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در آينه قرآن
به نام خداوند رحمتگر مهربان
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مشاهير

ميش��ل دو مونتين��ي ،نويس��نده و فيلس��وف معروف
دوره ُرنس��انس ،در  28فوري��ه 1533م در منطق��هاي
در جنوبغربي فرانس��ه به دنيا آم��د.وي پس از طي
تحصيالت خود ،در جواني خويش��تن را وقف حقوق و

سياس��ت نمود و به تفكرات فلسفي پرداخت.مونتيني،
به عنوان يك اش��راف زاده فرانسوي ،سفرهاي بسيار
كرد و كتب زيادي نوش��ت كه مهمترين آنها ،كتاب
تحقيق يا مقاالت است كه در سه جلد منتشر گرديد.
وي بدون آنكه نقشه منظميدر ذهن طرح كرده باشد،
به نوش��تن اين اثر پرداخ��ت و در آن ،به گفته خويش
نه به دنبال افتخار اس��ت و نه در انديشه سهولت كار
خوانن��ده ،بلكه تنها به فكر آن اس��ت كه درباره همه
مسائل داوري كند ،خواه براي مسائل عميق و پيچيده
و خواه براي مس��ائل بيهوده و بيارزش.در اين كتاب،
مونتيني ،عقايد خود را در خصوص آموزش و پرورش
تشريح كرده است.او عقيده داشت كه اگر روش تعليم،
دلپذير باشد ،ديگر آموزشگاه ،چون زندان نخواهد بود

فناوري

«ميشل مونتيني» که بود؟

و نيازي نيست كه چوب و تازيانه ،وسيله نظم و انتظام
باشد.مونتيني به عنوان يك اومانيست و انسانگرا ،از
عق��ل در برابر تعصب ،از بردب��اري و فروتني در برابر
تكب��ر و از حكمت صلح در مقابل بالهت جنگ دفاع
ّ
ميكرد.او هميش��ه به نشان دادن بردباري در تفهيم و
تفاهم اصرار داشت.نخس��تين تلقين اخالقي وي اين
بود كه نس��بت به همه جانداران ،مهربان باش.از همه
اينها باالتر ،مونتيني م��ردي صميميو يكرنگ بود.
س��عي وي اين بود كه آنچه مينويس��د ساخته دل و
پرداخته زبانش باش��د.در انديش��ههاي مونتيني ضد و
نقيضهايى نيز مشاهده ميشود ،چراكه گاهي مؤمن
اس��ت و گاه بيايم��ان ،گاه طرف��دار حكمت عقالني
ميباش��د و گاهي پيرو اصول شكاكي و گاه محافظه

حال پریشان رودخانه «تجن»

دیانت
كار اس��ت و گاه انقالب��ي.در واق��ع ،مونتيني از روح و
انديشه شكاكي برخوردار است.او در تحقيقات خود به
جايى رسيده است كه بشر را از دست يافتن به حقيقت
و عدال��ت عاج��ز مييابد و از اي��ن رو عبارت معروف
«چه ميدانم» را ب��ه كار ميبرد.با اين حال ،مونتيني
از مطالعات ف��راوان خود قصد ندارد كه نتايج بدبينانه
به دس��ت آورد ،بلكه ميخواهد بگويد كه هنر زيستن
بايد بر مبناي عقل و حكمت محتاطانهاي استوار باشد
كه از تس��ليم و رضا الهام گرفته است.عقايد مونتيني
روي هم رفته تاثير بسياري در مدارس و يا اجتماع آن
دوران نداشت ولي در افكار انديشمندان بزرگ پس از
خود ،تاثيري مستقيم نهاد.ميشل دو مونتيني سرانجام
در  13سپتامبر 1592م در  59سالگي درگذشت.

روزانه چقدر قرآن بخوانيم؟

تبيان :يکي از با ارزشترين عبادتها قرائت و خواندن قرآن اس��ت چنانچه اين کار به اندازهاي اهميت دارد
ميس��ر است قرآن بخوانيد.معمو ًال کسي که در مقام وصيت
که خداوند درباره آن ميفرمايد :آنچه براي ش��ما ّ
و سفارش است چيزهايي را سفارش ميکند که مهم و سرنوشت ساز باشد.يکي از وصاياي رسول خدا (ص)
مس��تمر قرآن اس��ت ،چنانچه فرموده اند :در همه حال و در هر شرايطي قرآن
به اميرمومنان علي (ع) تالوت
ّ
تالوت کن.بسياري از عبادات هنگام مريضي ،مسافرت يا جهاد در راه خدا از انسان ساقط ميشود و يا تخفيف
پيدا ميکند.اما خداوند تأکيد مينمايد در اين موارد نيز سعي کنيد تا ميتوانيد قرآن بخوانيد« :بزودي گروهي
از شما بيمار ميشوند و گروهي ديگر براي بدست آوردن فضل الهي و (کسب روزي) به سفر ميروند و گروهي
ديگر در راه خدا جهاد ميکنند (و از تالوت قرآن بازميمانند) ،پس به اندازهاي که ممکن است از آن تالوت
کنيد(.سوره مزمل»)20-همانگونه که انسان براي انجام کارهاي روزانه برنامه تهيه ميکند و هر روز صبح به
برنامه اش نگاه ميکند تا کارهاي روزانه را مطابق آن انجام دهد ،هر مسلماني که ميخواهد به قرآن عمل
کند الزم است به طور مستمر و روزانه به قرآن مراجعه کند تا در پرتو دستورات و راهنماييها قرآن در دنيا و
آخرت کامروا شود.اگر قاري قرآن از متفکران در معاني قران است ...پس به روايتي عمل کند که ميفرمايد:
هر روز پنجاه آيه خوانده شود ،زيرا از امام صادق (ع) روايت است که فرمود :قرآن پيمان خدا با مردم است.

عکس :مهر

بزرگترين انفجار جهان رصد شد

محقق��ان بزرگترين انفجار در کهکش��ان را کش��ف کرده
اند.اين انفجار مربوط به ابرس��ياهچالهاي بزرگ در فاصله
 ۳۹۰ميلي��ون س��ال نوري از زمين اس��ت.به گزارش مهر،
س��تاره شناس��ان دريافتهاند بزرگترين انفجار رصد شده در
جه��ان پس از بي��گ بنگ (انفجار ب��زرگ) مربوط به يک
ابرسياهچاله عظيم است.محققان اعالم کردند اين انفجار
مربوط به سياهچالهاي در خوش��هاي از کهکشانها است
که در فاصله  ۳۹۰ميليون س��ال نوري از زمين قرار دارند.
سيموناجياس��ينتوچي محقق ارش��د اين پژوهش ميگويد:
اين انفجار چن��ان بزرگ بود که دهانهاي در ميان گازهاي
داغ ايجاد کرد.وس��عت اين دهانه به ح��دي بزرگ بود که
۱۵کهکشان راه شيري در آن جاي ميگرفتهاند.اين انفجار
 ۵بار بزرگتر از رکورد پيش��ين است.محققان با استفاده از
رصدخانه اشعه ايکس چاندار ،رصد خانه و تلسکوپ زميني
س��ازمان فضايي اروپا موفق به کش��ف اين انفجار شدند.
س��ياهچالهها فقط مواد را به درون خود فرو نميبرند بلکه
آنها جتهايي از مواد و انرژي نيز منتشر ميکنند.محققان
در سال  ۲۰۱۶ميالدي براي نخستين بار نشانههايي از اين
انفجار عظيم رصد کرده بودند.

دانشنامه
راهي براي درمان ضايعات نخاعي

نتايج تحقيقات پژوهش��گران رويان و دانشگاه سمنان نشان ميدهد سيستم رهاسازي
دوتاي��ي داروي��ي ميتواند باعث بهبود ضايعات نخاعي ش��ود.به گزارش ايس��نا ،وقتي
آس��يبي به نخاع وارد ميش��ود ،در ناحيه صدمهديده واکنشهاي پاتولوژيک و التهابي
اتف��اق ميافت��د که منجر به ايجاد محيط مهاري و تحليل رفتن آکس��ونها ميش��ود
و در نهاي��ت ناتوان��ي حرکتي ايج��اد ميکند.به همي��ن علت ،اس��تفاده از درمانهاي
ترکيب��ي که جنبههاي مختلف آس��يب را هدف ق��رار ميدهند موثرتر از درمانهايي اس��ت که تنها بازس��ازي
بافت ناحيه آس��يبديده را تسهيل ميکنند.بهمنظور توس��عه درمانهاي ترکيبي ،دکتر سحر کياني ،دکتر محمد
صادق نوربخش ،زهرا نمازي و همکارانش��ان در پژوهش��گاه رويان و دانش��گاه سمنان ،سيستم رهاکننده داروي
دوتاي��ي را طراح��ي کردند که با هدف ترميم ضايعات نخاعي در حيوان مدل آزمايش��گاهي يک داروي محافظ
سلولهاي عصبي (مينوسايکلينهايدروکلرايد) و يک داروي ترميمکننده بافت عصبي (پاکليتاکسل) را رهاسازي
ميکرد.بدين منظور داروهاي نا مبرده درون کپس��ولهايي از جنس پليمرهاي س��ازگار با محيطهاي زيس��تي
(آلژين��ات و  )PLGAق��رار داده شدند.س��پس کپس��ولهاي ح��اوي ه��ر دو ن��وع دارو ي��ا يک��ي از آنان به
مح��ل ضايع��ه نخاعي در حيوان مدل آزمايش��گاهي تزريق ش��د.نتايج اي��ن پژوهش ک��ه در مجله بينالمللي
 Journal of Controlled Releaseبه چاپ رس��يده است ،نشان داد ،استفاده ه مزمان از دو دارو ظرف
هفت روز منجر به کاهش التهاب ميشود و پس از  ۲۸روز کم شدن بافت اسکار و افزايش بازسازي سلولهاي
عصبي قابل مشاهده است.عالوه بر اين ،بررسيها بهبود سريع و پايدار حرکت در حيوانات مدل ضايعه نخاعي که
هر دو دارو را ه مزمان دريافت کرده بودند ،نشان داد.اين پژوهش سيستم رهاسازي دوتايي دارويي جديدي را معرفي
کرد که ميتواند پس از ارزيابيهاي تکميلي براي طيف وسيعي از ضايعات سيستم عصبي مورد استفاده قرار گيرد.

ویروس کرونا در مقابل عید باستانی ایران

ش��یدا آریاییپور  -حقوقدان ،پژوهش��گر و نویسنده:
تقریب ًا اواخر بهمن و اوایل اس��فندماه سال  ۱۳۹۸بود
که خبر دیده ش��دن یک بیمار مبتال به ویروس کرونا
در شهر قم منتشر شد .اما اوایل آن به دلیل ناشناخته
بودن این ویروس و عدم درک درس��ت از عواقب آن
زیاد جدی گرفته نشد و در مدت کوتاهی این ویروس
در سراس��ر کشور پخش ش��د .از طرف دیگر آن ایام
در آستای سال نوی شمسی بود و طبق رسوم سنتی
ایرانیان ،م��ردم درحال خریدهای عید و برنامه ریزی
برای دید و بازدید و سفرهای عیدانه بودند .در نتیجه
این اقدامات ،شاهد شیوع گسترده این بیماری بودیم.
رفته رفته مساله جدیتر شد و مردم سعی کردند بیشتر
رعایت کنند و همچنین دولت تدابیر و محدودیتهای
خاصی را اعمال کرد .آن روزها پر بود از ترس به ابتال

و بحرانهای کمبود ماسک و محلولهای ضدعفونی
کننده .در این مدت کس��ب و کارها به ش��دت آسیب
دیده و ضررهای مال��ی و در خانه ماندن باعث ایجاد
خس��تگی و سردرگمی برخی از افراد شده است .حال
که در آس��تانه عید باستانی نوروز سال  ۱۴۰۰هستیم
و بیش از یکس��ال از ش��یوع این بیماری گذشته باید
کمکی به مش��اغل ش��ود تا بتوانن��د حداکثر رعایت
پروتکلهای بهداشتی را داشته باشند ،زیرا که توصیه
به در خانه ماندن برای فردی که موعد قس��ط ،اجاره
و خرید مایحتاج زندگی داره بی معنی اس��ت .به نظر
میرسد امسال بیش از بیش دولت باید همراهی نماید
تا مردم بتوانند با ش��رایطی مطل��وب وارد قرن جدید
ش��وند .باتوجه به عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی
برای محدودیت زمانی ،پیشنهاداتی که میتوان برای

کنترل ش��لوغیها و در خانه ماندن مردم داش��ت به
شرح ذیل ارائه میشود ،که قطع ًا با کارشناسی دقیقتر
موارد میتوان به نتایج مطلوب دست یافت.1:
بخش��ودگی کلیه قبوض ب��رق ،آب و گاز  .2فرصت
پرداخت وامها به مدت  ۳ماه مش��ابه پارس��ال  .3رفع
سو اثر چکهای برگش��تی در صورت خوش حساب
عر ض��ه
بودن صاحب حساب قبل از کرونا.4.
بس��تههای حمایتی مایه یحتاج زندگی از جمله برنج،
گوش��ت و غی��ره در قالب طرح کمکه��ای مؤمنانه
پیش��نهادی رهبر معظم انقالب اس�لامی .در پایان
توصیه میش��ود برای سالمتی خود و خانوادههایمان
پروتکلهای بهداشتی جدی گرفته شده و از هرگونه
تجمع و بیرون رفتنهای غیرضروری پرهیز گردد .به
امید ریشه کن شدن این ویروس منحوس.

آمریکایی تیراندازی افسر سعودی از ریاض شکایت کردند
خانواده قربانیان
ِ

خانوادههای قربانی��ان آمریکایی تیراندازی یک افس��ر
سعودی در پایگاه دریایی پنساکوال از عربستان سعودی
ش��کایت کردند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
پایگاه اینترنتی نش��ریه هیل گ��زارش داد خانوادههای
قربانیان آمریکایی تیراندازی یک افسر سعودی در پایگاه
دریایی پنس��اکوال از عربستان س��عودی شکایت کردند.
مشروح گزارش هیل بدین شرح است :خانوادههای سه
سرباز آمریکایی که در یک تیراندازی در سال  ۲۰۱۹در
پایگاه هوایی نیروی دریایی «پنساکوال» کشته و زخمی
ش��دند ،روز دوشنبه علیه عربستان سعودی اقامه دعوا و
اعالم کردند که ریاض به تسهیل این حمله کمک کرده
است .واشنگتن پست در این باره گزارش داد که در این
دعوی حقوقی ادعا ش��ده که ف��رد تیرانداز ،احمد محمد

الشمرانی س��توان دوم نیروی هوایی سلطنتی سعودی،
“همدستانی” داشته است که از حمله او پشتیبانی کرده
اند .منظور از این همدس��تان ،س��ایر کارآموزان نیروی
هوایی س��عودی اس��ت .در این ش��کایت همچنین ادعا
ش��ده است که الشمرانی قبل از حمله به دو نفر از آنها
اط�لاع داده بود .ای��ن خانوادهها همچنین میگویند که
مقامات سعودی از «افراطی گری» الشمرانی و همچنین
اظهارات ضد آمریکایی که او در فضای مجازی منتش��ر
کرده بود ،آگاهی داش��ته اند .خانوادهه��ای قربانیان در
دع��وی خود اعالم کردند که“ :هیچ ی��ک از کارآموزان
نیروی هوایی س��لطنتی س��عودی در صحنه حمله رفتار
الشمرانی را گزارش و تالش نکرده اند حمله تروریستی
او را متوق��ف کنند ،زیرا آنه��ا از آن حمایت میکردند.

آگهی مزایده

«در این شکایت ،خانوادهها همچنین گفته اند که دولت
ترام��پ و دولت س��عودی قولهای خ��ود را در حمایت
از خانوادههای قربانیان عملی نکردند .در این ش��کایت
همچنین استدالل شده اس��ت“ :در چشم مردم آمریکا،
هیچ خیانتی بزرگتر از این نیست که بدانند کشوری که
مدعی است متحد آمریکاست ،در واقع دشمن آن باشد.
«ویلیام بار ،دادستان کل سابق آمریکا سال گذشته اعالم
کرد که این حمله یک اقدام تروریستی تلقی خواهد شد.
او همچنی��ن اظهار کرد که الش��مرانی به تنهایی عمل
کرده است و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد افراد
دیگری نیز با او همراه بوده اند .بر اس��اس این شکایت،
عربس��تان سعودی هرگز سعی نکرده است در مورد این
ادعاها با خانوادههای قربانیان گفتوگو کند.
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