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به نام خداوند رحمتگر مهربان

المص()1اين كتابى است كه بر تو نازل شده
و نبايد از ناحيه آن ،ناراحتى در ســينه داشته
باشــى! تا به وســيله آن( ،مردم را از عواقب
ســوء عقايد و اعمال نادرستشان) بيم دهى
و تذكرى اســت براى مؤمنــان)2(.از چيزى
كه از طرف پروردگارتان بر شــما نازل شده،
پيروى كنيد! و از اوليا و معبودهاى ديگر جز
او ،پيروى نكنيد! اما كمتر متذكر مىشويد!()3
چه بسيار شــهرها و آباديها كه آنها را (بر اثر
گناه فراوانشــان) هــاك كرديم!و عذاب ما
شــبهنگام ،يا در روز هنگامى كه استراحت
كرده بودند ،به سراغشان آمد)4(.و در آن موقع
كه عذاب ما به سراغ آنها آمد ،سخنى نداشتند
جز اينكه گفتند«:ما ظالم بوديم!» ()5
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سوره اعراف

حدیث نبوی
کالهش پس معرکه است

معرکهگیری به عنوان یکی از روشها و ابزارهای رسانهای برای سرگرمی و اطالعرسانی تا زمانهای نه
چندان دور بسیار کاربرد داشته است.افرادی در نقش درویش ،پهلوان یا شعبدهباز در معابر عمومی سفرهای
پهن میکردند و مردم در نقش تماشاچی با هدف سرگرم شدن یا از روی کنجکاوی با فاصلهای از سفره،
دایرهوار میایستادند و گفتهها و حرکات را میشنیدند و میدیدند.وقتی تعداد تماشاچیان زیاد میشد ،معرکهگیر
صفهای جلویی از تماشاچیان را مجبور میکرد که بنشینند تا بقیه تماشاچیان که عقبتر ایستادهاند ،بتوانند
بساط معرکهگیری را ببینند.گاهی اتفاق می افتاد یکی از تماشاچیان که در صف جلو نشسته بود با اطرافیان
اختالف پیدا میکرد و یا رفتاری از او سرمی زد که موجب حواسپرتی معرکهگیر و اختالل نظم میشد.در
این موقع یکی از تماشاچیان به منظور دفع شر ،کاله آن شخص مخل و مزاحم را که در صف اول نشسته
بود بر میداشت و به خارج از دایره ،یعنی پس معرکه پرتاب میکرد.شخص مزاحم که کالهش پس معرکه
افتاده بود برای بدست آوردن کالهش اضطراً ازمعرکه خارج می شد و سایرین جایش را می گرفتند و دیگر
نمی توانست به صف اول بازگردد«.کالهش پس معرکه است» از این رهگذر و بساط معرکهگیری به صورت
ضرب المثل درآمد.این ضربالمثل ناظر بر شخصی است که در اموری که دیگران نیز شرکت دارند تنها او با
وجود تالش و فعالیت خستگیناپذیر به مقصود نرسد و از مساعی و زحمات خویش بهره نگیرد یا در زمانی که
گفته میشود «فالنی کالهش پس معرکه است» یعنی وضعش طوری است که احتمال موفقیت نمیرود.
قشر آسیبپذیر در تیرس تورم دولتی

ابداع "بینی الکتریکی" برای تشخیص
بیماریهای روده بزرگ

دانشمندان اسپانیایی ،یک بینی الکتریکی ابداع
کردهاند که قادر اســت بیماریهای مربوط به
روده بزرگ را تشــخیص دهد.به گزارش ایسنا،
دانشمندان ،یک بینی الکتریکی ابداع کردهاند که
میتواند با روشهای غیرتهاجمی ،بیماریهای
روده بــزرگ و افراد مبتال به بیماری "کرون" و
"کولیت اولسروز" را تشخیص دهد.این وسیله که
" " Moosy 32 eNoseنام دارد میتواند در
مورد فعال بودن یا نبودن بیماری هم اطالع دهد
که درستی این تشخیص تا  90درصد است.به
گفته پژوهشگران "دانشگاه پلیتکنیک والنسیا"
در اسپانیا ،ممکن است در آینده این نوع وسیله در
دسترس متخصصان دستگاه گوارش قرار بگیرد
تا بتوانند با کمک یک تجزیه ســاده مدفوع که
تنها سه دقیقه طول میکشد ،وضعیت بیمار را
تشخیص دهند.امروزه ،استفاده از آزمایشهای
تهاجمی بــرای تشــخیص و ارزیابی فعالیت
التهابی ناشــی از بیماریهــای مربوط به روده
بزرگ مانند بیماری کرون و کولیت اولســروز
کــه هر دو از بیماریهای التهابی روده ()IBD
هستند ،متداول هستند.پژوهشگران قصد دارند با
اولین نمونه توسعه یافته ،در ایجاد سیستمهای
تشخیصغیرتهاجمیمشارکتکنند.

ادب کردن فرزند

-1اينكه مردى فرزند خويش را ادب كند براى
وى بهتر است از اینکه پيمانه اى صدقه كند-2.
اينكه مردى در زندگى خويش درهمى صدقه كند
براى وى بهتر است تا صد درهم هنگام مرگش
صدقه كند-3.اينكه يكى از شما خاكى در دهان
خويش نهد براى وى بهتر است تا چيزى را كه
خدا حرام كرده در دهان خود نهد-4.اينكه يكى
از شما جامه اى از وصله هاى مختلف پوشد براى
وى بهتر است كه آنچه ندارد از ديگرى بگيرد.
5ـ اينكه خدا به دست تو مردى را هدايت كند
براى تو از همه چيزهایى كه خورشــيد بر آنها
طلوع و غروب مي كند بهتر است-6.روز قيامت
حقوق كســان را باز پس دهند تا آنجا كه از بز
شاخدار كه بز بيشاخ را شاخ زده تقاص كنند.
نهج الفصاحه

اثر :طاهر شعبانی -فارس

دانشنامه
اپلیکیشن نجات ساخته شد!

محققان دانشــگاهی اپلیکیشنی ســاخته اند که با کمک سیگنال های
وای فــای ،به افراد گمشــده کمک می کند با تیم هــای نجات ارتباط
برقرار کنند.به گزارش مهر ،به تازگی اپلیکیشــنی در دانشــگاه آلیکانته
( )Universidad de Alicanteاســپانیا ساخته شده که با کمک
وای فای به تیم های نجات کمک می کند افراد گمشده را بیابند.هنگامی
که فرد اپلیکیشن را در موبایل خود فعال کند ،در بازه های زمانی مشخص
سیگنال های وای فایی منتشر می کند که از فاصله چند کیلومتری قابل ردیابی هستند.این سیگنال
ها حاوی اطالعاتی مانند مکان کاربر است.همراه آن پیامکی مانند «من مجروح شده ام» یا «من
گمشــده ام» نیز ارسال می شــود.گروه نجات برای دریافت این سیگنال نیازمند یک آنتن کوچک
مجهز به دســتگاه دریافت کننده ای است که به موبایل متصل می شود.پروفسور خوزه آنجل برنا
رهبر این پروژه می گوید :هیچ سیســتمی در جهان وجود ندارد که با استفاده از سیگنال های وای
فای مکان یک تلفن هوشــمند را بیابد.البته دســتگاه هایی وجود دارند که سیگنال های موبایل را
ردیابی و مکان آن را می یابند اما  ۸۰هزار یورو قیمت دارند و نیازمند به کارگیری بالگرد هستند.
درمان استرس حاد با پخش صدای امواج مغز برای بیماران

محققان می گوینــد روش تازه ای برای درمان بیمــاری روانی اختالل
استرســی پس از ضایعه روانی یا «پی تــی اس دی» ابداع کرده اند که
بیماران با گوش دادن به صدای امواج مغز خود آرام می شــوند.به گزارش
مهر ،تا به حال برای درمان این بیماری از روش های مبتنی بر روانشناسی
و برخی داروهای ضدافسردگی استفاده می شد ،اما روش های یادشده در
بســیاری از موارد موثر نبوده اند.براساس تحقیقی که به تازگی در مرکز
پزشکی ویک فارست در آمریکا صورت گرفته ،می توان تبعات این اختالل را با روش مذکور کمتر
کرد.بیماری یادشــده پس از مشاهده ،تجربه مســتقیم یا شنیدن یک عامل استرسزا و آسیبزای
شدید روی میدهد که میتواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحه جدی منجر
شود.بیمار نسبت به این تجربهها احساس ترس و درماندگی کرده ،اغلب رفتارهای آشفته و حاکی
از بیقــراری بروز میدهد و مدام تالش میکند از یادآوری رویداد و ســانحه اجتناب کند.حوادثی
همچون سوءاســتفاده جنسی ،تصادف ،ســوانح طبیعی مانند زلزله ،جنگ و… باعث ابتال به این
بیماری می شود.این بیماری امروزه به خصوص در نظامیانی که از جنگ به شهر محل سکونتشان
بازمی گردند ،وجود دارد و  ۷تا  ۸درصد از جمعیت آمریکا به آن مبتال هســتند.حدود  ۲۰درصد از
ســربازان آمریکایی شــرکت کننده در جنگ عراق با این بیماری درگیر هستند.برای قابل شنیده
شــدن امواج مغزی از دستگاه نوظهوری موســوم به  HIRREMاستفاده شده که قادر به درک
ســیگنالهای الکتریکی مغز در ذهن بیمار با استفاده از حسگرهای نصب شده بر سطح سر است.
در ادامه این سیگنال ها به یک رایانه منتقل شده و با استفاده از الگوریتم هایی خاص به فرکانس
های شنیداری قابل درک برای گوش مبدل می شود.سپس این فرکانس ها به طور آنی و لحظه به
لحظه برای بیماران پخش می شوند و آنها می توانند از این طریق آرامش خود را به دست آورند.
گوشی مخصوص بچه ها به شکل یک مچ بند از راه رسید

بچه های کوچک معموال در نگهداری وسایلشــان چندان دقیق نیستند
و ممکن اســت گوشی هوشمند را به راحتی گم کنند ،حال یک شرکت
خالق تلفن همراهی در قالب مچ بند برای آنها طراحی کرده اســت.به
گزارش مهر ،این مچ بند که «مای فرســت فــون» نام دارد  ۱۵۹دالر
قیمت گذاری شــده و در واقع یک گوشــی هوشمند فشرده نسل سوم
محسوب می شود.بچه ها می توانند از این مچ بند برای دریافت و ارسال
پیام های صوتی و ویدئویی اســتفاده کنند.دستگاه یادشده هم با گوشی های اندرویدی و هم با
آیفون ســازگار است.همچنین از آن می توان برای تبادل پیام های متنی استفاده کرد.با توجه به
اینکه این مچ بند از صفحه کلید برخوردار نیست ،پاسخ دادن به پیام ها از طریق آن با ارسال پیام
های صوتی یا شکلک های مختلف صورت می گیرد.تنها افراد مورد تایید می توانند از طریق این
گوشی با بچه ها تماس بگیرند و تبادل تمامی داده ها به صورت رمزگذاری شده صورت میگیرد.
والدین برای ردگیری بچه هایشان از طریق این مچ بند می توانند از جیپیاسان و همین طور
سیگنال های وای-فای اســتفاده کنند و در صورت خروج بچه ها از محدوده جغرافیایی از قبل
مشخص شده پیام هشداری برای والدین ارسال می شود.بچه ها با استفاده از این گوشی و تنها
با فشردن یک دکمه می توانند پیام هشدار ارسال کنند.
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