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زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد روز هجران و شب فرقت یار آخر شد        
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود  

دفت��ر ای��ام ورق خورد و بار دیگر بهار از راه رس��ید. بهار در کنار ای��ن همه زیبایی که با 
خود به همراه می آورد، پیامی مهمی دارد. تغییر! این ش��اید مهم ترین درسی است که می 
توان از این گردش فصل ها گرفت. از زمین س��رد و خالی که با آمدن نخس��تین فصل سال 
س��بز می ش��ود و جویبارهای یخ زده که با دگرگونی هوا، دوباره جاری می ش��وند و صدای 
دلنش��ین پای آب در فضا طنین انداز می ش��ود. درختانی که در برابر باد و طوفان پاییز و 
برف و بوران زمس��تان مقاومت کرده اند، حاال دوباره از نو س��بز می شوند. بهار؛ درس ایمان 
و پایداری می دهد. بیایید مثل زمین باشیم که در روزهای سرد و خالی پایداری کرد تا در 
بهار دوباره ش��اداب شود و زندگی بخشد؛ مثل درختان مقاوم؛ مثل جویباری که سعی کرد 

و یخ را شکست و جاری شد. 
شش��مین و هفتمین ش��ماره همراز، همراه با ویژه نامه بهار؛ با مهر بسیار و یک دنیا امید 
تقدیم ش��ما عزیزان می گردد. سالی خوب همراه با تغییر و دگرگونی مثبت را برای همگی 

آرزو می کنم و بدانید که مهرآفرین همواره در کنار شماست.

فاطمه دانشور – مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

دعای سال نو به زبان پارسی

ای آن که به تدبیر تو گردد ایام

ای دیده و دل از تو دگرگون مادام

ای آن که به دست توست احوال جهان

حکمی فرما که گردد ایام به کام
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بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک،
شاخه های شسته، باران خورده پاک، 

آسماِن آبی و ابر سپید،
برگ های سبز بید، 

عطر نرگس، رقص باد،
نغمۀ شوق پرستوهای شاد

خلوِت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می  رسد اینک بهار
خوش به حاِل روزگار

خوش به حاِل چشمه ها و دشت ها
خوش به حاِل دانه ها و سبزه ها

خوش به حاِل غنچه های نیمه باز
خوش به حاِل دختر میخک که می خندد به ناز

خوش به حاِل جام لبریز از شراب
خوش به حاِل آفتاب

ای دِل من گرچه در این روزگار
جامۀ رنگین نمی پوشی به کام

بادۀ رنگین نمی بینی به  جام
نُقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن می که می باید تُهی ست

ای دریغ از تو اگر چون ُگل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای  دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشۀ غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

فریدون مشیری
بازاز مجموعۀ »ابر و کوچه«

مه 
 نی

ای
ه ه

نچ
ِل غ

حا
 به 

ش 
خو
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تغییر نشان )لوگو( مهرآفرین
مهم ترین اصل در اس��تفاده از یک "نش��انه" خوب س��رعت انتقال مفهوم و مانایی آن در ذهن مخاطب اس��ت. 

استفاده نو از نشانگان می تواند در برقراری ارتباط با مخاطب نقش بسزایی داشته باشد.
واژه ی مهریاد آورنده ی نمادهای بس��یاری همچون محبت، خورش��ید، مهرگیاه، مهرماه، جشن مهرگان و میترا 

و ... در فرهنگ ایرانی است.
نشان موسسه مهرآفرین تغییر کرد. در نشان جدید موسسه مهرآفرین پناه عصر از نماد گل نیلوفر آبی استفاده 
شده است. این گل از جمله نمادهای مهم در ایران باستان بوده است. این گل نمادی از محبت و مهرورزی، صلح 
و دوستی، و نجابت و پاکی است. گل نیلوفر را در زبان فارسی به نام گل آبزاد یا گل زندگی و آفرینش و یا نیلوفر 
آب��ی نامی��ده اند. از آن جا که این گل با آب در ارتباط اس��ت نماد آناهیتا یا ایزد آب های روان اس��ت. نیلوفر نماد 
شکفتن معنوی و کمال است، زیرا ریشه هایش در لجن است و با این حال به سمت باال و آسمان می روید، از آب 

های تیره خارج می شود و گل هایش زیر نور خورشید و روشنایی آسمان رشد می کنند.
در نشان طراحی شده حرکت فرم های رو به باال و گنبدی شکل نشانه رشد و تعالی است. معنای ظهور و طلوع 
در نیم دایره طالیی رنگ آسمان نمایان است که این المان استعاره ای از مرکزیتی با ارزش می باشد که در میان 
دو گلبرگ به گونه ای واقع ش��ده که حمایت توس��ط گل را تداعی می کند. در مجموع فرم های منحنی در نشانه 
معنای مهربانی و عطوفت را می رس��اند. برای نش��ان نوشته مهرآفرین از خط شکسته نستعلیق استفاده شده که از 

آن به عنوان مهربان ترین و صمیمی ترین خط فارسی یاد می شود.

توزیع خواربار ماه مبارک رمضان
موسسه مهرآفرین در ماه مبارک رمضان اقدام به توزیع خواربار از قبیل برنج، 
ماکارونی، روغن، قند، چای، گوش��ت، مرغ، خرما، پنیر، ش��کر، حبوبات و ... در 
میان خانواده های تحت پوشش در تهران و شهرستان ها نموده است. این اقالم 
ما بین 1055 خانواده که بالغ بر 5000 نفر می باش��ند تقسیم شد. مرکز توزیع 
خواربار در تهران، دفتر عملیاتی موسسه در میدان شهدا و در شهرستان ها نیز 
در ش��عب مهرآفرین در کرمان، س��یرجان، بندرعباس، سیس��تان و بلوچستان، 
هندودر، مشهد وتبریز بود که افراد تحت پوشش به این مکان ها مراجعه نموده 

و خواربار دریافت کردند

توزیع لوازم التحریر 
سال تحصیلی 90-91

از اواس��ط ش��هریور ماه توزیع بس��ته های لوازم التحریر در بین دانش آموزان 
تحت پوش��ش مهرآفرین آغاز شد تا با شروع س��ال تحصیلی91-90  مهرآفرین 

مثل همیشه در کنار دانش آموزان تحت پوشش خود باشد.
دانش آموزان مهرآفرین در ش��عبات تهران- سیستان و بلوچستان- سیرجان- 
کرمان- بندرعباس- خرم آباد و مشهد بسته های لوازم التحریر را دریافت کردند.

1

2
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خبرهای مهرآفرین
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کتایون ریاحی برای اهدای کمک های مهرآفرین به آفریقا سفر کرد
کتایون ریاحي بازیگر مطرح س��ینماي ایران پس از کناره گیري از بازیگري در یک اقدام بش��ر دوستانه به سومالي سفر کرد.  به گزارش 
امور رسانه اي  موسسه مهر آفرین کتایون ریاحي با هدف کمک به مردم سومالي  به شهر گارسیا در شصت کیلومتري مرز کنیا و سومالي 
س��فر کرد. ریاحي در این س��فر ضمن اهدای کمک هاي خود و بخشي از کمک هاي موسس��ه مهر آفرین پناه عصر به مردم سومالي از یک 
کالس درس، مکتبخانه آموزش قرآن، و کمپ نگهداري از قطحي زدگان بازدید کرد و به صورت نمادین یک دس��تگاه تانکر آب را نصب و 

آبگیري کرد.

4
خبرهای مهرآفرین
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برگزاری کارگاه آموزشی"از کجا باید آغاز کنیم؟"
برگزاری کارگاه های آموزش��ی از دیگر فعالیت های واحد آموزش مهرآفرین 
اس��ت که در شهریور ماه 90 با عنوان"از کجا باید آغاز کنیم؟" و با حضور آقای 
امیراحمدی در س��الن همایش  فرهنگسرای امید )واقع در میدان شهدا(  برگزار 

گردید.
این کارگاه در روزهای چهارش��نبه ی ماِه ش��هریور  از س��اعت 17 لغایت 19 
برگ��زار گردی��د و صحبت در م��ورد موضوعاتی نظیر کیفی��ت زندگی، راه های 
برخورد با مش��کالت زندگی و... از مباحث مطرح ش��ده بود که اعضای جلس��ه 

پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

5

6
24 آبان ماه، همزمان با عید سعید غدیر خم، 40 نفر از مددجویان مهرآفرین 
ب��ا هماهنگي واحد آموزش از دفتر اجرایي، در فس��تیوال بازي هاي س��ه بعدي 
موسس��ه LG شرکت کردند تا یک روز شاد داشته باش��ند. این برنامه در محل 
س��الن هندبال فدراس��یون هندبال و با همت شرکت گلدیران و LG ، از روز سه 
شنبه 24 آبان تا روز جمعه 27 آبان و از ساعت 14 لغایت 20 برگزار گردید. در 
مراس��م افتتاحیه این برنامه تعدادي از کودکان 10 تا 15 سال موسسه به همراه 
والدین خود جهت انجام بازي هاي رایانه اي و نیز اس��تفاده کردن از بخش هاي 
جانبي نمایشگاه، دعوت شده بودند. از جمله برنامه هاي این روز انجام بازي هاي 
س��ه بعدي با تلویزیون هاي 3D جدید ش��رکت LG  ، اجراي برنامه شاد توسط 

عمو پورنگ و امیر محمد و پذیرایي بود.

حضور دانش آموزان مهرآفرین در فستیوال بازي هاي سه بعدي ال جي

خبرهای مهرآفرین
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راه اندازي کانون نخبگان مهرآفرین
مهرآفرین با هدف شناس��ایي و پرورش اس��تعدادهاي دان��ش آموزان خود در 
مه��ر م��اه 1390 اقدام  به راه اندازي کانون نخبگان نموده اس��ت. در اولین گام 
از اج��راي ای��ن طرح بزرگ ، با هماهنگي واحد آم��وزش از 48 نفر از کودکان  4 
تا 18 س��ال، تست هاي اس��تعداد سنجي گرفته شد تا مهارت هایشان در زمینه 
هاي ادبي و اجتماعي، تجربي  ریاضي و محاسباتي ، ورزشي، هنري و... شناسایي 
ش��ود. همچنین شناس��ایي ناهنجاري هاي رفتاري و نیاز به مشاوره این افراد و 
والدین شان از دیگر نتایج به دست آمده بوده است. در اجراي این طرح، موسسه 
»خالقیت و مهارت هاي راه آینده نخبگان« با مهرآفرین همکاري نموده اس��ت. 
ش��ایان ذکر اس��ت در دومین گام از اجراي طرح شناس��ایي نخبگان دوره هاي 
آموزش��ي متناس��ب با اس��تعدادها و توانمندي هاي این کودکان تعریف و اجرا 
خواهد ش��د. همچنین این طرح در آینده بر اس��اس اولویت بندي مشخص شده 

براي سایر دانش آموزان تهراني نیز به اجرا درخواهد آمد.

7

کارکنان و یاوران مهرآفرین 
با اهدای خون خود، زندگی اهدا کردند

 بخشش و کمک به هم نوع همیشه بخشی جدا نشدنی از فرهنگ ما ایرانیان بوده است. همه 
ما س��عی می کنیم به اش��کال مختلف و هر اندازه در توانمان باشد به دیگران کمک کنیم. این 

اتفاق این بار به شکلی دیگر در مهرآفرین رخ داد.   
 روز س��ه ش��نبه 25 مرداد 90 کارکنان و عده ای از یاوران مهرآفرین به پایگاه انتقال خون 
مص��الی تهران رفتند و در حرکتی نمادین برای گس��ترش فرهنگ کمک به همنوعان، به نفع 

بیماران نیازمند خون خود را اهدا کردند

8

خبرهای مهرآفرین
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تیم فوتسال مهرآفرین روز پنجشنبه 29 دی به مصاف تیم فوتسال گروه سازهای بادی سینا 
ذکائیان رفت و موفق به شکست این تیم شد. این دیدار در چارچوب یک سری مسابقات چهار 
جانبه با ش��رکت تیم فوتسال مهرآفرین، تیم س��ازهای بادی سینا ذکائیان، تیم سیاحان سپهر 
آسیا و تیم هنرمندان برگزار شد. دو تیم در باشگاه شاهین، محل تمرین تیم فوتسال مهرآفرین 
به مصاف یکدیگر رفتند و بیش از 50 تماش��اگر این دیدار را از نزدیک تماش��ا کردند.در دقیقه 
10 بازی تیم فوتس��ال مهرآفرین که با ترکیب اولیه بازیکنان جوان تر خود به میدان رفته بود، 
با یک گل از حریف خود پیش افتاد اما کمی بعد تیم سازهای بادی، بازی را به تساوی کشاند. 
دو تیم در پایان نیمه اول با تساوی 3-3 به رختکن رفتند. گل دوم مهرآفرین با یک شوت زیبا 
به ثمر رس��ید که تماش��اگران را به هیجان آورد. تیم مهرآفرین نیمه دوم با ترکیبی از بازیکنان 
با تجربه تر و تکنیکی خود به زمین رفت و بازی زیباتری نس��بت به نیمه اول از خود ارائه داد 
ب��ه طوری که در اکثر دقایق این نیم��ه با اختالف بیش از یک گل از حریف خود پیش بود. در 

نهایت بازی با نتیجه 8 – 6 به نفع تیم مهرآفرین به پایان رسید.
صحبت های مهدی شریفی و مهام تهرانی مربیان تیم فوتسال مهرآفرین پس از پایان بازی:
ام��روز ما بازی را بردیم و تماش��اگران ل��ذت بردند، اما بچه های تی��م 30 درصد آن چه در 
تمرین��ات بودن��د را ارائه دادند. دلی��ل آن هم  تعطیلی یک ماهه تمرین��ات به خاطر امتحانات 
بود و چند بازیکن هم س��رما خورده بودند که روی کیفیت بازی بچه ها اثر نامطلوب گذاش��ت. 
همچنین حضور تماشاگران پر تعداد برای تماشای این دیدار باعث ایجاد استرس در بین بعضی 
بازیکنان ش��د و عده ای از آنها به هیچ عنوان مثل همیش��ه نبودند. م��ا ترکیب اولیه را طوری 
چیدیم که کار انگیزشی روی بعضی از بچه ها داشته باشیم و شما دیدید که برای مثال شماره 
11 ما با وجود ریز نقش بودن و س��ن کم چه قدر خوب ظاهر ش��د و یا ش��ماره 8 چه قدر موثر 
بازی کرد. ترکیب نیمه دوم در واقع ترکیب ایده آل ما بود که همان طور که دیدید با دو، س��ه 
گل از تیم مقابل جلو افتادیم. تیم س��ازهای بادی هم بازیکنان خوبی داشت و این دیدار محک 
خوب��ی برای بچه های ما بود. امیدواریم در مس��ابقات بعدی، هم بچ��ه ها بازی زیباتری را ارئه 

دهند و هم تماشاگران بیشتری برای تماشای دیدار به سالن بیایند.
باسپاس از گروه هنرمند سینا ذکائیان  برای حضور در این دیدار

همراه با ستاره های مهرآفرین
بازی اول    تیم فوتسال مهرآفرین –  تیم سازهای بادی سینا ذکائیان
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روز پنجش��نبه 6 بهمن در دومین بازی از س��ری مس��ابقات 
4جانبه، تیم فوتس��ال مهرآفرین به مصاف تیم س��یاحان سپهر 
آس��یا )بزرگ ترین حامی مالی مهرآفری��ن( رفت که این دیدار 
ب��ا نتیجه 10 بر 2 به س��ود تی��م مهرآفرین خاتم��ه یافت. این 
بازی در زمین فوتسال باش��گاه شاهین- محل تمرین بازیکنان 
مهرآفرین-  انجام ش��د. تی��م مهرآفرین 8 گل در نیمه اول و 2 
گل در نیمه دوم به ثمر رس��اند و تیم س��پهر آسیا نیز در نیمه 
دوم به موفق به گش��ودن دروازه تیم مهرآفرین شد. کارکنان و 
چن��د یار کمکی اعضای تیم سپهرآس��یا را تش��کیل می دادند. 
تع��دادی از یاوران و اعضای گروه جوان��ان و همچنین کارکنان 
موسس��ه این دیدار را از نزدیک تماش��ا کردند و به تشویق تیم 

مهرآفرین پرداختند.

بازی دوم     تیم فوتسال مهرآفرین – تیم سیاحان سپهر آسیابازی اول    تیم فوتسال مهرآفرین –  تیم سازهای بادی سینا ذکائیان
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سهراب منصوری یکی از باسابقه ترین بازیکنان تیم فوتسال مهرآفرین و کاپیتان 
این تیم است. وی متولد 1370 و دانشجوی ترم سوم IT  دانشگاه علمی کاربردی 
می باشد. سهراب یک از بهترین بازیکنان تیم مهرآفرین می باشد و با فیزیک بدنی 
مناس��ب و استعدادی که دارد، آینده ی درخش��انی در انتظار اوست. کاپیتان تیم 
مهرآفرین در هر دو بازی از مس��ابقات چهارجانبه به میدان رفت و در اکثر دقایق 
مس��ابقه در زمین بازی کرد. او در بازی اول بیش��ترین گل و در بازی دوم دو گل 
و بیش��ترین پاس گل را به ثمر رس��اند. با این بازیکن خوب دقایقی به گفت و گو 

نشستیم.
لطفا خودتان را معرفی کنید

س��هراب منصوری هستم و دانشجوی  ترم سوم رشته ی IT می باشم. در حال 
حاضر در تیم فوتسال مهرآفرین عضویت دارم.

 از چه زمانی با مهرآفرین آشنا شدید؟
فکر می کنم تقریبا 4 سال پیش بود که من با مهرآفرین آشنا شدم.

چه طور شد که به تیم فوتسال مهرآفرین پیوستید؟
در واقع من خودم جزء افرادی بودم که پیشنهاد  راه اندازی و تشکیل این تیم را 
به خانم سلیمانی ارائه دادم. این تیم از حدود سه سال پیش تشکیل شد و تمرینات 
خود را آغاز کرد. عده ای از بچه ها به این تیم پیوستند، بعضی ها رفتند و گروهی 
دیگر ماندگار ش��دند. االن دو سال می شود که بچه های تیم ثابت هستند و با هم 

تمرین می کنند.

تش�کیل تیم فوتس�ال مهرآفرین و عضویت در آن چه ق�در روی بچه ها 
تاثیر داشت؟

تاثیرات مثبت بس��یار زیادی داشت. بچه هایی که در این تیم عضو شدند عالوه 
بر ورزش و یادگیری فوتبال، پیش��رفت درسی خوبی داشتند و روحیه و رفتار آنها 
ه��م به مراتب بهتر ش��د. هریک از این بچه ها ممکن بود به جای ورزش و س��الم 
زندگی کردن، در کوچه و خیابان ها باش��ند، دوس��تان نابابی پیدا کنند و برایشان 
مش��کالت گوناگ��ون به وجود بیاید. ام��ا می بینید که حاال از همه نظر پیش��رفت 

کردن��د. مربی تیم ما خیلی با 
بچ��ه ه��ا صحبت م��ی کند؛ 
و همیش��ه اولی��ن چیزی که 
درب��اره ی آن صحب��ت م��ی 
کند، اخالق است. همیشه در 
حرف هایش می گوید اخالق، 
اخ��الق، اخالق، نظ��م، نظم، 
نظم، درس، درس، درس و در 
انتها فوتبال. بازیکنان ما  هم 
واقعا خیلی تالش می کنند و 

بچه های خوبی هستند. 

تاثیر آش�نایی با مهرآفری�ن و عضویت در این تیم روی خود ش�ما به چه 
صورت بود؟

آشنایی با مهرآفرین باعث شد که من تالش بیشتری کنم و بهتر و موثرتر درس 
بخوانم. یک سری کالس های تقویتی و آموزشی در خود مهرآفرین برگزار می شد 
که من در آن ها شرکت کردم و استفاده بردم. بعد هم که به دانشگاه راه پیدا کردم. 
از نظر فوتبالی هم پیشرفت کردم. قبل از عضویت در تیم فوتسال ابتدایی تر بازی 
می کردم. نه فقط من، همه دوس��تان در این تیم به نوبه ی خود پیش��رفت کردند. 
شما ببینید، شماره 11 ما که تقریبا از همه کوچک تر است چه قدر زیبا بازی می 
کند. اوایل که به تیم آمده بود، حتی درس��ت نمی توانس��ت با توپ بازی کند اما 
حاال می بینید که جزء بهترین بازیکنان ماس��ت و حتی ممکن اس��ت جای مرا که 
کاپیتان تیم هستم و سه سال است به طور مداوم تمرین می کنم بگیرد. )با خنده(

فکر می کنی اگر مهرآفرین سر راه تو قرار نمی گرفت االن در چه وضعیتی 
بودی؟

بیش از 4 سال هست که با مهرآفرین آشنا شدم، از سال دوم دبیرستان و بسیار 
روی زندگی من موثر بود. می توانم بگویم مهرآفرین مسیر زندگی مرا تغییر داد.

ُگِل سهراب بیرون بیا؛ وقت بهاره...
مصاحبه با سهراب منصوری کاپیتان تیم فوتسال مهرآفرین

خبرهای مهرآفرین
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رابطه ی شما به عنوان کاپیتان تیم با سایر اعضا چگونه است؟
به هر حال کاپیتان تیم باید رابطه ی بهتری با س��ایرین داش��ته باشد و 
حرف بچه ها را بفهمد. زیرا نس��بت به س��ایرین باسابقه تر است. من باید 
روی خ��ودم خیلی کار کنم تا ای��ن رابطه هر چه بهتر و صمیمی تر برقرار 

شود.

حضور تماشاگران در این دو بازی را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب اس��ت که تماشاچی برای مس��ابقات و یا تمرینات ما بیاید. 
هم انگیزه ی بچه ها باالتر می رود هم این که حضور تماش��اگر عادی می 
شود و دیگر این استرسی که برای بعضی ها در اثر بازی جلوی جمعیت به 

وجود می آید به تدریج از بین می رود. 

خودت دوس�ت داری بیش�تر در زمینه های علمی فعالیت کنی یا 
در ورزش؟

من تالش می کنم هم در درس، هم در کار و هم در فوتبال پیش��رفت 
کنم و موفق باشم. اما خوب به ورزش عالقه ی ویژه ای دارم و در حقیقت 
ورزش را در اولویت قرار دادم. شاید نتوانم حرفه ای شوم، ولی سعی خودم 

را می کنم.

سقف آرزوهای سهراب کجاست؟
دوست دارم در موقعیتی قرار بگیرم که به هر کسی که احتیاج به کمک 

داشت، یاری برسانم.

صحبت های مهدی شریفی؛ مربی سهراب: 
س��هراب یکی از باس��ابقه ترین بچه های ماس��ت. روز اول که او به تیم 
فوتس��ال مهرآفرین پیوس��ت، فقط از یک فیزیک مناس��ب از لحاظ قد و 
جثه نس��بت به سن اش برخوردار بود. اما تجربه نداشت و در واقع فوتبال 
حرفه ای را نمی شناخت. هنوز تکنیک و تاکتیک را به درستی درک نمی 
کرد، فقط اس��تعداد و فیزیک مناس��ب داشت. از لحاظ شخصیتی هم پسر 
باش��خصیت و مودبی بود. اما به مرور زمان با تمرینات مداوم و پش��تکاری 
که داشت پخته تر شد. اکنون تفاوت تکنیک و تاکتیک را متوجه می شود 
و تبدیل به یک بازیکن ش��وت زن شده است که باید بیشتر تمرین کند تا 
کنترل بیش��تری داشته باشد. سهراب به خاطر خصوصیات اخالقی خوبش 
معتمد بقیه بچه ها هم هس��ت و رابطه خوبی با سایر اعضای تیم دارد. در 
نهایت باید بگویم سهراب یکی از خوب های تیم ما است و اگر همچنان به 

تالش خود ادامه دهد، موفقیت های زیادی نصیبش خواهد شد.

خبرهای مهرآفرین
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»زلیخا« در مهرآفرین
»کتایون ریاحی« سفیر مهرآفرین شد

مراسم معرفی س��فیر جدید مهرآفرین 10 بهمن ماه با حضور اهالی سینما و 
موس��یقی کشور در سالن همایش های میالد محل برگزاری نمایشگاه بین المللی 

برگزار شد.
در ابتدای این مراس��م که اجرای آن را »فرزاد حسنی« بر عهده داشت، گروه 
ارکس��تر موسیقی س��ازهای بادی تهران به سرپرستی »سینا ذکایی« قطعاتی را 
اجرا کرد. یکی از بخش هایی که بس��یار م��ورد توجه قرار گرفت، اجرای آهنگ 

»پلنگ صورتی« توسط این گروه بود.
بع��د از پخ��ش فیل��م کوتاه چه��ار دقیق��ه ای، »محم��د س��ریر«، »لوریس 
چکناواری��ان«، »حس��ن همایون فال«،  و »رزیتا حفی��ظ« روی صحنه آمدند و 

به همراه رهبر گروه )جاوید مجلس��ی( مدال و لوح س��پاس را به اعضای جدید 
سفیریاران مهرآفرین اهدا کردند.

ارکستر س��ازهای بادی تهران رسما به عنوان س��فیریاران  جدید مهر آفرین 
معرفی شدند.

»علی معلم« مجری و منتقد س��ینمایی کش��ورمان  از مهمانانی بود به روی 
صحنه آمد و سفیر دوم مهرآفرین را این گونه معرفی کرد:  در میان 70 میلیون 
جمعیت کش��ورمان کمتر از هزار نفر بازیگر سینما هستند. از میان این هزار نفر 
حدود ده درصد بین مردم شناخته شده اند و از این عده کمتر از سی نفر هستند 
که حیطه شخصی زندگی حرفه ای شان دستخوش مسایل حاشیه ای نشده است.  

خبرهای مهرآفرین
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این افراد از به دست آوردن شهرت خوشحالند چون شهرتشان را از لطف مردم 
می دانن��د. اگر »عزت اهلل انتظامی« را امروز همه می شناس��ند نه فقط به خاطر 

بازی خوبش بلکه بیشتر برای خلق و خوی و اخالق انسانی اش است.
معل��م ادامه داد: محبوبی��ت فردین تنها ب��ه خاطر بازیگ��ری اش نبود بلکه 

محبتش و نحوه سلوکش با مردم او را بین همه عزیز کرد.
وی اف��زود: صاحبان مقام کش��ور باید قدر این هنرمن��دان را بدانند و واقف 
باشند اگر قرار است حضور این افراد نادیده گرفته شود چیزی از مردم هم باقی 

نمی ماند چراکه اینها ضامن فرهنگ یک ملت هستند.
در ادامه این مراسم بعد از پخش فیلم کوتاهی از »کتایون ریاحی«، »لوریس 
چکناواریان«، »الله اسکندری«، »علی معلم« و »مهرداد اکبریان« برای اهدای 
مدال و لوح س��پاس روی صحنه آمدند و الله اس��کندری در سخنانی برای این 
بازیگر آرزوی موفقیت کرد و افزود: امیدوارم »کتایون ریاحی« بتواند این راه را 

با قدم های محکم طی کند.
وی اف��زود: بزرگترین نیکوکاران ثروتمندترین اف��رادی بودند که به این باور 

رسیده بودند که با بخشش شان داشته هایشان را دوبرابر می کنند.
کتایون ریاحی در آغاز س��خنان خود گفت: با نگاه پرمهرتان که تأللؤ نورش 
جش��ن تان را نورانی ک��رده، من با افتخار پرچم را از دس��ت پرچمدار قبلی که 
ش��یرزنی مانند س��یمین بانوی معتمدآریا بود گرفتم ت��ا ادامه راهش را فراهم 

کنیم.
وی صحبت هایش را با کمی ش��وخی ادامه داد تا همه حواس ها را به خود 
جمع کند و گفت : می خواهد ثروت های همه دست اندرکاران موسسه را فاش 

کند و پته همه را روی آب بریزد. 
 اول از آق��ای فرصت و خانمش ش��روع کرد ودر ادام��ه فرصت را به معنای 
استفاده از  فرصت های خوب در زندگی معنا کرد و گفت : هر کسی هرچقدرکه  
به او در دنیا فرصت داده ش��ده اس��ت م��ی تواند در همان فرصت داده ش��ده 
رسالتش را انجام دهد، کافی است که فقط یادمان باشد در مقام انسانیت واقع 

شدیم و این فرصت هر چقدر که باشد یگانه و بی همتاست
 بعد از فرصت، نوبت قدرت خان اس��ت. قدرت جزو ثروت های همه است ما 
هر چقدر ضعیف وناتوان باش��یم ،آن اندازه توانایی داریم تا دستگیر ضعیفتری 
باش��یم و از جا بلندش کنیم و وقتی روی پاهایش ایستاد به او بگوییم که حاال 

نوبت تو است که دستگیربشی. 
وجدان دارایی دیگرمان اس��ت .خداوند آن اندازه وجدان آگاه در ما به ودیعه 

گذاشته تا از زیر باردیانت به هم نتونیم فرار کنیم . ندیدم و نشنیدم، نفهمیدم 
و با من نبود، نشناختمش و کسی به من چیزی نگفت، نداریم .

راس��تش کوچه علی چپ هم فایده ندارد. اگه وجدان راحت نداش��ته باشیم، 
ش��ادی و آرمش را از خودمان دریغ می کنیم. باید بتوانیم ببخشیم تا بخشیده 
ش��ویم. من این بخشش و بزرگی  را از اِستر، یک دخترک آفریقایی یاد گرفتم. 
وقتی بهش بیس��کویت می دادم بیس��کویتش را برنداشت، دست من را گرفت 
و من را پیش کودکان نابینا  که نمی توانس��تند به این خاطر از جایش��ان بلند 
ش��وند، برد و دانه دانه به آنها اش��اره کرد تا به آنها بیس��کویت دهم و آخر سر 
خودش بیس��کویتش را برداشت. ما خیلی می توانیم بخشیدن را از بچه ها یاد 

بگیریم.
 باالخ��ره نوبت مهر می رس��د. مهری که مهر آفری��ن از گنجینه بی انتهای 
هس��تی دردل هایمان ق��رار داده، وقتی مهر می ورزی��م وارد گردونه مهر می 
ش��ویم. بخش��ش و مهر را باید از مهر تابان، از خورش��ید مهربان  آموخت. یک 
لبخن��د مهر آمیز، یک نگاه امید بخش، یک دس��ت نوازش گر، یک جمله برای 
همدلی ما را یک قدم به هم نزدیک تر می کند؛ یک قدم نزدیک تر به خداوند 

مهر آفرین.
فهرست ثروت های بالفطره انسان بیشتر از این هاست. کاری نداشته باشیم 
که فالن وزیر و فالن کس چی کار کرد و چی کار می کند، ما از خودمان شروع 

کنیم. خودمان کاری کنیم و به هم کمک کنیم.
کتای��ون ریاحی در پایان صحبت هایش اش��اره کرد: ما ملتی هس��تیم که به 
فرهنگ و تاریخ و ش��اعران و بزرگان مان افتخار می کنیم و ادعایمان این است 
که تمدن ما و تمام کس��انی که فرهنگ مارا این گونه غنی کرده اند، بزرگترین 
ثروت زندگی امروزمان اس��ت. اگر واقعاً ما چنین ثروتی در دس��ت داریم پس 
حتی یک فقیر هم نباید داشته باشیم. چگونه ممکن است این همه اندوخته را 
جلوی چشم بیاوریم و بعد از فقر حرف بزنیم؟ به نظر من؛ باید اول از خودمان 
شروع کنیم و منتظر کسی نباشیم. وقتی من برای کمک به سفر سومالی رفتم 

متوجه شدم خودم بیشتر از همه آنها به کمک احتیاج دارم.
این مراسم با اجرای پنج قطعه توسط رضا یزدانی به همراه گروه همیشگی اش 

به پایان رسید.
ترانه ی "بی همگان به س��ر ش��ود" با دف نوازی فوق العاده و در پایان ترانه 
"خلیج فارس" بسیار زیبا و حماسی اجرا شد و به شدت مورد توجه عالقمندان 

قرار گرفت به طوری که همه سالن ایستاده به تشویق پرداختند.
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کتایون ریاحی و همسرش

فرزاد حسنی و علی معلم
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ارکستر سازهای بادی تهران در حال اجرای برنامه در مراسم مهرآفرین

به ترتیب از راست به چپ: الله اسکندری - مهرداد اکبریان )بزرگ ترین حامی مهرآفرین( - علی معلم - لورس چگناواریان
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رضا یزدانی، از خوانندگان محبوب کشورمان است که سابقه بازی در 
چند فیلم س��ینمایی را نیز دارد. از شاخص ترین کارهای او می توان به 
تران��ه ی فیلم های »تهران – طهران«، »کیفر« و س��ریال های »مرگ 
تدریجی یک رویا« و »راز این خونه« اش��اره کرد. رضا یزدانی معموال در 
آلبوم های خود ترانه هایی را اجرا می کند که مضمون اجتماعی دارند و 
همین مسئله نشان دهنده اهمیت مسائل اجتماعی و دردهای همنوعان 

برای این هنرمند سرزمین مان است. 
رضا یزدانی تا کنون همکاری بس��یاری خوبی با مهرآفرین داش��ته و 
بارها در مراس��م مهرآفرین حضور پیدا کرده اس��ت. در دو مراس��م آخر 
مهرآفری��ن نیز برای کمک به ک��ودکان مهرآفرین به روی صحنه رفت و 
تع��دادی از زیباترین کارهای خود را اج��را کرد. وی در مصاحبه ای که 
با مجله مهرآفرین داش��ت اذعان کرد که هر کاری که از دس��ت او برای 

کودکان مهرآفرین برآید، کوتاهی نخواهد کرد. 
در مراس��م معرفی س��فیران جدید مهرآفرین، رضا یزدانی با ترانه ی 
»ش��هر دل« برنامه را آغاز کرد. ترانه خاطره انگیز »ش��مال« را با گیتار 
خ��ودش نواخت. و در ادامه ترانه های »کوچه ملی« ، »س��ینما« و »بی 

همگان به سر شود« را به زیبایی اجرا کرد.
پای��ان بخش برنامه او ترانه حماس��ی »خلیج فارس« ب��ود که  تمام 
حاض��ران در س��الن را تحت تاثیر قرار داد. برای این هنرمند ارزش��مند 

کشورمان آرزوی موفقیت روزافزون داریم.
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معرفی ارکستر 
سازهای 

بادی تهران
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 Wind انگلیس��ی:  )در  ب��ادی  ارکس��تر 
Orchestra( گروهی تش��کیل ش��ده از نوازندگان 
س��ازهای ب��ادی چوبی، س��ازهای ب��ادی برنجی و 
سازهای کوبه ای اس��ت. در زبان انگلیسی به چنین 

ارکستری Concert Band هم گفته می شود.
ارکستر بادی، آثاری که اساساً برای ارکسترهای 
بادی نوشته شده را می نوازند و همچنین آثاری که 
بعداَ توسط آهنگس��ازان برای ارکستر بادی تنظیم 
ش��ده اند. این کارها می توانند از آثار دوره کالسیک 

باشند و همچنین از آثار سبک )الیت( موسیقی.
ارکس��تر س��ازهای بادی تهران در س��ال 1385 
توس��ط ع��ده ای از دان��ش آموختگان هنرس��تان 
عالی موس��یقی تشکیل ش��د؛ و از آن تاریخ به بعد 
در طی 5 س��ال گذش��ته، این گروه کنسرت هایی 
در سراس��ر کش��ور برگزار کردند که رفته رفته هم 
برای مخاطبان ش��ناخته ش��دند؛ و هم این که نظر 

کارشناسان موسیقی را به خود جلب کردند.
ارکس��تر س��ازهای ب��ادی ته��ران در بیس��ت و 
چهارمین دوره ی جش��نواره موسیقی فجر در سال 

1387 موفق ش��د رتب��ه اول جش��نواره را به خود 
اختصاص دهد. 

اکن��ون در تهران  ارکس��تر س��ازهای ب��ادی به 
رهبری جاوید مجلس��ی فعالیت دارد. این ارکستر، 
تنها ارکس��تر س��ازهای بادی در تهران است و آنها 
از طری��ق اجراهای ویژه ای ک��ه دارند همدلی های 
انسانی را تقویت می کنند؛ و معتقدند برای داشتن 
جهانی مهربان باید به فعالیت های انس��ان دوستانه 
نیز پرداخت. به دلیل همین عالقه به انجام کارهای 
نیکوکاران��ه، اعضای این گروه به عنوان س��فیریاران 

جدید مهرآفرین معرفی شدند.
اسامی اعضای این گروه به شرح زیر می باشد:

سینا ذکائیان - فلوت / استاد راهنما
محمد نراقی - فلوت

امیرحسین محمدخانی - ابوا
داریوش بیژنی - کالرینت

سایوری شفیعی - کالرینت
امیر محمدی - کالرینت
نوژن طوفان - کالرینت

هومن نامداری - ساکسیفون
مهدی محرابی - ساکسیفون

سعید نیازی - ساکسیفون
امیرحسین محمدیان - باسون

امیر ملکی زاده - باسون
میالد عباسی - شاخ
فرزان بیژنی - شاخ

علی ضرابی - ترومپت
کامیار ماندگاریان - ترومپت
مهسا خطیب زاده - ترومپت
سیامک کریم پور - ترومبون

رامین براتی - ترومبون
مهراد هزارخانی - گیتار باس

علی فراهانی - کوبه ای
سامان بهشتی– درام

خبرهای مهرآفرین
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امید حاجیل��ی، نوازنده حرفه ای س��از ترومپت 
محسس��وب می شود که در بس��یاری از آلبوم های 
موس��یقی حضور داش��ته اس��ت؛ وی نوازنده سابق 
ارکس��تر س��مفونیک، آهنگس��از و تنظی��م کننده 
چندی��ن تراک در آلبوم ه��ای مختلف و هم چنین 
خواننده، می باش��د. امید حاجیل��ی به عنوان عضو 
مهمان در برنامه گروه س��ازهای بادی در مراس��م 

مهرآفرین هنرنمایی کرد.
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فیلم های سینمایی 
1۳۸۷ - دعوت )ابراهیم حاتمی کیا(

1۳۸۲ - تارا و تب توت فرنگی )سعید سهیلی(
1۳۸1 - این زن حرف نمی زند )احمد امینی(

1۳۸1 - بانوی من )یداهلل صمدی(
1۳۸1 - جایی دیگر )مهدی کرم پور (

1۳۸0 - شام آخر )فریدون جیرانی(
1۳۷۵ - الک پشت )علی شاه حاتمی(

1۳۷۴ - ماه مهربان )قاسم جعفری(
1۳۷1 - قافله )مجید جوانمرد (

1۳۷1 - تماس شیطانی )حسن قلی زاده(
1۳۶9 - حکایت آن مرد خوشبخت )رضا حیدرنژاد(

1۳۶9 - آپارتمان شماره 1۳ )یداهلل صمدی(
1۳۶۷ - کشتی آنجلیکا )محمدرضا بزرگ نیا(

1۳۶۷ - آخرین لحظه )فرخ انصاری بصیر(
1۳۶۶ - غریبه )رحمان رضایی(

1۳۶۶ - خبرچین )نصرت اهلل زمردیان، مازیار پرتو(
1۳۶۶ - پاییزان )رسول صدرعاملی(

مجموعه های تلویزیونی 
1۳۸۷/ 1۳۸۶ - یوسف پیامبر )فرج اهلل سلحشور(

1۳۸0 - شب دهم )حسن فتحی(
1۳۷۸/1۳۸1 - روشنتر از خاموشی )حسن فتحی(

1۳۷۸/1۳۷9 - پس از باران )سعید سلطانی(
1۳۷۷/1۳۷۸ - روزهای زندگی )سیروس مقدم(

1۳۷۵ - پهلوانان نمی میرند ) حسن فتحی(
1۳۷۳ - پدر ساالر )اکبر خواجویی(

1۳۷۲ - همسایه ها )مجموعه، یک قسمت(

جایزه ها
۲00۲: جایزه بهترین بازیگر از جشنواره فیلم قاهره برای

 فیلم شام آخر )فریدون جیرانی(

کتایون ریاحی زاده )1۳۴0، تهران(، بازیگر سینما و تلویزیون است.
پدر و مادر وی ش�یرازی -گیالنی تبار هستند. کتایون ریاحی کارشناس 

ادبیات و مردم شناسی است.
ریاحی با نویس�ندگی برای کودکان آغاز و با فیلم »خبرچین« به س�ینما 
آم�د. اما فیل�م در نیمه راه متوقف ش�د و او برای ب�ازی در فیلم »پاییزان« 
انتخ�اب ش�د. در آن زم�ان در س�ینما چندان موف�ق نبود، اما ب�ا بازی در 
مجموعه »پدرساالر« توانست خود را مطرح کند و حضور او در مجموعه های 
»روزهای زندگی« و به ویژه مجموعه تلویزیونی »پس از باران« از او چهره ای 
شناخته شده س�اخت. بازی ریاحی در مجموعه های »پس از باران« و »شب 

دهم« نیز چشمگیر بود.
او پس از پنج س�ال دوری از سینما با بازی در »شام آخر« مهم ترین بازی 
دوران بازیگری خود را به معرض نمایش گذاشت و برای بازی در همین فیلم 
نامزد جایزه ی بهترین بازی نقش اول زن از بیس�تمین جش�نواره فیلم فجر 

شد.
»این زن حرف نمی زند« دیگر فیلمی بود که توانایی های کتایون ریاحی را 
نش�ان داد. ریاحی برای بازی در این فیلم هم نامزد جایزه از هفتمین جشن 

خانه سینما شد.
کتای�ون ریاح�ی در خرداد 1۳۸۸ طی یاداش�تی به س�ایت س�یمافیلم، 

کناره گیری خود از دنیای بازیگری را اعالم کرد.
وی در بهمن س�ال 1۳90 در مراس�می رس�مًا به عنوان س�فیر مهرآفرین 

معرفی  شد.

بیوگرافی کتایون ریاحی

فیلم شناسی

خبرهای مهرآفرین
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م��ردي در کنار جاده، دکه اي درس��ت کرد و در آن 
س��اندویچ مي فروخت. چون گوشش سنگین بود، رادیو 
نداشت، چش��مش هم ضعیف بود، بنابراین روزنامه هم 
نم��ي خواند. او تابلویي باالي س��ر خود گذاش��ته بود و 
محاسن ساندویچ هاي خودرا شرح داده بود. خودش هم 
کنار دکه اش مي ایس��تاد و مردم را به خریدن ساندویچ 
تش��ویق مي ک��رد و مردم هم مي خریدن��د. کارش باال 

گرفت لذا او ابزار کارش را زیادتر کرد.
کمی بعد، پس��رش از مدرسه نزد او آمد، به کمک او 
پرداخت. س��پس کم کم وضع عوض شد. پسرش گفت: 
پ��در جان، مگر به اخبار رادیو گوش نداده اي؟ اگر وضع 
پولي کش��ور به همین منوال ادامه پی��دا کند کار همه 
خراب خواهد شد و شاید یک کسادي عمومي به وجود 

مي آید. باید خودت را براي این کسادي آماده کني.
پدر با خود فکر کرد هر چه باش��د پسرش به مدرسه 
رفت��ه به اخبار رادیو گوش مي ده��د و روزنامه هم مي 
خواند پس حتماً آن چه مي گوید صحیح است. بنابراین 
کمتر از گذش��ته نان و گوشت س��فارش داده و تابلوي 
خ��ود را هم پایی��ن آورد و دیگردرکن��ار دکه خود نمي 
ایس��تاد و مردم را به خرید س��اندویچ دعوت نمي کرد. 
فروش او ناگهان ش��دیداً کاهش یافت. او س��پس رو به 
فرزند خود کرد و گفت: پسرجان حق با تو بود. کسادي 

عمومي شروع شده است.
آنتوني رابینز یک حرف بسیار خوب در این باره زده، 

که جالب است بدانید:
اندیشه هاي خود را ش��کل ببخشید درغیراینصورت 
دیگران اندیش��ه هاي شما را ش��کل مي دهند. خواسته 
هاي خود را عملي سازید وگرنه دیگران براي شما برنامه 

ریزي مي کنند.  را 
ود

ی خ
ها

شه 
دی

ان
ید

ش
بخ

ل ب
شک
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APPLE زندگی استیو جابز؛ بنیان گذار اپل

سیبی که
 دنیا را تکان داد
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استیو پاول جابز )Steven Paul Jobs( )زاده 24 
فوریه 1955- درگذشت 5 اکتبر 2011(  کارآفرین، 
مخت��رع، بنیان گذار و مدیر ارش��د اجرایی ش��رکت 
رایانه ای ش��رکت اپل و یکی از چهره های پیش��رو در 

صنعت رایانه بود. 
جابز به نجات دهنده ی اصلی  ش��رکت اپل معروف 
شده اس��ت. خصوصاً پس از به نتیجه رسیدن آی پاد، 
ای��ده ای ک��ه وی اص��رار و عالقه ای ش��خصی به آن 
داشته است. در24 اوت 2011، جابز، استعفای خود را 
به عنوان مدیر عامل اپل اعالم کرد. در نامه استعفای 
خود به شدت تاکید می کند که اپل طرح های اجرایی 
خود را دنبال می کن��د. در 5 اکتبر 2011، اپل، خبر 
فوت اس��تیو جابز را اعالم کرد. او در سن 56 سالگی 

در اثر سرطان لوزالمعده در گذشت. 
دوران کودکی

اس��تیون پاول جابز در 24 فوریه 1955 در س��ان 
فرانسیس��کو زاده ش��د و توس��ط پل رینه��ارد جابز 
)1 922 -1993( و کالرا جاب��ز )1924-1986( ب��ه 
فرزندی پذیرفته ش��د. نام خانوادگی زمان دوشیزگی 
او  از  ک��ه  هنگام��ی  بوده اس��ت.  هاگوپی��ان  کالرا، 
درباره»پدر و مادر خوانده« اش س��وال ش��د، جابز با 
پا فش��اری پاسخ داد که پل و کالرا جابز »پدر و مادر 
من بودند«.  او بعدها در زندگی نامه غیر رسمی خود 
اظهار داش��ته که 1000 درصد آنه��ا پدر و مادر من 
بودند. هنگامی که اس��تیو 5 س��اله بود، خانواده جابز 
از سان فرانسیسکو به مانتین ویو کالیفرنیا نقل مکان 

کردند.
بعدها، پل و کالرا دخت��ری به نام پتی را به فرزند 
خواندگ��ی پذیرفتند. پل جابز ک��ه مکانیک کارخانه 
تولی��د کننده لیزر بود، مقدم��ات ابتدایی الکترونیک 
و طریقه کار با دس��ت ها را به پس��رش آموزش داد. 
کالرا حس��ابدار بود و به او خوان��دن را پیش از رفتن 
به مدرس��ه آموخت. کالرا جاب��ز کارمند حقوق بگیر 

شرکت »همکاران واریان« بود. 
اس��تیو، در س��ال 1995 در پاسخ به این سوال که 
می خواهد چ��ه چیزهایی را به فرزندانش منتقل کند 
چنی��ن گفت: »تنه��ا می خواهم برای آنه��ا به همان 
خوبی باش��م ک��ه پدرم برای من ب��ود و تمامی مدت 

زندگی ام را نیز به این مساله فکر می کنم«.
ت��ا آخر عمر، جابز از این که پ��اول و کالرا جابز را 
والدین ناتنی اش بخوانن��د، بیزار بود و ترجیح می داد 

که ایشان تنها به عنوان »والدین« او خوانده شوند.
یادگیری

دوران ابتدایی برای اس��تیو خسته کننده بود. معلم 
کالس چه��ارم در موفقیت های بعدی او نقش زیادی 
داش��ت؛ وی بود که او را با توانایی هایش آش��نا کرد، 
جابز همیش��ه از او به عنوان یک قدیس یاد می کرد. 
استعداد جابز باعث شد که کالس پنجم را به صورت 
جهش��ی طی کند و دوره ابتدایی را یک س��ال زودتر 
به اتمام برساند. یکی از عالیق جابز در دوره نوجوانی 
شرکت در س��خنرانی های شرکت hp بود، در همین 

جلس��ات بود که با جوان 18 س��اله ای آشنا شد، این 
ش��خص کسی نبود جز »اس��تیو وزنیاک«، کسی که 
بعدها بهترین دوس��ت و ش��ریک و همکارش شد. در 
س��ال 1972، جابز از دبیرستان »هومستید« در شهر 
کوپرتین��و در کالیفرنیا فارغ التحصیل ش��د و در کالج 
رید در ش��هر پورتلند ایالت اورگن ثب��ت نام کرد اما 
بع��د از یک نیمس��ال تحصیلی انصراف داد. س��پس 
همراه دوستش »استیو وزنیاک«، به عنوان کارمندان 
 Hewlett-Packard ش��رکت  در  تابس��تانی، 

استخدام شد.
در زمس��تان 1974، او به کالیفرنیا بازگش��ت و به 
هم��راه اس��تیو وزنیاک، حضور در جلس��ات »انجمن 
رایانه هوم برو« را آغاز کرد. جابز شغلی به عنوان یک 
تکنیسین در ش��رکت آتاری، سازنده رایانه و دستگاه 
ب��ازی رایان��ه ای که آن روزه��ا محبوب ب��ود، یافت. 
در طی ای��ن دوران، این مس��ئله ب��رای بعضی افراد 
عالقمند آش��کار ش��ده بود که با ایجاد تغییر اندکی 
در صدای نوعی سوت سوتک که به عنوان اسباب بازی 
در جعبه ه��ای کورن فلک��س موج��ود بود، ش��خص 
می توانست فرکانسی 2600 هرتزی را ایجاد کند. این 
فرکانس صوتی خاص نوعی پیام صوتی استفاده ش��ده 
جهت مس��ائل نظارت بر ش��بکه تلفن شرکت اِی تی 
اَن��د ت��ی )AT&T( بود که با تقلید آن به وس��یله ی 
دمیدن س��وت در گوش��ی تلفن، ام��کان انجام دادن 
مکالمات راه دور به ش��کل رایگان ممکن می شد. در 
س��ال 1974 جابز و وزنیاک برای مدت کوتاهی وارد 
کسب و کار تولید و فروش »جعبه آبی« مبتنی بر این 
ایده شدند. با اس��تفاده از این جعبه مکالمات راه دور 

رایگان، ممکن می شد.
کار و پیشه

در س��ال 1976، وقت��ی جابز 21 س��اله و وزنیاک 
26 ساله بودند، ش��رکت رایانه ای اپل را در پارکینگ 
خان��واده ی جاب��ز، بنیان گذاش��تند. اولی��ن رایانه ی 
ش��خصی ای که جابز و وزنیاک به بازار معرفی کردند 
اپ��ل I نام داش��ت. قیمت این رایان��ه 666 دالر و 66 
س��نت بود. در س��ال 1977، جابز و وزنیاک رایانه ی 
اپ��ل II را معرف��ی کردند که این رایان��ه به موفقیتی 
عظیم در بازار رایانه های خانگی تبدیل شد و شرکت 
اپ��ل را به یک��ی از بازیگ��ران صنعت در ح��ال تولد 
رایانه های ش��خصی تبدیل کرد. در دس��امبر 1980، 
شرکت رایانه ای اپل به شرکت سهامی عام تبدیل شد 
و با شاخص ابتدایی عرضٌه عمومی )IPO( باالیی که 
کس��ب نمود، قدرت و نفوذ جابز بیش از پیش افزوده 
 III گشت. در همان سال، ش��رکت اپل، رایانه ی اپل
را معرف��ی کرد که این رایانه ب��ا موفقیت کمتری در 

بازار مواجه شد.
هم زم��ان با رش��د اپل، این ش��رکت جس��تجویی 
را برای یافتن مدیران مس��تعد ک��ه بتوانند آن را در 
مدیریت توسعه و گسترش کمک کنند، آغاز کرد. در 
س��ال 1983، جابز با به چالش طلبیدن جان اسکالی 
که یکی از مدیران پپس��ی کوال بود، او را تطمیع کرد 

ک��ه به عنوان مدیر عامل اپل کار کند. جابز به او گفته 
بود: »می خواهی که باقی زندگی ات را صرف فروختن 
آب -شکر بگذرانی، یا می خواهی شانس این را داشته 
باشی که دنیا را عوض کنی؟«. در همان سال شرکت 
اپل، رایانه اپل لیزا را معرفی کرد که با وجود پیشرفته 
ب��ودن از نظ��ر فناوری از بابت تج��اری ناموفق از آب 

درآمد.
س��ال 1984 سال معرفی رایانه مکینتاش بود. این 
رایانه اولی��ن رایانه ای بود که واس��ط گرافیکی کاربر 
داشت و از نظر تجاری به موفقیت دست یافت. تولید 
و توس��عه ی مک توسط جف راس��کین آغاز شده بود 
و گروه تولید و توس��عه ای��ن رایانه در اپل تحت تأثیر 
فناوری ای بودند که توس��ط آزمایشگاه های زیراکس 
در پالوآلتو تولید ش��ده بود ولی هنوز به شکل تجاری 
ارائه نشده بود. موفقیت رایانه ی مکینتاش شرکت اپل 
را متقاعد کرد که تولید رایانه ی اپل II را به نفع خط 
تولید جدید مکینتاش متوقف کند که این مس��اله تا 

به امروز ادامه یافته است.
در حالی که جابز یکی از شخصیت های پبش برنده 
و رهبران معنوی اپل بود، منتقدین این مسئله را نیز 
مط��رح کرده اند که او مدیری دمدمی مزاج و ش��لوغ 
بوده اس��ت. در س��ال 1985، پس از یک کشمکش بر 
س��ر قدرت در درون این شرکت، هیات مدیره جابز را 
از مس��ئولیت هایش خلع کرد و او نیز از این ش��رکت 
اس��تعفا داد. با این تفاسیر باید توجه داشت که جابز 
به دلیل سهامدار بودن در شرکت رئیس هیات مدیره 

شرکت باقی ماند.
شرکت نکست

پس از ترک اپل، جابز در سال 1985 با سرمایه ی 
7 میلیون دالر شرکت رایانه ای دیگری را با نام نِْکْست 
)به انگلیس��ی: Next Computer( بنیان گذاشت. 
»ایس��تگاه کاری نکس��ت« )یکی از اولین محصوالت 
این ش��رکت( نیز مانند رایانه اپل لیزا از نظر فناوری 
پیش��رفته بود؛ اما به دلیل هزینه های باالی فناوری، 
هیچ وقت ق��ادر به ورود به جریان اصلی بازار نش��د. 
برای کس��انی ک��ه می توانس��تند هزینه ه��ای باال را 
بپردازند خدمات این ش��رکت مطل��وب بود و معموالً 
پس از ارائه شدن به بازار باعث پیروی دیگر شرکت ها 
در آن زمین��ه ی خاص نیز می گش��ت. به عنوان مثال 
یکی از مهم ترین موفقیت های این ش��رکت سامانه ی 
تولید و توسعه ی نرم افزار مبتنی بر روش های شی گرا 
بوده اس��ت. جابز معم��والً ب��رای بازاریابی محصوالت 
نکست به حوزه های دانشگاهی و علمی روی می آورد؛ 
چ��را که فناوری های جدید موجود در این محصوالت 
بدیع و آزمایش��ی بوده و هنوز به ش��کل نهایی و بالغ 

نرسیده بودند. 
رایانه ی نکست کیوب )NeXTCube( پیاده سازی 
ایده فلسفی جابز در باره یک رایانه  ی »بین شخصی« 
)Interpersonal( ب��ود که به نظر او به عنوان قدم 

بعدی پس از رایانه های »شخصی« مطرح می شد.
جابز شرکت نکست را با وسواِس کمال و عالی بودن 
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ب��ه هر بهای ممکن اداره می کرد. این توجه فراوان به 
جزئیات در نهایت باعث نابودی بخش سخت افزار این 
ش��رکت شد، اما از س��وی دیگر، به دنیا نشان داد که 
جابز می توان��د یک رایانه ی مکینتاش را طراحی کند 
ک��ه از نمون��ه ی اصلی اش )که توس��ط اپل طراحی و 
س��اخته شده بود( بهتر باشد. جعبه ی رایانه ی نکست 
کیوب از فلز منیزیم بود که با لیزر برش داده می شد، 
در دید عموم نمونه ای از تالش برای رسیدن به کمال 

به هر بهایی ذکر می شود. 
هم��ان طور ک��ه جاب��ز در اپل به آی ب��ی ام حمله 
می کرد، در زمان مدیریت ش��رکت نکس��ت هم آغاز 
به سرزنش ش��رکت سان مایکروسیس��تمز به عنوان 
رقیبی ب��زرگ، نم��ود. بعدها، پس از تعطیل ش��دن 
بخش س��خت افزار شرکت نکس��ت، جابز با همکاری 
س��ان مایکروسیستمز، محصولی مش��ترک با نام اپن 

استپ را ارائه کردند. 
)www( وب جهان گستر

 تیم برنرز لی در س��ازمان اروپای��ی پژوهش های 
هس��ته ای )CERN(، س��امانه ی اصل��ی وب جهان 
پهن��ا را بر روی یک ایس��تگاه کاری رایانه ی نکس��ت 
ایجاد ک��رد. تاکید جابز بر این نکت��ه که افراد عادی 

هم باید بتوانن��د برنامه های کارب��ردی »پر اهمیت« 
)Mission-Critical( بنویس��ند، منج��ر به بنیان 
برنام��ه ای کاربردی ب��ه نام »س��ازنده ی رابط کاربر« 
)Interface Builder( ش��د که برنرزلی با استفاده 
 WorldWideWeb« از آن توانست برنامه ای با نام

« را بنویسد. 
پیکسار و دیزنی

در س��ال 1986 جابز و ادوی��ن کتمول با همراهی 
هم اس��تودیوی پویانمایی)انیمیشن( پیکسار را بنیان 
نهادند. این شرکت که در زمینه ی پویانمایی رایانه ای 
فعالی��ت می کند در کالیفرنیا قرار دارد. این ش��رکت 
ح��ول بخش گرافی��ک رایانه ای لوکاس فیلم ش��کل 
گرفت. این بخش را جابز به یک سوم قیمت مشخص 
شده به مبلغ 10 میلیون دالر از جرج لوکاس خریده 
بود. پیکسار یک دهه بعد با ساخت فیلم های پیشرویی 
مانند »داستان اس��باب بازی« معروف و موفق گردید 
که جابز تهیه کننده اجرایی این فیلم بود. از آن زمان 
به بعد این شرکت فیلم های پویانماهای دیگری مانند 
»زندگی یک حش��ره« )1998(، »داس��تان اس��باب 
ب��ازی 2« )1999(، »ش��رکت هیواله��ا« )2001(، 
»در جس��تجوی نمو« )2003( و »ش��گفت انگیزان« 

)2004( را ساخته اس��ت ک��ه هم��ه ی آنه��ا برنده ی 
جوایزی بوده اند. فیلم های بعدی ساخته شده در این 
شرکت »ماش��ین ها« )2006(، »راتاتویی« )2007(، 
داس��تان   ،)2009( »ب��اال«   ،)2008( »وال-ئ��ی« 
اس��باب بازی 3 )2010( بودند. در جس��تجوی نمو و 
ش��گفت انگیزان هر یک جایزه بهترین فیلم پویانمایی 

از آکادمی اُسکار را دریافت کرده اند. 
در 24 ژانوی��ه 2006، ش��رکت وال��ت دیزن��ی، 
پخش کننده ی تمام فیلم های پویانمایی ساخته شده 
توسط پیکسار، معامله ای را که برای خریدن پیکسار 
در جری��ان بود، آش��کار ک��رد. پ��س از تایید هیات 
مدیره ی ش��رکت دیزنی اعالم ش��د؛ جابز، به عنوان 
عمده ترین س��هامدار پیکس��ار، پ��س از این معامله، 
بزرگ ترین سهامدار دیزنی شد که در حدود 6 درصد 
از کل س��هام این شرکت متعلق به او بود. همچنین 

جابز در هیات مدیره ی دیزنی عضویت یافت.
بازگشت به اپل

ات��کای اپل به نرم افزارهای کهنه و س��وءمدیریت 
درون��ی در ش��رکت به خص��وص در م��ورد ناتوانی 
آن برای انتش��ار نس��خه ای به روزرس��ان عمده برای 
سیس��تم عامل رایانه هایش، در اوایل و میانه ی دهه 
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1990 میالدی این شرکت را به ورشکستگی نزدیک 
نمود. 

فناوری ه��ای تولی��دی ش��رکت نکس��ت نی��ز به 
پیش��رفت بس��یاری از فناوری ه��ای دیگ��ر مانن��د 
برنامه نویس��ی ش��ی گرا، نمایش پُست اس��کریپت و 
دس��تگاه های نورمغناطیس��ی کمک نمود. در سال 
1996 میالدی، اپل اعالم کرد که مایل است شرکت 
نکس��ت را به قیم��ت 429 میلی��ون دالر بخرد. این 
معامله در اواخر س��ال 1996 اجرایی شد. و جابز به 
شرکتی که خود تأسیس کرده بود بازگشت. در سال 
1997 با از بین رفتن اطمینان هیات مدیره به جیل 
آملیو مدیر ارش��د عملیاتی اپ��ل در آن زمان، جابز 
مدتی به عنوان مدیر موقت برگزیده ش��د. به هنگام 
بازگش��ت به اپل و بدست گرفتن مجدد رهبری این 
 interim مخفف( ”iCEO" شرکت جابز از عنوان
chief executive به معنی »مدیر عامل موقت«( 
ک��ه در آن CEO در زبان انگلیس��ی مخفف »مدیر 
ارشد عملیاتی« است، را استفاده کرد. در ماه مارس 
سال 1997 جابز به طور ناگهانی تعدادی از پروژه ها 
مانند اپل نیوتن، س��ایبر داگ و اپن داک را لغو کرد. 
در ماه ه��ای بعدی، بس��یار از کارمن��دان دچار این 
ترس ش��دند که در صورت برخورد ک��ردن به جابز 
در آسانسور شرکت »ممکن است وقتی در آسانسور 
باز می شود بی کار شوند.« واقعیت این بود که تعداد 
افرادی که عذرشان توسط استیو از شرکت خواسته 
می ش��د اندک بود، ولی چند نفر قربانی کافیست تا 

ترس به دل کل اهالی شرکت بیافتد.
در س��ال های اخیر، این ش��رکت با گس��ترش در 
حیطه های مختلف مواجه بوده است. با معرفی دستگاه 
قابل حمل پخش موسیقی »آی پاد«، رایانه ی لوحی 
»آی پد«، نرم افزار موس��یقی دیجیتال» آی تیونز «و 
فروشگاه موس��یقی »آی تیونز«، شرکت اپل تاخت و 
تازی در زمینه دس��تگاه های شخصی الکترونیکی و 
موسیقی بر خط به راه انداخته است. همراه با قدرت 
بخش��یدن به نوآوری، جابز به کارمندانش گوش��زد 
می کن��د که »هنرمند واقعی بس��ته بندی و ارس��ال 
می کن��د« )"Real artists ship”( )که منظور او 
از این حرف این اس��ت ک��ه تحویل محصول کارا در 
زمان مشخص شده همان قدر مهم است که نوآوری 

و طراحی محشر اهمیت دارند(.
جابز س��ال ها ب��ا حقوق یک دالر در س��ال برای 
اپ��ل کار می ک��رد و این باعث ش��د ن��ام او به عنوان 
»ک��م حقوق ترین مدیر ارش��د عملیات��ی« در کتاب 
رکوردهای جهانی گینس ثبت ش��ود. در س��خنرانی 
در  اکس��پو«  »مک ورل��د  نمایش��گاه  افتتاحی��ه ی 
سانفرانسیس��کو، ح��ذف عنوان »موق��ت« از عنوان 
اداری جابز اعالم ش��د. باوج��ود این که حقوق او در 
اپل به شکل رس��می همان مقدار یک دالر در سال 
باقی مانده ب��ود، او تعدادی هدی��ه ی پربها از طرف 

هیات مدیره ی شرکت دریافت کرد. 

کناره گیری
در اکتبر 2003 س��رطان جابز تشخیص داده شد. 
او در اواس��ط 2004 به کارمندانش اعالم کرد که در 
لوزالمعده اش تومور دارد. در نهایت در جوالی 2004 
پس از یک عمل جراحی موفقیت آمیز، تومور از بدن 
جابز خارج ش��د. جابز در مدت درمانش ظاهرا شیمی 

درمانی و پرتودرمانی نشد. 
در آگوس��ت 2011 جابز از سمت مدیرعاملی اپل 
استعفا داد؛ اما در سمت رییس هیات مدیره باقی ماند. 

پس از استعفای جابز، سهام اپل در عرض 5 ساعت به 
میزان 5 درصد افت کرد. تیم کوک، از مدیران ارش��د 
اپل، جایگزین جابز شد. در استعفانامه ای که جابز به 

هیات مدیره اپل فرستاده، آمده است:
»من همواره به ش��ما گفته بودم اگ��ر روزی بیاید 
ک��ه نتوانم وظایف خود را به عن��وان مدیر عامل اپل 
ایفا کنم، ش��ما نخستین کس��انی خواهید بود که از 
این موضوع مطلع ش��وید. متاس��فانه چنین روزی فرا 

رسیده است. «
استیو جابز در این نامه افزود:

»م��ن معتقدم اپ��ل خالق ترین و درخش��ان ترین 
روزهای خود را پیش رو دارد. «

دارایی
فورب��ز در مارچ 2011 ثروت او را 8/3 میلیارد دالر 
پیش بینی کرد و در زمان مرگش )س��پتامبر 2011، 
7میلی��ارد دالر( در جایگاه 42امی��ن پولدارترین های 

امریکا قرار گرفت. 
درگذشت

استیو جابز در سن 56 سالگی در تاریخ چهارشنبه 
5 اکتبر 2011 حدود ساعت 3 بعدازظهر در خانه اش 
در کالیفرنی��ا ب��ر اث��ر ع��وارض ناش��ی از عودکردن 

بیماری اش )سرطان لوزالمعده( درگذشت. او در یک 
قبرستان عمومی به نام »آلتا مسا مموریال پارک« در 

پالو آلتو به خاک سپرده شد.
واکنش ها پس از مرگ وی

خانواده جابز پ��س از مرگ او طی بیانیه ای چنین 
اعالم کرد: »استیو در آرامش از دنیا رفت. «

مرگ او توسط وب سایت اپل در یک اطالعیه اعالم 
شد:

»م��ا عمیقا غمگین هس��تیم که اع��الم می کنیم 

که اس��تیو جابز امروز درگذشت. اس��تعداد، عالقه و 
انرژی اس��تیو منبع نوآوری های بی ش��ماری بود که 
زندگی همه ما را بهبود و غنا بخشید. جهان به خاطر 
وجود اس��تیو به مراتب بهتر شد. بزرگترین عشق وی 

همسرش الورن و خانواده اش بودند... «
تا دو هفته پس از مرگ جابز، صفحه اول وب سایت 
اپل به عکس��ی سیاه و سفید از وی اختصاص داشت. 
و آدرس ایمیلی نمایش داده شده بود که عموم مردم 
بتوانند خاطرات و پیام های تسلیت شان را به اشتراک 

بگذارند.
همچنین صفحه اول وب  س��ایت پیکسار عکسی را 
نمایش می داد که در آن جابز کنار جان لستر و ادوین 
کتمول نشسته اس��ت. اندکی پس از اعالم مرگ جابز، 
شبکه های ABC، CBS و NBC برنامه های خود را 
قطع کردند و این خبر را پوش��ش دادند. روزنامه ها از 
سراس��ر دنیا این خبر را اعالم کردند و افراد مشهوری 
چ��ون باراک اوباما، دیوید کام��رون،  بیل گیتس، و... 
برای درگذش��ت او بیانیه دادند. پیام های تس��لیت و 
بیانیه های دیگری نیز توس��ط بس��یاری از دوستان و 
همکاران او از جمله اس��تیو وزنیاک و جورج لوکاس 

داده شد.



زندگی بزرگان30

افتخارها
پ��س از بنیان گ��ذاری اپل، جابز نماد ش��رکت و 
صنعت��ش ش��د. هنگامی ک��ه تایم در س��ال 1982 
می��الدی، کامپیوت��ر را به عنوان »ماش��ین س��ال« 
نامی��د، این مجل��ه معرفی کاملی از اس��تیو به عنوان 
»مشهورترین استاد میکرو)الکترونیک(« منتشر کرد.

در س��ال 1984 رییس جمهور رونالد ریگان جایزه 
ملی تکنولوژی و نوآوری را به اس��تیو جابز و اس��تیو 
وزنیاک اهدا کرد. )اولین افرادی که موفق به کس��ب 
ای��ن افتخ��ار ش��ده اند(. در نوامب��ر 2007، جابز به 
وس��یله مجله فورچون به عن��وان قدرتمندترین فرد 
در تج��ارت معرفی ش��د. در دس��امبر 2007، آرنولد 
ش��وارزنگر فرماندار وقت کالیفرنی��ا و بانوی اول ماریا 
شریور، استیو را وارد »تاالر مشاهیر کالیفرنیا« که در 
موزه تاریخ و زنان و هنر کالیفرنیا واقع اس��ت، کردند. 
در اوت س��ال 2009 میالدی، درنظرس��نجی جونیور 
اچیومنت، او به عنوان مورد تحس��ین ترین کارآفرین 
در میان نوجوانان انتخاب ش��د. در نوامبر 2009، به 
وس��یله مجله فورچون به عن��وان »مدیرعامل دهه« 
انتخاب شد. در سپتامبر 2011، در رده هفدهم فوربز 
)قدرتمندترین افراد جهان( قرار گرفت. در دس��امبر 

2010، فاینانش��یال تایمز، جابز را به عنوان مرد سال 
2010 معرف��ی کرد. هنگام اس��تعفای اس��تیو جابز 
و پ��س از مرگش، بارها با عناوین رویایی، پیش��رو و 
نابغه معرفی شد. پس از استعفای استیو جابز از مدیر 
عامل��ی اپل، نیویورک تایمز، اس��تیو جابز را به عنوان 
توماس ادیس��ون و هن��ری فورد ای��ن دوره توصیف 
کرد. در 21 دس��امبر 2011 در بوداپس��ت، ش��رکت 
گرافی سافت، اولین مجسمه برنزی استیو جابز را ارائه 
داد و او را یک��ی از بزرگ ترین ش��خصیت های عصر 

مدرن معرفی کرد.
سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استانفورد در 

سال ۲00۵
م��ن ام��روز خیل��ی خوش��حالم ک��ه در مراس��م 
فارغ التحصیلی شما که در یکی از بهترین دانشگاه هاي 
دنیا درس مي خوانید هستم. من هیچ وقت از دانشگاه 
فارغ التحصی��ل نش��ده ام. ام��روز مي خواهم داس��تان 
زندگ��ی ام را برایتان بگویم. خیلی طوالنی نیس��ت و 

سه تا داستان است.
اولین داستان مربوط به ارتباط اتفاقات به ظاهر 

بی ربط زندگی هست.
من بعد از ش��ش ماه از شروع دانشگاه در کالج رید 

ترک تحصیل کردم؛ ولی تا حدود یک سال و نیم بعد 
از ترک تحصیل تو دانشگاه مي آمدم و مي رفتم و خب 
حاال مي خواهم براي ش��ما بگویم ک��ه من چرا ترک 
تحصیل کردم. زندگی و مب��ارزه ي من قبل از تولدم 
ش��روع شد. مادر بیولوژیکی من یک دانشجوي مجرد 
بود که تصمیم گرفته بود مرا در لیست پرورشگاه قرار 
بدهد که یک خانواده مرا به سرپرس��تی قبول کند. او 
شدیداً اعتقاد داشت که مرا یک خانواده با تحصیالت 
دانش��گاهی باید ب��ه فرزندي قبول کن��د و همه چیز 
را ب��راي این کار آماده کرده ب��ود. یک وکیل و زنش 
قبول کرده بودند که مرا بعد از تولدم ازمادرم تحویل 
بگیرن��د و همه چیز آماده بود تا اینکه بعد از تولد من 
این خانواده گفتند که پس��ر نمی خواهند و دوس��ت 
دارند که دختر داش��ته باشند. این جوري شد که پدر 
و مادر فعلی من نصف ش��ب یک تلفن دریافت کردند 
که آیا حاضرند مرا به فرزندي قبول کنند یا نه و آنان 
گفتن��د که حتماً. مادر بیولوژیکی من بعداً فهمید که 
مادر من هیچ وقت از دانش��گاه فارغ التحصیل نش��ده 
و پدر من هیچ وقت دبیرس��تان را تمام نکرده اس��ت. 
مادر اصلی من حاضر نشد که مدارک مربوط به فرزند 
خواندگی مرا امضا کند تا این که آن ها قول دادند که 
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مرا وقتی که بزرگ شدم حتماً به دانشگاه بفرستند.
این جوري ش��د که هفده س��ال بعد من وارد کالج 
ش��دم و به خاطر این که در آن موق��ع اطالعاتم کم 
ب��ود دانش��گاهی را انتخ��اب کردم که ش��هریه ي آن 
تقریباً معادل دانش��گاه استنفورد بود و پس انداز عمر 
پدر و مادرم را به س��رعت براي ش��هریه ي دانش��گاه 
خرج مي ک��ردم. بعد از ش��ش ماه متوجه ش��دم که 
دانش��گاه فایده ي چندانی برایم ن��دارد. هیچ ایده اي 
ک��ه مي خواهم با زندگی چه کار کنم و دانش��گاه چه 
جوري مي خواهد به من کمک کند نداشتم و به جاي 
این که پس انداز عمر پدر و مادرم را خرج کنم ترک 
تحصیل کردم ولی ایمان داشتم که همه چیز درست 
مي شود. اولش یک کمی وحشت داشتم ولی اآلن که 
ن��گاه مي کنم مي بینم که یکی از بهترین تصمیم هاي 
زندگی من بوده است. لحظه اي که من ترک تحصیل 
کردم به جاي این که کالس هایی را بروم که به آن ها 
عالقه اي نداش��تم ش��روع به کارهایی کردم که واقعاً 
دوستش��ان داش��تم. زندگی در آن دوره خیلی براي 
من آس��ان نبود. من اتاقی نداش��تم و کف اتاق یکی 
از دوستانم مي خوابیدم. قوطی هاي خالی پپسی را به 

خاطر پنج سنت پس مي دادم که با آن ها غذا بخرم.
بعضی وقت ها هف��ت مایل پیاده روي مي کردم که 
ی��ک غذاي مجانی توي کلیس��ا بخورم. غذا هایش��ان 
را دوس��ت داش��تم. من ب��ه خاطر ح��س کنجکاوي 
و ابه��ام درون��ی ام در راهی افتادم ک��ه تبدیل به یک 
تجرب��ه ي گران بها ش��د. کالج ری��د آن موقع یکی از 
بهترین تعلیم هاي خطاطی را تو کش��ور مي داد. تمام 
پوستر هاي دانشگاه با خط بسیار زیبا خطاطی مي شد 
و چون از برنامه ي ع��ادي  ترک تحصیل کرده بودم، 
کالس هاي خطاطی را برداش��تم. س��بک آن ها خیلی 
جال��ب، زیبا، هن��ري و تاریخی بود و من خیلی از آن 
لذت مي بردم. امیدي نداشتم که کالس هاي خطاطی 
نقش��ی در زندگی حرفه اي آینده ي من داشته باشد؛ 
ولی ده سال بعد از آن کالس ها موقعی که ما داشتیم 
اولین کامپیوت��ر مکینتاش را طراحی مي کردیم تمام 
مهارت هاي خطاطی من دوباره در ذهن من برگش��ت 
و من آن ها را در طراحی گرافیکی مکینتاش استفاده 
کردم. مک اولین کامپیوتر ب��ا فونت هاي کامپیوتري 

هنري و قشنگ بود.
اگ��ر م��ن آن کالس ه��اي خطاط��ی را آن موق��ع 
برنداش��ته بودم مک هیچ وقت فونت هاي هنري اآلن 
را نداش��ت. هم چنین چون ک��ه ویندوز طراحی مک 
را کپ��ی کرد، احتماالً هی��چ کامپیوتري این فونت را 
نداشت. خب مي بینید آدم وقتی آینده را نگاه مي کند 
شاید تأثیر اتفاقات مشخص نباشد ولی وقتی گذشته 
را ن��گاه مي کند متوجه ارتباط این اتفاق ها مي ش��ود. 
این یادتان نرود ش��ما باید به یک چیز ایمان داش��ته 
باشید، به ش��جاعتتان، به سرنوشتتان، زندگی تان یا 
ه��ر چیز دیگري. این چیزي اس��ت که هیچ وقت مرا 
نا امید نکرده اس��ت و خیل��ی تغییرات در زندگی من 

ایجاد کرده است.

داستان دوم من در مورد دوست داشتن و 
شکست است.

من خرس��ند ش��دم که چیزهایی را که دوستشان 
داش��تم خیلی زود پیدا کردم. م��ن و همکارم هواز 
شرکت اپل را درگاراژ خانه ي پدر و مادرم وقتی که 
من فقط بیس��ت سال داشتم شروع کردیم ما خیلی 
سخت کار کردیم و در مدت ده سال اپل تبدیل شد 
به یک شرکت دو بیلیون دالري که حدود چهارهزار 
نفر کارمند داش��ت. ما جالب ترین مخلوق خودمان 
را به بازار عرضه کرده بودیم؛ مکینتاش. یک س��ال 
بع��د از درآمدن مکینتاش وقتی که من فقط س��ی 
س��اله بودم هیأت مدیره ي اپل مرا از شرکت اخراج 
ک��رد. چه جوري ی��ک نفر مي تواند از ش��رکتی که 
خودش تأس��یس مي کند اخراج شود، خیلی ساده. 
ش��رکت رش��د کرده بود و ما یک نف��ري را که فکر 
مي کردیم توانایی خوبی براي اداره ي شرکت داشته 
باشد اس��تخدام کرده بودیم. همه چیز خیلی خوب 
پی��ش مي رفت ت��ا این که بعد از یکی دو س��ال در 
مورد اس��تراتژي آینده ي ش��رکت من با او اختالف 
پی��دا کردم و هیأت مدی��ره از او حمایت کرد و من 

رسماً اخراج شدم.
احس��اس مي کردم که کل دستاورد زندگی ام را 
از دس��ت داده ام. حدود چند ماهی نمی دانستم که 
چه کار باید بکنم. من رسماً شکست خورده بودم و 
دیگر جایم در سیلیکان ولی نبود ولی یک احساسی 
در وجودم ش��روع به رش��د کرد. احساس��ی که من 
خیلی دوستش داشتم و اتفاقات اپل خیلی تغییرش 
نداده بودند. احس��اس ش��روع کردن از نو. شاید من 
آن موقع متوجه نشدم اخراج از اپل یکی از بهترین 
اتفاقات زندگی من بود. سنگینی موفقیت با سبکی 
یک ش��روع تازه جایگزین شده بود و من کاماًل آزاد 
ب��ودم. آن دوره از زندگ��ی من پ��ر از خالقیت بود. 
در طول پنج س��ال بعد یک ش��رکت به اسم نکست 
تأس��یس کردم و یک ش��رکت دیگر به اسم پیکسار 
و با یک زن خارق العاده آش��نا ش��دم که بعداً با او 
ازدواج کردم. پیکسار اولین ابزار انیمیشن کامپیوتر 
دنیا را به اس��م توي استوري به وجود آورد که اآلن 
موفقترین اس��تودیوي تولید انیمیشن در دنیا ست. 
دریک س��یر خارق الع��اده ي اتفاقات، ش��رکت اپل 
نکس��ت را خرید و این باعث ش��د من دوباره به اپل 
برگردم و تکنولوژي ابداع شده در نکست انقالبی در 
اپل ایجاد کرد. من با زنم لورن زندگی بسیار خوبی 
را ش��روع کردی��م. اگر من از اپل اخراج نمی ش��دم 
شاید هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد. این اتفاق 
مث��ل داروي تلخی بود ک��ه به یک مریض مي دهند 
ول��ی مریض واقعاً به آن احتیاج دارد. بعضی وقت ها 
زندگی مثل س��نگ توي سر شما مي کوبد ولی شما 
ایمانتان را از دست ندهید. من مطمئن هستم تنها 
چیزي که باعث ش��د من در زندگی ام همیش��ه در 
حرکت باشم این بود که من کاري را انجام مي دادم 

که واقعاً دوستش داشتم.

داستان سوم من در مورد مرگ است.
من هفده س��الم بود یک جایی خواندم که اگر هر 
روز جوري زندگی کنید که انگار آن روز آخرین روز 
زندگی تان باش��د شاید یک روز این نظر به حقیقت 
تبدیل بش��ود. این جمله روي من تأثیر گذاش��ت و 
از آن موقع به مدت س��ی و سه س��ال هر روز وقتی 
که من ت��وي آینه نگاه مي کنم از خودم مي پرس��م 
اگر ام��روز آخرین روز زندگی من باش��د آیا باز هم 
کارهایی را که امروز باید انجام بدهم، انجام مي دهم 
یا نه. هر موقع جواب این سؤال نه باشد من مي فهمم 
تو زندگی ام به یک س��ري تغییرات احتیاج دارم. به 
خاطر داش��تن این که باآلخره یک روزي من خواهم 
مرد براي من به یک ابزار مهم تبدیل ش��ده بود که 
کم��ک کرد خیلی از تصمیم هاي زندگی ام را بگیرم 
چون که تمام توقع��ات بزرگ از زندگی، تمام غرور، 
تمام ش��رمندگی از شکس��ت، در مقابل مرگ رنگی 
ندارند. حدود یک سال قبل دکترها تشخیص دادند 
که من س��رطان دارم. س��اعت هفت و سی دقیقه ي 
صب��ح بود که م��را معاینه کردند و ی��ک تومور توي 
لوزالمع��ده ي من تش��خیص دادند. م��ن حتی نمی 
دانس��تم که لوزالمعده چی هست و کجاي آدم قرار 
دارد ول��ی دکترها گفتند این نوع س��رطان غیرقابل 
درمان اس��ت و من بیشتر از سه ماه زنده نمی مانم. 
دکت��ر به م��ن توصیه کرد به خانه ب��روم و اوضاع را 
رو ب��ه راه کن��م. منظورش این بود ک��ه براي مردن 
آماده باش��م و مثاًل چیزهایی که در مورد ده س��ال 
بعد قرار بود به بچه هایم بگویم در مدت س��ه ماه به 
آن ها ی��ادآوري بکنم. این به این معنی بود که براي 
خداحافظی حاضر باش��م. من با آن تش��خیص تمام 
روز دس��ت و پنجه نرم کردم و س��ر ش��ب روي من 
آزمایش اپتیک انجام دادند. آن ها یک آندوس��کوپ 
را ت��وي حلقم فرو کردند که از معده ام مي گذش��ت 
و وارد لوزالمعده ام مي ش��د. همسرم گفت که وقتی 
دکتر نمونه را زیر میکروس��کوپ گذاشت بی اختیار 

شروع به گریه کردن کرد.
چ��ون که او گف��ت که آن یک��ی از کمیاب ترین 
نمونه هاي س��رطان لوزالمعده اس��ت و قابل درمان 
اس��ت. مرگ یک واقعیت مفید و هوش��مند زندگی 
اس��ت. هیچ کس دوس��ت ن��دارد که بمی��رد حتی 
آن های��ی که مي خواهن��د بمیرند و به بهش��ت وارد 
ش��وند. ولی با این وجود مرگ واقعیت مش��ترک در 

زندگی همه ي ما ست.
ش��اید م��رگ بهترین اختراع زندگی باش��د چون 
مأم��ور ایجاد تغییر و تحول اس��ت. مرگ کهنه ها را 
از می��ان بر م��ي دارد و راه را براي تازه ها باز مي کند. 
یادتان باشد که زمان شما محدود است، پس زمانتان 
را ب��ا زندگی کردن تو زندگی بقیه هدر ندهید. هیچ 
وقت توي دام غم و غصه نیافتید و هیچ وقت نگذارید 
که هیاهوي بقیه صداي درونی شما را خاموش کند 
و از همه مهم تر این که شجاعت این را داشته باشید 
که از احساس قلبی تان و ایمان تان پیروي کنید. 
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نوروز برابر با اول فروردین ماه )تقویم شمس��ی(، جش��ن آغاز سال و یکی 
از کهن ترین جش��ن های به جا مانده از دوران باس��تان است. خاستگاه نوروز 
در ایران باس��تان می باشد و هنوز مردم مناطق مختلف فالت ایران نوروز را 
جش��ن می گیرند. امروزه زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است. نوروز 
در ایران و افغانس��تان آغاز س��ال نو محس��وب می ش��ود و در برخی دیگر از 

کشورها تعطیل رسمی است.
بن��ا به پیش��نهاد جمهوری آذربایج��ان، مجمع عمومی س��ازمان ملل در 
نشس��ت 4 اس��فند 1388 )23 فوریه 2010( 21 ماه مارس را به  عنوان روز 
جهانی عید نوروز، با ریش��ه ایرانی به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود 
جای داد. در متن به تصویب رس��یده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، 
جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3 هزار سال دارد و امروزه بیش از 

300 میلیون نفر آن را جشن می گیرند توصیف شده است.
پیش از آن در تاریخ 8 مهر 1388 خورشیدی، نوروز توسط سازمان علمی 
و فرهنگی سازمان ملل متحد، به عنوان میراث غیر ملموس جهانی، به ثبت 
جهانی رس��یده بود. در 7 فروردین 1389 نخستین دوره جشن جهانی نوروز 
در تهران ب�رگ�زار شد و این شهر به عنوان »دبیرخانه نوروز« شناخته شد.

جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز می شود. در دانش ستاره شناسی، 
اعت��دال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیم کره ش��مالی زمین به لحظه ای گفته 
می ش��ود که خورش��ید از صفحه اس��توای زمین می گذرد و به سوی شمال 
آسمان می رود. این لحظه، لحظه اول برج حمل نامیده می شود، و در تقویم 
هجری خورش��یدی با نخستین روز )هرمز روز یا اورمزد روز( از ماه فروردین 

برابر است. نوروز در تقویم میالدی با 20، 21 یا 22 مارس مطابقت دارد.
در کش��ورهایی مانند ایران و افغانس��تان که تقویم هجری شمسی به کار 
برده می شود، نوروز، روز آغاز سال نو است. اما در کشورهای آسیای میانه و 
قفقاز، تقویم میالدی متداول اس��ت و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جش��ن 

گرفته می شود و روز آغاز سال محسوب نمی شود.
منشأ و زمان پیدایش نوروز، به درستی معلوم نیست. در برخی از متن های 
کهن ایران ازجمله ش��اهنامه فردوس��ی و تاریخ طبری، جمشید و در برخی 
دیگ��ر از متن ه��ا، کیومرث به عنوان پایه گذار نوروز معرفی شده اس��ت. پدید 
آوری نوروز در ش��اهنامه، بدین گونه روایت شده اس��ت که جمشید در حال 
گذشتن از آذربایجان، دستور داد تا در آنجا برای او تختی بگذارند و خودش 
با تاجی زرین بر روی تخت نشس��ت. با رس��یدن نور خورش��ید به تاج زرین 
او، جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند.

. همچنین در برخی از روایت ها، از زرتش��ت به عنوان بنیان گذار نوروز 
نام برده شده اس��ت. اما در اوس��تا )دست کم در گاتها( نامی از نوروز برده 

نشده است. 
نوروز در زمان سلسله هخامنشیان 

کوروش کبیر بنیان گذار هخامنش��یان، نوروز را در س��ال 538 قبل از 
میالد، جش��ن ملی اعالم ک��رد. وی در ای��ن روز برنامه هایی برای ترفیع 
س��ربازان، پاکس��ازی مکان های همگانی و خانه های ش��خصی و بخشش 
محکومان اجرا می نمود. این آیین ها در زمان دیگر پادش��اهان هخامنشی 
نیز برگزار می شده اس��ت. در زمان داریوش یکم، مراس��م نوروز در تخت 
جمش��ید برگزار می ش��د. البته در سنگ نوش��ته های به جا مانده از دوران 
هخامنش��یان، به طور مستقیم اش��اره ای به برگزاری نوروز نشده است. اما 
بررسی ها بر روی این سنگ نوشته ها نشان می دهد که مردم در دوران 
هخامنشیان با جشن های نوروز آشنا بوده اند، و هخامنشیان نوروز را 

درباره ی نوروز بیشتر بدانیم
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با شکوه و بزرگی جشن 
ش��واهد  می گرفته ان��د. 

نش��ان می ده��د داریوش 
مناسبت  به  هخامنشی،  اول 

نوروز در سال 416 قبل از میالد 
سکه ای از جنس طال ضرب نمود که 

در یک سوی آن سربازی در حال تیراندازی 
نشان داده شده است.

نوروز در زمان ساسانیان
اردشیر بابکان، بنیان گذار سلسله ساسانیان، در سال 230 میالدی 
از دولت روم که از وی شکست خورده بود، خواست که نوروز را در این 
کشور به رسمیت بشناس��ند. این درخواست مورد پذیرش سنای روم 

قرار گرفت و نوروز در قلمرو روم به Lupercal معروف شد.
در دوران ساسانیان، 25 روز پیش از آغاز بهار، در دوازده ستون که 
از خش��ت خام برپا می کردند، انواع حبوبات و غالت )برنج، گندم، جو، 
نخود، ارزن، و لوبیا( را می کاش��تند و تا روز شانزدهم فروردین آنها را 
جمع نمی کردند. هر کدام از این گیاهان که بارورتر شود، در آن سال 
محصول بهتری خواهد داد. در این دوران همچنین متداول بود که در 
بامداد نوروز، مردم به یکدیگر آب بپاش��ند. از زمان هرمز اول مرس��وم 
شد که مردم در شب نوروز آتش روشن نمایند. همچنین از زمان هرمز 

دوم، رسم دادن سکه در نوروز به عنوان عیدی متداول شد.
نوروز پس از اسالم 

از برگ��زاری آیین های نوروز در زمان امویان نش��انه ای در دس��ت 
نیس��ت و در زمان عباسیان نیز به نظر می رس��د که خلفا گاهی برای 
پذی��رش هدایای مردمی، از نوروز اس��تقبال می کرده ان��د. با روی کار 
آمدن سلس��له های س��امانیان و آل بویه، جش��ن نوروز با گس��تردگی 

بیشتری برگزار شد.
در دوران س��لجوقیان، به دس��تور جالل الدین ملک ش��اه سلجوقی 
تعدادی از س��تاره شناس��ان ایران��ی از جمله خیام برای بهترس��ازی 
گاهش��مار ایرانی گرد هم آمدند. این گروه، نوروز را در یکم بهار )ورود 

آفت��اب به برج حمل( ق��رار دادند و جایگاه 
آن را ثابت نمودند بر اس��اس این گاهش��مار 
که ب��ه تقویم جاللی معروف ش��د، برای ثابت 
ماندن ن��وروز در آغاز بهار، مقرر ش��د که حدوداً 
هر چهار س��ال یک بار )گاهی هر پنج سال یک بار(، 
تعداد روزهای س��ال را به جای 365 روز برابر با 366 روز 

در نظر بگیرند. این گاهشمار از سال 392 هجری آغاز شد.
نوروز در دوران صفویان نیز برگزار می شد. در سال 1597 میالدی، 
ش��اه عباس صفوی مراس��م نوروز را در عمارت نق��ش جهان اصفهان 

برگزار نمود و این شهر را پایتخت همیشگی ایران اعالم نمود.
نوروز در دوران معاصر

نوروز به عنوان ی��ک میراث فرهنگی در دوران معاصر همواره مورد 
توجه مردم قرار داشته و هر ساله برگزار می شود. البته برگزاری جشن 
نوروز به صورت آش��کار در برخی از کش��ورها توسط برخی حکومت ها 
برای مدت زمانی ممنوع بوده اس��ت. حکومت شوروی برگزاری جشن 
نوروز را در برخی از کشورهای آسیای میانه مانند ترکمنستان، قرقیزستان 
و تاجیکستان ممنوع کرده بود و این ممنوعیت تا زمان میخائیل گورباچف 
ادامه داشت. با این وجود، مردم این مناطق نوروز را به گونه ی پنهانی و یا در 
روستاها جشن می گرفته اند. همچنین برخی از مردم این مناطق برای جلب 
موافقت مقامات محلی نام دیگری بر روی نوروز می گذاش��تند؛ به طور مثال 
در تاجیکستان، مردم با اطالق جشن الله یا جشن 8 مارس سعی می کردند 
که آیین های نوروز را ب��ی مخالفت مقامات دولتی به جای آورند. همچنین 
در افغانستان، در دوران حکومت طالبان، برگزاری جشن نوروز ممنوع بود و 

این حکومت تنها تقویم هجری قمری را به رسمیت می شناخت.
با تمام این اوج و فرودها، نوروز هنوز پابرجاست و یکی از زیباترین جشن 

های دنیا می باشد.  نوروز بخشی از فرهنگ و تمدن کهن ماست. 
نوروزتان خجسته باد
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آیا ش��ما هم  از آن  دس��ته  آدم های  بداخالقی  هستید که  خود را از تفریحات  
و تعطیالت  و مس��افرت  محروم  می کنند؟ آیا ش��ما هم  به  جهان  بدبین  هستید 
و فک��ر می کنید دنیا فقط به  کام  پولدارهاس��ت؟ آیا روزه��ای  تعطیل  خود را با 
ابروهای  گره  کرده  روبروی  تلویزیون  می گذرانید؟ آیا هر ش��نبه  که  به  س��ر کار 
می روید خس��ته تر از شنبه  قبل  هستید و تعطیالت  عید هم  خستگی  شما را از 

تن  به  در نمی کند؟
هر انسانی  می تواند روزهای  آخر هفته  یا تعطیالت  خود را به  شادی  بگذراند، 
اگر به  راستی  چنین  تصمیمی  بگیرد و پیشاپیش  برای  آن  برنامه ریزی  کند. هر 
س��ال  به  مسافرت  بروید، به  هر قیمتی  که  شده !  مسافرت  گشت  زدن  در اماکن  

توریستی  نیست .  مسافرت  هنر خوش  گذراندن  است .
برای  این که  از عهده  مخارج  یک  مس��افرت  برآیید، الزم  نیس��ت  یک  س��ال  
پس  انداز کنید. کافی  اس��ت  توقع  خود را کمی  پایین  بیاورید و کمی  خالقیت  
به  خرج  دهید. مس��افرت  با پ��ول  قرضی  یا وام  کارمندی  تنها به  اس��ترس های  
ش��ما می افزاید.  هنر این  اس��ت  که  با پولی  که  در دس��ت  دارید، به  سفر بروید.  
برنامه ریزی  یک  تعطیالت  ارزان  قیمت  کار سختی  نیست . شاید توصیه های  زیر 

به  شما کمک  کند.
برنامه ریزی داشته باشید

س��وال  مهم  این  اس��ت  که  چند روز به  س��فر خواهید رفت ؟ وقتی  این  سوال  
مطرح  می شود بس��یاری  می گویند هر چقدر خوش  بگذرد!  اما اگر می خواهید 
ارزان  سفر کنید، باید ساعت  دقیق  رفتن  و آمدن  خود را در ذهن  داشته  باشید. 
ارزان ترین  سفر رفتن  به  نواحی  اطراف  شهر است . مناطق  روستایی  زیبا و ارزان  
هس��تند و خستگی  شما را بر طرف  می کنند. اگر به خاطر هزینه  سنگین  بلیط  
هواپیما و قطار از مس��افرت  خودداری  می کنید، روس��تاها و ش��هرهای  کوچک  
نزدیک  محل  اقامت تان  را دس��ت  کم  نگیرید. هوای  آزاد و س��کوت  این  مناطق  

معجزه  می کنند و شما را سر حال  می آورند. شاید بد نباشد اگر چند روزی  کنار 
رودخانه ای چادر بزنید و با طبیعت  یکی  شوید.

اقامت متفاوت و دلپذیر
توصیه  اکید من  به  ش��ما این  اس��ت  که  از توریست ها دوری  کنید. آنها پا به  
هر کج��ا می گذارند قیمت ها را چند برابر می کنند. دیدنی های  طبیعی  زیبایی  
خاص  خود را دارند و خوش��بختانه  هیچ  کس  به  خاطر نگاه  کردن  به  یک  کوه  
یا پا گذاش��تن  در رودخانه  از ش��ما پول  نمی گیرد. اگر به  دل  طبیعت  رفته اید 
می توانی��د خود را ب��ا ماهیگیری  س��رگرم  کنید. امروز بس��یاری  از پارک های  
جنگلی  برای  پیک نیک  طراحی  شده اند و می توان  در امنیت  کامل  در آنها چادر 
زد. خرید یک  چادر ممکن  است  هزینه  ابتدایی  زیادی  را به  شما تحمیل  کند، 
اما بعد پس انداز خوبی  برای  شما خواهد شد. تهیه یک چادر مسافرتی مناسب 
و باکیفیت، اگر چه ممکن است گران به نظر آید، ولی با صرفه جویی در هزینه 
محل اقامت خیلی زود هزینه شما را جبران خواهد کرد. چادر زدن  خنده دار و 
مفرح  اس��ت . ممکن  است  پشه ها شما را بزنند یا مگس ها تا صبح  زیر گوشتان  
آواز بخوانند، اما خاطره  این  زندگی  بدوی  و متفاوت  تا س��ال ها با ش��ما خواهد 
ماند. حقیقت  این  اس��ت  که  آدم هایی  که  مس��افرت  را داخل  چادر می گذرانند 
نه  تنها به  ساکنان  هتل ها حسودی شان  نمی شود، بلکه  دلشان  به  حال  آنها نیز 
می س��وزد. اگر هوا خوب است از این تجربه لذت ببرید اما در صورت نامساعد 
ب��ودن هوا در خیلی جاها می توانید در منازل اهالی محل اقامت کنید، با آنها 
دمخور ش��وید و از مصاحبت با آنها، آداب و رسومش��ان و غذاهای محلی آنها 
ل��ذت ببرید.  خیلی جذاب اس��ت اگ��ر با مردم محلی ارتب��اط برقرار کنید؛ به 
آنه��ا احترام بگذارید و س��عی کنید با برقراری یک رابطه دوس��تانه و همراه با 
صمیمیت، عالقه خود را به نحوه زندگی و آداب و سنن آنها نشان دهید. خیلی 
جاها می توان از اقامت در خانه های محلی و یا روس��تایی نهایت اس��تفاده و 

از سفرهای نوروزی اقتصادی 
چه می دانید؟
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لذت را برد و گهگاه با صرف مقداری غذای محلی دلی از عزا درآورد و سالمت 
را مهمان تن ساخت. در پایان متوجه خواهید شد که دریای بیکران سخاوت و 
مهمان نوازی روستاییان شما را سخت شیفته مهر و محبتشان کرده و جدایی 

را ناممکن ساخته است.
شما اکنون عالوه بر برخورداری از موهبات یک سفر ارزان، دوستان جدید و 
وفاداری را هم پیدا نموده اید. اگر سراغ شهرهای بزرگ و پرمسافر نرفته  باشید 
که بهتر است این کار را نکنید، در شهرهای کوچک معموال به اندازه کافی جا 
برای خواب پیدا می کنید. مخصوصا با توجه به این که در س��ال های گذشته از 
اتاق مدرسه ها برای اسکان مسافران نوروزی استفاده می شود و با مبلغی اندک 

می توانید یک شب را زیر سرپناه بگذرانید البته داخل کیسه خواب خودتان.
راه  دیگر برای  کاهش  هزینه های  س��فر این  اس��ت  که  در اطراف  ش��هرهای  
توریستی  اطراق  کنید و بعد یک  ساعته  خود را به  دیدنی های  آن  شهر برسانید. 
با اهالی  شهرهای  مختلف  حرف  بزنید و جاهای  دیدنی  را از آنها بپرسید. مسلما 
آنها کمی  غلو می کنند، اما چندان  هم  بیراه  نمی گویند. مس��افرت  به  شهرهای  

کوچک  ارزان  و بی دردسر است .
خودتان آشپزی کنید

برنامه آش��پزی را قبل از سفر تدارک ببینید و با به همراه داشتن مواد اولیه 
و یا خرید آنها در محل خواهید توانس��ت از غذایی س��الم و ارزان لذت ببرید؛ 
این امر عالوه بر صرفه جویی در هزینه تغذیه س��فر در تأمین س��المتی شما و 
خانواده تان نقش مهمی خواهد داشت. توصیه می کنیم تحت هیچ شرایطی از 
غذای آماده بین راهی استفاده نکنید مگر از سالمت آنها اطالع داشته باشید.

همواره به یاد داشته باشید که مصرف مقداری نان و ماست سالم هزاران بار 
بر خوردن یک وعده چلو کباب ناس��الم ترجیح دارد و اگر مخارج بیماستان را 

هم در نظر بگیرید حتمأ با ما موافق خواهید بود.

گروهی سفر کنید
دسته جمعی سفر کردن به معنای قسمت کردن هزینه ها و مسئولیت های سفر هم 
هست و این چیزی است که در نوروز احتماال خیلی به کارتان خواهد آمد! سفر خود را 
به صورت گروهی برگزار کنید. ش��ما می توانید ازطریق رایزنی با خانواده و یا دوس��تان 
برنامه ریزی مشترک داشته باشید ضمن این که خرد جمعی، خود یکی از بهترین راه 
های موفقیت در مدیریت و انجام برنامه می باشد . در این صورت شما حتی می توانید 
از اتوبوس یا مینی بوس های کرایه ای استفاده کرده و عالوه بر کاهش هزینه سفر در 
صرفه جویی س��وخت نیز گام بزرگی بردارید. خانواده و بچه ها نیز عالوه بر لذت بردن 
از مواهب سفر گروهی می توانند تجربه مفیدی در ارتباط جمعی و تعامالت اجتماعی 

بدست بیاورند و روحیه زندگی و مشارکت جمعی را تجربه کنند.
از جاده لذت ببرید

درص��د قابل توجهی از دیدنی ها و لذت س��فر در طول س��فر اتفاق می افتد، نه در 
مقصد. در طول س��فر می توانید اطالعات مختلف��ی جمع آوری کنید. همان اطالعاتی 
که باعث می شود شما و فرزندانتان در پایان سفر پخته تر و باتجربه تر به نظر برسید. 
برای بازدید از مس��یر، جاده ها و روس��تاهای اطراف وقت بگذارید و سعی کنید سفر را 

در راه تعریف کنید نه در مقصد.
در شهر سفر کنید

ارزان ترین نوع س��فر، س��فرهای درون شهری است. می توانید دست خانواده تان را 
بگیرید و س��ری به دیدنی های ش��هر خودتان بزنید. س��فرهای یک روزه و نیم روزه به 
اطراف شهر را هم از دست ندهید. کمی وقت برای تحقیق بگذارید و ببینید که مناطق 
دیدنی اطراف ش��هرتان کدامند؟ کدام یک از مناطق یا اماکن را تا به حال ندیده اید؟ 
بع��د دس��ت خانواده را بگیرید و یک روز متفاوت را در ای��ن مناطق بگذرانید. این طور 
نه هزینه حمل و نقل ش��هر به  ش��هر را می پردازید و نه هزینه اقامتگاه و خورد و 

خوراک.
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ندیده های ایــــــران من
نقاط فراموش شده برای سفرهای نوروزی را می شناسید؟! 

نام بردن از همه ندیده های کشورمان در قالب یک مطلب چند صفحه ای ممکن نیست. ایران حدود یک میلیون اثر تاریخی و فرهنگی ثبت شده، 
بیش از 2 هزار جاذبه گردشگری با قابلیت تبدیل شدن به قطب های ملی و بین المللی گردشگری و 5 هزار جاذبه طبیعی دارد. به همین خاطر باید 

فقط به ذکر شماری اندک از نام ها و نشان ها که می شود دراین بهاریه، بهتر دیدن شان را پیشنهاد کرد، بسنده کنیم. 

آذربایجان شرقی
قلعه بابک، عمارت ائل گلی، دره اهر، جنگل های ارس��باران، س��واحل 

شرقی ارومیه و کرانه های جنوبی بخش مرکزی رودخانه  ارس.
اجازه بدهید س��فرمان را از منتهی الیه ش��مال غربی کشور آغاز کنیم، 

یعنی آذربایجان های شرقی و غربی.
تاریخ نش��ان می دهد آریایی ها آذربایجان ش��رقی را سرزمینی سربلند 
و تس��خیر ناپذی��ر می دانس��ته اند ک��ه دژهایی چون قلعه باب��ک بر فراز 

مرتفع ترین نقاط کوه هایش، نمادی از همین باورند. 
آذربایجان ش��رقی س��رزمین قهوه خانه ها و عاشیق هاست، اما نام این 
اس��تان معموال گردشگران را فقط به فکر بازدید از عمارت ائل گلی تبریز 
می اندازد و ش��اید خاطره قله سهند، دره اهر، ارسباران و سواحل شرقی 
دریاچه ارومیه هم در ذهن ش��ان زنده شود، اما کم پیدا می شوند کسانی 
که کرانه های جنوبی بخش مرکزی رودخانه ارس را هم در بهار و تابستان 

دیده باشند.

آذربایجان غربی
 سردشت، قره کلیسا، کلیسای حضرت مریم و 11 کلیسای مشابه دیگر، 

سواحل دریاچه ارومیه و 102جزیره این دریاچه و منطقه مراکان.
و ام��ا آذربایجان غربی از آن نظر که به گواه برخی روایات، شهرس��تان 
سردشت را زادگاه زرتش��ت می خوانند، ضمن آن که نخستین جایی بوده 
اس��ت که پروتس��تان ها در آن پناه گرفته اند و از س��وی دیگر قره کلیسا 
در آن واقع ش��ده اس��ت که برخی ارامنه آن را نخس��تین کلیسای جهان 
می دانند، به واس��طه همه این دالیل، این اس��تان برای مذاهب زرتش��تی، 

ارمنی و پروتستان سرزمینی مقدس به حساب می آید. 
ه��ر کس پ��ا به آذربایجان غرب��ی بگذارد حتما دریاچ��ه ارومیه و 102 
جزیره زیبایش را فراموش نمی کند، اما کمتر کس��ی پیدا می شود که گذر 
از جاده مس��حور کننده ارومیه به س��نندج را تجربه کرده باشد یا بداند در 
شمال آذربایجان شرقی منطقه مراکان قرار گرفته که جغرافی دان ها به آن 

می گویند قفقاز کوچک که پر است از چشم انداز های طبیعی.
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ندیده های ایــــــران من
نقاط فراموش شده برای سفرهای نوروزی را می شناسید؟! 

نام بردن از همه ندیده های کشورمان در قالب یک مطلب چند صفحه ای ممکن نیست. ایران حدود یک میلیون اثر تاریخی و فرهنگی ثبت شده، 
بیش از 2 هزار جاذبه گردشگری با قابلیت تبدیل شدن به قطب های ملی و بین المللی گردشگری و 5 هزار جاذبه طبیعی دارد. به همین خاطر باید 

فقط به ذکر شماری اندک از نام ها و نشان ها که می شود دراین بهاریه، بهتر دیدن شان را پیشنهاد کرد، بسنده کنیم. 

اردبیل
کوه های سبالن، آرامگاه شاه صفی، دریاچه نئور، شورابیل، جاده اردبیل 

ب��ه پارس آباد مغ��ان، حد فاصل دلتای ارس به خزر و دامنه های ارس��باران و 
کوه های تالش و آب گرم سرعین.

جاده های اردبیل بی نهایت دلفریب اند. مس��یر اردبیل به پارس آباد مغان یکی از 
این راه هاس��ت که مثل خطی سبز روی زمین کشیده می شود و می رسد به جایی مابین 

دلتای ارس به خزر، دامنه های ش��رقی ارس��باران و آخرین ستیغ های شمالی کوهستان 
تالش، س��رزمینی که گویی سبزترین جای زمین اس��ت و نه شرجی سخت تابستان 

جنگل های شمال را دارد و نه سرمای تند کوهستان های آذربایجان را. سرزمینی 
که دیدنش خس��تگی چشم ها را شفا می دهد همان طور که آب گرم سرعین، 

درد مفاصل را.

گیالن
 بازار س��نتی رشت، مرداب ساحلی انزلی، بازار آس��تارا، شهر الهیجان، 
شهرس��تان فومن، ماس��وله، دامنه های درفک، زندگی بومیان تالش و اس��الم، 

شهرستان سیاهکل و منطقه دیلمان.
گیالن هم هر س��ال حدود 3 میلیون نفر مس��افر دارد که مقصد بیشترش��ان بازار 
رش��ت، مرداب ساحلی انزلی،  بازار آستارا، الهیجان و فومن، ماسوله و بندرت دامنه های 
کوه درفک است، اما فقط شماری اندک از آنها مشتاقند با زندگی شگفت انگیز کوه نشین های 
تالش و جنگل نش��ینان اسالم آشنا شوند یا از الهیجان راه شان را به سمت سیاهکل کج 
می کنند یا راهی دیلمان می ش��وند تا بفهمند چه سحری در این خاک سال ها پیش 

برای آفرینش موسیقی سنتی دیلمانی الهام بخش خنیاگران شده است.
 بگذارید بار دیگر به تبریز برگردیم و این بار مس��یر تبریز به مش��هد را پی 
بگیریم. در این مس��یر از زنجان، قزوین، تهران، سمنان، شاهرود و مشهد 

می گذریم. 

زنجان
 گنبد سلطانیه، غار کتله خور.

گنبد س��لطانیه در زمان احداث بلندترین بن��ای جهان بود و هنوز هم از بلندترین 
گنبدهای جهان محس��وب می ش��ود. بازدید از غار کتله خور هم پیش��نهاد شایسته ای 

است. این غار هنوز کامال شناسایی نشده و برخی دهانه های آن به داالن هایی پیچ 
در پیچ و طوالنی وصل هس��تند که هنوز پای بش��ر به آنجا باز نش��ده و حتی 

برخ��ی غارنوردان اعتقاد دارند این غار اگر از غار علیصدر همدان )به عنوان 
بزرگ ترین غار آبی جهان( بزرگ تر نباشد، کوچک تر نیست.
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قزوین
قلعه الموت، دره طالقان، روس��تاهای ییالقی، دریاچه یخ زده در حد فاصل مسیر 

شهرک به رودبارک کالردشت.
مقصد بعدی اگر قزوین باشد باید بدانید دشت آن و کوهستان های مجاورش محل وقوع 
پاره ای از مهم ترین تحوالت تاریخی در ایران بوده اس��ت. امروز از آن تاریخ پرماجرا فقط قلعه 
الموت و یکی دو بنای دیگر در مرکز اس��تان باقی مانده اند، اما حتی اگر این بنا ها هم به یادگار 
نمی ماندند جذابیت چش��م اندازهای طبیعی قزوین آن قدر هس��ت که مس��افران به هوایش 
در آن توقف کنند. البته تجربه س��فر به این ش��هر به من یاد داده اس��ت که بیشتر این 
جاذبه های طبیعی در نوروز برای سفر مناسب نیستند، چون در ارتفاعات واقع شده 

اند و آب و هوای شان فقط در تابستان معتدل می شود. 

سمنان
مسجد جامع، ییالق شهمیرزاد، مسجد تاریخانه، رختشویخانه دامغان،  منطقه 

خوش ییالق، جاده سمنان به ش��همیرزاد، جاده شاهرود به آزادشهر، آرامگاه بایزید 
بسطامی و شیخ ابوالحسین خرقانی.

هرچند س��منان جاذبه هایی مانند  مس��جد جامع،  ییالق ش��همیرزاد،  مس��جد تاریخانه،  
رختشویخانه دامغان و منطقه حفاظت شده خوشش ییالق را دارد، اما جذابیت هایی که قادرند 

س��منان را به یک قطب ممتاز طبیعت گردی تبدیل کنند، جاده هایی هس��تند که از نقاط مختلف 
این استان به سمت چشم اندازهای طبیعی اش می روند، مثل جاده سمنان به شهمیرزاد و فوالد 

محله که از حاش��یه دش��ت کویر رد می شود و ش��ما را به ییالقی سرسبز در دل کوهستان 
می رس��اند یا جاده ش��اهرود به آزادش��هر که از بسطام و خرقان و حاش��یه کوه ابرعبور 

می کند. در بس��طام باید به زیارت مقبره بایزید بس��طامی بروید و پس از طی اندک 
فاصله ای از این ش��هر، به خرقان و آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی می رسید. در 

انتهای جاده شاهرود به آزادشهر، وارد استان گلستان می شوید.

گلستان
 پارک ملی گلس��تان، منطقه حفاظت ش��ده جهان نما، منطقه خوش ییالق، 
آش��ورده، تاالب های س��ه گانه، ترکمن صحرا، تاالب اینچه برون، س��واحل خزر، قلعه 

ماران، زندگی بومیان ترکمن صحرا، بنادر گمیشان تپه و حسینقلی خان.
استان گلستان مرا یاد جاده ای می اندازد که متاسفانه از وسط پارک ملی گلستان در حال 

عبور است و البته یاد آتش سوزی های فصلی و آخر از همه یاد طبیعت گردی.
اما استان گلستان عالوه بر پارک ملی اش، چشم اندازهای طبیعی دیگری هم دارد که نباید از آنها 
غافل ش��د. منطقه حفاظت ش��ده جهان نما، منطقه حفاظت شده خوش ییالق،  آشورده، تاالب های 
س��ه گانه ترکمن صحرا،  آالگل، آلماکل و آجی گل،  تاالب اینچه برون و سواحل خزر را در جایی 
ک��ه پاک تر و خلوت تر و آفتابی تر از دیگر بخش های آن اس��ت باید به فهرس��ت جاذبه های 
طبیعی این استان بیفزایید. یکی از جاذبه های فراموش شده استان گلستان،  قلعه ماران 

است که از دور همچون کشتی بزرگی بر فراز قله از دل ابرها سر برآورده است. 
زندگی بومی ساکنان ترکمن  صحرا و بنادر کوچکی همچون گمیشان تپه و 

حسینقلی خان هم دیدنی است.
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لرستان
دریاچه گهر، قلعه فلک االفالک،  آبشارهای نوژیان، شوی و تله زنگ، دره چکان، 

بازار میرزاسیدرضا و سراب کیو.
تعریف لرستان روی کارت های تبریک، همیشه یا دریاچه گهر بوده یا قلعه فلک االفالک 
و به ندرت از نوژیان به عنوان بلندترین و ش��وی و تله زنگ به عنوان پهن ترین آبش��ارهای 
کش��ور هم عکس هایی وج��ود دارد اما معموال تصویری از دره چکان روی کارتی چاپ نش��ده 
است ؛ در حالی که این دره زیبا، تمدن طالیی عصر مفرغ را در خود جای داده و روزگاری 
از باش��کوه ترین نقاط زیست بش��ر بوده است. امروز برخی از این آثار در بخشی از قلعه 
فلک االفالک که موزه ش��ده قابل مش��اهده اند. در خرم آباد لرستان باید بازار قدیم 
آن موس��وم به بازار میرزا سید رضا و سراب کیو را هم ببینید. به این دیدنی ها 

آمیختن با زندگی عشایری در این استان را هم اضافه کنید.

ایالم
طبیع��ت گردی در دش��ت هایی چون صالح آباد، دهلران، دش��ت عباس و 

تفرجگاه های جنگلی مانند چقاسبز، ششدار، تجریان، گلم زرد و گره چگا، جاده 
دهلران به اندیمشک، تپه ماهورهای ایالم.

کاش از لرس��تان به ایالم هم بروید. متاس��فانه کمتر گذر مسافری به استان ایالم 
می افت��د و کمتر کس��ی می داند که دره ها و دش��ت های این اس��تان در به��ار غرق در 

ش��قایق های سرخ می شوند. ایالم را در گذش��ته های دور، لرستان پشتکوه می خواندند. در 
این استان حتی در نقاطی که انتظارش را ندارید، به نشانه یا بازمانده ای از اثری تاریخی 

برمی خورید. هنوز هم تپه ماهورهای ایالم محبوب گردش��گران هس��تند. یک مسیر 
خوب برای مس��یر سفر به ایالم جاده لرستان اس��ت اما در برگشت، حرکت در 

جاده دهلران به اندیمش��ک، فرصتی برایتان فراهم می کند که از جاذبه های 
شمال خوزستان هم بازدید کنید.

سیستان و بلوچستان
زندگ��ی بوم��ی در ش��هرهای س��راوان، خ��اش و ایرانش��هر. بندرچابهار، 

شهرسوخته، منطقه حفاظت شده با هوکالت و حواشی رودخانه سرباز.
جاده ای که از بیرجند در خراس��ان جنوبی به سمت سیستان و بلوچستان می رود 

هم اگر امن باشد، ارزش دیدن دارد و چهره ای خاص از زندگی کویری را نمایان می کند 
که در نقاط دیگر ایران پیدا نمی شود. 

عالوه بر این جاده، زندگی بومی های سیس��تان و بلوچس��تان به ویژه در شهرهایی 
مانند س��راوان، خاش و ایرانش��هر برای آنها که به مردم شناسی عالقه دارند، جالب 

خواهد بود. بندر چابهار را به عنوان منطقه ای آزاد و شهر سوخته را هم به عنوان 
نمادی از تمدنی 4000 ساله همه می شناسند اما آیا منطقه حفاظت شده و 

سرس��بز باهو کالت را هم دیده اید؟ یا تا کنون به حواشی رودخانه سرباز 
که تنها زیستگاه تمساح های پوزه کوتاه ایران است، رفته اید؟ 
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کردستان 
 گردش��گری روستایی در روس��تاهایی چون پالنگان، اورامان تخت، آویهنگ، 
ژیورا قصالن، نوره، نگل و...، طبیعت گردی در دشت های دهگالن، قروه، بیجار و.....

دیوید رول باستان ش��ناس انگلیس��ی چندی قبل، کردس��تان را بهشت عدن   همان 
جایی که حضرت آدم و حوا پس از ترک بهشت،  در آن هبوط کردند  دانست. مبنای ادعایش 
هم اشارات جغرافیایی بخش »جنیس« کتاب انجیل بود، اما کردستان ایران اگر بهشت عدن 

هم نباشد، به مقصد سفر شدن می ارزد. 
جلوه های خاص زندگی بومی هنوز در همه شهرهای کردستان وجود دارد و دیدنی 
است اما اگر می خواهید روح واقعی کردستان را درک کنید باید دوسه روزی را به 
ط��ور کامل در حس و حال زندگی یک کرد اصیل و بومی در روس��تاهای این 

استان بگذرانید.

خوزستان
منطقه پارس��ومانش، زیگورات چغازنبیل، س��ازه های آبی شوشتر، آثاری 

چون کاخ های آپادانا و ماندانا و شهرهای شاهی و صنعتگران، شهرآجری قدیمی 
دزفول و بازار کهنه ریال.

منطقه پارس��وماش خوزس��تان در محدوده تقریبی شهرس��تان های مسجد سلیمان، 
اندیکا، اللی، هفتگل و ایذه نخس��تین مناطق اس��تقرار پارسیان آریایی در ایران بوده اند. 

بیش��تر مردم از جاذبه های خوزس��تان خبر دارند و زیگورات چغازنبیل یادگار تمدن 
ب��زرگ عیالمی ها در محدوده شهرس��تان هفت تپه، ش��وش پایتخت زمس��تانی 

هخامنش��یان با آثاری چون کاخ های آپادانا و ماندانا و ش��هرهای ش��اهی و 
صنعتگران را دیده اند، اما ش��اید در سفرهایش��ان به این استان کمتر از 

ش��هر آجری قدیمی دزف��ول و بازار کهنه ری��ال در آن بازدید کرده 
باشند.

فارس
دریاچه های فالور، بختگان و پریشان، کوچ ایل قشقایی، گردشگری روستایی 

در روستاهایی چون آتشکده، بندامیر، پاقلعه، مارگون و سرمشهد.
در نگاهی کلی تر می خواهم این مطلب را هم اضافه کنم که همان طور که اس��تان 
فارس فقط ش��یراز نیس��ت و گردشگری در این استان نباید به بازدید از تخت جمشید و 
شاهچراغ و حافظیه ختم شود، مطمئنا شمار زیادی از هموطنان ما حداقل یک بار به استان 

فارس سفر کرده اند اما کمتر عالقه مند هستند، روستاهای این استان را ببینند. 
به زیبایی روس��تاهای استان فارس، لذت تماشای کوچ ایل قشقایی را در دامنه های 
س��بز این استان بیفزایید. رونق گردش��گری در فارس فقط به اتکای یادگارهای به 
جامانده از پارس��یان 2500 سال پیش و یا معجزه هنر حافظ و سعدی نیست، 
چشم اندازهای طبیعی این استان مانند دریاچه های فالور، بختگان و پریشان 

هم قابلیت جذب گردشگر را دارند.
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کرمان
 شهر خیالی و چاله مرکزی لوت درشهرستان بم، منطقه ماهان و منطقه کویری شهداد.

اگر در س��فر نوروزی برنامه ریزی روزانه دارید، حتما بیش از 2 روز را به بازدید از اس��تان 
کرمان اختصاص دهید. بازدید از آثار تاریخی مرکز این استان دست کم به دو روز کامل وقت در 

برنامه سفرتان نیاز دارد، به این برنامه 2 روز بازدید از ماهان را هم بیفزایید و بعد می رسیم به بم که 
باید شهر خیالی و چاله مرکزی لوت را در آن ببینیم. 

و اما ش��هداد! در ش��هداد هم حداقل یک ش��ب باید بمانید تا مهتابش را ببینید، مهتابی که هیچ عکسی 
نمی تواند واقعیتش را به بیننده منتقل کند یا حداقل به مخاطبش بفهماند که چه سحری در آن نهفته 

است که با مهتاب سرزمین های دیگر متفاوتش می کند و گردشگران خارجی را وا می دارد شهرهای 
چراغانی خودش��ان را به دس��ت فراموشی بس��پارند و هزاران کیلومتر از آنها دور شوند تا تجربه 

تماشای مهتاب زیبای شهداد را به خاطره های خوش دفتر زندگی شان بیفزایند.
ب��از هم تاکی��د می کنیم که هر چه بگویی��م از دیدنی های نادی��ده ایران، حق مطلب 

ادا نمی ش��ود. انگار که بخواهی زیبایی تکه ای کاش��ی آبی را کف جوی آب با عظمت 
اصفهان بسنجی.

هرمزگان
سفرهای دریایی به جزایر گنگ، میناب، هندورابی، هرمز و هنگام.

مردم از استان هرمزگان هم معموال فقط کیش و قشم را می شناسند، اما این 
اس��تان فقط آن 2 جزیره و بندر عباس نیس��ت. گشت و گذاری در جزایر گنگ، 
میناب، هندورابی، فارور، هرمز و هنگام داش��ته باشید، درست مثل دریانوردانی 
که س��ال ها پیش بین بندر زنگبار در آفریقا و بن��ادر هند و ایران در رفت و آمد 

بودند.

یزد
 ش��هرهای اردکان، عقدا، میبد و تفت، طبیعت گردی در دامنه های شیرکوه 

و ابرکوه.
کویر ب��ه قول یکی از بزرگان، تکامل جنگل اس��ت و هیچ کدام از زیبایی هایی که 

درباره شان حرف زدیم، حریف افسون یکی از شب های پر ستاره اش نمی شوند. 
یزد، نمادی از تمدن کویری اس��ت و به دلیل ویژگی خاص معماری اش در بهینه س��ازی 
مصرف س��وخت و سازگاری با طبیعت، برای گردش��گران خارجی حائز اهمیت است. بسیاری 
از گردش��گران اروپایی به هوای دیدن معماری فوق العاده این اس��تان و البته استان کرمان به 
کش��ورمان سفر می کنند غافل از این که بیشتر مردم کشورمان هنوز به این استان ها سفر 

نکرده اند. 
عالوه بر توجه به معماری ش��گفت انگیز مرکز یزد، پیشنهاد ما برای سفر به این 
اس��تان دیدار از اردکان، عقدا، میبد، تفت، دامنه های زیبای ش��یرکوه، ابرکوه و 
سروزیبای 4000 ساله آن است، سروی که شاید کهنسال ترین موجود زنده 

در کشورمان باشد.
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برای دکوراسیون 

منزل شما

صندلی 
در اط��راف همس��ایگی خ��ود 
رانندگی کنید و از بین وس��ایلی 
که همسایگان دیگر الزم ندارند و 
بیرون گذاشته اند حتما یک یا دو 
صندلی پیدا می کنید. صندلی را 
ب��ا کاغذ س��نباده ص��اف کنید و 
آن را رن��گ کنی��د رویه صندلی 
را با پارچه بپوش��انید و آن را در 
چارچوب صندلی ج��ا بیندازید . 
برای این که اس��تعداد بیش��تری 
به خرج بدهید  پش��ت صندلی را 
با حک کردن حروفی زیبا تزیین 

کنید.

 ساخت یک اثر هنری
می توانید با استفاده از گچبری 
های پیش س��اخته یک اثر هنری 

زیبا به این شیوه خلق کنید.

 استفاده از کاغذ دیواری
یک گوشه زشت را با کاغذ  
بپوش��انید طرح های  دیواری 
بزرگ و زیاد باعث میش��ود تا 
منظ��ره کمتر زش��ت و به هم 
ریخته به نظر بیاید. اس��تفاده 
از ی��ک نوع کاغ��ذ دیواری در 
دیوارها و سقف شیبدار، فضای 

اتاق را یک دست می کند.

تکه ها و قطعات
اگر یک میز کشو دار آن قدر زشت 
و بنجل اس��ت که دیگر نمی توان از 
آن اس��تفاده کرد یکی از کش��و های 
آن را ب��ه عنوان یک تابلو با خاصیت 
آهن ربایی استفاده کنید . قطعات و 
لوازم آن را بکنید و بعد کشو را رنگ 
کنی��د. یک تکه فلز ب��ه اندازه داخل 
کشو ببرید و روی آن را با کاغذ کادو 
روکش کنید و یک تابلو اعالنات زیبا 

خلق کنید.

 هنر پارچه
تعدادی از پارچه های مورد 
عالقه ت��ان را جمع آوری کنید 
و آن را در ی��ک مجموعه قاب 
هایی که ش��کل متفاوتی دارند 

به نمایش درآورید.

بهار فصل تغیی��ر و تحول طبیعت 
اس��ت. بس��یاری از ایرانیان همگام با 
طبیعت س��عی در انجام تغییراتی در 
زندگی خ��ود دارند. در  این بخش ما 
ای��ده هایی را به ش��ما ارائه می کنیم 
که بس��یار س��اده و قابل اجرا هستند 
و م��ی توانید با اس��تفاده از آن ها در 
دکوراس��یون منزل خود تغییراتی به 
وجود آوری��د که محیط خانه را بیش 
از گذش��ته دلپذیر سازید. با ما همراه 

باشید.
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 باغچه جدید
با استفاده از قطعات تزئینی 
اضاف��ی ی��ک جعب��ه تزئین��ی 
گیاه��ی خیره کننده درس��ت 
کنید.  ب��ا یک جعب��ه تزئینی 
بزرگ و مس��طح شروع کنید و 
درون آن کمی ش��ن بریزید آن 
را رنگ کنی��د و بعد پایه ها را 

جایگذاری کنید. 

وصله دوزی خالقانه
ب��ا اس��تفاده از تخته های 
قدیم��ی صفحه هایی زیبا که 
کت��اب ه��ا را نگه م��ی دارند 
بس��ازید. نمی توانی��د آنها را 
در مغازه ه��ا پیدا کنید؟ می 
توانی��د از خیلی وس��ائل دور 
افت��اده چی��زی ش��بیه ای��ن 
را برای خودتان بسازید .کمی 

به اطرافتان دقت کنید.

تزئین دوباره با پارچه
شیش��ه ی دره��ای کابینت 
خیل��ی برفکی و ج��رم گرفته 
ش��ده اس��ت؟ محت��وای درون 
کابینت را با پوش��اندن شیشه 
ها به وس��یله پارچ��ه طرح دار 
پنهان کنید. پش��ت هر کدام از 
درها پارچه را روی شیش��ه ها 
بکش��ید و با استفاده از گیره ها 
آن را ب��ه لبه قاب چوبی محکم 

کنید. برای مرتب به نظر رس��یدن نمای داخل گیره ها را با روبان 
بپوشانید

تاقچه
مینیاتوری  ه��ای  تاقچ��ه 
کوچک��ی درس��ت کنید. می 
توانید از تکه های چوب پایه 
تخت و یا مبل های بزرگ این 
قطع��ه ها را جدا کنید و روی 
آن ی��ک قطعه چوب س��اده 
ب��رش دهید و ای��ن تاقچه ها 

را بسازید.

 هدف جدید
اندیش��یدن  دوب��اره  ب��ه 
و  کهن��ه  چیزه��ای  ب��ه 
ببخش��ید. نو  زندگی   قدیم��ی  

این  ماک��ت ک��ره زمین زمانی 
در انب��اری بود اما ح��اال گلدان 
مرکزی و پر از گل های عطری 

است.

آویز
ای��ن اجس��ام گ��رد در دو 
انتهای چوب پرده بس��ته شده 
بودند ام��ا االن آنها را به دیوار 
پیچ کرده ایم و به عنوان چوب 
لباسی استفاده می شوند. رنگ 
زینتی و زیبا به چوب لباس��ی 

طرحی زیباتر می دهد. 

خلق کنید
برای خلق کار هنری دست ساز 
با ص��رف کمی مه��ارت نمادهای 
خریداری ش��ده را در قاب هایی با 
رنگ های تی��ره نصب کنید و بعد 
مجموع��ه ای از عکس ها و تصاویر 
را با کاغذ درس��ت و درون قاب ها 
بچسبانید. سوزن های چسبناک و 
تزئین��ی و قطعات رب��ان منظره را 

کامل می کند.

جزئیات مرتب
ای��ن جعبه های س��ایه دار 
کوچک در دسته های 2 تایی 
هس��تند. از چس��ب چوب و یا 
چس��ب ناخن برای چسباندن 
یک ردی��ف نرده به انتهای آن 
ها اس��تفاده کنی��د و بعد هر 

قطعه را رنگ کنید.
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روزی تصمیم گرفتم ک��ه دیگر همه چیز را رها 
کنم. شغلم  را، دوستانم را، زندگی ام را!

به جنگلی رفتم تا برای آخرین بار با خدا  صحبت 
کنم. به خدا گفتم: »آیا می  توانی دلیلی برای ادامه 

زندگی برایم بیاوری؟«
ج��واب  او مرا ش��گفت زده کرد. او گف��ت: »آیا 

درخت سرخس و بامبو را می بینی؟«
پاسخ دادم: »بلی.«

فرمود:  »هنگامی که درخت بامبو و س��رخس را 
آفریدم، به خوبی از آنها مراقبت نمودم. به آنها نور  و 
غذای کافی دادم. دیر زمانی نپایید که سرخس سر 
از خاک برآورد و تمام زمین را فرا  گرفت اما از بامبو 
خبری نبود. م��ن از او قطع امید نکردم. در دومین 

سال سرخس ها بیشتر  رشد کردند و زیبایی خیره 
کننده ای به زمین بخشیدند اما همچنان از بامبوها 
خبری نبود.  من بامبوها را رها نکردم. در سال های 
سوم و چهارم نیز بامبوها رشد نکردند. اما من  باز از 
آنها قطع امید نکردم. در سال پنجم جوانه کوچکی 
از بامبو نمایان شد. در  مقایسه با سرخس کوچک و 
کوتاه بود اما با گذش��ت 6 ماه ارتفاع آن به بیش از 
100 فوت  رس��ید. 5 سال طول کشیده بود تا ریشه 
 های بامبو به اندازه کافی قوی شوند. ریشه هایی  که 
بامبو را قوی می  س��اختند و آن چه را برای زندگی 

به آن نیاز داشت را فراهم می  کرد.«
 خداوند در ادامه فرمود: »آیا می  دانی در تمامی 
این س��ال ها که ت��و درگیر مبارزه با  س��ختی ها و 

مشکالت بودی در حقیقت ریشه هایت را مستحکم 
می  س��اختی. م��ن در تمامی این مدت  ت��و را رها 
نکردم، هم��ان گونه که بامبوها را رها نکردم.  هرگز 
خودت را با دیگران  مقایس��ه نکن. بامبو و سرخس 
دو گیاه متفاوتند اما هر دو به زیبایی جنگل کمک 
می کنند.  زمان تو نیز فرا خواهد رسید تو نیز رشد 

می کنی و قد می کشی!«
 از او پرسیدم: »من  چه قدر قد می  کشم.«

 در پاس��خ از من پرسید: »بامبو چه قدر رشد می 
کند؟«

جواب دادم: »هر  چه قدر که بتواند.«
 گفت: »تو نیز باید رش��د کنی و قد بکش��ی، هر 

اندازه که  بتوانی.«

هر اندازه که بتوانی
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اما چرا
هفت در فرهنگ ایراني عدد مقدس��ي است. هفت امشاسپند، هفت طبقه زمین 
و آس��مان، هفت فرش��ته مقرب خداوند، هفت دور فلک، هفته و ... نشان از اهمیت 
ای��ن ع��دد دارد. برخي از فرهنگ شناس��ان معتقدند که این س��فره پیش از ورود 
اس��الم به ایران هش��ت شین بوده اس��ت. اما با توجه به تقدس عدد هفت در میان 
ایرانیان چنین احتمالي درست به نظر نمي آید. باید پذیرفت که این خوان نوروزي 
درگذش��ته نیز ترکیبي از عدد هفت بوده اس��ت. در ایران باس��تان، جشن هایي به 
مناس��بت هاي گوناگون ملي و مذهبي برگزار مي شد. اما از آن میان، هفت جشن 
جزو جش��ن هاي واجب به شمار مي آمد که ش��ش جشن، جشن هاي گاهانبار یا 
س��الگرد آفرینش هاي ش��ش گانه بود. این جشن ها به ترتیب عبارت اند از: »مید 
یوزرم گاه«،  جش��ن میانه بهار که از 11 تا 15 اردیبهش��ت به مناس��بت س��الگرد 
آفرینش آس��مان برگزار مي ش��د. »میذ یوش��م گاه« جش��ن نیمه تابستان از 11 
تا 15 تیر به مناس��بت س��الگرد آفرینش آب »پیتي ش��هیم گاه«، به معني »دانه 
آور«، س��الگرد آفرینش زمین و فصل گردآوري غله اس��ت که از 26تا 30ش��هریور 
برگزار مي ش��د. »ایا س��رم گاه«، از 26 تا 30 مهر اس��ت و سالگرد آفرینش گیاه و 
»برگش��ت« معني مي دهد، چون چوپان با گله بر مي گردد و آغاز زمس��تان است. 
»مید یاریم گاه« به معني »میان س��ال« که سالگرد آفرینش چارپاي مفید است و 
جش��ن میان زمستان، زماني اس��ت که براي دام انبار زمستاني مي شود. »همسپد 
میدم گاه« به معني »با هم بودن و با هم گرد آمدن« که س��الگرد آفرینش انس��ان 
اس��ت و پنج روز آخر سال برگزار مي شود. هفتمین جشن از اعیاد هفتگانه واجب 

»نوروز« اس��ت. رسم هاي بسیاري هم در حاشیه این جشن رواج داشت که با عدد 
هفت پیوند خورده بود. به عنوان مثال، در میز سیمین مقابل شاه وقت، هفت گونه 
غله و ش��اخه هاي هف��ت نوع درخت را مي نهادند، روي همان میز هفت بش��قاب 
کاش��ي سفید و هفت درهم سفید از سکه هاي ضرب شده در عرض سال؛ هرچند 
که در س��فره هفت س��ین باید هفت جزء که با آواي »سین« آغاز مي شوند چیده 
ش��ود، ولي براي زینت، و چیدمان دلپذیرتر س��فره، تقریباً همه خانواده هاي ایراني 
اجزاء دیگري هم در سفره مي چینند و در آرایش و رنگ آمیزي سفره شان نهایت 
خوش س��لیقگي را اعمال مي کنند. آینه و کتابي مقدس در کنار آن هم از اجزایي 
اس��ت که تقریباً در هر سفره هفت سیني چیده مي ش��ود. برخي بر این باورند که 
س��که که نماد »دارایي« وآب که نماد »پاکي و روشنایي« است بهتر است در کنار 
هم قرار گیرند و س��که را درون ظرفي از آب س��ر سفره مي گذارند. در سفره هفت 
س��ین همه اجزا جنبه ی نمادین دارند. سبزه اولین و شاخص ترین سیني است که 
هر س��فره اي به آن مزین مي شود. اغلب زنان ترجیح مي دهند سبزه را خودشان از 
دانه هاي گندم، عدس یا جو سبز کنند. به این دلیل چند روز مانده به عید دانه هاي 
مرطوب را در س��یني پهن مي کنند. این که س��بز کردن دانه هاي خوردني به زنان 
محول مي ش��ود، توجیه نمادین دارد. به ویژه آن که آغازگر کشاورزي زنان بوده اند. 
زیرا مردان شکار مي رفتند و گله را براي چرا به دشت ها مي بردند، و زنان به باغباني 
و کش��اورزي مي پرداختند. از سوي دیگر در فرهنگ هاي باستاني الهه هاي زایش و 
رویش همواره از بین زنان انتخاب ش��ده است. با این ذهنیت تاریخي دربارة زنان، 



ویژة بهار48

سبز کردن سبزه توجیه اسطوره اي و نمادین پیدا مي کند. 
اما هفت س��ین اصلي عبارتند از»س��بزه« نودمیده اس��ت، »سنبل« خوش بر و 
خوش��بو، »س��یب« میوه بهشتي و نمادي از زایش، »س��منو« غذاي  تهیه شده از 
جوانه گندم که یادآور بخش��ي از آیین هاي باستاني ایران است، »سنجد« که بوي 
برگ و ش��کوفه درخت آن محرک عش��ق و دلباختگي است، »سیر« دارویي براي 
تندرستي، »س��پند« به معني »مقدس« که دورکننده بیماري ها و دافع چشم بد 

است.
امروزه، برخي اقالم سفره هفت »سین« فراموش گشته و یا »سین« هاي آن در 
برخي خانواده جا به جا گشته است. مثال گذاشتن »سرکه« نماد ترشي و »سماق« 

نماد بیکاري و سماق مکیدن روي سفره هفت »سین« مناسبت ندارد.
عالوه بر »س��ین ها« بر این س��فره آینه نیز مي گذاریم که نور و روش��نایي مي 
تاباند، ش��مع م��ي افروزیم که روش��نایي و تابش آتش را به یاد مي آورد و ش��اید 
بازمانده جش��ن س��وري و جشن هاي آتش باش��د؛ تخم مرغ که تمثیلي از نطفه و 

باروري اس��ت. کاسه آب زالل به نشانه همه آب هاي خوب جهان و ماهي زنده در 
آب، به نش��انه تازگي و ش��ادابي؛ عسل و نقل و شیریني و دیگر چیزهایي که بنا به 
رس��م خاص هر ش��هر و روستا و خانواده اي بر این سفر مي افزودند. گذاشتن چند 

شاخه بیدمشک روح افزا نیز بر زیبایي سفره مي افزاید.
وجود قرآن یا دیگر کتاب هاي دین بر سر سفره هفت »سین« براي راندن دیوان 
و ش��یطان از محیط خانه اس��ت. گذاش��تن نمونه اي از غالت )معموال نان و برنج( 
و حبوبات و همچنین در برخي خانواده ها گذاش��تن ش��یر و فرآورده هاي شیري 
به نش��انه تضمین برکت خانه متداول اس��ت. روي هم رفته، هفت سین نوروزي در 
جاهاي متفاوت به ش��کل هاي متفاوت برگزار مي شده است که برخي نمونه هاي 

آن در نوروزنامه آمده است.
بر س��ر این س��فره، آس��مان )در نماد آینه(، آب، خاک )به گونه ی بستر رویش 
گیاه(، گیاه )در قالب س��بزه(، جانور )به گونه ی ماهی(، و انس��ان های گردآمده بر 
کنار آن که نشان دهنده ی 6 گاه آفرینش است، حضور دارند. بدون دو دلی، دیگر 
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اجزای این سفره که امروزه از اصل خود، دور افتاده و بدین گونه پس از گذر هزاره 
ها به ما رس��یده، دارای مفاهیم ویژه ای اند. سیب، به عنوان نخستین میوه ای است 
که مردم این فالت بدان دس��ت یافتند و این مساله به عهد عقیق )تورات( و از آن 
جا به عهد جدید )انجیل( نیز راه یافت. نماد زایندگی و عش��ق اس��ت. هفت س��ین 

سفره ای است که ایرانیان هنگام نوروز می آرایند.
آنچه که در این سفره قرار می گیرد، باید دارای پنج ویژگی زیر باشد:

1-پارسی باشد
2-با بند واژه »س« آغاز شود
3-ریشه ی گیاهی داشته باشد

4-خوردنی باشد
5-اسم مرکب نباشد.نام آن ها از واژه های ترکیبی ) مانند سبزی پلو، سیر ترشی، 

سیب زمینی و مانند آن ها( ساخته نشده باشد.
با نگرش به آنچه که آمد، ش��گفتی بزرگیس��ت که در بیس��ت میلیون واژه های 
پارس��ی، نمی توان هشتمی را برای هفت سین های نوروزی پیدا کرد که دارای این 
پن��ج ویژگی باش��ند. بنابراین هر آن چه که دارای این ویژگی ها نباش��د، اگر چه با 
بندواژه ی »س« هم آغاز ش��ده باشد. نمی توان جزی هفت سین به حسابش آورد. 

در زبان پارسی، تنها هفت چیز هستند که این ویژگی ها را دارا هستند.
سین های باستانی )خوراکی – روییدنی(عبارتند از:

سیر : نماد اهورامزدا نماد تندرستی ، نماد پزشکی)درمان یا طب(
س��یب: نماد فرش��ته سپندار مذ، فرشته زن، باروری و پرس��تاری نماد زیبایی و 

تندرستی است.)اسفند(
س��بزه: نماد فرشته اردیبهش��ت و نماد زندگی دوباره نماد نوزایی )تولد دوباره( 

است.
سنجد : نماد فرشته خرداد و نماد عشق است. میوه درخت کنار است که وقتی 
بارور می شود و عطر آن در فضا می پیچد تحریک کننده قوای احساسی انسان است 
و معتقدند که موجب عشق انسان ها به یکدیگر می شود. به همین دلیل سنجد هم 

سمبل عشق است.
س��رکه: نماد فرش��ته امرداد و نماد صبر و شکیبایی و جاودانگی است. نخستین 
ف��رآورده ی صنعت��ی ایرانیان در قالب تولید انبوه بود. البته می دانیم که س��رکه، از 
فراگشت تولید انگور به شراب و سپس دگرگشت شراب به سرکه، به دست می آید. 

نماد صبر و شکیبایی  و عمرجاودانگی است
سمنو : نماد فرشته شهریور و نماد خواربار نماد فراوانی)برکت( است.

سماق: نماد فرشته بهمن و نماد باران یا رنگ طلوع خورشید است. درباره سماق 
گفته ش��ده نماد )رنِگ( به رنگ خورشید در حال طلوع است و مظهر طلوع و آغاز 

دوباره است.
کلم��ات مرکب مانند س��یب زمینی و سیرترش��ی و کلماتی ک��ه مربوط به غیر 
روییدنی خوراکی مانند س��پند، س��نبل و س��که و … باش��ند در این محدود قرار 
نمی گیرند و جز سین های اصلی شمارش نمی شوند. بر این پایه: سنبل )نه خوراکی 
است نه پارسی( تازی است. سّکه )نه خوراکی است نه پارسی( تازی است.  سماور 
)نه خوراکی است نه پارسی( روسی است. هم چنین سوزن و سیخ و سه پایه و مانند 
این ها هرچند که در س��فره ی هفت س��ین باید به هرحال هفت جزی که با آوای 
»سین« آغاز می شوند )نمادی از »سپنتا«( چیده شود، ولی برای زینت و چیدمان 
دلپذیرتر س��فره ی هفت س��ین، تقریبٌا همه ی خانواده های ایرانی اجزاء دیگری هم 
در س��فره می چینند و در آرایش و رنگ آمیزی سفره ش��ان نهایت خوش سلیقگی را 

اعمال می کنند.
ازدیگر سین ها عبارتند از:

سکه: سکه نیز، بعدها که بازرگانی رونق گرفت و شهرنشینی افزون تر شد و رفته 
رفته، پول در زندگی مردمان، جایگاه ویژه ای یافت، راه بر س��ر این سفره پیدا کرد 

و سکه نشان ثروت و دارندگی است.

• سوسن
• سنبل
• سبزی

• ن��ان س��نگک: نان نمادی از برکت و رونق روزی اس��ت. در دوران ساس��انیان 
 Dron نان های��ی را که به اندازه کف دس��ت بود، می پختند و آن ه��ا را که درون
می نامیدند بر س��ر خوان نوروزی می گذاشتند. گاهی بر آن ها آفرین می خواندند و 
آن ها را برکت می بخش��یدند. امروزه ظرفی از نان یا نان سنگک بزرگی روی سفره 

قرار می دهند 
• س��پند: اس��پند یا سپند را می توان به گونه ی نخس��تین »گندزدا« دانست که 
ایرانیان آن را ش��ناختند و برای گندزدای��ی و برطرف کردن بوهای ناخوش به کار 
گرفتندو برای ضد عفونی هوا به کار می رود. ارزش آن برای زمان هایی که انسان و 
دام در کنار هم زندگی می کردند، بس��یار زیاد و حتا در مواردی حیاتی بود. اسپند 

به معنای مقدس و نماد دورکنندهی چشم بد است.
• سیاهدانه

از دیگر اقالم دیگر سفره هفت سین عبارتنداز:
کتاب: به نش��انه تم��دن و خردورزی: »دی��وان حافظ« و »ش��اهنامه« و )برای 
مس��لمانان معموال قرآن( چون جش��ن نوروز یک جش��ن ملی بود ه��ر خانواده ای 

می توانست کتاب مذهبی ویژه خود را روی خوان نوروزی بگذارد. 
آینه : آینه نمادی از به خویشتن نگریستن و به درون نظاره کردن وبه نشانه ی 
یکرنگی اس��ت . دقیقا آن چیزی که در لحظه س��ال نو توصیه شده و در آن لحظه 
بی همتا که گذش��ته و آین��ده به هم پیوند می خورد باید نظری کرد به خویش��تن 

خویش.
ماهی: نماد زایش، تازگی ، شادابی و تکاپو و به نشانه ی جنبش است.

یک جفت نوروزی )ش��معدان اصیل ایرانی(:  در دو سوی آتشدان شمعدان های 
گران بها یا چراغ هایی می نهادند و آن ها را می افروختند و این نشانی از دنیای فروغ 
بی پایان بود که جایگاه فروهران اس��ت. نور و روشنایی در مراسم مذهبی از جایگاه 
وی��ژه ای برخوردار بود. زیرا دنیای روش��نایی قلمرو اورمزد و هر جا که نور و آتش 

باشد، اهریمن را به آن جا راهی نیست. شمع مظهر فروغ و روشنایی است.
تخم مرغ : نماد آفرینش، نطفه و باروری است

شکر و ش��یرینی: برای شیرین کامی همیش��گی افراد خانواده است)مانند باقلوا، 
شیرینی آردنخودچی، …(

گندم: که به گونه ی سنتی، به عنوان نماد آفرینش گیاهی به کار می رود، بدون 
تردید، نخس��تین دانه ای بود که ایرانیان توانس��تند آن را به گونه ی سازمان یافته، 

بکارند و درو کنند.
آب: سمبل روشنی دل است که مظهر ایزد بانوی نیرومند آب ها آناهیتای بزرگ 
می باشد که مقامی بسیار واال در ایزدان ایران باستان دارد. آناهیتا ایزدبانوی عشق، 

باروری، آب، برکت بخشی و پیروزگری است.
آتش��دان: ک��ه از آتش خاندان مایه می گرفت در هم��ه آیین های مذهبی به کار 
می رف��ت و باید در میان خوان نهاده می ش��د و دانه های مقدس اس��پند به همراه 

چوب های خوشبو در کنار آن جای داشت.
کوزه آب:کوزه آب که توس��ط دختران نو رس��یده از زیر آسیاب ها پر می شود با 
زینتی از گردنبند بر سر خوان نوروزی قرار می دادند. امروزه به جای کوزه از تنگ 
های کوچکی اس��تفاده می ش��ود که س��بزی روی آن ها س��بز کرده اند و تنگ را با 

روبان هایی می آرایند.
نارنج : نارنج شناور در میان آب نماد آب نشانه ی فضاست و نارنج نشانه ی کره ی 

زمین است
منابع:

دانشنامه ایرانیکا
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حادثه چگونه رخ داد!
چهل و دو سال پیش وقتی من دوازده سالم بود در آتش سوختم. 
مادرم در حالی که هفده س��ال بیش��تر نداشت سر زا رفت و من و 
برادرم بی مادر شدیم. پدرم بعد از مادرم با زنی ازدواج کرد که قبال 
با مرد دیگری ازدواج کرده بود و چون بچه دار نمی شد، جدا شده 
ب��ود. این خان��م گفت هم دختر دارم هم پس��ر و با هم زندگی می 
کنیم. اما از آنجایی که خواست خدا چیز دیگری بود، این خانم در 
خانه پدرم س��الی یک و در نهایت ده فرزند به دنیا آوردکه یکی از 
برادرانم ش��هید شد. وقتی نامادری ام این همه بچه آورد، من توی 
این جمعیت گم شدم. آن موقع ها امکانات مثل االن نبود و ما بچه 
ه��ا هم باید کار می کردیم. خانواده ما یک خانواده پر جمعیت بود 
و پدرب��زرگ و مادربزرگ ما هم با ما زندگی می کردند. دو اتاق تو 
در ت��و ب��ود و این همه آدم. کار من این بود که هر روز باید نان می 

خریدم، چای را دم می کردم، و بعد به مدرس��ه می رفتم. خالصه 
آن که، آن روز که این اتفاق برایم افتاد نانوایی شلوغ بود و من دیرم 
ش��ده بود. وقتی آمدم خانه عجله ک��ردم و قبل از پر کردن کتری 
گاز را باز گذاش��تم و وقتی برگش��تم به آشپزخانه که یک زیرزمین 
کاهگل بود، دیدم بوی گاز می آید. عقلم رسید که کبریت نزنم اما 
آمدم برق را روش��ن کنم تا بتوانم پنجره را باز کنم، که آش��پزخانه 
منفجر ش��د و یک موقع ب��ه خودم آمدم و دیدم دارم می س��وزم. 
کتری آن روز دسته نداشت و من آن را بغل کرده و از پله ها پایین 
برده بودم. بنابراین جلوی لباسم خیس بود وگرنه در آنجا ریه ها و 
قلبم هم می سوخت. وقتی همه جا آتش گرفت آن قدر هول شده 
بودم که به جای آن که پله ها را برگردم و باال بیایم، دویدم داخل 

آشپزخانه. بنابراین تا بیایند مرا پیدا کنند خیلی سوختم.
از تاریکی مطلق تا نور امید

سه س��ال در بیمارستان بودم. در دو سال اول نتوانستم از تخت 
پایین بیایم. از ش��دت درد پاهایم را توی شکمم جمع کرده بودم و 
پایم همان جا سفت چس��بیده بود. نمی توانستند پانسمانم کنند. 
یک کرسی گذاشته بودند و یک مالفه سفید انداخته بودند روی آن 
و من زیر آن بودم. بالش زیر سرم را هم نمی توانستند کنار بکشند 
چون وقتی آن را بر می داش��تند، س��رم به عقب می رفت و من از 
درد هوار می کشیدم. چانه ام به گردن و سینه ام چسبیده بود، لبم 
برگشته بود، چشمانم حالت بدی پیدا کرده بودند، لثه هایم سوخته 
بود و دندان هایم هم ریخته بود. بعد از دو سال در اولین عملی که 
روی من انجام ش��د و پاهایم را باز کردند، خواستم خود را در آینه 

اراده های پوالدین
داستان زندگی طاهره که در 12 سالگی در آتش سوخت

طاهره: حاال ماهی بیست میلیون تومان درآمد دارم
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ببین��م. تا آن موقع خودم را ندیده بودم و وقتی جلوی آینه رفتم باور نکردم 
که آن موجود خودم هستم. موجودی دیدم که معلوم نبود چه بود و خیلی از 
آن ترسیدم. خیلی ناامید و ناراحت شدم و تصمیم گرفتم دیگر زنده نباشم. 
ناهار و شام نخوردم و فکر می کردم اگر سه چهار وعده غذا نخورم می میرم 
و به جای آن غصه خوردم. تصمیمم قطعی بود برای مردن. نزدیک صبح  از 
پنجره بیرون را نگاه می کردم. س��یاهی کم ک��م می رفت و نور جای آن را 
می گرفت. یک درخت خیلی قش��نگ هم جلوی پنجره اتاقم در بیمارستان 
سوانح سوختگی بود و باد به آرامی افتاده بود الی برگ هایش و آن را تکان 
می داد. با خودم فکر کردم همین یک ربع پیش همه جا تاریک بود اما االن 
روش��ن ش��ده و برگ ها به این زیبایی تکان می خورند، چرا من باید خودم 
را بکش��م. فرض می کنم همین طوری به دنیا آمده ام. خدا هس��ت، ش��بانه 
روز هس��ت چرا باید ناامید باش��م؟ نور امیدی در دلم تابید و تصمیم گرفتم 
زنده باشم، زندگی کنم و به درد بخورم. هنوز وقت صبحانه نشده بود و همه 

خواب بودند. زنگ زدم گفتم: من صبحانه می خواهم!
تولدی دیگر

24 بار به خاطر س��وختگیم عمل کردم. من س��ه س��ال در بیمارس��تان 
بودم. بعد به کمک خدا حالم کم کم بهتر ش��د. یعني وقتي از بیمارس��تان 
بیرون آمدم 15 س��الم بود. همان جا در بیمارس��تان با آقایي مثل خودم که 
75٪سوختگي داشت آشنا شده بودم. دو روز بعدش هم ازدواج کردم. بعد از 
این که از بیمارستان بیرون آمدم سعي کردم بین مردم و با مردم باشم. فکر 
کردم گوش��ه گیر نباشم. فکر کردم که خودم را باید در اجتماع به نحوي به 
مردم نشان بدهم. همه از من مي ترسیدند. ولي من از کسي نمي ترسیدم و 
به طرف آنها مي رفتم. من از زیر صفر ش��روع کردم. چون هم خودم مریض 
بودم و هم ش��وهرم مریض بود و هیچ کداممان س��ِر کار نمي رفتیم. شوهرم 
پدر نداشت و مشکالِت خودش را داشت. ما از هیچ شروع کردیم. همه چیِز 

زندگ��ي با من بود. کار با من بود، مس��ئولیت بچه ها با من بود، مش��کالِت 
شوهرم با من بود، من واقعاً با کمِک خدا بلند شدم. با این که تا کالس پنجم 
فقط درس خوانده بودم، ولي سعي کردم با فراگیري هنرهایي مثل گلدوزي، 
خیاطي، قالب بافي، تزریقات و نقاشي مفید باشم .  این ها را از اطرافیان یاد 
گرفته بودم. زماني که در بیمارس��تان بودم تزریقات، پانسمان و بخیه را یاد 
گرفتم. در منزل مادر ش��وهرم در اصفهان و روستاي هسته، خانه اي داشتیم 

که 6 اتاق داشت و من 3 اتاق آن را به آموزشگاه اختصاص دادم. 
یک آموزش��گاه خیاطی، آرایش��گاه و تزریقات دایر ک��ردم و بافندگی هم 
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انج��ام م��ي دادم. هر کاري که می توانس��تم با آن نش��ان بدهم که من هم 
هس��تم را انجام می دادم و خیلی هم اس��تعداد داش��تم. آرایشگاه را به این 
خاطر دایر کردم چون اولین آرایش��گاهی که رفت��م من را نپذیرفت. خیلی 
ناراحت شدم. گفتم "چرا من را نمی پذیری؟" گفت "برو فردا بیا". فردا که 
رفتم به کارگرش گفت"وای ب��ازم این خانومه اومد!". فرداِی همان روز من 
آرایش��گاه زدم. با این که خودم اصاًل بلد نبودم. آرایشگاه زدم، بعد آرایشگر 
استخدام کردم! به آرایشگر گفتم "هرچی از مشتری گرفتم ماِل تو!" مبلغي 
هم که مشتري براي کارش پرداخت میکرد 1/4 مبلِغ ُعرف بود. این شد که 
اآلن آرایشگاِه من در محِل کارم برپا است. عمر این آرایشگاه 32 سال است 

و اآلن 12 کارمند دارد؛ این آرایشگاه را دخترم اداره می کند.
من در آن روستا تزریقات می کردم، پانسمان و بخیه می کردم همه فکر 
می کردند که من خانم دکتر هس��تم. بع��د با این که تا کالس پنجم درس 
خواندم درس هم می دادم. به یک بنده خدایي که مي خواس��ت درس یاد 
بگیرد می گفتم "حل کن ببینم چطوری حل می کنی؟" و این گونه درس 
هم یاد مي گرفتم و بعد آموزش مي دادم. من همه چیز یاد می دادم قالب 
بافی، بافندگی و.... هر هنری که بود من انجام می دادم، حتي گلدوزی هم 

می کردم.
من برای آن روستا شخص به درد بخوری بودم. آنجا تمرین کردم، اشتباه 
ک��ردم و ی��اد گرفتم. آنجا محل آغاز کار و موفقیتم بود. حاال که این جا کار 
م��ی کنم و به جز درآمد کارمندهایم ماهی بیس��ت میلی��ون تومان درآمد 
دارم، آن روس��تا را فراموش نکرده ام و به زودی یک مدرس��ه در آن روستا 

خواهم ساخت.

از اتاق دوازده متری تا کارگاه ششصد متری
وقتی در کارم رش��د کردم به همسرم گفتم به تهران برویم. این جا دیگر 
جا برای رش��د من نیس��ت. آمدیم تهران و در خیابان ادیب دروازه غار یک 
ات��اق اجاره کردیم. این اتاق دوازده متری هم ات��اق زندگی ما بود هم اتاق 
خ��واب ما، هم در آن خیاطی می کردم و هم آرایش��گاه داش��تم. طراحی و 
نقاش��ی را کنار گذاشتم چون درآمدی نداشت. در این اتاق دوازده متری با 
دو بچه قد و نیم قد با دست خالی کارم را شروع کردم و یک سال نگذشت 
که خانه خریدم، شش ماه نکشید که برای همسرم ماشین خریدم. یک سال 
بعد از آن خانه ام را عوض کردم و در جای بهتری خانه خریدم. دو سال بعد 
آنج��ا را فروختم و آمدم در امیریه خیابان ولیعصر خانه خریدم. کارم خوب 
بود و عالوه بر آن فکرم را به کار می انداختم تا اقتصادی تر باش��د. روبروی 
خانه ما یک مس��جد بود. من زیرزمی��ن آن را اجاره کردم و کارم را به آنجا 
بردم. آن زیرزمین شش��صد متر بود که ب��رای کار من خیلی خوب بود. نود 
نفر خیاط را اس��تخدام کردم. این نود نف��ر هرکدام روزی 4 عدد لباس می 

دوختند و جمع کارش��ان حدود چهارصد دست لباس می شد. از این 400 
عدد لباس، 200 عدد خرج اجاره و دستمزد خیاط ها می شد و بقیه آن به 

من می رسید. بنابراین درآمد من به خوبی باال رفت.
آموزشگاه رایگان خیاطی

من س��الی سه ماه آموزشگاهی دایر می کنم برای رضای خدا. چون خدا 
این هنر را به من داده من هم باید به بندگان خدا کمک کنم. وقتی به بنده 
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های خدا می دهم انگار به خدا می دهم، یعنی خدا راضی می شود. 
من خانم هایی که کم بلد هس��تند را م��ی آورم، آموزش می دهم. 
اگر نیازمند باشند براي آنها چرخ می خرم، وسایل دست آماده می 
کنم. بعد برایش��ان مشتری می فرستم و یا خودم استخدامشان می 
کنم. با خودم می گویم "بگذار کار بکند. وقتی که من با این شرایِط 
فیزیک��ی م��ی توانم کار کنم چرا به این خان��م ها کمک نکنم؟" ما 
حداقل روزی 300 دس��ت لباس می دوزیم. ما قیمت بسیار پاییني 
می گیریم. با این قیمت کم، ما همیش��ه کار داریم. خیاط ها اینجا 
بیکار نمی مانند. هر خیاط در اینجا روزی 15 تا 20 دس��ت لباس 

می دوزد.
شکست، یک تجربه است

وقتی من در کاری شکس��ت می خورم. یک تجربه اس��ت. خوب 
تجربه خیلی مهم است، آدم چگونه تجربه را بدست می آورد؟ برای 
بدس��ت آوردن هر تجربه زمان نیاز اس��ت. وقتی زمان می گذرد در 
این زمان امکان رخداد شکس��ت هم وجود دارد. وقتی من در کاری 
شکس��ت می خورم این برای من تجربه می ش��ود و من می توانم 
از راه دیگری وارد ش��وم و وقتی که از راه دیگری وارد می شوم. به 
این امید وارد می ش��وم که شکست نخورم. اگر هم دوباره شکست 
بخورم. چه اش��کالی دارد؟ دوباره شروع می کنم. من این همه وقت 
دارم. حتی یک س��ال عمر آدم یک دنیا وقت است. اصاًل نمی توانم 
بگویم 30 سال کار کردم و خسته شدم. نه! فکر می کنم تازه شروع 
ک��رده ام و خیلی کارها می توانم انجام دهم. اگر یک س��اعت وقت 
داش��ته باشم، با خودم می گویم این یک ساعت را چه کار کنم که 
به مردم کمک کنم. من با اینکه دیابت دارم ولی این باور را دارم که 
هیچ وقت مریض نمی ش��وم. هیچ وقت نمی توانم بگویم چون من 
مریض هس��تم پس کم در سالن حضور داشته باشم. سعی می کنم 
کارهای بیشتر و جدید تر را انتخاب کنم. و هر وقت که با موضوعی 

مواجه می شوم از اول شروع کنم. 
م��ن از گذش��ته درس می گیرم. تا خدایی ناک��رده از خودم دور 
نش��وم. چون گذش��ته من به من یادآوري مي کن��د که خدا چقدر 
به من کم��ک کرد. من که اآلن 15 میلیون توم��ان درآمد دارم به 
گذشته نگاه می کنم می بینم، منی که پرده ها را می کشیدم! یک 

قابلم��ه روی چراغ می گذاش��تم آب در آن می ریختم، یک قابلمه 
دیگر هم می گذاشتم و در آن پیازداغ درست می کردم که هرکسی 
وارد حیاط مي شود فکر کند که من خورشت و پلو دارم. وقتی من 
می بینم که این سختی ها را گذراندم حاال پولی که در می آورم را 

با خوشحالی خرج می کنم.
نداش��تن مادر و شرایط سخت زندگی باعث شد من خود ساخته 
ش��وم. گلی که در گلخانه و در ش��رایط خوب می روید خیلی زود 
پژمرده می ش��ود، ام��ا گل هایی که در صحرا می رویند س��فت و 
محکم می ش��وند. من هم چون خیلی س��ختی کشیدم، محکم تر 
ش��دم. باد و ب��اران مرا تکان نداد و از بین نب��رد. االن فکر می کنم 

قسمتم بود که این قدر سفت و محکم شوم. 
حرف آخر

هیچ وقت برای هیچ کاری دیر نیست. هر وقت در هر سنی و در 
هر ش��رایطی بخواهید شروع کنید همان جا اوِل کار است. ناامیدی 
هم دلی��ل ندارد. تا حاال 35 روزنامه و مجل��ه با من مصاحبه کرده 
اند. برای من اصاًل درصد سوختگیم مهم نیست. مهم خودم هستم. 
شاید من در مهمانی ها لباسی بپوشم که خانم ها من را نگاه کنند، 
مهم خود منم، مهم دل من اس��ت. من ناخن مصنوعی می گذارم و 
در دس��تم انگشتر هم می اندازم. الک هم می زنم. مهم من هستم 
که دوس��ت دارم. در جمع هایی که من را باور دارند لباس زیبا تن 

همسرم می کنم تا او هم روحیه بگیرد و از گوشه گیری دربیاید.
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اش��تهاردیان  محسن 
در خانواده ای فقیر متولد ش��د. 

خانواده او روحیاتی مذهبی داشتند. 
پدر کس��وت روحانیت داشت و سایرین 

نی��ز دیدگاه ه��ای مذهبی پی��ش  روی خود 
داشتند. وضعیت مالی خانواده آنقدرها قوی نبود 

تا تمامی فرزندان راهی مدرس��ه ش��وند وکسب علم 
کنند از همین روی محس��ن تنها چهار سال درس خواند. 

محس��ن یازده ساله ش��ده بود که راهی بازار کار شد. انتخاب اول 
برای کودک یازده س��اله بس��یار هم دش��وار بود. او به کارگاه آهنگری 

رفته بود. محس��ن قرار بود تا هزینه ه��ای زندگی خود و خانواده را از راه آهنگری 
کس��ب کند. صاحب کارگاه به محس��ن اعالم کرده بود که ب��رای »کودکی چنین نحیف مزدی 
نمی دهد« اما محس��ن تقاضا کرده بود تا مدتی را آزمایش��ی کار کند و اگر نظر صاحب کار جلب ش��ده به 

صورت دائم به کار بپردازد.
م��دت کوتاهی که گذش��ت، کارفرمای کارگاه کوچک آهنگری ب��رای او مزد یک تومانی در ماه 
درنظر می گیرد و چنین محس��ن به اس��تخدام آهنگری در می آید. 4 س��ال می گذرد، محس��ن 
مزدها و انعام ها را جملگی پس از انداز کرده بود تا چنین پس  از اندازی را برای دوران سخت 
زندگی خود باقی گذشته باش��د. محس��ن کودکی را به جوانی پیون��د داده بود. او درکارگاه 
آهنگری رشد کرده بود و زندگی را به سختی آموخته بود. محسن اهل رفتارهای به سبک 

هم نس��ل های خود نبود. کودکی را در فقر و جوان��ی با کوره های داغ ذوب آهن تجربه 
کرده بود. محسن ولی اندیشه های بسیاری در ذهن داشت. او قصد کرده بود تا مردی 

بزرگ باش��د و بزرگی کند. محسن هزینه های زندگی خواهر، برادر و مادر خود را 
پرداخت می کرد و از همین روی چندان تمایلی نداش��ت تا رفتارهای کودکانه 

از خود بروز دهد. زندگی در جوار فقر و درمجاورت کوره های ذوب آهن به 
محس��ن آموخته بود که درجوانی بزرگ شود. خاندان اشتهاردیان 

چندان بزرگ نبودند ولی محسن قصد داشت تا آنان 
را بزرگ کند.

روایتی از زندگی محسن آزمایش، بنیان گذار کارخانه آزمایش
آرزوهای بزرگ

"آزمایش"  
سربلند از هر آزمایش

شعله های آتش در زندگی محسن
هنوز دهه سی به پایان نرسیده بود که دو اقدام 
مهم ص��ورت داد. اوکارگاهی برای خود راه اندازی 
کرده ب��ود و تالش می کرد تا لوازم خانگی بس��یار 
ابتدایی را تولیدکند. محس��ن رفت��اری دیگر نیز 
صورت داده بود. اشتهاردیان برای محسن فامیلی 
جذاب نبود. از همین روی تصمیم گرفت تا فامیل 
خود را به »آزمایش« تغییر دهد. روایت می کنند 
که س��ال 1329 روانه ثبت احوال می ش��ود و نام 
آزمای��ش را برخود می گذارد. او اکنون »محس��ن  
آزمای��ش« ب��ود. آزمایش صندل��ی تولید می کرد 
و می فروخ��ت. پ��س از مدتی زندگ��ی هم برای 
اورونق��ی گرفته بود. جامعه ای��ران مظاهر زندگی 
غربی را در دهه سی می آموخت و سعی داشت تا 
از مدرنیته اروپایی، حداقل مظاهرش را به زندگی 
شرقی بکشد از همین روی صندلی سازی محسن 

رونقی برای خود گرفته بود.

او ب��ه مرور زمان کارگاه خود را کمی وس��عت 
داد. کارگاه آزمایش بزرگ شده بود. مجموعه های 
»آب کاری« صندلی هم به مجموعه سابق افزوده 
شده بود ولی چه بد شانس بود اشتهاردیان سابق 
و آزمایش اکنون که ناگهان تمام آنچه ساخته بود 
در آتش س��وخت و برباد رفت. سال 1336 تمام 
ساخته های محسن در آتشی سوخت. آزمایش از 
س��وختن تمامی دارایی های خود سرگشته شده  
ب��ود. او م��دام روایت می کرد ک��ه چنین جریانی 
عمدی بوده اس��ت ولی خود هم نمی دانس��ت که 

آتش زنندگان بر زندگی اوچه کسانی بوده اند.
محس��ن ولی هنوز توانی وعالقه ای برای ادامه 
زندگی داشت. او قصد کرده بود تا در زندگی رسم 
بزرگی بیاموزد و شیوه مردان اسطوره ای را پیش 
گی��رد از همین روی زمینی در ج��اده تهران نو، 
خریداری می کند تا این بار بیرون ش��هر پایه های 
کس��ب وکار خود را گذارد. کارگاه در سال 1336 

س��وخته بود و در س��ال 1337 کارخانه جایگزین 
کارگاه کوچک شده بود اما از سال 1337 تا سال 
1344 زمانی بس��یار نیاز بود تا کارگاه محس��ن 
به کارخانه بدل ش��ود وکارخان��ه نامی برای خود 
دست و پا کند. سال 1344 سرمایه اولیه کارخانه 
محس��ن به 30 میلیون ریال رس��یده بود. کار که 
استارت خورد نشانه های از خوشبختی در زندگی 
محس��ن پدیدار شد. سال 1347 سرمایه اولیه به 
200 میلیون ریال رس��ید. اکنون دیگر محس��ن 
ک��ه زندگ��ی خود را چند س��الی پیش س��وخته 
می دید، میلیونری تهرانی ش��ده بود. کارگاه کوچ 
او در خیاب��ان دماوند تهران در آتش س��وخته بود 
ول��ی اکنون مجموعه ای ب��زرگ جایگزین کارگاه 
کوچ ش��ده بود. کمی بعد زمینی به مساحت 185 
هزار مت��ر در کیلومتر 10 ج��اده آبعلی خرید تا 
به مجموعه سابق افزوده شود. اینگونه کارخانه ای 

بزرگ متولد شد که »آزمایش« نام گرفت.
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آغاز دوران فروش
پیش بین��ی فروش کارخانه در س��ال 1347 به 
عدد یک میلیارد ریال رسیده بود. کارخانه درهمان 
سال شصت میلیون ریال حقوق به کارکنان خود 
پرداخت کرده بود. س��ود کارخانه نشان می داد که 
زندگی محس��ن دگرگون شده اس��ت. او از کارگاه 
س��وخته چنین دنیایی ب��رای خود س��اخته بود. 
محسن بازار ایران را تسخیر کرده بود. محصوالت 
او در تمام ایران پخش بودند. او س��عی داش��ت تا 
می تواند برمی��زان تولیدات خود بیفزاید. تولیدات 
کارخانه هم آن قدر رش��د پیدا کرده بود که دیگر 
بازار ایران برای برایش کوچک بود. از همین روی 
اولی��ن نمونه محصوالت آزمای��ش روانه بازارهای 
دیگر ش��د. افغانس��تان،  کویت وشیخ نش��ین های 
حاش��یه خلیج فارس بازارهای بودند که محس��ن 
قصد داشت، آنها را فتح کند. محسن خود روایت 
کرده بود که س��ی درص��د بازار افغانس��تان را در 
اختیار محصوالت خود گرفته است. او در روزهایی 
چنی��ن اقدامی را ص��ورت داده بود ک��ه کاالهای 
بس��یاری از ش��وروی و جنوب شرق آس��یا روانه 
افغانستان می شدند. محسن ولی در دهه 40 بلخ 

را فتح کرده بود.
سال ها بعد مدیران دولتی کارخانه های صنعتی 
کش��ور تصمیم گرفتن��د تا تجربی��ات آزمایش را 
یکبار دیگر برای فتح بازار افغانستان به کار گیرند 

ولی تجربه ای بسیار ناموفق کسب کردند. محسن 
در دهه 50 کاالهایی خود را به بازارهای حاش��یه 
خلیج فارس هم ارسال کرده بود. این همان بازاری 
بود که دردهه 80 از سوی مدیران بخش خصوصی 
ایران به »بازار بزرگ اس��المی« معروف شد ولی 
این ب��ار ایران تنها کمتر از 5 درصد این بازار را در 
اختیار داشت. محسن ولی اقدامی بی بدیل دیگر 
در این دوره صورت داد. او به سبب گرفتاری های 
خانوادگ��ی فرصتی برای تحصی��ل نیافته بود ولی 
محس��ن در کارخانه خود کارگاه های فنی را برای 

تحصیل کارمندان ساخته بود.
او 330 هنرجو را نیز پذیرفته بود. کارخانه ای که 
محسن س��اخته بود به زودی به یکی از بزرگترین 
مجموعه های اقتصادی کشور بدل می شد. شرکت 
اودر س��ال 1348 تلویزیون های 23 اینچی را هم 
به محصوالت خود اضاف��ه کرده بود. در این دوره 
استفاده از تلویزیون میان خانواده های ایران رایج  
شده بود. آزمایش هم قصد داشت تا از این فرصت 
ب��رای بهره من��دی از موهبت بازار جدی��د ایران 
اس��تفاده کند ولی این بار محس��ن در محاسبات 
خود کمی ش��تاب زده عمل ک��رد چراکه طرح او 
شکست  خورد و تلویزیون های آزمایش جایگاهی 
در بازار ایران نیافت. محسن ولی از پای در نیامد. 
اوقصد کرده ب��ود تا زندگی را به ش��یوه ای جدید 
س��امان دهد. محس��ن کارگاه های فنی را هر روز 

بیش از گذش��ته در مجموعه خود بزرگ می کرد. 
او اعتقاد داشت که کارخانه های ایرانی باید مانند 
فیات ایتالی��ا، بنز المان و جن��رال موتورز امریکا 

اداره شوند.
محس��ن هرچند نظام کارخان��ه داری غربی را 
برای خود انتخاب کرده بود ولی برخالف بسیار از 
کمپانی های موفق ایرانی و خارجی ترجیح می داد 
تا سرمایه داری خانوادگی را ترویج نکند. او سعی 
داش��ت تا تنها نیروهای کارآزموده را به مجموعه 
خ��ود وارد کند و مانن��د خان��دان برخوردارها یا 
الجوردی ه��ا که ه��م دوره اوبودند قدم��ی در راه 
برنمی داش��ت. محس��ن  خانوادگی  کارخانه داری 
در م��دت فعالیت های خود س��ه کارخان��ه را در 
ساوه، مرودشت شیراز و تهران راه اندازی کرده بود. 
این هرسه کارخانه در صدر انقالب مصادره شدند. 
همگی کارخانه ها مش��مول بند ج قانون اساس��ی 
ش��ده بودند. محسن هنگامی که ش��رایط را برای 
خ��ود چنین دی��د، تصمیم گرفت تا کش��ور را به 
مقصد س��وییس ترک کند. او قصد کرده بود تا در 

کنار فرزند خود به زندگی بپردازد.
محس��ن آزمایش که 14 س��ال از کارخانه اش 
وحاصل زندگیش جدا شده بود، سرانجام در غربت 
و در سال 1371 در شهر رباط مراکش درگذشت 

و در همانجا به خاک سپرده شد.
منبع: خبر آنالین

هم نسالن
ه��م زمان با محس��ن گروه��ی دیگر از م��ردان اقتصادی ای��ران هم راهی 
مش��ابه پیش گرفته بودند. محس��ن در برنامه های آینده خود قصد داشت تا به 
بزرگ تری��ن تولیدکننده محصوالت خانگی ایران بدل ش��ود. او را هم در کنار 
خود می دید. از برخوردارها به موازات محس��ن وارد ب��ازار لوازم  خانگی ایران 
ش��ده بودند. آنها ولی تقاوتی اساسی با محسن داش��تند. برخوردارها خاندانی 
ثروت مند و تاجر پیش��ه بودند. آنان برای راه اندازی کارخانه های خود همچون 
محس��ن به آب و آت��ش نمی زدند و زندگی را چنان س��خت نمی گرفتند ولی 
محسن باید شب و روز خود را یکی می ساخت تا فرصتی برای رشد در اقتصاد 

ایران پیدا کند.
محسن به خوبی هم پیشرفت کرده بود. زمین کارخانه او در سال های پایانی 
کارش به بیش از 72 هزار متر رس��یده بود. محس��ن در س��ال 1347 چندین 
محصول به تولیدات کارخانه خود افزوده بود. او 5 مدل یخچال تولید می کرد. 
7 مدل کولر س��اخته بود، 3 مدل آبگرمکن تولید کرده بود و 4 نمونه بخاری و 

6 مدل اجاق گاز را نیز تولید کرده بود. محسن زندگی را در فقر آموخته بود.

او برای کارکنان خود احترامی بسیار قائل بود و هزینه عروسی کارگران 
خود را می پرداخت. محس��ن اعتقاد داش��ت که این گونه می توان کارخانه 
را به بهترین ش��کل اداره کرد. ش��رکت ملی نفت تحقیقی مفصل در مورد 
می��زان حق��وق و مزایایی پرداخت��ی در صنایع ایران ص��ورت داده بود که 
براس��اس این تحقیقات، کارخانه آزمایش حقوقی بیش��تر از مجموعه های 
دولتی به کارکنان خود پرداخت می کرد. محس��ن دو استراتژی برای اداره 
مجموعه خود انتخاب کرده بود. او از س��ویی اعتقاد به استفاده از مشاوران 
خارجی نداشت و سعی می کرد تا کارمندان غیرایرانی را به مجموعه خود 
راه ندهد. تنها در یک دوره یک کارش��ناس خارجی در مجموعه آزمایش 
وارد ش��د. خارجی ها تنها می توانستند در مرحله راه اندازی کارخانه حضور 
داشته باشند. اس��تراتژی دوم ولی از شیوه اول کمی سخت تر بود. محسن 
برای رس��یدگی به امور اجرایی کارخانه از یک س��رهنگ بازنشسته یاری 
خواس��ته بود. س��رهنگ باید تالش می کرد تا امنیت کارخانه حفظ ش��ود. 
چنین اس��تخدامی سبب شده بود تا گروهی جو کارخانه آزمایش رامنیتی 

بدانند.
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در حالي که بس��یاري از مردم با جمع آوري س��رمایه هاي چندین و چند 
س��اله خود، توانسته اند کس��ب و کاري را براي خود به راه بیندازند و از راه 
ف��روش اجناس مورد نیاز زیس��تن، زندگي خود را بگذرانن��د، افراد دیگر با 
س��رمایه هایي بسیار اندک همان فعالیتها را پیشه خود قرار داده اند، با این 
تفاوت که گروه اول س��رمایه اي قابل توجه دارند و مغازه اي مش��خص، اما 

گروه دوم خانه نشینند و داراي سرمایه اي اندک.
تجارت آبرومند

این روزها مردم حاضر هس��تند از هر راهي که به کسب و درآمد آبرومند 
منجر ش��ود، عبور کنند. هر س��ختي را تحمل کرده و بتوانند زندگي خود را 
بگذرانند. دیگر این روزها الزم نیس��ت حتما میلیون ها تومان پول داش��ته 
باش��ید تا بتوانید کس��ب و کاري به راه بیندازید، بلکه با سرمایه ی اندک هم 

مي توان به تجارت پرداخت.
تجارت خانگي که از س��ال ها پیش با فروش لباس هاي رنگارنگ و ارزان 
در خانه ها متولد شد، اکنون صاحب فرزنداني مثل خشکبار، بدلیجات، مواد 

غذایي و ... است.
نکته هایي در شروع یک تجارت خانگي

یک ایده که به آن عالقه مند هستید را انتخاب کنید، چیزي که استعداد 
ی��ا مهارت آن را دارید، چیزي که به آن احتی��اج دارید، چیزي که از آن به 

پول مي رسید.
در ب��ازار تحقیق کنید. در یک تجارت خانگي، مانند هر نوع تجارت دیگر، 
باید تا آنجا که ممکن اس��ت در مورد مش��تریان، رقیبان، بازار و کارپردازان 

اطالعات کسب کنید. قبل از شروع، این یک الزام است.
قبل از ش��روع، طرح کاملي داشته باش��ید که شامل شیوه ی درآمد زایي 

باشد.
هر نوع جواز، ثبت نام، پروانه اي که در کارتان الزم اس��ت را بگیرید. مثال 
ببینید که آیا در شهرتان کاري که مي خواهید در منزل انجام دهید قانوني 

است یا خیر؟

کارت ویزیت، بروشور و چیز هایي از این قبیل را توسط حرفه اي ها تهیه 
نمایید. نمایي آراسته خیلي براي تجارت خانگي مهم است.

به فروش��گاه ها ، ش��رکت ها و ... بروید تا محصول یا خدمات خود را در 
معرض فروش قرار دهید. مطمئن شوید که زماني را صرف فهمیدن در مورد 
مش��تریان بالقوه خود کرده اید، قبل از اینکه س��عي کنید به آن ها چیزي 

بفروشید.
در صورت امکان محیط کاري مجزایي از فعالیت هاي خانه خود تخصیص 

دهید. 
از تبلیغات رایگان استفاده کنید. تبلیغات کالمی آشنایان و دوستان برای 

شما یکی از بهترین راه های جذب مشتری است.
با صاحبان تجارت هاي مش��ابه خارج بازارتان صحبت کنید تا ایده اي در 

مورد وضعیت تجارت خود بگیرید.
به انجمن هاي بازرگاني، گروه هاي تجاري، شبکه ها یا کلوپ هاي تجاري 

بپیوندید یا ارتباطاتتان را برقرار نمایید.
نکات منفی در شروع تجارت خانگی

اگر چه داش��تن تفکر مثبت از منفی گرایی بهتر است ولی از روی تجربه 
درمی یابیم که گاهی اوقات کاری را که انجام می دهیم اثرات منفی بر روی 
کار ما خواهد داش��ت، بدون آنکه متوجه آن ش��ویم. حتی ممکن است فکر 
کنید که کار صحیح را انجام می دهید درحالی که در واقع دارید به تجارت 
خود ضربه می زنید. در این جا س��ه عامل اصلی را عنوان می کنیم که می 
تواند در زمینه فرصت کار در منزل مشکل ساز شود و این که چگونه از بروز 

آن جلوگیری کنیم.
1( نداشتن برنامه یا اهداف مشخص 

مس��لما ممکن اس��ت در امر تجارت خانگی به ط��ور تصادفی به موفقیت 
هایی نیز دس��ت یابید اما در واقع دوس��ت دارید که با در نظر گرفتن برخی 
جه��ات به این موفقیت ها تداوم بخش��یده و به نوعی موجبات رش��د آن را 
فراهم آورید. به عالوه بدون داش��تن برنامه و ه��دف معین چگونه می توان 

کسب و کارهای خانگی
تجارتي که خوشنام باقي مانده است
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دس��تیابی به موفقیت را تضمین کرد؟ در نظر بگیرید که ظرف دو سال می 
خواهید که تجارت خانگی ش��ما در چه سطحی قرار بگیرد سپس بر مبنای 
دیدی که دارید اهدافی را که دست یافتنی وقابل رقابت باشند را برای خود 
در نظر بگیرید و با توجه به آن برنامه ای را برای کار خود طرح ریزی کنید.

۲( از تو حرکت از خدا برکت
 If you build it , they will" : چه کس��ی این مطلب را عنوان کرده
come. “ )از تو حرکت از خدا برکت (. یکی از اش��تباهاتی که مکرراًً توسط 
افراد تازه وارد به مقوله تجارت صورت می گیرد داش��تن این تفکر است که 
صرف ایجاد یک کار مشتریان را به همراه می آورد. در صورتی که شما باید 

مشتریان خود را پیدا کرده و جذب کنید.
۳( کار بسیار زیاد

نمی توانید بیش از حد کار درس��ت انجام دهید . ولی لطفاً برای حصول 
پیش��رفت در کارتان فعالیت اشتباه انجام ندهید. این مطلب را اغلب شنیده 
ایم :" فال ن ساعت در هفته را پشت کامپیوتر وقت صرف کردم بدون این که 
حتی یک فروش داشته باشم !" مهم کیفیت است نه کمیت. انجام برخی از 
فعالیت های ترویجی از قبیل نوشتن مقاالتی در این رابطه )همانند آنچه در 
اینجا می خوانید ( و ایجاد ش��بکه ای مناسب در بازار کاری نیز بیش از حد 

ممکن برای شما میسر نخواهد بود. برخی از ابزارهای بازاریابی 
تا حدودی از رده خارج می باشد و در واقع به کارگیری آنها 

به تجارت خانگی شما آسیب خواهد رساند .
مشاغل خانگی به تعریف وزارت کار و امور 

اجتماعی
مطاب��ق قانون س��اماندهی و حمایت از مش��اغل 
خانگی ، مشاغل خانگی شامل آن دسته از فعالیت 
هایی اس��ت که توس��ط عضو یا اعضاء خانواده در 
فضای مس��کونی در قالب یک طرح کس��ب و کار 
بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحد های 

مس��کونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید 
و یا کاالی قابل عرض��ه به بازار خارج از محیط 

مس��کونی می گردد. بر اساس مصوبات 
س��تاد س��اماندهی و حمایت از 

مش��اغل خانگی، رشته های 
مش��اغل خانگ��ی در حوزه 
های صنایع دس��تی، فرش 
دامپ��روری،  کش��اورزی، 

تولیدی  خدمات،  ش��یالت، 
 IT(صنعت و فناوری اطالعات

( می باش��د. برای انجام کس��ب و 
کار خانگ��ی الزم اس��ت کار صرف��اً 
توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد 
مسکونی انجام ش��ود، حجم تولید با 

شرایط و فضای واحد مسکونی تناسب 
داش��ته باش��د، آلودگی های زیس��ت 
محیط��ی، صوتی و بص��ری ایجاد نکند، 
حقوق همس��ایگان به طور کامل رعایت 
گردد، عرض��ه و فروش محص��ول )کاال 

و خدم��ات ( در خارج از واحد مس��کونی 
ص��ورت گیرد، تردد غیرمتناس��ب با فضای 

محل سکونت به ویژه در مجتمع مسکونی انجام نشود، شغل مجاز باشد و  با 
محیط مسکونی تناسب داشته باشد.

لیست مشاغل خانگی
صنایع دس��تی شاخه )نساجی سنتی(: توربافی، شال بافی، زریبافی، موج 
بافی، ترمه بافی، مخمل بافی، سجاده بافی، دارایی بافی)ایکات(، شمد بافی، 
تکه دوزی، ش��بکه دوزی، ابریشم دوزی، آجیده دوزی )الیه دوزی(، جاجیم 

بافی، چادرشب بافی، ماشته بافی، عبا بافی. 
بافته ه��ای داری و زیراندازها: قالیباف��ی )چنته(، گلیم بافی) ورنی بافی - 
گبه بافی - مس��ند(، زیلو بافی، نمد مالی، خورجین بافی، پالس بافی، اجاق 

قراقی. 
پوشاک سنتی: گیوه بافی، چاروق دوزی، چموش دوزی، پوستین دوزی، 
طراح��ی و دوخت لباس محلی، گیوه دوزی، ق��الب بافی، میل بافی ) کاموا 

بافی - بافتنی سنتی(، کالن نمدی، عروسک بافی. 
چاپ های سنتی: چاپ کالقه یا باتیک )نقاشی روی پارچه(، چاپ قلمکار، 

چاپ سیلک. 
صنایع دس��تی چرمی: معرق چرم، نقاشی روی چرم، نقش اندازی ضربی 
روی چرم )حکاکی چرم، س��راجی س��نتی )س��اخت کمربن��د و کیف و...(، 

طراحی به صورت داغ روی چرم )سوخت روی چرم(.
صنایع دستی فلزی: قلمزنی، مشبک سازی فلزی، حکاکی 
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روی فلز، میله س��ازی، گرگور بافی، زیورآالت سنتی )جواهر سازی(، صنایع 
دستی مسی )تابلو - وسائیل تزئینی(. 

صنایع دس��تی چوبی و حصیری: مع��رق کاری، حصیرباف��ی، بامبوبافی، 
منب��ت ریز)آباده و گلپای��گان(، ترکه بافی )ارغوان باف��ی -مروار بافی - چم 
بافی - کپوبافی(، خراطی )س��اخت ظروف چوبی - تس��بیح سازی(، نقاشی 
روی چوب، مروار بافی، مشبک چوب، خاتم کاری، سوخت روی چوب، چیغ 
بافی، ساخت سازهای سنتی )ساخت سازهای بادی - ساخت سازهای کوبه 

ای - پیکر تراشی چوبی )مجسمه سازی(. 
س��فال و سرامیک و کاشی سنتی: سفال و س��رامیک، کاشی هفت رنگ، 

معرق کاشی، نقاشی روی سفال، مهرسازی. 
صنایع دس��تی دریایی: نقاشی روی صدف )صدف سازی - تراشی صدف( 

و ... 
صنایع دستی مستظرفه: مینیاتورسازی )نگارگری ایرانی(، نقاشی، تشعیر، 

تذهیب، طراحی، جلد سازی، صحافی سنتی. 
آبگینه: نقاشی روی شیشه، ویترای. 

پیشه های س��نتی وابس��ته به صنایع دستی: نخ ریسی س��نتی، رنگرزی 
گیاهی. 

صنایع دس��تی س��نگی: تراش س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی )گوهر 
تراشی(. 

رودوزی های سنتی: تسمه دوزی، نقده دوزی، بخارا دوزی، ده یک دوزی 
)برجس��ته دوزی(، پیله دوزی، قیط��ان دوزی)فتیله دوزی - مغزی دوزی - 
یراق دوزی(، ستاره دوزی، چشم دوزی، مروارید دوزی، خوس دوزی، خامه 
دوزی، چهل تکه دوزی، س��که دوزی )اش��رفی دوزی(، گل��دوزی، گالبتون 
دوزی، پت��ه دوزی، آیینه دوزی، بلیش دوزی، تفرش��ی دوزی، پریواردوزی، 
ق��الب دوزی، کتیب��ه دوزی، کردی دوزی، ک��م دوزی )کمان دوزی - کمه 
دوزی(، مرص��ع دوزی )س��نگ دوزی(، س��وزن دوی )بلوچ��ی -اصفه��ان- 
ترکمن(، صدف دوزی، مخمل دوزی، شمس��ه دوزی، س��رافی دوزی، شرابه 
دوزی، نوار دوزی، نقش دوزی، ممقان دوزی، منجوق دوزی، پولک دوزی. 

فعالیت های پرورش طیور و حشرات: پرورش دهنده اردک گوشتی، پرورش 
دهنده بوقلمون گوش��تی، پرورش دهنده کرم  ابریش��م، پرورش دهنده غاز، 
پ��رورش دهنده کبک، پرورش دهنده برخی سوس��ک ها و مورچه ها )جهت 
خوراک دام و طیور و یا صادرات(، پرورش دهنده پرندگان زینتی و حیوانات 
)کبوتر و قناری(، پرورش دهنده پرندگان خوراکی وحش��ی، پرورش دهنده 

بلدرچین، جوجه کشی. 
فعالیت شیالت: تولید ماهیان زینتی و آکورایومی

خدمات کش��اورزی: بسته بندی انواع مواد غذایی از محصوالت کشاورزی 

)س��نتی - صنعتی( و گیاهان دارویی، بسته بندی و درجه بندی محصوالت 
زراعی، تهیه و بس��ته بندی س��بزیجات فرآوری شده )خشک - پودر- سرخ 
کرده - پاک کرده و خرد کرده(، تهیه و بسته بندی بذرمحصوالت جالیزی، 
بلغور سازی، فرآوری محصول زعفران )خشک کردن و بسته بندی(، فرآوری 
و بسته بندی زرشک، خشک کردن و بسته بندی میوه جات، بسته بندی و 

پاک کردن انواع دانه های روغنی. 
خدمات دامپروری: خدمات جمع آوری شیر، تولید ژل رویال از زنبورعسل، 
تهیه فرآورده های لبنی مانند )کش��ک - پنیر- دوغ(، فرآوری و بسته بندی 

عسل. 
س��ایر )بخش های کشاورزی - دامپروری - شیالت(: تولید و بسته بندی 
کودهای ارگانیک، تهیه انواع کودهای فسیلی، تهیه و بسته بندی تخم انواع 
گل ها، تاکس��ی درم��ی پرندگان، حیوانات و آبزیان، بس��ته بندی تخم مرغ 

بومی. 
فعالیت های تولیدی )صنعت(: صنایع نساجی، پوشاک و سراجی )مشروط 
به عدم اس��تفاده از چرخ صنعتی(. طراحی و دوخ��ت لباس، خیاطی لباس 
عروس، ش��لوار دوز، راس��ته دوز، نازک دوز مردانه، ضخیم دوز مردانه، نازک 
دوز زنانه، بچه گانه دوز، پیراهن دوزمردانه و شومیزه زنانه، بافندگی، ملحفه 

دوزی، پرده دوزی، تولید رومیزی، بافت های ترکیبی. 
صنایع غذایی: تولید و بس��ته بندی ترش��یجات و شور، ماست بند، تولید 
گالب و عرقیات گیاهی، تولید و بس��ته بندی آبلیمو، آبغوره، س��رکه، نارنج، 
نبات پزی، شیرینی پزی سنتی، پخت انواع نان، تهیه شکالت، تهیه لواشک، 
تهیه مرباجات، تهیه ماهی فرآوری ش��ده )دودی - ش��ور(، تولید انواع رب، 

تولید رشته آشی. 
س��ایر )بخش صنعت(: مونتاژ اسباب بازی و لوازم پرورش فکری کودکان، 
مکرومه بافی، کیف سازی، کوبلن دوزی، عروسک دوزی، ساخت جعبه های 
فانتزی، طناب بافی، گلس��ازی، س��اخت میوه های خمیر چینی، مهرسازی، 

قاب سازی، توپ دوزی پارچه ای، توپ دوزی چرمی، تابلو ساز تزئینی. 
کس��ب و کارهای با گرایش فن��اوری اطالعات )تهیه برنام��ه نرم افزاری(: 
آموزش ه��ای مجازی، برنام��ه نویس، خدمات ترجمه، تای��پ، حروفچینی و 
صفحه بندی کتاب و مجالت، طراح شبکه های ارتباطی، تجارت الکترونیک 
در بخش کش��اوزی طراح مولتی مدیا )تولید کننده چند رسانه ای(، ساخت 
و نقاشی های متحرک )انیمیشن(، طراح صفحات وب، طراح لباس و کفش، 
طراح داخلی س��اختمان و دکوراسیون خدمات حسابداری، گرافیست )طراح 
بان��ر(، آموزش و تدریس از طریق اینترنت )آموزش از راه دور(، طراح س��ازه 
های س��اختمانی نقاشی و مصور سازی کتاب کودک، طراحی کتب تصویری 
ب��رای رنگ آمی��زی کودکان، مش��اوره اینترنتی، تلفن��ی، MMS،SMS با 
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موضوعات )تغذیه - روانشناس��ی - پرستاری - پزشکی - بهداشت - تنظیم 
خان��واده - ترک اعتیاد - تداخ��ل دارویی - مراقبت های بیماری(، تهیه نرم 
افزارهای کامپیوتری، طراحی و تهیه مجالت و روزنامه های دیجیتال، تبلیغ 
کاال و خدمات به صورت مجازی و فروش آن، جمع آوری اطالعات در زمینه 

های مختلف و مورد تقاضا، فروش کتاب و تولیدات فرهنگی دست دوم. 
فعالیت های فرهنگی هنری: خطاطی، ویراس��تاری، نویسندگی )داستان - 
شعر - فیلمنامه - نمایشنامه آموزشی و...(، برجسته نویسی با خمیر و رنگ، 

تصویرگری کتاب کودک. 
صنایع فرش: طراحی س��نتی قالی، رنگ آمیزی نقشه فرش، تأیید رشته 
های ش��غلی مربوط به حوزه کش��اورزی، دامپروری، شیالت، صنعت و فرش 
مشروط به اعالم نظر و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. 

حمایت از مشاغل خانگی
ب��رای ش��روع فعالی��ت بای��د مجوزه��ای الزم دریاف��ت و کار بر اس��اس 

استانداردهای پیش بینی شده انجام گیرد. 
مشاغل خانگی  از نظر نحوه فعالیت به 3 گروه تقسیم می شوند و افرادی 
که از مواد اولیه تا تولید محصول فعالیت می کنند برای آنان فعالیت مستقل 
در قانون تعریف ش��ده اس��ت، اما برخی دیگر به ص��ورت کارفرمایی فعالیت 
دارند و گروهی از فعالیت ها نیز در قالب خوش��ه و تعاونی ها تعریف ش��ده 
اس��ت که اولویت در حمایت از اینگونه مش��اغل با فعالیت های خوشه ای و 
تعاونی است.  متقاضیان مشاغل خانگی ابتدا باید به دستگاه اجرایی مربوط 
مراجع��ه کنند و پس از تأیید طرح، مجوز الزم نیز از س��وی ادارات کل کار 

صادر می شود. 
متقاضیان می توانند از تس��هیالت قرض الحسنه اس��تفاده کنند که این 
موضوع از س��وی ریاس��ت جمهوری هم مورد تاًکید قرار گرفت و مقرر ش��د، 
بانک های عامل و صندوق مهر امام رضا )ع( برای مش��اغل خانگی تسهیالت 

پرداخت کنند. 
جنبه هاي مثبت و منفي کار در منزل

جنبه هاي مثبت:
هزینه هاي کمتر: اجاره دفتر، نقل و انتقال، مالیات، نگهداري بچه.

صرفه جویي در زمان: کار بیش��تر پربار، ترکیب ش��غل و کار هاي روزمره 
خانگي، زمان نقل و انتقال

رئیس خود: تنظیم اولویت هاي خود، سود مستقیم مالي از کار
حضور در خانه: بودن در کنار خانواده

جنبه هاي منفي:
فضاي کاري: ممکن اس��ت سخت باش��د که فضاي کاري دائمي جداگانه 
داش��ت. اگر که الزم باش��د مشتري ها را در خانه مالقات کنید شاید این که 

مشخص باشد شما حرفه اي هستید کمرنگ شود
زمان: مي تواند مشکل باشد که زمان کار مناسبي پیدا کنید و یا برعکس 

که کارتان با زندگي قاطي شود. شروع آن سخت است.
مسافرت: اگر که الزم باشد تا مشتریان را در دفتر یا فروشگاه شان مالقات 

کنید ممکن است که زمان و هزینه زیادي ببرد.
انزوا: به هر صورت کمی از محیط کار و ارتباط با س��ایر افراد دور خواهید 

شد
به یاد داشته باشید که با نشستن در خانه  و آرزوي داشتن تجارت موفق 
به جایي نخواهید رس��ید. از این نکات اس��تفاده کنید تا بتوانید درآمد خود 
را بهبود ببخش��ید. در صورتی که ایده های خوبی داش��ته باشید، ما هم در 

مهرآفرین به شما کمک خواهیم کرد. 
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واقعاً از بدشانس��ی اس��ت که موضوع انش��ایی مثل »علم بهتر اس��ت یا ثروت« 
تبدیل می ش��ود به مهم ترین خاطره ای که ما از کالس انش��اء داریم. نمی دانیم 
انتخاب این موضوع، کار چه کس��ی بوده اس��ت. فقط می دانی��م که با این کارش 
از بچگ��ی در ذه��ن خیل��ی از م��ا دو گانه ای ایجاد کرده اس��ت ک��ه یک طرفش 
علم اس��ت و ط��رف دیگر ث��روت.  دوگانه ای ک��ه طبق پیش ف��رض آن موضوع 
 انش��اء، س��ر س��ازگاری با هم ندارند و مجبوری��م یک��ی از آن دو را انتخاب کنیم.
در دوران��ی که م��ی گویند ذهن، مثل یک نوار خام اس��ت، چنین دو گانگی هایی 

را در ذه��ن کودکان ایجاد می کنیم و آن وقت معلوم 
نم��ی کنیم که تکلیف اقتص��اد و اجتماعی که همین 
ک��ودکان، در آین��ده اداره کنن��ده اش خواهن��د بود، 
چه می ش��ود. در این مقاله س��راغ این موضوع انشای 
معروف رفته ایم و آن را به این صورت در آورده ایم که 
آموزش علم بهتر است یا آموزش ثروت. این کار چند 
حس��ن دارد. اولین اش این است که از شر آن دوگانه 
ی غیرواقعی راحت می شویم که فکر کردن به آن جز 
اتالف انرژی و زم��ان، فایده ای ندارد. اما ویژگی مهم 
تر این اس��ت که از خالل این بحث می توان به علمی 
رس��ید که مهارت می آموزد. در این صورت، علم هم 
در خدم��ت اجتماع خواهد بود و هم منافع ش��خصی 
ی��ک فرد را تعیین می کن��د. عالوه بر این باید به یک 
نکته ی دیگر هم اشاره کرد. این که وقتی دنبال تقابل 
هایی مثل علم بهتر اس��ت یا ثروت هس��تیم آن وقت 
ثروت را که یک نیاز فردی و اجتماعی در کنار س��ایر 
نیازهای زندگی اس��ت به نقطه ای فرستاده ایم که در 
آن کس��ب ثروت از راه بی فرهنگی و حتی در مواردی 
بی اخالقی و ضرر به اجتماع می گذرد و همین ها می 
ش��ود الگوهای کلی اجتماع برای ثروت آفرینی و علم 
اندوزی. می بینید که چنین برداشت ها و تقابل هایی 
از دو موض��وع مهم اجتماعی نظیر علم و ثروت تا چه 

میزان می تواند آسیب رسان باشد.
بیل گیتس مصداق ابطال گزینه علم بهتر است یا ثروت

به ش��عار علم بهتر اس��ت یا ثروت از جنبه های مختلفی پرداخته ش��ده اس��ت. 
منتقدان این موضوع اعتقاد دارند که با این شعار کذایی نه تنها به مفهوم کسب و 
کار حالل آسیب زده ایم که حتی علم را هم به کانالی هدایت کرده ایم که خیلی 
با نیازهای اجتماع، جور نیست. مثال هم می زنند افرادی را که بعد از بیست - سی 
س��ال درس خواندن وقتی وارد بازار کار می شوند، خیلی هماهنگ با نیازهای روز 
اجتماع حرکت نمی کنند و بیشتر به درد محیط های آکادمیک می خورند. این را 
 می توان یک جورهایی نشانه ای از علمی گرفت که در تقابل با ثروت قرار می گیرد.
در دنی��ای ما ک��ه دنیای کودکان و نوجوانان اس��ت؛ این موض��وع فکری یا همان 
موضوع انشا، دعوای معلمان بوده است. مطالعات انجام شده در مورد جوامع دیگر،  
نشان می دهد که آن ها موافق این تقسیم بندی و تفکیک نیستند و جور دیگری 

فکر می کنند. به نظر می رس��د ما تحصیل را ب��ا علم به معنای  Science قاطی 
کرده ایم. از طرف دیگر تحصیل را با دانش Knowledge هم اش��تباه گرفته ایم. 
این مفاهیم در جوامع دیگر از هم تفکیک ش��ده اس��ت. در جامعه ما وضعیت این 
گونه ش��ده اس��ت که بعضی افرادی که با علم شروع کرده اند و به مدارجی رسیده 
اند، با حسرت خاصی می گویند کاش از ثروت شروع می کردیم و وقتی منظورشان 
را از ثروت می پرسیم می فهمیم که منظورشان آن نوع ثروت و آن نوع شخصیت 
از ثروتمندان است که به نوعی فهم اجتماعی پایینی دارند و حتی نمی توانند اسم 
خودش��ان را هم درست و بی غلط بنویسند. پس می بینیم که نگاه برخی نخبگان 
ما به مقوله ثروت و ثروت آفرینی این گونه است. از طرف دیگر، مناسبات اجتماعی 
ما هم در این موارد، دچار مشکل شده است. به این معنا که الزم نیست شما سواد 
و فهم خاصی داشته باشید که ثروتمند شوید. در حالی که در جهان امروز، داشتن 

علم یکی از مزیت های کشورها برای ثروتمند شدن است.
علم به معنای آکادمیک

علم آموزی به معنای آکادمیک یعنی شما  اسیر مدارج علمی هم نیستید. بیشتر 
کس��ب مهارت مورد نظر است. هدفشان این است. االن در جامعه ما از یک جوانی 
می پرس��یم چه کاری می کنی؟ می گوید: 
دارم فوق لیسانس می خوانم. در حالی که 
مثال در اینترنت در س��ایت هایی مثل یاهو 
یا گ��وگل، تبلیغاتی می بینیم که نوش��ته 
اند از ما فوق لیس��انس بگیرید و درآمدتان 
را ده برابر بیش��تر کنی��د. این به هیچ وجه 
بد نیس��ت. در واقع می گوی��د من با فوق 
لیسانس��ی که به شما می دهم مهارتی می 
آموزم ک��ه این مه��ارت در جامعه خریدار 
دارد و حاضرند بابتش پول به شما بدهند.
در ایران این وضعیت چگونه است؟

در ایران از زمان کودکی به ما می گویند 
فقط درس بخوانید. درس خواندن را هم با 
عل��م آموزی قاطی میکنند. در حالی که در 
دین ما آمده است علمی که سودمند نباشد 
اص��ال ب��ه درد نمی خورد. عل��م آن چیزی 
اس��ت که مش��کل مردم را ح��ل می کند.  
یک نانوایی که نان خوب تحویل مردم می 
ده��د در کار خودش یک عالم اس��ت. حاال 
شما این آموزه ها را دارید. بعد در اجتماع، 
خیلی ها را می بینی��د که مدارج علمی را 
طی می کنند و وقتی از آنها می پرسید چرا 
درس م��ی خوانید؟ می گویند می خواهیم 
با سوادتر بشویم. نتیجه این می شود که این همه متقاضی برای شرکت در آزمون    
PhD  )دکت��را( داری��م و خیل��ی از آنها به این قصد آمده اند ک��ه با دکترا زندگی 
کنند. ولی با دکترا که زندگی نمی کند؛. مشکل جامعه را حل می کنند. می بینیم 

سودمندی این مدارج و مدارک دانشگاهی فراموش شده است.
بنابراین یکی از مهم ترین مسائل که می تواند سرنوشت هر فردی را تغییر دهد، 
میزان مهارتی است که در یک رشته خاص کسب می کند و همچنین میزان عالقه 
مندی فرد به آن رش��ته. چه خوب اس��ت که ش��ما عزیزان که آینده سازان ایران 
هس��تید؛ زمان و انرژی بیشتری برای کس��ب مهارت در رشته ی مورد عالقه خود 

بگذارید. مهرآفرین، در این زمینه ها هم در کنار شماست.

برگرفته از مجله خالقیت

 انتخاب آموزش علم و آموزش ثروت

مقابله با موضوع انشای کذایی: 
 علم بهتر است یا ثروت
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مصادیق کودک آزاری 
به روایت تصویر

ک��ودک آزاری به ه��ر نوع رفتار ی��ا کوتاهی در عملی که س��المت 
جس��می، روانی و رشد کودک را به خطر می اندازد اطالق می شود. در 
این بخش ما با تصاویری گویا نواع مصادیق کودک آزاری را برای ش��ما 
آورده ایم تا به آن آگاه باشید. طرح ها اثر یکی از یاوران خوبمان خانم 

الهام هدایتی است.

بی توجهی به سالمت کودک

بی توجهی به آموزش کودک

تمسخر کودک

تنها گذاشتن کودک

گول زدن کودک

تنبیه کودک

بی توجهی به کودک

توهین به کودک

بی محبتی لمس کردن بدن کودک

بی توجهی به البسه کودک

وادار کردن کودک به تحریک جنسی

کودک به عنوان خدمتکار

61 حقوق کودک
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حقوق خود را بشناسید

فکر می کنم همه قبول دارند که بزرگ ترها و بچه ها خیلی با هم فرق دارند. بزرگ ترها به خاطر زندگی طوالنی تر و تجربه بیشتری 
که دارند خودشان می توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند. اما باید از کوچک ترها حمایت بشود تا دیگران نتوانند حقوق آنها را ضایع 
کنند. ضمن این که حتی از بزرگ ترها هم برخی اوقات باید مواظبت شود و در مورد خیلی چیزهای مربوط به  بزرگ ترها هم قانون های 
خاصی نوشته می شود، تا از حقوق آنان دفاع بشود. البته کودکان نیاز بیشتری به حمایت دارند تا چنین قوانینی در مورد آنها نوشته شود. 
یک متن جهانی وجود دارد که به طور خاص برای حمایت از حقوق کودکان نوش��ته ش��ده است. این متن جهانی که پیمان جهانی حقوق 

کودک نامیده می شود، پس از ده سال گفتگو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1367 به اجرا درآمد. 
همه ی کس��انی که با کودکان س��روکار دارند، می بایست با این پیمان نامه آشنا باشند؛ به خصوص پدرها و مادرها، معلم ها و مربیان. 
در این میان خود بچه ها باید قبل از همه با این پیمان نامه آشنا باشند. شما با آشنایی با پیمان نامه حقوق کودک می توانید به دیگران 

و حتی بزرگ ترهای خود کمک کنید تا عالوه بر این که به حقوق شما احترام بگذارند، در موقع الزم از حقوق شما دفاع کنند.
در شماره پیشین همراز، 12 ماده از مواد اصلی را برای شما آوردیم. در این شماره و شماره های بعدی مواد دیگری از این پیمان نامه 
را به صورت خالصه و به زبان س��اده مطرح می کنیم تا بیش��تر با حقوق خود آش��نا ش��وید و بتوانید با کمک بزرگ ترها، مربیان و حتی 

مددکاران مهرآفرین به حق خود برسید.

کودکان آزادند نظرات خود را مطرح کنند
ه��ر کودکی ح��ق دارد عقاید خ��ود را آزادانه 
بگوید، عالوه بر این هر کودکی حق دارد بدون 
در نظر گرفتن تفاوت ها )مرزها(، اطالعاتی را 

که می خواهد به دست آورد. 

ماده 1۳

کودکان آزادند که مذهب خود را داشته باشند
کودکان هر مذهبی حق دارند تا آزادانه مراسم مذهبی خود را اجرا 
کنند. در زمینه باورهای مذهبی و به جا آوردن اعمال دینی، شما 
حق دارید از راهنمایی های پدر و مادرتان اس��تفاده کنید و دولت 

ها نیز باید به این موضوع احترام بگذارند. 

ماده 1۴
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آزادی کودکان در تشکیل گروه ها
کودکان حق دارند با یکدیگر ارتباط داشته و گروه تشکیل دهند.

ماده 1۵

به محیط خصوصی کودک باید احترام گذاشت
هر کودکی حق دارد از حریم ش��خصی برخوردار باش��د. هیچ کس 
نمی تواند بدون اجازه ش��ما یا به طور غیر قانونی در امور خصوصی 

-خانوادگی و  نوشته های شما دخالت کند.

ماده 1۶

کودکان باید به اطالعات مناسب دسترسی داشته باشند
همه کودکان حق دارند به اطالعات مناس��بی دسترس��ی داشته باشند. 
ش��ما می توانید از طریق رادیو، تلویزی��ون، روزنامه و کتاب به اطالعات 

دسترسی داشته باشید. این اطالعات نباید برای شما بد )مضر( باشد.

ماده 1۷

 مسئولیت پدر و مادر 
زندگی با خانواده برای رش��د کودک بس��یار مهم است. پدر و مادر 
ش��ما هر دو مسئولیت تربیت، پرورش و مواظبت از شما را بر عهده 
دارند. دولت هم باید در این مسئله به پدر و مادر شما کمک کند. 

ماده 1۸

 
نباید اجازه داده شود با کودکان بد رفتاری شود

دول��ت نباید اجازه دهد پدر و مادر کودک یا سرپرس��ت دیگر با کودک 
بدرفتاری کنند و برای این که جلوی سوء استفاده از کودک گرفته شود 

باید کارهای مناسبی انجام دهد.

باید به کودکان بی سرپرست  کمک شودماده 19
دولت ها باید به کودکانی که خانواده ی خود را  از دس��ت داده اند 

کمک کنند و جایگزین خوبی برای خانواده کودک پیدا کنند.

ماده ۲0

فرزند خواندگی
در کش��ورهایی که فرزندخواندگی در آن ها وجود دارد باید قبول کردن 
فرزن��د خواندگی با در نظر گرفتن بهتری��ن منفعت برای کودک صورت 
بگیرد و در انجام دادن این کار مقام های مناسب و صالح دخالت داشته 

باشند.

ماده ۲1

کودکان پناهنده
ه��ر کودکی که به ناچار کش��ور خود را ترک کرده باش��د و به یک 
کش��ور جدید پناهنده ش��ود باید در کش��ور جدید بتواند مثل بقیه 
کودکان زندگی کند. ش��ما چه همراه خانواده خود، چه تنها باشید، 
باید در شرایط پناهندگی از حمایت و مراقبت ویژه برخوردار باشید. 
اگر ش��ما تنها باشید، س��ازمان های مربوطه تالش خواهند کرد تا 
هرچه س��ریع تر به خانواده خود ملحق شوید. به طور کلی دولت ها 
باید با کمک س��ازمان هایی که در این زمینه کار می کنند کودکان 

پناهنده را حمایت کنند.

ماده ۲۲

کودکان معلول باید از امکانات خاص بهره مند باشند
اگر کودکی معلولیتی دارد، حق دارد از امکانات خاص بهره مند ش��ده و 
تحت مراقبت های ویژه قرار بگیرد. این حق کودکان معلول اس��ت که از 

امکانات خوب آموزشی برخوردار باشند.

همه کودکان باید از خدمات بهداشتی برخوردار باشند ماده ۲۳
هیچ کودکی نباید از دسترسی به مراقبت های بهداشتی و امکانات 
پیش��گیری از بیماری و خدمات پزش��کی محروم باش��د. در صورت 
بیم��اری ش��ما حق دارید از خدمات بهداش��تی و درمانی مناس��ب 
برخوردار شوید. دولت هم باید به گسترش مراقبت ها و آموزش های 

همگانی توجه خاصی داشته باشد.

ماده ۲۴
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غرفه زنان سرپرست خانوار در منطقه 9 تهران برپا مي شود
ش��هردار منطقه 9 با اشاره به توجه ویژه مقوله زنان سرپرست خانوار گفت: 
غرفه زنان سرپرس��ت خانوار در طرح اس��تقبال از بهار در نواحي منطقه 9 برپا 

مي شود.
آبادیان شهردار منطقه 9 گفت: در طرح استقبال از بهار و در راستاي بهبود 
ش��رایط فردي اجتماعي و حمایت هاي اجتماعي، ارتقاء س��طح رفاه و کیفیت 
زندگي زنان سرپرس��ت خانوار در اولویت کارهاي شهرداري تهران قرار  گرفته 

است.
وي اضافه کرد: با همکاري مش��ترک معاونت امور ش��هري و فضاي س��بز و 
معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه و پیگیري و جدیت این موضوع از س��وي 
نواح��ي ، غرفه زنان سرپرس��ت خانوار در نواحي ی��ک و دو به ویژه در میادین 

میوه و تره بار برپا مي شود

کودکان معتاد تنها از»مادران معتاد« متولد مي شوند
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: »اعتیاد« کودکان 
نداریم و کودکان معتاد آن دسته از افرادي کساني هستند که از مادران 

معتاد متولد مي شوند.
ط��ه طاه��ري در گفت وگو ب��ا خبرن��گار »اجتماع��ي« خبرگزاري 
دانش��جویان ایران )ایس��نا(،  اظهار کرد: وزارت بهداش��ت براي درمان 
کودکان��ي که از م��ادران معتاد متولد مي ش��وند، تمهیداتي را در چند 

بیمارستان کشور اندیشیده است.

فروشگاه نوروزی امداد تا پایان فروردین 91 دایر است
مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: فروشگاه نوروزی کمیته امداد ویژه 

مددجویان و نیازمندان تهران تا پایان فروردین سال 91 دایر می باشد.
سبحانی در خصوص فروشگاه نوروزی کمیته امداد تأکید کرد: مددجویان و 
نیازمندان می توانند همه روزه از س��اعت 9 به فروشگاه مراجعه و از محصوالت 

موجود در فروشگاه خریداری کنند.
س��بحانی افزود: تا به امروز 60 درصد از بن  های تهیه ش��ده بین مددجویان 
و نیازمندان تهرانی توزیع ش��ده است که مابقی نیز تا اواسط اسفندماه به افراد 

متقاضی و واجدالشرایط تحویل خواهد شد.
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واگذاری واحدهای مسکونی و فضای اشتغال به مددجویان

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان همدان از واگذاری واحدهای 
مسکونی و فضای اشتغال به مددجویان در هفته احسان و نیکوکاری خبر داد.
ب��ه گزارش خبرگزاری ف��ارس از همدان به نقل از رواب��ط عمومی کمیته 

بیمه اجتماعي براي ۳00 هزار زن سرپرست خانوار
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: امس��ال 300هزار 
زن سرپرس��ت خانوار نهاده��اي حمایتي از محل هدفمند س��ازي 
یارانه ها، تحت پوش��ش بیمه اجتماعي قرار گرفتند. عبداهلل عمادي 
افزود: از این تعداد زن سرپرس��ت خانوار 270 هزار زن سرپرس��ت 
خانوار تحت پوش��ش کمیته امداد ام��ام خمیني )ره( و بقیه تحت 

پوشش سازمان بهزیستي هستند.
وي اظهار داش��ت: یک میلیون و 200هزار زن سرپرست خانوار 

زیر پوشش نهادهاي حمایتي کشور قرار دارند.

امداد امام خمینی)ره( همدان، مهدی فضلی در جلس��ه س��تاد احسان 
و نیک��وکاری کمیت��ه ام��داد امام خمین��ی )ره( اس��تان همدان ضمن 
گرامیداشت فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر و سی سومین سالگرد پیروزی 
انقالب اس��المی اظهار کرد: دهه فجر بهتری��ن فرصت به منظور ارائه و 
بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی در حوزه های مختلف 

به خصوص در امور رسیدگی به محرومان و نیازمندان جامعه است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( اس��تان همدان گفت: هفته 
احسان و نیکوکاری همه ساله با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ احسان و 
انفاق در جامعه و همچنین مشارکت آحاد مردم در کمک به نیازمندان 

از 14 اسفند ماه آغاز و تا 20 اسفندماه ادامه می یابد.
وی گف��ت: برپایی نشس��ت خبری مدی��ران و مس��ئوالن این نهاد، 
سخنرانی مسئوالن امداد در نماز جمعه، واگذاری واحدهای مسکونی و 
فضای اشتغال به مددجویان، تجلیل از کارآفرینان برتر، اهدای جهیزیه 
ب��ه مددجویان، ویزیت رایگان بیماران در درمان��گاه امام )ره(،  افتتاح و 
اختتامیه آموزش��گاه های خودکفایی و افتتاح پروژه های ذکات در هفته 

احسان و نیکوکاری انجام خواهد شد.
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اجرای طرح جهاد محرم کاروان های نیکوکاری در ۲۲0 روستای کشور
خبرگزاری فارس: رئیس سازمان جوانان هالل احمر از اجرای طرح جهاد محرم کاروان های 
نیکوکاری با حضور 5 هزار جوان هالل احمر در 220 روستای کشور با رویکرد اجتماع محور 

در راستای برنامه های سازمان بهداشت جهانی خبر داد.
محمد جعفریان در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اظهار داشت: جوانان هالل 
احمر در دهه نخست محرم 220 روستای محروم کشور را پوشش خدمات جهادی دادند که 
این اردوی جهادی نیز با حضور 5 هزار نفر از جوانان هالل احمر در سراس��ر کش��ور صورت 

پذیرفت.
جعفریان گفت: اهداف این طرح با فرهنگ عاش��ورا و حماس��ه انس��ان سازحس��ینی )ع( 
به منظور بزرگداش��ت مبانی، مفاهیم و ارزش های انس��انی متجلی در واقعه عاش��ورا با شعار 
»آزاد گی و زندگی بهتر برای بش��ریت« برگزار ش��د که در مرحله نخس��ت در 220 روستای 

محروم کشور صورت پذیرفت.
رئیس س��ازمان جوانان هالل احمر ادامه داد: بر اساس ارزیابی وضعیت روستاها و مناطق 
محروم از نظر زمینه های آس��یب پذیری در مقابل بالیا و حوادث و فعالیت های بشر دوستانه 
و جلب اعتماد روس��تاییان طرح جهاد محرم س��ازمان جوانان هالل احمر در این روستاهای 

محروم و مناطق حاشیه ای شهرهای کم برخوردار کشور مورد هدف قرار گرفته است.

مراکز گذری برای کودکان کار ایجاد می شود
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان 
رضوی، حبیب اهلل مس��عودی فرید در گردهمایی کارشناس��ان مس��ئول امور آس��یب دیدگان 
اجتماعی بهزیس��تی استان های سراسر کشور در مشهد اظهار داشت: در این مراکز، عالوه بر 
دادن غذای گرم و محلی برای اس��تراحت موقت، امکانات فرهنگی و آموزش��ی نیز در اختیار 

کودکان کار قرار می گیرد.
مسعودی فرید افزود: این مراکز با هدف کاهش و یا پیشگیری از آسیب های احتمالی برای 
کودکانی تأسیس می شود که دارای فعالیت سالم هستند اما سرپناه و خدمات روزانه ندارند.

مدیرکل دفتر امور آس��یب دیدگان اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی اظهار داشت: قبال وقتی 
ما کودک را به خانواده برمی گرداندیم، به دلیل نابس��امانی روانی یا اقتصادی که در خانواده 
بود، کودک دوباره به خیابان برمی گش��ت، بنابراین باید خانواده هم مورد توجه قرار بگیرد و 
مش��کالتش از طرق مختلف حل ش��ود تا کودک در خانواده بماند و به روش صحیح پرورش 

یابد.

افزایش ۴ درصدي مرگ هاي ناشي از سوء مصرف مواد مخدر
تهران امروز: در هفت ماهه نخس��ت س��ال 90 دو هزار و 169 نفر بر اثر سوء مصرف مواد 
مخدر جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد 

فوتي هاي مواد مخدر دو هزار و 84 نفر بود، 4,1 درصد افزایش یافته است.
از کل فوتي هاي س��وء مصرف مواد مخدر در هفت ماهه امس��ال دو هزار و 37 نفر مرد و 
132 نفر زن بودند؛ در حالي که تعداد زنان فوت ش��ده بر اثر اعتیاد در هفت ماهه اول س��ال 
گذش��ته 105 نفر و تعداد مردان فوت ش��ده یک هزار و 979 نفر بوده اس��ت. بر اساس این 
گزارش بیش��ترین فوتي هاي سوءمصرف مواد در نیمه اول امسال با عدد 595 نفر مربوط به 
اس��تان تهران اس��ت و پس از آن اس��تان اصفهان با 228 و فارس با 158 فوتي در رتبه هاي 
بعدي قرار دارند. همچنین اس��تان هاي کردس��تان و آذربایجان شرقي با 7 و بوشهر و ایالم با 
9 فوتي به ترتیب کمترین میزان مرگ ناش��ي از سوء مصرف مواد مخدر را داشته اند.گفتني 
اس��ت تعداد کل متوفیات س��وء مصرف مواد مخدر در سال گذشته سه هزار و 656 نفر بوده 
که یک هزار و 785 نفر آنان در نیمه اول سال و یک هزار و 871 نفر آنان در نیمه دوم سال 

جان باختند.
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دویست هزار ایرانی مبتال به هپاتیت »سی« هستند
فارس: رییس ش��بکه هپاتیت کش��ور گفت: ح��دود 200 هزار بیمار مبتال ب��ه هپاتیت C در 
کشور شناسایي شده اند. ویروس این بیماري از طریق خون و رابطه جنسي منتقل مي شود ولي 
از طریق بغل کردن، بوس��یدن، سرفه، عطسه، آب یا غذاي مشترک منتقل نمي شود. سید موید 
علوی��ان با بیان این که کبد یکي از مهم ترین اعضاي بدن اس��ت که نقش حیاتي در زندگي ایفا 

مي کند، اظهار داشت: وظیفه اولیه کبد تصفیه هر چیزي است که خورده مي شود.
او افزود: »همچنین کبد در مراقبت از عفونت ها کمک مي کند؛ میکروب ها و سایر مواد سمي 
را از خون خارج کرده و به حفظ سالمت کمک مي کند و از طرفي کبد مسئولیت ذخیره انرژي 
براي به حرکت درآوردن عضالت و کنترل قند خون و تنظیم کلس��ترول و نیز مسئولیت کنترل 
چندین هورمون و آنزیم دیگر را داراست.« او با بیان این که هپاتیت به معناي التهاب کبد است، 
تصریح کرد: »این بیماري مي تواند بر اثر عوامل مختلف از جمله بسیاري از داروها، ویروس هاي 

مختلف، بیماري هاي خودایمني و بیماري هاي ژنتیکي ایجاد شود.«
 C نوعي بیماري کبدي است که بر اثر عفونت با ویروس هپاتیت C علویان ادامه داد: هپاتیت
رخ مي دهد که این ویروس در سلول هاي کبدي زندگي مي کند و موجب التهاب کبد )هپاتیت( 
مي شود. این ویروس همچنین مي تواند موجب آسیب هاي دایمي کبد مثل سیروز )تنبلي کبد(، 
س��رطان و نارس��ایي کبد شود. علویان اضافه کرد: بس��یاري از بیماران تا زماني که دچار آسیب 
کبدي ش��وند، از بیماري خود بي اطالع هستند و این امر ممکن است چندین سال پس از آلوده 
ش��دن ف��رد به ویروس هپاتیت C رخ ده��د، چرا که بالفاصله پس از این ک��ه فردي به ویروس 

هپاتیت C آلوده شود، وارد مرحله کوتاه مدت و ابتدایي )فاز حاد( بیماري مي شود.

طرح کاهش فقر غذایي در مناطق محروم
طرح کاهش فقر غذایي خانواده هاي نیازمند که ش��امل توزیع غذا و مواد 
غذایي در میان خانواده هاي نیازمند مناطق محروم است به زودي با همکاري 

وزارت بهداشت و از محل منابع هدفمندسازي یارانه ها اجرا مي شود.
خراس��ان: طرح کاهش فق��ر غذایي خانواده هاي نیازمن��د مناطق محروم به 
زودي اجرا مي ش��ود. عمادي، معاون رفاه اجتماع��ي وزیر کار، تعاون و رفاه 
با بیان این مطلب به خراس��ان گفت: طرح کاه��ش فقر غذایي خانواده هاي 
نیازمن��د که ش��امل توزیع غذا و مواد غذایي در می��ان خانواده هاي نیازمند 
مناطق محروم اس��ت به زودي با همکاري وزارت بهداش��ت و از محل منابع 

هدفمندسازي یارانه ها اجرا مي شود.
وي اف��زود: در این طرح، وزارت بهداش��ت خانواده ه��ای در معرض خطر 

سوءتغذیه با اولویت زنان باردار، زنان شیرده و کودکان زیر 6 سال را شناسایي 
و ب��ه معاونت رفاه اجتماعي معرفي مي کند و این خانواده ها تحت پوش��ش 
طرح توزیع غذا و موادغذایي با هدف کاهش فقر غذایي و تامین ریزمغذي ها 
قرار مي گیرند. عمادي گفت: در حال حاضر مقدمات طرح در حال اجراست 

و به زودي این طرح در روستاها و مناطق محروم کلید مي خورد.
وي گف��ت: ط��رح توزیع یک وعده غذاي گرم در ه��ر روز براي 150 هزار 
کودک روستایي نیز در حال اجراست. وي با اشاره به این که این طرح توسط 
س��ازمان بهزیستي و در روس��تا ها در حال اجراست، گفت: براي اجراي این 
ط��رح 11 میلی��ارد تومان اعتبار اختصاص یافته اس��ت. بنا به گفته عمادي، 
همچنین 50 هزار کودک زیر 6 س��ال تحت پوش��ش کمیته امداد به صورت 

ماهانه سبد غذایي دریافت مي کنند.
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جویدن ناخن عملی ناپس��ند و از لحاظ اجتماعی غیر قابل قبول است که 
در کودکان ش��یوع بیش��تری دارد و می تواند باعث عوارضی مانند کوتاهی 
غیر عادی ناخن ها و بی نظمی آنها، آس��یب رسیدن به ناخن ها و التهاب و 
عفونت اطراف آن و مشکالت دندانی شود. این عمل به طورناخوداگاه صورت 
م��ي گیرد و معموال افراد مبتال به ای��ن اختالل هنگام جویدن ناخن متوجه 
عمل خود نیس��تند. بعض��ي افراِد مبتال، به جویدن ناخ��ن و بعضي دیگر به 
جوی��دن اط��راف ناخن مي پردازند وعده اي هم نیز هر دو عمل را انجام مي 
دهند. در این اختالل کودک از عادت خود احس��اس ناخشنودی می کند و 
والدین وی نیز نگران و ناراحت هستند و برای ترک این عادت به روش های 
مختلف مانند س��رزنش، تهدید، تنبیه، بستن یا مالیدن مواد تلخ و بدمزه به 
انگش��تان رو می آورند. این اعمال باعث ترک عادت نمی شود، بلکه تشدید 

آن و پیامدهای نامطلوب دیگری در پی دارد.
عوارض ناخن جویدن

جویدن ناخن ها موجب از بین رفتن زیبایی انگشتان فرد می شود.
ناخن جویدن موجب می ش��ود فرد نتواند اش��یای ریز را با انگشتان خود 

بردارد.
فرد از عهده کارهایی که با ناخن امکان پذیر اس��ت بر نمی آید و محروم 

می شود.
احتم��ال این که راهی برای ورود مواد آلوده  از جمله میکروب ها به بدن 

فراهم شود، زیاد است.
همچنین بزاق دهان نقش مخربي بر ناخن و بافت هاي اطراف آن داشته 
و رطوبت ناشي از آن مکان مناسبي را براي رشد باکتري ها و قارچ ها فراهم 

مي آورد.
بدیهی اس��ت که جویدن ناخ��ن اگر به مدت طوالنی ادام��ه پیدا کند به 

کوتیکول ناخن و همچنین به انگش��ت آسیب می رساند. یکی از این عوارض 
خونریزی از بس��تر ناخن اس��ت. عارضه دیگر ایجاد عفونت های قارچی است 
ک��ه در اثر مرطوب ب��ودن طوالنی مدت ناخن ایجاد می ش��ود. عالوه براین 
تبخال دهانی می تواند به انگش��ت س��رایت کرده و عفونت های میکروبی هم 
ممکن است با به دهان بردن ناخن، وارد دهان شده و مشکالت جدی دهان 

و دندان ایجاد کند.
زمان شروع

این اختالل معموال از 4 یا 5 س��الگي شروع مي شود، ولي در سنین 8 تا 
12 سالگي بیشتر دیده مي شود.

بر اساس نتایج تحقیقات، جویدن ناخن از 5 سالگي شروع و در 10 تا 15 

ناخن جویدن کودکان 
و راهکارهاي درمان آن
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سالگي به شدت خود مي رسد و اکثر مبتالیان به این اختالل را کودکان 9  
تا 11 سالگي تشکیل مي دهند.

علل ناخن جویدن 
ناخن جویدن علت هاي مختلفي دارد که برخي از آنها عبارتند از:

فشار روحي و اضطراب
این عادت روشي براي تسکین ناراحتي ها و عصبانیت هایي است که از یک 
موقعیت اضطراب زا و فش��ارآور به وجود مي آید، زیرا دیده ش��ده افرادي که 

ناخن خود را مي جوند از افراد عادي مشوش ترند.
این افراد در موقع صحبت کردن یا انتظار کش��یدن با انگش��تان خود و یا 
وس��یله اي دیگر بازي مي کنند یا پاهاي خود را در حال نشس��ته پي در پي 

تکان مي دهند.
عالوه بر آن سوء تغذیه وکمبود ویتامین A در بعضي افراد آنها را عصبي 

مي کند و موجب ناخن جویدن توسط فرد عصبي مي شود.
ترس

ای��ن عمل بیش��تر در کودکاني که والدینش��ان ناآگاهان��ه و به بهانه هاي 
مختل��ف در آنه��ا ایجاد ترس م��ي کنند زیاد دیده مي ش��ود. مثال وقتي به 
کودک گفته مي شود: "اگر گریه یا اذیت کني مي گویم لولو تو را بخورد" و 
یا ترساندن کودک از دکتر یا آمپول، شیوه هاي غلطي است که والدین براي 

ساکت کردن کودک اعمال مي کنند.
تقلید

چنانچه یکي یا هر دو والدین کودکي، عادت به ناخن جویدن داشته باشند 
احتمال آنکه کودک آنها نیز به این عادت مبتال شود بیشتر از کودکاني است 
که والدین آنها دچار این اختالل نیستند. زیرا در بعضي موارد، کودک ناخن 
جوی��دن را از والدین مي آم��وزد، چون مي بیند والدینش به هنگام ناراحتي 

این عمل را انجام مي دهند و ازاین رو یاد مي گیرد براي رفع ناراحتي خود 
به این عمل روي آورد.

هیجان پذیري بیش از حد
عده اي ناخن جویدن را واکنشي براي تخلیه هیجانات و تمایالت ناخوداگاه 
فرد براي خود آزاري مي دانند و معتقدند این عمل به خاطر احساس گناهي 
است که فرد به وجود آمده و منجر به خود تنبیهي و خودآزاري او مي شود. 
احتماال این عادت در افرادي که هیجان پذیرتر از دیگران هس��تند بیش��تر 

دیده مي شود.
راهکارهاي درماني

- چ��ون ناخن جویدن ناخودآگاه و بر اثر فش��ار اضط��راب دروني صورت 
مي گیرد، لذا با رفع علل اضطراب زا با روش هاي خوش��ایند فرد را از عمل 

خودآگاه سازید.
- ش��یوه هاي س��رزنش، تهدید، تنبیه و ... نه تنها اثر درماني ندارد، بلکه 

تاثیر منفي داشته و باعث تشدید این عمل مي شود.
- مالی��دن داروهاي تلخ، بدمزه، فلفل، رنگ و .... براي ترک ناخن جویدن 
کودک مؤثر نیست، بلکه با ایجاد احساس گناهکاري و اضطراب در فرد سبب 

مي شود بیشتر به این عمل بپردازد.
- در ک��ودک ب��ه خاطر ناخن جویدن ایجاد ترس نکنی��د که باعث ایجاد 

اختالالت دیگر مي شود.
- اوق��ات فراغت فرد مبتال را با فعالیت هاي م��ورد عالقه او پر کنید. این 

فعالیت ها مي تواند در کم کردن و ترک این عادت مؤثر باشد.
- کودک را هر بار که در ترک عادت موفقیتي به دست مي آورد، تشویق 

کنید.
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تنبی��ه ب��رای دروغ گویی های��ی ک��ه بر اثر ت��رس و الگوب��رداری می باش��د، در 
طوالنی مدت، بی اثر می گردد؛ باید علت و انگیزه ی دروغ را مش��خص نمود و سپس 

به درمان آن پرداخت.
دروغ گوی��ی از نظر لغ��وی، به معنای کتمان واقعیت می باش��د و معموالً به بیان 
س��خنی که واقعیت خارجی ب��رای گوینده ندارد، اطالق می ش��ود. دروغ، رفتاری 

ناپسند است و به کودک، شخصیت ساختگی و تصنعی می بخشد.
دروغ گویی در کودکان پیش  دبس��تانی، بسیار شایع است؛ کودکان در این سن، 
نمی دانند دروغ گویی اش��تباه است؛ در کالم اغراق می کنند، حقایق را می پیچانند، 
وقایع را پنهان می کنند، داس��تان می س��ازند و بدیهیات را انکار می کنند؛ به همین 
دلیل، پدر و مادران نباید بچه ها را به خاطر این دروغ گویی تنبیه کنند، بلکه باید آن 
را موقعیتی جهت فرصت های آموزش��ی بدانند و درواقع، به آنان یادبدهند که چرا 

دروغ گویی اشتباه است.
به طور معمول، پدر و مادران در برابر داستان سرایی )چرندگویی( کودکان، وقتی 
داستانی را که خالف واقع است، می سازند و بسیار اغراق می کنند، ممکن  است دو 
عکس العمل نش��ان دهند: گروهی به داستان های فرزندان شان گوش می دهند و آن 
را تأیید می کنند و عده ای دیگر اعتنایی به آن نمی کنند. گروه دوم، داس��تان های 
غیرواقعی بچه ها را به دروغ گویی نسبت می دهند و به فرزندان شان گوشزد می کنند 

که: »این داستان ها، دروغ است و دیگر آن را تکرار نکن!«
هر دو گروه مذکور از والدین، در مواجهه با فرزندان شان، ناآگاهانه عمل می کنند 

زیرا در این س��ن، کودک خیال باف اس��ت و خیال بافی، الزمه ی رشد ذهنی، عقلی 
و خالقیت اوس��ت. از آن جا که کودک در این س��ن، نمی تواند بین خیال و واقعیت 
تفاوتی قائل ش��ود، وظیفه ی پدر و مادر، این اس��ت که هم در جهت تفکیک خیال 
از واقعی��ت و هم اجتناب از دروغ گویی، آموزش های الزم را به کودک بدهند. برای 
نمونه وقتی کودک می گوید: »من امروز در مدرس��ه با دوس��تانم خیلی بازی کردم 
و خوش گذش��ت.« پدر و مادر باید پاس��خ دهند: »راس��تی! خیلی دوست داری به 
مدرس��ه بروی و دوس��تان زیادی پیدا کنی؛ این طور نیس��ت؟« با این بیان، هم به 
احساس کودک احترام می گذاریم و هم به  غیرواقعی بودن فکرش اشاره نموده و به 
او کمک می کنیم تا کم کم خیال را از واقعیت متمایز نماید و رشد ذهنی سالمی را 

در جهت قوه ی خالقه پیش بگیرد.
پدر و مادرانی که خیال بافی کودک را به دروغ گویی نسبت می دهند، کودکان شان 
را سرکش و بدرفتار می نمایند و خود نیز نسبت به آنان شکاک و بدگمان می شوند؛ 
این امر، به نوبه ی خود، یک چرخه ی دروغ و عدم اعتماد ایجاد می کند که چرخه ای 
بس��یار ناسالم ا س��ت و باید هرچه سریع تر، آن را متوقف نمود تا خیال بافی کودک، 
در ورط��ه ی دروغ و دروغ گویی نیفتد زیرا دروغ گویی مانند یک بیماری جس��می 
ساده، شروع و کم کم تبدیل به یک بیماری العالج می گردد که برای والدین، بسیار 
دردناک اس��ت و تبعات آن می تواند خطرات زیادی برای خود کودک و خانواده اش 
ایجاد نماید؛ به همین دلیل، ابتدا باید انگیزه و علت دروغ را شناسایی نمود و سپس 

به درمان آن پرداخت.

چرا یک کودک مکرراً دروغ می گوید؟
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دروغ گویی، یک شاخص اختالل رفتاری است
دروغ گویی ممکن اس��ت مالک یا نش��انه ی یک اختالل رفتاری یا بیش فعالی در 
کودک باش��د. پدر و مادران باید توجه نمایند چنان چه دروغ گویی کودک با دزدی 
، تقلب ، خش��ونت ، بدخلقی ، فرار از مدرس��ه ، فراموشی ، ارتباط ضعیف در گروه 
، وابس��تگی های ش��دید به افراد یا قدرت ، تنش ، ناتوان��ی در برقراری ارتباط بین 
اعمال و پیامد آن ، ناس��ازگاری و بی توجهی اجتماعی همراه باش��د، باید با مشاور، 

ارتباط برقرار نمایند. 
علل و درمان دروغ  گویی

 ترس : یکی از مهم ترین انگیزه های دروغ گویی در کودکان، ناش��ی از ترسی ست 
که از تنبیه والدین، معلمان و دوس��تان دارن��د. در این جا، پدر و مادر باید بپذیرند 
که فرزندش��ان به خاطر ت��رس از آنان دروغ گفته، آن گاه او را ب��ه اتاق آرامی برای 
گفت وگوی مسالمت آمیز ببرند و پیش از متهم کردن او، به سخنانش گوش فرادهند 

و با مالیمت و مهربانی با او رفتار نمایند تا ارتباط بهتری بین شان برقرار شود.
ع��ادت : بعضی  اوق��ات، دروغ گویی در کودکان، به صورت ی��ک عادت درمی آید. 
ممکن اس��ت کودکی دروغ بگوید و اصرار داش��ته باش��د که حرفش حقیقت دارد. 
به ط��ور معمول، دروغ گویی های عادتی، از طری��ق مواجهه ی خصومت آمیز، تقویت 
می ش��ود و یک��ی از راه های مقابله با آن، این اس��ت که به ک��ودک فرصت دهیم تا 

دروغش را بدون ترس از پیامد آن، پس بگیرد.
الگوب��رداری )مدلینگ( : یکی از مهم ترین علل دروغ گویی، الگوبرداری از والدین 
است. بس��یاری از پدر و مادران تصورمی کنند دروغ مصلحتی یا بهانه های بی ضرر، 
اش��کالی ن��دارد اما نمی دانند ک��ه کودکان از آن��ان یادمی گیرند و ب��ه دروغ گویی 
می پردازن��د. پ��در و مادران، وقتی زیر ق��ول خود می زنند، حقای��ق را وارونه کرده 
و حس��ابگرانه می گوین��د: »مجبور ش��دم دروغ بگوی��م زیرا...«، به ک��ودکان خود 
دروغ گویی را آموزش می دهند. کودکان قادر به فرق گذاشتن بین دروغ »مصلحتی« 
و »غیرمصلحتی« نیس��تند. آنان فقط درک می کنند که دروغ گویی کار اش��تباهی 

نیست؛ پس بهترین راه پیش گیری از دروغ گویی را باید از خانواده شروع نمود.
فراپیش گوی��ی : گاهی ک��ودکان، واکنش پدر و م��ادر را پیش گویی می کنند و 
درنتیج��ه، به دروغ می پردازن��د. کودکی گفت: »من می دانس��تم که جواب مادرم 
»نه« اس��ت، به همین خاطر، دروغ گفتم.« درواقع مادر با س��ؤال های مکرر خود، به 
کودک اجازه ی پیش بینی نتیجه را داده است. برای جلوگیری از پیش گویی کودک، 
به جای سؤال های مکرر، بهتر است حد و مرزها و قوانین موجود را برای او روشن و 

از قید و شرط های زیاد و »بکن و نکن های« بی حد و حصر، پرهیز نماییم.

چند توصیه به پدر و مادران گرامی 

 سؤال هایی که کودک را وادار به دروغ گویی می کند، طراحی نکنید.

 برای راست گویی، کودک را تشویق نمایید و ارزش سخن راست را برایش 
توضیح دهید. کودک باید ارزش راست گفتن را در عمل، تجربه نماید.

 انتظارات و خواسته های خود را با توجه به توان کودک تعدیل نمایید.

 کودکان را با یکدیگر مقایسه نکنید زیرا موجب رشد حسادت و درنتیجه، 
تشدید دروغ گویی می شود.

 کودکان خود را س��رزنش و تحقیر نکنید زیرا کودک برای جبران آن، به 
دروغ گویی روی می آورد.

 به س��خنان آنان خوب گوش کنید و اجازه دهید احساسات خود را آزادانه 
بیان کنند.

 الگوی مناس��بی برای فرزندان باشید. )فرزندان ما آن چیزی می شوند که 
ما هستیم، نه آن چه که می خواهیم.(

در زیر به نکاتی مهم در مورد تنبیه اشاره می کنیم

 تنبیه می تواند مؤثرترین روش برای دروغ گویی های یادگرفته ش��ده باشد؛ 
مشروط بر این که با جهت و آموزش الزم همراه گردد. 

 تنبی��ه برای دروغ گویی هایی که بر اث��ر ترس، فراپیش گویی و الگوبرداری 
می باش��د، در طوالنی مدت، بی اثر می گردد؛ باید عل��ت و انگیزه ی دروغ را 

مشخص نمود و سپس به درمان آن پرداخت.

 یادمان باشد که تنبیه باید به عنوان آخرین ابزار ممکن درنظر گرفته شود، 
نه اولین ابزار!

آیا می توان دروغ گو را تنبیه نمود؟
پی��ش از هرچیز برای درم��ان دروغ گویی، یافتن علل و انگیزه ی آن بس��یار 
بااهمیت می باشد؛ برای نمونه دروغ هایی که بر اثر ترس گفته می شود، با تنبیه 
تش��دیدمی گردد زیرا کودک خردس��ال، قدرت تش��خیص کافی ندارد و وقتی 
تنبیه می ش��ود، نمی داند به خاطر دروغ گویی تنبیه ش��ده، بلک��ه تصور می کند 
به خاط��ر اعمالی که انجام داده، تنبیه ش��ده اس��ت؛ درنتیجه تالش می کند راه 
بهتری برای پوش��اندن حقیقت پیداکند؛ به همین دلیل، در اس��تفاده از تنبیه، 

باید احتیاط های الزم را رعایت نمود.

منبع:
کتاب »راهنمایی و مشاوره کودکان« »دکتر عبدا... شفیع آبادی«

کتاب »روان شناسی رشد« »دکتر شهنام ابوالقاسمی«
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بررسي نام و عملکرد و سوابق پرویز دهداري از آن جهت اهمیت 
دارد ک��ه بدانیم دهداري تنها عنصر جامعه فوتبال ایران بوده 

ک��ه بعد از مرگ، رفتار و کنش هاي اجتماعي او، تبدیل به 
یک مکتب اخالق ش��د و شان حریم روابط اجتماعي او تا 
س��ر حدي باال رفت که برایش همایش شناخت ویژگي ها 
و رفتارها گذاشته ش��د. دهداري را در بین جامعه فوتبال 
به معلم اخالق مي شناسند و این نام به تبع همان رفتارها 

بود. مردي که هدایاي تیم ها و فدراسیون ها مثل خانه 
و اتومبیل را رد مي کرد تا امروز جامعه فوتبال به  

بلند طبعي او غبطه بخورد. شادروان دهداری 
مردی ب��ود که در مکتب ش��اهین پرورش 
یاف��ت. جای��ی که نخس��ت اخ��الق و بعد 
درس و س��رانجام مهارت های تکنیکی و 
تاکتیکی مطرح بودند؛ ولی این مس��ئله 
باعث نش��د که شاهین  از بهترین های 
فوتب��ال از بعد فنی و کس��ب افتخارات 
تهی باشد. دهداری سال ها در شاهین 
آبادان و ش��اهین تهران و پرسپولیس و 

گارد و تی��م ملی ایران ب��ه دنبال ارزش 
های انس��انی در کنار مه��ارت های فنی 

ب��ود و هنگام��ی که پس از س��ال ها 
ارزش های جدیدی را در تیم ملی 
سال های میانی دهه 80 میالدی 
آورد مواجه با بسیاری از مخالفت 
ها ش��د. دهداری در آن سال ها از 

ارزش های��ی صحبت م��ی کرد که 
این روزها بس��یاری از بزرگان فوتبال 

نظیر پپ گواردیوال در بارس��ا و فرگوسن 
در منچس��تر یونایتد و آروگانز در تیم ملی 

اسپانیا از آن صحبت کرده و بسیاری از موفقیت 
ه��ای ش��ان را مرهون آن ه��ا هس��تند. آنهایي که از 
نزدیک با پرویز دهداري س��روکار داشتند همگي بر 

این باورند که دهداري انساني بود از جنس دیگر 
و کاماًل با بقیه فرق مي کرد. هیچ گاه یک کلمه 

تند و سخیف از او شنیده نشد. او بیشتر یک مربي ذهني بود تا ضمني. با 
قدرت سخنوري و شخصیت باالیي که داشت تیمش را اداره مي کرد. 
مانوس بودن با حافظ و مولوي موجب شده بود که پرویز دهداري 
به یک سخنور ماهر تبدیل شود. او دو دوره مربیگري تیم ملي 
را بر عهده داشت و در هر دوره هم سیاست کاري اش بر پایه 
نظم و احترام استوار بود. او بیشتر از این که بخواهد با مسائل 
فني تیمش را تجهیز کند با شیریني گفتارش روي بازیکنانش 

تاثیر مي گذاشت و نتیجه هم مي گرفت.
سال های نخستین – بازی در مستطیل سبز

    مرح��وم پرویز دهداري در س��ال 1312 در 
ش��یراز به دنیا آمد، اما اصالت��اً یک آباداني بود 
که موقتاً همراه خانواده در شیراز زندگي مي 
ک��رد. فوتبال را از اواخ��ر دهه 20 آغاز کرد 
و آن چنان خوب کار کرد که سال 1334 
به تیم مل��ي فوتبال دعوت ش��د. فوتبال 
زیبای او نظر دکتر اکرامي مدیر باش��گاه 
ش��اهین قرار گرفت و ب��ه این تیم رفت، 
با این حال از این جهت که ش��اهین در 
تمام ایران روابط خویشاوندي داشت، در 
س��ال 1339 و در اولین دوره مس��ابقات 
فوتبال باشگاه هاي قهرماني کشور کاپیتان 
ش��اهین آبادان ش��د و با حضور مرداني 
چون حمید جاسمیان، حمید برمکي، 
عل��ي پورجانک��ي و... ای��ن تی��م را 
قهرمان اولین دوره مسابقات فوتبال 
قهرماني باش��گاه هاي کش��ور کرد. 
دهداري از ابتداي دهه چهل و بعد از 
جدایي ستارگان قدیمي مثل برومند 
و عراق��ي از تیم فوتبال ش��اهین تهران، 
کاپیتان تیم فوتبال ش��اهین تهران شد. در 
س��ال 1343 از تی��م ملي و در س��ال 1345 از 
باشگاه شاهین کناره گیري کرد. اختالف ایجاد 
شده بین او و دکتر اکرامي را از عوامل انحالل 
شاهین در سال 1346 مي دانند. با این حال 

پـرویــز دهــــداري 
مـعـلـم اخــالق 
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وقتي ش��اهین منحل شد و ستارگان این تیم در آس��تانه پراکنده شدن در باشگاه هاي 
دیگر بودند او با یک طرح استادانه، پرسپولیس را از کالبد بولینگ عبده متولد ساخت. 

مربیگری
دهداري اولین س��رمربي تیم پرسپولیس بود که تا سال 48 این 

مس��ئولیت را بر عهده داشت. در سال 48 پرسپولیسي ها 
به باش��گاه پیکان رفتند و پروی��ز دهداري هدایت تیم 

فوتبال گارد تهران را بر عهده گرفت. گاردي ها که از 
سال 1352 به هما تغییر نام دادند، نسلي بودند که 
فرهیختگي و ش��خصیت را از استادشان دهداري 
آموختند. س��جاد صادقي، مهدي خبیري، محمد 
توانایي، نعیم صفري، مهدي غزال، جواد رمزي، 

مرح��وم حبیب علیزاده، علیرضا خورش��یدي 
و... در آن تی��م بازي م��ي کردند. گارد بي 

س��تاره تبدیل به ی��ک تیم مطرح فني 
و اخالقي ش��د و دهداري براساس 

لیاق��ت هایش در س��ال 1350 
سرمربي تیم ملي شد.
تیم ملی

 او مکت��ب اخالق خ��ود را به 
تیم ملي برد و طي 2 س��ال، عالوه 

ب��ر قهرماني در مس��ابقات جام ملت 
هاي 1972 آس��یا و صعود به المپیک 

1972 مونی��خ، تیم 
مل��ي را ب��ه روزگار 
اخالق  برجس��تگي 
ب��ا محم��د و اعتبار برد. اختالف 

رنجبر، دس��تیارش در تیم ملي باعث ش��د از تیم ملي خداحافظي کند و براي درمان 
بیماري به انگلستان برود.

بعد از بازگشت، موقتاً کار فني را رها کرد و در سال 1354 سرپرست تیم فوتبال صنعت 
نفت آبادان ش��د. در س��ال 1356 هم به حکم کامبیز آتاباي رئیس وقت فدراسیون فوتبال، 

سرپرست تیم ملي امید فوتبال کشورمان شد.
دهداري در س��ال 1358 بعد از پیروزي انقالب، به تهران آمد و مدیریت ش��اهین را بر 
عهده گرفت. او تا س��ال 1360 صاحب این مسئولیت بود. در سال 1365، بعد از استعفاي 
فریدون عس��گرزاده س��رمربي تیم ملي، دهداري بعد از 15 س��ال بار دیگر س��رمربي تیم 
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ملي در دوراني ش��د که بازیکنان تیم ملي احکام اخالقي رفتار او را برنمي 
تابیدند. دوران س��ختی بود. آن زمان تیم ملی مجبور بود بدون امکانات و 
بودجه کافی در شهرستان ها اردو بزند. یکی دیگر از مشکالتی که دهداری 
پس از بازی های آس��یایی 1986 س��ئول با آن مواجه شد، استعفای دسته 
جمعی چهارده تن از بهترین بازیکنان تیم ملی بود. در بین این نفرات نام 
محمد پنجعلي، درخش��ان، چنگیز، ناصر محمدخان��ي، مهدي ابطحي و... 
وجود داش��ت.  اس��تاد دهداری با منتخبی از بازیکنان جوان و شهرستانی 
مانند عاب��دزاده، زرینچه، ن��ادر محمدخانی، س��یامک رحیم پور، محرمی، 
نامجومطلق، افتخاری، مرف��اوی، کرمانی مقدم، محمد تقوی و کریم باوی 
راهی جام ملت های آسیا شد و با مقام سومی به کار خود پایان داد که حاال 
دست یابی به آن برای ما به صورت آرزو در آمده است. ما از آن مقام راضی 
نش��دیم و بعد از آن بازی ها او را زیر رگبار ش��دید انتقادات قرار دادیم به 
طوری که بعد از جام ملت ها در بازی دوستانه تیم ملی با ژاپن در ورزشگاه 
آزادی، عده ای تماش��اگر تحریک شده به سوی او برف پرتاب کردند. استاد 
نامهربانی ه��ای زیادی دید اما دم بر نی��اورد و عطای تیم ملی را به لقایش 

بخشید و از تیم ملی فوتبال کنار کشید.
روزی که ّمرد، ُمرد

 اس��تاد دهداری در س��ال های آخر زندگی برای ارتزاق مجبور شد راهی 
کشور امارات شده و مدیریت یک کارخانه سنگ بری را به عهده بگیرد. بله 
معلم اخالق حتی در سخت ترین شرایط به اصول مکتبی که در آن پرورش 

یافته بود وفادار ماند و نظم و دیسیپلین را فدای نتیجه گیری نکرد.
عود دوباره بیماري در پاییز س��ال 1371 او را در روز دوم آذرماه س��ال 
71 به کام مرگ برد. در مراس��م ختم او حتی افرادی که در دوران حیات 

موجب آزار او شده بودند نیز به چشم می خوردند.
خاطره ای از جوانمردی پرویز دهداری:

رضا وطن خواه س��تاره س��ابق فوتبال ایران و دستیار مرحوم دهداري در 
تیم ملي ایران می گوید:

تیم ملي ایران با چن��د گل از حریف ضعیف خود که فکر مي کنم تایوان 
ب��ود جلو افتاده بود. مس��ابقات مقدماتي جام جهاني بود و آن مس��ابقه در 
کشور تایوان برگزار مي شد. در آن مسابقه مجتبي کرماني مقدم که در آن 
روزها در پرس��پولیس بازي مي کرد س��تاره بود. او بازیکني بود تاکتیکي با 
قابلی��ت باالي دریبل زدن. مجتبي در اواخر مس��ابقه بازیکنان حریف را به 

قول ما سوسک کرده بود! 5 تا 5 تا دریبل مي زد، الیي مي انداخت.
ناگه��ان پرویزخان م��را صدا زد و گف��ت به مجتبي بگو خ��ودش را به 
مصدومی��ت بزند و بیرون بیاید. من فکر کردم مي خواهد به این بهانه به او 
و تیم دس��تورات تاکتیکي بدهد. مجتبي ای��ن کار را کرد و بیرون آمد اما 
پرویزخان به او دس��تور داد لباس هایش را بپوشد و روي نیمکت بنشیند! 
همه ما ش��وکه ش��ده بودیم. چون هر 3 تعویض خود را انجام داده بودیم 
نمي توانس��تیم به ج��اي او بازیکن دیگري را به زمین بفرس��تیم. به همین 
خاطر تیم ما 10 نفره به کار خود ادامه داد. بعدها پرویز دهداري در خلوت 
دلیل خود براي این کارش را این گونه براي من توضیح داد: مجتبي با آن 
کارهایش، با آن دریبل ها و  الیي زدن هایش داشت بازیکن حریف را تحقیر 
مي کرد. تو فکر کن در آن لحظه پدر و مادر آن بازیکن، خواهر، برادر، نامزد، 
دوست، همسر و یا فرزندانش دارند در استادیوم و یا از طریق تلویزیون این 
مسابقه را تماشا مي کنند. خودت را یک لحظه جاي آن بازیکن بگذار، ببین 

چه قدر داري تحقیر مي شوي، خجالت مي کشي...
ش��اید اگر خیلي ها جاي ده��داري بودند اجازه مي دادن��د کرماني مقدم 
کارش را بکن��د و تی��م گل هاي بیش��تري بزند. به آمار گل ه��اي زده فکر 

مي کردند به تیتر فرداي روزنامه ها، به تعریف ها و استقبال مردم و رسانه ها! 
اما ...

از پرویز دهداری می گویند...
همسر مرحوم دهداری

»پرویز هیچ گاه با صدای بلند صحبت نمی کرد، همیشه  غمخوار مظلومان 
بود. او مخالف تبعیض بود. از تجمالت پرهیز می کرد و به زندگی س��اده و 
بی آالیش اعتقاد داش��ت. با دش��منان خود به مانند عزیزترین فرد برخورد 

می کرد.«
دختر مرحوم دهداری

»پ��درم، زندگی خود را فدای م��ردم کرده بود. او می گفت: اول بچه های 
مردم، سپس شما.«

دکتر خبیری )از شاگردان مرحوم(
»یک��ی از کارهای مرحوم دهداری این بود که بازیکنان  را متکی به خود 
ب��ار می آورد. او در این زمینه صبر و حوصله ی عجیبی داش��ت و به قدری 
زمزمه و نصیحت پدرانه به  گوشش��ان می خواند که آن ها را به فکر درباره ی 

آینده شان وا می داشت.«
جعفر کاشانی )از شاگردان مرحوم(

»تالش و اخالق،کالم اول و آخر او به شاگردانش  بود.«
جواد اهلل وردی بازیکن اسبق ملی 

» اگر این فوتبال یک اسطوره داشته باشد بی شک او وجود نازنین زنده 
یاد پرویز دهداری است. «

یادش گرامی باد... 
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با توجه به راهنمایي هاي زیر مش��خص کنید که هر رنگ در کدام خانه از 
جدول قرار دارد؟

راهنمایي ها:
1- زرد و نارنجي مجاورند در حالي که قرمز و مشکي مجاور نیستند.

2- خانه ش��ماره 3 یکي از رنگ هاي مقابل است: سفید ، سبز ، آبي ، قرمز 
، خانه 5 سفید و بنفش نیست.

3- بنفش و نارنجي در یک ستون هستند در حالي که زرد و مشکي همانند 
سبز و آبي در یک ستون نیستند.

4- ش��ماره خانه هاي س��فید و صورتي متوالي اس��ت ول��ي خانه ها مجاور 
نیستند.

5- اختالف ش��ماره خانه هاي قرمز و زرد کمتر از 3 اس��ت. اختالف شماره 
خانه هاي س��فید و آبي بیشتر از 3 نیست. همچنین اختالف شماره خانه هاي 

قرمز و آبي بیشتر از 2 است.
6- س��بز که در مجاورت صورتي است در خانه اي با شماره فرد قرار گرفته. 

قر مز و زرد در یک ردیف قرار ندارند.
7- شماره خانه با رنگ آبي از سبز بیشتر است.

اعداد 1 یک تا 6 ش��ش را طوري درون دایره هاي سبز رنگ مثلث زیر قرار 
دهید که مجموع اعداد هر ضلع ، که از س��ه دایره تش��کیل ش��ده است با هم 

برابر باشد .

با توجه به پنج شکل اول ، شکل ششم را حدس بزنید.
فقط کس��اني که خیلي تیزبین هس��تند مي توانند شکل ششم را 

حدس بزنند 
 

 

عدد 30 س��ي را به نیم تقس��یم کنید و عدد 10 ده را به حاصل آن 
اضافه کنید. چه عددي به دست مي آید؟

به جاي عالمت سوال چه عددي قرار مي گیرد؟
5 = 1

25 = 2
125 = 3         
625 = 4         

? = 5         

حسن و مینا ، با هم خواهر و برادر هستند. تعداد خواهر و برادرهاي 
حس��ن با هم برادرند ، اما تعداد خواهرهاي مینا نصف تعداد برادرانش 

است.
در این خانواده حداقل چند پسر و چند دختر زندگي مي کنند؟

در این معما 63 )ش��صت و س��ه( المپ و 3 )س��ه( عدد کلید دوپل 
داریم )البته ش��ما مي توانید بجاي 3 کلید دوپل از 6 کلید تک پل هم 
اس��تفاده کنید( به چه روش��ي ما باید این المپ ها را به کلیدها وصل 
کنی��م که در نهایت با اس��تفاده از کلیدها و بدون تغیی��ر دوباره در آنها به هر 

تعداد که خواستیم از المپ ها را روشن کنیم؟
   شما فقط یک بار المپ ها را به کلیدها وصل مي کنید و دیگر نمي توانید 
در آنها تغییر ایجاد کنید ، فقط مي توانید با اس��تفاده از تغییر حالت کلید ها 

به تعداد دلخواه المپ روشن کنید .
  راهنمایی:  مثال مي خواهیم 11 )یازده( المپ روشن کنیم ، با زدن کلیدها 
11 )یازده( المپ روشن مي کنیم. یا 56 )پنجاه و شش( المپ بخواهیم روشن 
کنیم ، باز هم با تغییر حالت کلید ها 56 )پنجاه و ش��ش( المپ روش��ن مي 
کنیم . اگر بخواهیم از 1 )یک( تا 63 )ش��صت و س��ه( هر عددي انتخاب کنیم 
، ش��ما باید به همان تعداد المپ روش��ن کنید . شما نیاز نیست که حتما برق 
کاري بلد باش��ید ، فقط مش��خص کنید که به هر کلید چه تعداد المپ وصل 

کنیم. 

معمـای خالقیـت
75 معما
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ف��رض کنید ش��ما یک ه��زار تومان داری��د و مي خواهید ک��ه 100 صد تا 
گوس��فند ، گاو و شتر بخرید. از هر سه نوع این حیوان ها باید خریداری شود. 
قیمت گوس��فند یک تومان است. قیمت گاو ده تومان است. و قیمت شتر سي 

تومان است.
حاال ش��ما باید صد تا از این س��ه نوع حیوان بخرید که تعداد این حیوان ها 
بیش��تر و یا کمتر از صد تا نش��ود، پول شما هم نباید کم و زیاد بشود. به زبان 
ساده تر ، با این یک هزار تومان باید 100 صد تا از هر سه نوع حیوان بخرید. 
اصال مهم نیس��ت که از هر حیوان چند تا مي خرید ، فقط باید از هر س��ه تا 

حیوان باشه و جمع کل حیوانات هم 100 صد تا بشه.
پاسخ های معمای خالقیت

با توجه به راهنمایی هاي داده شده ، همانند جدول زیر ، رنگ ها در کنار 
هم قرار مي گیرند .

براي این معما چهار راه حل وجود دارد که در زیر مشاهده مي کنید.

اگر خوب دقت کنید، متوجه خواهید شد که این تصاویر مربوط به اعداد 1 
تا 6 هستند که جلوي یک آینه قرار گرفته اند.

 

حاصل 70 هفتاد است )تقسیم بر نیم معادل ضرب در 2 دو است(.

پاس��خ 5( اگر به خط اول توجه کنید ، مشاهده مي کنید که یک و پنج 
با هم مساوي هستند.

پاسخ6( حداقل 4 چهار پسر و 3 سه دختر در این خانواده هستند.

پاس��خ7( ما باید المپ ها را طوري به کلیدها وصل کنیم که از 1 )یک( 
تا 63 )ش��صت و سه( هر عددي انتخاب کنیم ، به همان تعدادالمپ روشن 
کنیم.چون کوچکترین عدد ما 1 )یک( اس��ت ، همانطور که در ش��کل زیر 
مي بینید به کلید اول 1 )یک( المپ وصل مي کنیم تا با زدن آن کلید ، یک 

المپ روشن شود ، )توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند( .
 عدد بعدي ما 2 )دو( اس��ت ، همانطور که در ش��کل زیر مي بینید به کلید 
دوم 2 )دو( المپ وصل مي کنیم. تا با زدن آن کلید ، دو المپ روش��ن شود ، 

)توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند( .
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عدد بعدي ما 3 )س��ه( است ، همانطور که در ش��کل باال مي بینید با زدن 

کلید اول و دوم با هم ، سه المپ روشن مي شود.

یک المپ کلید اول + دو المپ کلید دوم ، )توجه کنید که بقیه کلیدها در 
حالت خاموش باشند(. 

عدد بعدي ما 4 )چهار( است ، همانطور که در شکل زیر مي بینید به کلید 
سوم 4 )چهار( المپ وصل مي کنیم.

تا با زدن آن کلید ، چهار المپ روش��ن شود ، )توجه کنید که بقیه کلیدها 
در حالت خاموش باشند(.

 
عدد بعدي ما 5 )پنج( اس��ت، همان طور که در ش��کل باال مي بینید با زدن 

کلید اول و سوم با هم ، پنج المپ روشن مي شود.
یک المپ کلید اول + چهار المپ کلید سوم ، )توجه کنید که بقیه کلیدها 

در حالت خاموش باشند(.
اعداد 6 و 7 را نیز به همین روش با اس��تفاده از کلیدهاي اول و دوم و سوم 

روشن مي کنیم.
عدد بعدي ما 8 )هشت( است ، همانطور که در شکل زیر مي بینید به کلید 

چهارم 8 )هشت( المپ وصل مي کنیم.
تا با زدن آن کلید ، هشت المپ روشن شود ، )توجه کنید که بقیه کلیدها 

در حالت خاموش باشند(.

 عدد بعدي ما 9 )نه( اس��ت، همان طور که در ش��کل باال مي بینید با زدن 
کلید اول و چهارم با هم ، نه المپ روش��ن مي ش��ود. ی��ک المپ کلید اول + 
هش��ت المپ کلید چه��ارم ، )توجه کنید که بقیه کلیده��ا در حالت خاموش 

باشند(.
اع��داد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 را نی��ز به همین روش با اس��تفاده 
از کلیدهاي اول و دوم و س��وم و چهارم روش��ن مي کنی��م. عدد بعدي ما 16 
)ش��انزده( اس��ت ، همانطور که در ش��کل زی��ر مي بینید به کلی��د پنجم 16 
)ش��انزده( المپ وصل مي کنیم. تا با زدن آن کلید ، شانزده المپ روشن شود 

، )توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند(.
 

عدد بعدي ما 17 )هفده( است ، همانطور که در شکل باال مي بینید با زدن 
کلید اول و پنجم با هم ، هفده المپ روشن مي شود.

ی��ک الم��پ کلید اول + ش��انزده المپ کلید پنجم ، )توج��ه کنید که بقیه 
کلیده��ا در حالت خاموش باش��ند(. اعداد 18 تا 31 را نی��ز به همین روش با 
استفاده از کلیدهاي اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم روشن مي کنیم. عدد 
بعدي ما 32 )س��ي و دو( اس��ت، همانطور که در شکل زیر مي بینید به کلید 
ششم 32 )سي و دو( المپ وصل مي کنیم. تا با زدن آن کلید ، سي و دو المپ 

روشن شود، )توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند(.
 

عدد بعدي ما 33 )س��ي و سه( اس��ت ، همانطور که در شکل باال مي بینید 
با زدن کلید اول و شش��م با هم ، س��ي و سه المپ روشن مي شود. یک المپ 
کلید اول + سي و دو المپ کلید ششم ، )توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت 
خاموش باش��ند(. اعداد 34 تا 63 را نیز به همین روش با استفاده از کلیدهاي 

اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم روشن مي کنیم.

ش��ما باید:  20 بیست  گوسفند، 71 هفتادو یک  گاو  و  9 نه  شتر 
خریداري کنید.

20 × 1 = 20
71 × 10 = 710
9 × 30 = 270

۸
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بوی عرق بدن افراد به نوعی خود یک بیماری محس��وب نمی ش��ود. بعضی 
اوقات افرادی که مش��کل تعرق دارند ممکن است متوجه نباشند که بوی بدن 
آنها دیگران را اذیت می کن��د. به غیراز باکتری ها دالیل مختلف دیگری نیزدر 

این امر دخیل هستند. 
 در بعضی موارد غدد عرقی بیش فعال شده اند

 مواد سمی یا مواد گیاهی از قبیل الکل، سم آرسنیک، سم کیانید یا کشیدن 
سیگار، گاهی باعث این مسئله می شوند.

 عفونت های��ی از قبی��ل عفونت های ریوی، عفونت های پوس��تی، عفونت های 
مهبل، بیماری های مقاربتی یا عفونت مجاری اداری نیز می توانند باعث بروز 

این بوی نامطبوع شوند.
این بوی زننده از کجا می آید؟

بوی بدن از ترکیب عرق و باکتری حاصل می ش��ود. البته عرق به نوبه خود 
کاماًل بی بو اس��ت. این باکتری است که با عرق بدن مخلوط شده و چنین بوی 

زننده ای را به وجود می آورد
بدن ما دو نوع عرق آپوکرین و اِکرین ترشح می کند. عرق اِکرین برای پایین 
آوردن درج��ه حرارت بدن ما، مثاًل هن��گام ورزش یا زمانی که هوا خیلی گرم 
اس��ت، کاربرد دارد. این نوع عرق در همه قس��مت های بدن به طور یکنواخت 

ترشح می شود و بی بو است.
آپوکرین نوع ویژه ای از ترش��حات بدن اس��ت که در محل های مخصوصی 
مثل زیر بغل، کش��اله های ران، دست ها، و پاها ایجاد می شود. این نوع عرق 
است که دلیل پیدایش آن بوی تند و زننده است ولی این هم مثل اِکرین کاماًل 

بی بو  و حاوی چربی و پروتئین است.
اما چه چیز باعث می ش��ود که ع��رق آپوکرین چنین بوی زننده ای از بدن 

ما ایجاد کند؟
باکت��ری هایی روی بدن ما وجود دارد که از عرق آپوکرین تغذیه می کنند. 
وقت��ی این ع��رق را مصرف کرد، همان کاری که س��ایر موجودات زنده پس از 
غذا خوردن انجام می دهند، از او نیز س��ر می زند. بله، غذا را دفع می کند. و 
این بوی زننده و منزجر کننده از اینجا ناش��ی می ش��ود. در واقع، باکتری ها 
عم��ل دفع غ��ذا را دقیقاً مثل ما انجام نمی دهند آنها پیوندهای ش��یمیایی را 
می ش��کنند. اما از عرق ما تغذیه می کنند و همین باعث بوی بد و چندش آور 

می شود.
 نکاتی که باید برای پیشگیری رعایت کرد عبارتند از:

 رعایت کردن نظافت ش��خصی، اس��تحمام روزانه و تعوی��ض روزانه لباس ها. 
همچنی��ن جن��س لباس هایی که به تن می کنی��م در کم کردن تعرق نقش 
بسزایی دارند. لباس های نخی معموال سریع عرق و بوی بد را جذب می کنند.

 دقت در نوع تغذیه به کاهش میزان بوی بدن کمک می کند. مثال از خوردن 
بعض��ی از غذاهای تند با ادوی��ه جاتی مانند کاری، زیره و س��یر خودداری 

کنید. کمبود روی در بدن مشکل تعرق را افزایش می دهد، به این دلیل که 
این ماده به دفع س��مومات بدن کمک می کند. نوش��یدن میزان کافی آب و 
مایعات، غدد ترش��ح کننده اِکرین را فعال می س��ازد که باعث رقیق تر شدن 

عرق می شود.
 اس��تفاده از اس��پری و دئودورانت فقط بوی بد را می پوش��اند و گاهی سبب 
افزای��ش بوی بد بدن می ش��ود. در انتخ��اب دئودورانت ه��م توجه کنید از 
نوع��ی انتخاب کنید که حاوی روی و آلومینیوم باش��د، زی��را که این مواد 

باکتری هایی که مسبب بوی بد بدن هستند را کاهش می دهند.
شیوه های طبیعی درمان خانگی

 1. استحمام کنید. سپس آب شلغم را بگیرید به این صورت که شلغم را رنده 
کنید و داخل یک پارچه ش��ل بافت ریخته و فش��ار دهید و عصاره به دست 

آمده را با یک قاشق چایخوری به زیر بغل هایتان بمالید و ماساژ دهید. 
 2.  استفاده از جوش شیرین بوی بد زیر بغل و پاهای شما را کاهش می دهد. 
 3.  چند لیمو را در دست خود کم کم فشار دهید تا نرم شود. سپس از وسط 
ب��ه دو نیم کنید و به زیر بغل هایتان بمالید تا هس��ته های آن خارج ش��ود. 
س��پس حمام کنید. اگر زیر بغل ش��ما موهای زائد دارد یک روز قبل از این 

کار آن موها را از بین ببرید تا اسید لیموها بوی بدن شما را از بین ببرد. 
 4. ه��ر روز به حمام بروید و بع��د از آن به زیر بغل هایتان پودر بزنید. این کار 

عالوه بر اینکه بوی بدن را می گیرد پوستتان رانیز سفید می کند. 
 5. روغن زیتون، آب پرتقال، آب لیمو و گریپ فروت هم موادی هس��تند که 
ش��ما می توانید استفاده کنید. توجه داشته باش��ید که افشره آنها باید تازه 
باشد. زیر بازوهایتان را پودر بزنید یا هر قسمتی از بدن که الزم است. جوش 
ش��یرین را به افش��ره اضافه کنید و به زیر بغل خود بمالید، سپس با روغن 

زیتون پاک کنید. بوی بدن شما از بین خواهد رفت. 

توصیه هایی در خصوص تغذیه
 هر روز ناش��تا قبل از صبحانه 500 میلیگرم پودر جوانه گندم را در آب حل 
کرده و بنوش��ید. اگر سوپر مارکت های اطراف خانه ش��ما جوانه گندم تازه 
دارد، می توانید از جوانه گندم تازه استفاده کنید. توجه داشته باشید محلول 
جوانه را با معده خالی و با آب معدنی بنوشید.کلروفیل بوی بدن را به صورت 

چشمگیر کم می کند یا کامال از بین می برد.
 اگر کشمکش های عصبی باعث می شود که شما تعرقتان افزایش یابد و این 
نیز باعث می ش��ود که بوی بدنتان زیاد شود، چای سبز بنوشید. یک قاشق 
چایخوری چای س��بز خشک یا 2 عدد چای کیسه ای را در یک فنجان آب 
بریزی��د و بگذارید به مدت 10 دقیقه خیس بخ��ورد و کم کم در طول روز 
آن را بنوش��ید. این چای به ش��ما کمک می کند آرامش پیدا کنید و دیگر 

عرق نکنید.

آشنایی با درمان های خانگی
 برای بوی عرق بدن 
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 اگر شما گوشت و مرغ می خوریدو با مشکل بوی بد بدن مواجه هستید رژیم 
غذایی خود را عوض کنید. مصرف گوش��ت و مرغ را کاهش دهید و خود را 

به خوردن سبزیجات عادت دهید.
 خ��وردن برخ��ی از غذاها نیز می تواند بر بوی بدن ش��ما تاثیرگذار باش��د. 
غذاهای تن��د و تلخ، با بوهایی نافذ معموالً تاثیری منفی بر بوی بدن دارند. 

سیر، زیره، شنبلیله و کاری نمونه هایی از آن هستند
 کمبود روی نیز می تواند در ایجاد بوی بد بدنتان موثر باش��د. به این دلیل 
که این ماده به دفع سمومات بدن کمک می کند. همچنین عدم توازن قند 

و کافئین بدن نیز عواملی تاثیرگذار در میزان عرق بدن هستند

اقدامات دیگر
بیشتر حمام کنید

حمام ک��ردن می تواند ش��روع خوبی 
باش��د. شستش��وی به موقع لب��اس های 
تان نیز کم��ک کننده اس��ت. البته برای 
جلوگیری از بوی ب��د بدن، دوش گرفتن 
از حم��ام کردن بهتر اس��ت. چون فش��ار 
مستقیم آب بر روی بدن، در حین دوش 
گرفت��ن، چ��رک و باکتری ه��ا را از بدن 

شسته و پاک می کند.
پاهای خود را بشویید

پاها ب��ه ویژه کف آنها، مس��تعد تعرق 
و ایجاد بوی نامطبوع هس��تند. از این رو 
بالفاصل��ه پس از مراجعت ب��ه منزل پاها 
را شس��ته و جوراب ها را تعویض کنید )به 
وی��ژه پس از ورزش یا پیاده روی( . اگر با 
شستش��وی معمولی بوی ب��د پاها از بین 
نرف��ت، می توانید از مخلوط آب و نمک و 
یا آب گرم، صابون و مواد خوش��بو کننده 
اس��تفاده کنید. درصورتی ک��ه بوی پاها 
بس��یار آزار دهنده بود و با این ش��یوه از 
بین نرفت، حتما به پزشک مراجعه کنید.

دئودورانت ها/ضد تعرق ها
 اکثر دئودورانت ها فقط بوی بد بدن را 

می پوشانند، اما دئودورانت هایی هستند که با این باکتری ها مقابله می کنند. 
موثرترین و بهترین دئودورانت ها حاوی آلومینیوم یا روی هس��تند، که هر دو 

این عناصر برای مقابله با باکتری های تولیدکننده بوی بد کارآمد هستند.
ضد تعرق ها نیز غدد ترش��ح کننده عرق را مس��دود م��ی کنند، و باکتری 
ها دیگر چیزی برای فعل و انفعال با آن ندارند. اس��تفاده از صابون های آنتی 

باکتریال نیز در این مورد مفید است
تغذیه مناسب

کم کردن مص��رف کافئین از برنامه غذایی روزانه بس��یار مفید خواهد بود. 
قهوه، نوش��ابه، شکالت و س��ایر موادغذایی کافئین دار، با تحریک غدد ترشح 
کننده آپوکرین، در ایجاد بوی بد بدن تاثیرگذار هستند. نوشیدن میزان کافی 
آب و مایعات، غدد ترش��ح کننده اِکرین را فعال می س��ازد که باعث رقیق تر 

شدن عرق آپوکرین میشود
اسید بوریک

 یکی از موثرترین و مفیدترین مواد برای مقابله با بوی بد بدن، اسید بوریک 
اس��ت که کمتر از موارد دیگر شناخته ش��ده می باشد. ماده ای نسبتاً ارزان و 
بس��یار کارآمد می باشد. در هر قس��مت از بدن که نمی خواهید از آن بوی بد 
متصاعد ش��ود، پس از حمام از این ماده اس��تفاده کنید. اس��ید بوریک انتشار 
باکتری ها را کندتر می کند. البته اس��تفاده بیش از حد آن نیز می تواند برای 

پوست ایجاد مشکل کند.
درمان های دیگر

اگر بدنتان بویی زننده از خود متصاعد می کند، اصاًل نگران نباشید. راه های 
بس��یاری برای رفع این مشکل پیش روی شماست. اولین کاری که باید بکنید 
این است که علت و سبب این بوی بد را کشف کنید و بعد می توانید برحسب 
آن از روش های درمانی ویژه استفاده کنید. اگر دیدید که با روش های معمول 
مشکلتان برطرف نشد، تردید نکنید، 
حتماً به پزش��ک مراجعه کنید تا به 

شما در این زمینه کمک کند.
این نکات را هم حتما بخوانید و 

عمل کنید
 در فص��ل تابس��تان حداقل هر دو 
هفت��ه یک ب��ار ملحفه ه��ا را تعویض 

کنید
 از خری��دن لباس های زیر یا رویی 
ک��ه در آنه��ا الی��اف مصنوع��ی زیاد 
استفاده شده بپرهیزید. )بهترین نوع 
لباس برای لباس های زیر و رو، انواع 

نخی می باشد.(
 به هی��چ وجه از عطر، ادکلن، مام و 
یا هر نوع خوشبو کننده دیگر زمانی 
که احس��اس می کنید عرق کرده اید 

استفاده نکنید
 تع��رق بین انگش��تان پا و پش��ت 
الله های گوش، این مناطق را مستعد 
روی��ش قارچ ه��ای پوس��تی می کند. 
از این رو به نظاف��ت این نقاط توجه 

کنید.
 ب��رای رفع بوی بد پا از س��نگ پا 
اس��تفاده کنید، اما فرام��وش نکنید 
پس از استحمام، حتما کف پاها را با کرم مخصوص مرطوب کرده و بالفاصله 
جوراب بپوش��ید. ترک پا عاملی جهت رویش قارچ به ویژه در فصل تابستان 

است.
 در فص��ل تابس��تان، هفته ای یکب��ار و در فصول دیگر ه��ر دو هفته یک بار 
کفش هایتان را بش��ویید. این نکته درباره کفش های ورزش��ی بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت. استفاده از خوشبو کننده به ویژه برای پسران در دوران بلوغ 

الزم است.
 از صابون ها و ش��امپوهای خوش��بو کننده و ترجیحا س��ازگار با پوست بدن 

استفاده کنید. تحریک پوست بدن عاملی جهت تشدید تعرق است.

منبع: 
وبسایت پزشکان ایران
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داستان زندگی کوروش کبیر
کوروش بزرگ )576-529 پیش از میالد(، نخس��تین ش��اه و بنیان گذار دودمان شاهنش��اهی هخامنش��ی اس��ت. ش��اه پارسی، به خاطر 
بخش��ندگی ، بنیان گذاش��تن حقوق بشر، پایه گذاری نخس��تین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده ها و بندیان، احترام به 

دین ها و کیش های گوناگون، گسترش تمدن و غیره شناخته شده است.
ایرانیان کوروش را پدر و یونانیان، که وی سرزمین های ایشان را تسخیر کرده بود، او را سرور و قانونگذار می نامیدند. یهودیان این پادشاه 

را به منزله مسح شده توسط پروردگار به شمار می آوردند، ضمن آن که بابلیان او را مورد تأیید مردوک )خدای بابل( می دانستند.
تبار کوروش از جانب پدرش به پارس ها می رس��د که برای چند نس��ل بر انشان)شمال خوزستان کنونی(، در جنوب غربی ایران، حکومت 

کرده بودند..
کمبوجیه اول با شاهدخت ماندانا دختر ایشتوویگو )آژی دهاک یا آستیاگ( پادشاه ماد ازدواج کرد و کوروش بزرگ نتیجه این ازدواج بود.
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تولد
تاریخ نویسان باستانی از قبیل هرودوت، گزنفون 
وکتزیاس درباره چگونگی زایش کوروش اتفاق نظر 

ندارند.
تاری��خ نویس��ان نامدار زم��ان ما همچ��ون ویل 
دورانت و پرس��ی س��ایکس و حس��ن پیرنیا، شرح 
چگونگی زایش ک��وروش را از هرودوت برگرفته اند. 
بنا به نوشته هرودوت، آژی دهاک شبی خواب دید 
ک��ه از دخترش آنقدر آب خارج ش��د که همدان و 

کشور ماد و تمام سرزمین آسیا را غرق کرد.
آژی ده��اک تعبی��ر خ��واب خوی��ش را از مغ ها 
پرس��ش کرد. آنها گفتند از او فرزندی پدید خواهد 
آمد که بر ماد غلبه خواهد کرد. این موضوع س��بب 
ش��د که آژی دهاک تصمیم بگی��رد دخترش را به 
بزرگان ماد ندهد، زیرا می ترسید که دامادش مدعی 
خطرناکی برای تخت و تاج او بش��ود. بنابر این آژی 
دهاک دختر خود را به کمبوجیه اول ش��اه منطقه 

پارس که خراج گزار ماد بود، به زناشویی داد.

ماندانا پس از ازدواج با کمبوجیه باردار شد و شاه 
این بار خواب دید که از شکم دخترش تاکی رویید 

که شاخ و برگ های آن تمام آسیا را پوشانید.
پادش��اه ماد، این بار هم از مغ ه��ا تعبیر خوابش 
را خواس��ت و آنها اظهار داشتند، تعبیر خوابش آن 
است که از دخترش ماندانا فرزندی به وجود خواهد 

آمد که بر آسیا چیره خواهد شد
آژی دهاک ب��ه مراتب بیش از خ��واب اولش به 
هراس افتاد و از این رو دخترش را به حضور طلبید.

دخت��رش به همدان نزد وی آمد. پادش��اه ماد بر 
اس��اس خواب هایی که دیده بود از فرزند دخترش 
س��خت وحشت داش��ت، پس زاده ی دخترش را به 
یکی از بستگانش بنام هارپاگ، که در ضمن وزیر و 
سپهساالر او نیز بود، سپرد و دستور داد که کوروش 

را نابود کند.
هارپ��اگ طف��ل را به خان��ه آورد و ماج��را را با 
همس��رش در میان گذاش��ت. در پاس��خ به پرسش 
همسرش راجع به سرنوشت کوروش، هارپاگ پاسخ 

داد وی دس��ت به چنین جنایتی نخواهد آلود، زیرا 
کودک با او خوش��ایند است و به عالوه شاه فرزندان 
زیاد ندارد و دخترش ممکن است جانشین او گردد، 
در این صورت معلوم اس��ت ش��هبانو با ٌکش��نده ی 

فرزندش مدارا نخواهد کرد.
پس کوروش را به یکی از چوپان های ش��اه به  نام 
مهرداد )میترادات( داد و از او خواست که وی را به 
دس��تور ش��اه به کوهی در میان جنگل رها کند تا 

طعمه ی حیوانات وحشی گردد.
چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان 
به نام سپاکو از موضوع با خبر شد، با ناله و زاری به 
شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری 
کن��د و به جای او، فرزند خود را ک��ه تازه زاییده و 

مرده بدنیا آمده بود، در جنگل رها سازد.
مهرداد شهامت این کار را نداشت، ولی در پایان 
نظر همسرش را پذیرفت. پس جسد مرده فرزندش 
را ب��ه ماموران هارپاگ س��پرد و خود سرپرس��تی 

کوروش را به گردن گرفت.

نوجوانی
روزی کوروش که به پس��ر چوپان معروف بود، با 
گروه��ی از فرزندان امیرزادگان ب��ازی می کرد. آنها 
قرار گذاش��تند یک نفر را از میان خود به نام ش��اه 

تعیین کنند و کوروش را برای این کار برگزیدند.
ک��وروش همبازی ه��ای خود را به دس��ته های 
مختل��ف بخش ک��رد و ب��رای هر ی��ک وظیفه ای 
تعیین نمود و دس��تور داد پسر آرتم بارس را که از 
شاهزادگان و ساالران درجه اول پادشاه بود و از وی 

فرمانبرداری نکرده بود تنبیه کنند.
پ��س از پایان ماج��را، فرزند آرتم ب��ارس به پدر 
ش��کایت برد که پس��ر یک چوپان دستور داده است 

وی را تنبیه کنند.
پدرش او را نزد آژی دهاک برد و دادخواهی کرد 
که فرزن��د یک چوپان پس��ر او را تنبیه و بدنش را 
مضروب کرده است. شاه چوپان و کوروش را احضار 
ک��رد و از کوروش س��وال کرد: »ت��و چگونه جرأت 
کردی با فرزند کسی که بعد از من دارای بزرگ ترین 
مقام کشوری اس��ت، چنین کنی؟« کوروش پاسخ 
داد: »در این باره حق با من اس��ت، زیرا همه آن ها 
م��را به پادش��اهی برگزیده بودند و چ��ون او از من 
فرمانبرداری نکرد، من دستور تنبیه او را دادم، حال 

اگر شایسته مجازات می باشم، اختیار با توست.«
آژی دهاک از دالوری کوروش و ش��باهت وی با 
خودش به اندیش��ه افتاد. در ضمن بیاد آورد، مدت 
زمانی که از رویداد رها کردن طفل دخترش به کوه 

می گذرد با سن این کودک برابری می کند. بنابراین 
آرتم بارس را قانع کرد که در این باره دس��تور الزم 

را صادر خواهد کرد و او را مرخص کرد.
س��پس از چوپ��ان درب��اره هویت طف��ل مذکور 
پرس��ش هایی به عمل آورد. چوپان پاسخ داد: »این 
طفل فرزند من اس��ت و مادرش نیز زنده است.« اما 
شاه نتوانست گفته چوپان را قبول کند و دستور داد 

زیر شکنجه واقعیت امر را از وی جویا شوند.
چوپ��ان ناچار به اعتراف ش��د و حقیق��ت امر را 
برای آژی دهاک آشکار کرد و با زاری از او بخشش 

خواست.
س��پس آژی دهاک دستور به احضار هارپاگ داد 
و چون او چوپان را در حضور پادش��اه دید، موضوع 
را حدس زد و در برابر پرس��ش آژی دهاک که از او 
پرس��ید: »با طفل دخترم چ��ه کردی و چگونه او را 

کشتی؟«
پاس��خ داد: »پس از آن که طفل را به خانه بردم، 
تصمیم گرفتم کاری کنم که هم دس��تور تو را اجرا 
کرده باش��م و هم مرتکب قتل فرزند دخترت نشده 

باشم« و ماجرا را به طور کامل نقل نمود.
آژی دهاک چون از ماجرا خبردار گردید خطاب 
به هارپاگ گفت: امشب به افتخار زنده بودن و پیدا 
کردن کوروش جش��نی در دربار برپ��ا خواهم کرد. 
پس تو نیز به خانه برو و خود را برای جش��ن آماده 
کن و پس��رت را به اینجا بفرست تا با کوروش بازی 

کند. هارپاگ چنین کرد.

از آن طرف آژی دهاک مغان را به حضور طلبید 
و در م��ورد کوروش و خواب هایی که قبال دیده بود 
دوباره س��وال کرد و نظر آنها را پرسید. مغان به وی 
گفتند که شاه نباید نگران باشد زیرا رویا به حقیقت 
پیوسته و کوروش در حین بازی شاه شده است، پس 
دیگر ج��ای نگرانی ندارد و قبال نیز اتفاق افتاده که 

رویاها به این صورت تعبیر گردند.
ش��اه از این ماجرا خوش��حال شد. ش��ب هنگام 
هارپاگ خوش��حال و بی خبر از همه جا به مهمانی 
آمد. ش��اه دستور داد تا از گوش��ت هایی که آماده 
کرده ان��د ب��ه هارپاگ بدهند ؛ س��پس ب��ه هارپاگ 
گف��ت می خواهی بدانی که این گوش��ت های لذیذ 
که خوردی چگونه تهیه ش��ده اند. سپس دستور داد 
ظرفی را که حاوی سر و دست و پاهای بریده فرزند 

هارپاگ بود را به وی نشان دهند.
هنگام��ی که مام��وران ش��اه درپوش ظ��رف را 
برداشتند هارپاگ سر و دست و پاهای بریده فرزند 
خ��ود را دید و گرچه به وحش��ت افتاده بود خود را 
کنترل نمود و هیچ تغییری در صورت وی رخ نداد 
و خطاب به ش��اه گفت: هرچه شاه انجام دهد همان 
درست است و ما فرمانبرداریم. این نتیجه نافرمانی 

هارپاگ از دستور شاه در کشتن کوروش بود.
ک��وروش برای مدتی در درب��ار آژی دهاک ماند 
س��پس به دستور وی عازم آنشان شد. پدر کوروش 
کمبوجی��ه اول و م��ادرش ماندانا از وی اس��تقبال 

گرمی به عمل آوردند.
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تاج گذاری
 ک��وروش در دربار کمبوجی��ه اول خو و اخالق 
واالی انس��انی پارس ه��ا و فن��ون جنگ��ی و نظام 
پیش��رفته آن ها را آموخت و با آموزش های سختی 
که سربازان پارس فرامی گرفتند پرورش یافت. بعد 

از مرگ پدر وی شاه آنشان شد.
بعد از آنکه کوروش ش��اه آنشان شد در اندیشه 

حمله به ماد افتاد.

درای��ن میان هارپاگ نقش��ی عمده ب��ازی کرد. 
هارپ��اگ بزرگان ماد را که از نخوت و ش��دت عمل 
شاهنش��اه ناراض��ی بودند بر ضد ایش��توویگو)آژی 
دهاک( ش��ورانید و موفق ش��د، به کوروش کمک 
کند تا بر ضد پادش��اه ماد لشکرکش��ی کند و او را 

شکست بدهد.
با شکست کشور ماد به وس��یله پارس که کشور 
دست نش��انده و تابع آن بود، پادش��اهی 35 ساله 

آژی دهاک پادش��اه ماد به انتها رسید، اما به گفته 
هرودوت کوروش به آژی دهاک آسیبی وارد نیاورد 

و او را نزد خود نگه داشت.
کوروش به این شیوه در سال 546 پیش از میالد 
مسیح، پادش��اهی ماد و ایران را به دست گرفت و 

خود را پادشاه ایران اعالم نمود.

آخرین نبرد
کوروش در آخرین نبرد خود به قصد س��رکوب 
قوم ایرانی تبار س��کا که با حمله ب��ه نواحی مرزی 
ای��ران به قت��ل و غ��ارت می پرداختند, به س��مت 
ش��مال شرقی کش��ور حرکت کرد. میان مرز ایران 
و س��رزمین س��کاها رودخانه ای بود که لش��گریان 
کوروش بای��د از آن عبور می کردن��د. )کوروش در 
اس��توانه حقوق بشر می گوید: هر قومی که نخواهد 
من پادشاهش��ان باشم من مبادرت به جنگ با آنها 
نمی کنم.( این به معنی دمکراس��ی و حق انتخاب 
هست. اما جنگ با س��کا به دلیل تعرض سکاها به 
ایران و غارت مال مردم بود. هنگامی که کورش به 

این رودخانه رس��ید، تهم رییش ملکه س��کاها به او 
پیغ��ام داد که برای جن��گ دو راه پیش رو دارد. یا 
از رودخانه عبور کند و در س��رزمین سکاها به نبرد 
بپردازند و یا اجازه دهند که لش��گریان سکا از رود 

عبور کرده و در خاک ایران به جنگ بپردازند.
کورش این دو پیش��نهاد را با س��رداران خود در 
میان گذاش��ت. بیش��تر س��رداران ایرانی او، جنگ 
در خ��اک ایران را برگزیدند، اما ک��رزوس امپراتور 
س��ابق لیدی که تا پایان عمر به عنوان یک مشاور 
به کورش وفادار ماند، جنگ در س��رزمین سکاها را 
پیشنهاد کرد. استدالل او چنین بود که در صورت 
نب��رد در خاک ایران، اگر لش��گر کورش شکس��ت 

بخورد تمامی سرزمین در خطر می افتد و اگر پیروز 
هم شود هیچ سرزمینی را فتح نکرده است.

در مقابل اگر در خاک سکاها به جنگ بپردازند، 
پیروزی ایرانیان با فتح این س��رزمین همراه خواهد 
بود و شکس��ت آنان نیز تنها یک شکست نظامی به 

شمار رفته و به سرزمین ایران آسیبی نمی رسد.
کورش این اس��تدالل را پذیرف��ت و از رودخانه 
عبور کرد. پیامد این نبرد کش��ته ش��دن کورش و 

شکست لشگریانش بود.
پس از این شکس��ت، لش��گریان ایران با رهبری 
کمبوجیه، پس��ر ارش��د کورش به ایران بازگشتند. 
البته طبق نوشته ی کتاب »کوروش در عهد عتیق 

گسترش مرزهای ایران
کوروش پس از آن که ماد و پارس را متحد کرد 
و خود را ش��اه ماد و پارس نامید، در حالی که بابل 
ب��ه او خیانت کرده بود، خردمندانه از قارون، ش��اه 
لیدی خواست تا حکومت او را به رسمیت بشناسد 
و در عوض کوروش نیز سلطنت او را بر لیدی قبول 

نماید.
اما قارون )کرزوس( در کمال کم خردی به جای 
قبول این پیشنهاد به فکر گسترش مرزهای کشور 
خود افتاد و به این خاطر با ش��تاب سپاهیانش را از 
رود هالس��ی )قزل ایرماق امروزی در کشور ترکیه( 
که مرز کشوری وی و ماد بود گذراند و کوروش هم 
ب��ا دیدن این حرکت خصمانه، از همدان به س��وی 
لیدی حرکت کرد و دژ سارد که آن را تسخیر ناپذیر 
می پنداشتند، با صعود تعدادی از سربازان ایرانی از 
دیواره های آن سقوط کرد و قارون )کروزوس(، شاه 
لیدی به اسارت ایرانیان درآمد و کوروش مرز کشور 
خود را به دریای روم و همسایگی یونانیان رسانید.
نکت��ه قابل توجه رفتار کوروش پس ازشکس��ت 
قارون اس��ت. کوروش، ش��اه شکست خورده لیدی 
را نکش��ت و تحقیر ننمود، بلکه تا پایان عمر تحت 
حمایت کوروش زندگی کرد و مردم سارد علی رغم 
آن که حدود سه ماه لشکریان کوروش را در شرایط 

جنگی و در حالت محاصره ش��هر خود معطل کرده 
بودند، مشمول عفو شدند.

پس از لیدی کوروش نواحی شرقی را یکی پس 
از دیگ��ری زیر فرم��ان خ��ود در آورد و به ترتیب 
گ��رگان )هیرکانی(، پ��ارت، هریو )ه��رات(، رخج، 
مرو، بلخ، زرنگیانا )سیستان( و سوگود )نواحی بین 
آمودریا و س��یردریا( و ثتگوش )شمال غربی هند( 

را مطیع خود کرد.
ه��دف اصلی کوروش از لشکرکش��ی به ش��رق، 
تأمی��ن امنیت و تحکی��م موقعیت ب��ود وگرنه در 
سمت شرق ایران آن روزگار، حکومتی که بتواند با 

کوروش به معارضه بپردازد وجود نداشت.
کوروش با زیر فرمان آوردن نواحی ش��رق ایران، 
وس��عت سرزمین های تحت تابعیت خود را دو برابر 
کرد. ح��ال دیگر پادش��اه بابِل از خیان��ت خود به 
ک��وروش و عهد ش��کنی در حق وی ک��ه در اوائل 
پیروزی او بر ماد انجام داده بود واقعا پشیمان شده 

بود.
البت��ه ناگفته نماند که یکی از دالیل اصلی ترس 
»نبونید« پادش��اه بابِل، همانا ش��هرت کوروش به 
داشتن سجایای اخالقی و محبوبیت او در نزد مردم 
بابِل از یک س��و و نیز پیش بینی های پیامبران بنی 
اس��رائیل درباره آزادی قوم یهود به دست کوروش 

از سوی دیگر بود.
بابل بدون مدافعه در 22 مهرماه سال 539 ق.م 
س��قوط کرد و فقط محله شاهی چند روز مقاومت 
ورزیدند، پادش��اه محبوس گردید و کوروش طبق 
ع��ادت، در کمال آزاد منش��ی ب��ا وی رفتار کرد و 
در س��ال بعد )538ق.م( هنگامی که او در گذشت، 
عزای ملی اعالم ش��د و خود کوروش در آن شرکت 

کرد.
ب��ا فت��ح باب��ل مس��تعمرات آن یعنی س��وریه، 
فلسطین و فنیقیه نیز سر تسلیم پیش نهادند و به 
حوزه حکومتی اضافه ش��دند. رفتار کوروش پس از 
فتح بابل جایگاه خاصی بین باستان شناسان و حتی 

حقوقدانان دارد.
او یهودیان را آزاد کرد و ضمن مس��ترد داش��تن 
کلی��ه اموالی که بخت النصر )نبوکد نصر( پادش��اه 
مقت��در بابِل در فتح اورش��لیم از هیکل س��لیمان 
ب��ه غنیمت گرفته بود، کمک های بس��یاری از نظر 
مالی و امکانات به آنان نمود تا بتوانند به اورش��لیم 
بازگردند و دستور بازسازی هیکل سلیمان را صادر 
ک��رد و به همین خاطر در بی��ن یهودیان به عنوان 
منجی معروف گشت که در تاریخ یهود و در تورات 

ثبت است.
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استوانه کوروش
اس��توانه کوروش بزرگ، یک استوانه ی سفالین 
پخته ش��ده، به تاریخ 1878 میالدی در پی کاوش 
در محوط��ه ی باس��تانی بابِل کش��ف ش��د. در آن 
ک��وروش بزرگ رفتار خود با اهال��ی بابِل را پس از 

پیروزی بر ایشان توسط ایرانیان شرح داده  است.
این س��ند به عنوان »نخس��تین منش��ور حقوق 
بش��ر« شناخته ش��ده، و به س��ال 1971 میالدی، 
س��ازمان ملل آن را ب��ه تمامی زبان های رس��می 

سازمان منتشر کرد.
نمونه ی بدلی این اس��توانه در مقر اصلی سازمان 

ملل در شهر نیویورک  نگهداری می شود.

ذوالقرنین
درباره ش��خصیت ذوالقرنین ک��ه در کتاب های 
آس��مانی یهودیان، مس��یحیان و مس��لمانان از آن 
س��خن به میان آمده، چندگانگی وجود دارد و این 
که به واقع ذوالقرنین چه کسی است به طور قطعی 

مشخص نشده است.
داری��وش  هخامنش��ی،  س��ردودمان  ک��وروش 
بزرگ، خشایارش��ا، اس��کندر مقدون��ی گزینه هایی 
هس��تند که جهت پیدا ش��دن ذوالقرنی��ن واقعی 
درباره آنها بررس��ی هایی انجام شده، اما با توجه به 
اس��ناد و مدارک تاریخی و تطبی��ق آن با آیه های 
قرآن، ت��ورات، و انجیل تنها کوروش بزرگ اس��ت 
ک��ه موجه ترین دالیل را برای اح��راز این لقب دارا 
می باشد. شماری از فقهای معاصر شیعه نیز کوروش 
را ذوالقرنین می دانند. آیت اهلل طباطبایی، آیت اهلل 
مکارم ش��یرازی و آیت اهلل صانعی از معتقدان این 

نظر هستند.

و قرآن مجید« نوش��ته دکتر فری��دون بدره ای و از 
انتش��ارات امیر کبیر کوروش در این جنگ کش��ته 
نشده و حتی پس از این نیز با سکاها جنگیده است. 
مناب��ع تاریخی معتب��ر در کتاب یادش��ده معرفی 

شده است.
کورش دو پس��ر ب��ه نام های کمبوجی��ه و بردیا 
داش��ت و دارای س��ه دختر ب��ه نام های آتوس��ا و 
آرتیس��تون و مروئه بود که آتوسا بعدها با داریوش 
ب��زرگ ازدواج ک��رد و م��ادر خشایارش��ا، پادش��اه 

قدرتمند ایرانی شد.
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در ح��دود س��ال 1285 خورش��یدی )1879-
1882( ب��ه هنگام کاوش در بابِ��ل در میان رودان 
)بین النهرین(، باس��تان شناس ایرانی، هرمز رسام 
یک اس��توانه س��فالین کوچ��ک از گل پخته )23 
س��انتیمتر( یافت، که شامل یک نوشته از کوروش 

بزرگ بود.
جنس این اس��توانه از گل رس است، 23 سانتی 
مت��ر ط��ول و 11 س��انتی مت��ر ع��رض دارد و در 
حدود40 خط به زبان آکادی و به خط میخی بابلی 

نوشته شده است.
بررسی ها نشان داد که نوشته ی استوانه مربوط 
به س��ال 539 )پ.م( از س��وی کوروش بزرگ پس 
از شکس��ت بخت النصر و گشوده شدن شهر بابل، 
است و به عنوان سنگ بنای یادبودی در شهر بابل 

قرار داده شده است.
ازس��وی دیگر در س��ال های کنونی آش��کار شد 

که بخش��ی از یک لوحه استوانه ای که آن را از آن 
نبونبید پادش��اه بابل می دانستند، پاره ای از استوانه 
ک��وروش بزرگ اس��ت که از س��طر های 36 تا 43 
آن می باش��د. از این رو این قسمت که در دانشگاه 
ییل)Yale( آمریکا نگهداری می شد، به موزه لندن 

گسیل و به استوانه اصلی پیوست گردید.
کوروش بع��د از تاج گ��ذاری، در معبد مردوک 
خدای بزرگ بابل، منش��ور آزادی نوع بشر را قرائت 

نمود .
این ل��وح در حال حاضر یک��ی از با ارزش ترین 
اشیای تاریخی اس��ت که در موزه ی بریتانیا از آن 
نگهداری می ش��ود. این س��ند به عنوان نخس��تین 
منش��ور حقوق بشر شناخته شده، و به سال 1971 
میالدی، س��ازمان ملل آن را ب��ه تمامی زبان های 

رسمی سازمان منتشر کرد.
فرمان حقوق بش��ر کوروش یا استوانه کوروش، 

ب��ه عنوان کهن ترین س��ند کتبی از دادگس��تری 
و مراعات حقوق بش��ر در تاری��خ و مایه مباهات و 
س��رافرازی ایرانیان یاد می ش��ود. کوروش، موسس 
پادش��اهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشیان، پس 
از تس��خیر بابل اعالم عفو عمومی داد؛ ادیان بومی 
را آزاد اع��الم کرد؛ برای جل��ب محبت مردم میان 
رودان )بین النهرین( و آموزش همزیستی عقیدتی 
به انسان ها، مردوک که کهن ترین خدای بابل بود 
را به رسمیت شناخته، در پیشگاهش کرنش کرده 
بر دس��تش بوس��ه زد و او را نیایش کرد و سپاس 

گفت.
او هی��چ گ��روه انس��انی را به بردگ��ی نگرفت و 
سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت. 
او تمامی ساکنین پیش��ین سرزمین ها را گرد هم 

آورده و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند.

استـوانــه ی کــوروش
نخستین منشور حقوق بشر
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متن منشور
در روزگاری که کوروش بزرگ به نمایندگی ایرانیان، منش��ور حقوق بش��ر و آزادی انسان را فرستاد، فخر مردمان و 

شاهان دیگر کشتن، سوختن و ویران کردن بود. متن این منشور چنین است:
»منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ 

… آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند.
در بارگاه پادش��اهان بابل بر تخت شهریاری نشستم، مردوک )مردوخ = خدای بابلیان(، دل های پاک مردم بابل را 

متوجه من کرد. زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.
ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد.

نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید.
برده داری را بر انداختم، به بدبختی های آنان پایان بخشیدم.

من فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.
فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارند.

خدای بزرگ از کردار من خشنود شد.
او برکت و مهربانیش را ارزانی داشت.

ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم.
من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم.

فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی را که بسته شده بود، بگشایند.
همه مردمانی را که پراکنده و آواره ش��ده بودند، به س��رزمین خود برگرداندم و خانه های ویران آنان را آباد کردم، 

باشد که دلها شاد گردد و هر روز در پیشگاه خدای بزرگ، برایم زندگانی بلند خواستار باشند.
من برای همه مردم جامعه ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.

من به تمام سنت ها، و ادیان بابل و اکد و سایر کشورهای زیر فرمانم احترام می گذارم.
همه ی مردم در سرزمینهای زیر فرمان من .در انتخاب دین، کار و محل زندگی آزاد هستند.

تا زمانی که من زنده ام هیچکس اجازه ندارد اموال و دارایی های دیگری را با زور تصاحب کند.
اجازه نخواهم داد کسی دیگری را مجبور به انجام کار بدون دریافت مزد کند.

هیچ کس نباید به خاطر جرمی که اقوام یا بستگان او مرتکب شده اند تنبیه شود.
من جلوی برده داری و برده فروشی از زن و مرد را می گیرم و کارکنان دولت من نیز چنین کنند تا زمانی که این 

سنت زشت از روی زمین برچیده شود.
ش��هرهای ویران ش��ده در آن س��وی دجله و عبادتگاه های آنها را خواهم ساخت تا ساکنین آن جا که به بردگی به 

بابل آورده شده اند بتوانند به خانه و سرزمین خود بازگردند.«

منابع :
1- تاریخ ایران باستان – حسن پیرنیا

2- پیش��گفتار و خالص��ه متن منش��ور برگرفت��ه از کتاب: 
منشور کورش هخامنش��ی، رضا مرادی غیاث آبادی، چاپ 

ششم، تهران، 1386
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جامعه شناسی خودمانی
همه ی ما وطن عزیزمان، ایران را دوست داریم و آرزوی ما سرافرازی 
و پیشرفت این مرز و بوم است. هر کدام از ما دوست داریم کاری انجام 

دهیم تا در آباد سازی میهن مان سهیم باشیم.
اما واقعیت این اس��ت که این کش��ور با موقعی��ت جغرافیایی اش، با 
آب ه��ای آزاد جنوبش، با جنگل های ش��مالش، با معادن غنی اش، و 
حت��ی با کویر کم نظیرش و مهم ت��ر از همه با این مردم واقعا" باهوش 
و زیرکش س��همش از امکانات امروز دنیا خیلی خیلی بیش از این باید 

باشد که هست .
 همان طور که در ش��ماره ی قب��ل توضیح دادیم؛ قصد داریم که در 
هر شماره  سراغ  بررسی نمونه هایی از خصوصیات اخالقی و رفتاری و 

فکری»ما« ایرانی ها برویم، هر چند که توام با تلخی گزنده ی حقیقت 
و در نتیجه دل آزار برای همه ی ما باشد. 

می خواهیم که این  »ما« را کمی کالبد ش��کافی کنیم و بگوییم این  
»ما«ی ایرانی دارای چه خصوصیتی اس��ت؟ چ��ه رفتارهایی را دارد؟ و 
کاستی هایش چیست؟ با چه روحیه ای و طرز فکری تعریف و مشخص 
می شود و آن وقت ببینیم آیا دالیل مشکالتش را در خود این نوع »ما« 
بودن باید جستجوکرد؟ و یا همین»ما«یی که موجود است حد مطلوب 

و غایت مقصود به حساب می آید؟ 
این اس��ت که می رویم سراغ خصوصیاتی که مجموعه ی آن همین 

»ما«ی مورد نظر را فراهم آورده است .
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بخش دوم
قهرمان پروری و استبدادزدگی ما

  شاگردان گالیله بیرون دادگاه قدم مي زنند و منتظرند سرنوشت گالیله 
روشن شود: آیا مرگ و شکنجه را خواهد پذیرفت یا نظریات خودش را در 
اثبات گردش زمین به دور خورشید، نفي خواهد کرد؟ حال آن که مردمان 
درس��تي نظریات او را پذیرفته اند و دانشمندان دیگر منتظرند تا شهیدي 
داش��ته باش��ند که حقانیت آنها را در مقابل دادگاه فریاد زده باشد. اگر در 
جلس��ه توبه کند ناقوس نواخته خواهد ش��د و توبه نام��ه او در برابر مردم 
خوانده خواهد ش��د. آندره آ نزدیکترین شاگرد گالیله شک ندارد که گالیله 
توبه نمي کند؛ زیرا از خود گالیله آموخته است که »آن که حقیقت را نمي 
داند فقط بي ش��عور اس��ت، اما آنکه حقیقت را مي داند و آن را دروغ مي 
نامد، تبهکار است.« گالیله از خود یک تبهکار نخواهد ساخت. در میان این 
ایمان و اعتقاد به پایداري گالیله ناگهان صداي ناقوس کلیس��ا ش��نیده مي 

شود؛ گالیله توبه کرده است و از کلیسا خارج می شود.
  آندره آ با ناباوری فریاد می زند: بیچاره ملتی که قهرمانش را از دس��ت 

بدهد!
و گالیله در پاسخ می گوید: بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز داشته باشد!
و ما می بینیم که چه غیر زیبا سراس��ر تاریخمان مملو اس��ت از قهرمان 
ب��ازی و قهرمان پروری. و عجیب اس��ت که به محض ای��ن که قهرمانی را 
پرورش دادیم وروی سکو گذاشتیم، ستایش اش کردیم، و در بعضی مواقع 
-خجالت آور اس��ت ولی واقعیتی اس��ت-  پرس��تش اش کردیم و حتی در 
س��طح خدایش قرار دادیم و گوش به فرمان او ش��دیم، خیلی زود به دلیل 
این که به حق نمی تواند تمام خواس��ته هایمان را برآورده کند ش��روع به 
مالمتش می کنیم؛ غافل از این که این ما بودیم که از او یک بت ساختیم. 
خودمان باالیش می بریم و خودمان هم زمینش می زنیم؛ به بدترین شکل 
ممکن. حاال هیچ فرقی نمی کند اگر زورمان نرس��د برایش جوک درس��ت 

می کنیم.
وقتی قهرمان پروری نهایت هدفت ش��د، ب��ه صورت طبیعی در گروهی 
قرار می گیری که اگر از باالدس��تی زور می شنوی یک جور آن را باید سر 
پایین دس��تی خالی کنی. حاال اگر حتی در یک بخش از جامعه حرفت در 
رو ندارد و رئیس نیستی، چاره ای نیست این زور شنوی یک جا تخلیه می 

شود و این ممکن است باالی سر خانواده باشد. 
زمانی که در لحظه ی بی پناهی یکی با مش��ت توی س��ر آدم می کوبد 

سه حالت پیش می آید:
در حالت اول همان جا درجا مشت را تالفی می کند، در حالت دوم می 
دان��د که این ح��ق او نبوده اما تحمل می کند تا در زمان مناس��ب جبران 

خسارت کند.
ولی حالت س��وم این است که انسان از شدت ضعف و زبونی کم کم باور 
می کند که این نره ش��یری!! که به او مش��ت زده حق طبیعی و خدادادی 
اش بوده و س��کوت هم حق او و این دس��ت تقدیر بوده است که این رابطه 
را بی��ن آن ها ایجاد کرده، حاال اگر محبت کرده و این را کمی آرام تر زده 

))زهی سعادت(( این دیگر از بزرگواری خود آقای زننده!! است.
این حالت سوم بدترین شکل مسئله است که به تدریج تبدیل می شود 
به یک عادت، عادتی که در نهایت منجر می شود به همان قهرمان پروری 

و در نتیجه پدید آمدن یک محیط استبداد زده!
به هر حال یادمان نرود که تا زورشنوی وجود دارد، مطمئناً زورگویی هم 

به صورت طبیعی به دنبال آن خواهد آمد.

بخش سوم
خودمحوری و برتری جویی ما

از مزایای زندگی یک قهرمان در جامعه قهرمان زده صحبت کردیم. این 
را هم می دانیم و طبیعی اس��ت ک��ه از این همه جمعیت همه نمی توانند 
قهرمان باش��ند، پس چاره ی کار برای اکثریت قریب به اتفاق غیر قهرمان 

چیست؟
به هرحال در این دنیای وانفس��ا به هر قیمتی شده یک کاری باید کرد، 
یک خودی باید نشان داد، شاید رانندگی اتومبیل زمینه ی خیلی مساعدی 
برای این نشان دادن باشد؛ پا را می گذاریم محکم روی گاز و تا می توانیم 
فش��ار می دهیم، حاال ممکن اس��ت یا خودمان را به کش��تن دهیم و یا دو 

سه نفر دیگر را!
ما دقیقاً به خاطر همین حس برتری جویی اس��ت که بعد از پش��ت سر 
گذاشتن س��ال های جوانی خودمحور می ش��ویم و دنیا را با متر خودمان 
اندازه می گیریم. هیچ کس را در اطراف خود قبول نداریم، یک طرف قضیه 
می ش��ویم خودمان و طرف دیگر قهرمانی که حتی ش��ناختی از او نداریم. 
جالب اس��ت که عالقه به کمک به همنوع ه��م در وجودمان موج می زند، 

چون قهرمان به هرحال باید برای مردم کارهای خیر انجام دهد.
یک امتحانی بکنید. س��ر کوچه ای به حالت س��رگردان بایستید و از ده 
نفر رهگذر نش��انی کوچه ای که در آن محل اصاًل وجود ندارد سوال کنید. 
نتیجه اش را همان بهتر اس��ت که برای خودتان نگاه دارید. از این ده نفر، 
به ندرت دو یا سه نفر با استحکام می گویند نمی دانم. بقیه به هر طریقی 
شده – حتی به قیمت گمراه شدن شما- سعی می کنند یک جوری کمک 

کنند. 
ممکن است بگویید این از سر مهربانی و فداکاری ایرانی ها است نه برای 
راضی کردن خودشان. پس حالتی را در نظر بگیرید که می خواهید از یک 
خیابان فرعی وارد اصلی بشوید. دریغ از یکی از همین خیل فداکارها که با 

اندکی گذشت بگذارد شما هم به کارتان برسید، دریغ.
م��ا، در جامعه ای زندگی می کنیم که کلمه ی نمی دانم و بلد نیس��تم 
کمتر از هر کلمه ی دیگری به گوش��تان می خورد. چطور جماعتی تا قبل 
از ای��ن ک��ه بدانند که نمی دانند، به دنبال دانس��تن خواهن��د رفت... مگر 

ممکن است؟
ب��اور کردنی نیس��ت که ما ایرانی ه��ا تا این درجه در ه��ر امری اعم از 
کش��اورزی، صنعت، سیاست، تا سیستم های پیچیده مالی بانکی، خودمان 
را مطل��ع می دانیم. دو ماش��ین در خیابان تصادف م��ی کنند، ببینید چه 
قدر آدم با چه قدر اظهار نظر مختلف دورش جمع می ش��وند!! همه مطلع 

هستند و همه کارشناس.
از طرف دیگر، عیب این برتری جویی، ترس��ی است که در اثر نگرانِی از 
دس��ت دادن همین برتری مجازی، که در اکث��ر اوقات اصالً وجود خارجی 
ندارد، به وجود می آید. ما ایرانی ها با تمامی ابراز قدرتمان ترس��و هستیم 
و ش��جاعت را در مورد اخالق خیلی الزم نمی دانیم. ابراز شجاعت مان هم 
در حدود گاز دادن بی حساب ماشین و یا ریسک های بدون حساب است. 
حاال شاید ریشه اش این باشد که ایرانی جماعت معموالً از امنیت بی بهره 
بوده؛ امنیت اجتماعی، امنیت ش��غلی و خانوادگ��ی و باالتر از همه امنیت 

معیشتی. 

برگرفته از کتاب جامعه شناسی خودمانی
تالیف حسن نراقی
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فق��ر و بی چیزی بزرگ ترین ثروتی بود که خدای بزرگ 
ب��ه من ارزانی داش��ت. همت و اراده مرا آن ق��در بلند کرد 
که زمین و آس��مان ها نیز در نظرم ناچیز ش��دند. هنگامی 
که ش��هیدی خون پاک��ش را در اختیارم می گ��ذارد و فقر 
اجازه نمی دهد که یتیمان��ش را نگبهانی کنم. هنگامی که 
مجروح��ی در آخرین لحظات حی��ات به من نگاه می کند و 
با نگاه خود از من تقاضای کمک دارد ، من می س��وزم، آب 
می ش��وم و قدرت ندارم کمکش کنم. هنگامی که در سنگر 
خونی��ن ترین قتال ها، جنگ آوری از گرس��نگی ش��کمش 
خشک شده و نمی تواند آب را از گلو فرو بدهد من که این 
ها را می بینم و صبر می کنم دیگر ترس و وحش��تی از فقر 
ندارم. این قفس آهنین را شکس��ته ام و آن قدر احساس بی 
نیازی می کنم که زیر سخت ترین ضربه ها و کوبنده ترین 

هجوم ها از هیچ کس تقاضای کمک نمی کنم. 
م��ن این قدر احس��اس بی نی��ازی می کنم ک��ه در زیر 
ش��دیدترین حمالت هم از کس��ی تقاضای کمک نمی کنم 
، حتی فریاد بر نمی آورم حتی آه نمی کش��م در دنیای فقر 
آن قدر پیش می روم که به غنای مطلق برسم و اکنون اگر 
این کلمات دردآلود را از قلب مجروحم بیرون می ریزم برای 
آن اس��ت که دوران خطر سپری شده است و امتحان به سر 

آمده و کمر فقر شکسته و همت و اراده پیروز شده است.

خدای��ا از آنچ��ه ک��رده ام اج��ر نمی خواه��م و به خاطر 
فداکاری های خود بر تو فخر نمی فروشم، آنچه داشته ام تو 
داده ای و آنچه کرده ام تو میس��رنمودی، همه استعدادهای 
من، همه قدرت های من، همه وجود من زاده اراده تو است، 
م��ن از خود چیزی ندارم که ارائه دهم، از خود کاری نکرده 

ام که پاداشی بخواهم.
خدای��ا هنگام��ی که غرش رعد آس��ای م��ن در بحبوحه 
طوفان حوادث محو می شد و به کسی نمی رسید، هنگامی 
که فریاد استغاثه من در میان فحش ها و تهمت ها و دروغ 
ها ناپدید می شد... تو ای خدای من، ناله ضعیف شبانگاه مرا 
می شنیدی و بر قلب خفته ام نورمی تافتی و به استغاثه من 
لبی��ک می گفتی. تو ای خدای من، در مواقع خطر مرا تنها 
نگذاش��تی، تو در تنهایی، انیس شبهای تار من شدی، تو در 
ظلمت نا امیدی دست مرا گرفتی و هدایت کردی. در ایامی 
که هیچ عقل و منطقی قادر به محاسبه نبود، تو بر دلم الهام 
کردی و به رضا و توکل مرا مسلح نمودی... خدایا تو را شکر 
می کنم که مرا بی نیاز کردی تا از هیچ کس و از هیچ چیز 

انتظاری نداشته باشم.

دکتر مصطفی چمران


