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در آينه قرآن

حکایت
پنجره و آينه

دانشنامه

-1جوان ثروتمندي نزد يک روحاني رفت و از او اندرزي براي زندگي نيک خواست.روحاني وي را به کنار پنجره برد و پرسيد :پشت
پنجره چه ميبيني؟ جواب داد :آدمهايي که ميآيند و ميروند و گداي کوري که در خيابان صدقه ميگيرد.بعد آين ه بزرگي به او نشان
داد و باز پرسيد :دراين آينه نگاه کن و بعد بگو چه ميبيني؟ جواب داد :خودم را ميبينم.ديگر ديگران را نميبيني! آينه و پنجره هردو
از يک ماده اوليه ساخته شدهاند ،شيشه.اما در آينه اليهي نازکي از نقره در پشت شيشه قرار گرفته ودر آن چيزي جز شخص خودت
را نميبيني.اين دو شي شيشهاي رابا هم مقايسه کن.وقتي شيشه فقير باشد ،ديگران را ميبيند و به آنها احساس محبت ميکند.اما
وقتي از نقره «يعني ثروت» پوش��يده ميش��ود ،تنها خودش را ميبيند.تنها وقتي ارزش داري که شجاع باشي و آن پوشش نقرهاي را
از جلو چشمهايت برداري تا بار ديگر بتواني ديگران را ببيني و دوستشان بداري.
-2فرمان��ده مردم آزاري ،س��نگي بر س��ر فقير صالحي زد ،در آن روز براي آن فقير صالح ،ت��وان و فرصت قصاص و انتقام نبود ،ولي
آن س��نگ را نزد خود نگهداشت.س��الها از اين ماجرا گذش��ت تا اين که شاه نسبت به آن فرمانده عصباني شد و دستور داد وي را در
چ��اه افکندند.فقي��ر صالح از حادثه اطالع يافت و باالي همان چاه آمد و همان س��نگ را بر س��ر آن فرمانده کوفت.فرمانده گفت :تو
کيس��تي؟ چرا اين س��نگ را بر من زدي؟فقير صالح پاسخ داد :من فالن کس هستم که در فالن تاريخ ،همين سنگ را بر سرم زدي.
فرمانده پرس��يد :تو دراين مدت طوالني کجا بودي؟ چرا نزد من نيامدي؟فقير صالح گفت« :از جاهت انديش��ه هميکردم ،اکنون که
در چاهت ديدم ،فرصت غنيمت دانس��تم«».يعني از مقام و منصب تو بيمناک بودم ،اکنون که تو را در چاه ديدم ،از فرصت اس��تفاده
کرده و قصاص نمودم».

به نام خداوند رحمتگر مهربان

به سپيده دم سوگند)1(،و به شبهاى دهگانه()2و به زوج
و فرد()3و به ش��ب ،هنگامى كه (به سوى روشنايى روز)
حركت مىكند سوگند (كه پروردگارت در كمين ظالمان
اس��ت)!()4آيا در آنچه گفته ش��د ،س��وگند مهمى براى
صاحبان خرد نيس��ت؟!()5آيا نديدى پ��روردگارت با قوم
«عاد» چه ك��رد؟!()6و با آن ش��هر «ارم» باعظمت)7(،
همان شهرى كه مانندش در شهرها آفريده نشده بود!()8
و ق��وم «ثم��ود» كه صخرههاى عظي��م را از (كنار) دره
مىبريدند (و از آن خانه و كاخ مىساختند)!()9و فرعونى
ك��ه قدرتمند و ش��كنجهگر بود)10(،همان اقوامى كه در
ش��هرها طغيان كردند)11(،و فس��اد فراوان در آنها به بار
آوردند؛()12به همين س��بب خداون��د تازيانه عذاب را بر
آن��ان فرو ريخت! ()13به يقين پ��روردگار تو در كمينگاه
(ستمگران) است!()14

يکي از توانمنديهاي ش��گفت انگي��ز کرمهاي خاکي تميز
ماندن آنها در خاک و زمينهاي بس��يار آلوده است.علت آن
ترش��ح دائمييک ماده روان کننده از بدن کرمهاس��ت که
حاال الهام بخش دانش��مندان ش��ده اس��ت.به گزارش مهر،
پژوهشگران ميگويند توانستهاند ماده لزج جديدي با کيفيت
ترشحات بدن کرم خاکي توليد کنند که ميتواند کاربردهاي
متنوعي در حوزههاي مختلف علميو فني پيدا کند.اين ماده که توسط گروهي از محققان موسسه
 Leibnizدر آلمان توليد ش��ده ،برگرفته از نوعي پليمر الس��تيکي است و منافذ باريکي در سطح
آن باعث ميشود تا روغن سيليکوني تمام سطح ماده مذکور را بپوشاند و آن را لزج کرده و از آلوده
شدنش جلوگيري کند.روغن يادشده به راحتي در درون پليمر باقي ميماند و در صورت وارد آمدن
فشار اين ماده کرم مانند تغيير شکل ميدهد ولي آسيبي به ساختار آن وارد نميشود.اين ماده کرم
مانند هميشه روغني در برابر ده هزار بار تا زده شدن مقاوم است و ميتوان از آن در دنياي پزشکي
براي درمان برخي بيماريها و در اعمال جراحي نيز استفاده کرد.
اسکنر مافوق صوت آلزايمر را ۱۰سال زودتر تشخيص ميدهد

محققان دانش��گاه لندن موفق به توليد يک اس��کنر مافوق صوت ش��دهاند که با بررس��ي وضعيت
رگهاي خوني گردن انسان قادر به پيشبيني احتمال وقوع اختالالت شناختي و آلزايمر در افراد از
 ۱۰س��ال قبل است.به گزارش مهر ،تحقيقات دانشمندان نشان ميدهد افرادي که جريان خون در
رگهاي آنها از ش��دت پالس بيشتري برخوردار است ۵۰ ،درصد بيشتر احتمال دارد که تا يک دهه
بعد با اختالل در تواناييهاي ش��ناختي خود مواجه شوند.در صورتي که افراد با مشکالتي همچون
چاقي ،ديابت و ش��رايط قلبي نامناس��ب دست و پنجه نرم کنند ،احتمال وقوع مشکالت شناختي و
به خصوص آلزايمر در آنها باز هم بيشتر ميشود.قرار است تحقيقات بيشتري در اين زمينه صورت
بگي��رد تا بتوان اين اس��کنر را به دس��تگاههاي ام آر آي هم اضافه ک��رد و از اين طريق اطالعات
بيشتري در مورد بيماريهاي شناختي به دست آورد.

سوره فجر

فناوري

کاريکاتور /سازمان عفو بينالملل جايزه حقوق بشر «سفير وجدان» را از رهبر معنوي ميانمار پس گرفت

اثر :تسنيم

اسکلت خارجي ژاپني
به کمک کارگران ميآيد

ي��ک ش��رکت ژاپني ي��ک ربات «اس��کلت
خارجي» توليد کرده اس��ت ک��ه قابليت بلند
کردن اش��ياء با وزن سنگين را دارد و ميتواند
مورد اس��تفاده کارگران کارخانهها قرار گيرد.
به گزارش ايسنا ،يک شرکت سرمايه گذاري
ژاپني يک اس��کلت خارجي پوش��يدني توليد
کرده اس��ت که ميتواند بارهاي س��نگين را
متحمل شود.اين اسکلت خارجي که «عضله
فوقان��ي»(  )Muscle Upperنام گرفته
اس��ت ،تنها هش��ت کيلوگرم وزن داش��ته و
قدرتي دارد که ميتواند اش��يائي با وزن نهايتا
 ۳۰کيلوگ��رم را بلند کند.اي��ن ربات به علت
طراحي ويژه آن و قرار گرفتن در پش��ت کمر،
ميتواند براي استفاده در کارخانهها مناسب و
ايدهآل باش��د.بازوهاي اين اسکلت خارجي با
هوا فشرده ش��دهاند.فردي که اين اسکلت را
ميپوشد ،به راحتي ميتواند يک جعبه سنگين
وزن را بلن��د کند.قيمت ربات  ۱۷هزار و ۶۰۰
يورو اعالم ش��ده اس��ت و در ماه جاري قابل
دريافت خواهد بود.ش��رکت سازنده اين ربات
« »Innophysن��ام دارد و اين ربات را در
تکميل طراحي رباتي ساخته است که پيش از
اين در سال  ۲۰۱۴ساخته بود.

تصفيه آب با فيلتر مايع!

محققان دانشگاههاروارد با الهام از طبيعت ،موفق به ابداع يک
مايع شدهاند که به س��ادگي آب را تصفيه ميکند.به گزارش
ايس��نا ،تصفيه آب فرآيند بسيار مهمياست ،اما آنچنان که به
نظر ميرسد ،ساده نيست.از آنجا که منافذ در يک غشا ،ناگزير
با مواد مضر پر ميشود ،براي تميز کردن يا جايگزيني آنها نياز
به زمان و انرژي اس��ت.در حال حاضر محققان يک غش��اي
جديد الهام گرفته از طبيعت را آزمايش کردهاند که مايعات را با استفاده از مايعات ديگر تصفيه ميکند
و يک غشاي موثرتر و بادوامتر ميسازد.مفهوم پايه اين فيلتر کامال سرراست است.براي حذف ذرات
از آب ،به سادگي آن را از يک غشاي پر منفذ عبور ميدهند.اين منافذ براي انتقال مولکولهاي آب به
اندازه کافي بزرگ هستند ،اما براي عبور ذرات ديگر بسيار کوچک است.مشکل اين است که پس از
مدتي ،ذرات ،در يک فرآيند به نام «رسوب»( )foulingمنافذ را پر ميکنند و روي سطح غشا جمع
ميشوند.همانطور که اين رسوب به وجود ميآيد ،نياز است که آب با فشار بيشتري از غشا عبور داده
شود و انرژي بيشتري در فرآيند مصرف ميشود.تميز کردن غشا مستلزم عبور بالعکس مواد شيميايي
تميزکننده از آن است ،اما نه تنها اين کار نياز به فرآيند فيلتر کردن را در حالت تعليق ميگذارد ،بلکه
نميتواند ما را از شر تمام رسوبات خالص کند.در نهايت ،غشاها بايد اغلب جايگزين شوند.اينجا جايي
است که فيلتر جديد ابداعي محققان موسسه فناوري ويس( )wyssزير نظر دانشگاههاروارد ،وارد عمل
ميشود.اين فيلتر که به عنوان يک غشاء مايع موسوم به « »LGMشناخته ميشود ،با مايعي پوشيده
است که مانند يک دروازه برگشتپذير عمل ميکند.اين مايع ،منافذ را پر ميکند و با اعمال فشار به
غشا ،به کنار ميرود و اجازه ميدهد آب عبور کند و تصفيه شود.ذرات ديگر هنوز هم نميتوانند عبور
کنند ،اما پوشش مايع مانع رسوب آنها در سطح يا مسدود شدن حفرهها ميشود.سيستمهاي LGM
را در طبيعت ميتوان در برگها ديد که اساسا به گياهان اجازه ميدهد کربن دي اکسيد تنفس کنند.
دانشمندان موسسه ويس ،دانشگاه نورثايسترن و دانشگاه واترلو براي آزمايش چگونگي کار LGM
ها همکاري کردند.آنها ابتدا LGMها را با پوشش غشاي  25ميليمتري و يک روان کننده مايع به
نام «پرفلوئوروپلياتر»( )perfluoropolyetherساختند.تيم متوجه شد که LGMها در مقايسه
با فيلترهاي رايج کنوني ،دو برابر کارآمدي انرژي بيشتري دارند و نياز به  16درصد فشار کمتر براي
عبور جريان آب داشتند.
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