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حکایت

نگران نباشيد هميشه يک راه حل وجود دارد

روزگاري ي��ک دهقان در قريه زندگي ميکرد که بايد
پول زيادي را که از يک پيرمرد قرض گرفته بود ،پس
ميداد.دهقان دختر زيبايي داش��ت که خيليها آرزوي
ازدواج با او را داش��تند.وقتي پيرم��رد طمعکار متوجه
ش��د دهق��ان نميتواند پول او را پس بدهد ،پيش��هاد
يک معامله ک��رد و گفت اگر با دخت��ر دهقان ازدواج
کند قرض او را ميبخش��د ،و دخترش از شنيدن اين
حرف به وحشت افتاد و پيرمرد کاله بردار براي اينکه
حسن نيت خود را نشان بدهد گفت :اصال يک کاري
ميکنيم ،من يک سنگريزه سفيد و يک سنگريزه سياه
در کيس��هاي خالي مياندازم ،دختر تو بايد با چشمان
بسته يکي از اين دو را بيرون بياورد.اگر سنگريزه سياه
فناوري

را بيرون آورد بايد همس��ر من بشود و بدهي بخشيده
ميشود و اگر سنگريزه سفيد را بيرون آورد الزم نيست
که با من ازدواج کند و بدهي نيز بخشيده ميشود ،اما
اگر او حاضر به انجام اين کار نشود بايد پدر به زندان
برود.اين گفتگو در جلوي خانه کش��اورز انجام ش��د و
زمين آنجا پر از سنگريزه بود.در همين حين پيرمرد خم
شد و دو سنگريزه برداشت.دختر که چشمان تيزبيني
داشت متوجه شد او دو سنگريزه سياه از زمين برداشت
و داخل کيسه انداخت.ولي چيزي نگفت!سپس پيرمرد
از دخترک خواس��ت که يکي از آنها را از کيسه بيرون
بياورد.دخترک دست خود را به داخل کيسه برد و يکي
از آن دو س��نگريزه را برداشت و به سرعت و با ناشي

بازي ،بدون اينکه س��نگريزه ديده بش��ود ،وانمود کرد
که از دس��تش لغزيده و به زمين افتاده.پيدا کردن آن
س��نگريزه در بين انبوه سنگريزههاي ديگر غيرممکن
بود.در همين لحظه دخترک گفت :آه چقدر من دست
و پا چلفتي هس��تم! اما مهم نيس��ت.اگر سنگريزهاي
را که داخل کيس��ه اس��ت دربياوريم معلوم ميش��ود
سنگريزهاي که از دست من افتاد چه رنگي بوده است
و چون س��نگريزهاي که در کيس��ه بود سياه بود ،پس
بايد طبق قرار ،آن سنگريزه سفيد باشد.آن پيرمرد هم
نتوانس��ت به حيله گري خود اعتراف کند و شرطي را
که گذاشته بود به اجبار پذيرفت و دختر نيز تظاهر کرد
که از اين نتيجه حيرت کرده است.

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک شهید بهشتی تهران

عکس :مهر

تصفيه کننده آاليندههاي رنگي و دارويي توليد شد

محققان کشور به دانش فني توليد نانوفتوکاتاليستهايي دست يافتند.
اين مواد تصفيه آبهاي آلوده به رنگ و دارو را که روشهاي مرسوم
قادر به حذف آن نيس��تند ،انجام ميدهد.به گزارش مهر ،پسابهاي
آلوده توليد شده توسط صنايع گوناگون دغدغه بسياري را ايجاد کرده
است.پسابهايي که با وجود مواد سميو آسيب زا وارد محيط زيست
ميشوند.روشهايي براي حذف مواد آالينده اين پسابها وجود دارد
اما اين روشهاي مرسوم قادر به حذف برخي از اين ترکيبات نيستند.
بنابراين محققان در دانش��گاه صنعتي سهند تبريز دست به کار شدند
و تحقيق��ات و پژوهش براي جايگزيني روش��ي نوين را انجام دادند.
محمد حقيقي مجري اين گرنت پژوهشي درباره آن گفت :استفاده از
نانو فتوکاتاليستها روشي نوين براي تصفيه پسابها است.توليد آنها
در دنيا در حال صنعتي شدن و گذراندن پايان مراحل است.ما با انجام
اين گرنت پژوهشي به دانش فني توليد اين نانو فتوکاتاليستها براي
تصفيه آبهاي آلوده رنگي و دارويي دست يافتيم.نانو فتوکاتاليستها
مواد نوين نانويي براي حذف آاليندهها با استفاده از نور خورشيد (نور
مرئي) هس��تند.حقيقي ادامه داد :در اين روش از يک نانوکاتاليس��ت
اس��تفاده ميش��ود که با جذب نور خورش��يد فرآيند تصفي��ه را انجام
ميدهد.اکنون دانش فني توليد اين مواد در کشور وجود دارد و پس از
ثبت اختراع بينالمللي آن وارد مرحله توليد صنعتي ميشويم.

دانشنامه
تکامل کروناويروس براي انتقال از حيوان به انسان

پژوهشگران آمريکايي طي بررسي جديدي دريافتند که کروناويروس همانطور که توانايي عفوني کردن سلولهاي
انس��اني را بدست آورده ،ميتواند با تغيير شکل و تکامل يافتن از حيوان به انسان منتقل شود.به گزارش ايسنا،
گروهي از دانش��منداني که در حال بررسي «کروناويروس سندرم حاد تنفسي  ،)۲-SARS-CoV( »۲عامل
شيوع کوويد ۱۹ -هستند ،دريافتند که اين ويروس به همان صورت که توانايي عفوني کردن سلولهاي انسان را
به دست آورده ،ميتواند با تغيير شکل ،از حيوانات به انسانها انتقال يابد.پژوهشگران «دانشگاه دوک»(Duke
« ،)Universityآزمايش��گاه ملي لس آالموس»(« ،)LANLدانش��گاه تگزاس در ال پاس��و»( )UTEPو
«دانش��گاه نيويورک» ( )NYUتاييد کردند که نزديکترين خويشاوند اين ويروس ،نوعي کروناويروس است
ک��ه خفاشه��ا را مبتال ميکند اما توانايي ويروس براي مبتال کردن انس��ان ،در پي تغيير يک بخش مهم ژن
کروناويروس پيش ميآيد.اين تغيير ميتواند نوعي پستاندار پولکپوست موسوم به «پانگولين»( )pangolinرا
آلوده کند که احتماال توانايي آلوده کردن انسان را براي ويروس فراهم کرده است.به گفته پژوهشگران ،اين انتقال
ويروس از گونهاي به گونه ديگر ،ناشي از توانايي ويروس براي اتصال به سلولهاي ميزبان است که در نتيجه
تغييراتي در ماده ژنتيکي آن رخ ميدهد.ويروس براي آلوده کردن بايد به کليدي مجهز باشد که امکان باز کردن
سلول ميزبان را که در اين مورد خاص يک سلول انساني است ،فراهم کند.کليد در مورد کروناويروس سندرم حاد
تنفسي  ،۲يک پروتئين خوشهاي است که روي سطح ويروس قرار دارد.کروناويروس از اين پروتئين براي اتصال
به س��لولها و عفوني کردن آنها اس��تفاده ميکند».فنگ گائو»( ،)Feng Gaoاستاد دانشکده پزشکي دانشگاه
دوک و از پژوهشگران اين پروژه گفت :کروناويروس مانند ويروس سارس که از خفاش به گربه زياد انتقال پيدا
ميکند و يا ويوروس مرس که از خفاش به شتر يککوهانه و سپس به انسان منتقل ميشود ،با تغييراتي تکاملي
در ماده ژنتيکي رو به رو ميشود که به آن کمک ميکنند تا نهايتا انسان را آلوده کند.گائو و همکارانش باور دارند
که رديابي اين مسير تکاملي ميتواند به پيشگيري از بيماريهاي همهگيري که ناشي از ويروس هستند و همين
طور ارائه واکسن اين بيماريها کمک کند.پژوهشگران در اين بررسي دريافتند که کروناويروسهاي پانگولين با
کروناويروس عامل ابتالي انسان ،بسيار متفاوت است اما اين کروناويروسها ،قسمتي را براي اتصال به سلول
ميزبان ش��امل ميشوند که نقش مهميدر ابتالي انس��ان برعهده دارد.اين قسمت ،به نوعي پروتئين در سطح
سلول متصل ميشود که در سلولهاي تنفسي و مخاط روده انسان فراوان است».ژيائوجون لي»(Xiaojun
 ،)Liنويسنده ارشد اين پژوهش گفت :قسمتهايي از ويروس هستند که شباهت زيادي با توالي آمينواسيد در
کروناويروسهاي آلودهکننده انسان ،خفاش و پانگولين دارند.
مقاومترين ماده در برابر حرارت ساخته شد

يک ماده سراميکي جديد که گفته ميشود مقاومترين ماده در برابر حرارت است ،ميتواند دماي بيش از ۴۰۰۰
درجه سانتيگراد را تحمل کند و استفاده از آن در وسايلي ازجمله هواپيماها بسيار مفيد خواهد بود.به گزارش ايسنا،
يک ماده س��راميکي جديد با باالترين نقطه ذوب ش��ناخته شده توسط دانشمندان دانشگاه ملي علوم و فناوري
« »MISISدر روس��يه ساخته شده اس��ت.به لطف ترکيب اجزاي اين ماده سراميکي ،اين ماده ميتواند براي
استفاده در موادي که با حرارت سر و کار دارند ،مثل بدنه هواپيماها ،موتورهاي جت و لبههاي بالهاي هواپيما که
در دماي باالتر از  ۲۰۰۰درجه سلسيوس کار ميکنند ،بسيار مفيد باشد.اين ماده سراميکي به لطف ترکيب منحصر
به فرد خواص فيزيکي ،مکانيکي و حرارتي خود ،داراي پتانسيل بزرگي در صنايع فضايي و حمل و نقل هوايي
است.بسياري از آژانسهاي فضايي جهان مانند ناسا و آژانس فضايي اروپا( )ESAبه طور جدي به دنبال ساخت
هواپيماهاي فضايي قابل استفاده مجدد هستند.در نهايت اين امر باعث ميشود هزينههاي حمل و نقل افراد و
محمولهها به مدار زمين کاهش يابد و همچنين فاصله زماني بين پروازهاي فضايي به حداقل برسد.هواپيماي
فضايي يک وسيله نقليه هوايي است که ميتواند مانند يک هواپيما در جو زمين پرواز کند و مانند يک فضاپيما
در خ�لاء فضا مانور دهد.براي انجام اين کار ،هواپيماهاي فضايي بايد ويژگيهاي هواپيما و فضاپيما را در خود
جاي دهد.هواپيماهاي فضايي مداري بيشتر شبيه فضاپيماها هستند ،هواپيماهاي فضايي زير مداري بيشتر شبيه
هواپيما هستند.تمام هواپيماهاي فضايي تا به امروز داراي موشک بودهاند اما به عنوان هواپيماي بدون سرنشين
به زمين نشستند».ديميتري موسکوکيخ» رئيس مرکز ساخت مواد سراميکي داشنگاه  MISISگفت :در حال
حاضر نتايج قابل توجهي در توسعه اين ماده حاصل شده است.به عنوان مثال ،کاهش شعاع گرد لبههاي جلويي
و تيز بالها تا چند سانتي متر منجر به افزايش قابل توجه برخاستن و قدرت مانور و همچنين کاهش کشيدگي
آيروديناميکي ميش��ود.اين در حالي اس��ت که هنگام خروج از جو و ورود مجدد به آن توس��ط اين هواپيماهاي
فضايي ،بر روي سطح بالها ميتوان دماي حدود  ۲۰۰۰درجه سانتيگراد را مشاهده کرد که اين دما در لبه بالها
به  ۴۰۰۰درجه سانتيگراد نيز ميرسد.

بررسی ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه (س) از نگاه اهل سنت

حجتاالسالموالمسلمین سهراب مظفری میانجی نماینده
آیات اعظام ش��بیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران:
ابتدا اس��تقبال کنم از روایتی از رسول مکرم اسالم (ص)
که فرمودند :ان اهلل یرضی لرضا فاطمه و یغضب لغضبها
یعنی بهدرس��تی که خداوند راضی و خوشنود میشود به
رضایت و خوشنودی فاطمه (سالم اهلل علیها) و غضبناک
میش��ود به خش��م و غضب فاطمه .او ًال اینکه سند این
حدیث نزد شیعه و اهل س ّنت متواتر است ثانی ًا با توجه به
آن مقام بی بی هنوز هم مجهول القدر است .اگر بخواهم
از حیث تشبیح معقول به محسوس مثالی بزنم تا جوانان
عزیز به ُکنه مطلب برسند .و چون در مثال مناقشه نیست
اینطور مثال بزنم ،مث ً
ال ما خواسته از بزرگی داشته باشیم
و در عین حال به آن بزرگ بگویم فالن آقا هم از جریان
بااطالع است و موضوع را گواهی میکند ،و آن بزرگ در
جواب گوید ایشان هر چه بنویسند من هم چشم بسته آن
را گواهی میکنم .بی بی ن��زد خداوند از چنان جایگاهی
برخوردار است.میانجی افزود :نکتهی بعدی اینکه یعنی این
بانو به مقامی رس��یده است که خداوند پیشاپیش همهی
ق��ول و فعلش را تائید میکنند یعن��ی این بانو تابع تعقل
نه احساس��ات ،پس هر حرفی بزند و هر کاری که انجام
دهد کام ً
ال مورد رضای خداست فلذا مقام خیلی باالست.
حب و بغض خدا محو
حب و بغضش ،در ّ
وقتی کسی که ّ
ش��ده و دوس��ت ندارد مگر آنچه را که خدا دوست دارد و
مبغوض ندارد ،جز آنچه را خدا مبغوض دارد ،در نهایت به
آن مقام میرسد که حب و بغضش ،حب و بغض خدا باشد.
همچنین از نوع معرفی خداوند ع ّزوجل متوجه میش��ویم
که بی بی حضرت زهرا سالم اهلل علیها را قرار داده است.
وی میگوید :در حدیث شریف کسا میفرماید هم فاطمه
و ابیه��ا و بعلها و بنیها پس همه پن��ج تن آل عبا علیهم
السالم را با بی بی معرفی میکند و معرفی میفرمایند که
آنها فاطمه و پدر فاطمه و همسر فاطمه و دو پسران فاطمه
هستند .و مطلب آنقدر بزرگ است و مهم که مرحوم آیت
اهلل مرعشی نجفی در وصیت نامهی خود سفارش و توصیه
به خواندن آن میکنند باالخص میفرمایند این فراز از آن
را بهص��ورت دعا در دعا اینچنین همهی محبان در قنوت

نمازهای واجب بخوانند و دعا این است :اللهمانی اسءلک
بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها والسر المستودع فیها ان
تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اهله وال
سر عظیمی است .و یا نوع معرفی
تفعل بی ما انا اهله .واقع ًا ّ
بی بی (س) به امت توس��ط پیامبر نیز بسیار قابل توجه و
تأمل است که ابن الصباغ آن دانشمند بزرگ اهل س ّنت نیز
در الفصول المهمه نقل میکند :روزی پیامبر (ص) در حالی
که دست فاطمه را در دست گرفته بود ،گفت هر کس این
دختر را میشناسد که میشناسد و هر کس که نمیشناسد،
بداند که ایشان دختر محمد است و او پارهای از وجود من
است .و قلب و روح من است .پس هر کس او را آزار دهد،
مرا آزرده است و هر کس که مرا بیازارد خدا را آزرده است.
پس در واقع پیامبر (ص) با این کارش حجت را برایش��ان
تمام کرده است .ولی با توجه به آن جایگاه و آن توصیهها
چه کسانی و چه جفاهایی در حق بی بی (س) کردند.این
پژوهشگر دینی ادامه داد :بنده عرض میکنم اولین آزار بی
بی از پنج شنبه سیاه بود که بخاری هم در کتاب صحیح
خود گریه عبداهلل بن عباس را در آنروز چنین نقل میکند:
روز پنجشنبه چه پنجش��نبهای ،سپس ابن عباس آنقدر
گریه کرد که س��نگ ریزههای جلویش تر شد .و اما علت
گریه چه بود؟ علت این بود که پیامبر با آن حال مریضی
به فکر یکپارچگی امتش بود و کاغذی خواستند تا مطلبی
بنویسند تا پس از آن گمراه نشوند ،آنگاه به نزاع پرداختند
و گفتند ،هجر رسول اهلل یعنی نعوذباهلل پیامبر (ص) عقلش
را از دس��ت داده و هذیان میگوید ،حضرت هم فرمودند
مرا واگذارید در همین حالی که هس��تم برایم بهترست از
آنچه مرا به آن میخوانید .کمااینکه این قسم حدیث را هم
مسلم در صحیح اش و هم احمد در مسند تود بدان صورت
آوردهاند .ضمن آنکه تا به حال احدی از علمای اهل س ّنت
منکر صدور این کالم از عمر بن خطاب نشدهاند بلکه سعی
در اعتذار و توجیه کالم او شدهاند.میانجی اذعان کرد :حال
متوجه میشویم جایی که ابن عباس چنین گریه میکند
ب��ی بی چط��ور به جزع و فزع می افتن��د .و اما در جریان
قضیه به ظاهر بیعت در سقیفه بنی ساعده چند نکته الزم
به ذکر اس��ت او ًال جنازه پیامبر (ص) در دس��تان حضرت

امیر بود و هنوز غسل و کفن نشده بود که بعضیها ،جنازه
آنحض��رت را رها کرده و به آنج��ا رفتند ثانی ًا از مهاجرین
جراح آنجا
فقط سه نفر ،ابوبکر ،عمر بن خطاب ،ابو عبیده ّ
رفته بودند ثالث ًا هیچکدام از بنی هاشم حتی عباس عموی
پیامبر و فرزندان او هم حاضر نبودند رابع ًا و فارغ از آن حتی
 ۱۸نفر از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) هم با ابوبکر بیعت
نکردند .خامسا حضرت رسول (ص) ابوبکر و عمر را دستور
فرموده بودند در سپاه اسامه بن زید باشند چرا آنجا را ترک
ک��رده بودند ،علت آن ب��ود که مردم با امیرالمؤمنین علی
علیه الس�لام بیعت کنند .و همهی این مطالب را بزرگان
اهل س ّنت نقل کردهاند.او ادامه داد :و البته به قول بهلول
بهج��ت افندی در کتاب تش��ریح و محاکمه در تاریخ آل
محمد علیهم الس�لام ،بعنوان قاضی القضات که خود از
اهل س ّنت و اصالت ًا ترکیهای است ،چنین قضاوت میکند:
هم غصب فدک بهانه بود و هم دفاع فاطمه زهرا (سالم
اهلل علیه��ا) بهانه بود هدف هر دو طرف خالفت بود .فلذا
عقیده بنده این اس��ت که اولین شهیده دفاع از والیت بی
بی حضرت زهرا (س) است و اولین شهید راه والیت هم
جناب ُم َحسن فرزندش سقط شدهاش است .و اما بزرگان
اهل س ّنت همانند ابوجعفر اسکافی در کتاب سقیفه اش و
ابن ابی الحدید در ش��رح نهج البالغه اش و مسعودی در
تاری��خ اش جریان آتش زدن خانه فاطمه (س) و س��قط
جنینش را آوردهاند ولی اس��م زنندهی بی بی (س) را ذکر
نکردهاند .ولی صالح الدین خلیل در کتاب وافی بالوفیات
اسم زننده را عنوان میکند و گوید :آنچنان به شکم فاطمه
زهرا (سالم اهلل علیها) زد که محسن او سقط شد .خالصه
اینکه آنقدر به حضرتش ظلم ش��د و از بعضی از صحابه
و دیگران جفا دید که دعا کرد :اللهم عجل وفاتی س��ریع ًا
یعنی بار خدایا مرگ مرا س��ریع ًا برس��ان و در آن تعجیل
فرما.این پژوهش��گر دینی بیان کرد :خالصه عرض کنم
ببینیدتا  ۹۵روز بعد از پدر به آنحضرت چه ظلمهایی شد،
وقتی رحلت نمود و حضرت امیر (ع) جنازهاش را خواست
غسل دهد میفرمایدَ :ص َارت َکالخَ یال ،یعنی چیزی از بی
بی نمانده بود فقط شَ بحی بود ،مثل یک شبحی که روی
دیوار بیافتد.

ردپای پلیس آمریکا در همکاری با حملهکنندگان به کنگره

افبیآی در گزارش��ی از اظهارات دو بازداش��تی در جریان
حمله به ساختمان کنگره مبنی بر همکاری یک افسر پلیس
با آنها خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل
از هی��ل ،طبق گزارش افبیآی ،دو م��ردی که در ارتباط
با ش��ورش کنگره هفته گذشته دستگیر شدند ،گفتهاند که
یک افس��ر پلیس پس از ورود آنها به س��اختمان با آنها
دست داده و گفته اس��ت« :االن اینجا خانه شماست» .بر
اساس گزارشی که روز پنجشنبه ثبت شد ،رابرت بائر و پسر
عمویش ادوارد همنوی به ماموران افبیآی اعتراف کردند
که آنها هم به همراه شمار زیادی از آشوبگران در  ۶ژانویه

وارد ساختمان کنگره شدند .بائر که اهل کنتاکی است ،به
ماموران گفت که او آن روز به همراه همسرش به واشنگتن
دی سی سفر کرده بود و آنها بخشی از سفر خود را با همن
وی در ویرجینیا بودند .در این اعترافات گفته شده است که
هر س��ه نفر در تظاهرات روز  ۶ژانویه شرکت کردند و پس
از آنکه ترامپ هواداران خود را تش��ویق به آش��وب کرد به
جمعیت پیوسته و به سمت پایتخت راهپیمایی کردند .بائر
و همن وی هر کدام به بازرس��ان گفتند ک��ه پس از ورود
افراد به کنگره ،یک افسر با آنها دست داد و گفت« :اکنون
اینجا خانه شماست» .بنابر اظهارات سخنگوی پلیس کنگره،

آنها در حال بررسی ویدئوها و دیگر منابع هستند .تاکنون
چندین افسر پلیس تعلیق شدهاند .شبکهام اس ان بی سی
نیوز گزارش داد ۱۳ :افس��ر پلیس آمریکا به علت مشارکت
در حمله هفته گذشته به س��اختمان کنگره این کشور در
واشنگتن تعلیق شدهاند .پس از ناآرامیها ،پلیس کنگره با
تحقیقات موشکافانه روبهرو شده است .نمایندگان مجلس
پلیس را به دلیل اینکه چرا به سرعت تحت فشار جمعیت
آشوبگران قرار گرفته و ساختمان را واگذار کرده است ،تحت
فشار قرار دادهاند .هفته گذشته استیون ساند ،رئیس پلیس
کنگره به دلیل انتقاد از نحوه برخورد با شورش استعفا کرد.

