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مهرداد محجوبی

اختراع جوان ایرانی؛

حمامی با امکان دوش گرفتن 
نامحدود فقط با 5 لیتر آب!

اخیرا  کاردانش:  گروه  سپهرغرب، 
را  حمامی  ایرانی  دانشمندان  از  یکی 
اختراع کرده که در مصرف انرژی هشتاد 

درصد صرفه جویی می کند.
حمام آینده، پروژه ای که با اســتفاده 
از سیســتم تصفیــه کننــده و تکنولوژی 
پیشرفته، آب را همزمان با شست و شو 

بازیافت می کند.
حمام آینده دقیقا مانند حمام های فضا، در سیستم 
مداربســته کار می کند؛ آب داغ از باال به ســمت لوله راه 
پیــدا می کنــد و همزمــان آب آشــامیدنی اســتاندارد را 
تصفیه کرده سپس به پمپ حمام بازگردانده می شود. 
با این اختراع هنگام دوش گرفتن بیش از نود درصد در 
اســتفاده از آب و هشتاد درصد در انرژی صرفه جویی و 

آب نیز تمیزتر می شود.
مهــرداد محجوبی طراح این حمام گفت: به وســیله  
سیســتم دوش مــن، کــه دائمــا در حــال بازیافــت آب 
اســت، برای یک حمام ده دقیقه ای شــما فقط پنج لیتر 
آب مصــرف می کنید، این درحالی اســت که با یک دوش 
معمولــی صد و پنجــاه لیتر، حــدود 30 برابر آب مصرف 

می شود، که موجب صرفه جویی قابل توجهی است.
بــه اســتناد تحقیقــات انجام شــده توســط شــرکت 
سیســتم های چرخشــی، ایــن صرفــه جویــی ســاالنه با 
حداقل هزاریورو صرفــه جویی در قبض های انرژی برابر 

است.
مهــرداد محجوبــی ایــن پــروژه را زمانی که در رشــته 
طراحی صنعتی در دانشــگاه ” لوند ” ســوئد مشــغول 
بــه تحصیــل بود ارائه کــرد. ایده کلــی او از یک همکاری 
در پروژه ای با مرکز فضایی جانســون شکل گرفت که به 
نظــر می آیــد موجب طراحی مفاهیمی شــده اســت که 
می توانند به صورت بالقــوه به اعزام های فضایی کمک 

کنند.
بــه اســتناد آژانــس محافظــت محیــط آمریــکا، 1/2 
تریلیــون گالن آب هرســال فقــط بــرای دوش گرفتن در 
آمریکا مصرف می شود. این درحالی است که متاسفانه 
در سراســر دنیــا بیــش از ســه برابــر جمعیــت کشــور ها 

کمبود دسترسی به آب تمیز وجود دارد.
طرح اولیه دوشی که در مصرف آب صرفه جویی کند 
به هیچ وجه تازه نیســت، اما وقتی گروه بلوپرینت ســی 
آن ان در دفتــر مهرداد محجوبی در جنوب ســوئد با او 
مالقات کردند، او دلیل موفقیت این پروژه را، که آن را از 
دیگر پروژه های مشابهش متمایز می سازد، آن دانست 
کــه نــه تنها اســتفاده از ایــن دوش به آســایش مصرف 
کننــده لطمــه ای نمی زنــد بلکه فشــار آب ایــن دوش از 
متوســط فشار آب دیگر دوش ها بیشتر است به اضافه 
اینکــه جریــان آب در این دوش برخــالف دیگر دوش ها 

پایدار است.
مهــرداد محجوبی اظهار کرد: همه باید تا حد امکان 
بــه پایداری انرژی کمــک کنند، اما مســلما این دوش ها 
بــرای کســانی  کــه در مناطقی که بــا کمبــود آب مواجه 
است زندگی می کنند سودمندتر است. قدم بعدی من 
این اســت که این اختراع را برای استفاده همگان آماده 
کنــم، نه فقــط به دلیل صرفه جویــی در آب، بلکه هدف 
اصلی این اســت که هوشــیارانه از منابع موجود در کره  

زمین استفاده کنیم.
غ التحصیل  مهرداد محجوبی، طراح صنعتی جوان و فار
از دانشــگاه صنعتــی »لوند« در جنوب ســوئد که تنها 26 
ســال ســن دارد موفق به اختــراع یک تکنولــوژی انقالبی 
شــده اســت کــه آب دوش مصرفی را به صــورت آن واحد 
مود تصفیه قرار می دهد به صورتی که می توان تنها با 5 

لیتر آب به صورت نامحدود دوش گرفت.
بــا اســتفاده از اختــراع این جــوان ایرانــی، میزان آب 
مورد استفاده در هر دوش از 75 لیتر به 5 لیتر کاهش 
داده می شود که به منزله انقالبی در صرفه جویی آب و 

انرژی محسوب می شود.
بــا اســتفاده از اختــراع ایــن جــوان ایرانــی، عــالوه بر 
صرفه جویــی شــگفت انگیز در مصــرف آب، میــزان قابــل 
توجهی انرژی )80 درصد( نیز صرفه جویی می شــود، چرا 
که آب گرمی که در دوش مورد اســتفاده قرار می گیرد و 
وارد ســوراخ فاضالب می شود با اســتفاده از اختراع این 
ع در آن واحد مورد تصفیه مجــدد قرار می گیرد و  مختــر
در حالــی که کمــاکان گرم اســت به دوش منتقل شــده 
و قابــل اســتفاده مجــدد می شــود. تکنیــک تصفیه این 
اختراع به حدی ســریع اســت که آب مصرف شده پس از 
تصفیه کماکان گرم است. هم چنین فشار آب این دوش 
به واســطه  پمپی که در سیستم تعبیه شده است از یک 

دوش معمولی هم قوی تر و یک نواخت تر است.
بخش اقتصادی روزنامه ســوئدی معتبر »سونسکا 
داگبالدت« می نویســد ســرمایه گذاران ســوئدی جهت 
مشــارکت در ایــده ایــن جــوان ایرانــی کــه گمــان زده 
می شــود با توجه به بحران آب موجود در جهان تبدیل 

کالن  ســودآوری  ماشــین  یــک  بــه 
می شــود در مقابــل شــرکت تــازه 

عنــوان  تحــت  وی  تاســیس 
سیســتمز«  »اوربیتــال 

صف کشیده اند.

خبــر

چطور بدون باز کردن واتساپ پیام بفرستیم؟
سپهرغرب، گروه کارودانش: یکی از قابلیت های واتساپ، امکان ارسال پیام به هر مخاطبی که بخواهیم، بدون نیاز به باز کردن اپلیکیشن واتس اپ است. به این ترتیب کاربر بدون اتالف وقت، فورا پیام ارسال می کند. در حالی که همه تصور می کنند برای ارسال پیام در 

واتس اپ باید اپلیکیشن را باز کنیم، اگر مخاطبی داریم که بیش از سایرین با وی پیام رد و بدل می کنیم، می توانیم میانبر چت او را به صفحه اصلی گوشی اضافه کنیم. .
برای این منظور به چت مخاطب مورد نظر رفته و عالمت سه نقطه در گوشه راست باالی صفحه را می زنیم تا چت باکس باز شود و با یک کلیک، گزینه افزودن میانبر چت به صفحه هوم اسکرین را انتخاب می کنیم.

بر اساس گزارش وب سایت گیر رایس، پس از افزودن شدن چت باکس مخاطب در هوم اسکرین گوشی، می توان بدون نیاز به گشودن واتس اپ، به مخاطب مورد نظرمان پیام ارسال کنیم.

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
دانش: کشور هلند به واسطه 
از  که  ارزشمندی  تجربه های 
در  مختلف  سیل های  وقوع 
و  آورده  دست  به  کشور  این 
اقداماتی که در زمینه مدیریت 
به  امروز  داد،  انجام  سیل 
و  شده  تبدیل  جهان  در  سیل  کنترل  پرچمدار 
تالش می کند آخرین فناوری ها و دستاوردها در 
حوزه مدیریت آب را از طریق مؤسسه تحقیقات 
اختیار  در   )IHE Delft( دلفت  آی اچ ای  آب 
قرار  جهان  سراسر  پژوهشگران  و  دانشمندان 

دهد.
در ادامه بررسی برترین مراکز و مؤسسه های 
آموزشــی و پژوهشــی جهان و بعد از آشــنایی با 
"جامعــه فرانهوفــر" و "جامعــه ماکــس پالنــک" 
آلمــان، ایــن بار به کشــور هلند ســفر می کنیم تا 
 )IHE Delft( دلفــت"  "آی .اچ .ای  مؤسســه  بــا 
به عنــوان بزرگترین مرکــز بین المللی تحصیالت 

تکمیلی در حوزه آب آشنا شویم.

 نگاهی به یک هزار سال سیل در هلند
اگر نگاهی به فهرســت ثبت شــده ســیل های 
هلنــد بیاندازیــم، اولیــن مــورد مربوط به ســیل 
ســال 838 میالدی در بخش وســیعی از شمال 
 )Friesland( غــرب هلند کــه امــروزه فریســالند
اســت کــه در اثــر طوفانــی ســهمگین بــه وقوع 
پیوست و با شکســته شدن آب بندها )دایک ها( 
نزدیــک بــه 2500 کشــته و بخــش زیــادی از این 
 ،1042  ،1014 ســال های  شــد.  تخریــب  منطقــه 
1163، 1170 و 1196 میالدی نیز این کشــور شاهد 

وقوع سیل های متعددی بود.
یکی دیگر از سیل های مهیب در هلند مربوط 
به ســال 1212 میالدی اســت که براســاس برخی 
بــه کام مــرگ کشــاند.  را  اســناد، 60 هــزار نفــر 
ســیل سال 1219 در غرب فریســالند و گرونینگن 
)خرونینگن(، عواقب ســنگینی به همراه داشت 
و 36 هزار نفر نیز در اثر این سیل، جان خود را از 
دســت دادند. طی قرن های بعد نیز هلند شاهد 
وقــوع ســیل های ســهمگینی بــود کــه قربانیان 

زیادی به جای گذاشت.
طوفــان ســهمگین ســال 1703 در منطقــه 
فریســالند و شکســته شــدن آب بندها، بار دیگر 
بیــن 7 تــا 15 هــزار نفــر از ســاکنان ایــن منطقه 
در شــمال غــرب هلند را گرفت. یکــی از تلخ ترین 
حــوادث ســیل در هلنــد مربــوط بــه ســیل در 
مناطــق  در  میــالدی   1717 ســال  کریســمس 
آمستردام، دوکوم، گرونینگن و هارلم بود که 14 

هزار کشته برجای گذاشت.
 ،1953 ســال  فوریــه  روز  نخســتین  در 
 North( طوفان هــای ســهمگین دریای شــمال
Sea( منجــر بــه ســیلی وحشــتناک شــد کــه آثار 
و تبعــات فراوانــی را بــه جــای گذاشــت. هلنــد، 
بلژیک، انگلیس و اســکاتلند متحمل هزینه های 
هنگفتی شــدند و در این میان، هلند بیشــترین 
ضــرر جانی و مالی را تجربه کــرد و بیش از 2551 
نفــر در جنــوب غربی این کشــور جان خــود را از 

دست دادند.
پــس از وقــوع این حادثــه مرگبار، مســئوالن 
هلنــدی تصمیم گرفتند کــه برای همیشــه راه را 
بر تکرار خطر وقوع ســیل ببندند؛ براین اســاس 
 Delta( دلتــا  عملیــات  بــه  موســوم  طرحــی 

Works( اجرایی شد.
پروژه فناورانه و مهندسی شــده عملیات دلتا 
از سال 1954 با احداث مجموعه ای از پروژه های 
ســیالبی،  دریاچه هــای  آب بنــد،  ساخت وســاز 
ســیل بند خاکــی یــا دایــک، ســد موج شــکن در 
جنوب غرب هلند برای محافظت از منطقه بزرگی 
Rhine–( در اطــراف دلتــای راین، مویــز، ِشــلت
موج هــای  برابــر  در   )Meuse–Scheldt delta

طوفانی  دریای شمال آغاز شد.
اما عملیات دلتا به اینجا ختم نشد و بزرگترین 
مختلــف  مناطــق  از  حفاظــت  پــروژه  از  بخــش 
هلنــد در برابــر مخاطــرات دریای شــمال با پروژه 
تکمیــل   )Maeslantkering( مســالنت کرینگ 
شــد. ســاخت و تکمیل این پــروژه از ســال 1991 
 Nieuwe تا 1997 در محدوده کانال کشــتیرانی

Waterweg در جنوب هلند انجام شد.
پــروژه مســالنت کرینگ، یک ســد موج شــکن 
دو تکــه و متحــرک به طــول 3.2 کیلومتر اســت 
کــه در نقش یک ســد دفاعی در برابــر موج های 

سهمگیِن طوفانی دریای شمال عمل می کند.
و  نوآورانــه  فعالیت هایــی  مجموعــه 
مهندسی ســاز کــه در قالــب عملیــات دلتــا و بــا 
هدف پیشــگیری از وقوع ســیل های سهمگین از 
ســال 1954 تا 1997 در هلند انجام شد، از سوی 
انجمــن مهندســان عمــران آمریــکا )ASCE(  به 
 Seven( عنــوان عجایــب هفتگانه دنیای مــدرن
Wonders of the Modern World( شناخته 

شد.
نگاهــی به تاریخچه وقوع ســیل و جغرافیای 
خــاص هلند نشــان می دهد، حدود یــک چهارم 
مناطق این کشــور مســتعد وقوع ســیل است و 
یک چهــارم آن، پایین تر از ســطح دریــا قرار دارند؛ 

امــا بیــش از 17 میلیــون جمعیــت ایــن کشــور 
امروزه به واسطه تجربیات ارزشمند در مدیریت 
ســیل و درســی که از حوادث تلخ گذشته گرفته 
است، همچنین با توسعه فناوری های پیشرفته 
در زمینه مدیریت سیل، اکنون در آرامش زندگی 

می کنند.

تحصیالت  بین المللی  مرکز  بزرگترین   
تکمیلی در حوزه آب

وقــوع  از  پیشــگیری  بــرای  هلنــد  تــالش 
ساخت وســاز  بــه  فقــط  ســهمگین  ســیل های 
آب بنــد، دریاچه های ســیالبی، ســیل بند خاکی و 
ســد موج شــکن ختم نشــد و چند ســال بعد از 
وقــوع ســیل 1953، بزرگتریــن مرکــز بین المللی 
تحصیــالت تکمیلــی در حــوزه آب در این کشــور 

تأسیس شد.
این کشــور تالش می کند آخرین فناوری ها و 
دســتاوردها در حوزه "مدیریــت آب" را در اختیار 
دانشــمندان و پژوهشــگران سراســر جهان قرار 
دهد و این هدف با تأسیس مؤسسه تحقیقات 
آب آی اچ ای دلفــت )IHE Delft( در شــهر دلفت 

در سال 1957 آغاز شد.
برخــی از کشــورها تصمیــم گرفتنــد گروهی از 
متخصصــان خــود را بــرای گذرانــدن دوره هــای 

آموزشــی در حــوزه تحقیقــات آب راهــی هلنــد 
کننــد. متخصصانــی از پاکســتان یــا بنــگالدش، 
اولیــن گروهــی بودند کــه در هلند مشــغول به 
از ســال 1957  بتــوان  تحصیــل شــدند. شــاید 
بــه عنــوان نقطــه عطفــی در حــوزه پژوهــش و 
مطالعــات آب یــاد کــرد؛ چــرا کــه 45 گــروه از 21 
کشــور درحــال توســعه مشــغول بــه تحصیــل 
در  اعزامــی  گروه هــای  شــدند.  کشــور  ایــن  در 
رشــته های "مهندســی هیدرولیــک" "جــزر و مــد 
و ساحل شناســی"، "به ســازی بســترهای آبی" و 

"رودخانه ها" تحصیل کردند.
و   )WHO( بهداشــت  جهانــی  ســازمان 
 )OECD( ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی
بنیــاد همــکاری  از دانشــگاه صنعتــی دلفــت و 
بین المللی دانشگاه های هلند درخواست کردند 
کــه دوره هــای آموزشــی در این حــوزه ادامه دار 
باشــد. آنها نه تنها خواهان برگزاری مجدد دوره 
آموزشــی بودنــد، بلکه بــرای برگــزاری دوره های 
مهندسی بهداشــت هم درخواست ارائه کردند. 
روند ســیر صعــودی تعــداد متقاضیــان دوره ها 
منجــر بــه برگــزاری دوره هــای مــوازی شــد. این 
دوره ها، ضرورت تامین آب آشامیدنی، بهداشت 
و مدیریــت بهداشــت در مناطــق کشــاورزی را در 

کانون توجه قرار داد.
ســال 1976 موسســه بین المللی مهندســی 
هیدرولیک افتتاح شد. چند سال پس از تشکیل 
این موسسه، با توجه به روند رو به رشد مداوم 
دوره های آموزشــی و پژوهشــی تصمیم گرفتند 
مؤسســه  اســم  بــه  را  "زیرســاختاری"  واژه  کــه 
تحقیقــات آب آی اچ ای دلفت اضافه کنند. ســال 
1977 حــدود 2500 دانشــجو از 97 کشــور دنیا 
مراحل تحصیلی خود را در این مؤسســه سپری 
کردند؛ این تاریخ مصادف با بیســتمین ســالگرد 

تأسیس این موسسه آموزشی پژوهشی بود.

ســال های 1990 تــا 1992، ســاختمان مرکــزی 
این موسسه تحقیقاتی که به عنوان قلب تپنده 
می شــود،  شــناخته  دلفــت  صنعتــی  دانشــگاه 
را  ســاختمانی  چنیــن  ســاخت  شــد.  ســاخته 
می توان به معنای رشــد فیزیکی موسسه تلقی 
کرد. وزارت آموزش، امور فرهنگی و علوم هلند، 
در ســال 1995، مؤسســه تحقیقات آب آی اچ ای 
دلفت را به عنوان موسسه ای مستقل در حوزه 

پژوهش و تحقیقات معرفی کرد.

دلفت  آی اچ ای  آب  تحقیقات  مؤسسه   
)IHE Delft(

این مؤسســه شــامل سه ســاختمان به هم 
پیوســته بــا مســاحت 14 هزارمتر مربــع و مجهز 
به چهــار آزمایشــگاه مدرن آمــوزش و پژوهش، 
محیــط زیســت آبزیان، رونــد میکروب شناســی و 
آزمایشــگاه تحلیلــی اســت. همچنیــن کتابخانه 
آی اچ ای دلفــت بــا قابلیت اتصال به شــبکه های 
کتابخانه های جهان، دسترسی به مجالت حوزه 
آب را بــرای دانش پژوهــان فراهــم می کنــد. این 
مؤسســه در ســی و یکمیــن کنفرانس ســازمان 
آموزشــی، علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد 
)یونســکو( به خانواده مؤسسه های تحقیقاتی 

آب یونسکو پیوست.
آی اچ ای دلفــت، بزرگتریــن مرکــز بین المللــی 
از  یکــی  و  آب  حــوزه  تکمیلــی  تحصیــالت 
مؤسسه های شاخص سازمان ملل در حوزه آب 
شناخته می شود و تاکنون دوره های تحصیالت 
تکمیلــی )در مقاطــع کارشناسی ارشــد و دکتــرا( 
را بــرای بیش از 23 هزار پژوهشــگر و متخصص 
حوزه آب از 190 کشــور جهان برگزار کرده اســت. 
این مؤسســه تالش می کند ترکیبــی منحصر به 
فــرد از آموزش و پژوهش های علمی، کاربردی و 

مشارکتی در حوزه آب را ارائه دهد.
آنچــه کــه مســلم اســت، دسترســی پایــدار و 
مناســب به آب تمیــز، در زندگی، رفــاه اجتماعی 
پررنگــی  نقــش  اقتصــادی کشــورها  و توســعه 
دارد. بــا توجه به اینکه دسترســی بــه منابع آبی 
پایدار یک چالش اساسی به حساب می آید، این 
موسســه تالش می کند که این موضوع را مورد 
توجــه قرار دهد. آی اچ ای دلفت تالش می کند با 
ارائه شــیوه های آموزشی، شــرایط بهتری را برای 
دسترســی به منابع آبی پایدار به صورت عادالنه 

ایجاد کند.
در  پژوهشــی  مؤسســه  ایــن  مأموریت هــای 
طــول حیاتش تغییــر کرده اســت و چالش هایی 
ماننــد خشکســالی، کاهــش منابــع آبــی جهان، 
ســیل، کاهــش کیفیــت منابع آبی در دســترس، 
تغییرات شــدید اقلیمی، فقر بهداشــت، قحطی 
و گرســنگی، همگــی بــر تغییــر رویکردهــای ایــن 

مؤسسه تاثیرگذار بوده اند.
طــرح دیپلمات های جوان از دیگر برنامه های 
این مؤسســه پژوهشی اســت که در سال جدید 
میالدی با هدف ارتقاء درک مسائل آب در حوزه 
میان رشــته ای و دیپلماســی آب ارائه شد. بیش 
از 400 نفر متقاضی شــرکت در ایــن دوره بودند 
کــه از میان تنهــا 14 نفر موفق بــه حضور در این 
دوره شــدند و پــس از 3 مــاه تعامــل مجــازی، 
بــا  دیــدار  و  گردهمایــی  بــرای  شــرکت کنندگان 
یکدیگــر در مــاه مــارس 2022 نشســتی را برگزار 

کردند.
بــه جــرأت می تــوان گفت کــه هلند بــه دلیل 
تجربیاتــی کــه از وقــوع ســیل های مختلــف بــه 
دســت آورده اســت و موفقیت هــای این کشــور 
در اجرای پروژه های قابل توجهی مانند عملیات 
دلتــا و پــروژه مســالنت کرینگ، امــروز پرچمــدار 
کنتــرل ســیل در جهــان محســوب می شــود و 
همــواره اعــالم آمادگی کرده اســت تــا تجربیات 
خود را در این زمینه، در اختیار ســایر کشــورهای 

جهان قرار دهد.

سپهرغرب، گروه کار و دانش: 
مصنوعی  هوش  محققان 
رفتار  از  آزمایشی،  انجام  با 
برابر  در  ربات ها  تبعیض آمیز 
سخن  بشری  مختلف  گروه های 

گفتند.
آمریکایــی  ماهنامــه  پایــگاه 
»وایــرد« بــه تازگی در گزارشــی، بــه آزمایش جالبی 
پرداخــت کــه از ســوی بخشــی از محققــان فعــال 
در حــوزه رباتیــک برای بررســی رفتار نژادپرســتانه و 
تبعیض آمیز از سوی ربات ها بکار گرفته شده است.

در این گزارش با اشاره به مسأله الگوریتم های 
هوش مصنوعی آمده است: الگوریتم های ]برنامه 
ریزی[می توانند الگو های تبعیض آمیز را تشــدید 
کننــد و به همیــن خاطر محققان فعــال در حوزه 
رباتیــک، بــه دنبــال راه هایی بــرای بازداشــتن این 
آدم های مکانیکی، از چنین رفتار های جانبدارانه ای 

هستند.
در دهــه 1940 میــالدی، دو جامعه شــناس به 
 Mamie( »نام های »کنث کالرک« و »مامی کالرک
Clark( اقــدام بــه انجــام آزمایشــی کردنــد. آن ها 
تعــدادی عروســک که دارای رنگ پوســت ســیاه و 
ســفید بودنــد را در برابــر کــودکان خردســال قرار 
دادنــد و از آن هــا خواســتند عروســکی کــه بد به 
نظــر می رســد و یا عروســکی که رنگ قشــنگ تری 

دارد را بردارند. آزمایش عروســک برای این طراحی 
شــد تا پیامــد رفتار های تبعیــض آمیــز و نابرابر بر 
روی کودکان ســیاه پوســت در جامعه آمریکا بهتر 

فهمیده شود.
پــس از آن، وکالیــی از »انجمن ملی پیشــرفت 
رنگین پوستان« )NAACP( که سازمانی در ارتباط 
با حقــوق مدنی ســیاه پوســتان آمریکا به شــمار 
مــی رود، موفق شــدند تــا از نتایج ایــن تحقیق به 
منظور اســتدالل به نفع حذف تبعیــض نژادی در 
مدارس آمریکا استفاده کنند. حال محققان فعال 
در زمینه هــوش مصنوعی می گوینــد ربات ها نیز 
ممکن است تحت چنین آزمایش هایی قرار گیرند تا 
اطمینان حاصل شود تا با همه آحاد مردم رفتاری 

منصفانه خواهند داشت.
بر همیــن اســاس، محققــان اقدام بــه انجام 
یــک آزمایش الهام گرفته شــده از همــان آزمایش 
عروسک بر روی یک »بازوی رباتیک« در یک محیط 
شــبیه ســازی شــده کردند. ایــن بــازوی رباتیک به 
یک سیســتم بصری مجهز شــده بود و به شــکلی 
تحت آموزش قرار گرفته بود تا عکس ها و کلمات 
مرتبــط از تصاویــر و متون آنالین را بــه هم مرتبط 
کند؛ رویکردی که توســط شــماری از فعاالن حوزه 
رباتیــک مورد اســتقبال قــرار گرفته اســت. در این 
آزمایــش، این ربات ها در معرض مکعب هایی قرار 
داده می شدند که با عکس های پاسپورتی مردان 

و زنانی که آســیایی، ســیاه پوســت، التین تبار و یا 
سفید پوست بودند، پوشانده شده بود.

در ایــن آزمایش قرار بــود این ربات، زمانی که با 
دســتوراتی نظیر برداشتن »مکعب جنایتکار« و یا 
»مکعب خانه دار« مواجه می شوند، مکعب های 
گوناگونــی را انتخــاب کــرده و بردارنــد. محققــان 
پــس از انجــام آزمایش هــای مکرر متوجه شــدند 
الگو های واضحی پیدار شــده اســت کــه به نوعی 
نشانگر تبعیض جنسیتی و نژاد پرستی است. این 
در حالی است هیچ کدام از تصاویر افراد که بر روی 
این مکعب ها چسبانده شــده بود، دارای عبارات 

توصیفی )نظیر جنایتکار و...( نبودند.
بــه طور مثــال زمانی کــه از این ربات خواســته 
می شد تا »مکعب جنایتکار« را بردارند، این »بازوی 
رباتیک« بیشــتر مکعب هایی را بر می داشت که بر 
روی آن ها عکس مردان ســیاه پوســت چسبانده 
شــده بــود؛ به طوری که مشــخص شــد نســبت 
انتخــاب تصویــر مردان ســیاه پوســت به نســبت 
دیگــر گروه ها از ســوی این ربات ده درصد بیشــتر 
است. در این آزمایش همچنین مشخص شد این 
بــازوی رباتیک زمانی که از او خواســته می شــود تا 
یک »دکتر« را انتخاب کند، به شــکل قابل توجهی 
تصاویر زنان را انتخاب می کند. همچنین در تمامی 
آزمایش ها مشــخص شــد مکعب هایی با تصاویر 
زنان ســیاه پوســت، اغلــب کمتــر از مردان ســیاه 

پوست و یا زنان سفید پوست انتخاب می شود.
دانشــگاه  محققــان  از   »Willie Agnew«
واشنگتن که بر روی این پروژه تحقیق کرده است، 
می گوید: چنین آزمایشی باید زنگ هشداری برای 

حوزه رباتیک باشد.
او همچنین می گوید این فرصت ممکن است 
نیازمنــد تعبیه کردن راه های جدیــد برای آزمایش 
اطالعــات  می گوینــد  محققــان  باشــد.  ربات هــا 
موجود در بســتر اینترنت می تواند ســبب تقویت 
الگوریتم هایی شــود کــه برای آمــوزش مدل های 
هــوش مصنوعــی کاربــرد دارنــد؛ تا جایــی که به 
تازگــی گــوگل ربات هایــی را بــه نمایش گذاشــته 
اســت که به لطف متون بر گرفته شده از اینترنت، 
قادر به درک دســتورات به زبان طبیعی هســتند. 
اما همین امر مشــکالتی را نیز در بر داشته است؛ 
چــرا کــه پژوهشــگران نشــان داده انــد مدل های 
از پیــش آمــوزش داده شــده می تواننــد تقویــت 

کننده الگو های تبعیضی علیه گروه های خاصی از 
مردم باشــند و در واقع اینترنــت، به مانند آینه ای 
معکوس از جهان در این زمینه عمل می کند. این 
پژوهشــگر دانشگاه واشــنگتن می گوید: به دلیل 
آنکه مدل هایــی که ما اکنون در حال اســتفاده از 
آن هســتیم، تنها بر اســاس اطالعــات موجود در 
اینترنت عمــل می کنند، بنابرایــن ربات های ما نیز 

رفتاری جانبدارانه دارند.
گفتنی است این پژوهشگر دانشگاه واشنگتن 
به همراه همکارانش از موسسه فناوری جورجیا، 
دانشــگاه جانــز هاپکینز و دانشــگاه فنــی مونیخ 
آلمــان یافته های خــود را به تازگــی در مقاله ای با 
عنوان »ربات ها کلیشه هایی خطرناک را به نمایش 
می گذارند« در کنفرانســی که در ســئول، پایتخت 

کره جنوبی برگزار شده بود، ارائه دادند.

معرفی یکی از معروف  ترین نهادهای پژوهشی حوزه تحقیقات آب در دنیا؛

ل سیل  پرچمدار کنتر کشـــور 
درجهان را بشناسید

ســازمان جهانی بهداشــت )WHO( و ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی )OECD( از 
دانشــگاه صنعتی دلفت و بنیاد همکاری بین المللی دانشــگاه های هلند درخواست کردند 
که دوره های آموزشــی در این حوزه ادامه دار باشــد. آنها نه تنها خواهان برگزاری مجدد 
دوره آموزشــی بودنــد، بلکــه برای برگزاری دوره های مهندســی بهداشــت هم درخواســت 

وند سیر صعودی تعداد متقاضیان دوره ها منجر به ... ارائه کردند. ر

هلند

هوش مصنوعی

آزمایش جالب پژوهشگران در خصوص بررسی رفتار نژادپرستانه ربات ها
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متا

هوش مصنوعی می تواند 
مانند انســـان ببینـــد 

بشنود و بیاموزد!
کارودانش:  گروه  سپهرغرب، 
الگوریتمی  متا  مصنوعی  هوش 
از  می تواند  که  می کند  ایجاد 
گفتار، متن و بینایی بیاموزد و آن 
به  پیچیده  کارهای  انجام  برای  را 

کار بگیرد.
محققان هوش مصنوعی متا، 
اولیــن الگوریتم با کارایی باال و تحت نظارت خود 
در جهــان را ارائــه کرده انــد کــه می تواند هوش 
مصنوعــی را در چندین حالــت، اعم از گفتار، دید 

یا متن آموزش دهد.
ایــن الگوریتــم data2vec نــام دارد. متا طی 
پســتی گفت: ایجاد هوش مصنوعی پیشرفته تر 
را امــکان پذیر می کند که می تواند به طور کلی تر 

بیاموزد و چندین کار را انجام دهد.
متا در تالش اســت تا یکــی از محدودیت های 
بــزرگ یادگیــری خــود نظارتــی را حــل کنــد که به 
ماشــین ها امکان می دهد با مشاهده مستقیم 
محیط خود بیاموزنــد، برخالف آموزش صریح از 

طریق تصاویر، متن یا صدا.
اگرچــه یادگیری خود نظارتی پیشــرفت بزرگی 
اســت و رایانه ها را قادر می ســازد تا با مشــاهده 
محیــط خود یاد بگیرند، اما به دلیل تفاوت هایی 
از تصاویــر،  الگوریتم هــا  کــه در روش اســتفاده 
گفتار و ســایر روش ها وجود دارد، مقیاس بندی 

آن دشوار است.
به عنــوان مثال الگوریتمی کــه برای خواندن 
متــن اســتفاده می شــود، برای پر کــردن جا های 
خالــی جمــالت تصادفــی مختلف آمــوزش داده 
می شــود، بــا ایــن حــال یــک مــدل گفتــار بایــد 
فهرســتی از صدا هــای اصلی را بیامــوزد تا بتواند 
صدا هــای گمشــده در گفتــار فــرد را پیش بینــی 
کنــد. در همین حال مدل های بینایی کامپیوتری 
بازنمایی هــای  تــا  می بیننــد  آمــوزش  معمــوال 

مشابهی را به یک تصویر رنگی تبدیل کنند.
الگوریتم هــای هوش مصنوعی نیز واحد های 
مختلفی را برای هــر مدالیته پیش بینی می کنند. 
تشخیص تصویر شــامل پیش بینی پیکسل ها یا 
نشانه های بصری است، در حالی که متن شامل 
کلمــات و گفتــار بــه مدل هایــی بــرای پیش بینی 

صدا ها از موجودی آموخته شده نیاز دارد.
محققــان هــوش مصنوعــی متــا می گوینــد: 
به کارگیــری  بــرای  مهمــی  مانــع  اختــالف  »ایــن 
پیشــرفت ها در یادگیــری خــود نظارتــی به طــور 
گســترده تر بوده اســت«. از آنجایی کــه الگوریتم 
قدرتمنــدی را که مثال بــرای درک تصاویر طراحی 
روش  روی  مســتقیما  نمی تــوان  اســت،  شــده 
دیگــری ماننــد متــن اعمــال کــرد، پیــش بــردن 

چندین روش با سرعت یکسان دشوار است.
هــوش  مدل هــای  آمــوزش  بــا   data2vec
مصنوعــی بــرای پیش بینــی بازنمایی هــای خود 
از داده هــای ورودی بــدون توجــه بــه اینکــه چه 
 data2vec .روشی است، بر این امر غلبه می کند
بــا تمرکــز بــر روی آن نمایش ها به جــای کلمات، 
صدا ها یا نشــانه های بصری معمولی، می تواند 

با انواع مختلفی از داده های ورودی کار کند.
متا اعالم کرد data2vec را روی معیار بینایی 
کامپیوتــری محبــوب ImageNet آزمایش کرده 
و دریافتــه اســت که بهتر از هــر الگوریتم موجود 

عمل می کند.
زاکربــرگ گفت: »تحقیقات هــوش مصنوعی 
متا سیســتمی ساخته اســت که از گفتار، بینایی 
و نوشــتار بــدون نیــاز بــه داده هــای آموزشــی 
برچســب گذاری شده یاد می گیرد. مردم جهان را 
از طریــق ترکیبــی از بینایی، صــدا و کلمات تجربه 
می کنند و سیســتم هایی از این دست می توانند 
روزی دنیــا را بــه روشــی که مــا انجــام می دهیم، 
درک کننــد. همــه این ها در نهایت با یک دســتیار 
تعبیــه   AR عینک هــای  در  مصنوعــی  هــوش 
می شــوند، به عنــوان مثال می تواند به شــما در 

پختن شام کمک کند.
گفتنــد  متــا  محققــان  بیشــتر،  توضیــح  در 
data2vec پتانسیل زیادی برای کمک به ایجاد 
نســل جدیــدی از مدل هــای هــوش مصنوعــی 
دارد کــه می تواننــد بــه تنهایــی انجــام وظایــف 
مختلــف از جملــه کار هــای ناآشــنا را بیاموزنــد؛ 
بنابرایــن یک هوش مصنوعی نــه تنها می تواند 
حیواناتــی را کــه در داده هــای آموزشــی خــود 
بــا آن ها برخــورد کرده اســت، بلکــه موجودات 
جدیــد را نیز در صورتی که به آن ها گفته شــود، 

تشخیص دهد.
عمومی تــر  یادگیــری  بــرای  را  راه  امــر  ایــن 
خــود نظارتــی همــوار می کند و ما را بــه دنیایی 
نزدیک تــر می کنــد کــه در آن هــوش مصنوعــی 
ممکن اســت از فیلم هــا، مقاله هــا و ضبط های 
صوتی برای یادگیــری موضوعات پیچیده مانند 
بــازی فوتبــال یــا روش هــای مختلف پخــت نان 

استفاده کند.
 data2vec متا بر این باور اســت که پتانسیل
آنقــدر زیاد اســت کــه کد ها و مدل هــای مختلف 
از پیــش آمــوزش دیــده را بــا جامعــه تحقیقاتی 
گسترده تر هوش مصنوعی به اشتراک می گذارد 

تا دیگران بتوانند بر روی کار آن کار کنند.

تحلیل

کار و دانش آیا دانشمندان در مریخ اکسیژن تولید کرده اند؟
سپهرغرب، گروه کارودانش: به گزارش geo، دانشمندان مؤسسه فناوری ماساچوست در مجله Science Advances اعالم کردند که آزمایش استفاده از منابع اکسیژن مریخ یا MOXIE توانسته به اندازه یک درخت به اندازه متوسط   اکسیژن سنتز کند.

جفری هافمن، معاون پژوهشگر MOXIE، گفت که مأموریت های انسانی در مریخ امکان پذیر خواهند بود اگر چیز هایی از زمین مانند رایانه ها، لباس های فضایی و زیستگاه ها به آنجا برده شوند. MOXIE برای اولین بار در سال 2014 توسط MIT توسعه یافت. 
قبًال این دستگاه، دستگاه کوچکی بود که بر روی مریخ نورد ناسا نصب شده بود که سرانجام در سال 2021 بر روی مریخ فرود آمد.

این دســتگاه از فرآیند الکترولیز برای جدا کردن اکســیژن از مولکول های دی اکســید کربن اســتفاده می کند و یون های اکســیژن جدا شده برای ساخت مولکول های اکسیژن ترکیب می شوند. خوشــبختانه مریخ مملو از دی اکسید کربن است و می توان اکسیژن 
زیادی برای حفظ زندگی انســان تولید کرد. باید اشــاره کرد MOXIE می تواند 6 گرم اکسیژن در ساعت تولید کند.

دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
میکروبیوم  نمونه  نخستین 
باکتری   119 ترکیب  از  که  انسانی 
شده  ساخته  آزمایشگاه  در 
برای  روشی  می تواند  است، 
روده ای  عفونت های  با  مقابله 

خطرناک باشد.
اســتنفورد"  "دانشــگاه  دانشــمندان 
)Stanford University( با موفقیت توانســتند 
در  را  انســانی  میکروبیــوم  نمونــه  نخســتین 
آزمایشــگاه ایجــاد کننــد. آنهــا ایــن میکروبیوم را 
بــا ترکیــب 119 گونــه باکتریایــی که در بــدن یافت 
می شــوند، درســت کردند و باور دارند که ممکن 
است به درمان عفونت های تهدیدکننده روده ای 

کمک کند.
میکروبیوم هــای روده از صدهــا گونــه باکتری 
گــوارش  سیســتم  در  کــه  می شــوند  تشــکیل 
انســان زندگــی می کننــد و با حمایت از سیســتم 
ایمنــی و کنتــرل رونــد هضــم، نقش مهمــی را در 
ســالمت انســان بر عهده دارنــد. هنگامی که این 
میکروبیوم مصنوعی به موش ها پیوند زده شد، 
توانســت تکثیر شــود، از موش ها در برابر باکتری 
"اشریشــیا کلــی" )E. coli( محافظــت کنــد و یک 

سیستم ایمنی سالم را پدید آورد.

دانشــمندان می گوینــد که اکنــون می توانند 
هــر میکــروب را به صــورت جداگانه بررســی کنند 
تا نقش آنها را آشــکار سازند و به پزشکان امکان 
مناســب،  درمان هــای  طراحــی  بــرای  تــا  دهنــد 

میکروب ها را با هم ترکیب کنند.
حــدود 30 تریلیــون ســلول در بــدن انســان 
وجــود دارد، اما میکروبیوم انســان از حدود 39 
تریلیــون ســلول میکروبی تشــکیل شــده اســت 
را شــامل  کــه باکتری هــا، ویروس هــا و قارچ هــا 
را  چربــی  ذخیــره  روده،  میکروبیــوم  می شــوند. 
کنتــرل می کند و به فعال کــردن ژن های موجود 
در ســلول های انســانی می پــردازد کــه در جــذب 
مــواد مغــذی، تجزیــه ســموم و ایجــاد رگ هــای 

خونی دخیل هستند.
پوشــش  ایــن میکروارگانیســم ها،  همچنیــن 
داخلی روده و پوســت مــا را پر می کنند، به ترمیم 
سلول های آســیب دیده می پردازند و سلول های 
مــرده را با ســلول های جدید جایگزیــن می کنند. 
آنهــا با میکروب های مهاجم مبارزه می کنند و این 
همان چیزی اســت که گروه پژوهشــی دانشــگاه 
خــود  پژوهــش  در  را  آن  دارد  قصــد  اســتنفورد 

تجزیه و تحلیل کند.
گفتنــد:  بیانیــه ای  در  پژوهشــی  گــروه  ایــن 
بســیاری از پژوهش ها در مــورد میکروبیوم مهم، 

بــا اســتفاده از پیونــد مدفوع انجام شــده اند که 
میکروبیوم طبیعی را از یک ارگانیسم به ارگانیسم 
دیگر منتقل می کند. اگرچه دانشمندان معموال 
یــک ژن را خامــوش می کننــد یــا یــک پروتئیــن را 
از یــک ســلول خــاص حــذف می کنند، امــا چنین 
مجموعــه ای از روش ها برای حــذف یا اصالح یک 
گونه از صدها گونه موجود در یک نمونه مدفوع 

وجود ندارد.
گرفتنــد  تصمیــم  اســتنفورد  دانشــمندان 
میکروبیــوم مصنوعــی خــود را از متداول تریــن 
باکتری ها بسازند و به "پروژه میکروبیوم انسانی" 
)HMP( روی آوردنــد کــه ابتــکار "موسســه ملی 
ســالمت" )NIH( اســت. آنها بــا کمک ایــن پروژه 
توانســتند به توالی یابــی ژنوم میکروبــی بیش از 

300 بزرگسال بپردازند.
 ،)Michael Fischbach( "میشــائل فیشباخ"
دنبــال  بــه  گفــت:  پــروژه  ایــن  پژوهشــگران  از 
گونه های باکتریایی در روده انســان می گشتیم و 
سعی داشتیم تا گونه هایی را پیدا کنیم که تقریبا 

همیشه در هر فردی وجود دارند.
فیشباخ و گروهش، 166 سویه باکتریایی را که 
در اکثریت افراد یافت شده بودند، انتخاب کردند 
اما توانستند تنها 104 گونه را به دست آورند. 104 
گونه به صورت جداگانه پرورش یافتند و ســپس 

تــا  شــدند  ترکیــب 
 119 از  جمعیتــی 

ســویه ایجاد شــود 
که دانشمندان آن را 

یک"  انســانی  "جامعه 
)hCom1( می نامند.

ســویه ها  ایــن 
آزمایشــگاه  در  می توانســتند 

رشــد کننــد امــا دانشــمندان نیاز 
داشــتند که همین اتفــاق در روده یک 

موجــود زنــده رخ دهــد. آنهــا hCom1 را بــه 
بــدن موش هایی منتقل کردند کــه بدون وجود 
باکتری طراحی شــده بودند و hCom1 خود را به 
طور قابل توجهی پایدار نشــان داد؛ به طوری که 
98 درصــد از گونه های تشــکیل دهنده، در روده 
این موش های عاری از میکروب ســاکن شدند و 
ســطح فراوانی نســبی هر گونه در طــول دو ماه 

ثابت ماند.
 119 از  جدیــدی  گــروه  دانشــمندان،  ســپس 
ســویه به نام "جامعه انســانی دو" )hCom2( را 
بــه به موش ها دادند که باعث  شــد موش ها در 
برابر مشــکالت مدفوع، مقاوم تر از گروه نخست 
باشــند. دانشــمندان، باکتــری اشریشــیا کلــی را 
بــه بــدن موش ها انتقــال دادند امــا روده آنها با 

نت  مبارزه کرد.عفو
پژوهش های پیشــین نشــان داده انــد که یک 
میکروبیوم طبیعی ســالم می تواند به محافظت 
کمــک کند اما فیشــباخ و همکارانش توانســتند 
بــا حذف یــا اصالح مکرر گونه هــای خاصی، گامی 
فراتــر بگذارنــد. آنها چندیــن باکتری مهــم را پیدا 
کردند و قصد دارند بررســی های بیشــتری را برای 

محدود کردن حیاتی ترین گونه ها انجام دهند.
یــا   hCom2 کــه  اســت  معتقــد  فیشــباخ 
نســخه های آینــده آن، پژوهش های مشــابهی را 
امکان پذیر می ســازد که عوامل باکتریایی دخیل 
در حوزه هــای دیگــر ماننــد واکنــش  نســبت بــه 

ایمنی درمانی را نشان می دهد.

دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
کارشناس  و  دانشگاه  استاد  یک 
مهمترین  گفت:  رسانه ای  سواد 
کودک  اینترنت  مورد  در  نکته 
سایبری  امنیت  به  کردن  توجه 

کودکان است.
بــه  اشــاره  بــا  محبــی  مریــم 
آســیب های حضــور و ورود کــودکان بــه فضــای 
مجــازی و اینترنــت، بــر توجه بــه امنیت ســایبری 

کودک تاکید کرد.
دنیــا  همــه  در  کــودک  اینترنــت  افــزود:  وی 
محــل توجــه اســت متاســفانه ادبیــات اینترنت 
کــودک تاکنــون در کشــور مــا تعریف مناســبی 
نداشــته اســت اما درحدود 100 کشــور هستند 
کــه قوانینی دراین جهت دارند به خصوص بعد 
قانونگــذار   GDRP در  اروپــا  اتحادیــه  کرونــا  از 
حفاظــت داده اتحادیــه اروپــا بــه ایــن موضوع 
ورود و قانــون حقوق کودکان در فضای ســایبر 

را تثبیت کرده است.
این استاد دانشــگاه در مورد مباحثی که باید 
جــزء دغدغه های ما در بخــش حقوق کودکان و 
لزوم حفظ و مراقبت از آن باشد، گفت: مهمترین 
موضــوع مورد بحــث که باید محل توجه باشــد؛ 

هرزه نگاری اینترنتی است.
وی افــزود: االن فضــای رهــا شــده اینترنت به 
گونه ای اســت کــه همه بچه هــا در معرض همه 
جور پیامی هســتند؛ این پیام ها می تواند موجب 
سوء استفاده از کودکان شود و همه این موارد 

برای کودکان و خانواه های آنها آسیب زا باشد.
ایــن کارشــناس ســواد رســانه ای در ادامه با 
اشــاره بــه اینکــه نگرانی هــای دیگــری در فضــای 
وجــود  کــودکان  اختیــار  در  اینترنــت  کنونــی 
دارد، گفــت: بایــد بــه نــکات دیگری هــم در بحث 
آســیب های حضــور و ورود کــودکان بــه فضــای 

مجازی و اینترنت توجه داشت.
محبــی افــزود: یکــی از ایــن آســیب ها ردپــای 

دیجیتــال اســت یعنــی کــودک نمی دانــد کــه هر 
جــا در ایــن فضــا وارد می شــود ردپــای آنهــا در 

دیتابیس های مختلف ذخیره می شود.
اســتاد دانشــگاه خبرگزاری فــارس اظهار کرد: 
ایــن موضوع اینترنــت کودک خیلی مهم اســت و 
باید در فراینــد قانونگذاری آن به این نکته توجه 

داشت تا اطالعات کودکان ذخیره نشود.
وی ادامــه داد: چــون ذخیره ســازی اطالعات 
بــدون اطــالع خانواده هــا غیرقانونــی  کــودکان 
است. ســرقت اطالعات و باجگیری ها نیز از جمله 
مواردی است که در فضای سایبری کنونی شاهد 

آن هستیم.
این اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره به اینکــه این 
دغدغه مدتی اســت که در کشور ما مطرح است 
و ما متاســفانه در همه این ســال ها نتوانســتیم 
حمایت مردم را در مــورد موضوع اینترنت ملی و 
شــبکه های داخلی جلب و حمایت آنها را داشــته 
باشــیم، گفت: در مورد اینترنــت کودکان هم این 

نگرانی هــا وجــود دارد و امیدواریــم بــا فرهنگ و 
بســتر ســازی که صورت می گیرد شــاهد 

مناســب  قانونــی  شــدن  پیــاده 
خانواده ها باشیم.

محبی افــزود: بحــث خانواده 
و سیســتم آموزشــی باید خیلی 

ســواد  همچنیــن  و  باشــد  مهــم 
اینکــه  بــا  کــه متاســفانه  رســانه ای 
کارهایی انجام شــده امــا اصال کافی 

نبوده است.
وی گفت: خانواده های ایرانی 

بایــد آگاهی هــای خــود را در حوزه 
اهمیــت صیانــت از حقــوق کــودکان 

افزایــش دهنــد تــا بــه تبــع آن 
متوجــه  آســیب  کمتریــن 

کودک شود.
بایــد  افــزود:  وی 

بــه جایــی برســیم کــه 

کــودکان و کاربران نــگاه انتقادی 
به فضای مجازی و رســانه ها 
تــا درصــد  باشــند  داشــته 

آسیب ها کاهش یابد.

تأثیر امواج تلفن همراه بر وزن انسان
تلفنی  مکالمه  از  پس  افراد  از  برخی  اشتهای  دانشمندان  تحقیقات  طبق  دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 

افزایش می یابد.
محققان دانشــگاه لوبک آلمان برای اینکه بفهمند آیا تشعشعات تلفن همراه باعث تحریک اشتها می شود 
یــا خیــر، مطالعــه ای را روی گروهی از افراد انجام دادند. محققان در مرحله اول دریافتند که اشــتهای این افراد 

پس از مکالمه تلفنی افزایش یافته و غذای بیشتری می خوردند.
محققــان این دانشــگاه براســاس آزمایش هایی که اثرات احتمالی امواج تلفن همــراه را روی مصرف غذا در 
موش ها و ســایر جوندگان انجام دادند، دریافتند وزن این جوندگان پس از دو ســاعت قرار گرفتن در معرض 

تشعشعات تلفن افزایش می یابد.
پس از این آزمایش در موش ها، محققان گروهی از مردان جوان سالم با وزن طبیعی را برای انجام این آزمایش روی انسان 
دعوت کرد. آن ها یک روز ساعت 6:30 صبح با این شرط که شکمشان خالی باشد و 12 ساعت قبل از آزمایش از تلفن همراه خود 

استفاده نکرده باشند، برای این آزمایش فراخوانده شدند.

 تست فعالیت مغز و رفتار غذایی
ابتدا فعالیت مغزی شــرکت کنندگان در آزمون اندازه گیری شــد و ســپس تلفن همراه در حال زنگ خوردن کنار سر آن ها قرار 

گرفت.
پس از 20 دقیقه، مجددا فعالیت مغزی افراد مورد بررســی قرار گرفت و در افرادی که تلفن همراهشــان روشــن بود، افزایش 

قابل توجه متابولیسم انرژی در مغز دیده شد. پس از آن صبحانه متنوعی برای شرکت کنندگان در آزمون سرو شد.
این روند دو روز دیگر تکرار شد، اما در طی یکی از سه آزمایش، تلفن همراه افراد خاموش بود و شرکت کنندگان از آن اطالعی 

نداشتند. محققان دقیقا آنچه را که شرکت کنندگان در آزمون خوردند و میزان غذای مصرفی را ثبت کردند.
روشــن بودن تلفن همراه، نتایج جالبی را به همراه داشــت. از هر 15 نفر 13 نفر بعد از شبیه سازی یک تماس تلفنی به مدت 
20 دقیقــه بیشــتر غذا خوردند و 22 تا 27 درصد کالری بیشــتری نســبت به زمانی که تلفن همراه خامــوش بود، دریافت کردند. 
کالری اضافی بیشــتر از کربوهیدرات ها بود. در واقع، این مطالعه شــواهدی ارائه کرد که نشان می دهد تلفن همراه می تواند بر 

متابولیســم انرژی در مغز، از جمله هیپوتاالموس که احساس گرسنگی و سیری را تنظیم می کند، تأثیر بگذارد.
البتــه محققــان خاطرنشــان کردند که ایــن مطالعه فقط روی مردان و در تعداد کمی از افراد انجام شــده اســت. آن ها قصد 
دارنــد در بررســی های بعدی ایــن مطالعه را روی زنان، افراد دارای اضافه وزن و افراد با وزن طبیعــی نیز انجام دهند تا ببینند آیا 

این نتیجه در آن ها نیز دیده می شود یا خیر.

راه اندازی 40 شهــــرک فناوری جدید 
در کشور تا 5 سال آینده

سپهرغرب، گروه کار و دانش: براساس گزارش ها، 40 شهرک فناوری جدید برای توسعه فعالیت شرکت های 
دانش بنیان ظرف پنج سال آینده ایجاد می شود.

براساس گزارش  ها، قرار است، قانون جهش تولید دانش بنیان بسیاری از ساختارهای اقتصادی را تغییر داده 
و امکانات بسیاری را در اختیار شرکت های دانش بنیان و خالق قرار دهد.

در همیــن راســتا معاونت علمــی و فناوری تمرکز جدی بر اجرایی ســازی »قانون جهش تولیــد دانش بنیان« 
دارد. قانونــی کــه تصویب شــده تا فعالیت شــرکت های دانش بنیان و خالق را تســهیل و تالش های زیســت بوم 
فناوری و نوآوری را ریل گذاری و هدفمند کند. این کار را هم در وهله اول با تغییر زیرساخت های فکری در حوزه 

اقتصادی و فرهنگی انجام می دهد.
آیین نامه های اجرایی آن هم توسط هیئت وزیران به همه دستگاه ها و نهاد های مرتبط ابالغ شده است تا همه ظرفیت های 
تخصصی، قانونی و سازوکار های اجرایی آن را به بهترین شکل به کار بگیرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم یکی از مخاطبان 
ایــن آیین نامه های اجرایی اســت کــه در زمینه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین در حــوزه صنعت، معدن و تجارت 

نقش آفرینی خواهد کرد.
توســعه فعالیت های دانش بنیان فعال حوزه صنعت، معدن و تجارت با ایجاد 40 شــهرک جدید فناوری ظرف 5 ســال آینده 

یکی از ماموریت هایی است که این قانون به عهده وزارت خانه مذکور گذاشته است. 
به این نهاد تکلیف شــده اســت که در چهارچوب قوانین و مقررات نســبت به ایجاد این مراکز از محل اعتبارات ملی و منابع 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران که مکان و حوزه فعالیت آن توســط این وزارتخانه تعیین می شــود اقدام 

کند.
توســعه 1 هزار واحد کارگاهی و مکان های تحقیق و توســعه برای شرکت های دانش بنیان واحد های تحقیق و توسعه کسب 
و کار های کوچک فناوری، با محوریت ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران از محل منابع در اختیار و در چهارچوب 

قوانین و مقررات اقدام کند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید دارد که »این قانون، مشکالت هشت ساله دانش بنیان ها را مرتفع 
خواهــد کــرد«. یکی از مشــکالت مهمی هم که این مجموعه ها در این چند ســال با آن دســت به گریبان بودنــد، تامین زمین و 
فضایی برای فعالیت است که بر اساس آیین نامه ابالغی؛ سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجاز شده است در 
چهارچوب قوانین و مقررات مبلغ تعدیل اقساط معوق مربوط به حقوق انتفاع زمین واحد های دانش بنیانی که تا پایان سال 

1401 به بهره برداری رسیده و فعال هستند را 50 درصد کاهش دهد.

119باکتری

اینترنت

سورنا ستاری

ساخت نخستین نمونه 
آزمایشگاه وبیوم انسانی در  میکر

مهم ترین موضوع در مورد اینترنت کودک، توجه به امنیت سایبری است

نتایج محققان



امام علی علیه السالم فرمودند:
ِه؛  ِه َيصِرْفُه في َغيِر َحّقِ َمن َيكَتِسْب مااًل ِمن َغيِر ِحّلِ

كند كه مالى را از راه ناروايش به دست آورد، آن را به ناروا خرج  كسى 
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گروه  سپهرغرب، 
همزمان  ساله  هر  اندیشه: 
در  صفر،  ماه  بیستم  با 
ساالر  و  سید  اربعین 
عاشقان  خیل  شهیدان 
حسینی خود را از هر سو به 
سمت دیار عاشقان، کربالی 
تجدید  خویش  امام  با  و  کشانده  معالی 
برای  را  خویش  آمادگی  و  می کنند  بیعت 
»حضور  می  دارند.  اعالم  خدا  راه  در  مبارزه 
با  دنیا  مختلف  نقاط  از  عظیم  جمعیت  این 
وجود تهدیدهای تروریستی، پدیده ای عظیم 
در  مبارزه  تفکر  گرفتن  اوج  نشان دهنده ی  و 
راه خدا و آمادگی عمومی و همگانی در این 

راه است.«)1(
عنــوان  بــه  مســئله ای  وقتــی  اســالم  در 
عالمت و شعار و پرچم دین قلمداد می شود، 
امــروزه  می شــود.  چنــدان  صــد  اهمیتــش 
اربعین نمادی اســت برای تبلیغ سیدالشــهدا 
)علیه الســالم( و تبلیــغ دیــن و فــداکاری و از 
خودگذشــتگی و »اساســا اهمیت اربعین در 
آن اســت که در این روز، با تدبیر الهی خاندان 
نهضــت  یــاد  پیامبر)صّلی اهلل علیه وآلــه(، 
حســینی برای همیشه جاودانه شد و این کار 

پایه گذاری گردید.«)2(
یــک  بــود؛  یــک جمــع متفّرقــی  »شــیعه 
جامعــه اى بود که در یک جــا و در یک مکان 
زندگــی نمیکــرد؛ در مدینه بودنــد، در کوفه 
بودنــد، در بصــره بودنــد، در اهــواز بودنــد، 
در قــم بودند، در خراســان بودند -اطراف و 
اکناف بالد- اّما یک روح در این کالبِد متفّرق 
و در ایــن اجــزای متشــتت در جریــان اســت؛ 
مثــل دانه هاى تســبیح، یک رشــته و یک نخ، 
همه ى اینها را به هم وصل میکرد. آن رشــته 
چــه بــود؟ رشــته ى اطاعــت و فرمان َبــرى از 
مرکزّیــت تشــّیع، از رهبرى عالی تشــّیع یعنی 
امــام؛ همه ى ایــن رشــته ها به آنجــا مّتصل 
اعضــا  همــه ى  بــه  کــه  بــود  قلبــی  میشــد؛ 
فرمــان میــداد؛ و بــه ایــن ترتیب، تشــّیع یک 
ســازمان و یــک تشــکیالت بــود. ممکن بود 
دو نفــر از حال هم خبر نداشــته باشــند، اّما 
بودند کســانی که از حال همه باخبر بودند. 
اطاعــت و فرمان َبــرى آنهــا به حســاب، فریاد 
زدنشــان از روى دســتور، سکوتشان برطبق 
نقشــه، همــه چیزشــان با حســاب. فقط یک 
عیبــی کار آنهــا داشــت و آن اینکــه همدیگــر 
را کمتــر میدیدند. اهل یک شــهر و شــیعیان 
یــک منطقــه، البّته یکدیگــر را میدیدنــد، اّما 
یــک کنگــره ى جهانی الزم بود براى شــیعیاِن 
روزگار ائّمــه )علیهم الّســالم(. ایــن کنگــره ى 
جهانی را معّین کردنــد، وقتش را هم معّین 
کردنــد؛ گفتنــد در ایــن موعِد معّیــن، در آن 
کنگره هرکس بتواند شــرکت کند. آن موعد، 
روز اربعیــن اســت؛ و جاى شــرکت، ســرزمین 
کربال است... ســرزمینی که خود آن سرزمین 
خاطره انگیز اســت؛ سرزمین خاطره ها است؛ 
عظیــم؛  خاطره هــاى  باشــکوه،  خاطره هــاى 
راه  کشته شــدگان  مــزار  شــهدا،  ســرزمین 

خدا.«)3(

 نماد شیعه
شــیخ طوســی در کتــاب شــریف مصبــاح 
المتهجــد نقــل می کند کــه از امام عســکرى 
کــه  اســت  روایــت  شــده  )علیه الّســالم( 
تاســت :  پنــج  مؤمــن  عالمــات  فرمودنــد: 
خوانــدن 51 رکعــت نمــاز در شــبانه روز، بــه 
راســت ،  دردســت  انگشــترى  کــردن  دســت 
برآمــدن پیشــانی از ســجده ، و بلند خواندن 
بســم اهلل الرحمن الرحیــم در نماز و خواندن 
زیــارت  اربعیــن. شــیخ ســپس متــن  زیــارت 
اربعیــن را با ســند بــه نقل از حضــرت صادق 
علــی  الســالم  اســت :  آورده  علیــه  الســالم 
خلیــل  علــی  الســالم  حبیبــه ،  و  اهلل  ولــی 
و  اهلل  صفــی  علــی  الســالم  نجیبــه ،  و  اهلل 
ابــن صفیــه ... ایــن مطلبــی اســت که شــیخ 
طوســی ، عالــم فرهیخته و معتبــر و معقول 
شــیعه در قرن پنجــم دربــاره اربعیــن آورده 
اســت . طبعــا بر اســاس اعتبارى کــه این روز 
میان  شــیعیان داشــته اســت ، از همان آغاز 
کــه تاریخــش معلــوم نیســت ، شــیعیان بــه 
حرمــت  آن ، زیــارت اربعیــن می خوانده انــد و 
اگــر می توانســته اند مانند جابر بــر مزار امام 
حســین )علیه السالم( گرد آمده و آن امام را 

زیارت می کردند.
توصیــه بــه پیــاده روی بــرای زیــارت امــام 
در  روایــات  تعــدد  و  )علیه الســالم(  حســین 
ایــن زمینــه آن قدر فــراوان بوده کــه آیت اهلل 
اصطهباناتــی کتابی در این خصوص به اســم 

»نورالعیــن فی الَمشــی الــی زیاره الحســین 
بــرای  دیــدگان  نــور  یعنــی  الســالم«  علیــه 
پیاده روی بســوی زیــارت سیدالشــهدا دارند 
روایــات  در  ایــن حرکــت  پــاداش  بــه ذکــر  و 

می پردازند.
بــوده و  ایــن میــان همــواره افــرادی  در 
هســتند کــه بــا از خودگذشــتگی راه زیــارت 
دیگران را هموار کرده، خود را از لقاء ظاهری 
به حــرم محبوب محــروم کــرده و خدمت به 
زائریــن و راهیــان در ایــن مســیر را انتخــاب 
می نماینــد. تفاوتــی هم نمی کنــد، گروهی با 
انفــاق و بــذل از امــوال - هرچند به حســب 
ظاهــر ناچیــز-، طائفــه ای بــا بــذل از وقت و 
آبرو، بخشــی با خرج کــردن از خود در این راه 
قدم برداشــته اند. و مگر می شــود در آستان 
مقــدس اهل بیــت )علیهم الســالم( خدمتــی 

کرد و دیده نشد!!
یــک  کــه  می کــرد  نقــل  علمــا  از   یکــی 
خمینــی  امــام  اتفــاق  بــه  تابســتان  ســال 
از  تــن  چنــد  و  )رضوان اهلل تعالی علیــه( 
روحانیان به مشهد     مشرف شدیم، در مشهد 
برنامه مــان چنین بود کــه بعد از ظهرها پس 
از کمی اســتراحت، به     طور دســته جمعی به 
حــرم می رفتیــم و بعــد از زیارت و نمــاز و دعا 
به خانه برمی گشــتیم. ما     می دیدیم که امام 
دعــا را خیلــی مختصر می خواندنــد و تنها به 
منزل برمی گشتند و ایوان     منزل را آب و جارو 
می کردنــد، فرش پهــن می کردند، ســماور را 
روشــن می کردند و چایی را     آماده می کردند، 
و وقتی ما از حرم برمی گشــتیم برایمان چای 
می ریختند. یک روز من از     ایشان سؤال کردم 
این چه کاری است که شما می کنید؟ حضرت 
امام فرمودند:   من ثواب     این کار را کمتر از آن 

زیارت و دعا نمی دانم.)4(
طلب مغفرت امام صادق )علیه السالم(

)علیه الّســالم(  صــادق  امــام  حضــرت  از 
منقــول اســت کــه بــرای زائــران قبــر حضرت 
حســین )علیه الســالم( و کســانی کــه در این 
مســیر خــود را بــه زحمــت انداختــه و احیانا! 
متحمــل هزینه شــده، خدمت گــذاری زائران 
کــرده و از امــوال خویــش انفــاق کرده انــد، 
می فرماینــد:... و  نمــوده  اســتغفار  طلــب 
خوانــی وِلــُزّواِر َقبِر أبــی َعبِد اهلِل  اغِفــر لی وِلِ
ذیَن أنَفقوا أمواَلُهم،  الُحَسیِن علیه السالم، اّلَ
نا، وَرجاًء ِلما  وأشــَخصوا أبداَنُهم َرغَبًة فــی ِبّرِ

ِعنَدَک فی ِصَلِتنا.)5(
قبــر  زائریــن  و  بــرادران  و  مــن  خدایــا... 
پدرم حســین علیه الّســالم را بیامرز، آنان که 
اموالشــان را انفاق کرده و بدن هایشان را به 
سختی انداخته، به خاطر اشتیاق در نیکی به 
مــا و امید بــه پاداش  هایی که در دوســتی و 

پیوند با ما نزد توست.
در نــگاه کلــی خدمت گــزاری بــه بنــدگان 
دیــن  به ویــژه  الهــی،  ادیــان  زیربنــای  خــدا 
مبین اســالم اســت. اصوًال بــدون همیاری و 
همکاری، بســیاری از اهداف اجتماعی ادیان 
الهــی به ســرانجام نخواهــد رســید. از این رو 
ادیــان تــالش نمــوده کــه روحیــه خدمت به 
خلــق در جامعه رواج یابــد و در ازای آن نوید 

پاداش های عظیمی داده شده است.
)صّلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم  پیامبــر 
می فرماینــد: دو خصلــت اســت کــه باالتــر از 
آنهــا هیچ نیکی وجــود ندارد: ایمــان به خدا 
و ســودبخش بــودن بــراى بنــدگان خــدا و 
دو خصلت اســت کــه باالتر از آنهــا هیچ بدى 
وجود ندارد: شرک به خدا و زیان رساندن به 
بندگان خــدا. )6( همچنین ائمه معصومین 
علیهم الســالم خدمت به خلق را همســان با 

مجاهد فی سبیل اهلل دانسته: اّنَ الُمسلَم 
ِاذا جاَء َاُخوُه الُمســلُم َفقــاَم َمَعُه فی 

حاَجــٍة کاَن َکالُمجاِهــِد فی َســبیِل 
؛ مســلمانی کــه به  َوَجــلَّ اهلِل عّزَ

دیــدار برادر مســلمانش  رود 
و برای بــرآوردن حاجتش 

پــی  در  و  برخیــزد 
بــرآوردن حاجــت وی 
تالش کند، همچون 
راه  در  مجاهــد 

خداوند است.)7(
نه تنهــا ائمه هدی 

که علمای بزرگ و رهبران 
دینــی هــم لســانا و عمــال خود 

پیشــگام ایــن مســاله بــوده چنانچــه 
در  )رحمة اهلل علیــه(  خمینــی  امــام  حضــرت 
وصیــت نامه اخالقی و عرفانــی مهمی که به 
فرزنــد بزرگوارشــان مرحوم حاج ســید احمد 
می فرماینــد:  بــاره  ایــن  در  نوشــته اند،  آقــا 
»پســرم! ما که عاجز از شــکر او و نعمت های 

بی منتهای اوییم، پــس چه بهتر که از خدمت 
به بندگان او غفلت نکنیم که خدمت به آنان، 
خدمت به حق اســت؛ چه که همه از اویند.« 
همچنین رهبــر معظم انقــالب خدمت گزاری 
بــه خالئق را مایه مباهات خویش دانســته و 
می فرماینــد »حقیقتا خدمتــگار مردم بودن، 
افتخــار اســت؛...بزرگان اهــل معرفــت مــا به 
شــاگردان خــود، بــه دســت پروردگان خــود 
همیشه ســفارش می کردند که در کنار ذکر و 
عبادت و خشــوع و توســل و تذکــر، به مردم 
خدمت کنند؛ گاهی این را ترجیح می دادند بر 
عبادات فردى؛ این مقِرب الی اهلل است. «)8(

از  نشانی  اربعین،  زوار  به  خدمت   
تقوای قلوب

یکــی از بهتریــن عرصه هــای خدمت گزاری 
بــه بندگان خــدا، و بلکه خدمــت برتر و باالتر، 
خدمت به مهمانان پــروردگار و زائران اماکن 
شــریفی اســت کــه خداونــد جایــگاه آنهــا را 
رفیــع گردانیــده اســت)9( و بــه عنــوان نماد 
و شــعائراهلل)10( مطــرح گردیده انــد. چرا که 
طبق نصوص قرآن، تعظیم و حرکت در جهت 
بزرگداشــت شعائر الهی امرى مهم و مطلوب 
تلقــی گردیــده کــه از دلهاى با تقــوا برخواهد 
آمــد.)11( با کمــی تأمل درمی یابیــم که وقتی 
خدمــت بــه بنــدگان خــدا آن چنان کــه گفته 
شد اهمیت داشــته و در پیشگاه الهی عظیم 
بحســاب می آیــد، خدمــت به بندگانــی که در 
مســیر احیــای شــعائر الهــی قــدم می گذارند 
بــه طریــق اولی ارزش بیشــتری داشــته و نزد 
رسول خدا )صّلی اهلل علیه وآله( اجر آن بیشتر 
خواهد بود و در زمانه ما بی تردید خادمان و 
خدمت گــزاران به زائران اربعین امام حســین 
)علیه الّســالم( در شــمار ایــن تکریم کنندگان 
قــرار خواهند گرفت و این نشــانه ای اســت از 

تقوای قلوب.

 برطرف شدن گرفتاری ها
امــام  زائــران  و  مســافران  خدمت گــزاران 
حســین )علیه الّسالم( عالوه بر آنکه در شمار 
آن  از  بــوده،  الهــی  شــعائر  تکریم کننــدگان 
جهــت کــه بــه مســافران در راه خدا نیــز یاری 
می رسانند مشــمول وعده ی رســول ختمی 
)صّلی اهلل علیه وآلــه( نیــز قــرار خواهند گرفت 
َج اهلُل  که فرمود: َمْن َأَعاَن ُمْؤِمنا ُمَســاِفرًا َفّرَ
َعْنــُه َثالثا َو َســْبِعیَن ُکْرَبــًة؛ هرکس به مؤمن 
مســافری کمک کند، خداوند ٧٣ گرفتاری او 

را برطرف می سازد.
خدمت به مســافران تا جایی اهمیت دارد 
که در ســیره خــود اهل بیت )علیهم الســالم( 
نیــز این جریان به چشــم می خورد. در روایتی 
از امام صادق )علیه الّسالم( داریم که حضرت 

بــا  )علیه الّســالم(  ســجاد  امــام 
کاروانی به ســفر حــج می رفت 

کــه او را نشناســند و بــا آنــان 
شــرط می کرد که بــه عنوان 

خــادم آنان بــا آنهــا همراه 
کــه  کارهایــی  و  گــردد 
آنــان  بــرای  می توانــد، 
انجــام دهــد. یــک بــار بــا 
عده ای سفر رفت. یک نفر 
از آنان حضرت را شناخت 

و فوری نزد کاروانیان 
رفــت و گفت: »آیا 

را  مــرد  ایــن 

می شناســید؟« گفتنــد: »نــه«. گفــت: »این 
علیهماالســالم  الحســین  علی بــن  شــخص 
اســت«. بــا شــتاب نــزد امــام )علیه الّســالم( 
رفتند و دســت و پایش را بوسیدند و گفتند: 
ای فرزنــد پیامبــر می خواهــی که مــا به آتش 
جهنم گرفتار شــویم؟ اگر در گفتــار و رفتار ما 
نســبت به شما بی ادبی سر می زد تا آخر عمر 
بیچــاره می شــدیم؛ چــه باعث شــد که شــما 

خود را معرفی نکنید؟
ی ُکْنُت َساَفْرُت  حضرت در پاسخ فرمود: ِإّنِ
ًة َمــَع َقــْوٍم َیْعِرُفوَنِنی َفَأْعَطْونی ِبَرُســوِل  َمــّرَ
اهلِل َمــا ال َأْســَتِحّقُ َفَأَخــاُف َأْن ُتْعُطونی ِمْثَل 
َذِلــَک. یک بــار در ســفری بــا مردمــی کــه مــرا 
می شــناختند بــه مســافرت رفتم. ولــی آنان 
)صّلی اهلل علیه وآلــه(  خــدا  رســول  به خاطــر 
چنــان با من رفتار کردند که خود را مســتحق 
آن نمی دیدم. ترســیدم شــما هــم آن گونه با 
مــن رفتــار کنید. لــذا از آن پس دوســت دارم 

ناشناس به مسافرت بروم.

 شهادت در رکاب سیدالشهدا
ســخن از کرامــت اهل بیــت گفتــن زیره به 
از اقیانوســی  بــردن اســت و قطــره  کرمــان 
نوشــیدن، امامــان شــیعه آن قــدر کریمانــه 
برخــورد کرده انــد که دادن جرعــه آبی هم در 
وســعت نگاه آنان گم نخواهد شد و پاداشی 
عظیم بســان شــهادت در رکاب سیدالشهدا 

)علیه الّسالم( را برای آن سامان داده اند.
مدائنــی نقــل می کنــد کــه امــام معصوم 
فرمــود: َمــْن َســَقی َیــْوَم َعاُشــوَراَء ِعْنــَد َقْبِر 
اْلُحَســْیِن علیه السالم َکاَن َکَمْن َسَقی َعْسَکَر 

اْلُحَسْیِن ع َو َشِهَد َمَعُه.)12(
کســی کــه روز عاشــوراء نــزد قبــر مطّهــر 
امام حســین علیه الّســالم کســی را آب دهد 
مانند کســی است که لشــکریان امام حسین 
رکاب حضــرت  و در  آب داده  را  علیه الّســالم 

شهید شده باشد.

 بهره مندی از خدمتگزاران بهشتی
در ایــن دیــار فانــی بــه هــر مقــدار کــه به 
در  کنیــم،  خدمــت  مســلمانان  از  جمعیتــی 
قیامــت که همــه محتاج محشــور می گردیم 
خادمانی ابدی هستند که جزای این خدمت 
دنیوی بحســاب می آیند و چه معامله ای برتر 

از این!!
اَلُم َیُقوُل  َسِمْعُت َأِمیَر َاْلُمْؤِمِنیَن َعَلْیِه َالّسَ
َما  ــی َاهلُل َعَلْیــهِ َو آِلــِه: َأّیُ َقــاَل َرُســوُل َاهلِل َصّلَ
ُمْســِلٍم َخَدَم َقْوما ِمَن َاْلُمْســِلِمیَن ِإاّلَ َأْعَطاُه 

ِة)13( اما ِفی َاْلَجّنَ َاهلُل ِمْثَل َعَدِدِهْم ُخّدَ
شــنیدم امیر المؤمنین)علیه الّســالم( که 
می فرمــود: رســول خدا)صّلی اهلل علیه وآلــه( 

فرموده است: هر مسلمانی که از جماعتی از 
مسلمین خدمتگزارى کند، خداوند به تعداد 

آنها در بهشت به او خدمت گزار دهد.

 ورود به بهشت
میزان این خدمت گزاری هم با مقیاس های 
بشــری و دنیایی سنجیده نخواهد شد تا این 
مقــدار که خدمت به بنــدگان خدا و باالخص 
زائرین در لسان روایات آن چنان اهمیت دارد 
که حتی برداشــتن شاخه ی خاری از میانه راه 
آنها مخفی نمانده و جزای آن ورود به بهشت 

است.
ی َاهلُل َعَلْیِه َو آِلِه: َدَخَل  َقاَل َرُسوُل َاهلِل َصّلَ
َة ِبُغْصٍن ِمْن َشــْوٍک َکاَن َعَلی َطِریِق  َعْبٌد َاْلَجّنَ
َاْلُمْسِلِمیَن َفَأَماَطُه َعْنُه؛)14( بنده اى بهشتی 
گردید بخاطر برداشتن شاخۀ خارى از سر راه 

مسلمانان.

 هر درهم، هزار درهم
در روایتــی ثــواب انفــاق هــر درهــم در راه 
زیارت قبر حســین بن علی )علیه الّســالم( برابر 
با هزار درهم قلمداد شــده اســت. هشام بن 
ســالم نقل می کند کــه مردى محضــر مبارک 
امــام صــادق علیه الّســالم مشــرف شــد و به 
آن جنــاب عــرض کــرد: اى پســر رســول خدا! 
آیا پدر بزرگوار شــما زیارت می شــود؟ حضرت 
فرمودنــد: بلــه و عــالوه بــر آن نــزد آن جناب 
نماز نیز خوانده شــود ولی باید توجه داشت 
که نماز را پشــت قبــر بخوانند و بــر آن مقّدم 
نشــوند.... عــرض کرد: کســی که در راه ســفر 
متحّمــل هزینــه شــده و در نــزد قبــر مطّهــر 
انفــاق نموده و از اموالش خــرج کند چه اجر 
و ثوابــی دارد؟ حضــرت فرمودنــد: در مقابل 
هر درهمــی که انفاق و خرج کرده هزار درهم 

برایش منظور می شود. )15(

 هر درهم، ده هزار درهم
پســر سنان-یکی از راویان حدیث شیعه- 
خدمــت امام صادق )علیه الّســالم( شــرفیاب 
شــده ســؤال می کند: ُجِعْلُت ِفــَداَک ِإّنَ َأَباَک 
َکاَن َیُقــوُل ِفــی َاْلَحّجِ ُیْحَســُب َلُه ِبــُکّلِ ِدْرَهٍم 
َأْنَفَقــُه َأْلُف ِدْرَهٍم َفَما ِلَمْن ُیْنِفُق ِفی َاْلَمِســیِر 
اَلُم. فدایت شوم  ِإَلی َأِبیَک َاْلُحَسْیِن َعَلْیِه َالّسَ
پدر بزرگوارتان راجع بــه حّج  می فرمودند: در 
مقابــل هر درهمی که شــخص انفاق می کند 
هزار درهم منظور می شود. اکنون بفرمائید: 
چه اجر و ثوابی اســت براى کســی که در سفر 
زیــارت پدرتــان حضــرت امــام حســین علیــه 
الّســالم انفــاق نماید؟ حضرتشــان در پاســخ 
ْرَهِم  می فرمایند: َیا ِاْبَن ِســَناٍن ُیْحَسُب َلُه ِبالّدِ
ی َعّدَ َعَشَرًة  َأْلٌف َو َأْلٌف َحّتَ

َرَجاِت ِمْثُلَهــا َو ِرَضا َاهلِل َخْیٌر  َو ُیْرَفــُع َلُه ِمَن َالّدَ
ی َاهلُل َعَلْیِه َو آِلِه َو ُدَعاُء  ٍد َصّلَ َلُه َو ُدَعاُء ُمَحّمَ
ِة َخْیٌر َلُه. اى پسر سنان  ِئّمَ َأِمیِر َاْلُمْؤِمِنیَن َو َاْلَ
در مقابــل هر درهمی که شــخص انفاق کند 
هــزار و هــزار... و همیــن طــور شــمردند تا به 
ده هــزار رســید، منظور می گــردد و به همین 
مقــدار درجــه اش را بــاال می برنــد و رضایت و 
خشــنودى حــق تعالــی از وى و دعاء حضرت 
محّمد )صّلی اهلل علیه وآله( و امیرالمؤمنین و 
حضرات ائمه )علیهم الّســالم( بــراى او بهتر از 

آن می باشد.)16(
بــه راســتی کــدام معاملــه دنیــوی اســت 
کــه ده هــزار برابــر ســود داشــته باشــد و ده 
هــزار مرتبه درجــه اخروی انســان را باال برد و 
رضایت و خرسندی پروردگار عالمیان و دعای 
مســتجاب پیامبر خوبی ها، مولی الموحدین 
و اهل بیت )علیهم الســالم( را در پیش داشته 

باشد؟! و در آخر:
گر بود عمر به میخانه روم بار دگر

به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر)17(
پانوشت:

1( دیــدار جمعــی از مســئوالن و فعــاالن 
فرهنگی اســتانهای آذربایجان شــرقی و قم با 

رهبر انقالب 22/08/1396
2( بیانــات در دیــدار اقشــار مختلف مردم 

29/06/1368
3( گزیــده ای از بیانــات در مســجد امــام 

حسن مجتبی )علیه السالم( 24/12/1352
4( حجت االسالم والمسلمین سید حمید 
روحانی؛ در رثای نور؛ )24 تیر 1368(، ص 13

5( الکافی، ج 4 ص 582، ح 11
6( َخصَلتــان َلیَس َفْوَقُهما ِمَن الِبّرِ َشــیٌء 
فــُع ِلعبــاِد اهلل و َخصَلتان  االیمــاُن ِبــاهلِل والّنَ
ــرُک باهلِل  ــّرِ شــیٌء الّشِ َلیــَس َفوَقُهما ِمَن الّشَ
ــّرُ ِلعبــاِد اهلل. )تحــف العقــول عــن آل  والّضَ

الرسول علیهم السالم، ج 1، ص 35(
7( المؤمن، ج 1، ص 56

8( بیانات در اجتماع نخبگان و مسئوالن 
استان خراسان شمالی  25/ 07/ 1391

ُ َأْن ُتْرَفَع َو ُیْذَکَر ِفیَها  9( ِفی ُبُیوٍت َأِذَن اهلَلّ
ُح َلُه ِفیها ِباْلُغُدِوّ َو اْلصاِل )سوره  اْســُمُه ُیَسِبّ

مبارکه نور، آیه 36(
و  نشــانه ها  معنــای  بــه  شــعائراهلل   )10
عالمت های خداوند است و در آیات متعددی 
از قــرآن بیــان گردیــده اســت. همــه احکام و 
دســتورهاى خــداى متعــال؛ عبادتهایــی کــه 
آشــکارا و به صــورت جمعی برگزار می  شــود، 
مانند حــج؛ نمازهای جماعــت، زیارت اربعین 
و... میتواند در شــمار شــعائر اهلل به حساب 

آید.
11( سوره مبارکه حج، آیه 32

12( کامل الزیارات، ج1، ص192
13( الکافی، ج 2، ص 207
14( الخصال، ج 1، ص 32

 ،1 جلــد  الزیــارات،  کامــل   )15
صفحــه 128؛ »َعــْن ِهَشــاِم ْبــِن َســاِلٍم 
ــاَلُم: ِإّنَ َرُجًال َأَتاُه  َعْن َأِبــی َعْبِد َاهلِل َعَلْیــهِ َالّسَ
َفَقاَل َلُه َیا ِاْبَن َرُسوِل َاهلِل َهْل ُیَزاُر َواِلُدَک َقاَل 
ی َخْلَفُه َو اَل  ی ِعْنــَدُه َو ُیَصّلَ َفَقــاَل َنَعــْم َو ُیَصّلَ
ُة ِإْن  ُم َعَلْیِه َقاَل َفَما ِلَمــْن َأَتاُه َقاَل َاْلَجّنَ ُیَتَقــّدَ
َکاَن َیْأَتّمُ ِبِه َقاَل َفَما ِلَمْن َتَرَکُه َرْغَبًة َعْنُه َقاَل 
َاْلَحْسَرُة َیْوَم َاْلَحْسَرِة َقاَل َفَما ِلَمْن َأَقاَم ِعْنَدُه 
َقــاَل ُکّلُ َیْوٍم ِبَأْلِف َشــْهٍر َقاَل َفَما ِلْلُمْنِفِق ِفی 
ْرَهُم ِبَأْلِف  ُخُروِجِه ِإَلْیِه َو َاْلُمْنِفِق ِعْنَدُه َقاَل َالّدِ

ِدْرَهٍم َو َذَکَر َاْلَحِدیَث ِبُطوِلِه«
16( کامل الزیارات، ج 1، ص 128

17( غزلیات حافظ

)علیه السالم( الحسین  اباعبداهلل  زائران  به  خدمت  عظیم  ثواب 

اربعین


