شده چاپ رنگی چندالیه را بر روی فلزات مختلف ممکن میکند .برای استفاده
از این روش ابتدا باید هر بخش از فلز با توجه به رنگی که قرار اس��ت بر روی آن
چاپ شود به میزان خاصی گرم و سپس چاپ رنگ انجام شود .استفاده از این روش
چندان وقت گیر نبوده و از آن میتوان برای چاپ رنگی در ابعاد کوچک و بزرگ و کام ً
ال متفاوت بهره
گرفت .در اولین مرحله از روشی موسوم به اکسیداسیون لیزر استفاده میشود تا از لیزر برای تولید یک الیه
اکسید نازک در سطحی گسترده از فلز بهره گرفته شود .این الیه در ادامه با استفاده از نور لیزر رنگ خاصی
پیدا میکند .در مرحله دوم از برخی نانوذرات برای تثبیت رنگ و در مرحله سوم از تابش مالیم نور محیطی
برای توزیع نانوذرات و نهایی کردن فرآیند بهره گرفته میشود.
مسیر دارورسانی به مغز ردیابی شد

محققان کش��ور با استفاده از روشهای تصویربرداری فلورسنت مسیر دارورسانی را در بافت مغز موش
سالم ردیابی کردند .به گزارش مهر ،محققان کشور در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پژوهشی تحقیقاتی را برای ردیابی مسیر دارورسانی به مغز انجام دادند .این پژوهش برای نخستین بار
برای بررسی درستی جذب دارو در بافت مغز انجام شد که محققان از سیستم تصویربرداری -اپتیکی و از
فناوری نانو برای ردیابی این مسیر استفاده کردند .تصویربرداری فلورسنت که در این پژوهش مورد استفاده
قرار گرفته یک تکنیک تصویربرداری اپتیکی است که برای مشاهده و بررسی نحوه توزیع مواد فلورسنت
در بدن حیوان مورد استفاده قرار میگیرد .این روش یک تکنیک تصویربرداری غیرتهاجمی برای مشاهده
درون بدن است .این تکنیک از تابش غیریونیزان مواد فلورسنت که شامل نور مرئی ،اشعه ماوراءبنفش و
نور مادونقرمز است برای به دست آوردن تصاویر دقیق از اندامها و بافتها و نیز ساختارهای کوچکتر
ازجمله سلولها و حتی مولکولها استفاده میکند .این نوع نورها تصاویر را با استفاده از تحریک الکترونها
تولید میکنند که برخالف استفاده اشعه یونیزاسیون در برخی دیگر از تکنیکهای تصویربرداری هیچگونه
صدمهای ایجاد نمیکند.
بررسی عمیق مغز با کمک یک حسگر جدید

پژوهشگران دانشگاه "ام.آی.تی" ،نوعی حسگر جدید ابداع کردهاند که میتواند از
اعماق مغز تصویربرداری کند .به گزارش ایسنا ،پژوهشگران دانشگاه "ام.آی.تی"،
روش جدیدی برای تصویربرداری از فعالیت کلسیم ابداع کردهاند که مبتنی بر روش
"ام .آر.آی" است و میتواند عمق بیشتری از مغز را نشان دهد .با این روش ،امکان
ردیابی پردازش س��یگنالدهی درون نورونهای حیوانات زنده و مرتبط س��اختن
فعالیت نورونی با رفتارهای خاص فراهم میشود".آلن جاسانوف" ،استاد مهندسی
زیستی دانش��گاه ام.آی.تی گفت :این پژوهش ،نخستین تشخیص مبتنی بر سیگنالدهی بین سلولی
کلس��یم را ارائه میدهد که دقیق ًا مش��ابه روشهای قدرتمند نوری مورد استفاده در علوم اعصاب است.
این نوع سنجش را میتوان در بافت عمیق مغز مورد استفاده قرار داد .پژوهشگران برای ارائه این نوع از
تصویربرداری ،حسگرهای جدیدی ابداع کردند و آنها را در ناحیه "استریاتوم" که در قسمتهای عمیق
مغز قرار دارد و مسئول برنامهریزی برای حرکت و یادگیری رفتارهای جدید است ،به کار بردند .آنها برای
ابداع این حسگرهای جدید ،از موادی استفاده کردند که قابلیت عبور از الیههای مغز را داشته باشند .سپس
از یونهای پتاسیم استفاده کردند تا فعالیت الکتریکی را در نورونهای استریاتوم شبیهسازی کنند و نهایت ًا
موفق شدند واکنش کلسیم را در سلولها مورد بررسی قرار دهند.
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