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بچه هاي خوبم سالم .  
سالم بهاری را باعشق وصـــفا در اولین 
ماه های سال 1394 تقدیمتان می کنم به 
همه شما كه خدمت مي كنید و مي روید 
كه آرام آرام معني خدمت را بهتر بدانید، 
به ارزش خدمت بیشتر پي ببرید و نهایتًا 
خود را به این درجه از آگاهي برسانید كه 
زندگي را با خدمت معني كنید.  به یقین ، 

آدمي تا به خودش مي اندیشد و فقط براي 
و  مادي  بخش  در  مي كند،  فكر  خودش 
فیزیك زندگي است و هنوز تجلي انسانیت 
را در خود ندیده است و به بیان ساده تر، 
آدم شدن را آغاز ننموده است .  اصاًل مگر 
مي شود بخواهیم انسان را كه از كلمه انس 
گرفته شده تعریف كنیم و جز در خدمت ، 

جایگاه دیگري برایش متصور شویم ؟ 

فرزندان عزیز من ! به جرأت مي توانم بگویم 
زندگي واقعي یك انسان در خدمت خالصه 
و  جمع بودن  با  یعني  خدمت  و  مي شود 
به  را  زندگي  كار كه  و  بودن  براي جمع 
تصویر مي كشد، عملي جز خدمت نیست .  
ما كار مي كنیم و انتفاع آن به جمعي و به 
شهري و به كشوري مي رسد و این یعني 

خدمت ، یعني زندگي ! 
همچنین سالم به شما خوانندگان همراه 

ایرج یزدان بخش
مدیر مسئول
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رهنمود  مي كنید،  پیگیري  را  ما  مطالب  كه  عالقه مندمان  و 
مي دهید و ما همواره مشتاق دریافت نظراتتان هستیم .  

بچه هاي عزیز من! 
در 24 شماره نشریه گذشته بارها گفته ام که انسان به جهد و 
تالش زنده است و هر ارزشي که خلق مي شود، نشان دهنده 
تکامل و تعالي خالق آن ارزش در مسیر خردورزي و خود باوري 
است.  سال 1394 سال دولت و ملت، هم دلی و هم زبانی نام 
گذاری شده، اگر این همکاری صمیمانه از دو سو شکل پذیرد 
یقینًا همه ی آرزوها دست یافتنی است و هرچه صمیمیت و 

هم دلی بیشتر باشد کارها بهتر پیش خواهد رفت. 
 وقتي در جامعه ایران قرار بر انتخاب کارآفرین نمونه مي شود 
و  ها  بـــررسي مالک  به  فن  اهل  کاربلدان  و  کارشناسان  و 

شاخصه هاي این مهم مي پردازند. 
این ها را از آن جهت مي گویم که به عمق ارزشي که شما 
خالق و باني اش بوده اید پي ببرید و توجه داشته باشید که 
اگر با تمام عقل و عشق تان به دنبال پیروزي و موفقیت باشید، 
حتي قادر خواهید بود در سطح کشور افتخار بیافرینید و نامتان 
را در کتاب ماندگار ارزش هاي ملي و میهني ثبت نمایید.  هر 
کدام از ما قطره اي هستیم که در اقیانوس بي کران شور و 
شعور یکدیگر معني می شویم و در کنار هم قادریم  قله هاي 
ماندن و ساختن و آباد کردن را یکي پس از دیگري فتح کنیم.  

به قول آن شاعر آشنا که مي گوید: 
قطره را تا كه به دریا جایي است

پيش صاحب نظران دریایي است    
قطره دریاست اگر با دریاست 

ورنه او قطره ودریا دریاست    

سخن دوست این شماره را مي خواهم با احساس زیبایی از این 
جمله حمید مصدق به پایان برسانم : 

چه کسي مي خواهد
من و تو ما نشویم؟

خانه اش ویران باد.    
تو اگر ما نشوي تنهائي،

من اگر ما نشوم خویشتنم.    

پس عزیزان من ! همواره ما شویم چون من هاي هر گروهی که 
مـــا شده اند به چنین موفقیت هائي دست یافته اند.  
مــوفقیت هایی که هنوز هم در راه است و ادامه دارد. 

برخيز
برخيز تا سواره ازین شب سفر کنيم

با هم شبانه عزم طلوع سحر کنيم   
اي مهربان سياهي ازین بيشتر مخواه

باید که روشنایي ازین بيشتر کنيم   
اندیشه پژمرید و ز پرواز بازماند

فکري بيا به نو شدن بال و پر کنيم   
اي رهسپار علم بيا مرد درد باش

با این چراغ شاید ازین شب گذر کنيم   
تا باهنر شوند مریدان علم هم

هم عشق را سفينه علم و هنر کنيم   
در کارگاه و مزرعه بيدار و سخت و سبز

با شور کار آتيه را پرثمر کنيم   
»سالک« شبي نبود که صبحي ز پي نداشت

باید خطر کنيم که شب را سحر کنيم   
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شارع آب    و آینه
سهراب سپهری

یک روز در محفلي که البته زیاد هم شاعرانه نبود، بحث به هنر و ادبیات 
و پس از آن به نقاشي،شعر، نکته ها،تلمیحات و اشارات پنهان در آن 
کشیده شد. هر کس چیزي مي گفت و نظري مي داد .  در این میان 
یک نفر که تخصص و شناخت خاصي از ادبیات نداشت شعر،به ویژه 
شعر نو را رد کرد و اشاره داشت که شعر سپید و آزاد، توان و تخصص 
نمي خواهد و هر کسي قادر به بیان آن است. . . شاید این که ادبیات 
زبان مادري ماست تصوری را ایجاد کرده باشد که همه مي توانند به 
زبان فارسي بخوانند و بنویسند و شعر بگویند و با کلمات بازي کنند 
اما. . . شعر وراي این هاست ،من که همیشه ِعرق و تعصب خاصي به 
ادبیات فارسي و شعر دارم با لحن آرامي اشکال کار را این طور عنوان 
نمودم که اگر چیزي را درک نمي کنیم به نادرستي و ایراد آن صحه 
نگذاریم بلکه بدانیم ایراد از درک ما و عدم دانایي کافي از آن موضوع 

است. و به قول شاعر: 
"چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن شناس نیستي جان من خطا اینجاست"   
ولي با این احوال باز هم آرام نگرفتم و برآن شدم که در نشست بعدي 
یکي از معروف ترین شاعران موج نو که سخنش در جاي جاي زندگي 
همه ي ما مشهود است را انتخاب ،در موردش مطالعه و اشعارش را در 

سطح روان و قابل درک عموم بررسي و تحلیل نمایم. 

القصه ،به سراغ سهراب سپهري  رفتم بزرگ مردي که به جز ادبا و اهل 
قلم، همه او را مي شناسند و دست کم شماري از بیکران اشعارش را 
خوانده یا شنفته اند. با شعرش زندگي کرده اند و گاه و بیگاه ندانسته 
شعرهاي ساده و لطیفش را در محاورات خود استفاده نموده اند وبعضي 

از شعرهایش حتي شکل ضرب المثل به خود گرفته اند . . . 
"دل خوش سیري چند " یکي از این مصرع هاست . 

در این میان انتخاب منظومه ي بلند صداي پاي آب هر چند سنگین به 
نظر مي رسید ولي مي توانست گوشه اي از نگاه خاص و پرمعناي شاعر 

را به زندگي ،مردم،طبیعت،فلسفه،عشق،عرفان و خدا بازگو کند. . . 
صداي پاي آب را که مي خواني وزش نسیم و جریان آب و همهمه ي 

برگها و آواز گلها را مي شنوي. 
این منظومه تابلوي زیبایي است که نقاشش خدا و بیانگرش قلم گویا و 
شیوای سهراب سپهري است. منظومه اي که همواره آرام و سر به زیر 

اما تر و تازه در رود زمان جاري است. 
 درمسیر این آب که از کویر شروع مي شود و به دریا مي رسد پیش 

مي رویم. 
منظومه صداي پاي آب شامل سه بخش است: 

گذشته)کودکي(،حال )زندگي و نگرش سهراب(،آینده و عرفان او. 
شهرش ،حرفه اش،مذهبش،شغل پدرش ،مهرباني مادرش،صمیمیت 
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دوستــــــانش،آرمــان هاي مقدسش،عرفان و 
خداشناسي اش،همه و همه را در کمال لطافت 
و سادگي در این شعر بلند عنوان کرده است. 

در »زندگي در آن وقت، حوض موسیقي بود« 
از کودکي اش مي گوید و بعد از آن در مورد 
قدم گذاشتنش به بلوغ و جـــــواني چنین 
مي سراید:  »طفل پاورچین پاورچین دور شد 

از کوچه سنجاقک ها. . . «
جواني و حالش را با دیدن دنیا و جاذبه ها و 

زیبایي هاي طبیعت عنوان مي کند :  
"من به مهماني دنیا رفتم

من زني را دیدم نور در هاون مي کوبید
و گدایي دیدم در به در مي رفت آواز چکاوک 

مي خواست"
به نظر، هیچ ابهام و پیچیدگي در این اشعار 
وجود ندارد و با کمي تامل مي توان پي برد که 
منظور سهراب از بیان دنیا، زن، چکاوک و. . .  

زیبایي هاي جهان مادي است. 
سفر مادي او از»رویش هندسي سیمان ،آهن، 
اتوبوس«  سنگ« و » سقف بي کفتر صدها 
شروع مي شود و کم کم با سیري فلسفي به 
عرفان  و به » دربنارس هر کوچه چراغي ابدي 

روشن بود« مي رسد. . . 
با مصرع "من صداي نفس  او  اوج فلسفه ي 

باغچه را مي شنوم" تکمیل مي شود. 
سهراب همه چیز را طبیعي و ممکن مي داند و 
چیزي را به سخره نمي گیرد: "من نمي خندم 

اگر بادکنک مي ترکد!"
و براي او چیز بد نیز وجود ندارد:  "و نگوییم که 

شب چیز بدي است. "
زندگي براي او همواره زیبا و خوشایند است:  
"زندگي  رسم خوشایندي است/ زندگي چیزي 
از یاد من و تو  نیست که لب طاقچه عادت 

برود. . . "
و سادگي زندگي را به »شستن یک بشقاب « 

تشبیه مي کند. 
زیبا مي نگرد و زیبا مي اندیشد و همگان را به 
آن دعوت مي کند:  "چشم ها را باید شست، 

جور دیگر باید دید. . . "
شاعران همواره نگاهي متفاوت ،با چشم دل به 
زندگي و طبیعت داشته اند ولي در این میان 
کمتر کسي هست که مانند سهراب طبیعت 
را با تک تک سلول هایش حس کند،با تپش 
پنجره ها وضو بگیرد و سنگ از پشت نمازش 

به دلیل زاللي بسیار پیدا باشد. 
من یقین دارم سهراب به واسطه ي این نگرش 

جایگاه ویژه اي نزد خدا دارد. 
هر چند که صداي پاي آب تا بي نهایت به 
گوش مي رسد ولي سخن را کوتاه مي کنم 

و به چند سطري از زندگینامه ي او به زبان 
خودش و چند بیتي از ابیات نابـــش  اکتفا 

مي نمایم. 
"من کاشاني ام، اما درقم متولد شده ام. مـادرم 
دنیا  به  مهر  چهاردهم  روز  من  که  داند  مي 
زیاد  قم  در  ام، درست سر ساعت 12.  آمده 
نمانده ایم . به گلپایگان و خوانسار رفته ایم. 
من کودکي رنگیــــــني داشته ام.  خردسالي 
من در محاصــــره ي ترس و شیفتگي بود. 
میان جهش هاي پاک و قصه هاي ترسناک 
نوسان داشت. کوچک که بودم پدرم بیمار شد 
و تـــا پایان عمر بیمار ماند. پدرم تلگرافچي 
بود.  در طراحي دست داشت . خوش خط بود. 
تار مي نواخت و مرا به نقاشي عادت داد. الفباي 
تلگراف)مورس ( را به من آموخت. در چنان 
خانه اي خیلي چیزها مي شد یاد گرفت. در 
خانه آرام نداشتم. از هــر چه درخت بود باال 
مي رفتم. ماردم پیش بیني مي کرد که من 

الغر خواهم ماند. 
خانه ما همسایه صحرا بود تمام رویاهایم به 
شکارچي  عموهایم  و  پدر  داشت.  راه  بیابان 
بودند.  بزرگ تر که شدم عمویم به من تیر 
زدم  که  اي  پرنده  اولین   . داد  یاد  را  اندازي 
یک سبز قبا بود. هرگز شکار خشنودم نکرد 
اما شکار بود که مرا پیش از سپیـــــده دم 
به صـــــــــــحرا مي کشاندو هواي صبح 
را میان فکرهایم مي نشاند. در شکار بود که 
ارگانیسم طبیعت را بي پرده دیدم . به پوست 
دست  روان  آب  در  کشیدم.  دست  درخت 
باد، روان شدم. چه شوري  و رو شستم.  در 
براي تماشا داشتم. اگر یک روز طلوع و غروب 

آفتـاب را نمي دیدم گناهکار بودم. 
مدرسه  ولي  بودم  خوبي  شاگرد  دبستان  در 
را دوست نداشتم. بادبادک را بیشتر از کتاب 
به  را  زنجره  صداي  و  داشتم  دوست  درس 

صداي آقاي معلم ترجیح مي دادم. 
ده ساله بودم که اولین شعرم را نوشتم: 

"ز جمعه تا به شنبه خفته ناالن
نکردم هیچ یادي از دبستان"  

را  این  ننوشتم.  شعري  سالگي  هجده  تا  اما 
بگویم که من تا هجده سالگي کودک بودم. 
من دیر بزرگ شدم. دبستان را که تمام کردم 
یکي دو ماه کارگري کردم . نمي دانم چه سالي 
ملخ ها به شهر ما هجوم آوردند . من مامور 
مبارزه با ملخ در یکي از آبادي ها شدم. راستش 
را بخواهید هرگز براي کشتن یک ملخ نقشه 
نکشیدم. درمیان مزارع راه مي رفتم و سعي 

مي کردم پاي روي ملخ ها نگذارم. 
رنگ  من  شهر  بود.  غریزه  کار  من  نقاشي 
موزه  من  شهر  در  نداشت.  و  قلم  نداشت.  
نبود. گالري نبود. استاد نبود. منتقد نبود. اما 

خویشاوندي انسان و محیط بود. تجانس دست 
و دیوار کاه گلي بود. در چنین شهري ما به 
آگاهي نمي رسیدیم. اهل سنجش نمي شدیم. 
ولي دل مي باختیم. شیفته مي شدیم و آنچه 

مي اندوختیم پیروزي تجربه بود. 
دانشگاه  گذراندن  و  دبیرستان  اتمام  از  بعد 
مقدماتي در اداره فرهنگ کار گرفتم و در آنجا 
با جوان شاعري آشنا شدم. او مشفق کاشاني 
بود که دست مرا گرفت و به راه نوشتن کشید. 
انجمن ادبي درست کردیم و شاعراني را گرد 
هم آوردیم. درآن سال ها کار من نقاشي بود.  
آشنایي با منوچهر شیباني مرا دگرگون کرد. در 
همان سال به دانشکده هنرهاي زیبا در تهران 
رفتم. آن زمان ،دوران تحول هنري محیط ما 
بود. نو با کهنه مي جنگید و میان این شور و 
ستیزها کار من ذره ذره شــکل مي گرفت. . . "

و سرانجام این بزرگ مرد در بهار سال یک هزار 
و سیصد و پنجاه و نه، به علت ابتال به سرطان 
خون دیده از جهان فرو بست و راه خانه ي 
دوست را پیش گرفت و مجموعه اي عظیم 
از اشعار و نقاشي هایش را براي اهل دل به 

یادگار گذاشت. 
خانه دوست كجاست؟

در فلق بود كه پرسيد سوار
آسمان مكثي كرد

رهگذر شاخه نوري كه به لب داشت
به تاریكي شب ها بخشيد و به انگشت

نشان داد سپيداري و گفت
نرسيده به درخت

كوچه باغي است كه از خواب خدا
سبزتر است

و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت آبي 
است

مي روي تا ته آن كوچه
كه از پشت بلوغ سر به در مي آرد

پس به سمت گل تنهایي مي پيچي
دو قدم مانده به گل      

پاي فواره جاوید اساطير زمين مي ماني
و تو را ترسي شفاف فرا مي گيرد

كودكي مي بيني
رفته از كاج بلندي باال

جوجه بر مي دارد از النه نور
و از او مي پرسي

خانه دوست كجاست؟
منابع:  نگاهي به سهراب سپهري/دکتر سیروس 

شمیسا
هنوز در سفرم /  پریدخت سپهري

به کوشش:  مژگان ربانی
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پشتکار کلید موفقیت است.  توماس ادیسون پس از هزاران سعي 
و تالش براي ساختن المپ روشنایي برقي گفت:  من شکست 
دهند،  نمي  جواب  که  شناختم  را  راه  هزار  ده  بلکه  نخوردم، 
ماریولمیکس ، هلنکر ، ابراهام لینکن، ماري کوري و بسیاري از افراد 
بزرگ و موفق به این نتیجه دست یافتند که وقوع موفقیت براي افراد 

داراي پشتکار حتمي است. 
تصاحب شغل مطلوب یا ترفیع و یا موفقیت در تجارت، ممکن است 

سختي هایي را به همراه داشته باشد، اما این مشکالت بخشی از 
جریان فراگیري هستند.  

در نهایت، افرادي که ثبات قدم دارند و از اشتباهات درس مي گیرند، 
به موفقیت دست مي یابند.  آیا شما پشتکار دارید؟ یا این که به 

محض وقوع مشکالت و یا شکست عقب نشیني مي کنید؟ 
با پاسخ گویي به 10پرسش زیر، میزان پشتکارتان را بسنجید. 

)بر اساس 1تا 3 به خودتان نمره بدهید:  1 براي کم و 3 براي زیاد( 

1. به خودم ایمان دارم. 
2.  اهداف حرفه اي روشني دارم. 

3. به محدودیت هایم توجه مي کنم. 
4. نااميـــــدي و دلسردي را از خود 

دور مي کنم. 
5. تحمل ایستادگي را دارم. 

6. خانواده و دوستانم درپيگيري اهدافم، 
از من حمایت مي کنند. 

7. مي توانم خودم را با تغييرات وفق دهم. 
8. روي پروژه هایم متمرکز مي شوم و 

کاملشان مي کنم. 
9. اهدافم، همساز با اراده و ارزش هایم 

هستند. . 
10. وقتي که باور داشته باشم درست عمل 
مي کنم، مي توانم دست به کارهاي غير 

معمول بزنم. 
اکنون این امتیازات را جمع بندي کنید.  هر قدر 

امتیـــــازتان باالتر باشد، از پشتکار بیشتري 
بهره مندید. 

نکاتي براي پشتکار 
1-هدف تان را مشخص کنید:  هدف تان را 
بر اساس وظیفه، احساس، نیازها و توانایي هاي 
خود پایه ریزي کنید.  بدانید که چرا این هدف 
را در سر دارید و شما و دیگران چگونه ازآن بهره 

خواهید برد. 
وضع  خود  حال  زمان  براي  را  تان  2-اهداف 
کنید:  نتایج مطلوب و مدنظرتان را و این که 
مي خواهید به چیزي دست یابید، روی کاغذ 
و  دقــیق  و  کنید  توجه  به جزئیات  بیاورید، 

خوش بین باشید.  
3-بخواهید که به هدفتان برسید:  براي هدف، 
کلي  طرحي  و  زماني  محدوده  ها،  استراتژي 
به شما در  توانند  را که مي  بریزید.  منابعي 
رسیدن به هدفتان کمک کنند، بشناسید)مانند 

را  هــــدفتان  اینترنت(.   و  اجتماعات  افراد، 
به گام هاي کوچک تقسیم کنید.  به صورت 
معکوس کار کنید، یعني از نتیجه دلخواه و زمان 

موفقیت تان، به سمت عقب حرکت کنید.  
4-سیستم هاي پشتیبان را توسعه دهید.  با 
افراد مثبتي که مشوق شما و حامي اهداف تان 
هستند و پیروزي هاي شما را جشن مي گیرند، 
به طور منظم مالقات داشته باشید.  سایر منابع 
کمکي را در نظر داشته باشید)مانند کتاب یا نوار 

با مضامین سطح باال(
5-روش ها و رفتارهاي سودمند را برگزینید. 
در گذشته سیر نکنید .  نگران چیزي باشید 
که ممکن است خود را به عنوان یک طعمه 
نشان دهد.  خوش بیني خود را حفظ کنید .  
مثبت اندیشي را در خود و دیگران تقویت کنید.  
انتظار چیزهاي خوب را داشته باشید.  عبارات و 
افکار مثبت را جایگزین عبارات و کلمات منفي 

پشتکار، کليد موفقيت است

سرار
ا

موفقيت
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نمایید.  یادداشتي از تجربیات خوب روزانه خود 
داشته باشید.  برآن چه مي توانید انجام دهید 
تمرکز کنید.  دستاوردهایتان را مورد توجه و 
تصدیق قرار دهید.  دستاوردهایتان را بر اساس 
قضاوت  و  بهسازي  خود  شخصي  معیارهاي 
داشته  را  گناهکار  شناسایي  شهامت  کنید.  
باشید.  به خاطر دیگران تغییر نکنید و خود را با 

دیگران مقایسه نکنید.  
6-توانایي ریسک کردن را در خود افزایش دهید.  
از اشتباه نترسید.  از خود بپرسید بدترین اتفاقي 
که مي تواند بیفتد، چیـست؟ ببینــــــید آیا 
مي توانید با بدترین اتفاق زندگي کنید یا این 
که به سوي کاهش امکان وقوع این اتفــاق گام 
بر مي دارید ؟ در مورد هدف تان تحقــیق و 
جستجو کنید تا از پیامدهاي منفي اش بکاهید.  
افراد موفقي که به اهداف مشابهي  با  مثــال 
رسیده اند، مصاحبه و گفت و گو کنید و از 
اشتباهاتشان درس بگیرید.  در حال زندگي 
کنید و نگران چیزي که ممکن است روي دهد 
نباشید.  به اشتباهات به عنوان فرصت هایي 

براي رشد، نگاه کنید.  از دلبستگي و تعلق 
بپرهیزید.  هر چه بیشتر به چیزي دل ببندید 
هراس بیشتري بابت از دست دادنش خواهید 

داشت.  
7-سبک زندگي سالمي را براي خود در نظر 

بگیرید.  مراقب روح و روان، جسم و احساسات 
خود باشید.  در برنامه تان، زمان آرامشي را هم 
بــــــــراي تفکر و تجدید قوا در نظر بگیرید.  
روش هاي کاهش استرس مانند تنفس عمیق، 
نرمش و مدیتیشن را فرا گیرید.  به اندازه کافي 
بخوابید و غذای سالم بخورید.  زماني را هم براي 
تفریح و بودن با دوستانتان در برنامه بگنجانید. 

تصور  را  خودتان  کنید:   تمرین  را  8-تخیل 
کنید که به هــدف امروزتان رسیده اید.  نتیجه 
مطلوب تان را به طور جدي در ذهن نگه دارید، 
نمودهاي  و  کنید  لمس  بکشید،  بو  بشنوید، 
هدفتان را ببینید.  هر روز صبح که از خواب 
برمي خیزید، هدفتان را مرور کنید و همین 

مراحل را در شب هم تکرار کنید.  
9- تسلیم نشوید:  هر روز بر هدفتان متمرکز 
شوید.  با هر شکست یک گام به پیروزي نزدیک 
مي شوید،اگر از شکست ها عبرت بگیرید و از 
مسیر خارج نشوید. آیا فعالیت هایتان در جهت 
رسیدن به هدف است یا نه؟.  باور داشته باشید 
که به هدفتان خواهید رسید.  پشتکار داشته 
و  احساسات  ذهن،  که  وقتي  باشیــــــد.  
فعالیت هایتان بر هدف تان متمرکز شـده باشد، 

مي توانید  به مطلوب نهایي برسید. 
منبع :  صنعت خودرو شماره 108

به کوشش:  آتنا طوسیان

اسرتاحت و سرگرمي و آرامش هم الزم است. 
اگر مي خواهي ديگران با تو کنار بيايند، آن ها را کنرتل نکن. 

به جاي آن که عقده دلت را خايل کين، ابراز وجود کن. 
مهرباني بر نامهرباني پريوز خواهدشد. 

حرف هاي مهم را مدبرانه بزن. 
هدفت بايد کمال باشد. 

اگر براي رابطه اي ارزش قائل هسيت، تا حد امکان در آن »بله« بگو. 
مذاکره و مصاحله، بگو مگوها را مي خواباند. 

عشق، هبرتين سياست است، نه صداقت حمض. 
عزيزانت ارتباط مي خواهند، نه سکوت. 

اگر هدفت واقع بينانه باشدو زمحت بکشي، به آن مي رسي. 
وقيت کارها خوب پيش مني روند، دنبال راه حل بگرد. 

به جاي آنکه رفتارهاي بد را تنبيه کين، رفتارهاي خوب را پيداکن 

و به آن ها پاداش بده. 

منبع:  روز را خورشید می سازد، روزگار را  ما / مسعود لعلی - فهیمه ارژنگی

باورهاي مثبت 

ستاره دانایی  /  شــــماره 25  /  اردیبهشت 1394

نشریه گروه صنعتی پارت الستیک7



تاریخ کیهان مملو از انفجارهاي بزرگي است 
یا طبیعت  و  نوع بشر رخ داده  یا توسط  که 
عامل آن بوده است.   انفجارهاي عظیمی که 
گاه موج آنها تمام سطح زمین را فرا گرفته 

است.   
10- فاجعه شهر تگزاس

در  سوزي  آتش  یک  وقوع   ،1947 سال  در 
محموله کشتي SS.Grandcamp  گزارش 
شد که در شهر تگزاس لنگر انداخته بود.    بر 
آمونیاک  نیترات  تن   2300 حادثه،  این  اثر 
منفجر شد.   نیترات آمونیاک ترکیبي است 
که در کــــودها و مواد منفجره خطرناک به 

کار مي رود.   
این سانحه دو هواپیما را که در آسمان پرواز 
مي کردند، منفجر کرد و چنان موج انفجاري 
ایجاد کرد که پاالیشگاه ها و یک کشتي باري 
نیز  باري  این کشتي  برد.    به هوا  را  مجاور 

حامل 1000 تن دیگر نیترات آمونیاک بود.  
مرگ  کام  به  را  تن  حدود 600  فاجعه  این 
فرستاد و به 3500 فرد دیگر آسیب رساند و 
بدترین حادثه صنعتي تاریخ آمریکا به شمار 

مي آید.  
)Halifax( 9- انفجار هاليفاکس

در سال 1917، یک کشتي باري فرانسوي که 
حامل مواد منفجره براي جنگ جهاني اول بود، 
با یک کشتي بلژیکي در بندر هالیفاکس کانادا 
برخورد کرد.   این کشتي با نیرویي بیش از هر 
انفجار ساخته دست بشر، منفجر شد و قدرت 
انفجار آن معادل سه کیلوتن تی ان تی بود.   
متر  ارتفاع 6100  به  دودي  موج  این حادثه 
را بر فراز شهر به هوا فرستاد و سونامي ایجاد 
کرد که بالغ بر 18 متر ارتفاع داشت.   چنین 
انفجاري باعث نابودي هر آنچه در فاصله دو 
بود شد؛ حدود 2000  کیلومتري اطراف آن 

نفر کشته شده و همچنین 9000 تن آسیب 
دیدند.   این رویداد بزرگ ترین انفجار تصادفي 

مصنوعي جهان لقب گرفت.  
8- انفجار چرنوبيل

در  اي  هسته  رآکتور  یک   ،1986 سال  در 
کشور  این  شد.    منفجر  اوکراین  چرنوبیل 
در آن زمان بخشي از اتحاد جماهیر شوروي 
بود.   این حادثه ناگوارترین سانحه هسته اي 
در جهان است که درب 2000 تني رآکتور 
را به هوا برد و موجب انتشار 400 برابر مواد 
رادیواکتیو بیشتر از بمب هیروشیما شد و توده 
غبار عظیمی از مواد رادیواکتیو را در سراسر 
اروپا پراکند.   این سانحه بیش از 200 هزار 
و  آلوده کرد  را  اروپا  اراضي  از  مربع  کیلومتر 
تقریبا 600 هزار نفر در معرض مقادیر باالي 
تشعشع قرار گرفتند و بیش از 350 هزار نفر 

مجبور به ترک نواحي آلوده شدند.  

هاي
جار
انف

ريخ
ب تا
مهي
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7- انفجار ترینيتي
نخستین بمب اتمي تاریخ ملقب به »گجت« در 
مکاني به نام ترینیتي و در نزدیکي آالموگوردو 
)Alamogordo( منفجر شد.   این بمب در 
سال 1945 تقریبا با قدرت انفجار 20 کیلو 
تن تی ان تی منفجر شد.تسلیحات هسته اي 
بعدًا به جنگ جـــــــهاني دوم خاتمه دادند 
و دهه هاي بعد، ترس از نابودي هسته اي را 
رقم زدند.   دانشمندان اخیرا دریافته اند که 
در  است  ممکن  مکزیکوسیتي  غیرنظامیان 
معرض هزاران برابر سطوح استاندارد تشعشع 

عمومي قرار گرفته باشند.  
6- انفجار تونگوسکا

انفجار مرموز در نزدیکي رودخانه »پودکامنیایا 
 )Podkamennaya Tunguska(»تونگوسکا
در سال 1908 حدود 2000 کیلومتر مربع از 
اراضي جنگل هاي سیبري را با خاک یکسان 
کرد.   این ناحیه به اندازه توکیو گزارش شده 
انفجار  این  باورند  این  بر  دانشمندان  بود.   
توسط برخورد یک شهاب سنگ یا دنباله دار 
با قطر 20 متر و جرم 185 هزار تن )بیش 
از هفت برابر جرم کشتي تایتانیک( رخ داد.   
انفجار حاصل تقریبا به بزرگي انفـــجار چهار 
مگاتن تی ان تی بود که این میزان 250 برابر 
گزارش  هیروشیما  اتمي  بمب  از  قدرتمندتر 

شد.  
5- کوه تامبورا

با  اندونزي  در  تامبورا  کوه   ،1815 سال  در 
نیروي هزار مگاتن تی ان تی منفجر شد که 
بزرگترین فوران آتشفشاني تاریخ لقب گرفته 
است.   این انفجار حدود 140 میلیارد تن مواد 
مذاب را به هوا پرتاب کرد و نه تنها موجب 
مرگ 71 هزار تن در جزیره سومباوا و جزیره 
مجاور آن به نام لومبوک شد، بلکه خاکستر 
آزادشده ناشي از آن، بروز ناهنجاري هاي آب 
و هوایي در سراسر جهان را به همراه داشت.   
بدون  »سال  عنوان  به   )1816( بعد  سال 
تابستان« لقب گرفت و شاهد موجي از بارش 
برف در ماه ژوئن در آلباني بود و رودخانه ها 
در ماه جوالي در پنسیلوانیا یخ زدند .   صدها 
هزار نفر نیز به دلیل قحطي در سراسر جهان 

جان باختند.  
4- انقراض KT )کرتاشيوس ترینيتي(

عصر دایناسورها 65 میلیون سال پیش و طي 
یک آشوب به پایان رسید و این رخداد تقریبًا 
نیمي از گونه هاي موجود بر روي زمین را از 
میان برد.   گرچه تحقیقات نشان مي دهد 
محیطي  بحران  یک  آستانه  در  زمین  سیاره 
پیش از انقراض کي تي بود، آنچه دایناسورها 
را از میان برداشت، برخوردي کیهاني با یک 

سیارک یا یک دنباله دار بوده که عرض آن 10 
کیلومتر گزارش شده است.  

این برخورد موجب انفجاري با نیروي تقریبا 
10 هزار گیگاتن تی ان تی یا هزار برابر اندازه 
زرادخانه هاي هسته اي جهان بود.   چنین 
برخوردي موجب پوشیده شدن جهان با غبار، 
روشن شدن توفان هاي آتش در سراسر دنیا 
و همچنین موجب بروز سونامي هایي با ارتفاع 
هزاران متر شده است.   یک دهانه برخوردي 
عظیم به عرض تقریبا 180 کیلومتر در ساحل 
مکزیک احتمااًل محل برخورد جرم کیهاني با 

زمین بوده است.  
3- دنباله دار شوميکر-لوي 9

این دنباله دار در سال 1994 با مشتري برخورد 

کرد و میدان گرانشي این سیـــاره غول پیکر، 
آن را به قطعاتي با عرض سه کیلومتر خرد 
کرد.   این قطعات با سرعت 60 کیلومتر در 
ثانیه پراکنده شدند و موجب بروز 21 برخورد 
موجب  برخورد  ترین  بزرگ  شدند.    مرئي 
ایجاد توپي آتشین در 3000 کیلومتري باالتر 
از ابرهاي فوقاني مشتري و همچنین ایجاد یک 

نقطه تاریک عظیم با عرض بیش از 12 هزار 
کیلـــــومتر )به اندازه زمین( شد.   گفته 
مي شد، این انفجار با نیروي 6000 گیگاتن 

تی ان تی به وقوع پیوسته است.  
2- ابرنواختر سایه انداز

ابرنواختــــــرها ستارگان در حال انفجاري 
در  کوتاهي  مدت  به  اغلب  که  هستند 
سراسر کهکشـــــــــان ها مي درخشند.   
درخشان ترین ابرنواختر ثبت شده در طول 
تاریخ در صور فلکي گرگ و در بهار سال 
انفجار طالیي  این  1006 مشاهده شد.   
 1006  SN به  اکنون  هم  العاده  خارق 
شهرت دارد و در فاصله 7100 سال نوري از 
زمین و در بخش مجاور کهکشان راه شیري 

رخ داد.  
که  بود  شفاف  حدي  به  رخـــــداد  این 
سایه هاي قابل مشاهده را در شب ایجاد 
کرد و براي ماه ها در طول روز مرئي بودند.  

1-دورترین انفجار ثبت شده
انفجــــــــارهاي پرتو گاما قدرتمندترین 

انفجــــارهاي شناخته شده جهان هستند.   
نوري که از دورترین انفجار پرتو گامایي 
 GRB ،که تاکنون مشاهده شده است
090423 نام دارد و سال 2013 از فاصله 
13 میلیارد سال نوري به زمین رسید.   
این انفجار که اندکي بیش از یک ثانیه 

طول کشید،  تقریبا 100 برابر انرژي بیشتري 
را در مقایسه با انرژي که خورشید در طول 
عمر 10 میلیارد ساله اش آزاد کرده، ساطع 
کرد.   به نظر مي رسد، چنین انفجاري ناشي 
از یک ستاره در حال مرگ بود که 30 تا 100 

برابر بزرگ تر از خورشید است.  
)BigBang(انفجار بزرگ

نظریه پردازها بر این باورند که جهان درپی یک 
انفجار متولد شده است و گرچه این رویداد اغلب 
اوقات به عنوان یک انفجار تصور مي شود،  اما در 

واقع،  یک انفجار نبود.  
در آغاز،  جهان بسیارداغ و بي نهایت متراکم 
بود و سوءبرداشت معمول این است که جهان 
در آن زمان از یک نقطه در فضا منفجر شد.   
بدین معنی که تمام جرم جهان در آغاز محدود 
به یـــــک نقطه با ابعاد نزدیک به صفر و جرم 
بي نهایت و شناور در فضایي بیکران بوده است.  
اما واقعیت،  بسیار عجیب تر از آن است و به نظر 
مي رسد که در آغاز ، فضا-زمان نیز محدود به 
همان نقطه اولیه بوده و طی یک فرآیند انفجار 
گونه، ساختار جهان به سرعت منبسط شده 
است و هم زمان با انبساطش، کهکشان ها را 
مانند کشمش هاي موجود در یک کیک در 

حال تورم،  با خود حمل کرده است.  
منبع و ماخذ:   همشهری آن الین

به کوشش:  مهدی وفایی

سال بعد )1816( به عنوان »سال 
گرفت  لقب  تابستان«  بدون 
برف  بارش  از  موجي  شاهد  و 
و  بود  آلباني  در  ژوئن  ماه  در 
رودخانه ها در ماه جوالي در 
پنسيلوانيا یخ زدند .  صدها هزار 
نفر نيز به دليل قحطي در سراسر 

جهان جان باختند. 

انفجارهاي مهيب تاريخ
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شاید بیان تعریفی از خوشحالی، کمی احمقانه 
دانیم چه  ما می  زیرا همه ی  برسد  نظر  به 
مواقعی احساس خوشحالی می کنیم و چه 
این  به  مواقعی احساس غمگینی.  در پاسخ 
سـوال که چه چیزی انسان را خوشــــحال 
در  افکاری  بالفاصله  است  ممکن  کند،  می 
ارتباط با موسیقی،  مجلس عروسی،  غذاهای 
در  عالقه،   مورد  یا شخصی  خوشــــــمزه 
ذهــــــــــــن مــا جاری شود. درنقطه ی 
مقابل ، مسائلی از قبیل انجام دادن کارهای 
خانه یا دخالت های بی مورد مادر زن یا مادر 

شوهر ممکن است باعث ناراحتی ما شود. 
نکته توجه کرد که  این  به  باید  در هر حال 
یکی  خوشحــــــالی  و  شادی  باعث  آنچه 

و  غمگین  را  دیگران  است  ممکن  می شود، 
است  ممکن  مثال،  عنوان  به  سازد.  ناراحت 
برای خانواده ای خرید یک اتومبیل شخصی 
بسیارخوشحال  آن  پایین  مدل  نوع  از  حتی 
دارای  که  ای  خانواده  برای  اما  باشد،  کننده 
داشتن یک  است،  آخرین سیستم  اتومبیلی 
و  ناامیدی  احتماالمنبع  پایین  اتومبیل مدل 
ناراحتی خواهد بود؛از طرف دیگر، افرادی که 
مورد  در  ندارند،  اتومبیل  به  ای  عالقه  اصال 
اند.  تفاوت  بی  کامال  آن،  نداشتن  یا  داشتن 
بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که 
تملک اشیاء خود به خود نمی تواند معیاری 
زیرا  آید،  به حساب  ما  بودن  برای خوشحال 
اشیاء اموری ذهنی هستند که بستگی کاملی 

به نگرش افرادی دارند که صاحب آنهایند. در 
برای خوشحال  برابر آن ما در روش»سیلوا« 
بودن، فلسفه ای قائل هستیم. فلسفه ما عبارت 
است از:  » لذت بردن از چیزهایی که دوست 
داریم، تغییر دادن یا دوری جستن از چیزهایی 
که دوســــــت نمی داریم و پذیرفتن و کنار 
آمدن با چیزهـایی که ما نه می توانیم از آنها 
دوری بجوییم و نـــه می توانیم آنها را تغییر 

بدهیم«. 
بابهره برداری از این فلسفه ی زندگی که آن را 
در شکل »پنج قانون شاد زیستن«ارائه خواهیم 
کرد، شما خواهید توانست تمام مشکالتتان را 
حل و فصل کنید و یک زندگی توأم باشادمانی 
و خوشحالی در پیش بگیرید. پنج قانون شاد 

پنج قانون شاد زيستن
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زیستن به قرار زیرند: 
قانون اول:  اگر شما چیزی را دوست دارید ، از 

آن لذت ببرید. 
این قانون در نگاه اول خیلی پیش پا افتاده به 
نظر می آید. شما ممکن است بگویید: : »این 
خیلی مسخره است . مسلما من از چیزی که 
آن را دوست دارم، لذت هم می برم«. اگر شما 
در  کنید،  فکر  بیشتر  موضوع  این  ی  درباره 
خواهید یافت که چیزهای زیادی در زندگی 
ما وجود دارد که علی رغم آن که آن ها را 
و  گناه  احساس  دلیل  به  داریم،  می  دوست 
ترس، از آنها لذتی نمی بریم. به عبارت دیگر ،  
اگر ما هنگام انجام کار مورد عالقه مان، دچار 
احساس گناه بشویم یا اگر از عواقب انجام آن 
کار ترس داشته باشیم، دیگر نخواهیم توانست 

از آن لذت ببریم. 
قانون دوم: اگر شما چیزی را دوست ندارید، از 

آن دوری جویید. 
قانون دوم هم خیلی ساده به نظر می رسد. اما با 
تأمل بیشتر درباره این قانون، درمی یابیم که افراد 
زیادی وجود دارندکه سر و کارشان با یک شغل، 
یک شخص، یک ماشین یا یک نوع غذاست که 
آن را دوست نمی دارند ولی بنا به دالیــــلی 

نمی توانند از آن دوری جویند. 
قانون سوم:  اگر شما چیزی را دوست ندارید و 
نــمی توانید از آن دوری کنید، آن را تغییر دهید. 
در این جا راه حل ساده ای وجود دارد: تغییر دادن 
آنچه که آن را دوست ندارید. اماباید گفت همانطور 
که ما، در دوری کردن از چیزی به خاطر برخی 
دالیل، همچون نیازهای مادی و امنیتی یا صرفه 
جویی در وقت ناتوان هستیم، به همین دالیل نیز 

ممکن است نتوانیم آن چیز را تغییر دهیم. 
قانون چهارم: اگر شما چیزی را دوست ندارید،  
نمی توانید از آن دوری کنید و نمی توانید آن را 

تغییر دهید، آن را بپذیرید. 
این قانون نیز در حد یک شعار است. چــــگونه 
داریم،  نمی  دوست  که  را  چیزی  توانیم  می 
بپذیریم و با آن کنار بیاییم؟ممکن است شما 
برادری داشته باشید که دائما در کار شما دخالت 
می کند و وسایل اتاق شما را به هم می ریزد اما 
شما نتوانید از آن دوری جوئید و نصیحت های 
شما هم در تغییر رفتار او بی تأثیر باشد. چگونه 
می توان با چنین افرادی کنار آمد؟چـــــگونه 
می توان در موقعیتی که نمی توان در آن شادمان 
بود، به زندگی ادامه داد؟چگونه می توان فردی 
را که با او احساس خوشحالی به انسان دســـت 
نمی دهد، پذیرفت و با او کنار آمد؟در هر حال، اگر 
شما نتوانید چیزی را که دوست ندارید بپذیرید، 
شما  اگر  کرد.  نخواهید  خوشحالی  احساس 

نتوانید چیزی را که دوست ندارید، تغییر دهید 
یا از آن دوری جوئید یا آن را بپذیرید، مطمئنا 
هرگز نخواهید توانست زندگی شادمانی داشته 
باشید. اما نباید زیاد ناامید باشیدچرا که کلید 
نهفته  پنجم  قانون طالیی  در  شما  موفقیت 

است. 
قانون پنجم: باتغییر دادن نگرشتان نسبت به 
چیزهایی که آنها را دوست نمی دارید،  آنها 

را بپذیرید. 
شما همــان نگرشتان هستید،  به عبارت دیگر 
ارزش هر چـــــــیزی بستــــگی به نگرش 
شما در مورد آن دارد و هیچ چیز مطلقی وجود 
ندارد. هیچ چیزی به خودی خود، خوب یا بد 
چیزی  بودن  بد  یا  بودن  خوب  بلکه  نیست، 

به نحوه نگرش شما به آن چیز بستگی دارد. 
زندگی نیز به خودی خود خوب یا بد نیست، 
زندگی فقــــــط در جریان است. بنابراین، شما 
با تغییر نگرشتان نسـبت به امور زنـــــــدگی 
می توانید آن را تغییر دهید. با مطالعه ی ماجرای 
زیر، با کاربرد قانون پنجم شاد زیستن در جریان 

زندگی روزمره بیشتر آشنا خواهید شد. 
روزی آقایی به نام جرج قصد خوردن ناهار در 
بیرون از خانه را کرد؛اما موقعی که او برای بردن 
اتومبیلش به پارکینگ رفت، متوجه شد که 
سپر جلوی آن کامال درب و داغان شده است. 
به نظر می رسید اتومبیلی که قبل از آن در 
جلوی اتومبیل او پارک کرده بود، به هنگام دنده 
عقب رفتن باعث چنین تصادفی شده بود؛اما 
متأسفانه آن راننده خاطی هیچ یادداشتی از 
خود به جای نگذاشته بود. آقای جرج چنین 
وضعیتی را دوست نداشت و نمی توانست از آن 
دوری جوید. کاری بود که شده بود و او قادر 

نبود وضعیت را به حالت اولیه خود بازگرداند. 
»آقای جرج در برابر وضعیت پیش آمده دو گزینه 
در پیش رو داشت: 1. خوشحال بودن2. غمگین 
شدن. آقای جرج گزینه ی اول را انتخاب کرد، 
تصمیم گرفت از دریچه ی دیگری به مسأله 
بنگرد. بنابراین ، هنگامی که او دوباره به سپر 

داغان شده نگاه کرد، آن را به چشم عاملی که 
باعث از دست رفتن وقت وهزینه زیادی خواهد 
شد ندید. بلکه آن را به عنوان انگیزه ای برای 
کسب در آمد بیشتر در نظر گرفت. او در تالش 
برای داشــــتن تصوراتی مثبت از هزینه هایی 
که روی دستش گذاشته بودند، تصمیم گرفت 
که با کار و کوشش بیشتر، هرچه سریع تر سه 
اتومبیل الزم  تعمیر  برای  را که  برابر مبلغی 
بود، کسب کند.  » بنا به برآورد اولیه، تعمیر 
اتومبیل حدود 250دالر هزینه در بر داشت، 
لذا آقای جرج تصمیم گرفت که سه برابر آن، 
یعنی750دالر را کسب کندو طولی نکشید که 
این مبلغ را با کار و کوشش مجدانه به دست 

آورد«. 
در تفسیر این ماجرا، باید گفت که آقای جرج 
پس از مواجهه با موقعیت پیش آمده، نگرشش 

را کامال دگرگون ساخت. 
او آن وضعیت را دوست نداشت. نمی توانست 
از آن دوری جـــــوید و نمی توانست آن را 
تغییر دهد. اما اوقادر بود نگرشش را نسبت به 
آن عوض کند. به این ترتیب، هنگامی که او با 
نگرشی مثبت به سپر آسیب دیده ی اتومبیلش 
نگاه کرد، در آن 750دالرپول دید . بنابراین ، او 
تصمیم گرفت به عنوان یک هدف کوتاه مدت، 
گونه  این  و  آورد  در  سریعتر750دالر  هرچه 
نیز کرد. حتی می توان گفت که آقای جرج 
پس از پرداخـــــت250دالر هزینه ی تعمیر 
بدین  کرد.  سود  واقع 500دالر  در  اتومبیل، 
گونه، علی رغم این که او در وضعیتی قرار گرفته 
بود که در اغلب مردم خشم و عصبانیت ایجاد 
می کند. شادمانی خودش راحفظ کرد. شما 
نیز با رفتن به سطح آلفا و با بهره برداری از پنج 
قانون شاد زیستن، می توانید دوباره با داشتن 
یک »زندگی شاد«آشتی کنیدو عالوه بر آن 
می توانید به علل»ناشادمان بودن«دیگران نیز 
پی ببرید. البته ؛باید به این مسأله توجه داشته 
باشید که همیشه شادمان بودن امری ممکن 
و پسندیده نیست، زیرا بر طبق قوانین مربوط 
به ریتم هر شیئی همواره در معرض نیروهای 
جزر و مدی قرار داردو زندگی سرشار است از 
فراز و نشیب های فراوان. اما با توانایی هایی که 
شما در نتیجه آگاهی از پنج قانون شاد زیستن 
کسب خواهید کرد، خواهید توانست فرازها و 
بلندی های زندگیتان را فرازتر و پستی ها و 

نشیب های آن را قابل تحمل تر سازید. 
منبع و ماخذ:مجله روانشناسی و جامعه شماره 1

به کوشش:  بهداد محمدی

خـــود  به  خود  اشياء  تملـک 
نمی تواند معياری برای خوشحال 
بودن ما به حساب آید،زیرا اشياء 
اموری ذهنی هستند که بستگی 
کاملی به نگرش افرادی دارند که 

صاحب آن هایند

پنج قانون شاد زيسنت
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نام هاي جنگ جهانگیر  با  جنگ جهاني اول 
بزرگ  نخستین جنگ جهاني،  جنگ  یکم، 
نیز  ها«  جنگ  همه  پایان  براي  »جنگ  و 
شناخته مي شود.  یک نبرد جهاني که از ماه 
اوت 1914 تا نوامبر 1918 رخ داد.  سربازان 
بسیاري براي جنگ تجهیز و مناطق بسیاري 
درگیر جنگ شدند.  پیش از این، هیچ وقت 
نبوده  زیاد  اندازه  این  به  جنگي  هیچ  تلفات 
است.  سالح هاي شیمیایي براي نخستین بار 
در این جنگ استفاده شدند.  براي نخستین 
بار، به طور انبوه مناطق غیرنظامي از آسمان 
بمباران شدند و نیز براي نخستین بار در این 
قرن کشتار غیرنظامیان در سطحي گسترده در 
طول جنگ رخ داد.  این جنگ به خاطر شیوه 

نبرد، به  »جنگ سنگري« نیز معروف است. 
جنگ جهاني اول از مهم ترین اتفاقات تاریخ بشر 
است و به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش 
بزرگي در تعیین تاریخ قرن بیستم داشته است.  
این جنگ، پایاني بر نظام هاي سلطنت مطلقه 
در اروپا را به همراه آورد و باعث انقراض چهار 
امپراتوري اتریش- مجارستان, آلمان ، عثماني 
هوهنزولرن,  سلسله هاي  و  تزاري  روسیه  و 
هابسبورگ, عثماني و رمانوف شد.  همه این 
امپراتوري ها از زمان جنگ هاي صلیبي بر سر 

قدرت بودند. 
جنگ جهاني اول که در اروپا حمام خون به 
راه انداخت تنها به مرزهاي این قاره محدود 
نماند و دامنه آن تا چین کشیده شد و سربازان 
در آسیا و آمریکاي شمالي، کارائیب، استرالیا 
میان  در  شدند.   این جنگ  درگیر  آفریقا  و 

عجایبي که در این جنگ ویرانگر اتفاق افتاد به 
دوازده نکته شگفت انگیز اشاره مي کنم که به 
احتمال زیاد براي اولین بار است از آنها مطلع 

مي شوید.  
1-صداي انفجار در ميدان جنگ بلژیک 

در لندن شنيده شد :  
در حالي که سربازان در سنگرهای گل آلود 
متفاوت  کاماًل  جنگي  بودند،  نبرد  مشغول 
نیز زیر پاي سربازان در جریان بود.  گروهي 
عمق  در  تونلي  کامل،  اختفاي  در  معدنچي 
سنگرهاي  زیر  تا  مي کردند  حفر  سي متری 
دشمن مین کار بگذارند.  بزرگ ترین موفقیت 
یکي از محرمانه ترین و بزرگ ترین پروژه هاي 
مهندسي جنگ جهاني اول در نزدیکي شهر 
ایپر در بلژیک در نبرد مسینه )منان( حاصل 
شد و تقریبا 410 هزار کیلوگرم ماده منفجره 
هم زمان در نوزده تونل زیرزمیني منفجر شد 
و بخش بزرگي از خط مقدم آلمان را ویران 
کرد و ده هزار آلماني را کشت.  225 کیلومتر 
آن سوتر، صداي این انفجار را دیوید لویدجورج 
)داونینگ  دفترش  در  بریتانیا  وزیر  نخست 

استریت( شنید.  
2-خطر اعدام براي خبرنگاران : 

براي  خبرنگاران  از  شماري  انگشت  تعداد 
به خطر  را  گزارش حقایق جنگ جان خود 
انداختند، در حالي که دولت از ابتداي جنگ 
مقدم  از خط  را  اطالعات  کرد گردش  سعي 
کنترل کند.  دولت بریتانیا درســـــال 1914 
قانوني را تصویب کرد که به »ستاد جنگ« 
را سانسور کرده و حضور  داد رسانه ها  اجازه 

خبرنگاران را در خط مقدم ممنوع کند.  به نظر 
ستاد جنگ، خبررساني کمک به دشمن بود و 
اگر روزنامه نگاري به این جرم محکوم مي شد 
مجازاتش مرگ بود.  روزنامه نگاراني که زیربار 
این ممنوعیت نرفتند در فرانسه فراري بودند 
و گزارش هاي خود را با روش هاي مختلف به 

لندن قاچاق مي کردند.  
3-هر هفته 12 ميليون نامه به خط مقدم 

مي رسيد : 
در کمال تعجب، نامه  از بریتانیا به خط مقدم در 
فرانسه، در عرض دو روز مي رسید.  ابتدا نامه ها 
در مرکزي که به همین منظور در ریجنتس 
و  جمع آوري  بود  شده  ساخته  لندن  پارک 
دسته بندي مي شدند و بعد با کشتي به فرانسه 
حمل مي شد.  در پایان جنگ دو میلیارد نامه 
و 114 میلیون بسته تحویل نظامیان داده شده 

بود.  
4-بانک خون در جنگ جهاني اول شکل 

گرفت: 
ارتش بریتانیا تزریق خون را تبدیل به رویه 
و  کرد  جنگي  مجروحان  درمان  در  معمول 
خون مستقیمًا از بدن یک فرد وارد بدن فرد 
دیگر مي شد.  کاپیتان اسوالد رابرتسون پزشک 
سال  در  را  خون  بانک  اولین  آمریکا  ارتش 
1917 در جبهه غرب تاسیس و از سیترات 
سدیم براي جلوگیري از انعقاد خون استفاده 
کرد.  خون را تا 28 روز در یخ نگاه  مي داشتند 
و بعد آن را به مراکز درماني براي جراحي هاي 
اضطراري براي نجات جان مجروحان منتقل 

مي کردند. 

World War I
جنگ برای پايان همه جنگ ها
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5-کار در پشت جبهه پوست زنان را زرد 
کرد :  

وقتي نسلي از مردان بریتانیایي به جبهه هاي 
از یک میلیون زن  اعزام شدند، بیش  جنگ 
جاي آنها را به عنوان نیروي کار گرفتند.  آنها 
مواد  با  و  بد  شرایط  در  طوالني  ساعت هاي 
شیمیایي خطرناک کار مي کردند.  »قناري ها« 
لقب زناني بود که با تي ان تي کار مي کردند که 

باعث زردي )jaundice( مي شد.  
6-جوان ترین سرباز بریتانيایي 12 سال 
درباره  که  زماني  لوییس  سیدني  داشت:  
سنش دروغ گفت و به ارتش پیوست تنها 12 
سال داشت.  او یکي از هزاران پسر کم سن و 
سالي بود که با اشتیاق داوطلب خدمت شدند 
و در جنگ جهاني اول در کنار بزرگساالن در 
جبهه ها جنگیدند.  انگیزه بعضي از آنها میهن 
پرستي بود اما براي برخي دیگر این راه فراري 

بود از زندگي محنت بارشان.  
7-جنگ جهاني اول باعث شکل گيري 

جراحي پالستيک شد : 
جنگ  در  صورت  جراحات  از  بسیاري  عامل 
جهاني اول ترکش ها بودند که بر خالف زخم 
فلز  مي شد،  ایجاد  صاف  خط  به  که  گلوله 
زاویه دار و کج و کوله ترکش صورت را متالشي 
مي کرد.  هارولد گیلیز تحت تاثیر آسیب هاي 
دهشتناکي که مشاهده می کرد براي کمک 
به این قربانیان پا پیش گذاشت و نخستین 

روش هاي بازسازي صورت را ابداع کرد.  
8-شاعر معروف جنگ در زمان جنگ 
گمنام بود : ویلفرید اوون یکي از معروف ترین 
شعراي جنگ جهاني اول، زماني که یک هفته 
به پایان جنگ در خط مقدم مرد، نسبتا گمنام 
بود.  او جنگ را وحشتناک و دردناک مي دید 
و این دیدگاه در آن زمان در اقلیت بود.  در 

دهه شصت میالدي برخي از نخبگان ادبي 
که نگرش اوون را به دیدگاه ضد جنگ خود 
نزدیک مي دیدند به این نتیجه رسیدند که 
نگاه او اصیل ترین نگاه  به جنگ بوده است؛ از 
این رو اشعار اوون در دو مجموعه مهم شعر 
جنگ که در آن زمان منتشر شد نقش مهمي 

دارد.  
اقتصاد  تقریبا  اول  جهاني  9-جنگ 

بریتانيا را نابود کرد : 
در آغاز قرن بیستم بریتانیا ابرقدرت اقتصادي 
بود، اما جنگ جهاني اول بیشتر از جنگ هاي 
قبلي هزینه داشت.  براي مثال هزینه گلوله هایي 
که در طول یک 24 ساعت در سپتامبر 1918 

شلیک شد تقریبا چهار میلیون پوند بود.  
10-استتار آشکار کشتي ها : 

در زمان جنگ محافظت کشتي هاي حامل غذا 
و تجهیزات نظامي از اژدرهاي دشمن اهمیت 
حیاتي داشت.  نورمن ویلکینسون هنرمندي 
که داوطلب خدمت در نیروي دریایي بریتانیا 
بود، مي دانست که نمي توان کشتي را  شده 
از چشم فرمانده زیردریایي مخفي نگه داشت 
بنابراین راه حلي کاماًل متضاد را مطرح کرد، 
ایده رنگ کردن کشتي ها با اشکالي که جلب 
توجه مي کرد و با رنگ هایي براق و چشمگیر 
طرح  مي شد  تصور  زمان  آن  در  متضاد.   و 
استتاري بجاي استتار سنتي باعث گمراهي 
آلماني مي شود  و گیج شدن زیردریایي هاي 
چون تخمین جهت و سرعت کشتي را دشوار 
مي کند.  به این ترتیب بخش تازه اي به نام 
بخش استتار تشکیل و گروهي از هنرمندان در 
آکادمي سلطنتي هنر بریتانیا مشغول طراحي 

صدها طرح استتار شدند.  

11-نود درصد سربازان در سنگرها زنده 
ماندند : 

در جنگ جهاني دوم میلیون ها سرباز در 
و  تصاویر  و  شدند  کشته  غربي  جبهه 
داستان هاي هولناک جنگ در سنگرها 
باقي مانده و فقط یادآور حمام خون است.  
اما آمار چیزي دیگر مي گوید.  با اینکه این 
سنگرها شاهد روزهایي خونبار بودند اما 

نود درصد سربازاني که در سنگرهاي خندق 
مانند جنگیدند زنده ماندند.  آنها دائم در این 
خندق هاي به هم پیوسته جابه جا مي شدند 

بنابراین از آتش دشمن در امان مي ماندند.  
12-رفتـــــن به باالي سنگرها براي 

فرماندهان ممنوع بود : 
این  اول  جهاني  درباره جنگ  رایج  کلیشه 
بودند  شیرهایي  عادي  سربازان  که  است 
و  مي کردند  فرماندهي  را  ها  آن  خرها  که 
از  دور  که  بودند  ناالیقي  ژنرال هاي  خرها 
آتش جنگ در جایي راحت مي نشستند در 
حالي که در همان لحظه هزاران نفر بي دلیل 
جان مي دادند .  اما در حقیقت فرماندهان 
مي خواستند به محل درگیري نزدیک باشند 
و از این رو رفتن باالي سنگر براي آنها ممنوع 
شده بود تا کشته نشوند.  تجربه  الزم براي 
رسیدن به رتبه ژنرالي بي اندازه گران بهاتر از 

آن بود که بتوان از آن گذشت. 
first   world  warمنبع و ماخذ:  سایت

به کوشش:  مهدی وفایی
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به  سالون  یا  سدان    :)Sedan( سدان 
دو  داراي  که  مي گویند  سواري  خودروي 
ردیف صندلي، صندوق عقب مجزا و سقف 
نفر   4 خودروها  این  ظرفیت  است.   ثابت 
)2نفر جلو و 2 نفر عقب( است و چهار در 
مي باشند.  سدان متداول ترین شکل طراحي 

بدنه خودرو مي باشد.  مانند پژو 405 یا سمند. 

هاچ بک )Hatch-back(:  به خودروهایي 
مي گویند که صندوق عقب آنها تقریبًا حذف 
شده و در صندوق عقب و شیشه عقب خودرو 
مي شود.   باز  عمودي  به صورت  و  بوده  یکي 
معمواًل با باز کردن این در عالوه بر فضاي بار به 
داخل خودرو نیز دسترسي وجود دارد.  مانند 

پژو 206 یا پراید هاچ بک. 

 
ليفت بک )lift-back(:  این خودرو حالتي 
یعني  است،  هاچ بک  و  سدان  بین 
نظر ظاهري مجزا است  از  صندوق 
صندوق  در  شدن  باز  نظر  از  ولي 
شبیه هاچ بک است و شیشه ي عقب 
با در صندوق پیوسته است.  مانند 

زانتیا و … 

فست بک )Fast-Back(:  به حالت خاصي 
از سدان مي گویند، به گونه اي که سقف با یک 
شیب مالیم و پیوسته به سمت عقب خودرو 
پایین مي آید به طوري که سقف و شیشه عقب 
دو جزء متمایز به شمار نیایند.  مانند مرسدس 

بنز CLS و …

   :   SUV)Sport Utility Vehicle(
معمواًل داراي دو ردیف صندلي و محفظه بار 
هستند.  سیستم تعلیق قوي، قابلیت تردد در 
مناطق ناهموار، ظرفیت حمل بار، توان باالي 
دو  به  قدرت  انتقال  و  شاسي  ارتفاع  موتور، 
دیفرانسیل )4WD( از ویژگي هاي آنهاست.  

مانند پرادو. 

 کراس اوور )Crossover(:  نام کراس اوور 
چندسالي بیشتر نیست که در صنعت خودرو 
رواج پیدا کرده است.  با محبوبیت ماشین هاي 
ماشین ها  این  که  محدودیت هایي  و  بیاباني 
داشتند،  شهرها  در  مصرف  و  ابعاد  نظر  از 
خودروسازان ماشین هایي به بازار عرضه کردند 
ساخته  سواري  ماشین  پلت فرم  روي  بر  که 
مي شد و خصوصیت هاي ماشین هاي بیاباني 
کراس اوور  ماشین هاي  واقع  در  داشت.   را 
ترکیبي از پلت فرم و ظاهر خودروهاي سواري 
خودروها  این  است.    )SUV( شاسي بلند  و 
مي گیرند.   قرار  اسپرت  خودروهاي  رده  در 
خـــودروهاي مختلفي با ویژگي هاي متفاوت 
تا کنون به این بازار عرضه شده اند که برخي 
نیز توانسته اند با وجود کیفیت باالتر ، طراحي 
بهتر و قیمت کمتر محبوبیت بیشتري کسب 

کنند.  مانند کراس آور کیا اسپرتیج. 
 

خودروها بر اساس شکل ظاهري 
چگونه تقسيم بندي مي شوند
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  : )Multi Purpose Vehicle( ام پي وي
خودروهاي چند منظوره یا ون، به خودروهایي 
گفته مي شود که با هدف بهره گیري از حداکثر 

فضاي داخلي جهت حمل بار یا مسافر طراحي 
شده اند.  مانند کیا کارنیوال و …

 
گفته  خودروهایي  به    :)Pick-up( وانت 
کابین  و  روباز  بار  قسمت  داراي  که  مي شود 
این  مي باشد.   سرنشین  و  راننده  جداگانه 
خودرو مي تواند به صورت تجاري یا شخصي 
باشد و معمواًل نوع شخصي آن چهار در داشته 
و ظرفیت چهار سر نشین دارد که دو کابین 

نامیده مي شود.  مانند تویوتا هایلوکس یا …
 

که  گفته مي شود  به خودرویي  ليموزین:  
 Wheel( فاصله بین دو محور جلو و عقب آن
Base( زیادتر از حد متعارف باشد.  طول این 
بین  به خاطر فاصله زیاد  نیز  گونه خودروها 
چرخ هاي جلو و عقب، زیاد است و همچنین 

معمواًل دو در بزرگ در هر طرف و یا سه در، در 
هر طرف دارند.  این قبیل خودروها غالبا بسیار 

تجمالتي هستند و مصارف تشریفاتي دارند. 
 

استيشن Station:  طرح استیشن مانند 
سدان است و تنها فرق آن از نظر ظاهري فقط 
در این است که سقف آن تا منتهي الیه عقب 
خودرو ادامه دارد.  استیشن نیز ممکن است 3 
در یا 5 در باشد.  صندلي هاي عقب استیشن 
براي افزایش جاي حمل بار قابل خوابانیدن 
گاهي 3  است  ها ممکن  استیشن  هستند.  

ردیف صندلي داشته باشند. 
 کروکي Convertible:  کروکي مدلي از 

خودرو است که معموأل بر پایه سدان ساخته 
شده و مشخصه این خودرو باز شدن سقف آن 
است.  خودروهاي کروکي معموأل دو ردیف 

صندلي دارند. 
 

کوپه Coupe:  منظور از کوپه یک خودروي 
الزاما 2 در است که زیبایي ظاهري آن بیش از 
استفاده از فضاي داخلي مد نظر است.  لزوما 
هر خودروي 2 دري کوپه نیست چون معموال 
خودروهاي کوپه داراي شیشه عقب با شیب 

بسیار مالیمي هستند. 
 

روداستر Roadster:  روداستر به اتومبیل 
روباز )بدون سقف( و دو نفره گفته مي شود.  
روداستر مانند کروکي است با این تفاوت که 
از  دارد.  رودسترها  فقط یک ردیف صندلي 
نظر کیفیت سقف، در دو نوع )Hard top( و 
)Soft top( وجود دارند.  هارد تاپ به مدلي 
گفته مي شود که جنس سقف آن از فلز یا 
از موادي مانند کامپوزیت است که به صورت 
غیر قابل انعطاف است و در مدل هاي جدید 
این سقف به وسیله یک موتور الکتریکي به 
طرز خاصي جمع شده و در صندوق عقـــب 
قرار مي گیرد.  سافت تاپ نیز سقفي است که 
جنس آن معموأل از چرم یا مواد قابل انعطاف 

مي باشد. 
 

قبیل  این    :Mini Cars خودرو  ميني 
خودروها براي مصارف شهري ساخته شده اند، 
ازاین رو بسیار کوچک هستند.  برخي از این 
گونه خودروها یک ردیف صندلي دارند.  میني 

خودروها یا صندوق عقب ندارند یا اگر دارند 
بسیار کوچک است. 

منبع:  مجله speed / اینترنت 
به کوشش مهدي وفایي
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یکی از مشکالت شایعی که در 
افراد  برخی  برای  بهار  فصل 
پیش می آید،ابتال به آلرژی 
گرده  آغاز  دلیل  به  بهاره 
گیاهان  و  ها  گل  افشانی 
است. بهتر است این افراد 
در فصل بهار، رژیم غذایی 
مناسبی داشته باشند که 
کمترین موارد حساسیت را 
برای آنها ایجاد کند یا باعث 
پیشگیری از تشدید حساسیت 
درباره  که  دیگری  نکته  شود. 
رژیم غذایی بهاره مطرح است، 
کمبود میوه ها و متنوع نبودن 

آنها در این فصل است. 
بهاره صحــــبت  رژیم  از  وقتی 
رژیم  تغییر  منظور  کنیم،  می 
غذایی در فصل گرده افشانی گلها 
و گیاهان است که ممکن است 
در برخی نقاط کشور با توجه 
به اقلیم آنها از اواخرفصل 
زمستان شروع شود. در 
دیگر  نقاط  از  برخی 

کشور چهار فصل ما این رژیم از اواسط بهار 
آغـــــاز می شود،حساسیت به گرده افشانی 
می تواند با پیروی از رژیم غذایی حساسیت زا 
و نامناسب،تشدید شود؛مثال مصرف گـروهی 
از ریز مغذی ها و مواد غذایی مانند ویتامین 
تشدید  و  تحریک  باعث  ماهی  روغن  Eو 

حســـاسیت ها می شود. 
ممنوعيت ویتامينE  و روغن ماهی

ویتامین Eو روغن ماهی خواص زیادی برای 
بدن دارندو می توانند به حفظ و ارتقای سالمت 
الگوی  آنها  اما مصرف خودسرانه  کنند  کمک 
تولید برخی از پیش واسطه های التهابی را در 
این صورت،استعداد  در  تغییر می دهد.  بدن 
نشان  واکنش  و  با غذاها  رویارویی  برای  بدن 
دادن در بــــــرابر آنها هم تغییر خواهد کرد. 
پیش واسطه های التهابی در بدن افراد مبتال به 
حساسیت که خودسرانه از ویتامین E و روغن 
ماهی استفاده می کنند،تغییر می کند و تا بدن 
بخواهد خود را با این تغییرات تغییر بدهد،مدتی 
طول می کشد. در این مدت،حساسیت غذایی 
ایجاد خواهد شد.  فصلی  کنار حساسیت  در 
حتی در مواردی ممکن است فرد به آلرژی هم 
مبتال نباشد اما به دلیل این مصرف خودسرانه 
در فصل بهار دچار حساسیت غذایی شود وآن را 
به فصل گرده افشانی نسبت دهد. به طــــــور 
کلی،نمی توانیم رد پای تمام مواد و ترکیب های 
غذایی حساسیت زا را در برنامه غذایی خود 
پیدا و آنها را حذف کنیم اما اگر فردی به تجربه 
متوجه شد به یک ماده غذایی خاص حساسیت 

دارد،باید از مصرف آن پرهیز کند. 
شناسایی حساسيت زاها

برخی افراد،آگاهی چندانی درباره مواد غذایی 
حساسیت زا ندارند تا با حذف موقت آنها از 
یا تشدید حساسیت  ایجاد  بهاره،جلوی  رژیم 
این مواد  ترین  اگر بخواهیم شایع  بگیرند.  را 
غذایی را نام ببریم، باید از خربزه که دارای 
هیستامین باالیی است و می تواند 
باعث خارش گلو در برخی 
از افــــراد شود،شروع  رژيم 

بهاره
بخور نخورهای اصلی در حساسيت 

فصلی
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تورم  تواند  می  هم  گردو  مصرف  کنیم. 
ریز  های  مردگی  خون  و  لب،حساسیت 
داخل حفره دهان را برای گروهی از افراد 
در پی داشته باشد. افراد مبتال به حساسیت 
باید  استنشاقی  یا  خوراکی،تماسی  های 
مصرف  در  بهار  فصــــــــــــــل  در 
خوراکـــــــی های حساسیت زایی مانند 
کیوی،گوجه فرنگی،بادام زمینی،انگورهای 
انگور  به  بنفــش)معروف  رنگدانه  دارای 
کرکی)مانند  های  ســـــبزی  شاهی(و 
گزنه و برخی گونه های پونه(هم محتاط 
باشند. ضمن اینکه باید تا فروکش کردن 
حد  تا  افشانی  گرده  از  ناشی  حساسیت 
بادمجان،مخصوصا  مصرف  دور  ممکن 
بادمجان های پردانه که سوالنین بیشتری 

دارند،خط بکشند. 
پيشگيری از تداخل حساسيت زاها

یکی از عواملی که باعث ایجاد یا تشدید 
حساسیت در فصل بهار می شود،تداخل 
چند ماده حساسیت زا به طور هم زمان 
در این فصل است. به عبارت ساده تر،اگر 
و  روزها  در  خانه  از  خروج  به  مجبور 
ساعت های گرده افشانی هستیم،باید 
بعد از برگشتن به خانه،مواد غذایی ای 
که حساسیت زا نیستند،استفاده کنیم،نه 
اینکه بعد از رسیدن به منزل مواد غذایی 

حساسیت زا مانند کیوی یا گوجه فرنگی 
بخوریم. 

راه حل کمبود ميوه ها در بهار
برخی از افراد از کم بودن تنوع میوه ها در 
فصل بهار شکایت می کنند و بر این باورند 
که این موضـــــوع باعث کاهش دریافت ریز 
مغذی ها می شود. هر چند میوه ها دارای 
طعم ها و رنگ های مختلفی هســـتند و 
می تــــوانند ذائقه های متفاوت را تأمین 
کـــنند،اما انواع ویتامین ها و مواد معدنی 
تقریبا در تمام میـــــوه ها وجود دارند و 
از  خاصی  انواع  خاص،دارای  هایی  میوه 
ویتامین ها نیستند و کمیابی یا گرانی یک 
میوه به هیچ عنوان دلیلی بر غنی تر بودن آن 
از نظر وجود ریز مغذی های مختلف نیسـت. 
بــنابراین، می توانــید درفصل بهار و تا 
پیش از ورود میوه های جدید به بازار،از میوه 
های چهار فصلی مانند سیب،کیوی،موز و. 
. . استفاده کنید و سبزی ها و صیفی ها را 
هم به اندازه کافی در برنامه غذایی روزانه 
خود بگنجانید تا مشکلی از نظر دریافت ریز 
مغذی ها در این فصل برایتان پیش نیاید.  

منبع :  مجله سالمت شماره 516
به کوشش :  فرهود صدر السادات

ي  درباره  کتــاب  این  داســـــــــتان 
پسربچـــــــه اي کوچک و سرگرم کننده 
است که در برزیل و در خانواده اي  فقیر 
و پرجمعیت  زندگي مي کند.  رؤیاپیشه 
و خیال پرداز است و بسیار  بازیگوش.  او 
بدترین بازي ها را )که خودش خلق کرده( 
سر  برادران  وخواهرانش  و مردم محله 
در مي آورد.  او بارها در سراسر داستان 
به شدت  تنبیه مي شود و خواننده را در 

اندوه کودکانه اش سهیم مي کند.  
داستان  کتاب، احساسي توأم از غم و شادي 
به خوانــــنده مي دهد.  »واسکنسلوس« 
زه  زه  به  موسوم  خردسالش  قهرمان  با 
)مخفف ژوزه( بر تمام خوانندگانش تاثیر 
گذاشت.  بي سبب نیست که درباره ي 
زیباترین  از  یکي  اند)  گفته  کتاب   این 
آثاري است( که درباره کودکي و دنیاي آن 

نوشته شده است. 
این رمان موفق در ســال 1968 به چاپ 
به  واسکونسلوس  زمان مرگ  تا  و  رسید 
سي ودو  بود.   رسیده  چهل وهفت  چاپ 
ترجمه از این کتاب در نوزده کشور جهان 
منتشر شده است.  این کتاب الهام بخش 
آثار سینمایي، تلویزیوني و تئاتر بوده است.  
واسکونسلوس ذاتًا داستان گو بود.  حافظه 
قدرتمند و تخیل گسترده در نهایت او را 
به سوي نویسندگي سوق داد.  نخستین 
رمان واسکونسلوس، موز وحشي  در سال 

1942 منتشر شد اما موفقیت بزرگ او در 
عرصه ادبیات با انتشار روزینیا، قایق من در 

1962 آشکار شد. 
واسکونسلوس سبک خاصي در نویسندگي 
را  داستان  وقوع  زمینه  ابتدا  او  داشت 
انتخاب مي کرد و تمامي جزئیات آن را با 
بررسي هاي عمیق کشف مي کرد.  سپس 
تمامي وقایع داستان و حتي گفتگوها را 
تخیل مي کرد و دست آخر هنگامي نوشتن 
را آغاز مي کرد که داستان به تمامي در 
خیالش شکل گرفته باشد:  ». . .  فقط 
زماني نوشتن را آغاز مي کنم که احساس 
کنم رمان از تمام منفذهاي بدنم به خارج 
مي تراود.  پس از آن بي وقفه مي نویسم«.  
به این ترتیب بود که رمان درخت زیباي 
من شناخته شده ترین اثر واسکونسلوس 
تنها طي دوازده روز نوشته شد.  هر چند 
  .  .  .« که  مي کند  اعتراف  نویسنده  که 
اندرون من  اثر براي بیست سال در  این 

بوده است«. 
زیباي  درخت  داستان  قهرمان  زندگي   
واسکونسلوس  از  مي کند.   دنبال  را  من 
به چاپ رسیده است.  کلر  آثار متعددي 
بودوین، منتقد فرانسوي معتقد است وجه 
او وجود شاعرانگي خاصي  آثار  مشخص 
است که از کیمیاي بین واقعیت و خیال 

ناشي مي شود.   
به قلم:  مهدي وفایي

درخت زيبای من

نويسنده : 
 )ژوزه مائورو ده واسکونسلوس(   
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21فروردیـن مـاه مصـادف بـا روز والدت حضـرت فاطمـه زهـرا)ع(
دختـر گرامـی پیامبـر)ص(روز زن نامیده شـده اسـت. 

بـه حرمتـت ای مهربـان تریـن مخلوق هسـتی خاضعانـه در برابرت 
زانـو مـی زنم. 

مـادرم:  ای کـه مهـرت بـی دریـغ و وسـعت نظـرت بعیـد، سراسـر 
فـداکاری.  و  ایثار،گذشت،مهربانی،شـفقت  وجـودت 

مـــــن فـدای دسـتان چروکیــــده ات،فدای چشـمان کم ســـو 
شـده ات ،جوانـی ام بـه فدای زیبایی به برف نشسـته رخسـارت ،به 
مـن حیـــــــات دادی کنارم راه رفتی تا راه بیفتـم.  زمین خوردم 
بلنـدم کـردی بـا دردم درد کشـیدی با گریه ام گریسـتی پـا به پای 

مـن درس خواندی.  
عطرچـای صبحانـه و بـوی نان تـازه ات را هنـوز به یـاد دارم. با من 

بـودی وکنـارم . قامتـت خمید مادرم تا قامتم راسـت شـد. 
ای زن فـداکار ایرانـی، ای بانـوی نجیـب سـرزمین من، ای اسـطوره 

وفا، نجابـت،ای مایـه آرامش. 
تـو بـه واسـطه مهربانیـت مقدسـی نـه زیبایـي ات. چه خوشـبخت 
هسـتند مـردان ایـن سـرزمین. . .  اگـر تـا ابد بـه احترامت بایسـتم 
شـأن و منزلتـت را ادا نکـرده ام بـه احترامـت باید جان داده باشـم. 
دسـتانم رابـه بهانـه شـکر بـه سـوی آسـمان مـی بـرم تـا از هدیـه 

خـاص خـدا موهبـت الهـی دختـرم تشـکر کنـم. 

تو محرم رازهای نگفته،سنگ صبور غم  هاي نهفته در دل منی. 
من فدای موهای بافته ات،خنده های زیبایت

تو ستودنی ترین مخلوق آفرینشی. دختر زیبای شاه پریان. . . 

به مناسـبت تجلیل از مقام مادر و روز زن در گروه صنعتي پارت السـتیک 
بـه دســــتور آقـاي یـزدان بخـش مقدمـات تهیـه هدیـه اي براي 
خانـم هـا چیـده شـد.  بعـد از جمـع آوري آمـار پرسـنل خانـم که 
حـدود 500 نفـر بودند و بـرآورد هزینـه مالي قرار شـد تایید نهایي 
را از ایشـان بگیـرم .  به دفتر ایشـان رفتم، پـس از تامل کوتاهي که 
روي رقـم هزینـه و تعداد پرسـنل کردند گوشـي تلفن را برداشـته و 

صحبـت هایـي بـا آن طرف خـط رد و بدل شـد.  
بـا خـودم فکـر کـردم حتمـا بـا توجـه بـه مشـکالت مالـي قـرار بر 
کنسـل شـدن ایـن موضـوع هسـت ولـي بـا کمـال تعجـب دیـدم 
ایشـان دسـتور دادنـد براي کل پرسـنل حتـي آقایـان و پیمانکاران  
هـم ایـن هدیـه خریداري شـود.  بـا مســـئول فروشـگاه تعاوني به 
تکاپـو افتـــادیم ، کار سـاده ا ي نبـود .  خالصـه با همت دوسـتان 

هدایـا خریداري و تقسـیم شـد.  
به قلم:  آتنا طوسیان

روز زن
 در گروه 

صنعتی پارت 
الستيک
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اسـتادي سرامیک سـاز، در روز گشایش 
کالس گفـت:  » دانـش آمـوزان را بـه 
همـه  کنـم.   مـي  تقسـیم  دسـته  دو 
افـرادي را کـه در سـمت چـپ کارگاه 
قـرار دارند، تنها بر اسـاس مقـدار کاري 
کـه انجـام مـي دهنـد، رتبه بنـــــدي 
مـي کنم و افـراد سـمت راسـت کارگاه 
را بـر اسـاس کیفیـت.  روش من سـاده 
اسـت.  در پایـان کالس، تـرازوي خـود 
را خواهـم آورد تـا وزن کارکـرده گـروه 
کمیـت را انـدازه گیـري کنـم.  بـه 22 
کیلوسـرامیک، امتیـاز A مـي دهم و به 
18 کیلـو، امتیـاز B و همیـن طـور تـا 
آخـر.  امـا گروهي که بر اسـاس کیفیت 

رتبـه بنـدي مي کنـم، فقط به سـاخت 
یـک ظرف سـفالي نیاز دارنـد.  به ظرف 
A هـم  نمـره  تـا  نقـص  بـي  و  کامـل 

خواهـم داد. «
زمـان رتبه بنـدي فرا رسـید و حقیقتي 
شـگرف آشـکار شـد.  ظروف بـا بهترین 
کیفیـت را اعضـاي گـروه کمیـت تولید 
کـرده بودنـد.  به نظر مي رسـد هنگامي 
گردانـدن  سـرگرم  کمیـت  گـروه  کـه 
چرخ سـفال گـري بودند و از اشـتباهات 
خـود درس مـي گرفتند، گـروه کیفیت 
مشـغول نظریه پـردازي دربـاره کیفیت 
بودنـدو در پایـان، جـز تـوده اي سـفال 
خشـک شـده و تئوري هـاي خودبزرگ 

کـردن  ارائـه  بـراي  چیـزي  بینانـه، 
نداشتند.  

مهـم نیسـت اگـر اهـداف شـما باهنـر، 
تجـارت،وزارت، ورزش و روابط اجتماعي 
ارتباطي نداشـته باشد.  تنهـــا راهي که 
مي توانید سـرآمد شـوید، این اسـت که 
زودتـر اقـدام کنیـدو شکسـت بخوریـد.  
شکسـت بخوریـد و بـاز هـم شکسـت 

بگیرید.  بخوریـد ودرس 
منبع:  کتــــــــاب از ترسیدن،نترسید/ 

لعلي مسعود 
 به کوشش:  آتنا طوسیان
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با 11 اردیبهشت  برابر  نخستین روز ماه مه 
روز بین المللی کار نام دارد. 

بین المللی  کنگره  میالدی   1889 سال  در 
نماینده  پیشنهاد  به  پاریس،  در  کارگران 
کارگران آمریکا، روز اول ماه مه را به عنوان 
در  آن  درپی  و  برگزیدند  کارگر  جهانی  روز 
بسیاری از کشورهای دنیا، کارگران این روز 

را گرامی می دارند. 
شیکاگو  پلیس  میالدی،   1886 سال  در 
که  کارگران،  گسترده  تظاهرات  به  حمله  با 
تشکیل  حق  و  روز  در  کار  ساعت   8 برای 

اتحادیه های کارگری برپاشده بود، آنان را به 
خاک و خون کشیدند.  چند روز بعد از این 
واقعه دادگاه چند تن از رهبران کارگران را 

محاکمه و به مرگ محکوم کرد. 
یازدهم اردیبهشت ماه در هر سال تعلق به 
قشری دارد که زیربنائی ترین مفهوم زندگی 
درونی  جوهره  با  و  می کنند  خلق  را  انسان 
تداوم  خود  بالفعل  و  بالقوه  استعدادهای  و 
و  پویا  جامعه ای  داشتن  به سوی  را  زندگی 
سالم که الزمه یک زندگی معقول و ایده آل 

است برای انسان و انسانیت رقم می زنند. 

بی تردید رمز پیشرفت و توسعه پایدار یک 
و  استعدادها  تجلی  در  تمدن  یک  و  کشور 
سرمایه انسانی ساعی و کارآمد، قوت و قدرت 
جسم، شور و نشاط و امید، اندیشه خالق و 
نبوغ سرشار است و کارگر به عنوان نیروی 
محرکه چرخه اقتصاد نقش برجسته و ویژه  ای 

در این عرصه دارد. 
مسئولیت سنگین تحقق آرمان های کشور در 
عرصه های پیشرفت، تولید و نوآوری بر دوش 
کارگران پرتالش و سرافرازی است که خدمت 
برای ساختن  و  نموده  با خالقیت  را عجین 

يازدهم ارديبهشت روز مقاومت و پايداری
International Labour Day
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ایرانی آباد و شکوه مند، از هیچ تالشی دریغ 
نمی ورزند. 

روز جهانی کار و کارگر فرصت مغتنمی برای 
تکریم و نکوداشت مقام رفیع کار و مجاهدت 
و  صادقانه  خدمات  از  شایسته  قدردانی  و 
بی دریغ کارگران شریف، مؤمن و صبور ایران 

اسالمی است. 
به همین مناسبت، فرا رسیدن روز کارگر را 
ایران اسالمی  به جامعه کارگری زحمتکش 
خود  روزی  شبانه  تالش  و  خالقیت  با  که 
زمینه توسعه و آبادانی همه جانبه کشور را 
فراهم می نمایند تبریک عرض می کنیم و با 
آرزوی توفیق و سربلندی همه این عزیزان، 
راه  در  فراوان  همت  و  تالش  با  امیدواریم 

پیشرفت و سعادت ایران عزیز کوشا باشیم. 
و  تصویر سازندگی  ترین  عالی  کار،  فرهنگ 
تحول است که حضرت محمد )ص( پیامبر 
مهر گستر اسالم در روند زندگی انسان ها، 
بر دستان توانمند کارگر بوسه زده و با این 
این  به  به احسن وجه، منزلتی عظیم  عمل 

قشر بخشیده است. 
پاس  به  کارگر  و  کار  جهانی  روز  نکوداشت 
خدمات صادقانه و بی دریغ کارگران شریف، 
مؤمن و صبور ایران اسالمی، فرصتی مغتنم 
پیامبر  آن  از  تأسی  به  تا  است  نظیر  بی  و 

رحمت، زحمات بی بدیل آنان را ارج نهیم. 
بوم در عرصه های  این مرز و  امروز جوانان 
و  افتخارات عظیم  و سازندگی،  کار  مختلف 
شک  بی  که  اند  کرده  خلق  را  ارزشمندی 
بخش وسیعی از آن، مرهون کوشش و تالش، 
مقاومــــــت و پایداری، قناعت و هوشمندی 
کارگران متعهدی است که با تالش بی وقفه و 
شبانه روزی، مسیر تعالی هر چه بیشتر میهن 

عزیز اسالمی را هموار می نمایند. 
این روز را به تمام کارگران خدوم و زحمت کش 
به ویژه گروه صنعتی پارت الستيک تبریک 
گفته و موفقیت و سالمتی همه این عزیزان را 
از درگاه خداوند متـــعال مسئلت می نمایم. 
کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند 
باعث  آنها  بازوی  و  دست  چرخش  زیرا 
چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد 
رگه های حیات در مجاری هستی است. روز 

جهانی کار و کارگر گرامی باد. 
به قلم:  آتنا طوسیان

گفت     با پدر   يک جمله بساز  گفتم من  با پدر جمله نمی سازم
 من با پدر  دنيامو ميسازم . 

فرزند زعزيم :  
روز والدت بلند آوازه گيتی، مظهر مردانگی ، معناي رشادت و اسوه ايستادگی،

 علی )ع( را  روز مرد  و روز پدرمی انميم .  اين روز  رب همه غيور مردان رشيد و سرفراز اريانی هک 
رباي آبادي و آبادانی  اريان ما ن تالش می کنند مبارک باد. 

هب احترام پدران ، همسران و رباردان شما:  
لطيف رتين ياس اهي سپيد را رد ميان حرريي  هفت رنگ از اربيشم می پيچم و آن دسته گل 

را هب غنچه اهيی از گل سرخ وزين کرده و تقديمتان می کنم. 
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دلیل  یک  و  است  ارتباطی  موجودی  انسان 
بدو  او در  نارس  بودنش، وجود  ارتباطی  مهم 
تولد است، درحقیقت چنین انسانی نمی تواند 
به اندازه کافی در رحم مادر باقی بماند چون 
رحم تحمل نگه داشتن جنین را بیش از نه ماه 
ندارد.  بنابراین بقای موجود زنده در بدو تولد 
کامال وابسته به رابطه است، یعنی ارتباط با مادر.  
بنابراین ارتباط اولیه ما که در آن باید بقا حاصل 
کنیم، اولین و مهم ترین نوع دیده شدن است 
که درونمان شکل می گیرد . » نیاز به دیده 
شدن« یعنی من به عنوان یک فرد دوست دارم 
در رابطه ام از سوی دیگران دیده و شناخته 
شوم.  نیـــاز به دیده شدن از نظر زیستی، ریشه 
در وجود نوع انسان، ارتباط با مادر، دیده شدن 
نوزاد در این ارتباط و نهایتا بقای او دارد.  در 
مورد ارتباط باید بدانیم 8 درصد یک ارتباط، 
کالمی بوده و 57 درصد آن ارتباطی غیر کالمی 
وابسته به زبان بدن و میمیک صورت و نیز 35 
درصد لحن صداست.  نیاز به دیده شــــدن را 

از دیدگاه های مختلف می توان بررسی کرد؛ 
دیدگاه مزلو:  سلسله مراتب نیازهای انسانی 
که توسط دکتر آبراهام مزلو چیدمان شده، در 
هرمی به نام هرم مزلو)Maslow( ثبت شده 
است.  درهرم مزلو نیاز اساسی انسان، نیاز به 
تعلق و عشق است.  پله های این هرم باید یک 
به یک طی شوند تا بتوانیم مراتب رشد را طی 
کنیم.  به پله های باالتر برویم به تحقق خود 

یا همان»خودشکوفایی« دست پیدا کنیم و این 
روندی است که تا زمان مرگ ادامــــــــــه 
می یابد.  اگر ما پله اول را طی کرده باشیم، 
از نظر ذهنی و فردی می توانیم به پله های 
باالتر صعود کنیم.  اولین پله نیازهای زیستی 
و  خوابیدن«،   « »خوردن«،  فیزیولوژیکی،  و 
نیز »تنفس« است؛ پله دوم، »نیاز به امنیت«، 
پله سوم، »نیاز به عشق و تعلق«، پله چهارم، 
» نیاز به عزت نفس« و در نهایت پله پنجم، 
»آگاهی«، » زیبایی شناختی« و »تحقق خود« 
است.  می بینیم که پله سوم، پله ای است که 
نیاز به دیده شدن در آن وجود دارد.  مادامی که 
ما دیده نشویم، نمی توانیم ارتباط داشته باشیم 
و عشق را تجربه کنیم.  اگر این نیاز برآورده 
نشود، ما در سطوح پایین پله های هرم مزلو 
باقی می مـــانیم و نمی توانیم به سطوح باالتر 
آن حرکت کرده و رشد کنیم؛ پس تعلق در 
گروی دیده شدن شـکل می گیرد و بعد از آن 
ما می توانیم تبدیل به همان فردی شویم که 
می خواهیم.  در طی این تبدیل شدن و تغییر، 
خودشناسی و در عمل رشد، معنا پیدا می کند.  
تحليل رفتار متقابل: نیاز به دیده شدن به 3 
عطش یا گرسنگی روانی اساسی که وجود انسان 
را شکل می دهد، اشاره می کند.  دکتر»اریک 
برن« در نوشته هایش 3 عطش اساسی را برای 
انسان در نظر می گیرد که سرمنشا تمام رفتارها 
و انگیزش های اوست؛ اول، عطش به محرک، 

زیستی  و  بوده که مغزی  انسان  نیازی درون 
است و باید در تماس ذهنی، جسمی و عاطفی 
با محیط قرار بگیرد و از نظر ذهنی، جسمی 
و عاطفی تحریک شود و بعد، نیاز به شناخته 
شدن است که یک فرد نیاز دارد تا وجودش 
متمایز از دیگران شناخته شود.  مرحله بعدی 
نیاز به ساخت دادن به زمان است؛ یعنی ما نیاز 
را ساخت  تا مرگ  داریم فاصله میان زندگی 
بدهیم و اینجاست که در تحلیل رفتار متقابل 
مفهوم نوازش و دیده شدن مطـرح می شود.  
در واقع نوازش واحدی از شناخته شدن است.  
بنابراین اگرمن توسط کسی شناخته شوم، در 
نوازشی دریافت می کنم، پس  او  از  حقیقت 
شناخته شدن کامال همسان با دیده شدن و 
دیده شدن مساوی با نوازش گرفتن و نوازش 
گرفتن نیز برابر با ارضای 3 عطش اساسی یعنی 
عطش به محرک، عطش به شناخته شدن و 
عطش به ساخت دادن به زمان است؛ پس دیده 
شدن چیزی است که در اصل نیازهای اساسی 
ما را برآورده می کند و برآورده شدن این نیازها 
به بقای ما ختم می شود.  ما وقتی نوزاد هستیم 
و هنوز وارد مرحله کالمی رشد نشدیم، بیشتر 
فیزیکی  کنیم،  می  دریافت  که  هایی  نوازش 
هستند که این نوع نوازش ها به بقای ما ختم 
می شوند؛ پس دیده شدن ما در زمان نوزادی 
شدن   دیده  و  نوازش  کردن،  صحبت  از  قبل 
جسمی- فیزیکی است؛ یعنی در آغوش گرفتن، 

نياز به ديده شدن چيست و از کجا نشات می گيرد؟
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فراموش نکنيم که بقای نوزاد، 
چون  است؛  محيط  به  وابسته 
وشکننده  ظریف  موجودی  او 
است.  در واقع مهم ترین عامل 

محيط مادر است. 

نياز به ديده شدن چيست . . . 

بوسیدن و در حالت منفی طرد وکنار گذاشته 
شدن، ترس، ناراحتی و نهایتًا آغوشی سرد.  بعد 
ما وارد مرحله بزرگسالی می شویم که نوازش 
های فیزیکی این دوران در مرحله کالمی تبدیل 
به نوازش های شناختی می شوند؛ یعنی ما از 
زبان دیگران می شنویم که چه انسانی هستیم، 
آیا نوازشی مثبت و دلخواه دریافت می کنیم یا 
نوازشی منفی، طرد کننده و دردناک؟پس نیاز 
به دیده شدن هم پایه نوازش شدن اســـت 
یابد.   ادامه  ما  برای  عمر  پایان  تا  تواند  می  و 
فراموش نکنیم که نوازش همچون غذای روزانه، 

از نیازهای دائمی انسان به شمار می رود.  
روان کاوی:  فراموش نکنیم که بقای نوزاد، 
وابسته به محیط است؛ چون او موجودی ظریف 
وشکننده است.  در واقع مهم ترین عامل محیط 

مادر است. 
همین طور که ما بزرگ می شویم، اینکه نگاه 
مادر را چطور ترجمه می کنیم و چه بازتابی از او 
می گیریم، کامال با اینکه در آینده چه موجودی 
خواهیم شد، مرتبط خواهد بود؛ بنابراین نیاز به 
دیده شدن، به خود تعریفی، عزت نفس و اعتماد 

به نفس تبدیل می شود. 

 

چنین  فرانسوی،  کاو  روان  لکان«،  »ژاکوب 
توضیح می دهد که بین 6 تا 18 ماهگی نوزاد 
وارد مرحله ای به نام مرحله آینـــــــــه ای 
می شود.  اولین باری که او تصویر خود را در 
آینه می بیند، کم کم متوجه می شود کسی 
واکنش  پس  اوست؛  خود  است،  آینه  در  که 
نشان می دهد و شیفته خودی می شــود که 
در آینه می بیند؛ بنابراین بودن و دیده شدن 
ولی  تامین می شود؛  آینه  در  او  توسط خود 
اینجا منظور از آینه فقط آینه واقعی نیست، 
بلکه خود مادر و جانشین روانی اوست.  پس 
از اینکه کودک زبان را یاد گرفت و وارد مرحله 
پس کالمی و کار با لغات شد، خودش همچون 
آینه ای عمـــــل می کند که با گفتار خود، 
بودن نوزاد را تعریف می کند و از طریق این 
بودن و چگونه بودن، تصویر ذهنی، عزت نفس و 
ریشه های ذهنی او حفظ خواهند شد.  در واقع 
می توان گفت نیاز به دیده شدن همان وسیله 
ای است که در این نوع روان کاوی به بقـــای 
ما ختـــــــــــــــم می شود.  اگر مادر، آینه 
ای شفاف باشد، نوزاد خود را در چشــــمان او 
و بازتــــــــابی که از او می بیند امن، دوست 
داشتنی و پذیرفتـنی می بیند و امید به زندگی 
پیدا می کند.  اگر مادر، آینه ای غیر شفاف باشد، 
تصور نوزاد از خود در آینه مادر که همان کل 
دنیا است، تصوری دردناک، دوست نداشتنی، 
نا امن و طرد شدنی خواهد بود و همین نوع 
دیده شدن در چشمان مادر که سرمنشا تصویر 
ذهنی او از خودش تا انتهای عمر است، تداوم 
خواهد یافت.  مادری که آینه شفاف باشد، به 
نیازهای نوزاد بالفاصله جواب می دهد، خودش 
اضطراب باالیی ندارد، کم تنش است، فرزندش 
را دوست دارد، امید به زندگی دارد، افسردگی و 
دیگر بیماری های روحی ندارد، آغوش گرمی 

دارد و این آغوش گرم، به عنوان آینه ای شفاف 
توصیف می شود که مانند آینه ای که پرتو نور را 
بالفاصله بازتاب می دهد، او هم به نیازهای نوزاد 
بالدرنگ پاسخ می دهد.  از منظر رفتاردرمانی، 
دیده شدن الگویی جهت بقا و شرطی شدگی 
است.  از منظر شرطی شدگی کارکردی، وقتی 
ما رفتاری انجام می دهیم و پاسخی دریافت 
می کنیم که برای ما پاداش دارد، ما تمایل به 
تکرار آن رفتار داریم؛ بنابراین دیده شدن توسط 
محیط برای ما ممکن است پاداش زا باشد و 
ما ایــــن میل را درون خود بیشتر کنیم و یا 
آسیب زا باشد و ما آن را درون خود کمتر کنیم.  
این امر، کامال می تواند ریشه در زمان کودکی 
داشته باشد.  اگر یک کودک یا حتی بزرگسال 
کاری می کند که دیده شود و کالم، حرف، 
عملکرد و یا پاسخ مثبتی از محیط بگیرد که آن 
پاسخ برایش پاداش زا باشد، میل به دیده شدن 
درون او افزایش می یابد و اگر به جای پاداش، 
تنبیه وجود داشته باشد، این میل، کاهش پیدا 

می کند.  
نياز به دیده شدن تا حد طبيعی و تا چه 

حد غير طبيعی است؟
در واقع نیاز به دیده شدن اگر از حدی فراتر رود 
که باعث شود ما برای دیده شدن هویت خود را 
از دست بدهیم، منبع کنترلمان بیرونی شود یا 
عالقه مندانه بخواهیم که دیگران مدام ما را تایید 
کنند، به سمت بیشتر دیده شدن خواهیم رفت 
که این مسئله می تواند در اختالالتی مانند خود 
شیفتگی، مهرطلبی و تایید طلبی خود را نشان 
دهد و اگر نیاز به دیده شدن کم شود، ما را به 
انزوا، افسردگی، عزلت گزینی و نهایتا خودکشی 
و نابودی می کشاند؛ البته فراموش نکنیم که 
از خودکشی ها به خاطر  اوقات برخی  گاهی 
نیاز شدید به دیده شدن است؛ مانند خودکشی 
های نمایشی و یا فردی که خود را می کشد به 
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این امید که در دیگران احساس گناه به وجود 
آورد و پس از مرگش مدام دیده شود.  اما آن 
نوع خودکشی که فرد می خواهد نابود شود و 
دیگر هیچ، می تواند نقطه مقابل خودشیفتگی 
باشد که البته در هر دو آثار حـــقارت دیده می 
شود؛ بنابراین اینکه  نیاز به دیده شدن تا چه 
حد طبیعی و تا چه حد غیر طبیعی است، باید 
گفت تا زمانی طبیعی خواهد بود که از نظر راتر، 
منبع کنترل ما درونی شود و ما برای دیده شدن 
مجبور نباشیم از وجود، شخصیت، هویت و عزت 
نفسمان مایه بگذاریم؛ مثال فرد تایید طلب برای 
دیده شدن حاضر است هرکاری بکـــــند تا 
تایید دیگران را بگیرد و به چشم آن ها بیاید.  به 
قول موالنا » از برای آنکه گویندت زهی/ بسته 
ای برگردن جانت زهی« در واقع فرد، دیگران 
را مسئول احساس خوب یا بد خود می داند و 
برای اینکه که حس خوبی داشته باشد، اجازه 
او را کنترل کنند.  در فرد  می دهد دیگران 
منزوی و عزلت طلب می بینیم که او آن قدر 
نا امید است و آن قدر محیط را طرد کننــــده 
می بیند که ترجیح می دهد هرگز دیده نشود 
و در کنج عزلت افسرده شود، بپوسد و بمیرد.  
در این حالت هم می بینیم چون حال خوب 
فرد وابسته به محیط بیرون بوده و اکنون نا امید 

شده، به انزوا روی آورده است.   
به دیده شدن  نياز  برآوردن  راه طبيعی 

چيست؟
صمیمیت و خودمختاری، راه طبیعی برآوردن 
این نیاز است.  وقتی ما درتحلیل رفتار متقابل 
از صمیمیت صحبت می کنیم، به رابطه بدون 
بازی و اخاذی و بیان اصیل احساسات، نیازها و 
خواسته های خود بدون هیچ گونه سانسوری 
با  اول  درجه  در  فرد  این  کنیم.   می  اشاره 
خودش صمیمی است، کمتر به خودش دروغ 
در  او  خودآگاهی  گوید،  می  ناخــــــودآگاه 
وجهی قرار گرفته است که نخواهد برای فرار از 
واقعیت، وجود خـود و اضطـــراب های درونی 
اش از مـــکانیسم های دفاعی استــفاده کند.  
مکانیسم هایش آن قدر کم است که با واقعیت 
روبه رو می شود و از سوی دیگر با دیگران واقعی 
است و نیازها، احساسات و تمایالتش را بدون 
کند.   می  بیان  رفاقت  بیشترین  با  و  سانسور 
خودمختاری که خود سه مولفه خودجوشی، 
صمیمیت و آگاهی را دارد ما را به سمتـــی 
می برد که طبیعی دیده شویم.  فرد خودجوش، 
اینکه  بدون  را  خود  و  کند  نمی  بازی  نقش 
بخواهد مکانیکی و با توجه به شرایط رفتاری 
غیر واقعی نشان دهد ابــراز نمی کند؛ بنابراین 
بسیار عمیق و اصیل خود را بیـان می کند، 
است،  آگاه  چون  و  دارد  آگاهی  و  صمیمیت 
اجازه می دهد که هم خود و هم دیگران از راه 
سالم دیده شوند. صمیمیت راه سالم دیده شدن 

است با این پیش فرض که قرار نیست برای 
اینکه دیده شویم، به هر کاری دست بزنیم.  از 
سوی دیگر وقتی به نظریه مزلو نگاه می کنیم، 
می بینیم فرد سالمی که پله های هرم مزلو را 
طی می کند، از پله سوم، یعنی نیاز به دیده 
شدن هم عبور می کند و تا انتـــها می رود 
که آنجا تازه شروع خوشکوفایی است و مدام 
خود را بسط می دهد.  ما هرچه بیشتر بسط 
پیدا می کنیم، بیشتر دیــــــده می شویم.  
فردی که کاری نمی کند، فعالیتی ندارد و در 
تحصیل، اجتماع، شغل و . . .  ناکام است، فردی 
متمرکز برخود با کمترین میزان بسط یافتگی 
است؛ بنابراین میزان دیده شدن او هم کمتر 
است.  ولی فردی که خود را متحول می کند 
تا خودشکوفایی و تحقق جنبه جسمی، ذهنی 
و فکری، هیجانی و عاطفی، تحصیلی، شغلی، 
اجتماعی و ارتباطی داشته باشد، وجودش در 
بسیاری از عملکردهایش بسط پیدا می کند و 
اگر ما نوازش را واحدی از شناخته شدن بدانیم، 

او از جهات مختلف دیده می شود. 
نياز به دیده شدن در چه گروه های سنی 

و چه تيپ های شخصيتی بيشتر است؟
اگر به تحلیل رفتار متقابل نگاه کنیم، نوازش 
واحدی از شناخته شدن است که در تمام عمر 
به آن نیاز داریم؛ پس نمی توانیم بگوییم نیاز به 
دیده شدن در سنی خاص از بین می رود.  ولی 
هرچه از نوزادی به کودکی و بعد به جوانی و 
بزرگسالی حرکت می کنیم، به پختگی بیشتری 
می رسیم.  به این منوال که منبع نوازش کودک 
والدینش هستند و دیده شدن توسط آن ها 
موارد،  است پس شاید دربعضی  برایش مهم 
مثل اینکه چطور نقاشی بکشد، فکر یا بازی کند، 
نیاز بیشتری به تایید آن ها پیدا می کند، ولی 
همین طور که بزرگ تر می شویم، با توجه به 
اینکه نیاز به دیده شدن هرگز حذف نمی شود 
با منبع کنترل درونی و از نوع رشد یافته، شکل 
متفاوتی پیدا می کند اما نباید فراموش کنیم که 
در بحران های سنی ممکن است نیاز به دیده 
شدن ما اندکی افزایش پیدا کند تا دوباره به 
تعادل برسیم؛ مثال بحران نوجوانی، بلوغ، میان 
سالی یا کهولت ما را به سمتی می برند که نیاز 
به دیده شدن در ما بیشتر شود.  مثل نوجوانی 
که بحران هویت را طی می کند و راجع به خود، 
عملکرد و هویتش دچار شک می شود و تالش 
می کند تا خود را بازتعریف کند و در این میان 
نیز شاید نیاز داشته باشد بیشتر دیده شود یا 
در بحران میان سالی ما زندگی را تا به اینجا 
مورد بازنگری قرار می دهیم، خود را بازتعریف 
می کنیم تا دیده شویم و در این دیده شدن 

احساس امنیت کنیم.  
چه تيپ های شخصيتی نياز بيشتری به 

دیده شدن دارند؟

اینجا باید در مورد چند اختالل مهم شخصیت 
صحبت کنیم؛ افراد عادی نیاز به دیده شدنی 
طبیعی و کنترل درونی دارند و بدون اینکه به 
دیگران صدمه بزنند، در راه تحقق خود قدم 
برمی دارند؛ اما در اختالل های شخصیتی که 
به دیده  نیاز  ناهنجاری هستند، گاهی  نوعی 
شدن بیشتر و گاهی کمتر است.  برای مثال در 
اختالل شخصیت نمایشی)Histrionic(نیاز به 
دیده شدن درفرد آن قدر زیاد و مریض گونه 
است که حتی برای اینکه دیده شود، ظاهرش 
دراختالل  دهد.   تغییر  عجیب  طرزی  به  را 
فرد   )Narcissism( شیفته  خود  شخصیت 
باید از جانب دیگران تحسین شود.  در اختالل 
به  نیاز  فرد   )Borderline(مرزی شخصیت 
دیده شدن دارد، اما با کوچک ترین تهدید رابطه 
را رها کرده و فرد دیگری را جایگزین می کند 
که توسط او دیده شود و رفتار ناپایدار، هیجان 
زده و غیرقابل پیش بینی اش او را به سمتی ببرد 
که منابع دیده شدن را برایش زیادتر کند.  در 
 )Antisocil(اختالل شخصیت ضد اجتماعی
فرد برای اینکه دیده شود، حاضر است دست 
فردی  نزد  البته  بزند؛  خشونت  و  خالف  به 
خشونت  ابراز  جهت  هیجانی  برایش  که 
مثل  اختالالت  از  برخی  در  کند.   ایجاد می 
از  فرد   ،)Avoidant(اجتنابی شخصـــیت 
اختالل  در  یا  کند  می  اجتناب  شدن  دیده 
پارانوئید)Paranoid( فرد به واسطه تفکرات 
و هیجانات عجیبش از اجتماع کنار گذاشـته 
می شود و می ترسد دیگران اورا کامال بشناسند 
تا مبادا مورد سوء قصد واقع شود.  در اختالل 
با  فرد   )Dependent(وابسته شخصــیت 
دیده شدن و وابستگی مریض گونه به دیگران 
دراختالل  کند،  ارضا  را  نیاز  این  خواهد  می 
 compulsive(اجباری وسواسی-  شخصیت 
Obsessive–( برای دیده شدن، دل مشغولی 
های خاصی دارد و می خواهد بیش از حد دیده 

شود. 
آیا کمبود این نياز نشانه افسردگی است؟

نشانه  بلکه  است،  افسردگی  نشانه  تنها  نه 
اضطراب، اختالالت شخصیتی که ترس از رابطه 
را ایجاد می کند، تفکرات نامانوس و ناامیدی 

نیز هست. 
منبع و ماخذ:  مجله موفقیت شماره 300

به کوشش بهداد محمدی
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آموزش  الستیک  پارت  کارخانجات  گروه  در 
همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است 
و تجارب ارزنده آموزشی، دسترسی به دانش 
کیفی،  و  تولیدی  های  زمینه  در  دنیا  روز 
برخورداری از تجهیزات و ماشین آالت مدرن 
تولیدی و آزمایشگاهی، بستر مناسبی را برای 
تربیت نیروهای متخصص فراهم نموده است.  
در همین راستا مرکز آموزش علمی – کاربردی 
پارت الستیک با هدف تربیت نیروی انسانی 
ماهر و متخصص در بخش های مختلف کشور، 
مقاطع  در  جامعه،  شغلی  نیازهای  اساس  بر 
و  رشته(  کارشناسی)10  ارشد،  کارشناسی 

کاردانی)8 رشته ( دانشجو می پذیرد . 
مجوز  شد  موفق   1391 سال  در  مرکز  این 
تولید  ارشد  فناوری  مهندسی  دوره  برگزاری 
قطعات هیبریدی، پلیمری را اخذ نماید و در 
اولین دانشجویان خود را در  مهر ماه 1391 

مقطع کارشناسی ارشد پذیرش نمود. 
هدف از ارائه این رشته ها آموزش نیروي انساني 
متخصص و فن آور که قادر باشد با تکیه بر 
متون علمی در کاربردی نمودن آنها مهارت 
کافی را داشته باشد در این رابطه تاکید خاص  
در زمینه پلیمر و قطعات پیچیده تلفیق پلیمر 
با مواد دیگر مد نظر می باشد.  آموزش و کار 
با پلیمـــر امروزه به عنوان یکي از جذا بترین 
صنایع  در  اشتغال  و  تحصیل  جهت  رشته 
متفاوت از جمله الستیک، چسب، رنگ و رزین، 
پالستیک و کامپوزیت و صنایع وابسته به آنها 
مي باشد.  این صنایع به شدت در کشور در 
حال گسترش هستند.  به این ترتیب کار انجام 
شده توسط این متخصصین پشتوانه علمی قوی 

خواهد داشت.  
آقای علیرضا توکلی از دانشجویان کارشناسی 
ارشد این مرکز در تاریخ 1394/1/25 از پروژه 

خود دفاع کرد.  در جلسه دفاع مهندس سهیل 
یزدانبخش رئیس مرکز، دکتر ظهوری راهبر 
کالن پروژه، خانم دکتر رضوی مشاور کالن 
پروژه دکتر مسعودی و دکتر رمضانیان اساتید 
راهنما، دکتر نجاتی ناظر پروژه و دکتر دشتی به 
عنوان داور در جلسه حضور داشتند، همچنین 
آقای آذرباد بعنوان نماینده تحصیالت تکمیلی، 

اداره جلسه را بر عهده داشتند.   
عنوان پروژه تخصصی ساخت قطعه ترافیکی  

crash cushion بود که آقای توکلی انجام 
قسمتی از پروژه را به عنــــــوان " ساخت 
)قطعات  از خسارت  بازدارنده  گیرهای  ضربه 
دماغه  دهی  فرایند  ها(،  بزرگراه  از  خروجی 

بازدارنده از سرعت" را به عهده داشت.  
این پروژه ساخت و انجام آزمایش در مقیاس 
واقعی  cc:  ، توسط دو ردیف استوانه موازی 
متشکل از 8 استوانه با ارتفاع 100 سانتی متر 
در قسمت انتها و 3 اســــتوانه با ارتفاع 80 
سانتی متر در قسمت دماغه آن، ساخته شده 
HMW/( اتیلن با وزن مولکولی باال از پلی 

HDPE(، که کل مجموعه روی یک منوریل 

نصب شده اند، به طوری که انرژی جنبشی را 
با استفاده از تغییر شکل جانبی مستهـــــلک 
وسیله  این  دهد.   می  توضیح  را  کند،  می 
تضعیف کننده ضربه 75 کیلومتر بر ساعت ، که 
REACT350 نام دارد، الزامات جدید تست 
تصادف که در گزارش 350 برنامه تحقیقاتی 
شرکت ملی بزرگراه ها   )NCHRP(قید شده 

را دارا می باشد. 
 ،crash cushion کارآمد  طـــراحی  برای 
شناخت حرکت وسیله نقلیه در خالل برخورد 
و خصوصیات مکانیکی ضربه گیر الزامی است.  
در این پروژه، پارامترهای ساختاری تأثیر گذار 
بر ایمنی سرنشین، مشخص و با استفاده از 
برخورد وسیله  مدل سیستم DOF-2 که 
مکانیکی  با خصوصیات  گیر  با ضربه  نقلیه 
مختلف را توصیف می کند، مورد مطالـعه قرار 
گرفته اند.  بر اساس این مطالعه، دو معادله 
برای  توانند  اند که می  ایجاد شده  طراحی 
طراحی هر گونه سیستم crash cushion با 
شرایط طراحی برخورد از روبروی یک وسیله 
نقلیه 1/3 تن با سرعت های برخورد 60 و 80 

کیلومتر بر ساعت استفاده شوند. 
ساخت این قطعه در شرکت همگر توس انجام 
مدیر  فیاضیان  مهندس  از  دارد  جا  که  شد 
محترم کارخانه و کارشناسان و همکاران فنی 
به همکاری  توجه  با  که  تشکر کرد  کارخانه 
توانستند  مهم  این  انجام  در  خود  صمیمانه 
ارتباط صنعت و دانشگاه را با توجه به میزان 
تأثیرگذاری آن در فرایند توسعه دانش محور و 

پایدار ارتقاء بخشند.  
به قلم:  گلي عشرت آبادي  /  قائم مقام رئیس 

مرکز آموزش علمي و کاربردي پارت الستیک

اولين دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز آموزش علمی 
کاربردی پارت الستيک از پروژه خود دفاع کرد
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بسیاری از ما دوست داریم پوستی شاداب،زیبا 
و شفاف داشته باشیم. اما خیلی هایمان فـکر 
به  و سالم  پوستی شاداب  داشتن  کنیم  می 
صرف هزینه های فراوان نیاز دارد،امـــــــا 
می خواهیم راه های خانگی، ساده و ارزان را 
برای پاکسازی پوست صورت به شما معرفی 

کنیم . 
روغن درخت چای

ترکیــــب روغن یا عصاره درخت چای که 
در بیشتر شامپوهای ضد شوره هم وجـــود 
دارد،می تواند تأثیر مثبتی در بهبود وضعیت 
محـتویات  شدن  پوستی،خارج  های  آکنه 
جوش های سر سیاه یا سر سفید و کاهش 
التهابات پوستی داشته باشد. برای این منظور 
می توانید یک دستمال نخی را به این روغن 
آغشته کنید، سپـــــس آن را مستقیم روی 
یکی از جوش ها یا قسمتی از صورتتان قرار 
التهاب  دچار  24ساعت  از  بعد  اگر  دهید. 
را  پوستتان  نشدید،روزی 2-3مرتبه  پوستی 
با روغن درخت چای ماساژدهید و هر بار هم 
حدود یک ساعت روغن را روی صورت خود 
نگه دارید. اگر پوستتان نسبت به روغن خالص 

به  را  داد،آن  نشان  حساسیت  چای  درخت 
نسبت برابر یا 2به 1 با آب مخلوط کنید. اگر 
روغن درخت چای در دسترس نبود،می توانید 

از روغن اسطوخودوس استفاده کنید. 
سرکه سيب

سرکه سیب دارای ترکیبات ضد قارچ و ضد 
باکتری است. معموال پزشکان برای افراد مبتال 
به آکنه های پوستی،استفاده از پن های ضد 
سیب  سرکه  کنند.  پیشنهادمی  را  باکتری 
هم می تواند به همین اندازه در از بین بردن 
باکتری های مولد آکنه در سطح پوست مؤثر 
صورت  روزانه  اینکه شستشوی  باشد. ضمن 
باز شدن سطح  با ســـــــرکه سیب باعث 
جوش های سر سفید و سر سیاه و تخلیه سریع 
تر آنها می شود. این سرکه می تواند به کاهش 
کمک  هم  پوست  سطح  اضافی  های  چربی 
کند و باعث تنظیمPH  آن شود. برای شستن 
پوست صورت با سرکه سیب باید هر یک سهم 
سرکه خالص را با 10سهم آب مخلوط کنید 
و این محلول را با پارچه ای نخی روی صورت 
ماساژ دهید. می توانید روزی 2مرتبه و هر بار 
اگر پوست  را تکرار کنید.  این کار  20دقیقه 

نشان  حساسیت  سیب  سرکه  به  صورتتان 
داد،از امتحان دوباره این روش خودداری کنید. 

ماسک دارچين و عسل
میکروبی  ضد  های  ترکیب  حاوی  دارچین 
طبیعی  بیوتیک  آنتی  یک  هم  وعسل  است 
قوی محسوب می شود. وقتی از ترکیب عسل 
و پودردارچین تازه ماسک تهیه می کنید،یعنی 
تدارک  برای خودتان  آکنه  یک معجون ضد 
این ماسک کافی است  تهیه  برای  اید.  دیده 
قاشق  یک  با  را  عسل  غذاخوری  2قاشق 
بعد  کنید.  مخلوط  دارچین  پودر  غذاخوری 
صورتتان را با آب ولرم بشویید،خشک کنید 
وماسک را 10-15دقیقه روی آن قرار دهید. 
در نهایت پوست را با آب خنک آبکشی و روزی 

2مرتبه این کار را تکرار کنید. 
آب ليمو ترش تازه

لیــــــمو ترش،حاوی یکی از بهترین آنتی 
اکسیدان ها برای پوست، یعنی همان ویتامین  
پوست  روزانه  ماساژدادن  رو،  این  از  Cاست. 
باعث حفظ  تواند  لیمو ترش می  تازه  با آب 
شادابی پوست شود و بافت پوست صورت را 
سفت و منقبض کند. البته حواستان باشد که 

ساده ترين راه های خانگی برای پاکسازی پوست
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آبلیمــو هرچه تازه تر،اثر مثبت آن روی 
پوست هم بیشتر. 

ماسک سفيده تخم مرغ
و  پروتئین  حاوی  مرغ  تخم  سفیــده 
در  تواند  می  که  است  هایی  ویتامین 
های  سلول  بازسازی  و  آکنه  با  مبارزه 
پوستی مؤثر باشد. ضمن اینکه ترکیب 
های موجود در سفیده تخم مرغ میتوانند 
باعث جذب چربی اضافی سطح پوست 
شوند و از این طریق،امکان جوش زدن 
را هم کاهــش می دهند. برای استفاده 
است  مرغ،کافی  تخم  سفیده  ماسک  از 
سفیده ها را در حد کمی سفت و سفید 
از آن  بزنید، سپس یک الیه  شدن هم 
از  پس  بگذارید.  صورتتان  پوست  روی 
را  بعدی  اول،الیه  الیه  شدن  خشک 
بگذارید و 4بار این کار را تکرار کنید. بعد 
از حدود20دقیقه ،صورتتان را با آب گرم 

آبکشی کنید. 
ماسک ماست

به  شیر  پایه  بر  محصوالت  از  استفاده 
باعث  تواند  صورت،می  ماسک  عنوان 
و  شود  آن  التهاب  و  قرمزی  کاهش 
پوست را نرم و لطیف کند. ماست،حاوی 
اسید الکتیک است)مانند شیر ترش(

که می تواند با الیه برداری از پوســت، 
نشان  تر  شاداب  و  تر  شفاف  را  صورت 
دهد.  از این رو،می توانید برای یک الیه 
برداری سطحی از پوست،روزی 2مرتبه و 
هــــر مرتبه حدود 15دقیقه از ماسک 

ماست ترش استفاده کنید. 
جوش شيرین

جوش شیرین می تواند با تنظیم تعادل 
اضافی  های  پوست،چربی  سطح    PH
سبک  برداری  الیه  با  و  ببرد  بین  از  را 
زیباتر  و  تر  براق  را  سطحی،پوستتان  و 
نشــــــان دهد. به عالوه، جوش شیرین 
حــاوی ترکیبات ضد التهاب وضد عفونی 
در  تواند  می  رو  این  از  و  است  کننده 
درمان آکنه های پوستی هم مؤثر باشد. 
شیرین،کافی  جوش  ماسک  تهیه  برای 
آن  از  غذاخوری  حدود1-2قاشق  است 
با مقداری آب مخلوط کنیدتا خمیر  را 
یکنواختی به دست بیاید. سپـــــس این 
خمیر را هفته ای 2-3مرتبه و هر بار به 
مدت 15 دقیقه روی صورتتان بگذارید و 
در نهایت هم این ماسک را با آب ولرم از 

روی پوستتان پاک کنید.  
منبع و ماخذ:  مجله سالمت شماره 514

به کوشش :  فرهود صدر اسادات

هفته معلم گرامي باد

معلم پارچه ی لطیف زر بفتی است با تار محبت 
و پود علم. 

 
اندیشه ام از تو سبز و آباد شده

از جهل وغم این فکرتم آزاد شده
در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم ودلم شاد شده

از حکیمی سوال کردند
پدر ومادرت را بیشتر احترام می گذاری یا معلم خود را ؟

پاسخ داد:  معلم را
زیرا پدر ومادر مرا از آسمان به زمین آورده اند
ولی معلم مرا از زمین به آسمان پرواز می دهد

به کوشش :  آتنا طوسیان
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اي معلم: 
بي انصافیست که تو را به شمع تشبیه 

کنم زیرا شمع را مي سازند تا بسوزد
اما تو مي سوزی تا بسازی.  

با این گچ عشق تخته ی جانم زن
خّطی ز کالم خود به ایمانم زن

صد درس در این کالست آموخته ام
یک درس ز عشق جان ویرانم زن
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ماکـس اچ بیزرمن،اسـتاد مدیریـت اجرایـي 
اسـت.   و کار هـاروارد  دانشـکده کسـب  در 
وي پیـش از ایـن با مدرسـه حکومـت داري 
برنامـه  و  شناسـي  روان  کندي،دانشـکده 
مذاکـره در هـاروارد همکاري داشـته اسـت.  
وي به عنوان یکي از30 نویسنده،سـخنران و 

مـدرس برتـر حـوزه مدیریـت مي باشـد. 
مدیـران در هـر سـازماني بـه صـورت مداوم 
دربـاره  متفاوتـي  تصمـــیمات  معـرض  در 
ذي نفعـان، بازار،نیـروي انساني،سـازمان و. .. 
هسـتند و در بسـیاري از مواقـع بـر مبنـاي 
شـهود خود قضاوت مي کننـد. این در حالي 
اسـت که عوامل متعددي سـبب سوگیري و 
برداشـت ناصحیـح در قضاوت آنها مي شـود. 
این کتاب راهنمـاي کاربردي و جامعي براي 
مدیـران اسـت که آنها را براي شـناخت بهتر 
ایـن سـوگیري هـا و غلبه بـر آنها یـــــاري 
مـي دهـد تـا کیفیـت تصمیمـات مدیریتي 

خـود را افزایـش دهند. 
آناتومي تصميم

شـناختي  هـاي  قضاوت،جنبـه  از  مقصـود 
فرآینـد تصمیـم گیـري اسـت. بـراي درک 
کامـل مقولـه قضاوت،نیازمنـد آن هسـتیم 
تـا اجـزاء فرآینـد تصمیـم گیـري منطقي را 

بشناسـیم. 
1-تعریـف مسـئله: در اغلـب مـوارد مدیران 
بدون اینکه درک درسـتي نسـبت به مسـئله 
داشـته باشـند،عمل مـي کننـد. بـه عبارتي 
بـه حل مسـئله غلـط مـي پردازنـد. مدیران 
معمـوال بـه ایـن شـکل مرتکب خطـــــــا 

مـي شـوند که: 
 1-1(مسـئله را بر حسب راه حل پیشنهادي 

تعریف مي کنند. 
1-2(مسئله بزرگتري را نادیده مي گیرند. 

بـر حسـب عـوارض آن  را  1-3(مسئــــله 
تشخیــــص مـــي دهنـد. 

2-معیارهـا را مشـخص و وزن دهـي کنیـم:  
بایسـتي همـه معیارهـاي هـدف را معیـن 

نمـود و بـه آنهـا وزن نسـبي داد. 
اقدامـات  3-ایجـاد گزینـه هـا:  شناسـایي 
ممکـن .  یـک جسـتجوي بهینـه بایـد تـا 
زمانـي ادامـه یابـد کـه هزینـه جسـتجوي 
بیشـتر،با نرخي بیشـتر از منافع جسـتجوي 
بیشـتر یعنـي اطالعـات جدیدتر رشـد کند. 

4-نمره دهي گزینه ها بر اساس معیارها
5-محاسبه و تعیین تصمیم بهینه

امـا انسـان هـا در عمل بـه شـکل منطقي و 
مطابـق بـا روال فـوق اقدام نمـي کنند. نظام 
تصمیـم گیـري رایـج عمدتـا بـر 2سیسـتم 

پایـدار مي باشـد. 
الـف( فکـر کـردن ناظـر بـر نظـام شـهودي 
ماســــــــت که نوعا،سـریع،خودکار،بدون 
زحمت،پوشـیده و همراه با احساسـات است. 
کـه  اسـت  اسـتداللي  شـیوه  بـر  ب(ناظـر 
کندتر،آگاهانه،پرزحمت،آشــــکار و منطقي 

 . ست ا
بـراي آشـکار شـدن خطـاي روش الـف بـه 
تصاویـر ذیـل نـگاه ومیـزي كه بیشـتر مربع 
شـكل اسـت راانتخاب کنید. احتماال حدس 
مـي زنیـــد که میـز سمــــــــت راسـت 

مربـع شـكل تـر اسـت ، امـا واقعیـت چنین 
 . نیست

بینـي  پیـش  قابـل  قربانـي خطاهـاي  مـا   
شـهود  تنهـا  نـه  کـه  هسـتیم  متعـددي 
بـه  تمایـل  کند،بلکـه  مـي  ضایـع  را  مـا 
اجـراي دسـتورالعمل هـاي خـوب را نیــز 
از بیـن مـي بـرد.  قبـل از اینکـه بـه سـمت 
تـر  هوشـمندانه  هـاي  استــــــــــراتژي 
ایـن  کنیم،بایـد  حرکـت  گیـري  تصمیـم 

بشناسـیم.  را  خطاهـا 
  محققیـن دریافتـه انـد کـه انسـان هـا در 
تصمیـم گیـري هاي خود بر روي اسـتراتژي 
سرانگشـتي  قواعـد  و  کننـده  سـاده  هـاي 
تأکیـد مـي کنـد.  بـه ایـن اسـتراتژي هـاي 
سـاده کننـده اصطالحـا میانبرهـاي ذهنـي 
گفتـه مي شـود. هماننـد قواعد اسـتانداردي 
کـه به طـور ضمنـي قضـاوت ما را جـــهت 
مـي دهـد. بطـور کلـي میانبرهـاي ذهنـي 
مفیـد هسـتند اما بـه کارگیـري آنهـــــــا 
مـي تواند بـه خطاهـاي بزرگي منجر شـود. 

سـه ميانبر ذهنـي عمومي کـه بر روي 
آنهـا متمرکز خواهيم شـد،عبارتند از: 

الف( میانبر در دسترس بودن
ب( میانبر نمایندگي
ج( میانبر احساسات

ارزیابـي  مـردم  بـودن:  دسـترس  الـف(در 
خـود در مـورد میـزان تکرار،احتمـال و علل 
میـزان  برحسـب  را  پدیـده  یـک  احتمالـي 
حضـور یـا وقـوع ایـن پدیـده که بـه راحتي 

خالصه کتاب مديران و 
چالش های تصميم گيری

نوشته ماکس اچ بيزرمن
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در حافظـه در دسـترس اسـت ،شــــــکل 
در  عمدتـا  کـه  کسـي  مثـال  دهنـد.   مـي 
نزدیکـي و در دسـترس مدیـران باشـد بهتر 
مـورد ارزیـــــابي قرار مي گیـرد و یا ارزش 
گـذاري بیـش از حـد واقعـي سـهامي کـه 
بیشـتر در ذهن سـرمایه گـذاران قـرار دارد. 
ب(نمایندگـي: وقتـي در مورد افراد یا اشـیاء 
یـا حـوادث قضـاوت مـي کنیـم، انسـان هـا 
بـر خصوصیاتـي از آن افــــراد کـه مرتبـط 
بـا کلیشـه هـاي ذهني قبلـي شـکل گرفته 
اسـت، توجـه مي کنند. مثـال تخمین فروش 
یک محصـول جدید بر پایه سـوابق کاالهاي 

قبلـي مشـابه،تبعیض نـژادي و قومیتي. 
هـاي  قضـاوت  از  بسـیاري  ج(احساسـات: 
و  هیجانـي  هـاي  ارزیابـي  اسـاس  بـر  مـا 
احساسـاتي اسـت.  مثـال قضـاوت افـراد در 
خصـوص حجم بسـتني موجـود در 2 ظرف 

بـه گونـه اي اسـت کـه بسـتني موجـود در 
لیـوان کوچـک تـري کـه از آن لبریـز شـده 
اسـت را بیشـتر از میـزان بسـتني در لیـوان 
بزرگتـري کـه کمـي از سـر آن خالي اسـت 
تخمیـن مي زنند ویـا حال و هـواي ارزیابان 
هنـگام مصاحبه اسـتخدامي و یـا آدیت و. . . 
انسـان هـا اشـتباه مي کننـد، امـا جالب این 
از خطاهـاي  اشـکال گوناگونـي  اسـت کـه 
سیسـتماتیک و در عیـن حـال قابـل پیـش 

بینـي را مرتکـب مـي شـوند. 

 انـواع سـوگيري هاي ناشـي از ميانبر 
ذهني در دسـترس بودن: 

1-سـهولت یـادآوري )بـر حسـب وضـوح و 
تأخـر زمانـي(: بسـیاري از تصمیمات زندگي 
مـا متأثر از میـزان وضوح اطالعات اسـت. به 
عنـوان مثـال، اگرچه همـه مردم مـي دانند 

کـه ایـدز بیمـاري مهلکي اسـت و یا سـیگار 
کشـــــــیدن چه عواقبي دارد،اما بسـیاري 
از مـردم آمـوزه هاي خـود را نــــــــادیده 
ارزیابـي  بـه  کـه  مدیرانـي  گیرنـد.   مـي 
عملکـرد مـي پردازند، معمـوال قرباني میانبر 
در دسـترس بودن مي شـوند.  نزدیک بودن 
یـک واقعـه به لحـاظ زمانـي نیـز عامل مهم 

و مؤثري اسـت. 
2-قابليـت بـه یـاد آوردن)بر اسـاس 

ساخـــتارحافظه(: 
خـرده  هـاي  فروشـگاه  یابـي  مـكان  مثـال 
بـر  معمـوال  فروشـي  کلـي  یـا  و  فروشـي 
حسـب ایـن انجـام مـي شـود کـه مصـرف 
کننـدگان کـدام موقعیت مکاني یـک کاال و 
یـک فروشـگاه را فرا مـي گیرند. بـه عبارتي 
فروشـندگان در مـکان هایي قـرار مي گیرند 
کـه مصـرف کننـدگان، آن مـکان را بـه آن 

کاالهـا و مغـازه هـا مـي شناسـند. 
3-رابطه مفروض گرفته شده: 

انسـان هـا بر اسـاس تجربه شـخصي خود و 
یـا نفـوذ اجتماعي، احتمـال وقوع هـم زمان 
2پدیـده را که مـوارد متعـددي از هم زماني 
وقـوع آنهـا را به ســــــادگي به خـــــاطر 
مي آورند، بیش از مقدار واقعي تخمـــــین 
مـي زنند. مـا خیلي سـاده گمان مـي کنیم 
کـه آنچـه از درون ذهنمـان در اختیارمـان 
قـرار مـي گیـرد، نماینـده واقعـي از جامعـه 
بـزرگ تـر رویدادهایـي اسـت کـه در وراي 

تجـارب مـا نهفته اسـت. 
سـوگيري هایـي کـه از ميانبـر ذهني 

نمایندگـي منتـج مي شـود. 
1-بي تفاوتي به نرخ هاي پایه: 

 ایـن پدیـده زمانـي رخ مـي دهـد کـه افراد 
از لحاظ شـناختي سـؤاالت غلطـي را مطرح 
مـي کننـد.  بـه عبارتـي وقتـي کـه قـرار 
اسـت احتمـال وقـوع وقایع مختلـف ارزیابي 
شـود، اگر اطالعـات توصیفـي دیگري)حتي 
نامربوط(مطـرح باشـد، معمـوال انسـان هـا 

مقادیـر مبنـا را نادیـده مـي گیرند. 
مثـال اکثـر کارآفرینـان موقـع شـروع یـک 
نـوع کارآفرینـي زمان زیـادي را صرف تصور 
ایـن امـر كـه موفق خواهند شـد مـي کنند، 
امـا غالبـا اطالعـات پایـه مبنـي بـر درصـد 
ورشکسـتگي در حـوزه کسـب و کار مذکـور 

را نادیـده مـي گیرند. 
2-عدم حساسـيت نسـبت بـه اندازه 

 : نه نمو
 وقتـي کـه قابلیـت اطمینـان اطالعـات یک 
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نمونه مـورد ارزیـــــــــــــــــــابي قرار 
انـدازه  نقـش  معمـوال  گیرد،اشـخاص  مـي 
نمونـه را نادیـده مي گیرند.  بـه عنوان مثال، 
متخصصیـن تحقیقـات بـازار مـي داننـد که 
یک نمونه نسـبتا بـزرگ ؛ دقیق تـر از نمونه 
کوچـک خواهـد بود، اما از سـوگیري مصرف 
کننـدگان بـه نفـع مشـتریان خود اسـتفاده 
دندانپزشـک،  از هـر 5  مثـال  کننـد.   مـي 
4نفـر آنها آدامس بدون شـکر را بـه بیماران 
توصیـه مـي کننـد.  اما اگـر فقـط مثال یک 
بیمارسـتان بررسـي شـده باشـد آیـا نتایـج 

قابـل تعمیـم بـه جامعه اسـت!!!
3-درک نــــــــــادرست از وقایع 

تصادفي)شانس(: 
 انسـان هـا معموال انتظـار دارند کـه زنجیره 
داده هایـي که از یـک فرآیند تصادفي بیرون 
مي آید، کامال تصادفي به نظر رســد.  حتي 
وقتـي کـه زنجیـره داده هـا آن قـدر کوتـاه 
اسـت کـه بتـوان انتظـار داشـت بـه لحـاظ 
آمـاري معنادار باشـد.  به عبارتـي اکثر افراد 
تصـور مي کنند شـانس فرآیندي اسـت که 
خـود را اصـالح مـي کنـد، بـه ایـن معنـي 
کـه اگـر در یـک سـمت از حالـت متعـادل 
خارج شـد، واقعـه تصادفي بعـدي در جهت 
مخالـف رخ مـي دهـد.  مثـال اگـر بازیکـن 
محبـوب شـما 4پرتـاب آخـر خـود را انجام 
او  داده اسـت، احتمـال گل شـدن بعـدي 
بیشـتر،کمتر یـا مسـاوي بـا مـوارد قبلـي 
است؟پاسـخ صحیح تسـاوي احتمال اسـت 
امـا همـه گزینه بیشـتر را بـر مـي گزینند. 

4- ميل به ميانگين: 
 معموال انسـان هـا این واقعیت را نـــادیده 
مـي گیرنـد که وقایـع غیر عـادي در دفعات 
بعـد گرایـش بـه سـمت میانگیـن دارنـد.  
مدیرانـي کـه گرایش بـه سـمت میانگین را 
نادیـده مي گیرنـد، فرض هاي نادرسـتي در 
مـورد نتایـج آینـده درسـت مي کننـد و در 
نتیجـه برنامـه آینـده آنهـا غلـــط از آب در 

آید.  مـي 
5-خطاي ترکيبي: 

 انسـان هـا بـه اشـتباه تصـور مـي کنند که 
احتمـال وقـوع 2پدیـده که هم زمـــــــان 
رخ مـي دهـد بیشـتر از مجموعـه بزرگتـري 
اسـت کـه ایـن 2جزئـي از آن هسـتند.  این 
خطـاي ترکیبـی مـي توانـد پیـش بینـي ما 
بـراي آینده را شـدیدا تضعیف کنـد و بالتبع 
چـاره اندیشـي درسـتي براي حـوادث پیش 

بینـي نشـده نکنیم. 

انـــواع ســـوگيري هاي فــراتر از 
در دسـترس بودن و نمایندگي: 

1-لنگرگیري:  انسـان هـا تخمین هاي خود 
را از یـک لنگـر اولیه شـروع مـي کنند و این 
لنگـر اولیـه هـر نـوع اطالعـات در اختیاري 
مـي تواند باشـد. سـپس تخمین هـاي خود 
را آن قـدر اصـالح مـي کننـد تـا بـه جـواب 

صحیح برسـند. 
از طرفـي وجـود یک لنگر، افراد را به سـمت 
لنگر)مشـابهت  آن  بـا  سـازگار  اطالعـات 
میـان 2رقیـب( و نـه اطالعات ســــازگار با 
آن)تفـاوت هـاي میان 2شـرکت( ســــوق 
مـي دهـد.  به عنوان مثال در نظام آموزشـي 
 A و B ، C اگـــــر افـراد در رده بنـدي
قـرار گیرنـد به صـورت پیش فـرض همواره 
انتظـار داریـم کـه فرد Aبهتـر از Cباشـد و 
ایـن یعنـي قربانـي شـدن بـر اسـاس پدیده 
تأثیـرات نخسـتین و عدم اصالح دیـدگاه به 

حـد الزم. 
2-رویدادهاي مرتبط و غير مرتبط: 

 معمـوال انسـان هـا وقایـع مرتبـط را بیـش 
از حـد واقعـي و احتمـال وقایع غیـر مرتبط 
را کمتـر از حـد واقعـي ارزیابـي مـي کننـد.  
مثـال چـرا مـا در تخمیـن زمـان و هزینـه 
اجـراي پـروژه هـاي مـوازي زیـادي خـوش 

هسـتیم؟ بین 
3-اطمينان بيش از حد: 

 وقتـي کـه افـراد به سـؤاالت نسـبتا دشـوار 
پاسـخ مـي دهند، نسـبت به صحـت قضاوت 
هـاي خـود اطمینـان بیـش از انـدازه دارند.  
هرچـه شـناخت فـرد در مـورد یک مسـئله 
کاهـش یابـد، بـه همـان میـزان اعتمـاد وي 
کاهـش نخواهـد یافـت.  بـه طـور مشـخص 
وقتـي که عملکرد مـا در پایین ترین سـطح 

این کتاب راهنمای کاربردی و 
جامعی برای مدیران است که 
این  بهتر  برای شناخت  را  آنها 
سوگيری ها و غلبه بر آنها یاری 
تصميمات  کيفيت  تا  دهد  می 
مدیریتی خود را افزایش دهند. 

خالصه کتاب مديران . . . 

اسـت، گرایـش بـه ایـن داریـم کـه عملکرد 
خـود را بیـش از اندازه واقعـي تخمین بزنیم. 
مثـال:  اگـر دکتـر جراحـي براي انجـام یک 
عمـل بـه شـما 95% اطمینـان دهـد و بعـد 
نتیجـه الزم حاصل نشـود شـما در 5% دیگر 
قـرار گرفتـه بودیـد ویـا ارائـه تخمیـن غلط 
برنامـه  یـک  مثـال  ماجراسـت؟ویا  مقصـر 
بازاریابـي بـراي یک محصـــول جدیـد ارائه 
فـروش  مراحـل  اولیـن  وقتـي  کنیـد  مـي 
آیـا  شـود  مـي  مواجـه  اسـتقبال  عـدم  بـا 
اسـتراتژي را تغییـر مـي دهیـم یـا اطمینان 
بیـش از حـد، مانـع توجه بـه ایــــــرادات 

گـردد؟ مي 
4-تله تأیيد: 

 انسـان ها معموال بـه دنبال اطالعـات تأیید 
کننـده آن چیـزي کـه تصـور مـي کننـد 
درسـت اسـت مي رونـد و معمـوال اطالعات 
ابطـال کننـده را دنبـال نمـي کننـد.  تمایل 
مـا بـه تأیید ایـده هـاي اولیـه مـان آن قدر 
شـدید اسـت که مـا گاه بـه افراد مشــــاور 
پـول مـي دهیـم تـا مـا را تأییـد و حمایـت 
کننـد.  فـارغ از اینکه نقش مشـاور ارائه نظر 
درسـت و کارشناسـي اسـت، خـواه موافق و 

خـواه مخالـف ایـده مدیریت باشـد. 
5-گذشته نگري و آفت دانستن: 

 وقتـي مـي فهمیم که آیـا یک واقعـه رخ داده یا 
نـه، معموال پیش بینــي اولیـه خـود را در مورد 
جـواب صحیح، بیش از مقدار واقعي ارزیــــابي 
مي کنیم.  مضافا وقتـــــــي کـه مي خواهیم 
رفتـار دیگـران را پیش بیني کنیـم، اطالعاتي را 
که در اختیار داریم و دیگران فاقد آن هسـتند را 

نادیـده مي گیریم. 
مثـال گاهي پیش مي آید کـه آدرس منزل خود 
را به کسـي مي دهید که از دید شـما کامال سـر 
راسـت و مسـتقیم اسـت، اما با این حال آن فرد 

گم مي شـود!!!
و یا مثال متخصصـان بازایابي )که مصرف کننده 
نیز هستند( معموال نمي توانند به خوبي عقاید، 
ارزش هـا و ذائقه دیگر مصرف کنندگان را پیش 
بینـي کنند، در حالي کـه مصرف کنندگاني که 
متخصص بازاریابي نیستند به راحتي مي توانند 
ایـن کار را انجـام دهنـد.  دلیل این امر آن اسـت 
که متخصصین بازاریابي به اشـتباه تصــــــور 
مـي کننـد که مصرف کننـدگان همان قـدر در 

مـورد آن کاال مـي دانند که آنها مطلعند. 
تهیه و تلخیص :  مسـعود هدشـی / مــــــدیر 

تولید  پویا گسـتر
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همان طورکه مالحظه می فرمایید دنیای پیش رفته از10سال قبل استاندارد یورو4راجاری ساخته و4 سال بعد سخت گیرانه تر یورو5 
راانتخاب نموده وازسال2014نیزآن را به یورو6 تغییر داده است. 

درراه رسیدن به یورو6 میزان ذرات معلق خروجی بایستی 50 برابرکاسته شود ومیزان اکسیدهای مضرنیتروژن بیش از 3 برابرنیاز به 
کاهش دارد. 

استانداردیورو4تا سال1397برای ایران معتبرتعریف شده است ولی هنوز همه کالن شهرهای ما به صورت گسترده وپایداربه سوخت 
مناسب یورو4 تجهیزنشده است. 

درسال همدلی دولت وملت چه کارهایی بایستی انجام شود: 
دولت بایستی: 

- سوخت باکیفیت درست را مستمرا درسرتاسرایران پهناور و باتاکیدبرکالن شهرها توزیع نماید. 
- خودروهاوموتورسیکلت های فرسوده را)که بعضاچندبرابریک خودرو آلودگی ایجاد می کند(ازرده خارج نماید. 

- ازراه های قانونی وحاکمیتی از تولید محصوالت با سطح تکنولوژی پایین وآلوده کننده جلوگیری نماید. 
- توسعه موتورهای برپایه گازطبیعی وهیبرید و بیودیزل راتسهیل وحمایت نماید. 

- پروژه های بهینه سازی مصرف سوخت وانرژی از حمایت ویژه ای برخوردارگردد. 
- توسعه حمل ونقل عمومی  و زیرساخت های شهری باکیفیت وجدیت بیشتری انجام شود. 

آنچه ما بایستی انجام دهيم: 
-  حتی المکان از بنزین سوپر و یورو4 استفاده کنیم واختالف قیمت آن را تحمل کنیم. 

- عایق کاری حرارتی محیط کار وزندگی را باروش های نوین انجام دهیم. 
- استفاده گسترده تر از وسایل حمل ونقل عمومی را جدی بگیریم. 

-  خودمان اهمیت بحث مدیریت مصرف وبهینه سازی انرژی رابیاموزیم ودرانتقال عملی آن به اطرافیان کوشا باشیم. 
- درعرصه فن آوری خودروسازان وقطعه سازان ازباک ولوله فلزی یا پلیمری با تعداد الیه های مهندسی وبهینه شده استفاده کنند. 

- مصرف سوخت را با بهینه سازی وزن خودرو)آلیاژهای سبک وپلیمرهای مهندسی(کاهش دهیم. 
به قلم:  امیدرضا صدریزدي/مدیر مهندسي و تحقیق و توسعه گروه

افـــزایش گسترده منابع آلودگی هوا شرایط سختی را برای تداوم  زندگی وتنفس سالم رقم زده است. به تعداد خودروها وموتورسیکلت 
های درحرکت، دودکش های کارخانجات ،دودکش های منازل مسکونی و. . . .  نگاه کنید وآن هارا بامثال ده سال قبل مقایسه 

کنیدچه می بینید؟
درایران مانیز چندسالی است که باتاخیرقابل توجه استانداردهای آلودگی هوا تعریف شده وبا سرعت نه چندان قابل قبولی درحال 

پیشرفت می باشد. 
به نمودارزیرتوجه فرمایید: 

آلودگی هوا
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فــرید با اتومبیل به دنبال همسرش شــهال 
کنــــــــد  می  سوار  را  او  وقتی  رود.  می 
از  آیاهمسرش  که  بپرسد  رود  می  یادش 
تماشای فیلم لذت برده است یاخیر. شهال با 
ثـــــــابت  خـــــودش فکر می کند»این 
می کند که مرا دوست ندارد. اگر به من اهمیت 
می داد،حتما دلـــــــش می خواست بداند 
که من اوقاتم را چگونه گذرانده ام،همین مرا 
می سوزاند!«کســــانی که به توجه زیاد نیاز 
انتقاد حساس  داشته،یا بیش از حد در برابر 
باشند، غالبا دچار این خــــــــشم می شوند. 
کمترین انتقاد،این افراد را دچار شرم می کند. 
چندان  را  خودشان  متأسفانه  اشخاص  این 
دوست ندارند. احساس می کنند که افرادی 
و  ارزش،نه چندان خوب،در هم شکسته  بی 
نخواستنی هستند. بنابراین وقتی کسی آنها را 
نادیده می گیردیا مطلب ناخوشایندی به آنها 
می گوید،آن را دلیلی می گیرند که دیگر آنها را 
دوست  ندارند هم چنان که خودشان،خودشان 
واقعا  را  این موضوع،آنان  ندارند،اما  را دوست 
به نیش و  به خشم می آورد. آن گاه شروع 
کنایه زدن و بد خـــلقی می کنـند. در دل 
می گویند»تو مرا رنجاندی و حالم را بد کردی 
پس من هم تورا اذیت می کنم«. اشخاصی 
که دچار این نـــــــــــوع خشم هستند،به 
نقطه  کنند  می  سعی  زدگی  خجالت  علت 
ضعف دیگران را پیدا کنند. این افراد،هنگامی 
از شرم زدگی خود خــــالص می شوند که 
کردن  مسخره  یا  جویی  عیب  و  سرزنش  به 
شود  می  ســبب  خشم  بپردازند.  دیگران 
را خجالت  آنها  از کسانی که ظاهرا  بـتوانند 
داده اند انتقام بگیرند. آنها سعی می کنند با 
خجالت دادن دیگران،احساس بی کفایتی را از 

خود دور کنند. 
خشم گرفتن بر دیگران راه خوبی برای پنهان 
کردن شرمندگی نیست. افرادی که دچار این 
که  را  کسانی  نهایت  هستند،در  خشم  نوع 
دوست می دارند،مورد حمله قرار می دهند. 
از  تری  ضعیف  روز،تصویر  به  روز  ضمن  در 
شخصیت خویش پیدا می کنند و نسبت به 
انتقاد دیگران حساس تر می شوند. خشم و 
از کف دادن کنترل،فقط باعث می شود که 

احساس بدتری نسبت به خود پیدا کنند. 

خشم عمدی
مخالفت  هایش  خواسته  با  وقت  هر  رضا 
فریاد  و  داد  بعد  گیرد.  می  قیافه  شود،ابتدا 
راه می اندازدو طرف مقابل را به بی توجهی 
متهم می کند. ظاهرا بسیار خشمگین به نظر 
می رسد. گویی کنترل خود را از دست داده 
خواسته  به  وقتی  تعجب  درکمال  اما  است. 
اش رسید،خشمش فروکش می کند. چگونه 
عصبانی  لحظه  این  در  کسی  است  ممکن 
باشدو چند ثانیــه بعد آرام شود؟خشم عمدی 
همراه با نقشه ی قبلی است. کسانی که خشم 
خود را به این شکل به کار می گیرند،معموال 
می دانند چه می کنند. در واقع خشم آنان با 

خشــــــم نـــاشی از شـــــرم
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طغیان عواطف همراه نیست قصدشان تسلط 
بر دیگران است و بهترین راهی که یافته اند، 
ابراز خشم و گاه اعمال خشونت است. مقصود 
و  قدرت  عمدی،کسب  خشم  اظهار  افراد،از 
به  که  است  آن  اصلی  هدف  است.  کنترل 
این  به  برای رسیدن  و  برسند  خواسته شان 
مقصود،از تهدید و اعمال قدرت استــــفاده 
برای  است  ممکن  عمدی  خشم  کنند.  می 
مدتی مؤثر واقع شود،ولی در دراز مدت کارساز 
نیست. دیگران از توپ و تشر خوشــــشان 
سرانجام،  آن  از  فرار  برای  آید،بنابراین  نمی 

راهی پیدا می کنند. 
خشم اعتيادی

کریم ذاتا خشـمگین اسـت. غالبا احســـاس 
مـی کنـد کـه افسـرده و کسـل و از زندگـی 
خـود خسـته اسـت. امـا هرچنـد وقـت یـک 
بار،ظاهـرا حالـش بـه کلـی خـوب می شـود. 
مــــی گوید: »می دانی چیسـت؟هر وقت با 
کسـی دعوایم می شـود خود را زنده احساس 
افزایـش آدرنالیـن خون،معرکـه  مـی کنـم. 
مـی کنـد. فقـط در چنیـن مواقعی اسـت که 
هیجـان پیـــــدا مـی کنـم. «بعضـی هـا به 
عواطـف نیرومنـدی نیـاز دارنـد که بـا اظهار 
شـدت  طالـب  آنـان  اسـت.  همـراه  خشـم 
عواطـف هسـتند،که هـر چنـد ممکن اسـت 
دردسـرهای ناشـی از بروز خشـم را نپسندند. 
خشـم آنان،تنها یک عادت سـاده نیست،بلکه 
آنـان مـی شـود.  موجـب هیجـان عاطفـی 
خشم،شـوخی نیست،بلکه عاطفه ای نیرومند 
اسـت. معتـادان به خشـم،منتظرند کـه دچار 
طوفـان غضـب شـوندو از خمـاری در بیایند! 
ایـن افراد،مشـکل می توانند اعتیاد به خشـم 
را تـرک کننـد و حالـت آنـان شـبیه کسـانی 
اسـت که به قمار،مـواد مخدر یـا ماجراجویی 
معتـاد هسـتند. اگـر گاه گاه دچـار هیجـان 
شـدید نشـوند،زندگی برایشـان یکنواخـت و 
کسـل کننـده می شـود. معتـادان به خشـم، 
در هنگام انفجار احسـاس،اوج شـدت عواطف 
و نیـروی احســــاس رادرک مـی کننـد. در 
ایـن هنگام اسـت که خـود را زنـده و پرانرژی 
مـی یابند. هر نـوع اعتیادی،دردناک و مخرب 
اسـت. اعتیـاد بـه خشـم نیـز از ایـن قاعـده 
مسـتثنی نیسـت. معتـادان راه دیگـری برای 
رسـیدن بـه حـال خوب،سـراغ ندارند،به این 
جهـــــت به خشــــم، وابســــــــــــته 
مـی شـوند. ایـن افراد بـرای اینکـه از خماری 
در بیایند،دعـوا راه می اندازنـد و از آنجا که به 
شـدت به احساسـات،نیاز دارند،لذا خشم آنان 
تابع قانون)همه یاهیچ(اسـت. بـرای این افراد 
هـم خشـم،بیش از آن کـه حـالل مشـکلی 

باشـد،خود، مشـکل آفرین اسـت. 
 منبع:  روانشناسي و جامعه شماره 1

به کوشش:  بهداد محمدي

خشــــــم نـــاشی از شـــــرم
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روز بین المللي نجوم در چند سال اخیر تبدیل 
ترویج  براي  اصلي  هاي  فرصت  از  یکي  به 
دانش نجوم و عالقمند کردن مردم براي توجه 
به جهان باالي سر خود بوده است.  جهاني 
شگفت انگیز که همیشه انسان را مجــــذوب 
خود مي کرده و در طول تاریخ بارها با رشــد 
و جهش هایي که تجربه کرده است، زندگـي 
ما انسان ها را به سطحي دیگر از نظر معني 

شناختي منتقل کرده است.  
شاخه آماتوري انجمن نجوم ایران بنابر وظیفه 
خود در سال هاي فعالیت خود تالش کرده 
و سایر  تهران  در  را  هایي  برنامه  برگزاري  تا 
شهرســـتان ها سامان دهد و درسال 1385 
با همکاري گروه هاي نجومي  برنامه اي که 
محلي در تهران و شهرستان هاي سراسر کشور 
برگزار شد باعث شد تا جایزه ویژه برگزاري روز 
ایران  به  جهاني نجوم در جهان در آن سال 

تعلق گیرد. 
گاهي  )و  آماتور  منجـــــمان  نجوم  روز  در 
حرفه اي( تالش مي کنند عموم مردم را با 

زیبایی هاي آسمان آشنا کنند.  برخي از مردم 
تصور مي کنند »علم« چیز پیچیده اي بوده 
و متعلق به دانشمندان است و از ارتباط آن 
با زندگي روزمره و زیبائي هاي آن در محیط 
اطرافشان اطالعي ندارند.  در روز نجـــــــوم 
 ، محققان  میان  فاصله  حدي  تا  توان  مي 

دانشمندان و مردم را کم تر کرد. 
در برخي از کشورها، یک یا چند روز درهاي 
مردم  روي  به  ها  رصدخانه  و  ها  آزمایشگاه 
با  بتوانند  مردم  همـــه  تا  است  باز  عادي 
فعالیت هاي علمي از نزدیک آشنا شوند ، اما 
بیشتر رصدخانه ها براي دوربودن از آلودگي 
نوري و آلودگي هوا و کم کردن اثر جو ، در 
خارج از شهر و در ارتفاعات باال قرار دارند و 
پذیراي  ها  رصدخانه  روزها  برخي  اگر  حتي 
مردم عادي باشند ، مراجعه مردم به رصدخانه 

ها مشکل است. 
Doug Berger پیش  سال   30 حدود 

پیشنهاد داد به جاي اینکه مردم را به خارج 
،بهتر  از شهرها و مناطق دوردست بکشانیم 

است در روز مشخصي از سال، تلسکوپ ها را 
به داخل شهرها و به میان مردم بیاوریم . این 

گونه بود که روز نجوم متولد شد. 
تاریخچه : 

سان فرانسیسکو را باید در دوران معاصر یکي 
از پیشگامان تالش براي ترویج نجوم دانست.  
در دهه 1950 و 1960 میالدي برنامه هاي 
رصدي و شب هاي رصدي و میهماني هاي 
آشنایي با آسمان فراواني از سوي گروه هاي 
مختلف این منطقه با هدف آشنا کردن مردم 
با نجوم جدید برگزار مي شد.  براي مثال یکي 
از این گروه ها روزي در ماه سپتامبر که به 
»تربیع اول« ماه نزدیک تر بود برنامه اي را در 
پارک عمومي شهر برگزار مي کردند و اعضا 
این  در  تلسکوپهاي خود  کردن  برپا  با  گروه 
پارک ماه، سیارات، خوشه هاي ستاره اي و 
کهکشان آندرومدا را به مردم نشان مي دادند و 
هرگاه وضعیت هوا دچار تغییر مي شد مردم از 
سالن اجتماعات آن اطراف استفاده مي کردند. 
این سال ها مقـــــــارن بود با رویکردي که 

ستاره شناس سرشناس آماتور، جان دابسون 
)مبدع استقرار هاي دابسوني( به ترویج نجوم 
همه  را  خود  »تلسکوپ  شعار  با  وي  داشت 
وقت همه جا برپا کنید« ، گروهي از منجمان 
رصدگران  به  رفته  رفته  که  داد  سامان  را 
ایام  در همان  معروف شدند.   کنـــارگذرها 
نام  به  دیگري  سرشناس  آماتور  اخترشناس 
داوگ برگر )Doug Berger( از زاویه دیگري 
به موضوع نگریست و این سوال را مطرح کرد 
که چگونه مي توان لذتي را که در دنیاي نجوم 
وجود دارد به دیگر مردم منتقل کند؟ و چرا 
نباید همه گروه ها یک برنامه مشترک در سال 
داشته باشند که به طور عمده مردم را به دیدن 
زیبایي هاي دنیاي آسمان شب دعوت کنند 
تا آنها هم بتوانند از این موقعیت لذت ببرند؟ 
این ایده منجر به آن شد که در سال 1973، 
داوگ برگر به همراه انجمن نجوم کالیفرنیاي 
شمالي اقدام به برگزاري اولین روز نجوم کنند.  
به سرعت این رویداد از مرزهاي کالیفرنیاي 
نجومي  هاي  انجمن  لیگ  و  شمالي گذشت 

آمریکا اقدام به برنامه ریزي و برگزاري آن در 
تمام آمریکاي شمالي نمود.  پس از آن بودکه 
آوازه این برنامه از مرزهاي آمریکا بیرون رفت 
و دیگر کشورها نیز عالقمند به برگزاري آن 
شدند و بدین ترتیب لیگ نجومي این بار اقدام 
به هماهنگي برگزاري این مراسم در ابعادي 
بین المللي کرد.  اکنون نهادهاي نجومي ملي 
و بین المللي و آموزش علم و نجوم به حمایت 

از این برنامه مي پردازند. 
در ایران این برنامه براي نخستین بار در سال 
رصدخانه  سال  آن  در  شد.   برگزار   1380
و  کودکان  فکري  پرورش  کانون  آموزشي 
نوجوانان )رصدخانه زعفرانیه( یک شب رصدي 
را به پاسداشت روز جهاني نجوم در شامگاه 16 
.  همان شب  برگزار کرد  اردیبهشت 1380 
نخستین  مناسبت  به همین  شبکه 4 سیما 

برنامه آسمان شب را به روي آنتن فرستاد. 
نجوم  جهاني  روز  گرامیداشت   1381 سال 
ابعاد گسترده تري یافت.  رصدخانه زعفرانیه 
تهران برنامه مفصلي را برگزار کرد و عالوه بر 

آن چند گــــروه دیگر در تهران نیز اقدام به 
برگزاري برنامه هاي مشابه کردند.  در مشهد 
برنامه هایي با همکاري مرحوم دکتر عدالتي در 
گروه فیزیک دانشگاه فردوسي و روستاي رباط 
سنگ برگزار شد و در سعادت شهر شیراز و 
چند نقطه دیگر نیز برنامه هاي مشابهي برگزار 
شد.  اما از سال 1382 این برنامه ها وسعت 
فــــراواني یافت.  در این سال برنامه هایي 
تهران  در  و  شد  برگزار  ایران  شهر  ها  ده  در 
نیز چندین مرکز براي این برنامه مورد توجه 
قرار گرفت.  در این سال عالوه بر رصدخانه 
زعفرانیه تهران، کانون هاي پرورش فکري و 
گروههاي محلي اقدام به برگزاري این مراسم 
نمودند.  یکي از این برنامه ها از سوي دانش 
آموزان مدرسه فرزانگان تهران وماهنامه نجوم 
با حمایت انجمن نجوم ایران در خانه هنرمندان 
تهران برگزار شد، به دلیل ایده هاي نوآورانه اي 
که از سوي دانش آموزان فرزانگان براي ترویج 
نجوم به کار گرفته شده بود جایزه بهترین ایده 
هاي نو در برگزاري روز نجوم را از سوي لیگ 

AstronomyAstronomy
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جهاني نجوم به دست آورد. 
این روند با گستردگي بیشتري در سال هاي 
بعد ادامه یافت و در سال 1385 بیش از 100 
گروه در سراسر ایران به این برنامه پیوستند و 
سبب شد تا جایزه ویژه برگزاري روز جهاني 
به  کنندگان  برگزار  از  نمایندگي  به  نجوم 
آماتوري  )شاخه  برنامه  این  کننده  هماهنگ 

انجمن نجوم ایران( اهدا شود. 
اهداف برگزاري روز نجوم چيست؟

بسیاري از ما همه ساله در بهار گرد هـــم 
مي آییم و روز نجوم را گرامي مي داریم اما 
گاه آن قدر سرگرم برنامه ریزي این برنــامه 
مي شویم که فراموش مي کنیم اصال براي چه 
این روز را گرامي مي داریم و به همین دلیل 
بد نیست اهداف اصلي برگزاري روز نجوم را 
پیش از برنامه ریزي براي آن مرور کنیم.  بنابر 
تعریف راهنماي برگزاري جهاني روز نجــوم 
روزي در فصل بهار است که گروه هاي نجومي، 
آسمان نما ها ، رصدخانه هاي آموزشي و همه 
عالقمندان نجوم در کنار هم قرار مي گیرند 

چه  تا  نجوم  دنیاي  دهند  نشان  مردم  به  تا 
حد هیجان انگیز، سرگرم کننده و زیبا است.  
براي ترویج تمام پیشرفت هاي علمي، تدارک 
دیدن منابع و اطالعات نجومي براي مردم و 
زیبایي هاي  از  بهره مندي  براي  آنها  دعوت 
آسمان شب ، این روز گرامي داشته مي شود 
و شعارهاي اصلي با مضامین »بردن نجوم به 
میان مردم«، »آسمان را نگاه کنید« و »به باال 
نگاه کنید« براي آن انتخاب شده اند که اکنون 
راهنـماي  مردم  میان  به  نجوم  بردن  شعار 
اصلي برگزار کنندگان این مراسم است که از 
سوي برخي از گروه ها به مدت 1 هفتـــه 

برگزار مي شود. 
نکته مهم در این بین آن است که باید در تمام 
اقداماتي که براي برگزاري این روز صـــورت 
مي گیرد، به ذات آن که لذت بردن از آسمان 
و دعوت مردم براي لذت بردن از این زیبایي 
توجه کنیم.  در سالهاي مختلف براي برگزاري 
این مراسم یک تم اصلي نیز پیشنهاد مي شود 
مثال در سال 2004 که شاهد وقوع پدیده گذر 

با تم گذر زهره  زهره بودیم مراسم آن سال 
تم سال  با  نیز  و در سال 2009  برگزار شد 

جهاني نجوم برگزار شد. 
در  نجوم  هفته  در  شده  انجام  های  برنامه   

مشهد )سال 1394(
-ثبــــــت نام کالس هاي نجوم انجمن نجوم 

مشهد
-بازدید از رصد خانه دانشگاه فردوسي بصورت 

رایگان
برخي  در  رصد  برنامه  و  کارگاه  برگزاري   -

آموزشگاه هاي شهر
- شروع فعالیت دفتر انجمن نجوم مشهد 

 4( نجوم  روز  ویژه  برنامه هاي  برگزاري   -
فرهنگسراي  و  ملت  پارک  در   ) اردیبهشت 
غدیر )شامل رصد آسمان، پرسش و پاسخ و. 

) . .
به کوشش:  مهدی وفایی

به مناسبت هفته نجوم
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ولي من مي دانم آن ها چه مي گویند و چــرا 
مي خندند. چگونگي ازدواج من داستاني است 
که مي تواند هرکسي را به خنـــــده درآورد. 
به هرحال من هم یک انسان هستم.  مردي 
هستم کوتاه، به سیاهی زغال و دارای اعضاء 
این نقص  ام در راس  . کله گنده  نامتناسب 
خلقت و زشتی بی اندازه قرار دارد.  صورتم از 
دو چشم مدور در گودال های عمیق،یک بیني 
پهن و کوتاه، دهاني شبیه به قورباغه  و یک 
پیشاني باریک بین دو گوش پهن ترکیب یافته 
است.  آثار و نشـــــانه هایي هم در صورت 
من وجود دارد که نشان میدهد چطور آبله در 

دوازده سالگي مرا مورد حمله سخت قرارداد.  
گوشت صورتم را سوراخ سوراخ کرده است و 
نیز به علت زمین خوردنم در دوران کودکي 

پاي چپم لنگ شده است.  
و  زشتي  از  کوهي  حقیقت  در  من  آري 
در  که  گویند  مي  مردم  هستم.   بدترکیبي 
یک  نقش  هرکس،  با  برخوردم  نخستین 
میمون سیاه را در خاطرشان مجسم مي کنم.  
اما به هنگام مشاهده یک میمون سیاه حتما 
آدم به خنده نمي افتد.  آنان  موقعي خنده 
را سر مي دهند که تشخیص دهند حیوان 
میمون شکل یکي از ابناء نوع آن هاست.  یک 

چشم ها
بار که در حال قدم زدن بودم شنیدم مردي 
به  این مرد مرا  به رفیــــقش مي گفـــت 
یاد گوژپشت نتردام مي اندازد.  اما هرگز به 
گفته اش اعتراض نکردم .  از همه این حرفها 
مردم  بگویم  که  نیست  من  وظیفه  گذشته، 
مرا به یاد چه چـــــیزهایي مي اندازند.  در 
هرحال خنده آن ها حقایق زیادي را درباره 

خودم آشکار کرده است.  
هنگامي که خانم جوان آراسته اي را مي بینم 
مانند شمع آب مي شوم زیرا به محض دیدن 
من، همچون کسی که چشمش به جغد شومي 

افتاده باشد روي خود را برمي گرداند. 

آنان که چشمان بينا دارند به هنگام دیدن من به خنده مي افتند و بعضي قهقهه
 را سرمي دهند.  آن ها داستان هاي زیادي درباره من نقل مي کنند.  
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زیبایي ها  از دیدن  مانند همه شما  من هم 
لذت مي برم، اما به نظر مي رسد که شما این 
احساس مرا به عنوان یک جنایت غیر قابل 
بخشایش تلقي مي کنید.  خالصه این که دنیا 
با کمال صراحت اعالم می کند که اشخاصي 
مانند من حق حیات ندارند، من هم به این 

موضوع واقفم.  
پیش از این که خودم را بشناسم، پدرم را از 
دست دادم ، بنابراین مادرم تنها بازمانده خانه 
و خانواده ما بود.  کي مسئول قیافه هولناک 
و رقت انگیز من است؟ پدرم؟ مادرم؟ نه، من 
نمي توانم از این دونفر هیچیک را مالمت کنم.  
چرا آن ها را مالمت کنم؟ من به دنیا آمدم و 
شاید تولد من خالف عالقه و انتظار آن ها هم 

بوده است.  
تا چارچوب یک  مادرم مي کوشیدیم  و  من 
این  بر  نباید  آیا  ولي  کنیم  را حفظ  خانواده 
درخت خانواده براي ادامه حیات جوانه هاي 

تازه اي بروید؟ 
لوحم  ساده  مادر  در  خانواده،  تشکیل  حس 
بیدار شد  و به جنب و جوش افتاد.  یک بار 
از من پرسید:  »پسر، مگر نباید تو یک عروس 
به خانه آوري؟«سوال مادرم براي من عجیب 
را  ناراحتي خود  نبود.  در حـــالي که جلو 
مي گرفتم پاسخ دادم: » آه، بله مادر، به موقع 

خودش!. . . «
به  خود  موخاکستري  هاي  همسایه  با  وي 
ها  مشورت  و  شور  این  پرداخت.   مشاوره 
روز،  هر  که  اندوهي  یافت.   ادامه  چندروزي 
هنگام بازگشت مادرم در چهره اش نمایان بود، 
براي من معمایي شده بود هــــــر روز از او 
مي پرسیدم مادر چرا ناراحتي؟ او جـــواب 
پاسخ،  این  با  و  نیست!  آه چیزي    : داد  مي 
قلب مادري که مملو از اشتیاق و ناتــــواني 

بود مي طپید. 
دو هفته گذشت.  مادرم دیگر از خانه پا به 
من  به  که  گذاشــــــــت.آنان  نمي  بیرون 
نمي خندیدند، شروع به خنده و استهزاءکردند.  
یک روز پیرمردي خاکستري مو با دلسوزي 
مادرش  چقدر  بیچاره!  جوانک   « میگفت:  
کوشیدتا برایش عروسي پیدا کند! خدایا این 
زیبا  براي   » آفریدي؟  چرا   را  زشت  خلقت 
کردن خود، کوشیدم .  به ســــــرم روغن 
مي زدم و لبــــاس هاي زیــــبا مي پوشیدم 
ولي کوشش من باعث مي شد که مردم بلندتر 
بخندند.  آیا زشت تر مي شدم؟ فهمیدم که 
را  «سرتان  سپید...  نگردد  بشستن  »زنگي 
را  آورم و سرگذشت زندگي خود  به دردمي 

ادامه مي دهم .  باالخره من هم معشوقه اي 
پیدا کردم! حتما براي شنیدن داستان عشق 
من ، داستان انسانیت من بي تابي مي کنید.  
آرزوداشتم عاشق شوم و مورد محبت و عشق 
طبیعي  امر  یک  موضوع  این  آیا  گیرم.  قرار 
نیست؟ داستان ظاهر من طوري بود که با هر 
کسي آشنـــــــــــــا مي شدم لرزه بر اندام 

مي انداخت و روح را مشمئز میکرد.  
تقالي مادرم براي پیدا کردن یک عروس با 
شکست مواجه شد.  هیچ زني مایل نبود با مرد 

کریه المنظر، ازدواج کند.  
و سپس اتفاقي رخ داد.  

روزي تق تق عصاي سنگیني که روي پله ها 
مي خورد، و صداي دختري که مي گفت»آقا 
او  رسید.   گوشم  به  دهید«  فقیر  به  چیزي 
دختر گدایي بود و همچنان مي گفت:  »آقا، از 
دو دیده نابینایم« با او و به چشم هایش خیره 
شدم .  منظره اي بود رقت انگیز، مصائب خود 
را از یاد بردم و اندیشیدم:  » دخترک بیچاره، 

جوان است و فاقد بینایي!« 
جاذبه جوانیش قلبم را لرزاند . با ادب و نزاکت 
از او خواهش کردم تا بنشیند. براي پیدا کردن 
به  مالید.  به هر طرف مي  را  در، دستهایش 
صورتش خیره شدم با وجود چشـــــــمان 
بي فروغــش جواني به چهره او جلوه اي از 
کردم  خواهش  او  از  بود.  بخشیده  را  زیبایي 
بنشیند.  نامش لیالبود و مادر پیرش در یک 
کلبه گلي در حوالي شهر زندگي مي کرد.  او 
را بامادرم آشنا کردم.  لیال و مادرش مرتبًا به 

خــــــانه ما مي آمدند.  
همیشه در اندیشه چشم هاي لیالبودم.  اگر 
این چشم ها نور داشت.  اي کاش لیال بینا بود! 
اما من چقدر احمقانه فکر مي کردم . اگر لیال 
بینایي داشت، گدا نمي شـــد و اگر هم گدا 
مي شدچیزي جز یک صدقه محــض از من 

نمي پذیرفت. 
مردم ناظر و شاهد رفت و آمدها و دیدارهاي 
کرد.   نمي  ولي هیچ کس حسادت  بودند  ما 
کراهت منظرم، قبال مرا آماج تیر خنده ها و 
تمسخرها کرده بود.  اکنون ارتباط من با یک 
زن نابینا دسـت آویز تازه اي براي خنـــــده 
آن ها بود. اتحاد بین زشتي و نابینایي سرگرمي 

جدید آن ها شده بود.  
از مادرم خواستم با لیال در مورد من صحبت 
کند و او را براي من خواستگاري کند.  جواب 
و  وسیع  دنیاي  این  در  لیال  و  بود  مثبت  او 
پریشان زندگي تاریک و غم انگیز مرا شیرین 

و لذت بخش کرد.  آیا این یک سعادت نبود؟

آن ها که به من مي خندیدند، دشمنان من 
هستند.  شاید هم این افراد از زشتي و کراهت 
من به لیال چیزها گفته اند، ممکن است این 

کاررا کرده باشند؟ خدا مي داند؟ 
داد  نـــمي  تمیز  از شب  را  روز  که  لیال  اما 
چــگونه مي توانست زیبایي جذاب را از زشتي 
مادرزاد  لیالنابیناي  دهد؟  تمیز  انگیز  نفرت 
بود.  نمي گویم که نابینا زاده شدن او باعث 
را  آن  توانم  نمي  ولي  بود  من  خوشبختي 

موجب بدبختي هم بدانم. 
روز بعد با لیال صحبت کردم .  لیال کافي است 
از مخلوقات بشري  قبول کني من هم یکي 
هستم و خدا تو را نزد من فرستاده است .  به 
لب هاي لرزانش نگریستم .  وضع قاتلي داشت 
که در انتظار حکم قاضي است.  به او گفتم تو 
چه احساس مي کني؟ لیالجواب داد »من از 
آن زیبایي که همه مردم درباره اش صحـــبت 
مي کنند چیزي درک نمي کنم و نمي دانم که 
زشتي چیست.  بنابراین به آن چه مي گویند 
توجه ندارم.  اگر مي گفتند که تو زیباترین 
مردان دنیایي ، براي من یکسان بود.  من با دل 
خود دنیا را دیده ام و زشتي و زیبایي را با دل 
خود مي بینم .  چند روز گذشت، ازدواج من با 
لیال در محله ما شوري به پا کرد .  من  و لیال 
کنار هم ایستاده ایم و عهد بستیم که شریک 

زندگي یکدیگر باشیم.  
صداي خنده اطرافیان بلندتر شد و هنگامي که 
لیال و مادرش آمدند بامن زندگي کنند از هر 
سو صدای قاه قاه به گوش مي رسید .  مردم 
از گوشه چشم به ما نگاه مي کردند.  مردم 
درک نمي کردند که دو قلب سوزان منشاء و 
باعث این عشق و ازدواج است.  مي کوشیدم 
لیال را تسلي دهم.  زندگي مشترک ما آغاز 
شد نمي گویم زندگي سعادتمندانه اي داشتیم 
.  لیکن مي خواستیم زندگي کنیم و خود را 
براي مقابله با مشکالت آماده کرده بودیم.  لیال 
داشت مادر مي شد .  کراهت منظر مـــن و 
نابینایي لیال مانع از تحقق این امر نمي شد.  
سرکوفت ها و نیــــــشخندهاي دنیا را نادیده 
انتظارش را  گرفتیم.  شادي هایي که هرگز 
نداشتم به من روي آورده بود.  عاشق شدم، 
شوهر شدم و حاال هم داشتم پدر مي شدم ! 

شکر خدا را به جا آوردم.  
اما لیال دو ماه قبل از وضع حمل بیمار شد.  
خواهش  او  از  کرد  معاینه  را  او  آوردم  دکتر 
کردم که لیال را نجات دهد دکتر گفت مرض 
کرد.   خواهم  معالجه  را  او  نیست  خطرناکي 
بعد از چند لحظه پرسید: » آیا او کور مادرزاد 
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است؟« و چون جواب مثبت دادم مجـــــددا 
چشم هاي لیال را معاینه کرد و بعد از کمي 
عمل جراحي  یک  با  توانم  مي   « فکر گفت 

بینایي او را بازگردانم«
اما اکنون این عمل غیر ممکن است . بعد از 
وضع حمل و ترمیم قوایش میسر خواهد بود.  
گفته هاي دکتر قلب من، جواني من و زندگي 
مرا به لرزه انداخت! او مي گوید که مي تواند 

بینایي چشمان لیال را بازگرداند. 
از دیدن من  آیا  ببیند،  بتواند  لیال  وقتي که 
که  هنـــگام  آن  در  شد؟  نخواهد  مشمئز 
عشق  همچنان  آیا  گردد،  بازمي  اش  بینایي 
واحترام خود را به من دریغ نخواهد داشت؟ به 
دکتر چه باید گفت ؟ سعي کردم با صداي بلند 
بگویم:  » نه الزم نیست که چشم هاي او بینا 
شود!« اما آنچه را گفتم این بود:  » لیال دکتر 

مي گوید که نابینایي تو عالج پذیر است!« 
بود.   شنیده  هم  خودش  که  چیزي  همان 
برایش  توانستم  تکرار مي کردم. چگونه مي 
ممکن  او  بینائي  بازگشت  که  کنم  تشریح 
است ریشه زندگي مرا قطع کند؟ آیا معالجه 
لیال  نبود؟  بزرگي  سعادت  مادرزاد،  کور  یک 

که از رنج من باخبر بود گفت: » اگر من 
بتوانم بینایي خود را بازیابم تو خوشحال 
نیستي؟« یقین دارم اگر بتوانم تو را ببینم 

مرا بیشتر دوست خواهي داشت!«
بااین وجود که بیمار بود، چهره اش بسیار 
بشاش و راضي مي نمود، آیا علت آن فقط 
این بود که زندگي تازه اي را به لیال نوید 

داده بود؟ 
لیال آرام بود ولي طوفان و انقالب دروني، 
به  داد.   مي  شکنجه  مرا  جسم  و  روح 
انتهاي ایوان رفتم و نشستم.  فقط در این 
کلبه کوچــــک بود که اندک آرامشي 
حس مي کردم.  حتي این کلبه هم، دیگر 
براي من آرامش نمي آورد.  دنیاي من 
کوچک بود نه، هرگز! تو نباید بینایي لیال 
را بازگرداني.  آه، دکتر! تو با دشمنان من 
توطئه کرده اي تا مرا نابود کني.  ولي من 
اول شما را خـــــــــواهم کشت.  چرا 

مي خواهیدزندگاني آرام ما را به آتش بکشید؟ 
نه، شما را نباید مالمت کرد.  شماوظیفه دارید 
نابینایي بدترین  با بیماري ها مبارزه کنید.  
بیماري هاست.  نمي توان به آن اهمیت نداد.  
شاید تو بتواني بینایي لیال را به او برگرداني، 
بینا شود. ممکن است که  لیال  ممکن است 
به  که  را  بزرگ  موهبت  این  لیال  به  خداوند 
همه بندگانش عطا کرده، ارزاني دارد. ولي من 
باید قبل از تحقق این امر- قبل از این که لیال 

بتواند معني کراهت منظر را درک کند- بمیرم.  
آن گاه من در خاطر لیال همچون یک عاشق 
جانباز، زنده خواهم بود.  آیا عشق و عالقه اي 
که اکنون به من دارد و آن زیبایي را که در من 

مي بیند، جاوید خواهد ماند؟«
لیال پسري زائید.   این طفل که از پدر کریه 
المنظر بود و مادر نابینا به وجود آمده بـــود 
بي گناه بود.  او زیبایي لیال و بینایي مرا به 
ارث برده بود.  خداوند سعادتي بزرگ نصیب 

ما کرده بود.  
به  مرا  او  بازیافت.   را  لیال سلــــامتي خود 
من  خواهي  خود  که  انداخت  اي  مساله  یاد 
آن را به دست فراموشي سپرده بود:  »حاال 
گفته  دانست  نمي  برویم؟«او  پزشک  پیش 
هایش چه طوفاني در قلب من به پا مي  کرد.  
گفتم: »آري، فراموش کرده بودم!« اما کذب 
محـــض بود. مي دانستم که دروغ مي گویم.  
همچون غریقي بـــــودم که در میان امواج 

اقیانوس دست و پا مي زند.   
به  برگشتم،  از دو ساعت  بعد  و  رفتم  بیرون 
لیــــــال گفتم:  »دکتر مرده!« این آخرین 
حیله اي بود که مي توانستم به کار ببرم.  فکر 

کرده بودم که حتي از گفتن این مطلب هم 
عاجزم.  نمي توانستم وانمود کنم که از مرگ 
پزشکي که قول داده بود  بینایي همسرم را 
بازگرداند  غمگینم.  مجبور بودم راز  سوزان 
قلب  در  را  خود  خودخواهي  و  رحمي  بــي 
شکسته ام مخفي دارم.  باري سنگین بود و 
تحمل آن دشوار .  این کرده من آرامش روحم 

را همیشه متزلزل کرد.  
روزهاي جانکاه زندگي ما مي گذشت.  یک روز 

که به خانه برگشتم با صحنه اي جگر خراش 
روبرو شدم .  مادر لیال یک ظرف مسي بزرگ 
لیال هنگامي  بود.   اتاق گذاشته  را در وسط 
طرف  به  شتاب  با  و  دستي  چوب  بدون  که 
گهواره مي رفته به آن ظرف برخـــــــورد 
مي کند و سرش به شدت به چهارچوب در 
مي خورد.  خون جاري مي شود.  با شتاب او 
را به بیمارستان رساندم.  لیال عمر من و دنیاي 
من بود.  پزشکي مرا صدا کرد و گفت:  زخم 
بسیار عمیق است!« به بالین لیال رفتم.  از درد 
به خود مي پیچید.  با او حرف زدم.  ناله کنان 
گفت:  »اینجا هستي؟ من  مي میرم، اي کاش 
مي توانستم فقط یک بار با چشم هایم تو را 
ببینم!« این آخرین آرزوي لیالبود .  آیا لیال از 

مرگ آن پزشک نومید شده بود؟
لیال ساکت شد.  

به او گفتم این نکته مـــهم نیست که تو با 
قلب  با  مرا  آیا  ببیني.   مرا  هاي خود  چشم 
دانم که  مي  اي؟  ندیده  و گشاده خود  پاک 
در این دنیا فقط تو مرا به درستي دیده اي. 
مــــــردم نمي توانند یکدیگر را با چشم هاي 
سر ببینند.  پس عزیزم آرام باش، به زودي 

بهبود خواهي یافت. 
به حرفهایم گوش داد و آرام شد.  خورشید 
درخشان ناپدید شده بود.  لیال شروع به 
گریستن  کرد.  من رنج مي بردم.  راز 
شوم ام مي کوشید که خود را آشکار کند. 
دیگر طاقت نداشتم در آن جا بمانم.  مادر 
لیال آمد و طفل معصوم را کنار بستر لیال 
قرارداد .  آن موجود کوچک و ناتوان گریه 
را سر داد .  مادر لیال هم فریاد و فغان را 
آغاز کرد.  من در این میان خود را مایوس 

و بي پناه مي دیدم.  
روح پاک و بي آالیش لیالبه آرامي پرواز 
کرد.  به یاد نمي آورم که در آن حال چه 
کردم.  قلبي از ضربان افتاد و قلبي دیگر 
به آتش و خون کشیده شد.  در آن هنگام، 
خورشید غروب کرده بود و ظلمت سراسر 

دنیاي هستي را فرا گرفته بود.  
کساني که نمي توانستند داستان واقعي 
درک  مرا  عجیب  عشق  ماجراي  و  زندگي 
کننـــد، هنوز هم به هنگام دویــــدن من، 
مي خندند.گاه به فکر مي افتم که اگر من نابینا 

بودم چه سرنوشتي داشتم!. . . 
منبع:  کیهان هفته شماره106

به کوشش:  آتنا طوسیان
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عکاسی در سفر

یکی از بهترین فرصت ها، عکاسی کردن در سفر است .  وقتی به 
سفر می رویم از زندگی روزمره و صحــــــنه های تکراری جدا و 
به فضاهای تازه و هیجان انگیز وارد می شویم.  اطرافمان موضوعات 
متنوع و جذاب به فراوانی پیدا می شود.  از این امکان بسیار با ارزش 
استفاده کنید.  دوربین تان را با خود همسفر کنید، حتما بهترین 

همسفر شما خواهد شد. 
بسته سفر درست کنيد

یک لیست از وسایل مورد استفاده برای عکاسی در سفر از قبل 
آماده و چک کنید.  خیلی ناراحت کننده است که در سفر متوجه 

شوید که مثال کارت حافظه دوربین را جا گذاشته اید!
1 - باطری اضافه

2 - سه پایه
3 - شارژر

4 - دستمال لنز
5- کارت حافظه                       

جمع آوری اطالعات از محل سفر
با مراجعه به کتاب و سایت های مرتبط درباره جایی که می روید 

برای  بدانید چه جاهایی  اطالعات جمع کنید.  خوب است که 
عکاسی کردن جالب است . 

سحرخيز باشيد
در حالی که بقیه در خواب ناز هستند، شما از رختخواب جدا شوید 
تا بهترین عکس هایتان را بگیرید، نور صبح بهترین نور برای عکاسی 
از مناظر است. نور بعد ازظهر)نزدیک غروب( هم برای عکاسی لذت 
بخش و جذاب است. به این دو زمان در اصطالح»زمان سحر و 
تابد سایه ها  با زاویه می  جادو«می گوییم.  چون نور خورشید 
بلند هستند، نور خیلی شدید و اذیت کننده نیست و رنگ طالیی 

جذابی دارد. 
فرمت RAWنجات دهنده است

اگر دوربین تان فرمتRAW را پشتیبانی می کند حتما از آن 
استفاده کنید. 

به قلم:  رضا حسیني / اداري پویاگستر

ستاره دانایی  /  شــــماره 25  /  اردیبهشت 1394

نشریه گروه صنعتی پارت الستیک39



امتحان،  از  پیش  دلهره  و  اضطراب 
مسئله جدیدي نیست و تقریبا نمي توان 
از  قبل  نگراني هاي  بردن  بین  از  براي 
امتحانات راه حلي پیدا كرد اما مي توان 
با تدابیر خاصي این استرس را كم كرد.  
كارشناسان معتقدند كه مثلث والدین، 
دانش آموز و معلمان و مسئوالن برگزاري 
امتحانات نقش مؤثري دارند كه هر یك 
كنند.   ایفا  را  خود  نقش  خوبي  به  باید 
پافشاري خانواده ها براي كسب نمره اي 
بیش از توان دانش آموزان تعادل ذهني 
آنها را به هم مي ریزد.   محیط خانواده 
دانش آموز  ارزش گذاري  نباید  مدرسه  و 
از طریق نمره را به دانش آموز القا كند.  
متوسط  نمره  كسب  معلمان  از  برخي 
توسط دانش آموزي را كه با عالقه درس 
مي خواند بسیار ارزشمندتر از نمرات عالي 
دانش آموزي مي دانند كه از ترس توبیخ 
شدن در مدرسه و خانه تالش كند.  باید 
فرهنگ ارجح بودن یادگیري بر كسب 
نمره در مدارس و خانواده ها نهادینه شود. 
آمادگي جسمي دانش آموز براي شركت 
در جلسه امتحان به اندازه آمادگي روحي 
خوردن  گرسنگي،  دارد.   اهمیت  او 
غذاهـــــــاي سنگین و حتي پوشیدن 
در  را  دانش آموز  نتواند  كه  لباس هایي 
مقابل سرما یا گرماي محل امتحان حفظ 
كند نیز در كاهش توان تحلیل علمي و به 
هم ریختن قواي ذهني و افزایش استرس 
او در جلسه امتحان مؤثر است.  استرس 
افراد به طور معمول داراي منشا مشخصي 
است اما اضطراب، منبع مشخصي ندارد و 
در موقعیت امتحان دانش آموزان عباراتي 
مانند »نمي دانم چرا دلم آشوب است«، 
»مي ترسم همه چیز یادم برود« و. . .  را بر 
زبان مي آورند.  در نظام آموزشي حافظه 
مدار كشور ما دانش آموزان بر دانسته هاي 
خود تسلطي ندارند و این در حالي است 
كه در بیشتر موارد امتحاني بر حفظیات 

آنان تأكید مي شود و این امر عدم تسلط آنان 
را به دنبال دارد.  بسیاري از دانش آموزان منطق 
درست درس خواندن را نمي دانند و این موضوع 
به یادگیري و تسلط نداشتن آنان دامن مي زند، 
بنابراین معلمان و والدین باید در رفع عوامل 
استرس زا تالش كنند.  براي یادگیري و حضور 
مثبت در امتحان، دانش آموزان نباید به اصطالح 
باید در طول سال  شب امتحاني باشند بلكه 
درس خود را مطالعه و مرور كنند و در شب 
امتحان تنها نگاهي گذرا به مطالب مهم داشته 

باشند. 
اولیا و مربیان  این در حالي است كه انجمن 
امتحان  درخصوص كاهش استرس شب هاي 
ندارند  فرزندان خود شرح وظایف مستقیمي 
غیرمستقیم  شیوه هاي  از  باید  باره  این  در  و 
استفاده كرد.  مسافرت والدین و تنها گذاشتن 
دانش آموزان در موقع امتحانات آرامش آنها را 
بر هم مي ریزد، بنابراین خانواده ها باید در این 
رفتارهاي  جایگزین  را  مهربانانه  رفتار  زمان 
كنند.   فرزندانشان  با  خود  خــــــودخواهانه 
همچنین در شب هاي امتحان دانش آموزان را از 
شب نشیني ها و عادات گذشته كه در طول سال 
تحصیلي انجام مي دهند دور كنند.  استفاده از 
رژیم غذایي مناسب در موقع برگزاري امتحانات 
و داشتن آرامش كافي براي دانــش آموزان یكي 
از راه كارهاي مناسب براي كم كردن استرس 
خواهد بود و امید كه این روش ها باعث شود 
را  خود  امتحـــان  موفقیت،  با  دانش آموزان 
پشت سر بگذارند. به طور كلي وظایف والدین 
وخانواده رادر فرایند كمك به دانش آموز در زمان 
امتحانات مي توان به 3دسته كلي تقسیم كرد: 

نگرش مطلوب به امتحان
 1 - به عنوان والدین سعي كنیم براي این سؤال 
كه امتحان از نظر ما چه اهمیتي دارد؟ پاسخ 
این  بر  باشیم.   رفتار مناسبي داشته  و  یافته 
اساس چنانچه طرز برخورد ما با فرزندمان در 
مورد امتحان به عنوان امري براي شناخت میزان 
یادگیري مطالب و رفع نواقص آن باشد ، مشكلي 
نیست.  اما درصورتي كه تأكید خاصي داشته 

برخورد  
پدران و 
مادران با 
فرزندان 
در زمان 
امتحانات
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باشیم و فرزند خود را مورد خطاب قرار داده و 
در مورد امتحان به او هشدار دهیم، موجبات 
ترس و اضطراب از امتحان را در وي فراهم 

آورده ایم. 
بیش  دانش آموز  نظر  در  را  امتحان   -  2  
امتحان  از  بلكه  ندهیم،  جلوه  بزرگ  از حد 
به عنوان راهي براي تعیین سطح یادگیري و 
رفع مشكالت درسي، سخن بگوییم.  در این 
عامل  به عنوان  را  امتحان  دانش آموز  صورت 
مثبت در تحصیل مي شناسد، نه عامل منفي 

كه هدف آن مچ گیري اوست. 
 3 - اهداف امتحان را براي فرزند خود بازگو 
كرده، به روشني مفهوم امتحان را به او تفهیم 
یادگیري مطلب  به دلیل  نهایت  تا در  كنیم 
درسي، مطالعه و فعالیت كند، نه براي امتحان 
و كسب نمره.  به عبارت دیگر از راه طبیعي 
عالقه به یادگرفتن را در وي ایجاد كنیم نه با 

ترساندن از امتحان. 
میزان و سطح  باشیم كه  توجه داشته   - 4 
یادگیري مطالب درسي توسط فرزندمان، داراي 
اهمیت است نه نمرات باالي او در امتحان.  چه 
امتحانات  در  باالیي  نمرات  كه  فرزنداني  بسا 
آورده اند اما مطالب درسي را پس از گذشت چند 
روز فراموش كرده اند و چه بسیار دانش آموزاني 
كه در امتحان نمره باالیي نیاورده اند ولي مقدار 
خوبي  به  را  درسي  مطالب  از  توجهي  قابل 

آموخته و آن را به طور عملي تجربه كرده اند. 
5 - فرزندان خود را از نظر نمره هاي امتحاني 
با دوستان و هم ساالن و فرزندان بستگان و 
همسایگان مقایسه نكنیم.   این مقایسه موجب 
ایجاد ذهنیت منفي در او نسبت به امتحان شده، 
به تدریج اعتماد به نفس او را نیز از بین مي برد. 
 6 - قبل از امتحان با دادن وعده هایي نظیر:  اگر 
در این امتحان فالن نمره را بگیري، فالن جایزه 
را برایت تهیه مي كنم فرزند خود را تحت فشار 
و اضــــطراب دروني قرار ندهیم، بلكه همیشه 
این طور اظهار كنیم كه تو سعي و تالش خود را 

بكن تا بتواني مطالب را خوب یاد بگیري. 
 7 - در مورد امتحان طوري با فرزند خود رفتار 
كنیم كه او بتواند نظریات و نگراني هاي خود را 
در مورد آن آشكارا بیان كند ، حتي اگر شكست 
باشد.  در چنین وضعیتي الزم است  خورده 
علت ها را شناسایي كرده، او را راهنمایي كنیم 
تا از طریق برنامه  ریزي مناسب، ضعف هاي خود 
را شناسایي كند و با برطرف كردن آنها بر میزان 

یادگیري خود بیفزاید. 
8 - توجه داشته باشیم، فرزندي كه نمره خوبي 
در امتحان كسب نكرده از نظر شخصیتي فرد 
بدي نیست بلكه فعالیت او در زمینه فالن درس 

و امتحان در حد نمره اي است كه به دست آورده 
است. 

 برنامه ریزي و اداره خانواده 
برنامه ریزي  خانواده  امور  در  است  الزم   -  1
كنیم تا هرچیزي به جاي خود، در وقت مقرر 
و متناسب با وضعیت فرزند و امكانات موجود 
است  مثال الزم  براي  رعایت شود.   خانه  در 
از  بیشتر  امتحانات  هنگام  در  دانش آموزان 
غذاهایي استفاده كنند كه مقوي، كم حجم و 
سهل الهضم باشند.  تفریح فرزندان، برنامه رفتن 
به میهماني یا میهماني دادن، خواب و استراحت 
كافي و منظم به میزان حداقل 8 تا 10 ساعت 
در هر شبانه روز، به خصوص شب هاي امتحان نیز 

باید مورد توجه قرار بگیرد. 
 2 - توجه داشته باشیم كه خود فرزندان نیز 
و  والدین  را همانند  امتحان  نگراني  و  دغدغه 
حتي بیشتر از آنان دارند، بنابراین ضروري است 
به جاي تذكر و سرزنش، روحیه آنها را تقویت 

كنیم .  
3 - همیشه و در هر حال ، به خصوص در هنگام 
از  داریم،  نگه  آرام  را  خانه  فضاي  امتحانات، 
جروبحث هاي مختلف تحت هر عنوان پرهیز 
كنیم و در حد امكانات، محل مناسبي براي 

مطالعه فرزند خود مهیا كنیم. 
 راهنمایي قبل از امتحان

 1 - فرزنـــــــدان را راهنمــــــایي كنیم تا 
براي مطالعه خود برنامه منظمي تهیه كنند و 
مطالب درسي را به طور مستمر در طول سال 
تحصیلي بیاموزند، زیرا مطالبي را كه باید در 
طول چند ماه آموخته شود، نمي توان یك باره در 
شب امتحان آموخت.  عالوه بر آن خستگي بیش 
از اندازه نیز عارض دانش آموز مي شود.  بنابراین 

توصیه مي كنیم كه به طور مداوم، مطالعه روزانه 
داشته باشند و در روز تعطیل آخر هفته نیز 
مطالب قبلي را مرور كنند.  به زبان دیگر، میزان 
آماده شدن براي امتحان از هنگام تدریس اولین 

درس شروع مي شود، نه شب امتحان. 
 2 - از فرزندان خود بخواهیم مطالب درسي را 
تا حدامكان به زبان خود بیان كنند نه به زبان 
كتاب و عین جمالت كتاب، بنابراین هنگامي كه 
از آنان درس مي پرسیم تأكید كنیم كه به همین 

روش پاسخ دهند. 
 3 - از فرزندان بخواهیم كه از متن درس چند 
سؤال مطرح كنند و حدس بزنند كه كدام یك 
مي تواند سؤال خوبي براي امتحان باشد.  در این 

مورد سعي كنند دلیل خود را بیان كنند. 
 4 - آن ها را توجه دهیم كه درصورت امكان 
مطالب درسي را با دوستان هم كالسي خود 
به بحث بگذارند.  الزمه بحث كردن آن است 
كه درس را بخوانند، سپس فكر كرده و نظر و 
جواب خود را تنظیم و ارائه كنند.  این امر به 

نظم فكري آن ها كمك مي كند. 
 5 - در روزهاي امتحان، به خصوص اگر امتحان 
در ساعت اول ورود به مدرسه انجام مي گیرد، 
كمي زودتر از وقت معمول از خانه حركت كنند 

تا به موقع به جلسه امتحان برسند. 
منبع:  کتاب 222 نکته براي پدران و مادران از 

ابراهیم اسدالهي  
  به کوشش:  بهداد محمدی

ستاره دانایی  /  شــــماره 25  /  اردیبهشت 1394

نشریه گروه صنعتی پارت الستیک41



دندان ها
معلم: »انواع دندان ها را نام ببر. «

شاگرد: »نوک زبانم است ؛ شما فقط اولی اش را بگویید. «
معلم: »آسیا. «

شاگرد: »یادم افتاد؛ آسیا،اروپا،آفریقا و. . . «

پرخور
اولی: »چرا این دروازه بان اینقدر چاق است؟«

دومی: »برای اینکه زیاد گل خورده!!!«

شوخی فوتبالی
یک فوتبالیست دندانش درد گرفت. 

پیش دندانپزشک رفت. 
پزشک از او پرسید: »کدام دندانت درد می کند؟«

او گفت: »دندان گوش راست!!!«

فضولی
به یه فضول می گن: »اگه نصف دنیا رو بهت بدن دست از فضولی 

برمیداری؟«
میگه: »اون نصف دیگه رو به کی میدین؟«

سایه
روزی پشه به فیل رسید. گفت: »سالم آقافیله ؛کم پیدایی؟اصال معلوم 

هست کجایی؟«
فیل گفت: »همین دورو برا.  زیر سایه ی شما!«

مشق
معلم: »احمد مشقت را نوشته ای؟«

احمد: »فقط یک صفحه اش مانده آقا. «
معلم : »مگه چند صفحه بود؟«

احمد: »یک صفحه آقا. «

شوخی بی شوخی
یکی تو خیابون میزنه تو گوش یکی دیگه

طرف میگه: »عمدی زدی؟«
یارو میگه: »آره. «

طرف می گه: »شانس آوردی چون من با کسی شوخی ندارم. «

لطيفه های کودکانه
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 گزارش عملکرد
کميته پيشنهادات  سال93
شرکت عايق خودرو توس

اینک که با اعتقاد به ضرورت بهره گیری نظام مند از توانایی های 
فکری و خالقیت سرمایه انسانی در شرکت عایق خودرو توس  اقدام 
به استقرار نظام پیشنهادها  نموده ایم،  امیدواریم که  با گسترش 
این نظام , زمینه های الزم برای مشارکت کلیه کارکنان در حل 
مشکالت سازمان و ایجاد بهبود مستمر از طریق باالبردن کیفیت 
خدمات، حذف اتالف ها، افزایش رضایت ارباب رجوع،کاهــش 
هزینه ها و سایر اهداف مشابه ایجاد شده ونیز باعث افزایش حس 

وفاداری سازمانی در کارکنان و همسو نمودن اهداف فرد و سازمان 
از طریق فراهم نمودن منافع مشترک مادی و معنوی گردد . 

گزارش عملکرد کمیته پیشنهادات در سال1393 جهت بررسی 
تقدیم می گردد .  امید است نتیجه اقدامات صورت گرفته رضایت 

مدیریت محترم و رشد و تعالی سازمان را به همراه داشته باشد .  

اعضای کميته پيشنهادات شرکت عايق خودرو توس
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پيشنهاد دهندگان منتخب سال  93 

به قلم:  وحید فرهمند صدر  کارشناس تضمین کیفیت و دبیر کمیته نظام پیشنهادات شرکت عایق خودروتوس
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آهیمسا به معناي عدم خشونت یا بي آزاري  است.  
این مرحله اولین جزء پنج گانه یاما  از یوگاي 8 
مرحله اي پاتانجلي است.  »هیم سا« به معناي 
 ) A(   خشونت و آزار رساندن است .  حرف  آ
در ابتداي کلمات سانسکریت مفهوم آن را تغــییر 
مي دهد، لذا آهیمسا یعني عــــــــدم آزار که 
مي بایستي در پندار و گفتار و کردار رعایت گردد. 
آهیمسا در معناي لغوي خود در صلح و آرامش 
بودن مي باشد که خود به خود انعکاس و بازتاب 
چنین فضائي عدم خشونت و بي آزاري نیز تعریف 

مي شود. 
در برخي از کتب ، به غلط ،آهیمسا را آزار نرساندن 
و خشونت نکردن تعریف کرده اند،در حالي که در 
این جایگاه دیگر خشونتي وجود ندارد که فرد 
بخواهد تصمیم بگیرد انجام دهد یا نه.  خشونت 
یابد  یا آزار نرساندن در جایي معنا مي  نکردن 
که فرهنگ یا موج خشونت وجود داشته باشد و 
شخص تصمیم بگیرد که خشونت را انتخاب نکند 
و عدم خشونت  را انتخاب کند، ولي وقتي او در 
جایگاه واقعي آهیمساي دروني خود بایستد، دیگر 
این انتخاب مفهومي نمي یابد ، چون او دیگر در 
فضاي دوگانه خشونت یاعدم خشونت نیست.  او 
در این حالت در مکاني خاص ایستاده و به همین 
دلیل در این جا  و به درست ،آهیمسا، بي آزار 

بودن تعریف مي شود نه آزار نرساندن. 
مرحله بي آزاري در واقع فضایي است که همه 
انسان ها، آن را بالقوه در خویش دارند و شخص 
پوینده با تالش پیگیر و آگاهانه خویش، رفتارش از 
آن فضـــــا سرچشــمه   گرفته ، به بـي آزاري  

مي رسد. 
یوگاي پاتانجلي رسیدن به وحدت وجود  است و 
در این راه، یوگي تمامي توجه و تالش خود را بر 
این منوال مي گذارد که انعکاس وحدت جهان 
هستي را، ابتدا در وجود خود ببیند و سپس با 
آن متحد و یکي شود، براي این منظور او کلیه 
وابستگي هاي آشکار و نهان خود را یک به یک 
مي بیند و به موازات رشد و تکامل در این راه آنها 
را پشت سر مي گذارد و با کاهش هر یک از آنها، 
آزادتر ، سبک تر و در نتیجه پویاتر ، این راه واقعي 
را طي مي کند.  هنگامي که شما با دست و زبان 
و یا پندار خویش از خود آثار تخریب و خشونت 
برجـاي مي گذارید و قلــــب موجود زنده اي 
با  متناسب  وابستگي  رشته  یک  شکنید،  رامي 

و  آزرده  قلب شخص  بین  تخریب  تأثیر  میزان 
آگاهي شــــما برقرار مي شود.  اگر آگاهي شما 
رشد کرده باشد، این رشته را همیـــــــــشه 
مي بینید و اگر آگاهي شما خام باشد، باز هم این 
رشته وجود دارد، ولي از آن آگاه نیستید و این 
وابستگي بین قلب آن شخص و ناخودآگاه شما 
برقرار مي شود، در این هنگام شما نمي توانید با 
خاطري سبک و آزاد  تمرینات عمیق مراقبه و 
سایر تمرینات یوگا  را انجام دهید و یا به طور کلي 
زندگي شاد  و پویایي داشته باشید، زیرا این رشته 
وابستگي بنا به میزان استحکام و هویت خودش، 
شما را به جهان مادي پیرامونتان )ارتباط ها و 
فضاهاي دیگر. . . ( متصل مي کند و این اتصاالت 
مانند لنگرهاي سنگین کشتي هستند که آن را 
به کف اقیانوس وصل کرده و مانع حـــرکت آن 
مي شود.  کسي که راه معنوي خودشــــــناسي  
را مي پیماید مانند  سفینه اي است که نیاز دارد 
خود را سبک کند و به سرعت پرواز خود بیافزاید.  
نبودن در فضاي  آهیمسا  و تالش بسیار براي 
که  است  کشتي  همان  مانند  آن،  به  دستیابي 
اقیانوس محکم وصـــل  به کف  را  لنگرهایش 
کرده اند و ناخدا سوخت زیادي را به موتور محرکه 
تزریق  مي کند تا حرکت ایجاد کند ولي تالش او 

بي ثمر خواهد ماند. 
سنگین ترین شکل وابستگي، تأثیري است که 
انسان بر اثر ظلم به هم نوع و موجودات زنده دیگر 
از خود برجاي مي گذارد.  اگر شما اشیاء منزل 
خود را تخریب کنید و یا مال خود را از عمد ببازید 
و یا آتش بزنید، ممکن است در یکي از دو جایگاه 
زیر قرار بگیرید:  یا به زندگي فقیرانه پس از نابودي 
آنها قانع هستید و یا مي خواهید دوباره آنها را به 
دست آورید.  در هر یک از دو انتخاب فوق، شما 
بدون این که تأثیر سریعي روي موجودي دیگر 
بگذارید، کم و بیـش به زندگي خــــــود ادامه 
مي دهیــد و حتي مي توانید در جایگاه عدم 
وابستگي نیز زندگي کنید، ولي اگر این تخریب 
و نابودي به سوي احساسات و قلب فرد دیگري 
نشانه گیري شود، نتیجه به این سادگي نخواهد 

بود. 
در عالم واقعي، پشت پرده پندارها و اکتسابات، 
قلب تمامي انسان ها ارتباطي مشابه به ارتـباط 
اتم هاي یک عنصر دارند.  قلب تک تک انسان ها 

مانند گیرنده یک رادیو و فرستنده آن عمـــــل 
مي کند، یعني قلبي که توسط شما آزار دیده، 
انعکاس این آزار تا ابد به سوي شما باز مي گردد 
و قلبي که از شما مهر گرفته است انعکاس مثبت 
آن نیز تا ابد از سوي او به سمت شما آمده و بر 
شـــــما تأثیر مي گذارد.  آگاهي رشد یافته، 
این روند واقعي کیهاني را مي بیند ولي شخص 
جاهل از دیدن این واقعیت همیشه محروم است، 
به همین دلیل او خواسته یا ناخواسته دشمــني 
مي کند چون خود را موجودي جدا از عالم هستي 
مي بیند و از قانون ارتباطات و بازگشت )کارما( 

بي خبر است. 
پاتانجلي بنیان گذار یوگاي هشت مرحله اي به 
درستي آگاه بود که مرحله بي آزاري یا آهیمسا 
مي تواند امن ترین و واقعي ترین سکو براي پرتاب 
سفینه وجود به سمت واقعیت درک وحدت وجود 

باشد. 
بودن یا نبودن سالحي به نام خشونت؟

   آهیمسا یعني عدم خشونت و در بیشتر کتب و 
جزوات مرتبط با آن، آهیمسا را به معناي  خشونت 
و  خوانندگان  عموم  و  اند  کرده  معرفي  نکردن 
کساني که راه رشد را مي پیمــایند، تصـــــور 
مي کنند که منظور پاتانجلي عصباني نشدن و آزار 
نرساندن است و شخص مي باید در این مرحله 
خشم و نفرت و آزار و اذیت را کنترل نموده و آن 
را بر روي دیگران اعمال نکند.  به عبارتي دیگر او 
فضاي خشونت خویش را مي شناسد و مي داند 
که همیشه با او همراه است و ارادي و آگاهانه آن 
را بر روي دیگران اعمال نمي کند، درست مانند 
این که شما اسلحه اي مرگبار را با خود حمل 
مي کنید و این اسلحه را همیشه براي حفظ جان 
خود و پیشبرد نظم و انضباطي که خود به آن 
معتقدید، همراه خود دارید ولي منطق یا قانوني را 
آموخته اید که مي گوید به کسي شلیک نکن و 
هرگاه که منافع شما به خطر مي افتد، از این بابت 
دچار خشم مي شوید و وسوسه دفاع از خود باعث 
مي شود که دست تان ناخودآگاه به سمت اسلحه 
برود و از خود یا منافع تان دفاع کنید و خودتان 
را ازخطر برهانید و در آن هنگام، این جمله که    
نباید به کسي صدمه برسانم  در ذهن شما آمده و 
مانع عملي که مي خواهید انجام دهید، شده و شما 
را از آن منصرف مي کند.  ممکن است این حالت 
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را بارها و بارها تکرار کنید و همواره تا پایان عمر 
با این عمل خویش، کشمکش داشته باشید، در 
آن صورت هیچ تغییر بنیادي و ریشه اي صورت 
نخواهد گرفت، زیرا شما منطقي در ذهن خویش 
دارید که مي گوید اسلحه را همیشه باید همراه 
داشت، ولي فقط در مواقعي که به آن نیاز هست 
و عدالت حکم مي کند باید از آن استفاده نمود . 
به عبارتي، خشم و خشونت به تنهایي بد نیستند 
ولي باید به جا و در موقع مناسب به کار گرفته 

شوند، یعني خشم توجیه شده. . . !
فضائي دیگر این است که از خود مي پرسید که:     
به چه دلیل و چرا احساس خطرمي کنم؟و به 
دنبال پیدا کردن ترس بنیادي خویش از خطري 
که هنوز به وجود  نیامده است، مي روید و از 
خود سؤال مي کنید که چرا به همه مردم و 
با آنها زندگي مي کنید به چشم  کساني که 
نگرید؟حتي  مي  خطرناک  افراد  و  مهاجمین 

ممکن است خود شما نیز یکي از آنها باشید !
   آهیمسا، بودن در یک فضاي آرامش و اطمینان 
است و شخص با اتکا به دیدن و باور کردن این 
فضا، در آنجا احساس امنیت مي کند، از این رو 
هیچ گاه به فکر دفاع کردن از خود و یا حمله 
نمي افتد، زیرا کسي از خود دفاع مي کند که 
خود را در محدوده خطر و تجاوز احساس کند، 
در این حالت است که حس تنازع براي بقا  در 
او به صورت دفاع از حریم خویش و حمله به 
طرف دشمن، خود بخود و به طور غیرارادي، 
آشکار مي شود.  احساس امنیت یا خطر، صرفا 
یک فضاي دروني شما و فردي است.  ممکن 
است شما در خط اول جبهه بوده و احساس 
با  توأم  آرامش  حس  تمامي،  به  شما،  دروني 
حضور و شهامت و تهور باشد، در این حالت شما 
در یک دنیاي منحصر به فرد که خاص خودتان 
است قرار دارید و این فضاي دروني شما را هیچ 
تحریک و یا شرایط تهدید آمیز بیروني نمي تواند 
به هم بریزد، ممکن است کسي در خانه خود که 
مجهز به انواع وسایل و تجهیزات رفاهي مادي و 
معنوي از قبیل وسایل مدرن صوتي و تصویري، 
البسه هاي مورد عالقه، دورنما و منظره مناسب، 
سیستم  حتي  و  مهربان  و  صمیمي  دوستان 
امنیتي قابل اعتماد است ، باشد ولي در باطن 
دچار اضطراب و نگراني و خشم و کینه نسبت 
به خود و دیگران بوده و در این حالت تمامي 
شرایط بیرون خود را که از دیدگاه عموم، کامل 
و عاري از هر عیب و نقصي است، مانند تیرها 
وسالح هاي تهدیدآمیز ببیند که همه به سوي او 
نشانه گرفته شده است و احساس و دنیاي درون 
او به تمامي در ناامني و خطر قرار گرفته باشد. 

یک  فقط  آن،  وجود  عدم  یا  امنیت  داشتن 

احساس دروني است و به هـــــــیچ عنوان 
استانداردي  یا  آن چهارچوب  براي  توان  نمي 
تعیین کرد، هنگامي که شما از درون احساس 
آرامش ، امنیت و شوق ادامه زندگي را داشته 
باشید، دلیلي ندارد که همیشه سالح خود را 
به کمر بسته و در آماده باش قرار داشته باشید 
و تمامي امور خود را از طریق آن انجام دهید.  
زماني که در شرایط آرامش و اطمینان داشتن به 
امنیت بیرون باشید، باز دلیلي ندارد که حتي به 

فکر تهیه و حمل اسلحه باشید. 
آهیمسا تجربه داشتن آرامش عمیق است.  در 
این فضا هرگز این فکر بیهوده به وجود نمي آید 

که آیا خشونت بکنم یا خیر؟
اگر شما هر خشمي را تجزیه و تحلیل کنید، در 
پشت آن ترسي پنهان شده است که درست به 
اندازه خود آن خشم وجود دارد.  خشم بدون 
ریشه ترس امکان ناپذیر است، علت آن ترس، 
نگراني براي از دست دادن یک موضوع مادي یا 
یک ارزش دروني است و شخص مهاجم به این 
دلیل عصباني مي شود که نمي خواهد ترس بر 
او غلبه کند و دوام یابد.  به طور مثال فرض کنید 
در محلي که زندگي مي کنید، مشغول انجام 
کاري ذهني مانند مطالعه و یا نوشتن هستید 
و کسي در همان مکان، صداي موزیک را بلند 
کرده و آرامش شما با این صداي بلند به هم 
خورده است و حالت تحریک پــــذیري پیدا 
کرده اید ، در این زمان درخواست شما از فردي 
که موزیک را گوش مي دهد این است که صدا 
را کم کند و  وقتي که او بي توجه به درخواست    
شما کار خود را انجام مي دهد، این بار شما بدون 
این که دست خودتان باشد به او پرخاش کرده 
و درخواست خود را بار دیگر با خشونت تکرار 

مي کنید. 
در این حالت شما در آرامش و فضاي خلوت 
درون خود حضور داشته اید و چون وجود آن 
فضا براي شما به نوعي تعیین کننده و مؤثر بوده 
و تضمین کننده بقاي آرامش شما مي باشد و از 
طرفي آن را در محدوده تهدید و خطر توسط    
صداي بلند موزیک حس مي کنید، پس درصدد 
دفاع از فضاي درون خود برمي آیید و سالح خود 
را که تا پیش از آن با خود داشتید اکنون آماده 
کرده و با شلیک پرخاش، از خود دفاع مي کنید.  
پیش از آن که به او پرخاش کنید، براي لحظاتي 
و دقایقي، نگران این موضوع شدید که آرامش و 
خلوت دروني شما در حال از بین رفتن است، 
در واقع ترس شما را وادار به پرخاشگري نمود. 
حال تصور کنید که در هنگام مطالعه، از امکانات 
و شرایط دروني واقعي خود، در جهت احساس 
آرامش و امنیت استفاده مي کنید وتمرکز فکر 

و فضاي حضور شما به حد کافي هویت و اقتدار 
خویش را دارد و علیرغم سروصدا و اغتشاش 
و ناآرامي بیرون، شما احساس آرامش کافي و 
امنیت عمیق دروني را دارید، آیا در چنین حالتي 
نیز حس خطري وجود دارد که الزم باشد در 
برابر آن از خود دفاع کنید؟ پس در چنین حالتي 

وجود اسلحه کمري  بي مورد مي باشد. 
خشونت حاصل ترس ، ناداني و ناتواني است.  
موجودیت  ترس  ریشه  داشتن  بدون  خشم 
و هویت ندارد . کسي که ترس نداشته باشد 

خشمگین هم نمي شود. 
خشمگین شدن هیچ گاه به نفع کسي نیست 
بلکه باعث مي شود تا از نشاط و کمال افراد 
کاسته شود .  افراد و جهان تعّهدي ندارند تا 
مطابق میل و خواسته ما رفتار کنند .  بپذیریم 
که دیگــران این حق را دارنــد به گونــه اي که 
ما نمي پسندیم رفتار کنند .  یک شخص فهیم 
نمي تواند آگاهانه عصباني شود ، چون ماهیت 
نور و روشنایي و ماهیت  آگاهي درست مثل 
عصبانیت مثل تاریکي است .  نمي توان هر دو را 
در آن واحد دارا بود .  ترس و خشم هر دو یک 
ارتعاش دارند و آن ارتعاش » تخریب « است .  
پس بهتر است بگوییم آهیمسا یعني در صلح و 

صفا و آرامش بودن با خویشتن خویش . 
فضاي     توانند  مي  که  واقعي  هاي  تکنیک 
آرامش عمیق را به وجود آورند، آنهایي هستند 
که کمبودهاي ما را تغذیه و رفع مي کنند، 
یعني اگر عاملي آرامش ما را بر هم زده ، در 
اصل به تمرکز، حضور و حس خلوت در درون 
از  کمبود  و  داریم  نیــــــــاز  آن  به  که  ما 
همین نقطه آغاز مي شود، حمله کرده ، در 
حالي که فرد مي تواند روي ابعاد درون خود 
کار کند و به عنوان مثال هنگامي که توانست 
آرامش خود را در مکاني پرسروصدا حفظ کند، 
صاحب آهیمسا شده است.  کسي که در صدد 
ایجاد و رشد این فضا در درون خویش است، 
بدون ســرکوب واکنــــش ها و خشونت هاي 
به  آنها  ابراز خویش و فرو فرستادن  در حال 
درون خود، مي تواند آنها را عمیقا ببیند و پس 
را در پشت آن  اینــکه ترس و کمبودش  از 
واکنــــش ها دید، در صدد جبران کمبودهاي 
خود بر مي آید و به این شکل نه تنها خشم 
خود را سرکوب نکرده و نیز به آن اجازه رشد 
هاي خشم  واکنش  با  بلکه   ، نداده  میدان  و 
آلود خود به صورتي ارتباط برقرار مي کند که 
جهت آن، او را به سوي شناخت کمبودهاي 
بنیادي خویش مي بــرد و به این صورت از 
این واکنش ها به عنوان پلي یا وسیله اي براي 
رسیدن به خویشتن خویش استفاده  مي کند. 

www. yogasea. org  :منبع
به کوشش :  بهداد محمدی
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چشمان بی قرار
 يک معجزه گر

پاچینو  »آل«  جیمز  آلفردو  کامل  نام  با 
شهر  در   1940 سال  آوریل   25 روز  در 
سالواتور،  پدرش،  شد.   متولد  نیویورک 
ایتالیایی-  نسلی  از  بیمه  کارمند شرکت 
داشت.   نام  رز  مادرش،  و  بود  آمریکایی 
اهل  اصل  در  او  مادربزرگ  و  پدربزرگ 
سیسیل بودند.  زمانی که پاچینو 2 سال 
بیشتر نداشت، پدر و مادرش از هم جدا 
شدند.  در زمانی که آل پاچینو 10 ساله 
بود، بین دوستانش مشهور به »سانی« بود 
و بعضی دوستانش هم او را »بازیگر« صدا 
او در سن 17 سالگی ترک  می کردند.  
تحصیل و سپس از خانه فرار می کند.  در 
برای کسب درآمد  بود که وی  این دوره 
شروع به انجام کارهایی مانند پیغام رسانی 
می کند.   نظافتی  و  خدماتی  نیروی  یا  و 
از روزهای مدرسه و سپس  پاچینو  خود 
جوانی اش این طور می گوید:  »معلم های 
من در مدرسه همیشه به من می گفتند:  
یا»پاکانو«! و من می گفتم:   پاکانی«  »آل 
»نه! پاچینو!م؛  و بعد دقیق تر می گفتم:  
»چ، چینو، پاچینو!«.  این طوری شد که 
مدرسه  در  واقعًا  که  چیزی  تنها  شاید 
یاد گرفتم اسم خودم بود.  آل در دوران 
جوانی و در حالی که بیش از 22 سال از 
زندگی اش نمی گذشت، مادرش را از دست 
داد.  پاچینو پیش از مرگ مادرش، زندگی 

چندان لذت بخشی را پشت سر نگذاشته 
بود و چون والدینش خیلی زود از هم جدا 
شده بودند، مجبور شد به همراه مادرش 
به خانه پدربزرگش نقل مکان کرده و در 

آن جا اقامت کند. 
آغاز فعاليت هنری

در  بازیگری  به  شروع  نوجوانی  در  او 
نمایش های زیرزمینی کرد، ولی با پذیرش 
شد.   مخالفت  استودیو  اکتورز  در  وی 
سپس وی به استودیوی دیگر برای نمایش 
پیوست.  لی استراسبرگ اولین استاد او 
الزم  پول  شد  موفق  انجام  سر  ولی  بود؛ 
برای ثبت نام در مدرسه بازیگری هربرت 
برگهوف را به دست بیاورد و آن جا زیر نظر 
چارلز التن آموزش خود را به عنوان یک 
بازیگر آماتور آغاز کرد.  ورود او به عرصه 
بازیگری را باید سال 1969 دانست.  در 
همین سال در نمایش »خیزش هایی برای 
صلح« نقش مقابل ارل جونز بازیگر مطرح 
آن زمان تئاتر را به عهده گرفت و با وجود 
قد کوتاه با صدای گرمش درخشید.  او 3 
سال در اکتورز استودیو تحصیل کرد و در 
بهترین  »تونی«  جایزه  برنده  ابتدا  همان 
بازیگر نقش مکمل تئاتر شد.  پاچینو در 
سال 1969 در فیلم »ناتالی و من« بازی 
کرد و دو سال پس از آن نیز ایفای نقشی 

در »وحشت در نیدل پارک« را پذیرفت. 

پدرخوانده 1
درسال1972فرانسیس فورد کاپوال تصمیم 
به ساخت یکی از شاهکارهای تاریخ سینما 
نقش  و  گرفت  »پدرخوانده«  فیلم  یعنی 
»مایکل کورلئونه« به آل واگذار شد؛ زیرا به 
باور کاپوال، »نقش یک ایتالیایی را باید یک 
ایتالیایی بازی کند«.  پاچینو بازی بسیار 
زیبایی در نقش مایکل ایفا کرد و نه تنها به 
شهرتی جهانی رسید، بلکه برای این فیلم 
نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر 

نقش مکمل مرد شد که به آن نرسید. 
مترسک و سرپيکو

در سال1973 او در فیلم های »مترسک« و 
»سرپیکو« بازی کرد.  در فیلم »مترسک« 
ساخته جری شاتزبرگ وی در کنار بازیگر 
برجسته سینما جین هاکمن، نقش آدمی 
سرگشته را ایفا نمود.  این فیلم علی رغم 
با  آمریکا  در  کن،  طالیی  نخل  بردن 
نقدهای مثبتی مواجه نشد.  اما بی شک 
این سال  پاچینو در  ترین دستاورد  مهم 
حضور در فیلم »سرپیکو« ساخته سیدنی 
لومت بود که وی توانست برای این فیلم، 
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول 
از آن خود کند.   را  اسکار  نامزدی  و  مرد 
در این ســــال ها، پاچینو از مشهورترین 
و محبوب ترین بازیگران سینما محسوب 

می شد. 
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و  سگی  ظهر  از  بعد   ،2 پدرخوانده 
عدالت برای همه

پاچینو در ادامه روند عالی اش، در سال 
های  فیلم  در   ،1979 تا   1974 های 
بسیار موفق »پدرخوانده 2«، »بعد از ظهر 
همه«  برای  »عدالت  و   )1975( سگی« 
بازی  این سه  برای  بازی کرد و   )1979(
نقش  بازیگر  بهترین  بفتای  جایزه  خود، 
اول مرد را کســب کرد.  بازی آل پاچینو 
در »پدرخوانده 2« چنان تحسین برانگیز 
نیوزویک شخصیت مایکل  بود که مجله 
کورلئونه را به عنوان »بزرگ ترین نقش 
آفرینی یک بازیگر به نقش یک شخصیت 
و  کرد  عنوان  سینما«  تاریخ  در  سنگدل 
بنیاد فیلم آمریکا نیز در سال 2003، این 
»یازدهمین شخصیت  عنوان  به  را  نقش 
ویلیان تاریخ سینما« انتخاب کرد.  پاچینو 
دریافت  نامزد  دیگر  بار  سال  همان  در 
اسکار شد اما باز هم این جایزه نصیبش 
نشد؛ اگرچه منتقدان، جایزه گلدن گلوب 
بهترین بازیگر نقش اول مرد را به سبب 
کردند.   اهدا  وی  به  »سرپیکو«  در  بازی 
»بعد از ظهر سگی« و »عدالت برای همه«،  
از کارهای مورد تحسین و توجه او دراین 
دهه بودند.  پاچینو برای بازی در همه این 
فیلم ها نامزد اسکار شد ولی به آن ها دست 

نیافت. 
دهه بد 80 و »صورت زخمی« پاچينو

آل باید دهه 80 را بدترین دهه در فعالیت 
سینمایی اش بداند.  او بازی در فیلم های 
»اینک   ،)1979( کرامر«  علیه  »کرامر 
ژوئیه«  چهارم  »متولد  و  آخرالزمان« 
)1989( را رد کرد! و حتی به کاپوال که 
او را برای »اینک آخرالزمان« دعوت کرده 
بود، گفت:  »جنگ؟! من با تو به جنگ 
نمیرم. «.  آل در کارهای ضعیفی چون 
»انقالب« )1985( ساخته هیو هادسون و 
»نویسنده ، نویسنده« )1982( ایفای نقش 
کرد ولی بی شک مهم ترین دستاورد وی 
در این دهه، حضور در نقش تونی مونتانا 
در فیلم »صورت زخمی« در سال 1983 
ساخته برایان دی پالما است که نقش یک 
کوبایی تبار که به قاچاق کوکایین مشغول 
است را با بازی خیره کننده ای ارائه کرد 
و خشونت غریب مستتر در این شخصیت 
را به بهترین شکل ممکن به تصویر کشید. 

دهه 90؛ ذات الریه با بوی خوش زن

اولین حضور هنری آل در این دهه، اجرای 
در  سال 1984  در  آمریکایی«  »بوفالوی 
صحنه تئاتر بود.  او که پس از بازی در فیلم 
»انقالب« )1985( مبتال به ذات الریه شده 
و مدت چهار سال نیز از عالم سینما دور 
مانده بود، در فیلم »دریای عشق« )1989( 
بار دیگر خوش درخشید؛ و به این ترتیب، 
کرد؛  آغاز  را  موفقیت  از  ای سرشار  دهه 
چنان که تعدادی از مهم ترین فیلم های 
کارنامه خود؛ و تعدادی از مهم ترین آثار 
تاریخ سینمای جهان را ثبت کرد.  از دیگر 
این دهه  در  او  و شاخص  فیلم های مهم 
تریسی«، »پدرخوانده  به »دیک  می توان 
3« )1990(،» فرانکی و جانی« )1991(، 
»راه   ،)1992( راس«  گلن  »گلن گری 
 ،)1995( »مخمصه«   ،)1993( کارلیتو« 
مدافع  »وکیل  شهر«)1996(،  »تاالر 
و   )1997( براسکو«  »دنی  شیطان«، 
»نفوذی« )1998( اشاره کرد.  اما برترین 
فیلم او در این دهه، »بوی خوش زن« در 
سال 1992 است که سرانجام جایزه اسکار 
بهترین بازیگر نقش اول مرد؛ جایزه گلدن 
گلوب بهترین بازیگر نقش اول مرد و جایزه 
ویژه هیات داوران جشنواره فیلم روتردام را 
برایش به ارمغان آورد.  دهه 90 به صورتی 
در  که  چنان  داشت؛  ادامه  برایش  عالی 
سال 1996 از سوی انجمن گوتام، جایزه 
ویژه یک عمر فعالیت هنری نصیبش شد 
و پیش از آن نیز از سوی جشنواره فیلم 
اهدا  او  به  سن سباستین، جایزه مشابهی 
شد.  تقریبا تمام فیلم های او در دهه 90، 
به »فیلم- کالت« هایی در ژانرهای خود 

تبدیل شده اند. 
دهه 2000؛ بی خوابی با تاجر ونيزی

سیسیل  جایزه   2001 سال  در  پاچینو 
عمر  یک  گلوب  گلدن  جوایز  دومیل  ب 
دستاورد را دریافت کرد.  او در سال 2002 
کریستوفر  »بی خوابی« ساخته  فیلم  در 
نوالن نقش یک کارآگاه را بازی کرد که 
در تعقیب یک قاتل حرفه ای است.  این 
فیلم در این دهه یک نقطه اوج برای او بود.  
پاچینو در سال 2003 با حضور درخشان 
در  اپیزود سریال »فرشتگان  دو  خود در 
آمریکا« ساخته مایک نیکولز توانست اکثر 
جوایز معتبر تلویزیونی از جمله جایزه امی 
و جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش 
آورد.  »تاجر ونیزی«  را بدست  اول مرد 

)2004( را باید یکی از بهترین فیلم های 
او از سال 2000 به بعد دانست.  آل در 20 
اکتبر 2007 نیز جایزه یک عمر دستاورد 
بنیاد فیلم آمریکا را کسب کرد.  او دهه 
نسبتا خوب 2000 را با یک فیلم ضعیف- 

»88 دقیقه« )2008( به پایان رساند. 
آل پاچينو؛ اکنون

در سال های اخیر، پاچینو روزگار چندان 
خوشی در فعالیت های هنری خود ندارد 
و کارهای وی کم تر مورد توجه منتقدان 
قرار گرفته است.  حضور در فیلم تلویزیونی 
»تو جک را نمی شناسی« در سال 2010 
آخرین  شاید  لوینسون،  بری  ساخته 
بازیگری  دستاورد مهم پاچینو در دنیای 
در این دهه بوده که همه جوایز تلویزیونی 
از جمله امی و گلدن گلوب بهترین بازیگر 

نقش اول مرد را برایش در پی داشت.  
او در مقام کارگردانی سومین فیلم خود را 
در ژانر مستند و نمایش در سال 2011 با 
نام سالومه ساخت.  پاچینو در همین سال 
نیز مدال ملی هنر را دریافت کرد.  پاچینو 
تاکنون چند فیلم حرفه ای مستند و فیلم 
»در جستجوی ریچارد« را هم به عنوان 
یکی از عالقه مندان شکسپیر کارگردانی 

کرده که آثاری موفق بوده اند. 
از بزرگ ترین بازیگران تاریخ سينما

و  ترین  بزرگ  از  تردید  بی  پاچینو،  آل 
سینما  تاریخ  بازیگران  ترین  محبوب 
از  بیش  در  بازی  شود.   می  محسوب 
50 فیلم مهم و شاخص، کسب بیش از 
100 جایزه معتبر نمایشی و سینمایی و 
مستند  فیلم  کارگردانی چند  تلویزیونی، 
و حرفه ای، ایفای نقش در ده ها نمایش 
حرفه ای، حتی حضور در بازی ویدیویی 
»صورت زخمی« و خلق چندین کاراکتر 
برتر  فیلم های  در  و مهم  ماندگار  بسیار 
تاریخ سینما، از او بازیگری یگانه ساخته 

است.  
او در نـــــظرسنـــــــــجی های معتبر 
بین المللی، همواره در رتبه های 2 تا 20 
قرار داشته و تعدادی از شــــخصیت های 
چند  فهرست  در   ، او  توسط  شده  خلق 
قرار  سینما  تاریخ  شاخص  کاراکتــــر 

گرفته اند. 
wikipedia. org  :منبع
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