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تخریب تمدن
با انتشار تصاویر تخریب آثار باستانی توسط داعش

بمناسبن روز جهانی زن

برابری برای زنان

جزئیات خانه های 
تخفیف دار در انگلیس
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حال  در  ها  داعشی  پتک  زیر  بشری  ساله  چندهزار  میراث 
ها  تروریست  از  شده  منتشر  تازه  است.تصاویر  نابودی 
دار  غصه  را  ای  بیننده  هر  اما  ندارد  خون  رنگ  هرچند 
پتک  با  ها  تروریست  می دهد  نشان  که  می کند.تصاویری 
اند و  ابزار تخریب به موزه موصل حمله ور شده  و دیگر 
ها  داعشی  هستند.  باستانی  تندیس های  شکستن  حال  در 
یادبود  بنای  در  را  دیگری  باستانی  مجسمه های  همچنین 
“دروازه نرگال” در استان نینوا تخریب کرده است. در پی 
خواستار  یونسکو  سازمان  ویدئویی،  تصاویر  این  انتشار 
درباره  تا  است  شده  امنیت  شورای  اضطراری  نشست 

حفاظت از میراث فرهنگی عراق بحث شود.
آن  در  که  کرده  منتشر  را  جدیدی  ویدئوی  داعش  گروه 
قدمت  که  را  موصل  موزه  باستانی  آثار  گروه  این  اعضای 
برخی از آنها به 800 سال پیش از میالد برمی گردد تخریب 
می کنند. این اقدام با واکنش جهانی مواجه شده و یونسکو 
برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت را خواستار شده 
به  داعش  اعضای  این ویدئو  در  الجزیره،  است.به گزارش 
تصویر کشیده شده اند که با استفاده از پتک، دریل و چکش 
موصل  موزه  ارزشمند  باستانی  آثار  و  مجسمه ها  جان  به 
افتاده اند و ده ها مجسمه و قطعه باستانی را از بین می برند.
یکی از اعضای داعش این اقدام وحشیانه و به دور از تمدن 
به  متعلق  بت ها  “این  می گوید:  و  می کند  توجیه  را  گروه 
اقوامی در سالیان گذشته است که خداوند را نمی پرستیدند. 
بین النهرین  در  موجود  اقوام  دیگر  و  اکدی ها  و  آشوری ها 

مختلف  خدایان  دیگر  و  جنگ  کار،  و  کشت  باران،  خدای 
داشتند و به وسیله آنها به خدا شرک می ورزیدند.”در این 
فیلم ویدئویی اعضای داعش مجسمه های ارزشمند باستانی 
پایین پرتاب می کنند و قطعه های  از باالی ساختمان به  را 
ارزشمند تاریخی را با پتک و دریل از بین می برد. در پای 
به  آثار  به  مربوط  نوشته های  ارزشمند  مجسمه های  این 
به  مجسمه ها  از  برخی  تاریخ  آنها  در  که  می خورد  چشم 
با  داعش  اقدام  برمی گردد.این  میالد  از  پیش  هشتم  قرن 
باستانی  آثار  مسوول  نهادهای  و  کارشناسان  واکنش های 
برگزاری  یونسکو  و  شده  مواجه  بشر  فرهنگی  میراث  و 
است. شده  خواستار  را  امنیت  شورای  فوق العاده  نشست 
رئیس پارلمان عراق نیز اعالم کرد که داعش با از بین بردن 
آثار باستانی موزه موصل در واقع گور خود را کنده است.

تراژدی فرهنگی
مدیر کل یونسکو ایرینا بوکووا در بیانیه ای گفت: این حمله 
فراتر از یک تراژدی فرهنگی است. این همچنین یک مسئله 
امنیتی است چرا که به فرقه گرایی، افراط گرایی خشونت 
افزود: به همین  آمیز و مناقشه در عراق دامن می زند.وی 
دلیل است که من فورا از رییس شورای امنیت خواستم یک 
باستانی  میراث  از  محافظت  مورد  در  اضطراری  اجالس 
عراق به عنوان عنصری الینفک از امنیت کشور برگزار کند.

باستان شناسان و کارشناسان میراث باستانی، ...
ادامه صفحه 3
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هفته ای که گذشت 
تخریب تمدن توسط داعش

هنر  که  داده  نشان  تاکنون  که  داعش  تروریستی  گروه 
گرفتن جان انسان ها به کثیف ترین شکل های ممکن را تا 
چه حد بلد است اخیرا ویدئوی جدیدی را پخش کرده که 
در آن شبه نظامیان طرفدار این گروه در موصل با توجیه 
مردم  تمدنی  نمادهای  و  مجسمه ها  جان  به  بت شکنی! 
به  دست  چکش  و  پتک  با  و  افتاده  نینوا  موزه  در  عراق 
تخریب آنها می زدند. در پی انتشار این تصاویر ویدئویی، 
شورای  اضطراری  نشست  خواستار  یونسکو  سازمان 
فرهنگی  میراث  از  حفاظت  درباره  تا  است  شده  امنیت 

عراق بحث شود.

لغو زنجیره ای کنسرت ها
شامل  تنها  موسیقی  کنسرت های  لغو  دنباله دار  داستان 
سنتی  موسیقی  دامن  بلکه  نمی شود  پاپ  موسیقی  حال 
را هم گرفته و آن را هم بی نصیب نگذاشته است. پس از 
آنکه کنسرت موسیقی علیرضا قربانی با حکم دادستانی 
در  ارشاد  لغو شد، وزیر  استان خراسان رضوی  چناران 
واکنش به این لغو مجوز ضمن تاکید بر اینکه مالحظات 
مذهبی را در برنامه های فرهنگی مدنظر دارد گفت که این 
ادامه پس  در  نیست.  ما  تایید  برخورد اصال مورد  شیوه 
از لغو کنسرت مشهد ، کنسرت قربانی در دانشگاه شهید 

بهشتی هم لغو شد.

مرخصی یک هفته ای رحیمی
زندانی شدن رحیمی  از  زیادی  زمان  آنکه مدت  با وجود 
نگذشته است اما او برای مدت یک هفته به مرخصی آمد 
تا به خاطر بیماری العالج همسرش در بیمارستان کنار او 
باشد. معاون اول احمدی نژاد که از نظر معاون فرهنگی 
 26 می شود،  محسوب  متخلف  خودی  یک  قضاییه  قوه 
بهمن ماه با حکم دادستانی برای اجرای حکم محکومیت 
علت  درباره  اژه ای  محسنی  رفت.  اوین  به  اش  ساله   5
این  به  ایشان  همسر  پزشک  که  گفت  رحیمی  مرخصی 
نتیجه رسیده بود که اگر بیمار همسر خود را ببیند، حالش 

بهتر می شود.

مسافران ژنو و واشنگتن
وقتی که جان کری وزیر خارجه آمریکا بار چمدان هایش 

ژنو  در  ایرانی اش  همتای  با  مذاکره  برای  تا  می بست  را 
رژیم  نخست وزیر  نتانیاهو  بنیامین  شود،  سفر  راهی 
سخنرانی  تا  بود  واشنگتن  راه  در  هم  صهیونیستی 
در  را  ایران  هسته ای  برنامه  علیه  خود  جنجال برانگیز 

کنگره آمریکا برگزار کند. 

ترور مخالف پوتین
که  نداد  کفاف  عمرش  آنقدر  پوتین  سرسخت  مخالف 
روز یکشنبه در راهپیمایی علیه جنگ روسیه در اوکراین 
آنا  با  شرکت کند. بوریس نمتسوف که در حال قدم زدن 
نزدیکی  در  جمعه  روز  بود،  اوکراینی  مدل  یک  دوریکایا 
گرفت.  قرار  گلوله  شلیک  هدف  بار  چندین  کرملین 
سوچی  المپیک  در  پوتین  فساد  از  پیش  چندی  نمتسوف 
آماده کردن پرونده ای در مورد  پرده برداشت و در حال 
اوکراین بود. رئیس جمهوری روسیه، بالفاصله این حمله 
را محکوم کرد و قول داد که با عامالن آن به شدت برخورد 

خواهد کرد.

افزایش فعالیت دیپلماتیک ریاض
پیشبرد  برای  عربستان  جدید  پادشاه  می رسد  نظر  به 
برنامه هایی  ریاض  محوریت  با  منطقه ای  سیاست های 
در سر دارد. از آن جهت که طی یک ماه گذشته تاکنون، 
هیات های  متعدد  وآمدهای  رفت  صحنه  عربستان 
در  تحوالتی  و  تغییر  می دهد  نشان  که  بوده  دیپلماتیک 
وقوع  حال  در  منطقه  کشورهای  با  کشور  این  روابط 
دیپلماتیک  فعالیت های  این  تحلیلگران  برخی  است. 
کردن  هماهنگ  برای  عربستان  تالش  چارچوب  در  را 
درباره  منطقه  و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  موضع 

موضوعات سیاسی دانسته اند.

افزایش روابط تهران- صنعا
رفت و آمد های تهران و صنعا در شرایطی افزایش یافته 
ادامه  همچنان  یمن  سیاسی  گروه های  میان  اختالف  که 
خطوط  راه اندازی  آغاز  از  ایرانی  آگاه  مقام  یک  دارد. 
گفته  و  داده  خبر  صنعا  و  تهران  بین  مستقیم  پروازی 
دارویی  کمک های  محموله  حامل  ایرانی  هواپیمای  اولین 
یکشنبه  روز  حال  همین  در  است.  کرده  پرواز  یمن  به 
در  که  یمن  جمهوری  مقامات  از  تن   ۱5 از  متشکل  هیاتی 

سطح معاونان وزرای این کشور هستند با یک هواپیمای 
اختصاصی به منظور رایزنی های دیپلماتیک وارد تهران 

شدند.

لغو انحصار واردات خودرو
بود  شده  گرفته  تصمیم  این  از  پیش  که  خودرو  واردات 
مصوبه  با  باشد  رسمی  نمایندگی های  انحصار  در  تنها 
واردات  بهمن ماه،   30 از  تا  شد  لغو  صنعت  وزارت  جدید 
خودرو از انحصار خارج شده و افراد متفرقه هم بتوانند 
واردکنندگان  که  شرطی  به  البته  باشند.  داشته  واردات 
متفرقه یا مستقال خدمات پس از فروش را ارائه دهند یا با 
امضای توافق نامه با نماینده رسمی، خدمات ارائه دهند. 
برخی خبرها ازثبت سفارش واردات نزدیک به 360 هزار 
حکایت  گذشته  نیم  ماه  و  یک  عرض  در  خودرو  دستگاه 

می کند.

ادامه روند انتظاری دالر
امیدوارکننده  خبرهای  انتشار  و  هسته ای  مذاکرات  ادامه 
این  دالر  قیمت  تا  شده  توافق موجب  به  دستیابی  درباره 
روزها روند نسبتا آرامی را طی کند. هفته گذشته با پایان 
آمریکایی  وهمتای  ظریف  میان  مذاکرات  از  دیگری  دور 
دالر  بازار  بر  مذاکرات  از  متناقض  خبرهای  برخی  اش، 
تاثیر گذاشت و قیمت دالر را تا3445 تومان باال برد. اما با 
مشخص شدن ادامه گفت وگوها در هفته جاری، دالر روند 
بازگشت.  انتظاری  فضای  به  و  گرفت  خود  به  کاهشی 

هردالر روز سه شنبه حدود 3405 تومان معامله شد.

ابهام در بورس
شاخص بورس اوراق بهادار در حالی در کانال 63 هزار 
نیز  هسته ای  مثبت  نسبتا  اخبار  که  می زند  درجا  واحدی 
نتوانسته محرک های الزم را برای تغییر رفتار خریداران 
ایجاد کند. اگرچه روز دوشنبه شاخص ۹4 واحد تقویت 
ادامه  شرایطی  در  بازار  نزولی  روند  همه  این  با  اما  شد 
و  بازار  در  فراوان  ابهام  تحلیلگران،  عقیده  به  که  یافته 
و  خارجی  عوامل  برخی  بر  سهامداران  و  فعاالن  تمرکز 
و  است  موجود  پتانسیل های  از  بیشتر  مراتب  به  روانی 
هنوز ذهن بسیاری از سهامداران درگیر مباحث هسته ای 

و نتیجه مذاکرات است.

تکریت در آستانه آزادی
آزادی  بوی  بیاید  میان  به  که  سلیمانی  قاسم  حاج  پای 
به  نوبت  بار  این  می رسد.  مشام  به  هم  عراق  شهرهای 
مردمی  نیروهای  و  ارتش  نظامیان  است.  رسیده  تکریت 
عراق روز دوشنبه از آسمان و زمین مواضع تروریست ها 
قرار  خود  حمالت  آماج  صدام(را  )زادگاه  تکریت  در 
دادند و در ساعات اولیه آغاز حمالت،50 درصد این شهر 
که،  است  حالی  در  این  شد.  آزاد  تروریست ها  اشغال  از 
از  متشکل  که  داعش«  ضد  »ائتالف  به  موسوم  نیروهای 

آمریکا و متحدان آن است در این عملیات شرکت ندارند.

آب دریاچه ارومیه نیم متر باال آمد 
یافت.  افزایش  متر  سانتی   4۹ ارومیه  دریاچه  آبی  تراز 
آب  شرکت  آبی  منابع  پایه  مطالعات  مدیر  نوشت:  فرارو 
پایش ها  آخرین  طبق  گفت:  غربی  آذربایجان  ای  منطقه 
تراز آبی دریاچه ارومیه به ۱ هزار و 270 متر و 64 سانتی 
متر از سطح آب های آزاد جهان رسیده است که این  میزان 
4۹ سانتی متر نسبت به ابتدای سال آبی جاری )اول مهر( 

افزایش دارد.

برادر عبدالمالک ریگی دستگیر شده است
شنیده شد که برادر عبدالمالک ریگی در عملیاتی دستگیر 
شده است. فرارو نوشت: معاون امنیتی و انتظامی وزیر 
کشور با بیان این که مقامات پاکستانی هویت و چگونگی 
دستگیری دو تروریست در منطقه بلوچستان پاکستان را 
افشا نکرده اند، گفت: بر اساس اطالعات دریافتی، یکی از 
افراد دستگیر شده ستار ریگی برادر عبدالمالک ریگی از 

شاخص های گروهک تروریستی جیش العدل است.

درگذشت بنیانگذار کاراته در ایران
کاراته  ورزش  بنیانگذار  وارسته  فرهاد  که  شد  شنیده 
کاراته  جهانی  فدراسیون  اسبق  رئیس  نایب  و  ایران  در 
اتمام  از  پس  وارسته  استاد  نوشت:  درگذشت.تابناک 
بین  و  آمریکا در رشته علوم سیاسی  در  تحصیالت خود 
سال  همان  در  و  بازگشت  کشور  به   ۱344 سال  در  الملل 
منزل  زیرزمین  در  را  کاراته  آموزش  کالس  نخستین 

مسکونی پدرش به راه انداخت.
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جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
باشد   نمی  وابسته  سیاسی  غیر  و  سیاسی 
صحیح  رسانی  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سایت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می  بر  گام 
رسیده  مقاالت  معتبر،  های  روزنامه  ها، 
نویسنده  نام  ذکر  با  رسمی  وخبرگزاریهای 

انتخاب و به چاپ می رسد.
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سرنوشت، آن فاحشه گمراه، 
هرگز کلید را به مستمندان 

نمی سپارد.
شاه لیر، پرده دوم، صحنه چهارم.

Fortune, that arrant whore, 

ne’er turns the key to the poor.

King Lear, Act II, sc. 4.
 

برگرفته از کتاب اند یشه های زرین شکسپیر
 گردآوری و ترجمه: هلیا معینی

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
نوشته ایم،  در صورت ازدیاد تعداد 
نامه  هفته  ها،  آگهی  و  مشترکان 
رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد  دوام 
می  ادامه  خود  فرهنگی  وکارهای 
مرهون  پرشین  نامه  دهد.هفته 
محبت های کسانی است که تاکنون 
و  دهندگان  آگهی  ما  درخواست  به 

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

90254 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه یک

این انهدام را یک فاجعه خوانده و آن را با منفجر کردن 
یک معبد بوداییها در استان بامیان قابل مقایسه دانستند.

شده  منهدم  های  مجسمه  از  برخی  کرد،  اعالم  بوکووا 
فرهنگی  میراث  محل  یک  بودند  هرتا  باستانی  شهر  از 
به ثبت رسیده توسط یونسکو که در فاصله حدود صد 
همچنین  دارد.وی  قرار  موصل  غربی  جنوب  کیلومتری 
امنیت  شورای   2۱۹۹ قطعنامه  نقض  را  آثار  این  انهدام 
دانست که در اوایل ماه جاری در تالش برای جلوگیری 
شورا  این  تصویب  به  جات  عتیقه  چپاول  و  غارت  از 
در  کارشناسان، مجسمه های موجود  “به عقیده  رسید. 
موزه موصل منحصر بفرد بوده اند هر چند که در میان 
است. داشته  وجود  هم  اصل  نا  نمونه های  برخی  آنها 
اردن  در  که  باستان شناسی  عراقی  استاد  فتحی،  ایشان 
این  است  گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  دارد،  سکونت 
بارز  مصداق  و  عمیق  “فقدانی  باستانی،  اشیا  تخریب 
استاد دانشکده  الجمیلی  تروریسم فرهنگی است.”امیر 
دانسته  را شوک آور  این تخریب  باستان شناسی موصل، 
و گفته است: “دیگر نمی توانیم به تمدن موصل مفتخر 
از ماه ژوئن کنترل موصل دومین  باشیم.”گروه داعش 
نیروهای  دارد.اخیرا  دست  در  را  عراق  بزرگ  شهر 
آمریکایی اعالم کردند که ارتش عراق در حال آماده شدن 
برای عملیات بازپس گیری موصل در ماه های آتی است.
ثبت  عراق  در  که  باستانی  محل  هزار   ۱2 حدود  میان  از 
در  ای هستند که  ۱800 محل در منطقه  اند، حدود  شده 
باستانی  مجسمه های  این  است.تخریب  داعش  تصرف 
“دولت  گروه  که  می گیرد  صورت  آن  از  پس  هفته  چند 
هزار  هشت  از  بیش  با  را  موصل  کتابخانه  اسالمی”، 
به  موصل  سوزاند.موزه  آتش  در  باستانی  دست نوشته 
مهمترین  از  یکی  ارزشمند،  باستانی  آثار  وجود  دلیل 

قطعه  هزاران  و  می آید  شمار  به  جهان  در  موزه ها 
متعلق  بیشتر  که  گوناگون  مجسمه های  و  باستانی 
نگهداری  آن  در  هستند،  اکدی  و  آشوری  تمدن های  به 
می شود. این دو تمدن هزاره اول و دوم پیش از میالد بر 
بین النهرین حکومت می کردند.داعش پیشتر نیز صدها 
کتاب و دست نوشته تاریخی کتابخانه ملی موصل را به 
این بهانه که “با آموزه های دین اسالم مطابقت ندارد”، 
به آتش کشیده بود و این بخش از فرهنگ عراق و اسالم 

در آتش از جهل داعش سوخت
.

تمدن  نابودی  برای  داعش  تالش  نجف:  جمعه  خطیب 
بشریست

امام جمعه مسجد کوفه نجف در واکنش به تخریب آثار 
باستانی شهر موصل به دست داعش، تاکید کرد که این 
نشان  وصفی  غیر قابل  و  شنیع  جنایت  چنین  با  گروه 
داد قصد نابودی تمدن بشری را در سر می پروراند.به 
گزارش سومریه نیوز عراق، علی الطالقانی، در خطبه 
عراقی هایی  پاک  خون  گفت:  کوفه  مسجد  جمعه  نماز 
و  نمی شود  ریخته  بیهوده  می شوند  کشته  هرروز  که 
آمریکا و اسرائیل به زودی با یاری خدا و مردم غافلگیر 
داعش  اخیر  جنایت  درباره  شد.الطالقانی  خواهند 
کالمی  هیچ  گفت:  موصل  باستانی  آثار  تخریب  در 
نمی تواند این جنایت گروه های تروریستی و تکفیری را 
توصیف کند و اینگونه جنایات داعش نشان می دهد که 
آنان قصد نابودی تمامی دستاوردهای بشری را دارند.
تصور  هرکه  افزود:  اشرف  نجف  جمعه  نماز  خطیب 
کند داعش قصد نابودی طایفه یا گروه خاصی را دارد 
اشتباه کرده پس بهتر است همه به دنبال تحقق اتحاد و 
یکپارچگی در عراق باشند در غیر صورت، تنها طرحی 
منافع  راستای  در  که  خواهند  دنبال  را  خام  و  ناقص 

داعش و در خدمت جنایت کاران خواهد بود.

آغاز جشن های 
نوروزی در بریتیش 

کانسیل لندن
شورای  ایران-بریتانیا،  فرهنگی  جشنواره  بخش 
در  نوروز  جشن های  با  همزمان  بریتانیا  فرهنگی 
چهار گوشه جهان نمایشگاهی برپا می کند تا نوروز 
)سال نو پارسی( را به شکلی مدرن جشن بگیرد. در 
از هنر دیجیتال و عکاسی  این نمایشگاه نمونه هایی 
قزاقستان،  عراق،  ایران،  آذربایجان،  افغانستان،  از 
این  شده اند.  گذاشته  هم  کنار  ازبکستان  و  پاکستان 
فرهنگی  رویداد  این  گستره  و  تنوع  بر  نمایشگاه 
جهانی  تقویم  در  را  آن  اهمیت  و  دارد  تأکید  سالیانه 

به تصویر می کشد
در  بازی  بادبادک  از  نوروز«  »شور  نمایشگاه  در 
و  افغانستان  در  کشتی گیری  تا  گرفته  ازبکستان 
برگیرنده  در  نوروز  ایران،  در  آتش  روی  از  پریدن 
چند  هر  ست.  سنتی  آیین های  از  متنوعی  گستره 
آن ها  همه  در  اما  است  متفاوت  عکس ها  موضوع 
با  ارتباط  و  جمعی  فعالیت های  بر  قوی  تأکیدی 

طبیعت دیده می شود.

زمان: 5 مارس تا ۱5 می 20۱5، دوشنبه تا پنج شنبه 
- ۹ صبح تا 6 عصر

بریتانیا  فرهنگی  شورای  اصلی  ساختمان  مکان: 
گاردنز،  اسپرینگ   ۱0 شماره  کانسیل(،  )بریتیش 

2BN SW۱A، لندن
ورود برای عموم آزاد و رایگان است

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
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گزارش

۱7 اسفند مصادف با هشت مارس از سوی سازمان ملل متحد 
مجاهدت  ها  سال  است.  شده  نامگذاری  زن«  جهانی  »روز 
زنان برای دستیابی به حقوق مدنی و انسانی شان و همچنین 
پاسداشت هشت مارس به عنوان نماد حق خواهی زنان جهان 
 ،۱۹75 سال  در  متحد  ملل  سازمان  النهایه   ، گشت  موجب 
هشتم مارس را به عنوان روز جهانی زن برسمیت بشناسد. 
با اندکی مداقه در سیرجریان حق خواهی زنان می توان عمده 
را  زنان  حوزه  در  فعال  اجتماعی  و  مدنی  نهادهای  خواست 
»تغییر و اصال ح قوانین حوزه زنان« تعریف نمود ضرورتی 
که بخشی از علما و بزرگان دین نیز تحت عنوان »ناکارآمدی 
قوانین مربوط به زنان در شرایط اجتماعی کنونی« از آن یاد 
ن  فعاال  و  مدنی  نهادهای  تمرکز  گفت  بتوان  شاید  کنند.  می 
که  اینروست  از  زنان  با  مرتبط  قوانین  ح  براصال  اجتماعی 
قانون به عنوان مرامنامه هر جامعه ای، ناظم مناسبات میان 
اشخاص و داور زمان اختال فات است که نیروی الزام آور آن، 

افراد جامعه را ملزم به رعایت آن می کند.

در رابطه با هشت، مارس یا روز زن در دنیا، اولین سوالی که 
این است که در  ذهن هر شنونده را به خود مشغول می کند 
این روز چه اتفاقی افتاده است؟ زادروز یا سالگرد درگذشت 

چه کسی است؟!.
در حالیکه برخالف تصور عامه ی مردم، روز هشتم مارس، 
نهال  اولین  روز  این  در  نیست،  ای  حقیقی  شخص  روز  زاد 
صورت  غرب  در  زنان  بخش  آزادی  اجتماعی  های  جنبش 

گرفته است.
فمنیسم،  یا  فمنیست  به  موسوم  زنان،  اجتماعی  های  جنبش 
حرکتی از سوی زنان است برای احقاق حقوق از دست رفته 
شان توسط مردان، حکومت، سیاست، و تمام مظاهری که به 
هر شکلی ممکن بود زن را به زیر دست تبدیل کند.در معنای 
از زبان فرانسه گرفته  یا فمینا  از واژه فمنیم  لغوی، فمنیسم 
شده است که ریشه التین هم دارد و در زبان فارسی بعضی 
از اندیشمندان داخلی، واژه »زنانه نگری« را معادل فمنیسم 
پیشنهاد داده اند؛ یعنی از دریچه نگاه زنان، مسائل را تحلیل 

کردن.
بعضی از فمنیست های خارجی، واژه زن وری را معادل این 

لفظ قرار داده اند و بعضًا آن را به آزادی خواهی زنان معنا 
می کنند.

در اصطالح دو معنا برای واژه فمنیسم آورده شده است:
در معنای اول به جنبش ها و نهضت هایی اطالق می شود که 
بر اساس الگوی برابری، داعیه دفاع از حقوق زنان را دارند 
که این معنا ناظر به یک نهضت اجتماعی است نه یک نظریه 

علمی.
اصطالح دوم نظریه ای است که تبیین کننده فرودستی زنان 
است و آرمان خود را برابری زن و مرد می بیند که اصطالح 
پیدایش  و  اجتماعی.  نه جنبشی  است،  ای علمی  دوم، نظریه 
که  جا  آن  گردد.  می  باز  نوزدهم،  قرن  اواخر  به  جنبش  این 
انقالب صنعتی اتفاق افتاده بود و کار مردانه از کار زنانه جدا 
شده بود و زنانی که تا دیروز دوشادوش مردان کار می کردند 
مجبور بودند در خانه بمانند، این به همراه ظلم و فشاری که 
به زنان کارگر و فقیر که به جهت باالبودن هزینه های زندگی 
حقوقشان  دیگر  طرف  از  و  بمانند  خانه  در  توانستند  نمی 
سرمایه  صاحبان  اصطالح  به  یا  کارهایشان  صاحب  توسط 
باعث  دیگر،  عامل  چند  ی  اضافه  به  شد،  می  گرفته  نادیده 
ایجاد موج های مختلفی از اعتراض در غرب شد، تا اینکه در 
هشت مارس سال ۱857، زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی 
و  ریختند  ها  خیابان  به  آمریکا  نیویورک  در  دوزی  لباس  و 
خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط 
بسیار نامناسب کار شدند، که این تظاهرات با حمله پلیس و 

کتک زدن زنان به هم خورد.
تأمین حقوق  برای  زنان  مبارزات  که  ای  در دوره  سال ۱۹07 
پنجاهمین  بمناسبت  بود،  گرفته  اوج  اجتماعی  و  سیاسی 
سالگشت تظاهرات نیویورک در هشتم مارس، زنان دست به 

تظاهرات زدند.
بار  به عنوان »روز زن« نخستین  از سال  انتخاب روزی  ایده 
برای  رای  "حق  شعار  با  نیویورک  زنان  مبارزه  جریان  در 
زنان" مطرح شد. دو هزار زن تظاهر کننده در 23 فوریه ۱۹0۹ 
یک  فوریه،  آخر  یکشنبه  روز  در  سال  هر  که  کردند  پیشنهاد 
برگزار  زن«  »روز  بمناسبت  آمریکا  در  سراسری  تظاهرات 

شود.
در سال ۱۹۱0، "دومین کنفرانس زنان سوسیالیست" که کالرا 

زتکین از رهبران آن بود، به مسئله تعیین "روز بین المللی زن" 
مه"  ماه  "اول  روز  قبال  اتریشی  سوسیالیست  زنان  پرداخت. 
مفهومی  و  جایگاه  مه،  ماه  اول  اما  بودند.  کرده  پیشنهاد  را 
داشت که می توانست اهمیت و جایگاه مبارزه مشخص بر سر 
مسئله زن را تحت الشعاع قرار دهد. زنان سوسیالیست آلمان، 
روز ۱۹ مارس را پیشنهاد کردند. مناسبت این روز، مبارزات 
انقالبی در سال ۱848 علیه رژیم پادشاهی پروس بود که به 
عقب نشینی لفظی حکومت در نوزدهم مارس همان سال، از 
جمله در مورد مطالبات زنان، انجامید. "دومین کنفرانس زنان 
را  »روز زن«  برگزاری نخستین مراسم  تاریخ  سوسیالیست" 
۱۹ مارس ۱۹۱۱ تعیین کرد. تصمیم گیری قطعی برای تعیین 

»روز جهانی زن« به بعد موکول شد.
بعد از انتشار قطعنامه کنفرانس در مورد تعیین »روز جهانی 
زن«، انترناسیونال دوم از این تصمیم حمایت کرد، و نخستین 

تشکیالتی بود که این روز را برسمیت شناخت.

نهادهای  از  )یکی  زنان"  المللی  بین  "دبیرخانه   ۱۹۱3 سال 
انترناسیونال سوسیالیستی دوم(، هشتم مارس را با خاطره 
زن«  جهانی  »روز  عنوان  به  آمریکا،  در  کارگر  زنان  مبارزه 
در  و  تزاری  روسیه  در  زنان  سال،  همان  در  کرد.  انتخاب 
سراسر اروپا، مراسم »8 مارس« را بشکل تظاهرات و میتینگ 

برگزار کردند.
که مرکز  اروپا  در  اول درگرفت.  در سال ۱۹۱4 جنگ جهانی 
جنگ بود، زنان انقالبی تالش کردند تظاهرات 8 مارس ۱۹۱5 
و ۱۹۱6 را تحت شعار مرکزی "علیه جنگ امپریالیستی" برگزار 
کنند. در کشورهای درگیر جنگ، طبقات مختلف به موافقان و 
مخالفان جنگ تقسیم شده بودند و انشعاب در صفوف جنبش 
زنان، مانع از برگزاری سراسری و گسترده »روز جهانی زن« 

شد.
علیه  پتروگراد  در  کارگر  زنان  تظاهرات   ۱۹۱7 سال  در 
گرسنگی و جنگ و تزاریسم، بانگ آغازین انقالب روسیه بود. 
اعتصاب  اعالم  تظاهرات،  این  از  پشتیبانی  در  شهر  کارگران 
عمومی کردند. 8 مارس ۱۹۱7 به یک روز فراموش نشدنی در 

تاریخ انقالب روسیه تبدیل شد.
سال ۱۹2۱، "کنفرانس زنان انترناسیونال سوم کمونیستی" در 

به عنوان  کنفرانس، روز 8 مارس  آن  در  برگزار شد.  مسکو 
سراسر  زنان  کنفرانس،  رسید.  بتصویب  زن«  جهانی  »روز 
تحقق  برای  و  موجود  نظم  علیه  مبارزه  گسترش  به  را  دنیا 

خواسته هایشان فرا خواند.
جهانی  جنگ  بسوی  دیگر  بار  یک  دنیا   ،۱۹30 دهه  اواسط  از 
در  زن«  جهانی  »روز  تظاهرات  برگزاری  شد.  روان  جدید 
کشورهایی که تحت سلطه فاشیسم بودند، غیر قانونی اعالم 
در  زنان   ،۱۹36 مارس  هشتم  در  ممنوعیت،  این  علیرغم  شد. 
فاشیست  اسپانیای  روز،  همان  در  کردند.  تظاهرات  برلین 
زن  هزار   30 بود.  مادرید  در  مارس  هشتم  تظاهرات  شاهد 

کمونیست و جمهوریخواه، شعار "آزادی و صلح" سر دادند.
در پی جنگ جهانی دوم، انقالبات و جنبشهای رهایی بخش 
و  زنان  عظیم  شمار  با  چین  درگرفت.  چندی  کشورهای  در 
مردانش در زمانی کوتاه گامهای بزرگی در جهت رهایی زنان 
به پیش برداشت. در آن سال ها، عمدتًا دولت ها و تشکیالت 

مترقی و انقالبی در بر پایی »روز جهانی زن« می کوشیدند.
التین  آمریکای  و  افریقا  و  آسیا  کشورهای  در   ،۱۹60 دهه  در 
جنبشهای رهایی بخش بپا خاسته بود. در کشورهای سرمایه 
داری پیشرفته نیز جنبشها و مبارزات انقالبی و ترقیخواهانه 
گسترشی  و  اوج  نیز  زن  رهایی  جنبش  و  بود  گرفته  باال 

چشمگیر یافت.
در آمریکا و اروپا، زنان علیه سنن و قیود و قوانین مردساالرانه 
زنان  جنبش  در  خواستند.  بپا  کلیسایی  بار  اسارت  احکام  و 
موضوعاتی نظیر حق طالق، حق سقط جنین، تامین شغلی، 
با هرزه نگاری، کاهش ساعات کار  آزار جنسی، ضدیت  منع 
روزانه و غیره مطرح شد. این جنبش موفق شد در برخی از 
این زمینه ها پیشروی کند. در تظاهرات هشتم مارس ۱۹6۹ 
زنان در دانشگاه برکلی در آمریکا گرد آمدند و علیه جنگ در 

ویتنام تظاهرات کردند.

به  را  مارس  هشتم  ملل  سازمان   ۱۹75 سال  در  سرانجام  و 
عنوان »روز جهانی زن« برسمیت شناخت و دوسال بعد، یعنی 
سال ۱۹77 یونسکو 8 مارس را به عنوان روز جهانی زن، به 

رسمیت شناخت.

به مناسبت روز جهانی زن

برابری برای زنان
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و  ها  آگهی  محل  از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
حق اشتراک تامین می شود. هفته نامه پرشین انتظار 
دارد در صورتی که آن را می پسندید و ماندگاری آن را 
برای  فرهنگ و فارسی زبانان مفید میدانید ما را یاری 

کنید.
همانطور که بارها نوشته ایم، در صورت ازدیاد تعداد 
مشترکان و آگهی ها، هفته نامه دوام و کیفیت بهتری 
به راه اطالع رسانی وکارهای فرهنگی خود  میابد و 

ادامه می دهد. 
که  است  نامه مرهون محبت های کسانی  این هفته 
تاکنون به درخواست ما،  آگهی دهندگان و مشترکانی 

به ما معرفی کرده اند.

اشتراک = تداوم در انتشار

کوری عصاکش 
کــــــــــــور دگر 
هستند؟  ناموفق  انگلیسی  زبان  آموزش  در  کشورها  چرا 
آگوستین 2۹ سال از زندگی خود را به آموزش زبان انگلیسی 
برایش  اغلب  شغل  این  است.  گذرانده  مکزیکوسیتی  در 
کسل کننده بود و شاگردان نیز در کالس خمیازه می کشیدند. 
برابر  چند  معلمان  دانش  کمبود  با  آنها  یادگیری  عدم  اما 
کجاست،  او  جدید  درس  بپرسید  آگوستین  از  اگر  می شود. 
پاسخ می دهد ساعت۹. این امر در مکزیک غیرعادی نیست 
تحقیقی  دارد.  قرار  آمریکا  نزدیکی  در  کشور  این  چند  هر 

نام  به  مکزیکی  مردم نهاد  سازمان  یک  توسط  که  اخیر 
چهارپنجم  داد  نشان  گرفت،  انجام  پریمرو«  »مکزیکانو 
فارغ التحصیالن دبیرستانی مطلقًا هیچ گونه آگاهی از زبان 
انگلیسی ندارند هر چند که 360 ساعت را در دبیرستان برای 
آموختن این زبان صرف کرده اند. وضعیت معلمان انگلیسی 
کشور هم مناسب نیست. یک نفر از هر هفت نفر، انگلیسی 
نمی داند. داده های قابل قیاس در سطح جهانی در دسترس 
از کشورهای  اما متخصصان می گویند در بسیاری  نیستند 
غیرانگلیسی زبان وضعیت مشابهی حکمفرماست. مشکالت 
است  ضعیفی  معلمان  وجود  شامل  کشورها  این  در  عادی 
کتبی  آزمون های  طریق  از  شفاهی  آزمون های  جای  به  که 
به  نسبت  منسوخ شده  رویکردی  و  شده اند،  استخدام 
درباره  باید  که  می دانند  خارجی  زبانی  را  آن  که  انگلیسی 
آن  به  باید  که  دانست  زبانی  را  آن  اینکه  نه  کرد  تدریس  آن 
نبودن معلمان در کالس  آموزش دید. سلیس و روان   زبان 
درس باعث می شود مکالمات به زبان انگلیسی انجام نشوند. 
بنابراین به گفته جان ناگ از بریتیش کنسول دانش آموزان به 
استفاده از زبان عادت نمی کنند. این وضعیت درست شبیه 
آنکه هرگز  بدون  داده شود  یاد  آنها شنا  به  که  حالتی است 

وارد آب شوند. 
در  اولیه  سال های  از همان  انگلیسی  زبان  آموزش  چین  در 
دانشکده  از  ژائو  جینگ  گفته  به  اما  است  اجباری  مدارس 
اغلب  مدارس  این  معلمان  هاروارد  تحصیل  و  آموزش 
صالحیت کافی ندارند. حدود یک میلیون کارمند در بخش 
دانش آموز  میلیون   200 از  بیش  به  انگلیسی  زبان  آموزش 
واقعًا  دانش آموز  به  معلم  نسبت  این  می دهند.  درس 
که  جایی  گرانگ دانگ،  ثروتمند  ایالت  در  است.  حیرت آور 
خانم جینگ در آن درس خوانده است فقط 257 نفر از 53 
دارند.  ارشد  کارشناسی  مدرک  انگلیسی  معلم   500 و  هزار 
بسیاری از آنها در کالس به صورت کتابی صحبت می کنند و 
ترجیح می دهند با استفاده از قلم و دفتر نکات دستوری را 
آموزش دهند چراکه دانش آموزان نیز به همان روش امتحان 
خواهند داد. به گفته خانم جینگ این معلمان در تمام طول 

خدمت فقط دانش آموزان را برای امتحان آماده می کنند. 
نظام  بدانیم  که  می شود  برابر  چند  هنگامی  مشکل  این 
آموزشی با تقاضای اولیای دانش آموزان برای آموزش بیشتر 
زبان فاصله زیادی دارد. به گفته آقای ناگ تقاضا برای زبان 
انگلیسی بسیار زیاد و رو به فزونی است اما عرضه معلمان 

و توانایی آموزش زبان به همان اندازه پیشرفت نمی کند. به 
عنوان مثال در ژاپن دولت اعالم کرد الزامات آموزش زبان 
انگلیسی در مدارس ابتدایی را شدیدتر می کند اما این اقدام 
فقط از سال 2020 و هنگام میزبانی بازی های المپیک به اجرا 

گذاشته خواهد شد.
در  آمریکا،  اینتر  توسعه  بانک  از  باندو  رزآنجال   عقیده  به 
واقعی  نیاز  و  آموزشی  نظام  خدمات  بین  التین  آمریکای 
دور  با  می شود.  دیده  بزرگی  بسیار  شکاف  دانش آموزان 
این  روستایی  مناطق  به  شدن  نزدیک   و  شهرها  از  شدن 
ثروتمند شهرنشین  افزایش می یابد. کودکان  شکاف مرتب 
اینترنت و  تدریس خصوصی،  به  بیشتری  امکان دسترسی 

شانس بیشتری برای مسافرت های خارجی دارند.
بوده  ضعیف  مدت ها  تدریس  که  دولتی  نظام  در  حتی  اما 
که  آرماندو  می خورد.  چشم  به  تغییر  از  نشانه هایی  است 
همکار آگوستین است و کار تدریس را به صورت پاره وقت 

اسپانیایی  کلمه  یک  حتی  درس  کالس  در  می دهد  انجام 
مکالمه  به  را  کالس  زمان  بیشتر  و  نمی کند  صحبت 
اختصاص می دهد. در آغاز یکی از کالس هایش هنگامی که 
از دانش آموزان پرسید آیا زبان انگلیسی را دوست دارند یا 
خیر، یک دانش آموز ادای استفراغ کردن در آورد. در پایان 
دوره همان دانش آموز با خوشحالی تمام لیونل مسی بازیکن 
فوتبال آرژانتین را به زبان انگلیسی و به عنوان فردی سریع، 

ثروتمند و مشهور معرفی کرد. 
زبان  آموزش  دوره  یک  در  قبل  سال  یک  آرماندو  آقای 
تدریس  روش  نه تنها  او  گفته  به  که  کرد  شرکت  انگلیسی 
توسط  که  دوره  این  کرد.  عوض  را  زندگی اش  کل  بلکه 
موسسه آموزشی مشارکت بین آمریکایی ارائه شد روش های 
در  آرماندو  اکنون  که  می داد  آموزش  را  نمایشی  و  گفتاری 
کالس استفاده می کند. به گفته آقای ناگ این  گونه دوره های 
شیلی  و  مالزی  مانند  کشورهایی  در  خدمت  ضمن  آموزش 

نتایج مثبتی داشته است.
بخش  می برد.  بهره  تازه تر  و  متفاوت  روشی  از  اروگوئه 
از  افرادی  را  کشور  این  انگلیسی زبان  معلمان  اعظم 
صورت  به  مانیل  از  که  می دهند  تشکیل  فیلیپین  کشور 
ویدئوکنفرانس و با استفاده از لپ تاپ های دانش آموزان به 
آنان درس می دهند. به گفته یاکو باتلر از دانشگاه پنسیلوانیا 
صورت  به  مختلف  مدارس  در  خوب  معلمان  چین  در 
آخر  تعطیالت  در  جوان  معلمان  و  می کنند  کار  گردشی 
هفته کالس های رایگان برگزار می کنند و با این کار اعتبار 
حرفه ای و فرصت پیشرفت شغلی خود را افزایش می دهند. 
کره جنوبی متوجه شد که فناوری های تعاملی و چندسویه 

می توانند درس ها را زنده تر و شاداب تر سازند. 
سایر  که  داد  قرار  این  بر  را  هدف  می توان  سرانجام، 
این  شوند.  تدریس  انگلیسی  زبان  به  درسی  موضوعات 
کمک  آن  اجرای  در  چین  به  کانادا  که  است  کاری  همان 
می کند و دیگر هدف آن صرفًا آموزش زبان انگلیسی نیست. 
بهترین  اگر  حتی  داشت.  معجزه  انتظار  نباید  هیچ گاه  اما 
به  انگلیسی  زبان  در  بودن  روان  درآیند  اجرا  به  نوآوری ها 
تدریج حاصل می شود. دانش آموزان امروزی باید به اندازه 
کافی انگلیسی بیاموزند تا بتوانند در آینده معلمانی شایسته 

و باصالحیت باشند.
منبع: اکونومیست
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پیام سوزان رایس به البی اسرائیلی

مخالفت با غنی سازی اورانیوم 
ایده آلی دست نیافتنی است

نویسنده: جان هادسون

حتی نزدیکترین شرکای ما در 1+5 موافق رد کامل توانایی ایران در روند 
این مسئله حمایت  از  و  نیستند  انرژی هسته ای صلح آمیز  به  دستیابی 

نمی کنند.

های  تالش  از  دوشنبه  شامگاه  سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  رایس  سوزان 
دیپلماتیک در راستای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای دفاع کرد 
که این مسئله خوشایند شمار زیادی از شرکت کنندگان در این جلسه سخنرانی 
نبود؛ حدود ۱6 هزار نفر برای شرکت در جلسه ساالنه موسسه آیپک، بزرگترین 

سازمانی البی کننده اسرائیل در آمریکا، به واشنگتن سفر کردند.
رایس در سخنرانی خود در کنفرانس سیاستگذاری آیپک، تالش ها برای بررسی 
و تصویب الیحه اعمال تحریم های جدید علیه ایران را آشکارا رد کرد. کاخ سفید 
میان  ای  هسته  گفتگوهای  بر  کنگره  اقدامات  منفی  تاثیرات  از  نگرانی  پی  در 
ایران را در  ایران و شش قدرت جهانی، تهدید کرد هر گونه الیحه تحریم علیه 
مدت زمان گفتگوها، وتو خواهد کرد. در این حال رایس اقداماتی همچون تالش 
برای تصویب الیحه جدید اعمال تحریم علیه تهران و بازداشتن ایران از هر گونه 
فعالیت در زمینه غنی سازی اورانیوم در خاک این کشور را »غیرواقع گرایانه و 

دست نیافتنی« توصیف کرد.
رایس گفت: »نمی توانیم اجازه دهیم یک ایده آل دست نیافتنی، در روند دستیابی 
به توافقی خوب، اختالل ایجاد کند. حتی نزدیکترین شرکای ما در ۱+5 موافق رد 
کامل توانایی ایران در روند دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز نیستند و از 

این مسئله حمایت نمی کنند.«
اختالف  از  آشکار  ای  نشانه  توان  می  را  آیپک  در  سخنرانی  در  رایس  اظهارت 
که در حقیقت همان  ایران  با  میان قدرت های جهانی و دشمنان گفتگو  نظرها 
طرفداران اسرائیل در داخل و خارج از کنگره هستند، دانست. در شرایط کنونی 
مذاکره کنندگان ۱+5 بر سر اعمال محدودیت بر برنامه هسته ای ایران در مقابل 

تسهیل تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه این کشور، گفتگو می کنند.
جلسه  در  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین  سخنرانی  برنامه  به  توجه  با 
مشترک کنگره، سخنرانی مشاور امنیت ملی کاخ سفید اولین نشانه از درگیری 

های قابل پیش بینی در چند روز آینده محسوب می شود.
که  اند  عقیده  این  بر  »برخی  کرد  اعالم  خود  سخنان  میانه  در  رایس  که  زمانی 
اعمال تحریم های جدید واجب و ضروری است«، شرکت کنندگان وی را تشویق 
کردند؛ این اقدام طرفداران اسرائیل در جلسه سخنرانی اختالف نظر شدید آنها 
اعمال تحریم  داد. کاخ سفید معتقد است  اوباما نشان  ارزیابی های دولت  با  را 
های جدید علیه ایران به پایان گفتگوها منجر خواهد شد و با چنین اقدامی حتی 
امکان کاهش حمایت های بین المللی از تحریم های اعمال شده علیه ایران وجود 
دارد و از سوی دیگر، همگان واشنگتن را در پی در نظر نگرفتن فرصتی برای 

دیپلماسی، مقصر خواهند دانست.
در زمان اظهارات رایس در دفاع از دیپلماسی در مقابله با مسئله هسته ای ایران، 
شرکت کنندگان در جلسه سخنرانی سکوت کامل داشتند و تنها در چند مورد و 
اسرائیل در سازمان ملل متحد، جمعیت  از  به حمایت ها  اشاره رایس  در زمان 

حاضر وی را تشویق کردند.
در مقابل رایس، جمعیت شرکت کننده از سخنرانی باب منندز سناتور دموکرات 
از ایالت نیوجرسی استقبال بیشتری کردند. منندز در این سخنرانی به اختالف 
نظر خود با کاخ سفید بر سر پیشبرد الیحه تحریم ها علیه ایران اشاره کرد. وی 
مقابل  در  باشد،  آمریکا مطرح  و  اسرائیل  روابط  که مسئله  زمانی  کرد  تصریح 
روابط  کمیته  اعضای  از  که  منندز  آورد.  نخواهد  فرود  تسلیم  سر  کسی  هیچ 
حامی  های  گروه  از  دیگری  دموکرات  سناتور  هر  از  بیش  است،  سنا  خارجی 

اسرائیل بودجه دریافت کرده است.
مشترک  جلسه  در  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین  آیپک،  جلسه  از  پس 
آمریکا  جمهور  رئیس  اوباما  باراک  حال،  این  در  کرد.  خواهد  سخنرانی  کنگره 
روز دوشنبه در مصاحبه با رویترز از نتانیاهو در پی اعتراض وی به گفتگوها 

با ایران انتقاد کرد.
اوباما با اشاره به انتقادهای نتانیاهو به توافق اولیه حاصل شده در نوامبر 20۱3 
در مورد  زیادی  ادعاهای  نیز  زمان  آن  در  اسرائیل  وزیر  »نخست  کرد:  تصریح 
توافقنامه داشت؛ وی توافقنامه حاصله را فاجعه آمیز توصیف کرد و گفت ایران 
به تعهدات خود بر مبنای توافق اولیه عمل نخواهد کرد. اما همه این ادعاها اشتباه 

از آب درآمدند.«
نتانیاهو قصد دارد اعتراض خود را به توافق هسته ای ۱+5 با ایران آشکارا اعالم 
کند و این مسئله مقامات آمریکا را نگران کرده است. جان کری وزیر امور خارجه 
مذاکرات  حساس  جزئیات  افشای  مورد  در  جدی  طور  به  دوشنبه  روز  آمریکا 
کنونی هشدار داد؛ هشداری که مخاطب آن به وضوح نخست وزیر اسرائیل بود.

طور  به  مذاکرات  جزئیات  عمومی  انتشار  مورد  در  ها  »گزارش  گفت:  کری 
آتی، ما را نگران کرده است. به وضوح می گویم چنین  انتخابی و در روزهای 
اقدامی دستیابی به هدف مشترک حصول توافقی خوب را دشوار می سازد. ما 
منطقه  کشورهای  امنیت  اما  دهیم؛  می  اهمیت  اسرائیل  امنیت  به  قطع  طور  به 

خاورمیانه و همچنین امنیت آمریکا برای ما حائز اهمیت است.«
منبع: فارن پالسی / 
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برداشت های اشتباه از تحریم های ایران

دیپلماسی علمی 
را تخریب نکنید

زیستی  استاد مرکز سیاست های محیط  مدنی،  کاوه  نویسندگان: 
سیاسی  علوم  دانشجوی  نیکازمرد،  خشایار  و  لندن  کالج  امپریال 

دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

باراک اوباما در پیام مارس 20۱۱ خود به مناسبت سال نوی ایرانی وعده داد 
که ایاالت متحده "مسیری نو برای مشارکت با جوانان ایران بنا، توانایی آنها 
ایرانی  جوانان  به  و  کرد  خواهد  تسهیل  را  متحده  ایاالت  در  تحصیل  برای 
با  پیام  این  باشند."  داشته  دنیا  بقیه  با  بهتری  تعامل  که  داد  خواهد  اجازه 
بازدیدکنندگان  تبادل  و  ویزا  صدور  برای  امریکا  تر  آزادانه  های  سیاست 

همراه بود.
در هیچ کجا مانند زمینه های علمی خبری از گشایش نبود تا حدی که برخی 
با  ایاالت متحده  آکادمی ملی علوم  "دیپلماسی علمی" می کردند.  از  صحبت 
حمایت قدرتمندانه وزارت خارجه این کشور و با همکاری با همتای ایرانی 
خود همکاری ها دوجانبه علمی، مهندسی و سالمت را ارتقا داده و ترتیب 
امریکایی جایزه نوبل و همچنین روسای دانشگاه های برتر  سفر برندگان 
ایاالت متحده به ایران را فراهم کرد و در عین حال نیز وزارت خارجه امریکا 
علمی می  و همایش های  میزگردها  در  به حضور  تشویق  را  ایرانی  اساتید 

کرد.
با این وجود اوایل ماه جاری اتفاق عجیبی رخ داد. دانشگاه ماساچوست در 
آمرست )UMass( اعالم کرد که از پذیرش ایرانی ها در رشته های مهندسی 

و علوم طبیعی خودداری خواهد کرد.
به  متحده،  ایاالت  های  تحریم  با  مطابقت  تصمیم  این  برای   UMass توجیه 
خصوص قانون "کاهش خطر ایران و حقوق بشر سوریه" مصوب سال 20۱2 
بود. این قانون شهروندان ایرانی را از تحصیل در ایاالت متحده در صورتی 
که تصمیم به ادامه کار در زمینه های هسته ای و موارد مرتبط با انر ژی این 
کشور را داشتند منع می کرد. بیانیه وزارت امنیت ملی در جوالی 20۱3 به 
کسانی اشاره دارد که "به دنبال شرکت در تحصیالت تکمیلی به جهت آمادگی 
دانش  ای،  هسته  انرژی  طبیعی،  گاز  نفت،  در  شغلی  موقعیت  کسب  برای 

هسته ای و رشته های مهندسی هسته ای ایران هستند."
منطق پشت این تصمیم دانشگاه ماساچوست اشتباه بود. آنها فرض کرده اند 
که همه دانشجویان ایرانی که برای رشته های خاصی درخواست پذیرش می 
کنند به این کشور باز می گردند و در صنعت انرژی ایران کار خواهد کردند 
این در حالی است که تحقیقات انر ژی و هسته ای تنها رشته هایی نبودند که 

این دانشگاه ایرانیان را از آنها محروم کرده بود.
تنها مدت کوتاهی پس از اعالم این ممنوعیت دانشجویان، اساتید و نهادهای 
متعددی به این تصمیم اعتراض کرده و اعتقاد داشتند که این تصمیم ارزش 
های امریکا را زیر سوال برده و اصول دانشگاهی که تبعیض بر اساس رنگ، 
نژاد، مذهب، سن، جنسیت و ملیت را ممنوع می داند را نقض می کند. آنها 
سایر  به  وار  دومینو  ماساچوست  دانشگاه  تصمیم  که  بودند  نگرانی  این  از 

دانشگاه ها سرایت کند.
ما  )همه   weareallumass# هشتگ  از  استفاده  با  توئیر  کابران  از  بسیاری 
ماساچوست هستیم( نگرانی خود را ابراز کردند. همچنین صفحه فیس بوکی 
به نام "نه به ممنوعیت تحصیلی اتباع ایرانی UMass" توسط دانشجویان این 

دانشگاه ایجاد شد.
این تصمیم حتی شگفتی وزارت خارجه را که برای تقویت دیپلماسی علمی 
نقش  از  خوبی  به  فدرال  دولت  داشت.  همراه  به  را  کند  می  تالش  ایران  با 
جامعه ایرانی در زمینه های علمی و اقتصادی در امریکا مطلع است؛ آمارها 
و  خانوار  متوسط  درامد  از  باالتر  درآمدی  با  ها  ایرانی  که  دهد  می  نشان 
موفقیت های شغلی خود مانند پزشکان، متخصصان و اساتید دانشگاه خود 
را با موفقیت با شرایط وفق داده اند. ایرانی ها از جمله گروه های مهاجری 
هستند که باالترین نرخ مالکیت کسب و کار را در اختیار داشته و شرکت های 
اند؛ شرکت  آنها بوده  ارشد  از مدیران  یا یکی  را تاسیس و  امریکایی  بزرگ 
هایی که جزو لیست پانصد شرکت فورچون و کسب و کارهای دره سیلیکون 

بوده اند.
تحصیالت بخشی از این تطابق ]با شرایط[ بوده است. ایاالت متحده یکی از 
مقاصد اصلی برای ایرانی هایی است که کشور خود را برای کسب مدارک 
می  تحصیل  کشور  از  خارج  که  ایرانی  هزار   50 از  اند.  کرده  ترک  ثانویه 
آنها در مقطع  کنند، 8700 نفر )۱7 درصد( در امریکا هستند که 82 درصد 
تحصیالت عالیه هستند؛ این باالترین درصد در میان همه ملل مختلف است. 
)علوم،  "استم"  نیروهای  کمبود  از  کماکان  فدرال  سازمان های  که  حالی  در 
فناوری، مهندسی و ریاضیات( و حضور اندک زنان در رشته های علمی رنج 
می برند؛ 75 درصد دانشجویان ایرانی که در ایاالت متحده ثبت نام کرده اند 

در رشته های "استم" هستند و یک سوم آنها را زنان تشکیل می دهد.
اکثر دانشجویان ایرانی در ایاالت متحده در مقطع PhD تحصیل می کنند و 

8۹ درصد از آنها می خواهند پس از پایان تحصیالتشان در امریکا بمانند.
دائمی  ساکنان  بیشتر  و  گیرند  می  دائم  اقامت  دانشجویان  این  از  بسیاری 
متولد ایران شهروند ایاالت متحده خواهند شد. نرخ پذیرش تابعیت ایرانی 
ها در سال 2000، عدد 60 درصد را نشان می داد؛ این در حالی است که نرخ 

متوسط در آن زمان 40 درصد بود.
هراس از دست دادن چنین گروه موفقی از مهاجران و به چالش کشیده شدن 
ایران توضیح می دهد که چرا وزارت خارجه امریکا به  با  دیپلماسی علمی 
کرد  تاکید  و  داد  نشان  واکنش  ماساچوست  دانشگاه  تصمیم  این  به  سرعت 
و  علوم  در  تحصیل  برای  که  را  ای  شایسته  ایرانی  اتباع  امریکا  "قوانین  که 
مهندسی به ایاالت متحده امده اند را محدود نمی کند" و اینکه واجد شرایط 
توسط  نه  شد  خواهد  قضاوت  خانه  وزارت  این  توسط  تنها  ویزا  برای  بود 

خود دانشگاه ها.
دانشگاه ماساچوست ۱8 فوریه پس از مشورت با وزارت خارجه و مواجهه 
با فشار از سوی دانشجویان، اساتید دانشکده ها و افکار عمومی از تصمیم 
خود بازگشت. این دانشگاه به اشتباه این قانون را تفسیر کرده و اعمال کرده 

بود.
"سندروم  چنین  از  که  نیست  امریکایی  نهاد  تنها  دانشگاه  این  وجود  این  با 
رعایت بیش از حد قانون" رنج می برد. کاپالن، موسسه امریکایی ارائه کننده 
خدمات آموزشی با استناد به تحریم های امریکا ایرانی ها را از رشته های 

"استم" در بریتانیا محروم کرده است.
دانشگاه  ممنوعیت  از  تری  آسان  نسخه  ویرجینیا  کامنولث  دانشگاه 
آنها ایرانی ها را  ماساچوست را برای شهروندان ایرانی اعمال کرده است. 
که  ای  رشته  هر  و  ای  هسته  و  مکانیک  مهندسی  های  رشته  در  تحصیل  از 

"محتوای هسته ای دارد" محروم کرده اند.
محدودیت  که  است  دانشگاهی  دیگر  نیویورک  رنسالر  تکنیک  پلی  موسسه 
هایی را برای دانشجویان ایرانی وضع کرده است؛ در سایت این دانشگاه با 
اشاره به "محدودیت های اعمال شده توسط چندین نهاد امریکایی" آمده است 
که امر پذیرش دانشجویان شهروند یا متولد کوبا، ایران، عراق، کره شمالی، 

سودان و سوریه به صورت فزاینده ای دشوار است.
دانشگاه مرکزی فلوریدا )UCF( در ژانویه 20۱3 به یکی از اساتید خود، که 
اولین نویسنده این مقاله هم هست، اعالم کرد که اجازه ندارد برای نوشتن 
مقاله ای با همکار ایرانی خود که در ایران زندگی می کند همکاری کند. این 
مقیم  ایرانی  نویسنده  یک  همکاری  با  مقاله  نوشتن  که  کرد  اعالم  دانشگاه 
ایران اقدامی است که نیازمند کسب مجوز از وزارت خزانه داری امریکا است 
که فرایند این کار 7 تا ۱2 ماه طول خواهد کشید. همچنین این دانشگاه پیش 
از این به وی گفته بود که به دلیل قوانین وزارت خزانه داری برای بردن لپ 

تاپ و تلفن همراه شخصی اش به ایران نیازمند کسب مجوز است.
مشکل تفسیرهای متفاوت و بیش از حد عادی از تحریم ها تنها به تحصیالت 
محدود نمی شود. در سال 20۱2 یک فروشگاه اپل در جورجیا از فروش آیپد به 
یک زن ایرانی- امریکایی که با عمویش فارسی صحبت کرده بود خودداری 
کرد. بانک امریکا نیز ظرف دو سال گذشته حساب بسیاری از مشتری های 
ایرانی یا ایرانی- امریکایی را بلوکه یا بسته است. آنها ادعا کرده اند که این 
کارشان "در انطباق دقیق با قوانین تحریمی امریکا بوده است"؛ این در حالی 

است که دیگر بانک های امریکایی کامال متفاوت رفتار کرده اند.
تخصص  فاقد  که  کسانی  برای  خصوص  به  امریکا  تحریمی  قوانین  رعایت 
قانونی الزم هستند بسیار پیچیده است. با این حال، ایرانی ها و امریکاییان 
بدون  و  دهند  می  ادامه  تحقیقاتی  همکاری  و  مشترک  مقاالت  نوشتن  به 
دیجیتال  های  دوربین  و  همراه  های  تلفن  ها،  تاپ  لپ  برای  مجوز  دریافت 
خود از امریکا به ایران سفر می کنند. دانشجویان ایرانی کماکان برای کسب 
تحصیالت بیشتر به امریکا می نگرند. حداقل در حال حاضر دانشمندان و 

کسان دیگری از این دو کشور وجود دارند دیپلماسی خود را ادامه دهند.

منبع: گاردین
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سیستم جاسوسی بریتانیا »جان جهادی« را قصاب کرد

موج انتقاد از سازمان های 
امنیتی در انگلیس

پس از آشکار شدن هویت قصاب داعش که 
در افکار عمومی به »جاِن جهادی« معروف 
شده، »عاصم قریشی« همان کسی که پیش 
افراط گرا  گروه های  به  »جان«  گرویدن  از 
مشورت هایی  و  کرده  توصیه هایی  او  به 
بریتانیا  تلویزیون  بر صفحه  بود  داده  ارائه 
ظاهر شد و اعترافی سنگین کرد. او گفت: 
»این بریتانیا بود که باعث شد غول از چراغ 
آید.« عاصم قریشی اصرار داشت  در  جادو 
بریتانیا  جاسوسی  سیستم  تاکتیک های  که 
که  شد  باعث  »جان«  بر  فشار  اعمال  برای 
جوانی »آرام«، »موقر« و »خوش تیپ« به یک 

قاتل تبدیل شود.

جاسوسی  سیستم های  سوی  به  را  اتهام  انگشت  عمال  او 
به  که  نبود  کسی  اولین  »او  افزود:  و  رفت  نشانه  بریتانیا 
این شیوه از حالت نرمال زندگی خارج شد و به گروه های 
تندرو پیوست.« قریشی همچنین به موردی در سال 20۱3 
اشاره کرد که یک مرد جوان یکی از سربازان بریتانیایی را 
در یکی از خیابان های لندن زنده زنده سر برید. به گزارش 
قریشی  سخنان  به  نسبت  بریتانیا  مردم  واشنگتن پست، 
مدیریت  قریشی  کردند.  تقبیح  را  آن  و  داده  نشان  واکنش 
مدیر  که  دارد  عهده  به  را   )Cage( »قفس«  نام  به  گروهی 

اطالع رسانی اش یکی از زندانیان سابق گوانتانامو است. 

مشکل  علت  را  او  گروه  و  قریشی  بریتانیا،  دولت  و  مردم 
می دانند. یکی از مقام های دولتی اعالم کرد تحقیقاتی در 

می دهند،  ارائه  کمک  قریشی  گروه  به  که  »خیرینی«  مورد 
قریشی  سخنان  سقم  و  صحت  از  فارغ  است.  جریان  در 
اما بحث او در مورد نقش سرویس های امنیتی در از خود 
بیگانه کردن جوانان نه تنها در بریتانیا بلکه در فرانسه و 
و  انداخته  طنین  هم  اروپایی  کشورهای  سایر  و  دانمارک 
و  جاسوسی  سیستم های  رویکرد  به  نسبت  عمومی  افکار 
امنیتی حساس شده اند. بحثی که مطرح شده این است: آیا 

سرویس های امنیتی-جاسوسی غرب می تواند نسل جدیدی 
از تروریست ها را مهار کند؟ آیا اساسا رویکرد سرویس های 
پست،  واشنگتن  گزارش  به  است؟  درستی  رویکرد  امنیتی 
یا همان »جان  اموازی  نشان می دهد محمد  اگرچه شواهد 
جهادی« سوابقی از تندروی در کارنامه خود داشت اما این 
بحث در بسیاری از محافل مطرح شده که آیا سرویس های 
تروریست ها  محاکمه  و  پیگرد  دستگیری،  جای  به  امنیتی 

تروریست  به  افراد  تبدیل  و  ترویج  صرف  را  زیادی  وقت 
در  پست  واشنگتن  افشاگری  از  پس  می کنند؟  افراط گرا  و 
مورد قصاب داعش یا همان »جان جهادی« که در غرب لندن 
مینستر  وست  دانشگاه  از  کامپیوتر  رشته  در  و  می زیست 
نمایندگان  از  یکی  داویز«  »دیوید  شده،  فارغ التحصیل 
»با  نوشت:  چنین  گاردین  در  بریتانیا  پارلمان  محافظه کار 
افرادی که وارد فضای مجازی می شوند و  به تعداد  توجه 
به این گروه ها می پیوندند، پرسیدن این سوال کار درستی 
سرویس های  استراتژی  به  نسبت  ما  اینکه  از  قبل  است: 
امنیتی مان بررسی و بازنگری دقیقی انجام دهیم، چند نفر 
سیاسی  حمایت  هیچ  حاضر  حال  در  بمیرند؟«  باید  دیگر 
نظرسنجی  .یک  ندارد  وجود  مساله  این  از  گسترده ای 
جدید از سوی موسسه »YouGov« نشان داد اکثریت مردم 
بریتانیا مدافع اعطای قدرت بیشتر به نهادهای امنیتی برای 

مبارزه با تروریسم هستند. 

در  حالی  در  امنیتی  سرویس های  قدرت  افزایش  بحث   
دارد  جریان  بریتانیا  مطبوعاتی  و  سیاسی  محافل  میان 
»مایکل  می نویسد:  قریشی  از  نقل  به  پست  واشنگتن  که 
از  دیگر  نمونه ای  گرویده-  اسالم  به  تازه  که  آدبوالجو«- 
کسانی است که با فشار سرویس های امنیتی این کشور به 
برادر  رفت.  افراط گرایی  آغوش  به  و  آورد  روی  خشونت 
او  امنیتی مدام  الجزیره می گوید: »سرویس های  به  مایکل 
را اذیت می کردند. دائم به او زنگ می زدند. دائم خواستار 

مالقات با او بودند. او خانواده دارد.
 

در  آوردند  فشار  او  به  بس  از  است.  خانواده  مرد  اصال 
همان  یا  اموازی  کردند.«  اخالل  دچار  را  او  زندگی  نهایت 
»جاِن جهادی« در ایمیلی که به قریشی می زند چنین نوشته 
به  مرا  بریتانیا  امنیتی  سرویس  ماموران  از  »یکی  بود: 
اگرچه  کرد.«  هتاکی  بسیار  من  به  نسبت  و  چسباند  دیوار 
بریتانیا  امنیتی  سیستم های  برخورد  دارد  اصرار  قریشی 
بسیار سخت و غیرقابل انعطاف است اما منتقدانی هستند 
سختگیری  اصال  بریتانیا  امنیتی  سیستم های  می گویند  که 
ندارند. آنها می گویند همین که اموازی توانسته به سوریه و 
تانزانیا برود نشان می دهد که سیستم های امنیتی آنقدر که 

باید سختگیری به خرج نداده اند.

اعالمیه ای برای جنگ
دانا میل بانک - یادداشت نویس واشنگتن پست

با  مخالفت  رهبری  کنگره  در  شخصا  پلوسی  نانسی 
که  زمانی  بود.  گرفته  عهده  به  را  نتانیاهو  بنیامین 
مورد  در  سه شنبه  روز  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر 
سخنرانی  کنگره  اعضای  برای  جنجالی اش  موضوع 
با  که گفت وگو  این موضوع می کرد  به  اشاره  و  می کرد 
ایران بر سر برنامه هسته ای اش، تنها تبدیل شدن ایران 
نانسی  می اندازد،  تاخیر  به  هسته ای  قدرت  یک  به  را 
از  را  انگشتان خود  اقلیت های دموکرات،  پلوسی، رهبر 
روی عصبانیت در هوا می چرخاند و گاه آن را مشت شده 
»استنی  دستی اش  کنار  با  عصبانیت  با  و  می داد  نشان 
که  زمانی  نتانیاهو  می کرد.  گفت وگو  دموکرات  هویرِ« 
و  بد صحبت می کرد  توافق  یک  چارچوب های  در مورد 
از  او  است،  بد  توافق  از  بهتر  نکردن  توافق  که  می گفت 
کف زدن خودداری و عصبانی نگاه می کرد تا ببیند کدام 

دموکرات در حال دست زدن است. 
راه  می گفت  صهیونیستی  نخست وزیررژیم  که  زمانی 
بهتر  توافق  یک  دنبال  به  باید  اما  نیست  جنگ  جایگزین 
گشت، نانسی پلوسی با عصبانیت لبان خود را می گزید. 
زمانی هم که نتانیاهو از ایاالت متحده خواست، به دلیل 
آینده اسرائیل، دست از مذاکره بکشد، به نظر می رسید 
که دیگر مهار کردن پلوسی در سر جایش کاری سخت 

و نشدنی است. 
خاطر  به  بود  نزدیک  نوشت:  هم  بیانیه اش  در  او 
بیانیه  این  در  او  کنم.  گریه  آقای نخست وزیر  سخنرانی 

آقای نخست وزیر توهین به  اضافه می کند: صحبت های 
شعور آمریکایی ها بود.

درک اینکه چرا خانم نانسی پلوسی عصبانی و سراسیمه 
بوده چندان دشوار نیست. این یک اعالن جنگ به کنگره 
توسط  جنگ  اعالن  این  این بار  اینکه  عجیب  است.  بوده 
سخنرانی  است.  شده  تحمیل  کنگره  به  خارجی  یک 
برای  اعالمیه ای  واقعی  معنای  به  کنگره  در  نتانیاهو 
جنگ بوده است و نباید آن را در حد اینکه چند دموکرات 
زدند،  کف  نتانیاهو  سخنان  برای  جمهوری خواه  و 

بررسی کرد. 
نتانیاهو آمده بود تا جاده را برای یک جنگ صاف کند. 
نتانیاهو قصد داشت تا با سخنوری کنگره را تحت تاثیر 
قرار دهد و برای لحظاتی نیز توانست به انجام این کار 
نائل شود. اما با وجود مهارتش در سخنرانی ، نتوانست 
دموکرات ها  و  شود  حزب  دو  بین  موجود  شکاف  مانع 
برنامه  سفید  کاخ  با  هماهنگی  بدون  وی  اینکه  از 
بودند.  عصبانی  است،  داده  ترتیب  را  سخنرانی اش 
براساس اعالم بولتن داخلی کنگره دست کم 56 دموکرات 
از سخنرانی نتانیاهو ناراضی بودند و در جلسه حاضر 
دهد  نشان  تا  داشت  سعی  بسیار  نتانیاهو  نشدند. 
وی  سخنرانی  موافق  جمهوری خواهان  و  دموکرات ها 

هستند اما نتوانست به این مهم نائل شود. 
مصادره  را  موضوع  تا  داشت  قصد  خود  سخنان  با  او 
به مطلوب کند و در سخنرانی اش گفت: بسیار متاسفم 
به  سیاسی  مسائل  خاطر  به  من  می کنند  فکر  برخی  که 
اینجا آمده ام. اما معنای حرف او این می شود: »متاسفم 
از  خبری  هم  باز  یعنی  می کنید«.  فکر  این گونه  که 

عذرخواهی نیست. 
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منظور  این  برای  دولت  که  سایتی  در  ثبت نام  انگلیسی  جوانان  شنبه،  روز  از 
راه اندازی کرده را آغاز کرده اند. آنها با ورود به این سایت شرایط مورد نظر 
خود از نظر متراژ و طراحی و موقعیت خانه و همچنین شرایط پرداخت قیمت 
خود را ثبت می کنند. بعد از جمع آوری اطالعات آنها در این سایت، گزینه هایی 
آنها قرار دارد اعالم می شود. این بزرگ ترین طرح  که برای فروش پیش روی 
کمک هزینه ای خرید مسکن است که تاکنون در انگلیس اجرا می شود. با توجه 
به رشد قیمت  مسکن در انگلیس در سال های اخیر، فروش مسکن با 20 درصد 
تخفیف، نرخ شکنی بزرگی در بازار است و از سوی دیگر، می تواند تعداد زیادی 

را برای خرید مسکن ترغیب کند که خود به رونق بازار کمک خواهد کرد. 
به  انگلیس  دولت  جدید،  طرح  براساس  چیست؟   طرح  این  جزئیات  اما 
انبوه سازان و سازندگان مسکن امکان داده تا در زمین هایی با مجوز تجاری و 

صنعتی و در محله هایی از شهرها که قبال مجوز ساخت نداشته، مسکن بسازند. 
همچنین تخفیفی در هزینه های ساخت و عوارض برای این سازندگان در نظر 
این سازندگان را ملزم کرده که خانه هایی که می سازند  گرفته است در عوض 
معنی  به  این  بفروشند.  جوان  خانه اولی های  به  بازار  قیمت  زیر  درصد   20 را 
کاهش حدود 40 هزار پوندی برای هر خانه به طور متوسط است. قیمت مسکن 
پوند  هزار   2۱8 درحدود  رقمی  خانه اولی ها  برای  انگلیس  در  متوسط  به طور 
تمام می شود.  در شرایط عادی، سازندگان برای ساخت مسکن در زمین های 
تجاری و بازرگانی و صنعتی که به »زمین های بخش ۱06« موسوم است، باید 
هزینه ای معادل ۱5 هزار پوند به عنوان عوارض برای هر باب خانه بپردازند اما 
در طرح جدید، دولت، سازندگان را از پرداخت این عوارض معاف کرده است. 

کسانی می توانند از این شرایط برای خرید خانه بهره مند شوند که اوال برای 
باشند.  اینکه زیر 40 سال سن داشته  باشد که خانه می خرند و دوم  اولین بار 
می شود.  قسطی  پرداخت  شامل  و  است  همراه  وام  با  همچنین  آنها  پرداخت 
تخفیف  چنین  با  را  خانه ها  این  که  آنها  دولت،  شده  تصویب  شرایط  براساس 
20 درصدی می خرند، اگر بخواهند این خانه را تا 5 سال بفروشند، باید همین 
میزان تخفیف را روی قیمت فروش به خریدار بعدی ارائه کنند اما با گذشته 5 

سال، شرایط فروش این خانه ها عادی می شود. 
طراحی این خانه ها با فراخوان دولت و انبوه سازان به طراحانی سپرده شده 

که در ماه های اخیر در نوعی رقابت برای این کار شرکت کرده اند. طراحانی از 
سراسر انگلیس طرح های خود را در ماه های گذشته به این شرکت های سازنده 
حداکثری  استفاده  گرفتن  درنظر  نظر  از  آنها  بهترین  و  داده اند  ارائه  مسکن 
که  دیگری  نکته  شده اند.  انتخاب  هزینه،  در  صرفه جویی  همچنین  و  فضا  از 
برای  این خانه ها  اینکه  به  با توجه  این طرح ها در نظر گرفته شده،  انتخاب  در 
طرح های  آنهاست.  مدرن بودن  شده است  گرفته  نظر  در  جوانان  استفاده 
پیشنهادی که طراحان تهیه کرده اند در سایت ثبت نام جوانان، برای مشاهده و 
انتخاب آنها ارائه شده است. تاکنون بیش از 30 شرکت انبوه ساز و سازنده مسکن 
برای مشارکت در این طرح انتخاب شده اند. دولت انگلیس نام این شرکت ها به 
تفکیک تعداد واحدهایی که قرار است در این طرح بسازند و همچنین سوابق آنها 
اینترنت منتشر کرده است. براساس آنچه اعالم شده، این شرکت ها  را بر روی 
تحویل دهند. سهم  و  بسازند  این طرح  در  400 واحد مسکن  است ساالنه  قرار 
هر شرکت ساختمانی با احتساب افزایش سازنده ها به 50 شرکت، 2 هزار واحد 

مسکونی در طول 5 سال است.
کمک به طبقه متوسط برای خرید مسکن و همچنین افزایش شمار خانه اولی ها، 
دیوید  بوده است.  اخیر  سال های  در  انگلیس  دولت  شده  اعالم  اولویت های  از 
مطمئن  باید  گفت«  طرح  این  اعالم  هنگام  گذشته  هفته  نخست وزیر،  کامرون 
اهل پس انداز  و  دارند  آینده  به  نگاه  که  شویم خانواده های جوان سخت کوشی 
به  روزها  این  انگلیس  در  خانه اولی ها  شمار  بخرند.  خانه  می توانند  هستند، 
باالترین میزان در هفت سال گذشته رسیده است. براساس آمار اعالم شده دولت، 
از سال 200۹، بیش از 700 هزار مسکن جدید در سراسر انگلیس ساخته و تحویل 

داده شده است. 
 این طرح، جدیدترین طرح کمک برای خرید مسکن در انگلیس است. طرح های 
قبلی که شامل مسکن اجتماعی یا کمک هزینه مسکن است، شامل تخفیف نمی شد 
اما با کمترین میزان سپرده گذاری، وام های سنگین و طوالنی برای خرید مسکن 
600 هزار  تا سقف  با قیمت  آنها طرح کمک خرید مسکن  ازجمله  ارائه می شد. 
پوند بود که با سپرده گذاری 5 درصدی صورت گرفت.  کارشناسان بازار مسکن 
بازار  مشکل  که  کرده اند  اعالم  دولت  به  خطاب  گزارشی  در  تازگی  به  انگلیس 

اقتصاد

Self Assessment Tax Return, Accounts and Income Tax
Company Accounts and Corporation Tax Return

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

Tax Saving Advice and Tax Planning
Specialist Accountants for Dentists, IT

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors

FROM BASIC BOOKKEEPING TO
MORE COMPLEX
FINANCIAL NEEDS.

Telephone: 020 8209 1919
Fax:  020 8209 1915
Mobile:  078 5232 8888

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD

PRINCIPAL
ACCOUNTINGاویس مدبر و خامن کوچکی www.principalaccounting.co.uk

Preparation of Accounts and 
Relevant Documents for Tier 1 
Entrepreneur £200,0000 
Investment Visa

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT

جزئیات خانه های 
تخفیف دار در انگلیس

دولت انگلیس از 28 فوریه یعنی روز شنبه هفته 
قیمت  زیر  خانه  فروش  طرح  اجرای  گذشته، 
بخشی  این  کرد.  آغاز  را  خانه اولی  جوانان  به 
بهبود  برای  کامرون  دیوید  دولت  طرح  های  از 

وضعیت مسکن در انگلیس است. 
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ساخت مسکن ارزان قیمت در انگلستان عملیاتی شد

طرح انگلیس 
برای خانه اول

 ثبت نام از زوج های فاقد مسکن در انگلیس، برای واگذاری 
دولت  شد.  آغاز  دیروز  از  قیمت  ارزان   خانه   هزار   ۱00
خالی،  خانه های  افزایش  »روند  بر  تسلط  برای  انگلیس 
رشد قیمت و تضعیف قدرت خرید«، طرح ساخت و عرضه 
قرار  و  زده  کلید  را  بازار  قیمت  زیر  درصد   20 با  مسکن 
همراه  متقاضیان،  پس انداز  به  مشروط  خانه ها  این  است 
تسهیالت بانکی واگذار شود. دو »مشوق« و سه شرط از 
تمام شده،  قیمت  کاهش  در  رقابت  و  مدرن  معماری  جمله 
برای انبوه سازان تعیین شده، ضمن اینکه در سایت ثبت نام 

از خانه اولی ها، »حق  انتخاب« محفوظ است.

تامین  طرح  بزرگترین  انگلیس،  نخست وزیر  دستور  با 
سایت  راه اندازی  با  از  متوسط،  طبقه  مخصوص  مسکن 

ثبت نام از متقاضیان، رسما آغاز شد.
دنبال  به  قیمت«  ارزان  »مسکن  واگذاری  و  ساخت  طرح 
دو  علت  درباره  مسکن  کارشناسان  تحقیق  ماه  چندین 
عارضه »رشد قیمت خانه« و »افزایش شدید زوج های فاقد 
مسکن« در شهرهای انگلیس، در دستور کار قرار گرفته و 
وارد فاز عملیاتی شده است.  در قالب این طرح خانه اولی ها 
می توانند با اعالم درخواست و نیاز خود به دولت از طریق 
سایت اینترنتی، آپارتمان هایی با قیمت »20درصد کمتر از 
دریافت  خرید،  بلندمدت  تسهیالت  همراه  به  بازار«  نرخ 
در  سرپرست  سن  که  خانوارهایی  به  انگلیس  در  کنند. 
آنها کمتر از 40 سال است و کل اعضا فاقد سابقه مالکیت 
برای  انگلیس  دولت  می شود.  گفته  »خانه اولی«  هستند، 
تقاضای  از  توجهی  قابل  حجم  که  خانه اولی ها  از  حمایت 
مسکن را تشکیل می دهند، برنامه ساخت حداقل ۱00 هزار 
واحد مسکونی توسط انبوه سازان را به اجرا درمی آورد. 
شرکت های ساختمانی از چند ماه پیش با فراخوان دولت 
برای فراهم کردن مقدمات این طرح، وارد رقابت با یکدیگر 

در ارائه بهترین پیشنهادها و نقشه ها شدند.
مسکن،  حمایتی  برنامه های  اجرای  برای  انگلیس  در 
سابقه  نسبتا طوالنی وجود دارد و  برای جدیدترین طرح 
مشارکت  و  جذب  برای  تسهیالت  نوع  دو  حوزه،  این  در 

انبوه سازان رتبه اول در نظر گرفته شده است.

 سه شرط و دو امتیاز برای سازنده ها
و  ساخت  طرح  اجرای  برای  ساختمانی  شرکت های 
و  نقشه ها  شده اند،  موظف  ارزان قیمت  مسکن  واگذاری 
مدرن«،  »معماری  رعایت  با  را  خود  پیشنهادی  مدل های 
همچنین  و  زمین«  مساحت  و  فضا  از  حداکثری  »استفاده 

»ساخت با کمترین هزینه« به دولت ارائه کنند.
قیمت« درج  »ارزان  ثبت نام مسکن  در سایت  آنچه  مطابق 
انبوه ساز  و  ساختمانی  شرکت   30 از  بیش  تاکنون  شده، 
حداقل  و  داده اند  مثبت  پاسخ  انگلیس  دولت  فراخوان  به 
کسب  را  طرح  این  به  ورود  برای  شده  تعیین  شرایط 
کرده اند. تعداد سازنده های مسکن ارزان قیمت باید به 50 

فقره برسد.
شامل  دولتی  امتیاز   2 ازای  در  شرکت ها  این  از  کدام  هر 
و  تجاری  زمین های  روی  مسکونی  کاربری  »دریافت 
از  بخشی  پرداخت  در  معافیت  »اخذ  همچنین  و  صنعتی« 
هزینه ها و عوارض ساخت« باید ظرف 5 سال 2هزار واحد 
مسکونی در داخل شهرها بسازند و 20درصد ارزان تر از 
طرف  از  معرفی شده  خانه اولی های  به  بازار،  روز  قیمت 

دولت، واگذار کنند.

 حمایت »هدفمند«
مخاطبان مسکن ارزان قیمت عالوه بر تخفیف 20درصدی، 

از تسهیالت بانکی نیز بهره خواهند برد.
طبقه  شدن  خانه دار  از  دارد  بنا  انگلیس  نخست وزیر 
این  به شکل »هدفمند« حمایت مالی کند و برای  متوسط، 
زمانی  دوره  در  سپرده گذاری  و  پس انداز  مدل  منظور، 
میان مدت را تعریف کرده تا در ازای تخفیف قیمت، بخش 
قابل توجهی از هزینه خرید خانه نیز با تسهیالت بلندمدت 
تامین شود و سهم پرداخت نقدی خانه اولی ها برای تهیه 

مسکن به کمترین حد برسد.

 70 تا   60 متوسط  طور  به  انگلیس،  در  مالی  موسسات 
درصد قیمت خانه را تسهیالت پرداخت می کنند. هم اکنون 
میانگین قیمت مسکن مخصوص خانه اولی ها در شهرهای 
بزرگ انگلیس حدود 200 هزار پوند است که به این ترتیب، 
پوند  هزار   ۱60 حداکثر  با  آپارتمان هایی  دولت،  حمایت  با 
برای این گروه ساخته خواهد شد. از طرفی معافیت های 
در نظر گرفته شده برای سازنده ها، حدود ۱5 هزار پوند از 

قیمت تمام شده را کاهش خواهد داد.

 کامرون دنبال چیست؟
هدف  سه  طرح،  این  محتوای  در  انگلیس  دولت  مقامات 

اقتصادی- اجتماعی را پیش بینی کرده اند.
پارلمانی  انتخابات  به  شدن  نزدیک  با  کامرون  دیوید 
اولویت های  جزو  را  مسکن  بازار  ساماندهی   انگلیس، 
اقتصادی خود قرار داده و قصد کرده سه چالش »افزایش 
قیمت«، »رکود ساختمانی« و »فشار تقاضا« را با یک طرح 

مشترک درمان کند.
رشد ساالنه قیمت مسکن در انگلیس از ۱0درصد هم تجاوز 
نوسان، صعود غیرعادی محسوب می شود.  این  که  کرده 
به  بازار  در  موجود  مسکونی  واحدهای  حجم  طرفی،  از 

مراتب بیشتر از نیاز است طوری که همچون بازار مسکن 
ایران، تعداد خانه های خالی در شهرهای اصلی این کشور 
مقابل،  در  اما  یافته  افزایش  مالحظه ای  قابل  شکل  به 

به  از 33درصد در سال 2005  تعداد زوج های فاقد مسکن 
64درصد در سال 20۱4 افزایش پیدا کرده است.

رشد  بین  تضاد  علت  انگلیس  مسکن  بازار  کارشناسان 
این کشور را  افزایش فاقدین مسکن در  خانه های خالی و 
در گسترش »شکاف« بین قدرت خرید و قیمت مسکن اعالم 
در شهرهای  باعث رکود ساختمانی  این خود  که  کرده اند 
واگذاری  و  ساخت  طرح  اجرای  با  است.  شده  انگلیس 
متوسط  طبقه  قدرت  خرید  یکسو  از  ارزان قیمت،  مسکن 
ترمیم خواهد شد و از سوی دیگر ساخت و ساز ها رونق 
این  در  فروش  قیمت  سقف  اعمال  میان،  این  در  می گیرد. 
خواهد  کاهنده  مسیر  در  بازار  قیمت  هدایت  باعث  طرح، 
با 20درصد زیرقیمت،  شد. طرح ساخت و فروش مسکن 
در  دولت ها  رایج  سیاست  نوع  سه  از  یکی  عملیاتی  شکل 

جهان برای تامین مسکن اقشار نیازمند حمایت است.

 قیمت شکنی هم زمان با ترمیم قدرت خرید
این طرح زیرمجموعه سیاست »حق خرید مسکن« یا همان 
جمله  از  کشورها  از  خیلی  در  که  است   »Right to Buy«
براساس  می گیرد.  قرار  دولت  ها  استفاده  مورد  آمریکا 
سیاست حق خرید مسکن، بازار محدود  و تعریف شده ای 
دو  می گیرد.  شکل  منطقه  قیمت  زیر  مسکن  عرضه  برای 
هزینه  کمک  و  مشارکتی  مالکیت  ترتیب  به  دیگر  سیاست 
خرید نام دارد که در آنها، برخالف سیاست اول، تخفیف 
قیمتی داده نمی شود بلکه دولت بستر زمانی و مالی برای 
بخشی  مشارکتی،  مالکیت  در  می کند.  فراهم  خانوارها 
خریداری  خانوار  توسط  نقد  صورت  به  خانه  سهام  از 
نزد  مالک،  مالی  تجهیز  زمان  تا  دیگر  بخش  و  می شود 
اجاره بهای  آن،  معادل  اما  می ماند  باقی  امانت  به  دولت 
از طرف مالک پرداخت می شود. در سیاست کمک  جزئی 
هزینه خرید نیز بخشی از اصل سپرده الزم در بانک برای 

پرداخت وام خرید مسکن، توسط دولت تقبل می شود.

 حق انتخاب محفوظ
سایت ثبت نام از خانه اولی های متقاضی مسکن در انگلیس 
و  آن  به  مراجعه  با  می توانند  افراد  و  شده  باز  دیروز  از 
پرکردن فرم اینترنتی، متراژ، نوع نقشه و سایر مشخصات 
آپارتمان مورد نظر خود و البته، نحوه  پرداخت بهای خانه 
کامال  مخاطبان  حمایتی،  طرح  این  در  کنند.  انتخاب  را 
التهابی که در بازار  انتخاب هستند و با وجود  دارای حق 
واگذاری  و  ساخت  در  انگلیس  دولت  دارد،  وجود  مسکن 
مسکن ارزان قیمت، استفاده از مدل »سری سازی« را جزو 
اعالم  طرح  در  حاضر  انبوه سازان  برای  خود  خط قرمز 

کرده است.
قرار است این خانه ها با تنوع در متراژ، معماری داخلی و 

قیمت تمام شده، ساخته شوند.

اقتصاد

خرید  توان  کشور  این  متوسط  طبقه  هنوز  اینکه  و  مسکن 
مسکن را ندارد، کمبود مسکن نیست. تحقیقات نشان داده که 
مختلف  شهرهای  در  خالی  خانه های  و  خالی  اتاق های  شمار 
بازار  مشکل  کارشناسان،  این  گفته  به  است.  زیاد  انگلیس 
خانه های  اینکه  و  است  مسکن  توزیع  نحوه  انگلیس  مسکن 
شرایط  با  و  آنها  خرید  قدرت  با  که  مناسب  افراد  مناسب 
این  ندارد.  وجود  باشد  سازگار  اجتماعی شان  و  جغرافیایی 
این  به  است  پاسخی  خانه اولی ها،  برای  انگلیس  دولت  طرح 
گفته  دولت  کرده اند.  اعالم  کارشناسان  این  که  ضعفی  نقطه 
جدید  مسکن  هزار   ۱00 از  بیش   ،2020 سال  تا  که  دارد  برنامه 
مخصوص خانه اولی ها بسازد. منظور از این مخصوص بودن 
منظور  بلکه  نیست  درصدی   20 تخفیف  و  مالی  شرایط  فقط 
این خانه ها و همچنین طراحی  و زمین ساخت  انتخاب مکان 
آنهاست که مناسب خانه اولی های زیر 40 سال طراحی خواهد 
شد. هفته گذشته گزارشی منتشر شد که نگرانی از نابرابری 
زمینه  در  به ویژه  انگلیس  جامعه  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
که  این گزارش نشان می دهد  بیشتر کرد.  را  وضعیت مسکن 
خانه  وام  کمک  بدون  که  مسکنی  خریداران  و  مالکان  شمار 
شده اند  خانه  صاحب  وام  کمک  با  که  کسانی  از  خریده اند، 
جوانان  از  نسلی  که  است  درحالی  این  شده  است.  بیشتر 
نشان  آمار  این  نیستند.  مسکن  خرید  به  قادر  هنوز  انگلیسی 
هستند  خانه  مالک  وام  کمک  بدون  نفر  میلیون   7/4 می دهد، 
و 6/۹ میلیون نفر با کمک وام خانه خریده اند. همچنین شمار 
کاهش  هستند  خانه  صاحب  که  انگلیسی  ساله های   34 تا   25
این درحالی  یافته و در سال 20۱4 به 36 درصد رسیده است. 
است که در سال 2003، دوسوم جمعیت جوان 25 تا 35 ساله 

انگلیس صاحب خانه بودند. 

دیوید کامرون با نزدیک 
شدن به انتخابات 
پارلمانی انگلیس، 

ساماندهی  بازار مسکن 
را جزو اولویت های 

اقتصادی خود قرار داده 
و قصد کرده سه چالش 

»افزایش قیمت«، »رکود 
ساختمانی« و »فشار 
تقاضا« را با یک طرح 
مشترک درمان کند.
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ادبیات
به بهانه درگذشت یاشار کمال  نویسنده ترک 

خداحافظ 
اینجه ممد

 

یاشار کمال با نام اصلی صادق گویچه لی، در دهات آدانا 
از مناطق جنوب ترکیه متولد شد و از همان آغاز کودکی 
با شیوه قصه گویی سنتی کردهای ترکیه آشنا شد. این 
به  مربوط  شفاهی  های  قصه  مانند  گویی،  قصه  شیوه 
است  هایی  قصه  منظور  نیست،  مردم  فرهنگ  و  ادبیات 
که همه ما در کودکی خود از مادر بزرگ ها و پدر بزرگ 
ایم، نقالی نیز نیست، در نقالی، موضوع  هایمان شنیده 
اصلی شرح احوال قهرمانی ملی و باستانی است. نقالی 
همچنین رگه هایی از نمایش را در خود دارد. شیوه رایج 
یاشار کمالی موثر واقع شد، در واقع  بر  قصه گویی که 
سبک و سیاق خاصی از ادبیات عامه است که اغلب با شعر 
و آواز و موسیقی حماسی همپاست، در حقیقت این طرز 
قصه گویی، ریشه ای بسیار باستانی و کهن دارد که هنوز 
جنوب  عشایر  جمله  آن  از  و  ایران  عشایر  بیشتر  در  هم 

کرمان رواج دارد.
به  مربوط  که  نیست  الزم  حتما  حماسه  قهرمان  گویی،  قصه  از  نوع  این  در 
روزگاران باستان قامات دولتی آن زمان ترکیه، از نویسنده گزارش ها عصبانی 
بودند و یکی از علت هایی که یاشار کمال نام مستعار برای خود انتخاب کرد، 
همین امر و گریز از تعقیب دولتمردان ترکیه آن دوران بود. باشد، بسیار اتفاق 
می افتد که ماجرایی معاصر، به شرط حماسی بودن و جنگ و گریز، وارد شعر 

و داستان، سرود و موسیقی حماسی مردمی می شود.

یکی از این نمونه ها، علی جان امیری است که در دوره رضا شاه )خان(، یاغی 

برد، سال های  پناه  بم و جیرفت  به کوه های جبالبارز واقع در حد میان  شد، 
متمادی با قوای دولتی در جنگ و گریز بود و مطابق معمول در این نوع از یاغی 
گری های عصیانزده بی هدف و بی پشتوانه، سرانجام علی جان نیز دستگیر و 
کشته شد، اما درباره او سرودهای فراوانی ساخته و پرداخته شد که در میان 
مردم آن مناطق رواج دارد و از قول او می خوانند که: اسب کهر بیارید/ یالش 
حنا بذارید/ قطار فشنگ بیارید/ می خوام برم به غربت/ ترک می کنم والیت/ 
یک شود و شو تو تنگم/ هر شو مثل پلنگم/ می خوام برم به غربت/ ترک می 

کنم والیت )الخ(...

این شیوه، طرزی قدیمی از داستان سرایی است و مربوط به روزگارانی بسیار 
کهن می شود که قبائل در ستیز دائم با یکدیگر بودند و قهرمان های خود را با 

چنین روش هایی در ادبیات شفاهی و موسیقی بومی، جاودانه می ساختند.

یاشار کمال از کودکی با این طرز از داستانسرایی آشنا شد و بر نوشته هایش 
تاثیر گذاشت، آن طور که اغلب آثار او به غیر از همین اثر، ارباب های آقچاساز 
و یکی دو اثر دیگر رمانس هستند و نه رمان، قهرمان های آثارش مانند اینجه 
ممد که به سی زبان هم ترجمه یاشار کمال از کودکی با این طرز از داستانسرایی 
آشنا شد و بر نوشته هایش تاثیر گذاشت، آن طور که اغلب آثار او به غیر از همین 
اثر، ارباب های آقچاساز و یکی دو اثر دیگر رمانس هستند و نه رمان، قهرمان 
اینجه ممد که به سی زبان هم ترجمه شده است، به طرزی  آثارش مانند  های 
مبالغه آمیز و غلو شده، شکست ناپذیر هستند و از قهرمان های اسطوره ای کم 
نمی آورند. شده است، به طرزی مبالغه آمیز و غلو شده، شکست ناپذیر هستند 

و از قهرمان های اسطوره ای کم نمی آورند.

در عین حال عشق و عاشقی و البته حرمان و بی نصیبی نیز، یکی از عوامل و 
عناصر مهم و اصلی در رمانها است. طبیعت نیز جایگاهی برجسته دارد و اسب 
نیز یکی از یاران وفادار و دایمی رمانس ها محسوب می شود، آن طور که در 
گرما گرم نبردهای نابرابر، چه بسا تنها یار همان اسب باشد که قهرمان نیمه 

جان را از مهلکه به در ببرد.

سالح و تفنگ نیز نقشی برجسه می یابد در آن حد که شخصیت یافته و با آن 
همچون موجودی جاندار و حتی دوستی صمیمی، صحبت می شود و مخاطب 

قرار می گیرد.

متاثر از شیوه های باستانی داستانسرایی، در رمانس ها نیز اشخاص به خوب 
و بد مطلق تقسیم می شوند. اشخاص خوب ناگزیر از هر نوع ضعف و بدی به 
دور هستند و اشخاص منفی نیز به اجبار، اجباری که داستانسرایان قدیمی باور 
داشتند، از هر نوع صفات و خصایل پسندیده عاری و خالی بودند. این نوع نگاه 
همان است که جهان را به اهورا و اهریمن و خوب و بد تقسیم می کند و عالوه بر 
انسان ها، حتی حیوان ها نیز در دایره خوب یا بد قرار می گیرند. اسب، عقاب، 
شیر و پلنگ، کبوتر و بلبل در دایره موجودات خوب و در عوض اژدها و کالغ و 

جغد و... در دایره موجودات بد و منفی واقع می شوند.

یاشار کمال تا حد زیادی در »اینجه ممد« به همین طرز نگاه، بینش و بیان نزدیک 
بود. البته این اثر متعلق به دوران جوانی اوست و به جهت عجیب و غریب بودن 
اتفاق نویسنده های خاورمیانه و ترکیه،  به  اکثر قریب  آن هم هنگامی که  اثر، 

متاثر از ادبیات جدید غرب که تازه از طریق ترجمه، با آن داستان ها اشنا شده 
بودند و شاید هم با شیفتگی فراوان به تقلید از آن آثار می پرداختند )و هنوز 
هم می پردازند!( بسیار به یکی دیگر از عواملی که الزم است در سیر داستان 
که  است  رمان  به  رمانس  از  او  گذر  داد،  قرار  توجه  مورد  کمال  یاشار  نویسی 
این مهم، از طریق آشنایی او با آثار داستایوسکی، بالزاک و دیگر نویسنده های 
واقعگراست. ندرت ممکن بود که ادبیتی با شکل و مضمون ملی و بومی ساخته 
و پرداخته شود و ناگهان در آن شرایط »اینجه ممد« منتشر شد و طی زمانی 
بالنسبه کوتاه به زبان های مختلف نیز ترجمه شد و اگر بخواهیم با دقت فراوان 
به عوامل موثر در پیدایش ادبیات پست مدرن اروپا توجه کنیم ممکن است که 
داستان پست مدرن  پیدایش  در  آن عوامل دخیل  از  یکی  اینجه ممد هم  ترجمه 
محسوب شود، زیرا ویژگی های مورد توجه عالقه مندان به این نوع ادبیات پست 

مدرن در اینجه ممد حضور دارد.

باری، یاشار کمال در عین حال برای امرار معاش و گذران روزگار، ناگزیر به کار 
خبرنگاری و تهیه گزارش می پرداخت. گزارش های او از وضع زندگی پریشان 
و نابسامان روستاییان ترکیه، آن هم درست در زمانی که ترکیه بعد از آتاتورک 
)مصطفی کمال پاشا(، مدعی بود که در مسیر توسعه همه جانبه از نوع غربی 
مقامات  آورد.  وجود  به  مختلف  های  العمل  عکس  ها  گزارش  آن  است.  افتاده 
دولتی آن زمان ترکیه، از نویسنده گزارش ها عصبانی بودند و یکی از علت هایی 
که یاشار کمال نام مستعار برای خود انتخاب کرد، همین امر و گریز از تعقیب 
دولتمردان ترکیه آن دوران بود، اما آشنایی نزدیک با طرز و وضع زندگی دهقان 
ها و عشایر ترکیه، عامل مهم دیگری در شکل گیری نوع داستان نویسی یاشار 

کمال بود که داستان نویسی رئال و واقعگراست.

کمال مورد  یاشار  نویسی  داستان  سیر  در  است  که الزم  عواملی  از  دیگر  یکی 
از  است،  بسیار  گفتنی  گرا،  واقع  و  رئال  داستان  درباره  گذر  داد،  قرار  توجه 
به  که  بینیم  می  را  ها  دهقان  از  انبوهی  سرنوشت  رمان،  همین  در  نمونه  باب 
سبب تحوالت در نوع و نحوه معیشت به شدت دچار سختی زندگی می شوند و 
تراژدی های مکرر اما مشابه ای را تحمل می کنند. او از رمانس به رمان است 
که این مهم، از طریق آشنایی او با آثار داستایوسکی، بالزاک و دیگر نویسنده 
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های واقعگراست.

های  ارباب  که  است  شده  باعث  مذکور،  عوامل  مجموع 
آقچاساز، رمانی موفق و موثر در بیاید، شخصیت پردازی 
درخشان  بیک،  مصطفی  او،  خصم  و  بیک  درویش  از  او 
در  موضوع  ترین  اصلی  شاید  که  برد  یاد  از  نباید  و  است 
داستان، پرداخت شخصیت است، پس از هزار سال ما هنوز 
رستم را باور داریم، زیرا شخصیتی یک جانبه ندارد و به 
مثال  و  دارد  بزرگ هم  ضعف های  ها،  نی  پهلوا  رغم همه 
ارباب  در  یاشار کمال  این است که  پسرکش است. منظور 
گفته  )که  خود  قبلی  های  رمان  برخالف  آقچاساز،  های 
شد اغلب رمانس هستند( در این اثر، شخصیت هایش چند 

وجهی و باور پذیر مطرح شده اند.

درویش بیک خصلت های خوب و بد فراوان دارد و با این 
آدم بسیار سنت  مانند یک  اما  نیز هست  که تحصیل کرده 
گرا، ناچار می شود که انتقام خون برادر خود را از طایفه 
دشمن بگیرد و این مهم در حالی است که درویش بیک، از 
مرگ بسیار می ترسد و در ضمن می داند که بنا به سنت، 
حاال نوبت مرگ اوست و مصطفی بیک، او را خواهد کشت! 
به عبارتی در این رمان، یاشار کمال دنیای کهنه سنت های 

پوسیده را در برابر دنیای جدید قرار داده است.

درویش بیک و مصطفی بیک هر دو خصم خونی همدیگر 
هستند و هر دو، نمایندگان سنت های چند هزار ساله قبیله 
ای به حساب می آیند، آن ها به خون و نژاد و نسب افتخار 
می  محسوب  داری  زمین  به  وابسته  شدت  به  و  کنند  می 
خصلت  بیک  درویش  است  شده  دگرگون  دنیا  اما  شوند، 
های خوب و بد فراوان دارد و با این که تحصیل کرده نیز 
هست اما مانند یک آدم بسیار سنت گرا، ناچار می شود که 
انتقام خون برادر خود را از طایفه دشمن بگیرد و این مهم 
در حالی است که درویش بیک، از مرگ بسیار می ترسد و 

اوست  نوبت مرگ  به سنت، حاال  بنا  داند که  در ضمن می 
ها،  آن  فرزندان  و  کشت!  خواهد  را  او  بیک،  مصطفی  و 
برخالف پدران خود، هیچ اعتقادی به آن رسوم کهن ندارند 
فرزندان  ها  آن  نیستند،  نیز  زمین  به  دلبسته  همچنین  و 
ترکیه،  دولتی  داری  سرمایه  که  هستند  جدید  روزگاری 
قصد دارد تا با جهان سرمایه داری وارد مراوده و روابط 
تجاری و اقتصادی بشود و بنابراین زمین داری و پرورش 
احشام، سود فراوان و بی حساب ندارد، برعکس شیوه ای 
رو به زوال است و فرزندان درویش بیک و مصطفی بیک با 
آگاهی از این امر، به شیوه های پدران پشت کرده و راهی 
تازه در پیش می گیرند که مورد حمایت دولت وقت ترکیه 
کثیف  های  معامله  و  ها  بستان  و  بده  میان،  این  در  است. 
دولتی  بزرگان  با  بومی  مقامات  شود.  می  شروع  مافیایی 
و  شوند  می  معامله  و  مذاکره  وارد  استامبول  و  آنکارا  در 
ناگزیر رسوم  نیز،  بیک  فرزندان درویش بیک و مصطفی 
خان و خانزادگی را کنار می گذارند و در شخصیت پردازی 
قدرتمند یاشار کمال، گاهی به حد نوکرها نیز تنزل می کنند 

تا بلکه از روزگار جدید بهره بیابند.
درباره داستان رئال و واقع گرا، گفتنی بسیار است، از باب 
نمونه در همین رمان، سرنوشت انبوهی از دهقان ها را می 
بینیم که به سبب تحوالت در نوع و نحوه معیشت به شدت 
اما  مکرر  های  تراژدی  و  شوند  می  زندگی  سختی  دچار 

مشابه ای را تحمل می کنند.
که  بنیم  می  کنیم،  توجه  داستان  در  گرایی  واقع  به  اگر 
است  هومر  واقعگرا،  داستانسرایان  ترین  بزرگ  از  یکی 
که طرز زندگی مادی و معنوی، فرهنگی روزگار خود را 
در دو اثر جاودانه اش بیان و به طرزی هنرمندانه یعنی با 
ساخت و پرداخت عاطفی و اندیشه ورز و جهتدار، منعکس 
از منتقدان  کرده است و شاید جالب توجه باشد که خیلی 
هومر  به  را  کمال  یاشار  سرایی  داستان  شیوه  اروپایی، 

تشبیه کرده اند!

تشییع پیکر پدر ادبیات ترکیه
و  ، سوار اسب های زیبایشان شده  »آن مردمان خوب    -
رفتند.« یاشار کمال رمان »جنایت بازار آهنگران« خود را 
با این جمله آغاز کرده بود و اکنون خود در میان صدای 
تشویق ها و شعارهای ده ها هزار نفری که برای بدرقه او 
به حیات ابدیش آمده بودند، رفت تا در کنار همسر نخست 

خود آرام بگیرد.
ده ها هزار نفر امروز )۱۱ اسفند( از ساعات ابتدایی صبح  
استانبول  شیشلی  منطقه  در  واقع  تشویقیه  مسجد  به 
آمدند تا خالق قهرمانان بی نام را برای آخرین بار ببینند.

در  که  بود  سرشناسی  افراد  از  یکی  پاموک  اورهان 
مراسم تشییع جنازه کمال حضور یافته و گفت: » من در 
کودکی و نوجوانی کتاب های یاشار کمال را می خواندم و 
هنگامی که بزرگ تر شدم، او تبدیل به دوست من شد. ما 
ساعت های طوالنی با هم قدم می زدیم و از این پس بیش 
از هر چیز دیگری، دلم برای قدم زدن با او تنگ می شود.«

جایزه  برنده  که  ترک  نویسنده  نخستین  پاموک،  اورهان 
دوست  و  نویسنده  لیوانلی،  زلفی  شده،  ادبیات  نوبل 
پیشین  جمهور  رئیس  گل  عبدالله  کمال،  یاشار  صمیمی 
گردشگری  و  فرهنگ  وزیر  چلیک  عمر  ترکیه،  جمهوری 
خواه  جمهوری  حزب   رهبر  قلچداراوغلو  کمال  ترکیه، 
هنرمندان،  نویسندگان،  ترکیه،  مجلس  رئیس  ترکیه، 
روزنامه نگاران، ورزشکاران و مسیقی دانان زیادی آمده 

بودند تا کمال را بدرقه کنند.
امروز همه حضار جنبه های مختلفی از شخصیت یاشار 
کمال را در مقابل دوربین  رسانه ها بازگو کردند. اسقف 
تخریب  برای  کمال  که  مجادله ای  از  ترکیه  ارامنه  اعظم 
نشدن کلیسای آختامار داده بود گفت و فاتح تریم، مربی 

تیم ملی فوتبال ترکیه از تماس های تلفنی که کمال پس از 
هر پیروزی مهم با وی می گرفت، گفت.

قبرستان  سمت  به  کمال  یاشار  جنازه  که  هنگامی 
که  مردمی  می کرد،  حرکت  استانبول  کویو«  »زینجیرلی 
ساعت ها در خیابان منتهی به مسجد ایستاده بودند با کف 
ماشین  ماست«  شرف  کمال،  یاشار   « شعاِر  دادن  و  زدن 
ادبیات  پدر  برای  کردند.   همراهی  را  جنازه  کننده  حمل 
نیز  همیته  روستای  در  پدری اش  خانه  باغچه  از  ترکیه 

مشتی خاک آورند تا او راحت تر آرام گیرد.
پیر آناتولی وصیت خود به خوانندگانش را پیش تر با این 
جمالت بیان کرده بود: » کسی که رمان و داستان های مرا 
مرا  آثار  که  کسی  بخواهد.  جنگ  ندارد  اجازه  می خواند 
می خواند باید از جنگ متنفر باشد و همیشه برای صلح و 
برادری تالش کند. استثمار انسان بر انسان مورد پذیرش 
نیست. خواننده من باید خودش را در جبهه خوبان قرار 

دهد.«
یاشار کمال ۹ اسفند ماه ۱3۹3 به دلیل نارسایی ریوی و 
استانبول  پزشکی  دانشکده  بیمارستان  در  قلبی  آریتمی 

بدرود حیات گفت.
یاشار کمال متولد ۱۹23 در منطقه همیته به خاطر نوشتن 
ادبیات  نوبل  جایزه  دریافت  برای  قرقی«  »محمد  رمان 
به  که  بود  ترکیه ای  نویسنده  اولین  و  شد  نامزد   ۱۹73

نامزدی این جایزه مفتخر شد.
یاشار کمال ضمن نامزد شدن برای جایزه نوبل ادبیات در 
سال ۱۹73، چندین جایزه ملی و بین المللی ازجمله جایزه 
و  در سال ۱۹82   Cino del Duca World Prize جهانی 
نشان افتخار لژیون دونور فرانسه در سال ۱۹84 و جایزه 
را   2008 سال  در  ترکیه  جمهوری  ریاست  ادبیات  بزرگ 

کسب کرد.
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سینما

  آکادمی علوم سینمایی و هنرهای تصویری که نهاد اهدا کننده جوایز اسکار از 
زمان پیدایش آن )در سال ۱۹2۹( است، همواره فیلم هایی را که راجع به مشکالت 
فیلمسازی و متمرکز بر دنیای هنرمندان و خالقان هنر هفتم و درام هایی بر پایه 

به  ارادت می ورزیده و  آن  به  بازیگران سینما است، دوست می داشته و  زندگی 
در   »Birdman« پیروزی  باور  طرز  این  با  و  کرده  تجلیل  آنها  از  مختلف  طرق 
مراسم اسکار امسال و اهدا شدن چهار مجسمه طالیی به قصه تلخ هالیوودی 

اله خاندرو گونزالز ایناریتوی مکزیکی جای تعجبی ندارد. »مرد پرنده ای« ) یا 
»مرد کبوتری«( به تبار فیلم هایی مثل »زیگفیلد بزرگ«، »همه چیز درباره ایو«، 
»شکسپیر عاشق« و شاید »بولوار سانست« تعلق دارد. آنجا که درام هایی درباره 
ستاره ای  اوضاع  شدن  تیره  از  و  می شود  کشیده  تصویر  به  سینما  وابستگان 
سخن به میان می آید که قبل از کساد شدن بازارشان به هر چه دست می زدند، 
به رنگ طال در می آمد. »بردمن« درباره بازیگری است که وقتی یک رل کمیک 
استریپی را بازی می کرد در اوج شهرت و موفقیت بسر می برد اما وقتی آن را 
رها کرد، کمتر کسی پذیرفت که او را به چشمی دیگر و در رلی متفاوت ببیند. 
ریموند  از  نمایشی  می خواهد  حاال  کیتون(  مایکل  عالی  بازی  )با  هنرمند  این 
کارور را در برادوی به صحنه ببرد اما هیچکس وی را تحویل نمی گیرد و او با 
خودش و دیگران ستیز می کند تا به این خواسته جامه عمل بپوشاند ولی در این 
کمدی ـ درام و طنز تلخ ایناریتو هیچکس در یک جایگاه ثابت و دست نیافتنی 

و بزرگ قرار ندارد.

نقب زدن به پشت پرده
درام هایی که زندگی هنرمندان دچار تشتت آرا را به تصویر می کشند، در درجه 
اول به خاطر تمرکز روی همین بازیگران و نه اطرافیان آنها مورد توجه مردم 
اهالی هالیوود و سینما دوستان قرار دارند و نوعی نقب زدن به پشت پرده  و 
فیلم ها و نمایش های هنری به شمار می آید و گونه ای از افشاگری پیرامون این 
افراد است. در »همه چیز درباره ایو« جدل و ستیز بت دیویس و آن باکستر در 
عین این که برای رسیدن به برتری های حرفه ای است، نوعی رجحان یکی از آنها 
بر دیگری در زمینه های اجتماعی نیز محسوب می شود و دو هنرمند در دوئل 
با یکدیگر می خواهند موقعیت برتری را که در گذشته داشتند احیا کنند و حتی 
دیگری،  بر  سلطه  برای  حرکات شان  نباشند،  سینماگر  و  هنرمند  افراد  این  اگر 
ریگان  که  کیتون  مایکل  کاراکتر  نیز  »بردمن«  در  است.  گونه  نمایش  و  تئاتری 
تامسون نام دارد، در آستانه شب نخست اجرای نمایشی که ماهها روی آن کار 
به فیلم های کمیک بوکی و  آن نشان بدهد مهارت هایش فقط  از طریق  تا  کرده 
افسانه های کودکانه ختم نمی شود، دچار نوعی فروپاشی عصبی و قبول شکست 
قبل از تحقق واقعی شکست شده و احساس پارانویای فزاینده او سبب می شود 
همان کاراکتر کمیک استریپی که نامش بردمن است همه جا پشت سر وی دیده 
شود و بهتر بگوییم تامسون تجسم و کابوس او را همواره در تعقیب و آزار خود 
ببیند بدون این که این شمایل نمایشی واقعًا در حال حاضر در جایی بجز افکار 

تامسون وجود داشته باشد.

واقعی یا توهم؟
در  را  تصویری  هنرهای  و  سینمایی  علوم  آکادمی  اعضای  بیشترین  بازیگران، 
قیاس با کارگردانان و سناریست ها و تهیه کنندگان به خود اختصاص می دهند 
هالیوود  هنرمندان  به  که  فیلم هایی  اکثر  در  ندارد  تعجبی  جای  نتیجه  در  و 
اقشار  سایر  نه  و  بدهند  تشکیل  را  اصلی  کاراکترهای  بازیگران  می پردازند، 
توهم های  یا  و  واقعی  احساسات  و  دغدغه ها  بارها  نیز  فیلم ها  این  در  آکادمی. 
غیر حقیقی این قشر در میان موجی از بدبینی به تصویر کشیده شده اند و حتی 
و  بوده  موقتی  شکوه  این  آمده،  در  نمایش  به  بازیگر  یک  شکوه  دوران  وقتی 
هر چند »هوانورد« اپیک سال 2004 مارتین اسکورسیسی قصه یک تهیه کننده 
معروف سابق هالیوود )هاوارد هیوز( است اما در اکثر مواقع یک یا چند بازیگر 
اسم و رسم دار که فراز و فرود زندگی شان مورد توجه بیشتری از جانب مردم 

قرار دارد، کاراکتر اصلی این گونه فیلم ها را تشکیل داده اند.

تصویری از زندگی باب فاسی
استثناهای دیگر در این زمینه »تمامی آن خبر« فیلم کمی تا قسمتی شاهکار مانند 
سال ۱۹80 باب فاسی فقید پیرامون دنیای تئاتر و یک کارگردان این مدیوم هنری 
پایان  روزی  رنجورش  و  بیمار  قلب  ایستادن  با  که  اوست  کارهای  و  سالیق  و 
می گیرد. این فیلم که به واقع تصویری از زندگی خود فاسی بود که اندک مدتی 
چون  هنرمندانی  بازی  با  درگذشت،  قلبی  عارضه  اثر  بر  فیلم  این  اتمام  از  بعد 
روی شایدر چهار جایزه اسکار سال عرضه اش را ربود و از هر سو تحسین شد 
و هنوز یکی از بهترین و موج نوترین کارها در خصوص مرکز ثقل تئاتر آمریکا 
و جهان یعنی برادوی به حساب می آید. در این فیلم شایدر در قالب کاراکتری 
بردن  صحنه  به  طرح  همزمان  طور  به  است،  فاسی  باب  خود  کمال  و  تمام  که 
یک نمایش تازه، یک فیلم سینمایی و مشکالت خانوادگی و زندگی خصوصی را 
بر دوش ناتوانش و بر روی قلبی حمل می کند که به شدت ضعیف است و تاب 
تحمل یک دهم این مشکالت را هم ندارد. جالب تر این که این هنرمند به شدت 
خود محور و بی توجه به مشکالت دیگران، در بخش های پایانی فیلم باب فاسی 
در ذهنش و با ریتم یک کار موزیکال عمل جراحی قلب باز خود را تصور و در 
ذهنش ترسیم می کند و او به واقع مرگی را که برای وی در راه است، از مدتها 
اینکه هیچ  و جالب تر  اجرا می کند  نمایش  یک  قالب  در  در ذهنش  و  پیش حس 

اقدامی هم برای مهار آن و یا دیرکرد در تحقق آن انجام نمی دهد.

یک اسکاری دیگر
در »گلوله هایی بر فراز برادوی« فیلم تقریبًا کمیک سال ۱۹۹3 وودی الن با یک 
هنرپیشه زن تئاتر که از کیا و بیای او در سالهای اخیر کاسته و با این وجود هنوز 
از دنیای قبلی اش جدایی ندارد، مواجه هستیم. مشکالت روحی او با اعتیادش 
به مشروبات الکلی در هم آمیخته و از وی موجودی چند وجهی ساخته است و 
دایان ویست در ارائه این تصویر آن قدر موفق بود که یک اسکار نقش دوم زن را 
بابت آن کسب کرد. در »دختر خداحافظی« محصول ۱۹78 نیز ریچارد دریفوس 

در ابتدای راه شهرتش در هالیوود، رل یک بازیگر مخدوش و مردد دنیای تئاتر 
نیویورک را طوری خوب ایفا کرد و در عدم اطمینان و برخورد با این و آن غرق 

ارادت »آکادمی« به زندگی های دراماتیک هنرمندان

دالیل اهدای اسکار برترین فیلم 
سال به »مرد پرنده ای« 
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درباره »کاله سیاه«، جدیدترین روایت 
مایکل مان از تهدیدهای مدرن

در دنیای 
سفید و سیاه 

هکرها
کاله  همیشه  داستان  قهرمان  وسترن،  کالسیک  فیلم های  در 
کاله  او  مقابل  بدهای  آدم  که  حالی  در  داشت،  سر  به  سفید 
تقسیم  برای  راه  ساده ترین  و  بهترین  این  می پوشیدند.  سیاه 
فیلم »کاله سیاه«  اما در دنیای مبهم مایکل مان در  آنها بود. 
)Blackhat( که تریلری هیجان انگیز که تا آخرین لحظه نفس 
می شود.  شکسته  مرزها  این  است،  می کند  حبس  سینه  در  را 
در این فیلم اف بی آی، یک هکر خرابکار که در دسته هکرهای 
با شناسایی  تا  »کاله سیاه« قرار می گیرد را استخدام می کند 
علیه  آنها  مخرب  فعالیت های  مانع  سایبری  تروریست های 
اما  نباشد  خوبی  خیلی  فیلم  کل  در  شاید  فیلم  شود.  جهان 
حداقل سکانس های اکشن آن به فیلم آنقدر ارزش می دهد که 

بتوان دو ساعت و ۱4 دقیقه پای آن نشست.

بهترین دقایق کار جدید مایکل مان، آنجا است که شروع به جدا 
کردن خوب از بد می کند و پیچیدگی های اخالقیات در دنیای 
به  موضوعی  لحاظ  به  می گذارد.  نمایش  به  را  امروز  مدرن 
نظر می رسد فیلم در بین موضوعاتی مثل »وثیقه« و »معاونت 
نیز  فیلم  خود  که  بویژه  است.  شده  پاره  پاره  و...  میامی« 
درباره ذهن خطرناکی است که در کنار قانون قرار می گیرد و 
باید ذهن های خطرناک را شناسایی کند. با این حال فیلم فاقد 
کشش و انرژی محرک فیلم های قبلی کارگردان است و از آن 
باالتر به نظر می رسد با توجه به تمایل مان برای استفاده از 
لنزهای دیجیتال نه چندان خوب و کثیف فقط در حال از دست 

دادن زمان است.

کم کار و کم فروغ
به  بین »سارق« و »علی«  20 ساله  مایکل مان در طول فاصله 
به  کارگردان ها  سایر  که  می کرد  عمل  طوری  تصویری  لحاظ 
رقابت با او می پرداختند. اما در سال های اخیر مایکل مان هم 
کم کار شده و هم کارهای او جلوه سابق را ندارد. طوری که 
ببرد  به پیش  را  تنها می خواهد طوری زمان  به نظر می رسد 
که مخاطب را در طول فیلم کنار خود نگه دارد البته به لحاظ 
زیبایی شناسی، فیلم مان هنوز هم چیزهایی برای گفتن دارد. 

مثل سکانس نخستین فیلم که مایکل مان در آن از تمام قدرت 
سینمایی خود بهره می برد تا یک حمله سایبری را دراماتیک 
می شود  که  حدی  بزرگترین  در  را  تصاویر  فیلم  دهد.  نشان 
و  ریز  کاماًل  را  آنها  ناگهان  داد، شروع می کند و سپس  نشان 

کوچک نشان می دهد.
فیلم سپس این شانس را به ما می دهد که کره زمین را از فضا 
نگاه کنیم و بعد خط هایی آتشین گرداگرد آن ترسیم می شود. 
خط هایی که هر یک به معنای ارتباطات ماهواره ای و اینترنتی 
ابتدا  می شود.  زوم  مختلف  مناطق  روی  دوربین  است.سپس 
به چین می رویم، سپس به نیروگاه هسته ای چای وان تا اینکه 
آن  پشت  مادربرد  و  سیم ها  و  کامپیوتر  یک  سمت  به  دوربین 
موضوع  این  می دهد.  نشان  بزرگ  ابعاد  در  را  آنها  و  می رود 

پیشتر  که  است  چیزی  است،  امنیت  فاقد  سیستمی  چنین  که 
»توان  عنوان  با  خود  کوتاه  فیلم مستند  در  ایمز  ری  و  چارلز 
ده« مطرح کرده بودند. با این تفاوت که اگر آن مستند کوتاه 
به بیان این خطر در آسمان و فضا می پرداخت. خطری که فیلم 
مایکل مان نشان می دهد اینجا روی زمین است. جایی که در 
تقابل با این خطر دوربین از یک کاراکتر به کاراکتر دیگر و از 
اجازه  به مخاطب  اینکه  بدون  قاره دیگر می پرد،  به  قاره  یک 

اندکی استراحت بدهد.

هکر بِد خوب
قرار  همسوورت(  )کریس  هاتاوی  نیکالس  داستان  مرکز  در 
را  مخاطب  آرام  خیلی  که  مدرن  آمریکایی  زندانی  یک  دارد، 
جذب خود می سازد: مخاطب ابتدا ستاره فیلم »تور« را می بیند 
که به در و دیوار سلول خود می کوبد. او مجازات شده که چرا 
تلفن همراه خود وارد سیستم تجهیزات غذایی  از  با استفاده 
شده است. اما سکانس آنقدر خام و پر ایراد است که مخاطب 
به راحتی آن را فراموش می کند. سکانس از آنجا خیلی بد است 
که در همین سکانس چندین و چند کاراکتر دیگر با نژادهای 

متفاوت از یک مامور چینی به نام چن داوای )وانگ لی هوم( 
گرفته تا یک مامور اف بی آی سیاه پوست به نام کارول برت 

)ویوال دیویس( را نشان می دهد.
که  است  این  انتظار می رود،  مثل »کاله سیاه«  فیلمی  از  آنچه 
مسووالن برای مبارزه با هکرهای خطرناک به کسی تکیه کنند 
بیشتر  که  پسرکی  باشد.  جوان  این  از  خطرناک تر  خیلی  که 
برخوردار  آن  دینامیک های  از  و  است  بره ها«  یادآور »سکوت 
در  پیشاهنگی  به  بیشتر  اینجا  در  همسوورت  واقع  در  است. 

دنیای غول های هکر در گوشه و کنار دنیا می ماند.
عیان  بیشتر  هاتاوی  بودن  خوب  موقعیت  که  طور  همان 
می شود، این مساله مطرح می شود که اصاًل او به دالیل واهی 
پشت میله های زندان بوده و صرف خطاهای کوچک رایانه ای 

خود به زندان افتاده است. اما همین راهنمای نادرستی برای 
سلحشوری  درباره  قضاوت  در  را  او  اینکه  و  است  مخاطب 
فیلم  اما  می کند.  خاطر  دغدغه   دچار  انسان ها  جوانمردی  و 
خوب  واقعا  هاتاوی  آیا  اینکه  و  دوگانگی  این  برای  چاره ای 
توطئه های  از  پرده  دوم  مرحله  در  سپس  و  می اندیشد  است، 
بر  خود  اسارت  از  انتقام  و  بی گناهی  اثبات  و  فرار  برای  او 

می دارد.
آن هاتاوی متوجه نیست  به جز یک سکانس پرهیجان که در 
هکری دیگر با استفاده از کد او در حال ورود به یک تجهیزات 
قاضی  یک  بیشتر  را  او  فیلم  دقایق  سایر  در  است،  هسته ای 
عادل می بینیم تا یک مامور امنیتی برای دستگاهی که او را به 
را  او  ما  می شود  باعث  سکانس ها  گونه  این  است.  گرفته  کار 
با  این نقص حتی  ببینیم.  بی گناه ترین و مبراترین فرد ممکن 

خالکوبی های اژدها و کلمات ناردست درست نمی شود.

عشق به تکنولوژی
نیستند،  مبهم  هم  خیلی  کاراکتر  این  انگیزه های  که  حالی  در 
خود  انتخاب  چگونگی  تشریح  به  می دهد  ترجیح  مان  مایکل 

از  تکنولوژی  به  مان  مایکل  عالقه  بپردازد.  تکنولوژی  برای 
از  استفاده  با  فیلم  این  در  او  بود.  مشهود  کامال  »علی«  فیلم 
دوربین ها و فرمت های مختلف بهترین تصویر ممکن را ارائه 
با  را  تصویر  دقیق  ترین  می کند  سعی  هم  اینجا  در  او  کرد. 
استفاده از فرمت های دیجیتال ارائه دهد. اما حاصل کار او آن 

نتیجه ای که می خواهد، نیست.
فیلم  فیلم،  رنگی  نویسی  برنامه  در  مان  مایکل  دقت  وجود  با 
بیشتر  انتظار می رود، نیست و  اکشن  فیلم  از یک  آن طور که 
فیلم  البته  می ماند.  ترسناک  فیلم های  خلوت  حیاط  به  شبیه 
مایکل مان هنوز هم آنقدر ظرفیت دارد که بتواند از بالگردها، 
اتومبیل هایی که منفجر می شوند، استفاده  قایق های تندرو و 
کند. هر چند که فیلم گاهی اوقات از کیفیت تصویری پایینی 

رنج می برد.
اما این امکان هم وجود دارد که مایکل مان به عمد چنین کاری 
را کرده باشد. فیلم پر از تناقض های گوناگون است. از جمله 
وقایع  از  گرایانه  واقع  بیان  برای  مان  شدید  وسواس  با  فیلم 
به  زیادی  اصرار  گرایی  واقع  این  برای  او  می شود.  شروع 
اولین فیلمنامه ای  این  نویسنده فیلمنامه، مورگان دیویس، که 
باید  آن گونه که  تا همه چیز را درست  است که نوشته داشت 
باشد، بازگو کند. )و البته در این راه مدیون آدام سندلر است که 
آخرین ویرایش ها را روی فیلمنامه انجام داد.( به عنوان مثال 
مان اصرار داشت هم همسوورت و هم کاراکتر منفی مقابل او 
)یوریک وان واگنینگن( واقعًا کار با کامپیوتر به طور حرفه ای 

و در حد هکرها را بیاموزند.

درباره رایانه بدون رایانه
برای فیلمی که درباره هک کردن است، این خیلی عجیب است 
که در طول فیلم کمتر شاهد کامپیوتری باشیم و در عوض مدام 
ببینیم که »هاتاوی« چگونه ترجیح می دهد در هر موقعیتی به 
نیز عماًل شواهد نشان می دهد  فیلم  تمام  بپزدازد. در  تجارت 
اف بی آی نیاز چندانی به هاتاوی به عنوان یک هکر ندارد و 

بیشتر با کار با سالح های معمول خود راحت است.
به هر حال در این زمان هاتاوی به دنبال کشف دشمن مجازی 
خود در چند قاره آن طرف تر است. او گاه در این نبرد چنان 
می کند  تکرار  مدام  که  می شود  هیستریک  حمله های  دچار 
خطر  در  روستاها  سگ های  و  روستاها  مردمان  بی شمار 
هستند. اما هیچ گاه مشخص نمی شود که یک تروریست چرا 
باید جان این همه آدم را به خطر بیندازد. همان طور که این 
بار  چند  با  می تواند  هکر  یک  وقتی  که  می شود  مطرح  سوال 
بزند،  جیب  به  دالر  میلیون   74 کیبورد،  کلیدهای  دادن  فشار 
چرا باید با دستکاری سیستم های امنیتی جان مردم را به خطر 

بیندازد؟
و  است  رفته  ما  دست  از  بسیاری  فرصت های  حال  هر  به 
جرایم  معرض  در  ما  همه  که  است  این  آن  نشانه  بارزترین 
اینترنتی هستیم. این تنشی است که فیلم به بهره برداری از آن 
می پردازد. اما این حمالت تروریستی احساسی معادل آن دارد 
که آدم های شریر فیلم های جیمز باند حاال در هر جایی وجود 

دارند و سرک می کشند.
Variety :منبع*

سینما

شد که جایزه اسکار برترین بازیگر مرد نقش اول را به وی اهدا کردند.

از شکوه صبحگاهی تا افسانه برگمانی
سایر بازیگران اسکار گرفته ای که به ایفای رل بازیگران دچار تردید و ترس و به دردسر 
فیلم های هالیوودی پرداخته اند، کاترین هپبورن در »شکوه صبحگاهی« و  افتاده در 
گریس کلی در »دختر روستایی« هستند و »فانی و الکساندر« یکی از آخرین فیلم های 
یک  درباره  و  شد  اکران   ۱۹82 سال  در  که  نیز  سوئدی  و  افسانه ای  برگمان  اینگمار 
خانواده سوئدی سرشار از بازیگران تئاتری و سینمایی و عالیق و رویکردهای عجیب 

آنان است، برنده چهار جایزه اسکار شد.

بازی ششم را ببینید
هواداران »بردمن« و مایکل کیتون شاید بدشان نیاید که یک فیلم خوب اما کمتر دیده 
شده سال 2005 به نام »بازی ششم« را به تماشا بنشینند. این فیلم درباره اجرای یک 
نمایش تازه توسط یک بازیگر سینما به طور همزمان با یک مسابقه تیم محبوب او در 
فینال لیگ حرفه ای بیسبال آمریکا و تقسیم شدن عالقه و توجه او بین این دو رویداد 
است. آن فیلم بر خالف »بردمن« جایزه ای منجمله اسکارها را نبرد اما مثل فیلم ابتکاری 
و پر سر و صدای ایناریتو تئاتر و هنرهای نمایشی را نوعی رستگاری ظاهری و جنون 
این مشکالت  به  برای شدت بخشیدن  و شاید هم وسیله ای  بازیگری  از مشکالت  آسا 
توصیف کرده است. ایناریتو در صورت مطلع بودن از سیاهه طوالنی فیلم هایی که به 
گونه ای مشکالت واقعی و خیالی هنرمندان سینما و تئاتر را ترسیم کرده اند، یک فاتح 
بزرگ  رقابت های  به رغم همه  او  و  است  بوده   20۱5 اسکار  رقابتهای  در  پیش هنگام 
و کوچک سایر فیلم ها با فیلم او از همان آغاز و ماهها قبل می دانست که اسکارها را 
خواهد برد و آکادمی با اوست و نه فیلم هایی که فقط محصول هالیوودند و نه عصاره 

و نماد آن.
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نوروز خوانی تا چند دهه قبل آیینی متداول و همگانی بوده 
و ازآیین های کهن  ایرانی به شمار می آید . اکنون  این مراسم 
رفته  میان  از  مناطق  از  بسیاری  در  و  شده  کم رنگ  بسیار 
است . مضامین اشعار  این  آیین در ستایش پروردگار ، مدح 
شاهان و امیران و در توصیف بهار و جلوه های آن ، ضمن 
 این که در بخش پایانی نیز ستایش و تکریم صاحبان منازل 

جهت اخذ صله و انجام بوده است .
 با پذیرش اسالم از سوی  ایرانیان ، نوروز خوانان مضامین 
آن را با اعتقادات و باورهای نو یافته مردم کشورمان همسو 

و هماهنگ کردند.
از   نوروزخوانان ، خنیاگران گمنام و دوره گردی بودند که 
حدود پانزده روز مانده به نوروز ، براد هر خانه ای بهار را 
گروه های  قالب  در  یا  تنها  خنیاگران ،  می داده اند .  این  نوید 
مرسوم ترین  اما  می کردند  حرکت  نفره  چهار  و  سه  دو ، 

نوروزخوان  مهم  خصوصیات  جمله  از  بود .  نفره  دو  آن 
با  آنان  کار  است .  بوده  قوی  حافظه  داشتن  و  بداهه خوانی 

فرا رسیدن بهار و آغاز سال نو تقریبًا به پایان می رسید.
 نوروزخوانی ها از الحان و نغمات گوناگون برخوردارند ، از 
همین رو ساختار موسیقی نوروزخوانی های مختلف البرز 
نسبت به هم متفاوتند . باید توجه داشت برخی از گونه های 
شور  ترک ،  بیات  چهارگاه ،  در  که  متأخر  نوروزخوانی های 
موسیقی  تأثیر  تحت  شدت  به  شده اند ،  خوانده  دشتی  و 
گسترش  فرایند  که  تأثیر  دارد .  این  قرار  دستگاهی  ایران 
از  دیگر  برخی  و  تعزیه  طریق  از  ردیفی  ایران  موسیقی 
انواع موسیقی مذهبی می باشد ، موجب پیدایش  این دسته از 

نوروز خوانی ها شده است . 
دلیل  به  چهارگاه ،  در  الحان  از  این  گونه هایی  همه ،  با  این   
بافت ویژه ملودی و تزیینات و تحریرها ، ناشی از حسن و 
زیبایی شناسی بومی است . نمونه های موجود نوروزخوانی 
در دو گاه ، سه گاه و شور نیز از نظر ساخت نغمه پیوندهای 
زیبایی  و  شکوه  دارد .  البرز  نواحی  موسیقی  با  عمیقی 
شعر ، ساختار ساده و بی پیرایه نغمات و قدرت مثال زدنی 
نوروزخوانان البرز در اجرای این نغمات موجب گردید ، تا 
نوروزخوانان  مناطق ،  نوروزخوانی  این  مختلف  گونه های 
را تحت تأثیر یکدیگر و لحن های مختلف قرار دهد و از  این 
راه ترکیب زیبایی به وجود آید که مورد استقبال مردم همه 

مناطق یاد شده قرار گیرد .
 عالوه بر نوروزخوانی با مایگی ها و پرده هایی که قباًل از 
نوروزخوانی  توجهی  قابل  تعداد  مالحظه  شده ،  یاد  آن ها 
از  حکایت  ترک  و  اصفهان  دشتی ،  همایون ،  شوشتری ،  در 
تأثیری است که نوروزخوانان جنوب البرز در منطقه شمالی 

به جای گذاردند .
 منابع شفاهی گواه  این موضوع هستند که در طول تاریخ 
از  عبور  با  شاهرودی  و  دامغانی  طالقانی ،  نوروزخوانان 
اجرای  به  و  شده  سرازیر  شمال  سوی  به  البرز  ارتفاعات 
 این آیین پرداختند . از همین رهگذر آن ها عالوه بر فراگیری 
البرز ،  جنوب  به  شمال  نوروزخوانی های  الحان  انتقال  و 
بسیاری از الحان و نغمات موسیقی مربوط به جنوب البرز 
را نیز در مناطق شمالی گسترش دادند .  این نوع نغمات در 
نمونه هایی از نوروزخوانی ها تبلور یافت که ساختار آن ها 

متفاوت  البرز  شمال  موسیقی  مایگی  و  ساختار  با  اساسًا 
ناشی  الحان  گونه  رواج  این  که  کرد  تصور  می توان  است . 
مرکزی  ایران  مناطق  نغمات  یا  و  نوروزخوانی ها  نفوذ  از 
بوده  البرز  جنوب  به  خراسان  و  اصفهان  فارس ،  همچون 
در  آیین  مجریان  این   از  را  آن  ها  کومشی  نوروز خوانان  و 
مناطق فوق دریافت نموده و رفته رفته در صفحات شمالی 
البرز و به ویژه استرآباد ، مازندران و گیالن گسترش دادند .

 از همین رو از یک سو شاهد تأثیر نوروزخوانی های شمال 
به جنوب البرز و احیانًا برخی نواحی دیگر  ایران هستیم و 
از دیگر سو شاهد تعداد قابل مالحظه ای از الحان مربوط به 
این مراسم در جنوب البرز می باشیم که متعلق به دیگر اقوام 

و مناطق کشورمان است .
نوروزخوانی هایی  از  دسته  آن  موسیقی  طبیعی  طور  به   
که دارای مایگی شور و دشتی است ، بومی منطقه هستند . 
نیز  همایون  و  شوشتری  در  نادری  نمونه های  حال ،  با  این 
بیشتر  همایون  و  شوشتری  نمونه های  است .  شده  شنیده 

توسط نوروزخوانان کومشی
که  شده ،  آورده  البرز  شمالی  مناطق  به  سمنان (    ) استان 
احتمااًل موسیقی آن ها نیز بر گرفته از ایالت مهاجر »با سری 
فارس « است که از دیرباز در سر کویر و یا حاشیه جنوبی 

استان سمنان پراکنده بوده اند .
 بررسی فرم و ساختار آهنگ های فوق مبین  این نکته است ، 
با  انطباق  در  مذکور  آهنگ های  اصلی  فواصل  چه  اگر  که 
برخی  در  ملودی ها  گونه  اما  این  است ،  سه گاه  یا  و  شور 
همانند  البرز  شمال  بومی  موسیقی  با  خود  ویژگی های  از 
و  تزیینات  حاالت،  نظر  از  نغمات  از  گروه  این  هستند .  
تأثیر  گیالن  و  مازندران  موسیقی  از  لرزش ها  و  لغزش ها 
پذیرفته اند . نوروزخوانان در پراکنده کردن برخی از نغمات 
و الحان موسیقی بومی مناطق و همچنین دستگاهی  ایران 
اجرای  طریق  از  اینان  دانست .   دیگر  نقطه  به  نقطه ای  از 
از  بخشی  موجودیت  ادامه  و  استمرار  موجب  مراسم   این 

موسیقی  ایران شدند.
 نوروزخوانی از نظر فرم بدین گونه است:

 _ توصیف بهار و ستایش پروردگار
پیامبران  مدح  امام ،  دوازده  اولیاء ،  و  امامان  مدح   _  
حضرت  محمد ،  حضرت  ابراهیم ،  حضرت  ) سرگذشت 

یعقوب، حضرت یوسف(. 
اسطوره ای  نقل های  آسمانی ،  کتب  از  مأخوذ  نقل های   _  
داستان  نوح ،  داستان کشتی  آدم و حوا  داستان  مانند  دینی 

نبرد علی)ع( با اژدها ، داستان عصای موسی.
عباس ،  حضرت  سرگذشت  مانند  کربال  وقایع  حوادث   _  
شهادت امام حسین ، شهادت حضرت قاسم ، شهادت حضرت 
زینب ،  حضرت  وفات  اکبر ،  علی  حضرت  شهادت  رقیه ، 

شهادت حضرت علی اصغر ، شهادت حضرت سکینه. 

 _ حوادث و وقایع مربوط به امامان ، شهادت امام موسی ، 
شهادت امام رضا، شهادت امام زین العابدین ، و شهادت امام 

حسن.
 _ طلب انعام و مدح صاحبان خانه ، طلب خیر و برکت برای 

اعضا خانواده. 
 _ استفاده از هجو ، طنز ، هزل.

  نمونه ای از نوروزخوانی در علی آباد کتول:
 بوردیم دهات ملک ، صد سالم و صد علیک

  صاحب خانه، سالم علیک، گو گوم سالم بئی علیک
  گل گلستان بیامو نوروز سلطان بیامو

*** 
 ها بی فصل بهار ، خشک دار  ها کرد خال

 
 گاو و گوسفند بشمار، یک کاسه  هابی چهار

  گل گلستان بیامو نوروز سلطان بیامو
*** 

 خار کال ر ها کردیم میان ، مردی بوده با  ایمان 
  پنج قرآن داده انعام، انشااله نبویی گمنام

  گل گلستان بیامو نوروز سلطان بیامو
*** 

 سرتبق دانه ، باالش دبی مرغانه 
  مرغانه یکی کم ، کی بانو ره چی غمه

  گل گلستان بیامو نوروز سلطان بیامو
*** 

 چوپان داشته قربان لنگ ، یک مشک من هدا اردنگ
   یک زن خیلی زرنگ ، یک چشمش پیت و یکی تنگ

  گل گلستان بیامو نوروز سلطان بیامو
*** 

 سر قلیان تنباکو، تنباکو ره پر نم کن
    آتیش سرش کم ،  هادی به دست شیرخان

  گل گلستان بیامو نوروز سلطان بیامو
*** 

 دودی بزنه دودی ، روانه  هابوه زودی  
  شعر بئوتم ور زور بیاموم سمت کتول
  گل گلستان بیامو نوروز سلطان بیامو

*** 
 اسمم هست مشت قربان ، بیاموم از سمت گرگان

  هستم اهل نوکنده، لبی دارم پرخنده
  گل گلستان بیامو نوروز سلطان بیامو

*** 
 ای مردمان کتول، بیاموم به حضور

  این آخرین سالمه، شعر خواندنم تمامه
 

 گل گلستان بیامو نوروز سلطان بیامو
گودارها  معمواًل  نوروز خوان ها  کتول  منطقه ی  در   
) کولی ها ( بوده اند. »حاج مهدی ملک حسینی« از فردی به 
نام » قربان میرشکاری « نام می برد . او می گوید که خودش 
خواندن  از  پس  و  است  کرده  نوروز خوانی  سال  یک  نیز 
اشعار نوروزخوانی آهنگ های کتولی نیز می خواند. در باال 
چلی سّید مجتبی ، سّید نقی ، سّید مرتضی ، فرض علی شکری ، 

شیرعلی شکری نوروز خوانی می کردند .
 

 نوروزخوانی در محدوده افراتختی
 در این نوروزخوانی سرخوان و پی خوان نداشت و بچه ها 

تخم  آن ها  به  صاحب خانه  می خواندند.  خانه ها  در  جلوی 
مرغ، گردو و یا هر نوع »عیدانه« می داد:

 خاله خاله گنجینه
 بره گوشت منجینه )این گوشت خوبه اینو بده(

 َاما)ما( بره گوشت نخوامبی)نمی خواهیم(
 َاما ِر هاِده ِمرغانه )به ما تخم مرغ بده(

 ِمرغانه میان ُکُلو)النه مرغ(
 َدِکته)افتاده( به پهلو

 هاِده به دست یارو
 تا َبواشیم خوشحال

 َبواشه ِمواِرك)مبارکه( ِشِمه عید عیِن بهار

نــــــوروز 
خــــوانی 

در 
مازندران

علی  دوتار  نوازنده  حسینی:  محسن  سید  نویسنده:  
آباد کتول - اسدالله معطوفی: پژوهشگر فرهنگ عامه
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گوشه هایی از تاریخ ایران به روایت سنگ و فلز

داستان خزانه 
جواهرات ملی

رضا حیدری شکیب / مدرس دانشگاه

تزئین تنها راه برای رها شدن ماده از سنگینی دنیوی است. تزئین ماده در هنر 
هنرمند  که  معنی  این  به  کرد؛  تعبیر  ماده  آن  گردانی  اصیل  می توان  را  ایرانی 

آرمانی  و  ازلی  نمونه  با  و  اصیل گردد  ماده  باعث شود،  که  فرآیندی  ایرانی هر 
شباهت بیشتری داشته باشد، آن ماده را تزئین می کند.

فلزات  تزئین  دارد،  کهن  تاریخچه  ایران  در  همواره  که  تزئیناتی  و  زیبایی ها  از 
گاه  و  اجتماعی  مقام  دادن  نشان  برای  گاه  که  است  قیمتی  با سنگ های  گرانبها 
نشان  تاریخ  که  به طوری  می گرفت؛  قرار  استفاده  طلسم مورد  و  بال  رفع  برای 
می دهد، در بین ایرانیان ساختن جواهرات و زیورآالت بادانه و مهره های رنگی 
مرسوم بوده و به این گونه عالقه خود را به تزئینات و زیورآالت نشان داده اند. 
ایرانیان در ادوار مختلف تاریخی همواره متناسب با سطح فرهنگ خود طالب 
زیبایی و تزئین بوده و برای ایجاد این زیبایی از طبیعت مواد آن بهره گرفته اند.

 از سلسه های تاریخی ایران که در بین سال های 224 و 642 بعد از میالد مسیح 
حکومت می کردند و به خاطر شکوه و جالل ثروت مادی خود، معروف بودند، 
ساسانیان هستند. در طول دوره خسرو پرویز، نوه خسرو اول که بین سال های 
گسترش  با  ساسانی  امپراتوری  بود،  حاکم  مسیح  میالد  از  بعد   628 تا   5۹0
و  بیت المقدس  سوریه،  آناتولی،  مانند  سرزمین هایی  شامل  که  امپراتوری اش 
مصر بود، به باالترین میزان ثروت مادی دست یافت. خسرو پرویز به زر و گنج 
با  فوق  اموال  به خاطر  پرویز  خسرو  دربار  به طوری که  داشت  بی پایان  شوقی 
ارزش خود و دیگر گنجینه های ارزشمندش که شامل زیورآالت و طال و جواهر 
در جواهرات  از موارد موجود  بسیاری  بین المللی معروف شد.  به صورت  بود، 
ایران توسط شاهان سلسله صفوی که بین سال های ۱50۱ و ۱722 میالدی  ملی 
ساله   22۱ دوره  شد.  آورده  دست  به  می کردند،  حکومت  شمسی(   ۱۱00  -87۹(
حکومت صفویه، یک دوره ثبات و رفاه نسبی بود که به جمع  آوری خزانه بسیار با 
ارزش گوهرها و جواهرات منجر شد. شاه عباس روابط تجاری با غرب را توسعه 
باپتیست  جان  گفته  به  شد.  مرفه  و  ثروتمند  او  حکومت  زمان  در  کشور  و  داد 
دربار  شرق،  به  غربی  مسافران  دیگر  و   )John Baptist Tavernier( تاورنیه 
آنها  و  داشته  جواهرات  و  زیورآالت  از  ارزش  با  فوق العاده  کلکسیونی  صفویه 
حداکثر مراقبت را درمورد سیاهه برداری و حفظ این مجموعه - که در آن زمان 
هم به عنوان یکی از معتبرترین و بزرگ ترین مجموعه جواهرات جهان معروف 

بود - به خرج می دادند.

در سال ۱722، محمود افغان به ایران حمله کرده و اصفهان )پایتخت وقت( را 
به مدت 6 ماه محاصره و در نهایت آن را فتح کرد. شاه سلطان حسین دستگیر 
و  زیورآالت  گسترده  مجموعه  و  غارت  را  شهر  محمود  لشکریان  شد.  اعدام  و 
توانست  نادرشاه  بعدها  بردند.  تاراج  به  را  صفویه  به خزانه  متعلق  جواهرات 
برخی از جواهرات به سرقت رفته از خزانه صفوی را که در اختیار اشرف بود 
بازپس گیرد. نادر شاه پس از بازگشت از لشکرکشی موفق خود به هند، برخی 

از جواهرات را به قلمروهای پادشاهی همسایه که شامل امپراتور عثمانی، ملکه 
الیزابت )Queen Elizabeth( و ابوالفیض خان حاکم بخارا در ازبکستان پیشکش 
کرد. او همچنین برخی از جواهرات را به آستان مقدس امام هشتم  امام رضا)ع(، 
اهدا و گفته شده است که مقداری از آنها را نیز بین سربازان خود توزیع کرد. 
پس از ترور نادر شاه توسط سربازانش در سال ۱۱60 در فتح آباد قوچان، خزانه 
این موضوع  بودند، غارت شد.  نزدیک  او  به  که  ارتش  فرماندهان  ایران توسط 
شامل فرمانده محافظ افغان او، یعنی احمد خان عبدعلیهم بود که چندین قطعه 

ارزشمند جواهرات از جمله الماس معروف کوه نور را با خود برد. 

قطعات  با  را  خود  دربار،  در  حضور  طول  در  شاه  فتحعلی  که  می شود  گفته 
بسیاری از این مجموعه می آراسته است. تاج کیانی، تخت طاووس و تخت نادری 
معروف، به دستور فتحعلی شاه ساخته شدند. ناصرالدین شاه  نیز مجموعه را 
بیشتر گسترش داد به طوری که دستور داد در کاخ گلستان موزه ای تشکیل شود 
تا میهمانان عالیقدر او از جواهرات دیدن کنند. لرد کرزن در مورداین موزه و 
نفایس آن می گوید: »باالی اتاق، زیرسرپوش های بلورین، چند تاج شاهی است 
از زمان صفویان تا عصر حاضر تعلق  ایران،  که به دوران های گوناگون تاریخ 
دارد. در میان آنها تاج بزرگ مروارید نشان و جقه الماسی وجود داشته که شاه 

اندازه های  در  زرد  الماس  قطعه   48 است.او  می گذاشته  سر  بر  نوروز  هنگام 
مختلف با منشأ آفریقای جنوبی را در طول چندین سفر خود به اروپا خریداری 
کرد. در حقیقت ناصر الدین شاه مشهور است به اولین پادشاه جهان که چنین 
تعداد زیادی از الماس زرد را خریداری کرده و بر وجهه این الماس ها که در آن 

زمان زیر استاندارد و بی ارزش در نظر گرفته می شدند، افزوده است.
شاه قاجار، محمدعلی شاه در تالش خود برای سرکوب مجلس شورای ملی که 
توسط پدرش- مظفرالدین شاه، تصدیق شد- پس از انقالب مشروطه در سال 
۱۹06، شکست خورد و مجبور به پناهندگی در سفارت روسیه گردید. او بیشتر 
جواهرات سلطنتی ایران را با خود برد و ادعا کرد که این جواهرات اموال شخصی 
او بوده است. با این حال پس از آنکه اعضای مجلس شورای ملی شکایاتی را به 

دولت روسیه ارائه کردند، جواهرات سلطنتی ایران به کشورمان بازگشت.
• الماس معروف به دریای نور: شاید این الماس در میان جواهرات ملی ایران، 
علت  به  ظاهرا  نور،  کوه  الماس  و  معروف  الماس  این  باشد.  دارا  را  اول  مقام 
قرابت نام، پیوسته یک زوج به شمار می آمده اند، در حالی که از نظر تراش و رنگ 
هیچ وجه مشترکی با یکدیگر ندارند. هر دو گوهر از آن نادر شاه بود، اما الماس 
کوه نور، بعد از مرگ نادر شاه، توسط احمدشاه درانی به افغانستان برده شد. 

بعداز احمدشاه، به شاه شجاع منتقل شد و پس از شکست شاه شجاع به دست 
نامبرده  سردار  تصرف  به  مزبور  الماس  پنجاب،  شیر  به  ملقب  هندی،  سردار 
به  وسیله  به این  و  افتاد  شرقی  کمپانی هند  دست  به  بعدها  گوهرها  این  درآمد. 
این  نیز  اکنون  به ملکه ویکتوریا هدیه گردید. هم  و  راه جست  انگلستان  دربار 
دریای  الماس  است.  نصب  انگلستان،  فعلی  ملکه  الیزابت،  ملکه  تاج  در  گوهر 
امیر  دست  به  سپس  رسید،  میرزا  شاهرخ  او  نوه  به  نادرشاه،  قتل  از  پس  نور، 
خان خزیمه علم و بعدا به دست لطفعلی خان زند افتاد. هنگامی که لطفعلی خان 
به گنجینه جواهرات  آغامحمدخان قاجار شکست خورد، گوهر مزبور  به دست 
قاجار منتقل گشت. ناصرالدین شاه معتقد بود این گوهر یکی از گوهرهای تاج 
کوروش بوده است و خود او بسیار به این گوهر گرانبها عالقه داشت و زمانی 
را  نور  تولیت دریای  به سینه خود نصب می کرد و حتی  به کاله و گاهی  را  آن 
منصبی مخصوص قرار داد و این افتخار مهم را به اعیان و بزرگان کشور محول 
می داشت. دریای نور بعدها داخل موزه دولتی گردید و اینک زینت بخش خزانه 
جواهرات ملی است. وزن دریای نور ۱82 قیراط است و رنگ آن صورتی است 
ملی  جواهرات  بررسی  هنگام   ،۱344 سال  است.در  الماس  رنگ  کمیاب ترین  که 
این گوهر نکته بسیار جالب توجهی کشف  توسط دانشمندان کانادایی، درباره 
از  خود  کتاب  در  فرانسوی،  معروف  جواهرشناس  و  سیاحت گر  تاورنیه،  شد. 
الماس صورتی رنگ به وزن 242 قیراط سخن می گوید و اشاره می کند در سال 
۱642 میالدی آن را در شرق دیده است و نقشه و اندازه های آن را نیز در کتاب 
شرح می دهد و آن را Grand Table Diamante )الماس یا لوح بزرگ( می نامد. 
رنگ و شکل این الماس توجه دانشمندان کانادایی را جلب کرد و ایشان معتقدند 
الماس دریای نور و نورالعین در اصل یک قطعه الماس بوده و بعدا آن را به دو 
تکه قسمت نموده اند که تکه بزرگ آن دریای نور نام گرفته و تکه کوچک آن که به 

وزن 60 قیراط است، نورالعین نامیده شده است.

اهمیتی  محققان  برای  سلطنتی  جواهرات  پهلوی  خاندان  آمدن  کار  روی  با 
بسزا یافت و در همین دوره دو تاج جدید، چوگانی جدید و جامه هایی جدید به 
مجموعه افزوده شد. رضا شاه خزانه سلطنتی را پس از تصویب قانونی توسط 
مجلس ایران۱3۱6- ۱3۱5 به منظور اینکه این گنجینه به عنوان اندوخته ای برای 
تصویب  از  پس  کرد.  منتقل  ایران  ملی  بانک  به  کند،  عمل  محلی  ارز  پشتیبانی 
عمارت  در  مرتبا  جواهرات  تفکیک  کمیسیون   ۱3۱6 سال  ماه  آبان  مورخ  قانون 
خوابگاه )محل خزانه جواهرات( تشکیل و به تدریج آنچه را برای نگهداری در 
ماه  دی  جواهرات  بقیه  و  خارج  خزانه  از  داد  تشخیص  مناسب  سلطنتی  موزه 
۱3۱6 در صندوق هایی مهمور به مهر در خزانه جواهرات ماند.روزشنبه27 دی 
از  طال  روکش  صندلی  دو  و  بیست  و  صندوق(  سه  و  )سی  صندوق ها  این  ماه 
عمارت خوابگاه به بانک ملی حمل گردید. در ۱0 آبان ۱323 یک صندوق دیگر از 
جواهرات که در موزه سلطنتی نگهداری می شد و محتوی ۱7 فقره اشیا مرصع 
بود و در 28 آذر ماه همان سال شنل مروارید و کارد مینای مرصع و خنجر دسته 
یشم مرصع به یاقوت به بانک ملی ایران منتقل و ضمیمه جواهرات خاصه شد. 
در دوران سلطنت آخرین شاه ایران، محمدرضا کلیه جواهرات خزانه سلطنتی در 
روز 23مهر ماه ۱33۹ با حضور هیات اندوخته اسکناس، به گنجینه جدید بانک 
تازه تاسیس مرکزی ایران منتقل و در خزانه بانک در معرض نمایش قرار داده 
شد. پس از انقالب اسالمی در سال ۱357 جواهرات سلطنتی ایران همچنان در 
خزانه بانک مرکزی باقی ماند و پس از انقالب  به »خزانه جواهرات ملی ایران« 
با  نام داد. خزانه فعلی جواهرات در سال ۱334 ساخته و در سال ۱33۹  تغییر 
در  نیز  اکنون  و  شد  سپرده  بانک  این  به  و  افتتاح  ایران  مرکزی  بانک  تاسیس 

صیانت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است. 

با روی کار آمدن خاندان پهلوی جواهرات سلطنتی 
همین  در  و  یافت  بسزا  اهمیتی  محققان  برای 
دوره دو تاج جدید، چوگانی جدید و جامه هایی 
خزانه  شاه  رضا  شد.  افزوده  مجموعه  به  جدید 
سلطنتی را پس از تصویب قانونی توسط مجلس 
گنجینه  این  اینکه  منظور  به   1315 ایران1316- 
محلی  ارز  پشتیبانی  برای  اندوخته ای  به عنوان 

عمل کند، به بانک ملی ایران منتقل کرد.
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گوناگون

زبان بدن 

دستگیری جاسوسان 

کدام یک از دیپلمات های خارجی در کشور شما جاسوس هستند؟ کدام یک از جاسوس های شما 
مامور دوجانبه است؟ و کدام یک از رهبران خارجی قصد دارد کشور همسایه خود را بمباران 

کند؟ همه دولت ها برای پیدا کردن پاسخ این سواالت تقال می کنند. ماموران مخفی آمریکا اعتقاد 
دارند زبان بدن می تواند در این راه مفید باشد.

آسان نیست.  فیلم »جاسوس سخت«  نیلسون در  لزلی  اندازه شناسایی  به  شناسایی جاسوسان 
دیپلماتی که به کسوت جاسوس در می  آید هنگام رها کردن کار عادی خود و روی آوردن به امور 
جاسوسی دچار اضطراب می شود. به گفته جو ناوارو مامور سابق اف بی آی، یک مامور کارکشته 
چیز  که  افرادی  کند.  مشاهده  دیپلمات  آن  بدن  زبان  در  را  تغییرات  این  می تواند  ضدجاسوسی 
مهمی را پنهان می کنند به صورت ناخودآگاه لباس ها، حاالت چهره، ادا و اطوار و طرز راه رفتن 
خود را تغییر می دهند. آنها همچنین روش سیگار کشیدن، بررسی ساعت برای مشاهده زمان و 
میزان فاصله تا ویترین مغازه ها در هنگام ایستادن را عوض می  کنند. آقای ناوارو بیش از این 

توضیحی نمی دهد چراکه او و همکارانش هنوز  از این اطالعات استفاده می کنند.
که  شد  آشکار  هنگامی  و   ۱۹۹۹ سال  در  اف بی آی  رفتاری  تحلیل  برنامه  موفقیت های  از  یکی 
ماموران آموزش دیده توسط آقای ناوارو متوجه نشانه های غیرکالمی در رفتار یک دیپلمات روس 
شدند. جست وجوی آنها به کشف یک دستگاه استراق سمع در وزارت کشور آمریکا منجر شد. به 

گفته آقای ناوارو اکنون تقریبًا همه ماموران امنیتی فدرال از زبان بدن استفاده می کنند. 
به عنوان مثال به گفته والری هندرسون سخنگوی پنتاگون، یکی از اندیشکده های این نهاد به نام 
دفتر ارزیابی شبکه از سال 200۹ تقریبًا 300 هزار دالر در سال را برای تفسیر زبان بدن رهبران 
جهان هزینه می کند. »پروژه نشانه های بدن« اسامه بن الدن و تعداد زیادی از رهبران خشن جهان 
را در فهرست تحلیل الگوهای حرکتی قرار داده بود. به گفته مارتا دیویس یکی از مشاوران سابق 
طول  ساعت   20 است  ممکن  دقیقه ای   30 ویدئوی  یک  درک  و  »تحلیل  آمریکا  دفاعی  پیمانکاران 
بکشد«. نمی توان صرفًا با نگاه کردن به بی قراری فرد ادعا کرد او دروغ می  گوید. بلکه باید در 
جست وجوی حالت هایی بود که به بررسی بیشتری نیاز دارند. به عنوان مثال، هنگام انکار کردن 

یک موضوع فرد ممکن است سر خود را بیش از حد معمول تکان دهد. 
منتقدان این روش هشدار می دهند که می توان با تمرین حرکاتی را برای گمراه کردن طرف مقابل 
اجرا کرد. اما به گفته پل اکمان از موسسه مشاوره زبان بدن اکمان در کالیفرنیا »حرکات بسیار 

 نخستین هفته نامه خبری آمریکا، ۹2 ساله شد 

روایت تایم
هفته گذشته  مهم ترین هفته نامه خبری آمریکا نود و دومین سالگرد 

انتشار خود را جشن می گیرد.
در  که  آمریکاست  خبری  هفته نامه  بزرگ ترین  و  نخستین  تایم 
نیویورک منتشر می شود. انتشار این هفته نامه از سوم مارس ۱۹23 
از  پیش  نفر  دو  این  شد.  آغاز  لیوس  هنری  و  هدن  بریتون  توسط 

تایم به ترتیب مدیرمسوول و سردبیر ییل دیلی نیوز بودند و سال ها 
برای  کار  ابتدای  در  لیوس  و  هدن  می کردند.  همکاری  یکدیگر  با 
تاکید بسیاری  و  برگزیدند  را  یا وقایع   Facts هفته نامه خود عنوان 
می گفتند  که  آنقدر  داشتند؛  خود  نشریه  اختصار  و  ایجاز  اصل  بر 
را  هفته نامه  کل  ساعت  یک  مدت  در  بتوانند  باید  پرمشغله  افراد 
یا زمان تغییر   TIME نام نشریه را به مطالعه کنند. به همین دلیل 
برای  را  است«  کوتاه  بگذارید...تایم  »وقت  تبلیغاتی  شعار  و  دادند 

آن برگزیدند. 
جوزف  از  تصویری  با   ۱۹23 مارس  سوم  در  تایم  شماره  نخستین 
جی کنون، سخنگوی مجلس نمایندگان ایاالت متحده بر روی جلد، 
در  آن  بازرگانی  تبلیغات  انضمام  به  مطالب  این  تمامی  شد.  منتشر 
انتشار  سالگرد  پانزدهمین  گرامیداشت  مناسبت  به  و   ۱۹38 فوریه 

تایم مجددًا در ویژه نامه ای به چاپ رسید. مطالب خبری تایم بیشتر 
متکی به اشخاص بود و به همین دلیل تا سال های متمادی جلد نشریه 
زمان  تا  هفته نامه  قیمت  داشت.  اختصاص  نفر  یک  تصویر  به  تنها 

درگذشت هدن دو دالر و هشت سنت بود.  

نسخه اروپایی تایم که قباًل با عنوان تایم آتالنتیک منتشر می شد در 
لندن به چاپ می رسد و خاورمیانه و آفریقا و از سال 2003 آمریکای 
در  نیز  این هفته نامه  آسیایی  ویرایش  نیز پوشش می دهد.  را  التین 
استرالیا،  که  جنوبی  پاسیفیک  ویرایش  می شود.  چاپ  هنگ کنگ 
نیوزیلند و جزایر پاسیفیک را تحت پوشش دارد در سیدنی به چاپ 
مدیرمسوول  استنگل  ریچارد   20۱3 اکتبر  تا   2006 سال  از  می رسد. 
این هفته نامه بود و در پی پیوستن او به وزارت کشور آمریکا، این 
جایگاه به نانسی گیبز رسید. در همان سال، برای نخستین بار پس 
از ۹0 سال انتشار، یک زن به عنوان سردبیر این نشریه معرفی شد: 
مارتا نلسون. تایم از معدود نشریات نام آور دنیاست که اکنون توسط 

زنان رهبری می شود. تایم در میان هفته نامه های خبری سراسر دنیا 
با 25 میلیون نفر خواننده که 20 میلیون آنها در ایاالت متحده هستند، 
عنوان بزرگ ترین هفته نامه جهان را به خود اختصاص داده است. با 
وجود این، به نظر می رسد دوران طالیی تایم، دست کم در مقایسه با 
اواخر قرن گذشته به پایان رسیده است. از سال ۱۹۹7 که تیراژ این 
هفته نامه 4/2 میلیون نسخه بود تایم با کاهش تدریجی تیراژ رو به رو 
بوده است، به طوری که در حال حاضر تیراژ آن کمی بیشتر از 3/2 
میلیون نسخه است. عالوه بر سبک نگارش، تایم امضای دیگری نیز 
دارد: حاشیه قرمزرنگ روی جلد. این مشخصه نمادین سال هاست 
تاریخ  طول  در  و  شناخته شده  هفته نامه  این  منحصربه فرد  ویژگی 
انتشار آن تنها چهار بار تغییر پیدا کرده است.تایم خود را یکی از 
مهم ترین  هفته  هر  که  می داند  جهان  رسانه ای  منابع  قدرتمندترین 
وقایع سیاسی، اقتصادی، بهداشتی، علمی و سرگرمی دنیا را پوشش 
می دهد. خبرنگاران تایم که در سراسر جهان در خط مقدم گردآوری 
اخبار قرار دارند، همگی از کارآمدترین روزنامه نگاران جهان هستند 
و بازوی نیرومند تایم به شمار می روند. مطالب مندرج در تایم به 
نظیر  مختلف  عناوین  تحت  همه ساله  که  فهرست هایی  خصوص 
»شخصیت سال«، »صد چهره تاثیرگذار سال« یا »ده ایده برتر« تهیه 
بحث  منشاء  همواره  می شود  منتشر  مجله  این  ویژه نامه های  در  و 
و جدل و شکل گیری گفتمان های جدی بسیاری در میان نخبگان و 
روشنفکران کشورها بوده  است. تایم معتقد است این گونه جهان را 

به اندیشیدن وا می دارد. 

نخستین شماره تایم در سوم مارس 1923 با تصویری 
نمایندگان  مجلس  سخنگوی  کنون،  جی  جوزف  از 
این  تمامی  شد.  منتشر  جلد،  روی  بر  متحده  ایاالت 
فوریه  در  آن  بازرگانی  تبلیغات  انضمام  به  مطالب 
پانزدهمین سالگرد  گرامیداشت  مناسبت  به  و   1938
رسید.  چاپ  به  ویژه نامه ای  در  مجددًا  تایم  انتشار 
و  بود  اشخاص  به  متکی  بیشتر  تایم  خبری  مطالب 
به همین دلیل تا سال های متمادی جلد نشریه تنها به 
تصویر یک نفر اختصاص داشت. قیمت هفته نامه تا 

زمان درگذشت هدن دو دالر و هشت سنت بود.  
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کسانی که می توانند 

استخدام معلمان 
را  جاه طلب  افراد  که  کرد  تبدیل  حرفه ای  به  را  تدریس  می توان  چگونه 
جذب کند؟ شغلی را تصور کنید که در آن عالی بودن نقشی در افزایش 
حقوق یا ارتقای شغلی ندارد و ناکامی و بی لیاقتی نیز به معنای اخراج 
و از دست دادن کار نیست. حقوق و دستمزد در مقابل مدرک و صالحیت 
اندک است اما در مقابل تعطیالت طوالنی هستند و مستمری بازنشستگی 
انسان  سختکوش  افراد  برای  حرفه ای  باید  تدریس  است.  برقرار  نیز 
دوست باشد که قصد دارند چشم انداز زندگی کودکان را بهبود بخشند. 
با  افرادی  آموزشی  نظام های  موارد  اغلب  در  می رسد  نظر  به  اما 

توانایی های متوسط را جذب می کنند. بسیاری از معلمان مکزیکی شغل 
خود را به ارث برده اند، معلمان برزیلی حقوقی کمتر از سایر کارمندان 
در  هندی  معلمان  از  یک چهارم  می شوند.  بازنشسته  زودتر  و  دارند 
آنقدر  معلمان  اخراج  نیویورک  در  می کنند.  تلف  وقت  مدرسه  روزهای 
هستند  متهم  زدن  کتک  یا  دزدی  به  که  را  کسانی  حتی  که  است  دشوار 
فقط از دانش آموزان جدا و با حفظ حقوق و دستمزد به کارهای اجرایی 

منصوب می کنند.
کرد  پیدا  مدرسه ای  نظام  بدترین  در  حتی  را  برجسته ای  افراد  می توان 
اما در حالی که معلمان تنبل و بدون لیاقت از زیر کار در می روند افراد 
متعهد انگیزه خود را از دست می دهند. نظرسنجی ها نشان می دهد در 

آمریکا و بریتانیا تعهدات اخالقی رو به کاهش هستند. معلمان خسته و 
بی انگیزه بریتانیا در همایش ها و گفت وگوهای آنالین به یکدیگر یادآوری 
و  است  مانده  باقی  تابستانی  پایان تعطیالت  تا  اندکی  که زمان  می کنند 
تا بازنشستگی نیز چند سال دیگر فاصله دارند. تعجبی ندارد که درس 
خواندن برای دانش آموزان سخت تر شده است. خوبی مدرسه به خوبی 

کارکنان آن بستگی دارد.
ترغیب  تدریس  به  را  جاه طلب  و  سختکوش  افراد  این می توان  با وجود 
خوبی  به  را  آنها  اما  می دهد  معلمان  به  متوسط  دستمزدی  فنالند  کرد. 
دانشگاه  فارغ  التحصیل   ۱0 معلمی  شغل  هر  برای  می کند.  مدیریت 
درصد  پنج  میان  از  را  مدارس  معلمان  جنوبی  کره  هستند.  متقاضی 
فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه ها بر می گزیند و به آنها حقوق باالیی را 
وعده می دهد. در هر دو کشور معلمان از احترام بسیار باالیی برخوردار 

هستند. نتایج آموزشی هر دو کشور نیز در جهان بهترین است.
اما کاهش احترام معلمان نمی تواند مانع ورود افراد جاه طلب به کالس های 
درسی شود. برنامه »تدریس برای آمریکا« که فارغ التحصیالن برجسته 
دانشگاه های ممتاز را برای یک دوره دوساله تدریس به مدارس مشکل دار 
کشور اعزام می کند اکنون مورد توجه و اقبال بسیاری از کشورهای دیگر 
قرار گرفته است. بسیاری از معلمان و کادر علمی این برنامه جذب بخش 
خصوصی می شوند اما تعداد زیادی نیز در حرفه تدریس باقی می مانند. 
نسخه بریتانیایی این برنامه با عنوان »ابتدا تدریس« معیارهای آموزشی 
را در شهر لندن ارتقا داده و اکنون یکی از پرجاذبه ترین کارفرمایان برای 
نشان  اما  هستند  کوچک  طرح ها  این  است.  دانشگاهی  فارغ التحصیالن 
شود  معرفی  پربازده  اما  دشوار  کاری  قالب  در  تدریس  هرگاه  می دهند 

بسیاری از نخبگان خواستار آن خواهند شد. 
حذف  مستلزم  تدریس  حرفه  کل  به  انقالب  و  تحول  نوع  این  گسترش 
مزیت هایی است که نصیب افراد تنبل می شود. عالوه بر این باید شرایط 
را نیز برای افراد سختکوش جذاب کرد. این کار می تواند از طریق افزایش 
حقوق یا مزایا و مستمری های سخاوتمندانه انجام گیرد. می توان معلمان 
را تشویق کرد از فرصت تعطیالت برای کمک به دانش آموزان مردودی یا 
عقب مانده از درس  ها استفاده کنند. شرایط سخت تر استخدام و پذیرش 
معلمان نیز می تواند جایگاه این شغل را در جامعه باال ببرد و متقاضیان 
نه  باشد  شایستگی  مبنای  بر  باید  حقوق  افزایش  کند.  جذب  را  بهتری 
سال های خدمت. و افراد دارای عملکرد پایین نیز باید کنار گذاشته شوند.

زیر  از  معلمان  از  آنها  باشند.  اتحادیه ها  است  ممکن  کار  این  مانع  تنها 
کار دررو حمایت می کنند. در شهر واشنگتن هنگامی که مدیران مدارس 
به معلمان دستمزد بیشتری را در قبال امنیت شغلی کمتر پیشنهاد دادند 

اتحادیه معلمان اعتراض کرد.

اقدامات کالمی
اما ائتالفی رو به رشد در مقابل اتحادیه ها شکل گرفته است. مسووالن 
آمریکا  برای  تدریس  برنامه  که  خصوصی  موسسات  و  کشور  اداره 
موفقیت  می دانند  آنها  می گیرند.  قرار  گروه  این  در  کرده اند  تدوین  را 
می کشد  طول  اندازه  چه  و  دارد  هزینه ای  چه  مشکل دار  مدارس  در 
که  می دانند  آنها  شود.  تبدیل  اجتماعی  هنجار  یک  به  موفقیت  این  تا 
افزایش  با  نیاز دارند.  از هر چیز به همکاران خوب  معلمان خوب بیش 
افراد سزاوار دریافت مزایا و  این  تاثیرگذاری معلمان شایسته،  تعداد و 
قراردادهای کاری بهتر هستند. معلمان خوب شایستگی دریافت مزایا را 

دارند و دانش آموزان نیز به چنین معلمانی احتیاج دارند.
منبع: اکونومیست

کند؟ همه دولت ها برای پیدا کردن پاسخ این سواالت تقال می کنند. ماموران مخفی آمریکا اعتقاد 
دارند زبان بدن می تواند در این راه مفید باشد.

آسان نیست.  فیلم »جاسوس سخت«  نیلسون در  لزلی  اندازه شناسایی  به  شناسایی جاسوسان 
دیپلماتی که به کسوت جاسوس در می  آید هنگام رها کردن کار عادی خود و روی آوردن به امور 
جاسوسی دچار اضطراب می شود. به گفته جو ناوارو مامور سابق اف بی آی، یک مامور کارکشته 
چیز  که  افرادی  کند.  مشاهده  دیپلمات  آن  بدن  زبان  در  را  تغییرات  این  می تواند  ضدجاسوسی 
مهمی را پنهان می کنند به صورت ناخودآگاه لباس ها، حاالت چهره، ادا و اطوار و طرز راه رفتن 
خود را تغییر می دهند. آنها همچنین روش سیگار کشیدن، بررسی ساعت برای مشاهده زمان و 
میزان فاصله تا ویترین مغازه ها در هنگام ایستادن را عوض می  کنند. آقای ناوارو بیش از این 

توضیحی نمی دهد چراکه او و همکارانش هنوز  از این اطالعات استفاده می کنند.
که  شد  آشکار  هنگامی  و   ۱۹۹۹ سال  در  اف بی آی  رفتاری  تحلیل  برنامه  موفقیت های  از  یکی 
ماموران آموزش دیده توسط آقای ناوارو متوجه نشانه های غیرکالمی در رفتار یک دیپلمات روس 
شدند. جست وجوی آنها به کشف یک دستگاه استراق سمع در وزارت کشور آمریکا منجر شد. به 

گفته آقای ناوارو اکنون تقریبًا همه ماموران امنیتی فدرال از زبان بدن استفاده می کنند. 
به عنوان مثال به گفته والری هندرسون سخنگوی پنتاگون، یکی از اندیشکده های این نهاد به نام 
دفتر ارزیابی شبکه از سال 200۹ تقریبًا 300 هزار دالر در سال را برای تفسیر زبان بدن رهبران 
جهان هزینه می کند. »پروژه نشانه های بدن« اسامه بن الدن و تعداد زیادی از رهبران خشن جهان 
را در فهرست تحلیل الگوهای حرکتی قرار داده بود. به گفته مارتا دیویس یکی از مشاوران سابق 
طول  ساعت   20 است  ممکن  دقیقه ای   30 ویدئوی  یک  درک  و  »تحلیل  آمریکا  دفاعی  پیمانکاران 
بکشد«. نمی توان صرفًا با نگاه کردن به بی قراری فرد ادعا کرد او دروغ می  گوید. بلکه باید در 
جست وجوی حالت هایی بود که به بررسی بیشتری نیاز دارند. به عنوان مثال، هنگام انکار کردن 

یک موضوع فرد ممکن است سر خود را بیش از حد معمول تکان دهد. 
منتقدان این روش هشدار می دهند که می توان با تمرین حرکاتی را برای گمراه کردن طرف مقابل 
اجرا کرد. اما به گفته پل اکمان از موسسه مشاوره زبان بدن اکمان در کالیفرنیا »حرکات بسیار 

کوچکی که گاه ممکن است 0/04 ثانیه طول بکشد اغلب احساسات پنهان را لو می دهند«. شرکت 
اطالعاتی  آژانس های  نیویورک،  پلیس  اداره  ضدتروریسم  بخش  قبیل  از  مهم  مشتریانی  به  او 
و نیروهای ویژه خدمات می دهد. در برخی موارد حتی ماموران می  خواهند مطمئن شوند که 
کوچک  بسیار  حرکات  این  معنای  اما  می گویند.  راست  آتش سوزی  حادثه  یک  از  نجات یافتگان 
همیشه مشخص نیست. به گفته آقای اکمان چهره مردی که در آستانه کشیدن ضامن یک کمربند 

انتحاری قرار دارد شبیه چهره فردی است که منزل خود را با اجاق گاز روشن ترک کرده باشد.
محیط و متن اهمیت زیادی دارند. به عنوان نمونه به حرکات بدن والدیمیر پوتین در اواخر ماه 
سخنرانی های  برخالف  کنید.  توجه  داشت  را  کریمه  الحاق  قصد  روسیه  که  هنگامی  و  فوریه 
نشانه های  سایر  و  چشم  حرکات  روسیه،  رئیس جمهور  ایستادن  طرز  شجاعانه،  و  گستاخانه 
آنکه  از  اما پس  دارد.  نفس کمتری  به  اعتماد  تظاهر می کند  آنچه  از  نشان می داد  او  غیرکالمی 

متوجه شد غرب قصد ندارد جلو او را بگیرد حرکات و طرز ایستادن اش بهتر و محکم تر شد. 
سایر دولت ها نیز به زبان بدن عالقه مندند. در سال ۱۹7۹ آماتزیا بارام در مقاله ای در یک مجله 
اسرائیلی نوشت که حرکات بدن صدام حسین نشان می دهد او تا حدی از اسرائیل متنفر است اما 
تنفرش از ایران به اندازه ای است که به آن حمله خواهد کرد. ۱۱ ماه بعد تانک های ارتش صدام 
استخدام  را  بارام  آقای  بالفاصله  صهیونیستی  رژیم  اطالعات  سازمان  شدند.  ایران  خاک  وارد 
کرد و او اکنون در دانشگاه حیفا کار می کند. بارام همچنین پس از سقوط صدام به آمریکاییان 
مشاوره می داد. از سال 2007 آمریکا ساالنه ۹00 میلیون دالر هزینه می کند تا زبان بدن مسافران 
در فرودگاه ها را بخواند. به گفته خانم دیویس این کار اتالف پول است و چند ثانیه مشاهده کافی 
نیست به خصوص آنکه ناظران نیز مهارت کافی ندارند. اما اگر این اقدام به خوبی و با تمرکز بر 
افراد مشکوک صورت گیرد تحلیل زبان بدن می تواند به نتایجی ارزشمند بینجامد. آلن پیز که یک 
مشاور استرالیایی است، می گوید حداقل سه آژانس دولتی روسیه به او پول می دهند تا زبان بدن 

رهبران غربی از جمله باراک اوباما، دیوید کامرون و آنگال مرکل را تفسیر کند.
منبع: اکونومیست
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علم و تکنولوژی
فناوری  به  مربوط  رویداد  بزرگ ترین  میزبان  روز   5 مدت  به  بارسلونا  بازهم  امسال 
تلفن های همراه و سایر وسایل الکترونیکی شد. در کنگره جهانی تلفن همراه بارسلونا 
که از دوم مارس)۱۱ اسفند( آغاز به کار کرد و امروز 5 مارس)۱4 اسفند( به کار خود 
پایان می دهد، بیش از 86 هزار فروشنده گوشی و سازندگان قطعات مختلف مربوط به 
فناوری تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و فناوری های پوشیدنی، طراحان تراشه های مختلف، 
مهندسان نرم افزار و... گردهم آمدند تا جدیدترین دستاوردهای فناوری را در زمینه 
تلفن های هوشمند و سایر وسایل الکترونیکی به نمایش بگذارند. در این کنگره جهانی 
که امسال با شعار »در خط مقدم نوآوری« برگزار شد، ۹0هزار کارشناس حرفه ای تلفن 
بخش  در  حضور  بر  عالوه  و  پرداخته  ایده ها  تبادل  و  نمایش  ارتباط،  ایجاد  به  همراه 
نمایشگاهی، از سخنرانی های علمی کنفرانس ها و نشست های تخصصی نیز بهره مند 

می شوند.

 

اظهار نظر عجیب زوکربرگ
زوکربرگ  مارک  عجیب  صحبت های  امسال  همراه  تلفن  کنگره  شگفتی های  از  یکی 
و  خود  شرکت  تالش های  جنجالی،  نظر  اظهار  یک  در  وی  بود.  فیس بوک  مدیرعامل 
گوگل برای ارتباط گرفتن مردم نقاط روستایی و دورافتاده جهان به اینترنت از طریق 
ماهواره، پهپاد، اپلیکیشن Internet. org را ناموفق خواند. اشاره روشن او به پروژه 

گوگل بالنی بود که با وجود سرمایه گذاری فراوان
شرکت های فناوری، آن را چندان عملی و کارآمد ندانست. وی در ادامه صحبت هایش 
آفرینان  نقش  و  پیشگامان  تنها،  گفت:  میالدی   20۱5 سال  همراه  تلفن  ملی  کنگره  در 
واقعی تأمین اینترنت جهان یعنی اپراتورهای مخابراتی هستند که می توانند به بهترین 
شکل در این زمینه فعالیت داشته باشند. زوکربرگ که پیش از این، تبلیغات گسترده ای 
اینترنت به روستاییان از طریق برخی بالن های خاص شناور در  درباره ارائه خدمات 
فضا یا ماهواره داشت، دراین باره اظهارکرد: ازآنجا که فیس بوک یکی از اپ هایی است 
که بسیاری از مردم از آن استقبال کرده اند تنها می تواند یک بازوی کمکی اپراتورهای 

مخابراتی برای رساندن اینترنت به مردم جهان در نقاط دورافتاده جهان باشد.
در کنگره جهانی  فناوری معتقدند سخنان زوکربرگ  از صاحبنظران حوزه   بسیاری 
تلفن همراه سال 20۱5، درواقع یکی از راهکارهای متنوع و مختلفی است که این گروه  
 Internet. که  کنند  متقاعد  را  اپراتورها  تا  گرفته اند  کار  به  جهان  فناوری  مدیران  از 

به مردم در کشورهایی   Internet. org اپ آنها محسوب نمی شود.  برای  تهدیدی   org
اطالعات  فیس بوک،  همچون  رایگان  و  مجانی  سرویس های  هندوستان  و  زامبیا  مانند 
ادامه داد: ساختن همه  ارائه می دهد. زوکربرگ  مرتبط با سالمت و منابع آموزشی را 
زیرساخت های مورد نیاز برای دسترسی مردم سراسر جهان به اینترنت، نیازمند صرف 
این  این رؤیا،  به تحقق  تنها راهکار  دراین زمینه سرعت بخشیدن  هزینه ای باالست و 
است که هرچه رشد اپراتورهای مخابراتی اصلی جهان سریع تر و در نتیجه دسترسی 
مردم نقاط دورافتاده جهان به اینترنت راحت تر شود. زوکربرگ درواقع با این سخنان 
می خواهد به اپراتورها بفهماند که این شرکت در حاشیه قرار دارد و هیچ مانعی برای 

تجارت اپراتورهای مخابرات محسوب نمی شود.

 اینترنت 5G در بارسلونا
 ،4G به  نسبت  که  بود   5G همراه،  تلفن  کنگره  اصلی  موضوع های  از  یکی  امسال 
اینترنت وایرلس سریع تری محسوب می شود و در بارسلونا کانون توجه سخنرانان و 
تولیدکنندگان وسایل الکترونیکی مختلف قرار گرفت. عوامل اجرایی توئیتر، فیس بوک، 
وایرلس صحبت  اینترنت  این  درباره  این کنگره  از  در بخشی  و Airbnb هم  پینترست 
قابل  موضوعی  اجتماعی،  شبکه های  از  مردم  استفاده  رشد  که  کردند  تأکید  و  کردند 
بحث است که باید به آن پرداخت و این موضوع نیاز به اینترنت پرسرعت را ضروری تر 

می کند.

 درخشش سامســـونگ و اچ تی سی
مربوط  هوشمند  تلفن های  دستاوردهای  آخرین  به  بیشتر  که  کنگره  این  در  امسال 
تلفن  شو  این  در  تایوان   HTC و  جنوبی  کره  سامسونگ  ولی  بود  غایب  اپل  می شود، 
همراه، جدیدترین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند. در این رویداد برای نخستین 

بار از Samsung S6و HTC One )M۹( رونمایی شد. سامسونگ 2مدل گوشی ارائه داد 
که یکی از آنها یک صفحه نمایش منحنی با چند لبه دارد و به این ترتیب تنها کمپانی 
محسوب می شود که صفحه نمایشی با این ویژگی تولید کرده است. دیگر نمونه عرضه 
شده شرکت سامسونگ، گوشی متداول تری است ولی این شرکت به جای روند معمول 
پردازشگرهای ساخته دست مهندسان  از   ،Qualcomm تراشه های شرکت  از  استفاده 

سامسونگ استفاده کرده است.
برای  نیز  مزیت  یک  دیگر  حاال  می دانند  آیفون  سرسخت  رقیب  را  آن  بسیاری،  که   S6
این شرکت رقم زده است و توان آن را دارد تا صفحات نمایشگر و تراشه برای وسایل 
مختلف الکترونیکی راهی بازار کند که تأثیر این توانمندی را در بازار سهام سامسونگ 

نیز می توان دید، به عنوان مثال در آخرین آمار بلومبرگ آمده است که سود ناشی از تولید 
تراشه ها توسط سامسونگ در سه ماهه چهارم سال گذشته میالدی حدود ۱/6میلیارد 
فروش  از  ناشی  سود  که  درحالی  دارد  36درصدی  رشد  از  نشان  که  است  بوده  پوند 
تلفن های همراه نسبت به سال قبل از آن کاهش و افت 64 درصدی به ارزش ۱/2میلیارد 

پوند داشته است.
HTC نیز با ارائه گوشی HTC one M۹ با نمایشگر P080۱جدیدترین مدل گوشی خود 
را ارائه داد. اندازه این نمایشگر LCD، 5 اینچ بوده و 32 گیگابایت حافظه  ذخیره سازی 
نظر  به  ارتقاست.  قابل  نیز  حجم  این  البته  که  شده  گرفته  درنظر  آن  برای  نیز  داخلی 
پیکربندی  به  گوشی،  این  در  سی  اچ تی  توسط  شده  اعمال  تغییر  بزرگ ترین  می رسد 
دوربین آن مربوط باشد. دوربین اصلی این گوشی، یک سنسور 20مگاپیکسلی دارد که 

با کریستال یاقوت کبود
ارتقا داشته  اچ تی سی  قبل  به پرچمدار نسل  محافظت می شود. HTC one M۹ نسبت 

است و توجه بسیاری را در این کنگره به خود
جلب کرد.

 عرضه 3 محصول توسط هوآوی
ارائه نداد ولی یک ساعت  هوآوی هرچند امسال گوشی جدیدی در کنگره تلفن همراه 
هوشمند اندرویدی، یک مچ بند و یک هدست جدید را به نمایش گذاشت. ساعت هوشمند 
سایر  به  نسبت  و  پیکسل   400x400 رزولوشن  با  اینچی   4/۱ نمایش  صفحه  هوآوی، 
فناوری های پوشیدنی اندرویدی، فوق العاده به نظر می رسد. این ساعت با بلوتوث۱/4، 
پردازشگر Qualcomm 2/۱گیگاهرتزی دارد و حجم حافظه داخلی آن نیز 4 گیگابایت 
است. ساعت هوشمند هوآوی، یک محل شارژ مغناطیسی دارد و می تواند گام های کاربر 
اندازه گیری  نیز  را  کالری سوزانده شده  میزان  و همچنین  را بشمرد، مسیر طی شده 
کند. هوآوی برای راحت تر استفاده کردن از این اطالعات با شرکت Jawbone قرارداد 

همکاری امضا کرده است.
ردیاب  و  بلوتوثی  هدست  از  ترکیبی  که  است  هوآوی  بند  مچ  نام  نیز   TalkBand B2  
فعالیت بوده و در این کنگره ارائه شد. این مچ بند 6 سنسور و میکروفون دوگانه دارد و 

می تواند با سیستم عامل اندروید و همچنین IOS کار کند.
TalkBand N۱ نیز هدست بلوتوثی است که می تواند تا هزار آهنگ را درون خود ذخیره 
کند و عالوه بر آن، نقش ردیاب سالمت را هم ایفا کند، هرچند این وسیله الکترونیکی 
ضد آب و ضد گرد و غبار، GPS ندارد ولی می توانید هنگام ورزش کردن و راه رفتن، در 

حالی که به موزیک گوش می کنید قدم های خود را هم بشمارید.
هوآوی از تبلت اندرویدی MediaPad X2 نیز پرده برداری کرد. این تبلت  64 بیتی 7 

اینچی، صفحه نمایش با رزولوشن x ۱200 ۱۹20 پیکسل دارد و مجهز به LTE است.

 لزوم توجه به امنیت اینترنت اشیا
مکالمات  شنود  بانکی،  حساب های  هک  از  که  اخباری  و  اسنودن  ادوارد  افشاگری های 
تلفنی و... به گوش می رسد و همچنین روند رو به رشد اینترنت اشیا، از بحث های اصلی 
توجه  مورد  را  خصوصی  حریم  حفظ  و  امنیت  کنگره،  این  مهمانان  اغلب  بود.  داغ  و 
قرار دادند. Kester Mann یکی از تحلیلگران مخابرات با نگرانی درباره امنیت وسایل 
اشیا می گوید: خودروهای هوشمند، خانه ها و شهرهای هوشمند  اینترنت  به  با توجه 
بی شک در آینده جمعیت بسیاری را به سوی خود جذب می کنند ولی کاربران باید بدانند 
که استفاده از همه این ابداعات و ابتکارات، نیازمند توجهی ویژه به امنیت آنهاست تا 
مشکلی پیش نیاید. خاموش کردن المپ خانه بدون فشردن هیچ کلیدی، باز کردن در، 
خرید یخچال و... که با کمک اینترنت اشیا انجام می شود نشان می دهد که امنیت و حفظ 
حریم خصوصی موضوعی بسیار اساسی است و مردم را به عصر جدیدی  وارد می کند.

آخرین دستاوردهای 
دنیای فناوری در بارسلونا

دستاوردهای  آخرین  به  بیشتر  که  کنگره  این  در  امسال    
ولی  بود  غایب  اپل  می شود،  مربوط  هوشمند  تلفن های 
تلفن  شو  این  در  تایوان   HTC و  جنوبی  کره  سامسونگ 
همراه، جدیدترین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند. 
 HTC از Samsung S6و)  بار  برای نخستین  رویداد  این  در 
One M9( رونمایی شد.  همچنین با توجه به افشاگری های 
بانکی،  حساب های  هک  از  که  اخباری  و  اسنودن  ادوارد 
همچنین  و  می رسد  گوش  به  و...  تلفنی  مکالمات  شنود 
بحث های  از  یکی  امسال  اشیا،  اینترنت  رشد  به  رو  روند 

اصلی این کنگره، امنیت و حفظ حریم خصوصی بود
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وال استریت ژورنال بررسی کرد

توضیح علم درباره 
لباس بحث برانگیز

 بحث داغی بین خانواده ها، دوستان و همکاران در گرفته است: 
این لباس چه رنگی است؟  عکسی از یک پیراهن زنانه دو رنگ 
بار در روز  اوریجینالز نخستین  انگلیسی رومن  تولید شرکت 
که  شد  منتشر  اینترنت  کاربر  یک  توسط  گذشته  چهارشنبه 
زیرش نوشته بود دوستانش نمی توانند بر سر رنگ این لباس 
با هم به توافق برسند. برخی می گویند که رنگ این لباس سفید 

و طالیی است. 
از  آبی است.  و  برخی دیگر اصرار می کنند که رنگش مشکی 
آن زمان به بعد این بحث و اختالف نظرها به موضوعی جهانی 
تبدیل شده است. ستارگان دنیای هنر نظرات خود را در مورد 
رنگ این لباس منتشر کردند و میلیون ها نفر از مردم از طریق 
توییتر، فیس بوک و دیگر رسانه های اجتماعی به ایراد نظرات 

خود پرداختند. به راستی چه اتفاقی افتاده است؟ چطور ممکن 
است که دو نفر به یک عکس نگاه کنند و رنگ های متفاوتی را 
ببینند؟ علم این موضوع را توضیح می دهد. تقریبا نصف مغز 
انسان به پردازش اطالعات بصری اختصاص یافته است. آنچه 
ما به عنوان رنگ درک می کنیم، نتیجه پنج عامل است که دست 
به دست هم می دهند. در مورد این پیراهن، جنس آن شامل رنگ 
دانه هایش است که نخستین عامل محسوب می شود و اینکه چه 
است  نوری  ماهیت  دوم  عامل  می کند.  منعکس  را  نور  مقدار 
که شیء در آن مشاهده می شود. یک شیء قرمز رنگ در نور 
مستقیم، نور روشن یا حتی در نور سایه روشن ضعیف باید 
قرمز مشاهده شود. بنابراین مغز ما بدون توجه به میزان نور 
فعالیت زیادی انجام می دهد که مطمئن شود ما در هر صورت 

آن را قرمز می بینیم.
ویژگی  این  می گویند.  رنگ«  »ثبات  ویژگی  این  به  دانشمندان 
استفانو  یابد.  تکامل  تا  است  کرده  کمک  بشر  نوع  به  انسان 
سوآتو، استاد علوم رایانه دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا که در 

دارید  نیاز  دارد، می گوید: »شما  زمینه علوم بصری تخصص 
تصمیم بگیرید که آیا یک سیب برای خوردن رسیده است، آیا 
تاریک است.« عامل دیگری که بر درک ما  یا  آفتابی است  هوا 
از رنگ ها موثر است، سنسوری است که در مشاهده آن دخیل 
است. در این مورد سنسور دوربینی که تصویر را ثبت کرده، 
این  در  که  است  گذار  تاثیر  هم  نمایش  صفحه  است.  مطرح 
الکترونیک شماست.  ابزار  نمایش  یا صفحه  رایانه شما  مورد 
بصری  دستگاه  و  شبکیه  سنسورهای  هم  موثر  عامل  آخرین 
این  از رنگ ها موثر است.  در مورد  مغز است که در درک ما 
دو  برای  برشمردیم  ابتدا  در  که  عاملی  چهار  مرموز،  پیراهن 
فردی که به تصویر نگاه می کنند، دقیقا یکسان است اما تفاوت 
که  می شود  باعث  عامل  همین  و  است  نهفته  عامل  پنجمین  در 
افراد رنگ های متفاوتی را ببینند. اگر بخواهیم یک نقطه را در 
 X، اندازه سه مختصات باید  فضای سه بعدی تشخیص دهیم 
Y و Z را در اختیار داشته باشیم. به همین ترتیب در تشخیص 
یک رنگ، مغز ما سه مختصات رنگ های اصلی )قرمز، آبی و 
شبکیه  سنسورهای  آنکه  دلیل  به  اما  می گیرد.  به کار  را  سبز( 
ما کمی با هم تفاوت دارند، درک ما از رنگ ها می تواند متفاوت 
باشد  پدیده  این  برای  مثال خوبی  پیراهن می تواند  این  باشد. 

چون رنگ های آن به قرمز خالص، سبز خالص یا آبی خالص 
به  هستند.  رنگ ها  این  از  ترکیبی  عوض  در  و  نیستند  نزدیک 
گیرنده های  از سوی  »غالب«  یا  دقیق  واکنش  دلیل هیچ  همین 
در  آنچه  نمی شود.  فرستاده  شبکیه  آبی  یا  سبز  قرمز،  رنگ 
عوض روی می دهد، تلفیقی از واکنش های متفاوت است که در 
پروفسور ساتو  تعبیر می شود.  به طور متفاوت  افراد مختلف 
می گوید به رغم هیاهوی رسانه ها، این پدیده به هیچ وجه پدیده 
نادری نیست. چندی پیش همسر پروفسور ساتو برای او یک 
زرد  رنگش  می گفت  پروفسور  بود.  خریده  بربری  مارک  کت 
است، همسرش می گفت رنگش سبز است و دوستی می گفت که 
رنگش طالیی است. پروفسور می گوید: » ما هنوز بر سر این 

موضوع به توافق نرسیده ایم.«
اما رنگ واقعی این پیراهن زنانه چیست؟ اگر به چشمان خود 
اعتماد کنید و عکس آن را در وب سایت فروشگاه ببینید، متوجه 

خواهید شد که رنگ اصلی آن آبی و مشکی است. 

اکانت کاربران 
فیس بوک بعد از مرگ 

اضافه  برنامه اش  به  را  بخشی  باالخره  فیس بوک  سی نت: 
مورد  شخص  به  کاربران  حساب  مرگ  از  پس  تا  است  کرده 
شما  است  ممکن  عادی  حالت  در  شود.  سپرده  متوفی  اعتماد 
مورد  دوست  یک  به  را  کاربری تان  حساب های  گذرواژه های 
اعتماد بدهید تا در صورت بروز مشکل بتواند آن را مدیریت 
کند. اما اگر گذرواژه خود را به کسی واگذار نکرده باشید و 
به طور اتفاقی و در اثر حادثه ای از دنیا بروید، دیگر این حساب 
بالتکلیف خواهد ماند. اگر شما یک صفحه فیس بوک دارید، با 
legacy contact ویژگی جدیدی که اخیرًا به فیس بوک اضافه 
شده است می توانید همه چیز را به آسانی در رابطه با خانواده، 

آنها  به  را  مسوولیت ها  برخی  و  کنید  مدیریت   ... و  فرزندان 
و   Setting، Security قسمت  به  رفتن  با  کاربران  بسپارید. 

سپس قسمت Legacy Contact می توانند نام یکی از دوستان 
مورد اعتماد خود را برای کنترل اکانت شان پس از مرگ وارد 

کنند.
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ادعای   NRA و   Gap مثل  بزرگی  شرکت های  درحالی که 
منفی  تبلیغات  و  بدگویی  داشت  یاد  به  باید  قدرت می کنند، 
زانو  به  را  کسب وکاری  می تواند  به راحتی  که  است  عاملی 
و  تجاری  نام  شدن  لکه دار  به  منجر  دست کم  یا  درآورد 
که  پرسشی  شود.   آن  درآمد  روند  در  اساسی  تغییرات 
شما  شرکت  که  درصورتی  که  است  این  می شود  مطرح 
گیرد،  قرار  توجه  کانون  در  ناخوشایند  و  منفی  دالیل  به 

روابط  حوزه  در  فعال  موسسات  که  آنجا  از  می کنید؟   چه 
خود  مشتریان  اختیار  در  را  مناسبی  مشاوره های  عمومی 
قرار می دهند و به دلیل شناخت کافی این موسسات از میزان 
از  کسب وکار،  کیفیت  بر  مختلف  ناگوار  وقایع  تاثیرگذاری 
ایده هایی را  این حوزه خواسته ایم  یک موسسه مشهور در 
پیرامون همین موضوع در اختیار ما قرار دهد. در این باره 
 Uproar PR موسسه  بنیان گذاران  از  هریس  کاتریونا  با 

گفت وگویی ترتیب داده ایم.

1. منتظر نباشید تا خبر شوید، جزئی از اخبار باشید!
شروعی فعاالنه داشته باشید. در مورد هر آنچه شرکت شما 
انجام می دهد، سخن بگویید. با جامعه هدفتان درباره آنچه 
بگویید.  سخن  خدمتی،  هر  تا  گرفته  کاال  از  می کنید،  ارائه 
البته  کنید،  پررنگ تر  رسانه ها  در  را  خود  شرکت  حضور 

کاتریونا  باور  به  شده اید.  مرتکب  که  اشتباهاتی  به دلیل  نه 
به این ترتیب اگر در آینده اشتباهی از شما و شرکتتان سر 
بزند، احساسات مثبت قابل توجهی نسبت به نام تجاری تان 
شکل خواهد گرفت. پس با رسانه ها و مطبوعاتی که به طور 
خاص موضوع کسب وکار و صنعت شما را پوشش می دهند، 
همکاری داشته باشید. بهتر است مصرف کنندگان بیشتر از 
نسبت  بیشتری  تمایل  خریداران  مسلما  بشنوند.  شما  برند 
هرچند  اطالعاتی  که  دارند  برندهایی  محصوالت  خرید  به 

در  مشاوره  موسسه  یک  با  همکاری  دارند.  آنها  از  اندک 
زمینه تقویت روابط عمومی سازمان خود به منظور اصالح 
کلیدی  راه حل  برای کسب شهرت، یک  زیرساخت های الزم 

برای نام های تجاری مشهور و شرکت های بزرگ است.

2. تبدیل مشتریان فعلی به سفرای نام تجاری
برای  مطبوعات  ظرفیت  از  استفاده  است  معتقد  کاتریونا 
امر  می رسانید،  فروش  به  یا  داده اید  انجام  هرآنچه  انتشار 
غیرممکنی نیست و در هر مقیاسی امکان پذیر است. برای 
اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  کوچک،  کسب وکار  یک 
در  هدفمند  کمپین های  برگزاری  با  است.  روش  ساده ترین 
مخاطبان  توانست  خواهید  مرور  به  اجتماعی،  شبکه های 
به  روش  این  از  استفاده  البته  بیابید.  را  خود  موردنظر 
واقعی  طرفدار  به  معمولی  مشتری  یک  تبدیل  در  تنهایی 

موثر  ارتباطات  برقراری  از  باید  بود.  نخواهد  کافی  برند 
احساس  موقع  به  باشید.  مطمئن  مشتریان  از  گروه  این  با 
اجتماعی  رویدادهای  در  کنید.  القا  آنان  به  را  بودن  خاص 
را  اگر یک رستوران کوچک  باشید. »حتی  داشته  مشارکت 
اداره می کنید به مشتریان خود ثابت کنید که به چیزی بیش 
از موفقیت خود می اندیشید«. نشان دهید که به آنان اهمیت 
سخن  شما  درباره  مثبتی  حس  با  ترتیب  این  به  می دهید، 

خواهند گفت.

3. با ضربه ناشی از بحران چه کنیم؟
تصور کنید فاجعه ای به بدترین شکل روی داده است. شاید 
توییتی به اشتباه رد و بدل شده و یا اینکه کسی چیزی منفی 
کانون  در  شما  کسب وکار  و  است  گفته  شما  برند  درباره 
چنین  در  است  معتقد  کاتریونا  است.  گرفته  قرار  توجه 

شرایطی به جای واکنش آنی باید دکمه توقف را فشار داد!
دهید.  اختصاص  گذشته  به  کردن  فکر  برای  را  »زمانی 
بحران بر سر چیست؟ چه تاثیراتی بر جای خواهد گذاشت؟ 
اندازه  آیا دامنه تاثیرات فقط داخلی است؟ شدت آن به چه 
این  به  پاسخ  با  بود؟  خواهد  چقدر  آن  زمان  مدت  است؟ 
پرسش ها، اکنون به دنبال بهترین رویکرد باشید.« حال که 
توانسته اید بازتاب های بحران پیش آمده را بررسی کنید، در 
قدم بعدی باید به دنبال افرادی باشید که قادر هستند شما 
نقطه ای  درست  اینجا  رسانند.  یاری  مشکل  این  رفع  در  را 
است که سفرای برند شما وارد میدان می شوند. بهتر است 
پیش از وقوع بحران به فکر پیدا کردن این سفیران باشید. 
هرچه بیشتر بر توان شبکه ارتباطی خود بیفزایید، شانس 
بیشتری در پیدا کردن افرادی خواهید داشت که توان ارائه 

پیشنهادهایی برای رفع مشکل تان را دارند. 

4. روابط عمومی را تقویت کنید
عمومی  روابط  تقویت  در  موفقیت  برای  کاتریونا  باور  به 
بازار  مشروع  »ارتباطات  به  است  بهتر  اشتهار  ایجاد  و 
به  پرداختن  جای  به  است  بهتر  می کنم  »فکر  بپیوندید.« 
موضوعاتی که در نهایت کسب وکار را به دردسر می اندازند 
واقعا  که  باشیم  شهرت  ایجاد  برای  روش هایی  دنبال  به 
کسب  نه  بیندیشید  افزا  ارزش  روشی  به  هستند.«  راهگشا 

منفعت از هر خبر یا واقعه ای.
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اجتماعی شنیده  از رسانه های  را  برای شرکت های مختلف  آمده  بار  به  از فاجعه های  یکبار داستان هایی  همه ما حداقل 
یا خوانده ایم. صادقانه باید گفت برخی از این وقایع چیزی جز خطا نبوده و برخی دیگر نیز به راحتی قابل پیشگیری 

بوده اند.
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5. تک تک کارکنان شرکت سخنگوی سازمان و برند شما 
هستند

اتخاذ  خصوص  در  شرکت ها  سیاست های  درباره  کاتریونا  از 
عموم  به  شرکت  معرفی  نحوه  یا  رسانه ها  به  نسبت  رویکردی 
می پرسیم. وی در پاسخ می گوید: هرگز تصور نکنید تنها بخش 
برعهده  را  شما  برند  معرفی  مسوولیت  فروش،  و  بازاریابی 
دارند. وجود شبکه های اجتماعی به معنای تاثیرگذاری تک تک 
در  معموال  »ما  است.  شما  برند  موقعیت  بر  شرکت  کارکنان 
مراحل ابتدایی همکاری با شرکت ها از آنها می خواهیم همواره 
این نکته را به کارکنانشان گوشزد کنند که آنان نماینده شرکت 
در جامعه هستند، پس باید در هربار برقراری ارتباط در هریک 
یاد داشته باشند که نقش سخنگوی  به  از رسانه های اجتماعی 

سازمان را برعهده دارند.«
برابر  در  منسجم  سیاست های  اتخاذ  دلیل  این  به  بنابراین 
کارکنان  تمامی  آگاهی  از  باید  و  است  ضروریات  از  رسانه ها 
خود از این سیاست ها اطمینان حاصل کنید. کاتریونا در ادامه 
می گوید: به مشتریان خود همیشه توصیه می کنیم بر محتوای 
ارتباطات کارکنان خود خارج از سازمان نظارت داشته باشند، 
توسط  شده  منتشر  اطالعات  بین  تفاوتی  مصرف کننده  زیرا 
مدیران ارشد یا کارکنان سطوح پایین قائل نیست. کارکنان شما 
همه جا حضور دارند و اگر هر زمان و در هر جایی نظری از 
برند  با  آنان  پیوند  و  ارتباط  بر  نشانی  می گذارند،  جا  به  خود 
شما است، به همین دلیل به آنان به چشم یک سخنگو نگریسته 
انتشار  یا  می گویند  هرچه  به  نسبت  باید  بنابراین  می شود. 

می دهند، حساس بود.  

6. بر گفت وگوهایی که پیرامون برند شما شکل می گیرد 
نظارت داشته باشید

اطالعات  حاضر،  عصر  تکنولوژی های  مدد  به  که  است  واضح 
به سرعت در حال انتقال است. از کاتریونا می پرسیم آیا تاکنون 
کرده  مراجعه   Uproar PR موسسه  به  مدیری  که  آمده  پیش 
نمی خواهم  است.  من  توان  از  خارج  اوضاع  »کنترل  بگوید:  و 
او  شود.«  تضعیف  ناخوشایند  موقعیتی  تاثیر  تحت  برندم 
از مدیران  این گروه  از  پاسخ می دهد، چرا که نه. »من همیشه 
می پرسم.  اجتماعی  شبکه های  در  مشارکتشان  خصوص  در 
نظرات  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  افراد  مختلف  گروه های 

در  شما  بنابراین  می دهند.  انتشار  برندها  درخصوص  را  خود 
تا  باشید  داشته  حضور  رسانه ها  این  در  باید  مدیر  یک  نقش 
پاسخگوی نظرات آنان باشید، از رویدادهای بازار مطلع شوید 

و در صورت نیاز تغییراتی را اعمال کنید«.
چه شما در شبکه های اجتماعی یا حتی اینترنت حضور داشته 
بنابراین  دارد.  حضور  رسانه ها  این  در  برندتان  نه،  یا  باشید 
شرکت در گفت وگوهای جاری در این شبکه ها یکی از روش های 

کنترل موقعیت برند است.
با  مذکور  سیاست های  اتخاذ  برای  است  بهتر  منظور  این  به 
واحد منابع انسانی سازمان یا موسسه مشاوره روابط عمومی 

همکاری داشته باشید.

7. به انتقادات پاسخ دهید
با  باشید  داشته  حضور  اجتماعی  شبکه های  در  اگر  طبیعتا 
واکنش  که  است  این  سوال  بود.  روبه رو خواهید  انتقاداتی هم 
هریس  کاتریونا  بود؟  خواهد  چه  انتقادات  به  نسبت  شما 
نظری،  هر  به  می کنم  توصیه  خود  مشتریان  به  »من  می گوید: 
مصرف کنندگان  حتی  من  باور  به  دهند.  پاسخ  منفی،  یا  مثبت 
اگر  البته  دارند،  را  برند  به سفیران  تبدیل شدن  پتانسیل  منتقد 
شما بتوانید به مشکل پیش آمده به خوبی رسیدگی کنید. در ۹0 
به  واقعا  انتقادات  به  واکنش  است  شده  مشاهده  موارد  درصد 

اصالح وضعیت منجر می شود.

8. رویکردی فعاالنه اتخاذ کنید
فعاالنه  رویکرد  اتخاذ  آمده  پیش  مشکل  نوع  از  صرف نظر 
همواره یک راه حل مناسب تلقی می شود. این به معنی واکنش به 
موقع و رسیدگی مستقیم به بحران پیش آمده است. بسیاری از 
سازمان هایی که با بحران های ناشی از تبلیغات و شهرت منفی 
کرده اند.  اتخاذ  را  تحسین برانگیزی  اقدامات  بوده اند،  روبه رو 
برای نمونه شرکتی که انتظار دارد در پی به روزرسانی پلت فرم 
خود با مشکالت امنیتی روبه رو شود، از مشتریان خود خواسته 
اقدام  اعتباری خود  کارت های  تغییر رمز ورود  به  است نسبت 
آرامش  حفظ  در  ساده ای  رویکردهای  چنین  اتخاذ  کنند. 
مطمئن  است.  تاثیرگذار  بحران  بروز  از  جلوگیری  و  مشتریان 
باشید تا زمانی که نسبت به حل مشکل و حفظ امنیت مشتریان 
خواهید  رنج  بحران هایی  چنین  از  کمتر  هستید،  حساس  خود 

برد. 
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بهداشت و سالمت

جویدن یخ
یخ ماده ای طبیعی و بدون شکر است بنابراین ممکن است 
تصور کنید خوردن آن ضرری ندارد اما جویدن قطعات 
حتی  یا  و  کرده  پر  لب  را  دندانهایتان  میتواند  یخ  سخت 
دچار ترک خوردگی کند. اگر جویدن یخ موجب تحریک 
آن  دندان درد مکرر حاصل  دندان شود،  داخل  نرم  بافت 
خواهد بود. غذاهای داغ و سرد ممکن است موجب درد 
شود.  دار  ادامه  درد  دندان  یا  ناگهانی  و  شدید  و  سریع 
دفعه بعدی که هوس یخ خوردن کردید، مقداری آدامس 

بدون شکر به جای آن بجوید.

انجام ورزش بدون محافظ دهان
بدون محافظ   ، برخوردی  گونه ورزش  انجام هر  هنگام 
دندان به میدان نروید. محافظ دندان یک ابزار پالستیکی 
پرسی است که از ردیف باالیی دندانها محافظت مینماید 
و بدون آن ممکن است دندان هنگام وارد آمدن ضربه، لب 
ترک خورده و یا حتی بشکند. محافظ دندان متناسب با 
یا  و  کرده  خریداری  آماده  صورت  به  میتوانید  را  خود 

شما  مخصوص  دهان  محافظ  بخواهید  پزشک  دندان  از 
بسازد.

شیشه شیر هنگام خواب
محافظت از دندان هیچ وقت زود نیست. اگر هنگام خواب 
بدهید،  آبمیوه  یا  شیر  شیشه  او  به  خواره  شیر  کودک 
میدهید.  قرار  پوسیدگی  مسیر  در  را  او  تازه  دندانهای 
با شیشه در دهان، عادت  به خوابیدن  کودک ممکن است 
کند و دندانهایش در تمام طول شب غرق در شکر باشند. 

بهتر است شیشه کودک را خارج از گهواره او بگذارید.

زیور آالت زبان
شی  یک  وجود  اما  باشد  مد  است  ممکن  زبان  آالت  زیور 
به دندان ضربه وارد کرده و ممکن است  فلزی در دهان 
موجب ترک خوردن آن شود. زیورآالت لب نیز همین خطر 
را به دنبال دارد. وقتی شی فلزی به لثه مالیده میشود به 
آن صدمه وارد کرده و ممکن است منجر به افتادن دندان 
آالت  زیور  این  بنابراین  است  باکتریها  منبع  دهان  شود. 

مکافات بی دندونی
باز کردن بطری و پاره کردن پالستیک با دندان ممکن است مرسوم باشد 

اما یکی از عادات بدی است که دندانها را خراب میکند.
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میدهند.  افزایش  را  دهان  زخم  و  عفونت  خطر 
آالت  زیور  این  از  دارید  اگر قصد  کلی  به طور 
استفاده کنید حتما پیش از آن با دندانپزشک 

مشورت نمایید.

دندان قروچه
پوشش  زمان  مرور  به  قروچه  دندان 
اغلب  میبرد.  بین  از  را  دندان  مینای 
دندان  موجب  خواب  عادات  و  استرس 
است  ممکن  بنابراین  میشوند  قروچه 
از  روز  طول  در  باشد.  دشوار  آن  کنترل 
کنید  خودداری  سفت  غذاهای  مصرف 
کاهش  عادت  این  از  ناشی  آسیب  و  درد  تا 
دهان  محافظ  از  هنگام  شب  میتوانید  یابد. 
محافظت  مخصوص  )ابزاری  کنید  استفاده 
از دندانها در مقابل دندان قروچه( تا در حین 
خواب دندانهایتان به خاطر ساییده شدن صدمه 

نبینند.

شربت سرفه
این که قطره و شربت سرفه در داروخانه ها به فروش 
میرسد دلیل نمیشود که مصرف آن ضرری نداشته باشد. 
بیشتر شربت سرفه ها پر از شکر هستند بنابراین پس از 
فرقی  بزنید.  مسواک  خوب  را  دندانهایتان  آنها  مصرف 
نمیکند شکر چسبیده به دندانهایتان از شربت سرفه بوده 
یا شکالت، در هر صورت موجب تخریب دندان میشود. 
واکنش  اند،  چسبیده  دندانها  روی  که  پالکهایی  با  شکر 
به  را  شکر  پالکها  در  موجود  باکتریهای  سپس  میدهد، 
اسید تبدیل میکنند که مینای دندان را حل میکند و موجب 

تشکیل سوراخهای ریز در دندان میگردد.

پاستیل و آدامس
تسریع  را  دندان  پوسیدگی  شیرین  خوراکیهای  همه 
دارند.  مخربتری  تاثیر  شکالتها  از  برخی  اما  میکنند 
آدامس مدتها در دهان قرار دارد و ساعتها محتوای شکر 
آنها بر روی دندان باقی مانده و به اسید تبدیل شده و این 
آدامس  میخواهید  اگر  دارد.  قرار  مینا  با  تماس  در  اسید 
و پاستیل بخورید به جای یک میان وعده جدا، آن را در 
بزاق  همراه یک وعده غذایی مصرف کنید. در حین غذا 
بیشتری ترشح میشود که اسید و مواد باقیمانده شکالت 

را تا حدی میشوید و پاک میکند.

نوشابه
 ۱۱ ها  نوشابه  نیست.  دریافتی  شکر  منبع  تنها  شکالت 
قاشق چایخوری شکر در هر جیره غذایی دارند. عالوه 
بر آن نوشابه حاوی اسید سیتریک و اسید فسفریک است 
که مینای دندان را میزداید. نوشابه های رژیمی اگر چه 
کننده  شیرین  شکل  به  بیشتری  اسید  اما  ندارند  شکر 

مصنوعی دارند.

باز کردن همه چیز با دندان
ممکن  دندان  با  پالستیک  کردن  پاره  و  بطری  کردن  باز 
است مرسوم باشد اما یکی از عادات بدی است که دندانها 
را خراب میکند. استفاده از دندان به عنوان ابزار میتواند 
موجب لب پر شدن یا ترک خوردن آن شود. به جای این 
خود  همراه  کوچک  کن  باز  در  و  قیچی  یک  همیشه  کار 
داشته باشید. دندانهای شما فقط برای خوردن طراحی 

شده اند.

نوشیدنی های انرژی زا
پس  سرد  ورزشی  نوشیدنیهای  که  ندارد  وجود  تردیدی 
این  اما  میبخشند  طراوت  و  انرژی  احساس  ورزش  از 
همانند  و  دارند  زیادی  شکر  محتوای  معموال  نوشیدنیها 
اسیدی  حمله  شما  دندانهای  مینای  به  نوشابه  و  شکالت 
مصرف  مکرر  طور  به  را  نوشیدنیها  این  اگر  میکنند. 
بهتر  راه  پوسیدگی میشوند. یک  دندانهایتان دچار  کنید 
آب  مصرف  باشگاه،  در  بدن  شدن  آب  بی  از  جلوگیری 

بدون کالری و شکر است.

آبمیوه
اما  است  اکسیدانها  آنتی  و  ویتامین  از  سرشار  آبمیوه 
متاسفانه بیشتر آنها مقدار زیادی شکر نیز دارند. برخی 
از آبمیوه ها به اندازه نوشابه شکر دارند. به عنوان مثال 
به  نسبت  بیشتری  شکر  گرم   ۱0 تنها  پرتقال  نوشابه  در 
دارند  طبیعی  قند  ها  میوه  دارد.  وجود  پرتقال  آبمیوه 
افزودنی  شکر  که  باشید  هایی  آبمیوه  دنبال  به  بنابراین 
ندارند. همچنین میتوانید با افزودن مقداری آب به آبمیوه 

حاوی شکر، مقدار شکر آن را کاهش دهید.

چیپس سیب زمینی
باکتریهای موجود در پالک دندان غذاهای نشاسته ای را 
نیز به اسید تبدیل میکنند. حمله این اسید به دندان بیست 
دقیقه طول میکشد و اگر غذا بین دندانهایتان باقی مانده 
حمله  این  مدت  کنید،  مصرف  وعده  میان  مرتب  یا  باشد 
طوالنی تر نیز خواهد بود. پس از مصرف چیپس سیب 
بین  است  ممکن  که  دیگر  ای  نشاسته  غذاهای  یا  زمینی 

دندانها باقی بمانند، نخ دندان بکشید.

میان وعده مداوم
غذا  حین  در  کمتری  بزاق  میشوند  باعث  ها  وعده  میان 
ترشح شود و بنابراین ذرات غذا مدت بیشتری در دهانتان 
باقی بمانند. از میان وعده به دفعات زیاد خودداری کنید 
و از میان وعده های کم شکر و کم نشاسته مانند هویج، 

بیشتر استفاده کنید.

جویدن مداد
یا  مداد  مطالعات  یا  کار  بر  تمرکز  هنگام  افراد  برخی 
یخ،  جویدن  همانند  کار  این  میجوند.  را  خود  خودکار 
چیزی  دارید  دوست  که  زمانی  میزند.  صدمه  دندانها  به 
بهتری است. جویدن  انتخاب  بدون شکر  آدامس  بجوید، 
و  تقویت  موجب  بزاق  میکند،  تحریک  را  بزاق  جریان 
استحکام دندانها و محافظت از آنها در مقابل اسیدهای از 

بین برنده مینا میشود.

قهوه
رنگ تیره قهوه و اسیدیته قهوه به مرور زمان موجب زرد 
شدن دندانها میشود. خوشبختانه لکه حاصل با روشهای 
در  میشود.  پاک  راحتی  به  دندان  کردن  سفید  مختلف 
با  هستید  خود  دندان  رنگ  تغییر  نگران  که  صورتی 

دندانپزشک صحبت کنید.

سیگار کشیدن
قلیان، زرد شدن  تنباکو مانند  سیگار و محصوالت دیگر 
دندانها و بیماریهای لثه که منجر به افتادن دندان میشوند 
تنباکو موجب سرطان  را در پی خواهد داشت. همچنین 
دهان، لب و زبان میشود. اگر به دنبال یک دلیل دیگر برای 
ترک سیگار هستید، به چهره خود هنگام لبخند فکر کنید.

نوشیدنی های الکلی
نوشیدنی های الکلی مینای دندان را خراب کرده و موجب 
ایجاد لکه های زبر در آن میشوند که دندان را مستعد لکه 

و پوسیدگی مینماید.

زیاده روی در خوردن
زیاده روی در خوردن اغلب شامل مصرف مقدار زیادی 
میگردد.  منتهی  دندان  پوسیدگی  به  که  میشود  شیرینی 
پرخوری دوره ای پاکسازی )پرخوری و سپس استفراغ 
اسیدهای  نیز هست چون  تر  دندان مخرب  برای  عمدی( 
قوی موجود در مواد استفراغی، دندان را فرسایش داده 
و آن را ضعیف و شکننده میکنند. این اسیدها موجب بوی 
بد نفس نیز میگردند. بولیمیا )پرخوری عصبی( میتواند 
بنابراین در  ایجاد کند  انواع مشکالت سالمتی برای فرد 

صورت چنین مشکلی باید به پزشک مراجعه کنید.
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خانواده
آخر تابستان که می شودوالدین کودکان سه و چهارساله 
کودک  مهد  به  مضطرب،  ای  چهره  و  نگران  چشمانی  با 
ها هجوم می آورند. آنها نگران ورود کودکان دلبندشان 
به اولین مرحله آموزشی و اجتماعی زندگی شان هستند؛ 
کودک  مهد  مربی  به  را  فرزندشان  وقتی  همین  برای 
کنند؛  می  گوشزد  را  جالبی  عبارات  دهند،  می  تحویل 
خیلی  دارد؛  فرق  خیلی  بقیه  با  بچه  »این  مانند:  مواردی 
و  تر  باهوش  دیگر  های  بچه  از  »پسرم  است!«،  خاص 
بااستعدادتر است!«، »همه می گویند دختر ما خانم دکتر 

به دنیا آمده است!«
به طور کلی همه پدر و مادرها فکر می کنند فرزندشان 
در آینده دکتر و مهندس و پروفسور خواهد شد! همه آنها 
فرزندشان را به گونه ای می بینند که دیگران قادر نیستند 

ببینند.
و  پدر  هر  است!  بودن  مادر  و  پدر  از  بخشی  فهمی،  کج 
مادری فرزندش را به شکلی که دوست دارد و شاید آنچه 
یا  درست  نگرش  براین  و  بیند  می  بوده،  خودش  آرزوی 
نادرست خود اصرار هم دارد. شاید پدر و مادر شما هم 
چنین رفتاری با شما داشته اند؛ برای مثال از شما خواسته 
اند حرفه آبا و اجدادی خود را دنبال کنید. اگمر شما هم 
این مورد مستثنی  از  زیاد  احتمال  به  مادر هستید  یا  پدر 
نداشته  خبر  هم  خودتان  است  ممکن  چند  هر  نیستند؛ 

باشید!
کج فهمی پدر و مادرها دلیل ندارد اما به احتمال زیاد از 
جلو آینه شروع می شود. ما چون موجودات خودمحوری 
هستیم، دنیا را از درونخودمان می بینیم. ما خودمان را 
خیلی بهتر از دیگران می شناسیم و بر همین اساس نسبت 
به مردم و فرزندانمان قضاوت می کحنیم. اغلب خودمان 
بی  تصور  این  دانیم.  می  جدابافته  ای  تافته  و  خاص  را 
نامیده  خوددوستی«  »خطای  اصطالح  در  بودن،  همتا 
اندیشی«  »مثبت  توهمی،  چنین  منافع  از  یکی  شود.  می 
است که باعث می شود احساس کنیم مهار آینده در دست 

خودمان است!

۱ تره به بذرش می ره و حسنی به باباش!
رویا خانمی 47 ساله و فرزند دوم خانواده است که چهار 
برادر دارد و مانند آنها عاشق ورزشی های رزمی، صخره 
نوردی و موتورسواری است. وی می گوید: »تمام وقتم را 
با برادرانم و دوستان آنها سپری می کردم و از کارهایی 
که دخترانه نبودند، نمی ترسیدم. همیشه فکر می کردم 
اگر روزی دختری داشته باشم باید مثل خودم خشن و کله 
شق باشد اما االن سه دختر دارم که دو نفر آنها با این نظر 
اما  آنها را به کاری وادار نمی کنم  من موافق نیستم. من 

هنوز هم فکر می کنم دخترها باید مثل پسرها باشند!«
و  پدر  شبیه  باید  فرزندی  هر  که  نادرست  تصور  این 
مادرش باشد، بسیار رایج است اما باید در نظر داشت که 
محیط خانواده تنها عامل شکل گیری شخصیت فرزندان 

نیست!

2 کودک ما باهوش و با استعداد است!
امروز برای پدر و مادر بودن عادی نیست. یکی  شرایط 
از دالیل آن، تمایل کمتر خانواده ها به بچه دار شدن و در 
والدین  حساسیت  افزایش  و  ها  بچه  تعداد  کاهش  نتیجه 
والدین  جمعیت،  پر  ای  خانه  در  شک  بی  آنهاست.  روی 
توجهی  فرزندان  از  یکی  به  کنند  می  پیدا  فرصت  کمتر 
خاص داشته باشند؛ اما پدر و مادری که فقط یک فرزند 
دارند، تمام آمال خود را روی همان یک فرزندشان متمرکز 
از  استعدادتر  با  و  باهوش  دارند  انتظار  او  از  و  می کنند 

دیگران باشد و در هر مرحله ای از زندگی اش به موفقیت 
برسد.

3 بچه است دیگر!
فرزند  کوچکترین  همیشه  شود  می  سبب  وابستگی 
خانواده را »بچه« ببینیم؛ حتی وقتی خودش پدر یا مادر 
درصد   70 که  شد  داده  نشان  مطالعه  یک  در  است!  شده 
هفت  متوسط  طور  به  را  فرزندشان  کوچکترین  مادران 
سانتیمتر کوتاه تر از قد واقعی اش می بینند! اما پس از 
تولد فرزند بعدی این توهم آنها از بین می رود و فکر می 
کنند فرزند قبلی ناگهان رشد سریعی کرده است؛ در واقع 
همیشه کوچکترین فرزند در ذهن پدر و مادر »بچه« می 

ماند.

4 فرزند بزرگتر را دریاب!
والدین همیشه انتظار دارند فرزند بزرگتر خانواده، الگوی 
خوبی برای خواهرها و برادرهایش باشد. »تو باید بیشتر 
ها  ارشد خانواده  فرزندان  برای  این جمله  کنی!«،  تالش 
تحصیلی  استعداد  اغلب  ارشد  فرزندان  البته  آشناست؛ 
یک  از  دارند!  برادرهایشان  و  به خواهرها  بهتری نسبت 
دیدگاه می توان گفت والدین دو گروه هستند: »با گذشت« 

و »بی گذشت«.
بی گذشت ها در مواجهه با نمرات درسی ضعیف فرزندان 
و  سال  و  سن  به  کنند،  می  انتخاب  را  تنبیه  گزینه  خود، 
جنسیت هم کاری ندارند. با گذشت ها هرگز فرزندانشان 
را تنبیه نمی کنند! در پژوهشی معتبر از والدین با گذشت 
پرسیده شد: »اگر نمره های فرزندتان ضعیف باشد، چه 

می کنید؟«
پژوهشگران در این بررسی به این نتیجه دست یافتند که 
حتی با گذشت ها هم به فرزندان ارشد بیشتر سخت می 
گیرند! این خطا در واقع پیامی به کوچکترهاست تا بدانند 

والدین نمره بد را نمی پذیرند.

5 فرزند ما اضافه وزن دارد؛ ولی بیمار نیست!
است،  چقدر  فرزندشان  قد  ندانند  مادری  و  پدر  که  این 
چندان بد نیست؛ اما اینکه اضافه وزنش را طبیعی بدانند، 

تره به بذرش می ره 
و حسنی به باباش!

فکر  مادرها  و  پدر  همه  کلی  طور  به 
و  دکتر  آینده  در  فرزندشان  کنند  می 
مهندس و پروفسور خواهد شد! همه 
آنها فرزندشان را به گونه ای می بینند 

که دیگران قادر نیستند ببینند.
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 80 نمونه  جمعیت  با  فراتحلیلی  در  نیست!  خوب  هیچ 
کودکان  والدین  از  نیمی  که  شد  مشخص  نفری  هزار 
کج  این  در  کنند.  می  انکار  را  فرزندشان  مشکل  چاق، 
دانند  نمی  والدین  دارند.  موثی  نقش  ها  رسانه  فهمی، 
وزن مطلوب برای کودکان چقدر است و رسانه ها فقط 

به بچه های بسیار چاق می پردازند.

6 فرزند ما هرگز دروغ نمی گوید!
کودک  به  نسبت  والدین  فهمی  کج  اصلی  بخش  انکار، 
شان است. اغلب والدین متوجه نمی شوند که فرزندشان 
دروغ می گوید. کودکان به ندرت به دروغ گفتن یا کتک 
از  خوردن  کتک  چون  کنند؛  می  اعتراف  خود  خوردن 
برای  است،  آور  شرم  بسیار  آنها  برای  ها  همکالسی 
همین از گفتن این مطلب به والدین و مربیان خود دوری 
مربیان  یا  والدین  اگر  کنند  می  فکر  هم  اید  کنند؛  می 

موضوع را بدانند، وضع بدتر می شود.
متعددنشان می دهد همه  تحقیقات  که  اینجاست  جالب 
دروغگویی  گویند!  می  دروغ  اندازه  یک  به  ها  بچه 
دلیل  نیست.  ساده  آن  وتشخیص  است  پیچیده  رفتاری 
اصلی این خوش بینی یا انکار والدین، زندگی در جامعه 

و  ها  همسایه  ارتباط  ها،  خانواده  جمعیتی  )کم  امروز 
...( هم هست.

7 عروس را باید تربیت کرد!
فرزندانشان  از  تر  فهمیده  کنند  می  فکر  والدین  همه 
وقتی  نیست.  صحیح  همیشه  مطلب  این  اما  هستند؛ 
کنند،  می  ازدواج  و  شوند  می  بزرگ  خانواده  فرزندان 
مجموعه جدیدی از کج فهمی ها شروع می شود. اولین 
ارزش  بی  بزرگترها  نصیحت  که  است  این  فهمی  کج 
است.پژوهش ها نشان می دهد وقتی مردی با خانواده 
همسرش رابطه نزدیکی دارد، احتمال طالق 20 درصد 
همسرش  خانواده  با  خانمی  وقتی  اما  یابد؛  می  کاهش 
می  باال  درصد   20 طالق  احتمال  دارد؛  نزدیکی  رابطه 

رود!
وقتی مردی با خانواده همسرش برخورد خوبی دارد، 
دارد.  اهمیت  همسرش  برای  که  شود  می  متوجه  خانم 
همسرشان  مادر  و  پدر  های  حرف  کمتر  آقایون  اغلب 
را به دل می گیرند. خانم ها به روابط اهمیت بیشتری 
می دهند و حرف ها را هم بیشتر جدی می گیرند و از 

والدین همسرشان دلگیر می شوند!

این ماده غذایی را در رژیم 
الغری خود بگنجانید

رژیم های الغری بر مبنای کاهش کالری دریافتی تنظیم می 
شوند اما هیچ یک از گروه های غذایی از رژیم روزانه حذف 
رژیم  از  شدن  الغر  برای  که  افرادی  از  بسیاری  گردند.  نمی 
های غذایی کم کالری پیروی می کنند خودسرانه یک یا چند 
و  تر  سریع  اصطالح  به  تا  کنند  می  حذف  را  غذایی  گروه 
بیشتر وزن کم کنند. این در حالی است که محققان آمریکایی 
دریافتند لبنیات به ویژه ماست توانایی بدن را برای سوزاندن 
چربی های اضافی تقویت کرده و به کاهش وزن کمک می کند.

بر اساس مطالعات افرادی که در رژیم الغری خود از ماست 
کم چرب استفاده می کنند، بیشتر از افرادی که صرفا دریافت 
کالری خود را محدود می کنند، کاهش وزن دارند. همچنین 
مصرف ماست، کاهش وزن، کاهش چربی های بدن و کاهش 

چربی های شکمی را تسهیل می کند.
و  شده  انتخاب  چاق  افراد  تعدادی  بررسی  این  انجام  برای 
به دو گروه تقسیم گردیدند. هر دو گروه از رژیم غذایی کم 
معمول  میزان  از  کمتر  کالری   500 که  کردند  استفاده  کالری 
دریافت کالری بود. یک گروه ۱۱00 میلی گرم کلسیم در روز 
شامل 3 وعده ماست کم چرب مصرف می کردند و گروه دیگر 
در حدود 500 میلی گرم کلسیم در رژیم غذایی خود داشتند. 
پس از گذشت ۱2 هفته، میزان متوسط کاهش وزن در گروهی 
که ماست کم چرب استفاده می کردند بیشتر از گروه دیگر و 

در حدود 6 کیلوگرم بود.
غذایی  رژیم  در  کافی  کلسیم  دریافت  دهند  می  نشان  نتایج 
موجب می شود بدن چربی بیشتری بسوزاند و به این ترتیب 
متخصصان  بنابراین  باشیم.  داشته  بیشتری  وزن  کاهش 
از  حتما  وزن  کاهش  های  رژیم  در  کنند  می  توصیه  تغذیه 
منابع کلسیم )لبنیات( به ویژه ماست کم چرب به میزان کافی 

استفاده کنید.
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افسوس برای 
زمان از دست رفته

افسوس  زندگی  در  رفته مان  دست  از  زمان  خاطر  به  که  داریم  عادت  ما  همه 
بخوریم. 

این افسوس بیشتر در سال های بعد از نوجوانی به سراغ مان می آید؛ زمانی که 
دانشگاه را هم پشت سر گذاشته ایم. پیش از پرداخت به جزئیات این افسوس ها 
باید به این نکته هم اشاره کرد که این ادعا درباره همه صدق نمی کند و هستند 
کسانی که هیچ پشیمانی نسبت به رشته ای که در دانشگاه انتخاب کردند، ندارند 
و بالطبع در آینده از شغل خود نیز راضی خواهند بود اما همین افراد هم بابت 
می خورند.  افسوس  ندادند،  یا  دادند  انجام  خود  زندگی  طول  در  که  کارهایی 
الزم نیست خیلی پیچیده فکر کنید؛ حتی بابت خوردن یک وعده غذای چرب هم 
می توان افسوس خورد. ما همیشه با این افکار ساده درونی سر و کار داریم و 
تقریبا همه آن را به عنوان واقعیت زندگی می پذیریم اما عده ای هستند که معتقدند 
افسوس خوردن بابت هر کاری که در زندگی می کنیم یا شکلی که زمان خود را 
می گذرانیم، می تواند زندگی را بر ما زهر کند. اینکه وقتی به عنوان مثال در کنار 
غافل  از چیزهایی  باشید،  کارتان  فکر  به  دائما  نمی کنید،  کار  و  خانواده هستید 
به  نیاورید.  به دست  را  آن  می مانید که شاید هرگز فرصت دوباره تجربه کردن 
زبان ساده می توان گفت از زندگی لذت نخواهید برد. اما اینکه هرگز بابت زمان 

از دست رفته خود افسوس نخورید هم می تواند به ضررتان تمام شود. 
بنابراین اگر اصال نمی دانید چگونه باید روی وقت خود سرمایه گذاری کنید، باید 
اگر  نکرده اید.  الویت های مهم زندگی تان سرمایه گذاری  احتماال روی  بدانید که 
به همین روند ادامه دهید، به سادگی می بینید که سال ها از زندگی تان گذشته و 
هیچ کاری نکرده اید و بعد بابتش افسوس می خورید. حس یک بازنده مطلق را 
پیدا می کنید. زمانی را از دست خواهید داد که دیگر هرگز قابل بازگشت نیست، 
بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق در آینده، بهتر است همین حاال شروع کنید 
به نوشتن و ثبت کارهایی که در زندگی برایتان اولویت دارند. روی تقویم برای 
انجام کارهای ضروری و مهم تان زمان بندی کنید تا ببینید چه مقدار از وقت تان 

را صرف این کارها می کنید و چه مقدار را صرف لذت بردن از زندگی.
می دزدند.  را  شما  وقت  همیشه  که  هستند  عده ای  که  بدانید  باید  میان  این  در 
اطرافیان شما هیچ اهمیتی برای وقت تان قائل نیستند؛ این یک حقیقت است، از 
شنیدنش ناراحت نشوید. این اتفاق هم در محیط کار رخ می دهد و هم در زندگی 
شخصی. اینکه به همراه یک دوست بروید در کافی شاپ محل کار چای یا قهوه 
بخورید، لذت بخش است اما این را هم بدانید که اگر به کرات تکرار شود، وقت 
زیادی را از شما خواهد گرفت. وقتی که در آینده بابت از دست رفتنش افسوس 
به  بگویید؛  »نه«  دیگران  به  سادگی  به  که  بگیرید  یاد  بنابراین  خورد.  خواهید 

چیزهایی که برای شما اهمیتی ندارد و صرفا وقت تان را خواهد گرفت.
البته سعی کنید بیشتر به آنهایی که می خواهند در محیط کار به طریقی وقت تان 
را بگیرند، نه بگویید. دوستان و خانواده  را تا جایی که برایتان امکان دارد، از 
این قانون شخصی کنار بگذارید. در میان تمام ضرب االجل ها و تمام کارهایی که 
باید انجام دهید، از خانواده و دوستان اصلی خود غافل نشوید. وقت گذراندن 
در کنار این افراد عشق و محبت را به زندگی شما تزریق می کند؛ نیرویی که برای 

ادامه کار خود به آن احتیاج دارید. 

اینکه می گوییم برای کارتان اهمیت بیشتری قائل شوید یا کار را در الویت قرار 
دهید تا در آینده بابت زمان از دست رفته افسوس نخورید، به این معنا نیست که 
تا جایی که امکان  از تمام لذات زندگی بشویید. به عنوان مثال سعی کنید  دست 
دارد از تعطیالت خود استفاده کنید و به مسافرت بروید. اینکه مدتی را از زندگی 
روزمره و کار هر روزه خود دور بمانید، نه تنها فرصت بودن در کنار خانواده و 
دوستان و کسب تجارب تازه را در اختیارتان می گذارد، بلکه از استرس ناشی از 
کار هم می کاهد. بعد از یک مسافرت خوب است که می توانید سرحال و قبراق به 
زندگی کاری خود برگردید و با انرژی بیشتری کار را ادامه دهید. مطالعات نشان 
می دهد که غفلت از تعطیالت و یا به زبان ساده تر غفلت از تفریح می تواند خطر 
ابتال به بیماری ها و سکته قلبی را افزایش دهد؛ بنابراین استراحت و تفریح کردن 
را هم در الویت های خود قرار دهید. اگر کارمند جایی هستید از همان ابتدای سال 
زمان مرخصی تان را مشخص کنید یا اگر برای خودتان کار می کنید، روی تقویم 

زمانی را برای سفر و استراحت کردن در نظر بگیرید.
اولویت  را در  افرادی که کار  اتفاقاتی که در مسیر زندگی  از غم انگیزترین  یکی 
اصلی زندگی خود قرار می دهند، رخ می دهد، غفلت از خودشان است. در واقع 
این افراد خود واقعی شان را فراموش می کنند؛ تازه اگر اصال وقتی برای شناخت 
یا  ایستاده اند  زندگی  کجای  در  که  می کنند  فراموش  افراد  این  کنند.  پیدا  خود 
اینکه از چه چیز لذت می برند؛ مگر اینکه وقت خود را با برنامه ریزی قبلی و با 
هدفی مشخص پیش ببرند. به عبارت دیگر می توان گفت اگر به جز کار کردن کار 
دیگری انجام دهند، دیگر خودشان را می شناسند. اگر می خواهید زمان و زندگی 
داشته  به خاطر  افسوس نخورید،  آن  بابت گذر  آینده  در  که  بگذرانید  را طوری 
باشید که خود اصلی تان را فراموش نکنید چراکه شاید در لحظه از خودتان راضی 
باشید اما در آینده متوجه خواهید شد که نه تنها از زندگی تان لذت نبرده اید، بلکه 

مهم ترین چیز زندگی تان را فراموش کرده اید؛ »خودتان«.

بهداشت روان

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , اضطراب 
- افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی ها , کسب 

اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , ترمیم غم از 
دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763  
Mob: 07961 447116  
10 Harley Street W1

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
 ) London University ( هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن مدرک تائید 
شد ه از کنسول هیپنوتراپی لندن

برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com

پشیمانی را می توان یک وضعیت منفی شناختی احساسی دانست که در آن فرد 
یا  دهد،  می  قرار  سرزنش  مورد  گذشته  در  رفتار  یک  بد  نتیجه  دلیل  به  را  خود 
ای  اینکه  آرزوی  یا  افتاده  که  اتفاقی  برای  تاسف  یا  تعبیری احساس شکست  به 
تواند  می  تاثر  و  پشیمانی  از  ناشی  بود.درد  تغییر  قابل  گذشته  تصمیمات  کاش 
باعث توجه دوباره و انجام اعمال اصالحی یا یافتن مسیر حرکت تازه ای شود. 
اینکه بیشتر زنان دچار پشیمانی می شوند یا مردان، جزو سواالتی است که نمی 
توان به آن جواب قطعی داد. دکتر »مالنی گرین برگ«، روانشناس آمریکایی طی 
تحقیقی روی تفاوت های جنسیتی درباره پشیمانی به این نتیجه رسید که زنان 
ارزش بیشتری برای روابط خود قایل هستند و فکر نکردن به گذشته برای آنها 

سخت است.

در مجموع 44درصد از زنان شرکت کننده در نظرسنجی در احساسات عاشقانه 
چنین  کننده  شرکت  مردان  از  ۱۹درصد  تنها  و  بودند  تاثر  احساس  دچار  خود 
حسی داشتند و این آمار نشان دهنده آن است که تمایل و استعداد باالی مردان 
برای جایگزینی روابط ازدست رفته برای چیست. جالب است که بدانید در یک 
نظرسنجی پشیمانی و حس تاثر به عنوان باالترین احساس منفی که باعث بروز 
کردن  معنادار  شامل  کارکرد  پنج  این  که  شده  برگزیده  شود،  می  کارکرد  پنج 
آینده، رسیدن به شناخت، دستیابی به  از رفتارهای اشتباه در  جهان، پیشگیری 
مناسب  های  فرصت  از  بردن  بهره  برای  توانایی  افزایش  و  اجتماعی  هماهنگی 

است.
به هرحال نمی توان منکر این قضیه شد که تاثر بیش از اندازه مانع زندگی کردن 
افراد  آثار مخرب و زیانباری روی روان و جسم  ای سالم است چراکه  به شیوه 
دارد. این الگوی یکنواخت و منفی تفکر که فرد غرق در فکر درباره خود است، 

شاخص هایی از اختالل افسردگی است و حتی گاهی نیز یکی از علل بروز این 
باعث استرس مزمن شود و  تواند  تاثر می  بیماری محسوب می شود. همچنین 
روی سیستم ایمنی بدن اثرات منفی گذارد. پشیمانی به عنوان سدی است که نمی 

گذارد شما از سالمتی عبور کنید.

مهار تاثر و پشیمانی
روانشناسان بر این باورند برای اینکه از این آفت فکر و ذهن دور بمانید، برای 

مهار کردنش باید روش های زیر را مورد توجه قرار دهید:
جنبه های کارکردی را رها کنید: پشیمانی مانند سایر احساسات، کارکردی برای 

نجات دارد. این شیوه ذهن ماست که به ما می گوید نگاه دیگری به انتخاب هایمان 
داشته  منفی  نتایج  ما  رفتار  شاید  بگوید  خواهد  می  که  هشداری  باشیم.  داشته 

باشد.
خودتان را ببخشید: اگر دایما درگیر انتقاد از خود و تاسف برای اتفاقات گذشته 
باشید، در خطر دچار شدن به افسردگی و از بین رفتن اعتماد به نفس قرار می 

گیرید. راهی برای بخشیدن خودتان پیدا کنید و اجازه دهید همه چیز بگذرد.
انتقاد نکنید: مطمئن شوید که از خودتان بیش از اندازه انتقاد نمی کنید و بدانید 

که در زمان تصمیم گیری آگاهی تان نسبت به امروز کمتر بوده است.
نگاهی مثبت و جدید به آینده داشته باشید: هر کس می تواند اشتباه کند و این می 
تواند فرصتی باشد تا از تجربیات گذشته درس گرفته شود؛ درس هایی درباره 

شیوه واکنش، ارزش ها، نقاط ضعف و غیره.
Psychology today

آفتی به نام 
پشیمانی
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۱0 مقصد 
گردشگری برتر 
دنیا در فصل بهار

فصل بهار در حال نزدیک شدن است. این روزها 
مرده  دل  و  رنگ  خاکستری  اندازهای  چشم 
و  رنگارنگ  مزارع  به  را  خود  جای  زمستانی 
خوش عطر و بوی بهاری داده اند که گاهی حتی 
این  به  پا  رؤیا  و  عالم خیال  از  کنید  تصور می 
جهان گذاشته اند. در ادامه این مطلب شما را با 
مکان هایی آشنا می کنیم که به عقیده بسیاری 
بهترین مقاصد گردشگری برای عاشقان فصل 
بهار بوده و زیبایی های شان روح و روان انسان 
ها را غرق در شادی و سرزندگی می نمایند. با 

ما در این گشت و گذار همراه باشید.

ُبن، آلمان
اروپائیان با رویی باز و مملو از تحسین جشنواره شکوفه 
های گیالس آسیایی ها را پذیرا شدند. درختان گیالس به 
مختلف  شهرهای  در  را  بسیاری  مردمان  نشسته،  شکوفه 
اما تونل  این قاره سبز غرق شادی و تحسین کرده است. 
درختی، در یکی از شهرهای این قاره نیز این روزها خود 
را به رخ بازدید کنندگان می کشد. این تونل که در شهر ُبن 
واقع شده هم ساکنان محلی و هم بازدید کنندگان را وا می 
این  این شهر قدیمی سپری نموده و  اوقاتی را در  تا  دارد 
درختان جذاب را تحسین کنند. اینجا در ماه آوریل شکوفه 
ها باز می شوند. این منطقه از لحاظ تاریخی غنی بوده و 

ارزش یک بار بازدید را دارد.

اطلس،  اقیانوس  شرقی  شمال  کلمبیا،  رودخانه  گلوگاه 
ایاالت متحده

دره ای که به طول ۱30 کیلومتر در امتداد رودخانه کلمبیا 
گسترده شده است به جذابیت و تأثیر گذاری خود به خوبی 
تنها  نه  ناحیه  این  در  فصول  تغییر  که  چرا  است؛  واقف 
چیزی از جادو و افسون آن نمی کاهد، بلکه به مراتب بر آن 
می افزاید. در فصل بهار هزاران گل آفتابگردان در گوشه و 
کنار این منطقه باز شده و منظره و چشم اندازی نفس گیر 
و مبهوت کننده را خلق می نمایند. طبیعت بکر و خالص و 
با طراوت، چشم اندازهای مؤثر و برجسته در کنار فعالیت 
های گوناگون تفریحی همچون ماهیگیری، کایت سواری، 
موتور سواری و دیگر ورزش ها عامل اصلی محبوبیت این 
ناحیه بوده و آن را به نقطه ای مناسب برای گذراندن اوقات 
فراغت در فصل بهار بدل نموده است. اینجا تمام طول سال 
پذیرای گردشگران است؛ اما برای مشاهده گل های طالیی 
و  بهار  فصول  در  را  ناحیه  این  به  سفر  آقتابگردان  رنگ 

تابستان را از دست ندهید.

جشنواره گل های الله، هلند
هلند، کشوری که همه ما آن را با گل های الله و آسیاب های 
گل  تعداد  بیشترین  تولید  که  کشوری  شناسیم؛  می  بادی 
نام خود ثبت کرده است. کشوری که  به  را  الله در جهان 
این روزها با مزارع رنگارنگ و با طراوت این گل پوشیده 
شده است. اما برای تحسین این گل ها الزم نیست که تنها 
این  به سراسر  است سفری  کافی  تنها  بروید؛  ها  پارک  به 
در همه  تقریبًا  که  را  الله  رنگارنگ  مزارع  و  داشته  کشور 
جا و در طول مسیرتان پراکنده هستند، به نظاره نشسته و 
تقدیر کنید. در میانه ی آوریل بهترین زمان برای این سفر 
است. از آنجایی که زمستان این منطقه کوتاه و گرم است، 
از اواخر ماه مارس می توان اسباب سفر را بست. مزارع 
 Noordoostpolder مبهوت کننده الله در مناطقی همچون
نقاط  از  بسیاری  و   )Keukenhof( کئوکنهوف  های  باغ   ،

دیگر این کشور مشاهده می شوند.

پارک ساحلی هیتاچی)Hitachi( ، ژاپن
در تمام طول سال این پارک مورد توجه و عالقه ی بازدید 
بهار هزاران الله و نرگس  کنندگان قرار دارد. هرچند در 
و  مبهوت  کنند،  می  طریق  طی  آن  در  پیاده  که  را  افرادی 

گیج زیبایی خود می کند. اینجا یکی از زیباترین و بهترین 
حتی  و  سواری  دوچرخه  روی،  پیاده  برای  ها  مکان 
به  آن  درهای  سال  طول  ی  همه  است.  مهمانی  برگزاری 
امکانات رفاهی و مناسب برای  باز بوده و  روی مشتاقان 
همگان را مهیا نموده است. این گردشی است که قطعًا از 

خاطرتان نخواهد رفت.

مرغزارهای پالوس)Palouse( ، ایالت واشنگتن، آمریکا
موردی غیر منتظره در این فهرست؛ چرا که مناظر آن تنها 
انداز کلی  پهناور گندم و کانوال است. چشم  شامل مزارع 
این منطقه قطعًا شما را به یاد مناظر شهر توسکانی ایتالیا 
میان  در  پیش  از  بیش  روز  هر  مکان  این  انداخت.  خواهد 
به  که  ای  دسته  آن  ویژه  به  رسد؛  می  شهرت  به  عکاسان 
دنبال هر تغییر جزئی در نور و رنگ و سایه در دره های 
وسیع گشته تا مناظری بدیع را شکار کنند. پس دلیل عمده 
ی سفر به این نقطه از جنبه عکاسی است. در این منطقه 
هیچ امکان خاص یا پارک یا جاده ی مخصوص گردشگران 
تعبیه نشده است؛ پس بهترین راه سفر در میان این ناحیه، 

ماشین است؛ اما شکی نداشته باشید که ارزشش را دارد.

بخش هواسون)Hwasun( ، کره جنوبی
بهار  در   )Seryang Je(جی سیریانگ  دریاچه  منظره 
حقیقتًا جادویی و خارق العاده است. درختان پر شکوفه 
های  آب  در  شان  انعکاس  که  گوناگون  های  رنگ  در 
بخشیده  افسونگرانه  ای  جنبه  ها  بدان  دریاچه،  زالل 
پر  مزارع  کنید  اضافه  ها  این  کنار  در  همچنین  است. 
طراوت چای سبز را که اینجا و آنجا گسترده شده و بر 
زیبایی چشم اندازهای بهاری منطقه افزوده اند. مزارع 
دارند؛  را  این سفر  ارزش  دریاچه، قطعًا  و  تراسی چای 
مخصوصًا از آنجایی که حمل و نقل عمومی در این کشور 

بهای چندانی نداشته و کاماًل مناسب است.

پرووانس، فرانسه
بی هیچ تردیدی این منطقه یکی از معروف ترین نقاط 
کشور دیدنی فرانسه به شمار می رود. از آنجایی که این 
شهر روزهایی شلوغ و گرم را در فصل تابستان تجربه 
و گذار  بازدید و گشت  برای  بهترین زمان  می کند، پس 
و  انگیز  شگفت  درختان  است.  بهار  فصل  قطعًا  آن،  در 
 Menerbes شکوفه های رنگارنگ شان به وفور در ناحیه
یافت می شوند؛ در حالی که مزارع اسطوخودوس تقریبًا 
در تمام ناحیه پرووانس گسترده شده اند. اینجا بهترین 
و زیباترین نقطه گردشگری فرانسه بویژه در فصل بهار 

است که بازدید از آن قطعًا توصیه می شود.

کاستلوچیو)Castelluccio( ، آمبریا)Umbria( ، ایتالیا
این  در  ما  محبوب  و  شده  کشف  جدیدًا  مقصد  دیگر 
 Apennines ایتالیا در بخش فهرست، ناحیه میانی کشور 
است. منطقه ای که دوستداران اسکی را درفصل زمستان 

و  گل  هزاران  با  بهار  فصل  در  کشاند،  می  خود  سوی  به 
افتد.  می  درخشش  به  و  شده  پوشیده  رنگارنگ  شکوفه 
ناحیه ای که در کنار بازدید از بخش آمبریا )بخش میانی 
دیگر  با  مشترکی  مرز  هیچ  که  ایتالیا  کشور  تاریخی  و 
است(  ساحلی  خطوط  فاقد  همچنین  و  نداشته  کشورها 

سفر به آن نیز خالی از لطف نخواهد بود.

جشنواره شکوفه های گیالس، ژاپن
مهم ترین جشنواره برگزار شده در فصل بهار در کشور 
تا  مارس  ماه  اواخر  از  که  جهان  در  همینطور  و  ژاپن 
میانه ماه می ادامه دارد، جشنواره شکوفه های گیالس یا 
ساکوراست. درختان گیالس در همه ی گونه های خود از 
بخش جنوبی کشور به شکوفه می نشینند و این روند رفته 
رفته به سمت مناطق شمالی ژاپن ادامه می یابد. ژاپنی ها 
در این ایام گرد هم جمع شده و در پارک ها و در زیر این 

درختان زیبا پیک نیک و مهمانی برگزار می کنند.

دره اسکاجیت)Skagit( ، واشینگتن، آمریکا
کنند  می  سفر  دره  این  به  ساله  هر  کننده  بازدید  هزاران 
که  دره  این  نمایند.  برگزار  را  الله  های  گل  جشنواره  تا 
از  یکی  شده،  واقع   )Baker( بیکر  ی  قله  سراشیبی  در 

زیباترین و خوش عکس ترین نواحی این منطقه است. به 
محض آنکه بهار اولین عالئم حضورش را نشان دهد، گل 
ها شروع به شکفتن کرده و برای دو هفته می خرامند. در 
کنار اینها این فستیوال همراه با جشن و فعالیت های متنوع 
افزوده؛  مراتب  به  آن  های  جذابیت  بر  که  است  تفریحی 

زمان برگزاری این مراسم ماه آوریل است.
برگزاری  شاهد  بهاری  روزهای  در  معمواًل  نیز  ایران  در 
اوایل  از  مراسم  این  هستیم؛  کاشان  در  گیری  گالب  جشن 
اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اواخر خرداد ادامه می یابد. 
تا هم  این روزها سری به کاشان زده  ایرانیان  از  بسیاری 
از نزدیک در مزارع گل محمدی حضور یافته و شاهد این 
گالب  شیشه  چند  سوغات  عنوان  به  هم  و  باشند  مراسم 
خوش عطر و بو تهیه کنند. البته به جز کاشان شهر میمند 
هم شاهد این مراسم بوده و گالب گیری به هر دو صورت 

سنتی و صنعتی در این شهر نیز صورت می پذیرد.

گردشگری
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فوتبال انگلیس مدت هاست در پروش استعدادها مشکل دارد. آن ها تیم های قدرتمندی در لیگ 
برتر دارند اما خروجی این تیم ها برای تیم ملی فایده ای نداشته. حتی سرمایه گذاری های کالن 
هم در این بخش فوتبال انگلیس را به اهدافش نرسانده. مشکل کجاست؟ متد های منسوخ شده؟ 
انگلیس هم دچار کمبود مدرنیته است و  فوتبال  به نظر می رسد  فقدان عمل؟  اما  دانش  کسب 
افراد، ساعت های کمی را برای کارشان صرف می کنند. ساعت هایی که دانش آموزان برای  هم 
به طور مشخص،  است.  به سایر کشور ها کمتر  و مدرسه می گذارند، نسبت  در منزل  مطالعه 
انگیزه، اراده و زمان کمی برای یادگیری گذاشته می شود. این موضوع خیلی بی ارتباط با عدم 
توانایی انگلیس در رقابت با سایر کشور ها در حوزه فوتبال نیست. رشد کم بازیکنان نوجوان 

در انگلیس و شکست های متعدد برابر کشور های قدرتمند، خبر از مشکالت زیادی می دهند.

خالقیت کجاست؟ 
شاید هم در فوتبال و هم در مدارس، مشکل کمبود خالقیت و آزادی داده شده به دانش آموزان 
وجود داشته باشد. انگلیس همیشه یک سیستم آموزشی بسیار محکم و قانونمند داشته و این را 
به فوتبال هم انتقال داده است. کن رابینسون در کتاب »چگونه مدارس خالقیت را می کشند« به 
خوبی توضیح می دهد که دانش آموزان خالق، باید خودشان را تغییر بدهند تا مثل بقیه باشند. 
را  بگیرید. سیستم، جلوی خالقیت  یاد  را  ارائه کردن  باید تحقیق  مدرسه جایی  است که فقط 
توسط  خالقیت  و  خودنمایی  مهارت،  اخیر.  دهه های  در  انگلیس  فوتبال  مثل  درست  می گیرد؛ 
ساختار و چارت سازمانی فدراسیون فوتبال قفل شده. فرهنگ مربیان با همین ایده ها رشد کرده 
و آن ها معموال مهارت و خالقیت بازیکنانشان را از بین می برند.اگر تعجب کنیم که چرا کمبود 
محسوسی در داشتن بازیکنان با مهارت داریم، باید به فرهنگ مربیگری کشور نگاهی بیندازیم. 
به نظر می رسد سیستم آکادمیک به طور کلی در همه جا مهارت را تقلیل می دهد. فقط بعضی 
باشگاه ها مثل اورتون و ساتهمپتون به دنبال پرورش بازیکنان ماهر و باهوش هستند.درست 
مثل مدرسه، بازیکنان آموزش می بینند که مهارت و هنر خود را محدود کنند. آموزش می بینند که 
از اشتباه کردن دور شوند. آکادمی مثل مدرسه، تبدیل به مکانی برای همرنگی با جماعت شده. 
بازیکنان شاخص  از  به بعضی  اگر  را می خواهند.  ندهید، عذرتان  را تطبیق  اگر شما خودتان 
و بزرگ نگاه کنید، می بینید اکثر آن ها همیشه متفاوت از عموم کار می کردند و سبک و سیاق 
خودشان را داشتند. آیا با ساختار های آکادمیک امروز می توان چنین بازیکنانی ساخت؟فقط در 
انگلیس این طور نیست. “دنیس برکمپ”، اسطوره فوتبال هلند در کتاب فوق العاده اش نوشته:» 
آن ها تمام مدارک الزم  اگر به مربیانی که امروز داریم نگاه کنید، بسیار متفاوت هستند. همه 
انجام  برای چه مدتی  را  تمریناتی  کرد، چه  بازی  فوتبال  باید  دقیقا می دانند چطور  دارند.  را 
داد، فاصله بین دروازه ها و موانع چقدر باید باشد و نباید در مجموع بیشتر از یک ساعت و نیم 
تمرین کرد. مربیان همه این ها را به خوبی می دانند و شاید مشکل همین باشد. هیچ زمانی تا این 
اندازه توجه روی بازیکنان نبوده. در گذشته خیلی مواقع بازیکنان خیلی چیز ها را خودشان یاد 
می گرفتند. هر چقدر هم داد بزنید، باز چیزی از خودتان می سازید.« او خیلی خوب به این نکته 
اشاره می کند که این فرهنگ، بازیکنانی را پرورش داده که زمان تصمیم گیری با خود کلنجار 
می روند. وقتی با مشکلی روبرو می شوند که قبال به آن ها گفته نشده، به جای اینکه خودشان 

به دنبال حل کردنش باشند، به کنار زمین نگاه می کنند:»در گذشته شما آزادی زیادی داشتید و 
خیلی چیز ها را خودتان یاد می گرفتید. االن دیگر کسی داد نمی زند و برخورد ها ارتشی نیست 
اما از نظر فوتبالی بسیار محدود تر شده. همه چیز در کتاب ها وجود داد. اطالعات بیش از اندازه 
نیست؟ شاید هست. همه چیز برای بچه ها فراهم است. سرویس آن ها را از مدرسه سوار می کند. 
غذا آنجا هست، آموزش آنجا هست، همه چیز. چطور می توانند خودشان را پرورش دهند وقتی 
همه چیزشان فراهم شده؟ به محض اینکه چیزی تغییر می کند، می گویند اوه نه! من نمی دانم 

باید چه کار کنم. به نیمکت نگاه می کنند تا از آنجا پاسخی برسد.«

هوش نامتعارف 
 می توانیم لوییز سوارز را مثال بزنیم. “برکمپ” می گوید سوارز در آژاکس فوق العاده نامتعارف 
بود. او معتقد است که این بازیکن قطعا محصول این مدارس فوتبال و محیط های محدود نبود. 
او بی تجربه، قوی و سرسخت بود. برای پیروزی کار هایی می کرد که شاید خیلی از مربیان در 
اروپا آن را تایید نکنند:»شما می توانید تفاوت را زمانی که سوارز در آژاکس بود ببینید. مطمئنا 
ممکن است خیلی از کار هایی که او انجام می داد را تایید نکنید اما همیشه سعی می کرد چیزی 
خلق کند. همیشه در حال فکر کردن بود. چگونه می توانم از این موقعیت بهترین بهره را ببرم؟ 
آیا باید برای جلو زدن از این مدافع پیراهنش را بکشم؟ آیا برای گرفتن توپ از پستم جدا شوم؟ 
ذهن او همیشه درگیر فکر کردن بود. او خیلی خالق است.« این سوال در ذهن بوجود می آید 
یا اصال  امروز می شد؟  بازیکن  او  پرورش می داد،  را  اروپا سوارز  آکادمی های  از  یکی  اگر  که 
می توانست به چنین سطحی برسد؟ بازیکنی مثل او باعث می شوند “برکمپ” ارزیابی دوباره ای 
از نحوه پرورش بازیکنان جوان آژاکس انجام دهد. او نگران این است که آژاکس بیش از اندازه 
از کارهایی  است که سعی  آن ها داشته باشد:»این یکی  سعی در هدایت بازیکنان و آموزش به 
می کنیم در پرورش بازیکنان جوان انجام دهیم. می خواهیم به بازیکنان این شانس را بدهیم تا 
هرکدام تبدیل به مهره ای خالق، خاص و منحصر به فرد شوند. نمی توانیم کاری که در گذشته 
انجام می دادیم را تقلید کنیم. باید راهی متفاوت پیدا کنیم تا بازیکنانی که به تیم اصلی راه پیدا 
می کنند، خالق باشند و بتوانند برای خودشان فکر کنند و در   نهایت بتوانند تفاوت را رقم بزنند. 

بازیکنان باید خاص و منحصر به فرد باشند. این چیزی  است که ما می خواهیم.«

استعداد های آمریکای جنوبی 
فصل گذشته بهترین بازیکن لیگ بر تر سوارز بود و حاال هم بهترین بازیکن را می توان سرخیو 
تعجب  جای  هستند.  تاثیرگذار  بسیار  و  ماهر  خالق،  نامتعارف،  آن ها  دوی  هر  دانست.  آگرو 
نیست که هر دو از آمریکای جنوبی می آیند. بازیکنان آنجا بیشتر در قالب فوتبال خیابانی رشد 
می کنند. این بازی های فوتسال مانند به بازیکنان کمک می کند مهارت خود را باال ببرند، خالقیت 
بیشتری به خرج دهند و در عین حال هوش و قدرت تصمیم گیری خود را بهتر کنند. مربیان عمال 
به نوجوان ها اجازه خودنمایی می دهند؛ چون محصولی که از آمریکای جنوبی می آید، همیشه 
این مهارت ها را دارد. تمام این بازیکنان اشتیاق، سرسختی و بی رحمی خاصی دارند. بازیکنان 
انگلیسی هم در واقع باید همین گونه باشند ولی نیستند. چرا؟ به این دلیل که در آکادمی این 
خصلت ها از آن ها گرفته می شود.در انگلیس بازیکنان بیش از اندازه نازپرورده بار می آیند و 

ورزش
برای آینده خودم و خانواده ام می جنگم

تری: برای هیچ تیمی جز 
چلسی بازی نمی کنم

جان تری، می گوید به هیچ قیمتی حاضر نیست که برای 
نخواهد  باشگاه  اگر  حتی  کند  بازی  چلسی  جز  تیمی 
قراردادش را تمدید کند و او مجبور به اعالم بازنشستگی 
شود. چلسی هنوز قرارداد کاپیتان 34 ساله اش را تمدید 
نکرده است، کسی که در پیروزی اخیر آبی های لندن در 
فینال جام اتحادیه گل اول تیمش را به تاتنهام زد و بهترین 
شد.  مورینیو  شاگردان  قهرمانی  شب  در  میدان  بازیکن 
مورینیو گفته است که قرارداد تری قطعا برای یک سال 
است.  نداده  اتفاق رخ  این  اما هنوز  تمدید می شود  دیگر 
پای  جای  پا  که  است  مطمئن  می گوید  تری  حال  این  با 
هم تیمی قبلی اش، فرانک لمپارد که اکنون برای من سیتی 
بازی می کند و همچنین استیون جرارد، کاپیتان لیورپول 
MLS بازی می کند، نمی گذارد و پایان  که فصل آینده در 

دوران بازیگری اش در چلسی یعنی آغاز بازنشستگی او.
تری گفت: »من برای هیچ تیمی جز چلسی بازی نمی کنم 
رفتن  برای  مناسبی  زمان  اکنون  که  می کنم  فکر  اگرچه 
خوبی  احساس  حاضر  حال  در  من  قطعًا  هست.  هم 
مطمئنًا  اما  است  اشتباهی  کار  چلسی  از  جدایی  و  دارم 
زمانی می رسد که دیگر وقتش خواهد شد که بگویم وقت 
شکل  این  به  را  شما  مردم  وقت  آن  و  است  بازنشستگی 
دوران  از  دیگر  مدت  چه  نمی دانم  سپرد.  خواهند  یاد  به 
بازیگری ام باقی مانده است. امیدوارم چند سال دیگر هم 
بتوانم بازی کنم اما اگر امسال سال آخر هم باشد امیدوارم 

که با یک موفقیت بزرگ آن را به پایان برسانم.«
فصل  در  اوج گیری اش  دالیل  از  یکی  کرد  اعتراف  تری 
جاری این بوده است که ژوزه مورینیو ترس بازنشستگی 
قریب الوقوع را به جان او انداخته است. با اینکه از ۱5 سال 
درآمد  پوند  میلیون  ده ها  استمفوردبریج  در  حضورش 
داشته است، تری می گوید دارد تمام تالشش را می کند، تا 
رضایت مورینیو و مسووالن باشگاه را جلب کند قرارداد 

جدیدی با او ببندند تا آینده خانواده اش را تأمین کند.
تا  زد  حرف  من  با  و  نشست  آمد،  »مورینیو  گفت:  تری 
رک و راست بگوید که اگر سخت کار کنم یک سال دیگر 
گزینه های  وگرنه  می شود  اضافه  قراردادم  زمان  به  هم 
بگیرند  را  جایم  می توانند  که  هستند  جوان تری  و  دیگر 
اکنون  من  قرارداد  کنند.  پیدا  راه  تیم  اصلی  ترکیب  به  و 
سال به سال تمدید می شود و من هر سال باید برای آینده 
خودم و خانواده ام بجنگم و به همین دلیل با تمام وجود 
می جنگم. نامطمئن بودن از آینده ام به سودم بوده است. 
از  مقطعی  در  ساله  پنج  چهار  قرارداد  نداشتن  واقع  در 
کمک  ما  به  گذاشته اید،  سن  به  پا  که  بازیگری تان  دوران 
می کند چون نقش ها عوض شده است و اکنون قدرت در 
افزایش  برای  من  به  وضعیت  این  باشگاه هاست.  دست 
و  خودم  برای  دارم  من  است.  داده  انگیزه  تالش هایم 
خانواده ام می جنگم تا به مردم خیلی چیزها را ثابت کنم.«

بنیتس  رافائل  هدایت  تحت  که  دورانی  به  ادامه  در  تری 
تن  چرخشی  سیستم  در  نشینی  نیمکت  به  بود  مجبور 
مربیگری  شیوه  از  که  کرد  اعتراف  و  داشت  اشاره  بدهد 
مربی حال حاضر ناپولی راضی نبود. او گفت: »سیستم 

چرخشی قطعًا گزینه درستی نبود.«
تری در پاسخ به این سوال که آیا می خواهد تا 40 سالگی 
مانند  بازیکنانی  راه  و  دهد  ادامه  بازیگری اش  دوران  به 
پائولو مالدینی و آلساندرو کاستاکورتا را در پیش بگیرد، 
گفت: »در ابتدای دوران بازیگری  تان می گویید می خواهم 
از زمانی که پایم را  اما برای من  تا 35 سالگی بازی کنم 
مورد  در  کرد.  فرق  وضعیت  گذاشتم  فوتبال  دنیای  در 
لمپارد و جرارد شما می توانید ببینید که آنها قادرند چند 
سال دیگر هم بازی کنند. هدف کوچک من هم این است که 
آن باز هم می توانم  از  اینکه بعد  اما  آینده بازی کنم  سال 
دو سه سال دیگر به بازی ام ادامه دهم را نمی دانم.« تری 
گفت بازی در ورزشگاه ومبلی هنوز هم برای او جذاب و 
هیجان انگیز است اما به این خاطر حاضر نیست به دوران 
شد،  آغاز   20۱2 سال  در  که  ملی  رده  در  بازنشستگی اش 

پایان دهد.
 او گفت: »پاسخ دادن به این سوال خیلی آسان است ومن 
قرار  و  ومبلی  به  بازگشت  بگویم.  را  دالیلم  نمی خواهم 
گرفتن در جو فوق العاده این استادیوم که یکی از بهترین 
است  عالی  کرده ام،  بازی  آن  در  که  بوده  استادیوم هایی 
که  نبوده  چیزی  هرگز  انگلیس  ملی  تیم  به  بازگشت  اما 
به ذهنم خطور کند و انگلیس می تواند به حرکتش ادامه 

دهد.«
منبع: سایت میرر

زنده باد فوتبال خیابانی!
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اندازه خوب است. فقط  از  بیش  برای رشد،  اطرافشان  محیط 
فوتبالیست  به  تبدیل  هستند  سیستم  این  مناسب  که  بازیکنانی 
می شوند، نه بازیکنانی که نیازمند سرسختی های الزم هستند. 
جالب اینجاست این موضوع که سیستم آکادمی، بازیکنان را تک 
شخصیتی پرورش می دهد مشکل به حساب نمی آید.اما آیا آرزو 
نداریم بازیکنانی با خالقیت بیشتر پرورش بدهیم، در حالی که 
همیشه به بازیکنانی مثل سوارز، آگرو و توز حسادت می کنیم؟ 
همین  با  خودمان  بازیکنان  پرورش  دنبال  به  باشد  بهتر  شاید 

خصوصیات باشیم.

راه حل چیست؟
بازسازی  انگلیس  در  را  جنوبی  آمریکای  محیط  می توان  آیا 
کرد؟ شاید اما نمی توان فرهنگ و شرایط اقتصادی آن جوامع 
را بوجود آورد. به جای آن می توانیم فرهنگ نوع بازی کردن 
بچه های مان را تغییر بدهیم. بسیاری از بچه ها بعد از مدرسه 
با دیگران  در خانه قفل هستند و نمی توانند به بازی و ارتباط 
روی  متمرکز  و  تنبل  بی حرکت،  نسلی  فقط  این  بپردازند. 
کامپیو تر را تربیت می کند. چگونه بچه ها می توانند مثل هم سن 
و سال هایشان در آمریکای جنوبی، به جای گذراندن وقت خود 
مادر ها  و  پدر  شوند؟  مشغول  کردن  بازی  به  تلویزیون،  پشت 
باید رویکرد خود را تغییر دهند. مطمئنا تمام بچه ها نمی توانند 
یک سوارز باشند اما می توان آن ها را گزینش و اجتماعی تر کرد 
و بچگی بهتری برایشان رقم زد.برای کمک کردن به این بچه ها، 
باید فرهنگ فوتبال خیابانی را دوباره وارد جامعه کرد. فوتبال 
مربیان،  چشم  از  دور  به  می دهد  اجازه  بازیکنان  به  خیابانی 
خالقیت خود را پرورش دهند و قدرت تصیم گیری شان را باال 
ببرند. سرمایه گذاری روی زمین های فوتسال رایگان می تواند 
شروع خوبی باشد. برای فرهنگ مربیگری، آموزش مهارت ها 
هستند.  بازی ها  آن،  از  کلیدی تر  اما  است  کلیدی   بازیکنان  به 
باشد  خوب  مربی  یک  برای  است  ممکن  تمیز  و  زیبا  تمرینات 
بازی  بازیکنان نمی کند.  به پرورش مهارت و هوش  اما کمکی 
فکر  می دهد  اجازه  بازیکنان  به  مشکالتش  و  قوانین  با  کردن 
کنند، به دنبال حل مشکل باشند و خودشان را پرورش دهند. 
مربیان باید بیشتر راهنما باشند و به آن ها راه های تسهیل کار ها 
به  کنید،  بگویند:»صبر  به طور مرتب  اینکه  نه  دهند؛  نشان  را 

من گوش کنید.«

بودن همه چیز،   فراهم 
تئوریک  آموزش های 
کردن  نازپرورده  و 
بازیکنان فوتبال خیلی از 
کشورها را نابوده کرده. 
به نظر می رسد وقت آن 
باز کنیم  را  در ها  رسیده 
بدهیم  یاد  بچه ها  به  و 
نه  باشند؛  خالق  چطور 
نیمکت  به  مدام  اینکه 
مربی نگاه کنند و منتظر 

راهنمایی باشند

DARA
طراحی و چاپ کیسه نایلون 

جهت مغازه و رستورانها
www.daraplast.ir

07899723414

خدمات نقاشی ساختمان
تعمیرات ساختمان

 کلی و جزیی

07780814374

نیازفوری
  Hairdressers به تعدادی

 Beauticians
 Nail Technicians

 Lemge Laser clinic

07748845034
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 افقي:
1-  رحم و ش��فقت ندارد – بش��قاب 

كوچك
2- جزيره ايراني اس��تان هرمزگان در 
قلب آب هاي خليج فارس – مدير بايد 

چنين باشد – بدرستي كه 
3- شهر استان لرس��تان – بازدارنده 

– فرياد
4- قمر – هرز آب – در ش��عر همراه 

قافيه مي آيد – واژه بيزاري
5- مرگ از غص��ه – محصول هنري 

نقاش – از فنون كشتي گيري
6- خوراك��ي از تخم مرغ – مراس��م، 

رسوم – اجاق خوراك پزي
 7- ب��ه خاط��ر آن – گوناگون��ي – 

كالم پرسش
8- يكي از شخصيت هاي شاهنامه – 
ضد گرسنه – سرپرست يك مؤسسه 

ديني
9- از بان��ك مي گيرند – گياه طبي – 

هوادار
10- كچل – برنا – استخر، تاالب

11- مونس- پيام آوري – آواي گريه
12- يار هوي! - ندادهنده – حرف همراهي – امر به آمدن

13- مشكي – امر به نوشتن – وسيله اي براي پرواز
14- مقدمه چيني – ته نشين مواد – مرواريد

15- شاعر ايراني بنيانگذار قالب شعري مسمط- اثر باستاني خرم آباد كه تاريخ ساخت آن 
به دوره حكومت آل حسنويه بازمي گردد

 عمودي:
1-   فركانس – سريالي به كارگرداني اكبر منصورفالح

2- سردسير – ركاب و تسمه – آسوده خاطر
3- باالي كشتي – پشيمان – داد و فرياد مردم

4- حجت و دليل – حالل رنگ – نام جمشيد – واژه فقدان
5- مرمر – برطرف كردن زنگ آينه – روستا

6- دهان – اعتبار – مادر خودماني
7- خراب كردن – از توابع شميرانات – هجران

8- ديوار قلعه – نوعي شورباي غليظ – سردسته و پيشوا
 9- ش��هر اس��تان تهران – هواپيماي مس��افري با گنجايش زياد براي حمل مس��افر – 

غذاي مريض
10- به احوالپرسي مريض رفتن 

– ويران – گرفتني از هوا
11- پادش��اه – آماده كردن – 

سوغات شهر قمصر
12- سرشكس��ته و خج��ل – 
تكبر – سالم – درخت جنگلي

13- س��يمان قديم – س��قف 
وي��ران – تعدادي س��اختمان 

كنار هم
14- كرم كدو – محصول سينما 

– موجود خيالي ترسناك
حك��م   – هرزه گوي��ي   -15 
به مج��ازات و اج��راي آن بايد 
 تنه��ا از طري��ق دادگاه صالح و 

به موجب .... باشد

 افقي:
1-  دور ريختني و به كارنيامدني 
- دومي��ن دوره از مزوزوئي��ك از 

دوران زمين شناسي
2- ش��رم – صندلي خطيب – 

آغازشده
 – صاح��ب   – س��ندها   -3

خدمتكار مرد
4- محصول – حرف نفي ابد – 

جانور مكنده – اهريمن
5- جنگل درخ��ت – ارنب – 

نوعي از خودرو پورشه
6- همراهي با ديگران و تحمل 
وضع ناخوشايند – مجموعه اي از 
آب س��نگ هاي مرجاني جلبكي – 

پسوند حاصل مصدر
7- ستاره ش��ناس – به خانواده 

عروس دهند – سرزمين اينكاها
8- پاكدامني – كالله – فينال

9- خ��الف ع��رض – گياهي 
خاردار با گل هاي زيبا – در امان

10- به معني بگو – مهتر قوم 
– پرنده اي گردن دراز با پاهاي تقريبًا بلند

11- زورگو – ساكنان محل – دوشاب
12- پوست درخت خرما – گريزان – اثر چربي – سوراخ وسط شكم

13- واحد بسته بندي پارچه – منافق – منطقه اي ييالقي دركرج
14- قراول – فراق – مخلوطي از خشكبار

15- گياهي گلدار از تيره چتريان و بومي جنوب غربي آسيا و جنوب اروپا – فيلمي 
روان شناسانه به كارگرداني دارن آرونوفسكي

 عمودي:
1-  خيزران – اثر عطار نيشابوري

2- پروردگار – فرودآمدن آيه قرآن – رسم مغولي
3- گريز – فرصت و مهلت – ناحيه اي حومه درياي سياه

4- فرمان – كارمندان يك كشتي يا هواپيما – در دست راننده – جواب هاي!
5-  وبا – آدم الغر و ضعيف – ميان چيزي

6- راندن مزاحم – ديد – بهانه و خرده گيري
7- حجم هندسي – نوعي ماده سفيدكننده – عضو دستگاه گوارش

8- توافق و صلح – برهنه – شرف و اعتبار
9- نام دخترانه – موج بسيار بلند – قطعه كاغذ

U – 10- شهر هند – پرسش
11- شهر ايتاليا – بزرگترين 
شهرك اسالمشهر – جايگزين 

رنگ و كاغذ براي ديوار
12- پس��ر ع��رب – پهلوان 
– م��رض س��گ بيم��ار – از 

حشرات
13- س��تايش – ريش��ه – 

نجات دهنده
14- زاپاس – آرايش صورت 
بازيگ��ران – دهس��تاني در 

استان آلمرياي اسپانيا
15- قديمي ترين دانشگاه و 
مؤسس��ه فرهنگي جهان – 

پس مانده ميوه

حل جدول ويژه شماره 5665حل جدول عادی شماره 5665

 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وي�ژه« اس�ت. در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول ويژه  جدول عادي

یک جـــدول با دو شـــرح

 سال بیستم  شماره 5666 
 چهارشنبه  21 خرداد 1393

 شيرين مهاجري

 سرمايه هايي كه سالمت رواني 
به ارمغان مي آورند

رئیس انجمن روانشناسان اجتماعی ایران مشکالت جوامع فاقد سرمایه های اجتماعی را بررسی کرد

5666

دكتر  مجيد صفاري نيا: سلامت 
اجتماعلي يك مؤلفله مديريتي 
اسلت و كاماً بله نهادهلاي قانونگذار 
مرتبط است، زيرا اين نهادهاي حكومتي 
و دولت هستند كه موظفند استانداردهاي 
سلامت روانلي را تعيين كننلد و براي 
رسليدن جامعه بله اين نقطله مطلوب 
برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهند و در 
راه رسليدن به آن تاش و دراين جهت 
حركت كنند. در واقلع اين ماجرا نياز به 
حمايلت و رهبلري دارد و ارگان هلاي 
مسئول بايد اين كار را بر عهده بگيرند و 
هماهنلگ  راسلتا  ايلن  در  را   جامعله 

و متحد كنند

ë سرمايه هاي اجتماعي بيش از هر چيز با كدام جنبه 
از وجود آدم ها سرو كار دارد؟ 

ب��راي ورود به بحث س��رمايه هاي اجتماع��ي بايد ابتدا 
موضوعي را به نام س��المت اجتماعي مطرح كنم. در مبحث 
سالمت اجتماعي، انسان موجودي است بايوسايكوسوشال، 
يعني موجودي كه داراي جنبه هاي متعددي است. جنبه هاي 
زيستي، رواني و اجتماعي.  اما موضوع سرمايه هاي اجتماعي 
با بعد اجتماعي انس��ان ها وسالمت اجتماعي مرتبط است و 
مي توان گفت وجود سرمايه هاي اجتماعي يكي از مؤلفه هاي 
سالمت اجتماعي محسوب مي شود و تداوم روابط اجتماعي 
مطلوب بين انسان ها را تضمين مي كند. از آنجا كه انسان هم 
بش��دت به اجتماعي كه در آن زندگي مي كند وابسته است 
پس داشتن اين ارتباط مطلوب يكي از ضرورت هاي حياتي 

براي او محسوب مي شود.
ë چه عالئمي وجود دارد كه نش�ان مي دهد سالمت 
اجتماع�ي ي�ك جامع�ه در اث�ر كاهش س�رمايه اي 

اجتماعي مختل شده است؟ زنگ خطر ها چيست؟ 
هر گاه كه سالمت اجتماعي دچار اختالل و بحران شود آن 
جامعه با ناهنجاري هاي گسترده روبه رو مي شود و مشكالت 
زيادي در آن بروز مي كند. از نش��انه هاي كاهش سرمايه هاي 
اجتماعي در يك جامعه و متعاقب آن كاهش سالمت اجتماعي 
شهروندان، رشد جرايمي اس��ت كه بحران هاي زيادي را در 
جامعه به وجود مي آورد. در چنين شرايطي سرقت، خشونت، 
قتل، اعتي��اد، طالق، خودكش��ي و... افزايش پيدا مي كند و 
رفتارهاي جامعه پسند بين مردم آن جامعه كمتر ديده مي شود.

انس��ان ها چندان تمايلي به درك يكديگر و نوع دوس��تي 
ندارند و رفتارهايي كه مغاير رفتارهاي شهروندي است در 
جامعه افزايش پيدا مي كند. نمونه چنين جامعه اي، جامعه 
كنوني ماس��ت كه آمار ها در سال هاي اخير نشان مي دهد، 
مؤلفه هاي س��المت اجتماعي پايين آم��ده و اضطراب ها و 
اس��ترس هاي مردم تا حد زيادي افزايش يافته اس��ت. آنها 
خوشحال نيستند و افسردگي بر تعداد زيادي از آنها چيره 
شده اس��ت همين مسائل هم كافي اس��ت كه ناسازگاري 
 در بي��ن ش��هروندان افزاي��ش يابد و زمين��ه جرايم بعدي 

فراهم شود.
ë اين تنش ها و درگيري ها بيش�تر ك�دام طبقات و 

گروه هاي جامعه را شامل مي شود؟ 
اين تنش ها و درگيري ها در بين مردمي كه در ش��هر ها 
زندگي مي كنند بسيار بيشتر است نسبت به مردمي كه در 
روستا ها هستند، زيرا مردم روستا از استرس و اضطراب كمتري 
برخوردارند، قناعت بيشتري دارند. بيشتر از زندگي شان راضي 
هس��تند و به همين دليل هم سرمايه هاي اجتماعي در اين 
جوامع پر رنگ تر است، اين مردم اعتماد بيشتري به هم دارند 
و مي توانند يكديگر را درك كنند. احساس مسئوليت و حس 
مشاركت در آنها قوي تر است. بنابراين اين جوامع از سالمت 
اجتماعي باالتري برخوردارند و اختالالت رواني مردم در بين 
مردم اين جامعه كمتر ديده مي ش��ود، اما در جوامع شهري 
بويژه طبقه متوس��ط و فقير، تنش هاي بيشتري وجود دارد 
و گم شدن فاكتور هايي كه سرمايه هاي اجتماعي را تشكيل 
مي دهند باعث شده كه سالمت اجتماعي در اين جوامع تا حد 
زيادي كاهش يابد و افراد زيادي در جامعه با انواع اختالالت 

رواني دست و پنجه نرم كنند.
ë اما چه مي ش�ود كه مردم همبس�تگي خ�ود را از 
دست مي دهند و چه مي شود كه زمينه براي بروز اين 

بي تفاوتي در افراد يك جامعه فراهم مي شود؟
يكي از مهم ترين عوامل فقر است كه به دنبال خود مسائل 
و مش��كالت زيادي را مي آورد و عالوه بر آن وقتي ش��رايط 

كاهش مي يابد. اين آدم ها در زندگي با چه مشكالتي 
روبه رو مي شوند؟

دقيقاً. اين موضوع باعث مي شود كه  آمار طالق در جامعه 
باال رود، زيرا افرادي كه آس��تانه تحملشان بسيار پايين آمده 
اس��ت، توانايي سازگاري و حل مش��كالت خانوادگي شان را 
ندارند و در نتيجه آمار طالق در خانواده ها باال مي رود و چنانچه 
از هم جدا نشوند در بين آنها طالق عاطفي رخ مي دهد كه  در 
جوامع امروزي بسيار رايج شده است. زن و شوهر با هم در زير 
يك سقف زندگي مي كنند، اما هيچ گونه وابستگي عاطفي به 
يكديگر ندارند و خود را متعلق به زندگي مشتركي كه در آن 
هستند، نمي دانند. اين پديده خود به تنهايي عامل بسياري 
از معضالت اجتماعي خواهد بود و آس��يب هاي زيادي را به 
همراه دارد، زيرا زن و مردي كه در زندگي مش��ترك هستند 
وابستگي روحي و عاطفي به يكديگر ندارند و به سمت خيانت 
به يكديگر مي روند. بسياري از همسر كشي ها، اسيد پاشي ها 
و جنايات از اين دس��ت به دليل همين خيانتي است كه در 
اثر طالق هاي عاطفي رخ مي دهد.  از طرفي فس��اد و فحشا 
در چني��ن جامعه اي رو به افزايش م��ي رود. بنيان خانواده از 
استحكام چنداني برخوردار نيست.  فرزندان چنين خانواده اي 
نيز از لحاظ روح��ي و رواني ضربه هاي زيادي مي خورند و از 

سالمت رواني برخوردار نيستند. 
افزايش پرخاش��گري و خشونت در ميان افراد يكي ديگر 
از نتايج كاهش سرمايه هاي اجتماعي و سالمت رواني جامعه 
است.  از طرفي مشكالت و مسائل مالي كه در چنين جوامع 
آش��فته اي گريبانگير مردم مي ش��ود به همين دليل رفت و 

آمدها و صله رحم در بين اقوام و خويشان كاهش مي يابد. 
ë براي آن كه جامعه اي بتواند به س�المت اجتماعي 

دست پيدا كند چه بايد كرد؟
س��المت اجتماعي يك مؤلفه مديريتي است و كاماًل به 
نهادهاي قانونگذار مرتبط است، زيرا اين نهادهاي حكومتي 
و دولت هس��تند كه موظفند اس��تانداردهاي سالمت رواني 
را تعيين كنند و براي رس��يدن جامعه به اين نقطه مطلوب 
برنامه ريزي ه��اي الزم را انجام دهند و در راه رس��يدن به آن 
ت��الش و دراين جهت حركت كنن��د. در واقع اين ماجرا نياز 
به حماي��ت و رهب��ري دارد و ارگان هاي مس��ئول بايد اين 
 كار را ب��ر عهده بگيرند و جامعه را در اين راس��تا هماهنگ 

و متحد كنند.
ë قدم هايي كه بايد در اين راه برداش�ته شود از كجا 

آغاز مي شود؟
يك��ي از قدم ه��اي مه��م در اين راس��تا اين اس��ت كه 
مؤلفه هايي كه نياز به تقويت و حمايت دارند و در آنها ضعف 
شديدي احساس مي شود شناسايي شوند و وضعيت آنها با 
استانداردهاي جهاني مقايسه شود تا دولت با حمايت هاي 
الزم و تصويب ه��اي قانون��ي در جهت باال ب��ردن و تقويت 
اين اس��تانداردها گام بردارد. مث��اًل يكي از اين مؤلفه ها كار 
و شغل  مناسب براي افراد جامعه است و هر چه بيكاري و 
فقر در جامعه كمتر باشد مردم آن جامعه هم حال بهتري 
خواهند داشت و هم احساس همدلي و نوعدوستي در بين 
آنها بيشتر مي ش��ود. وقتي آنها درگير و گرفتار چرخاندن 
چرخ هاي زندگي ش��ان باش��ند،  نخواهند توانست در  امور 
مرب��وط به جامعه ش��ركت كنن��د و در نتيجه مش��اركت 
و ح��س مس��ئوليت پذيري پيدا نمي كنند و س��رمايه هاي 
اجتماع��ي در آن جامعه تقويت  نمی ش��ود.  وقتي كه اين 
س��رمايه ها در جامعه باال باشد همدلي، مشاركت و اعتماد 
و مس��ئوليت پذيري در بين افراد آن جامع��ه باال مي رود و 
آدم ها به هم متصل تر مي شوند. درچنين جامعه اي است كه 

سالمت رواني اجتماعي تأمين خواهد شد.

رفاهي كم باشد و امكانات يك زندگي نرمال در جامعه فراهم 
نباشد، بيكاري بيداد كند و جوان هاي يك جامعه نتوانند در 
شرايط مطلوب زندگي كنند و تشكيل خانواده دهند در نتيجه 
س��رقت، رشوه خواري، مدرك گرايي، مهاجرت و فرار مغزها، 
بي توجهي به رفتارهاي انس��اني و... در جامعه رو به افزايش 
مي رود. البته هر كدام از اين پديده ها به تنهايي قابل بررسي 

است و تأثير نابهنجاري در جامعه خواهد داشت.
در چنين ش��رايطي س��ازمان هاي حمايت��ي نيز حضور 
پررن��گ و بموقعي نخواهند داش��ت و هيچ ك��س نمي تواند 
زماني كه گرفتاري بزرگي برايش پيش آمده روي كمك اين 
سازمان ها حساب كند،  در نتيجه اين عوامل است كه مردم 
اعتماد و اطمينان خود را به همه كس و همه چيز از دس��ت 
مي دهند و سالمت رواني مردم و در نتيجه سالمت اجتماعي 
جامعه كاهش مي يابد و غمگين بودن و نااميدي آدم ها جاي 

خوشحالي شان را مي گيرد.
ë پس مي ت�وان گفت در جامعه اي كه س�رمايه هاي 
اجتماعي كمرنگ ش�ده، درصد اميد به زندگي مردم 
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روزگاري است كه آدم ها ديگر با خودشان هم بيگانه 
ش�ده اند، اما با اين حال »من« در وجودشان هر روز 
بيشتر ريشه مي دواند و به مقدس ترين واژه ذهنشان 
تبديل مي ش�ود.  عشق را بايد در گنجه هاي قديمي 
و شايد ال به الي كتاب هاي خاك خورده و افسانه ها 
جست و جو كرد. در عوض بعضي از مثل هاي قديمي 
كه ش�ايد در گذش�ته مصداق كمتري داشتند حاال 
ش�عار و س�رلوحه زندگي خيلي از آدم ها ش�ده اند؛ 
ديگي كه براي من نجوش�د همان بهتر كه سر فالن 
حيوان در آن بجوشد و... چند صباحي است كه حال 
آدم ها ديگر خوب نيست، چه كم هستند آنهايي كه 
اگر بپرس�ي حالت چطوراست؟ نمي گويند هي بدك 
نيس�تم، آنهايي كه با لبخند مي گويند  خوِب خوِب 
خ�وب.... خيل�ي وقت اس�ت آن حلقه ه�اي نامرئي 
ك�ه مانن�د زنجيري مس�تحكم ما را ب�ه هم متصل 
مي ك�رد و بين مان عش�ق را مي پراكند از پايمان باز 
 ش�ده، حلقه هايي كه س�رمايه هايي گرانبها هستند 

و اگر نباشند...

به راس�تي اگر انس�ان ها خود را از قي�د و بند هاي 
سرمايه هايي كه ارمغاني جز آرامش و همدلی ندارند 
رها كنند چه مي شود؟  اگر اين موضوع درميان آنها 
شيوع پيدا كند هر كدام از آن آدم ها چه سرنوشتي 
خواهند داشت و چه تجربه هاي تلخي در كمين شان 

است؟
اين بحث را در دو شماره گذشته از منظر جرم شناسي 
و جامعه ش�ناختي مورد بررس�ي ق�رار داديم و اين 
ب�ار موض�وع س�رمايه هاي اجتماع�ي را از دريچه 
روانشناختي بررس�ي مي كنيم چرا كه سرمايه هاي 
اجتماع�ي، موضوعي اس�ت كه از زواي�اي متعددي 
مي توان به آن نگريس�ت و هركدام از اين زوايا هزار 
و يك حرف ب�راي گفتن دارند. دكتر »روح االميني« 
جرم ش�ناس اين موضوع را پيش از هر چيز وابسته 
ب�ه روابط بين م�ردم و حاكميت دانس�ت. رابطه اي 
كه مي تواند به تقويت ريش�ه هاي اعتماد و اطمينان 
ي�ا تضعيف آن بينجام�د و نتيجه هرچه كه باش�د، 
 روزب�ه روز در جامعه ش�يوع بيش�تري پيدا مي كند 

و فراگيرتر مي شود.
دكت�ر »اميرحم�زه زينال�ي« عضو مرك�ز تحقيقات 
مديري�ت رفاه اجتماع�ي، يكي از عوام�ل اصلي از 
بين رفتن س�رمايه هاي اجتماع�ي در يك جامعه و 
كمرنگ ش�دن حس اعتماد و اطمينان و همدلي در 
بين مردم را ناشي از گذر يك جامعه از حالت سنتي 
به مدرن دانس�ت. البته اين يكي از عوامل اس�ت و 
در كن�ار آن مي توان به مس�ائلي همچ�ون فعاليت 
نهادهاي مدني و مشاركت شهروندان در امور مربوط 
به خودشان اشاره كرد كه كمرنگ شدن فعاليت هاي 
آن ها، روح همدل�ي و اطمينان را در كالبد جامعه از 
 بي�ن مي برد و نقش قدرت حاكم در اين بين بس�يار 

مؤثر است.
اين ب�ار دكت�ر »مجي�د صفاري نيا« رئي�س انجمن 
روانشناسان اجتماعي ايران در اين بحث با ما همراه 
مي ش�ود تا به بررس�ي افرادي بپردازد كه در جامعه 
فاقد سرمايه هاي اجتماعي، رشد و نمو مي كنند. با ما 

در اين گفت وگو همراه باشيد.

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

این هفته اگر کسی بتواند شخص دیگری را خراب کرده و به منجالب 
از کسی پول قرض  اما شما  بود!!  آن شخص شما خواهید  بکشاند، 
نگیرید، چرا که برای چیزهایی که تا بحال دریافت کرده اید باید سخت 
مقاومت  مالی  حمایت  و  کمک  نوع  هر  گرفتن  برابر  در  کنید.  تالش 
ولی  کنید،  راراحت  کارتان  االن  اگر  حتی  کردن  قرض  پول  با  کنید. 

بعدها باید بسیار تالش کنید تا اوضاع به حالت اول برگردد.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
وسیله  به  حالیکه  در  را  شما  ونوس،  یعنی  بختتان  سیاره  هفته  این 
می تواند  دیده اید،  آزار  حتی  یا  و  شده  فریفته  عالی  عشق  یک  قدرت 
نیستید  قادر  شما  متاسفانه  ولی  دهد.  پیوند  عشقتان  با  دوباره 
رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، چرا که تمام این رویاها زاییده 
ذهن خیالپرداز بیش از اندازه فعالتان هستند. این هفته اصال نگران 
ابراز عشق نباشید؛ االن فقط از خوشبختی ها ناپیدای زندگی تان لذت 

ببرید!

متولدین خرداد )دوقلوها(:
سیاره بخت شما، یعنی عطارد، این هفته تبدیل به یکی از سیاره های 
مرموز شده است و شما را با جهان های موازی و هم ردیف مرتبط 
به  را  شما  که  راهنماهایی  یا  و  بیگانه ها  مورد  در  هفته  این  می کند. 
کسانی  چه  که  بفهمید  باید  فقط  نکنید؛  صحبت  می آورند  هیجان 
حاضرند برای ملحق شدن و کمک کردن به شما همراه شوند. به یاد 
داشته باشید که اگر برای یادگرفتن علم و دانش بیش از اندازه تالش 
ابعاد  کنید، تجزیه و تحلیل کردن تان می تواند ذهن شما را به روی 
درونی و معنوی جهان ببندد. شما االن نباید هیچ کار خاصی انجام 
دهید، فقط باید اعتراف کنید که امکان وقوع بعضی از چیزها را واقعا 

نمی فهمید!

متولدین تیر )خرچنگ(:
شما این هفته به خاطر اینکه بتوانید خودتان را برای فردا که ماه به 
انجام  باید کارهای خیلی زیادی  آماده کنید،  باز می گردد  تان  نشانه 
در  شاید  اما  می افتد،  غلطک  روی  راحتی  به  شما  کار  اگرچه  دهید. 
طول کار با موانع متعددی نیز روبرو شوید. با چیزهایی که جلوی 
راهتان را گرفته اند نجنگید؛ در عوض نگاه کنید و ببینید که نشانه ها 
بهتان  بگیرید،  درس  نشانه ها  این  از  شما  اگر  می گویند!  چه  بهتان 

اجازه داده می شود که به مرحله بعدی پا بگذارید!

متولدین مرداد )شیر(:
این هفته شما با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری با مردم برخورد 
می کنید. باوجود اینکه شما به خاطر ظاهر سرسختانه خود برجسته 
و مورد توجه شده اید، وقتی که حقایق واقعی بهتان گفته می شود، 
اما خوش بینی شما می تواند  اید که فکر خود را تغییر دهید.  آماده 
مانع و عامل باز دارنده ای برای افراد دیگر باشد و آنها از سهیم کردن 
شما در افکارشان پشیمان شوند. پس آگاهانه راه خود را هموار کنید 

تا بتوانید جایی برای ایجاد گفتگوهای واقعی و اگاهانه ایجاد کنید.

متولدین شهریور )سنبله(:
این هفته حتی بهترین برنامه ها هم ممکن است به سرانجام نرسند، 
با نگران شدن به خاطر اتفاقات روی داده انرژی تان را تلف نکنید. 
درعوض روی چیزی که االن دارید تمرکز کنید. شما ایده ای در سر 
داشتید که به روشی که شما در نظر داشتید عمل نکرده و ممکن است 
خطرات و ریسک هایی برای آن وجود داشته باشد. بزرگترین قدرت و 
توانایی شما انعطاف پذیری تان است، در حالیکه به رویدادهای اخیر 
واکنش نشان می دهید، شما حتی راه های بهتری را برای رسیدن به 

اهدافتان پیدا خواهید کرد.

متولدین مهر )ترازو(:
این هفته شاید تعداد رابطه های شما بیشتر شود، چرا که ونوس یعنی 
سیاره فرمانروای شما پیام هایتان را از میان سیاره و عوامل بیگانه 
و خارجی می گذراند. اما باوجود ونوس دوست داشتنی در هفتمین 
خانه تان یعنی خانه دوست و شریک و عطارد در هفتمین خانه تان 
یعنی خانه -ابراز وجود کردن- صحبت های عاشقانه و رمانتیک شما 
می تواند با یک فرد خاص به طور عمیقی ارتباط برقرار کند. نگران 
و  دارید  قلبتان  در  انچه  دیگر چه فکر می کنند،  افراد  که  نباشید  این 
متوجه  مطمئنا  هم  دیگران  کنید،  ابراز  را  است  درست  می کنید  فکر 

خواهند شد.

متولدین آبان )عقرب(:
شما در عالم خیال دوست دارید با وجود تمام محدودیت ها و موانعی 
شما  دهید.  انجام  خوب  را  کارتان  هم  گرفته  قرار  راهتان  جلوی  که 
کنترل  اما  است،  خوبی  خیلی  کار  قوانین  به  کردن  عمل  که  می دانید 
که  می کنید  احساس  شاید  است.  شده  خارج  شما  دست  از  آن  کردن 
دست و پای شما را بسته اند و می خواهید محدودیت هایتان را از بین 
را  موقعیتی  وگرنه  کنید،  کار  زیاد  نکنید  سعی  هفته  این  اما  ببرید. 
خراب خواهید کرد که در واقع آنقدرها هم که شما فکر می کردید بد 

نبوده است.

متولدین آذر )کمان(:
می روید  بعدی  کار  سراغ  به  کار  یک  از  حالیکه  در  هفته  این  شما 
بدون اینکه لزومی در این ببینید که کاری را که شروع کرده اید تمام 
اکنون شما دوست  کنید، کمی احساس آشفتگی و پریشانی می کنید. 
خیلی  اما  دهید،  ادامه  آخر  تا  را  کردید  شروع  که  هرکاری  دارید 
راحت حواستان پرت می شود! توجه کردن به رویاهایتان هم اکنون 

مثمرثمرتر از تالش برای ثابت کردن سازندگی تان است.

متولدین دی )بز(:

قرار گرفته  ترازی عجیبی  و هم  امتداد  در  بهرام عصبانی  این هفته 
است و شما می توانید تضادها و تناقض های سیاره بخت خود را حس 
سختی  کار  بودن  مدعی  و  کردن  ادعا  بهرام  وجود  با  معموال  کنید. 
درحالیکه  است!  چرخیده  درجه   ۱80 سیاره  این  هفته  این  اما  است، 
نشانه شما را در مورد توانایی هایتان برای حل کردن مشکالت اخیر 
به شک انداخته اند، شما هنوز مطمئن نیستید که چگونه می توانید آنها 
به کمال رسیدن  را تفسیر کنید. استراحت کردن تضمین می کند که 
برای شما از هر فعالیت خاص دیگری مهم تر است. هرچیزیکه حس 

کردید را بیان کنید و مطمئن باشید که اشنتباه نخواهید کرد.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
با روشی متفاوت نظر خود را  این را داشته باشید که  شاید فرصت 
ابراز کنید، اما وقتی این کار را شروع کنید خودتان می فهمید که از 
آنچه پیش بینی می کردید پیچیده تر است. باهمه این احوال االن زمان 
عقب نشینی کردن نیست. شما شاید االن نتوانید فوری تاثیر کارهایی 
که کرده اید را ببینید، اما هرچه جلوتر بروید احساستان فرق خواهد 
اینکه  برای  نکنید؛  تحلیل  و  را تجزیه  افتاده  که  اتفاقاتی  انقدر  کرد. 

واقعا لزومی ندارد همه جزئیات را بدانید!!

متولدین اسفند )ماهی(:
حال  عین  در  و  دارید  رو  پیش  زیادی  خیلی  کارهای  هفته  این  شما 
افراد دیگر شاید  اما  لبان تان محو نمی شود،  از روی  لبخند لحظه ای 
و  سرراست  جواب  شما  از  آنها  اگر  حتی  نکنند!  توجه  بهتان  زیاد 
و  تحقیق  این  از  پذیری  انعطاف  و  نرمی  با  شما  بخواهند،  مستقیم 
را  بیشتر حواستان  باید کمی  اما  آنها سرباز می زنید.  کنکاش عقلی 
شاخک های  چنان  افراد  بعضی  دارد  امکان  اینکه  برای  کنید،  جمع 
حساسی داشته باشند! که حتی بدون اینکه بفهمید به فایل آدرسها و 
یا باکس میلتان دسترسی پیدا کنند!! اگر واقعا نمی خواهید که کسی 
به زندگی خصوصی تان سرک بکشد پس حفظ کردن حریم ها ایده 

عاقالنه ای است.

جدول و سرگرمی

کریم تر از حاتم
حاتم را پرسیدند که :»هرگز از خود کریمتر دیدی؟«

الحال یک  آمدم و وی ده گوسفند داشت. فی  یتیم فرود  »بلی، روزی در خانه غالمی  گفت: 
گوسفند بکشت و بپخت و پیش من آورد. مرا قطعه ای از آن خوش آمد، بخوردم.«

گفتم : »والله این بسی خوش بود.«
حاتم ادامه داد: »غالم بیرون رفت و یک یک گوسفند را می کشت و آن موضع را می پخت و 
پیش من می آورد و من از این موضوع آگاهی نداشتم. چون بیرون آمدم که سوار شوم، دیدم 

که بیرون خانه خون بسیار ریخته است. پرسیدم که این چیست؟«
گفتند: »وی همه گوسفندان خود را بکشت.«
وی را مالمت کردم که: »چرا چنین کردی؟«

گفت: »سبحان الله ترا چیزی خوش آید که من مالک آن باشم و در آن بخیلی کنم؟«
پس حاتم را پرسیدند که: »تو در مقابله آن چه دادی؟«

گفت: »سیصد شتر سرخ موی و پانصد گوسفند.«
گفتند: »پس تو کریمتر از او باشی!«

گفت: »هیهات! وی هر چه داشت داده است و من آز آن چه داشتم و از بسیاری، اندکی بیش 
ندادم.«

بهارستان جامی

حکیم و دختر لجباز
در زمان های قدیم یک دختر از روی اسب می افتد و استخوان لگن باسنش از جایش در می رود. 
پدر دختر هر حکیمی را به نزد دخترش می برد، دختر اجازه نمی دهد کسی دست به باسنش 
بزند. هر چه به دختر می گویند حکیم ها بخاطر شغل و طبابتی که می کنند محرم بیمارانشان 
هستند، اما دختر زیر بار نمی رود و نمی گذارد کسی دست به باسنش بزند. به ناچار دختر هر 
روز ضعیف تر و ناتوان تر می شود تا اینکه یک حکیم باهوش و حاذق می گوید: »به یک شرط 

من حاضرم بدون دست زدن به باسن دخترتان او را مداوا کنم.«
پدر دختر با خوشحالی زیاد قبول می کند و به حکیم می گوید: »شرط شما چیست؟«

حکیم می گوید: »برای این کار من احتیاج به یک گاو چاق و فربه دارم. شرط من این هست که 
بعد از جا انداختن باسن دخترت، گاو متعلق به خودم شود؟«

پدر دختر با جان و دل قبول می کند و با کمک دوستان و آشنایانش چاقترین گاو آن منطقه را 
به قیمت گرانی می خرد و گاو را به خانه حکیم می برد. حکیم به پدر دختر می گوید: »دو روز 

دیگر دخترتان را برای مداوا به خانه ام بیاورید.«
پدر دختر با خوشحالی برای رسیدن به روز موعود دقیقه شماری می کند. از آنطرف حکیم به 
شاگردانش دستور می دهد که تا دو روز هیچ آب و علفی را به گاو ندهند. شاگردان همه تعجب 
می کنند و می گویند گاو به این چاقی ظرف دو روز از تشنگی و گرسنگی خواهد مرد. حکیم 

تاکید می کند نباید حتی یک قطره آب به گاو داده شود.
دو روز می گذرد گاو از شدت تشنگی و گرسنگی بسیار الغر و نحیف می شود. خالصه پدر 
می دهد  دستور  دختر  پدر  به  حکیم  می آورد.  حکیم  نزد  به  را  دخترش  روان  تخت  با  دختر 
دخترش را بر روی گاو سوار کند. همه متعجب می شوند، چاره ای نمی بینند باید حرف حکیم 
می دهد  دستور  سپس  حکیم  می کنند.  سوار  گاو  روی  بر  را  دختر  بنابراین  کنند.  اطاعت  را 
که پاهای دختر را از زیر شکم گاو با طناب به هم گره بزنند؟ همه دستورات مو به مو اجرا 

می شود، حال حکیم به شاگردانش دستور می دهد برای گاو کاه و علف بیاورند.
گاو با حرص و ولع شروع می کند به خوردن علف ها، لحظه به لحظه شکم گاو بزرگ و بزرگ 
تر می شود، حکیم به شاگردانش دستور می دهد که برای گاو آب بیاورند؟ شاگردان برای گاو 
آب می ریزند، گاو هر لحظه متورم و متورم می شود و پاهای دختر هر لحطه تنگ و کشیده تر 
می شود دختر از درد جیغ می کشد. حکیم کمی نمک به آب اضاف می کند گاو با عطش بسیار 
آب می نوشد. حاال شکم گاو به حالت اول برگشته که ناگهان صدای ترق جا افتادن باسن دختر 

شنیده می شود.
جمعیت فریاد شادی سر می دهند. دختر از درد غش می کند و بیهوش می شود. حکیم دستور 
می دهد پاهای دختر را باز کنند و او را بر روی تخت بخوابانند. یک هفته بعد دختر خانم مثل 
روز اول سوار بر اسب به تاخت مشغول اسب سواری می شود و گاو بزرگ متعلق به حکیم 

می شود. آن حکیم ابوعلی سینا بوده است.

یت
حکا
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت
حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت

به نوک خامه رقم کرده ای سالم مرا
که کارخانه دوران مباد بی رقمت

نگویم از من بی دل به سهو کردی یاد
که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت

مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت
که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت

بیا که با سر زلفت قرار خواهم کرد
که گر سرم برود برندارم از قدمت
ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی

که الله بردمد از خاک کشتگان غمت
روان تشنه ما را به جرعه ای دریاب

چو می دهند زالل خضر ز جام جمت
همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد
که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت

Ghazal of Hafez Shirazi
In Persian with English translation
Original Translation by Henry Wilberforce Clarke (1840-1905)
Compiled and Corrected by Dr. Behrouz Homayoun Far

What kindness it was when, suddenly, the dropping of thy pen
Represented the obligations of our service according to the goodness of thee.
To me, salutation thou hast written with the nib of the pen:
Be not the work of Time’s house without the writing of thee!
I say not in mistake, thou recollectedest me, heart bereft:
For, in wisdom’s account, mistake lieth not in the pen of thee.
Despicable, make me not in thanks for this favor
That lasting Fortune, dear and honored, held thee.
Come. For, by thy tress-tip, I will vow
‘That if my head goeth, I will not uplift it from the feet of thee.
Of the state of us, thy heart may become acquainted; but at the time,
When the tulip blossometh from the dust of those slain of grief for thee.
With a draught, assist the soul of us thirsty
When, from the cup, the limpid water of Khizr they give thee.
O Isa-breeze! happy ever be all thy time
For alive became the heart-broken soul of Hafez by the breath of Thee.
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وقتی جوک ها مهم شدند

هدف اصلی جوک گفتن و جوک شنیدن خنده است. هرچند عوامل دیگری 
خنداندن  و  خندیدن  هدف  نهایت  در  اما  دارند  زیادی  تاثیر  آن  روی  هم 
است. گاهی صرفا برای خنده و گاهی برای بیان مضمونی خاص و البته 
در بسته بندی که خنده دار باشد یا لبخندی به روی لب بیاورد. به درستی 
وارد شده  از کی  ما  فرهنگ  و  تاریخ  در  جوک  ماهیت  که  نمی شود گفت 
است اما می توان گفت قدمتی بسیار زیاد دارد. اما در این سال های اخیر  
هم  قضائیه  قوه  و  مجلس  به  آن  کار  گاه  که  است  پیشرفته  جایی  تا  کار 

کشیده است.
 اما چه چیز باعث نگاه ویژه به آن شده است؟شاید به جرات بتوان گفت 
تکنولوژی مهم ترین  عامل اهمیت و البته واکنش به جوک در سال های اخیر 
مانند  پدیده قدیمی  این  کنار هم، روی  اینترنت در  و  بوده است. موبایل 
بسیاری از موارد دیگر تاثیر گذار بوده است. زمانی جوک را باید شفاهی 
تعریف می کردید و البته که جوک گفتن هنری می خواست که کار هر کسی 
نبود. حاال به راحتی روی صفحات موبایل، شبکه های اجتماعی و حتی 
خطوط خصوصی باز نشر )فوروارد یا شیر( می شوند. طبیعی است که 
با  این جوک ها  از  انسانی منزوی هم باشید بسیاری  اگر  شما دیگر حتی 

آیکون ها و شکلک های مختلف برای شما  ارسال می شود .

در واقع می توان گفت فرهنگی در جامعه ما و سایر جوامع در کره خاکی 
در حال شکل گیری است که روی جوک نیز تاثیر زیادی داشته است و آن 
هم فرهنگ تبادل اطالعات از طریق فضای مجازی است.حاال دیگر خیلی 
مجلس،  وکیل  و  وزیر  یا  محصل  و  باشیم  دانشجو  ما  که  نمی کند  فرق 
خانه دار باشیم یا مدیر یک شرکت خدماتی! با کمترین مالحظه همه چیز، 
آن هم اکثرا از طریق دوستان چه بخواهیم چه نه به دستمان می رسد. با 
این وضعیت طبیعی است که به آسانی و در کمترین زمان و تقریبا اکثر 
دیگر  حاال  باشند.  نداشته  دست  این  از  نخوانده ای  و  ندیده  مطلب  مردم 
همه، همه چیز را دیده و شنیده اند و طبیعی است که پدیده جوک شفاهی 
که شاید پژوهشگران و مسووالن آن را ناچیز و در درجه پایین تری نسبت 
به سایر امور اجتماعی و فرهنگی می دیدند ناگهان حساس شود به طوری 
این  که  فراموش کرد  نباید  واکنش نشان دهند.  آن  به  که بسیاری نسبت 
ماهیت فرهنگی و اجتماعی نیز مانند بسیاری از موارد که آزادانه به دست 
خود جامعه تولید و مصرف می شود سرعت پیشرفت باالیی دارد. سرعتی 
به مراتب بیشتر از کتب آکادمیک و راهکارهای مرسوم تحلیلی و صد البته 
به مراتب بیشتر و سریع تر است از ابزارها و راهکارهای کنترلی و هدایتی 
که گاه برای تغییر کوچک در آنها به سلسله ای از تغییرات عجیب و غریب 
در سازوکارها و حتی تغییر نوع نگاه سیستم ها و دستگاه های مربوطه 

نیاز دارد.
 نکته دیگر آن است که جوک ها معموال از فضای حرف های روزمره مردم 
مردم  فکری  فضای  بر  حاکم  جو  تحلیل  این  با  و  آیند  می  بیرون  جامعه 
با یک مضمون خاص می شود.  ناگهانی جوک هایی  انتشار  باعث  جامعه 
اتمسفر  و  می زنند  حرف  هوا  آلودگی  در باره  همه  ناگهان  که  همان طور 
مردم در این حال و هواست ناگهان جو جوک ها هم روی یک فضای خاص 
متمرکز می شود. حاال با احتساب باز نشرهای انجام شده و البته سیستم 
تکاملی ناخودآگاه جامعه و با توجه به میل مخاطب ناگهان تب جوک برای 

یک شخصیت یا یک موضوع در جامعه به راه می افتد. 
بتوانند  نظارتی  و  کنترلی  ابزارهای  که  نمی رسد  نظر  به  حالت  این  در 
آفات و مضرات این بهمن ناگهانی را کنترل کنند. شاید بهترین راه مقابله 
است  مسیر  این  در  جامعه  هنجارهای  خالف  که  مواردی  شکل گیری  با 
در  هنجار شناسی  فرهنگ  باید  به گونه ای  باشد،  ابزار  همین  از  استفاده 
خود مردم به وجود بیاید هرچند در مواردی حساسیت های مسووالن در 

بخش های مختلف بیشتر از عموم مردم است.

5 مارس ؛ درگذشت الپالس

 ریاضی دان بزرگی 
که قدرت طلب بود! 

 23 فرانسوی  فیلسوف  و  اخترشناس  فیزیک دان،  ریاضی دان،  الپالس  سیمون  پی یر 
و  بود  فقیری  دهقان  پدرش  شد.  متولد  فرانسه  لوک«  »پون  حوالی  در   ۱74۹ مارس 
می خواست پسرش در علوم دینی مسیحیت تحصیل کند اما الپالس ریاضی را برگزید. 
مشهور است که الپالس برای مالقات داالمبر ریاضی دان بزرگ آن دوران، در یکی از 
روزهای سال ۱770 به خانه او می رود و با وجود توصیه هایی که ارائه می دهد کمک 
قابل توجهی از طرف ریاضیدان بزرگ نسبت به او نمی شود. الپالس مأیوس نمی شود 
و نامه ای برای داالمبر می فرستد و در آن افکار خویش را درباره اصل مکانیک شرح 
او می گوید  به  و  را احضار می کند  نامه نویسنده  به محض خواندن  می دهد. داالمبر 
چنانچه مالحظه می کنید من به توصیه و سفارش ترتیب اثر نمی دهم ولی شما برای 
شناساندن خود وسیله خوبی به دست آوردید. داالمبر فورًا الپالس را به سمت استاد 

مدرسه نظامی پاریس انتخاب می کند.

در مرحله اول الپالس نوشته هایی درباره مسائل حساب انتگرال، اخترشناسی، ریاضی 
کیهان شناسی نظریه بازیهای بخت آزمایی و علیت تألیف کرد. در این دوره سازنده وی 
سبک و شهرت و موضع فلسفی و برخی شیوه های ریاضی خود را ساخته و پرداخته 
کرد و برنامه ای برای پژوهش در دو زمینه- احتماالت و مکانیک آسمانی- تنظیم نمود 
که بقیه عمر را به کار ریاضی درباره آنها پرداخت. در مرحله دوم در هر دو زمینه به 
بسیاری از نتایج عمده رسید که به سبب آنها مشهور است و بعدها آنها را در رساله های 
بزرگ خود مکانیک سماوی )۱7۹۹-۱825( و نظریه تحلیلی احتماالت )۱8۱2( گنجانید. 
اطالع از بخش اعظم این مسائل به وسیله شیوه های ریاضی ای صورت گرفت که او در 
آن زمان یا قبل از آن، به وجود آورد و ابداع کرده بود. مهم ترین آنها عبارت اند از توابع 

مولد، که از آن پس به نام وی خوانده شدند. بسط، که آن نیز در نظریه دترمینان ها به 
نام وی گردید، تغییر مقادیر ثابت به منظور رسیدن به راه حل های تقریبی در انتگرال 
گیری عبارتهای اخترشناسی و تابع گرانشی تعمیم یافته که بعدها با دخالت پواسون 
به صورت تابع پتانسیل برق و مغناطیس قرن نوزدهم در آمد. همچنین در طی همین 
دوره بود که الپالس به سومین حوزه عالیقش- یعنی فیزیک که با همکاری الووازیه 
در زمینه نظریه گرما بود، وارد گردید و تا حدودی در نتیجه آن همکاری بود که وی 

تبدیل به یکی از اعضای مؤثر حلقه درونی مجمع علمی شد.

اولین مسئله مورد توجه الپالس دنبال نمودن کار نیوتن بود زیرا نیوتن قانون اصلی 
مکانیک آسمانی را یافته بود و الپالس می خواست این قانون را در مورد تمام اجسام 
تا  به تعیین قوانین مکانیک سیارات کرد  به کار برد. الپالس شروع  منظومه شمسی 
نشان دهد که این اجسام مانند سایر اجسام تابع قوانین فیزیکی هستند. الپالس عالوه 
بر نجوم و ریاضیات استادی عالیقدر در علم فیزیک بود و درباره لوله های موئین و 
انتشار امواج صوتی مطالعه فراوانی داشت. از مهم ترین آثار الپالس »تئوری تحلیلی 

احتماالت« را که در سال ۱8۱2 نوشته است می توان نام برد.
تملق  می شدند  عوض  پی در پی  که  حکومت هایی  تمام  به  نسبت  متأسفانه  الپالس 
می گفت و از آنها استفاده می کرد؛ در مقابل ناپلئون تا زانو تعظیم می کرد و به همین 
سنا  مجلس  ریاست  و  سناتور  کنت،  مقام های  به  امپراتور  طرف  از  که  بود  علت ها 
انتخاب شد .با وجود اینها وقتی ناپلئون اسیر شد به او پشت کرد و به عزلش رای داد 
و خود را در دامان لوئی هجدهم انداخت و از طرف او به سمت رئیس کمیته تجدید 
این  تمام  با  الپالس  شد.  انتخاب  اعیان  مجلس  عضو  و  تکنیک  پلی  مدرسه  تشکیالت 
اوصاف جوانان را تشویق و کمک می کرد به طوری که روزی یکی از اکتشافات جوان 
ناشناسی به نام »بیو« از طرف آکادمی مورد تمجید قرار گرفت او را نزد خود خواند و 

معلوم گردید الپالس قباًل این اکتشاف را مورد مطالعه قرار داده است.

نزدیک  ییالقی خود که  پاریس در عمارت  نزدیک  »آرکوی«  در  را  اواخر عمر  الپالس 
درگذشت  سالگی  هشت  و  هفتاد  در   ۱827 مارس  پنجم  روز  او  گذرانید.  بود  برتوله 
این بود: »آنچه می دانیم ناچیز و آنچه نمی دانیم عظیم و  او  در حالیکه آخرین حرف 

وسیع است.«


