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خردنامه/ نشــریه ی دانش آموزی الکترونیکی مدرسه ی خرد / شماره ی 23/ پاییز 1400
سردبیر: مرضیه مدنی رزاقی

تحریریه: شایسته ارادتی، آوا اسالمی، هلیا بیات، مینا پورمجیب، مهشاد جنیدی جعفری، یاسمین زینعلی زاده، مائده واعظی
با همکاری: پریا میروکیلی

دبیر بخش انگلیسی: آندیا درّانی
دبیر بخش ریاضی: پریسا پرمور

دبیر بخش اجتماعی: فیروزه فالح
دبیر محیط  زیست: معصومه سعیدی

دبیربخش زیست شناسی: رایان ساقیان
دبیر بخش شیمی: مریم مزینانی
دبیربخش  داستان: رودابه کمالی

دبیر بخش مشاوره: ناهید علمداری
رابط  دبستان: آذین محمدزاده

طراحی و صفحه آرایی: ثریا علی جان زاده
ویراستاران: سیما صادقی، هلیا افضلی، روژین فروزندگان، یاسمین زینعلی زاده، زینب سهراب پور

نمونه خوان: مهدیه قرقچیان
طراحی لوگوتایپ: کیانا ابریشمی

ساخت پادکست و هماهنگی ضبط: مهشاد جنیدی جعفری
گویندگان: شایسته ارادتی، آوا اسالمی، هلیا بیات ، دیبا بلوری، رکسانا خاتمی، سنا ذبیحی، سارا سازگاری، مهرگان علیزاده صانع

با تشکر از: راحله پورآذر
با آثاری از: دیانا امین، شایسته ارادتی، سپیده استیری، آوا اسالمی، باران باطنی، هلیا بیات ، مینا پورمجیب، آوین چنگیزی، رونیکا حسنلویی، 

آرتمیس خزاعی، ملورین دل قندی، سنا ذبیحی، کیانا زارعی، یاسمین زینعلی زاده، غزل شاهسواری، نیلوفر علی پور، مهرگان علیزاده صانع، 
توکا فاضل، موژان فروزندگان، رایا قاسمی، نوا قاسمی، سلینا قاضی شعرباف، نیکی کالنتر، پرنیا لشکری، صبا مزارعی، صدف مکری، 

مائده واعظی، کیانا وحیدشاهی
و: راحله پورآذر، آزاده تاج دینی، مهشید خاکباز، بهاره رحیمی فر، مریم رشیدی، رایان ساقیان، سیما صادقی، سحر طاهباز، مهناز عسگری، 

مریم مزینانی، زهرا معصومی همدانی، نفیسه نصیران
بخش هنر با آثاری از: آوا اسالمی، فاطمه تقوی، هما دادگر، پانته آ حسینی، کیانا سمندریان، ستاره شاهسواری، صبا صادقی، تارا 

صادق وزیری، آمیتیس صفاری، آذین محمدزاده، آنیتا میرزازاده، آرمینا نواح، مهرناز نیک دلی، مائده واعظی
با تشکر از: خیریه بیگم حائری زاده، لیلی محمدحسین، مانا رضایی، فریبا محمدحسین، بهناز میرزازاده، مریم موسوی، هنگامه امیری، 

لیلی رشیدی، مژگان بختیاری

با تشکر ازبخش مدیریت و معاونت در مدارس خرد
*پوزش و اصالح: نام هلیا بیات در شماره ی قبل اشتباه ثبت شده بود. در گروه تحریریه اسامی مینا پورمجیب، هلیا بیات و مائده واعظی از قلم افتاده بود.
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ـــردبیر ـــخن س س

باز آغازی دگر
پاییزی دگر

باز با هم،
در ابتدای راه دانستگی و دوست داری و خویشی...

از دور و نزدیک،
امید که نزدیک تر...

خردنامۀ پاییز را در آغاز یک ســال تحصیلی دیگر به شما تقدیم می کنیم با این امید که از 
مطالب رنگارنگش لذت ببرید؛ با این امید که خودتان هم دست به کار شوید و نوشته های تان 

را برای ما بفرستید و در هر بخشی که دوست دارید با ما همکاری کنید. 
و با این امید که  بگذرد این روزها... و »بار دگر روزگار چون شکر آید«. در پناه خدا باشید.
مرضیه مدنی رزاقی 



ـــت ـــک دوس ـــرای ی ب



کل من علیها فان و یبقی وجُه ربَک ذوالجالِل و االکرام
دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب

وز این دو درگذری، کُل من علیها فان

ما امروز به مناسبت گرامی داشت و بزرگ داشت خانم سیما افشار عزیزمان گردهم آمده ایم. او که معلمی توانا، 
خیری دلسوز، دوستی باصداقت و امین بود. سیمای عزیزمان در صبوری، آرامش، مهربانی و جدیت سرمشق بود.

نام نیک این بانوی بزرگوار همواره در قلب و ذهن همه ی ما جاودانه خواهد ماند.
با هرکدام از کســانی که او ردی از مهربانی و صفا و صمیمیت در زندگی شــان دارد صحبت می کنم، به درستی 

معتقدند که او با قلبی آرام و مطمئن به دیدار معبود خود شتافت زیرا که پاک زیست و پاک از این دنیا رفت.
در طی سالیان دراز همکاری با ایشان، حتی یک بار نشنیدم که نقطه ضعف کسی را بگوید، همواره بر نقاط قوت 
تأکید داشت چه در مقام معلم، معاون و مدیر در کارش بسیار مسئولیت پذیر و کوشا بود، هرگز، هرگز توقعی از 

هیچ کس نداشت. چون در مرحله ای از رشد معنوی و روحی بود که همه ی دغدغه های معمول در او اثری نداشت.
چون چشــمه ای آرام، پاک و روان می جوشید. شــاگردانش، دوستانش و همکارانش اذعان دارند که این لطف و 

بخشش و چشمه ی جوشان محبت، چه گوارا بود.
و من نیز مانند همه ی شمایان که ردی از مهربانی و صفای ایشان در زندگی تان دارید، از نعمت دوستی و همکاری 

وی برخوردار بودم.
موفقیت مؤسسه منظومه ِخرد وام دار چنین شخصیت هایی است.

شخصیت هایی که بدون هیچ توقعی، همه ی امکانات شان را برای ارتقای این مؤسسه به کار گرفتند.
نقش مؤثر و ماندگار خانم سیما افشار در آموزش و تربیت دختران شایسته ی ِخرد و فرزانگان، جاودانه 

خواهد بود.
جا دارد مراتب تشکر و قدردانی خودم را از تمامی کسانی که در دوران خانه نشینی ایشان، با محبت در کنارش 

بودند، به جای بیاورم.
خانم فریده شریفی بزرگوار، دوست و همکار عزیزمان، چه روزها که در کنارش به امید آرامش سپری کرد.

ســرکار خانم نوشین محمودی و پرستاران شایسته ی این عزیز. همکاران عزیزم خانم امیرجعفری، خانم فهیمه 
محمد و مرجان شریفیان که با حضورشان موجب تسلی خاطرش بودند.

خداوند کمک کند تا این غم بزرگ را تحمل کنیم و روحش که شاهد و ناظر ماست، از ما راضی باشد.
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ــری زاده ــم حائـ خیریه بیگـ



با عرض تسلیت به بستگان، دوستان، همکاران، دانش آموزان، دانش آموخته ها و اولیای گرامی

برای ســیما افشار و از سیما افشــار گفتن، کاری است بس دشوار. مگر می توان زندگی را در 
قالب کلمات گنجاند، مگر می توان شــور و شــوق بی امان برای حرکت و زندگی را در یک 

نوشتار حبس کرد.
از سیما افشار، طی سی سال همکاری، هم سفری، دوستی و هم سفره گی، بسیار بسیار آموختم 

و البته که هنوز در اکثر موارد باید شاگردی وی را کنم مانند:
- جدیت و سروقت بودنش چه در قرارهای کاری و چه در قرارهای دوستی

)به معنای واقعی باید حرفش و قولش را جدی می گرفتی.(
- تاب آوری در سختی های سفر به خصوص حج عمره و ماه رمضان در حج بودن

- ریسک پذیری در ماجراجویی های سفر )داوطلب شدن برای چتربازی در تونس و فیل سواری 
در هندوستان(

- سکوت، تواضع و با چشم دل گوش دادن
سیما افشار به نکته های ظریف و به افرادی که همواره در جلسات ساکت بودند، خیلی توجه 
داشــت. اصراری به سخن گفتن نداشت اگر کالمش را شــخص دیگری گفته بود. از خودش 
و توانایی هایش بســیار کم می گفت. ســال ها بود که از همکاری مان گذشته بود که فهمیدم 
کارشناســی ارشدش ادبیات تطبیقی است و چه قدر زیبا می نویسد و چه سلیقه ی ادبی غنی ای 
دارد. )یادش بخیر کالس های ویرایش خانم روحانی، روحش شاد( و گفت وگو در باب فیلم ها 

و کتاب های به روز
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لیلـــی محمدحســـین
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- و سیما افشار دست به خیر بود، به طرزی باورنکردنی دست به خیر بود. بی نیاز 
و بی ریا، کافی بود متوجه شود شخصی گرفتار است، کمک سیما افشار، زودتر از 

اعالم نیاز وی به او می رسید.
عجب این که

خانم افشار نازنین
زمانی که روحت از رنج تن رها می شــد، پری نیامیر عزیز به خوابم آمد و من به 

دنبال تو می گشتم و آن هم در مراسمی برای خیریه ...
خانم افشــار مهربان، سالم مرا به همه برسان، از جمله خانم روحانی فقید، خانم 

نیامیر عزیز و پگاه نازنین
و رفتن تو برای من یادآور این ابیات خیام است:

آن هــا کــه کهن شــدند و این ها کــه نوند
هرکس بــه مراد خویش یــک تک بدوند
ایــن کهنــه جهــان به کــس نمانــد باقی
رفتنــد و رویــم و دیگــر آینــد و رونــد

آن کس کــه زمین و چــرخ و افالک نهاد
بــس داغ کــه او بــر دل غمنــاک نهــاد
بســیار لب چو لعــل و زلفین چو مشــک
در طبــل زمیــن و حقــه ی خــاک نهــاد
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ــگری ــاز عسـ مهنـ
تجربـــه ی یـــک کار گروهی در نوشـــتن

در طول ســه سال گذشته که آموزگار انشای دبســتان بوده ام، پیوسته با یک 
موقعیت ثابت رو به رو بوده ام: از بچه ها اصرار که فعالیت های گروهی نوشــتن 
داشــته باشــند و از من اصرار که چنین خواسته ای بازی و سرگرمی محسوب 
می شــود، در صورتــی که نوشــتن کاری فردی اســت و هرکس بــا توجه به 

روان شناسی خودش فکر می کند و ایده ای را پیش می برد. 
حرفــم را به بچه ها می گفتم و محکم بر موضع خود پافشــاری می کردم، زیرا 
شــاهدان زیادی در منابع آموزش نوشــتن می یافتم که بــر این فکر مهر تأیید 
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زنـــان پیشـــگام ایـــران



می زدند. اما مدام در خلوت ذهن از خودم می پرســیدم آیا 
واقعاً همین است که ما می گوییم؟ واقعاً نمی شود پروژه ای 
برای نوشتن گروهی تعریف کرد؟ نمی شود یک گروه با هم 

روی یک ایده ی مشترک کار کنند و گروهی بنویسند؟ 
در ســال تحصیلی گذشــته تدریس انشــای پنجمی ها به 
من واگذار شــد. فرصت را غنیمت شــمردم و قصد کردم 
نوشــتن گروهی را بیازمایم و در عمل پاسخی دقیق برای 

پرسش های خودم و درخواست بچه ها پیدا کنم. 
موضوع زنان پیشگام ایران را بهانه ای کردم تا با یک تیر 
حداقل سه نشــان بزنم: تعریف و انجام پروژه ی تلفیقی، 
تدریس زندگی نامه نویســی و آموزش نحوه ی استفاده از 

سایت های اینترنتی به عنوان منبع تحقیق. 
این پروژه را به همت همکار نازنینم شادی معلم، آموزگار 
هنر پایه ی پنجم، و نیز همکار نازنین دیگرم میترا ضابطی، 
ســرگروه هنر دبستان، تعریف و تحدید کردم. حدود سه 
ماه طول کشید تا پروژه به سرانجام رسید و محصول کار 

بچه ها به شکل کتاب دیجیتال عرضه شد. 
  این جا مجالش نیست که تجربه ی آموزنده ی این پروژه را 
ریز به ریز با شما در میان بگذارم؛ هم فال بود و هم تماشا. 
ما و دانش آموزان مان با انجام این پروژه بســیار آموختیم 
و لــذت کار گروهی را خیلی خیلی چشــیدیم. اما من و 
دانش آموزانم چیز دیگری هم تجربه کردیم: پروژه کاری 
گروهی اســت که افراد گروه کنار هم در مورد موضوعی 
مشــخص بلند بلند فکر می کنند، بــا هم منابع تحقیق را 
می خوانند و می بینند و می شنوند، ایده سازی و ایده پردازی 
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می کنند، به روش ارائه ی هنری واحد می رسند و... اما بدون 
تردید فقط یک نفر است که وظیفه اش ریختن مواد الزم 
در دیگ آش است و حتماً هم زدن دیگ آش کمک گروه 
را می طلبد. در ضرب المثل هم آمده: آشــپز که دو تا شد، 

آش یا شور می شود یا بی نمک. 
پروژه ی زنان پیشگام ایران حاوی معرفی نوزده زن برجسته ی 
ایرانــی بود که هرکدام را یک گروه پیش برد. تقریباً تمام 
گروه ها ضمن کار عملی متوجه شــدند که نوشته ی نهایی 
باید به قلم یک نفر باشد و ویرایش و بازبینی افراد گروه. 
اما این پروژه، میوه های دیگری هم داشــت: تلفیق دروس با 
هم موجب هم افزایی دانش آموزان و آموزگاران می شــود؛ 
نمی شــود بر کاری که کپی از یک منبع یا تغییر کلمه های 
سخت و دشوار یک منبع به کلمه های هم معنی ساده تر است 
نام تحقیق گذاشت؛ یادداشت اولیه ی من، متن نهایی نیست؛ 
درباره ی یک موضوع ثابت می شــود حداقل به نوزده روش 
متفاوت فکــر کرد و آن را ارائــه داد؛ و باالخره این که ما 

نمی دانستیم ایران این همه زن موفق و برجسته دارد. 
و برای خودم به عنوان آموزگار انشــا روشــن شــد که 
تعریف پروژه ی گروهی در کالس انشــا اهمیت بسزایی 
دارد. بچه هــا در عمل به این نقطه می رســند که نوشــتن، 
آن گونه که من می فهمم و انتظار دارم، کاری انفرادی است 
و گروهی نوشتن حاصلش چیزی نیست جز بیانیه نویسی. 
در این شماره و شــماره ی آینده، نمونه هایی از نوشته های 
بچه ها را خواهید خواند و تصویرســازی هایی را که برای 
معرفی این زنان پیشگام ایرانی انجام داده اند، خواهید دید.
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ســالم شــنوندگان عزیز. به رادیو فرهنگ خوش آمدید! حال و احوال تان خوب اســت؟ 
همان طور که می دانید امروز 25 اسفند، سال روز درگذشت »پرآوازه ترین شاعر زن ایران« 
پروین اعتصامی است. به همین خاطر، برنامه ی امروز »برگی از تاریخ« را به مرور زندگی 
ایشان اختصاص داده ایم. امروز استاد برجسته ی شعر و ادبیات فارسی، خانم نیلوفر علی پور، 

مهمان برنامه ی ما هستند. خانم علی پور به برنامه ی »برگی از تاریخ« خوش آمدید! 

اختـــر چـــرخ ادب پرویـــن اســـت

ـــی ـــن اعتصام پروی
پـــرآوازه تریـــن شـــاعر زن ایـــران

ــور ــر علی پـ نیلوفـ
لشـــکری پرنیـــا 
ـــواری ـــزل شاهس غ

ری
ـــوا

هس
شا

ره 
ـــتا

س
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- من هم به شــما و شــنوندگان محترم و عالقه مند به فرهنگ و ادبیات فارســی سالم عرض می کنم. 
امیــدوارم بتوانم در این فرصت کوتاه این بانوی فرهیخته را به طور شایســته ای معرفی نمایم. قبل از 
شروع صحبت هایم بگویم که نام اصلی پروین اعتصامی، رخشنده اعتصامی است. در واقع، پروین تخلّص 
اوست. خب، ایشان در بیست و پنجم اسفند 1285 در تبریز به دنیا آمد.  پروین در سال 1290، که پنج 
ســال بیشتر نداشت، همراه خانواده اش به تهران آمد. پدر پروین، یوسف اعتصامی شاعر و مترجم بود 
و به همین دلیل در رشد و پیشرفت پروین نقش بسیار مهمی داشت. پروین در کودکی زبان انگلیسی، 
فارســی و عربی را در کنار پدرش آموخت. ضمناً زیر نظر پدرش و اســتاد هایش علی اکبر دهخدا و 
ملک الشعرای بهار سرودن شعر را شروع کرد. جالب است که بدانید او در هفت سالگی اولین شعرش 
را و در فاصله ی یازده تا چهارده ســالگی برخی از زیباترین اشعارش را سرود. در بیست وهشت سالگی 
با پســر عموی پدرش، فضل اهلل اعتصامی ازدواج کرد اما این زندگی مشترک دو سال و نیم بیشتر دوام 
نیافت و پروین از همسرش جدا شد. بعد از جدایی، برای مدتی در کتاب خانه ی دانش سرای عالی تهران 
به شغل کتاب داری پرداخت. پروین در فروردین 1320 به بیماری حصبه مبتال شد و 14 فروردین همان 
سال در 34 سالگی در آغوش مادرش از دنیا رفت. پروین در حرم حضرت فاطمه معصومه ی قم در مقبره 

خانوادگی شان در دل خاک آرام گرفت.
- از شــما ســپاس گزاریم که وقت خودتان را به این برنامه اختصاص دادید. پایان برنامه است و اگر 

صحبت دیگری دارید، بفرمایید.
-  من چند شــعر از ایشان خوانده ام و بسیار لذت برده ام. موافقید شعری را که بر روی سنگ مزارش 

نوشته شده است، برای تان بخوانم؟
- بله بفرمایید. 
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- روز خوبی برای تان آرزو می کنم. خدا نگهدار!

اختر چرخ ادب پروین است
هر چه خواهی سخنش شیرین است

سائل فاتحه و یاسین است
دل بی دوست دلی غمگین است

سنگ بر سینه بسی سنگین است
هر که را چشم حقیقت بین است

آخرین منزل هستی این است
چون بدین نقطه رسد مسکین است

چاره تسلیم و ادب تمکین است
دهر را رسم و ره دیرین است
خاطری را سبب تسکین است

اینکه خاک سیهش بالین است
گر چه جز تلخی ز ایام ندید
صاحب آن همه گفتار امروز
دوستان به که ز وی یاد کنند
خاک در دیده بسی جان فرساست
بیند این بستر و عبرت گیرد
هر که باشی و ز هر جا برسی
آدمی هر چه توانگر باشد
اندر آنجا که قضا حمله کند
زادن و کشتن و پنهان کردن
خرم آن کس که در این محنت گاه



ایرن کوری را می شناســید؟ دختر ماری کوری، مخترع رادیو اکتیو را می گوییم. حتماً پیش خودتان 
فکر می کنید عجب نویســنده های حواس پرتی هســتیم! آخر آلنوش طریان چه ربطی به ایرن کوری 
دارد؟! اتفاقاً حواس مان جمع اســت. این جمله از خاطرات آلنوش طریان را بخوانید، حتماً ربطش را 
متوجه می شوید: »یکی از بهترین خاطرات من در طی تحصیل در فرانسه آشنایی کوتاه مدت من با ایرن 
کوری، دختر ماری کوری، دانشــمند معروف بود. ماری کــوری از دوران بچگی همواره بزرگ ترین 
الگوی من در زندگی بوده اســت. کارکردن در آزمایشــگاه، کنار دختر وی، حتی برای مدتی کوتاه، 

افتخار بسیار بزرگی برای من محسوب می شد.«
بله، درست متوجه شــدید! وقتی ایرن کوری در دانشگاه سوربن فرانسه درس می خواند، همکالسی 
روشــنفکر و پراستعدادی داشت به نام آلنوش طریان. این هم کالسی باهوش بعدها به »مادر نجوم و 

بانوی اختر فیزیک ایران« مشهور شد.
آلنوش، 18 آبان 1299، در خانواده ای تحصیل کرده چشــم به جهان گشود. آرتو طریان، پدر آلنوش، 
اهل ارمنستان بود و وقتی ترک ها به ارمنستان حمله کردند، ناچار شد به ایران مهاجرت کند. آرتو 
بازیگــر و کارگردان تئاتر بود و در کار خود مهارت و تجربه ی زیادی داشــت. وارتو طریان، مادر 

امیـــن دیانـــا 
نـــوا قاســـمی
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ـــان  ـــوش طری آلن
ــران ــوم ایـ ــادر نجـ مـ

ــعرباف ــی شـ ــلینا قاضـ سـ
دلقنـــدی ملوریـــن

ملوریـــندلقنـــدی



 آلنوش، نیز در هنر و ادبیات دســت داشت و در سوئیس 
تحصیــل کرده بود. مادر آلنوش برعکس پدرش، در ایران 

به دنیا آمده بود.
خــب، بعد از این مقدمه ی کوتاه در مورد پدر و مادر آلنوش 
طریان، حاال وقتش رسیده است که سراغ زندگی خود آلنوش 
برویم. معموالً خبرنگار ها از مشاهیر می پرسند: »چه شد که 

این رشته را انتخاب کردید یا چرا به این راه رفتید ؟«
 اگر حس خبرنگاری شــما هم گل کرده، باید بگوییم که 
آلنوش قبالً جواب این سؤال را به پدرش داده است! و این هم 
جواب او به این سؤال: »به پدرم گفتم می خواهم کاری کنم 
که از عهده ی هرکسی بر نیاید. از بچگی دیده و شنیده بودم 
که چطور مــردم مثالً می گویند دخترها نمی توانند ریاضی 
بخوانند یا فــالن کار را انجام دهند و این همیشــه باعث 

آزردگی من می شد و می خواستم ثابت کنم که دختر یا پسر 
بودن فرقی ندارد و اگر انسان استعداد و پشتکار کافی داشته 

باشد، از عهده  هرکاری بر می آید و البته ثابت هم کردم!«
او به این ترتیب وارد رشته ی فیزیک و نجوم شد. آلنوش 
در دانشگاه تهران تحصیل کرد و بعد برای ادامه ی تحصیل 
به دانشگاه سوربن فرانسه رفت. به گفته ی آلنوش »وقتی 
درســی را با معلم خوبی شروع می کنی مجذوب آن درس 
می شوی. من فیزیک را با معلم خوبی شروع کردم، بنابراین 

مجذوب این درس شدم.«
آلنوش بعد از چند ســال، در ســال 1343، به عنوان اولین 
اســتاد زن در مؤسســه ی  ژئوفیزیــک دانشــگاه تهران 
مشغول به کار شــد. آلنوش گفته بود: »پیش از آن که من 
فیزیک ســتارگان را در دانشــگاه تدریس کنم این درس 
وارد دانشگاه های ایران نشده بود و تنها علم نجوم تدریس 
می شد آن هم نه در رشته ی فیزیک بلکه ریاضی! زمانی که 
از من برای تدریس در دانشگاه دعوت کردند، از آنجا که 
دستیار دکتر روشن بودم، خودم تدریس نمی کردم اما پس 
از مدتی قرار شد برای اولین بار در ایران و به صورت کامالً 
مستقل درس فیزیک ستاره ها را برای دانشجویان رشته ی 

فیزیک تدریس کنم.«
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آلنوش افتخارات زیادی دارد ولی در این مقاله ی کوتاه فقط 
به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:

 دکترای فیزیک از دانشگاه سوربن فرانسه
 مؤسس نخستین رصدخانه ی فیزیک خورشیدی در ایران 

 نخستین زن فیزیکدان کشور
آلنوش طریان پس از 32 ســال خدمت ســخاوتمندانه و 
مفید به کشورش و آموزش به کسانی که بعدها به سمت 
اســتادی رســیدند، در 15 شــهریور 1358 به خواسته ی 
خود بازنشسته شــد. بعدها کتاب خانه ی منحصر به فرد 
خــود را به کتابخانه ی ملی ایران اهدا و خانه ی خود را به 

دانشجویان ارمنی واگذار کرد.
 آلنوش طریان روز شــنبه 14 اسفند 1389 در 90 سالگی 
در خانه ی سالمندان توحید تهران چشم از جهان فروبست.

اگر ندانی خیلی ضرر کرده ای
* آلنوش طریان به چهار زبان زنده ی دنیا مســلط بود و 

البته با سه زبان دیگرهم آشنایی مختصر داشت.
* آلنوش طریان بعد از تحصیل در فرانســه برای خدمت 
به کشــور و وطنش به ایران بازگشت، درحالی که امکان 
ماندن در دانشگاه سوربن با شرایط بسیار خوبی را داشت.

* آلنوش حتی به پســر محمدرضا شاه پهلوی الکی نمره 
نداد و به هیچ وجه هم از کارش پشیمان نشد و نترسید.

* در سال 1382 فیلمی  مســتند از زندگی آلنوش طریان 
ساخته شد که »سوی خورشید« نام داشت. این فیلم دیدنی 
و آموزنده را می توانید در سایت آپارات فارسی به راحتی 

تماشا کنید.
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توران عزیز 26 خرداد 1306 شمسی درون یک چادر 
در اعمــاق طبیعت شــمیران به دنیا آمــد. آن طور که 
خودش تعریف می کرد »بــه دنیا آمدن در یک چادر 
و آشــنا شــدن با فضای باز خیلی با به دنیا آمدن در 
بیمارســتان فرق دارد.« مادرش هنرمنــدی آلمانی و 
پدرش مهندسی ســخت کوش بود. او چهارمین فرزند 
این خانواده ی هفت نفره بــود. کودکی بازیگوش بود 
و پیوسته مشــغول بازی و شــیطنت های بچگانه. از 
همان دوران کودکی، عاشــق کتاب بود. کتاب هایی را 
که در دســت پدر می دید، دوست نداشت. اما شیفته ی 
کتاب های پر از عکس مادرش بود. در سال های کودکی 
توران عزیز، هنوز از رادیــو و تلویزیون خبری نبود 
و خانواده شــکرگذار این مسئله بودند، زیرا به جای 
این که ساعت ها مســحور صفحه ی تلویریون باشند، 

وقت شان به بازی و کار در باغچه و کتاب خواندن و قصه شنیدن می گذشت.
در نوزده سالگی راهی فرانسه شد و در دانشگاه سوربن پاریس رشته ی روان شناسی 
و تعلیم و تربیت پیش دبستان و دبستان را خواند. پس از فارغ التحصیلی، بنا بر قولی 
که به پدرش داده بود به ایران بازگشت و معلم شد. توران عزیز با پشتیبانی پدر و 

مؤســـس شـــورای کتـــاب کـــودک

ـــی ـــس خزاع آرتمی
زراعتـــی کیانـــا 
ــادینیکـــی کالنتـــر ــوران میرهـ تـ
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مادرش، در ســال 1334 کودک ستان فرهاد را راه اندازی کرد. سال 1336 دبستان و سال 1350 
دوره ی متوسطه ی یک هم به این کودک ستان و دبستان اضافه شد و تا سال 1359 در این مدارس 

به کار آموزش و تربیت بچه ها ادامه داد.
 ســال 1341 شورای کتاب کودک را تأسیس کرد. هدف توران عزیز از راه اندازی این مؤسسه 
ترویج کتاب و کتاب خوانــی و وارد کردن کتاب در زندگی بچه ها بود. از طرفی، توران عزیز 
دوســت داشــت بچه های ایرانی کتاب مرجعی مخصوص خود داشته باشند و با مراجعه به آن 
بتوانند نیازهای بومی شان را با زبانی ساده اما دقیق برطرف کنند. با همین هدف، در سال 1358، 
گروهی از کارشناسان و نویسندگان را دعوت کرد و تألیف مجموعه ی دایره المعارفی بزرگ با 
نام »فرهنگنامه ی کودکان و نوجوانان« را شروع کرد. تاکنون بیست جلد از این فرهنگنامه ی 
الفبایی منتشر شده است. این فرهنگنامه در سال 1377 جایزه ی کتاب سال را دریافت کرد. او 
تا آخرین لحظه ی زندگی بی وقفه برای تربیت بچه ها و پرورش مربی های دلسوز فعالیت کرد.  
توران عزیز در شهریور 1395 در بیمارستان بستری شد و سرانجام کتاب زندگی پربار او در 

18 آبان همان سال در هشتاد و نه سالگی بسته شد.

22

آرتمیـــس خزاعـــی



جســـت وجوهای میان رشـــته ای
پـــروژه ی دانش آمـــوزان یازدهـــم تجربـــی در درس ریاضـــی دو

زهـــرا معصومـــی همدانـــی
ویراســـتار: ســـیما صادقـــی
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دانش آمــوزان یازدهم تجربی در درس ریاضی دو، فصل پنجم کتاب درســی بــا موضوع تابع نمائی و 
لگاریتم و رســم این توابع و دامنه و برد آن ها آشــنا می شــوند. از آنجا که تابع های نمائی و لگاریتم 
در علوم مختلف بســیار مانند زیست شناسی، نجوم، فیزیک، اقتصاد، شیمی و زمین شناسی کاربرد 
دارد، بعد از پایان فصل از دانش آموزان خواسته  شد که پروژه ای میان رشته ای از کاربرد توابع نمائی و 
لگاریتم در حداقل دو شاخه از علوم مختلف انجام دهند. به این ترتیب که ابتدا طرح مسئله را گفتند 
و مفاهیم ریاضی و پایه ای لگاریتم را برای حل مسئله بیان کردند و نیز از آن ها خواسته شد که موارد 

زیر را در پروژه شان پاسخگو باشند.
1- دقیقاً چه موضوعاتی را مطرح کرده اند و چرا؟

2- نتایج به دست آمده چه بوده است؟
3- چند نمونه مســئله ی مطرح شــده را که در علم مورد نظر با اســتفاده از توابع نمای لگاریتم حل 

می شود، مطرح و کامل حل کنند.
4- اطالعات تحقیق شــان را از کجا آورده انــد و در نهایت این مراحل را در قالب یک فیلم با فرمت 
mp4 و با حجم کم شده در Mega یا Google Drive یا Vod  بارگذاری کرده و لینک مورد نظر را 

به معلم تحویل دهند. حدود پنج نمره از نمره ی پایانی آن ها نمره ی پروژه شان بود و مدت انجام پروژه 
هم حدود دو ماه در نظر گفته شده بود.
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عنوان پروژه ها به شرح زیر بود:
1- سارا یکرنگی: لگاریتم و محاسبه ی دسی بل

2- هلیا بیاتی: کاربرد لگاریتم در صوت و شدت زلزله
3- ســانیا سمیعی: کاربرد لگاریتم در ارتفاع و فواصل و تراز شدت صوت در موسیقی، کاربرد 

لگاریتم در پزشکی قانونی
4- پارمیس میرمعصومی: کاربرد لگاریتم در زلزله، شدت صوت و شیمی تجزیه

5- اصیال غیاثی: تکثیر باکتری اشریشــیا کلی و رابطــه ی آن با لگاریتم و کاربرد لگاریتم در 
شیمی و PH محلول

6- ویدا واعظ زاده: کاربرد لگاریتم در موسیقی، کاربرد لگاریتم Page Rank گوگل، کاربرد 
لگاریتم در شدت صوت

7- آمتیس کیارشــی: کاربرد لگاریتم در شدت صوت در موسیقی، لگاریتم طبیعی و نرخ رشد، 
لگاریتم در شیمی

8- مهتاب زهتاب: کاربرد لگاریتم در نظریه ی اطالعات
9- نیلوفر نادی: کاربرد لگاریتم در شیمی، مبحث غلظت و کاربرد لگاریتم در موسیقی

10- مهدیس شکوهی: کاربرد لگاریتم در موسیقی و شدت صوت و رابطه ی آن با دسی بل
11- کیمیا امیری: کاربرد توابع نمائی و لگاریتمی در یک ویدئو

در اینجا نمونه هایی از صفحات پاورپوینت پروژه ها ارائه می شود: 



سارا یکرنگی
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هلیا بیاتی
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سانیا سمیعی
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پارمیس میرمعصومی
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اصیال غیاثی



ویدا واعظ زاده
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آمیتیس کیارشی
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مهتاب زهتاب
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34

نیلوفر نادی



مهدیس شکوهی

کیمیا امیری

35



36

کالس انشا
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سال هفتم، سالی که از کودکی منتظرش بودیم، زیبا بود، رویایی کودکانه و رنگی رنگی. چقدر 
به چشــمان ما جذاب و جالب می آمد. دنیای شــکالتی بود که برای خود ساخته بودیم. آن قدر 

انتظارش را می کشیدیم که فکر می کردیم امکان ندارد هیچ وقت برسد.
زمان ســریع می گذرد، ولی مثل این که در این دنیای شــکالتی حتی سریع تر هم می گذرد. حتی 
نگذاشت چشمی به هم بزنیم. خیلی سریع تر از زنگ تفریح ها بود، خیلی سریع تر از زنگ های 
ورزش، پروانه ای بود که تمام کودکی دنبالش دویدیم تا در دســتمان بگیریمش ولی پرواز کرد 

و از دستمان دررفت.
وقتی در مدرســه چیزی را گم می کردم، حس خیلی بدی داشتم، ولی امسال متوجه شدم چیزی 
هســت که از دست دادنش حتی خیلی بیشتر از در رفتن پروانه درد دارد. آن چه رفت زمان بود. 
احساس می کنم امسال زمان را از دست دادم. گذشت زمان را احساس کردم ولی سوغاتی برای 
خود نخریدم، خاطره ای نساخته ام. همه اش با صورتی درهم و ناراحت از جهان دلخور بودم. زیرا 
دنیای شکالتی که قولش را به من داده بودند، به شیرینی تصوراتم نبود. بعضی قسمت هایش تلخ 

بودند و مزه اش را دوست نداشتم.

دنیـــای شـــکالتی مـــن

ویراســـتار: روژیـــن فروزنـــدگان
ـــم زاده ـــا قاس رای



امسال چیزی را احساس کردم که قبالً نکرده بودم. دلتنگی 
خاصی بود. انگار دلم برای دنیای شــکالتی تصوراتم تنگ 
شده بود. برای تماشای طلوع خورشید در حیاط مدرسه و 
خستگی و کوفتگی زنگ آخر. برای هوای سرد شش صبح 
و خورشید سوزان بعدازظهر. برای چک کردن مشق ها در 

کالس ریاضی و خواندن شعر اول کالس در ادبیات.
ســال هفتم برای من ســالی بود که در دنیای شــکالتی ام 
مزه هایی را چشــیدم که به خاطرش صورتم در هم رفت. 
ســالی بود که خورشــید طلوع نمی کرد و شب ها ستاره 
نداشتند. ســالی بود که زمان آن قدر سریع گذشت که نه 

فقط پاک کن هایم، بلکه خودم را هم در آن گم کردم.
و سالی بود که یاد گرفتم از مزه  های دنیای خودم لذت بیشتری 
ببرم و این قدر ازش دلخور نباشم، چون تنها جایی است که 
حتی اگر ترکش کنم می توانم هروقت بخواهم به آن برگردم. 

یاد گرفتم نگذارم همه چیز بگذرد تا دلتنگش شوم. 
ســال هفتم سالی بود که با انشایی طوالنی شروعش کردم 
و می خواهم با انشــای طوالنی دیگری تمامش کنم، چون 
شاید مثل تصوراتم نگذشته باشــد، ولی همان طور که به 
شب های بی ستاره نیاز داریم، شکالت های تلخ هم الزمند 

تا مزه های دیگر لبخندی بر لب مان بیاورند.
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سال هایی که گذشتند هرکدام رنگ تازه ای به زندگی من دادند، یک سال قرمز، یک 
سال آبی و ســال دیگر بنفش. هر سال سعی می کردم رنگ سیاه را از رنگ ها جدا 

کنم، حتی نمی گذاشتم خاکستری هم وارد سال های رنگی ام شود.
سیاه برایم نشانه ی غم ندیدن و نشنیدن صدای عزیزانم بود و امسال این رنگ جایش 
را به ندیدن هم کالســی هایم، معلمانم و نشــنیدن صدای زنگ مدرســه داد. امسال 
همه چیز با صفحه ی سیاه لپ تاپم شروع شد، با صداهای لطیف و ناآشنا و چهره هایی 
شــاد با غمی پنهان. پوچی یک رنگ، که من در ذهنم پرورش داده بودم، باعث شده 
بود که شــاد زیستن و تحصیل کردن از من گرفته شود. اما از همان ابتدا فهمیدم که 
اگــر بخواهم این باورهایم را نگه دارم، زندگی به طرف پوچی می رود، پس باید قدر 
لحظات را می دانســتم و به مبارزه ی ذهنم می رفتم. بله، با رنگ سیاه هم می شد کنار 

ـــنلویی ـــکا حس رونی
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ویراســـتار: هلیـــا افضلـــی

ســـیاه، رنگـــی تـــازه در رنگین کمـــان



آمد و رنگ های دیگر را کنار آن قرار داد. می شد آن را با 
لبخند به هر رنگی تبدیل کرد و با شنیدن صدای معلم شاد 
شد. باید در این سال با تغییر رنگ ها زندگی می کردم و با 
یاد رنگ های دیگر، رنگ جدیدی برای خودم می ساختم 

که هیچ نسلی ندیده بود. 
فکر کردن به رنگ ها باعث شد که دلم، روح ام و جسم ام 
به رنگین کمان تبدیل شــود. دیگر صفحه ی سیاه لپ تاپم 
مثل روز اول من را ناراحت نمی کرد. یاد گرفتم با صداها 
انــرژی بگیرم و امید را در خــودم زنده نگه دارم. کالس 

هفتم برایم به هارمونی از رنگ ها تبدیل شد.
واقعاً این رنگ ها و صداها چه شــگفتی ای در خود پنهان 
دارند که می توانند همه چیز را عوض کنند، تصویر بی جان 
را زنده و اتاق خالی را شلوغ کنند و قلب شکسته ی من از 
این همه ســکوت را، پر از اشتیاق برای مشارکت و درس 

خواندن سازند.

من سوار بر این رنگین کمان سال هفتم را گذراندم و همه ی 
ناراحتی هایم را به دل بی کران آبی دریا و آسمان سپردم تا از 
این تجربه ی جدید سربلند بیرون بیایم و در آخر سال باز هم 
بتوانم زنگ جدیدی را به مدادرنگی های وجودم اضافه کنم.

توانســتم صداها را به نــور تبدیل کنم و بــرای پیدایش 
رنگ هایم، دلتنگی ها را به امید زنده ماندن پشــت ســر 
بگذارم. هر ســال قلبم و احساســاتم را بر روی کاغذی 
سفید می گذاشــتم تا انشایم را بنویســم ولی امسال تمام 
این ها به صورت مجازی ثبت شــد. من امسال با صفحه ی 
جدیدی آشــنا شدم که همه ی رنگ ها را بر خود جای داد 
و جای خالی همه چیز را برایم پر کرد. فهمیدم که زیستن 
چه ارزشی دارد و برای رسیدن به هدف ام چیزی نمی تواند 

جلوی من را بگیرد.
حاال من ســیاه را هم دوســت دارم و با این رنگ سالی را 

گذراندم که مانندش را تجربه نکرده بودم.
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فرهنگ و ادب



شـــعر خـــوش پارســـی

ســبک درادبیات در واقع روشی است که یک نویسنده یا شاعر از طریق آن مطلب خود را بیان می کند. 
مثالً شــاعری در شعرش از تشبیه بیشتر استفاده می کند و در مقابل آن، شاعری دیگر از استعاره. یا لحن 
شاعری شاد است و لحن شاعری دیگر حماسی. بنابراین شیوه بیان و ارائه ی مطالب توسط شاعر یا نویسنده 

به طورکلی تحت عنوان سبک یا استایل معرفی می شود.
بررســی سبک شعری شعرا و سبک نوشتار نویسندگان را سبک شناسی می گویند. برای تقسیم بندی و 
طبقه بندی و منظم کردن این سبک ها، یکی از روش ها طبقه بندی بر اساس زمان و مکان شاعر است، که به 
آن تقسیم سبک بر اساس دوره می گویند؛ مانند سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک واسوخت، سبک 

هندی و.... حاال می خواهیم با  چند سبک مهم در شعر فارسی آشنا می شویم:

ــی آزاده تاج دینـ
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ـــانی ـــبک خراس ـــعری س ـــی ش ـــار ویژگ ـــی چه بررس

ویراســـتار: ســـیما صادقـــی
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سبک خراسانی 
سبک و شیوه ی شاعران خراسان است که از اوایل سده ی 
چهارم تا میانه های ســد ه ی ششــم هجری کاربرد داشت. 
نخســتین شــعرهای زبان فارسی به این ســبک سروده 
شــده اند. این سبک از لحاظ زمانی به دو دوره ی امانیان و 

غزنویان - سلجوقیان تقسیم می شود.
همان طورکه گفته شــد در بررسی یک سبک ویژگی های 
مختلفــی را در نظر می گیرند؛ مثالً ویژگــی زبانی، ادبی، 
فکری و ... . ما در این نوشــته به بررســی اجمالی سبک 
خراســانی از چهار منظر ویژگی ادبی و فکری آن با تکیه 

بر شعرهای رودکی و منوچهری و فرخی می پردازیم.
ویژگی های فکری و ادبی سبک خراسانی

از لحاظ فکری آثار این دوره بیشتر در زمره ی ادب تعلیمی 
جای می گیرند و شاعران درباره ی روح آزادگی و مهتری، 
پند و اندرز می دهنــد. آوردن موعظه و پند و نصیحت در 
شــعر از اوایل قرن چهارم رواج یافت و شــعرا شروع به 
ســرودن قطعات کوتــاه وکوچک در این بــاب کردند. 
هم چنین روحیه ی سلحشــوری و حماســی و شادباشی و 
شادخواری از ویژگی های این سبک است. مهم ترین دوره 
حماسه ســرایی در ایران در همین زمان است به حدی که 
یکی از بهترین حماسه های عالم که شاهنامه فروسی است، 
در این عهد ســروده شده است. اما به طور کلی زبان و لحن 
شعرا در این ســبک زبانی، حماسی و پرتفاخر است که 
نتیجه ی روحیه حماســی ایرانیان قبل از اسالم است که 

هنوز طعم شکست های پیاپی را نچشیده اند.
وصف طبیعت و شب و روز و بهار و پاییز و انواع گل ها و 
گیاهان از مضامین تکرارشونده این سبک است. شاعران 
این ســبک برای توصیفات خود از ابزار تشــبیه و بیشتر 
تشبیه محسوس به محسوس بهره می گیرند و هنوز صنایع 

ادبی مانند ایهام و استعاره و ... رواج ندارد.
براســاس تعاریف ارائه شده درباره ی ســبک خراسانی، 
بعضی از اشعار رودکی، فرخی و منوچهری را از این چهار 
منظر )موعظه و پند و اندرز، زبان حماسی، وصف طبیعت 

و دعوت به شادخواری و شادباشی( بررسی می کنیم.
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مثالً این ابیات از رودکی:
زمانه، پندی آزادوار داد مرا

زمانه، چون نگری، سربه سر همه پندست
به روز نیک  کسان، گفت: تا تو غم نخوری

بسا کسا! که به روز تو آرزومندست
زمانه گفت مرا: خشم خویش دار نگاه
کرا زبان نه به بندست پای دربندست

در این ابیات شاعر مخاطب خود را به آزادگی و غم نخوردن 
به حال و روز دیگران و قدر زندگی خود را دانستن با زبان 

و لحنی حماسی و پرتفاخر پند و اندرز می دهد.

یا در ابیات
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب

شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان
گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب
چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد
لشکرش ابر تیره و باد صبا نقیب

یک چند روزگار، جهان دردمند بود
به شد، که یافت بوی سمن باد را طبیب

باران مشک  بوی ببارید نو به نو
وز برگ برکشید یکی حله ی قصیب

کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت
هر جو یکی که خشک همی بود شد رطیب

آنچه در شعر نمود بارزی دارد و از ویژگی های گفته شده 
در سبک خراســانی اســت، روحیه ی شادباشی شاعر و 
دعوت او به شادی و شادزیستی است که در خالل وصف 
بهار و طبیعت با لحن و زبانی حماسی آ  ن  را بیان می کند. 

شاد زی با سیاه چشمان، شاد
که جهان نیست جز فسانه و باد

زآمده شادمان بباید بود
وز گذشته نکرد باید یاد

رودکی اگرچــه گاه گاه درباره ی بی اعتباری دنیا می گوید، 
ولی او نیز  دنیا را موهبتی می داند که باید از زندگی درآن 

لذت برد. دکتر شمیسا در این  باره می نویسد:
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»آنچه در شــعر او در نظر اول 
نمایان می شــود روحیه ی شــاد 
اوســت که کم وبیــش در آثار 
همــه ی شــاعران کهن ســبک 
خراســانی نمود دارد. درســت 
اســت که رودکی در رثای این 
و آن اشــعاری گفته است و آن 

قصیده ی معروفش  ــ »مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان 
ـ حکایت از آن دارد که در دوران پیری دچار بلیه ای  بود«ـ 
عظیم شــده بود؛ اما در بیشتر اشعار او روح سهل گیری و 

آموزه ی شادباشی نمایان است.«*
در شعر منوچهری نیز این روحیه ی شادباشی وجود دارد. 
اســتاد فروزانفر می نویســد: »در تمام دیوانش یک لفظ 
اندوهگین و یک عبارت غمناک نیســت. همه خرمند و 
این یکی از مزایای شعر اوست که در شعرای دیگر کمتر 

دیده می شود.«
 منوچهری شــاعر طبیعت اســت و دیوان اشعارش مملو 
از وصف های بدیع از طبیعــت و پرندگان و انواع گیاهان 
اســت؛ مثالً در تغزل قصیده ی بلنــدی که در مدح علی بن 

محمد گفته شده در توصیف شب، ابیات زیر را دارد:
شبی گیسو فروهشته به دامن
پالسین معجر و قیرینه گرزن

به کردار زنی زنگی که هر شب
بزاید کودکی بلغاری آن زن

او شــب را چون زنی می داند که 
گیسوان ســیاهش را روی دامن 
ریخته  است و یا زن سیاه پوستی 
که منتظر به دنیــا آمدن فرزند 

سفید خود )صبح( است.
منوچهری در مســمط مشهوری 
کــه در مدح ســلطان مســعود 
غزنوی دارد در ابتدا بــه توصیف خزان و پاییز می پردازد 
که این ابیات او از زیباترین توصیفات پاییز در شعر کهن 

فارسی است:
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است
باد خنک از جانب خوارزم وزان است

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است
گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است

دهقان به تعجب سر انگشت گزان است
کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار

یا در قصیده ای به مطلع:
هنگام بهارست و جهان چون بت فرخار
خیز ای بت فرخار، بیار آن گل بی خار

او قطره ی باران را در بیســت و هفت بیت توصیف کرده  
است و این توصیفات، همان طور که پیش تر اشاره شد، با 
استفاده از تشبیهات محسوس به محسوس صورت گرفته 

 است که از ویژگی های مهم ادبی این سبک است.



بنابرآنچه که از سه شاعر سبک خراسانی ــ رودکی، فرخی و منوچهری ــ آورده  شد 
چهار ویژگی مهم سبک خراسانی که در ابتدای این نوشتار هدف اصلی نویسنده بود 
مورد بررسی کوتاهی قرار گرفت. این چهار ویژگی عبارت بود از بررسی روحیه ی 
شادباشی و شــادخواری که شاعر با زبانی حماسی و در قالب پند و اندرز در خالل 

توصیف طبیعت آن  را بیان می کند.
*شمیسا،  سیروس )1388(. سبک شناسی شعر. چ چهارم، میترا
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آن قطره ی باران بین از ابر چکیده   
آویخته چون ریشه ی دستارچه ی سبز
یا همچو زبرجدگون یک رشته ی سوزن
آن قطره ی باران که فرو بارد شبگیر
گویی به مثل بیضه ی کافور ریاحی
وان قطره ی باران که فرود آید از شاخ
گویی که مشاطه ز بر فرق عروسان
وان قطره ی باران سحرگاهی بنگر

گشته سر هر برگ از آن قطره گهربار
سیمین گرهی بر سر هر ریشه ی دستار

اندر سر هر سوزن یک لؤلؤ شهوار
بر طرف چمن بر دو رخ سرخ گل نار

بر بیرم حمرا بپراکنده ست عطار
بر تازه بنفشه، نه به تعجیل به ادرار

ماورد همی ریزد، باریک به مقدار
بر طرف گل ناشکفیده بر سیار
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اسفندیار، پسر گشتاسپ و کتایون و نوه ی لهراسپ، شاهزاده ی کیانی در تاریخ اسطوره ای 
و حماســی ایران و قهرمان جنگ های مقدس کیش زرتشتی اســت که بیشتر برای نبرد 
سوگ انگیزش با رستم شناخته می شود. اسفندیار رویین تن بود، در شاهنامه به چگونگی 
رویین تن شــدن اسفندیار اشاره ای نشده اســت، اما در زرتشت نامه آمده است که زرتشت 
اسفندیار را که نوزادی بیش نبود، در آب مقدس شست وشو داد که همین سبب رویین تنی او 
گشت. او در آب، چشمانش را بست و همین باعث شد تا چشمانش نقطۀ آسیب پذیر او شود. 

رزم رستم با اسفندیار یکی از پررنگ ترین بخش های شاهنامه از نظر ادبی است.
پدر اســفندیار، گشتاسپ عادت داشت به او مأموریت های سخت بدهد و در ازای آن ها 
بــه او قول هایی، از جمله قول پادشــاهی مــی داد، اما به آن ها عمــل نمی کرد. آخرین بار 
گشتاســپ از او می خواهد که برای پادشــاهی وبر تخت نشســتن به جای پدر، رستم 

ــی ــاهنامۀ فردوسـ ــاطیر در شـ اسـ

هلیـــا بیـــات

ر یا ســـفند ا
پاســـدار دیـــن زرتشـــت و هم نـــورد مشـــهور رســـتم

هلیـــا بیـــات
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را غــل و زنجیر کند و به دربار و نــزد او بیاورد 
گشتاسپ ادعا می کند که رستم خودبین شده و به 
قلمرو او بی احترامی کرده است. اسفندیار که بسیار 
جاه طلب بود، بی توجه به التماس های مادرش راهی 
بلخ می شــود. او از رستم می خواهد که بدون قید و 
شرط نزد اســفندیار بیاید تا اسفندیار او را دست 
بسته به پارس ببرد تا گشتاسپ تصمیم بگیرد که 

بخشیده شود یا مجازات گردد. 
فرمان گستاخانه است و رستم انتظار چنین حرفی 
را ندارد. واضح است رستم پهلوان زیر بار بسته شدن 
دســتانش نمی رود و پس از این درخواست جنگی 
میان رســتم و اسفندیار آغاز می شود که نتیجه اش 

مرگ اسفندیار است.
در این جنگ رستم که حریف رویین تنی اسفندیار 
نیست، از ســیمرغ کمک می گیرد. ســیمرغ راز 
چشمان آســیب  پذیر اسفندیار را برای رستم فاش 
می کند و به او شــاخه ای دو ســر از درخت گز را 
نشان می دهد تا با آن تیری بسازد و به سوی چشمان 
اسفندیار رها کند و چنین می شود که اسفندیار که 
فریــب پدر را خورده و روانــۀ جنگی ناعادالنه با 

رستم دستان شده، به دست او کشته می شود. 

هفت خان
نبردهای هفت گانه

رســتم و اســفندیار دو پهلــوان شــاهنامه اند که 
هفت خان را از سر می گذرانند.

هفت خان رستم شامل نبردهایی می شود که رستم به 
همراه اسبش رخش برای نجات کیکاووس)پادشاه 
ایران( که اســیر دیو سپید بود انجام داد. در ابتدای 
حکومت کیکاووس، دیوها به فرماندهی دیو سپید 
در ســرزمین مازندران مقیــم بودند.کیکاووس با 
سپاهی به آنجا حمله ور شده اما شکست می خورد.

هفت خان رستم عبارت اند از:
خان اول: نبرد رخش با شیر

خان دوم: گذر از بیابان خشک



خان سوم: کشتن اژدها
خان چهارم: کشتن جادوگر

خان پنجم: جنگ با اوالد مرزبان
خان ششم: جنگ با ارژنگ دیو

خان هفتم: جنگ با دیو سپید
اما دلیلی که اســفندیار هفت مرحله ی سخت را طی 
می کند، فــراری دادن خواهرانش همای و به آفرید از 
کشور بیگانه است. هفت خان اسفندیار عبارت اند از:

خان اول: کشتن دو گرگ
خان دوم: کشتن شیران
خان سوم: کشتن اژدها

خان چهارم: کشتن زن جادو
خان پنجم: کشتن سیمرغ )نه آن سیمرغ معروف زال(

خان ششم: گذشتن از برف
خان هفتم: گذشتن از رود و کشتن گرگسار

سیمرغ
مهم ترین موجود ادبیات فارسی

ســیمرغ با آغاز داســتان زال وارد صحنه می شود. 
آشیانه ی او در کوه البرز واقع شده است: 
یکی کوه بد نامش البرز کوه

به خورشید نزدیک و دور از گروه
بدان جای، سیمرغ را النه بود

که آن خانه از خلق بیگانه بود
در شــاهنامه آمده است که ســام، پدر زال فرمان 
می دهــد فرزنــدش را که بــا موهای ســفید مثل 
انســان های پیر به دنیا آمده است، از ترس ننگ و 

شومی، در صحرا بیندازند تا از بین برود.
 سیمرغ که به دنبال طعمه ای برای بچه هایش است، 
زال را پیــدا می کند و به دلیل مهری که خداوند در 
دل او می افکنــد او را به آشــیان می برد و در کنار 
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بچه های خود بزرگش می کند.
به سیمرغ آمد صدایی پدید

که ای مرغ فرخنده ی پاک دید
نگهدار این کودک شیرخوار
کزین تخم مردی در آید به بار

سیمرغ در شاهنامه از قدرت های آسمانی برخوردار 
اســت. در طبابت ماهر است. عاقل و داناست و از 

همه ی رازهای جهان و اتفاقاتی که در آینده می افتد، 
آگاه است و راه چاره ی هر مشکلی را می داند. 

از پیش گویی هــای او اشــاره به نیروی جســمانی 
خارق العاده ی رستم در هنگام تولدش، است :
چنین گفت سیمرغ کاین غم چراست
به چشم هژبر اندرون نم چراست؟

از این سرو سیمین بر ماهروی
یکی شیر باشد تو را نامجوی
که خاک پی او ببوسد هژبر
نیارد به سر بر گذشتنش ابر

سیمرغ  همواره پشــتیبان زال است و به رستم در 
نبرد با اسفندیار رویین تن کمک می کند. 



 )Krios( کریوس ،)Iapetus( ایاپتوس ،))Koios( هنگامی که گایا و اورانوس بر سر میز شام بودند،کویوس
و هایپریون )Hyperion( دست و پای اورانوس را گرفتند و کرونوس آماده با داس باالی سر پدرش ایستاد. 
اورانوس که از نقشه  ی زن و فرزندانش باخبر شده بود رو به کرونوس فریاد زد: »ای پسر، بدان که اگر کار 
خود را عملی کنی نفرینت می کنم و نفرین من این است که فرزندانت بر علیه تو همین گونه شورش کنند و 
با همین داس تو را نابود کنند.« ولی کرونوس با غرور گفت:»می خواهم تالش شان را ببینم.« و داس را چندین 

بار بر بدن پدر فرود آورد و هنگامی که بدن اورانوس تکه تکه شد، آن ها را در تارتاروس پرتاب کرد. 
در آغــاز کرونــوس آن قدرها هم بد نبود، هنوز مانــده بود تا به یک موجود مزخــرف و به درد نخور 
تبدیل بشــود. )البته مزخرف دســت کم گرفتن آن تایتانی است که درآینده از او خواهیم دید!( کرنوس 
سایکالپس ها و صددستان را از تارتاروس آزاد کرد که باعث شادی بسیار مادرش، گایا شد و آن غول های 
بزرگ و زشــت سود دیگری نیز برایش داشــتند. آن ها برای نشان دادن قدردانی خود برای او قلعه ای در 
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ـــطوره های یونانـــی اس

ـــل ـــاطیر مل اس

ســـپیده اســـتیری
مزارعـــی صبـــا 

قســـمت دوم



قله ی کوه اتریس )Othrys(که بلندترین کوه 
در یونان بوده اســت، ســاختند. قصر از مرمر 
سیاه ساخته شده بود و جایگاهی برای پادشاه 
داشت )بین خودمان باشد، اصال راحت نبود!!( 
که کرونوس بر روی آن می نشست و از باال به 
جهان زیر پایش نگاه می کرد و می گفت: »مال 
من است! همه اش مال من است!!« )دقیقاً معلوم 

است که از همان موقع باالخانه را اجاره داده بود!( 
پنج برادر و شــش خواهر او پس از مــدت کوتاهی او را 
ترک کردند و به ساختن خانواده ی خود پرداختند؛ به دو 
دلیل: دلیل اول آن که هرکدام از آن ها قلمرو محبوب خود 
را یافته بود و دلیل دوم دلیلی است که همه ی ما می توانیم 
آن را درک کنیم: چه کســی می خواهد روی بد کرونوس 
را بــا وجود داس بزرگی که در کنار تخت پادشــاهی اش 

داشت باال بیاورد؟
کرونوس در کنار پادشاهی جهان، تایتان زمان هم بود، پس 
می توانست زمان را کند یا تند کند. )نتیجه می گیریم اگر 
دیدید آخر هفته ها بسیار سریع می گذرد یا یک سخنرانی 
استرس آور و سخت، بسیار طول می کشد، همه اش تقصیر 

کرونوس است. او از ناراحتی شما لذت می برد!!( 
چهار برادری که به کرونوس در کشــتن پدرشان کمک 
کردند، چهار گوشــه ی جهان را گرفتند )مگر زمین گرد 
نبود؟ پس چطور چهار گوشه؟( کریوس، گوشه ی جنوبی 
زمیــن را گرفت، کویوس بخش شــمالی را. کویوس توان 
پیش گویی آینده را داشــت، در واقع اسم او به معنای سؤال 

است، پس هر از چند گاهی از آسمان سؤال هایی می پرسید 
و جــواب آن هــا را دریافت می کرد. حــدس و گمان هایی 
است که او با روح پدرش اورانوس صحبت می کرده است. 
)اورانوس حتی زمانی که در تارتاروس تکه تکه شــده بود 
نیز دســت از سر تایتان ها بر نمی داشت!( هایپریون تایتان 
شرق، درخشان ترین تایتان بود و تایتان غرب نیز ایاپتوس 
بود. )نکته ی مهم: ایاپتوس کار با نیزه را به خوبی بلد بود به 
همین دلیل معنای اسمش سوراخ کننده است. چه زیبا!( و برادر 
ششم که هیچ نقشی در براندازی اورانوس نداشت آب های 
کره زمیــن را برای محل حکومت انتخــاب کرد. )چقدر 
کم!!( و از آن جایی که اسم او اوشنوس )Oceanus( است، 
منطقی  است که اقیانوس به انگلیسی از نام او گرفته شده. 
حال نوبت به خواهران خانواده می رســد؛ حتماً می پرسید 
چــرا؟ دلیلش را به تان می گویم. بــه هرحال برادران یک 
همسر وظیفه شــناس می خواستند و کی بهتر از خواهران 
خود؟! البته دقت کنید که در آن زمان انتخاب زیادی وجود 
نداشته و در واقع تنها انتخاب آن ها همین بوده. البته از آنجا 
که تایتان ها دارای خون و دی ان ای )یا همان دنای خودمان( 
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نیستند، روابط خانوادگی برای آن ها به اندازه  ای که برای ما 
است پررنگ و پر خطر نبوده. )پس نگران بچه های آن ها 
نباشــید(. بزرگ ترین خواهر تیا )Theia( نام داشت و او 
عالقه ی خاصی به اشیای نورانی و براق داشت؛ پس عجیب 
نیست که بگوییم او با هایپریون که درخشان ترین تایتان 
  )Themis( بــود ازدواج کرد. درحالی که خواهرش تمیس
کامالً با او متفاوت بود، توجه را دوست نداشت و بسیار 
آرام و خردمند بود و از کودکی می توانست درست و غلط 
را از یکدیگر تشــخیص دهد )چیزی که من هنوز در آن 
مشکل دارم( پس او تایتان قانون و عدل شد و همین که با 
هیچ برادری ازدواج نکرد، خردمندی او را مشخص می کند. 
خواهر ســوم تتیــس )Tethys( از رودخانه ها و دریاها 
خوشــش می آمد و به طرز خیلی عجیــب و دور از ذهنی 
با تایتان دریاهای اوشــنوس ازدواج کرد )اصالً فکرش را 
هم نمی کردید، نه؟( خواهر چهــارم فیبی )Fhoebe(  نام 
داشــت که او نیز توانایی پیش گویی آینده را داشــت پس 
پیش گوی دلفی )Delphi( را به وجود آورد که به عقیده ی 
یونانیان باســتان این غار پیش گو در وســط یا همان ناف 
زمین قرار داشت. )واژه ی ُامفالوس Omphalos( که محل 
قرارگیری پیش گــوی دلفی بود واقعاً به ناف زمین ترجمه 
می شــود( فیبی هم همان طورکه تا اآلن فهمیده اید به طرز 
غیرمنتظره ای با تایتان شمال، کویوس که او نیز می توانست 
پیش گویی کند ازدواج کرد. تایتان خواهر پنجم نِموساین 
)Mnemosyne( نیز به خاطر حافظه قوی ای که داشــت 
تایتان حافظه نام گرفت و باالخره به خواهر شماره شش 

می رسیم: رئا )Rhea(. رئا بانمک ترین و زیباترین تایتان 
خانوم بود که قطعاً به این معناســت که زندگی ســخت 
و پــر فراز و نشــیبی در انتظارش بود. اســم او به معنای 
جریان یا آرامش اســت که هردو این معانی شخصیت او 

را توصیف می کنند. رئــا تایتانی بود که با جریان زندگی 
همراه می شد و به هرکسی که اطرافش بود آرامش می داد. 
او با شیرهایی که او را همراهی می کردند به نقاط مختلف 
زمین می رفت، به تایتان ها و موجودات سر می زد و همه را 
به خوب زندگی کردن دعوت می کرد. رئا تایتاِن »مادری« 
نام گرفت. او نوزادان و بچه ها را بسیار دوست می  داشت و 
به خواهرانش در به دنیا آوردن نوزادان شان کمک می کرد 

و اینجا بود که تمام مشکالت شروع شد.
منبع:

 Rick Riordan, (2007). Percy Jackson, The Olympians.

Disney, Hyperion
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مردم اِفیک )Efik( ، افرادی هستند که در جنوب منطقۀ کراس ریور )Cross River( در 
نیجریه زندگی می کنند. اعتقاد به خالقی متعالی، موجودات ماوراء طبیعی، ارواح گذشتگان، 
جادو و جادوگری همگی بخشی از دین سنتی افیک است. افیک ها در عبادت و پرستش 
بسیار آسان گیر بودند. به صورتی که سازمان های منظم مذهبی یا مقام »کشیشی« نداشتند 
و مراســم  مذهبی و عبادت  را به صورت شــخصی یا خانوادگی برگزار می کردند. در سال 

1868 انجیل برای اولین بار به زبان افیکی ترجمه شد و آن ها مسیحیت را پذیرفتند.

اســـطوره های نیجریـــه
زینلــی زاده یاســمین 

ویراســتار: روژیــن فروزندگان

منطقه ی کراس ریور نیجریه



55

اسطورۀ خلقت افیک
قبل از اباسی )Abassi( هیچ چیزی وجود نداشت. اباسی 
ایزدی متعالی و قدرتمند بود که بر مرگ، زندگی و عدالت 
سلطه داشت. برخی معتقد بودند که اباسی خورشید است 
با طلــوع و غروب آن او را می پرســتیدند. در هر صورت 
اباسی همراه با همســرش اتائی )Atai( در آسمان زندگی 
می کرد. اتائی ایــزدی خردمند بود که معموالً به اباســی 

مشورت های خوبی می داد.
اباســی زمین، ســتارگان، حیــات و دو انســان را خلق 
کرد. انســان ها همراه با اباســی و اتائی در آسمان زندگی 
می کردند، چرا که بسیار ساده بودند و دانش کمی داشتند؛ 
مثالً  نمی دانســتند چگونه غذا بخورند و دو خدا به آن ها 

غذا می دادند و از آن ها مراقبت می کردند. 
روزی که انسان ها داشتند از باال به زمین نگاه می کردند، 
به این نتیجه رســیدند که می خواهند آنجا زندگی کنند 
پس به نزد اباسی رفتند و از او اجازه گرفتند. اما اباسی با 
درخواستشان مخالفت کرد و آنان را از رفتن به زمین منع 
کرد. زمین جایی بود پر از رمز و راز و اباســی می ترسید 
انســان ها با کشــف این رموز به خردی هم اندازه و حتی 

برتر از او دست یابند.

در اینجا اتائی توافق نامه ای به دو طرف پیشنهاد کرد، اصول 
این توافقنامه چنین بود:

1- انسان ها می توانستند در زمین زندگی کنند به شرطی 
که هر روز برای غذا خوردن به آسمان برگردند.

2- انسان ها حق نداشتند شکار یا کشاورزی کنند.
3- انسان ها نباید ازدواج می کردند و بچه دار می شدند.
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هر دو طــرف با این برنامه 
موافقــت کردنــد و برای 
مدت کوتاهی نقشه ی اتائی 

جواب داد اما، یک روز انسان زن از این که مانند یک بچه 
با او رفتار شــود خسته شد، زمان شام به آسمان برنگشت 
و شــروع به کشاورزی کرد. روز بعدی مرد به مالقات زن 
رفــت و او را دید که غذای خود را پرورش می دهد. تصمیم 
گرفت به او در کشــاورزی کمک کند. آن ها عاشــق هم 
شدند و دیگر به آسمان برنگشتند. سال های زیادی گذشت 
و انسان ها صاحب بچه های بسیاری شدند و زمانی که هر 
کدام به سن مناسب می رسیدند به کمک مادر و پدرشان در 
مزرعه ها کار می کردند. انسان ها هر روز راز های جدیدی از 

زمین را کشف می کردند و به یکدیگر می آموختند.
مادر و پدر خیلی تالش کردند تا بچه ها را از دید اباســی 
پنهان نگه دارند اما موفق نشدند. زمانی که اباسی کودکان 

را دیــد بســیار عصبانی 
را مورد  شد و همسرش 
سرزنش قرار داد چرا که 
اکنون انسان ها می توانستند روزی از او قدرتمند تر شوند. 
اما اتائی چاره ای یافت. او اهریمن )Evil( را به شکل مرگ 
و اختالف به زمین فرستاد. قدرت اهریمن آن قدر زیاد بود 
کــه مرد و زن بالفاصله مردند. چنین اســت که کودکان 
تــا اآلن از زیان های دنیا رنج می برنــد و مدام با یکدیگر 
بــه جنگ و نزاع می پردازند. با این حال هر روز اســرار 

جدیدی را در زمین کشف می کنند و جلو می روند.
منابع:

https://www.britannica. 2016- -سایت بریتانیکا
com/topic/Efik

دیوید بکر)David baker(-بی تا
https://www.khanacademy.org/humani-

ties/big-history-project/what-is-big-histo-

ry/origin-stories/a/origin-story-efik
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ایستاده بر بلندی، 
می چشد پرنده ی تنها   

طعم آزادی را   
ریحانه صالحی

دستانم را برد،
پرنده ای که بال هایش را   

برایم به یادگار گذاشت   
گالره حسامی آذر

رویای باد 
نجات مترسکی بود  

در دشتی بی انتها   
هانا ارباب
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مترسِک ایستاده، 
با رویای پرواز  

هم پای باد اوج می گیرد   
نیکا صدیقی

تاالبی در سکوت
برگ های زرد را درآغوش کشیده:  
باد به آهستگی می نوازد   

نیکی زاهدی

مرداب پیر 
دور از هیاهوی دریا:  

آواز قورباغه   
کیانا سمندری

برکه چون آئینه 
تو چون صفحه ی آسمان؛   

پاییز از راه رسید   
شایا شمس
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به روی نیمکت خیس
تنها نشسته ام؛   

در وجودم سیل   
هدیه  میوه چی

در شامگاه،
مهتاب   

راوی داستان برگ هاست   
سارا رفیع فر

دریاچه ی آرام 
خواب برگ ها   

هم زیستی فصل ها    
سارینا عرب 

در مزرعه ی رویا
  با باد همسفر شد

مترسک تنها   
صبا سلطانی
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در ریاضیات اگر با دنیای مثلث ها  آشــنایی داشته باشید، حتماً اسم این قضیه به گوش تان خورده؛  قضیه ی 
حمار یا نامساوی مثلث، قضیه ای است که ثابت می کند، مجموع هر دو ضلع مثلث از ضلع سوم آن بزرگ تر 
اســت. برای درک مفهوم این قضیه، برای اولین مرحله به عنــوان آن توجه کنید. می دانیم کلمه ی حمار، به 
معنــای خر یا االغ اســت و هرچند به یاد آوردن اســم این قضیه خنده ای را بــر روی لبان مان می آورد، اّما 
قطعاً برای آن که ما را بخندانند، این اســم را روی این قضیه نگذاشته اند؛ پس چرا به این قضیه، قضیه ی االغ 
می گوییم؟ پاســخ این سؤال در واقع همان چیزی بود که اقلیدس پیش از کشف این قضیه مشاهده کرد؛ اگر 
دو راهی مثلث مانند داشته باشیم و االغی را مانند شکل رو به رو، روی یکی از رئوس این مثلث قرار دهیم 
و مقداری از غذای همان االغ را روی رأسی دیگر، این االغ برای رسیدن به غذای خود همیشه مسیر مستقیم 
را انتخاب می کند و ترجیح می دهد برای آن که زودتر به غذای خود برسد، از رأسی که روی آن قرار دارد به 
سمت رأسی که غذای او روی آن است، بدون عبور از رأس دیگر مثلث حرکت کند. این مسئله، به اقلیدس 
 )Euclid’s Elements( نشــان داد که مسیر مستقیم، مسیر کوتاه تر است و آن را در کتاب اصول اقلیدس
مطرح کرد. از آن پس اهمیت این قضیه در علوم مختلف، خود را نشــان داده اســت. جالب اســت بدانید از 
اصطالح دیگری نیز برای بیان این مطلب اســتفاده می شود: »as the crow flies« یا »همان طور که کالغ 
پرواز می کند«؛ این اصطالح به مسیر مستقیمی که کالغ ها برای رسیدن به مقصد با پرواز کردن طی می کنند، 

در قیاس با مسیر پر پیچ و خم جاده ها اشاره دارد.

ــزی ــن چنگیـ آویـ
ــی ــا افضلـ ــتار: هلیـ ویراسـ

قضیـــه ی حمـــار
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برای اثبات این قضیه، مثلث ABC را رسم می کنیم. سپس تغییراتی روی این مثلث ایجاد می کنیم.

• ضلع BC را بــه اندازه ای امتداد می دهیم که طول پاره خِط اضافه 

شده برابر با ضلع AB شود و سر این پاره خط را نقطهD  می نامیم.
• رأس A را با پاره خط AD به نقطه D وصل می کنیم. با انجام این 

A نیز ایجاد می شود.
1
کار، زاویه ی 

اکنون، با برقراری رابطه های زیر می توان به قضیه ی نامساوی مثلثی رسید:

 از آنجایی که ضلع DB برابر با ضلع AB است، مثلث ABC یک مثلث متساوی الساقین است. هم چنین 
می دانیم در مثلث متساوی الساقین، زاوایای دو ساق با یکدیگر برابرند؛ بنابراین زاویه  D برابر است با 
A. با توجه به شکل، ضلع DC برابر با مجموع ضلع DB و ضلع BC است. حاال می توانیم با در نظر 

1
زاویه 

گرفتن برابری ضلع DB با ضلع AB، در رابطه ی فوق AB را به جای DB قرار دهیم. پس داریم: 
DC= AB + BC

A بخشی از زاویه DAC است، و از آن کوچک تر است؛ 
1
 می دانیم زاویه 

A ، می توانیم نتیجه بگیریم که 
1
پس با توجه به برابری زاویه D با زاویه 

 AC از ضلع DC کوچک تر است، پس ضلع DAC نیز از زاویه D زاویه
بزرگ تر اســت. )بنا به قضیه ای در هندسه، اگر در مثلثی دو زاویه قابل 
انطباق نباشــند، ضلع مقابل به زاویه بزرگ تــر، از ضلع مقابل به زاویه 
کوچک تر، بزرگ تر اســت.( در مرحله ی آخر، به جــای DC در نظر 
می گیریم AB + BC. و در نهایت داریم: AB + BC از ضلع AC بزرگ تر 
است و این رابطه ی نهایی، چکیده ای از قضیه است که ما در حل مسائل 
گوناگونی از آن اســتفاده می کنیم. برای نشان دادن آن که این قضیه تمام 
اضالع مثلث را شامل می شود، می توانیم در مثلثی که رسم می کنیم، ضلع 
دیگری )غیر از BC( را نیز امتداد دهیم و تمام مراحل فوق را برای اثبات، 

بر آن انجام دهیم.



بنابرایــن قضیه در زمان رســم کردن مثلث ها، مجموع دو ضلع مثلث حتماً از ضلع ســوم آن 
بزرگ تر است، نه کوچک تر و نه برابر و اگر این چنین نباشد، هیچ مثلثی تشکیل نمی شود؛ 

زیرا اضالع به یکدیگر نمی رسند. این مسئله در شکل به خوبی نشان داده شده است.
قضیه ی حمار، نقشــی پررنگ در علم معماری و مهندسی راه ســازی دارد. جاده های بزرگ و 
عریضی که در ســال های دور از آن ها استفاده می شــده، از روی جاده های مال رو )جاده ای که 
چهارپایانی مانند اســب و االغ از آن ها رد می شــوند( کشیده شــده اند. در این جاده ها پیچ و 
خم هایی وجود داشته که هنگام استفاده توجهی به آن ها نمی شده، اّما در واقع تمام این انحناها، 
علمی و منطقی بوده و همه ی  آن ها بر حسب غریزه و استعداد چهارپایان و مخصوصاً االغ ها در 
زمینه ی شناسایی بهترین، کوتاه ترین و صاف ترین مسیر در جاده ها ایجاد شده بوده اند. امروزه 
نیز که علم مهندسی راه سازی، پیشرفت عظیمی کرده است، مشخص می شود که راه های مال رو 
و خاکی و شوسه، بهترین گزینه و مناسب ترین مسیر، هم از نظر مسافت و هم رعایت شیب 

و اختالف سطح، و نیز سیل گیر نبودن، بوده اند.
با وجود آنکه حمار به دیرفهمی و نافهمی مشهور است، اما به واسطه ی برخی استعدادهای ذاتی 
که در او نهاده شده، انسان ها توانسته اند با استفاده از قوه ی عاقله ی خود از این حیوان در جای 

خود استفاده کنند و به مسائل مهمی در هندسه پی ببرند. 
منابع: 

http://mola-nor.blogfa.com/post/517/

https://rahim-niknam.blogfa.com/post/1018

https://vista.ir/
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گزارش



مثل هرســال، با بچه های کنکوری که حاال با رتبه های باالی شان خستگی یک سال درس خواندن 
را به در می کنند، با تالش خانم مانا رضایی دور هم جمع شــدیم و مجازی، به گفتگو پرداختیم. از 
گروه هنر پریا الســتی، پروشا یوسف سیاه بندی، النور ترابی، از گروه ریاضی فاطمه کرمی، ستاره 
دهقان فرد، صدف عقیلی نســب، از گروه تجربی عسل خدابنده لو، سوگل خدایی، نیاز صالحی و از 
گروه علوم انســانی یلدا مهدی زاده، هدی منصوری، فریماه فالح و آیدا گلشن در این نشست مهمان 
ما بودند و تعداد دیگری از جمله گلســا مازیار و کیمیا رمضان، نتوانستند به ما بپیوندند. روژین 
فروزندگان و ســنا ذبیحی از فارغ التحصیالن و همکاران قدیمــی خردنامه و از بچه های تحریریه 
نیز شایســته ارادتی، هلیا بیات، مائده واعظی و مینا پورمجیب با ما بودند. گفتیم و شــنیدیم و از 
گفت وگوها بســیار لذت بردیم. حاصل این دیدار این گزارش اســت که خالصۀ آن را برای شــما 
آورده ایم به این امید که برای کســانی که قرار است این روزها را به زودی پشت سر بگذارند، پر 

از ایده و انگیزه باشد.  

ــج روز ــصت و پنـ ــی صد وشـ سـ

65

روژیـــن فروزنـــدگان 

ــور ــر کنکـ ــای برتـ ــا رتبه هـ ــو بـ گفت وگـ

ــنا ذبیحـــی سـ

ـــتر ـــی بیش و کم
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- درباره امسال و ماجرای کنکورتان بگویید.
یلدا: نمی دانم در مورد یک ســی صد و شصت و پنج روز و 
بیشــتر، چه بگویم. به طور کلی می توانم بگویم که سالی 
بود که گذشــت و کارهایی در آن انجام شد که منجر به 

نتایجی شد که در آینده مؤثر است! 
پریا: به نظر خودم من هم مثل بقیه درس خواندم. این طوری 
نبود که روزی شــانزده ساعت بخوانم. درس می خواندم و 

ازش لذت می بردم.
یلدا: شــما نمی توانید خودتان را تبدیل به ماشین کنید و 

فقط درس بخوانید.
نیاز: من ســال کنکور سختی داشــتم چون استرس رویم 
تأثیر گذاشــته بود. از لحــاظ روحی خوب بودم چون من 
از ســال یازدهم با خودم این قضیــه را حل کرده بودم که 
قرار است سختی بکشم و تالش کنم. به نظرم بهتر است 
بچه ها خودشــان را از لحاظ روحیه ای آمــاده کنند. این 
ســال سال عجیبی اســت و با چالش های جدیدی روبه رو 
می شوید. هرچه بیشــتر آمادگی داشته باشید بهتر است. 
چون به خاطر کرونا خانه بودیم برای من ســخت تر شده 
بود. من دوست داشتم مدرسه باشم و در اجتماع بودن روی 

گیرایی ام بیشتر تأثیر داشت.

فریماه: ممکن اســت ســال کنکور اتفاقات بدی برای تان 
بیفتــد. باید با آن کنار بیاید. من خــودم مثالً برای اینکه 
به موضوعات منفی فکر نکنــم درس می خواندم. به جای 
این که انرژی منفی شما را به هم بریزد بهتر است خودتان 

را سرگرم کنید.
عسل: خیلی مهم اســت درس را دوست داشته باشید. من 
امســال یک آقای سی ســاله را دیدم که کنکــور دادند و 
دوست داشتند وارد رشــته ی دندان پزشکی بشوند. حتی 
گفتند اگر قبول نشوم سال بعد می خوانم و دوباره کنکور 
می دهم. نتیجه گرفتم ما هنوز خیلی جوانیم و خیلی وقت 

داریم. هر اتفاقی بیفتد هم نباید ناامید شویم.
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در  اســترس  -درباره 
این که  و  کنکور  سال 

شما به چه شکلی باهاش کنار آمدید توضیح بدهید.
یلدا: اســترس کارکردش این است که شما را با شرایط 
فشــارآور بیرونی هماهنگ می کند و شما اگر استرس 
نگیریــد کاری نمی کنیــد. برای همین تــا یک جاییش 
خوب اســت؛ اما وقتی زیاد می شــود، باید خودتان را با 
کاری دیگر ســرگرم کنید و مدتی اســتراحت کنید تا 

دوباره بتوانید بخوانید.
سوگل:کنکور پروسه ی استرس زایی است و همه استرس 
دارند. اولین چیزی که من به دوازدهمی های امسال می گویم 
این است که از اآلن نباید استرس داشته باشید، چون صرفاً 
میزان فعالیت تان به خاطر اســترس کم می شود. استرس 
باید برای اواسط تا اواخر سال باشد که کمک کند درس 
بخوانید. منظورم از اســترس این نیســت که سر امتحان 
بلرزیــد یا نتوانید چیزی را حل کنید. به نظر من این نوع 

استرس را هیچ وقت در زندگی تان نباید داشته باشید.
آیدا: من چون تغییر رشته دادم فکر می کردم خیلی حجم 
درس ها زیاد است و نمی رسم همه را تمام کنم. برای همین 
استرس زیادی داشــتم. نباید به آخرش فکر کنید، چون 
کنکور طوالنی است و تو با خودت فکر می کنی چه غول 
بی شاخ و دمی است و اصالً نمی شود شکستش داد! ولی اگر 

با برنامه پیش بروید و 
بــرای خودتان درس ها 

را قسمت بندی کنید و کم کم بخوانید، راحت تر می شود.
النور: من خیلی استرس داشــتم. سر جلسه، ساعت یازده 
حوزه ی ما خالی شد و من سر دومین درس اختصاصی بودم. 
مراقب بــه من گفت برو! همه رفتند تو هم برو! آن لحظه 
خیلی هول شدم و سعی کردم با خواندن یک آهنگ خودم 
را آرام کنم و ادامه بدهم. اتفاق عجیب هر چقدر هم ســر 
جلسه بیفتد شــما می توانید تا آخر بنشینید و کسی حق 
ندارد شما را بلند کند.یک نکته ی دیگر هم این که به نظر 
من برای یادگیری کنترل استرس در موقعیت، می توانید به 

روان شناس مراجعه کنید. 
پروشا: این که بگویید استرس بگیرید یا نگیرید، خیلی 
حرف عجیبی اســت و هرکسی به راحتی نمی تواند آن را 
کنترل کند. من خیلی استرس نمی گرفتم. سعی می کردم 
با دوســتانم درس بخوانم. من و پریــا با هم می خواندیم 
و این کار باعث شــد استرسم کمتر شود، چون می دیدم 
یکی دیگر هم شرایط من را دارد. مشاور ما، خیلی به ما 
از لحاظ روحی و درســی کمک می کردند و حواس شان 
به ما بود و اگر مشــاورتان این گونه نیست من با النور 
موافقم که مراجعه به تراپیست آن قدر که کمک می کند 

ضرر نمی رساند. 
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پریا: استرس را نمی شود بیرون کرد باید ازش استفاده کرد. 
من خیلی اســترس می گرفتم مخصوصاً نزدیک آزمون ها. 
اما اآلن فکر می کنم واقعاً ارزش نداشت چون اعداد و ارقام 
آزمون های آزمایشــی واقعاً درست نیست. من با پروشا و 
النور و تارا با هم در کتاب خانه درس می خواندیم و خیلی 
از اوقات استراحت های مان از زمانی که برای مان در نظر 
گرفته شده بود بیشتر می شــد. بعدش کمی احساس گناه 

می کردیم اما به نظرم ارزشش را داشت. 
فاطمه: به این فکر کنید که تنها نیســتید و خیلی ها مثل 
شما  و با هدف شما دارند درس می خوانند. به مرور زمان 
استرس کمتر می شود. درضمن مدیتیشن می تواند خیلی به 

کنترل استرس کمک کند.
صدف: ما گروهی با هم درس می خواندیم واین کار خیلی 
کمک کرد اســترس مان کم شــود. فاطمه کسی بود که 
می توانســت همه ی ما را جمع کنــد و بخش زیادی از این 
که بعضی وقت ها اســترس نداشتم فاطمه بود. من هم قبل 
از اولین گزینه  دو خیلی استرس داشتم، اما به مرور زمان 
قلق آزمون ها دســت تان می آید و استرس تان کاهش پیدا 
می کند. حرف زدن با کســی که در شرایط خودت است 

وقتی خسته می شــوی، خیلی می تواند 
کمک کند.

ســتاره: ما هم یک گروه داشــتیم با 
هم درس می خواندیم. آن موقع بهتر از همیشــه خواندم و 
بازدهم باالتر بود، حتی ســاعت درســی ام هم بیشتر بود. 

بودن در گروه استرس را کمتر می کند. 
-آیا از درس خواندن خســته هم شــدید؟ بــرای رفع این 

مشکل چه کردید؟
فاطمه: خیلی عادی اســت که خســته شــویم و بُِبریم. به 
نظرم در این مواقع مشــاور خــوب خیلی می تواند کمک 
کند. مشاور ما خیلی به ما در این قضیه کمک کردند. من 
خودم برایم سخت بود یک مدت طوالنی هیچی نخوانم و 
استرس می گرفتم، اما بعضی اوقات ساعت درسی  روزانه ام 

را کم می کردم تا استراحت کنم.
فریماه: من هم وقتی خسته می شدم یا استرس داشتم می رفتم 
قهوه می گرفتم یا طلوع آفتاب را تماشا می کردم، خودم را 
با طبیعت مشــغول می کردم و این طوری انرژی می گرفتم. 
ارتباط با دوســتان هم خیلی کمک می کند. وقتی خسته 
می شــوید و با دوستان تان وقت می گذرانید خیلی حال تان 

خوب می شود و دوباره می توانید شروع به خواندن کنید.
آیدا: بهتر است وقتی استراحت می کنید فعالیت مناسبی 
داشــته باشــید. من خودم قبــالً تفریحم بیــرون رفتن با 
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دوســتانم بود، ولی به خاطر شــرایط کرونا نمی توانستم 
بروم. وقتی درسم تمام می شد کاری نداشتم بکنم و دوباره 
درس می خواندم. بعد از مدتی دیگر نمی شود و فقط باعث 
خستگی بیشــتر می شــود. از وقت هایی که انرژی دارید 

خیلی خوب استفاده کنید.
عسل: من برای استراحت زمان های مشخصی داشتم؛ مثالً 
بعد از گزینه دو، یکی دو روز اســتراحت می کردم. اگر 
دیدید خسته اید به زور درس نخوانید، چون این کار بدتر 
باعث استرس می شود و شما درس را درست نمی خوانید. 
یک نکته ی دیگر هم این که سال کنکور خیلی مهم است 
آدم هــای دورت حالت را خوب کنند. خیلی مهم اســت 

دورت مجموعه ی درستی از آدم ها داشته باشی. 
-المپیاد به کنکور ربطی دارد؟

یلدا:  من از ســال نهــم کالس المپیاد ادبیــات می رفتم و 

مرحلــه ی دوم 
سال یازدهم قبول نشدم و این یک صاعقه ای بود که باعث 
شد برای کنکور بخوانم. خواندن ادبیات عمومی کنکور با 

المپیاد خیلی فرق دارد.
عسل: من سال نهم تا دهم المپیاد زیست می خواندم و فهمیدم 
آدمی نیستم که فقط بتوانم زیست را مدت طوالنی بخوانم 
و فهمیدم من آدمی هستم که دوست دارم چند درس بخوانم 
در حالــی که در المپیاد آدم بر یک محور درس می خواند. 
مدل سؤاالت المپیاد با کنکور خیلی متفاوت است. المپیاد 
می خواهــد بداند تــو درس را بلدی و یــاد گرفته ای ولی 
تست های زیست در کنکور می خواهند مچت را بگیرند 

و با المپیاد خیلی متفاوت اند.
- درباره ی آزمون های آزمایشی نظرتان چیست؟

پروشــا: به نتایج آزمون های آزمایشــی خیلی فکر نکنید. 
مخصوصــاً چون شــرایط آنالین 
است و خیلی از بچه ها سالم امتحان 
نمی دهند. برای همین همیشــه به 

درصدهای تان نگاه کنید.
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یلدا: مهم این است که طبق برنامه های این آزمون ها پیش 
بروید. نتیجه اش خیلی مهم نیست.

-اگر بخواهید به کنکوری های امسال توصیه ای بکنید چه 
چیزی بهشان می گویید؟

پروشا: اگر وسط سال یک روزی کم خواندید به خودتان 
نگویید وای من نخوانــدم و عقب افتادم. بدانید یک روز 
آن قدر تأثیر ندارد که بخواهید خودتان را سرزنش کنید. 
النور: درس های عمومی در هنر رتبه ی شما را خیلی جابه جا 
می کند. ادبیات و عربی ممکن است خارج از کتاب مطالبی 
در کنکور داشــته باشد ولی در دینی تمام مطالب در همان 

سه کتاب است.
یلدا: من دو نکته ی مهم می خواهم بگویم. در انسانی کتاب ها 
را خیلی جدی بگیرند. به نظر من تســت برای درس هایی 
مثل تاریخ، جغرافی و جامعه کمتر از متن خودکتاب اثر 
دارد. نصیحت دوم این که برای فلسفه منابع خارج از کتاب 
هم بخوانید؛ مثالً شما ربط ارسطو با ابن سینا را در کتاب 
ندارید ولی از آن سؤال می آید چون کسانی که سؤاالت را 

طرح می کنند به این ها اشراف دارند. برای 
همین اگر شــما یک کم بیش تر از کتاب 

درسی بخوانید در فلسفه باالتر می زنید.
آیدا: بعد از مدتی آدم یاد می گیرد که باید 
قلق هر درسی دستش بیاید؛ مثالً مدلی که تاریخ و جغرافی 
می خوانید خیلی تفاوت دارد با خواندن جامعه شناسی. با 
این که ممکن اســت همه حالت حفظی داشته باشند، ولی 
بعد که آدم می خواند و تست های شــان را می بیند، متوجه 
می شود که از هر کدام یک مدلی سؤال می آید. با خواندن 

زیاد و تست زدن زیاد قلق درس ها دست تان می آید.
هــدی: من هم با آیدا موافقم. وقتی تســت می زنیم متوجه 
می شــویم کدام بخش کتاب مهم تر است. بعداً برای مرور 
درس ها به نکته ها توجه کنید. فلسفه و منطق را هم باید 

خیلی عمیق بخوانید..
نیاز: نباید از کنکور بترسید فقط باید زیاد درس بخوانید.

سخن آخر
پروشا: هر کس روش خودش را دارد و هر روش شخصی ای 

را که ادامه بدهید به نتیجه می رسید.
نیاز: من می خواهم به بچه ها بگویم که خیلی مراقب خودتان 
باشید. این سال یکی از عجیب ترین سال های زندگی  شماست. 
سال سختی در پیش دارید ولی همگی برایش آمادگی دارید 



71

و اصالً نگران نباشــید و نترسید. عجله نکنید و با آرامش 
به راه تان ادامه بدهید. وقتی که تالش تان به نتیجه برســد 

می فهمید که ارزشش را داشته است.
ســوگل: ســال کنکور اولش ســخت به نظر می آید اما 
وقتی می گذرد و می فهمی خیلی ها شــرایطی مثل تو دارند، 
استرست کمتر می شود وآرام تر می شوی. بهتر است زیاد 
بزرگــش نکنید. باید به آن اهمیــت بدهید و اگر تالش 

کنید قطعاً می توانید شکستش بدهید.
عسل: خودتان را دســت کم نگیرید و بدانید که در سال 

کنکور مهم ترین چیز خودتان اید.
فاطمه: آدم ها باید بدانند تنها کسی که می تواند کمک شان 

کند خودشان هستند.
آیدا: در سال کنکور منابعی که به شما بگویند باید چه کار 
کنید خیلی زیاد اند. از این منابع استفاده کنید ولی بدانید 
در آخر شما خودتان را از همه ی آن ها بهتر می شناسید پس 

به خودتان و تصمیمات تان اعتماد داشته باشید.
النور: به نظرم بزرگ ترین اتفاق سال کنکور این است که 
بهت ثابت می شــود که می توانی برای رسیدن به هدفت از 

خیلی چیزها بزنی و اتفاقی برایت نیفتد.
هدی: بچه ها به خودتان اعتماد داشته باشید و صبور باشید 

و بدانید وقتی تالش کنید حتماً نتیجه اش را می بینید.





در ســال 1997 پیرترین انســان شناخته شده در تاریخ، به نام جین کالمنت در سن 122 سال و 164 
روز، از دنیا رفت. عمری به این طول پدیده ای بسیار نادر است و تعداد بسیار محدودی، بلکه هیچ فرد 
دیگری، قادر به شکست این رکورد نخواهد بود. به زبان ساده بدن انسان برای زنده ماندن به این طول 
طراحی نشده است. گنجایش زنده ماندن بدن انسان در حدود 90 سال است. اما مفهوم زیست شناسی 

طول عمر چیست و چطور فرایند پیر شدن با تالش بدن برای زنده ماندن مقابله می کند؟
همه ی ما با مفهوم کلی پیر شــدن آشنا هستیم؛ برای برخی پیر شدن یعنی سفیدی مو، و برای برخی 
دیگر به مفهوم بزرگ شدن و رشد کردن است. در مفهوم علمی، پیری زمانی اتفاق می افتد که عوامل 
محیطی مانند نور آفتاب، آالینده های موجود در آب و هوا و رژیم غذایی، شــروع به ایجاد تغییرات 
در ساختار و عملکرد مولکول ها و در نهایت سلول های بدن ما می کنند. این تغییرات با گذشت زمان 

باعث کند شدن و درنهایت از کار افتادن اعضای مختلف بدن می شوند.
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فراینــد پیــری چگونــه اتفــاق می افتــد؟
رایـــان ســـاقیان

ــهراب پور ــتار: زینـــب سـ ویراسـ
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تحقیقات جدید عوامل پیری ســلولی را در چندین گروه 
مختلف، از آسیب های ژنتیکی گرفته تا تغییر در سیستم 

خود ترمیمی سلولی، تقسیم بندی کرده اند.
 تغییرات ژنتیکی: با گذشت زمان، اشتباهات ژنتیکی، 
که به طور طبیعی طی هربار تقسیم سلولی اتفاق می افتند، 
روی هم انباشــته می شوند. اما برخی از سلول های بدن ما، 
برای مثال سلول های عصبی، چرخه ی تقسیم سلولی را طی 
نمی کنند. پــس چگونه به طور طبیعی دچار اشــتباهات 
ژنتیکی می شوند؟ در تمام ســلول های بدن ما اندامکی به 
نام میتوکندری وجود دارد که مسئولیت اصلی آن، تـأمین 
انرژی )مولکولی به نام ATP( برای ســلول است. در کنار 
تأمین انرژی،  میتوکندری  در تنظیم فرایندهای ســلولی و 
 )Apoptosis-مرگ برنامه ریزی شده ی سلولی« )آپاپتوز«
نیــز نقــش اساســی دارد. میتوکندری تنهــا اندامک در 
سلول های جانورانی اســت که دارای ماده ژنتیکی جدا از 
DNA ســلول است و مستقل از تقسیم ســلولی می تواند 

تقسیم شــود. اگر عملکرد میتوکندری به علت تغییرات 
ژنتیکی دچار مشکل شــود،  تمام فرایندهای سلول و در 

نهایت ارگان مختل می شوند. 
 تغییر در بیان ژن ها )اپی ژنتیک(: تمام سلول های بدن ما 
از تنها یک سلول اولیه به وجود آمده اند و همگی محتوای 

ژنتیکی یکســانی دارند، پس چطور اعضــای مختلف با 
عملکردهای متفاوت را به وجود می آورند؟ این تفاوت به 
بیان گوناگون ژن  در سلول های هر عضو مربوط می شوند. 
سلول های چشم تنها ژن های مرتبط به بینایی را »روشن« و 
فعال نگه داشته و سایر ژن ها، برای مثال ژن های مرتبط به 
کارکرد کلیه، را »خاموش« و غیر فعال می کنند. تغییرات 
محیطی می توانــد نظم بیان ژن ها در ســلول های مختلف 
را مختــل کند. به تاثیر محیط بــر چگونگی بیان ژن ها 
اپی ژنتیک می گویند. برای مثال سلول ها برای جلوگیری 
از سرطانی شدن ژنی به نام »ژن سرکوبگر تومور« دارند. 
اگر این ژن »خاموش« شود، سلول سرطانی شده و می تواند 

موجب مرگ فرد شود. 
 تلومــر )Telomere(: حتی اگر تمام تغییرات ژنتیکی 
را نادیده بگیریم، همچنان سلول های بدن ما نمی توانند تا 
ابد زنده بمانند. ماده ی ژنتیکی هر ســلول )DNA( درون 
ساختاری به نام کروموزوم بسته بندی شده است. در هر دو 
انتهای این کروموزوم ها ساختاری به نام تلومر قرار دارند 
که از کروموزوم ها حفاظت می کنند. طی هر بار تقســیم 
ســلولی اندکی از طول هر تلومر کاسته می شود )شکل 1 
را ببینید(. هرچه طول تلومر کمتر شــود سرعت تقسیم 
سلولی نیز کاهش می یابد. این امر باعث کاهش توان ترمیم 

شکل 1: تلومرها در هر دو انتهای کروموزوم ها طی هر بار تقسیم سلولی کوتاه می شوند. 
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هر عضو شده و در نهایت با افزایش آسیب ها سلول از بین 
می رود. ســلول های سرطانی اما بدون کاهش طول تلومر 
خود می توانند برای همیشه تقسیم شوند. برای اطالعات 
بیشــتر راجع به تلومر و چگونگی توقف عملکرد آن در 
 )Telomerase( سلول های ســرطانی کلیدواژه ی تلومر

را جستجو کنید.
 کاهش تعداد سلول های بنیادی: بسیاری از اندام های ما 
ذخیره ای از ســلول های بنیادی دارند که به آن ها در تولید 
سلول های جدید و ترمیم خود کمک می کنند. با افزایش 
سن این ذخیره ی ســلولی کاهش یافته تا جایی که اندام ها 
خالی از ســلول های بنیــادی برای ترمیم خود می شــوند. 
همان طــور که گفته شــد، عدم توانایی ســلول در ترمیم 

آسیب های وارده منجر به مرگ سلولی می شود.
سایر تغییرات شامل کاهش کیفیت تولید پروتئین ها در 
سلول )تولید پروتئین ها با ساختار اشتباه( است. تاخوردن 
پروتئین درون سلول یکی از فرایندهای مهم زیستی است. 
تاخوردن نامناسب اگر اصالح نشود می تواند تجمعاتی از 
پروتئین های بدشــکل ایجاد کند که به ســلول ها آسیب 

برساند. برخی از بیماری های عصبی مانند آلزایمر و بیماری 
هانتینگتون در اثر همین تاخوردن اشتباه و تنظیم نشده ی 
پروتئین در بافت های عصبی ایجاد می شوند. عالوه بر این، 
با افزایش ســن ارتباط بین ســلول ها، که یکی از الزامات 
موجودات پرسلولی است، دچار اختالل می شود. هنگامی 
 که سلول های بدن نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، 
نظم و همکاری بین اعضا از بین رفته و سیستم بدن کارآیی 

خود را از دست می دهد.
تحقیقات پیرامون فرایند پیری ســلولی همچنان ناکامل 
اســت، اما با اطالعات امروزه می دانیم کــه رژیم غذایی 
مناسب،  کاهش استرس های محیطی، ورزش و مراقبت های 
پزشکی می تواند سرعت پیر شــدن را کاهش دهد. شاید 
ترمیم کننده ی  نانوروبوت های  مانند  پیشرفت تکنولوژی 
سلولی و ژن درمانی بتواند پیر شدن را برای همیشه متوقف 
کند. اما همواره این پرسش باقی است که هدف از زندگی 
ابدی چه خواهد بود و کنجکاوی ما انسا ن ها ما را تا کجا 

خواهد برد؟

شکل 2: ســرعت تقسیم سلولی 
با کاهــش طول تلومــر کاهش 
می یابد. سلول های سرطانی با بیان 
آنزیمی با نــام تلومزار با فرایند 

پیری سلولی مقابله می کنند.
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ـــن ـــي نــویـ دارو رســانــ
ـــی ـــم مزینان مری

نانو تکنولوژي یک پدیدۀ علمي چندمنظوره، شــامل ســاخت و اســتفاده از مواد، ابزارها و سیستم ها 
درمقیاس نانو است. در واقع به معناي علم دستیابي به زیرساخت هاي پدیده ها و استفاده ازسیستم هایي 
در سطح مولکولي با عملکرد جدید است. امروزه نانو  تکنولوژي در زمینه هاي بسیاري رسوخ کرده که 

شاید بتوان گفت مهم ترین آن داروسازي است که منجربه وجودآمدن دارورساني نوین شده است.
دارورســانــــي نــویـن مـوفقیـت هـاي چشمگیـر خود را مدیون نانو ذرات است که نانو ذرات نیز به 

نوبۀ خود مدیون خصوصیاتي چون :
1. ظرفیت باال براي حمل دارو

2. سطح فعال بسیار وسیع براي واکنش
3. کوچکي مناسب براي عبور ازسطوح خوني

4. قابلیت تجمع در بافت هدف
5. سمیت پایین

77

ویراســـتار: روژیـــن فروزنـــدگان



 صــنــعـــــت داروســـازي از نــقـطــه  
نـظــر دارورسـانـي، تـاکـنـون از طـریـق 
فـنـــاوري نانــو بــه دسـتــاوردهــــاي 
در  اسـت.  رسـیـــده  چـشـمـگـیــــري 
سیســتم دارویي قدیم بــه علت غیرواقعي 
بــودن دوز دارویي، از لحــاظ مقدار مورد 
نیــاز بــراي درمــان، بســیاري از آن در 
گـــردش  گــــــوارش،  دســتــگــــاه 
خـــون و بافت هاي واسط، به هدر مي رفت 
تا مقدار مورد نظر به سلول هاي هدف برسد 
کــه مي تواند این داروهـــــاي جـــــذب 

شــده در طــول مـسـیــــر ایـجــاد عـوارض جانبي 
کند که در بیماري هاي دیابتي و سـرطان، باعث ریزش 
مو و عوارض بســیاري خواهد شــد یــا تزریق مکرر 
باعث دردناک شــدن بافت ها مي شود که براي بیمار، 
غیرقابل تحمل اســـت، امـــا فــنـــاوري نـــانـــو در 

دارورســانــي راه حل هایي اندیشیده است.
دارورســاني نوین عبارتند از: رســاندن دارو در یک 
زمان و با دوز کنترل شــده به اهــداف دارویي خاص، 
این کار به نحو چشــم گیري، ایمنتر و بسیار مؤثرتر 
از پخش دارویي در تمام بدن اســت که سبب مي شود 

عوارض جانبي و دوز مصرفي کاهش یابد.
در واقــع رســاندن دارو در یک زمان معیــن با دوز 
کنترل شده به اهداف خاص که باعث کاهش عوارض 
جانبي، درمان ســریع تر و اختصاصــي براي هر یک 
از افراد اســت. این شــیوه، دوزهاي مصرفي را کاهش 
مي دهد و مي توانــد باعث دل گرمي بیماران براي ادامۀ 

رژیم مصرف دارویي صحیح شــود. اســتفادۀ بهتر از 
دارورساني، اجازۀ استفاده از روش هاي درماني جدید 
را مي دهد. این فناوري جدید، امکان استفاده از داروهاي 
بسیار سمي را نیز مي دهد. سیستم هاي دارورساني نوین 
براي این که قادر به رساندن دوز مورد نیاز دارو در زمان 
معین به سطح هدف باشند از سیستم هاي طراحي شدۀ 
نانومتري فعال یا غیر فعال استفاده مي کنند، پس باید 
این گونه گفت که گذر از گذرگاه نانوتکنولوژي براي 

رسیدن به اهداف نهایي دارورساني الزامي است.
مهم تریــن نانو ســاختارها و نانو  داروهایــي کــه در 

دارورساني نوین کاربرد دارند عبارتند از:
1. لیپوزوم ها براي نفوذ بهتر

2.  کپسوئید و ویروس ها براي انتقال دارو
3.  نانو  ذرات مورد استفاده براي انتقال دارو

4.  نانوکپسول ها
5.  نانوسرنگ هاي سلولي
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6.  دارورساني با نانو سوسپانسیون
7. اســتفاده از ماکرو مولکول  هــاي خود تجمع دهنده براي 

حمل دارو
پرواضح اســت که امروزه داروهــاي قدیمي و تا حدودي 
کنوني، دیگر مورد اســتقبال شرکت هاي داروسازي واقع 
نمي شــود. حال آنکه رســوخ نانو تکنولــوژي در صنعت 
داروســازي منجر به دگرگوني هاي شــگرفي شده است 
که از جمله ی آن ها دارورســاني نوین اســت. شاید بتوان 
گفت دارورســاني نوین انقالب علمی- تجاري داروسازي 
و پزشکي بوده است که نســیم نوید بخش بیشتر و بهتر 

زندگي کردن را به انسان مي دهد.
دارورساني با نانوسوسپانسیون ها

قســمت اعظم ترکیبات شــیمیایي جدیدي که به منظور 
ســاخت داروهاي جدید منتشــر مي شــوند، نامحلول و 
یــا کم محلــول در آب هســتند و بنابرایــن جذب کمي 
نیــز دارند و این مســأله، مانع بزرگي در برابر ســاخت 
فرموالسیون هاي کارآمد از این ترکیبات به شمار مي رود. 
نانو سوسپانســیون ها نوعي توزیع کلوئیدي ذرات خالص 
داروها در اندازه هاي کـوچـک تـــر از میکـرون هستنـد 
کـه بـا استفـاده از سـورفـاکتـانـت پـایـدارشـده اند. از 
نانو سوسپانسیون ها براي فرموالسیون داروهایي که هم در 

آب و هم در روغن نامحلول هســتند نیز مي توان استفاده 
کرد. اســتفاده از فناوري نانو درسوسپانســیون ها، باعث 
فراهم آوردن امکان اســتفاده از این داروها بدون نیاز به 
استفاده ازحالل ها مي شود.  به کمک این فناوري، دارو در 
حالت بلوري مدنظر نگهداري شده در حالي که اندازه نانو 
ذرات آن کاهش یافته و این نکته باعث افزایش ســرعت 

حل شدن و افزایش جذب دارو مي شود.
از نانوسوسپانسیون ها براي انتقال مقادیر زیادي از داروهاي 
کم محلــول در آب به مغز همراه با کاهش عوارض جانبي 
داروها نیز مي توان اســتفاده کرد. نانو سوسپانسیون ها در 
انواع مختلف، روش هاي تجویز دارند از جمله: روش هاي 
تزریقي، خوراکي، موضعي ، ریوي و انتقال هدفمند دارویي .
از نانوسوسپانسیون هاي خوراکي به طور اختصاصي براي 
افزایش سرعت و جذب داروها استفاده مي شود. عالوه بر 
افزایش سرعت اثر داروها، کاهش دفع داروها، افزایش دوز 
مؤثر دارو و کاهش تحریک پذیري معده نیز گزارش شده 
است. براي دارورساني به ریـه هـا، افشـانـه هـا داراي ذرات 
ریـز دارویـي هستنـــد، اما از مشکالت این سیستم هاي 
ذرات  نـــاهـمـگـــون  تـــوزیـــــع  دارورســــانـــي، 
دارویـــــي در قـطـــــرات حـــامـــــل آن ها اســـت. 
نانوسوسپانســیون ها این مشکل را با افزایش تعداد ذرات 
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در هر قطره برطرف ســاخته اند و بدین ترتیب، ســرعت 
اثر داروها و میزان جذب آن ها نیزافزایش یافته است. در 
مجموع نانو سوسپانسیون ها نه تنها مشکل حاللیت دارو 
را برطرف کرده اند، بلکه با تغییــر خواص دارویي دارو، 

باعث بهبود کارایي و عوارض جانبي آن ها نیز شده اند.
دارورساني هوشمند

بســیاري از داروها نه تنها خواص درماني مناسبي ندارند 
بلکه عوارض جانبي زیادي نیز از خود نشان مي دهند زیرا 
عــالوه بر نقطه اثر ویژۀ خودشــان ، در نواحي دیگر بدن 
نیز مؤثرند. بــراي این که یک دارو از لحاظ درماني مؤثر 
بماند الزم است تا رســیدن به محل اثر محافظت شود و 
ویژگي هاي زیستي و شیمیایي آن حفظ شود. فناوري نانو، 
امکانات زیـادي را بـراي تـوسـعـه و بـهـبـود کـیـفـیت 
انتقال دارو فراهم کرده اســت به طوري که سیســتم هاي 
حامــل دارو، حاللیــت پایداري کنتــرل دوز و نیمه عمر 
حضور دارو را در گردش خون بهبود بخشیده اند. حامالن 
دارو باید بــه راحتي در گردش خون جابه جا شــوند، از 
طرفي هم بایستي به اندازۀ کافي کوچک و انعطاف پذیر 
باشند تا اوالً بتوانند به سادگي به سلول مورد نظر برسند 
و ثانیاً توانایي آزاد  سازي دارو در سلول و یا بافت هدف را 
داشته باشند. همچنین زمان آزاد  سازي دارو نیز مهم است، 
زیرا اگر دارو خیلي سریع آزاد شود امکان جذب کامل آن 
وجود ندارد یا ممکن است با تحریک لولۀ گوارش، عوارض 
جانبي داشته باشد. دارو رساني هوشمند به این معناست که 
دارو بتواند به طرف سلول هاي ویژه اي هدف گیري کند و 

از سدهاي بیولوژیک بگذرد و در پاسخ به عالئم خارجي 
و فیزیولوژیک، مقدار آزاد سازي آن کنترل شود.

امــــروزه یـکــــي از صـنــایـع پـرســـود و پـر رونـق، 
صـنـعـــت دارو و دارو رسـانـــي اســـت. بـــا توجه به 
سرمایه هاي عظیمي که دولت ها و شرکت در این حـــوزه 
قـــرار داده انـد و بـــا تـــوجه به نیازهاي روز افـــزون 
بـــه داروهـــاي جـــدیـــــد یـــا ســـامــانــه هــاي 
دارورســاني نوین، توجه به این حــوزه و به ویژه کاربرد 

فناوري نانو در این حوزه ضروري به نظر مي رسد.
اکـثـر مـتـخـصـــصان داروسازي به دنبال یافتن راه هایي 
هستند تا از طریق آن داروها را به دقت بـــه مـحـل اثـر 
اصلي خود برسانند تا بیشترین اثر درماني آن ها بروز کند.
در حـــال حـــاضر اکثــر داروهــا از طریــق جــذب 
سـیـسـتـمـیـک بـه مـحـل اثـــر خـود ارائـه مي شوند. 
پایه هاي این نگرش بر این مبنا است که اگر مقدار کـافـي 
از دارو وارد سـیـستم گردش خون شود، باالخره مقداري از 
آن به محل اثر خود اعم از ایـنـکـه مـحـل اثـر در بـافـت، 
عضو یا سلول باشــد خواهد رسید. به طور مثال برخي از 
داروهاي ضد سرطان از این طریق بر روي سلول هاي در حال 
تقسیم تأثیر مي گذارند، اما در همان حال ممکن اسـت بـه 
سـلـول هـاي سـالـــم نـیـز بـه نـوعـي مـانند سـلول هاي 
سرطاني آسیب برسانند. البته براي رویـارویـــي بـا ایـن 
مـشـکـل و کـاهـش هزینه هاي مربوط به ارائه داروهاي 
جدید، باید آن ها را به طـــور اخـتـصـاصـــي بـــر روي 
اهـداف تـعـیـیـن شده طـراحـــي کـرد. در مواردي حتي 



دارو را به آنتي بادي اختصاصي ســلول گرفتار مورد نظر 
متصل مـي کـنـنـد تـا داروي پیوند یافته بتواند به راحتي 
مسیر اتصال خود به سلول هاي هدف را به طور اختصاصي 
پیدا کند. برخي از محققان نیز نقاط ورودي را در مســیر 
متابولیک بیماري ها پیدا کرده اند و بر مبناي آن داروها را 

طراحي و ارائه مي کنند.
فولرن ها

نوع دیگــري از ذرات که در دارورســاني مي توانند مورد 
استفاده قرارگیرند، فلرن ها هستند که یکي از آلوتروپ هاي 
کربن بوده و شامل حلقه هاي پنج ضلعي و شش ضلعي از اتم 
کـربـن هستنـــد. ایـن تـرکیبـات بـه عنـوان حـامل هاي 
دارویي بسیار مؤثر واقع مي شوند. فلرن ها کره هاي تو خالي 
طبیعي هســتند که یک نانومتر قطــر دارند و از بیش از 
شصت اتـــم کربن ساخته شده اند. فلرن ها یک پلت فورم 
رسانش دارویي بسیار عالي ایجاد مي کنند. در واقع فلرن ها 
به خاطر داشتن ساختار تو خالي بسیار مورد توجه هستند 
که عامل دارویي مي تواند به این فلرن ها متصل شود و با آن 

حرکت کند.

 لیپوزوم ها
لیپوزوم ها در دارورساني با استقبال زیادي روبرو شده اند. 
این مواد مي توانند به طور کروي مواد داروئي را در  بر گرفته 
و احاطــه کنند. تاکنون بســیاري از ترکیبــات از جمله 
ضدسرطان ها و آنتي بیوتیک ها توســط لیپوزوم ها مورد 

استفاده قرار گرفته اند. 

 روش هاي دارورساني
روش هاي متعددي براي آزادسازي و دارورساني به منظور 
افزایش تاثیر دارو و کاهش اثرات جانبي آن ها نیز وجود 
دارند کــه مورد تحقیق هســتند؛ به طور مثــال کاربرد 
پـوشـش هـایـــي کـــه تحت تابش نور فعال مي شوند و 
براي کاربرد داروهاي خاص در استخوان ها به کار گرفته 
مي شود از این موارد هستند. این نوع داروها عمدتا به علت 
نوع پوشــش دادن آن ها، غیرمحلول باقــي مي مانند و در 
استخوان ها جذب مي شوند. این پـوشـــش ها پس از قرار 
گرفتــن در معرض نور و تابش به فــرم محلول درآمده و 
اجازه مي دهند تا دارو به محل اثر خود رسیده و تأثیر کند.
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نانولوله هــاي کربني نوعــي دیگر از ذراتي هســتند که 
مي توانند در دارورساني هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. 
نانولوله ها داراي ساختاري استوانهاي شکل ازاتم هاي کربن 
در اندازه هاي نانومتري اســت که برحسب روش تهیه آن 
مي توانند تک دیواره )صندلي، زیگزاگ و کایرال( تا چند 
دیواره باشد و به خاطر خواص ساختماني منحصر به فرد 
آن ها دانشمنـــدان عـالقـــۀ زیادي به استفاده از آن ها به 

عنوان حامالن دارو دارند.
بـــا اسـتـفـــاده از فـنـــاوري نـــانــو، داروهــا را در 
پـوشش هاي خاص از جنس نانوپوسته )شیشۀ پوشیده شده 
با طال( قرار مي دهند و محموله هاي مذکور را به بدن تزریق 
مي کننــد. این مواد در خون گردش کرده و در موضع مورد 
نظر به آن ها طول موج خاصي تابیده مي شود که موج خروج 
مواد دارویــي از بـسـتـه هـاي مـذکـور دقیقـا در مـوضـع 
مطلوب مي شــود. از آنجــا که حامل هــاي دارویي اندازه 
کوچکي دارند مي توانند پس از تحریک توسط طول موج 
مناســب وارد سلول شــوند و در صورت نیاز سلول مواد 
خود را آزاد کنند. بدین تـرتـیـب داروهـا نه تنها در ارگان 
هدف بلکه در سـلــول هــاي هـدف عـمـل مـي کـنـنـد و 
عـوارض جـانبـي بـه حـداقـل ممکـن مـي رسـد. از خواص 
مـحـمـــولـــه هـــاي دارویـــي نـــانـــوئـي مــي تــوان 
بــه سازگاري آن ها با بدن، قابلیت جذب مجدد و قابلیت 

اتصال آسان به دارو اشاره کرد.

دارو رساني کپسولي 
یکي از گروه هاي اصلي در سیســتم هاي رســانش دارویي 
موادي هستند که داروها را در داخل خود حفظ مي کنند. 
در واقع این مواد به صورت کپسول درآمده و از داروها در 
طي عبور از بدن محافظت مي کنند. مواد مورد استفاده در 
دارو رســاني کپسولي شامل لیپوسوم ها و پلیمرها هستند 
که به عنوان ذرات در مقیاس میکروســکوپیک استفاده 
مي شــوند. این مواد به صورت کپسول در دوز دارو ایجاد 
مي شوند و همین طور که دارو از میان جدارۀ کپسول نفوذ 
مـي کـنـد زمـــان مناسب براي دارو رساني ایجاد مي شود. 
همین طور که دارو ها از داخل کپسول آزاد مي شوند. مواد 

کپسولي نیز فرسایش یافته و در بدن از میان مي روند.
هنگامي که مــواد کپســولي از نانو ذرات بــا اندازه یک 
تا صد نانومتر ســاخته شــود )به جاي اینکه از مواد بـــا 
ذرات بـزرگ تر )مـیـــکروذرات( استفاده شود( خـواص 
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مـتـفـاوتـــي ایجاد مي شود. در واقع نانو ذرات سطح ویژه 
وسیع تر و اندازۀ تخلخل هاي کـوچـک تـــري دارنـــد و 
داراي خـــواص انحاللي بهتر و خواص ساختاري متفاوتي 
هستند. این خواص موجب مي شود تا پدیدۀ نفوذ و خواص 

فرسایشي کپسول ها بهبود یابد.
عالوه بر لیپوسوم ها و پلیمرها، انواع دیگري از نــانــوذرات 
بـــراي سـیـسـتـم هـاي دارو رسـانـــي کپسولي استفاده 
مي شوند. موادي مانند سیلیس و کلسیـــم فسفـات داراي 
خواص عالي در مقیاس نانو هســتند که این خواص بسیار 
بهتر از خواص آن ها در مقیاس میکـــرو اسـت. ایـن مواد 
به صورت بالقوه براي سـیـسـتــم هــــاي دارو رســانــي 
 Advectus .بـیـان شـده در بـاال مـنـاســـب تر هستند
Life Science در حال توسعۀ یک سیستم رسانش دارو 

بر پایۀ نانوذرات است. این سازمان قصد دارد از این سیستم 
براي درمان تومورهاي مغزي بهره گیرد. در این سـیـسـتــم 
بـــــــه  دوکـسـروبـیـسـیـــن  ضــد تـومـــور  داروي 

نـــــانــــو ذرات پــلــــي بــــوتــیــــل سـیــانــواکــ
ریـــالت مي چسبد و با پلي سوربات پوشش دهي مي شود. 
داروي حاصله به صورت وریـدي بـه فـرد مـبـتال تزریق 
شده و به وسیله جریان خون گردش مي کند. پلي سوربات 
پــــروتــئــیــــن هــــاي پــــالســمــــاي خــــون را 
جــذب کــرده کـه بـه وسـیـلـۀ جریان خون، چربي ها 
انتقال مي یابند. این ماده باعث مي شود تا یک اثر استتاري 
شبیه کلســترول ایجاد مي کند که اجازه مي دهد دارو از 

میان موانع دفاعي عبور کند.
به طور کلی نانو تکنولوژی با کمک سیستم های تحویل 
دارویی که از نظر فیزیکی کنترل می شــوند گام مؤثری 
در درمان بیماری هایی مانند ســرطان و دارورســانی به 
مغز برداشته و در اقدامات درمانی، نتایج خوبی به دست 

آورده  است. 
منبع: نشریه مهندسی پزشکی شماره 139، مهندس سرور 

بهبهاني، مهندس محمد کریمي مریداني
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علم و فناوری دو واژه ی ســاده ای اســت که بشر تمامی دستاورد هایش را 
مدیون آن هاســت. علم با سرعتی برق آســا در حال حرکت و پیش رفت 
است. اهدافی که زمانی دست نیافتنی به نظر می رسیدند، امروزه با کمک 
دانش و تکنولوژی امکان پذیر شده اند و نمی توان این واقعیت را انکار کرد 
که ما تقریباً در انجام تمامی کارهای روزمره و حل مشکالت، از ابداعات 

نوین بهره می گیریم. 
مســابقه ی بین المللی غیر حضوری علــوم، با هدف ایجــاد زمینه ای برای 
به اشــتراک گذاری دســتاوردهای علمــی و اطالعات جمع آوری شــده ی 
دانش آموزان سراسر جهان با یکدیگر، برگزار می شود. برای شرکت در 
این مسابقه، نیاز است شرکت کنندگان بر زبان انگلیسی تسلط قابل قبولی 
داشته باشــند، نتایج و داده های کاملی از پژوهش و تحقیقات خود ارائه 

دهند و متعاقباً قابلیت پاسخ گویی به سؤاالت داوران را داشته باشند.

تجربیاتـــی کـــه توصیـــف نمی شـــود

صـــدف حســـن خـــان مکـــری
ویراســـتار: روژیـــن فروزنـــدگان



پروژه   ی گروه ما با عنوان »بررســی سنتز سبز نانو ذرات 
طال با اســتفاده از عصاره ی گیاه رزمــاری و تأثیر آن بر 
روی ســلول های سرطانی« که در این مسابقه ارائه شد، به 
این مسئله می پردازد که با توجه به اهمیت درمان بیماری 
مرگباری چون سرطان، روش هایی با عوارض جانبی کمتر 
نسبت به شیمی درمانی و رادیوتراپی وجود دارند که یکی 
از این روش ها، استفاده از ذرات طال در ابعاد نانو است. با 
توجه به ویژگی های خاص و بســیار مفید نانو ذرات طال، 
این ذرات قابلیت از بین بردن سلول های سرطانی را دارند و 
طبق تحقیقات صورت گرفته، سبب کاهش عوارض جانبی 

در درمان سرطان نیز می شوند.
مسابقه در ســه روز متوالی برگزار شد و هر یک از این 
روزها، تجربه ی متفاوتی را برای مان رقم زد. در اولین روز، 
مراسم افتتاحیه شامل چند سخنرانی تأثیرگذار با موضوع 
اتصال محکم علم و هنر در طول تاریخ، اجرا شــد. سپس 
تمامی گروه های شرکت کننده در حوزه های گوناگون از 
جمله شیمی و زیست فناوری، پوستر هایی را که مطابق با 
پروژه ی خود تهیه کــرده بودند، ارائه دادند. فعالیت مفید 
دیگری که در این روز صورت گرفت، پاســخ به سؤاالت 
دانش آمــوزان دیگر درباره ی پروژه ی هر گروه بود. از هر 
گروه حداقل یک نفر در اتاق ایجاد شده ی مخصوص گروه 
خود می ماند تا در صــورت مراجعه ی دیگر دانش آموزان 
به آن اتاق، امکان پاســخ گویی به سؤاالت را داشته باشد. 
اعضای دیگر گروه نیز می توانستند آزادانه وارد بخش های 

دیگر شوند و سؤاالت خود را مطرح کنند. 

روز دوم یکی از مهم ترین روز ها به حساب می آمد؛ زیرا در 
این روز، گروه ها می بایستی با استفاده از پاورپوینت های 
تهیه شــده، اطالعات دقیــق و کاملی درمــورد پژوهش و 
تحقیقات خود ارائه و ســپس به بهتریــن نحو ممکن به 
سؤاالت داوران پاسخ می دادند. عالوه بر این فعالیت کلیدی 
که بخش عمده ی امتیازات را تشــکیل می داد، مســابقه ی 
علمی بســیار جالب دیگری نیز اجرا شد. در این مسابقه، 
هر شــرکت کننده با دانش آموزانی از کشــورهای دیگر 
همکاری کرده و در گروه های جداگانه، پیرامون موضوعی 
بحث می کردند. فعالیت های مورد بحث، شــامل طراحی 
یک سیستم دفاعی مقاوم در برابر سرقت از یک موزه با 
توجه به جوانب مختلف و خروج از یک اتاق فرار مجازی 
با کنار هم قرار دادن معما ها و حل سؤاالت بود. عاملی که 
سبب جذابیت این بخش شــده بود، وجود چنین فرصت 
شگفت انگیزی بود که به ما اجازه ی تعامل و گفت و گو با 

دانش آموزانی از کشورهای مختلف جهان را می داد.
تجربیاتی که این مســابقه برای مان به ارمغان آورد، جداً 
غیرقابــل توصیف اســت؛ زیرا درهایی تــازه به روی مان 
گشــودند. شــرکت در این مسابقه سبب شــد اطالعات 
بســیار زیادی در زمینه های گوناگون به دست بیاوریم و 
به اعتماد به نفس و خود  باوری باالیی برســیم؛ ســبب شد 
با فرهنگ و مردم دیگر کشــورها بیشتر آشنا شویم و 
با آن ها تعامل داشــته باشیم؛ و مهم تر از همه، شرکت در 
این مسابقه باعث شــد متوجه شویم که همیشه جا برای 

پیش رفت وجود دارد.   
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ــی ــه ی قدیمـ ــا خانـ وداع بـ

ـــل ـــوکا فاض ت

وقتی در خانه را باز کردم، نور کدر خاکستری زد توی صورتم. 
انگار هنوز پای روز به این خانه نرسیده است.

صدای وز وز ساید بای ساید توی گوشم نشست و بعد صدای تق 
چیزی که افتاد. سمیرا از روی کاناپه سرک کشید. گوشی اش 
دم گوش اش بود و صورتش در نیمه ی تاریک اتاق دیده نمی شد.

- آمدی؟
- الاقل پرده را بزن کنار نور بیاد.
- ناهار چی می خوای سفارش بدم؟

باد در آپارتمان را پشت سرم به هم زد. گوشی و کلیدهایم را 
روی جاکفشی گذاشتم و به سمت اتاق راه افتادم.

ویراســـتار: هلیـــا بیـــات
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- من ناهار خوردم؛ تو هر چی می خوای ســفارش بده. هر 
چی زودتر این کار رو تموم کنیم  بهتره! 

چند دقیقه ای جلوی در ایســتادم.  می خواستم قبل از جمع 
کردن وســایل، تمام جزئیات خانه را به خاطر بســپارم. 
بدون نگاه کردن به سمیرا که سخت با گوشی مشغول بود 
از هال رد شدم. وقتی وارد اتاق مامان شدم از تعجب چند 
لحظه ای نتوانســتم حرفی بزنم. باالخره با صدایی لرزان و 
آرام گفتم: »نمی تونستی نیم ساعت صبر کنی منم برسم؟ 
من که بهت گفته بودم تا من نیســتم لباس های مامان رو 

جمع نکن!«
- وقتی دیدم دیر می رسی فکر کردم بهتره شروع کنم. حاال 

چیزی نشده که؛ همین هفته ی پیش لباس ها رو دیده بودی.
تصمیم داشــتم امروز به سمیرا چیزی نگویم. می خواستم 
ســریع وســایل را جمع کنم و بعضی از وسایل قدیمی را، 
تا سمیرا همه را نفروخته، با خود ببرم. کشوها را بیرون 
کشــیدم و همه چیز را روی تخت گذاشــتم. با دیدن هر 
وســیله ای در خانه، بخشی از خاطرات کودکی ام را به یاد 
می آوردم. هر چه بیشتر در خانه می ماندم، سکوت درباره ی 
تصمیمات ســمیرا برایم سخت تر و ســخت تر می شد. با 
صدای بلند گفتم: »نمی شــه حاال تو یک روز دیرتر ناهار 

بخوری؟ بیا کارها رو تموم کنیم. من باید برم.«
وقتی دیدم جمع کردن وســایل برای سمیرا چقدر راحت 
است، دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. با عصبانیت 
به بالکن رفتم. دلم می خواســت به او بگویم که همیشه با 
تصمیم های احمقانه ای کــه می گیرد زندگی همه را به هم 
می زند. تصمیم هایی که هیــچ کس اجازه ندارد در گرفتن 
آن ها دخالت کند اما همه باید برای جمع آوری عواقب آن  
از همه چیزشــان بگذرند. اما گفتن این حرف ها فایده ای 
نداشــت؛ با وجود همه ی  حرف ها سمیرا خانه  را فروخته 
بود تا مشکالت خودش را حل کند و انگار هیچ کس در 
خانواده حوصله ی مخالفت با او را نداشت. تنها کسی که 

به خاطرات گذشته و این خانه اهمیت می داد من بودم. 
از پنجــره، اتاق را نگاه کردم. ســمیرا همه چیز را بدون 
کوچک تریــن تردیــدی در کارتنــی می انداخت؛ طوری 
که انگار هرگز آن ها را ندیده اســت. وارد خانه شــدم و 
مستقیم به سمت کتابخانه رفتم و آلبوم  عکس های قدیمی 
را در کیفم گذاشــتم. گوشی و کلیدم را از روی جاکفشی 
برداشتم. برای آخرین بار نگاهی به خانه انداختم و در را 

محکم پشت سرم بستم. 
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انجیرهای سرخ مزار
محمدحسین محمدی

راحله پورآذر
گفتم: »ما را یافتند.«

 پدر گفت: »آسوده بودیم، باز جنجال شد.«
 کاکایم گفت: »ها، ما را یافتند.«

 پدر دوباره گفت: »نمی فهمند که مرده ها را نباید بیدار کنند.«
 گفتم: »ما که نمرده ایم، ما کشته شدیم.«

 جدا از فارسی زیبایش، مرگ در داستان کوتاه های این نویسنده ی افغان، موج 
می زند. این روزها که دوباره خشنونت و قهر چنگ انداخته روی افغانستان 

و انگار گوش عالمیان کر است شاید خواندن این کتاب بد نباشد.

زیـــر ســـایه ی کتـــاب
ــامی ــده: آوا اسـ گردآورنـ
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دعا برای ربوده شدگان
جنیفر کلیمنت

مهرگان علیزاده صانع
 داستان شــرح حال دختری به نام لیدی دی، در یک روستای کوهستانی در 
مکزیک است. روستایی که در آن همه از زن بودن می ترسند. مادرها، صورت 
دختران خود را با ذغال و ماژیک سیاه می کنند تا در دام قاچاقچیان نیفتند. 
داستان شرح حال دخترانی اســت که دزدیده می شوند، فروخته می شوند و 
مــورد آزار قرار می گیرند. شــرح حال دختران و زنانی اســت که در باالی 
کوهستان گرم، تنها مانده اند و در انتظار پسران و همسران خود نشسته اند، 

با امید این که آن ها روزی از امریکا بر خواهند گشت. 
با این حال این داســتان بامزه نوشته شده است؛ به طوری که حتی وحشتناک ترین موقعیت ها نیز، ممکن است 
خنده دار به نظر بیایند. با خواندن داســتان، خواننده کودکی خودش و لیدی دی را مقایســه می کند. توجهش به 
اطرافش جلب می شــود به تخت گرم و نرمش که روی آن دراز می کشــد، به گوشــی اش که هــرروز با آن با 
دوســتانش حرف می زند، حتی به زمین صافی که زیر پاهایش قرار دارد. خواندن داســتان، خواننده را از شرایط 

واقعی زنان در کشوری آن طرف کره ی زمین، آگاه می کند. زندگی ای که هر روزش با ترس می گذرد.

اردک وحشی
هنریک ایبسن

سیما صادقی
هنریک ایبسن متولد 1828، در چهل و پنج سالگی نمایشنامه اردک وحشی 
را نوشت که به گفته منتقدان »شاهکار شاهکارهای اوست« و بسیاری به حق 
تکرار کرده اند که ایبســن »آینه را مبدل به چراغ کرده و آن را به اعماق دریا 
برده؛ به گذرگاه های باریک پیچ پیچ، به تاریکی های ضمیر ناشناخته ی انسان.«

داستان در ظاهر درباره ی دو خانواده است، ولی در واقع به نوع تفکر و دیدگاه 
آدم ها در زندگی برمی گردد. دیدگاه و بینشی که در ذات خود شاید درست و 
منطقی به نظر برسد، ولی باعث آسیب های جبران ناپذیری در زندگی دیگران 



93

می شود و شاید بتوان گفت دوستی خاله خرسه را به یاد خواننده می اندازد. مرد جوانی که ارتباط خوبی با 
پدرش ندارد، رسالت خود می داند دوستش را از ظلمی که پدرخودش در حق او کرده، آگاه کند و تصورش 
را هم نمی کند با این آگاهی بخشــیدن چه اتفاق ناخوشایندی را برای این خانواده رقم می زند. او مطمئن 
است که دیگران را خیلی خوب می شناسد و می داند که چه می خواهند و »متوجه نیست که بیشتر آدم ها 

تحمل واقعیت را آن چنان که هست، ندارند.«
این نمایشنامه پر از اشارات کنایی است و پیچیدگی آدم ها را در لفاف ایجاز و سادگی به نمایش می گذارد.

پسری بی نام در روزگار نارنجی
عماد رضایی لیک
بهاره رحیمی فر

چه عاشق فوتبال باشی و طرف دار دو آتیشه ی یک تیم فوتبالی و یا دشمن 
سرســخت فوتبال، فارغ از جنسیتی که داری با پسر نارنجی داستان این 
کتاب همراه می شــوی تا انتها، تا جایی که با دویدن ها، عرق ریختن ها و 
نفس بند آمدن هایش همانندســازی می کنی. دغدغه هایش را با خود یکی 
می کنی و با او همراه می شوی تا رمز و رازهای ساده زندگی پیش رویش 

را کشف کنی.
نویسنده روان و بی آالیش از پیچیدگی های ذهن یک پسر نوجوان حرف 

می زند و عشــق و نفرت او را به تصویر می کشــد و به شکلی کامالً ناخوداگاه، بخش مردانه وجودت را 
طرف صحبت قرار می دهد و تو را )حتی به عنوان یک زن( در کالبد پسرکی در سنین بلوغ و کسب هویت 
مردانه می گذارد که تالش می کند با واقعیت های دنیای خودش رو به رو شــود، با آرزوی او آرزو می کنی 
و می خواهی بهترین بازیکن دنیا باشــی. اما در میان این هیاهوی فوتبال، نویسنده با زیرکی تو را به میان 
زندگی مردم می برد که هر یک داســتانی دارند، جالب، رمزآلود و ساده. در انتها پسرک را می گذاری به 

حال خود تا از دنیایی که وارد آن شده لذت ببرد.
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ـــا ـــان کتاب ه از می
آوا اســـالمی

- آدم ها این حقیقت را فراموش کرده اند، اّما تو نباید فراموش کنی. تو مســئول همیشــگی آن 
می شوی که اهلیش کرده ای... تو مسئول گل ات هستی ...

شازده کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماند:
»من مسئول گلم هستم.« 

شازده کوچولو/ آنتوان دوسنت  اگزوپری

تکه هایی از زمان وجود دارد، که گرچه خودشان اهمیت ذاتی ندارند و اعتبارشان را از زمانی که 
بعداً خواهد آمد می گیرند، اّما گویی این تکه ها از خودِ آن زمان ها لذت بخش ترند. 

شاید بهترین مثال در این خصوص؛ لحظاِت پیش از دیدار با کسی باشد که به شدت او را دوست 
داریم. در واقع تمام دقایق رفتن به ســمت محل دیدار، پرســیدن و یافتن جایی که قرار اســت 
معشوق را ببینیم، برای کسی که عمیقاً عاشق باشد؛ از لحظه هایی که در حضور معشوق می گذرد، 

دلپذیر تر هستند.
سه گزارش کوتاه درباره ی نوید و نگار/ مصطفی مستور

ــی ــا افضلـ ــتار: هلیـ ویراسـ
روژیـــن فروزنـــدگان
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- گیله مرد! بیا دیگر برنگردیم به جایی که هر نگاهی، بوی تعفن نگاه یک مامور را دارد، نمی شود؟
- نمی شود. تا شکنجه هست هیچ نقطه ای از جهان امن نیست.

یک عاشقانه ی آرام/ نادر ابراهیمی

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست، چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید 
که چه احساسی دارد و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند، تنهایی تو کامل می شود.

 سمفونی مردگان/ عباس معروفی

گاه عشق گم است؛ اما هست، هست، چون نیست. عشق مگر چیست؟ آن چه که پیداست؟ نه، عشق اگر 
پیدا شد که دیگر عشق نیست. معرفت است. عشق از آن رو هست، که نیست. پیدا نیست و حس می شود. 
می شوراند. منقلب می کند. به رقص و شلنگ اندازی وا می دارد. می گریاند. می چزاند. می کوباند و می  دواند. 
جای خالی سلوچ/ محمود دولت آبادی

ولی نوستالژی، همیشه نوستالژی گذشته نیست. بعضی چیزها از قبل نوستالژی ایجاد می کنند؛ فضاهایی که 
به محض یافتن شان می دانیم از دست خواهند رفت، جاهایی که می دانیم در آن ها خوشحال تر از هر زمانی 
در آینده خواهیم بود. در این مواقع روح به دور خودش می چرخد، انگار بخواهد تماشای زمان حال خودش 
از آینده را بازنمایی کند. شــبیه چشــمی که از جایی در آینده به خودش نگاه می کند، حاِل دوردستش را 

می بیند و مشتاقش است.
اگر به خودم برگردم/ والریا لوئیزلی

شاید زندگی، پیدا کردن بخش هایی از خودمان در تکه تکه هایی از یک ُکِل منسجم است. پیدا کردنی که 
به  اندازه ی یک عمر طول می کشد.

تکه هایی از یک کل منسجم/ پونه مقیمی



هر تمدن، پایه هایی دارد که هر چه سفت تر و سخت تر باشد، فرهنگ آن ریشه دارتر و 
پربارتر است. از جمله ی این پایه ها زبان است.  اگر نگوییم  از وظایف هر نسلی  تقویت 
این ســتون و پایه ی  بی بدیل است، دست کم می توان انتظار داشت که در حفظش بکوشد. 
به خصوص حاال که ســرعت تکنولوژی گوی را از اندیشــه و زیبایــی ربوده و پیام های 

نوشتاری و گفتاری بی رعایت آنچه که بایست، رد و بدل می شود.
از طرفی نمی توان انتظار داشــت، مردمی که نیازشان به نوشتن محدود به پیام گزاری در 
شبکه ی مجازی است یا نهایت نوشتن یک گزارش ساالنه یا حداکثر ماهانه؛ دست نیاز 
سوی کتاب های تخصصی ویرایش دراز کند. شاید از همین رو است که نویسنده ی کتاب 

»مزخرفات فارسی« برآن شده، کتابی گردآوری کند که کاربردی باشد و راهگشا. 
رضا شــکرالهی، نویسنده، ویراستار و سردبیر وب سایت خواب گرد در سال هایی که برای 
روزنامه ها و رسانه هایی چون اعتماد، وقایع تهرانیه و ایسنا قلم می زد؛ یادداشت هایی می نوشت 
با عنوان »شیرینی زبان« این یادداشت ها جنبه ی آموزشی داشتند، بسیار ساده و دلنشین بودند 

یادداشـــتی بـــر یـــک کتـــاب
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فارسـی مزخرفات 

ویراســـتار:  یاســـمین زینلی زاده
نفیســـه نصیـــران



و قابل استفاده برای عامه ی مردم. بعدها  شکرالهی با بازنگری دوباره، آن ها را در پنجاه و دو گفتار کوتاه و 
شیرین و باعناوینی جذاب گردآوری کرد و با نام »مزخرفات فارسی« به چاپ رساند. نکات و ظرایف زبانی 
که رضا شکرالهی سعی در بیان آن ها داشته، محدود به نکات دستوری نمی شود و غلط های امالیی، نگارشی، 

حتی غنای ادبی و جنبه های زیبایی شناسانه ی زبان را هم در نظر داشته است. 
در زیر بخشی از فصل »کج دار و مریز« را با هم می خوانیم:*

»بیایید یک کار بامزه بکنیم. یک کاسه بردارید.آن را از آب پر کنید، سر پا بایستید و کاسه ی آب را 
آرام آرام کج کنید تا به جایی برسد که کاسه آشکارا کج باشد ولی آب نریزد. قرار نیست شعبده بازی 
کنیم، آموزش صرفه جویی درآب هم نیست؛ فقط می خواهیم به حالتی برسیم که به آن می گویند: »مدارا 
از سر ناچاری.« همان که از قدیم در مثل به آن می گفتند: »کج دار و مریز.« محتشم کاشانی زیبا تصویر 

کرده این حالت را: 
در بزم حکیمان ز می شورانگیز

نی تاب نشستن است و نی پای گریز
از بهر من تنگ شراب ای ساقی

مینا به سر پیاله کج دار و مریز...« 
رضا شکرالهی از بنیان گذاران جایزه ی ادبی بهرام صادقی است و اگر چه درخارج از کشور به سر می برد 

اما هم چنان فعال ادبی باقی مانده و از ویراستاران پرکار کتاب های فارسی است. 
*شکرالهی،  مزخرفات فارسی، نشر ققنوس،  ص79
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کتاب!
همین اآلن چشم های تان را ببندید و به کلمه ی کتاب فکر کنید، چه کتابی به ذهن تان می آید؟ بینوایان، 

الیور توییست، رویای پروانه ای یا کتاب های دیگر؟
در ذهن شما هزاران کتاب و اسم کتاب وجود دارد، ولی وقتی با شنیدن کلمه ی کتاب، یک کتاب به 
ذهن تان می آید، ممکن است آن کتاب جدیدترین کتابی که خوانده اید باشد، یا ممکن است کتابی که 

خودتان نوشته باشید، یا می تواند آن کتابی باشد که با آن زندگی کرده اید!
شــما آن کتابی را به یاد می آورید که حس ناشناس ولی دوست داشتنی و دلگرمی را به شما منتقل 
می کند، کتابی که با خواندن هر سطر آن بیشتر از همیشه به وجد می آیید و دل تان می خواهد سریع تر 
دنبال داستان را بگیرید یا شاید هم بخواهید از خواندن تک تک کلماتش لذت ببرید. این ویژگی های 

همان کتابی است که شما با آن زندگی کرده اید. 

کتابـی کـه بـا آن زندگـی کـرده ام.

ویراســتار: زینب ســهراب پور
کیانــا وحیدشــاهی 
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کتابــی که شــما بــا آن 
زندگــی کرده ایــد کتابی 
اســت که ذهن شــما را 
بــه دوردســت ها می برد، 
بــه دنیایــی ناشــناخته، 
بــه ســرزمین های دور و 
ناکجاآباد، به زیر دریا، به 

سرزمین پریان، به خانه ی مادربزرگ، سیاره ای دیگر. هر 
زمان که شــما به آن کتاب فکــر کنید، لبخندی همچون 
قطره های شــبنم بر لب تان نقش می بندد، آهســته و زیبا، 

دلنشین و دلگرم.
حتی حاضر می شــوید آن کتاب را هزاران بار بخوانید، یا 
گاهــی دل تان می خواهد آن را از یــاد ببرید، تا دوباره آن 
حس اولیــه و هیجان انگیز خواندن کتــاب را به چنگ 

بیاورید.
هر کتاب، یک ســرزمین است . یک دنیای دست نیافتنی 
است .سرگذشت انســانی را به ما نشان می دهد. تخیالت 
ذهنی مخصوص خودش را دارد. کتاب شازده کوچولوکه 
اغلب ما آن را خوانده ایم .شــما  با خواندن آن به سفینه ای 
منتقل می شوید، با خلبان و گوینده ی داستان آشنا می شوید 
و درباره ی مار بوآ و تصورات پدر و مادر ها حرف می زنید، 
درباره ی بازگشت شازده کوچولو سخن می گویید، با روباه 
هم صحبت می شــوید و او نصیحت های طنز اما رازآلودش 
را به شــما گوشزد می کند. هر روز ســر یک ساعتی به 

دیدن روبــاه می روید و از 
او هرآنچه که دل تنگ تان 
می خواهــد، می پرســید و 
به دیــدن گل رز معروف 
می روید و سراغ شازده را 
می گیریــد. در نهایت، در 
در  دل نشــین  یک غروب 
میــان جنگلی با هزاران گل رز و روباه، باد آرام و خنکی 
شــما را نوازش می کند و بر روی یکی از تنه های افتاده ی 
درخت در کنار شازده کوچولو می نشینید و از او درباره ی 
انســان ها پرس وجو می کنید و غروب خورشید را تماشا 
می کنید و شــازده کوچولو از نگرانی  هایش درباره ی گل 
رز عزیز و مغرورش ســخن می گوید و در آخر در هنگام 
چشمک زدن ستاره ها و آوازخواندن مه و ماه، جنگل را 

ترک می کنید. 
شما هم این لحظات را حس کرده اید؟ یاد آن شال گردن زرد 

رنگ معروفش افتاده اید؟ 
کتابی که من با آن زندگی کردم، همین کتاب است؛ کتاب 
شازده کوچولو. در کنار هر لحظه ی خوب و بد، غمگین و 
شاد، خنده و گریه، امید و هیجان، آن را زندگی کردم. به 
درون کتاب سفر کردم، آن لحظات را با تک تک وجودم 

حس کردم.
زمانی که شازده کوچولو از دسته ی گل های رز می پرسد: 
»پس گل من هم مانند شما گل های معمولی و عادی است؟« 
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و گل ها جــواب می دهند: » اما گل تو بــرای تو با همه ی 
گل های رز دنیا فرق می کند، اهمیت باالیی دارد، تو به آن 
بیشتر از گل های دیگر رسیدگی می کنی.« با خواندن این 
جمالت، یک حس ناآشنا به شما دست می دهد، شما را از 

زندگی خودتان آگاه می سازد.
اولین آشنایی روباه و شــازده هم من را از دنیای کتاب به 

دنیایی دیگر می برد :
روباه : »تو برای من یک انســان عادی هســتی مثل هزاران 
انسان دیگر، من به تو احتیاجی ندارم و من هم برای تو یک 
روباه عادی هســتم؛ مانند هزاران روباه عادی دیگر، تو هم 
به من احتیاجی نداری ولی اگر تو من را اهلی کنی، هر دوی 
ما به هم احتیاج خواهیم داشت. من برای تو خاص و یگانه 

می شوم و تو هم برای من همین جایگاه را خواهی داشت.
انســان ها فقط از چیزهایــی که اهلی می کنند ســر در 
می آوردند، و وقت برای ســر درآوردن از چیزهای دیگر 
ندارند. پس آن ها را از دکان ها می خرند، ولی چون دکان ها 
دوست معامله نمی کنند، انسان ها مانده اند بی دوست... ولی 
دوست تو با هزاران نفر دیگر فرق دارد، دوست تو همیشه 

کنارت حضور دارد و یاری ات می کند.« 
و اما نصیحت های روباه به ما واقعیت را نشــان می دهد و 
حس غریبی را که با اینکه غریب است و اسمی ندارد اما 

بارها آن را تجربه کرده ایم. جالب است، مگر نه؟ 

روبــاه: »ارزش گل تــو به همان قدر عمری اســت که به 
پایش صرف کرده ای. پس وقت انسان ها و یا پروژه ای که 
تــو وقتت را صرفش کردی، به خودی خودش ارزش دارد. 
در اصل، مدت زمان وقت گذاشــتن تو ارزش آن را تعیین 
می کنــد. قضاوت و حرف های دیگران، ارزش آن را تعیین 
نمی کند. آدم ها این حقیقــت را فراموش کرده اند، ولی تو 
نباید فراموش کنی که تو تا آخر عمرت نسبت به آنی که 

اهلی کردی، مسئولی؛ تو مسئول گلت هستی.«
با خواندن این ســطرها چه حســی به شما دست می دهد؟ 
دل تان می خواهد بیشــتر با روباه گفت وگو کنید؟ من هم 
همین آرزو را دارم، به دنیای شــازده کوچولو سفر کنم و 
از روباه نصیحت و کنایه بشــنوم و دچار احساسات آن 

کتاب بشوم.
موقع خداحافظی روباه و شــازده کوچولو حس دلتنگی را 
تجربه می کنیم، با این که آن ها واقعی نیستند، ولی در ذهن 

ما واقعی شده اند و شکل واقعیت دارند.
حس نگرانی و کلنجار با خود، در آخر داستان هنگامی 
کــه خلبان با خودش کلنجار می رود و احســاس مقصر 
بــودن و عــذاب وجدان جانــش را تکه تکــه می کند و 
خنده هایــی که ایجاد می کند و حتی ما نگرانی های او را 
تجربه می کنیم؛ دقیقاً برای همین است که می گویم، ما با 
خواندن هر کتاب مانند این اســت که قدم های نویسنده 
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را دنبــال می کنیم و پــا جا پای لحظــات او می گذاریم، 
می خندیم، گریه می کنیم، امیدوار می شــویم، ســردرگم 
می شــویم، نگران می شــویم و حس کنجکاوی ما بیدار 
می شود که اگر می توانست سخن بگوید، می گفت: »یعنی 
شازده کوچولو کجا رفته؟ بره اش گلش را خورده؟ دوباره 

به زمین آمده؟ دوباره روباه را دیده؟«
و من هــم در آخر کتاب با خنده با خودم مرور می کردم: 
اگر روزی کســی را دیدم که می خنــدد و موهای طالیی 
دارد و اگر ازش ســؤالی پرسیدم جوابی نمی دهد، سریع به 

نویسنده نامه بنویسم و او را باخبر  کنم که: 

شازده کوچولو 
دوباره 

به زمین آمده!
خوب، سفرمان به دنیای شــازده کوچولو به پایان رسید. 
می دانم دل تان می خواهد بیشتر در دنیای کتاب می ماندیم، 
من هم همین حس را دارم، ولی می توانیم با هر بار خواندن 

و نگاه کردن به کتاب دوباره وارد آن کتاب بشویم.
درست مثل کتابی که در آن زندگی کرده ایم. لحظاتش را لحظه 
به لحظه، ثانیه به ثانیه زندگی کرده ایم.آن کتاب بهترین کتاب 

برای ما است.
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ـــب ـــا پورمجی مین

جنگ ســرد، نوعی درگیری میان ملت ها اســت که موجب فعالیت نظامی مستقیم نمی شــود، اّما در درجه ی 
نخســت فعالیت های اقتصادی و سیاسی، تبلیغاتی، اعمال جاسوسی یا جنگ نیابتی را به همراه دارد که توسط 
جایگزین ها یا نایب هایی انجام می شود. این اصطالح معموالً برای اشاره به جنگ سرد ایاالت متحده امریکا و 
شوروی استفاده می شود. در پایان جنگ جهانی دوم و در 19 اکتبر 1945 جرج اورول نویسنده ی انگلیسی در 

مقاله ی »تو و بمب اتمی«، که در مجله تیریبیون منتشر شد، از اصطالح جنگ سرد استفاده کرد.
جنگ سرد همان با پنبه سر بریدن است. در دنیایی زندگی می کنیم که زیبا ترین چهره ها پست ترین کارها را 
انجام می دهند و هرگز مجازات نمی شوند. در دنیایی زندگی می کنیم که همه فریاد می زنند، اّما معلوم نیست چه 
کسی تظاهر می کند و چه کسی از سنگینی بار زندگی می نالد. در دنیایی که همه تظاهر به عصبانیت می کنند؛ 
کســانی که واقعاً عصبانی هستند، شکســت می خورند. در دنیای بازیگران، کسی که واقعاً رنج می برد بازنده 

است، زیرا همه او را به عنوان بازیگری که در نقش اش زیاده روی می کند، می  شناسند.
شــاید راست می گویند! مردم عقل شان به چشم شان است. مردم نمی بینند چه کسی حق کسی را خورده است. 
مردم نمی بینند چه کسی حرمت شکسته است. مردم فقط فریاد ها را می شنوند. از بین تمام خصوصیات بد مثل 
حق خوردن، دزدی کردن، تهمت زدن، نفرت پراکنی و خشم؛ خشم از همه قابل لمس تر است. فقط کافی است 

ـــرد  ـــگ س ـــا جن ـــط ب ـــار مرتب آث

بـا پنبـه سـر بریـدن                              

ـــی ـــی رزاق ـــه مدن ـــتار: مرضی ویراس
ـــی ـــا افضل هلی



ببینی چه کسی فریاد می زند. مهم نیست. چرا مهم نیست چه کسی با او بد رفتاری کرده است؟ مهم نیست که شاید 
کســی حق او را خورده باشد. مهم نیست که شــاید به یک آغوش نیاز داشته باشد. مردم او را به خاطر خشمگین 
بودن اش مجازات می کنند. غمگین است ما مردم را به خاطر زخم های شان مجازات می کنیم، اّما دنیای جنگ سرد به 

من آموخت اگر آن قدر عصبانی نیستی که عصبانیت ات را پنهان کنی، عصبانیت، بزرگ ترین خودکشی است.
در اینجا به معرفی کتاب هایی می پردازیم که موضوع آن ها جنگ سرد است:

جنگ سرد/ کرل براین جونز
کتاب جنگ سرد بینشــی جذاب از این درگیری پیچیده؛ از نحوه ی شروع آن، 
شــخصیت های اصلی درگیر در این جنگ و فرهنگی که آن ایجاد کرده ، برای 
خواننــدگان فراهم می کند. این کتاب کمک می کند تا درک کنیم که چگونه 
ابرقدرت ها رشد کردند، تسلط را به دست گرفتند ، پیروز شدند و چگونه تعادل 
از دســت رفت. در کتاب جنگ سرد همه ی جنبه های مهم جنگ، از چیزهای 
مشترکی که جان اف کندی و قاتل وی با هم داشتند تا این بحث را که آیا تنش 
پس از ســقوط دیوار برلین به پایان رسیده است، در بر می گیرد. این کتاب یک 
معرفــی کوتاه که خواندنش پنج تا ده دقیقه  طول می کشــد، از اصول مهم برای 
شروع کار دارد. قسمت هایی برای یادآوری سریع دارد که کمک می کند تا نکات 

کلیدی به راحتی به خاطر سپرده شوند. تمرین های خالقانه ای دارد که میزان یادگیری ما را محک می زند.
قسمتی از کتاب :

»مورخان بر سر معرفی کشور آغازکننده ی جنگ سرد و دلیل آن نیز اختالف نظر دارند. بر مبنای باور رایج در دهه 
1950، تجاوز شوروی به اروپای شرقی عامل بروز جنگ سرد بود. در دهه 1960 دیدگاه دگراندیشانه ای مطرح شد؛ 
که اقدام مداخله جویانه ی امریکا را در گسترش تجارت و نفوذ سیاسی در اروپای شرقی با عنایت به منافع روسیه 
در منطقه را، مشکل اصلی معرفی کرد. این گروه از مورخان معتقدند که روسیه صرفاً دست به اقدامی زد که رو به 

هر قدرت دیگری است.«
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جنگ سرد چرچیل/ کالوس الرس
بی تردیــد، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین سیاســتمداران نیمه ی اول قرن 
بیستم؛ وینستون چرچیل اســت که زندگی و حضور او در عرصه ی سیاسی 
جهان، به سال ها مطالعه و تحقیق نیازمند است. تقریباً به طور متوسط ماهانه 
دو کتاب در مورد چرچیل در جهان منتشــر می شــود، که هر یک گوشه ای 
از زندگی او را بررســی می کنند، اّما این کتاب، از منظری دیگر به چرچیل 
نگریسته و در حقیقت رفتارشناســی چرچیل است و به همین دلیل کتابی 
بکر و قابل اعتنا اســت. این کتاب نســبت به دیگر کتاب هایی که درباره ی 

چرچیل نوشته شده اند، جدیدتر است.
قسمتی از کتاب :

»جنــگ جهانی دوم و پس از آن، جنگ ســرد نقشــی کلیدی در تکوین و توســعه ی علــوم ارتباطات اجتماعی و 
جهت گیری های اولیه ی آن بازی کرده اســت. در آن دوران در یک ســوی میز حاکمان، سیاســتمداران و گروه های 
ذی نفوذی بودند که پرسش هایی کلیدی در باب ارتباطات به مثابه یک ابزار کارآمد در نزاع بر سر قدرت سیاسی 
داشتند و در سوی دیگر، دانشمندانی که به دالیل مختلف مایل بودند در پرتو تخصص علمی خود، پاسخ آن پرسش ها 
را بیابند. به این ترتیب، نوزاد ارتباطات از دل این همکاری زاده شــد. کتاب حاضر بررسی مفصل و مستندی است؛ 
در مورد آن دسته از پیوندهای سیاسیـ  آکادمیک که تکامل مطالعات ارتباطات را در نیمه ی قرن بیستم در امریکا 

هدایت کرده اند و...«

میراث جاسوسان/ جان لوکاره
راوی داستان شخصی است به نام پیتر گویلم که همکار و شاگرد سرسخت 
جورج اســمایلی، در خدمات سّری بریتانیا بوده و اکنون دوران پیری خود را 
در یک مزرعه ی خانوادگی در ســواحل جنوبی می گذراند. اکنون نامه ای به 
پیتر رسیده اســت که از طرف افراد منتصب در شغل قدیمی اش او را به لندن 
فراخوانده اند. اما دلیل آن چیست؟ گذشته  و تجربیات  او از جنگ سرد حاال 

آمده  اند تا او را بستانند. 
جان لوکاره، که خود ســابقاً یک جاسوس سرسخت و موفق بوده در داستان 
میراث جاسوسان با گره زدن گذشته به حال؛ فضایی ایجاد نموده، که داستان هر 
کدام از این دوره های زمانی اشتیاقی قوی در مخاطب برانگیزد. او با هنرمندی 
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تمام، یک طرح و نقشــه را چنان چرخانده است که هم مبتکرانه و هم هیجان انگیز به نظر می آید. این رمان هم دقیقاً 
به اندازه ی دو رمان قبلی که داســتان به آن ها بر می گردد جالب و جذاب اســت و در فضایی شــکل گرفته که تنش، 
طنز و دوگانگی در آن طنین انداز اســت. جان لوکاره و راوی قصه اش، پیتر گویلم، در میراث جاسوسان، گنجینه  ای از 

شخصیت های فراموش نشدنی جدید و قدیم را به مخاطب عرضه می کنند.
قسمتی از کتاب:

»به گفته ی مادرم و پدرم، که به ســختی تصویر او را به یاد می آورم، پدرم پســر بیکار خانواده ی  متمول انگلیسیـ  
فرانســوی ای در قلب انگلســتان بود؛ مردی با هوس های زودگذر، با میراثی که زود به زود به باد داد و با عشقش به 
فرانسه که نکته مثبت اش بود. تابستان 1930 را در چشمه های آب گرم سن مالو در ساحل شمالی بریتانیا می گذراند 
]...[ و عموماً با ســر و وضعی مد روز ظاهر می شــد. از قضا مادرم نیز، که تنها فرزند سلسله ای قدیمی از کشاورزان 
بود و در آن زمان بیســت سال داشت، در شهر بوده و وظایف ساق دوشی را در عروسی دختر دالل ثروتمند احشام، 
بر عهده داشــت. خودش که اینطور می گوید. به هر حال او تنها منبع این قصه اســت و هروقت هم که حقایق علیه او 
باشند چندان به خودش سخت نمی گیرد ]...[ بعد از مراسم، به نقل از خودش، همراه با آن ساق دوش دیگر از پذیرش 
ســالن عروسی ادای فرار کردن را درآوردند و با همان لباس های عروسی، شبانه در تفرجگاه شلوغی خوش خوشک 
می خرامیدند که پدرم هم به نیتی در همان جا قدم می زده است. مادرم زیبا و سرمست بود و دوست اش کمتر. الباقی 
حکایت عشقی طوفانی است. طبیعی است که مادرم از شتاب قضایا شرم داشت. عروسی دوم به سرعت برگزار شد. 
حاصل آن من بودم. ظاهراً پدرم طبع اش با زناشــویی سازگار نبوده و حتی در سال های نخست ازدواج بیش از اینکه 

حضور داشته باشد، برنامه اش این بوده که غایب باشد.

یک جاسوس در میان دوستان/ بن مک اینتایر
 این کتاب یکی از پرفروش ترین های نیویورک تایمز به شمار می رود. داستان 
واقعی کیم فیلبی، بدنام ترین جاســوس جنگ ســرد را روایت می کند. فیلبی 
فردی درخشــان و جذاب بود که به ریاســت سازمان ضد جاسوسی انگلیس 
علیه اتحاد جماهیر شوروی رسید. او به همراه الیوت و آنگلوتون در جبهه های 
جنگ سرد ایستادند و کمونیسم را دور نگه داشتند، اّما او مخفیانه به هر دوی 

آن ها خیانت می کرد و تمام مدت برای روس ها کار می کرد.
هــر کلمه ای که همــکاران خود در غرب بــا اعتماد به نفس تمــام به فیلبی 
می گفتند، راهی مســکو می شد و مأموریت های بی شــماری را به فنا می داد و 
تالش های امریکا و انگلیس را برای زیر پا گذاشتن تهدید شوروی را با خاک 
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یکسان می کرد. بنابراین سرانجام چگونه این عامل خائن در معرض دید قرار گرفت؟ در کتاب یک جاسوس در میان 
دوستان، بن مک اینتایر به طرز ماهرانه ای داستان تکان دهنده ی اینکه چگونه فیلبی تقریباً از پس همه این ها برآمد 

و چه اتفاقی افتاد که سرانجام نقاب او افتاد را آشکار می کند.
قسمتی از کتاب:

»الیوت نمی دانســت که در همان ســال ورودش به کمبریج، فیلبی جاسوس شوروی شده بود؛ نمی دانست که ازدواج 
ســاده و شــاعرانه ی فیلبی به راستی یک فریب بود و در واقع بهترین دوست او با یک جاسوس اتریشی کمونیست 
ازدواج کرده بود. نمی دانست که فیلبی نه به عنوان یک وطن پرست مشتاق همچون خودش، بلکه به بیان خود فیلبی، 
به عنوان »مأمور نفوذی برای فعالیت در جهت منافع شــوروی« به ام آی6 پیوســته بود و خبر نداشــت که در طول 
ناهارهای دلپذیر یکشنبه در سنت آلبانز ]...[ زمان صرف نوشیدنی در زیرزمین ام آی6 و بار کلوپ وایت، فیلبی به 
شــدت مشغول فعالیت بود و با همان سرعتی که نوشیدنی را جذب می کرد، اسرار دوستان خود را می گرفت و همه 

را به مسکو انتقال می داد.«

کتاب کازینو رویال/ ایان فلمینگ
این کتاب متعلق به سری اول از مجموعه کتاب های جیمز باند است. درکازینو 
رویال؛ داستانی از مخفی کاری و خیانت می بینیم که آغاز کار چهره ی مشهور 
و محبوب جهانی، جیمز باند اســت. این داســتان مربوط به سال های پس از 

جنگ جهانی دوم و پدیدار شدن جنگ سرد از خاکستر اروپا است. 
قسمتی از کتاب:

»باند دقیقاً می دانســت کلید برق کجا اســت و درحالی که چراغ روشن بود، 
اســلحه به دست، با یک حرکت در آستانه در تماماً باز ایستاده بود. اتاق خالی 
و امن به او پوزخند زد. در نیمه باز دستشــویی را نادیده گرفت و در اتاق را از 
داخل قفل کرد. چراغ خواب و المپ آینه را روشــن کرد و تفنگ اش را روی 
کاناپه کنار پنجره انداخت. بعد خم شد و تاری از موهای سیاه خود را، چپانده شده الی کشو میز تحریر و در همان 
جا که پیش از شــام رهایش کرده بود، بررســی کرد؛ هنوز بی حرکت سر جایش بود. بعد رد کم پودر تالک بر لبه ی 
داخلی دستگیره ی چینی گنجه لباس را بررسی کرد. دست نخورده به نظر می رسید. به دستشویی رفت و درپوش مخزن 
آب توالت را برداشت و سطح آب آن را نسبت به خراش کوچک روی شناور سنجید. انجام تمام این کارها، وارسی 
این نشانه های جزئی سرقت، باعث نشد احساس حماقت یا شرمساری کند. او یک مأمور مخفی بود و به لطف همین 

توجه دقیق او به جزئیات حرفه اش هنوز زنده بود.«
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جاسوسی که از سردسیر آمد/ جان لوکاره 
این کتاب سومین رمان و اولین اثر لوکاره است که موفقیت های بین المللی را 
برای او به ارمغان آورد. لوکاره در رمان جاسوسی که از سردسیر آمد، جهانی 
را خلق می کند که مشــابه آن در هیچ یک از آثار داستانی و معمایی سابق به 
چشــم نخورده است. این نویسنده با بهره گیری از دانش و تجارب فراوان خود 
از سال های فعالیت خود در سازمان جاسوسی انگلستان، پشت پرده ی اتفاقات 
و معادالت جاسوســی های بین المللی را با توصیفاتی جذاب و فراموش نشدنی 
به تصویر کشیده اســت. داستان کتاب به مأموری انگلیسی به نام الک لیماس 
می پردازد که بسیار تمایل دارد تا این حرفه را کنار بگذارد اما قبل از آن، باید 
آخرین، و شاید سخت ترین، مأموریت خود را به سرانجام برساند. زمانی که 
آخرین مأمور تحت فرمان لیماس کشــته شده و او برای بازگشــت به لندن فراخوانده می شود، امیدی به پایان این 
جاســوس بازی ها در دل او شــکل می گیرد. اّما مقام ارشد لیماس، نقشــه های دیگری در سر دارد. این مقام ارشد که 
تصمیم دارد رئیس ســازمان جاسوسی آلمان شرقی را از پا درآورد و کل این سازمان را نابود کند، بار دیگر لیماس 
را به دل این آشــوب می فرســتد. او این بار باید نقش جاسوسی خائن را ایفا کند و اعتماد دشمن را برای وارد کردن 

ضربه ی نهایی به آن ها، به دست آورد.
قسمتی از کتاب :

گفت: »االن وقت فلسفه بافی نیست، اما واقعاً نمی توانی گالیه مند باشی. تمام کار ما )کار من و تو( ریشه در این فرضیه 
دارد که جمع مهم تر از فرد است. به همین خاطر است که یک کمونیست سازمان اطالعاتی اش را همیشه در کنار خود 
می بیند، و به همین خاطر است که در کشور شما سازمان اطالعاتی در نوعی پوشش پنهان است. توجیه افراد، فقط با 
نیاز جمعی موجه جلوه داده می شود، مگر نه؟ به نظرم خیلی مسخره است که این قدر عصبانی شده ای. ما برای نظارت 

بر قواعد اخالقی حاکم بر زندگی انگلیسی ها اینجا جمع نشده ایم.«
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نوشـــته و تصویـــر: ویـــل مبیـــت
ـــان ـــه انصاری ـــه: معصوم ترجم

مـن فقـط بلـدم کـرم بکشـم

این کتاب درباره ی کرم هاست، چون »من فقط بلدم کرم بکشم.« وقتی کتاب را باز می کنیم در نگاه اول با 
یک کتاب آموزش شمردن از یک تا ده روبه رو می شویم که قرار است با آموزش کشیدن کرم های خاکی 
قرمز کوچولو اتفاق بیفتد،اما به این سادگی ها هم نیست، ویل مبیت ما را به سفری می برد در سرزمین اعداد، 
به دنیای شگفت انگیز درک مفاهیم، به سرزمین خط ها و رنگ های ساده که باید یک باشند و یکایک...

کودکان از همان زمانی که کلمات و نام ها را یاد می گیرند شمردن از یک تا ده را هم آغاز می کنند. 
با کمک انگشتان شان یک را نشان می دهند وقتی دو تا شکالت می خواهند دو انگشت را باال می گیرند. 
یادگیری اعداد یک تا ده به شــکل زبانی و محفوظاتی، اتفاقی است که در سنین پایین، زود رخ می دهد اما 

نویسنده در کنار این مسیر عادی به سراغ مفاهیمی بنیادی می رود.
ویل مبیت برخالف کتاب های  تصویری آموزش عدد و شمردن، از کرم های خاکی ساده اش استفاده نمی کند 
تــا فقط با افزودن یکایک آن ها عدد و تعــداد را تفهیم کند. او در هر صفحه برای هر عدد، فقط یک کرم 
می کشد که داستان خودش را دارد. یعنی کودک تا صفحه ی آخر هر بار فقط یک نام می شنود )کرم شماره 

یک، کرم شماره دو و...( و قصه اش را می شناسد. 

گـــروه ســـنی: 3+
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ویل مبیــت با تکیه بر مفهــوم یگانگی اعــداد از منظر 
»وجودی« و جمع پذیری آن ها از منظر »ماهیتی« مبتنی بر 
فلســفه یونان و مصر باستان، در کمال سادگی این اصل را 

نشان مان می دهد.
ذکاوت ناب فلســفی نویســنده زمانی هویدا می شود که 
کتاب را به »صفر« تقدیم می کند. به جلوه ی »بود/ نبودی« 
در سلســله ی ارقام که نمی توان به انگشت یا حتی کرم، 

نشان دارش کرد اما هویتی افزونگر و معناساز دارد.
طنز و بامزگی روایت ها یک طرف، »تمرین کرم ِکشــی« 
پایان کتاب هم برای خودش جلوه های کنشــی و تعاملی 

جذابی اســت، تا حدی که خودم ترغیب شدم مداد قرمز 
بردارم و شروع به ک ِرم کشی کنم. کرم هایی که به سختی 
می شود باال و پایین، سر و ته، احساسات شان را شناخت! 
نویســنده با همان طنز ناب در پایان کتابــش، این اثر را 
»بهترین کتاب این قرن و شــاید هم قرن پیش« می نامد و 
من بسیار از این تعبیر لذت بردم. کم تر کتابی می بینیم که 
برای گروه سنی الف باشد با کمترین تعداد کلمه و رنگ 

و تصویر بتواند از مفاهیم انتزاعی پیچیده سخن بگوید.*
*سایت کتابستان



110



 ســبک عکاســی پرتره Portrait photography یا چهره نگاری شــاخه ای از عکاسی است، که در آن 
به عکس برداری از چهره ی انســان پرداخته می شــود. در واقع در این سبک عکاسی خصوصیات، خلق و خو و یا 
ویژگی های منحصر به فرد هر فرد، با کمک گرفتن از تغییر فرم های نورپردازی، به تصویر کشــیده می شــود. 
عــکاس پرتره یا چهره نگار، بیش از آن که به چهره ی فرد توجه کند، به آن چه که می خواهد از چهره ی فرد به 

مخاطب نشان دهد فکر می کند.
همان طــور که ذکر شــد، الگوهای نورپردازی در عکاســی پرتره نقش مهمی ایفا می کننــد. این الگوها به طور 
 ،)Loop lighting( نورپــردازی حلقه ای ،)Split lighting( کلی هفت دســته اند. نورپردازی یک طرفه
 ، )Butterfly lighting(نورپــردازی پروانــه ای  ، )Rembrandt lighting( نورپــردازی رامبرانــد
نورپردازی حاشــیه ای(Rim Lighting(، نورپردازی گســترده )Broad Lighting( و نورپردازی کوتاه 

.(Short Lighting(
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ــره ــی پرتـ ــبک عکاسـ سـ
ــی ــا افضلـ ــتار: هلیـ ویراسـ

مائـــده واعظـــی
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نورپردازی یک طرفه یا همان اســپلیت، که نمایشــی تر از سایر 
ســبک های نورپردازی است، سوژه را به دو بخش مساوی تقسیم 
می کند که بخشی از آن را  نور روشن کرده و بخش دیگر در سایه 

است. میزان سایه و نور می تواند متغیر باشد.

نورپردازی حلقه ای توســط سایه ی کوچکی در کنار بینی سوژه و 
روی گونه ی او، به وجود می آید. با قرار دادن منبع نور باالتر از سطح 
چشم سوژه و در حدود زاویه ی 30 تا 45 درجه ای دوربین، عکاس 

می تواند این سایه را ایجاد کند.

دلیل نام گذاری الگوی نورپردازی رامبراند، اسطوره ی نقاشی هلند؛ 
رامبراند است. بارزترین ویژگی این سبک، مثلثی است از نور که 
در کنار بینی و روی گونه ایجاد می شــود. روشن بودن هر دو چشم 
که حس زندگی را به عکس می بخشــد، ویژگی دیگر این ســبک 
اســت. در نورپردازی رامبراند باید منبع نور، کمی از ســوژه دور 
باشد و به حدی باالی سر سوژه برود که سایه ی کنار بینی قابلیت 

حرکت به سمت پایین گونه را داشته باشد.
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در نورپردازی پروانه ای سایه هایی شبیه به یک پروانه را در چهره ی 
سوژه پدیدار می شود. در این سبک منبع نور اصلی درست در پشت 
دوربین و کمی باالتر از آن قرار می گیرد. این نوع نورپردازی بیشتر 
برای جلوه دادن به گونه ها و چانه اســتفاده می شــود و می تواند تا 

حدودی چین و چروک ها را بپوشاند.

نورپردازی حاشــیه ای ســوژه را از پس زمینــه تفکیک می کند و 
خطوط اطراف را برجســته تر می سازد. در این شیوه، یک منبع نور 

در پشت سوژه قرار داده می شود.

نورپردازی گســترده در واقع این یک ســبک روشنایی است که 
می تواند زیرمجموعه ی هر یک از سبک های نورپردازی حلقه ای، 
رامبراند و یا یک طرفه باشــد و زمانی شکل می گیرد که صورت 
سوژه از مرکز دور شده، قسمت جلوی صورت که به سمت دوربین 
قرار دارد، روشــن می شــود. این باعث می شود تا ناحیه بزرگ تری 

روشن باشد و سایه، کوچک تر به نظر برسد. 
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نورپردازی کوتاه دقیقاً مخالف نورپردازی گسترده است. نورپردازی 
کوتاه باعث می شــود که طرفی از ســوژه که به دوربین نزدیک تر 

است، بیشتر در سایه باشد.

در وهله ی بعد عکاســی پرتره، خود شامل انواع مختلفی است که 
می توان به شش مورد از پرکاربردترین های آن اشاره کرد. پرتره ی 
تمام قد یا ســنتی، که کادر مناســب این ســبک بیشتر مستطیل 
عمودی اســت. پرتره های رسمی یا پرســنلی، که مناسب ادارات و 
دوایر دولتــی، مدارس، راهنمایی و رانندگی و ثبت احوال اســت. 
پرتره ی هنری، که اغلب برای هنرمندان، بازیگران، نویسندگان و 
مواردی مانند این ها به کار گرفته می شــود. پرتره ی سیاسی، که در 
آن از نماد های ملی میهنی و بومی میهنی استفاده های فراوان می شود. 
پرتره ی تبلیغاتی، که بیشــتر مصارف تجــاری دارد و برای معرفی 

کاال و اجنــاس مختلف کاربرد دارد. و در آخر پرتره ی خانوادگی 
که مناسبت های خانوادگی، مسافرت ها و جشن ها موارد اصلی این 

سبک به شمار می آید.
با مطالعه ی انواع عکس پرتره می توان نتیجه گرفت که پرتره، طیف 
وسیعی از عکاسی را شامل می شــود. عکاسان پرتره می توانند هر 
کسی باشــند. ســلفی های امروزی هم نوعی عکس پرتره به شمار 
می روند، در واقع سلف پرتره هستند. شاخه ای از این سبک عکاسی 
حقیقــت را بازگو می کند، اّما شــاخه ای دیگر کامال غیرواقعی و 
نشأت گرفته از تخّیل عکاس است. در هر صورت مهم ترین اولویت 

در ثبت یک پرتره، تعامل با سوژه و ویژگی های او است.
منابع:

تــراورز، پیتر و چیــدل، جیمز )1396( . آموزش عکاســی پرتره: 
دســتورالعمل ها و تکنیک های حرفه ای. سیوا شــهباز. چاپ دوم، 

تهران: کتاب پرگار
رمضان ماهی، سمیه)1393( . ریچارد اودون. تبیان

حســینی، عبدالصمد)1397( . یوســف کارش؛ بزرگترین عکاس 
پرتره ای که تاریخ جهان را مدیون خود کرد. زومیت

کو، برایان)1379( . عکاســان بزرگ جهان. پیروز ســیار. چاپ 
یازدهم، تهران: نشر نی

صهبا، وانیــا)1400( . بهتریــن پرتره های جهان ، تهران: نشــریه 
دیدنگار

Daniel Inskeep, Rachel Gulotta (2019). Portrait Light-
ing Setups ، petapixel



برای بررسی این فیلم بهتر است ابتدا شناختی مختصر، درباره ی جنگ سرد داشته باشیم. جنگ سرد با این که 
موجب فعالیت  های نظامی به طور مستقیم نمی شود ولی همچنان می  تواند فجایع زیادی را به بار آورد. این نوع از 
مبارزه در ابعاد مختلفی دیده می  شود؛ از ادبیات و سینما، گرفته که موجب تبلیغات هم می  شوند، تا جنگ های 

نیابتی، که خسارت آن را مردمان کشور  های دیگر باید بپردازند.
جنگ سرد، مبارزه  ای طوالنی و طاقت  فرسا  میان دو ابر قدرت جهان در سال های 1947 تا 1991 بود که به دلیل 
اختالف ایدئولوژیک میان آمریکای کاپیتالیســت و شوروی کمونیست روی داد و جنگ های نیابتی میان این 
دو قدرت در کشورهای مختلفی از جمله، ویتنام، شیلی، عراق، ترکیه، کره و ایران اتفاق افتاد. فیلم  های زیادی 
در این دوران ساخته شد و به نمایش درآمد که یکی از مهم  ترین آنها فیلم »دکتر استرنج الو« ساخته ی استانلی 
کوبریک است. فیلمی در ژانر کمدی سیاه که در اوج جنگ سرد، در سال 1964 بر پرده  ی سینما رفت و تا به 

امروز یکی از ارزشمند  ترین فیلم  های تاریخ سینما شناخته می  شود. 

ـــر اســـترنج الو ـــم دکت ـــر فیل یادداشـــتی ب

ـــی  ـــته ارادت شایس
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)یــا چگونــه یــاد گرفتــم نگرانــی را 
کنــار گذاشــته و بــه بمب عشــق بــورزم(

ـــی رزاقـــی ـــه مدن ویراســـتار: مرضی
ــی ــا افضلـ هلیـ
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در این فیلم ژنــرال دیوانه  ای را 
می  بینیم که منشأ همه  ی خطرات 
را در کمونیسم می  بیند و دستور 
حمله ی اتمــی آمریکا به خاک 

شوروی را صادر می  کند. از سویی دیگر در شوروی سیستمی 
به نام ماشــین روز قیامت وجــود دارد که در صورت حمله ی 
آمریکا به شوروی، به صورت خودکار فعال می شود و دنیا را 
ویران می  کند. در این زمان که دســتور این حمله صادر شده، 
رئیس  جمهور آمریکا و گروهی از مشاورانش در کنار سفیر 
شوروی در اتاق جنگ در حال یافتن چاره ای برای این مسئله 
هستند. وزیر دفاع نیمه  دیوانه، نیز اعتقاد به ادامه ی حمله دارد 
و مدام سفیر شوروی را به چالش می کشد و تالش دیگران را 

برای جلوگیری از این فاجعه، سخت تر می کند.
ژانر کمدی ســیاه، زیرگونــه ای از ژانر کمدی اســت که به  
موضوعات تلخی مانند مرگ و خشونت می پردازد و با ترکیب 
دو عنصر غم و شــوخ طبعی، ســعی دارد تا مخاطب خود را در 

حین ســرگرمی به فکر بیندازد. این فیلم دارای شخصیت ها و 
دیالوگ های طنز است تا بیننده را بخنداند اما به دلیل موضوع 
آن و وجود مقامات و مکان هــای نظامی، فضایی غیر واقعی و 
تخیلی بر ان حکم فرما می شــود؛ سیاه و ســفید بودن فیلم به 
بیننــده کمک می کند تا با وجود حال و هوای نســبتاً تخیلی 
فیلم، آن را بیشتر شبیه جهان واقعی ببیند و رنگ خاکستری 

تلخ داستان و واقعیت را بهتر بچشد .
از دیگر نقاط قوت دکتر اســترنج الو شــخصیت پردازی آن 
است. در فیلم با چهار شــخصیت مهم مواجهیم: ژنرال ریپر، 
رئیــس جمهور، ویــز دفاع و دکتر اســترنج الو که هر کدام 

حرفی برای گفتن دارند. 
ژنرال ریپر ، مرد میان سال نامتعادلی است که تمام مشکالت 
و خطرات را در کمونیسم می بیند؛ او معتقد 
است که اتحاد جماهیر شوروی )دشمن( دارد 
آمریکایی ها را مسموم می کند و تنها راه حل 
موجود را در حمله ی اتمی به شوروی می بیند. 
در ستاد فرماندهی ژنرال ریپر شعار »صلح 
پیشه ی ماســت« همه جا به چشم می خورد، 
که خود کنایه ای آشــکار است: انسان هایی 
کــه دم از صلح و جهانی بهتــر می زنند ولی 
خودشــان جنگ را شــروع می کننــد. اّما 



117

کارگردان تنها به این کنایه بسنده نکرده و با استفاده از نمای 
نزدیک )کلــوز آپ( ژنرال ریپر را به همان شــکلی تصویر 
می کند که در مســتندهای تاریخــی آدولف هیتلر را با عزمی 
راسخ برای انجام عملیات جنگی نشان می دهند. ناگفته نماند 
که حتی نام او، جک ریپر، از نام قاتل سریالی مشهوری گرفته 

شده که بی  رحمی و عدم تعادل ژنرال را تداعی می  کند. 
ســه شــخصیت دیگر در اتاق جنگ دیده می شوند، جایی که 
ســران و فرماندهان نظامی در کنــار یکدیگر در یک  فضای 
تاریک و گرفته برای آینده ی بشریت و در واقع نابودی جهان 
تصمیم می گیرند. در اینجا نیز با شخصیت هایی عجیب رو به رو 
هســتیم که افکار و ذهنیات نامتعادل شان از طریق حرکات 

دیوانه وار و در عین حال دقیق دوربین بازتاب داده می شود.
در این اتــاق، رئیس جمهور ســعی دارد که حملــه ی اتمی را 
متوقف کند، ولی وزیر دفاع -که فردی عصبی و خشونت طلب 
است- معتقد است که باید حمله کنند. اختالف نظر و تفاوت 
بســیار این دو شخصیت، چند سکانس از تفکر برانگیزترین 

سکانس های تاریخ سینما را به وجود می آورد:

در قســمتی از فیلم وزیر دفاع با سفیر شوروی بحثش می شود 
و با او کتک کاری می کند؛ در این میان رئیس جمهور با لحن و 
صدایی خسته می گوید: »آقایون شما نمی تونید اینجا دعوا کنید 
اینجا اتاق جنگه« این گفته، کنایه ای سنگین و تلخ است؛ در این 
اتاق دعوایی رخ نمی دهد؛ بلکه فرمانش برای دنیای بیرون صادر 
می شود. در این اتاق، ما، سران نظامی از خشونت در امان هستیم . 
در جایی دیگر رئیس جمهور آمریکا  با رئیس جمهور شوروی، 
دیمیتری، ارتباط تلفنــی برقرار می کند تا درباره ی این بحران 
جهانی با هم صحبت کــرده، راه حلی پیدا کنند. هنگامی که 
این ارتباط برقرار می شود متوجه می شویم که دیمیتری، مست 
و در حال خوش گذرانی است. در این سکانس ، رئیس جمهور 
سعی می کند با آرامش برای دیمیتری توضیح دهد که مشکل 
بزرگــی پیش آمده و جر و بحثی مالیم و کمیک میان این دو 
رخ می دهد. در جایی رئیس جمهور به دیمیتری می گوید: »این 
چه حرفیه می زنی دیمیتری؛ معلومه که من از شنیدن صدای تو 
خوشحالم معلومه که از حرف زدن با تو خوشحالم!« این بحث 
بیشتر از آن که شبیه گفت و گوی میان دو رهبر قدرتمند جهان 



باشــد شــبیه به جر و بحث میان یک زوج رمانتیک است. 
جهان در آستانه ی نابودی است و این دو درگیر مسائل شخصی 
شــده اند. در این قســمت، فیلم  موضوع مهمی را بیان می کند: 
بشریت و جهان قربانی مسائل شــخصی می شوند و دلیل این 
مشــکالت هم عدم ارتباط صحیح میان دو طرف دعوا اســت. 
کارگردان جنگ سرد را یک دعوای خانوادگی دانسته و جهان 

را قربانی آن. 
دیگر شخصیت مهم فیلم، دکتر استرنج الو با نقش آفرینی پیتر 
ســلرز  است. او که کمدین بزرگی است، در این فیلم، یکی از 
عجیب ترین و عمیق ترین شخصیت های کمدی سیاه کالسیک 
را نمایش می دهد. دکتر استرنج الو، دانشمند آلمانی، می خواهد 
از نبرد اتمی روس هــا و آمریکایی ها جلوگیری کند. در اتاق 
جنگ، او روی ویلچر، با عینک و دســتکش های ســیاه، تنها 

کسی است که می تواند جنگ را متوقف کند.  

یکی از نکات جذاب این شــخصیت، دست اوست که به ظاهر 
فلج اســت؛ در دفعات متعددی این دســت خود به خود شروع 
به حرکت می  کند و سالم نازی- هیتلری می  دهد. در حالی  که 
دکتر سعی می  کند دست خود را متوقف کند. جدال پروفسور 
و دســت او و در عین حال کمیک بودن آن، نشانگر موضوع 
مهمی است؛ این که جنگ ســرد نیز مانند همان دست است: 
خشنوتی که به ظاهر فلج شده ولی دارد هرلحظه بیش از پیش 
از کنترل خارج می شــود و کسانی که وظیفه ی کنترل اوضاع 
را دارند؛ نه تنها حریف این دست نمی  شوند بلکه این خشونت 

فلج شده، بازمانده ی همین افراد است.
اوج نگاه دکتر اســترنج الو که نگاه کارگردان نیز هست، در 
سکانس پایانی دیده می شود، جایی که موسیقی پخش می شود و 
در آن صدای زنی شنیده می شود که از »دیدار و مالقات دوباره« 

می خواند؛ هشداری درباره ی مالقات دوباره ی انسان و بمب اتم.
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همـــا دادگـــر

گالری گردی

صبــا ترابــی
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پانته آ ســادات حســینی
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همـــا دادگـــر



122

ســـارا رفیع فـــر

صبـــا ســـلطانی
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ــی ــا صادقـ صبـ

تـــارا صـــادق وزیـــری



124

گالره حســـامی آذر

ـــی ـــکا صدیق نی

ــاری ــس صفـ آمیتیـ
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وانیـــا محمـــدی

میـــرزازاده آنیتـــا 
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آرمینـــا نـــواح

نیکدلـــی مهرنـــاز 
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آذیـــن محمـــدزاده

ـــن ـــم دوربی از چش
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آذیـــن محمـــدزاده
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فاطمـــه تقـــوی
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فاطمـــه تقـــوی
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آوا اسالمی
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آوا اسالمی
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مائده واعظی
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مائده واعظی



135



درک و پذیــرش مرگ به عنوان نقطــه ی نهایي زندگي و جدایي از افراد مورد عالقه، یکي از دشــوارترین 
مسائلي است که انسان ها با آن مواجه هستند. مفهوم مرگ، مفهومي انتزاعي است و درک آن نیاز به سطحي 
از تحول شــناختی دارد. به همین دلیل کودکان در ســنین پایین )کمتر از پنج سال(، هنوز از مرگ به عنوان 
نقطــه ی پایاني زندگي که بازگشــتي از آن وجود ندارد، هیچ تصوري ندارند. کودک در این ســنین چنین 
مي پندارد که مرگ به  منزله ی زندگي در خانه یا محل دیگري است و فرد از دست رفته هر زمان که بخواهد 
مي تواند بازگردد. کودک مرگ را امري گریزپذیر مي داند و معتقد است که افراد اگر بخواهند مي توانند از 
مرگ فرار کنند؛ به عنوان مثال کودک ممکن است مرگ را مانند هیوالیي در نظر بگیرد که اگر سریع تر 
از او بدویم مي توانیم از دستش بگریزیم و یا مي توانیم او را فریب دهیم. با گذشت زمان و تحول شناختي 
کودک، او به تدریج مي آموزد که مرگ پایان زندگي است و جدایي همیشگي را در  پي دارد و به این ترتیب 
راهي براي بازگشت فرد از دست رفته وجود ندارد. چنین تصوري از مرگ حدوداً پس از سن هشت سالگي 
ایجاد مي شــود و معموالً از دســت دادن یکي از افراد مورد عالقه در این برهه ی زماني که کودک به تازگي 

مفهوم مرگ را به معني غایت و انتهاي زندگي درک کرده، بسیار آسیب زاست. 
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افراد مورد عالقه ي کودک نیز به اندازه بزرگ ساالن برای 
کودک اســترس آور و آسیب زاســت. در چنین شرایطي 
کودکان ممکن است اندوه خود را به شیوه هایي که ظاهراً 
هیچ ارتباطي به سوگ ندارد، آشکار سازند؛ به عنوان مثال 
کودک ممکن است در مدرسه دچار مشکالت درسي شود 
و یا بي علت با ســایر کودکان درگیر شود، دچار حمالت 
ناگهاني خشــم گردد و یا ترس از تاریکي و تنها ماندن را 
نشــان دهد. کودک ممکن است به عنوان بخشي از فرایند 
ســوگواري خویش، خاطراتي را که با فرد از دســت رفته 
داشــته، با انجام فعالیت هایي که در زمــان حیات وي با 
او انجام مي داده اســت، مرور 
کند؛ بــه عنوان مثــال زماني 
برادر  یا  که کودک خواهــر 
خود را از دست مي دهد ممکن 
است مشــغول بازي هایي شود 
که درگذشــته بــا خواهر یا 
برادر خود می کــرده و این بار 
نقش خواهــر یا برادر خود را 
به یکــي از عروســک هایش 
واگذار کند و بــه این ترتیب 
با چنیــن فعالیت هایــي مدام 
خاطره ی این فقــدان دردناک 
را بــه والدین خــود یادآوري 
مي نمایــد. در چنین شــرایطي 
والدیــن به منظــور پرهیز از 
یادآوري خاطــره ی کودک از 

کــودکان به طرق گوناگوني به این فقدان واکنش نشــان 
مي دهند. زماني که یکي از اعضاي خانواده و یا افراد مورد 
عالقــه  ی کودک مي میرند، کــودک از جهات گوناگوني 
تحت فشار رواني و استرس قرار مي گیرد؛ در این موقعیت 
معمــوالً پدر و مادر و یا ســایر اعضای خانواده ســرگرم 
فرایند سوگواري خود هستند و ممکن است نتوانند مانند 
گذشــته به او توجه کنند. این عدم دریافت توجه کافي از 
ســوي والدین، یکي از منابع استرس براي کودک می شود. 
از ســوي دیگر کودک، خود به خاطــر این فقدان، فرایند 
ســوگواري را طي مي کند؛ هرچند ممکن اســت بسیاري 

از بزرگ ســاالن بر این اعتقاد 
باشــند که فقدان براي کودک 
معنایــي ندارد و او آســیبي از 
نمي بیند. کودک  این جریــان 
در طي فرایند ســوگواري خود 
ممکن است نظم گذشته را در 
عادت هاي غذایــي و خوابیدن 
از دســت بدهد و ایــن عوامل 
در کنار اســترس هاي ناشــي 
از داغ دیدگــي و فقــدان، بــه 
تضعیف هر چه بیشتر سیستم 
ایمني او بی انجامد و وي را در 
بیماري هاي  و  عفونت ها  برابر 
مختلف آســیب پذیر نماید. به 
این ترتیب از دست دادن یکي 
از اعضاي خانواده و یا یکی از 



دســت رفته شان، ممکن است واکنش هاي تند و نامناسبي 
به اعمال کودک نشــان دهند و یا با گفتن جمالتي نظیر: 
»بــا این کارهــا داري مامان رو ناراحــت مي کني تو که 
نمي خواهي مامان بیشتر از این ناراحت بشه؟« کودک را 
از انجام این فعالیت ها بازدارند، غافل از این که کودک با 
انجام این اعمال به شــیوه ی خود در حال سوگواري براي 
برادر یا خواهر خویش اســت. ممکن است کودک در پي 
فقدان، به واکنش هایي نظیر انزوا و دوري جستن از دیگران 
روي آورد و ساعت ها خود را در اتاق خویش حبس نماید 
و از تعامل با دیگران پرهیز کند و یا در ظاهر هیچ هیجان 
یا احساسي را ابراز ننماید و کامالً بي تفاوت به نظر برسد 
که در این حالت والدین گمــان مي کنند که کودک هیچ 
اندوهي را در خصوص این فقدان تجربه نمي کند و نسبت 
به اتفاقاتي که رخ داده بي تفاوت اســت و نیازي به کمک 
و برون ریزي عاطفي نــدارد. در خانواده هایي که هرگونه 
برون ریزي عاطفي کودک به نحوي توسط اعضاي خانواده 
مورد بي توجهي، تنبیه و یا تمسخر قرار مي گیرد، کودک 
از درک و تمیز احساسات و هیجانات خود ناتوان گشته و 

نمي تواند احساسات خود را بیان نماید 
و درباره ی آن ها صحبت و یا برچسب 
مناســبي براي احساساتي که در حال 
تجربه ی آن هاســت انتخاب کند. این 
پدیده - نداشــتن کلمه مناسب براي 
احساسات خود و نیز ناتواني از بیان و 
تمایز هیجانات و احساسات گوناگون 

از هم - الکسي تایمیا نامیده مي شود و پژوهش هاي متعدد 
نشــان داده اند که بین الکســي تایمیا و انــواع اختالالت 
نظیر اختالالت خوردن، اختالل اســترس پس از سانحه 
و افســردگي، ارتباط وجود داشــته و چنیــن افرادي در 
بزرگ ســالي از ایجاد روابط بین شخصي صمیمانه با سایر 
افراد ناتوان مي شــوند. به این ترتیب مشــخص می شودکه 
دادن فرصت مناســب به کــودک جهت ســوگواري به 
شیوه ی خود و نیز فراهم نمودن فرصت برون ریزي عاطفي 
براي او، نقشــي عمده در پیش گیري از انواع اختالالت و 
مشکالت رواني دارد که در صورت سرکوب واکنش هاي 
ســوگوارانه ی کودک بــروز می کنــد. به همین جهت در 
هنگام از دســت دادن یکي از اعضاي خانواده، باید ســایر 
اعضا با توجه به واکنش هاي ویژه ی هر کودک، ســعي در 
درک عمــق غم و انــدوه او نموده و نیز بــا رها نکردن و 
تداوم توجه به کودک و باحمایت عاطفي او امکان گذار 
به هنجار کودک را از فرایند عــزاداري فراهم نموده و از 
اختالالت و مشــکالت عاطفي و هیجاني احتمالي بعدي 

جلوگیري نمایند. 
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اخیراً مدارس و آموزشگاه ها در بسیاری از کشورهای جهان، تحت تأثیر همه گیری بیماری ویروسی 
کووید19، به آموزش غیرحضوری روی آورده اند. اگرچه اصول یادگیری و آموزش  با دوران حضوری 
یکســان است، اما قطعاً شرایط و محیط یادگیری در آموزش غیرحضوری متفاوت از آموزش معمول 
مدارس است. به همین ســبب، تجربه های شناختی و احساسی دانش آموزان نیز متفاوت خواهد بود. 
یکی از این تجربه های احساسی و شناختی، بی حوصلگی است. بی حوصلگی از شایع ترین هیجان هایی 
است که دانش آموزان تجربه می کنند )پکران  و همکاران، 2010(، و اتفاقاً کمتر به آن توجه می شود 
)مکلم ، 2015(. حتی پیش می آید دانش آموزان صراحتاً به معلم  اظهار کنند که حوصله شان سر رفته 

است اما معلم آن را به  حساب تنبلی، اضطراب، افسردگی یا شخصیت دانش آموزان بگذارد.
همه مي دانند بی حوصلگی چیســت، اما از نظر متخصصان، بي حوصلگي به عنوان »یک حالت تنفر یا 
ناســازگاري با هر نوع تجربه ي تکراري مثل کار روزانه یا برخورد با افراد کســل کننده و مالل آور 
و بي قراري زیاد در شــرایطي که رهایي از یکنواختي امکان پذیر نیست.« )زاکرمن ، 1979، ص. 103( 
و »حالتی از انگیختگی نســبتاً کم و احســاس نارضایتی که به موقعیتــی با میزان تحریک کنندگی 
ناکافی نســبت داده می شــود.« )میکوالس و وودانوویچ ، 1993، ص. 1(، تعریف می شود. البته تنها با 
یک تعریف ســاده نمی توان به درستی مفهوم بی حوصلگی را شرح داد. بی حوصلگی در ادبیات پژوهش 

ـــاز ـــید خاکب مهش
ویراســـتار: ســـیما صادقـــی

ـــی  ـــر بی حوصلگ ـــاه ب ـــی کوت نگاه
در آمـــوزش مجـــازی

بخش اول 
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به اشــکال متنوعی ازجمله: به عنوان یک احساس، یک 
هیجان، ُخلق، حالتی روان شناختی، سائق یا یک تجربه ی 
منفی روان شــناختی تعریف شده اســت )فالمن، 2009(. 
برای مثال، ایســی و همکارانــش )2010( آن را هیجانی 
چندبعدی و وابســته بــه موقعیت به  حســاب آورده اند. 
فصل مشــترک این تعاریف، عدم فعالیت یا درگیر نبودن 
در یک فعالیت لذت بخش است. اغلب افراد بی حوصلگی 
را تجربه ای ناخوشــایند توصیف کرده و به شدت هایی از 
اندک، ناخوشایند تا دردناک درجه بندی می کنند )مکلم، 
2015(. دانش آموز بی حوصله به ندرت توجه نشان می دهد 
و ســخت تمرکز می کند. اگر هم موفق شــود الزم است 
تالش و انرژی بســیاری هزینه کند تا بر کاری که از او 
خواسته شــده است باقی بماند و حواسش پرت نشود. در 
این حالت ادراک گذر زمان نیز در او دچار تغییر می شود 

)پکران، 2007(.
در تبیین علت های بی حوصلگی، برخی بر مدرسه متمرکز 
شده اند و برخی دیگر به سراغ دانش آموزان رفته اند. گروه 
نخست، بی حوصلگی را نشانه ی شکست مدارس در فراهم 

کردن تجارب مهم و برانگیزاننده برمی شــمارند و گروه 
دیگر معتقدند دانش آموز بی حوصلگی را با خود به کالس 
درس می آورد )الرسن  و ریچاردز ، 1991(. به دیگر سخن، 
باورها، اهداف و انتظارات دانش آموز در تعامل با چالش ها 
و انتظارات تحصیلی که از جانب معلم یا مدرســه مطرح 
می گــردد، می تواند منجر به بی حوصلگی شــود. نظریه ی 
کنترل ، ارزش هیجان های پیشــرفت )پکران، 2006( برای 
تبیین و تحلیل پیش آیندها و پس آیندهای هیجان هایی که 
در زمینه های تحصیلی تجربه می شوند، چارچوب یکپارچه 
و تلفیق شده ای را پیشنهاد می کند. براساس نظریه کنترل ، 
ارزش هیجان هــا براســاس ســه  بعد تمرکــز موضوعی، 
فعال کنندگی و ارزش روان شــناختی دسته بندی می شوند. 
در این دســته بندی، بی حوصلگی هیجانــی فعالیت محور، 
نافعال ســاز و منفی اســت )پکران و همــکاران، 2007(. 
همچنین مطابــق با این نظریه، ارزیابی افــراد از کنترل و 
ارزش، موجب تجربه های هیجانی متفاوت می شود )پکران، 
2006(. دانش آموز بســته به اینکه خود را سوار بر فرآیند 
یادگیری و تکالیف بداند یا فکر کند کنترلی بر جنبه های 
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مختلــف یادگیــری نــدارد، هیجان های 
متفاوتی خواهد داشــت )پکران، 2006؛ 
پکران و همکاران، 2010(. به عالوه، میزان 
ارزشــمندی خود درس یا نتیجه ای که از 
آن حاصل می شــود، بر تجربه ی هیجانی 
دانش آموز مؤثر است. بی حوصلگی زمانی 
بــروز می کند که فعالیتها یا نتایج، مهم و 

ارزشمند نباشند. بین فراوانی و شدت تجربه ی بی حوصلگی 
و ارزش ادراک شده فعالیت و نتیجه، رابطه ی منفی برقرار 
است، در حالی که بین سایر هیجان ها و ارزشمندی ادراک 
شــده، رابطه مثبتی وجود دارد )پکران، 2006؛ گوئتز، هال 
و کرانیچ، 2019(. اگر اهداف دانش آموزان و باورهای آنان 
دربــاره ماهیت یادگیری و دانش، بــر ارزیابی های آنان از 
کنترل و ارزش مؤثر باشــد، بنابراین می توان نقش اهداف 
پیشــرفت و باورهای معرفت شــناختی را مورد بررسی 

قرارداد.
اهداف پیشرفت در واقع معرف یک سیستم معنایی جامع 
از موقعیت هــا یا بافت هایی اســت کــه دارای پیامدهای 
شناختی، عاطفی و رفتاری هستند و فراگیران برای تفسیر 
اعمال خود از آن ها اســتفاده می کنند )رســتگار، 1396(. 
اهداف پیشــرفت بــه جهت گیری های هدفی فرد اشــاره 
دارد و عبارت اســت از بازنمایی شــناختی دانش آموز در 
مورد دالیل درگیرشــدن در رفتارهای مرتبط با پیشرفت 
و هنجارهایی که برای قضاوت یا ارزیابی عملکرد به کار 
می برد )حجــازی و نقش، 1387(. طبق دیــدگاه الیوت و 
مک گریگور )2002(، اســتپ )2018( معرفت شناســی 

را شاخه اي از فلســفه معرفی می کند که با ماهیت دانش 
ســروکار دارد و به پرســش هایی نظیر : شروط کافی و 
الزم بــرای دانش کدام اند؟ منابع دانش کدام اند؟ ســاختار 
دانش چگونه اســت؟ و محدودیت های دانش چیســت؟ 
پاســخ می دهد )اســتپ، 2018(.  امروزه محققان تربیتی 
معتقدند باورهاي معرفت شناسی، هم هدف مهم آموزش 
و هم پیش بینی کننده کلیدي پیشرفت یادگیرندگان است 

)تراوتوین  و لوتک ، 2005(.
آموزش غیرحضوری برای اغلــب فعاالن تعلیم و تربیت 
ناشناخته و جدید است. دانش آموزان از حضور در مدرسه 
منع شده اند و در منازل و از پشت صفحه نمایشگر آموزش 
می بینند. امروز و در شــرایط آموزشی فعلی، شناخت این 
عرصه از اهمیت بســیاری برخوردار است. به عالوه، این 
حقیقت که دانش آموزان اغلب در حین آموزش احساس 
بی حوصلگی می کنند و این بی حوصلگی گاهی تا 32 درصد 
زمانی که در کالس و مدرســه هســتند را دربرمی گیرد 
)الرســن و ریچــاردز، 1991(؛ به طور متوســط نیمی از 
کالس های درسی شــان را حوصله سربر توصیف می کنند 
)گوئتز و همکاران، 2007( و با کمال تعجب، بی حوصلگی 
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و مدرسه هم زمان در ذهن نوجوانان تداعی می شوند )مورا، 
2011(، موجــب می شــود اعالم کنیم کــه بی حوصلگی 
می بایست جدی گرفته شود؛ زیرا دانش آموزان بی حوصله 
در معرض خطــرات و پیامدهای منفــی جدی نظیر خلق 
منفی )هریس، 2000(، پردازش اطالعات ســطحی )گوئتز 
و همــکاران، 2007(، تالش اندک )پکــران و همکاران، 
2010(، پیشــرفت تحصیلی پایین و غیبت مداوم )داشمن، 

2013( قرار دارند.
به نظر می رســد بررســی عوامل مؤثر بــر بی حوصلگی 
دانش آمــوزان در حین آموزش غیرحضــوری، راه را برای 
توسعه طرح ها و برنامه های آموزشی آتی باز خواهد کرد.
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برخــی از افراد ناچاراً هــر روز باید از پله های زیادی باال و پایین بروند . اگر 
به مدت طوالنی به طور نادرســت از پله باالو پایین برویم قطعاً دچار سایش 
زانو خواهیم شــد. افرادی که درد زانو ندارند و دچار ساییدگی شدید نیستند 
می توانند به استفاده از پله، نگاهی ورزشی بیندازند. فردی که سی وپنج پله را 
به روشــی اصولی باال برود بعد از آخرین پله در عضالت خود دردی احساس 
می کند که مشــابه همان دردی است که هنگام ورزش در عضالت خود حس 

می کنیم و مسیر تقویتی است که در عضالت شکل می گیرد.
اســتفاده از پله نه تنها هیچ آســیبی به عضالت زانو وارد نمی کند، بلکه یکی 
از بهترین و کارآمدترین ورزش هایی اســت که برای سالمت قلب و عروق و 

تناسب اندام، مفید است.

اصـــول صحیـــح اســـتفاده از پلـــه
مریـــم رشـــیدی
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اصول صحیح باال و پایین رفتن از پله
افرادی که عضالت یا مفاصل پا و کمرشان مشکل خاصی 
ندارد باید پله ها را به صورت یکی یکی پایین و باال بروند 
به این صــورت که یک پای آن ها روی پله و هم زمان پای 
بعدی درحال حرکت به سوی پله بعدی باشد. حالت بدن 
همواره صاف بوده و ستون فقرات به جلو و عقب متمایل 
نباشد. درهنگام باال رفتن باید کف پا کامالً روی پله قرار 
بگیرد، در این صورت زاویه ی زانو 90 درجه خواهد بود و 
بدن عمود بر زمین قــرار خواهد گرفت، ولی با قرار دادن 
پنجه ی پا روی پله، بدن و زانو به جلو متمایل شده و باعث 

آسیب دیدن مینیسک و رباط های زانو می شود.
استفاده صحیح از پله ما را دچار درد عضالنی می کند و اگر 
الگوی صحیح رعایت نشود، دچار درد مفصل خواهیم شد.

افرادی که در زانو یا کمر مشــکلی دارند باید سعی کنند 
درهنــگام باال و پایین رفتن در هر مرحله فقط یک پله را 
طی کنند؛ یعنی ابتدا پای سالم تر را روی پله بگذارند، سپس 
پای دیگر را کنار آن قرار دهند. در این صورت هردو پا در 
یک زمان روی پلــه قرار می گیرد؛ در ضمن باید در هنگام 
استفاده از پله، از نرده های کنار آن کمک بگیرند و به هیچ 

وجه به سرعت به سمت باال و پایین حرکت نکنند
باال رفتن از پله خطرناک است یا پایین آمدن 

پایین آمــدن از پله برخالف باالرفتن بــرای مفصل زانو 

خطرناک اســت زیرا هنگام پایین آمدن به اضافه ی وزن 
بدن، فشاری نیز از پله بر مفصل زانو وارد می شود. هنگام 
باالرفتن ازپله ها ماهیچه ها درگیر می شــود و وزن بدن را 
تحمل می کند و فشــار بر مفصــل زانو را کاهش می دهد، 
بنابراین بایــد در هنگام پایین آمدن از پله ها نهایت دقت 

به کار برده شود و از اصول صحیح آن استفاده گردد.
فواید استفاده صحیح از پله

استفاده ی صحیح از پله عضالت پایین تنه را تقویت کرده  
وضربــان قلب را افزایش می دهد و نیروی بدن را در برابر 
گرانش زمین باال می برد و باعث افزایش تعریق و تقویت 
عضالت چهارسر و عضالت پایین تنه می شود. کالری سوزی 

از فواید بسیار مثبت و پرطرفدار استفاده از پله است.
مضرات استفاده از پله

باال و پایین رفتن با سرعت زیاد برای کسانی که عضالت 
آماده ای نداشته باشند، عالوه بر خطر از دست دادن تعادل 
و ســقوط، به زانو، به خصوص کشــکک، فشــار زیادی 
وارد می کند و باعث نرم شــدن غضروف زیر کشــکک 

)کندروماالسی( می شود.
استفاده ی مداوم از پله، امکان ابتال به آرتروز زودرس را 
در زانوهایی که عضالت مناسبی ندارند، افزایش می دهد. 
افراد مسن نیز به علت ضعف عضالت نباید از پله استفاده 

کنند، زیرا موجب آسیب دیدگی زانوها خواهد شد.
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In one of our summer English classes, we asked 

the students about the necessity of Internet in 

their lives and why they think it helps them learn 

more. The discussion got to the level of compar-

ing their way of using the Internet and the socie-

ty’s expectation on how a teenager should spend 

their free time.  

The students’ ideas and their responses were 

the reason why their teacher chose this topic as 

a writing assignment. Among three writings, this 

particular one was chosen because of the creative 

way she used to convey her idea. 

Andia Dorani
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Dear Grown-ups, 

According to www.socialbuddy.com, an average teenager (13 to 

18-year-old) wastes about 10 hours per day on checking social 

media. At first, this might not sound like something serious be-

cause they're teenagers, right? But after some time, when you 

think about it, you realize that an average high school student 

spends 3360 hours each year staring at their phones, watching 

random cats sleeping or people pranking each other, maybe even 

some gameplay here and there! Well, you're probably asking your-

self, what is the big deal about teenagers and their phones? You 

may hear phrases like, “Go outside” or “Get some fresh air, you 

look as if you haven’t slept in 4 days!”, “Put that phone away! Your 

mood swings are crazy, stop staring at that heckbox and read 

a book!” But what if I told you that teenagers have all the rights 

to spend some hours a day on their phones instead of reading 

a book, going to school, cooking, baking, or whatever you wish 

that your teen would do?!

First of all, the internet provides us a huge learning opportunity, 

with dozens of ways to try and experience! Visiting museums and 

art galleries, learning new languages, or memorizing the periodic 

Baran Bateni
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table- it even helps us with our everyday homework! You know it's 

not just about watching twitch or talking on Snapchat; we learn 

new things too!

Second, it brings awareness and knowledge about our feelings 

and that of others. For example, the things you should do and 

say when you meet an autistic person, or about the ten things 

you can talk about when you meet another teenager! At times, it 

teaches us about ourselves, for instance, about ways to love one-

self. Sometimes we can't deal with our feelings by just looking at 

the mirror. Just a quick reminder is needed. As you know, mental 

health is as important as physical health, and sadly there aren’t 

many ways that a teenager can be taught to deal with their emo-

tions these days. For example, through Internet, you can find a 

board game which helps dealing with depression. Not to mention, 

often, teenagers need some time to themselves so that they can 

be away from everyone.  

There are many social platforms that can be used to hold a con-

versation with friends if he or she has had a bad day at school, or 

other platforms through which they can participate in online yoga 

classes or even watch calming ASMR videos. Why do you imagine 



that internet is a crazy, loud, dangerous place? By the way, if you 

are that worried about your poor kid not reading a book, let me 

inform you that there are thousands of free online books! Sur-

prise! Surprise! There are even options to change the lighting of 

your phone so your eyes won't get tired while reading.

Phew, that was a ride, wasn’t it? I think it's been almost 20 min-

utes that I have been talking about the positive sides of the inter-

net! Well, just do a quick Google search to know a thousand more 

reasons. See? Even you need the internet to survive. It's not just 

us teens. Well, I hope this speech was enough and you’ll stop ask-

ing why we need the Internet!
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خورشید گوید سنگ را »زان تافتم بر سنگ تو

تا تو زسنگی وارهی، پا در نهی در گوهری«

مولوی


