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هفته نامه پرشین - شماره ۳۶۲  
جمعه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۳ -  چاپ لندن

 صفحه ۱۲

کابوس لندن در اسکاتلند تعبیر می شود؟

كابـوس جدايى
 لندن بدترین روزهای تاریخ معاصر خود را تجربه می کند؛ پادشاهی 
از  کمتر  تا   United Kingdom of Great UK کبیر  بریتانیای  متحد 
ملکه  سلطنت  تحت  کشور  باستانی ترین  جدایی  شاهد  دیگر  روز  ده 

الیزابت خواهد بود.
 » بود:  زبان ها  ورد  جمله ای  بریتانیا  امپراتوری  طالیی  عصر  در 
مساحت  نمی کند.»  غروب  بریتانیا  امپراتوری  در  هیچ گاه  خورشید 
نواحی تحت حکومت امپراتوری بریتانیا در سال ۱۹۲۲ به بیش از ۳۳ 
میلیون   ۴۵۰ از  بیش  به  امپراتوری  جمعیت  و  مربع  کیلومتر  میلیون 
نفر رسید، و به این ترتیب امپراتوری بریتانیا بر بیش از یک چهارم از 
خشکی های کره زمین و یک چهارم جمعیت جهان در آن دوران تسلط 
داشت. اما این بار می توان جمله باال را عوض کرد و گفت:«خورشید 
در پادشاهی بریتانیا در حال غروب است.» این غروب بسیار غم انگیز 
کشور-  این  مستعمرات  نه  و  بریتانیا –  پیکره  از  بخشی  که  چرا  است؛ 

قرار است از این کشور جدا شود.

جدی  را  احتمال  این  اسکاتلند  از  خارج  در  کسی  اواخر  همین  تا 
کره  در  کشور  (تنها  کشور  دوام ترین  با  و  باثبات ترین  که  نمی گرفت 
زمین که طی ۳۰۰ سال گذشته تهاجم نظامی، انقالب یا جنگ داخلی در 
آن روی نداده) ممکن است به زودی بخشی از پیکره خود را از دست 
دهد و کشور جدیدی از دل بریتانیا بر روی نقشه جهان نقش بندد. این 
متحده   که «پادشاهی  می رسد  نظر  به  تصور  قابل  کامال  اکنون  مساله 
اسکاتلند  استقالل  همه پرسی  از  پس  شمالی»  ایرلند  و  کبیر  بریتانیای  
برای  است  ممکن  خطر  زنگ  و  بود  نخواهد  متحده»  دیگر «پادشاهی 
سایر کشورهای درون بریتانیا هم به صدا درآید. دولت اسکاتلند قرار 
است در ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴) برای جدایی اسکاتلند 
نظرسنجی ها  وضعیت  کند.  برگزار  همه پرسی  بریتانیا،  کشور  از 
سیری سینوسی دارد و نمی توان به آن استناد کرد؛ چرا که هر کسی از 

ظن خود یار استقالل یا عدم استقالل می شود. 

 ۱۸ شنبه  (پنج  اسکاتلند  استقالل  همه پرسی  فرانس۲۴،  گزارش  به 
موافقان  اردوی  هم  شد.  خواهد  برگزاری  شهریور)   ۲۷ سپتامبر، 
(کمپین آری) و هم اردوی مخالفان («با هم بودن بهتر است») مدعی 
هستند که در موقعیت بهتری قرار دارند اما نظرسنجی های مستقل از 
آرامش  اتفاق  این  و  دارد  حکایت  طلبان  استقالل  فوق العاده  پیشروی 
کاخ باکینگهام را به کابوسی دردناک تبدیل کرده است. در خیابان های 
یک  یکشنبه  روز  اند.  گرفته  جشن  «آری»  رأی  طرفداران  گالسکو 
یک  و  پنجاه  با  اسکاتلند  استقالل  طرفداران  که  داد  نشان  نظرسنجی 
درصد آرا از مخالفان آن پیشی گرفته اند. الکس سالموند، نخست وزیر 
جدایی طلب  شاخه های  رهبر  و  کشور  این  استقالل  موافق  و  اسکاتلند 
نیز از این موضوع بسیار خوشحال است و می گوید: «کامرون، میلیبند 
و همه معاونان نخست وزیر همه در حال شکست خوردن در این همه 
بود.  خواهند  پرسی  همه  این  پیروز  اسکاتلند  مردم  هستند  پرسی 
بازنده  که  این  خاطر  به  تنها  آن ها  که  می شود  تصور  گونه  این  اکنون 
چرا  می گویند،  راست  اگر  کردند.  خواهند  آغاز  را  اقداماتی  هستند 
فقط اکنون که صدها هزار اسکاتلندی موافق هستند این صحبت ها را 

می کنند. این رشوه ناشی از ترس آن ها از شکست است».

این گزارش می افزاید، اتحاد «با هم بودن بهتر است» در واقع در حال 
شکست خوردن است. در نظرسنجی های قبلی رأی مخالفان استقالل 
اسکاتلند از بریتانیا با اختالف بیست و دو درصدی بیشتر بود، اما کم 

کم این پیشتازی را از دست داده است.
وعده  و  داده  نشان  واکنش  نظرسنجی  این  به  نیز  بریتانیا  دولت 
پارلمان  به  را  جدید  قدرت  انتقال  طریق  از  بیشتر  خودمختاری 
«در  می گوید:  بریتانیا  امورمالی  وزیر  ازبورن،  جرج  داد.  اسکاتلند 
بیشتری  قدرت  که  بود  خواهیم  شاهد  اقدامی را  برنامه  آینده  روزهای 

را در زمینه مالیات ها.... 
ادامه در صفحه ۳

رخشان بنی اعتماد برنده جایزه 
بهترین فیلمنامه برای «قصه ها» 

طرح کمــک دولت به خرید 
مسکـــن در انگلستــــان

 صفحه ۸



  جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۲هفته نامه پرشین۲

شهریور هسته ای
را  پرکاری  روزهای  امسال،  شهریور  ایرانی  دیپلمات های 
از سر می گذرانند. از یکسو ظریف رایزنی های دوجانبه ای 
را میان ایران و برخی اعضای گروه ۱+۵ تا قبل از نشست 
نوبت  آن  از  پس  کرد.  برگزار  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
روزهای  خود  آمریکایی  همتای  با  تا  رسید  عراقچی  به 
پنج شنبه و جمعه گذشته را به مذاکرات دو جانبه بپردازد. 
و  فرانسه  آلمان،  با  وین  در  هم  امروز  ایرانی  دیپلمات های 
انگلیس، فردا در دوشنبه با چین و روسیه و ۲۷شهریور در 

نیویورک با اعضای ۱+۵ مذاکره می کنند.

تکیه بر صندلی داغ
هنوز مشخص نیست سکاندار صندلی داغ وزارت علوم که 
کمتر  در  را  استیضاح  یک  و  اعتماد  عدم  رای  یک  توانسته 
کسی  چه  کند  ثبت  یازدهم  دولت  پرونده  در  سال  یک  از 
برای  احتماال  خودش  گفته  نجفی  که  هرچند  بود،  خواهد 
سخنگوی  اما  شد؛  خواهد  معرفی  مجلس  به  وزارت  پست 
رئیس  صالحی  از  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
سازمان انرژی اتمی، فرهادی رئیس جمعیت هالل احمر و 
نجفی سرپرست وزارت علوم به عنوان ۳ گزینه مطرح شده 

برای تصدی وزارت علوم نام برده است.

دیوار، ون و فیلترینگ!
این روزها که انتقادات نسبت به اینترنت، فضای مجازی و 
ایران  رئیس جمهور  است،  گرفته  باال  فرهنگی  فضای  حتی 
دفاع  رابطه  این  در  دولتش  سیاست های  از  صراحت  با  هم 
مشهد  به  روحانی  که  وقتی  اظهار نظر  آخرین  در  می کند. 
ارتقای  برای  علمی  راه  نیازمند  اینکه  بر  تاکید  با  بود  رفته 
اخالق و نشاط در جامعه هستیم، گفت: مریض با دیوار و 
فیلتر و ون مداوا نمی شود، باید بیمار را نزد متخصص برد. 
اگر سالمت، راه علمی دارد، اقتصاد و فرهنگ و مبارزه با 

فساد هم راه علمی دارد.

نوستالژی «شهر موش ها »
تلویزیونی مدرسه موش ها  کمتر کسی فکر می کرد برنامه 
رفتن  مدرسه  به  کودکان  تشویق  برای   ۶۰ دهه  اوایل  که 
ساخته شده بود، حاال پس از ۳۰ سال بتواند با ساخت فیلم 
که  را  دهه  آن  کودکان  دوباره   ۲ موش های  شهر  سینمایی 
و  بکشاند  گیشه  پای  به  شده اند  بزرگ تر  هم  سال   ۳۰ حاال 

نوستالژی آن روزها را بار دیگر زنده کند. شهر موش های 
تسخیر  را  گیشه ها  خود،  میلیاردی  فروش  با  روزها  این   ۲
هم  و  سینما  اهالی  حال  هم  سینما  به  اقبال  این  و  کرده 

متولیان آن را خوب کرده است.

شاخص برگشت
با وجود آنکه بورس اوراق بهادار چندان حال و روز مناسبی 
ندارد، اما روز دوشنبه روند نزولی شاخص متوقف شد و 
رسید.  واحد   ۸۱۵ و  ۷۱هزار  رقم  به  افزایش  واحد   ۱۵۰ با 
روز سه شنبه هم تمام شاخص های منتخب وضعیت سبز را 
تجربه کردند و شاخص کل با افزایش ۱۱۵ واحدی در مرز 
نزولی  روند  گرفت.  قرار  واحد  هزار   ۷۲ کانال  به  بازگشت 
شاخص در طول هفته گذشته، زیانی معادل ۱/۶درصد را 
برای فعاالن بازار سرمایه رقم زد. کارشناسان با احتیاط از 

روند پیش رو سخن می گویند.

فرود هواپیمای ائتالف
نظامی   ۱۰۰ از  بیش  با  اماراتی  هواپیمای  فروند  یک  فرود 
بالفاصله  که  شد  خبرساز  آنقدر  بندرعباس  در  آمریکایی 
هواپیمای  ایرانی  جت های  نوشت:  واشنگتن پست  روزنامه 
فرمانده  حالی که  در  کرده اند،  فرود  به  وادار  را  ائتالف 
طرح  که  داد  توضیح  خاتم االنبیا  هوایی  پدافند  قرارگاه 
پروازی این هواپیما دارای ابهاماتی بود و پدافند هوایی با 
استفاده از سامانه های موشکی و اخطارهای رادیویی این 
زمین  به  هویت  احراز  و  ابهامات  بررسی  برای  را  هواپیما 

نشاند. مسافران ۸ساعت بعد ایران را ترک کردند.

افزایش قیمت دالر
گرفته  پیش  در  کاهشی  روند  هفته  ابتدای  از  که  دالر  قیمت 
تومان    ۳۱۹۰ به  تومانی،   ۱۵ افزایش  با  دوشنبه  روز  بود، 
رسید و روز سه شنبه هم از مرز ۳۲۰۰ تومان رد شد. پیش تر 
برخی کارشناسان سقف افزایش قیمت دالر را ۳۲۰۰ تومان 
افزایش  بازار،  معامله گران  همه  این  با  بودند.  کرده  اعالم 
این  می دانند.  قیمت  رشد  این  اصلی  علت  را  دالر  تقاضای 
عنوان  کشور  مرکزی  بانک  در  مسووالن  که  است  حالی  در 
و  است  فراهم  ارز  نرخ  یکسان سازی  برای  شرایط  کرده اند 

منتظر نتایج مذاکرات هسته ای هستند.

عبور از رکود اقتصادی
به  را  کشور  که  قبل  سال های  در  اقتصادی  منفی  رشد 
جاری  سال  اول  نیمه  در  حاال  بود،  برده  فرو  عمیق  رکودی 
اقتصاد  کرده  اعالم  رئیس جمهور  که  آنگونه  و  شده  مثبت 
مشهد  در  خوش  خبر  این  است.  شده  خارج  رکود  از  ایران 
اینگونه اعالم شد که آمار و ارقام سه ماه اول امسال نشان 
می دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده؛ بلکه 
و  نفت  احتساب  بدون  درصدی   ۱/۸ رشد  با  کشور  اکنون 
دولت  است.  همراه  نفت،  احتساب  با  درصدی   ۲/۵ رشد  با 

وعده داده تورم تا پایان سال به زیر ۲۰ درصد برسد.

گره انتخاباتی در کابل
دولت  تشکیل  برای  مذاکرات  و  بحث  ماه  دو  گذشت  از  پس 
حاال  ژوئن،   ۱۴ انتخابات  از  بعد  افغانستان  در  ملی  وحدت 
عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
مردم  واقعی  و  پاک  رأی  اساس  بر  که  کرده  تاکید  دیگر  بار 
پذیرفت.  نخواهد  را  تقلب  نتیجه  و  است  انتخابات  برنده 
عبدالله این سخنان را پس از نشست بی نتیجه با اشرف غنی 
حال  درعین  و  کرد  اظهار  انتخابات  دیگر  نامزد  احمدزی، 
گفت که بر لزوم تشکیل دولت وحدت ملی در شرایط فعلی 

افغانستان تاکید می کند.

جراحی رهبر ایران
رهبرایران به دلیل عارضه پروستات صبح روز دوشنبه در 
جراحی  عمل  تحت  تهران،  دولتی  بیمارستان های  از  یکی 

قرار گرفتند که ا ین عمل با موفقیت به پایان رسیده است.

 نوید بازگشایی سفارتخانه های ایران و انگلیس 
زمان  درباره  خارجه  امور  وزیر  آمریکای  و  اروپا  معاون 
ادامه  مذاکرات  گفت:  انگلیس  و  ایران  سفارت  بازگشایی 
دارد و اخیرا کاردار ترددی ما در لندن بود و مذاکراتی برای 

بازگشایی دو سفارت داشتند.
ما  سفارت  البته  افزود:  ایرنا  با  گفتگو  در  روانچی  تخت 
انگلیس  سفارت  اما  است  فعال  کنسولی  بخش  در  لندن  در 
را  سفارت  تا  است  اولیه  اقدامات  انجام  حال  در  تهران  در 
و  کارشناسی  بحث های  که  این  بیان  با  کنند.وی  بازگشایی 
فنی زمان بر است، اظهارداشت: انشاء الله با طی شدن این 
فرایند، دو سفارت به صورت رسمی کار خود را آغاز کنند 
امور  وزیر  شود.معاون  انجام  وقت  اسرع  در  امیدواریم  و 

تهران  در  هم  ای  جانبه  دو  مذاکرات  داد:  توضیح  خارجه 
این  و  شده  انجام  ترددی  کاردارهای  توسط  لندن  در  هم  و 
امکان وجود دارد که این رفت و آمد برقرار باشد تا این که 
زمینه بازگشایی دو سفارت فراهم شود.روانچی ادامه داد: 
زمان دقیقی را نمی توانیم برای بازگشایی تعیین کنیم اما به 

زودی این کار انجام خواهد شد.

انتقاد آمریکایی ها از اظهارات کسینجر درباره ایران 
می گوید  سخن  شیعی  کمربند  از  تنها  نه  کسینجر  اکنون، 
بلکه به تشکیل امپراطوری پارس اشاره می کند. او به رادیو 
برای  داعش  از  بزرگتر  مشکلی  ایران  که  گفت  آمریکا  ملی 
آمریکا محسوب می شود.اما در واکنش به این نظرات جان 
لیمبرت دیپلمات، دستیار اسبق معاون وزیر و رئیس پیشین 
نوشت:  لوبالگ  در  آمریکا  خارجه  وزارت  در  ایران  میز 
هنری کسینجر ممکن است پیرمرد سیاست خارجی آمریکا 
باشد اما وقتی بحث درک ایران پیش می آید، مهارت های او 
به تحلیل می رود. او در گفتگو با رادیو ملی آمریکا به شدت 
سیاست  او  دیگر  که  شکر  را  خدا  واقعا  شد.  اشتباه  دچار 

گذار نیست.

درخواست ملکه
برای  درخواست ها  بی سابقه  بیانیه ای  در  انگلیس  ملکه 
کرد.به  رد  را  اسکاتلند  استقالل  رفراندوم  در  دخالتش 
مبنی  گزارشی  انتشار  پی  در  میل،  دیلی  روزنامه  نوشته 
صورت  به  انگلیس  پارلمان  نمایندگان  از  تعدادی  اینکه  بر 
به  که  انگلیس  ملکه  الیزابت،  که  کرده اند  اعالم  خصوصی 
مداخله  روند  این  در  باید  بریتانیاست  اتحاد  طرفدار  شدت 
بی طرف  همچنان  وی  که  کرد  تاکید  سلطنتی  کاخ  کند، 
اعالم  با  اسکاتلند  اول  وزیر  سالموند،  می ماند.الکس  باقی 
سلطنتی  خانواده  تفرجگاه  بالمورال،  در  اخیرا  وی  اینکه 
از  ملکه  می کند  فکر  و  کرده،  دیدار  ملکه  با  اسکاتلند،  در 
مناقشات  بود  خواهد  مفتخر  اسکاتلند  یک  بر  حکمرانی 
بیانیه  یک  انتشار  با  سلطنتی  کاخ  شد.اما  موجب  را  زیادی 
به  کاری  ملکه  که  کرده  اعالم  معمول  وغیر  اللحن  شدید 
به  هستند  سیاسی  مناصب  در  که  افرادی  و  ندارد  سیاست 
مساله  این  نیز  سلطنتی  می کنند.منابع  رسیدگی  مساله  این 
را واضح و شفاف کرده اند که از جانب هیچ کس در دولت یا 
اپوزیسیون به ملکه پیشنهادی برای اتخاذ موضعی علنی در 

قبال رفراندوم استقالل اسکاتلند نشده است.

هفته ای که گذشت 
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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
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فرار او يك ديوانگى بود: اعمال 
مان نه، ولى ترسهايمان موجب مى 

شود كه خيانت كار جلوه كنيم.
مكبث، پرده چهارم، صحنه دوم.

His flight was madness: when 
our actions do not, our fears do 
make us traitors.

Macbeth, Act IV, sc. 2.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى 
و ترجمه: هليا معينى 

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 
تعداد  ازدیاد  صورت  در  ایم،   نوشته 
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.

72102 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه اول

که  شد  خواهد  عملی  صورتی  در  طرح  این  می دهد.  اسکاتلند  به  اجتماعی  رفاه  و  هزینه ها   ،
اسکاتلندی ها در همه پرسی استقالل از بریتانیا رأی «نه» بدهند». بی بی سی نظر سنجی های 
پیش  موافقان  کمی از  فاصله  با  است،مخالفان  مدعی  که  است  کرده  برجسته  را  بریتانیا  دولت 
را  خود  تصمیم  هنوز  که  افرادی  کردن  مستثنی  با  که  دیگری  نظرسنجی  جمله  از  هستند، 
کارشناسان  است.  کرده  ارزیابی  جلوتر  موافقان  از   ۴۸ به   ۵۲ را  استقالل  مخالفان  نگرفته اند، 
تاثیر  بدهند  اسکاتلند  استقالل  به  نه  یا  آری  رای  نگرفته اند  تصمیم  هنوز  که  افرادی  معتقدند 
مهمی درنتیجه همه پرسی خواهند داشت چون نظرسنجی ها نشان می دهند فاصله دو گروه با 

هم بسیار اندک است.

بی خوابی کاخ باکینگهام
اگر چه کاخ سلطنتی به شکل رسمی در همه پرسی استقالل اسکاتلند بی طرف است اما همه چیز 
نشان می دهند که ملکه در مالقات با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس بریتانیا و دیگرمقامات 
الیزابت  کرد.  منتقل  وی  به  اسکاتلند  احتمالی  جدایی  قبال  در  را  خود  فزاینده  نگرانی  لندن، 
که  چرا  کند  وارد  بریتانیا  به  سختی  ضربه  اسکاتلند  جدایی  و  استقالل  که  دارد  را  آن  بیم  ملکه 
که  داده  تضمین  وی  به  کامرون  و  می شود  موضعش  بی اعتباری  و  اساسی  قانون  بحران  باعث 
چهار  از  دهد.بریتانیا  انجام  اسکاتلند  استقالل  از  جلوگیری  برای  دارد  توان  در  که  را  آنچه  هر 
بخش تشکیل شده است: سه بخش آن کشورهای باستانی انگلستان و اسکاتلند و ولز هستند که 
روی هم بریتانیای کبیر را تشکیل می دهند. بخش چهارم ایرلند شمالی است که در جزیره ایرلند 
قرار دارد. پادشاهی متحد توسط اقیانوس اطلس از غرب و شمال، دریای شمال در شرق، کانال 

مانش در جنوب و دریای ایرلند در غرب احاطه شده است.

تغییر رویکرد اسکاتلند
حامیان  اما  کند  تزریق  اسکاتلند  جامعه  به  را  اقتصادی  نگرانی  است  کرده  سعی  همواره  لندن 
تر  موفق  و  شکوفاتر  بریتانیا  از  مستقل  کشوری  عنوان  به  اسکاتلند  هستند  معتقد  که  استقالل 
خواهد بود توانسته اند افکار عمومی را اقناع کنند. بنابراین علت افزایش رقم رای دهندگان به 
استقالل اوکراین ، رواج بیشتر این دیدگاه در میان مردم است و عده بیشتری از مردم به این 
باور رسیده اند استقالل اسکاتلند برای اقتصاد این منطقه بهتر است. همچنین،افزایش شمار 
موافقان استقالل به بیش از نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی، این است که اعتبار استدالل 
از  مستقل  اسکاتلند  که  است  بوده  این  آنها  استدالل  است.  کرده  پیدا  کاهش  استقالل  مخالفان 
بریتانیا نمی تواند ارز پوند را به عنوان پول ملی خود حفظ کند اما اکنون بسیاری از مردم به 
اسکاتلند  اول  وزیر  معاون  استرجن  نیکوال  نیست.  درست  استداللی  چنین  اند  رسیده  باور  این 
است:  گشته  بر  طلبان  استقالل  نفع  به  بشدت  ورق  می کند  ثابت  اخیر  سنجی  نظر  می گوید 
که  می شوند  متوجه  پیش  از  بیش  مردم  و  دنیاست  کشورهای  ثروتمندترین  از  یکی  «اسکاتلند 
رای به استقالل اسکاتلند، فرصتی است برای اینکه این ثروت عظیم مفیدتر باشد، شغل بیشتری 

ایجاد کند و خدمات اساسی مثل نظام بهداشت و درمان را از آثار مخرب خصوصی سازی دولت 
برتانیا بهتر مخافظت کند.» اسکاتلند دومین کشور بزرگ بریتانیاست که از انگلستان کوچکتر 
است ولی به لحاظ وسعت و جمعیت آن از مجموع ولز و ایرلند شمالی بیشتر است. اسکاتلند 
۸٫۳ درصد از جمعیت بریتانیا را در خود جای داده است (پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر - آمار 
۲۰۱۲) که حدود ۲ درصد آنها در ۹۳ جزیره زندگی می کنند. اگر درآمد حاصل از نفت در آمار 
مربوط به تولید ناخالص داخلی لحاظ شود، اسکاتلند به طور کلی درآمد سرانه بیشتری نسبت 
به بریتانیا دارد. طبق تخمین دولت محلی اسکاتلند، این رقم ۲۶،۴۲۴ پوند در مقایسه با ۲۲،۳۳۶ 

پوند در بریتانیاست.

نخست وزیر در آستانه سقوط
باوجود تاکید نخست وزیر بریتانیا مبنی بر این که اگر مردم در همه پرسی هفته آینده اسکاتلند 
به استقالل این کشور رای مثبت دهند از سمت خود کناره گیری نخواهد کرد اما احتماال آینده 

سیاسی دیوید کامرون به نتیجه این همه پرسی وابسته خواهد بود.
حال گوردون براون نخست وزیر سابق بریتانیا از حزب کارگر، نزدیک بودن مخالفان و موافقان 
را نتیجه سیاست های دولت فعلی دانسته است.دولت فعلی که از ائتالف احزاب محافظه کار و 
گوردون  و  می کند  دنبال  را  محافظه کار  حزب  سیاست های  عمدتا  شده  تشکیل  دمکرات  لیبرال 
زمینه  در  جمله  از  رفاهی  هزینه های  و  خدمات  از  کاستن  مثل  سیاست هایی  است  معتقد  براون 

مسکن و اصالح مالیاتی، کار را برای موافقان اتحاد اسکاتلند با بریتانیا «دشوار» کرده است.
به نوشته فایننشال تایمز،برخی از نمایندگان حزب محافظه کار معتقدند اگر اسکاتلند پس از 
۳۰۷ سال از بریتانیا جدا شود، آینده سیاسی دیوید کامرون با مشکل مواجه خواهد شد. اکنون 
این احتمال مطرح است که نخست وزیر بریتانیا پس از چنین اتفاقی رای اعتماد حزب خود را 

در پارلمان از دست بدهد.
یکی از نمایندگان حزب محافظه کار گفت: «اکنون روحیه حزب بسیار ضعیف است. می توان 
نفع  به  پرسی  همه  مثبت  رای  از  می خواهند  که  کرد  مشاهده  را  زشت  و  بد  خوب،  از  ائتالفی 
کامرون استفاده کنند.» براساس قوانین حزب محافظه کار، رای عدم اعتماد به کامرون می تواند 

یک فاجعه محسوب شود.
حزب  رهبر  و  نخست وزیر  عنوان  به  کامرون  دیوید  اگر  معتقدند  حزب  نمایندگان  از  برخی 
دست  از  را  خود  اعتبار  آتی  انتخابات  در  شود،  شناخته  بریتانیا  تجزیه  مسئول  کار  محافظه 
خواهد داد.برخی هم معتقدند تصمیم کامرون درمورد برگزاری همه پرسی در اسکاتلند، زمان 
برگزاری آن و عبارات درج شده بر روی برگه های آرا که زمینه مبارزه را برای الکس سالموند، 
برخی  بریتانیا  از  جدایی  به  اسکاتلند  مردم  آری  بود.رای  اشتباه  کرد،  فراهم  اسکاتلند  رهبر 
مشکالت دیگر حزب را هم با کامرون مربوط می سازد؛ مسائلی مانند امتناع وی از اتخاذ موضع 

سخت تر در اروپا.
درصورت رأی مثبت مردم در همه پرسی روز ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) اوضاع به پیش از سال 
۱۷۰۷بازمی گردد؛ زمانی که اسکاتلند و بریتانیا، هر کدام کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند.
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گزارش

معمـای الینحـل سـرانــه 
مطالعـه ایرانیان

عرفان پارسایی فر

محدود  ارزان  و  خوب  کتاب  عرضه  های  زمینه  چون  همین.  است.  کساد  کتاب  «بازار 
است. کاغذ کمیاب و گران است. نوشته های تازه برای کتاب اندک است. کتابخوان ها 
بتدریج تحلیل می روند و ناشران دست و دلشان برای نشر کتاب تازه به کار نمی رود».

آیا این جمالت برای شما آشنا نیست؟ در سال چند مرتبه این ساختار آشنا را در گزارش 
های مربوط به کتاب و کتابخوانی و سرانه مطالعه می شنوید؟ این جمالت قطعا متعلق 

به مرداد ۹۳ نیستند، ۹۲؟ ۸۲؟ یا شاید ۷۲؟
در بخش دیگری از این نوشته از قول یک ناشر آمده است: «متاسفانه مطالعه برای مردم 
ما به صورت یک نیاز مبرم درنیامده و کتاب را به عنوان یک کاالی ضروری، همچون 
غذا و پوشاک و مسکن به حساب نمی آورند». به نظر من که این جمالت بیش از اندازه 

امروزی و این زمانی اند.
هشت  صفحه  در  که  است  گزارشی  از  جمالتی  گزیده  اینها  نیست،  پیچیده  چندان  معما 
روزنامه کیهان در بیست و نهم دی ماه ۱۳۵۹ منتشر شده و نشانه ای بر دیرپایی دغدغه 

«کم شدن جمعیت کتابخوان» و «بی اعتنایی جمعی ایرانیان به مطالعه» است.

بیان  برای  مطالعه»  «سرانه  اصطالح  که  بود   ۱۳۷۷ سال  از  دهد  می  نشان  ها  ستجش 
میزان کتابخوانی فارسی زبانان در مطبوعات کثیراالنتشار استفاده شد. سالیانی است 

که سرانه مطالعه و کار مفید، کلیشه بیان کم خوانی و کم کاری ایرانیان شده است.
از دیگرسو آشفتگی تعاریف و اغتشاش آمارها هرگونه نتیجه گیری دقیق درخصوص 
این مسأله را غیرممکن کرده است. از خود اصطالح «سرانه مطالعه» گرفته که تعاریف 
یکی  سوی  از  گهگاهی  که  نقیضی  و  ضد  عددهای  تا  شود  می  آورده  آن  برای  متعددی 

از مراجع متعدد ذی ربط در این خصوص ابراز می شود و بر ابهام ها دامن می زند.

چالش های معنای مطالعه
سرانه مطالعه اشاره به زمانی دارد که هر فرد به طور میانگین در روز صرف مطالعه 

که  است  این  پرسش  نخستین  آید،  می  میان  به  مطالعه  سرانه  از  سخن  وقتی  کند.  می 
مطالعه چه چیزی؟ کتاب؟ روزنامه؟ محتواهای اینترنتی؟

و  مجازی  های  «کتاب  نهاد  این  دهد  می  نشان  کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  آمار 
مکتوب»، «روزنامه های مجازی و مکتوب»، «نشریات غیرروزانه مجازی و مکتوب» و 
تلقی  کشور  مطالعه  سرانه  در  محاسبه  قابل  خواندنی  محتواهای  از  را  ادعیه»  و  «قرآن 

می کند.

کشور  آماری  های  داده  کردن  فراهم  اصلی  متولی  که  ایران،  آمار  مرکز  مقابل  نقطه  در 
است و بنا به گفته خود مرکز از ابتدای دهه ۸۰ تهیه آمار حوزه های فرهنگی را برعهده 
دارد، هیچ تعریفی از «سرانه مطالعه» در فراداده های خود ارائه نکرده است. در شیوه 
های  فعالیت  میان  در  مطالعه  به  ای  اشاره  هیچ  وقت  گذران  به  مربوط  های  طرح  نامه 
۱۵گانه مربوط به گذران وقت نشده است، شاید مطالعه را بتوان در ردیف «استفاده از 

رسانه های جمعی» و در کنار تماشای تلویزیون و شنیدن رادیو گنجاند.

که  نبریم  یاد  از  شود.  می  گنجانده  تفریحی  و  فرهنگی  های  فعالیت  زمره  در  هم  شاید 
«آمار مطالعه در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای غیراروپایی به صورت گزارش 

هایی در قالب «گذران وقت» سنجیده می شود.»۱
این همه در حالی است که مرکز آمار، به گواهی برخی گزارش های خود، متولی ارائه 

آمار سرانه مطالعه ایرانیان نیز هست.
مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اسالمی، وابسته 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در دو ساله نخست تاسیس خود، ۸۹ـ  ۱۳۸۷، مبادرت 
به تهیه آماری پیمایشی از میزان مطالعه کشور کرد. در این پژوهش «کتاب های درسی 

و غیردرسی، روزنامه، نشریات، منابع مکتوب اینترنتی و رایانه ای، مطالعات کاری و 
تفاوت  شدند.  شمرده  مطالعه  مصادیق  از  البالغه»  نهج  و  قرآن  مانند  دینی  های  کتاب 
هایی در این تعریف با تعریف مطالعه در پژوهش نهاد کتابخانه های عمومی دیده می 
و  روزنامه  مجازی(کتاب،  رسمی  محتواهای  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  گرچه  شود. 
عام  صورت  به  افکارسنجی  مرکز  گنجانده،  مطالعه  تعریف  در  را  غیرروزانه)  نشریات 
خوانی،  وبالگ  دوم  تعریف  در  گوید.  می  سخن  ای  رایانه  و  اینترنتی  مکتوب  منابع  از 
ایمیل خوانی، فعالیت در شبکه های اجتماعی و از این قسم در میان مواد مطالعه دیده 
می شود، اما دشوار بتوان همه مطالعات پای رایانه را در زمره آمار نخست مرقوم کرد.
عالوه بر این در آمار دوم، مطالعات کاری نیز به سرانه مطالعه افزوده شده است، در 
کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  مطالعه  سرانه  شمار  در  مطالعات  قبیل  این  که  حالی 
نیامده است. به این ترتیب کارمندی که در سر کار خود بولتن یا طرح کاری را مطالعه 

می کند یا این که اساسا با پرونده های مکتوب سر و کار دارد، به رشد سرانه مطالعه 
کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  نظر  از  مطالعات  قبیل  این  اما  کند،  می  کمک  کشور 

مورد اعتنا نیست.

مصوب  مفید»  مطالعه  نهضت  «سند  مصوبه  در  اما  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 
یا  چاپی  (نوشتاری:  مکتوب  متن  نوع  هر  «خواندن  را  مطالعه   ،۱۳۸۹/۹/۳۰
الکترونیکی)» تعریف کرده است. این تعریف از مطالعه شامل خواندن زیرنویس های 
تلویزیون، خواندن تراکت ها و بنرهای تبلیغاتی، خواندن پیامک و... اموری از این قبیل 
نیز می شود. این مصوبه در عین حال شاخص دیگری با عنوان «مطالعه مفید» مطرح 
و  اثر  به  معطوف  اوال  که  است  مفید  ای  است: «مطالعه  کرده  تعریف  گونه  این  را  آن  و 
ثانیا  و  باشد؛  داشته  قلبی  یا  و  ذهنی  عملی(رفتاری)،  علمی،  دستاوردی  و  بوده  نتیجه 
دانش  توسعه  ذهنی،  توانایی  ارتقای  تعهد،  افزایش  انگیزه،  تربیت  برای  دستاورد  آن 
به  راستای  در  فرد  تعالی  و  پرورش  جهت  در  نهایتا  و  عملی  مهارت  ارتقای  کاربردی، 

فعلیت رساندن استعدادهای الهی وجود او در یکی از چهار زمینه مذکور باشد».
در این سند که هدف از تنظیم آن ارتقای سرانه مطالعه کشور عنوان شده، هیچ شاخصی 
برای اندازه گیری مطالعه مفید کشور عرضه نشده است و دستگاه های دولتی نیز به 
همان شاخص های پیشین اندازه گیری سرانه مطالعه اکتفا کرده اند؛ شاخص هایی که 

البته تعریف مطالعه را تا حد تعریف این سند گسترده نمی کند.

اغتشاش در تعریف به اینها ختم نمی شود، تعاریف علمی در تحقیق ها و پژوهش های 
دانشگاهی هم باز تفاوت هایی با همه این تعاریف برشمرده شده دارند. به عنوان مثال 
سمانه نوذر و محسن حاج زین العابدینی در مقاله «بازاندیشی در مفاهیم مطالعه کتاب 
و سنجش سرانه مطالعه»۲مطالعه را حتی از حدی که گفته شد هم گسترده تر تعریف 
می کنند. این دو پژوهشگر در چکیده تحقیق خود می نویسند: «مطالعه عبارت است از 
یادگیری مطالب جدید و نادانسته ها، به طوری که در پی آن تغییر رفتار حاصل شود».

به همین دلیل «زمانی که متن به صورت های دیگر مانند صوتی و تصویری درآید و متنی 
همراه نداشته باشد، گوش کردن و دیدن آن هم مطالعه محسوب می شود».

سرانه  به  اصطالح  به  که  هایی  پژوهش  اکثر  «در  کنند:  می  اظهار  پژوهشگر  دو  این 
معنایی  بار  که  صورتی  در  گرفته،  قرار  مطالعه  معادل  خواندن،  اند،  پرداخته  مطالعه 
در  نتیجه  در  است،  خواندن  از  بیشتر  شد،  ذکر  باال  در  که  مطالبی  به  توجه  با  مطالعه 

سنجش سرانه مطالعه باید هر نوع مطالعه ای لحاظ شود.»

که  موادی  تر  دقیق  صورت  به  که  است  دیگری  پژوهشی  گزارش  بر  مبتنی  نتیجه  این 
استفاده از آنها را می توان مطالعه تلقی کرد، بیان می دارد: «نتایج نشان می دهد که 
عالوه بر مطالعه انواع منابع چاپی، جزوه، بروشور، اعالمیه، نقشه، سند(چاپی، خطی 
و...)، بریده جراید، اسالید، شفاف برگه، ریز فیلم، ریز برگه، کره جغرافیایی، بازدید 
وبگاه  از  بازدید  شخصی،  وبگاه  از  بازدید  خبری،  وبگاه  از  بازدید  اطالعاتی،  وبگاه  از 
از  گویی(عضوی  قصه  نوشت(وبالگ)،  وب  از  بازدید  ویکی،  وبگاه  از  بازدید  سیاسی، 
خانواده ـ پرستار ـ مربی) برای کودک، داستان خوانی (عضوی از خانواده ـ پرستار 
رجوع  و...)،  خوانی  شاهنامه  خوانی،  گروهی(قرآن  کتابخوانی  کودک،  برای  مربی)  ـ 
موردی به لغتنامه ها و به طور کلی منابع مرجع، کتاب های الکترونیکی (ebook) در 
قالب لوح فشرده (CD)، لوح ویدئویی دیجیتال (DVD)، فایل های اینترنتی و فایل های 
علمی،  نوشتاری  محتوای  با   (email) الکترونیکی  های  پست  کردن  چک  همراه،  تلفن 
ادبی، هنری، فرهنگی، گوش دادن به برنامه های مستند رادیو/ فایل های صوتی (بجز 
های  فایل  و  ماهواره  تلویزیون/  مستند  های  برنامه  تماشای  سرگرمی)،  و  تفریحی 
صوتی ـ تصویری (بجز تفریحی و سرگرمی) می توانند به عنوان مولفه های سنجش 

سرانه مطالعه قرار گیرند.»۳
اختالف در تعاریف طبیعتا سبب ایجاد تفاوت های آماری در بیان سرانه مطالعه ایرانیان 
می شود. با این حال گاهی در خواندن آمار سرانه مطالعه باید به این نکته توجه داشت 
که ممکن است این آمار درصدد بیان سرانه مطالعه یکی از موارد قابل مطالعه باشند. 
به عبارتی بنا به آمار نهاد کتابخانه های عمومی در حالی که سرانه مطالعه کتاب های 
مجازی و مکتوب طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ حدود ۱۸ دقیقه بوده است، اما آمار کلی و 

مجموع در همین فاصله حدود ۷۰ دقیقه بوده است.
بازاندیشی در مفهوم مطالعه، نیل به تعریف واحد و قابل اتکا برای تمامی دستگاه های 
در  مطالعه  وضع  بتواند  مطالعه،  سرانه  محاسبه  متولی  نهاد  در  وحدت  ایجاد  و  دولتی 
ایران را دقیق تر از آنچه که اکنون هست، نمایش دهد. شاید یک کلیشه چرایی توسعه 

نیافتگی ایران با مطالعه دقیق سرانه مطالعه شکسته شود.

از دیار یار چه خبر:

کالب فرشتگان 
یک ماهی بود که نیمه تعطیل بودیم بخاطر مسافرت های 
تابستانی بسیاری از اعضاء که یا به ایران رفته بودند و یا 
جهانگردی. البته بقیه که لندن بودیم سه فقره جشن تولد 
گرفتیم و یک بازدید از کیوگاردن لندن که هم زیباست و 

هم شناسنامۀ گل و گیاه و درخت سرتاسر جهان..
بد  حالش  هم  کیوگاردن  توی  که  مدیرمان  جان  سیمین 
خواهر  نسرین  با  پیش؛  هفتۀ  کرد  نگران  را  ما  کلی  و  شد 
می  سرحال  و  قبراق  سبکبالی  پروانۀ  مثل  خوشگلش 
چرخیدند توی سالن و سر از پا نمی شناختند از استقبالی 
چه  بودند  آمده  همه  تقریبًا  و  بودند  کرده  دوستان  که 
یاران قدیم و چه دوستان جدید. و البته عزیزانی که برای 
اولین بار به جمع ما پیوسته بودند مثل سارای نازنین که 

همسایۀ خود من است و افتخار داده بود. 
از ایران برگشته ها هم تقریبًا همه بودند حتی عزیزانی که 

جان  شیرین  از  غیر  بودند،  رسیده  تازه  جمعه  روز  همان 
بود  گفته  که  ببینمیمش  تا  شد  درخشک  به  مان  چشم  که 
هرطور شده یک سر می آید که نتوانست و نشد و نیامد.. 
اند  لیدیز  از  است  اعم  آقا   – باشید  شما  که  آقایی  خالصه 
جنتلمنز – یکی از گرم ترین و پرشورترین جلسات کالب را 
داشتیم که جمعیت از در و دیوار سالن می جوشید و همه 
شیرین و خواستنی و با لبخند و بگو بخند های روح افزا.
کتایون هم باالخره خودش را رساند و گلی خانم هم بود 
نسرین  سیمین و  به  بکنند و  فتق  رتق و  را  کالب  امور  که 
کمک کنند در غیاب شیرین. و مهمتر از همه خانم اعتمادی 
بود  رسانده  را  خودش  بود  رسیده  ایران  از  تازه  که  هم 
سوژۀ  یک  خواستم  ابتدا  من  گردن.  وبال  راست  دست  با 
مردم  ای  که  اش  شکسته  دست  از  کنم  درست  سیاسی 
ببینید دست شکسته را که جمهوری اسالمی باعثش شده 
طبیعی  حادثۀ  هر  از  ما  دیگر  حاال  دانی:  و  افتد  چنانکه   –
هم یک درام سیاسی می سازیم و روزها و شب ها مبارزۀ 
سیاسی می کنیم! – اما خانم اعتمادی سطل آب یخ را خالی 
کرد روی سرم و گفت که بدلیل مشکل کوچکی در دست 

راستش خودش آن را به جراح داده برای رفع و رجوع.

از مردان نگفتم اما خانم ها که تمامی ندارند مثل همیشه 
– البته خدا را شکر که چنین است. زیرا خواست ما مردان 
هم همین است - و درست کپی برابر اصل در کالب ما هم 
ترکیب  مثل  آقایان  به  نسبت  دارند  مطلق  عددی  برتری 
جمعیت جوان داخل ایران. پس از خانم وارتوش هم بگویم 
پوند   ۲۰ و  اتوبوس  توی  بود  گذاشته  جا  را  ای  وسیله  که 
پول تاکسی داده بود در تعقیب ناموفق اتوبوس و حسابی 
و  رقصیدن  اول  جایزۀ  که  نشد  باعث  این  اما  بود.  شکار 

لذت بخشی به جمع را نصیب نبرد مثل همیشه.
بندی  خالی  و  تخته  به  بود  جمع  هم  آقایان  محدود  کلنی 
می  چه  و  بودیم  ایران  که  جوانی  ایام  یاد  و  کرکری  و 
نبودیم  حامل  را  گیری  دندان  خبر  و  شد  چه  و  خواستیم 
و  همیشگی  های  شلوار  کت  با  مان  ثابت  های  قیافه  مثل 
یک  اگر  نداند  که  است  کسی  چه  اما  فرنگی.  های  کراوات 
روز از سال بنام روز زن است بقیۀ ۳۶۴ روز باقی ماندۀ 

سال مخصوص آقاهاست! 

موزیک زنده مان هم اکیپ تازه و حرفه ای تری را تجربه 
کرد این هفته و به آرش و آقا رضای گل هم خیرمقدم می 

گوییم. هرچن دلمان برای جوانان قبلی هم تنگ می شود 
و برای شان آرزوی بهترین کامیابی ها را داریم.

این البته یک رپرتاژ آگهی نیست و فقط گزارشی مختصر 
از  و  پرشین  نامۀ  هفته  دردانۀ  خوانندگان  برای  است 
باشگاه  رسانی  اطالع  به  کمک  بخاطر  نشریه  مسئوالن 
فرشتگان سپاسگزاریم. و بدیهی است که اگر لحن نوشته 
ام بین جدی و طنز نوسان دارد بیشتر برای آشنایی شما 
با صمیمیت حاکم بر خانوادۀ کالب فرشتگان است و جز 
جسارتی  گسترش لبخند دوستی  تعظیم و  تکریم و  قصد 

را متصور نیست.
میان  اگر  یا  سال)   ۵۰ هستید (زیر  جوان  اگر  که  منتظریم 
سال هستید (۵۰ تا ۷۰ سال) و یا حتی فرزانه هستید (۷۰ 
تا ۱۰۰ سال) – معیار تقسیم سنی کالب فرشتگان - بما در 
باشگاه فرشتگان بپیوندید و هم خود لذت ببرید و هم ما 
را محظوظ کنید از وجود زیبایتان. و من هم قول می دهم 
را  تان  غریب  دلهای  بار  و  شما  های  غصه  از  بگویم  قصه 

سبک کنم. 
سیامک مرندی. لندن
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زبان فارسی 
در هجرت

دکتر فریدون وهمن

گروه بزرگی از ایرانیان اینک در نقاط مختلف جهان پراکنده 
اند. برای نخستین بار با این مشکل زبان محل و زبان مادری 
شده  خارج  ایران  از  باال  سنین  در  که  کسانی  هستند.  روبرو 
و  یادگیری  های  سال  گروه  این  ندارند.  مشکلی  چنین  اند. 
تکوین زبان مادری را در ایران گذرانده اند. و اگر ارتباط خود 
برنامهء  با  اگر  و  کنند.  حفظ  فارسی  نوشتجات  و  آثار  با  را 
معینی سطح مطالب خواندنی خود را باال ببرند. مخصوصًا 
آثار ادبی اعم از نظم و نثر را مطالعه نمایند. بهیچوجه دچار 

مشکلی نخواهند شد.
فارسی زبان مادری ما است. زبانی است که آثار ادبی بسیار 

زبانی  پرمایه.  و  لطیف  است  زبانی  شده.  سروده  بدان  زیبا 
است غنی و واال. بنابر این نباید نیازی به استدالل در اهمّیت 

این زبان و لزوم یادگیری آن باشد.

گروه بزرگی از ایرانیان اینک در نقاط مختلف جهان پراکنده 
اند. برای نخستین بار با این مشکل زبان محل و زبان مادری 
شده  خارج  ایران  از  باال  سنین  در  که  کسانی  هستند.  روبرو 
و  یادگیری  های  سال  گروه  این  ندارند.  مشکلی  چنین  اند. 
تکوین زبان مادری را در ایران گذرانده اند. و اگر ارتباط خود 
برنامهء  با  اگر  و  کنند.  حفظ  فارسی  نوشتجات  و  آثار  با  را 
معینی سطح مطالب خواندنی خود را باال ببرند. مخصوصًا 
آثار ادبی اعم از نظم و نثر را مطالعه نمایند. بهیچوجه دچار 

مشکلی نخواهند شد.

مشکل با گروهی است که در سنین پائین خردسالی همراه پدر 
و مادرشان از ایران خارج شده اند و اینک بعد از گذشتن چند 
سال در آستانهء بلوغ و جوانی قرار دارند. به این گروه باید 
اطفالی را که در خارج به دنیا آمده اند افزود. چه از ازدواج 
را  اطفال  اینگونه  مختلط.  های  ازدواج  از  چه  و  ایرانیان  بین 
هستند  آنهائی  دسته  یک  کرد:  تقسیم  دسته  چند  به  توان  می 
آمریکا  ساکن  اگر  مخصوصًا  دانند.  نمی  فارسی  اصوًال  که 
مادر  و  پدر  یا  انگلیسی  زبان  همان  به  اینان  باشند.  کانادا  یا 
صحبت می کنند. دستهء دیگر گروه کوچکی است که فارسی 
خودشان  کوشش  و  مادر  و  پدر  مجاهدت  با  اینان  دانند:  می 
توانسته اند این زبان را هم یاد بگیرند. گروه بزرگتر دیگری 
نیز هست. این گروه شامل کسانی است که فارسی می دانند 
دقیقه  ده  حتی  توانند  نمی  اغلب  که  داده  نشان  تجربه  ولی 
لغات  و  جمالت  دهند.  ادامه  فارسی  به  منحصرًا  را  گفتگوئی 
خود  جدید  کشور  زبان  با  پراکنده  بطور  را  فارسی  افعال  و 
آید.  می  ذهن  به  آسانتر  آنچه  کدام  هر  از  نموده.  مخلوط 
این  بدانند.  خارجی  زبان  سه  یا  دو  اگر  و  نمایند  می  انتخاب 
بکار  برهم  و  درهم  را  ها  زبان  همهء  شده  شدیدتر  اختالط 
می برند. در خانواده هائی که پدر و مادر نیز به همهء زبان 
است.  شدیدتر  حالت  این  هستند  آشنا  داند  می  طفل  که  هائی 
از  یا  و  قصد  و  عمد  به  مادرشان  و  پدر  که  گروهی  سرانجام 
فرزندان  با  فارسی  فقط  دیگر  زبان  ندانستن  و  اجبار  روی 
خود حرف زده اند. اّما کوشش فعالی در یاددادن فارسی به 
آنها ننموده اند. طبعًا دایرهء اطالعات و معلومات آن عّده کم 
است و از حدود گفتگوی معمولی تجاوز نمی کند. از دو گروه 

باال حتی برخی الفباء فارسی را نیز نمی دانند.
فارسی  زبان  مسألهء  در  پرده  بی  و  صریح  گفتگوی  از  هدف 

تنها یک چیز است و آ ن یافتن راه حّلی برای فارسی آموزی 
کشور  از  ایرانی  هزاران  خروج  است.  پیگیر  و  جدی  بطور 
و  غریبه  فرهنگی  با  بیگانه  کشوری  در  سکونت  و  خود 
اجتماعی  مشکالت  طبعًا  آشنا  نا  زبانی  و  نامأنوس  محیطی 
به  توجه  عدم  و  است  داشته  خود  همراه  فراوانی  فرهنگی  و 
تواند  می  اّولیه  تالطم  پر  های  سال  در  فارسی  زبان  مسألهء 
فرزندانشان  که  بوده  آن  مهم  والدین  برای  آید.  بنظر  موّجه 
هر چه زودتر بازبان کشور جدید خود آشنا شده. بتوانند در 
مدرسه معادل کالسی که در ایران می رفته اند وارد شوند و 
دوشادوش شاگردان آن مملکت تحصیل را ادامه داده. نمرات 
وقت  طبعًا  باشد  بیگانه  زبان  به  که  ها  درس  بگیرند.  خوب 
بیشتری می گیرد ضمیر طفل و مراکز یادگیری زبان در مغز 
متوّجه زبان جدید می شود. در مدرسه پنج شش ساعت به آن 
زبان می شنود و حرف می زند با همشاگردیان خود بعد از 
تلویزیون  جلوی  کند  می  مکالمه  زبان  همان  با  درس  ساعات 
همان زبان را می شنود و طبعًا زبان جدید به تمامه جایگزین 
جمله  مختصر  و  پراکنده  بطور  اگر  و  شود  می  فارسی  زبان 
مانند  کلمه  آن  بشنود.  بفارسی  مادر  و  پدر  از  ای  کلمه  یا  ای 
بیرون  حافظه  از  و  میلغزد  روغنی  سطحی  بر  آبی  قطرهء 
زیادی  و  طفل  جدید  وضع  بخاطر  نیز  مادر  و  پدر  افتد.  می 
دروسش اصراری بر این که فارسی را نیز مانند زبان محلی 

بطور جدی بیاموزد ندارند.

نکته  یک  ولی  است.  درست  و  معقول  حّدی  تا  استدالل  این 
نباید فراموش شود. آن قدرت یادگیردی خارق العادهء زبان 
در اطفال و نوباوگان است. از لحاظ علمی ثابت شده. که یک 
طفل می تواند به آسانی و در کمال سهولت سه یا چهار زبان 
را همزمان یاد بگیرد و در همهء آنها پیش برود. به همهء آنها 
ای  برنامه  یا  و  جدی  بطور  که  آن  بشرط  بخواند.  و  بنویسد 

مرتب و پیگیر این کار ادامه یابد.
است.  شناسان  جامعه  تأئید  مورد  نیز  نکته  این  آن  بر  عالوه 
آشنا  خود  مادری  زبان  با  اگر  خارجی  مهاجران  فرزندان  که 
روحی  های  بحران  دچار  بیشتر  نیاموزند  را  آن  و  نباشند 
و  شوند.  می  بودن  فرهنگ  دو  از  ناشی  های  گرفتاری  و 
از  دسته  آن  مثًال  کند  نمی  رشد  کامل  طور  به  آنان  شخصیت 
کودکان ایرانی که زبان فارسی نمی دانند. در منزل خود فار 
احساسات  و  هیجانات  فهمند  نمی  چیزی  اّما  شنوند  می  سی 
والدین را از رسیدن نامه ای از ایران می بینند. نامه را نگاه 
می کنند و از خطوط آن چیزی درک نمی کنند با کلماتی مثل 
ایران و نوروز و سیزده بدر و یا شهرها ئی که نام آنها زیاد 
غیره  و  مازندران  و  تبریز  و  شیراز  قبیل  از  شود  می  برده 

آشنا هستند. اّما ذهن و فکرشان با این امور غریبه است اگر 
میهمان ایرانی داشته باشند از میهمانی و گفتگوها هیچ نمی 
فهمند مگر آن که میهمان فرزندان خود را هم آورده باشد که 
در آن صورت بزرگترها در یک جا فارسی حرف می زنند و 
کوچکترها در اطاق دیگر زبان محلی را. از همه مهمتر.زبان 
نه فقط وسیلهء ارتباط است. بلکه تنها وسیلهء بیان عواطف 
و  عشق  کامل  رابطهء  ایجاد  هاست.  خواسته  و  احساسات  و 
محبت بین پدر و مادر و اطفال الزمه اش آن است که طرفین با 
یک زبان مشترک که با زیر و بم و اصطالحات آن آشنا هستند 
ارتباط برقرار سازند. این ارتباط معنوی و روحی به سختی 
متقابًال  طرف  دو  هر  که  مختلف  زبان  دو  طریق  از  تواند  می 
را  خود  کودک  گردد.  برقرار  دانند.  می  ناقص  بطور  را  آنها 
در خانه و در محیط فرهنگی پدر و مادر بیگانه احساس می 
کند. شکاف بین دو فرهنگ و دو برداشت و دو زبان روز بروز 
بیشتر می شود و طفل که بطور نیم بند یک پا در این فرهنگ 
و پای دیگر را در فرهنگ غالب مملکت جدید خود داشته در 
سنین ر شد و بزرگی از این بی هویتی و بی فرهنگی صدمه 

خواهد خورد.
به همین جهت در برخی از کشورها که خیلی روی این مسائل 
مهاجران  اطفال  به  مادری  زبان  تدریس  اند  نموده  مطالعه 
زبان  کلید  با  است.  دولت  وظائف  از  و  اجباری  پناهندگان  و 
مادری طفل ارتباطی متعادل و هماهنگ با فرهنگ قبلی خود 
برقرار کرده و از آن طریق با دنیای پدر و مادر خود آشنا می 
شود. در عین حال چون زبان کشور جدید خود را نیز آموخته 
است. لذا نیمی از وجودش را بیگانه و خالی و تهی از مفهوم 

احساس نمی کند.

تعبیر  و  بیان  وسیلهء  و  فرهنگی  مظاهر  از  یکی  تنها  زبان 
سایر  شناساندن  برای  باید  را  آن  لذا  است.  فرهنگ  از  بخشی 
آداب  به  را  اطفال  و  گرفت  کار  به  های  جلوه  و  ها  بخش 
و  هنر  و  ها  افسانه  و  ها  داستان  و  ها  جشن  و  زیبا  رسوم  و 
ادبیات و مظاهر دیگر فرهنگ ایرانی آشنا و عالقمند کرد. به 
نحوی که به فارسی دانستن افتخار کنند و بهره بردن از آن 
دل  عمق  از  و  دانند  غنیمت  را  کهن  تمّدنی  های  سرمایه  همه 

راضی و خشنود باشند .
به  بستگی  بیاموزیم.  فارسی  کودکانمان  به  چگونه  اینکه 
بخواهند  که  دارد  وقتی  و  آن  امکانات  و  خانواده  هر  وضع 
صرف این کار شود. آنچه در این زمینه مهم و ضروری است 
و  تشویق  با  همراه  ناپذیر  خستگی  و  قاطع  است  تصمیمی 
ترغیب و ایجاد شوق در کودکان و نوجوانان. همچنین توجه 

به این مطلب که هیچ سنی برای یادگرفتن دیر نیست.
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نگاه فرید زکریا به تحوالت منطقه از ۱۱ سپتامبر تا امروز

چرا آنها پس از ۱۳ سال 
هنوز از ما متنفرند؟

همان  [داعش]  وحشتناک  های  اعدام  ویدئوی  تماشای  از  پس  من 
آمده  پیش  برایم  سپتامبر   ۱۱ واقعه  از  پس  که  داشتم  را  احساسی 
هم  راه  این  در  و  شده  طراحی  خشم  تحریک  برای  بربریت  بود. 
که  کرد  مجبور  را  من   ۲۰۰۱ سپتامبر  حادثه  اما  است.  بوده  موفق 
بپرسم "چرا آنها از ما متنفر هستند؟" تالش کردم در مقاله ای برای 
نیوزویک به این سوال پاسخ دهم. این مقاله را دوباره خواندم تا 
ببینم در چه موردی درست نوشته بودم و اشتباهم کجا بود و اینکه 

در ۱۳ سال گذشته چه چیزی آموخته ام؟
این فقط القاعده نیست. من با اشاره به این موضوع شروع کردم 
شماری  انگشت  تعداد  به  محدود  رفتاری  اسالمی  تروریسم  که 
آن  با  که  دارد  وجود  تری  وسیع  فرهنگ  بلکه  نیست.  نیهیلیست 
چیزهای  نیست.  آن  با  مبارزه  به  راضی  حداقل  یا  است  همدست 

زیادی در این زمینه تغییر کرده اند اما تقریبا کافی نیست.
در  اندونزی  است.  عربی  مشکل  یک  بلکه  نیست  اسالم  مشکل  این 
اوایل دهه ۲۰۰۰ به خاطر رشته ای از حمالت ترورسیتی پس از ۱۱ 
سپتامبر بزرگترین نگرانی ما بود. اما ظرف یک دهه گذشته جهاد 
بزرگترین  اندونزی  در  خوبی  عملکرد  اسالمی  بنیادگرایی  حتی  و 
که  بیاندازید  هند  به  نگاهی  یا  است.  نداشته  دنیا  مسلمان  کشور 
درست در کنار مقر ایمن الظواهری در پاکستان قرار دارد اما تعداد 
ظواهری  هستند.  القاعده  عضو  آن  مسلمان   ۱۶۵ از  اندکی  خیلی 
شک  اما  کرده  آغاز  هند  مسلمانان  جذب  برای  را  ای  مجدانه  تالش 

دارم بتواند موفق شود.
فروپاشی سیاسی اعراب. نقطه ثقل آن مقاله این بود که دلیلی که 
جهان عرب تعصب افراطی و نیروهای جهادی تولید می کند همانا 
پیشرفت  شاهد  دنیا  همه  تقریبا   ۲۰۰۱ سال  تا  است.  سیاسی  رکود 
حتی  و  التین  آمریکای  آسیا،  شرقی،  اروپای  بودند؛  سیاسی  های 
اما  کردند.  برگزار  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  زیادی  تعداد  افریقا 
جهان عرب همچنان مانند یک کویر باقی ماند. اکثر اعراب در سال 

۲۰۰۱ آزادی به مراتب کمتری نسبت به سال ۱۹۵۱ داشتند.
ممنوع  را  آن  نتوانستند  عرب  دیکتاتورهای  که  زندگی  جنبه  تنها 
کنند مذهب بود، بنابراین اسالمی به زبان سیاسی مخالفین تبدیل 
جهان  زده  غرب  سکوالر  های  دیکتاتوری  آنجاییکه  از  بود.  شده 
می  شکست  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  های  زمینه  در  عرب 
[این  حل  راه  "اسالم  که  گفتند  می  مردم  به  بنیادگرایان  خوردند 

مشکالت] است."
دیگر  سویی  از  و  بود  روبرو  دیکتاتوری  با  سویی  از  عرب  جهان 
دید-  می  خود  مقابل  در  را  لیبرال  غیر  عمیقا  مخالف  های  گروه 
خشونت  بود  تر  افراطی  ر ژیم  چه  هر  القاعده.  یا  مبارک  حسنی 
و  تر  عمیق  سرطان  این  یافت.  می  افزایش  مخالف  های  گروه 
مخرب تر از چیزی بود که من فهمیده بودم. با وجود حذف صدام 
حسین در عراق و با وجود بهار عربی این رابطه بین جهادی ها و 

دیکتاتورها شکسته نشده است.
در سوریه هم اوضاع به همین منوال است. مردم باید بین حکومت 
فعلی و داعش یکی را انتخاب کنند و طبیعی است که اکثر سوری 
کنند.بزرگترین  انتخاب  را  اسد  مسیحی-  اقلیت  مثال  –برای  ها 
آمیز  مسالمت  جنبش  یک  که  است  افتاده  اتفاق  مصر  در  عقبگرد 
دست  از  را  خود  فرصت  تندروی  با  ولی  رسید  قدرت  به  اسالمگر 
طریق  از  المسلمین  اخوان  شکست  به  اعتقادی  که  ارتش  اما  داد. 
خود  و  کرد  برکنار  را  آنها  زور  به  توسل  با  نداشت  رای  صندوق 
به  مبارک  زمان  به  نسبت  مصر  گرفت.  دست  در  را  قدرت  مجددا 
المسلمین  اخوان  است.  شده  تبدیل  تری  پلیسی  شدت  به  کشور 
شده  کشته  یا  آن  اعضای  از  بسیاری  و  است  شده  الفعالیت  ممنوع 
آورده  روی  زیرزمینی  های  فعالیت  به  هم  مابقی  و  زندانی  یا  اند 
اند. امیدوارم ۱۰ سال دیگر در حال بحث درباره دالیل ظهور داعش 

در مصر نباشیم.
شکنندگی  دادم؟  دست  از  قبل  سال   ۱۳ مقاله  آن  در  را  چیزی  چه 
ها  دیکتاتوری  این  اگر  که  بودم  نشده  متوجه  من  کشورها.  این 
بلغرند دولت فرو می پاشد و اینکه تحت حکومت این دولت ها نه 
از  هم  خبری  حقیقت  در  بلکه  ندارد  وجود  مدنی  جامعه  هیچ  تنها 
یک ملت واقعی نخواهد بود. زمانی که هرج و مرج ها در سرتاسر 
یا  –عراقی  خود  ملی  هویت  دنبال  به  مردم  شد  فراگیر  خاورمیانه 
شیعه،  بودند:  تر  قدیمی  هویتی  دنبال  به  بلکه  نبودند  سوری- 

سنی، کرد و عرب.
باید به استاد خودم ساموئل هانتینگتون توجه بیشتری می کردم 
که زمانی برایم توضیح می داد که امریکایی ها هرگز نفهمیده اند 
که در جهان در حال توسعه مسئله مهم نوع حکومت – کمونیست، 
کیفیت  بلکه  نیست  دیکتاتوری-  و  دموکراتیک  داری،  سرمایه 
حکومت اهمیت دارد. آن چیزی که ما این روزها از لیبی گرفته تا 

سوریه و عراق در حال تماشای آن هستیم فقدان حکومت است.

منبع: واشنگتن پست / ترجمه : محد رضا عسگری

ایران و جهان
دیپلماسی ورزش، راهی برای تنش زدایی از رابطه ایران - امریکا

مذاکرات هسته ای 
تنها کانال نیست

 
بخشیدن  پایان  جهت  در  امریکا  و  ایران  های  دیپلمات  که  حالی  در   
به دهه ها تنش هسته ای ایران در حال فعالیت هستند، تبادل های 
برای  را  فردی  به  منحصر  فرصت  متحده  ایاالت  و  ایران  بین  ورزشی 
برطرف کردن کلیشه ها و پیش داوری ها و بهبود روابط میان مردم 
تسریع  تواند  می  اتفاق  این  است.  کرده  ایجاد  ایران  و  متحده  ایاالت 

کننده روند نهایی عادی سازی روابط با ایران باشد.

ورزش زبانی جهانی است که مردم می توانند از طریق ان رسانه ای برای بیان تمایالت 

ورزش  مخالف  کسی  هیچ  کنند.  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  ترتیب  بدین  و  کنند  پیدا  خود 
نیست؛ ورزشکاران بدون توجه به ملیت و مذهبشان در سرتاسر دنیا مورد احترام هستند. 
به عالوه مبادالت ورزشی مدیران، مربیان، کادر پزشکی، تمرین دهندگان، ورزشکاران و 
دیپلمات ها را دور هم جمع می کند. همه آنها باید برای بهترین ارائه از سوی تیم خود با 
هم همکاری کنند. ورزش تالشی دست جمعی است که همکاری، رقابت و حتی دوستی به 
ارمغان می آورد. تبادالت ورزشی موانع را می شکند و اشتراکات و منافع جمعی را ترویج 

می کند و حس "شما متفاوت هستید" یا "ما متفاوت هستیم" را از بین می برد.
ممکن است که جنگ سردی میان ایران و امریکا در جریان باشد اما ایرانی ها و امریکایی 
ها هر دو وابستگی زیادی به ورزش دارند و به نظر می رسد تحت تاثیر جریانات سیاسی 
دو  هر  از  هایی  تیم  متحده  ایاالت  و  ایران  میان  تنش  اوج  زمان  در  حتی  اند.  قرارنگرفته 

کشور با هم همکاری داشتند.
به عنوان مثال فدراسیون های کشتی ایران و ایاالت متحده از سال ۱۹۹۸ در چندین دوره 
چندین   ۲۰۰۸ سال  در  ایران  بسکتبال  ملی  تیم  اند.  کرده  شرکت  همدیگر  خاک  در  رقابت 
مارس  در  ایران  کرد.  برگزار  سیتی  لیک  سالت  در   NBA بازیکنان  با  را  تمرینی  جلسه 
۲۰۱۴ در مسابقات جام جهانی کشتی در لوس آنجلس شرکت کرد. در تمام این دیدارها، 
ورزشکاران امریکایی از سوی ستارگان ایرانی مورد استقبال قرار گرفته اند و به گرمی 
گرمی  به  بود  کرده  سفر  متحده  ایاالت  به  که  ایرانی  های  تیم  همچنین  شد؛  رفتار  آنها  با 
قرار  استقبال  مورد  امریکا  مقیم  ایرانی-امریکایی  بزرگ  جامعه  و  ها  امریکایی  سوی  از 

گرفته اند.
فدراسیون  از  متحده  ایاالت  والیبال  فدراسیون  دعوت  همکاری  این  برای  مثال  بهترین 
سن  آناهیم،  آنجلس،  لس  در  دوستانه  مسابقات  سری  یک  در  شرکت  جهت  ایران  والیبال 
دیگو و ایرواین در آگوست سال ۲۰۱۴ بود. سازماندهی ۴ بازی در ۴ شهر مختلف نیازمند 

منابع، صرف زمان، هماهنگی و ارتباطات با چندین مجموعه و سازمان از جمله وزارت 
این  بود.  ایران  تیم  از  میزبانی  برای  لجستیکی  تجهیزات  و  ویزا  تسهیالت  برای  خارجه 

دیپلماسی والیبال چندین مانع بزرگ میان ایران و ایاالت متحده را شکست.
این اولین سفر تیم والیبال ایران به ایاالت متحده از زمان انقالب ایران بوده است و مهم تر 
این که این بازی در لس آنجلس برگزار شد جایی که بیشترین تعداد سازمان ها و رسانه 
های ایرانی ضد نظام ایران در آن واقع شده است. دولت ایران در آگوست ۱۹۸۴ به دلیل 
 ۲۰۱۴ آگوست  در  اما  کرد.  بایکوت  را  تابستانی  المپیک  های  بازی  منفی  تبلیغات  از  ترس 
دولت ایران به درستی در محاسبات خود به این نتیجه رسید که منفعت این رخداد بیش از 
خطرات ان است و بنابراین اجازه داد که تیم والیبال این کشور به لس آنجلس سفر کند. 
بخش فارسی صدای امریکا برای اولین بار در تاریخ خود تمام بازی ها را به صورت زنده 
به سوی ایران مخابره کرد. در یک پیشرفت بی سابقه دیگر شورای شهر لس آنجلس لوح 

دوستی را به هر دو تیم ایران و امریکا اهدا کرد.

داده  مثبت  رای  ایران  شدیدتر  های  تحریم  به   ۲۰۱۳ فوریه  در  که  است  شورایی  همان  این 
بود. تیم ملی والیبال ایاالت متحده در سال ۲۰۱۵ دو دیدار از بازی ها جهانی را در تهران 
برگزار خواهد کرد و تیم ایران نیز در مقابل باید برای انجام دو بازی به امریکا سفر کند.

با  ما  است.  داشته  امریکا  و  ایران  روابط  بر  مثبتی  تاثیر  وضوح  به  ورزش  نرم  قدرت 
روابط  همچنین  و  بسازیم  ایران  مردم  با  مستحکمی  های  پل  توانیم  می  ورزشی  تبادالت 
بین مردم دو کشور را تحکیم کنیم. بسیاری از امریکایی هایی که برای اولین بار به ایران 

سفر می کنند از میزان عالقه مردم ایران به آنها و ابراز احساسات مثبت مردم به خودشان 
متعجب شده اند.

با این حال بیشتر امریکایی در ایاالت متحده تصویری منفی از ایران دارند و نمی توانند 
درباره  را  ها  امریکایی  باید  ما  دهد.  می  رخ  ایران  در  مثبتی  اتفاق  هیچ  که  کنند  تصور 
تغییرات مثبتی که در داخل ایران رخ داده است به خصوص جامعه مدنی پر جنب و جوش 

ایران مطلع کنیم.
این  تغییر  به  تواند  می  متحده  ایاالت  خاک  در  بیشتر  ورزشی  رخدادهای  سازماندهی 
 ۲۴ زیر  ایران  جمعیت  درصد   ۶۰ از  بیش  آنجاییکه  از  کند.  کمک  کننده  گمراه  برداشت 
را  جوانان  های  تیم  و  باشگاه  مبادالت  باید  کشور  این  با  ورزشی  تبادالت  دارند  سن  سال 
در برگیرد. همانطور که سفر تیم های امریکایی به ایران تنها راه تماس امریکایی ها با 
ایرانیان داخل ایران است، سفر تیم های ایرانی به خاک ایاالت متحده نیز راه اصلی تماس 

با ایران برای جامعه بزرگ ایرانی- امریکایی مقیم ایاالت متحده است.
حتی اگر قدرت های جهانی توافق هسته ای با ایران را امضا کنند بازسازی ۳۵ سال جنگ 
سرد کار آسانی نخواهد بود. اگرچه تبادالت ورزشی  به تنهایی نمی تواند همه مشکالت با 
ایران را حل کند اما با دیپلماسی ورزشی می توانیم پایه های یک رابطه پایدار میان ایران 

و ایاالت متحده را پی ریزی کنیم. همانطور که نلسون ماندال می گوید:
"ورزش این قدرت را دارد که دنیا را تغییر دهد. ورزش قدرت الهام بخشی دارد. این توان 
را دارد که مردم را طوری متحد کند که کمتری چیزی یا کسی توانایی انجام آن را دارد. 
ورزش با جوانان به زبانی صحبت می کند که آن را می فهمند. ورزش می تواند در جایی 

که زمانی تنها نا امیدی وجود داشته است امید ایجاد کند."

منبع: هافینگتون پست 
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 نحوه پیدایش داعش؛

 از جماعت 
تا خالفـــت 
به  عراق"  در  جهاد  و  توحید  به"جماعت  موسوم  گروه 
سرکردگی"ابومصعب زرقاوی" در ابتدا مدعی بود که در حال 
مقاومت در برابر اشغالگران آمریکایی و همکاری با عراقی ها 
است؛ درحالی که به صورت همزمان درحال تکفیر مردم این 

کشور و دعوت به قتل و سربریدن و ترور مردم عراق بود.
به گزارش العالم، این گروه در آغاز نامی نداشت، تا اینکه"ابو 
نامی  گروه  این  بر  که  داد  پیشنهاد  زرقاوی  به  الشامی"  انس 
نهاده شود تا بعثی ها عملیات آنان را به نام خود ثبت نکنند.
در سال ۲۰۰۴ ابومصعب زرقاوی با"اسامه بن الدن" سرکرده 
به"تنظیم  گروهش  نام  و  کرد  بیعت  القاعده  تشکیالت  سابق 
گروه  این  یافت.  تغییر  الرافدین"  بالد  فی  الجهاد  قاعده 

بریدن  و  اعدامها  از  اینترنت  در  فیلمی  انتشار  با  تروریستی 
تروریستی  گروه   ۷ با  سپس  گروه  شد.این  مشهور  سرها، 
تحت  را  جدیدی  تشکیالت  و  کرد  ائتالف  عراق  در  دیگر 
عنوان"مجلس شورای مجاهدین در عراق" به وجود آورد.این 
رشید  و"عبدالله  شد  تأسیس   ۲۰۰۶ ژانویه   ۱۵ در  جدید  گروه 
از  پس  صورتیکه  به  گرفت  برعهده  را  آن  ریاست  بغدادی" 
منتشر  جدید  گروه  همین  عنوان  با  فیلمها  و  بیانیه ها  همه  آن 

می شد. این ۷ گروه تروریستی عبارتند است:
- جیش الطائفه المنصوره

- سرایا أْنصار الّتوحید
- سرایا الجهاد اإلسالمی

- سرایا الغرباء
- کتائب األهوال

- جیش أهل السنه والجماعه
اشغالگران  با  جنگ  اداره  هدفشان  که  بودند  مدعی  آنها 
از  پس  و   ۲۰۰۶ ژوئن  در  است.  مرتد  مزدوران  و  آمریکایی 
در  آمریکایی  اشغالگر  نیروهای  دست  به  زرقاوی  هالکت 
عراق، این گروه"ابو حمزه المهاجر" را به عنوان رئیس بعدی 
اکتبر  نیمه های  در  یعنی  بعد  ماه  یک  اما  کرد.  معرفی  خود 
که"مجلس  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  المهاجر"  ۲۰۰۶"ابوحمزه 
عنوان"دولت  تحت  دیگری  گروه  و  منحل  مجاهدین"  شورای 
شد.  تشکیل  بغدادی"  عمر  ریاست"ابو  به  عراق"  اسالمی 
بدین  گرفت.  برعهده  را  وی  معاونت  نیز  المهاجر  ابوحمزه 
پایه  همین جا  در  داعش  تروریستی  گروه  تشکیل  ترتیب 
و  بغدادی   ۲۰۱۰ آوریل  در  آمریکایی  نیروهای  شد.  گذاری 
دلیل"ابوبکر  همین  به  رساندند.  قتل  به  را  المهاجر  معاونش 
بغدادی" به عنوان رئیس جایگزین معرفی شد. این گروه در 
 ۳۴ صورتیکه  به  شد  ضعیف  شدت  به   ۲۰۱۰ تا   ۲۰۰۶ سالهای 
و  رسیده  هالکت  به  تروریستی  گروه  این  ارشد  سران  از  تن 
توافقنامه  طبق  آمریکا  مهلت  پایان  از  پس  شدند.  دستگیر  یا 

این کشور با بغداد و خروج اشغالگران از عراق در سال ۲۰۱۱، 
در  و بمبگذاری ها  وحشیانه  به حمالت  تروریستی  گروه  این 
نفر  هزاران  و  بخشید،  شدت  بغداد  ویژه  به  مختلف  مناطق 
درحالیکه  رساند.  قتل  به  را  عراق  مردم  مختلف  اقشار  از 
زندانی  عراق  در  اشغالگران  حضور  زمان  تا  بغدادی  ابوبکر 
مرده  یا  زنده  برای  دالر  میلیون   ۱۰ آمریکا  بود،  آمریکایی ها 
در  بغدادی  ابوبکر   ۲۰۱۳ آوریل  در  کرد.  تعیین  جایزه  وی 
موسوم  تروریستی  گروه  که  کرد  اعالم  صوتی  فایل  یک 
وی  است.  عراق"  اسالمی  امتداد"دولت  النصره"  به"جبهه 
نام  پس  این  از  که  کرد  تأکید  گروه،  دو  این  ادغام  با  همچنین 
که  گروهی  است.  شام"  و  عراق  در  اسالمی  گروه"دولت  این 
از  پس  روز  یک  اما  شد.  معروف  نام"داعش"  با  مدتی  از  پس 
آن گروه النصره مخالفت خود را با این موضوع اعالم کرد. 
دو  این  ادغام  با  بیانیه ای  در  نیز  القاعده  تشکیالت  سرکرده 

گروه مخالفت کرد.

ابوبکر بغدادی با وجود مخالفتهای جبهه النصره و القاعده 
سوریه  به  را  خود  فعالیتهای  داعش،  تشکیل  اعالم  از  پس 
راه  این  در  و  کرد  اشغال  را  دیرالزور  و  رقه  و  داد،  گسترش 
ادغام  این  مخالف  که  تروریستی  گروه های  دیگر  با  شدت  به 
بودند، درگیر شد. در ژانویه ۲۰۱۴ عناصر داعش به شهرهای 
اشغال کردند.  را  شهر  این دو  کرده و  نفوذ  فلوجه و رمادی 
شدت  را  االنبار  استان  در  خشونتها  و  انفجارها  امر  این 

شهر  روز  چند  طی  توانستند  عراقی  نیروهای  البته  بخشید. 
همچنان  فلوجه  ولی  آورند،  در  خود  کنترل  تحت  را  رمادی 
ژوئیه  دهم  در  داعش  عناصر  است.  تروریستها  اشغال  تحت 
به  وابسته  عناصر  همکاری  با  و  ناگهانی  حمله ای  در   ۲۰۱۴
رژیم سرنگون شده بعث، توانستند شهر موصل مرکز استان 
به  عراق  بزرگ  شهر  دومین  موصل  کنند.  اشغال  را  نینوا 
محدوده  سپس  تروریستی  گروه  این  عناصر  می آید.  شمار 
تا  دادند،  گسترش  الدین  صالح  استان  به  را  خود  عملیات 
آورند.  در  خود  کنترل  تحت  نیز  را  کشور  این  نفت  چاه های 
گسترده ای  مناطق  تصرف  از  پس  داعش  تروریستی  گروه 
سرکرده  بغدادی  ابوبکر  اسالمی"،  اعالم"خالفت  با  عراق،  از 
نیز  را  خود  نام  و  کرد  معرفی  عنوان"خلیفه"  به  را  گروه  این 
تروریستی  گروه  ترتیب،  بدین  داد.  تغییر  اسالمی"  به"دولت 
کنترل  تحت  را  سوریه  و  عراق  مرزی  مناطق  برخی  داعش 
در  کوتاهی  مدت  از  پس  داعش  تروریستهای  آورد.  در  خود 
استان نینوا مسیحیان را از این استان بیرون کردند. سرکرده 
پرچم  زیر  شدن  مسلمان  بین  که  کرد  تأکید  آنان  به  داعش 
با  شهر  این  از  خروج  جزیه،  پرداخت  تروریستی،  گروه  این 
دستان خالی، و یا مرگ، یکی را انتخاب کنند. در جریان حمله 
هزاران  نیز  ایزدی ها  سکونت  محل  و  سنجار  به  تروریستها 
نفر از این طایفه در کوه ها آواره شدند. شمار قابل توجهی 
از آنان نیز در حمالت تروریستهای داعش به قتل رسیدند، و 
زنان آنان نیز به اسارت گرفته شدند. گروه تروریستی داعش 
برخی  سوی  از  را  خود  سالح  و  هزینه ها  این  از  پیش  تا  که 
طرفهای منطقه ای و فرامنطقه ای به ویژه عربستان، قطر و 
داشتن  اختیار  در  با  اکنون  می کرد،  تأمین  غربی  کشور  چند 
منابع نفتی در حال فروش نفت عراق و سوریه به ارزانترین 

قیمت از طریق ترکیه است. 

موسسه حقوقی دادآفرینان
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

پروند ه های خانوادگی ( مهریه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتی و  ملکی و مالیاتی

پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره

انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :
شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 

 تلفن: ۰۲۰۷۱۹۳۵۵۹۲  
ایران:  ۰۰۹۸۹۱۲۲۳۳۴۰۷۵ 

 نشریه فارین پالسی مطرح کرد؛

 افشای محتویات لپ تاپ 
کشف شده از داعش 

نازی  حزب  اعضای  از  یکی  سخنان  به  مربوط  فایل های 
ریسین،  سمی  ماده  استخراج  چگونگی  درباره  امریکا 
شهرهای  در  القاعده  تروریستی  حمالت  فیلم های 
سخنرانی  از  ویدئویی  فیلم های  و  امریکایی  و  اروپایی 
کشف  فایل های  جمله  از  همگی  القاعده  ایدئولوگ های 
شده از لپ تاپ بدست آمده از یکی از اعضای گروه داعش 

هستند.

نشریه فارین پالسی با اشاره به جزئیات لپ تاپ کشف شده 
می نویسد:در  داعش  اعضای  از  یکی  از  سوریه  داخل  در 
سوریه  در  داعش  اعضای  از  یکی  از  که  مدل"دل"  تاپ  لپ 
شده  استفاده  اسلحه های  جزئیات  تنها  نه  آمده  دست  به 
نشان  که  دارند  وجود  دیگر  فایل  هزاران  داعش  توسط 
می دهند اعضای داعش چگونه از هر طریق ممکنی برای 
س"  به"محمد.  متعلق  تاپ  لپ  می کنند.  تالش  ویرانگری 
رشته  دانشجوی  که  بوده  داعش  تونسی  اعضای  از  یکی 
شیمی و فیزیک بوده است.او در لپ تاپ خود فایل هایی از 
سخنرانی های رهبران تندروی عرب و اعضای حزب نازی 
بدست  فایل های  از  یکی  در  است.  کرده  ذخیره  را  امریکا 
آمده از این لپ تاپ"کورت ساکسون" یکی از اعضای حزب 
نازی امریکا در حال سخنرانی است و چگونگی استخراج 

ماده سمی"ریسین" را از دانه کرچک توضیح می دهد.

این  در  که  است  مخربی  فایل های  از  یکی  تنها  فایل  این   
ادامه  در  پالسی"  است.نشریه"فارین  شده  یافت  تاپ  لپ 
به جزئیات دیگری از لپ تاپ بدست آمده از عضو داعش 

اشاره کرده و می افزاید:در لپ تاپ"محمد" هم چنین ۱۴۶ 
گیگا بایت اطالعات و ۳۵٫۳۴۷ فایل وجود دارد که همگی 
در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میالدی ذخیر شده اند. 
اند.تنها  شده  باز  عبور  رمز  به  نیاز  بدون  فایل ها  تمامی 
عنوان"سی  تحت  که  داشتند  عبور  رمز  به  نیاز  فایل  شش 
دی شیخ اسامه" ذخیره شده بودند. اغلب فایل های ذخیره 
شده از اینترنت توسط شخص محمد دانلود شده بودند. 
در این لپ تاپ هم چنین فایل هایی نیز مرتبط با امتحانات 
از  عکس های  و  تونس  در  او  دانشگاهی  دروس  و  شیمی 
و  ازدواج  مراسم  برگزاری  زمان  در  اش  خانواده  اعضای 
عکسی ناشناس از یک زن نیز وجود داشت."فارین پالسی" 
در ادامه به جزئیات بیش تری از فایل های مورد استفاده 
و  کرده  اشاره  تاپ  لپ  این  در  منفجره  مواد  ساخت  برای 
تاپ  لپ  در  نام"انفجار"  با  می افزاید:فولدری  باره  این  در 
شامل  آن  همگی  است.  سند   ۲۰۶ شامل  که  دارد  وجود 
مقاالت و گزارش های تجاری هستند که چگونه دسترسی 
ساخت  برای  استفاده  مورد  شیمیایی  مواد  و  فناوری  به 

بمب را در خود داشته است. 

از  استفاده  چگونگی  به  نیز  فایل ها  این  از  یکی  در 
بود.در  شده  اشاره  انفجار  برای  انتحاری  خودروهای 
القاعده"  عنوان"هواپیماهای  تحت  فایلی  دیگری  بخش 
روی  انفجارهای  از  ویدئوهایی  آن ها  در  که  داشت  وجود 
سپتامبر  یازدهم  حادثه  و  لندن  در   ۲۰۰۵ جوالی  در  داده 
دست  به  اطالعاتی  نیز  بخش  آخرین  در  می شود.  دیده 
ایدئولوگ های  سخنان  به  می دهد"محمد"  نشان  که  مده 
القاعده و سایر جریان های افراطی توجه کرده است. در 
رهبر  الظواهری"  از"ایمن  سخنرانی هایی  نظر  مورد  فایل 
النفیسی"  و"عبدالله  مصری  متفکر  قطب"  القاعده،"سید 
متفکر کویتی که در سخنرانی هایش در شبکه تلویزیونی 
الجزیره حمله به امریکا و اروپا را تشویق می کرد به چشم 

می خورد.



  جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۲هفته نامه پرشین۸

اقتصاد
برنامه کمک خرید مسکن چیست؟

به دنبال افزایش شدید قیمت مسکن در سال های اخیر در انگلیس و کاهش توان خرید 
کرد.  اعالم  مسکن  خرید  کمک  نام  به  برنامه ای  گذشته  سال  دولت  بازار،  این  در  مردم 
هدف اصلی این برنامه آن طور که دولت انگلیس اعالم کرده، کمک به خانه دار شدن آن 
را  قسط  پرداخت  توان  اما  ندارند  مسکن  خرید  برای  زیادی  اولیه  پول  که  است  افرادی 
کارمندان  مسکن  هزینه  کمک  برنامه،  این  اجرای  از  قبل  دولت  منظور  این  برای  دارند. 
و کارگران را اندکی افزایش داد و دستمزدها را هم کمی باال برد. بعد این برنامه را به 
اجرا گذاشت. این برنامه از اکتبر سال ۲۰۱۳ رسما برای استفاده شهروندان انگلیسی به 
اجرا گذاشته  شد. این برنامه دارای سه بخش اصلی است: وام مشارکتی خرید مسکن، 
تضمین وام خرید مسکن و گزینه های ویژه.  نکته مهم اینکه این برنامه شامل خانه هایی 
با حداکثر قیمت ۶۰۰ هزار پوند می شود. خانه هایی که برنامه کمک خرید مسکن شامل 
آنها می شود، در هر بخش باید شرایط جداگانه  ای داشته  باشد که در ادامه به آنها اشاره 

می کنیم. 

۱-وام مشارکتی خرید مسکن:   دولت تا ۲۰ درصد از قیمت خرید مسکن را وام می دهد، 
خریدار باید ۵ درصد از قیمت مسکن را سپرده گذاری کند و ۷۵ درصد باقیمانده، وامی 
است که از بانک دریافت می کند. خریدار از مالیات و هزینه های اضافی وام ۲۰ درصدی 
مثال  ترتیب  این  به  است.  معاف  خانه،  مالکیت  اول  سال   ۵ در  می دهد،  او  به  دولت  که 

باید  خریدار  که  می شود  قیمت  تقسیم  صورت  این  به  پوند،  هزار   ۲۰۰ قیمت  با  خانه ای 
آن  پوند  هزار   ۱۵۰ و  می دهد  وام  پوند  هزار   ۴۰ دولت  کند،  سپرده گذاری  پوند  هزار   ۱۰
خریده  شیوه  این  به  که  را  خانه ای  بعد  مدتی  بخواهد  خریدار  اگر  است.  بانک  وام  هم 
پوند  هزار   ۲۱۰ خریده،  پوند  هزار   ۲۰۰ که  خانه ای  این  فروش  قیمت  مثال  اگر  بفروشد، 
شده باشد، ۱۶۸ هزار پوند به دست می آورد (۸۰ درصدی که شامل سپرده گذاری و وام 
دریافتی اش می شود) و باید ۴۲ هزار پوند به دولت بدهد (۲۰ درصدی که از دولت وام 
گرفته). بازپرداخت اقساط وام گرفته شده، بعد از فروش آن، طبیعتا به عهده خریدار 

است. می تواند آن را یکجا بازپرداخت کند یا به صورت اقساط مشخص شده بپردازد. 

خانه  خرید  دیگر  شیوه های  با  زیادی  تفاوت  شیوه،  این  مسکن:    خرید  وام  ۲-تضمین 
از طریق وام ندارد. تنها تفاوت این است که در این شیوه، دولت انگلیس به وام دهنده 
به  مسکن  خرید  وام  دادن  هنگام  وام دهنده  یعنی  می دهد.  را  وامش  خرید  تضمین 
با  و  ترتیب  این  به  است.  برخوردار  خریدار  تضمین  جای  به  دولت  تضمین  از  خریدار، 
خیالی  با  می توانند  می کنند،  شرکت  طرح  این  در  که  وام دهندگانی  دولتی،  تضمین  این 
خانه  قیمت  درصد   ۹۵ تا   ۸۰ گاه  که  بدهند  مسکن  خریداران  به  کالن  وام های  آسوده تر 
آن  دولت  اما  است  اقساط  بازپرداخت  مسوول  کامل  به طور  خریدار  می شود.  شامل  را 
را تضمین می کند. با این شیوه، خریدار با داشتن ۵ درصد قیمت یک خانه، می تواند با 
دریافت وام، صاحب کل خانه بشود. مثال اگر قیمت خانه ای ۲۰۰ هزار پوند باشد، خریدار 
۱۰ هزار پوند سپرده گذاری می  کند و ۱۹۰ هزار پوند برای خرید خانه وام می گیرد که این 
وام با تضمین دولت است. گاه دولت بخشی از وام را تضمین می کند که این سهم مثال 

بین ۳۰ تا ۴۰ درصد وام را شامل می شود. 

۳-گزینه های ویژه:  در این بخش سه گزینه برای کمک به خریداران مسکن وجود دارد. 
الف: مالکیت مشترک (یعنی بخشی اجاره و بخشی تملک) که این شامل حال سالمندان 
درصد   ۷۵ تا   ۲۵ بین  مثال  خانه  از  سهمی  شما  شیوه،  این  در  می شود.  معلول  افراد  و 
ارزش خانه را خریداری می کنید و برای آن سهم باقیمانده از ارزش خانه که خریداری 

داشته  مالی  توانایی  و  بتوانید  که  گاه  هر  زمان،  طول  در  می پردازید.  اجاره  نکرده اید، 
 باشید، می توانید سهم بیشتری از ارزش خانه را هم خریداری کنید و همین طور به سهم 
خریداری شده خود اضافه کنید. البته کسانی که به این شیوه می توانند صاحب مسکن 
شوند باید شرایط زیر را داشته  باشند:درآمد ساالنه ۶۰ هزار پوند یا کمتر، خانه اولی 

(اولین بارشان است که خانه می خرند)، معلول یا سالمند. 
اجاره نشین  سال   ۵ دست کم  که  می شود  کسانی  شامل  گزینه  این  خرید:  تقدم  حق  ب: 
بوده و از مسکن های اجاره ای شوراهای شهری استفاده کرده اند. این افراد حق تقدم 

خرید مسکن با تخفیف ویژه را دارند. 
حداکثر  قیمت  با  نوساز  خانه های  خرید  برای  فقط  گزینه  این  نوساز:  خانه  خرید  ج: 
بقیه  می تواند  درصدی   ۵ سپرده گذاری  با  خریدار  گزینه،  این  در  است.  پوند  هزار   ۵۰۰
قیمت خانه را وام با بهره اندک بگیرد. خانه ای که به این شیوه خریداری می شود باید 
عالوه بر نوساز بودن، خانه اول شما باشد و باید حتما در آن زندگی کنید نه اینکه آن را 
اجاره بدهید. خریدار باید به تنهایی این خانه را بخرد نه به صورت مشارکتی. خانه باید 
توسط شرکتی ساخته شده باشد که بخشی از پروژه کمک به خرید مسکن دولت انگلیس 
باشد. برای خرید خانه به این شیوه، محدودیت و شرایطی از نظر سطح درآمد وجود 

ندارد. اما نمی توانید برای خرید خانه به این شیوه، از وام نوع دیگری استفاده کنید.

منتقدان طرح کمک خرید مسکن چه می گویند؟
دولت انگلیس می گوید، برنامه کمک خرید مسکن به خانه دار شدن شهروندان 
هم  مسکن  حباب  نسبی  کردن  فروکش  و  قیمت ها  تب  کاهش  در  و  کرده  کمک 
موثر بوده  است، اما منتقدان این طرح حرف های خود را دارند. آنها می گویند، 

مانند  بزرگ  شهرهای  در  مسکن  قیمت  حباب  کاهش  به  تنها  نه  برنامه  این 
لندن کمک نکرده، بلکه به این حباب دامن هم زده  است. آنها می گویند به ویژه 
تضمین وام توسط دولت، باعث دامن زدن به حباب قیمت ها در بازار شده  است. 
از سوی دیگر منتقدان می گویند، این طرح شرایط سختی دارد و همه نیازمندان 

نمی توانند از آن بهره مند شوند.
دقیق  بررسی  بدون  درصدی   ۹۰ وام  دادن  می گویند،  منتقدان  از  دیگری  گروه 
وضعیتی  است  ممکن  اقساط،  بازپرداخت  برای  افراد  توانایی  موشکافانه  و 
شبیه بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا به وجود آورد. در آمریکا در دولت جورج 
مسکن  خریداران  به  کالنی  وام های  مالی  موسسات  و  بانک ها  پسر،  بوش 
پرداخت می کردند. عدم توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت این وام ها باعث 
ورشکستگی دو موسسه بزرگ و معروف آمریکایی به نام های «فردی مک»  و 
به  کالن  مسکن  وام های  که  مالی  موسسه  دو  این  ورشکستگی  شد.  ما»  «فنی 
و  موسسات  دیگر  که  بود  بحرانی  دومینوی  آغاز  می دادند،  مسکن  خریداران 
بانک های آمریکا، اروپا و سراسر جهان را دربرگرفت. حاال منتقدان طرح کمک 
خرید مسکن دولت انگلیس هم نگران بخش اصلی این طرح یعنی وام های ۹۰ 

درصدی هستند.
خانه دار شدن  به  تنها  طرح  این  می گویند،  طرح  این  منتقدان  از  دیگری  گروه 
افراد ثروتمند کمک می کند چون کسانی می توانند از طریق این طرح خانه دار 
سالیانه  درآمد  یعنی  باشند  داشته   سنگین  اقساط  پرداخت  توانایی  که  شوند 
خوبی دارند. حزب کارگر که اکنون حزب اصلی مخالف دولت است، از منتقدان 
شده  طرح  این  صرف  که  بودجه ای  می گویند،  کارگر  حزب  است.  طرح  این 
باید صرف ساخت خانه های ارزان یا مسکن اجتماعی شود، اما وزارت دارایی 
انگلیس در پاسخ به این انتقاد مخالفان گفته  است که هدف این طرح، تشویق 
قیمت  شیوه  این  به  تا  است  بازار  اشباع  به  مسکن  فروشندگان  و  انبوه سازان 

مسکن ارزان شود و قدرت خرید مردم در این بازار باال برود. 
شیوه  به  را  طرح  این  اسکاتلند،  و  ولز  مانند  بریتانیا  دیگر  بخش های   
با  خانه ای  شامل  طرح  این  اسکاتلند،  در  مثال  و  می کنند  اجرا  محتاطانه تری 
 ۳۰۰ قیمت  حداکثر  با  خانه هایی  شامل  ولز  در  یا  پوند  هزار   ۴۰۰ قیمت  حداکثر 

 ۶۰۰ قیمت  حداکثر  تا  خانه هایی  طرح  این  انگلیس  در  اما  می شود،  پوند  هزار 
هزار پوند را شامل می شود. با وجود این انتقادها، وزیر دارایی انگلیس گفته  
است این طرح تا سال ۲۰۲۰ ادامه می یابد. پیشتر قرار بود این طرح فقط تا سال 

۲۰۱۶ اجرا شود. 
بانک ها و موسسات مالی انگلیس از این طرح استقبال کرده اند. بانک لویدز و 
همچنین بانک آر بی اس در کنار بانک های اچ اس بی سی، وولویچ و الدرمور 
دارند،  مشارکت  این طرح  در  اکنون  انگلیس هستند،  بانک های  مهم ترین  از  که 
برای  اس  بی  آر  بانک  مثال  است.  متفاوت  اندکی  بانک ها  این  وام  بهره  نرخ  اما 
سپرده گذاری ۵ درصدی که نرخ بهره دو سال اول آن ثابت باشد، وامی با بهره 

حداقل ۵درصد می دهد. نرخ بهره بانک هالیفاکس اما ۵/۱۹درصد است. 
از  که  کسانی  از  درصد   ۸۲ انگلیس،  دولت  توسط  شده  ارائه  آمار  اساس  بر 
گفته  به  بوده اند.  اولی  خانه  کرده اند،  استفاده  مسکن  خرید  کمک  تسهیالت 
که  خود  هدف  به  مسکن  خرید  کمک  برنامه  که  می دهد  نشان  رقم  این  دولت، 

خانه دار کردن افراد بدون مسکن است رسیده است. 
متوسط قیمت خانه هایی که این افراد برای خرید آن از این برنامه کمک خرید 
مسکن استفاده کرده اند، ۱۸۸ هزار پوند بوده است. این رقم بسیار پایین تر از 
قیمت متوسط مسکن در سراسر انگلیس است. متوسط قیمت مسکن در سطح 
ملی در انگلیس، ۲۶۵ هزار پوند است.  ۹۴ درصد خانه هایی که با استفاده از این 
تسهیالت خریداری شده اند، خارج از شهر لندن بوده  است. همچنین براساس 

آمار دولت، این طرح به ساخت بیشتر مسکن در انگلیس هم کمک کرده است. 
این  شده است.  بیشتر  و  داشته  رشد  ماه  هر  گذشته،  ماه   ۱۵ در  ساخت وساز 
این  با  شده است.  منجر  هم  ساخت وساز  بخش  در  بیشتر  اشتغال  به  موضوع 
قرار  مسکن  خرید  کمک  طرح  چارچوب  در  که  خانه هایی  فروش  و  خرید  حال 
گرفته اند، تنها ۶درصد از کل خرید و فروش های مسکن در یک سال گذشته در 

انگلیس را تشکیل داده اند. 
بانک مرکزی انگلیس اکنون طرحی برای مرحله دوم کمک خرید مسکن و کل 
هر  بانک،  این  درون  کمیته ای  دارد.  تهیه  دست  در  کلی،  به طور  مسکن  بازار 
و  طرح  این  تغییرات  درباره  دولت  به  و  می دهد  جلسه  تشکیل  بار  یک  ماه  سه 
کارهایی که باید اضافه یا کم بشود، توصیه می کند. یکی از بخش های مرحله 
دوم این طرح که اکنون بانک مرکزی مشغول کار روی آن است، مجبور کردن 
بانک ها به محدود کردن پرداخت وام است. وزیر دارایی انگلیس گفته است که 
محدودیت هایی  با  دولت،  سوی  از  شده  تضمین  وام  پرداخت  امسال،  پاییز  از 
روبه رو می شودو فقط به اندازه ۴/۵ برابر درآمد ساالنه افراد پرداخت می شود 
گذشته  از  بیشتر  باید  مسکن  وام  دریافت  متقاضیان  دیگر،  سوی  از  بیشتر.  نه 
برای  تضمین هایی  و  درآمد  و  مالی  وضعیت  درباره  جزئی  و  ریز  اطالعات 
پرداخت  سقف  جدید،  محدودیت های  براساس  بدهند.  وام  اقساط  بازپرداخت 
وام برای خرید مسکن ۱۵۰ هزار پوند خواهد بود. این رقم در گذشته ۵۰۰ هزار 
به  فقط  و  است  خانه اولی ها  مختص  تنها  هم  وام ها  برخی  پرداخت  بود.  پوند 
آنها تعلق می گیرد. همه این تدابیر در پاسخ به انتقادات کسانی صورت گرفته 
که طرح کمک خرید مسکن دولت انگلیس را خطرناک و باعث ضربه ناگهانی 
نیمی  مجموع  در  که  انگلیس  هالیفاکس  و  لویدز  بانک  دو  دانسته اند.  بازار  به 
گزارش های  و  آمار  ماه  هر  می کنند،  پرداخت  انگلیس  در  را  مسکن  وام های  از 
را  متقاضیان  توسط  خانه  خرید  روند  چگونگی  و  وام  پرداخت  به  مربوط 
دولت  می کنند.  ارائه  مرکزی  بانک  در  طرح  این  مخصوص  کمیته  و  دولت  به 
می گوید که هر ماه با بررسی این آمارها، درباره چگونگی تغییرات احتمالی در 

این طرح تصمیم می گیرد.

طرح کمــک به 
خرید مسکـــن 
در انگلستــــان

هزار   ۴۸ از  بیش  می دهد  نشان  انگلیس  دولت  آمارهای 
به  کمک   برنامه  از  استفاده  با  گذشته  سال  یک  در  نفر 
خرید مسکن در این کشور خانه دار شده اند. البته نگاهی 
استفاده  به  اشتیاق  می دهد،  نشان  آمارها  این  به  دقیق 
از این برنامه به نسبت ماه های اول اندکی فروکش کرده 
قبل  به  نسبت  که  برنامه  این  بخش های  از  یکی   است. 
اکنون کمتر متقاضی و مشتری دارد، تضمین وام است. 
برنامه  این  به  مربوط  اطالعات  ماه  هر  انگلیس  دولت 
همچنین  و  آن  از  مسکن  خریداران  استفاده  چگونگی  و 

تاثیر این برنامه در بازار را منتشر می کند. 
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تحلیل اقتصاد ایران 
تا سال ۲۰۲۳

شده است  تهیه  مانیتور»  «بیزینس  از  گزارشی  اساس  بر  که  تحلیل  این 
شاخص های کالن اقتصادی در ایران را از سال ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده و 

پیش بینی خود را برای این شاخص ها در۱۰ سال آینده ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی اسمی کشور برای پایان سال ۲۰۱۴، 

۴۶۴/۸ میلیارد دالر تخمین زده شده که این رقم در سال آینده به ۵۷۲/۱ میلیارد 
دالر  میلیارد   ۲۲۹۰/۱ معادل   ۲۰۲۳ سال  پایان  تا  نهایت  در  و  رسید  خواهد  دالر 

خواهد شد.
 ۹۲۴ و  هزار   ۵ میالدی  سال جاری  پایان  تا  نیز  داخلی  ناخالص  تولید  سرانه 
دالر می شود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۷ هزار و ۱۹۸ دالر خواهد رسید و تا 
پایان سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳/۵ برابر شده و به  ۲۶ هزار و ۴۴۸ دالر می رسد. 
پیش بینی های این گزارش حاکی از آن است که تغییر ساالنه رشد تولید ناخالص 
داخلی (رشد اقتصادی) که در سال ۲۰۱۳ معادل منفی ۲/۹ درصد بوده است، در 
رشد  رسید.  خواهد  درصد   ۲/۸ رقم  به  و  شده  مثبت  میالدی  سال جاری  پایان 
اقتصادی ایران در سال های پیش رو روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد و 

در نهایت در سال ۲۰۲۳ به ۴/۴ درصد می رسد. 

بررسی وضعیت تورم در سال های آینده از دیگر بخش های این گزارش است. بر 
این اساس، تورم که در سال ۲۰۱۳ نرخ ۳۶ درصدی را تجربه کرده در سال جاری 
سوی  از  شده  منتشر  آمار  آخرین  اساس  بر  البته  رسید.  خواهد  درصد   ۲۴ به 
درصد   ۲۲/۳ امسال  مردادماه  به  منتهی  ماه   ۱۲ در  تورم  نرخ  ایران  آمار  مرکز 
با  برسد  درصد   ۱۵ حدود  به   ۹۳ ماه  اسفند  در  می شود  پیش بینی  و  شده  اعالم 

حفظ روند کاهنده آن در سال آینده در سال ۹۵ تورم تک رقمی محقق شود.
پایان  تا  تورم  نرخ  می دهد  نشان  گزارش   این  در  صورت گرفته  برآوردهای  اما 
رقمی  تک   (۹۷ سال  (معادل   ۲۰۱۸ سال  در  و  می رسد  درصد   ۱۶ به   ۲۰۱۵ سال 
شده و نرخ آن ۹ درصد می شود و تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخی معادل ۷/۷درصد 

را تجربه می کند.

   صادرات باالتر از واردات
آینده  سال   ۱۰ ظرف  کشور  واردات  و  صادرات  وضعیت  ادامه  در  گزارش  این 
تا  خدمات  و  کاال  صادرات  اساس  این  بر  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  نیز  را 
پایان امسال به ۹۶/۴ میلیارد دالر می رسد و سال آینده نیز در همین حدود باقی 
خواهد ماند. از سال ۲۰۱۶ نیز صادرات کاالهای ایرانی افزایش خواهد یافت و 

نهایتا در سال ۲۰۲۳ به ۱۳۱/۴ میلیارد دالر می رسد.
واردات کاال و خدمات نیز در سال جاری به رقم ۷۴/۹ میلیارد دالر می رسد که 
این رقم در سال ۲۰۱۵ معادل ۷۷/۷ میلیارد دالر خواهد شد و در انتهای سال 

پایان  ۲۰۲۳ هم به ۱۱۶/۱ میلیارد  دالر می رسد.  با این حساب تراز تجاری در 
معادل  نیز  آینده  سال  در  و  شد  خواهد  دالر  میلیارد   ۲۱/۶ میالدی  سال جاری 

۱۸/۷ میلیارد دالر شده و در سال ۲۰۲۳ به ۱۵/۲میلیارد دالر می رسد.
افزایش   ۲۰۱۴ سال  در  خصوصی  بخش  مصرف  رشد  گزارش،  این  اساس  بر 
اصالح  به  ایران  رئیس جمهور  شدن  متعهد  و  غرب  با  روابط  بهبود  می یابد. 
اقتصاد کالن باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان خواهد شد 
اندک  کاهش  باعث  ساالنه  مطلوب  تغییرات  و  کالن  اقتصاد  مطلوب  شرایط  و 
فشارهای قیمتی در فصل های آینده می شود. در چنین شرایطی، شاخص قیمت 
مصرف کننده باال می ماند و قدرت خرید مردم در ایران همچنان ضعیف خواهد 
مقایسه  در   ۲۰۱۵ تا   ۲۰۱۴ مالی  سال  در  مالی  سیاست های  می رود  انتظار  ماند. 
مصرف کننده  ضعیف  چشم انداز  به  منجر  که  باشد  انقباضی  قبل  سال های  با 

بخش  مصرف  است  شده  پیش بینی  گزارش  این  در  شد.  خواهد 
خصوصی در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۴ و ۵ درصد افزایش 
یابد. همچنین با توجه به اقدامات اجرایی در راستای محدود کردن 
مخارج و هزینه های مالی، مخارج دولت تا پایان سال جاری میالدی 
نیم درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۱۵ نیز با رشدی ۲/۵ درصدی 

مواجه شود.
و  کالن  اقتصاد  شرایط  بهبود  به  توجه  با  گزارش  این  اساس  بر 
تشکیل  مولفه  حرکت  آهنگ  کشور،  اقتصاد  مطلوب تر  مدیریت 
و  گرفت  خواهد  شتاب  آینده  فصل های  در  ناخالص  ثابت  سرمایه 
و   ۲۰۱۴ سال های  در  ثابت  سرمایه گذاری  سطح  می شود  پیش بینی 

۲۰۱۵ به میزان ۴ و ۵ درصد توسعه یابد.
این گزارش حکایت از آن دارد که پیشرفت های اخیر ایران در رابطه 
با غرب، تاثیر گذاری مطلوب بر اقتصاد ایران داشته و قطعی نبودن 
آن  از  حاکی  ایران  هسته ای  برنامه های  با  مرتبط  مذاکرات  نتایج 
است که مطمئنا روند رو به افزایش ریسک های این چشم انداز ادامه 

می یابد.
مدیریت  و  غرب  با  روابط  بهبود  گزارش،  این  تهیه کنندگان  نظر  از 
بهبود  باعث  ساالنه  مطلوب  تغییرات  کنار  در  کالن  اقتصاد  مناسب 
موسسات  و  مصرف کننده  اعتماد  افزایش  و  صادرات  چشم انداز 

تجاری شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده  است که با توجه به پیشرفت های 
اخیر، ارزش ریال همچنان نسبت به پیشرفت مذاکرات در فصل های 

آینده حساس است. 

   فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ایران
و  فرصت ها  ضعف،  و  قوت  نقاط  گزارش،  این  از  دیگری  بخش  در 

تهدیدهای اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.
ایران بعد از عربستان سعودی دومین دارنده ذخایر اثبات شده نفتی 
به شمار رفته و پس از روسیه نیز دارای دومین دارنده ذخایر اثبات 
نظر  از  ایران  گاز،  و  نفت  منابع  کنار  در  همچنین  است.  گازی  شده 
سایر منابع نیز کشوری غنی است و در بخش کشاورزی هم قدرتمند 

این  کنار  در  می شود.  محسوب  ایران  اقتصاد  قوت  نقاط  از  موارد  این  که  است 
مصرف  سویی  از  است.  همراه  نیز  ضعفی  نقاط  با  ایران  اقتصاد  قوت،  نقاط 
داخلی انرژی های هیدروکربنی به سرعت در حال افزایش بوده و از سویی دیگر 
فناوری در این بخش در حال فرسوده شدن است و تاثیری منفی روی ظرفیت 

استخراج نفت و گاز ایران خواهد گذاشت. 
عالقه  کاهش  باعث  بین المللی  تحریم های  که  است  کرده  پیش بینی  گزارش  این 
شرکت های نفتی خارجی به انتقال فناوری ها و تجهیزات مورد نیاز برای حفظ 

سطوح تولیدی شده است.
تهیه کنندگان این گزارش از توسعه نیافتگی بخش گاز ایران، فضای قابل توجه 
بیشینه سازی درآمدهای گازی، جمعیت درحال رشد و ایجاد فرصت هایی برای 
فرصت های  به عنوان  مسکونی  واحدهای  ساخت و  ساز  زمینه  در  سرمایه گذاری 

پیش روی اقتصاد ایران نام برده اند.
صندوق  ارزی  ذخایر  اتمام  و  نفت  جهانی  قیمت های  کاهش  از  گزارش  این  در 

توسعه ملی نیز به عنوان تهدید های پیش روی این اقتصاد یاد شده است.

  نقاط ضعف و قوت فضای کسب و  کار
در ادامه این گزارش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فضای کسب و  کار 

نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
بر این اساس قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی از سرمایه گذاران 
مبدا  به  سود  بازگشت  برای  را  خوبی  فرصت های  و  می کند  حمایت  غیر ایرانی 

اصلی سرمایه ایجاد کرده است.
ایران،  اسالمی  انقالب  زمان  از  که  آمده  است  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
یک  که  کنند  بازسازی  را  کارآفرینی  مهارت های  توانسته اند  شخصا  ایرانی ها 

عامل بالقوه برای سرمایه گذاران خارجی است.
در بخش نقاط ضعف فضای کسب و  کار ایران می خوانیم که میزان پیشرفت در 
برنامه خصوصی سازی بسیار کند است. همچنین هم اکنون بنگاه های خارجی 
از  باشند.  داشته  اختیار  در  را  ایران  هیدروکربنی  منابع  مالکیت  نمی توانند 
دنیا  دیگر  نقاط  سایر  به  نسبت  ایران  در  متقابل»  «بیع  برآیند  نیز  دیگر  سوی 
موارد  سودمندی کمتری دارد و در نتیجه امید به سرمایه گذاری جدید را کاهش 
قرار  بررسی  مورد  نیز  کسب و  کار  فضای  فرصت های  گزارش  این  در  می دهد. 
ایران  دولت  توسعه،  چهارم  ساله  پنج  برنامه  قانون  اساس  بر  است.  گرفته 
امتیازهای انحصاری مالیاتی و گمرکی نهادها و موسسات شبه دولتی را حذف 

کرد که این موضوع از فرصت های فضای کسب و  کار است.
«تحریم های  می گوید:  ایران  کسب و  کار  فضای  تهدیدهای  درباره  گزارش  این 
و  ایران  بانکداری  سیستم  مورد  در  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  ملل،  سازمان 
بخش های انرژی، برقراری مبادالت مالی با موسسات ایرانی را برای شرکت های 
خارجی بسیار دشوار و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را با ریسک زیاد 

همراه کرده است.»
همچنین بالفاصله بعد از انتشار خبر ورشکستگی صندوق های قرض الحسنه به 
دلیل وام دهی بی ضابطه، نظارت بانک مرکزی بر این موسسات به شدت افزایش 

یافته است.



  جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۲هفته نامه پرشین۱۰

چهره ی زن در 
ادبیات معاصر

 حمد الهی 

مشروطه  انقالب  با  بیش  کما  اجتماعی  پدیده  یک  عنوان  به  زنان 
وارد حوزه ادبیات می شوند.حضور وسیع زنان را در رمان هایی 
به  شده اند  نوشته  آن  از  پس  یا  مشروطه  انقالب  هنگام  به  که 
روش  یک  یافتن  برای  آزمونی  که  تاریخی  رمان های  در  تدریج 

نوین ادبی بود درمی یابیم.
است  داشته  وجود  عطفی  نقاط  همواره  جوامع  تمامی  تاریخ  در 
که  است  عطفی  نقطه  مشروطیت  انقالب  نیز  ایران  تاریخ  در   .
مشروطه  انقالب  در  .زنان  شود  می  شامل  نیز  را  زنان  حقوق 
حضور قابل توجهی نشان دادند ودر پیشبرد جنبش سهم مهمی 
نان  کمبود  به  گسترده  واعتراضات  رژی  واقعه  در   . کردند  ایفا 
وبه  کردند  شرکت  فعاالنه  شاه  الدین  ناصر  دوران  وقحطی 
وکشته  جنگیدند  مردان  صف  در  وچادر  سالح  با  تاریخ  شهادت 
شدند .دردوره مظفر الدین شاه در تخریب سرای بانک که دولت 
روسیه تزارری بنا نهاده بود شرکت کردند وآن رادرهم کوبیدند .

زنان در ادبیات 
نیز  ادبیات  در  ایران  مشروطیت  نهضت  در  زنان  وحضور  نقش 
ومردان  زنان  از  اعم  بسیاری  وشاعران  یابد  می  وسیعی  بازتاب 
اشعار مناسبی در این باب سروده اند و زنان به عنوان یک پدیده 
می  ادبیات  حوزه  وارد  مشروطه  انقالب  با  بیش  کما  اجتماعی 
انقالب  هنگام  به  که  رمانهایی  در  را  زنان  وسیع  شوند.حضور 

رمانهای  در  تدریج  به  اند  شده  نوشته  آن  از  پس  یا  مشروطه 
بود  ادبی  نوین  روش  یک  یافتن  برای  آزمونی  که  تاریخی 
افسانه وحماسه در تردیدند  درمی یابیم . این رمانها میان قصه، 
وتا رسیدن به انسجامی فراگیر ،که خلق فضای تخیلی بر گرفته 

از واقعیات هستی است ،فاصله بسیاری دارند.

باقر  میرزا  نوشته  ش)   ۱۲۸۵) وطغرا››  ‹‹شمس  تاریخی  رمان 
نقل  شکل  به  رمانهاست.رمان  دست  این  نخست  تجربه  خسروی 
وقوع  تاریخ  ترتیب  به  وماجراها  وحوادث  است  آمده  حکایت  و 
پشت سر هم آمده است . محور اصلی رمان عشق است، ماجرایی 

عاشقانه در دوره نفرت انگیز حضور ایلخانان مغول در ایران .
قهرمان  زندگی  در  زن  سه   . دارند  مرکزیت  زنان  رمان  این  در 
با  ،قهرمان  خاتون  وآبش  ونیزی  ماری  طغرا،  دارند.  خضور 
رشک  هم  به  زنها  این  کند.  می  کامل  را  خود  زن  سه  این  حضور 
نمی برند. طغرا، ماری کنیز رومی را به عقد شمس (همسرش) 
در می آورد و سپس او را تشویق می کند تا با آبش خاتون ازدواج 

کند .
مردند.  قهرمان  وتوفیق  آرامش  چین  زمینه  رمان  این  در  زنها 
حضور فعال ندارند و تنها وسیله ای برای پدید آمدن دسیسه های 
عاشقانه اند وازآن فراتر نمی روند .به ضرورت صالحدید راوی 
به جهان متن وارد می شوند وسپس بیرون می روند . فداکاری و 
وفاداری ، عفت وناموس در ادامه سنت ادبی گذشته ،مایه افتخار 
ومباهات زنان رمان است وآبش خاتون به عنوان زنی که وابسته 
به طبقه حاکم است از عشق ورزی با بیگانه ابائی ندارد .نخستین 
است  گرفته  فاصله  تاریخی  رمانهای  وهم  از  که  اجتماعی  رمان 
واقعگرای  رمان   ، یابد  می  بیشتری  قرابت  امروزی  رمان  وبا 
ش   ۱۳۰۴ سال  در  که  است  کاظمی  اثرمشفق  مخوف››  ‹‹تهران 
منتشر شده است .این رمان در حقیقت آینه تمام نمای جامعه آن 
تصویر  با  کاظمی  .مشفق  است  ایرانی  زن  نامه  وسوگ  روزگار 
جوان  دختروپسری  ،عشق  تهران  گذار  حال  ودر  مسموم  شهر 
داستان  در  داستان  تکنیک  وبا  دهد  می  قرار  رمان  مایه  دست  را 
روسپی  چهارزن  سرگذشت  ،به  کهن  نویسی  داستان  شیوه  به 
همین  با  رمان  دسته  یک  مخوف  تهران  رمان  از  پردازد.پس  می 
مضمون وساختاری مشابه به سرگذشت فواحش وطبقه متوسط 

شهری ،کارمندان و… می پردازد.

خلیلی ۱۳۰۳،اسرارشب۱۳۰ از جمله این رمانها :روزگار سیاه از 
محمد  پریچهزاد   ، ،زیبا  ،هما  آبادی  دولت  ۵،شهرناز۱۳۰۴،یحیی 
محمد  از  شب  ،تفریحات  انصاری  ربیع  از  بشر  ،جنایات  حجازی 
مسعود ،من هم گریه کرده ام از جهانگیر جلیلی۱۳۱۳و…در همه 
بهانه  بهترین  که  هستند  ای  بیچاره  قربانیان  زنان  رمانها  این 
می  قرار  وفحشا  وفساد  فقروجهل  به  پرداختن  برای  وتصویر 
الگوگیری  با  فاحشه  زنان  از  واستفاده  جنسی  توصیفات  گیرند. 
ازرمانهای اروپایی ،دم دستی ترین طرحی است که رمان نویسان 
این دوره (نسل اول)را به سوی نوشته های ‹‹عامه پسند››تر غیب 
ومصلح  اخالقی  ناصح  مقام  در  ،نویسنده  ودرخالل آنها  کند  می 
اجتماعی ،بی آنکه راه حل ودرمانی اندیشمندانه برای خروج از 

این مضایق ارائه کند ،به پند واندرز وناله ونفرین می پردازد .
که  کشد  می  تصویر  به  را  زنانی  بسته  ،دنیای  اولیه  رمانهای 
تنها وتنها به یک چهار دیواری محدود است در این دنیای بسته 
آن  از  وپس  شوهر  فتن  یا  حیات  ادامه  برای  دختران  انگیزه  تنها 

خدمت کردن به اوست ودرحقیقت ما در این دسته از رمانها که به 
فراوانی پس از تهران مخوف پدید می آیند با تصویرهایی از زنان 

به عنوان قربانیان جامعه روبرو می شویم .

تهران ‹‹ شهری که نیما ،عشقی،کاظمی ،جهانگیر جلیلی ومحمد 
،شهر  است  آن  ویرانی  آرزوی  در  وبهار  بیزارند  ازآن  مسعود 
یاری  به  نیز  دوره  این  است.››شعرای  وفساد  سیاست،جنایت 

سرنوشت زن فساد اجتماع شهری را نشان می دهد .
مثال عشقی که در سیاست وادبیات خواستار دگرگون کردن وبر 
ایده  ،در  است  تازه  های  راه  وگشودن  دیرین  ورسم  راه  انداختن 
آل پیر مرد دهگانی از سرگذشت ‹‹زن››به فساد وستم اجتماعی 
وتبهکاری نوع بشر می رسد.محمد حجازی از نویسندگان پرکار 
نسل اول است که سرنوشت را دستمایه داستانهای خود قرار می 
دهد . نخستین رمان او هما زنی فر شته خو وزیباست .حجازی 
مهربان  باید  که  است  زن  ‹‹خصلت  گوید  می  ای  مصاحبه  در 
باشد .مرد مبارز است وزن باید آرام ،لطیف، ظریف وبا مالیمت 
زنی  نمونه  حجازی  دیگر  رمان  .››زیبا  باشد  وبردبار  وصبور 
هوسباز ،لکاته ومکاررا معرفی می کند .نویسنده معایب اخالقی 
را  وبخشی  داند  می  او  ذاتی  طینت  خبث  از  بخشی  را  او  وفساد 
هما››  که‹‹  قبل  رمان  خالف  .بر  کند  می  فرافکنی  محیط  به  نیز 
نمونه زن خوب ومطیع وفداکار معرفی می شود ،زیبا نمونه زنان 
مکار قصه های کهن فارسی است .در همین بین پاورقی نویسان 
،‹‹زن››  جنسی  انحراف  های  واندیشه  نگاری  هرزه  به  تمسک  با 
کم  ترا  پر  آثار  گیری  بهره  مورد  وعروسکی  ابزاری  شکلی  به  را 
وسخیف خود قرار می دهند .در رمان بو ف کور که جهشی در 

تاریخ رمان نویسی ایران است .

زن  یک  از  چهره  دو   ، بخشی  دو  رمان  این  پایان  در  راوی 
روانی  وسواسهای  قربانی  که  .او  رساند  می  قتل  به  را  واحد 
نمی  را  رمان  زن  شخصیت  با  رابطه  برقراری  است،توانایی 
در  رمان  این  در  قدیم  های  قصه  در  وفرشته  ‹‹زن››لکاته   . یابد 
از  را  خود  انزجار  نویسنده   . شود  می  متبلور  زن  یک  شخصیت 
زنان لکاته وزمینی ابراز می کند ولی در ضمن قادر به ارتباط با 
علوی  شود .بزرگ  نمی  اوست  ذهنی  ی  ساخته  بر  که  اثیری  زن 
سطحی  های  انگیزه  با  چند  هر  را  زنان  پای  چشمهایش  دررمان 
،به مبارزات سیاسی می کشاند . ‹‹ فرنگیس›› شخصیت محوری 
رمان ،که نویسنده نمی تواند شخصیت همه جانبه وتجارب زنانه 
اورابه تصویر بکشد ،در دو قطب فرشتگی ولکاته وارد رمان می 
چشیده  را  زندگی  واقعی  مفهوم  عشق  با  تنها  که  .فرنگیس  کند 

است دراین راه به فداکاریهای بسیاری می پردازد .
آنکه  بی   ، و  ا  مالی  امکانات  از  استفاده  ضمن  ماکان  استاد  اما، 
کمکی در پرورش روحی او کرده باشد ، وی را با چشمانی هرزه 
ولکاته تصویر می کند . رمان کوتاه ‹‹یکلیا وتنهایی او›› ازتقی 
وتاریخی است .  فلسفی،اسطوره ای  مدرسی ،دارای درون مایه 
تمایالت  مطابق  خواهد  می  که  اسراییل  پادشاه  دختر  یکلیا››   ››
قلبی خود بر تنهایی فایق آید با چوپان پدرش عشق ورزی می کند 
،با زنگوله ای بر پا که کوس رسوایی اوست ،از اورشلیم رانده می 

شود .در این رمان ، زن شخصیت برجسته ای می یابد .
انفعال  ازپوسته  یهود  سنتی  جامعه  وحشت  و  رعب  فضای  در 
بیرون می آید وقراردادها وسنتهای موجودرا نادیده می گیرد . 
‹‹تامارا››زن دیگر این رمان در بخش دوم آن نماد عشق وزندگی 

مردم  ردیف  در  را  شاه  است  وقادر  دارد  خدایی  قدرتی  که  است 
که  است  توجهی  قابل  اثر  خانم  آهو  شوهر  رمان   . بنشاند  عادی 
نقش زن را در در اجتماع سال های ۱۳۰۰ به بعد ترسیم می کند 
دهند  می  شکل  را  رمان  قطب  ،دو  رمان  زن  دو  .‹‹آهو››و‹‹هما›› 
. آهو نمونه زن سنتی ایرانی معرفی می شود :بردبار،زحمتکش 
وفداکار .هما زنی بوالهوس ،سرکش ومتجدد شناسانده می شود 
به  میران››یکباره  ‹‹سید  خانه  وساکت  آرام  فضای  رمان  .دراین 
صحنه تنازع بقا تبدیل می شود .‹‹آهو›› به خرافه وجادو متوسل 
 . است  ازصحنه  رقیب  درکارراندن  حوصله  با  وهما  شود  می 

آهووهما ‹‹روی یک سکه اند›› .

و  اقتصادی   - اجتماعی  جدید  مناسبات  به  جامعه  گذار  زنان 
به  رسیدن  در  آنان  وعزم  رسند  می  ناقص  تحولی  به  فرهنگی 
فردیت و استقالل ابتر و عقیم می ماند. تصویر زنان در بوف کور 
است  شده  ساخته  واقعیت  ونفی  راوی  های  وسواس  پایه  بر  که 
زن  شود .  می  تکرار  گلشیری  هوشنگ  احتجاب  شازده  رمان  در 
اول شازده ،فخرالنساء که همچون خود شازده تباری واالو سل 
سابق  مستخدمه  با  وشازده  مرده  که  مدتهاست  داشته  اجدادی 
خود ،فخری زندگی می کند .زنش فخر النساء چهره درخشانی 
است که درمیان این اجداد با صالبت،زنهای حرم،خفیه نویسها ، 
شکارهای مرال، داغ کردنها، شمع آجین کردنها وکورشو، دورشو 
آن  حیاتش  درزمان  که  است  .زنی  دارد  خاصی  لو  تأل  گفتنها  ها 
سلطه مرموز وکشنده زنانه را درتاروپود وجود شازده دوانیده 
خود  تواند  نمی  شازده   ، شده  خاک  مسلول  پیکر  که  هم  واکنون 
مستخدمه   ، فخری  از  خواهد  می  شازده   . برهاند  او  چنگ  رااز 

ا ش،یک فخر النساء دیگر بسازد اما تالش او بی ثمر می ماند .
او  درناتوانی  ریشه  داستان  دوزن  ‹‹شازده››درمورد  سبعیت 
ومیراث  بازمانده  اما   . دارد  فخرالنساء  وروح  جسم  تصاحب  در 
دوزن  زندان  به  را  اش  خانه  ،حریم  پاشیده  هم  از  ای  گذشته  دار 
تاریخی  شخصیت  یادآور  که  فخرالنساء  اما  کند  می  تبدیل 
درمقابل  است  شاه  ناصرالدین  زیرک  دختر  السلطنه››  ‹‹تاج 
وشازده  زند  می  دست  روانی  ای  مبارزه  به  شازده  زوروارعاب 
را متوجه ناتوانی ها وعجز ش می کند ولی سرانجام تسلیم مرگ 
می شود وشازده را در کابوسی مرگبار که وسوسه شناخت فخر 

النساء است با فخری تنها می گذارد .

نقش زن در شازده احتجاب گامی به سوی شناخت توانایی های 
گمشده  ‹‹بره  در   . شد  می  گرفته  نادیده  بسیار  که  است  زنان 
زن  ‹‹شناخت››  در  راوی  دغدغه  همچنان  ازگلشیری  راعی›› 
وچون  است  نیافته  بااودست  ارتباط  توفیق  به  تاکنون  که  است 
می  ‹‹علم››  واقعی  وغیر  اثیری  زن  ناتوانی  این  دربرابر  گذشته 

شودتاحضورزن را در دنیای راوی جبران کرده باشد .
دریک جمع بندی کلی در مورد نقش زنان درادبیات داستانی پس 
می  دگردیسی  دچار  تدریج  به  مردان  آرمانی  جهان  مشروطه  از 
شود ودنیای بسته زنان که در دوقطب فرشتگی ولکاتگی سیالن 
در  که  وخیزهایی  افت  رغم  وعلی  شود  می  آشفته  ،یکباره  دارد 
پرداخت شخصیت زنان دررمانهای این دوره ،تا پیش از انقالب 

۵۷ مشاهده می کنیم .
زنان در کشمکشی نابرابر خود را در عرصه رمان به رخ می کشند 
ودر برابر تردیدها ومقاومت های راوی می ایستد تا حضور خود 

را در رمان که بازتابی تخیلی هستی است، اثبات کند .

ادبیات

 فاصله گرفتن کتابخانه ها 
از کارکرد سنتی در 
کشورهای اروپا

از  بیش   ۲۰۱۲ تا   ۲۰۱۱ سال های  در 
به  کتاب  گرفتن  برای  نفر  میلیون   ۴/۴
مراجعه  اسکاتلند  عمومی  کتابخانه های 
 ۴/۱ به  رقم  این  گذشته  سال  در  که  کردند 

میلیون نفر کاهش پیداکرده است. 
گرایش  کاهش،  این  برای  عمده  دلیل  یک 
الکترونیکی  انواع  به  کتاب  خوانندگان 
کتابخانه های  به  مراجعات  آمار  اگر  است. 
مراجعات  این  به  نیز  را  الکترونیکی 
افزایش  باید  کنیم  اضافه  سنتی  کتاب های 

۵/۵ میلیون نفری را خاطرنشان کنیم.

موسسه  شعبه  رئیس  وایت»  «داگالس 
می گوید  انگلیس  در  کارنگی  تحقیقاتی 
باوجود کاهش مراجعات هنوز کتابخانه ها 
در  خدمات رسانی  ضروری  منبع  به عنوان 
نوع  ولی  می شوند  محسوب  کتاب  حوزه 
کشورهای  و  اسکاتلند  در  آن ها  از  بازدید 

دیگر اروپایی تغییر کرده است. 

در  کتابخانه ها  روزها  این  دارد  اعتقاد  وی 
کارکردهای  از  اروپایی  کشورهای  بیشتر 
به سوی  و  گرفته  فاصله  خود  سنتی 

دیجیتالی شدن سوق پیداکرده اند. 

توسط  پیش  سال  دو  که  تحقیقی  در 
کارنگی  موسسه  از  موری»  «ایپسوس 
۶۱درصد  داد  نشان  نیز  گرفت  صورت 
مردم اسکاتلند در سال حداقل یک مرتبه به 
کتابخانه مراجعه می کنند که البته این آمار 
نسبت به دیگر مناطق بریتانیا آمار خوبی 

محسوب می شود.
تأکید  موضوع  این  روی  تحقیق  این 
و  است  تغییر  حال  در  دنیا  که  می کند 
تغییرات  با  را  خود  باید  نیز  کتابخانه ها 
البته  وایت  دهند.  تطبیق  آن  تکنولوژیک 
به این موضوع نیز اشاره می کند که هنوز 
برای  قابل اطمینانی  محل  کتابخانه ها  هم 
آن ها  می شود.  محسوب  کتاب خوانان 
همیشه کتابخانه ها را محلی آرام و مطمئن 
هنوز  و  می شناسند  کتاب  خواندن  برای 
کتابخانه  حرفه ای  کتاب خوانان  بیشتر  هم 
کتاب  خواندن  برای  دیگر  محل های  به  را 

ترجیح می دهند. 
عمومی  کتابخانه   ۳۲ گالسکو  شهر  در 
در  خود  فعالیت  به  هنوز  که  دارد  وجود 
اسکاتلندی  شهروندان  به  خدمات رسانی 
رئیس  کانینگهام»  «کارن  می دهد.  ادامه 
هرچند  می گوید  گالسکو  کتابخانه های 
مراجعات سنتی کتابخانه ها کاهش یافته اند 
خود  سرویس های  کتابخانه ای  وقتی  ولی 
تکنولوژی  پیشرفت های  به  توجه  با  را 
مراجعات  باشد  مطمئن  باید  کند  به روز 

خود را از دست نخواهد داد.
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۹ سپتامبر زادروز تولستوی

قدرت عظیم یک 
دفترچه خاطرات

زندگی کمتر نویسنده یی به اندازه تولستوی با جزییاتش به ثبت رسیده است 
. او تقریبا در تمام عمرش ، از کودکی به بعد، دفتر خاطرات روزانه می نوشت 
و با این کار خود اطرافیانش را هم تشویق می کرد که خاطرات روزانه شان را 
ثبت کنند، بدین ترتیب از بسیاری دوره های زندگی او روایت های متعددی از 
اعمال و حاالت روزانه او در دست است . خودکاوی نه فقط مشغله دایمی او، 
بلکه از منابع لذتش نیز بود. در جوانی آثار بسیاری از نویسندگان که در شکل 
و  خواند  را،  استرن  و  روسو  خصوصا  بودند،  موثر  مادرش  احساسات  گیری 
از این دو نویسنده آموخت که به معاینه جریان بی وقفه و آنی تجربه هایش 
بنشیند. تولستوی نوشتن خاطرات روزانه را از ۱۸۴۶ که هجده ساله بود آغاز 
فاصله  کار  این  در  مهم  وقفه  تنها  داد.  ادامه   ۱۹۱۰ عمر،  پایان  تا  را  آن  و  کرد 
یاسنایا  در  را  اش  آرمانی  روستایی  فضای  که  سالهایی  است   ۱۸۷۸ تا   ۱۸۶۵
پالیانا پدید آورده و دست اندرکار نوشتن جنگ و صلح و آنا کارنینا شده بود.

خاطرات روزانه تولستوی در دنبال کردن و شکل دادن به زندگی درونی اش 
می  باز  ها  گذشته  به  هم   ، روزانه  خاطرات  این  داشتند.  مهمی  بسیار  نقش 
که  داشت  عادت   ، جوانی  در  خصوصا  او،  هستند.  نگرانه  آینده  هم  و  گردند 
برای کارهای آتی اش برنامه بریزد و آنها را یادداشت کند: هدف من در زندگی 
به  مربوط  دروس  کلیه  مطالعه   ۱ بود؟  خواهد  چه  دهکده  در  آتی  سال  دو  در 
طب  مطالعه   ۲ است  الزم  دانشگاه  در  نهایی  امتحان  برای  که  حقوقی  علوم 
 ، روسی   ، فرانسوی  زبانهای  مطالعه   ۳ نظری  طب  های  جنبه  برخی  و  عملی 
 ۵ نظری  و  علمی   ، کشاورزی  مطالعه   ۴ التین  و  ایتالیایی   ، انگلیسی   ، آلمانی 
مطالعه تاریخ ، جغرافیا و آمار ۶ مطالعه ریاضیات دوره دبیرستانی ۷ نوشتن 
رساله خودم ۸ به دست آوردن توانایی متوسطی در اجرای موسیقی و نقاشی 
 ۱۱ علوم طبیعی  به دست آوردن درک شخصی از  قوانین ۱۰  ۹ تدوین قواعد و 

تالیف مطالبی در تمامی زمینه های مورد مطالعه .

نقشی  یافتن  برای  او  جانبه  همه  وجوی  جست  تولستوی  روزانه  خاطرات  در 
بزرگی در سر  ایفا کند کامال مشهود است . او سوداهای  جهان  بتواند در  که 
در  گاه  بنویسد،  را  اروپا  نوزدهم  قرن  تاریخ  که  است  فکر  این  به  گاه  دارد: 
فکر بنیاد نهادن مذهبی تازه است ، گاه به نوشتن مجموعه قوانینی تازه می 
دوره  این  در  شود.  بزرگ  یی  نویسنده  که  است  این  اندیشه  در  گاه  و  اندیشد 
می  خورده  شکست  آدمی  چشم  به  را  او  برادرانش   ،۱۸۵۲ تا   ۱۸۴۷ از  یعنی   ،
رها  تمام  نیمه  غازان  دانشگاه  در  را  حقوق  رشته  در  تحصیالتش  نگریستند. 
کار  این  از  اما  بپردازد،  امالکش  اداره  به  شخصًا  بود  کرده  بود؛سعی  کرده 
خسته شده و آن را رها کرده بود و به پترزبورگ رفته بود تا در مدرسه افسری 
ثبت نام کند، اما رایش برگشته بود. وقتش را صرف میخواری ، زنبازی و قمار 

دار  میراث  و  ارث  دختری  با  که  بود  این  رویایش  کرد.  می  اش  دارایی  کردن 
ازدواج کند و به این ترتیب بخت مساعدتری بیابد. سرانجام برادرش نیکاالی 
، در عین نومیدی و به عنوان آخرین تالش برای نجات او را به قفقاز برد و لئو 

در آنجا داوطلبانه وارد ارتش شد و رتبه افسری یافت .

نبود  دادن  انجام  برای  زیادی  کار  که  قزاقی  دورافتاده  مرزی  پاسگاه  آن  در 
او  که  اثری  شد  کودکی  دوران  نوشتن  کار  به  دست  شوروشوق  با  تولستوی 
را در مقام نویسنده تثبیت کرد. با این حال او هنوز از اینکه مشغله یی یافته 
شده  ؤبت  وجوی  جست  آن  و  نبود  خشنود  باشد  نیازش  پاسخگوی  که  بود 
 ، روشنفکران  میان  در  پترزبورگ  در  مدتی   : یافت  ادامه  روزانه  خاطرات  در 
مدتی در بازگشت و عزلت گزیدن دوباره در یاسنایا پالیانا، مدتی در چند سفر 
پی درپی به خارج و مدتی با اشتغال جدی و پرحرارت به امر تعلیم و تربیت 
یکراست  را  او  کرد،  ازدواج  ساله  هجده  برس  آندرییونا  سوفیا  با   ۱۸۶۲ در   .
روستایی  فضای  آن  ساختن  اندرکار  دست  سرانجام  و  آورد  پالیانا  یاسنایا  به 
طی  در  بود.  پرداخته  و  ساخته  توانت  عمه  به  اش  نامه  در  که  شد  دلخواهش 
ده سال بعد، او رمانهای بزرگش را نوشت و در همین دوره نوشتن خاطرات 

روزانه را قطع کرد.

بزرگ  و  خطیر  یی  وظیفه  که  افتاد  فکر  این  به  دیگر  بار  که  زمانی   ،۱۸۷۸ در 
بار  کند،  دگرگون  را  دنیا  و  بدهد  معنا  اش  زندگی  به  که  بجوید  خودش  برای 
شد  سبب  او  روحی  بحران  این  آورد.  روی  روزانه  خاطرات  نوشتن  به  دیگر 
از  که  را  ثروتی  و  برخیزد  اش  قبلی  آثار  و  زندگی  پیشین  شیوه  انکار  به  که 
راه کوشش های ادبی و اداره مدبرانه امالکش اندوخته بود رد کند. همسرش 
نمی توانست این برنامه تازه را که با تمامی زندگی مشترکشان تضاد داشت و 

تهدیدی برای رفاه آینده بچه ها بود، بپذیرد. 
بچه ها هم دودسته شدند عده یی جانب مادر را گرفتند و عده یی جانب پدر را. 
بدین  تولستوی  عمر  پایانی  دهه  چند  در  روزانه  خاطرات  نوشتن  ترتیب  بدین 
منظور آغاز شد که کمکی برای جست وجوی درونی او باشد و بعد ناخواسته 
تبدیل به تاریخچه درامی خانوادگی شد که تنها زمانی پایان یافت که تولستوی 
در ۱۹۱۰، پیر و رنجور، خانه را ترک گفت تا از دست سماجت های زنش خالص 
ایجاب  اعتقاداتش  که  فقری  و  روحانی  آرمانی  زندگی  سوی  به  راهی  و  شود 
می کرد بیابد. تولستوی در هفتم نوامبر ۱۹۱۰ در ایستگاه راه آهن آستاپووو 

درگذشت .

خاطرات روزانه تولستوی تنها ثبت مشاجرات او و زنش نبود، بلکه سالحی نیز 
در این مبارزه به شمار می رفت . این خاطرات هنوز هم برای عموم خوانندگان 
به اندازه رمانهای تولستوی جالب است . در این سالهای پایانی عمر تولستوی 
سوفیا  گرفت .  در  خانواده  روزانه  خاطرات  های  دفترچه  در  حقیقی  جنگی   ،
اینکه  برای  آشکارا   ، نوشت  می  را  خود  روزانه  خاطرات  دفترچه  آندرییونا 
داستان سوء و مخربی را که به ظن او شوهرش از این دعوای خانوادگی برای 
را  خود  روزانه  خاطرات  هرکدام  هم  ها  بچه  کند،  نقض  نوشت  می  بعد  نسل 
یکی   : داشت  روزانه  خاطرات  دفترچه  دو  تولستوی  خود  تازه  و  نوشتند  می 
برای  تنها   ، خصوصی  دیگری  و  بخوانند  دیگران  و  زنش  آنکه  برای   « «علنی 
خودش . در این جنگ میان اعضای خانواده برای به دست آوردن حق بازگفتن 
ماجرا، تصاحب دفترچه های خاطرات خود مساله یی مورد توجه شد. مرید و 
پیرو تولستوی ، والدیمیر چرتکوف ، که خود را محافظ آن بیداری اخالقی می 

دانست که به نام تولستوی پیوند خورده بود، تولستوی را واداشت که دفترچه 
به  سنگین  خیانتی  را  عمل  این  آندرییونا  سوفیا  بدهد.  او  به  را  خاطرات  های 
خودش در مقام همسر، همدم و منشی ادبی همسرش به حساب آورد. او به این 
گمان افتاده بود که تولستوی مخفیانه وصیت کرده است که او و فرزندانش از 
را  او  چرتکوف  نیز  واقع  شوند.در  محروم  مرگش  از  پس  او  آثار  بر  حقی  هر 
واداشته بود که چنین کند. ناپدید شدن دفترچه های خاطرات سرآغازی برای 

مخالفت حاد و تند سوفیا شد که منجر به عزیمت نهایی تولستوی گشت .

 ، مکتوب  کالم  که  بود  قدرتی  مشتاق  همه  آن  که   ، تولستوی  ترتیب  بدین 
که  دید  بناگاه  باشد،  داشته  توانست  می  شد،  می  حقیقت  وقف  اگردربست 
دفترچه خاطراتش آنچنان قدرتی یافته است که هرگز به مخیله اش هم خطور 
از  نباشد،  جدی  غایت  به  که  یی  نوشته  از  عمر  همه  در  تولستوی  کرد.  نمی 
نوشته یی که تاکیدش بیشتر بر تفنن و لذت باشد، معذب بود ایرادی هم که به 
ویلیام شکسپیر می گرفت همین بود، زیرا به نظر او شکسپیر منعطف تر از آن 
بود که بتواند اخالقی باشد. او برای یافتن فرمی که در آن حقیقت خود بتواند 
قهرمان ماجرا باشد دایما مسیر ادبی اش را عوض می کرد. خاطرات روزانه 
او که ثبت جست وجوهای او در پی آرمان ها و تجاربش بود از بسیاری جهات 

بنیان اصلی زیبایی شناسی تولستویی بود.

آثار تولستوی 
آثار او زیاد هستند. رمان هایی که هرکدام دنیایی است و شاید معروف ترینی 
که همه مردم او را با آن می شناسند «جنگ و صلح» باشد. روایتی که بی گمان 
تأثیر جنگ را بر وی نشان می دهد. تولستوی در میان زندگان و مردگان طرح 
و  کتاب  این  با  که  باورند  این  بر  بسیاری  و  آورد  می  ذهن  در  را  داستان  اولیه 
های  زبان  از  بسیاری  بدانند.  نوزده  قرن  مشاهیر  از  یکی  را  او  آثارش  دیگر 
زنده آن را ترجمه کرده اند و شاید درباره هیچ یک از کتابهای قرن نوزدهم به 
کهنه  هرگز  که  است  کتابهایی  از  صلح  و  جنگ  باشند.  نکرده  بحث  اندازه  این 
در  داشت.  خواهد  نگاه  را  خود  جای  جهانی  ادبیات  صف  در  و  شد  نخواهد 
این کتاب تولستوی دوره عجیبی از تاریخ روسیه را با همه جزئیات و سوانح 
سیل  هجوم  برابر  در  ها  روس  پایداری  کند.  می  وصف  آن  کوچک  و  بزرگ 
و  شکافد  می  و  دهد  می  نشان  را  فرانسه  جنگجوی  امپراطور  ناپلئون  آسای 
بیان می کند. بسیاری اوج فکر وی را قبل از آثار و شاهکارهای دیگرش مانند: 

آناکارنینا، قزاقان و سباستوپول و کودکی و جوانی می دانند.

و  اخالقی  فضائل  درباره  روس  روزنامه  یک  با  گویی  و  گفت  در  تولستوی 
خصائل روحی یک هنرمند کامل چنین می نویسد: هنرمند باید آنچه را که از 
آن تمام بشریت است ولی هنوز بشریت بر آن وقوف ندارد، بداند. هنرمند باید 
برای این منظور به عالیترین مرحله تربیت و تکامل فرهنگی عصر خود رسیده 
باشد و از همه مهمتر در چهارچوب زندگانی فردی و خودپسندانه مقید نباشد 
و زندگانی خود را جزئی از زندگانی عمومی بشریت به شمار آورد. تولستوی 
هنرمند  هر  گوید:  می  و  است  قائل  بسیار  اهمیت  نیز  آثار  هنری  شکل  برای 
فقط  حال  این  با  ولی  کند.  خلق  را  خویش  هنری  آثار  قالب  باید  ای  برجسته 
وقتی برای شکل هنری یک اثر ارزش قائل است که مضمون مهم و برجسته ای 
در آن اثر نهفته باشد. به عقیده وی هر اثر هنری باید مهمترین مسائل زندگانی 

ما را پاسخ بگوید.

ادبیات
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هنروسینما
نگاهی به جدیدترین فیلم دیوید گوردون گرین، به انگیزه اکران 

آن در جشنواره ونیز

در یك زندان 
شخصی و خصوصی

 اغلب فیلم های دیوید گوردون گرین شامل طبیعت گرایی زالل است. او در این 
فیلم ها که عمومًا مستقل هستند، به بیان احساساتی نغز می پردازد. گوردون 
جشنواره  در  که  «منگلهورن»  عنوان  با  خود  جدید  فیلم  در  نیز  اکنون  گرین 
معتبر ونیز ۲۰۱۴ بر اکران است، دست به چنین هنرهایی زده است. در معرفی 
کاراکترهای این فیلم هرگز غلو نمی شود و فیلمساز آنها را با نوع کارشان، لباس 

ها و زبان بدنشان می شناساند. 
برخی از بازیگران کاراکترها را با اختالالتی هرچند جزئی بازی می کنند و در 
پاچینو  آل  مثل  هم  برخی  مارسو.  مارسل  مثل  شوند  می  مواجه  خشم  با  نتیجه 
را  گرین  گوردون  جدید  فیلم  محوری  کاراکتر  همچون  کاراکتری  که  هستند 
مقهور خود می سازند و باعث می شوند همگان نمره قبولی را به این کاراکترها 
بدهند. بویژه که ایفای نقش در فیلمنامه هایی که پل لوگان نوشته و خدشه های 

بسیار بر آن وارد است، کار ساده ای نیست.
هر کس چنین قدرتی را ندارد و از عهده سمبل ها و ایماژهای این چنینی برنمی 

آید.

*مرد قفل ساز
در  او  است.  منگلهورن  ای.جی  ای  حرفه  و  کاری  خط  ها  سمبل  این  از  یکی 
که  است  آن  معنای  به  او،  بودن  ساز  قفل  است.  ساز  قفل  تگزاس،  کوچك  شهر 
او مسؤول همه قفل ها و کلیدهای شهر است. با این حال او در یك زندان کامًال 
جایی  عاطفی  و  ذهنی  زندان  این  سلول  برد.  می  سر  به  خصوصی  و  شخصی 
گذشته  های  درستی  و  اشتباهات  و  خشم  و  احساساتی  بی  با  آن  در  او  که  است 
خود زندگی می کند. جایی که در آن فضا با صدایی پر شده است که نامه هایی 
را که او زمانی برای نامزدش «کارال» نوشته بوده، می خواند. عالقه ای واقعی 
بین آنها حکمفرما بود، اما او ناگهان بدون ذکر هیچ دلیل منطقی نامزدی خود 
را با این دختر به هم می زند و نامه ها نیز سر از مبداء خود در می آورند و به 

صندوق پستی عودت داده می شوند که حاال زنبورها در آن سکنی گزیده اند.

پاچینو  آل  را  اش  جوانی  دوران  پایان  در  منگلهورن  کنونی  انزوای  دادن  نشان 
برعهده دارد. او به سادگی نقشی را که به نظر می رسید نمی توان به راحتی 
زنده کرد و شخصیت او به راحتی در هیچ قابی نمی گنجد، به روی پرده برد 
و پیچیدگی های روابط انسانی را در دیالوگ های لوگان عینیت بخشید. و البته 
معنا  فیلمبرداری  مدیر  اور  تیم  باشکوه  فیلمبرداری  با  هم  کنار  در  ها  این  همه 

یافته است.

*پنجره ای از امید
نسبت  او  های  دیدگاه  چگونگی  در  زیادی  نقش  منگلهورن  مانند  بی  های  نامه 

به جهان پیرامونش دارد. او برای مشتریان خود که به کلیدسازی او می آیند، 
ارزش خاصی قایل است و همان طور که پاسخ تلفن های کاری خود را می دهد 
به کسانی که به مغازه اش آمده اند نیز رسیدگی می کند. نیت های منگلهورن 
(کریس  جاکوب  پسرش  با  هایی  مواجهه  دچار  حال  این  با  اما  هستند،  خوب 

مسینا) می شود.
در میان ناکامی های فیلم ناگهان پنجره ای از امید برای بهبود شرایط در فیلم 
این  می شود.  باز  فیلم  روی  به  هانتر  هالی  بازی  با  پرکار  و  شاد  زنی  قالب  در 
مورد  در  و  آید  می  منگلهورن  سراغ  به  جمعه  روز  هر  دارد،  نام  داون  که  زن 
شان  خانوادگی  حیوانات  مسایل  و  پیری  مشکالت  مثل  مشترك  موضوعات 
صحبت می کنند . این مالقات های گاه و بیگاه باعث می شود این دو کم کم به 
همراه  به  آنها  برای  خوش  عاقبتی  تواند  می  که  تبدیل  شوند  پابرجا  ای  عالقه 

داشته باشد.

*اولین تجربه
منگلهورن اولین تجربه فیلمنامه نویسی لوگان است. به همین دلیل نیز فیلمنامه 
کامل نیست و نویسنده می توانسته استحکام بیشتری به داستان خود ببخشد.

اما خارج از همه ضعف هایی که در فیلمنامه وجود دارد، چیزهایی هم در آن 
هست که باعث می شود نقصان های فیلمنامه و فیلم پوشیده شوند و مخاطب 
سکانس  مثل  شود.  کوچك  های  سکانس  و  نکات  این  متوجه  ها  نقص  از  بیش 
یك  شدن  حاصل  یا  و  کمك  طلب  برای  جاکوب  گشتگی  سر  از  گریه  به  مربوط 
را  بازیگران  و  گذرد  می  فیلم  گریم  سالن  در  که  آنچه  درباره  مهم  بسیار  کشف 

ها  آدم  این  که  برند  حدس  حتی  تواند  نمی  کس  هیچ  که  می کند  برنزه  طوری 
بومی نیستند. حتی بازگشت خاطرات کالرا و تالش منگلهورن برای دور شدن 
این  جمله  از  شود،  انجام  کلمه  واقعی  معنای  به  خواهد  می  که  او  خاطرات  از 

موارد است.

در کل درباره فیلم منگلهورن باید گفت هر چیز در آن بدتر از چیزی است که 
انتظار می رود. زیرا در سکانس های اولیه فیلم نجابتی وجود دارد که مخاطب 
با  جذاب  تصاویر  ابتدایی  های  سکانس  این  در  می کند.  عالی  فیلمی  منتظر  را 
دیوید  توسط  شده  نوشته  موسیقی  و  می شود  همراه  پاپ  سمفونیك  موسیقی 
نیز  ها  سکانس  همین  اما  بیند،  می  تدارك  فیلم  برای  را  جذاب  سکانسی  وینگو 
مخاطب را با این پرسش و البته آرزو همراه می سازد که ای کاش همه فیلم می 
توانست به همین قدرت باشد. بویژه که عضالت فیلم حتی در روایت کردن نیز 
ضعیف است و زمانی که داستان به سمت پیچ در پیچ شدن و تو در تو شدن می 

رود، فاقد توان الزم برای بیان وقایع است.

*قوی ترین بخش
در این بین قوی ترین بخش فیلم اختصاص به بازی آل پاچینو دارد. او به نقشی 
فیلمنامه  ضعف  حال  این  با  است.  متعهد  کامًال  شده،  گذارده  اش  برعهده  که 
از  ای  زمینه  پس  هیچ  مخاطب  به  که  آنجا  از  می کند.  وارد  لطمه  نیز  او  کار  به 
آگاه  او  شخصیتی  زوایای  و  جزئیات  از  بیننده  و  شود  نمی  داده  او  شخصیت 
نیست. بنابراین فقدان همین مسایل باعث به وجود آمدن ابهاماتی درباره این 
کار  کل  که  است  زیاد  و  وسیع  قدر  آن  نیز  فیلم  های  خامی  و  می شود  کاراکتر 

تبدیل به یك کار بیهوده می شود.
Hollywood Reporter :منبع

جایزه بهترین فیلمنامه 
برای «قصه ها» 

 

و  بنی اعتماد  رخشان  نصیب  ونیز  امسال  جشنواره  فیلمنامه  بهترین  جایزه 
طالی  شیر  سی،  بی  بی  گزارش  به  شد.  فیلم «قصه ها»  برای  مصطفوی  فرید 
نشسته  شاخه  روی  که  «کبوتری  فیلم  به  امسال  ونیز  جشنواره  فیلم  بهترین 
رسید.هفتادویکمین  سوئد  از  اندرسون  روی  ساخته  است»  وجود  انعکاس 
از  یکی  و  جهان  سینمایی  جشنواره  قدیمی ترین  که  ونیز  فیلم  جشنواره  دوره 
مهم ترین آنها محسوب می شود، شب شنبه، ششم سپتامبر با اهدای جوایز به 
کار خود پایان داد.رخشان بنی اعتماد در جشنواره ونیز امسال مورد استقبال 
تماشاگران قرار گرفت و فیلم «قصه ها» با داستانی تودرتو درباره شخصیت های 
مختلف فیلم های قبلی او که حاال به گونه ای، به هم مربوط می شوند و تا امروز 
زندگی شان ادامه دارد، توانست نظر مساعد داوران جشنواره را به خود جلب 
در  هستند،  کارگر  طبقه  از  بیشتر  که  را  خود  شخصیت های  کند.«قصه ها» 
موقعیت ها و تنگناهایی به نمایش می گذارد که در نماهای سرد و رنگ های تیره 
محیط قابل حس هستند.با این حال، «قصه ها» فیلمی است متکی بر دیالوگ که 
در صحنه انتهایی از آن فارغ می شود و حس های شخصیت هایش را در نگاه های 
آنها با ما قسمت می کند.شگفت انگیزترین فیلم جشنواره امسال که برنده شیر 
طالیی هم بود، فیلم تازه روی اندرسون بود، فیلمساز برجسته سوئدی، با یک 
نام عجیب و طوالنی: کبوتری که روی شاخه نشسته انعکاس وجود است.یک 
کشورهای  فضای  از  برآمده  که  ویژه ای  شخصیت های  با  دیدنی  و  غریب  فیلم 
اسکاندیناوی هستند و آثار فیلمساز برجسته فنالندی، آکی کوریسماکی را به 
خاطر می آورند؛ آدم هایی که کم حرف می زنند و در عین حال، با غرابت خود، 
هستی را زیر سوال می برند.اندرسون فیلم را با سه مرگ کمدی آغاز می کند؛ به 
سخره گرفتن اولیه مرگ و رسیدن به زندگی با همه تلخی ها و دردسرهایش که 
می تواند قابل ستایش باشد.دوربین اندرسون حرکتی ندارد و تنها در گوشه ای 
از اتاق یا یک کافه ناظر رفتار و حرکات عجیب و غریب شخصیت هایش است 
که در فضایی که گاه سوررئال می شود، مهم ترین مسائل هستی را با تماشاگر 

در میان می گذارد.

 سایر جوایز
برای  روسیه  از  کونچالوفسکی  آندره ی  به  کارگردان  بهترین  نقره ای  شیر 
فیلم «شب های سفید پستچی» رسید و جایزه بزرگ داوران نصیب فیلم «نگاه 
سکوت» ساخته جاشوا اوپنهایمر شد.آدام درایور به عنوان بهترین بازیگر مرد 
و آلبا روهواشر به عنوان بهترین بازیگر زن هر دو برای فیلم «قلب های گرسنه» 

انتخاب شدند.

 بخش مسابقه
بخش مسابقه جشنواره امسال، فیلم هایی را در خود جای داد که طبق معمول 
مجموعه ای بود از فیلم های جذاب و دیدنی و فیلم هایی ضعیف که حضورشان 
فاتح  از  «برش»  پرخرج  برانگیخت.فیلم  را  همگان  تعجب  مسابقه  بخش  در 
آکین، فیلمساز شناخته شده ترک ساکن آلمان، درباره قتل ارامنه در ترکیه، همه 
را نومید کرد و «پازولینی» ساخته ابل فرارا درباره مرگ جنجالی پی یر پائولو 
پازولینی فیلمساز شناخته شده ایتالیایی، بحث انگیز بود.فیلم تازه بحرانی، ۹۹ 
خانه، عالقه وافر او را برای تثبیت در هالیوود و فیلمسازی حرفه ای به نمایش 
می گذاشت؛ تالشی که نشان از تکنیک حرفه ای و بازی های چشمگیر دارد، اما 
از  ژاک  بنوآ  ساخته  قلب»  ندارد.«سه  مولف  یک  عنوان  به  فیلمساز  از  نشانی 
می کند  ایجاد  را  سوال  این  کماکان  اما  عشق،  درباره  است  گرمی  فیلم  فرانسه، 
که وجه برجسته اش نسبت به انبوه فیلم هایی از این دست -به ویژه در سینمای 
مردان»  از  می کند.«دور  ونیز  مسابقه  بخش  الیق  را  فیلم  که  چیست  فرانسه- 
ساخته دیوید اول هوفن، از دیگر فیلم های سوال برانگیز بخش مسابقه بود که 
سعی دارد فضای وسترن های آمریکایی را به فضای الجزایر دهه پنجاه بیاورد 
و با ترکیب صحنه های اکشن با پیام هایی درباره استعمارگری، تماشاگر را به 
خود جلب کند که حاصل، ترکیب غریب و به شدت ناموفقی است که به زحمت 

توانست کسی را با خود همراه کند.
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بیم ها و نگرانی ها در جامعه سینمای بریتانیا چند ماه 
بعد از مرگ باب هاسکینز

نسل رو به انقراض!
 چند ماه بعد از مرگ هاسکینز هنرپیشه معروف بریتانیایی که در ۷۱ سالگی 
وی  شاید  که  میشود  حس  غریب  احتمال  و  بیم  این  پیش  از  بیش  داد،  رخ  وی 
بازیگران  به  موسوم  قشر  میان  از  که  باشد  بوده  پرطرفداری  ستاره  آخرین 

طبقات کارگری در انگلیس برخاست و اقتضاهای زمان تکرار این نسل را هر 
روز سخت تر از گذشته می سازد و حتی آن را رو به انقراض نشان می دهد.

و  کاراکتر  قوت  لحاظ  به  را  هاسکینز  که  میشود  پیدا  کسی  کمتر  بریتانیا  در 
مهارت بازیگری اش تحسین و بابت فقدان وی ابراز تأسف نکند اما بیش از آن 
که این مهارت مورد اشاره و در مرکز توجه باشد، این نگرانی احساس میشود 
که هاسکینز از آخرین ستاره های بازیگری در میان نسل و تباری بود که در 
بریتانیا هنرپیشه های طبقه کارگری و مجهز به خلق و خوی کارگران و طبقه 
متوسط و عوام شناخته می شوند و اصًال شیك و بورژوا نیستند و البته فقیر 
 ۴۰ حضور  با  همزمان  هرچند  که  است  این  عمومی  تصور  و  نیستند  هم  مطلق 
سال مؤثر هاسکینز در جامعه بازیگری بریتانیا و در ماههای کم شمار بعد از 
مرگ وی نیز بازیگران طبقه کارگری در بریتانیا فعال مانده اند اما هیچ یك با 
او برابری نمی کنند و نه شهرت و محبوبیت او را دارند و نه می توانند مثل وی 
و به اندازه او با هالیوود نیز همکاری کنند و از منظر آنها هم یك ستاره به نظر 

برسند و او آخرین آدم از این نسل رو به محو شدن به شمار می آمده است.

آن چه اهمیت دارد
مهم نیست که چه میزان از این ترس حقیقی و درست است و چه میزان تصور 
و بیم افراطی و مهم این است که این حس اینك در لندن و سایر جوامع هنری 
بریتانیا وجود دارد. در این شهر و در ماههای اخیر به کرات این جمله شنیده 
او  «جای  و  کرد»  نخواهد  ظهور  ما  بین  هاسکینز  مثل  کسی  «دیگر  که؛  شده 
همیشه خالی خواهد ماند» و این نشان می دهد که هاسکینز چقدر با مردم یکی 
شده و نماینده آنها و به واقع یکی از اعضای جامعه کارگری و طبقه متوسط و 
عوام نشان می داد و آنها وی را از خودشان می دانستند. به واقع فقدان بزرگ 
حس شده بعد از مرگ هاسکینز در درجه اول نه از محو شدن هنر بازیگری او 
بلکه از دست رفتن بارزترین استعداد در طبقه و تباری بوده که او به آن تعلق 
داشت و اینجا بحث کالس و طبقه وی مطرح است و نه توان بازیگری او. سال 
ها ریچارد برتون مایه فخر جامعه بازیگری بریتانیا بود اما او و شون کانری 
نماینده  و  ستاره  گاه  هیچ  بوده،  باند  جیمز  رل  ایفاکننده  اولین  که  اسکاتلندی 
ای از طبقه کارگری محسوب نشده و متعلق به طبقه مرفه به حساب آمده اند و 

یکی از مردم و جزو عوام نبوده اند.

بدون شهرت و اعتباری مشابه
امروز امثال شین مدروز، نوئل کالرك و پل ابوت و حتی تام ویلکین سون مسن 
که یك پایش در بریتانیا است و پای دیگرش در هالیوود، جزو بازیگران کارگری 
و از این تبار به حساب می آیند اما البد تأیید می کنید که هیچ یك نیمی از شهرت 
و اعتبار هاسکینز را هم ندارند. اگر قدری به گذشته دورتر نگاه کنیم، جانی 
هالی  و  شارپ  لسلی  پیك،  ماکسین  همچنین  و  میز  دانیل  مارسان،  ادی  هریس 
دمپسی را می یابیم که آنها هم به تبار بازیگران کارگری بریتانیا تعلق داشته و 
سال ها کار کرده اند و اینك نیز میکنند اما اصوًال شهرت و اعتباری ندارند که 
هاسکینز و لو در داخل مرزهای کشورش داشت، چه برسد به شهرتی که در 

سایر کشورها برای خود فراهم آورده بود.

بدتر از همه
حقیقت تلخ و شاید هم شیرین این است که بیش از ۳۰ سال است که نسل تازه ای 
در میان بازیگران سینما در بریتانیا رو آمده که به هر دلیلی به طبقه کارگری 
تعلق ندارند و از طبقات فرو دست نمی آیند و جنس و قماش شان یا واقعًا چیز 
دیگری است و یا گمان می رود که چیز دیگری باشد. آنها از پیشینه تحصیلی 
و رشد در محیط های متفاوتی برخوردار بوده و جور دیگری بزرگ شده اند 
هم  شکسپیری  و  تئاتری  ابتدا  بریتانیایی  بازیگران  اکثر  مثل  ابتدا  در  شاید  و 
بوده و سپس به جمع سینمایی ها وارد شده باشند اما از میان کارگران و طبقه 
متوسط نمی آیند و از قضا هر چهار جیمز باند آخر سینما که دانی یل کریگ، 
پی یرس براسنان، تیموتی دالتون و راجر مور هستند، ارتباطی با نسل کارگری 

نداشته اند و از میان طبقات مرفه در انگلیس، ولز و ایرلند سر برآورده اند.

به  الجرم  که  بریتانیایی  پوست  سیاه  های  هنرپیشه  حتی  که  این  همه  از  بدتر 
به  میدان  و  دیده  اعتنایی  بی  کشور  این  در  قدر  آن  دارند،  تعلق  کارگری  نسل 
آنها داده نشده که آن جا را ترك کرده و برای شکوفا شدن به سایر کشورها و 
به ویژه هالیوود رفته اند و بعد از کسب شهرت برای همکاری با استودیوهای 

بریتانیایی به کشورشان برگشته اند.

رانده شدن از جوامع هنری
تون»  داون  تلویزیونی «خیابان  سریال  در  که  یر  کولی  جیمز  راب  پیش  چندی 
کارگری  طبقه  بازیگر  یك  عنوان  به  که  کرد  بیان  وضوح  به  است.  کرده  بازی 
حتی المکان آموزش درست بازیگری را نیافت و او را به کرات از جوامع تعلیم 
این هنر راندند. در آن سوی هرم بازیگران منتسب به جوامع کارگری بریتانیا، 
تر  جالب  و  یابیم  می  کشور  این  در  را  ها  مرفه  و  ها  اعیان  با  مرتبط  بازیگران 

این که آنها هم دست پیش را می گیرند و از شرایط موجود گالیه میکنند و می 
گویند که یا فقط نقش های تکراری و کسالت بار به آنها پیشنهاد میشود و یا 
نگاه معترضانه طبقه کارگر به آنها آسایش آنان را سلب کرده است. از این گونه 
بازیگران در بریتانیای فعلی می توان به دیمی ین لوییس، دومینیك وست، ادی 
ردماین و البته بنه دیکت کامبر باچ اشاره کرد که آخری اینك در هالیوود بسیار 
فعال شده است. در عین حال اعتراض بازیگران کارگری در بریتانیا این است 
که هرگاه رقابتی برای کسب رل های غنی به وجود می آید، معموًال اولویت به 

رقبای آنان در طبقه مقابل یعنی مرفه ها داده میشود.

فراتر از سینما
بازیگری  جامعه  به  فقط  فوق  تبعیض  و  عارضه  که  است  این  بزرگتر  درد 
دنباله  و  اسالف  و  نیست  حیات  قید  در  دیگر  که  هاسکینز  شخص  و  بریتانیا 
کارگری  هنرمندان  نسل  گویند  می  ها  خیلی  و  شود  نمی  منحصر  او  روهای 
فشار  تحت  باشند،  هم  هنر  گانه   ۷ های  شاخه  از  هریك  به  مربوط  بریتانیا  در 

هنرمندان  با  قیاس  در  شان  شغلی  های  موقعیت  و  دارند  قرار  فوق  تضییع  و 
نامحسوس  و  محسوس  دلیل  هر  به  و  است  تر  اندك  وضوح  به  مرفه  طبقه 
تهیهکنندگان آثار هنری در بریتانیا به سمت هنرمندان کارگری نمی روند مگر 
پرهیز  و  باشند  شده  غول  یك  به  تبدیل  حیاتش  زمان  در  هاسکینز  مثل  که  این 
از آنها غیرممکن جلوه کند و تعداد این رده بسیار کم است و دیگر خود او در 
امیدواری  عامل  و  زمینه  این  در  موج  یك  کننده  ایجاد  که  نیست  حاضر  صحنه 

برای سایرین باشد.

هیچ شانسی
را  تری  فزون  تأسف  و  هاسکینز  به  نسبت  را  بیشتری  تحسین  ها  این  همه 
در  بازی  با  و   ۱۹۸۰ دهه  اواسط  در  که  وی  انگیزد.  می  بر  او  رفتن  خاطر  به 
دوخت؟»  پاپوش  رابیت  راجر  برابر  کسی  «چه  و  «مونالیزا»  چون  هایی  فیلم 
و  ها  رل  و  مشاغل  به  نیز  هالیوود  در   ۱۹۹۰ دهه  های  سال  در  و  شد  مشهور 
و  داد  دست  از  را  خود  شوکت  از  قدری   ۲۰۰۰ دهه  در  یافت.  دست  زیادی  نفوذ 
در دو سه سال آخر عمرش بیمار و کم کار بود اما اگر مایکل کین را که به رغم 
رسیدن به مرز ۸۰ سال هنوز در حرفه بازیگری حاضر و بسیار فعال است از 
ماندگارترین اریستو کرات های سینمای بریتانیا بدانیم هاسکینز نقطه مقابل 
کشور  این  در  کش  زحمت  و  متوسط  جامعه  اول  مرد  و  کارگران  ستاره  و  او 
بود و هوادارانش نیز پرشمار بودند و هیچ یك از جانشینان وی شانسی برای 

پرکردن جای او ندارند. هیچ شانسی. 
Observer :منبع  

آخرین  از  هاسکینز  که  میشود  احساس  نگرانی  این   
ستاره های بازیگری در میان نسل و تباری بود که در 
بریتانیا هنرپیشه های طبقه کارگری و مجهز به خلق 
و خوی کارگران و طبقه متوسط و عوام شناخته می 
شوند و اصًال شیك و بورژوا نیستند و البته فقیر مطلق 

هم نیستند
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بررسی هویت(Identity) و فراز و فرود آن، در شمار مطالعات 
است  یافته هایی»  «بررسی  آن  از  مراد  و  می گیرد  جای  فرهنگی 
«که در آنها و به واسطه آنها افراد و گروه ها هویت یا درک خود 
آن  از  و  می رسند  توافق  به  آن  پیرامون  می سازند،  را  خویش  از 
خویشتن  از  پرسش  و  خود  به  پرداختن  می کنند».هویت  دفاع 
خویش است، و در سطح جمعی رسیدن به توافقی جمعی است 
که جمع/ گروه/ ملت خاصی را با ویژگی های مشخصی از دیگر 
جمع ها/ گروه ها/ ملت های دیگر جدا می سازد. مکاتب گوناگون 
ریشه های متفاوتی را برای ساخت هویت معرفی می کنند، برخی 
هویت را امری درون ساز و برخی دیگر آن را حاصل تاثیر عوامل 
دسته  آن  میان  نیز  می دانند.  جامعه  و  فرد  بر  دیگری  یا  بیرونی 
می دانند،  جامعه  فرد/  کنش  حاصل  را  هویت  که  مکتب هایی  از 
گوناگونی هایی در عامل ریشه ای ساخت هویت دیده می شود. به 

بیان دیگر برخی عامل اقتصادی و برخی دیگر عوامل فرهنگی را 
در ساخت هویت فرد موثر می دانند. هدف از این نوشتار بررسی 
بلکه  نیست،  نگرش ها  و  مکتب ها  این  اشتراک  یا  افتراق  زوایای 
سعی بر آن است تا از خالل این داده ها چارچوب مناسبی برای 
بررسی هویت در ایران و فراز و فرود آن به دست آید. از آنجا که 
هویت با فرهنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و فرهنگ نیز با زبان و دین 
از  ناپذیر،  جدایی  ارتباطی  ملت  یک  باورهای  و  رسوم  و  آداب  و 
این رو به نظر می رسد که بررسی هویت در ایران، با فرهنگ و به 
ویژه زبان و دین پیوندی ژرف می یابد. «هویت» و «حس تداوم 
و  هویت  الزمه  می آیند،  هم  پی  در  که  هستند  مفاهیمی  تاریخی» 
استمرار آن وجود پیوند میان فرد با جامعه و فرهنگی است که 

«می تواند به حس او از خویشتن انسجام بخشد».

در این نوشتار فرض بر آن است که هویت ایرانی در طول تاریخ، 
دو  حول  تاریخی،  بزرگ  گسست های  گاه  و  فرود  و  فراز  رغم  به 
متمادی  قرون  خالل  در  و  است  شده  تنیده  دین  و  زبان  محور 
گاه  و  متعدد  گوناگونی های  رغم  به   و  تطور،  و  تحول  بر  افزون 

متناقض ساختی تقریبا یکپارچه و ثابت داشته است.

به  دارد  اساسی  و  محوری  نقش  دین  و  زبان  بررسی  این  در 
ساختند  را  خود  دین  و  زبان  واسطه  به  ایران  مردم  دیگر  بیان 
دفاع  آن  از  و  رسیدند  جمعی  توافق  به  آن  پیرامون  دریافتند،  و 
و  پیگیری  قابل  تاریخی  داده های  به  استناد  با  مسیر  این  کردند. 
ردیابی است. دامنه تاریخی و جغرافیای بحث حاضر، بازجست 
ایران  به  اسالم  ورود  از  ـ  اسالمی  دوره  خالل  در  ایرانی  هویت 
ـ  طبیعی  جغرافیای  محدوده  در  و  ـ  مغوالن  حکومت  پایان  تا 
در  نوشتار  این  در  بخش  سه  منظور  بدین  است.  ایران  فرهنگی 
اسالم،  ورود  و  ایرانی  هویت  شامل،  که  است  شده  گرفته  نظر 
هویت ایرانی در خالل حکومت های ایرانی تبار، و هویت ایرانی 

در خالل حکومت های ترک و مغول است.

هویت ایرانی و ورود اسالم
آیین  به  دادن  برتری  و  زرتشتی  موبدان  با  اتحاد  در  ساسانیان 
زرتشتی بر سایر ادیان، توانسته بودند گروه و قوم منسجمی را 
گردآورند که آنان را از دیگر اقوام و ملل جدا می ساخت. هرچند 
ساسانیان کوشیدند قدرت خود را با الوهیت ناشی از دین و آیین 
زرتشت پیوند زنند و از این راه از ماندگاری ادیان الهی بهره ای 
برگیرند. جنگ های متوالی و بی حاصل با رومیان، از یک سو و 
آزار و اذیت پیروان سایر ادیان به ویژه مسیحیان از سوی دیگر، 
مردمی  نظر  در  را  آنان  اعتبار  و  برد  تحلیل  را  ساسانیان  قوای 
فراهم  را  زوال شان  زمینه های  و  کاست،  بودند  امرشان  تحت  که 
آورد. از اینجا است که با حمله اعراب و در هم شکستن مقاومت 
به  زمانی  کوتاه  در  ساسانی،  پهناور  قلمرو  سرتاسر  رسمی، 

سیطره عرب مسلمان درآمد. هر چند اعراب به همان آسانی که 
بر قلمرو ساسانی چیره شده بودند نتوانستند بر فرهنگ ایرانی 
نیز غلبه کنند. پس از فتح نهاوند ـ فتح الفتوح ـ اگرچه دیگر از 
مقاومت سازماندهی شده و لشکری آراسته و کارآزموده خبری 
نیست، مقاومت های محلی و مردمی زحمت زیادی برای فاتحان 
و  نواحی  مردم  مکرر  شورش های  از  امر  این  داشت.  همراه  به 
شهرهای گوناگون که تا پایان خالفت معاویه ادامه داشت، هویدا 

است.

بود،  زیاد  بسیار  متعدد،  نواحی  در  شورش ها  این  شمار  هرچند 
ناکامی  این  دالیل  نرسید.  بخش  اطمینان  نتیجه ای  به  هیچگاه 
عامل  فقدان  و  منطقه ای  و  محلی  عالیق  افزایش  در  می توان  را 
نظامی  ـ  سیاسی  تشکیالت  فروپاشی  دلیل  به  بخش  وحدت 
برابر  در  مردم  آوری  فراهم  در  زرتشت  دین  نهاد  ناکارآمدی  و 

مهاجمان برشمرد.

هویت  در  رخوت  و  رکود  دوره  می توان  درستی  به  را  دوره  این 
ایرانی نامید. مردمی که آوازه بلندی در جهانگیری و جهانگشایی 
داشتند و یاد و خاطره و داستان ها و افسانه هایشان از پهلوانان 
شکست ناپذیر آکنده بود، به یکباره تحت سیطره مردمی در آمده 
فرمانبردارشان  و  خراج گذار  دور،  چندان  نه  زمانی  که  بودند 
سدهای  جدید،  ایمانی  از  برخاسته  شور  سایه  در  ولی  بودند؛ 
حاکمان  می شکستند.  هم  در  را  زمانه  بزرگ  قدرت های  و  ستبر 
جدید عالوه بر دین، زبان جدیدی را نیز به همراه آورده بودند. 
این زبان از آن رو اهمیت می یافت که زبان دین بود و پذیرش دین 
مهمترین  از  یکی  آنکه  ویژه  به   نبود،  ممکن  آن  زبان  بدون  جدید 

نمودهای مسلمانی ـ نماز ـ تنها به زبان عربی گزارده می شد.

در  زبان  در  تغییر  بسا  چه  و  است  قوم  یک  اندیشه  تجسم  زبان 
رو  این  از  کند.  ایجاد  تغییراتی  نیز  ملت  آن  اندیشیدن  نحوه 

و  اسالمی  نخست  قرن  دو  در  را  عربی  زبان  سیطره  نمی توان 
نادیده  ایرانی  مستقل  نیمه  حکومت های  شکل گیری  از  پیش 
انگاشت. به نظر می رسد که ایرانیان نیز در این دوره بر اهمیت 
خط  پاسداشت  از  امر  این  بودند،  واقف  زبان  محوری  نقش  و 
پهلوی و زبان فارسی در امور دیوانی اعراب حاکم هویدا است. 
بودند  جدید  حاکمان  خدمت  در  دبیر  مقام  در  ایرانی  دبیران 
کنند،  حفظ  که  را  پهلوی  خط  و  فارسی  زبان  می کوشیدند  و 
بازمانده قدرت ساسانیان و بخشی از هویت ایرانی بود. از این 
همچنان  حجاج  دوره  تا  امویان  دیوان  در  رسمی  مکاتبات  رو 
نام  به  فردی  ابتکار  به  این  از  پس  و  ماند  باقی  پهلوی  خط  به 
شد.  برگردانده  عربی  به  پهلوی  از  دیوان  عبدالرحمن  صالح بن 
را  صالح  مبالغی  پرداخت  با  داشت  سعی  که  فرخ  زادان  واکنش 
فارسی  زبان  ایرانیان  که  است  آن  بیانگر  بازدارد،  دیوان  نقل  از 
را آخرین سنگر حفظ و حراست از هویت درهم شکسته خویش 
می دیدند. این زمان را می توان آغاز فراموشی و به حاشیه رفتن 
زبان فارسی از بستر جامعه، امور دیوانی و علمی دانست از این 
پس تا سالها پس از این زبان عربی که زبان دین بود و سپس زبان 
سرتاسر  در  که  ایران  در  تنها  نه  را  خود  سیطره  اندیشه،  و  علم 

قلمرو اسالمی گستراند.

عربی  زبان  برابر  در  نخست  قرن  اواخر  از  فارسی  زبان  هرچند 
مردم  و  ماند  باقی  همچنان  زرتشتی  آیین  و  دین  رفت  محاق  به 
جمعی  آوردن  اسالم  از  منابع  که  گزارش هایی  رغم  به  ایران 
نگرویدند.  اسالم  دین  به  سرعت  به  آورده اند،  شهر  یک  مردم 
بسیاری  تفاوت های  زرتشت  آیین  و  اسالم  دین  آموزه های  میان 
و  داشت  رواج  نیز  مردم  جاری  زندگی  در  تفاوت ها  این  هست. 
در  می ساخت.  ناممکن  را  اسالم  دین  به  یکباره  و  سریع  گرایش 
اینجا تنها به دو مورد از این تفاوت ها اشاره می شود: روزه داری 
می شود،  شمرده  دین  واجبات  از  یکی  و  فضیلت  اسالم  دین  در 
و  مذموم  گرسنگی  تحمل  زرتشت  آیین  در  که  صورتی  در 
عملی  زرتشت  آیین  در  خاك  و  آب  آلودن  همچنین  است.  ناپسند 
مردگان  دفن  در  مسلمانان  عمل  به  ایرانیان  و  است  نابخشودنی 
این  وجود  با  پس  می نگریستند.  نفرت  و  بیزاری  با  خاك  در 
آیین  به  سرعت  به  ایران  مردم  که  برد  گمان  نمی توان  اختالفات، 
اسالم گرویدند. ولی از آنجا که موبدان و مغان پایگاه اجتماعی 
خود را از دست داده بودند آیین زرتشت، از قدرت وحدت بخشی 
خود همانند دوره ساسانی، بی بهره بود. از این رو می توان گفت 
که هویت ایرانی در دو قرن نخست اسالمی به دالیل برشمرده و 
نیز به دلیل رویکرد امویان در تحقیر ایرانیان و در مجموع تمام 
مسلمانان غیر عرب، رو به فراموشی رفت. در این دو قرن عالیق 
محلی به جای هویت برخاسته از حس جمعی، سربرآورد. مردم 
ایران خود را به والیت محل سکونت یا خاستگاهشان می نامیدند 
یا  خراسانی  را  خود  ری  یا  مرو،  ساکن  ایرانی  درمی یافتند.  و 
فضای  نباید  ایرانی  هویت  فراموشی  در  البته  می نامیدند.  رازی 
فکری و اعتقادی دین اسالم را نادیده گرفت. قرآن کتاب آسمانی 
تمام  و  می دهد،  قرار  مخاطب  را  مومن  و  مسلمان  اسالم  دین 
برادر  و  برابر  را  عجم  و  عرب  و  سیاه  و  سفید  از  اعم  مسلمانان 
می خواند: «انما المومنون اخوه» از این رو می توان گفت که دین 
اسالم نافی هرگونه تعلق قومی، قبیله ای، خاندانی و ملی است و 

تنها مایه برتری را تقوی و دینداری برمی شمرد.

که  اطمینانی  و  اعتماد  و  امویان  جای  به  عباسیان  سربرآوردن 
امکان  این  داشتند،  خراسان  اهل  به  سلسله  این  نخستین  خلفای 
را فراهم آورد که برخی از ایرانیان مانند برمکیان موقعیت خود 
رفاه  در  قدرت  به  نزدیکی  از  استفاده  با  حتی  و  دهند  ارتقا  را 
مرهون  را  خود  موقعیت  آنان  ولی  بکوشند.  خود  مردم  حال 
همچون  که  ایرانی  مانند  به  نه  آنان  بودند.  خویش  فردی  ابتکار 

عضوی از جامعه اسالمی به خدمت خلیفه مسلمین درآمدند. این 
امر از اینجا نشات می گیرد که در این اعصار مردم بینشی دینی 
باور  بدان  که  دینی  با  را  خود  مردم  مادی.  نه  داشتند  جهان  از 

داشتند درمی یافتند نه در وطنی که در آن می زیستند.

هویت ایرانی در خالل حکومت های  ایرانی تبار

و  خراسان  بر  طاهریان  قدرت گیری  با  سوم  قرن  آغاز  از 
ترکان  استیالی  آغاز  که  پنجم  قرن  میانه های  تا  ماوراء النهر 
نسبتًا  سلسله های  ایران  فالت  در  است،  ایران  بر  سلجوقی 
مستعجلی قدرت را در دست گرفتند که یا تباری ایرانی داشتند 
ایران  پهلوانان  و  تاریخی  یا  اسطوره ای  پادشاهان  به  را  خود  یا 
بازیابی  در  دوره ها  مهمترین  از  دوره  این  می کردند.  منتسب 
که  اعرابی  از  دسته  آن  است.  آن  جدید  ساخت  در  ایرانی  هویت 
شده  مستقر  خراسانی  مانند  مناطقی  در  ایران،  به  مهاجرت  با 
و  ازدواج  در  و  بودند  شده  مستحیل  جامعه  بافت  در  بودند، 
رنگ  رفته  رفته  محلی  مردم  با  خویشی  پیوندهای  برقراری 
محلی به خود گرفته بودند. در این دوره خاطره حمالت اعراب و 
فتح الفتوح آنان در ایران به تقریب به تاریخ پیوسته بود ولی در 
همین دوره همزمان با آغاز مهاجرت ترکان به قلمرو جغرافیایی 
ایران بود. ورود عنصری قومی دیگری در ایران چنانکه در پی 
خواهد آمد به استحکام هویت ایرانی و خواست جمعی در دفاع 
به  ایران  جامعه  بیشتریِن  دوره  این  در  کرد.  شایانی  کمک  آن  از 
دین اسالم و مذهب اکثریت جهان اسالم در آمده بودند و ایرانی 
منفک  اسالمی  قلمرو  نقاط  سایر  در  ساکن  مسلمان  از  مسلمان 
نبود، ولی آنچه سبب تمایز ایرانی از غیر آن می شد زبان فارسی 
بود که به اهتمام اندیشمندان، کاتبان، شاعران و مترجمان رواج 
که  بود  همراه  قدرت  با  چنان  فارسی  زبان  دوباره  رواج  یافت. 
نشان از آن داشت که این زبان در طی زمانی که در محاق زبان 
عربی بود، در فراموشی و عزلت و رکود به سر نمی برد. جالب 
زبان  هوشمندانه  دوره،  این  سخن سرایان  و  اندیشمندان  آنکه 
فارسی را دوباره احیا کردند. به بیان دیگر آنان کوشیدند که در 
ابتدا برای مطرح ساختن زبان فارسی به مانند یکی از زبان های 
جهان اسالم، قرآن را از انحصار زبان عربی به در آورند. از این 
رو مشاهده می شود که نخستین جهش های زندگی در رگ حیات 
دوره  در  فارسی  زبان  به  قرآن  تفسیر  ترجمه  در  فارسی  زبان 
و  ساخت  لحاظ  به  هم  فارسی  زبان  قوت  می نماید.  رخ  سامانی 
هم از منظر اندیشه جاری در آن در ترجمه تفسیر قرآن به زبان 
رودکی،  اشعار  ابومنصوری،  منثور  شاهنامه  مقدمه  فارسی، 
این  بیانگر  دوره  این  در  دیگر  بسیار  نمونه های  و  بلعمی  تاریخ 
احیای  در  صفاریان  و  طاهریان  سامانیان،  از  پیش  است.  امر 
فارسی  به  اغلب  حسین  بن  طاهر  بودند،  کوشیده   فارسی  زبان 
سخن می گفت، هرچند فرزندان او در استقالل خواهی و اعتالی 
زبان فارسی به راه پدر نرفتند، یکی از نخستین حامیان فرهنگ 
ایران پس از دو سده بودند. صفاریان با تشویق شاعران درباری 
در  فارسی  زبان  احیای  آغازگر  فارسی  زبان  به  شعر  سرودن  به 
«چیزی  لیث  یعقوب  معروف  جمله  شدند.  نظم  و  شعر  عرصه 
این  از  است.  مطلب  این  موید  گفت»  باید  چرا  نیابم  اندر  من  که 
دانست  فارسی  زبان  احیای  جنبش  پیشرو  باید  را  صفاریان  رو 
نیز  آن  از  پس  قرون  در  که  منطقه ای  بر  تسلط  با  سامانیان  ولی 
احیای  در  را  جهشی  توانستند  شد،  سخنوران  و  شاعران  مهد 
زبان فارسی آغاز کنند و پی بگیرند که اوج اعتالی آن شاهنامه 
دیگری  تجارب  چند  افرادی  فردوسی  از  پیش  است.  فردوسی 
رسانده  انجام  به  ایران  مردم  تاریخ  آوردن  تحریر  به  در  را 
بودند، که یکی از آنها شاهنامه منثور امیر منصور عبدالرزاق و 
که  بود  شاهنامه  از  بخش هایی  سرودن  در  دقیقی  تالس  دیگری 
فردوسی برای پاسداشت تالش های دقیقی و تقدم او در سرودن 

 هویت ایرانی 
و فراز و فرود تاریخی ایران 

نویسنده : فریبا ذاکری نیشابوری
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بریـتانیـای صغیـر
تا همین اواخر کسی در خارج از اسکاتلند این احتمال را جدی 
در  کشور  کشور (تنها  با دوام ترین  و  باثبات ترین  که  نمی گرفت 
یا  انقالب  نظامی،  تهاجم  گذشته  سال   ۳۰۰ طی  که  زمین  کره 
از  بخشی  به زودی  است  ممکن  نداده)  روی  آن  در  داخلی  جنگ 
پیکره خود را از دست دهد و کشور جدیدی از دل بریتانیا روی 

نقشه جهان نقش بندد.
 این مساله اکنون کامال قابل تصور به نظر می رسد که «پادشاهی 
همه پرسی  از  پس  شمالی»  ایرلند  و  کبیر  بریتانیای   متحده  
استقالل اسکاتلند دیگر «پادشاهی متحده» نخواهد بود و زنگ 
به  هم  بریتانیا  درون  کشورهای  سایر  برای  است  ممکن  خطر 
 ۱۳۹۳ شهریور   ۲۷ در  است  قرار  اسکاتلند  دولت  درآید.  صدا 
(۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴) برای جدایی از بریتانیا، همه پرسی برگزار 

 «YouGov» کند. در نظرسنجی جدیدی که «الجزیره» به نقل از
منتشر کرد هواداران استقالل ۵۱ درصد و مخالفان استقالل ۴۹ 
نظرسنجی ها اما به  این  فارغ از تمام  درصد رای کسب کردند. 
نظر می رسد فروپاشی بریتانیای کبیر احتمالی واقعی باشد. به 
بیشتر  رای دهندگان  از  بسیاری  حاضر،  حال  در  می رسد  نظر 
اگرچه  باشند.  داشته  تمرکز  استقالل  سیاسی  پیامدهای  بر 
گفت:  و  کرد  اظهارنظر  باره  این  در  قطع  به طور  نمی توان 
«بریتانیا حتما فرو می پاشد» یا «بریتانیا برای همیشه یک کشور 
خواهد بود»؛ اما احتماالت را نمی توان از نظر دور داشت. شاید 
کبیر»  از «بریتانیای  که  باشیم  شاهد  دوری  چندان  نه  آینده  در 
پیوستن  از  پس  سال   ۳۰۷ و  بماند  باقی  «بریتانیا»  عنوان  فقط 
اسکاتلند به انگلستان، کشور مستقل اسکاتلند بار دیگر به روی 
و  اسکاتلند  اتحاد  بانی  اول  جیمز  شاه  اگر  بیاید.  جهان  نقشه 
سالموند  آلکس  جامه  در  دیگر  شاهی  بار  این  اما  بود،  بریتانیا 
این  استقالل   بانی  «احتماال»  اسکاتلند  ملی گرای  حزب  رهبر 

کشور خواهد شد .

روایت های ملی، بخش هایی از شاهنامه خود را مستقیمًا از دقیقی 
روایت کرد. شاهنامه ابومنصوری به دلیل تاکید آن بر خردورزی 
جهان  اداره  و  آفرینش  در  دانش  محوری  نقش  و  دانش  اندوزی  و 
نمود  جدید  قالبی  در  که  است  ایرانی  اندیشه  بدیع  نمونه های  از 
یافته است. شاهنامه فردوسی از چندین منظر حائز اهمیت است، 
نخست خود متن شاهنامه که حکیم طوس به حق درباره آن چنین 
سروده است: «عجم زنده کردم بدین پارسی» و دیگر استنساخ های 
متعددی که در فاصله اندکی پس از سرودن شاهنامه از آن صورت 
و  شده  اضافه  بدان  که  ابیاتی  از  دسته  آن   دیگر،  سه  و  گرفت، 
مصححان و متخصصان در تعلق آن به ابوالقاسم فردوسی تشکیک 

کرده اند.

پوشیده  کسی  بر  فارسی  زبان  تثبیت  در  شاهنامه  جایگاه  اهمیت 
نیست. فردوسی از خالل روایت داستان ها و اسطوره های مربوط 
به تاریخ ملی ایران، دو خدمت بزرگ به ایران و ایرانی کرد. نخست 
قدرت  زوال  در  که  را  ایرانیان  اسطوره ای  و  تاریخی  پیشینه  آنکه 
ساسانیان و تضعیف جایگاه موبدان و مغان به فراموشی می رفت 
را  زبان  این  فارسی،  زبان  به  آن  سرودن  با  آنکه  دیگر  و  گردآورد 
زنده و ماندگار کرد. دربار سلطان محمود غزنوی از قبول شاهنامه 
خودداری ورزید از این رو استنساخ شاهنامه و تکثیر آن به مردم و 

ذوق جمعی واگذار شد.

همین امر افزودن ابیاتی به شاهنامه را سبب شده است که از نظر 
ابیات  اگر  می رسد  نظر  به  است.  اهمیت  بیشترین  حائز  نگارنده 
افزوده شده در شاهنامه که بر برتری جویی عنصر ایرانی بر سایر 
گروه های قومی و نیز بر مذهب تشیع فردوسی تاکید می ورزد، از 
تصحیح  و  سندیت  منظر  از  نه  شود،  نگریسته  محتوا  تحلیل  منظر 
متن، حاوی و حامل خواست جمعی مردم زمانهای پس از فردوسی 
است. مردم این اعصار برای بازجست هویت روبه فراموشی خود 
به دنبال محملی بودند تا از خالل آن خود را درک کنند و بسازند. 
بخشی  انتقال خواست جمعی در برتری  ناسخان در  به بیان دیگر 
ابیاتی  و  دیدند  مناسب  را  شاهنامه  ایرانی  هویت  برجسته سازی  و 
را بدان افزودند که بر ایرانی بودن شان یا تمایل شان در ایجاد مرز 
ملیت  دوره  این  در  باری  داشت.  تاکید  مسلمانان  دیگر  با  افتراق 
ایرانی بر شالوده زبان و تاریخ ملی قوام یافت و جاافتاد. به بیان 
دیگر ملیت ایرانی همچون فردی زنده که برای جاودان شدن نامی 
نیک  نام  تاریخ  و  زبان  از  بهره گیری  با  می گذارد،  جای  بر  خود  از 
و  آداب  بر  که  عضدالدوله  ویژه  به  بویه  آل  کرد.  آوازه  بلند  را  خود 
رسوم ایرانی تاکید می ورزید و با برگزیدن لقب پادشاه و عمل به 
آداب درباری ساسانی در صدد بود تا خاطره قدرت ساسانیان را در 
خاطره ها زنده کند، در هویت سازی و ارجاع به تاریخ و گذشتگان 
و زنده کردن جشن های ایران باستان نقش و تاثیر مستقیم داشتند.

هویت ایرانی در خالل حکومت های ترک و مغول

گشوده  سرزمین های  مردم  از  خود  تمایز  و  هویت  به  فاتح  ترکان 
نظامی،  راه های  از  بیشتر  بلکه  زبان  راه  از  نه  اما  داشتند  توجه 
آنان  گونه گونی  و  افتراق  موجب  امر  همین  عقیدتی.  و  سیاسی، 
رغم  به  مغوالن  و  ترکان  منظر  این  از  و  می شد  ایران  جامعه  در 
تفاوت هایی که با یکدیگر داشتند، واکنش تقریبًا یکسانی در میان 
جغرافیایی  حدود  به  ورود  از  پیش  ترکان  برانگیختند.  ایرانیان 

ایران، به دین اسالم درآمده بودند.

ولی  نداشتند  تفاوتی  آیین  و  دین  در  ایران  مردم  غالب  با  رو  این  از 
آیین  بر  همچنان  ایران  به  ورود  از  پس  سده  یک  تقریبًا  تا  مغوالن 
حدود  به  اقوام  این  ورود  نحوه  در  نیز  بودند.  باقی  خود  نیاکان 
جغرافیایی ایران تفاوت هایی هست. ترکان در غالب مهاجرت های 
به  غذایی  منابع  کمبود  و  جمعیت  ازدیاد  از  پیروی  در  و  قبیله ای 
مخرب  و  گسترده  حمالتی  با  مغوالن  ولی  کوچیدند  ایران  نواحی 
بیشتر نواحی و شهرهای معمور ایران را به باد نهب و غارت دادند. 
ولی به رغم این تفاوت ها از آنجا که این اقوام به زبانی دیگر سخن 
گروه  دو  هر  نبودند،  بیش  بیگانگانی  ایرانیان  نظر  از  و  می گفتند 
حکومت های مقتدری در ایران تشکیل دادند، هر دو گروه در نحوه 
از  پس  دهه ها  تا  و  داشتند  چشمگیر  تفاوت های  ایرانیان  با  زندگی 
ماندند،  وفادار  خود  کوچ نشینی  سنت  بر  همچنان  ایران  به  ورود 
هویت  با  آنان  نسبت  و  قومی  گروه  دو  این  که  می شود  سبب  همه 

ایرانی یک جا بررسی شود.

بدو  در  اعراب  امتیاز  از  بی بهره  مغوالن  و  ترکان  که  است  گفتنی 
ورود که حامل دین و آیینی جدیدی بودند، از نظر فرهنگی هیچگونه 
برتری بر ایرانیان نداشتند، از این رو تاثیرات فرهنگی گسترده ای 
کامًال  ملکداری  شیوه های  در  و  نگذاشتند  برجای  ایرانیان  بر  نیز 
تابع ایرانیان بودند، به بیان دیگر اگر غزنویان آغازگر حکومت های 
سپس  و  سلجوقیان  آنها  از  پس  و  شوند،  گرفته  نظر  در  تبار  ترک 
تابع  داری  مملکت  شیوه  و  نامه نگاری  و  حکومتداری  در  مغوالن، 
و  غزنوی  بنام  سالطین  بودند.  ایران  در  حکومت  سنت  و  ایرانیان 
زبان  ولی  می گفتند  سخن  ترکی  زبان  به  اینکه  رغم  به  سلجوقی 
رسمی دربارشان فارسی بود این امر از نامه های بسیاری که بیهقی 
و دیگر دبیران از این دو دوره نقل کرده اند مشخص می شود. این 

امر بیانگر سیطره کامل فرهنگی ایرانیان بر ترکان است.

به  سینه  و  شفاهی  فرهنگی  از  که  بودند  بیابانگرد  قبایلی  مغوالن 

که  شدند  روبرو  ملتی  با  ایران  فتح  با  ولی  بودند  برخوردار  سینه 
تمدنی کهن، فرهنگی وسیع و پیشرفته، سازمان های دیوانی، دینی 
که  داشتند  سودآور  تجاری  و  اقتصادی  نظام  و  کارآمد  آموزشی  و 

مغوالن یا از این امتیازات بی بهره بودند یا اطالعی از آن نداشتند.

آن  از  اطاعت  در  که  الزامی  و  چنگیزی  یاسای  اساس  بر  مغوالن 
داشتند تا مدت یک قرن بر مظاهر افتراق خود با ملت ایران تاکید 
کردند و بر آن چنگ زدند، بر پشت اسب زندگی می کردند، زندگی 
بر  می داشتند،  دشمن  را  یکجا نشینی  می ستودند  را  صحراگردی 
دین نیاکان خود و بر پرستش مظاهر طبیعت بودند، ولی در شیوه 
در  ترکان  از  بیش  آنها  می گرفتند.  بهره  ایرانیان  از  مملکت داری، 
مفتوحه  سرزمین های  در  را  خود  پیشین  فرهنگ  که  بودند  صدد 
از  سازند  مکتوب  و  خارج  شفاهی  صورت  از  را  آن  و  کنند  حفظ 
این رو شماری از دبیران و نویسندگان و اصحاب قلم را به خدمت 
گرفتند تا این تاریخ را برای آنان بنویسند. آنچه امروز تحت عنوان 
جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله در دست است حاصل این تالش 
است ولی نکته جالب توجه آنکه نحوه رویارویی فرهنگ مغولی با 
فرهنگ و هویت ایرانی از قانون طبیعی «هویت قوی تر غالب است» 
تمدنی  و  فرهنگ  ایرانیان  که  آنجا  از  دیگر  بیان  به  می کرد.  پیروی 
خود  در  را  مغولی  هویت  و  فرهنگ  توانستند  داشتند  کهن  بسیار 

مستحیل سازند.

داد  ادامه  خود  اعتالی  به  مغوالن  و  ترکان  دوره  در  فارسی  زبان 
حکومت های  استیالی  دوره  در  چند  هر  نهاد.  رشد  به  رو  حتی  و 
ایرانی تبار غلبه با شعر و نثر ساده بود و در دوره ترکان و به ویژه 
آثاری  همه  این  با  رونهاد،  پیچیدگی  و  سجع  سمت  به  نثر  مغوالن 
که در این دوره در حوزه زبان فارسی رخ نمود چنان حائز اهمیت 
و گسترده است که آنها را می توان تنها ناشی از استمرار پیشرفت 
زبان فارسی در این دوره دانست. البته باید در نظر داشت که تسلط 
و  خلوص  که  افزود  فارسی  زبان  به  را  واژه هایی  مغوالن  و  ترکان 
یکدستی آن را از میان برد ولی در ساخت کلی زبان تغییری ایجاد 

نکرد.

تمدن  و  فرهنگ  و  زبان  در  بیگانه  اقوام  گسترده  و  متوالی  هجوم 
ولی  کند  ایجاد  هویتی  بحران  می تواند  بی گمان  سرزمین  یک  به 
و  هویت  ابزار  که  چرا  جستند  ورطه  این  از  هوشمندی  با  ایرانیان 
و  زبان  گرفتن  خدمت  به  با  آنان  داشتند.  اختیار  در  را  فرهنگساز 

سخن بر این بحران چیره شدند.

وحدت  تقریبًا  عاملی  فارسی  زبان  همانند  دوره  این  در  نیز  دین 
بخش بود هر چند نمی توان از ستیزه های مذهبی در این دوره چشم 
پوشید. ترکان سلجوقی حنفیان متعصبی بودند و با حمایت از آنان 
رویاروی  را  شیعیان  و  اشعریان  از  اعم  مذهبی  گروه های  دیگر 
از  یکی  می توان  را  مذهبی  اختالفات  و  جنگ ها  دادند،  قرار  خود 
چهره های بارز دوره سلجوقی دانست که از توان بالقوه گسیختگی 
فرهنگی و هویت ملی برخوردار بود و می توانست جامعه ایران را 
تفکیک سازد. ولی زبان فارسی از یک سو  به پاره های جدا از هم 
ریشه  جمعی  خاطره  در  چنان  دیگر  سوی  از  ملی  رسوم  و  آداب  و 
چند پاره گی  باعث  مدت  کوتاه  در  تنها  مذهبی  اختالفات  که  داشت 

جامعه ایران شد و تداوم چندانی نیافت.

عنصر  استمحال  جریان  تا  آمد  کار  به  عمال  دین  مغوالن  دوره  در 
تا  مغوالن  دیگر  بیان  به  کند.  تسریع  را  ایرانی  جامعه  در  مغولی 
با  خود  افتراق  مظاهر  بر  بودند،  خود  نیاکان  آیین  بر  که  زمانی 
از  که  اسالم  به  آنان  گرایش  با  ولی  می ورزیدند  تاکید  ایرانیان 
زمان غازان خان و در اواخر قرن هفتم رخ داد، رفته رفته مغوالن 
پذیرفتند.  خود  به  ایرانی  رنگ  و  شدند  مستحیل  ایران  جامعه  در 
این  از  پس  دوره های  در  آن  فرود  و  فراز  و  ایرانی  هویت  بررسی 
را  دیگری  مجال  قاجار  دوره  پایان  تا  تیموریان  آغاز  از  یعنی 

می طلبد که در این اندک میسر نمی شود.
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گوناگون
استیو جابز ساعت اپل را 

دیده بود؟
از  رونمایی  مراسم  از  بعد  کوک  تیم  با   abc شبکه  خبرنگار 
ساعت اپل و آیفون ۶ با او به پشت صحنه رفت و یک مصاحبه 

جابز  استیو  مورد  در  ابتدا  کوک  تیم  از  داد.   انجام  اختصاصی 
سوال شد که او گفت: من در مورد استیو زیاد فکر می کنم. من 
و  نکنم  فکر  او  به  که  نیست  روزی  و  داشتم  دوست  را  او  عمیقا 

مطمئنم او امروز صبح (در هنگام اجرای مراسم)  اینجا بود. 
را  امروز  محصوالت  جابز  استیو  اگر  شد  پرسیده  کوک  تیم  از   
او  می کنم  فکر  من  داد:  پاسخ  کوک  که  می کرد  فکر  چه  می دید 
فکر  من  می کرد.  افتخار  ساخته  امروز  شرکتش  آنچه  به  عمیقا 
که  بود  چیزی  داد  جابز  به  می شد  که  هدیه ای  بهترین  می کنم 
استیو  می کنم  فکر  من  کرد:  اضافه  کوک  تیم  شد.   انجام  امروز 

جابز االن لبخند می زند.

سوال بعدی از تیم کوک این بود که آیا استیو جابز این ساعت را 
پیش از مرگش دیده بود که کوک گفت اپل کار روی این ساعت را 
بعد از سال ۲۰۱۱ که استیوجابز درگذشت، آغاز کرد.  کوک گفت: 
شما می توانید زیرساخت های آنچه استیو جابز ساخت را اکنون 

ببینید. از نظر من این چندان چیز بزرگی نیست که استیو جابز 
ببینید  می توانید  شما  نه  یا  باشد  دیده  را  محصول  این  شخصا 
منجر  نوآوری  به  که  را  جابز  استیو  ایده آل گرایی  و  حس  تفکر، 

می شد همچنان زنده است و اینگونه هم خواهد بود.

ترافیک بی سر و صدای 
خجالتی ها در فیس بوک

نتایج یک بررسی نشان می دهد اگر چه افراد کم رو و خجالتی 
مطالب  اما  می کنند،  استفاده  فیس بوک  از  بیشتری  زمان  مدت 
فایننشیال  گزارش  به  می گذارند.   اشتراک  به  را  کمتری 
اکسپرس، بررسی مذکور که توسط دانشگاه آالباما انجام شده 

در  گذار  و  گشت  به  را  زیادی  وقت  خجالتی  افراد  می دهد  نشان 
این شبکه اجتماعی اختصاص می دهند، اما آنچه روی فیس بوک 
پست می کنند، اندک است. این تحقیق ثابت کرده افراد درون گرا 
تا  کنند  استفاده  فیس بوک  از  خود  خلوت  در  می دهند  ترجیح 
افراد  این  واقع  در  شود.  سپری  نحوی  به  وقت  و  بگذرد  زمان 
چندان  دیگران  با  ارتباط  برقراری  برای  فیس بوک  امکانات  از 
گرا،  برون  افراد  توسط  بیشتر  کار  این  و  نمی کنند  استفاده 
کاربران خود شیفته و کسانی صورت می گیرد که تمایل زیادی 
به خودنمایی و ارائه چهره ای جذاب از خودشان دارند. بنابراین 
پست های  ارسال  احتمال  باشد،  برون گراتر  فردی  چقدر  هر 
فیس بوکی از سوی وی بیشتر خواهد بود. همچنین افرادی که 
در جهان خارج روابط گسترده تر و دوستان بیشتری دارند در 
خواهند  فراوان تری  دوستان  و  بیشتر  ارتباطات  هم  فیس بوک 
مدیریت  برای  فیس بوک  در  عکس  ارسال  از  افراد  این  داشت. 

چهره ای که دوست دارند از خود ارائه دهند، استفاده می کنند.

 خودکشی در جهان 
به روایت آمار 

 ۴۰ هر  که  کرد  اعالم  گزارشی  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
گزارش  می زند.به  خودکشی  به  دست  جهان  در  نفر  یک  ثانیه 
خبرگزاری فرانسه، سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است 
از  تقلید  خطر  رسانه ها  در  خودکشی ها  جزییات  انتشار  که 

شیوه های استفاده شده را به همراه دارد.

در این گزارش آمده است: «گزارش های رسانه ای که به پوشش 
روش های  یا  می پردازند،  سر شناس  افراد  خودکشی  وسیع 
می کنند،  گزارش  را  گروهی  خودکشی های  و  غیرمعمول 
عکس ها و اطالعات روش های مورد استفاده را منتشر می کنند 
و  مشکالت  برابر  در  پذیر  توجیه  عملی  را  خودکشی  یا  و 
بهداشت  سازمان  هستند».  نامناسب  می دهند،  جلوه  بحران ها 
به  باید  که  است  مشکلی  «خودکشی  است:  کرده  تاکید  جهانی 

صورت ریشه ای با آن مقابله شود».
همین  در  جهانی  بهداشت  سازمان  رییس  چان،  مارگارت 
خصوص اظهار داشت: «وقوع هر خودکشی یک تراژدی است. 
[دست  سال  در  نفر]  هزار   ۸۰۰ بیش از  که  می شود  زده  تخمین 
خودکشی،  از  ناشی  مرگ  هر  ازای  به  می زنند.  خودکشی  به 
چندین اقدام به خودکشی نیز وجود دارد». وی افزود: «اثرات 
خودکشی ها بر خانواده ها، دوستان و جوامع ویران کننده است 
و حتی تا مدت ها پس از مرگ عزیزان نیز ادامه دارد». چان در 
در  است».  پیشگیری  قابل  «خودکشی  که  کرد  تصریح  ادامه 
مورد  جهان  کشور   ۱۷۲ آمار  جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش 
 ۲۰۱۲ سال  در  گزارش،  این  اساس  است.بر  گرفته  قرار  بررسی 

از هر صد هزار نفر حدود ۱۱/۴ نفر دست به خودکشی زدند.

در این سال کشورهای پردرآمد آمار خودکشی باالتری (۱۲/۷ 
با  و  درآمد  کم  کشورهای  به  نسبت  نفر)  صدهزار  هر  در  نفر 
درآمد متوسط (۱۱/۲ نفر در هر صدهزار نفر) به ثبت رساندند. 
اما با توجه به جمعیت بیشتر کشورهای دسته دوم، بیش از سه 
چهارم کل خودکشی های دنیا در این کشورها به وقوع پیوسته 
است. بیش از یک سوم خودکشی ها در کشورهای آسیای شرقی 
کشورهایی  شامل  جهانی  بهداشت  سازمان  تعریف  به  بنا  که   –
افتاد. اتفاق   – می شود  نپال  و  اندونزی  هند،  شمالی،  کره  نظیر 
شده  گزارش  زنان  برابر  دو  تقریبا  مردان  در  خودکشی  آمار 
است. پر استفاده ترین روش های خودکشی در دنیا استفاده از 

سم، حلق آویز کردن و استفاده از سالح گرم بوده است.

شهری  بلند  ساختمان های  از  پرش  نیز  آسیایی  کشورهای  در 
روش پراستفاده ای به شمار می رود.

بوده  زیر  کشورهای  در  ترتیب  به  خودکشی  آمار  باالترین 
شمالی  کره  نفر)،  صدهزار  هر  در  نفر   ۴۴/۲) گویان  است: 
(۳۸/۵ نفر)، کره جنوبی (۲۸/۹ نفر)، سریالنکا (۲۸/۸ نفر)، 
لیتوانی (۲۸/۲ نفر)، سورینام (۲۷/۸ نفر)، موزامبیک (۲۷/۴ 
هند  نفر)،  بوروندی (۲۳/۱  نفر)،  تانزانیا (۲۴/۹  و  نپال  نفر)، 
(۲۱/۱ نفر)، و سودان جنوبی (۱۹/۸ نفر). با این حال سازمان 
آمار  کشور ها  برخی  که  است  کرده  اعتراف  جهانی  بهداشت 
این  گزارش  نمی کنند.به  ارائه  خودکشی ها  میزان  از  دقیقی 
اصلی  عامل  افسردگی  جمله  از  روانی  ناهنجاری های  سازمان، 
شده  ثبت  موارد  درصد   ۹۰ از  بیش  در  خودکشی  به  زدن  دست 
در  درصد  این  آنکه  حال  است.  بوده  پردرآمد  کشورهای  در 

کشورهایی مانند چین و هند حدود ۶۰ درصد بوده است.
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دوچرخه دوست ترین 
شهرهای جهان

عنوان  به  اروپا  غرب  شمال  شهرهای 
معرفی  جهان  شهرهای  دوچرخه دوست ترین 

شده اند.
مدافع  گروه  یک  پژوهش  سی ان ان،  از  نقل  به 
دوست  دوچرخه  دانمارک  در  دوچرخه سواری 
در  که  کرده  بندی  رتبه  را  جهان  شهرهای  ترین 
و  آلمان  هلند،  فرانسه،  از  شهرهایی  آنها،  راس 

دانمارک قرار گرفتند. 

پرجمعیت  هلند  آمستردام  اینکه  باوجود  گزارش،  این  اساس  بر 

شهرهای  ترین  دوست  دوچرخه  از  یکی  کشور،  این  شهر  ترین 
داخلی  گردشگران  حضور  سبب  به  اما  شود،  می  محسوب  جهان 
عوض،  در  داد.  قرار  لیست  این  در  را  آن  توان  نمی  خارجی،  و 
دوچرخه  که  است  شهری  هلند،  شرقی  جنوب  در  «اوترخت» 
در  آید.  می  حساب  به  تفریحات  ترین  محبوب  از  آن  در  سواری 
از  شهری  درون  سفرهای  درصد   ۵۰ از  بیش  شهر،  این  مرکز 
طریق دوچرخه صورت می گیرد و مقامات محلی آن، توانسته اند 
کنند.  ایجاد  شهر  این  در  را  دوچرخه  پارکینِگ  و  فضا  بزرگترین 
سواری  دوچرخه  وبالگ نویسان  بزرگترین  از  یکی  ترژر،  مارک 
این  در  سواری  دوچرخه  پدیده  اوترخت،  به  سفر  در  انگلیس  در 
شهر را عجیب تشریح کرده و می نویسد: «تصور اینکه کودکان با 
آرامش و خوشحالِی تمام در مرکز شهر دوچرخه سواری می کنند 
برای من بسیار عجیب بود، با این حال، دوچرخه سواری خانواده 

ها در اوترخت امری عادی است». 

سویل؛ نمونه ای مناسب برای توسعه دوچرخه سواری شهری
مدیران  برای  کننده  قانع  است  پاسخی  اسپانیا،  در  سویل  شهر 
بیش  شهر،  در  دوچرخه  از  استفاده  رواج  معتقدند  که  ای  شهری 
سازی  فرهنگ  و  تالش  ها  دهه  نیازمند  و  بلندپروازانه  اندازه  از 
۵۰کیلومتر  سال،  یک  ظرف  تنها  است  شده  موفق  شهر  این  است. 
خطوط دوچرخه سواری احداث کند و تا کنون آن را به ۸۰ کیلومتر 
گسترش داده است. همچنین اجرای طرح اجاره دوچرخه شهری، 
به  است.  شده  مواجه  شهروندان  سوی  از  نظیری  بی  استقبال  با 
در  سواری  دوچرخه  از  استقبال  سال،  شش  عرض  در  که  طوری 
شهر ، حتا در میان مدیران و روسای حمل و نقل شهری، از ۰٫۵ 

درصد به ۷ درصد افزایش یافته است. 

نیز  مونترال  نام  جهان،  شهرهای  دوست ترین  دوچرخه  لیست  در 
مسیرهای  ساخت  به  شروع   ۱۹۸۰ دهه  از  که  خورد  می  چشم  به 
دوچرخه سواری کرده و تاکنون حدود ۴۰۰ مایل خطوط دوچرخه 
گرفته  صورت  های  بررسی  است.  کرده  اندازی  راه  را  سواری 

جمعیت  از  نیمی  به  نزدیک  که  دهد  می  نشان  مونترال  شهر  در 
بزرگسال این شهر، بیش از ۲ درصد سفرهای درون شهریشان را 
با دوچرخه طی کرده و به طور متوسط حداقل یک بار در هفته به 
دوچرخه سواری می روند. این در حالی است که امکانات شهری، 
دیگر  و  سواری  دوچرخه  خطوط  زمینه  در  الزم  تسهیالت  هنوز 

تسهیالت الزم را در اختیار شهروندان قرار نداده است. 

تعداد دوچرخه های کپنهاگ بیشتر از تعداد مردم
یکی دیگر از مهم ترین شهرهای دوچرخه دوست در دنیا، کپنهاگ 
است. بیش از نیمی از مردم بومی این شهر، سفرهای روزانه خود 
را با دوچرخه طی می کنند به طوری که رفته رفته تعداد دوچرخه 
ها از جمعیت مردم باالتر خواهد زد. مقامات این شهر در صددند 
تا با زیرساختهای حرفه ای، امن و مجزا برای دوچرخه سواری، 

عرض مسیرهای دوچرخه سواری را تا ۳ متر نیز افزایش دهند. 

برای  مثال  ترین  برجسته  برلین  شهرها،  این  تمامی  میان  در  اما 
برلین  رود.  می  شمار  به  جهان  شهرهای  ترین  دوست  دوچرخه 
افزایش  روز  به  روز  درآن  دوچرخه  از  استفاده  که  است  شهری 

استفاده  میانگین  گذشته،  سال   ۲۰ به  نسبت  که  طوری  به  یابد  می 
 ۲۰ و  شهری  درون  سفرهای  درصد   ۱۳ اکنون  هم  که  دوچرخه  از 
درصد حومه های شهر را دربرمی گیرد، دوبرابر شده است. نکته 
قابل توجه اینجاست که با وجود قدمت و قدرت این شهر در صنعت 
تولید ماشین و دارا بودن بهترین جاده ها و با توجه به زمستانهای 
سرد و طوالنی، استفاده از دوچرخه همچنان روبه افزایش است. 
گذشته از سیاست های عمومی هوشمندانه و سازگار طراحی شده 
برای افزایش استفاده از دوچرخه، برلین با داشتن خیابانهای پهن 
و زمین مسطح، مزایای پنهانی را نیز داراست که در مدیریت جاده 
سازی و گسترش تسهیالت دوچرخه سواری بی تاثیر نبوده است. 

کمبود پارکینگ در توکیو و توسعه دوچرخه سواری
است.  توکیو  فهرست،  این  در  دوست  دوچرخه  شهرهای  دیگر  از 
با  شهری  درون  سفرهای  درصد   ۱۴ متوسط  طور  به  توکیو  در 
به  را  شهر  این  ساکنان  زیادی  دالیل  گیرد.  می  انجام  دوچرخه 
تمامی  در  که  طوری  به  است.  داده  سوق  دوچرخه  از  استفاده 
خودرو  به  را  دوچرخه  از  استفاده  شهروندان  کوتاه،  سفرهای 
و  خودرو  باالی  قیمت  دالیل،  این  از  یکی  دهند.  می  ترجیح 

محدودیت پارکینگ در این شهر است.

یکی از متفاوت ترین شهرها، پایتخت کلمبیاست که با وجود تعداد 
سفرهای  درصد   ۵ از  کمتر  میانگین  و  هوا  آلودگی  خودرو،  زیاد 
شهری با دوچرخه، در این لیست جای گرفته است و این به سبب 
این  به  بوگوتا،  سابق  شهردار  پنالوسا،  انریکو  که  است  اعتباری 
در  بزرگراه  ساخِت  طرح  یک   ،۱۹۹۸ سال  در  وی  است.  شهرداده 
مرکز شهر را لغو و ۲۰۰ مایل مسیر دوچرخه سواری و طرح اجاره 
مراسمی  در  یکشنبه  هر  همچنین  کرد.  آن  جایگزین  را  دوچرخه 
تنها  و  شده  بسته  نقلیه  وسایل  دیگر  روی  به  خیابان  از  مایل   ۷۰
دوچرخه سواران و پیادگان حق تردد دارندکه این خود به استقبال 

شهروندان از دوچرخه کمک شایانی کرده است.
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دوستانتان چه کسانی هستند و مکالمات صورت گرفته میان شما 
را کلمه به کلمه بداند، اطالعات حساب بانکی و موجودی حسابتان 
را در اختیار داشته باشد، تاریخ تولد دوستان و آشنایانتان را نیز 
بداند و خالصه هر چیزی را که خودتان هم ممکن است فراموش 
کند،  بازگو  برایتان  را  آنها  بتواند  و  باشد  داشته  اختیار  در  کنید 
کنید  می  زندگی  خود  خصوصی  حریم  در  کنید  می  فکر  هم  باز 
در  راز  یک  صورت  به  دهید  می  انجام  که  کارهایی  از  بسیاری  و 

حریم خصوصی شما باقی می ماند؟

جاسوس های همراه
های  تلفن  در  کردیم  اشاره  آنها  به  که  اطالعاتی  تمام  متاسفانه 
هوشمندی که این روزها در دست بسیاری از افراد جامعه است، 
از  تر  مهم  و  خرابکار  افراد  ها،  سازمان  ها،  دولت  و  دارد  وجود 
و  دارند  دسترسی  اطالعات  این  به  جاسوسی  های  سازمان  آن 
را  اطالعات  ترین  جزئی  شما،  از  سوال  کمترین  بدون  توانند  می 
دقیق  عبارت  به  یا  هوشمند  همراه  کنند.تلفن  کسب  شما  درباره 
تر دستگاه های هوشمند، از مجموعه قطعات الکترونیکی تشکیل 
می شوند که هریک وظیفه ای به عهده دارد و در کنار هم وظایف 

یک رایانه و تلفن را نیز به انجام می رسانند.
تماس  خود  دوستان  با  تا  است  ای  وسیله  هوشمند  های  دستگاه 

های صوتی و تصویری برقرار کنید، برای آنها پیام بفرستید، به 
از  اعم  خود  روزمره  امور  تمام  و  بپردازید  اینترنت  در  وبگردی 
بر  عالوه  دهید.  انجام  را  و...  ها  ایمیل  کردن  چک  بانکی،  امور 
این وقتی بخواهید عکس یا فیلمی خاطره انگیز را برای خودتان 
استفاده  با  و  گرفته  کمک  ها  دستگاه  این  از  توانید  می  کنید  ثبت 
از دوربین تعبیه شده در آنها به عکاسی و فیلمبرداری بپردازید.

طبق گزارش مرکز تحقیقات PEW ژوئن ۲۰۱۳، بیش از ۵۶ درصد 
کاربران آمریکایی از تلفن های همراه هوشمند استفاده می کنند؛ 
های  تلفن  کاربران  از  بیش  هوشمند  های  دستگاه  کاربران  یعنی 

همراه معمولی هستند و روز به روز نیز بیشتر می شود.
از  کنندگان  استفاده  روز  به  روز  افزایش  که  است  واضح  بسیار 
کردن  برآورده  در  آنها  توانایی  دلیل  به  هوشمند  های  دستگاه 
نیازهای کاربران است. اما آیا می دانید برآورده شدن این نیازها 

به چه قیمتی تمام می شود؟
در  شده  ذخیره  مخاطبان  تلفن  و  نام  بپرسید  خودتان  از  شاید 
از  داشتن  اطالع  یا  است  مفید  کسانی  چه  برای  شما  دستگاه 
می  بدل  و  رد  دوستانتان  با  شما  که  هایی  پیام  و  مکانی  موقعیت 

کنید چه کاربردی می تواند داشته باشد؟

اولین افرادی که می توانند از این اطالعات نفع ببرند، شرکت های 
تبلیغاتی هستند. این شرکت ها براحتی می توانند تبلیغات خود 
را به شما و دوستانتان ارسال کنند. با بررسی محتوای پیام های 
نسبت  بیشتر  شناخت  با  و  یابند  دسترسی  آنها  عالیق  به  فرد  هر 
به عالیق هر فرد، محصول یا خدماتی را به ایشان تبلیغ کنند که 

همواره به آن نیازمند است.
در ادامه هنگامی که کمی عمیق تر به مساله نگاه کنیم، به سازمان 
اطالع  دانید  می  آیا  رسید.  خواهیم  ها  دولت  و  جاسوسی  های 
تصمیم  در  حد  چه  تا  کاربران  واقعی  های  خواسته  از  داشتن 
گیری ها مهم است؟ روان شناسی اجتماعی یکی از پیچیده ترین 
کشور  یا  شهر  یک  افراد  تمام  روی  تواند  می  که  است  کارهایی 
به  شکل ممکن  ترین  دقیق  به  شناسی  نوع روان  این  شود.  انجام 
کمک دستگاه های هوشمند مختلف از جمله تلفن همراه، تبلت و 
تلویزیون با فرم هایی که کاربران بیست و چهار ساعته مشغول 
پر کردن آنها هستند در حال انجام است و سازمان های جاسوسی 

از نتایج این اطالعات استفاده های بسیاری می برند.

چشمان بیدار، گوش های شنوا
خصوصی  حریم  برای  مشخصی  تعریف  تواند  می  کاربر  هر 
داشته باشد. ممکن است به عقیده یک کاربر، فاش شدن فهرست 

مکالمات  و  شده  بدل  و  رد  های  پیام  پنهانی  بررسی  یا  مخاطبان 
صورت گرفته با تلفن همراه اصال مهم نباشد. ممکن است کاربر 
دیگر  و  فیسبوک  در  هایش  عکس  برخی  یافتن  انتشار  دیگری 
شبکه های اجتماعی یا مشاهده آنها از سوی افراد بیگانه را نقض 
حریم خصوصی نداند، اما به نظر شما آیا کاربری وجود دارد که 

حریم خصوصی نداشته باشد؟
نمی  که  دارند  هایی  حرف  نیز  عقاید  این  با  کاربرانی  مطمئنا 
خواهند توسط هیچ فرد دیگری خوانده یا شنیده شود یا عکس 
هایی دارند که نمی خواهند هیچ جا منتشر شود یا نگاه بیگانگان 

به آنها بیفتد.
حسگر  ژیروسکوپ،  حسگر  صوتی،  دستیار  میکروفن،  دوربین، 
دماسنج،  فشارسنج،  سنج،  مجاورت  نور،  حسگر  سنج،  شتاب 
امکاناتی  از  موارد  قبیل  این  از  بسیاری  و   GPS یاب  موقعیت 
است که در دستگاه های هوشمند ذکر می شوند، اما آیا می دانید 
هرکدام از این ابزارها می توانند به عنوان چشم ها و گوش هایی 

برای جاسوسی از شما کاربرد داشته باشند؟

چطور ممکن است؟
به  آلودگی  از  اعم  دلیل  یک  و  هزار  به  شما  همراه  تلفن  دوربین 

نرم  نصب  و  افزارها  نرم  در  موجود  های  حفره  ها،  ویروس 
ثبت  به  خود  خودبه  تواند  می  دستگاه  روی  مخرب  افزارهای 
با  براحتی  محیط  صدای  بپردازد.  دستگاه  اطراف  تصاویر 
میکروفن قابل ضبط شدن است و دستیار صوتی که شما فکر می 
را  هایتان  فرمان  تا  دهد  می  گوش  شما  سخنان  به  همیشه  کنید 
اجرا کند، می تواند براحتی مثل یک وسیله شنود، صدای محیط 

را برای مقاصد دیگری ثبت و ضبط کند.
تجهیزات مکان یابی نیز به شما این امکان را می دهند تا موقعیت 
مسیریابی  مانند  امکاناتی  از  و  کنید  مشاهده  نقشه  روی  را  خود 
بهره مند شوید، اما آیا می توانید با اطمینان بگویید موقعیت شما 
مختلف  سرورهای  به  و  ثبت  دیگری  مقاصد  برای  لحظه  هر  در 

ارسال نمی شود؟
تنها  نه  که  گرفت  نتیجه  توان  می  براحتی  بینی  واقع  کمی  با  اما 
فعالیت ها و کارهایی که با دستگاه هوشمند انجام می دهید ثبت 
و ضبط می شود و توسط افراد بیگانه قابل مشاهده است، بلکه 
رفت و آمدها، صحبت ها و هرآنچه اتفاق می افتد و قابل مشاهده 

ضبط  و  ثبت  شما  هوشمند  دستگاه  توسط  تواند  می  نیز  است 
شود.

آزادی های یواشکی
خود  هوشمند  دستگاه  روی  را  ای  برنامه  بخواهید  که  هنگامی 
وسیله  به  که  تجهیزاتی  و  ها  بخش  شامل  اطالعاتی  کنید،  نصب 
نمایش  به  شما  برای  گیرند،  می  قرار  استفاده  مورد  افزار  نرم 
درمی آید. کدام کاربر می تواند حدس بزند که ممکن است حسگر 
ژیروسکوپ، مکالمات او را شنود کند؟ این حسگر بخصوص در 
بازی ها کاربرد دارد و برای کنترل حرکت به سمت چپ و راست 
مورد استفاده قرار می گیرد، اما آیا می دانید بتازگی پژوهشگران 
ترفندها  برخی  کارگیری  به  با  اند  کرده  ثابت  استنفورد  دانشگاه 
می توان از اطالعات جمع آوری شده با ژیروسکوپ برای شنود 

مکالمات استفاده کرد؟

کند  ثبت  را  هوا  امواج  از  حاصل  ارتعاش  تواند  می  حسگر  این 
می  پدید  ارتعاشات  این  نیز  کند  می  صحبت  کاربر  که  هنگامی  و 
این  افزاری  نرم  طراحی  با  اند  شده  موفق  پژوهشگران  آیند. 
ارتعاشات را رمزگشایی کنند و مواردی همچون اعداد یا جنسیت 
صحبت  باشید  داشته  توجه  پس  دهند.  تشخیص  را  گوینده  فرد 
های یواشکی و آرام شما نیز می توانند به وسیله ژیروسکوپ ثبت 

شوند و یواشکی حرف زدن هایتان نیز آزادانه نیست.

چه کار کنید؟
ـ به شبکه های وایرلس فاقد رمز عبور وصل نشوید.

ـ فقط نرم افزارهای شناخته شده و معتبر را روی دستگاه خود 
نصب کنید.

ـ مراقب ابزارهای امنیتی جعلی باشید.
ـ نرم افزارهای مود شده، کرک شده و رایگان، در بیشتر موارد 
در  رایگان  صورت  به  شما  دستگاه  اطالعات  آوری  جمع  برای 
اختیارتان قرار می گیرند و با فروش این اطالعات به شرکت های 

تبلیغاتی به درآمدزایی می پردازند.
را  خصوصی  حریم  با  مرتبط  موارد  و  امنیتی  تنظیمات  حتما  ـ 
در دستگاه هوشمند خود بررسی و مواردی را که به آنها نیازی 

نیست، غیرفعال کنید.
ـ هنگامی که از دستگاه هوشمند خود استفاده نمی کنید یا انجام 
کار بانکی شما با نرم افزار مورد نظر به اتمام رسیده است، حتما 

برنامه را بسته و دستگاه را قفل کنید.
ـ به روزرسانی های نرم افزاری را بسرعت نصب کنید.

اطالعات  خود،  هوشمند  دستگاه  تعویض  یا  فروش  از  پیش  ـ 
ذخیره شده دستگاه قدیمی را به طور کامل حذف کنید.

های  دستگاه  با  جاسوسی  های  فعالیت  از  جلوگیری  برای  ـ 
هوشمند، آنها را همه جا با خود به همراه نبرید و برای جلوگیری 

از دیدن و شنیدن این دستگاه ها آنها را خاموش کنید.

تکنولوژی و فناوری

حریم های بدون دیـوار
چگونه حریم شخصی خود را هنگام استفاده از تلفن های هوشمند حفظ کنیم؟

اگر فردی به شما بگوید چند سالتان است، دو ساعت پیش با چه کسانی تماس گرفته اید و چه 
کسانی با شما تماس گرفته اند، االن کجا هستید و در یک تاریخ مشخص کجا بوده اید، اغلب به 

چه سایت هایی سر می زنید و در چه زمان هایی ایمیل خود را چک می کنید،

بزودی گوگل مانند انسان می بیند
گروهی از محققان گوگل یک الگوریتم شناسایی و گروه بندی تصویری ابداع کرده اند 
که قدرت تشخیص آن دو برابر برنامه های قبلی است. به گزارش ایرنا این الگوریتم که 
«گوگل نت» نام دارد آنقدر دقیق است که می تواند در یک تصویر واحد طیف وسیعی از 
اندازه های مختلف اجسام را تشخیص داده و می تواند مکان اشیا را در عکس پیدا کند. 
این الگوریتم همچنین می تواند در یک عکس تعیین کند که یک شیء درون شیء دیگری 
در  بار  اولین  برای  اخیرًا  افزار  نرم  این  است.  گرفته  قرار  آن  باالی  در  یا  و  دارد  قرار 
«رقابت تشخیص بصری در مقیاس بزرگ ImageNet» قرار گرفت. گوگل این نرم افزار 
را در اختیار سایر تولیدکنندگان قرار داده است تا دقت آن را باال برند و در آینده بتوانند 
الگوریتم  این  کنند.  استفاده  خود  تصویری  جست وجوهای  بهبود  برای  فناوری  این  از 
همچنین می تواند ویدئوهای یوتیوب را برای اشیا یا اشکال خاص جست وجو کند. این 
از  را  نخست  مقام   ImageNet بزرگ مقیاس  در  بصری  تشخیص  رقابت  در  افزار  نرم 

آن خود کرد.

چوب حراج آمازون به فایرفون
این  شده  باعث  فایرفون  نام  به  خود  هوشمند  گوشی  فروش  در  آمازون  شرکت  ناکامی 
به  برساند.  سنت   ۹۹ باورنکردنی  رقم  به  و  داده  کاهش  شدت  به  را  آن  قیمت  شرکت 
گزارش فارس به نقل از بست تکی، بر اساس آمار منتشر شده در چند ماه اخیر تنها ۳۵ 
هزار گوشی فایرفون در سراسر جهان به فروش رفته و این آمار ناامیدکننده برای این 
گوشی با امکان نمایش سه بعدی تصاویر، آمازون را به فکر یک راه حل اساسی انداخته 
دو  قرارداد  قالب  در  فایرفون  از  شوند  حاضر  که  افرادی  کرده  اعالم  آمازون  لذا  است. 
ساله با اپراتور AT&T استفاده کنند برای خرید آن تنها باید ۹۹ سنت به جای ۲۰۰ دالر 
بپردازند. هزینه اشتراک ماهیانه خدمات اپراتوری AT&T حدود ۱۹ دالر در ماه است 
خریداران  شود.  آنان  نظر  جلب  باعث  مشتریان  با  معامله ای  چنین  می رسد  نظر  به  و 
به  توانند  می  و  شده  بهره مند  هم  آمازون  خدمات   prime اشتراک از  همچنین  فایرفون 
رایگان از ۳۲ گیگابایت فضا برای ذخیره سازی اطالعات و همینطور خدمات نامحدود 

کلود این شرکت بهره مند شوند.
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خودروهای آینده فقط برای 
زنان طراحی خواهند شد؟

۲۰۱۴به  ژوئیه  پایان  در  نیسان،  مدیرعامل  گون،  کارلوس  که  زمانی 
صنعت  در  زنان  فزاینده  نفوذ  که  گفت  ژاپن  خارجی  خبرنگاران  باشگاه 
خودرو یکی از چهار روند عمده ای است که کسب و کار جهانی خودرو 
را دگرگون خواهد کرد، دیگر خودروسازان احساس کردند رازشان فاش 

شده، زیرا کل این صنعت درحال چرخش به سمت زنان است. 
میان  در  آمریکا  در  که  هستیم  رو  به  رو  واقعیت  این  با  حاضر  درحال 
تعداد  از  دارند  رانندگی  گواهینامه  که  زنانی  تعداد  سنی،  گروه های  همه 
مردان بیشتر است و در کشورهایی همچون کانادا و بریتانیا نیز وضع به 
همین منوال است. توازنی که انتظار می رود طی دو تا چهار سال آینده 
به عنوان  زنان  روی  بر  کرد  خواهد  وادار  را  خودروسازان  آید،  وجود  به 
شواهد  گذشته  ماه  چند  طی  اینکه،  جالب   کنند.  تمرکز  اصلی  مشتریان 
خودروسازی  شرکت های  می دهد  نشان  که  است  آمده  دست  به  فراوانی 
برای  سفارشی  و  جدید  خودروهای  که  پیوسته اند  روندی  به  هم اکنون 
فروش به زنان تولید کنند.  بنابراین به نظر می رسد که جنگ آغاز شده 
بر  خونین  جنگ  که  نیستند  کسانی  خودروسازان  که  آنجایی  از  و  است 

جنگ  کرده اند.  تندتر  را  دورموتورشان  بدهند،  دست  از  را  مشتری  سر 
بر سر زنان به بخش هایی که زنان در آن حضور چشمگیر دارند، رسیده 
مشتری  فقط  زنان  اما  اس  یووی ها.  و  شهری  خودروهای  یعنی  است 
سلیقه  مردان  مانند  هم  زنان  خودرو،  خرید  نظر  از  نیستند.  اس یووی 
بخش ها  همه  آینده  در  آنها  می رسد  نظر  به  و  دارند  پیچیده ای  و  متنوع 
را تحت سلطه خود در خواهند آورد. در صنعت خودرو شایعاتی وجود 
دارد مبنی براینکه پس از پورشه، یک خودروساز آلمانی دیگر(اوای ام) 
قرار است خودرویی را که برای زنان طراحی شده به بازار عرضه کند. 
پورشه با طراحی پورشه ماکان، برادر(یا شاید خواهر) کوچک تر پورشه 
کاین، برای زنان گامی جسورانه برداشت. این اقدام در واقع در پاسخ به 
تولید لندروور ایووک بود که به لطف طراحی و حمایت ویکتوریا بکام، 

در میان زنان بیش از مردان طرفدار دارد. 
تنها  چون  است،  بوده  ناموفق  زنان»  برای  ایده«خودرو  گذشته،  در 
ویژگی این خودروها، رنگ صورتی آنها بود! اما واقعیت این است که با 
بهینه سازی مدلی که برای زنان طراحی شده بود، «او ای ام» توانست هم 
در میان زنان و هم درمیان مردان طرفدار پیدا کند. شرکت فیات می گوید 
حرکت  به  را  مشتریان  حساس»  که«روح  است  شده  طراحی   ۵۰۰ مدل 
زنان  برای  مدل  این  که  کنند  تصور  این گونه  است  ممکن  برخی  درآورد. 
طراحی شده است، زیرا زنان بیشتر براساس احساس خرید می کنند. اما، 
کرده  حفظ  را  خود  مرد  و  زن  مشتریان  سفارشی،  تولید  طریق  از  فیات 
عرضه  بازار  به  را  تک جنسیتی   ۵۰۰ مدل  دو  ابتدا  خودروساز  این  است. 

را  جی کیو  و  اسپرت  و  زنان  برای  را  کول  و  النگ  مدل  دو  سپس  و  کرد 
برای  هم  و  زنان  برای  هم  که  مدل هایی  دیگر  از  کرد.  تولید  مردان  برای 
مردان جذاب هستند ب ام  و مینی، رنو توئینگر و سیتروئن سی۱ هستند. 
در مدل های ۲۰۱۴ این خودروها صفحه لمسی، افزایش فاصله دو محور 
و صندلی چرمی لحاظ شده است که مطمئنا مردان از آن شکایتی ندارند 

و زنان این مدل ها را بیشتر خریداری می کنند.

زنان از خودروهایشان چه انتظاری دارند؟
 تحقیق فروست اند سولیوان نشان می دهد زنان خواهان کنترل خودکار 
خودرو و همچنین تلفیق تکنولوژی با کابینی راحت و مجلل هستند. این 
مشتریان  ندادن  دست  از  برای  خودروسازان  شد  خواهد  موجب  مساله 
زن، این ویژگی ها را به واقعیت تبدیل کنند. از سوی دیگر، ابتکارات در 
طراحی برای زنان، مفهوم شخصی سازی را در آینده گسترده تر خواهد 

کرد. 
درنظر  با  را  مدل  این  اتاق  می گویند   ۲۰۱۴ اس  کالس  مرسدس  طراحان 
عطر،  افشانه  مانند  آپشن هایی  و  اندام»  تناسب  مفهوم«حفظ  گرفتن 
طراحی  پالستیک،  هیچ نوع  نبردن  کار  به  و  هوا  یونیزاسیون  سیستم 
است،  شده  گرفته  درنظر  زنان  برای  که  جدید  ماکان  پورشه  کرده اند. 
نیز آپشن های سفارشی بیشماری دارد. جنگ خودروسازان بر سر زنان 
فروش  نمایندگی های  به  جنگ  این  نمی شود.  ختم  خودرو  تولید  به  تنها 

 ۳۰۰ که  است  خودروسازی  اولین  نیسان  شرکت  است.  شده  کشیده  نیز 
نمایندگی خود در ژاپن را با سلیقه زنان سازگار خواهد کرد. برمبنای این 
پروژه که«خانم ها مقدمند» نامیده می شود، نیسان یک نمایندگی فروش 
مدیریت  زنان  توسط  نمایندگی  این  است.  کرده  افتتاح  توکیو  حومه  در 
خوشایندتر  را  خرید  تجربه  که  است  این  آن  از  هدف  و  می شود  اداره  و 
کند تا از این طریق زنانی که از دیگر برندهای خودرو استفاده می کنند، 
خودرو  خرید  قصد  اولین بار  برای  که  را  زنانی  توجه  و  کنند  تجدیدنظر 
دارند، جلب کند. این نمایندگی بسیار مدرن است و فضای بسیار آرامی 
دارد. یک گروه از کارمندان زن هم درحین بازدید مشتریان، از کودکان 
نگهداری می کنند و گروهی از مکانیک های زن در این نمایندگی حضور 
گون،  می دهند.  توضیح  را  خودرو  مشخصات  ساده  زبان  به  که  دارند 
مدیرعامل نیسان، می گوید ۸۰ درصد از زنانی که به نمایندگی های فروش 
برای  مساله  این  اما  هستند  خانم  فروشنده  خواهان  می کنند،  مراجعه 
مردان ۵۰-۵۰ است، بنابراین ترجیح می دهیم آنچه را که زنان می خواهند 
گون  می شود.  تامین  نیز  مردان  خواسته  صورت  این  در  که  دهیم  انجام 
شاد».  زندگی  شاد،  می گویند«زن  ضرب المثلی  که  می گوید:«همان طور 

فکر می کنم نیسان درحال عمل به این ضرب المثل است.»
اکنون به نظر می رسد مشتریان زن در صنعت خودرو رقابت تسلیحاتی 
نوآوری به راه انداخته اند. حال پرسش این است که آیا خودروسازان تنها 
برای زنان خودرو طراحی و تولید خواهند کرد یا برای هر دو جنسیت. 

به نظر می رسد برای زنان.



  جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۲هفته نامه پرشین۲۰

آیا فکر می کردید که می توانید اساس و مبنای بازار دیجیتالی خود را تماما بر 
پایه الگوریتم و روبات ها قرار دهید. اگر چه اطالعات نقش بسیار مهمی در 
بازار آنالین ایفا می کنند اما شما نمی توانید از دیگر عوامل تاثیرگذار و حیاتی 
همچون نیروی انسانی چشم پوشی کنید.باوجود اینکه احساس می کنید آماده 

پایه گذاری بازار دیجیتالی خود هستید، زیاد شتاب زده عمل نکنید.
دسترسی  می رود،  پیش  آنالین  اطالعات  براساس  که  امروز  مدرن  دنیای  در 
وسوسه انگیز  عملی  بی تجربه،  کارآموز  یک  برای  اطالعات  از  حجم  این  به 

اطالعات  از  حجمی  چنین  به  دسترسی  حقیقت  در  اما  می شود.  محسوب 
مفید  هم  چندان  می گیرند  قرار  شما  دسترس  در  ساده  کلیک  یک  با  تنها  که 
بلکه در عمل موجب گیج شدن شما و راهنمایی نادرست  نیست،  و کاربردی 
و خشنودی موقتی می شود. برای مثال ممکن است با درنظر گرفتن آمار به 
دست آمده از اطالعات اولیه نادرست به این نتیجه برسید که در حال حاضر 
در بهترین شرایط و عملکرد و بازه ممکن قرار دارید.متاسفانه به همین دلیل 
هستند:  غافل  دیجیتال  بازار  اولیه  ارکان   اساسی ترین  از  یکی  از  کارآفرینان 

هوش انسانی.

مداوم،  اطالع رسانی  به  آنالین  بازارهای  در  موفقیت  به  دستیابی  برای 
که  متخصص  نیروهای  با  ارتباطی  راه های  ایجاد  و  ارتباطات  بهینه سازی 
می کنند،  نقش  ایفای  اطالعاتی  سکوهای  این  میان  در  رابط هایی  به عنوان 
نام گذاری  بصری»  هوش  را «جست وجوی  آن  من  که  رویکرد  این  است.  نیاز 
افراد  توسط  استراتژی  و  بینش  طریق  از  اطالعاتی  کانال های  کرده ام 
حقیقی به اشتراک گذاشته می شوند و با نگاهی کلی گرایانه به سامان دهی 
شرکت های بازار های آنالین می پردازند. در بازار دیجیتال شما با چالش هایی 
چون افزایش ترافیک وب سایت و موضوع تبلیغات روبه رو می شوید. در این 

رابطه دو روش اساسی وجود دارد: 

بهینه سازی پرداخت به ازای هر کلیک (PPC): در این روش یک کلمه کلیدی 
کاربر  کلیک  هر  ازای  به  شما  و  می گیرد  قرار  اینترنتی  حراج  مورد  خاص 
روی کلمه کلیدی خود مبلغی را پرداخت خواهید کرد و به راحتی در باالترین 

رتبه های موتورهای جست وجوگر قرار خواهید گرفت.

موتورهای  در  شدن  لیست   :(SEO) جست وجو  موتور های  بهینه سازی 
از  کسب وکارشان  مبنای  بر  افراد  گوگل.اکثر  همچون  بنیادی  جست وجوی 
تجربه  و  اطالعات  ترکیب  اما  می گیرند.  کمک  مجزا  به طور  باال  روش های 
فردی در بازار آنالین یکی از نکات بسیار حیاتی است و زمان آن فرا رسیده تا 
این روند قدیمی را کنار گذاشته و برای بهبود تمام جوانب از سرمایه اطالعات 

بازار دیجیتالی خود بهره ببرید.

بهره برداری  و  جدید  استراتژی  پیاده سازی  برای  گام   ۴ بررسی  به  اینجا  در 
نوین از نیرو و هوش انسانی در بازارکسب وکار آنالین می پردازیم.

۱) در زمینه مالی تحقیقات بسیاری انجام دهید.
 Google Keyword) پلنر  گوگل  همانند  کمکی  برنامه های  از  استفاده 
Planner) که به شما در پیدا کردن کلمات کلیدی کمک می کند. از این طریق 
و  مناقصه ها  کردن  هدفمند  و  جداسازی  به  اطالعات،  ورود  با  می توانید 
بیشترین  همچنین  برسید.  کلیدی  کلمات  از  گروهی  به  رسیدن  برای  تبلیغات 
داده  نشان  مختلف  زمانی  بازه های  در  جوشده  و  جست  کلمات  کمترین  و 

می شود که با بررسی آنها به اطالعات زیادی دست می یابید. 
انتخاب  هستید.  اینترنتی  گلفروشی  یک  صاحب  که  کنید  تصور  مثال  برای 
کلمه گل در بخش جست وجوی موتورهای جست وجوگر در نگاه اول انتخاب 
خوبی به نظر می رسد و میزان شانس شما را باال می برد اما با در نظر گرفتن 
اطالعات اولیه همانند محل کسب وکارتان مانند «گلفروشی ارکیده» انتخاب 
درانتخاب  جزئیات  کوچک ترین  که  کنید  توجه  نکته  این  به  دارید.  بهتری 

کلمات، نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند.

 (SEO) جست وجو  موتورهای  در  بحث  مورد  روش های  کارگیری  به   (۲
به طور همزمان.

پس از در نظر گرفتن آمار جست و جوها و انتخاب بهترین کلمات برای خود 
دادن  قرار  با  و  کنید  استفاده  جست وجو  موتور  در  اطالعات  ازاین  می توانید 
ببرید.  بهره  اطالعات  این  از  وب سایتان  مختلف  بخش های  در  کلیدی  کلمات 
در بخش تهیه و تدوین متن ساختار اولیه این اطالعات بهترین مزیت رقابتی 
شما هستند. با تدوین دوباره متن اولیه براساس این کلمات کلیدی شما شاهد 

افزایش بازده و رده بندی جست وجو خواهید بود.

مشاغل

نقش نیروی انسانی 
در بازارهای دیجیتال

مترجم: دالرام حسینیون

نوشتن رزومه خوب را دست کم نگیرید

سیاهچاله های رزومه کاری
امروزه نوشتن رزومه کاری خوب، یکی از مزیت های شما در پذیرش شغل 
است. رزومه خوب می تواند تاثیری نهایی و اصلی در فرآیند استخدام شما 
که  می شویم  باعث  کوچک  اشتباه  چند  با  ما  اوقات  گاهی  اما  باشد.  داشته 
رزومه نتواند تاثیر خود را داشته باشد و فرصت شغلی مناسبی را از دست 
بدهیم. در ادامه به بیان چند نکته کوتاه خواهیم پرداخت که به شما کمک 

می کند تا رزومه کاری بهتری بنویسید.
رزومه خود را قبل از فرستادن به چند نفر بدهید تا بخوانند و نظر بدهند: 
گاهی اوقات برخی اشتباهات کوچک که از دید ما پنهان است ممکن است 
و  داده ها  واردکردن  در  خطا  یا  تایپی  اشتباه  مثال  کند.  خراب  را  رزومه 
اطالعات. اینکه شما رزومه خود را به چند نفر بدهید تا نظر دهند و احیانا 
برخی از خطاهای آن را اصالح کنند جلوی افتادن شما را در این سیاهچاله 

می گیرد.
شکل  و  جدول  کشیدن  از  باشد:  ساده  دارد  امکان  که  آنجا  تا  باید  رزومه 
رزومه های  از  انبوهی  با  کارفرمایان  عموما  کنید.  اجتناب  خود  رزومه  در 
رزومه  در  شما  تفصیلی  اطالعات  نیست  قرار  پس  دارند.  سروکار  کاری 
کاری تان باشد. مستقیم سر اصل مطلب بروید. کشیدن جدول و شکل فایده 
خاصی در جلب توجه کارفرما ندارد و ممکن است حتی آنها را گمراه کند. 
انبوه  جزئیات  بررسی  برای  حوصله ای  استخدام،  حال  در  کارفرمای  یک 

گرافیکی رزومه شما ندارد. 
در  چیز  مهم ترین  کنید:  تحقیق  شرکت  و  موسسه  استخدام  فرآیند  درباره 
تصور  این  باشد.  مرتبط  و  مناسب  واردشده  اطالعات  که  است  این  رزومه 
به  فقط  بگذارید.  کنار  شود  نوشته  چیز  همه  باید  رزومه  در  که  را  غلط 
اطالعاتی بپردازید که تصور می کنید برای آن شرکت واجد اهمیت اساسی 
چیست؛  شرکت  استخدامی  و  کاری  اولویت های  اینکه  فهمیدن  برای  است. 
طریق  از  می تواند  تحقیق  این  کنید.  تحقیق  دارد  امکان  که  آنجا  تا  باید 
آشنایان و افرادی باشد که برای آن موسسه کار می کنند یا احیانا با مراجعه 
به سایت اینترنتی آن شرکت به چنین اطالعاتی دست پیدا کنید. آنگاه فقط 

اطالعات مرتبط را می نویسید و نه همه چیز درباره خودتان را.
از کلیدواژه استفاده کنید: برای سهولت دسترسی کارفرما به اطالعات، از 
کلیدواژه هایی استفاده کنید که بتواند نشان دهد عالقه مندی ها و توانایی ها 
شما چیست و کدام است. لذا ستونی به نام کلیدواژه درست کنید و در آنها 

این مطالب را بنویسید.
که  اطالعاتی  تکمیل  برای  است  مناسب  بسیار  کنید:  ضمیمه  معرفی  نامه 
در  و  کنید  ضمیمه  نامه ای  دارد،  وجود  رزومه  در  آنها  کردن  مطرح  امکان 

کار  آن  برای  شما  می کنید  تصور  چرا  که  بنویسید  مطلب  این  درباره  آن 
شرکت  آن  با  که  می شناسید  را  شخصی  اگر  هستید.  بقیه  از  شایسته تر 
تا  کنید  صحبت  او  با  است،  کار  به  مشغول  شرکت  آن  در  یا  دارد  ارتباط 
توصیه شما را به شرکت بکند. توصیه شفاهی یا کتبی می تواند تردیدهای 
شرکت برای استخدام شما را بزداید. معرفی نامه ها به تدریج در ایران هم، 

همچون سراسر جهان دارای اهمیت می شوند. 

کاری  رزومه های  کنید  سعی  دارد  امکان  که  آنجا  تا  ببینید:  رزومه  نمونه 
باعث  دیگران  رزومه های  دیدن  ببینید.  را  دیگر  افراد  تحصیلی  حتی  یا 
می شود موضوعات و مضامین تازه ای به ذهن شما خطور کند یا می تواند 
حداقل  خودتان  رزومه  نوشتن  از  قبل  بگیرد.  را  اشتباهات  برخی  جلوی 
رزومه ۱۰ نفر را ببینید و سعی کنید نکات مهم آنها را بنویسید. مخصوصا 
یا  زننده  اغراق آمیز،  شما  نظر  به  که  مواردی  بگیرید.  درس  اشتباهات  از 

نامناسب می آیند، احتماال به نظر دیگران هم این گونه خواهند رسید. 
فرمت های  اهداف  به  بنا  رزومه ها  کنید:  انتخاب  را  خود  رزومه  فرمت 
زمانی،  نوع  سه  به  رزومه ها  تقسیم بندی،  رایج ترین  در  دارند.  مختلفی 
ترکیبی و هدفمند تقسیم می شوند. رزومه زمانی رزومه ای است که شما به 
ترتیب تاریخی فعالیت های خود را در آن می نویسید. برای مثال تحصیالت 
دبیرستان، دانشگاهی و تحصیالت تکمیلی. در صورتی از این نوع رزومه 
استفاده کنید که سابقه و زمینه زیادی در فعالیت مورد نظر داشته باشید. 
نکنید.  استفاده  رزومه  نوع  این  از  هستید  کم تجربه  زمینه  آن  در  اگر  اما 
مهارت ها  و  کاری  سابقه  تحصیالت،  بخش  سه  در  رزومه  نوع  این  عموما 

نوشته می شود.
رزومه هدفمند رزومه ای است که تنها بر بخشی از سوابق کاری و تحصیلی 
رزومه های  بنابراین  کند.  برجسته  را  آنها  می کوشد  و  است  متمرکز  شما 
هدفمند می تواند انواع بسیار زیادی داشته باشد و شما برای هر نوع کاری 
یک رزومه هدفمند آماده کنید. شرکت های تخصصی در جست وجوی چنین 

رزومه هایی هستند و نه رزومه های زمانی.
رزومه های ترکیبی رزومه هایی هستند که ابتدا شما مهارت ها و تجربیاتتان 
را ذکر می کنید سپس تحصیالت و اموری از این دست را در ترتیبی تاریخی 
می شود.  تشکیل  اصلی  بخش  دو  از  رزومه  نوع  این  پس  می کنید.  لیست 
را  قبلی  رزومه  نوع  دو  هر  فواید  و  محسنات  می کند  سعی  رزومه  نوع  این 
دیگر  رزومه  نوع  دو  از  کاری  استخدام  برای  نظر  به  و  کند  جمع  خود  در 
زندگی  مسائل  به  بیشتر  می توانید  ترکیبی  روزمه های  در  است.  مناسب تر 
عالیق  حتی  یا  زندگی تان  مکان  یا  تاهل  وضعیت  قبیل  از  خود  شخصی 
انتخاب  برای  کارفرما  یک  اولویت  که  است  درست  بپردازید.  شخصی تان 
این  و  است  انسان  یک  شما  مثل  هم  او  اما  نیست،  شخصی تان  عالیق  شما 

مسائل می توانند بر او اثر گذار باشند.
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۳) استفاده هدفمند از موتور جست وجو.
و  جست  نتایج  بندی  طبقه  در  شما  انتخابی  کلمات  که  همان طور 

جو
را  زمینه  این  در  تالش هایتان  می کنند،می توانید  پیشرفت   
و  مداوم  ارتباطات  این  درحقیقت  کنید.  طبقه بندی  هدفمندانه 

پیگیرانه قلب جست وجوی اطالعات بصری شما خواهد بود.
به ازای  تبلیغات  سیستم  از  استفاده  با  می توانید  شما  مثال  برای 
مورد  کلیدی  کلمات  رابه  خود  اصلی  صفحات   (PPC) کلیک  هر 
نظرتان وصل کرده واین ارتباط را تقویت کنید و با تغییر ساختار 
بازده  و  عملکرد  براساس  جست وجو  لیست  در  تبلیغاتی  متن 
کنید.  تصمیم گیری  خود  بودجه  تعیین  مورد  در  تصمیمات  این 
همچنین براساس عملکرد خریداران نسبت به یک کلمه یا عبارت 
تصمیم گیری  کلمات  انتخاب  نحوه  و  محصوالتتان  فروش  برای 

کنید.
برای مثال اگر مشتریان عالقه به « ارسال رایگان»، نشان داده اند 
می توانید این مورد را به تبلیغات و موارد مورد جست وجوی خود 

اضافه کنید.
درصورتی که ارائه تخفیف در صفحه، موجب بازدید بیشتر افراد 
از سایت می شود. این نوع نگارش باید برای موتور جست وجوی 

(SEO) در صفحه اولیه به کار رود.

۴) شبکه و روش های تبلیغاتی خود را گسترش دهید.
مسیر شما اینجا به پایان نمی رسد. به خاطر داشته باشید باید از 
اندوخته و تجربه ها در هر قدم از استراتژی هایتان استفاده کنید.
رسانه های  تبلیغات  زمینه  در  دارید  قصد  که  هنگامی  بنابراین 
فعالیت  جدید  ارتباطی  کانال های  یا  ایمیلی  کمپین های  اجتماعی، 
کنید به خاطر داشته باشید نتایج حاصل از تالش های شما در این 
این  از  یکی  در  که  هنگامی  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  موارد 
موارد باال به نتیجه دلخواه خود رسیدید می توانید از این اطالعات 

و تجربه در استراتژی جست وجو هایتان بهره ببرید.
چنین بهره وری چندبعدی از راه های ارتباطی تنها از طریق تکیه 
کردن بر نیروی انسانی به دست نمی آید بلکه به افرادی هوشمند 
با توانمندی پرسش سواالت مناسب در زمان مناسب نیاز دارد. با 
کارکرد نیروی انسانی در کنار ماشین آالت شما قادر خواهید بود 

تا کمپین کسب وکار دیجیتال خود را وارد فاز جدیدی کنید.
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بهداشت و سالمت

اجزای سمی 
میـــــــــوه ها 

 
بینه خوشنودی راد 

 
هرم  در  غذایی  گروه های  مهم ترین  جمله  از  میوه ها 
راهنمای غذایی می باشند که سرشار از انواع ویتامین ها 
و  سالمتی  آن ها  مداوم  مصرف  و  هستند  معدنی  مواد  و 
گاهی  اما  دارد؛  همراه  به  جامعه  افراد  برای  را  تندرستی 
همین میوه ها دارای اجزایی هستند که درعین حال که به 
نظر، خوراکی می آیند اما سمی و مضر می باشند. در زیر 

چند مورد از این اجزای سمی را به شما معرفی می کنیم:

 هسته زردآلو
زردآلو منبع عالی بتاکاروتن است که در بدن به ویتامین A تبدیل 
کمک   ... و  دهان  مو،  پوست،  چشم ها،  سالمتی  به  و  می شود 
این  می رساند.  یاری  عفونت ها  با  مبارزه  برای  بدن  به  و  می کند 
می شود.  مصرف  تازه  و  کمپوت  خشک شده،  صورت  به  میوه 
زیاد  مقادیر  در  وقتی  ماده  این  است  آمیگدالین.  دارای  آن  هسته 
مکمل  یک  عنوان  به  زردآلو  اگرچه  می باشد.  سمی  شود  مصرف 
مضر  آن  هسته  حد  از  بیش  مصرف  اما  می شود  شناخته  طبیعی 
مصرف  روز  طی  در  را  هسته ها  این  از  عدد   ۲-۱ از  بیش  است. 
نکنید؛ زیرا مشکالت معدی و تهوع ایجاد خواهد کرد و مصرف 

مقادیر بسیار زیاد آمیگدالین، کشنده است.

 هسته آلو
آلو ظاهر جذابی دارد. محدود از چربی است و سرشار از ویتامین 
A و ویتامین C می باشد. آلو به صورت خام، مربا، ترشی، لواشک 
نمی باشد؛  بی خطر  کامال  آن  هسته  اما  می شود؛  استفاده   ... و 
باألخص وقتی برای تهیه آلوچه و لواشک از آن استفاده می شود، 
ممکن است دانه های آن در ماده غذایی وارد شوند و حالت سمی 
که  است  سیانوژنیک  گلیکوزیدهای  دارای  آلو  دانه  کنند.  ایجاد 
مقادیر  بدن  می شود.  تبدیل  خطرناکی  و  سمی  مواد  به  بدن  در 
فراوانی  مقادیر  اما  کند،  پاکسازی  می تواند  را  سیانید  از  اندکی 

ندارد.  را  آن  بردن  بین  از  توانایی  بدن  و  است  خطرناک  آن  از 
مخصوصًا در کودکان بسیار مواظب باشید که هسته   این میوه را 

در دهانشان نگه ندارند. 
 

دانه گالبی
رنگ های  محدوده  در  که  است  شکل  زنگوله ای  میوه ای  گالبی 
سبز، زرد، قهوه ای، قرمز یا ترکیبی از این رنگ ها وجود دارد. این 
میوه زیبا سرشار از پتاسیم، ویتامین ها و مواد معدنی می باشد. 
پخته،  صورت  به  و  دارد  وجود  جهان  در  گالبی  گونه   ۳۰ از  بیش 
انسان  برای  گالبی  دانه  می شود.  مصرف  خام  یا  شده  کمپوت 
خطرناک است. دانه به نیز مانند دانه گالبی در همین دسته قرار 
می گیرد و میوه به بهتر است به صورت پخته مصرف شود وگرنه 

خطرناک است.

 هسته گیالس
گیالس هم به صورت خام و هم پخته مصرف می شود. رنگ قرمز 
است.  آن  در  آنتی اکسیدان  فراوانی  مقادیر  نشان دهنده  گیالس 
دانه، ساقه و برگ های گیالس سمی هستند. دانه این میوه دارای 
نازی  آلمان های  که  است  سمومی  از  یکی  سیانید  است.  سیانید 
می کردند.  استفاده  دوم  جهانی  جنگ  در  زندانیان  کشتن  برای 
مک  را  آن  هسته  خوردید  گیالس  که  بعدی  دفعه  باشد  حواستان 

نزنید.

 هسته هلو
نظر  از  هلو  است.  بی نظیر  طعمی  و  زیبا  ظاهر  با  میوه ای  هلو 
چربی اشباع، کلسترول و سدیم بسیار محدود می باشد و سرشار 
از فیبر و ویتامین های ضروری برای بدن است. میوه هلو بسیار 
مفید است اما دارای هسته ای است که مواد شیمیایی سمی در خود 
نمی شود؛  شکسته  دندان  با  و  است  سفت  بسیار  هلو  هسته  دارد. 
اما در برخی گونه های این میوه که هسته از وسط نصف می شود، 
دانه آن در دسترس قرار می گیرد. حواستان به آن باشد. البته این 

دانه بسیار تلخ است و همین مسئله مانع از مصرف آن می شود.

 دانه سیب
که  است  این  دارد،  وجود  سیب  با  رابطه  در  که  متداولی  عقیده 
به  سیب  عدد  یک  مصرف  و  است  سالمتی  برای  میوه ای  سیب 
صورت روزانه شما را از ابتال به بسیاری بیماری ها بازمی دارد. 
فیبر و ویتامین های موجود در سیب از ابتال به گرفتگی عروقی و 
بیماری های قلبی جلوگیری می کند. سیب به صورت خام، کمپوت 
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۹ ماده غذایی ضد سرطان؛

 چی بخوریم تا سرطان نگیریم 
برخی مواد غذایی در پیشگیری از ابتال به سرطان نقش 
بسیار مهمی دارند، بطوریکه مصرف ۹ ماده غذایی باعث 
شود.امروزه  جلوگیری  سرطان  به  ابتال  از  می شود، 
روش های  تغییر  و  نو  تکنولوژی های  ظهور  علیرغم 
زیستی؛ مردم در معرض ابتال به بیماری های سرطانی و 
مواد سرطان زای بیشتری هستند. در این حین شناختن 
تعدادی از مواد غذایی که ضد سرطان هستند تا حدودی 
واقع  مفید  بیماری ها  این  از  پیشگیری  در  بتواند  شاید 

شود.

۱. توت های فالونوئیدی: این توت ها شامل کشمش بی دانه، زغال 
که  فالونوئید ها  هستند.  فرنگی  توت  و  تمشک  زالزالک،  اخته، 
عوامل  با  برخورد  در  می توانند  هستند  قوی  اکسیدان های  آنتی 
سرطان زا قوی تر از سایر آنتی اکسیدان ها نظیر ویتامین B و 
ویتامین c و کاروتین بتا و یا سلنیوم و روی ظاهر شوند. بنابر 
این بهتر است از این مواد غذایی ارزشمند به جای مواد غذایی 

کم شیرینی استفاده کرد.

اگر  که  است  خوشمزه  غذایی  مواد  از  ”کاری“  زردچوبه:   .۲
بدن  از  سرطان  برابر  در  می تواند  شود  همراه  زردچوبه  با 
انسان محافظت کند و این به این دلیل است که زردچوبه شامل 

کورکومین است که ضد التهاب و سرطان است.

۳. کلم ها: این سبزیجات شامل کلم، گل کلم، کلم بروکلی، جوانه 
خردل،  کلم قمری،  خردل،  ریشه  تیزک،  تره  پیچ،  کلم  بروکسل، 
تربچه و شلغم هستند. این مواد حاوی نوعی ماده مغذی گیاهی 
روده  سرطان  با  مبارزه  در  که  هستند  گلوکوزینوالت  نام  به 

بزرگ بسار کارآمد است.

مانند  بیولوژیکی  فعال  ترکیب   ۲۰۰ حدود  حاوی  سیر  سیر:   .۴
که  است  سیستئین  و  گلوتتتیون  و  اسیدها  آمینو  سولفور 
بهترین  برای  باشد.  سرطان  برابر  در  خوبی  محافظ  می تواند 
اما  شود  میل  خام  و  شده  خرد  صورت  به  است  بهتر  سیر  اثر، 
می توانید  باشد  تحمل  قابل  غیر  واقعًا  خام  سیر  طعم  و  بو  اگر 
درون  یا  پز  آب  صورت  به  سبزیجات  با  مخلوط  بصورت  را  آن 

سوپ میل کنید.

ضد  خواص  دلچسب  ی  مزه  بر  عالوه  نیز  قارچ ها  قارچ:   .۵
گانودرما  قارچ  می توان  آن ها  انواع  از  که  دارند  سرطانی 
آنها  از  باز  دیر  از  چینی ها  و  ژاپنی ها  که  برد  نام  را  مایتیک  و 

مصرف می کردند.

بهبود  به  ماست  در  پروبیوتیک ها  مختلف  گونه های  ماست:   .۶
ایمنی بدن و سم زدایی بسیاری از مواد سرطان زا کمک می کنند.

۷. اسفناج: بسیاری از مردم هرگاه صحبت از اسفناج می شود، 
انیمیشن ملوان زبل را به یاد می آورند اما آیا اسفناج می تواند به 
این شگفت انگیزی عمل کند؟ اسفناج عالوه بر افزایش قدرت و 
انرژی زایی یک غذای ضد سرطان به دلیل غنای آن در کلروفیل 
و کاروتن به شمار می رود. اسفناج همچنین، منبع سرشاری از 
آهن، اسید فولیک، ویتامین ها و مواد معدنی است و همچنین، به 
پیری  ضد  خواص  دارای  که  اکسیدان  آنتی   Q۱۰ کوآنزیم  خاطر 

است نیز به صورت ماده ی غذایی جوان کننده عمل می کند.

تنها  نه  غذایی  مواد  در  موجود  فیبر  فیبر:  از  غنی  غذاهای   .۸
جلوگیری  برای  بلکه  است  مفید  سالم  روده های  داشتن  برای 
عمل  موثر  و  کارآمد  بسار  می تواند  نیز  بزرگ  روده  سرطان  از 
گوارش  دستگاه  در  غذایی  مواد  حرکت  تسهیل  باعث  کند.فیبر 
می شود، بنابراین مواد سرطان زا دیگر فرصت جذب شدن در 
بدن را پیدا نمی کنند. غالت سبوس دار (مانند برنج با پوست)، 
هستند،  فیبر  از  غنی  منابع  سبزیجات  و  عدس  دانه ها،  لوبیا، 
جای  روزانه  غذایی  وعده های  در  را  آنها  تا  است  الزم  بنابراین 

داد.

است  عسل  زنبور  النه  در  ساختاری  موم  عسل:  زنبور  موم   .۹
که وظیفه حفاظت از زنبورها در مقابل عفونت های باکتریایی، 
ویروسی و قارچی را بر عهده دارد. موم ماده غذایی سرشار از 
بیوفالونوئید ها و ویتامین های گوناگون و آمینو اسیدها است که 
برای باال بردن سطح ایمنی بدن و پیشگیری از سرطان بسیار 

مفید گزارش شده است.

شده، آب سیب، پای سیب، سس سیب و ... کاربرد دارد. سیب در 
رنگ ها و گونه های بسیار متفاوتی وجود دارد؛ اما دانه های سیب 
سیب  مصرف  با  رابطه  در  که  عقیده ای  می باشند.  سیانید  دارای 
(باألخص سیب گالب) به طور کامل وجود دارد درست نمی باشد 
البته  می باشد.  سمی  سیب  دانه های  از  زیادی  مقادیر  مصرف  و 
دانه ها  مانند  ضمایم  تمام  با  همراه  کامل  سیب  عدد  یک  مصرف 
مشکلی را به وجود نمی آورد؛ اما مقداری ماده سمی سیانید وارد 
پاکسازی  برای  را،  کلیه ها  و  کبد  به  تحمیل شده  بار  و  می کند  بدن 

آن افزایش می دهد. 

 تاجریزی تلخ و شیرین
شبیه  که  است  رنگ  قرمز  میوه هایی  با  زیبا  گیاهی  تاجریزی 
هرز  علف های  لیست  در  آمریکا  در  گیاه  این  می باشد.  زغال اخته 
برای  دمنوش  عنوان  به  آن  از  کمی  دوز  البته  دارد.  قرار  مضر 
و  کبدی  بیماری های  پیشرفت  روند  و  دارد  کاربرد  چاقی  درمان 
پوستی را کند می نماید. گیاهان دیگری که در خانواده تاجریزی 
می باشند  خطرناک  قسمت های  دارای  و  می گیرند  قرار  مرگبار 
عبارت اند از بادمجان، سیب زمینی، فلفل و گوجه فرنگی. مصرف 
تاجریزی بیش از مقادیر توصیه شده، مسمومیت خفیفی با عالئم 
سردرد و تهوع را ایجاد می کند و مصرف دوز بیشتری از آن ممکن 
است مشکالت حادی مانند سختی در تنفس یا نارسایی کلیوی را 
به بار آورد. مصرف مقادیر بسیار بیشتر هم ممکن است مرگ را 

به همراه آورد.

 بادام تلخ
بادام تلخ نیز مانند دانه های هلو، زردآلو، آلو، سیب، به و گیالس از 
آمیگدالین تشکیل یافته است که می تواند در بدن تبدیل به سیانید 
شود. در تمام دنیا دو نوع بادام وجود دارد: بادام شیرین و بادام 
سمی  شیمیایی  مواد  رفتن  بین  از  منظور  به  باید  تلخ  بادام  تلخ. 
از  سرشار  بادام  شود.  پاستوریزه  یا  داده  حرارت  آن  در  موجود 
پروتئین، ویتامین E، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و آهن است که برای 
توصیه  عنوان  هیچ  به  تلخ  بادام  مصرف  اما  می باشد؛  مفید  بدن 

نمی شود. 

 سخن آخر
در  سیانید  چون  سمی  مواد  وجود  اصلی  ازعلت های  یکی  شاید 
و  انسان ها  توسط  آن  مصرف  از  جلوگیری  میوه ها،  دانه های 
نسل  و  بمانند  محفوظ  دانه ها  این  وسیله  بدین  تا  باشد.  حیوان 

گونه های گیاهی تداوم پیدا کند و از تولیدمثل بازنمانند. 
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خانواده

خانه دوست کجاست
محمد کامیار

موضوعی که در این نوشتار قصد پرداختن به آن را داریم تفاوت محدوده در دنیای 
واقعی با دنیای مجازی است.

تفاوتی که نه تنها نقش بسزایی در شکل دهی سبک زندگی ما دارد بلکه می تواند 
تأثیر قابل توجهی نیز در افکار، باورها، خلقیات و نیز دیگر ساحت های رفتاری ما 
غیر از تعامل با دوستان داشته باشد. در فضای واقعی، افراد خود را مقید می کنند 
که با طیفی از افراد رابطه نداشته باشند. برخی عوامل تعیین کننده برای ایجاد این 
شغل  نوع  دینی،  باورهای  سن،  تحصیالت،  اقتصادی،  طبقه  از:  عبارتند  محدودیت 
دوستی  و  شود  می  گرفته  نادیده  امور  این  از  بسیاری  مجازی  فضای  در  اما  و... 
با فردی ناشناس و بیگانه با حداقل بهانه یعنی دوسِت دوست ما بودن، به سادگی 
برقرار می شود. این امر به خودی خود مذموم نیست و می تواند مزایایی هم داشته 
باشد. از جمله بازتر شدن فضای آگاهی که به موجب آن اطالعات افراد، دیگر محدود 
به افق طبقاتی یا شغلی یا موارد دیگر نخواهد بود و تعصبات فکری جای خود را 
و  دهند  می  پیرامون  زندگی  از  تر  جامع  شناخت  و  دیگران  فهم  برای  ای  زمینه  به 
نیز امکان نگرشی پدیدارشناسانه و بدون پیش فرض به موضوعات مختلف از این 

طریق فراهم می شود.

نیز  توجهی  قابل  های  آسیب  دوستانه  روابط  در  مرزها  و  حدود  نکردن  مراعات  اما 
ارزشی  های  محدوده  از  گذر  شدن  سهل  آنها  ترین  مهم  جمله  از  که  دارد  دنبال  به 
شخصی است که برای دوستان در فضای مجازی ـ با توجه به تفاوت های هنجاری 
و  دیدن  به  نیاز  و  میل  دیگر  عبارت  به  رود.  می  شمار  به  عادی  امر  یک  ـ  ما  با  آنها 
خود  ضد  به  رفته  رفته  است  ممکن  آگاهی  و  شناخت  گسترش  برای  دیگری  شنیدن 
یعنی مستحیل شدن در جمع بینجامد و تفاوت های فردی را به نفع یکسان سازی 
ای  کلیشه  فرهنگ  یک  در  همه  دیگر  صورت،  آن  در  بسپارد.  فراموشی  به  عمومی 
مشترک زیست می کنند و «دیگری» به طور کامل معنای خود را از دست می دهد. 
همه، یکی هستند و تفاوتی نیست که بتواند یاری ده ما در مسیر گسترش شناخت 

و آگاهی باشد.
دوستانه  تعامل  نوعی   (Connection) «همان «رابطه یا  مجازی  فضای  در  دوستی 
است بر مبنای اشتراکات و نیازهای حداقلی که حتی گاه این نیاز، محدود می شود 

به داشتن فهرست دوستان (Friends List) گسترده و تمایل به توجه، الیک و کامنت 
هرچه بیشتر و دوستی در فضای واقعی یا همان ارتباط (Relationship) در متنزل 
به  افراد  آن  موجب  به  که  غریزی  نیازهای  مبنای  بر  است  تعاملی  خود،  نوع  ترین 
صورتی کامال ناخودآگاه و آموخته شده، خود را تحت لوای قوانین نانوشته حاکم 
دو  بین  بستگی  و  عالقه،  را «پیوند،  دهند. «رابطه»  می  قرار  اجتماعی  مناسبات  بر 
نفر یا دو چیز» و «ارتباط» را «ربط دادن، بستن و پیوند دادن چیزی به چیز دیگر» 
معنا کرده اند. در ترجمه دو معادل انگلیسی هم به ترتیب آمده: «پیوستگی، اتصال، 
رابطه» و «ارتباط، نسبت، خویشی». پس تفاوت این جفت واژگان را می توان در این 
دانست که وقتی سخن از «رابطه» باشد ِصرف ربط پیدا کردن و متصل شدن کافی 
است اما در «ارتباط» سخن از پیوند دادن و نسبت برقرار کردن است که با اتصال 

صرف حاصل نمی شود.
را  آنها  میان  تفاوت  توان  می  هم  مذکور  انگلیسی  واژگان  شایع  معانی  به  رجوع  با 
دریافت. «کانکشن» را معموال ِصرف کانکت شدن و اتصال به اینترنت تلقی می کنند 
و تصور شایع از «ریلیشن شیپ» نیز داشتن ارتباط خاص با یک شخص بخصوص 
است. یعنی عموم، معنای واژه نخست را به حداقل تقلیل می دهند و آن را حد پایینی 
از رابطه فرض می کنند و در معنای واژه دوم اغراق کرده و حد باالیی از تعهد و 
دو  از  یک  هر  انحراف  مسیر  به  توجه  همین  هستند.  قائل  آن  مورد  در  را  مسئولیت 

واژه در زبان عامیانه، خود می تواند نمایانگر تفاوت بنیادین آنها با یکدیگر باشد.
هر کدام از این دو تعریف متفاوت از مناسبات اجتماعی، شکل متفاوتی از تعامل با 
دوستان را اقتضا دارد؛ یکی رابطه گسترده بی حد و مرز که بر تفاوت ها متکی است 
و دیگری ارتباط محدود و گزینش شده مبتنی بر شباهت ها و وجوه مشترک؛ اما با 
فرض این که در مورد نخست، تفاوت ها بتدریج در یک نظام فکری واحد مستحیل 
می شوند و در مورد دوم، شباهت ها ذهن را در مواجهه با نگرش های متفاوت بسته 
نگه می دارند، می توان گفت شکل پیراسته و کامل تعامل دوستانه در اجتماع، حد 
وسطی میان این دو شکل یا حد جامع آنهاست؛ یعنی بهره مندی از مزایای دوستی 
این  به  توان  می  چگونه  اما  دو؛  هر  این  های  کاستی  از  اجتناب  و  مجازی  و  واقعی 
که  نیست  چنان  اما  است،  چیزی  هر  آرمانی  حالت  همیشه  کمال  شد؟  نائل  مقصود 
همیشه هم دست یافتنی و قابل وصول باشد. چه، اغلب سودای داشتن این و آن با هم، 
به دریغ محرومیت از این و آن با هم می انجامد و حرکت بر مسیر اعتدال نیز همواره 

مستعد فرولغزیدن به ورطه میان مایگی و بی ثمری است.

بازتعریف روابط، فارغ از چارچوب های تعیین شده مدیوم های ارتباطی می تواند 
راهکاری مؤثر برای حرکت در مسیر مدیریت دوستی های واقعی و مجازی باشد؛ به 
این معنا که ما خود را از سیطره اقتضائات مرسوم برهانیم و فارغ از ُعرف رایج هر 
نوع رابطه ای برای حشر و نشر خود با دیگران، چارچوب مشخص کنیم. به عنوان 

نمونه اگر در پذیرش دوستان مجازی، گشاده دستی و تساهل و تسامح مرسوم است، 
در  اگر  یا  باشیم.  داشته  را  خودمان  قوانین  و  کنیم  عمل  دیگری  جور  توانیم  می  ما 
روابط واقعی امکان تجربیات متفاوت کمتر است و همواره در معرض تائید و تمجید 
متقابل و در نتیجه بستگی ذهن و اندیشه قرار داریم، می شود تکیه را بر تفاوت ها 
گذاشت و مرزبندی را جایگزین صف بندی کرد. یعنی گرچه وجوه اشتراک، عامل 
دوستی بوده، اما در ادامه با تمرکز بر وجوه افتراق، در مسیر استقالل فکری گام 

برداریم و تأثیرپذیری از القائات محیط و اطرافیان را به حداقل برسانیم.
همرنگی با جماعت، ساده ترین انتخاب ممکن برای ورود به مناسبات اجتماعی است، 
حال آن که فواید و مزایا عمدتا در حرکت برخالف مسیر رایج نهفته اند. حافظ، این 

مفهوم را با استعاره ای دلنشین درآمیخته و می گوید:

از خالف آمد عادت بطلب کام که من
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

دیگران  که  ای  شیوه  نه  کنیم  زندگی  خودمان  شیوه  به  بتوانیم  ما  است  کافی  یعنی 
کسب  نیز  آمدعادت  برخالف  عمل  در  حتی  بتوانیم  تا  اند  کرده  مشخص  برایمان 
بمانیم.  برحذر  یأس  و  رخوت  و  تنهایی  ورطه  در  آمدن  گرفتار  از  و  نموده  جمعیت 
از  تائید  کسب  معنای  به  اجتماعی  پذیرش  غممان  و  هم  همه  که  وقتی  عکس،  به  اما 
جانب دیگران خواه به صورت تعریف و تمجید حضوری یا الیک و کامنت اینترنتی 
باشد، آن وقت زندگی مان هر آن آبستن سرخوردگی است؛ زیرا همواره یا هراس از 
دست دادن داریم یا وسوسه به دست آوردن و این هر دو به یک اندازه ویرانگرند. 
داشتن دوست نعمت بزرگی است، اما به شرطی که دوست، انیس لحظه های خلوت 
و تنهایی باشد نه بهانه ای برای فرار از خود یا دستاویزی برای تائید خویشتن که 
اگر این باشد، بودن در هر اجتماع به ظاهر دوستانه ای با هر چند و چونی نخواهد 
توانست نیاز ما را به دوستی برطرف کند و از درد تنهایی ما بکاهد. از این جا رانده 
خواهیم بود و از آنجا مانده. یک بار از مشقات ارتباط واقعی می نالیم و دوستی های 
فارغ البال مجازی را می ستاییم، بار دیگر از پوشالی بودن روابط مجازی گالیه می 
کنیم و همگان را به برقراری دوستی واقعی با دیگران فرامی خوانیم. اما اینها همه 

هیچ است و کسی واقعا نمی داند خانه دوست کجاست. که به قول سعدی:

از هرچه می رود، سخن دوست خوش تر است
پیغام آشنا، نفس روح پرور است

هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟
من در میان جمع و دلم جای دیگر است
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استرس مالی چه تاثیری 
بر زندگی زناشویی دارد؟

استرس در خصوص مسائل مالی می تواند زندگی خانوادگی را 
نابود کند. تاثیر استرس های مالی بسیار گسترده و متنوع است. 
کاهش  عصبی،  تنش  بروز  سبب  می توانند  استرس ها  قبیل  این 
مقصریابی  بازی  همه  از  بدتر  و  زوج ها  میان  نزدیکی  احساس 
راه حل  که  بغرنجی  مالی  استرس های  موارد،  برخی  در  شوند. 
این  بنابراین  شوند.   منجر  طالق  به  می توانند  ندارند  ساده ای 
مالی  استرس های  گفت و گو  با  کنند  تالش  زوج ها  که  مساله 
کردن  کار  با  است.  اساسی  اهمیت  دارای  دهند،  کاهش  را  خود 
روی معضل های مالی، با جست و جو برای راه حل و با گفت و گو 

احتمالی  مخرب  اثرات  از  می توان  منفی  احساسات  به  راجع 
استرس های مالی کاست. هر ازدواجی از دو طرف تشکیل شده 
باشند،  صادق  و  منعطف  باید  شخص  دو  هر  بنابراین  و  است 
اهمیت  دارای  مالی  معضالت  حل  حین  در  صداقت  و  انعطاف 
مشکالتی  چه  شکل  به  اغلب  مالی  استرس  اما  است.  اساسی 
خود را نشان می دهد؟ در ادامه به اقسام بروز استرس مالی در 

زندگی خانوادگی خواهیم پرداخت. 

بازی مقصریابی 
فرد  یک  وجوه  بدترین  که  شود  سبب  می تواند  مالی  استرس 
مهربان  صبور،  سابقا  شما  همسر  مثال  دهند.  نشان  را  خود 
عصبی  و  بی تحمل  اخیرا  ولی  است،  بوده  مسوولیت  پذیر  و 
آن  نوع  هر  از  استرس  نیست.  عجیب  مساله ای  این  است.  شده 
وجوه  بدترین  قادرند  اولی،  طریق  به  مالی  استرس  بنابراین  و 
و  مالی  استرس  بنابراین  ظاهرسازند.  را  فرد  یک  شخصیتی 
است،  روابط  برای  آزمون  یک  تنها  نه  اقتصادی  دشواری های  
پاسخ هایی  بدترین  از  یکی  هست.  نیز  افراد  برای  آزمونی  بلکه 
که شما می توانید به این آزمون بدهید، پاسخ دادن از طریق بازی 
استرس  شرایط  در  مقصر  برای  جست و جو  است.  مقصریابی 
رابطه تان  با  می توانید  شما  که  باشد  کاری  بدترین  شاید  مالی، 
دست  از  را  شغلش اش  شما  همسر  که  کنید  تصور  دهید.  انجام 
یا  خورده اید  شکست  سرمایه گذاری  یک  در  شما  یا  است  داده 
و  مساله  حل  برای  راه  بدترین  شده اید،  بدهی  دچار  هردوی تان 
بهترین راه برای نابودی رابطه تان این است که یکدیگر را مقصر 
در  را  یکدیگر  غلط  عادات  باید  زوجین  که  است  بدانید.درست 
خصوص مصرف کردن و پس انداز کردن پول اصالح کنند، اما 
یادآوردی عادات بد مالی در شرایط بحران مالی همراه با کنایه و 
زخم زبان هیچ تاثیری در حل بحران و کاهش استرس های مالی 
ندارد. در شرایط بحران مالی بهترین راه این است که به جای 
حواله کردن تقصیرات به دیگری، به فکر راه حلی برای حل آنها 
باشید. حتی اگر راه حل خوبی نیابید. بهتر است بدانید سکوت و 

انفعال بهتر از وارد شدن به بازی مقصریابی است. 

حمالت عصبی 
باید  چگونه  نمی دانید  حاال  و  گرفته اید  کالنی  وام  کنید  تصور 
جای  کنید.  پرداخت  را  آینده  ماه های  حتی  یا  ماه  این  اقساط 
و  شوید  عصبی  حمله  دچار  شرایط  این  در  اگر  ندارد  تعجبی 
البته حمالت عصبی مواد خام مناسبی برای ساختن یک زندگی 

شاد نیستند. این مساله ممکن است در مورد مسائل کوچک مثل 
زیر  شدن  له  چون  بزرگی  مسائل  تا  قبوض  پرداخت  در  تاخیر 
بار قرض رخ دهد. نکته ای که نباید فراموش کنید این است که 
می تواند  تاثیر  دو  تنها  خانوادگی  یا  مالی  از  اعم  بحرانی،  هر 
داشته باشد یا افراد را به هم نزدیک تر کند یا آنها را از یکدیگر 
دورتر کند. استرس ها و بحران های مالی نیز می توانند دو زوج 
بنابراین  کنند.  نزدیک  همدیگر  به  را  آنها  یا  جدا  یکدیگر  زا  را 
عصبی  حمالت  در  درغلتیدن  جای  به  کنند  تالش  باید  زوج ها 
عصبی  حمالت  کنند.  طراحی  عمل  برای  نقشه ای  نگرانی،  و 
با  شما  کنار  در  فردی  حضور  تحمل  هستند،  آزاردهنده  بسیار 
مشکالت عصبی چندان ساده نیست. پس بهتر است تمام تالش 
خود را کنید تا به جای درمان کردن یا کنار آمدن با این حمالت، 
مشکالت  دچار  شما  دوی  هر  اگر  کنید.  جلوگیری  آنها  وقوع  از 
عصبی شده اید بهتر است به یک مشاور امور مالی مراجعه کنید 
و کنترل اوضاع را برای مدتی به او بسپارید، احساس فراغت از 
می کند  کمک  شما  به  شده  که  هم  کوتاهی  مدت  برای  مسوولیت 
خویش  و  قوم  یا  دوست  یک  حتی  بازیابید.  را  خود  سالمت  تا 
اوضاع  اگر  بگیرد.  عهده  به  را  نقش  این  می تواند  نیز  امین 
حمالت عصبی شما وخیم شده است و به روابط شما نیز تا حدی 
لطمه زده است، بهتر است به روانشناس و مشاور خانواده نیز 

مراجعه کنید. 

از بین رفتن نزدیکی
یک زوج ممکن است هرچیزی را از دست بدهند، ثروت، آرامش، 
احساس  که  لحظه ای  ولی  سالمتی  حتی  و  آرامش  موقعیت 
نزدیکی  و پیوند میان یک زوج نابود می شود لحظه ای است که 
طالق  این  می شوند،  نزدیک  طالق  به  لحظه ای  هر  از  بیش  آنها 
ممکن است عاطفی یا حقوقی باشد. در هر صورت طالق، طالق 
همدلی  احساس  می تواند  نحوی  چه  به  مالی  استرس  اما  است. 
خانواده ای  که  کنید  تصور  مثال  کند؟  نابود  را  زوجین  عالیق  و 
دچار بدهی شده است و زن خانواده فکر می کند که این بدهی ها 
اینجا  تا  داده اند.  رخ  همسرش  مسوولیت پذیری  فقدان  دلیل  به 
افکار او ممکن است احترام او را نسبت به همسرش دچار خدشه 
به  و  دهد  ادامه  را  آنها  طبیعی  نتایج  و  افکارش  وقتی  اما  کند، 
عملکرد  و  است  مسوولیت ناپذیر  همسرش  که  برسد  نتیجه  این 
خانواده اش  به  یا  ندارد  دوست  را  او  که  چون  دارد  بدی  مالی 
جدایی  احساس  به  او  که  است  لحظه ای  این  ندارد،  عالقه ای 
استداللی  سیر  که  داشت  دقت  باید  می شود.  نزدیک  عاطفی 

مرد  شاید  است.  غیرمتقن  اغلب  حدسیاتی  چنین  خصوص  در 
در  که  دلیل  این  به  فقط  و  فقط  است  مسوولیت ناپذیر  خانواده 
هرگز  شاید  است.  نبوده  بهره مند  مالی  آموزش  هیچ  از  کودکی 
مسوولیتی به عهده نداشته است و بسیار حدسیات دیگر. شاید 
مشاهده  بنابراین  می دارد.  دوست  بسیار  را  خانواده اش  او 
از  عاطفی  نتیجه گیری های  و  قضاوت  در  تعجیل  که  می کنیم 
باشند.  غلط  و  خطرناک  بسیار  می توانند  مالی  بحران های 
جدایی  برای  دلیلی  به  تبدیل  را  او  مالی  مشکل  آنکه  جای  به 
خود  مشکل  تا  کنید  کمک  او  به  تا  کنید  تالش  کنید،  عاطفی تان 
را حل کند. بغرنج کردن مسائل و تبدیل کردن یک استرس مالی 
به یک مساله عاطفی بازی خطرناکی است. یک زوج که رابطه  
یکدیگر  با  را  ترس ها  و  خود  ناراحتی های  باید  دارند  سالمی 
را  افکارتان  منفی ترین  است  بهتر  حتی  بگذارند.  اشتراک  به 
می کنید   فکر  بگویید  همدیگر  به  بگذارید.  میان  در  یکدیگر  با 
رفتار الف  نشانه احساس ب است. مطمئن باشید که همسرتان 
خواهد  تالش  و  نیست  این گونه  که  داد  خواهد  اطمینان  شما  به 
رفتار  شده  که  هم  منفی  احساس  این  بردن  بین  از  برای  تا  کرد 
گاهی  که  است  غافل گیر کننده  نکته ای  این  کند.  اصالح  را  خود 
به  زوجین  شدن  نزدیک  باعث  می توانند  حتی  مالی  بحران های 
کنند.  نزدیک  یکدیگر  به  را  افراد  می تواند  مشکالت  شوند.  هم 
زمانی که ناچارید دائما پا به پای یکدیگر علیه مشکالت مشترکی 
بجنگید احساس نزدیکی و همدلی شما افزایش خواهد یافت. از 
بحران ها استفاده کنید تا به یکدیگر نزدیک شوید نه آنکه از هم 

دور شوید. 

طالق 
به  اغلب  بزرگ  مالی  بحران های  ولی  است  دردناک  خبری  این 
طالق منجر می شوند. زوج ها احساسات و تصویری را که قبل 
از وقوع بحران مالی نسبت به یکدیگر داشتند از دست می دهند، 
و  می کنند  متهم  را  همدیگر  می شوند،  پر  نگرانی  و  ترس  با  آنها 
حمالت  با  و  می کنند  بدل  عاطفی  مشکالت  به  را  مالی  مشکالت 

عصبی و افسردگی دست و پنجه نرم 
که  بیابند  می  حالی  در  را  همدیگر  ناگهان  روز  یک  و  کنند  می 
آنکه حتی به  بهتر باشد قبل از  به فکر طالق هستند. پس شاید 
باشید.  مالی  نقشه  یک  فکر طراحی  به  نزدیک شوید،  نقطه  این 
سه مورد از نقاط حساس زندگی مالی تان را شناسایی کنید و از 
را  مشهور  قول  این  حتما  کنید.  کار  و  فکر  آنها  روی  حاال  همین 

شنیده اید که پیشگیری بهتر از درمان است.
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طالق عاطفی
پیش منی، در یمنی

طالق عاطفی، پدیده ای است که چند سالی است مورد توجه جامعه شناسان و 
مشاوران خانواده قرار گرفته است؛ پدیده ای که به گفته محققان در این زمینه، 
شیوع فراوانی پیدا کرده و آمارهای بسیار نگران کننده ای در این زمینه منتشر 

شده است.

طالق عاطفی، یکی از انواع طالق است که البته از نظر شکل و نوع تا حدی با 
خانواده هایی که در آن افراد کنار هم اما مستقل از هم زندگی می کنند، تفاوت 
ختم  امکان  و  هستند  نزدیک  هم  به  بسیار  دو  این  حال  عین  در  اما  دارد،  هایی 

شدن این گونه زندگی ها به طالق عاطفی بسیار زیاد است.

البته این مساله بیشتر، مربوط به خانواده هایی است که به علت مسائل سنتی و 
عرفی که حاکم بر عقاید آنهاست یا برخی باورهای نادرست و نگرش های منفی 
جامعه نسبت به زنان مطلقه، ترس و نگرانی از تنهایی، از دست دادن فرزندان 
یا ناتوانی در تامین نیازهای زندگی تصمیم می گیرند به اجبار زیر یک سقف 
زندگی کنند. در چنین اوضاع نابسامانی، زن انزوا طلبی اختیار کرده و خود را 
شریک زندگی نمی داند و تنها به دلیل شرایط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی 

به زندگی ادامه می دهد.

باید به این نکته توجه کرد طالق عاطفی به هر شکلی و به هرگونه ای که در 
زندگی زوج ها به وجود آید موجب از هم پاشیدگی عاطفی خانواده می شود. 
در این نوع خانواده ها زن و مرد زیر یک سقف زندگی می کنند، ولی هیچ رابطه 

احساسی میان آنها وجود ندارد.
شناخت  نبود  به  توان  می  خانواده  در  عاطفی  طالق  آمدن  وجود  به  دالیل  از 
دخالت  ها،  خانواده  میان  موجود  فرهنگی  های  تفاوت  یکدیگر،  از  زوجین 
دیگران و بسیاری مسائل دیگر اشاره کرد؛ اما شاید بتوان گفت مشکالت جنسی 
زن  یک  برای  که  است  مشکالتی  ترین  مهم  از  امر  این  در  ای  سلیقه  تفاوت  و 

و شوهر پدید می آید، ولی در مطالعات جامعه شناسی کمتر مورد بحث قرار 
گرفته است.

با این که همسران در این نوع طالق به طور رسمی از هم جدا نشده اند یا حتی 
به  پیامدی  روابطشان،  سردی  اما  کنند،  می  زندگی  سقف  یک  زیر  هم  با  هنوز 
و  زن  عاطفی  طالق  در  دارد.  خانواده  اعضای  بر  رسمی  طالق  از  بدتر  مراتب 
سقف  یک  زیر  ها  ساعت  شاید  کنند.  می  دریغ  هم  از  را  خود  عواطف  شوهر 
باشند، با هم غذا بخورند، اما غریبه اند، حوصله ابراز عشق و عالقه ندارند و به 

نوعی همخانه محسوب می شوند.

از آنجا که طالق عاطفی به سن و طبقه خاصی اختصاص ندارد و ممکن است 
هر کسی را درگیر خودش کند، بهتر است کامال عوامل به وجود آورنده این نوع 

طالق و جدایی خاموش را بشناسیم.
می  شود،  عاطفی  طالق  باعث  تواند  می  که  عواملی  ترین  مهم  از  مجموع  در 
توان به بی اعتمادی و تغییر شخصیت زوجین به مرور زمان، اشتغال و مشغله 
زیاد زوجین و کمبود وقت برای صرف آن برای یکدیگر، کاهش ابراز عالقه و 
در  خود  دادن  جلوه  بهتر  در  سعی  و  لجبازی  زوجین،  از  یک  هر  های  جذابیت 

مقابل دیگری و تعداد زیادی موارد دیگر اشاره کرد.

توجه این است که دوست داشتن آموختنی است. بیشتر زوج ها در  نکته قابل 
طول روز حتی یک بار به صورت هم نگاه نمی کنند یا حرف تازه ای برای گفتن 
ندارند و نکته دیگر این که اگر زن و مرد با تفاوت اخالقی و رفتاری هم آشنا 
و  نیازها  روحیات،  حاالت،  کنید  سعی  پس  شوند  نمی  سوءتعبیر  دچار  باشند، 

توقعات همسرتان را بخوبی بشناسید.

زمانی را برای گفت وگو، ابراز محبت و تبادل نظر با همسرتان اختصاص دهید 
به  و...  خرید  و  آشپزی  و  فرزندان  امور  و  اشتغال  بهانه  به  را  فرصت  این  و 

تعویق نیندازید. به مرور زمان گفت وگوی خصوصی تان را افزایش دهید.
اگر می خواهید زندگی تان سرشار از مهر و محبت باشد و هیچ گاه دچار این 
طعنه،  با  هرگز  بپرهیزید.  یکدیگر  کردن  سرزنش  از  نشوید  خاموش  جدایی 
ل،  آ  ایده  زندگی  یک  نکنید  تصور  و  نکنید  صحبت  یکدیگر  با  کنایه  زبان،  زخم 
همیشه  تفاوت  و  نظر  اختالف  بلکه  است،  نظری  اختالف  هیچ  بدون  زندگی 
وجود خواهد داشت. مهم این است که نحوه حل اختالف را بدانیم و فراموش 

نکنیم اختالفات در بسیاری موارد باعث تفاهم بین همسران می شود.

اگر رنجشی قابل چشم پوشی است از آن بگذرید؛ ولی اگر برایتان مهم است، 
میان  در  خود  همسر  با  صحیحی  طرز  به  را  آن  باشد،  کوچکی  مساله  چند  هر 

بگذارید.

به همدیگر محبت کنید و رنجش های گذشته را مرتب یادآوری نکنید، در ابراز 
عشق از همسرتان پیشی بگیرید و او را با بهترین القاب صدا بزنید و هنگام صدا 

کردن و صحبت با او به صورتش نگاه کنید.
بهتر است بدانید اگر هدف از زندگی مشترک، داشتن رابطه ای عاشقانه است، 
بهای این زندگی را باید با گذشت و ایثار بپردازید نه با لجاجت، سردی و مقابله 

به مثل... .

یوگا و تسکین 
عالئم ام اس 

 
مطالعات  در  آمریکایی  متخصصان  از  گروهی 

زندگی  کلی  کیفیت  یوگا  که  دریافتند  خود  اخیر 
مبتالیان به ام اس را بهبود می دهد. ام اس بیماری 
و  مرکزی  اعصاب  سیستم  بر  که  است  خودایمنی 
مغز تاثیر می گذارد. «سوزان گولد فوگریت»، یکی 
به  یوگا  اگرچه  گفت:  مطالعه  این  متخصصان  از 
طور گسترده ای در بین مبتالیان به ام اس کاربرد 
آن،  اثرات  با  مرتبط  بررسی های  بیشتر  اما  دارد 
نامعتبر هستند و در حال حاضر اطالعات تجربی 

کارایی  و  ایمنی  مورد  در  بسیاری  آزمایشی  و 
به  متخصصان  بررسی  این  در  ندارد.  وجود  آن 
ام  به  مبتالیان  سالمت  کیفیت  بر  یوگا  تاثیر  درک 
هشت  آزمایشی  دوره  یک  از  پس  پرداختند.  اس 
بیمارانی  دریافتند  تحقیقاتی  تیم  این  هفته ای، 
بهتر  بودند  کرده  شرکت  یوگا  کالس های  در  که 

حتی  و  طی  را  کوتاه  مسافت های  می توانستند 
مدت زمان طوالنی تری را پیاده روی کنند. عالوه 
را  خود  تعادل  می توانستند  بهتر  آنان  این،  بر 
بدنشان  حرکتی  اعضای  هماهنگی  و  کنند  حفظ 
بیشتر بود. به گزارش نچرال ورلد نیوز، به گفته 
به  مبتالیان  برای  یوگا  حاضر  حال  در  فوگریت 
آینده  در  است  ممکن  اما  نمی شود  تجویز  اس  ام 
مورد  موثر  و  مفید  درمانی  شیوه  یک  عنوان  به 

استفاده قرار گیرد. 

روانشناسی

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

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین
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ورزش

 زلزله سرخ 
فوتبال  تیم  سرمربیگری  از  دایی  علی  برکناری  خبر 
بار  این  دایی   . بود  ناباورانه  و  غافلگیرکننده  پرسپولیس 
فاصله زیادی با طرد شدن از سوی سکوهای پرسپولیسی 
گزینه  به  رفته  رفته  پایتخت  قرمز  تیم  هواداران  و  نداشت 
ترک  را  تیم  حالی  در  او  اما  می اندیشیدند  تیم  از  او  جدایی 
دست  از  هواداران  میان  در  را  جایگاهش  هنوز  که  کرد 
نداده بود. دایی قهرمانانه رفت. درست مثل سه سال قبل. 
محبوب و معترض. با نامی که احتماال دوباره به سکوها 
کم  مدیون  باید  را  رفتن  قهرمانانه  این  دایی  گردد.  برمی 
هوشی تصمیم سازان پرسپولیس باشد. سیاسی هم همان 
برکناری  با  آن ها  هردوی  کرد.  تکرار  را  کاشانی  اشتباه 
دایی کار درستی کردند اما چرا آن موقع استیلی و حاالهم 
بیشتر  دایی  از  درخشان  فنی  دانش  راستی  به  درخشان؟ 
اگر  (که  واقعیست؟  پرسپولیسی  یک  واقعًا  او  آیا  است؟ 
اینگونه بود در تمام این سال ها همه سرمربیان پرسپولیس 

را به باد انتقاد نمی گرفت.) 

هواداران و دوستداران علی دایی در جهان کم نیستند. هستند افرادی در گوشه 
گوشه این دنیا که ایران را با نام دایی می شناسند و شاید شما هم تجربه کرده اید 
می دهد،  جواب  فورا  او  هستم  ایرانی  می گویی،  جهانگرد  یک  به  وقتی  گاهی  که 

ایران، علی دایی...

دایی مردی از دیار اردبیل که با سخت کوشی و نظم و انضباط نامش را به عنوان 
رکورد دار گلزنی در فوتبال دنیا معرفی کرد و با حضور در تیم های مطرح دنیا 

شایستگی های خود را به رخ کشید.

کارشناسان  از  بسیاری  اینکه  با  و  دارد  فوتبال  به  عجیبی  عالقه  همچنان  او 
معتقدند این مرد به درد پست های مدیریتی می خورد و برای تصدی کرسی های 
ادامه  طرفدار  هم  بسیاری  حال  این  با  می رسد،  نظر  به  مناسب تر  فیفا  یا   AFC
مربیگری این مربی هستند و حتی گاهی او را برای تیم ملی هم معرفی می کنند. 
اینکه  به  توجه  با  و  دارد  زیادی  بین المللی  تجارب  دایی  می گویند،  گروه  این 
خودش تحصیلکرده است می تواند به یکی از بهترین مربیان کشور تبدیل شود. 
مخصوصا که او مربی سالمی است و به برخی چسبیده های فوتبال باج نمی دهد 
و بازیکنان جوان هم از او حرف شنوی خواهند داشت و... اما در لیگ چهاردهم 
تا پایان هفته هفتم مسابقات لیگ برتر دایی و پرسپولیس به بن بست رسیده اند. 
و  رفت  تراکتورسازی  مصاف  به  حیثیتی  دیداری  طی  هفتم  هفته  در  پرسپولیس 
در خانه با نتیجه سه بر یک بازنده شد. همین مساله باعث تشدید انتقادها علیه 
دایی شد و هواداران روی سکوها نیز شعارهایی علیه این مربی سردادند تا باز 
این  با  شود.  داده  سر  دیگر  مربی  یک  علیه  بار  این  کن»  رها  کن،  شعار «حیا  هم 
حال دایی به کار و هدفش ایمان دارد و تالش می کند همچنان با قدرت به کارش 
دایی  علیه  هم  پرسپولیس  پیشکسوتان  برخی  نماند  ناگفته  دهد.  ادامه  تیم  در 
موضع گیری هایی انجام دادند و خواهان استعفای او شدند. آنها معتقدند دایی از 
نظر فنی قوی نیست و از عملکرد او انتقاد می کنند. برخی هم که دوست دارند با 
رفتن دایی گروه خودشان را بر سر کار آورند به مبلغ قرارداد او ایراد می گیرند و 

می گویند، او پول زیادی از پرسپولیس گرفته است.

برخوردهای افراطی
بود  ضعیف  فنی  نظر  از  و  نبود  بلد  مربیگری  دایی  اگر  که  است  طبیعی  کامال 
برای  و  برساند  جدول  دوم  رده  به  را  پرسپولیس  نمی توانست  هم  قبل  فصل  در 
سرخپوشان سهمیه آسیایی بگیرد. در خصوص مشکالت اخیر پرسپولیس باید 
واقع بین بود. هرچند که دایی در شرایط فعلی هم باید تالش کند نتایج جالب تری 
بازیکن  فالن  که  می دهد  لیست  باشگاه  مدیران  به  تیم  سرمربی  وقتی  اما  بگیرد 
جذب شود یا فالن بازیکن در تیم بماند اما کاری از دست مسووالن باشگاه ساخته 

نیست آنگاه چه انتظاری از این تیم باید داشت؟
جراحی  به  کارش  نوروزی  رضا  اینکه  یا  می شود  محروم  صادقیان  پیام  وقتی 
می کشد اگر مربی دیگری برای هدایت پرسپولیس انتخاب شود آیا این مشکالت 

حل خواهد شد؟!
وقتی حسین ماهینی مدافع نفوذی و موثر سرخپوشان به دلیل کارت سربازی اش 
چه  او  باشد  پرسپولیس  سرمربی  مورینیو  که  فرض  به  می شود  مشکل  دچار 
کاری از دستش ساخته است؟! اینجا نلووینگادا با آن بزرگی و تجربه اش وقتی 
می فهمد  هواپیما  پلکان  پای  تازه  می کند  سفر  چین  به  اردویش  برپایی  برای 
هم  تیمش  بازیکن   ۵ و  باشد  داشته  کنارش  در  نمی تواند  را  دستیارش  دو  که 
ممنوع الخروج هستند. متاسفانه ما ایرانی ها با این قبیل بی نظمی ها کنار آمده ایم. 

هرچند جای بسی خوشبختی است که مسووالن زحمتکش فورا مشکل ۷ عضو 
تیم ملی امید را حل کردند اما در فوتبال ما برخی حواشی وجود دارد که از بیرون 
حرفه ای تر  برخوردشان  می رود  انتظار  نیز  رسانه ها  برخی  از  نمی آید.  چشم  به 
از این باشد و مثل یک هوادار به صورت احساساتی برخورد نکنند. رسانه هایی 
و  ضعیف  مدیریت های  از  فردا  و  می نویسند  مطلب  دایی  برکناری  از  امروز  که 
اندازه  به  تیم ها  مربیان  از  مدیران  که  نوشت  خواهند  مطلب  زیاد  جابه جایی های 

کافی حمایت نمی کنند و به آنها فرصت نمی دهند.

سرخ ها استرس دارند
یکی از دالیل اصلی سرخپوشان این است که شاگردان دایی این روزها با استرس 
هستند.  تردید  و  شک  دچار  هم  معمولی  کار  یک  انجام  برای  و  می کنند  بازی 
بازیکنان پرسپولیس هنوز نمی توانند بازی معمولی خود را بدون توجه به مسائل 
وضعیت  این  از  می توانستند  برد  دو  یکی،  کسب  با  آنها  دهند.  انجام  حاشیه ای 
رها شوند اما پرسپولیس در فصل جدید پرفراز و نشیب ظاهر شده و نتوانسته 
ضعف  اصلی  و  فنی  نکته  بگذارد.  نمایش  به  خود  از  جلو  به  رو  حرکتی  باثبات 

سرخپوشان پایتخت نیز از دست دادن مهره های اصلی تیم است.

پرسپولیس فصل قبل نتایج قابل قبولی در لیگ گرفت و جایگاه خوبی در جدول 
برای خودش دست و پا کرد. بنابراین باید اسکلت و ترکیب اصلی تیم حفظ  شد اما 
جدایی مهره هایی چون سیدجالل، پوالدی، خلعتبری و مصدومیت و محرومیت 

برخی بازیکنان دیگر به تیم ضربه زد.

زندگی شخصی بازیکنان و قلیان ...
وقتی فوتبال حرفه ای است باید رفتار و زندگی بازیکنان هم حرفه ای باشد. خود 
بازیکنانش موضع گیری کند و  دایی مجبور می شود در مورد زندگی خصوصی 
بگوید «من که نمی توانم زندگی بیرونی و شخصی بازیکنان را کنترل کنم و...» 
آری، امروزه اگر یک بازیکنی قرداد حرفه ای می بندد باید زندگی حرفه ای را نیز 
در دستور کارش قرار دهد. متاسفانه برخی بازیکنان ما این نکات مهم را رعایت 
قلیان  و  بخوابند  موقع  به  نمی کنند  سعی  نیز  بازی  از  قبل  شب  الاقل  و  نمی کنند 

نکشند و...

البته ما به نام بازیکنی خاص اشاره نمی کنیم و نمی خواهیم کسی را متهم کنیم 
اما متاسفانه این روزها در جامعه ما آمار افراد سیگاری و عالقمند به قلیان و... 
افزایش پیدا کرده که بازیکنان نیز جزو این جمعیت آماری هستند و باید توجیه 
شوند. بازیکنی که حتی در معرض دود سیگار و قلیان قرار بگیرد دیگر هر اندازه 

هم که تمرین هوازی انجام دهد نمی تواند به شرایط آرمانی برسد.

موقع  به  و  می کنند  تمرین  خوب  که  بازیکنانی  هستند  پرسپولیس  تیم  همین  در 
که  بازیکنان  از  برخی  برای  اما  است  قبول  قابل  نیز  بازی شان  آمار  و  می خوابند 
شخصا  باید  دایی  آیا  کرد؟  باید  چه  نمی کنند  رعایت  را  مهم  نکات  این  احتماال 

زندگی تک تک شاگردانش را کنکاش کند؟

ستاره ها دل به بازی نمی دهند
صادقیان  پیام  پاس های  و  نفوذها  حمالت،  روی  را  تیمش  فصل  این  در  دایی 
طراحی کرده بود که این بازیکن جوان به دلیل کم تجربگی هم خودش را محروم 
فکر  به  خود  باید  دایی  حال  این  با  رساند.  ضرر  پرسپولیس  به  هم  کرد  بازی  از 
چاره کار باشد و به سایر بازیکنان جوان تیمش اعتماد کند. متاسفانه این روزها 
ستاره ها آنچنان دل به بازی نمی دهند و با جان و دل بازی نمی کنند تیم استقالل 
فصل قبل از این بابت ضربه خورد و در این فصل اگر آبی پوشان تا اینجای کار 
موفق شده اند دلیل اصلی اش جوانگرایی و اعتماد قلعه نوعی به بازیکنان جوان و 
حتی گمنام است. دایی نیز باید چنین رویه ای را در تیمش دنبال کند و به بازیکنان 
امید تیمش اعتماد کند و زیاد به برخی از ستاره های کاغذی دل نبندد که آنها دل 
به کار نمی دهند. آنها اگر دو، سه بازی به سکوها تبعید شوند می توانند با تمام 

وجود در خدمت تیم باشند و پرسپولیس را از این وضعیت نجات دهند.

دایی دستیار خارجی می خواهد
چه  به  نشد  معلوم  امسال  که  داشت  خود  کنار  در  را  کریم باقری  قبل  فصل  دایی 
دلیلی او از پرسپولیس دور شد. با این حال پیروانی هم مربی با تجربه ای است 

رفیق  دایی  با  شدت  به  اینکه  هم  از  مهمتر  و  دارد  خوبی  اطالعات  فنی  نظر  از  و 
و  مربی  یک  به  بیشتر  موفقیت  برای  دایی  اما  دارد،  اعتقاد  کارش  و  او  به  و  است 
خوبی  موقعیت  جدول  در  پدیده  تیم  اگر  اکنون  دارد.  نیاز  خارجی  دهنده  تمرین 
دارد و نتایج جالبی می گیرد دلیلش حضور مربی آلمانی همچون هسلر است که 
کار و تمرین بازیکنان را زیر نظر می گیرد و مرزبان هم بر کار او نظارت دارد. 
دایی اگر می توانست از تجربیات حسین عبدی هم به خوبی استفاده کند به نفع 
مجموعه سرخ ها تمام می شد. متاسفانه اکنون شهریار در تیمش یک آنالیزور با 
تجربه ندارد تا الاقل عملکرد فنی بازیکنان را زیر نظر بگیرد و با آمارهای دقیق 
اعالم کند کدام بازیکنان در زمین راه رفته اند و پاس اشتباه داده اند یا برعکس. 
امروزه در دنیای مدرن فوتبال این آمار و ارقام است که با آدم حرف می زند. دایی 
باید آنالیز بسیار خوبی از تیمش داشته باشد و عملکرد تک تک بازیکنان مثل کف 
دستش برایش رو باشد. با این نکات دایی می تواند پرسپولیس را حتی در آسیا به 

سر منزل مقصود برساند.

لج بازیکنان؟!
گروهی اندک نیز معتقدند برخی بازیکنان با دایی لج می کنند و برای تیم او آنطور 
و  هستند  شاکی  دایی  دریافتی  رقم  بابت  از  آنها  و  نمی کنند  بازی  شاید  و  باید  که 
به نوعی حسادت می کنند. نگارنده که با این فرضیه مخالف است و بعید می داند 
بازیکنی در پرسپولیس باشد که بخواهد به خاطر پول دریافتی دایی با او لج کند 
اما برای موفقیت یک تیم باید تمام احتماالت را در نظر گرفت و برای آن تدبیری 
ثابت  دروازه بان  نیلسون  که  قبل  فصل  معتقدند  فنی  نظر  از  نیز  برخی  اندیشید. 
در  اما  می گرفت  قرار  دروازه  درون  اطمینان  با  نداشت  آنچنانی  رقیب  و  بود  تیم 
گل  راحت  خیلی  و  شده اند  استرس  و  تردید  دچار  سوشا  هم  و  او  هم  فصل  این 
بحران  از  زود  خیلی  کشور  پرطرفدار  تیم  این  امیدواریم  هرحال  به  می خورند! 

خارج شود و نتایج جالبی بگیرد.
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 افقي:
ــكمو! – نوعي فيروزه  ١-  قاشق ش

شفاف و روشن
ــرو  ٢-  جزيره اي ايراني – صفت س

– قشنگ و ظريف
ــات ارثي –  ــد انتقال صف ٣- واح
ــبزي خوراكي  ــؤالي – س كلمه س
– تانك غول پيكر يا رزمناو زميني 

جنگ جهاني دوم
ــتاني –  ٤- ضد چاق – پدر شهرس

روغن نفتي
٥- بدون درنگ – مرباي گيالني – 

جعبه مقوايي
ــه پذيرنده و  ــت نماز – توب ٦- دس

بخشاينده گناه – در آرزوي فرزند
٧- چسب نجاري – فلز قليايي – 

بيماري پوستي
٨- انبار كشتي – حجره – انگشت 

دارد – مساوي
٩- قطب مثبت باتري – برومند – 

گواهينامه
ــه زن – كوبنده خانگي –  ١٠- پنب

شبيه
١١- دوري از يار – در كاري بخصوص تبحر دارد – كشتي جنگي

١٢- از تنقالت – حرف اول – سراينده
١٣- رديف قالي – شهر شمالي – شماره – گرماي غيرعادي بدن

١٤- انجام دادن – اسب چاپار – درفش معروف
ــاختار و كاركرد بافت ها – اين كوه  ــي ميكروسكوپي تشكيل، س ١٥- علم بررس
دشت ارسنجان را از مرودشت جدا مي كند و تاكنون در دامنه هاي آن محوطه هاي 

دوران تاريخي و عشايري كشف شده است
 عمودي:

١-  پوينده و دريانورد معروف پرتغالي – بيچاره
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٧- ويتامين جواني – مخترع ديگ بخار – به پا خاستن – آسمان
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١٠- صوت موزون – نان شب 
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 افقي:
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 طالع بینی هفتگی
فروردین:

دقیقه   ۲۳ و   ۱۱ ساعت  به  سپتامبر   ۵ جمعه  روز  در 
مشتری  سمت  به  پلوتو  سیاره  لندن  وقت  به  ظهر 
خواهد رفت که این بسیار نادر است. این باعث قدرت 
یا  کسی  میشود.  شما  زندگی  های  جنبه  از  برخی  در 
نظر  از  جدیدی  العاده  فوق  قدرتمندی  باعث  چیزی 
خواهد  تان  های  برنامه  انجام  یا  دوره  یک  در  شغلی 
شد. در همین زمان آزادی شما با استفاده کامل از این 
فرصت احساسی و عاطفی به شکلی تازه ظهور پیدا 
سال   ۲۰ تا  فرزند  یک  تولد  از  است  ممکن  این  میکند. 
برای  زیادی  چیزهای  شما  باشد.  داشته  ادامه  بعدی 

بدست آوردن خواهید داشت.
اردیبهشت:

به نقطه عطف خوش آمدید ، برای شما سفر ، اینترنت 
آموزشی  برنامه  یا  انتشار  و  چاپ   ، رفتن  خارج   ،
تغییر  احساس  است  ممکن  شما  آمد.  خواهد  پیش 
قابل توجه ای بیشتر از آنچه که اتفاق می افتد شاهد 
باشید. اما آنچه در حال حاضر به جمع آوری سرعت 
شما کمک خواهد کرد اختراع دوباره آنچه که اهمیت 
اندازی  راه  یا  و  مجدد  نوآوری  واقع  در   ، است  دارد 
مجدد برای مابقی سال است. این میتواند کار جدیدی 
در زندگی شما باشد. چگونه احساس قدرت میکنید؟ 
و  کرده  باز  کامال  را  خود  بازوهای  فقط   ، زیاد  خیلی 
به  پس   ، خوب  میگذرد؟  چگونه  بروید.  استقبال  به 
 ، میشوید  پرتاب  کسی  یا  چیزی  به  شما  بپیوندید.  آن 
خانواده ، خانه ، شهر همه میتوانند برای شما بزرگتر 
گفتن  بیا  بگویید منظورم ،  بله  ف فقط  شوند  بهتر  و 
می  شما  میگویند؟  شما  به  چه  زمین  بروری  است. 
محل  در  یا  و  مردم  با  دار  معنی  رابطه  یک   ، توانید 

کارتان توسعه یا ارتقاء دهید.
خرداد:

خرداد  متولدین  انداز  چشم  درباره  من  از  که  زمانی 

آواز  و  گیتار  شبیه  صدایی  یاد  به  بالفاصله  بپرسید 
خواندن خواهم افتاد. و این واقعیتی است که از گره 
خوردن سیاره مشتری با متولدین خرداد در این ماه. 
تولد  یا  ازدواج  مراسم  در  که  شوهری  و  زن  همچون 
و  رمز  شما  کارهای  در  مشتری  میکنند.  احترام  ادای 
آورد.  خواهد  پیش  کلمات  طریق  از  اما  مرموز  رازی 
ممکن است این کار باعث توجه بسیاری از مردم دنیا 
در  را  خود  شعرهای  میخواهید  فقط  شاید  یا  شود. 
بازدید  معرض  در  اجتماعی  سایتهای  یا  تان  وبالگ 
شما  به  مشتری  بعد  به  جمعه  روز  در  دهید.  قرار 
یادآوری میکند که باید به دنبال چیزی یا کسی باشید 
که وجود دارد و جدایی یا فاصله از او لزومی نخواهد 
داشت. البته شما را به طور جدی بیدار نخواهد کرد 
تا در زمان و مکان مناسب آن کلمات خود را استفاده 
واقع  در  گذشت؟  خواهد  چیزی  چه  اکنون  هم  کنید. 
مسائل  دهنده  نشان  بینی  طالع  جدول  از  خانه  این 
شما  نفع  به  آنها  انتقال  یا  و  تبدیل  که  مشترک  مالی 
است. این فصل ارتباط به خانه ،پول ، اموال و یا کسب 

و کار شماست اما آنچنان قوی.
تیر:

مقدار  کشف  از  بخشی  لذت  تجربه  شما  آینده  ماه  در 
قابل توجهی از عشق در زندگی روزانه خود خواهید 
افزون  روز  زیبایی  قدردانی  باعث  عالوه  به  داشت. 
می  کسی  چه  داشت.  خواهید  خود  اطراف  محیط 
شاد  و  مثبت  احساس  میشود  این  طبیعی  بطور  داند. 
شما. لطفا اجازه دهید ،دیگران میدانند که شما از آنها 
مراقبت خواهید کرد و این تجربه برای شما تحسین به 
همراه دارد. رانندگی کوتاه و کشف محیط اطراف و 
خانوادگی  های  بحث  هستند.  عالی  دیگران  با  ارتباط 
جالب توجه خواهد بود و بسیاری از شما به تعمیرات 

خانه و شجره نامه خانوداگی خواهید پرداخت.
مرداد:

شانس را در اسن  بهترین  نشانه ماه شما  مشتری در 
سن هدیه میدهد. به دنبال تغییر و تصویری جدید از 
خود و احتمال تعویض اسم پیش بینی میشود. که این 
تغییرات قطعا به نفع شماست و باعث بازسازی شما 

خواهد شد. بی مقدمه در حال ساختن یک الیه جدید 
و آشکار از یک مدل قدیمی خود و یا اضافه کردن الیه 
تمام  تغییرات  این  همه  ک  هستید  انگیز  شگفت  های 
چیزی است که باید انجام دهید البته با لبخند و حرکت 
و گفتن �بله�. چه چیز دیگری این هفته سیاره پلوتو 
باعث  شما  ماه  نشان  در  پلوتو  گفت؟  خواهد  شما  به 
به  ای  وظیفه  و  خدمت  و  خودگذشتگی  از  تحریک 
عنوان اخالق خواهد شد. حدس میزنم شما به عنوان 
یک چرخ دنده وظیفه شناس در ماشین االت ، بهترین 
شده.  می  انجام  باید  می  که  داد  خواهید  انجام  کاری 
این را هر چه نزدیک تر به جمعه خواهید دید. جهان 

نیازمند چرخ دنده های شماست.
شهریور:

شما آموخته اید که چگونه قدرتمندتر و قوی تر خود 
انجام  چه  سیاره  این  در  شما  پس  دهید.  نشان  را 
و  هدایت  برای  آمادگی  اول  مرحله  در  داد؟.  خواهید 
میتواند  این  که  جوان  نسل  بخش  الهام  و  گری  مربی 
بزرگ  پدر  یا  مادر  یا  پدر  عنوان  به  زندگی  طریق  از 
میتواند  همچنین  افتد.  اتفاق  بودن  بزرگ  مادر  یا 
افراد  به  داوطلبانه  یا  و  ای  حرفه  تهعدات  طریق  از 
حضور  مشتری  سیاره  هفته  این  افتد.  اتفاق  جوانتر 
خود را به جرقه هایی از رونق بخصوص در حوالی 
روز جمعه و ۵ سپتامبر. این رعد و برق های و ابرهای 
طوفانی ممکن است در نشانه های کیهانی شما دیده 
شوند اما صرف نظر از اینکه چونه تاثیر گذار هستند 
خود  شخصیت  مورد  در  است  تغییر  موج  یک  این  ف 
و تحقق اینکه چه مقدار آن به شما قدرت می بخشد. 
داستان دیگر چیست؟ شما این را می دانید. اگر شما 
داشته  نامرئی  بازی  یک  یا  و  بپوشانید  را  چیز  همه 

باشید ، سود خیلی زیادی بدست خواهید آورد.
مهر:

توانست  خواهید  شما  آن  به  نزدیک  یا  جمعه  روز  در 
حرکت  به  گروه  با  یا  خود  دوستان  با  را  چیز  همه 
یا  قدیمی  تواند  می  دوستی  این  درآورید.  جلو  به  رو 
جدید باشد و گروه ممکن است هر چیزی از یک شبکه 
حرفه ای تا به یک تیم ورزشی باشد. شما بسیار حق 

است  خبر  چه  امیدوارید.  و  زده  هیجان  و  جانب  به 
پیش  شما  زندگی  در  که  تازگی  و  توسعه  همه  این  از 
دانه  بلکه  نشده  آغاز  واقعا  این  که  البته  آمد؟  خواهد 
کاشته  دوستی  بذر  اگر  شماست.  شده  کاشته  های 
در  کننده  خیره  برداشت  یک  انتظار  چشم  پس  بودید 
اواسط سال ۲۰۱۵ باشید. من آنچه در نزدیکی جمعه 
می بینم باعث جهش رشد شماست. بنابراین همچون 
در  چیزی  چه  باشید.  زندگیتان  برای  باغابان  یک 
نمودار شما من میبینم؟ خب یک داستان موازی و به 
همان اندازه مهم ، یک تغییر عظیم و بالقوه در محل 

سکونت ، خانه یا شهر ، خانواده.
ابان:

سیاره حاکم بر شما ، کوتوله ای به نام پلوتون است 
میدهد.  را  فالتان  از  هایی  سرنخ  شما  به  بالفاصله  و 
پلوتو در نوسان است و هنگامی از راه میرسد که شما 
طالع  کردید.  تجربه   ۲۰۰۸ سال  از  را  عمده  تغییراتی 
سپتامبر   ۵ جمعه  که  میگوید  شما  به  هفته  این  بینی 
گانه  پنج  کننده  خیره  ارایشی  در  مشتری  و  پلوتو 
امکانی  یا  پروژه  یا  شخص  باید  شما  و  میگیرند  قرار 
مربوط  موضوع  این  است  ممکن  کنید.  دنبال  را 
حتی  یا  ها  وبالگ  یا  مقاالت  یا  ها  فصل  یا  شعر  به 
شما  به  آن  پی  در  و  باشد.  اجتماعات  و  ها  سخنرانی 
کلیدی تحویل داده خواهد شد که احساس بی نظیری 
دیگر  باشکوه  ماه   ۱۲ تا  وضعیت  این  داشت.  خواهید 
ادامه دارد. این شگفت انگیر است که برای آن بیشتر 

سعی کنید.

آذر:
پلوتو  با  مشتری  سیاره  یعنی  آذر  متولد  فرمانروای 
با  بنابراین  میگیرند  قرار  راستا  یک  در  هفته  آخر  در 
ورود به ماه سپتامبر شما در بهترین موقعیت ممکن 
پیش  ماهها  از  که  وضعیتی  یا  شخص  بود.  خواهید 
آن را زیر نظر گرفته بودید در اولویت قرار میگیرد. 
آن را حفظ کنید. اگر در حال صحبت کردن در مورد 
برای  هستید  گذاری  سرمایه  یا  و  مکان  نقل  یا  سفر 
و  بسیار  در  آورد.  می  ارمغان  به  خوبی  منفعت  شما 

بسیاری از موارد محل ها یا منطقه یا حتی بخشی از 
چه چیزی  است.  ثبت شده  شما  نشان  داستان در  یک 
شما انجام می دهید؟ البته که این آسان است با ورود 
مشتری و کافی است خود را در راستای اهداف قرار 
دهید و حرکت کنید و آنها را به یک لبخند بسیار پذیرا 
هم  خیرات  حتی  و  کار  و  کسب  یا  خانه  خرید  باشید. 
از  شما  بیداری  باعث  هم  با  همه  مکیند.  پیدا  تحقق 
خواب و احساس پادشاهی یا ملکه دنیا بودن خواهید 
بدون  و  هیجان  احساس  این  توانید  نمی  شما  داشت. 
را  آن  شما  برای  فال  اما  بخرید  فروشگاه  از  را  کنترل 

نشان داده .
دی:

در روز جمعه ۵ سپتامبر یک الگوی بسیار نادر در فال 
شما قرار میگیرد. سیاره پلوتون نماد قدرت و کنترل 
در راستای مشتری که نماد باستانی رشد و گسترش ، 
امید و پاداش بزرگ است ، قرار میگیرد. گمان میکنم 
شما با کلیدی که هم اکنون در دست دارید درب آن را 
دوم  درب  کردن  باز  به  قادر  کلید  همان  با  و  کنید  باز 
جذاب  و  زیبا  دوره  یک  از  پس  واقع  در  هستید.  نیز 
که  رسید  خواهد  بدستانتان  بزرگ  کلیدی  که  میرسد 
اموال  و  پول  یا  آپارتمان  یا  خانه  شامل  تواند  می  این 
با ارزش باشد حتی کار یا شیوه ای تازه در زندگی. 
برای شما دیوانه کننده است؟ پس باید مجنون باشید 
تا  بزرگی  کارهای  و  شود  شما  نصیب  شانس  این  که 
سرنوشت  از  مقطع  هر  در  دارد.  دنبال  به   ۲۰۱۵ سال 
سرانجام  به  را  آن  بتوان  تا  کرد  خواهد  کمک  شما  به 
رساند. چه چیز دیگری در نمودار شما وجود دارد؟ 
دوباره  خواستار  و   ، شماست  عالمت  در  پلوتون 
 ۲۰۰۸ سال  از  را  اینکار  شاید  البته  خودتان  بازسازی 
متفاوت  بار  این  اما  باشید  کرده  تکرار  بارها  و  بارها 

و متنوع تر با نسخه جدید از شما همراه خواهد شد.
بهمن:

دقیقا  میدانستید  که  میکنید  فکر  شما  که  وقتی  فقط 
با  اصلی  داستان  از  بود  خواهد  چه  یا  که  است  همان 
شریک زندگی سابق یا فعلی ، ولی همان وقت مشتری 
حالت  بهترین  در  البته  کرد  خواهد  گیر  غافل  را  شما 

ممکن. این مرد یا زن در قلب شما همان داستان است 
که از چند ماه پیش برای شما بزرگ شده و پیشرفت 
کرده و در حال حاضر شما سخت به دنبال یک فرصت 
شما  به  فال  هستید.  تر  مناسب  خیلی  فرصتی  البته 
خوش آمد گفته هر چند چیزی متفاوتی خواهد بود. 
دهنده  نشان  که  هستید  نشانه  یک  دنبال  به  شما  همه 
تمایل باشد. مشتری نه تنها راه حل پرتاب شما برای 
رابطه  یک  برای  شانس  حداقل  و  است  ازدواجتان 
باید  هم  خودتان  بلکه   ، آن  سرانجام  سپس  و  جدید 
آماده و گوش به زنگ باشید که هر لحظه این موقعیت 
در حال نزدیک شدن است. در سوی دیگر باید مراقب 
که  بود  غریبی  و  عجیب  راههای  رقیبان  و  دشمنان 
ممکن است برای شما سودمند باشند. منتظر نباشید 
که جمعه در راه است و دست از گزافه گویی برداشته 
درسهای  سال  طول  در  زیرا  باشید  برنده  را  بازی  و 
ترها  تاریک  به  ف  اعماق  به  برید  اید.  آموخته  زیادی 

این لحظه قدرت جدید را خواهید داشت.
اسفند:

برای متولد اسفند در طالع بینی هیچ انطباق تصادفی 
یا حوادث وجود ندارد. این است همزمانی بر اساس 
یک چیز بزرگ و لحظات پرشوری که احساس میکنید 
هوشمندانه.  بصورت  شده  ریزی  برنامه  چیز  همه 
افتاده  اتفاق  آنچه  هر  زیرا  است.  این  هفته  این  کالم 
دوستی  حتی  و  ها  رسانه  و  قدیمی  های  دوستی  از 
های تازه و هر چیزی که برایتان مهم است مثل گروه 
روابط  دلیل  داشت.  خواهند  وجود  واقعی  معنای  به 
خواهد  خاص  بسیار  رابطه  یک  به  نیاز  قدرت  و  شما 
شادی  روح  یا  نور  از  است  ای  رابطه  این  داشت. 
فاقد  که  چیزی  تا  اینترنت  در  خاص  بطور  که  بخش 
هر  اجتماعی.  های  شبکه  مثل  باشد  شخصی  هویت 
فرمانهای  شاهد  سپتامبر   ۵ به  شدن  نزدیک  لحظه 
قوی مستقیم و یا باهم زندگی کردن هستید. چه چیز 
حجم  بر  گذار  تاثیر  مشتری  گذشت؟  خواهد  دیگری 
کارهای روزانه و شیوه زندگی شماست. البته شامل 
سالمت جسمانی شما هم خواهد شد که بطور ظریفی 

از شما مراقبت خواهد کرد. 

جدول و سرگرمی

طراحی وب سایت 
طراحی ویژه رستوران ها
همراه با سیستم  رزرو آنالین

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

خدمات لوله کشی و نجاریحل جدول هفته گذشته
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات کلی و جزیی ساختمان

۰۷۸۷۴۰۰۱۷۲۵

خدمات لوله کشی آب و گاز 
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات ساختمان کلی و جزیی

۰۷۷۸۰۸۱۴۳۷۴

انجام کلیه امور برقی  و تعمیرات الکتریسیته 
kitchen, Bathroom  کلیه امور

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313





ما بدهکار خیامیم
محمود معتقدی 

به  نگاهی  و  دانش  شخصیت،  صاحب  خیام 
دیگر  شعرای  شبیه  که  است  هستی  جهان 
کالسیك نیست. خیام جهان خود، پرسش ها 
هنوز  که  نگاهی  دارد؛  را  خود  تردیدهای  و 
انسان قرن بیستم را هم شگفت زده و شیفته 
اتفاق  خیام  بی نظیر  رباعیات  می کند.  خود 
بزرگی در توصیف جهان و جایگاه انسان در 
آن است که از نگاه جهانیان هم به دور نمانده 
است. اشعار خیام جزو اولین اشعار کالسیك 
ایران بود که به زبان های مهم ترجمه شد و 
نویسندگان زیادی را در سراسر جهان تحت 
در  بورخس  چنانچه  داد.  قرار  خود  تاثیر 
یکی از آثارش بارها به اشعار او اشاره کرده 
است  شده  نقل  زیادی  نویسندگان  از  و  است 
که خواننده اشعار این حکیم ایرانی بوده اند. 
همین ارتباط و استقبال غرب از یك نویسنده 
شرق جهانشمولی نگاه او را نشان می دهد. 
یك  برای  موالنا  مانند  شاعری  فضای  درك 
در  که  دارد  پیچیدگی هایی  غربی  مخاطب 
شعر ساده و راسخ خیام وجود ندارد. خیام 
انسان  و  هستی شناسانه  پرسش  یك  پی  در 
جست وجو  یقین  و  شك  بین  که  است  محور 
شعر  بیت  آخرین  در  معموال  و  می کند 
چکیده نظر خود را می گوید. نظری که همه 
پرسش ها،  همه  آدمی،  رنج های  و  شادی ها 
جست وجوها و پاسخ هایش را در خود نهفته 
دارد. جایگاه خیام در حوزه ادبیات کالسیك 
از  متفاوت  است  جایگاهی  معاصر،  و 
نویسنده های هم عصر و آیندگان خود. خیام 
را  خود  پای  رد  می شود  تصور  آنکه  از  بیش 

اگرچه  است.  کرده  حك  فارسی  ادبیات  در 
را  آن  رد  ولی  است  نبوده  مستقیم  تاثیر  این 
اخوان  شاملو،  شعر  در  می توان  روشنی  به 
سبك  به  آنها  دید.  معاصر  شاعران  دیگر  و 
تصویر  را  جهان  و  سرودند  دیگری  سیاق  و 
و  زاویه  همان  از  را  جهان  آنها  اما  کردند، 
تاثیرات  بود.  دیده  خیام  که  دیدند  پنجره یی 
مستقیم و غیرمستقیم خیام را خصوصا در 
رباعی  دید.  می توان  فارسی  رباعی سرایان 
چهار  در  بتواند  که  خیامی  نگاه  و  خیامی 
کند،  توصیف  را  شاعر  پیرامون  جهان  بیت 
دهد،  نشان  تازه یی  راه  و  کند  نتیجه گیری 
همچنان  که  است  شاعر  این  ابدی  میراث 
و  زبردست  مانند  کسانی  می شود.  روز  به 
خیامی  اندیشه  تاثیر  تحت  دقیقا  صف شکن 
خواهند  دیگر  شعرای  بی تردید  و  هستند 
آمد که رباعی را با همان اصول و نگاه خیام 
رباعی سرایان  از  بسیاری  کنند.  تعریف 
و  گذاشته اند  خیام  پای  جای  در  پا  دقیقا 
فقط  رباعی  از  نوعی  که  می دهد  نشان  این 
می شود.  تعریف  خیام  جهانبینی  همان  با 
فالسفه  نگاه  تاثیر  تحت  خیام  فلسفی  نگاه 
یونانی بود. او فلسفه، نجوم و ریاضیات را 
ذهنی  کرد.  درك  خود  زمان  از  فراتر  بسیار 
را  امروز  به  تا  جهان  تقویم  دقیق ترین  که 
طراحی کرده است، عجیب نیست اگر شعری 
به  تا  خورشیدی   ۵۰۰ سده  از  که  بسراید 
بود  انسان  خیام  مساله  بماند.  زنده  امروز 
و انسان هنوز که هنوز است درگیر شناخت 
ماهیت، زندگی و مرگ خود است. ما اگرچه 
هنوز  اما  داریم،  فاصله  خیام  از  قرن  صدها 
دریچه  همان  از  را  چشم هایمان  نتوانسته ایم 
کنیم.  نگاه  و  بدوزیم  هستی  به  خیام  روشن 
هستیم  شاعری  جهان بینی  بدهکار  هنوز  ما 

که رنج آدمی را به شادی هایش گره می زد.
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
عارف از خنده می در طمع خام افتاد

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
این همه نقش در آیینه اوهام افتاد

این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد
غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید
کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم
اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار
هر که در دایره گردش ایام افتاد

در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ
آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی
کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت
کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد

هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است
این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد
صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی
زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد

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

When, into the mirror of the cup, the reflection of Thy face fell,
From the laughter of wine, into the crude desire of the cup, the Aref fell.
With that splendor that in the mirror, the beauty of Thy face made,
All this picture into the mirror of fancy fell.
All this reflection of wine and varied picture that have appeared
Is a splendor of the face of the Said that, into cup fell.
The jealousy of love severed the tongue of all the great ones:
Into the mouth of the common people, the mystery of grief for Him, how fell?
From the masjed to the tavern, I fell not of myself:
From the covenant of eternity without beginning, to me this result of the end fell.
When, like the compass, for the sake of revolution, he moveth not, what may he do
Who in the circle of time’s revolution fell?
From the pit of Thy chin, in the curl of Thy tress, my heart clung:
Alas. forth from the pit, it came; and into the snare, fell.
O Khwajeh! passed hath that time when thou sawest me in the cloister;
With the lace of the Said and the lip of the cup, my work fell.
Beneath the sword of grief for Him, it is proper to go dancing
For, that one who was slain of Him, his end happy fell.
Every moment, another kindness to me of consumed heart is His:
Behold, how fit for reward, this beggar fell.
The Sufis, all, are lovers and glance-players; but,
From the midst, to bad name, heart-consumed Hafez fell.

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی نمائید. به یاد داشته 
باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی تامین می شود .


