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مشاهير

گوليلمو ماركوني ،مبتكر ايتاليايى در  25آوريل 1875م
در ش��هر بولونيا ايتاليا به دنيا آمد و از دوره كودكي به
رشته برق عالقه پيدا كرد.هنگاميكه هنوز همساالن
وي ،دوره دبيرستان را ميگذراندند ،ماركوني نامههايى
ب��ه دانش��مندان اروپا مينوش��ت و در آنه��ا از برق
س��خن ميگفت.وي همچنين خبر آزمايشهاي آنان
را ني��ز به دقت ميخواند و از نتايج آن مطلع ميش��د.
در پ��ي اين ارتباط ،ماركون��ي آگاهي يافت كه جمعي
دانش��مندان درباره انتق��ال امواج الكتريكي و يافتن
از
ْ
آنها ،دچار مش��كل شدهاند.در اين زمان كه ماركوني
 21سال داشت آزمايشهاي خود را بر روي اين طرح
متمرك��ز ك��رد.وي لولهاي را پر از بُ��راده آهن نمود و

"گوليلمو ماركوني" که بود؟
جريان برق را از آن گذران��د.آنگاه نزديك آن ،جرقه
ب��رق ايجاد كرد تا مقدار برقي را كه از ميان برادههاي
آه��ن ميگذرد ،افزايش دهد.ب��ر اثر تكميل اين طرح
و آزمايشه��اي فراوان ب��ر روي آن ،ماركوني پي برد
كه ميتواند به وس��يله يك دس��تگاه بيسيم ،اخبار را
از فاصله نس��بت ًا دور مخابره كند و اگر اجزاء دس��تگاه
را كام��ل كند ،كاربردش موفقي��ت آميزتر خواهد بود.
ماركوني اين كار را دنبال كرد و پس از دو سال تالش،
موفق به اختراع فرس��تندهاي شد كه امواج بيسيم را
تا چند صد متر منتش��ر ميكرد.يك سال پس از ثبت
اختراعش ،وي به كش��تيهاي ني��روي دريايى كه در
فاصله بيست كيلومتري س��احل قرار داشتند اخباري

حکايت

مخابره كرد.ماركوني طي جنگ جهاني اول ،در ارتش
ايتاليا خدمت ميكرد و در اين دوره ،چگونگي ارس��ال
خبر را به مس��افتهاي دور ،دريافت.در اين زمان بود
ك��ه به اين كار توفيق يافت و اولين دس��تگاه راديو را
اختراع كرد.آنچه كه در ابتدا توس��ط ماركوني ساخته
شد ،به صورت تلگراف مورد استفاده قرار گرفت.سپس
با كمك ديگر دانشمندان به تكميل آن پرداخت.به اين
ترتيب ك��ه مدار تنظيم جهت دريافت عالئم ،انتخاب
شد و المپ انتقال صوت بر روي امواج ،ميكروفن و...
به وجود آمد تا راديويى كه امروزه ميشناس��يم شكل
گرفت.نهايت ًا در س��ال 1919م ،پخش آزمايشي راديو
در انگلستان و س��ال بعد در آمريكا آغاز شد.ماركوني

برداشت زعفران در تربت حیدریه
کدام سفر؟

ي را براي
ي از ش��رکتهاي هواپيمايي تسهيالت خاص 
-1يک 
مديراني که همسرانشان را همراه خودشان به سفرهاي هوائي
آن شرکت ميبردند در نظر ميگيرد و عالوه بر آن  ۵۰درصد
ي که ميبينند
تخفيف روي بليط آنان ارائه ميکند.بعد از مدت 
ي زيادي مواجه شده و اکثر مديران
اين طرح با اس��تقبال خيل 
همسرانشان را در پروازها همراه خودشان ميبرند ،با فرستادن
نامهاي به همسران اين افراد ،نظرشان رو در مورد سفرها جويا
ميشوند و پاسخي که از تمام اين زنها دريافت ميکنند همين
دو کلمه بود« :کدام سفر؟!»-2مردي متوجه شد که نميتواند
خوب بش��نود.به دکت��ر مراجعه کرد و دکتر برايش س��معک
تجويز کرد.مرد به مغازه سمعک فروشي مراجعه کرد و قيمت
سمعکها را پرسيد.فروشنده پاسخ داد« :ما سمعک از يک دالر
داريم تا هزار دالر».مردگفت« :ميخواهم مدل يک دالري را
ببينم».فروشنده يک نخ دور گردن مرد انداخت و گفت« :لطفا
اين دکمه را در گوشتان بگذاريد و دنباله نخ را در جيبتان قرار
دهيد».مرد خريدار که با تعجب به حرفهاي فروشنده گوش
ميکرد ،گفت« :اين چطور کار ميکند؟»فروشنده جواب داد:
«اي��ن کار نميکند ،اما هنگاميکه مردم اين را ببينند ،بلندتر
صحبت ميکنند».

مناجات
دعا هنگام نگاه به ماه نو

اى آفريده مطيع ،اى  -رونده کوشا و شتابان ،اى رفت  -و آمد کننده در منازل معين شده ،اى متصرف در
چرخ گردان تدبير ،ايمان آوردم به آن کس که به سبب تو تاريکيها را روشن کرد ،و آنچه را که به سختى
مىتوان يافت آشکار فرمود ،و تو را عالمتى از عالئم چيرگى و استيالى خود ،و نشانى از نشانههاى قدرت
خوي��ش ق��رار داد ،و تو را گاهى به نقص و گاهى به کمال ،و وقتى به طلوع و زمانى به غروب ،و حالتى پر
نور و حالتى گرفته مس��خر خويش نمود ،در تمام اين حاالت فرمانبردار اويى ،و به سوى ارادهاش شتابانى،
منزه اس��ت او ،چه عجيب اس��ت تدبيرى که در حق تو به کار برده ،و چه دقيق است آنچه درباره تو انجام
رب من و توس��ت ،و آفريننده من
داده ،تو را کليد ماهى نو براى برنامهاى نو س��اخته ،پس از پروردگار که ّ
و توس��ت ،و مهار مق ّدرات من و تو در کف قدرت اوس��ت ،و صورتگر من و صورتگر توس��ت مىخواهم که
بر محمد و آلش درود فرس��تد ،و تو را ماه برکتى قرار دهد که گذش��ت روزگاران آن را از بين نبرد ،و ماه
پاکي که گناهان آن را آلوده ننمايد ،هالل ايمنى از آفات ،سالمتى از زشتىها ،هالل خوش طالعى برکنار
شر ،هالل ايمنى و ايمان ،و
از نحس��ى ،و ميمنت بدون گرفتارى ،و آس��ايش بدون دش��وارى ،و خير بدون ّ
نعمت و احس��ان ،و س�لامت و اسالم باش��د.بارالها بر محمد و آلش درود فرست ،و ما را از خشنودترين (يا
پس��نديدهترين) کس��انى قرار دهکه اين ماه برآنان طلوع کرده ،وپاکيزهترين کس��انىکه بهآن نظر نموده ،و
سعادتمندترين کسانى که در آن به بندگى تو کوشيده ،و ما را در اين ماه توفيق توبه عنايت کن ،و از گناه
حفظ فرما ،و از دست زدن به نافرمانيت بازدار ،و اداى شکر نعمتت را به ما ارزانىدار ،و لباسهاى عافيت و
سالمت بر ما بپوشان ،و به سبب انجام طاعت کامل نعمتت  -را در اين ماه بر ما کامل گردان ،زيرا که تو
بس بخشنده و ستودهاى ،و درود خدا بر محمد و آل پاک و پاکيزهاش باد.
صحيفه سجاديه


سيره بزرگان
پس از اين اختراع از ط��رف دولتهاي مختلف مورد
تقدير واقع شد و در شمار مخترعان بزرگ قرار گرفت.
گوليلم��و ماركوني س��رانجام در  20ژوئيه 1937م در
شصت و دو سالگي درگذشت.
عکس :فارس

انصاف و عدالت اميرالمومنين

در س��ال هش��تم هجرى كه شهر مكه به دست با كفايت پيامبر اس�لام و اهل ايمان فتح شد ،و بيت رب از
معبودان باطل خالى گشت ،رسول خدا براى نابود كردن بت پرستى و ويران كردن بت خانههاى اطراف شهر
مكه ،براى هدايت مردم جمعيتهاى تبليغى گسيل داشت.گروهى به فرماندهى خالدبن وليد براى ارشاد قبيله
جذمية بن عامر به سرزمين آنان رفت ،ولى برخالف فرمان پيامبر اسالم كه دستور داده بود از هر گونه خون
ريزى ،جنگ ،و درگيرى اجتناب شود ،خالد با ترفند و حيله قبيله را خلع سالح كرد و عده اى را كشت ،پيامبر
اسالم كار خالف شرع و اخالق ظالمانه خالد را محكوم و اميرمؤمنان را براى رسيدگى به آن جنايت سنگين به
سوى قبيله فرستاد.امام هنگامى كه به منطقه بنى جذميه رسيد ديه شرعى و قانونى همه مقتوالن را پرداخت،
و ديه مجروحان را نيز به آنان عنايت فرمود ،و همه خسارتهاى مالى را جبران كرد ،سپس قيمت چيزهاى
كم ارزش و حتى كاس��ههاى چوبينى كه براى آب خوردن س��گها به كار گرفته مى ش��د پرداخت ،آنگاه به
آنان خطاب فرمود :ممكن است در اين حادثه اموالى از شما تلف شده باشد كه از آنها غفلت داريد ،لذا مبلغ
ديگرى را به همين منظور به آنان پرداخت تا به زيان ديدگان داده شود.چون با نيروى اعزامى به محضر پيامبر
بازگشت ،رسول خدا از آن معدن كرامت و انسان عادل و عدالت پيشه استقبال نمود و همه كارهاى او را نسبت
به قبيله بنى جذميه ستود و خالدبن وليد را سرزنش و از اعمال او در پيشگاه حق بيزارى جست.اميرمؤمنان در
اجراى حق ،و برقرارى عدالت نسبت به كسى حتى نزديكترين اقوامش اغماض و سهل انگارى نداشت.على
بن ابو رافع وزير دارايى حكومت اميرمؤمنان مى گويد :در ميان اموالى كه به عنوان بيت المال از بصره به كوفه
منتقل شد گردنبند طالئى وجود داشت ،يكى از دختران امام در روز عيد قربان آن را به مدت سه روز به شرط
عاريه مضمونه مردوده از من گرفت ،وقتى امام از اين مسئله خبر يافت فرياد زد هرچه زودتر ابو رافع را نزد من
حاضر كنيد!امام به او فرمود :تو در مقام خيانت به مسلمانان هستى!عرضه داشتم :يا اميرالمؤمنين پناه به خدا
كه من به مس��لمانان خيانت كنم!فرمود با چه دليلى و به چه حقى گردنبندى را كه متعلق به همه مسلمانان
است بدون اذن من و آنان به دختر من واگذار كردى؟!گفتم :او دختر شماست و من به عنوان امانت مضمونه
و مردوده آن را به مدت سه روز به او تحويل دادم ،و خود نيز از مال خود آن را ضمانت كردم ،و متعهدم كه
آن را سالم و صحيح به بيت المال بازگردانم.فرمود همين امروز گردن بند را به جايش برگردان.به تو هشدار
ميدهم كه چنين كارى دوباره تكرار شود ،كه در صورت تكرار تو را به شدت تنبيه مى كنم و اين را هم بدان
اگر فرزندم بدون قيد عاريه مضمونه مردوده آن را برده بود نخس��تين زنهاش��مى بود كه دستش را قطع مى
كردم.ابو رافع مى گويد :هرچه زودتر آن امانت را پس گرفته به خزانه دولت بازگرداندم.

