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اهالی چلوفرهنگ

سردبیر :محسن سامی
تحریریه :بهنام ذاکر ،محسن صدیقی ،حامد آهنی،
محسن سرمستی ،کردمان پویش ،اصغر میرزایی
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چیزی به اسم فهرست نداریم!

■ محسن سامی
چقدر نوشتن سخت است! تقریبا یک ساعت و بیست دقیقه است که سعی
می کنم یک پاراگراف درست و درمان بنویسم ،نمیشود .پس بهتر است
بدون مقدمه و هرگونه ادا و اطوار (!) مخلص کالم را بگویم.
در این چند شمارهای که با هم هستیم ،میخواهیم یاد بگیریم چگونه
جوانی کنیم؛ از دنیای اطرافمان لذت ببریم و در اینباره گپ بزنیم .من
از فیلمی که دیشب دیدهام میگویم .شما (بله خواننده عزیز ،خود شما)
از کتابی که این هفته تمامش کردهای تعریف میکنی و دیگری از
موسیقیای که مجذوبش شده صحبت میکند .همین .یعنی قصد نوشتن
مطالب تخصصی و فوق تخصصی (!) نداریم و البته از نزدیک شدن به
بحثهای معروف به «بحث داخل تاکسی» هم گریزان هستیم .مطالبی در
حد خودمان برای لذت بردن از هنرها و زیباییهای اطراف.

یادداشت
■ محسن صدیقی

قدم اول

فرهنگ ایران زمین

نوزادی که تازه متولد شده ،آن
قدر ضعیف و ناتوان است که قادر
به انجام کوچکترین کاری نبوده
و حتی همیشه به عدهای برای
مراقبت از خود نیازمند است.
حتی میتوان گفت او نیازهای
خود را به درستی نمیشناسد.
اصال «دردسرهای شروع» در او به
وضوح مشخص است .چه خوشمان
بیاید و چه نیاید ،این «سختی»ها
م آمیختهاند .این
و «شروع»ها با ه 
دقیقاً شبیه به شرایط اقتصادی یک
ملت بالفاصله بعد از استقالل و
رهایی از یک استعمارگر است .اگر
آرمانها و اعتقادات آن ملت برای
خودشان مهم باشد ،باید (تأکید
میکنم باید) «سختی شروع» را
تحمل کنند .در غیر اینصورت ...
متأسفانه «سختی شروع» معموالً
باعث «هیچگاه شروع نشدن»
میشود .سادهتر بگویم ،همهی ما
بدون استثنا در ذهنمان ایدههایی
داریم ،اما همیشه موانع سر راه
(تنبلی ،روزمرهگی ،ترس و  )...موانع
بزرگی بر سر شروع کردن به نظر
میآیند.

اینجا خانهی من است ،مهد تمدن؛
یعنی آن جایی که فقط تاریخ
غنی ندارد .اینجا تا دلتان بخواهد
فرهنگ دارد .اینجا همان جایی
است که مایهی افتخار بشر است.
از کورش کبیر گرفته تا رستم،
مالصدرا ،حافظ ،شیخالرئیس .کجا
را میشناسید اینچنین آباد؟ کجا
را میشناسید اینچنین که به بشر
زندگی را یاد داده باشد؟ آری اینجا
ایران است ،سرزمین من.
اما حاال چه؟ براستی چه شد که
رسیدیم اینجا در این کلبهی ویران؟
آن زمانی که «دزدیدند» کورش را،
بوعلی را و نجات دادند مردمان خود
را ما کجا بودیم؟ بودنمان با نبودن
فرقی هم داشت؟ چه شد که ما
فرهنگمان را فراموش کردیم؟ ما به
دنیا فرهنگ میفروختیم نه آنها به
ما! چرا دنبال «غنی سازی فرهنگ»
نرفتیم؟ روی سخن من با خودمان
است؛ با جوانان با دانشجویان و با
آن کسانی که پیوسته میگریزند از
آن! چرا کاری نکردیم؟ چرا؟
اینجا خانهی فرهنگ است.
میسازیم آن را همان گونه که بوده.
همان گونه که باید باشد .بدانید
نسل قبلی رفته ،بیایید خودمان
شروع کنیم؛ شروعی تازه .شروعی
که بوی آبادی دهد! چیزی را آباد
کنیم که هرگز ویران نشود؛ یعنی
ویران شدنی نباشد .بیایید از همین
جا ،از همین حاال کار کنیم روی
فرهنگ.

پینوشت :همهی این صغریها
و کبریها(!) را چیدم که بگویم
درست است که این شمارهی اول
سر ریز از اشکاالت مبتدیانه و
سوتیها(!) است اما نوزاد که از روز
اول «آفتاب باالنس» نمیزند!
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■ محسن سامی
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■ بهنام ذاکر

شروع پرهیجان
و سقوط با مغز
آقا دقت کردید که چه ملت
جوگیری هستیم؟ اولی به دومی
میگوید :فالنی چه شکمی زدی به
هم! دومی هم نامردی نکرده و زود
پاسخ میدهد :از تو بهترم که روزی
دو پاکت سیگار میکشی! اولی هم
هنوز حرف طرف تمام نشده پاسخ
بعدی را در آستین دارد :نه که
تو نمیکشی! خالصه تا میتوانند
همدیگر را ضایع میکنند و بعد
کلی بحث و جدل به این نتیجه
میرسند که باید الغر شده و از
دخانیات دوری کنند .بعد از آن
قرار میگذارند که از فردا سیگار را
ترک کنند و یک روز در میان به
استخر بروند و شبها شام نخورند
و رژیم غذاییشان را سرشار از
میوه و سبزی کنند .تا اینجای کار
مثل آخر فیلمهای هندی دلنشین
است و هر دو به زور هم که شده
یه استخری میروند و یکی دو بار
کمتر شام میخورند و مقابل فشار
نیکوتین مقاومت میکنند ،اما
اتفاقی که معموالً میافتد این است
که بعد از یک هفته تمامی این
فعالیتهای بدن دوستانه(!) متوقف
شده و روز از نو ،روزی از نو .خیلی
زودتر از حد تصور هر دو به همان
سبک زندگی پیشین برمیگردند.

از آن روز به بعد هر وقت یاد آن
روزها و آن قرارها میافتند به ریش
خود میخندند که چه جوگیرهایی
بودیم! برخی افراد هم شرمنده
میشوند و با خود میگویند که چرا
اص ً
ال چنین کاری را شروع کردیم،
ضایع شدیم.
خیلیها میگویند که این جوگیر
بازیها فقط وقت تلف کردن است
و آدم نباید گرفتار چنین مسائلی
بشود .اینکه تنها ماحصل چنین
جوگیر شدنهایی فقط و فقط
ضایع شدن پیش خلق خداست و
بس! اما دو نکته را نباید فراموش
کرد .اول اینکه اگر در همان چند
روز جوگیری هم انسان کار مفید
و جالبی انجام دهد یک دنیا ارزش
دارد ،مث ً
ال یک هفته ترک سیگار
یعنی یک هفته راحت بودن بدن از
ضررهای آن ،خالصه اینکه کاچی
به از هیچی .دوم اینکه به نظرتان
اگر همین جوگیریهای کوچک هم
نبود ،زندگی بیش از اینها کسالتبار
نبود؟ دقت کردهاید که وقتی
چنین فعالیتهایی انجام میدهید
چقدر در روزهای بعد انرژی دارید
و حتی در آینده هم که یاد اون
روزها میافتید لبخند میزنید؟
اینکه با دیدن عکسهای آن روزها

غرق لذت میشوید و ممکن است
یک عمر با خاطرات همان چند
روز با دوستانتون خوش باشید؟
کم نیستند افرادی که در همان
دوران جوگیری موفق به انجام
کارهای مهمی شدند و با گذشت
دوره جوگیری اولیه ،باز هم به
قولهایشان پایبند ماندند و کارشان
را به ثمر رساندند .حاال چه ترک
سیگار باشد ،چه پایین آوردن وزن
و چه ساخت یک فیلم کوتاه.
شاید ما هم در مورد تاسیس این
مجله جوگیر شده باشیم .شاید
این مجله فقط همین یک شماره
بیرون بیاید .ولی ما به جای اینکه
نگران باشیم که مجلهمان پا نگیرد
یا اینکه مجله خوبی نشود برای
هر قسمت از آن در حال تالش
و مطالعه هستیم .با آنکه در چند
شهر هستیم سعی میکنیم با هم
در ارتباط بمانیم و کارهای مجله را
به بهترین شکل ممکن انجام دهیم،
چه یک شماره از این مجله بیرون
بیاید ،چه صد شماره .ما شروع پر
هیجانی داشتیم ،بیترس از اینکه
در آینده ممکن است با مغز به
زمین بخوریم!
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■ کردمان پویش

بیخیال شوید تا شروع کنید،
شروع کنید تا بیخیال شوید
یک گوی را در نظر بگیرید که در
حال پرت شدن به سمت باالست.
کاری که این گوی در حال انجام
دادن آن است ،باال رفتن است .اما
از یک پدیده میتوان برداشتهای
مختلف کرد؛ به عبارت دیگر هر
پدیدهای را میتوان طور دیگری هم
دید .ما میتوانیم بگوییم که این
گوی در حال «پایین نیامدن» است.
چیزی که هست ،این گوی بعد از
رسیدن به اوج« ،پایین نیامدن»
را بیخیال شده و از این به بعد
«پایین آمدن» را «شروع میکند».
بحث من سر این نقطه است که از
آن به بعد چیزی «شروع» میشود.
همهی ما با مفهوم شروع کردن
و نقطهای بودن مفهوم آن آشنا
هستیم .اما بحثی که من میخواهم
با این مثال به آن اشاره کنم ،این
است که ما همیشه فکر میکنیم
قبل از نقطهی شروع ،چیزی
وجود نداشته و از نقطهی شروع
است که همه چیز آغاز میشود.
این باور از نظر من غلط است .اگر

شما اکنون در حال خواندن «چلو
فرهنگ» هستید و چلو فرهنگ
خوانی را شروع کردهاید ،نخواندن
چلو فرهنگ را بیخیال شدهاید! اگر
من میخواهم از فردا صبح درس
بخوانم و درس خواندن را شروع
کنم ،حقیقت این است که «درس
نخواندن» را بیخیال شدهام،
درست مانند همان گوی که باال
رفتن را بیخیال شد .این بیخیال
شدن است که همان شروع کردن
نام گرفته است .مشکل کار هم
همین است .همه میدانیم شروع
کردن در حالت کلی سختترین
قسمت کار است .اگر شروع کردن
نقطهای بود ،میشد یک کار سخت.
اما مشکل این است که با شروع
کردن ،بیخیال شدن هم همزمان
اتفاق میافتد و این میشود دو کار
سخت!

■ حامد آهنی

برایمان بنویسید .به همین آسانی...

ما ...
سرآغاز فصلی تازه برای شکفتن،
برای با هم بودن ،شروعی با شور
جوانی و از جنس رویاهای بیپروا،...
ن خیلی رسمی شد .اینجا
نه ای 
چلوفرهنگ است ،یک جمع
خودمانی از چند دوست که تالش
داریم دغدغدههایمان را برای شما
به اشتراک بگذاریم ،نه روزنامهنگار
حرفهای هستیم و نه میتوانیم که
بشویم .ما در اینجا اهل تعارف
نیستیم ،با َدک و پُز هم میانهی
خوبی نداریم .فقط امیدواریم
بتوانیم حداقل کمی حرف مفید و
تازه برای گفتن داشته باشیم .به
قول این جملهی معروف و تکراری:
مهم نیست مقصد و هدفت چیست،
مهم این است که در طول مسیر
از آن لذت ببری .امیدواریم که در
این جمع دوستانه راحت باشید و
هم شما و هم خودمان از آن لذت
ببریم.
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شاگردان بدون «صدا»
يا
«صدا»هاي بدون شاگرد!
■ محسن صدیقی
تا به حال به اين نكته توجه كرده-
ايد كه هر صدايي ارزش گوش
دادن ندارد؟ يا بهتر بگويم هر كسي
استعداد خواننده شدن ندارد! اگر
پاسختان منفي است ،توصيه ميكنم
به خواندن اين مطلب ادامه ندهيد!
اما اگر پاسختان مثبت است احتماالً
پيش خود ميگوييد اين كه ديگر
پرسيدن ندارد! راستش را بخواهید
حق با شماست .اما بايد بگويم كه
پرسيدن اين سوال ناشي از وضعيت
فعلي موسيقي كشور چه از نظر
كيفيت و چه از نظر سليقه مردم
است .ناگفته نماند كه موسيقي
مورد بحث ما پاپ و تا حدي راك
است كه در كنار رپ پرطرفدارترين
ژانرهاي موسيقي در نزد جوانان به
شمار میآید (البته موسيقي سنتي
و محلي را نبايد فراموش كنيم كه
طرفداران خاص خود را دارد و تا
حد زيادي هم توانسته طرفدارانش
را حفظ كند و ك ً
ال حساب اين دو
دسته از بقيه جداست).
متأسفانه غیاب يا كمبود خواننده-
هاي خوش صدا و همچنين ظهور
خوانندههاي به اصطالح «زيرزميني»
با صداهاي بعضاً گوشخراش و زننده

در اين چند ساله زمينهساز تغيير
ذائقه جوانان و عالقه آنها به موسيقي
«رپ» که نیاز چندانی به صدای
خوش ندارد شد (البته میدانیم که
بعضی از شما االن میگویید :نه کی
گفته!) .همانطور كه ميدانيد ارزش
موسيقي رپ بيشتر به محتوی
آن است و اگر محتوي خود را از
دست بدهد ،بيارزش ميشود.
بنابر داليلي كه بررسي آن در اين
مقاله نميگنجد اين موسيقي بعد
از اينكه در ايران مورد توجه قرار
گرفت كمكم ارزش محتوايي خود را
از دست داد ،به طوري كه در حال
حاضر اكثر موسیقیهای ارائه شده
در اين سبك بدون محتوی و فاقد
ارزش هنري هستند .اينكه چه شد
كه اين موسيقي به اينجا رسيد خود
ميتواند موضوع مقاله-اي باشد كه
احتماالً در شمارههاي بعد به آن
ميپردازيم.

اما چه چیزی باعث عدم ظهور
خوانندهی خوب شد؟ آیا بی توجهی
به كیفیت این ژانرهای موسیقی از
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مسئله این است:

جانب صدا و سیما،
استعدادیابان،
سازان،
آهنگ
استادان و دست
اندر كاران این
ژانرها نبود که
سبب این واقعه
شد؟ اص ً
ال این
بی توجهی چه
نتایجی داشت؟
البته این اتفاق
عمدی نبوده و بنا
به شرایط فرهنگی
و اجتماعی حاکم
در گذشتهی نه
چندان دور رخ
داده است که
بیشتر
بررسی
آن در این مقاله
نمیگنجد (اگر هم
می-گنجید باز هم
نمینوشتیم!) .یکی
از نتایج مهم این
بی توجهی پایین
کیفیت
آمدن
موسیقی و صدا در این زمان است.
در واقع خواننده-هایی که از آن
زمان به بعد ظهور کردند هیچ کدام
نتوانستند نظر جوانان را جلب کنند
و بیشتر جوانان هنوز به آهنگهای
قدیمی یا آهنگهای جدید از
خوانندههای قدیمی که دیگر در
ایران نبودند گوش میدادند .اگر
هم خوانندهای نظر جوانان را جلب
میکرد بعد از محبوب شدن مجبور
به فرار می-شد .نکتهای که در اینجا
قابل بیان است این است که تمامی
مواردی که ذکر شد هیچ کدام به
نفع موسیقی نبود اما طرفداران این
سبکها کم نشدند که هیچ ،زیادتر
هم شدند.

خوشبختانه امروزه سطح فكري
مردم ايران باالتر رفته است و به
نياز جوانان به موسيقي بيشتر
واقف شدهاند .بهتر بگويم در واقع
بعد از آنكه كشتي موسيقي به گِل
نشست ،تازه دوزاريمان افتاد كه اي
دل غافل! چي بوديم و چي شد! آن
نسل طاليي خوانندگانمان كجا و
اينها كجا! طفلك جوانان ما هم
گناهی ندارند كه! آنقدر آهنگهای
بد به خوردشان رفته که اگر بگوییم
چاوشی و امثالهم صدایشان به
درد خوانندگی نمیخورد به تریج
عبای ایشان برمیخورد! بگذریم.
خالصه اينكه عمق فاجعه آنقدر زياد
است كه پيكان انتقاد را به سمت

محبوبترينها هم ميتوان نشانه
رفت.

اما چه بايد كرد؟ كشورهاي ديگر
كه «صدا»هایشان حفظ شده یعنی
هنر خوانندگانشان به نسلهای بعد
منتقل شده چه كردهاند؟ كشورهاي
غربي در تمامي رشته-هاي هنري
استعداديابي ميكنند ،هنرجو
پرورش ميدهند .مث ً
ال آنها مسابقهاي
دارند كه معروف است به «هرگونه
استعدادي كه داريد به اينجا بياييد»،
سپس روي استعدادهاي كشف شده
سرمايهگذاري ميكنند .برای مثال
در زمينه مسابقههاي خوانندگي،

شبكههاي فارسيزبان غير مجاز
فعال شدهاند و زير نظر خوانندههاي
لسآنجلسي استعداديابي ميكنند.
این اص ً
ال مطلوب ما نیست چون
میتواند سبب آسیبهای زیادی شود
و استعدادها به سمت لسآنجلسی
شدن سوق داده شودند .در نهايت
راهكار پيشنهادی اين است كه صدا
و سيما و يا شبكههاي داخلي مثل
«ايرانيان» و «بيست» مسابقههاي
استعداديابي در داخل كشور زير نظر
بهترين خوانندههاي ايراني ترتيب
دهند .در این صورت هم كيفيت
موسيقي داخلي بهتر ميشود و هم
«فرار صداها» كمتر.
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«دنیای
سوفی»

■ بهنام ذاکر

آیا همیشه از خواندن کتابهای
خشک فلسفی گریزان بودهاید؟ آیا به
دنبال کتاب فلسفی جذابی هستید؟
همهی ما سواالت فلسفی زیادی در
رابطه با دنیای اطرافمان داریم ،اما با
وجود این چالشها باز هم در مورد
فلسفه مطالعه کافی نداریم .سنگین
و کسلکننده بودن اکثر کتابهای
فلسفی باعث میشود بسیاری از ما
حتی یک کتاب فلسفی هم نخوانده
باشیم .بدون شک مطالعه فلسفه و
خصوصاً تاریخ فلسفه برای هر فرد
بسیار مفید و حتی میتوان گفت
ضروری است.
یکی از مشهورترین کتابهای
فلسفی ،کتاب «دنیای سوفی» است.
این کتاب خواننده را با زبانی ساده با
تاریخ فلسفه آشنا میسازد« .سوفی»
نام دختری است که در آستانه
جشن تولد پانزده سالگی قرار دارد

این کتاب

تنها چیزی که نیاز داریم تا فیلسوف
خوبی بشویم قوهی شگفتی است.
کودکان این قوه را دارند و این
تعجبآور نیست .پس از گذشت
چند ماه در زهدان ،پا به هستی
کام ً
ال تازهای مینهند .ولی هرچه
بزرگتر میشوند قوهی شگفتی خود
را از دست میدهند .میدانی چرا؟
فرض کن یک روز صبح پدر و مادر و
کودک دو یا سه سالهی آنها دارند در
آشپزخانه ناشتایی میخورند .اندکی
بعد مادر میپردازد به ظرفشویی و
پدر  -بله ،پدر -به پرواز در میآید.
آن باال دور سقف میگردد کودک
صاف نشسته او را مینگرد .خیال
میکنی کودک چه میگوید؟ شاید
پدرش را نشان دهد و بگوید« :بابا
رفت باال!» کودک البته به حیرت
افتاده ،ولی طفلک همیشه دچار
حیرت است .پدرش مدام کارهای
عجیب غریب میکند و این پرش
کوچک بر فراز میز صبحانه نیز البد
یکی از آنهاست .پدر هر روز با ماشین
مضحکی صورت خود را میتراشد یا
اینکه سرش را زیر کاپوت اتومبیل
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آشنایی با کتاب

نوشته شد .یوستین گردر که متولد
و به شکلی غیر منتظره از طریق
 1952میالدی در کشور نروژ است
یک معلم فلسفه با سواالت فلسفی
سالها فلسفه تدریس مینمود.
مهمی مواجه میشود و از آن به بعد
گفته میشود که پیوسته به دنبال
ش فلسفه و تاریخ فلسفه برای
آموز 
متن فلسفی جامع و سادهای بود
او آغاز میگردد ،از اولین فیلسوفان
که شاگردانش بتوانند از آن استفاده
شناخته شده تاریخ همانند طالس،
نمایند .اما متن مناسبی نیافت و به
سقراط ،افالطون و ارسطو گرفته،
همین دلیل دنیای سوفی را
تا فیلسوفان قرن نوزدهم و
نوشت .کتاب به بیش از
بیستم که دائم نام آنها
 30زبان ترجمه شد و
را میشنویم ولی
سنگین و
هنوز هم میلیونها
معموالً نمیدانیم
کسلکننده بودن اکثر
نسخه از آن در
که دقیقاً نظریات
کتابهای فلسفی باعث
سراسر جهان به
آنها چیست .البته
میشود بسیاری از ما حتی
فروش میرسد.
کتاب دنیای سوفی
یک کتاب فلسفی هم
یوستین گردر در
محدود به نظریات
نخوانده باشیم
کتاب دنیای سوفی
فیلسوفان
این
به نقل از گوته میگوید:
نیست ،بلکه محیط و
«کسی که از سه هزار سال بهره
زمانهای که هر یک از آنها
نگیرد تنگدست به سر میبرد» .چه
در آن به دنیا آمدند و تاثیری که
خوب خواهد بود که ما هم از تاریخ
از فیلسوفان پیشین گرفتند را نیز
غنی فلسفی بشریت بهره بگیریم
بررسی مینماید .نکته زیبا در مورد
و دید آگاهانهتری نسبت به دنیا و
این کتاب این است که نویسنده
مسائل فلسفی داشته باشیم.
تالش نکرده که نشان دهد کدام
فیلسوف درست میگوید و کدام نه،
بلکه نظریات هر کدام از آنها را برای
خواننده روایت میکند و قضاوت را
به عهده او میگذارد.
دنیای
کتاب
سوفی در سال
توسط
1991
«یوستین گردر»

چند خط از

میکند و صورتش را که سیاه شد
بیرون میآورد.
حاال نوبت مامان است .صحبت
کودک را که میشنود تند سرش
را میگرداند .میبیند پدر خونسرد
باالی میز صبحانه در هوا شناور
است .فکر میکنی چه واکنشی نشان
میدهد؟ از وحشت فریاد میکشد و
شیشهی مربا از دستش میافتد .چه
بسا وقتی پدر به زمین برگشت ناچار
شود زن را به دوا دکتر برساند .چرا
عکسالعمل مادر و کودک چنین با
هم تفاوت دارد؟
اینها همه مربوط به عادت است.
جهان و هر آنچه در آن است برای
کودک تازگی دارد ،او را به شگفت
میاندازد .بزرگترها اینطور نیستند.
بیشتر جهان را چیزی عادی
میشمارند .اینجاست که فیلسوفان
با دیگران بسیار فرق دارند .فیلسوف
هیچگاه به طور کامل به این جهان
خو نمیگیرد .جهان در نظر او
همواره کمی نامعقول ،گیجکننده و
حتی اسرارآمیز است .بدین صورت،
فیلسوفان و کودکان وجه مشترک
مهمی دارند .میشود گفت فیلسوف،
همچون کودک ،سراسر عمر حساس
باقی میماند.

یوستین گردر
Jostein Gaarder
متولد - 1952 :اسلو ،نروژ
از یوستین گردر بدانید:
یوستین گردر نویسنده
رمان ،داستان کوتاه و کتاب
کودکان است .مهمترین اثر او
کتاب دنیای سوفی است که
در سال  1991انتشار یافت.
اثر شاخص دیگر وی راز فال
ورق است که یک سال پیش
از دنیای سوفی نوشته شد.
وی «جایزه سوفی» را به
همراه همسرش در سال
 1997بنیان نهاد که یک
جایزه زیست محیطی بین
المللی به مبلغ صدهزار دالر
است .نام این جایزه از کتاب
دنیای سوفی گرفته شده
است.
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هارپ

Haarp

جایزه سوفی
Sophie Prize
گروه ارا

Era Band

هومئوپاتی
Homeopathy

اگر قبل از خواندن این
توضیحات ،روی لینکهای
سمت راست کلیک کردهاید،
دیگر نیازی به توضیح نیست.
اما اگر هنوز موفق به انجام
این فرایند (!) نشدهاید باید
بگویم که:
در این صفحه واژههایی
برای جستجو پیشنهاد
میشود .این واژهها هیچ
ارتباطی به یکدیگر ندارند.
بلکه فقط پلی از اینجا به
وب و یافتن اطالعات جالب
و گاهی هیجانانگیز است.
و البته همیشه هم مورد
تأیید «چلوفرهنگ» نیستند.
گفتیم که بعداً دعوایمان
نشود!
در هر صورت خودمانیاش
میشود اینکه:
حال نداشتیم تایپ کنیم،
لینکش رو گذاشتیم!
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کلماتی برای جستجو
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بیایید «ایرانی واقعی» باشیم

چین

دروازهای به سوی
خوشبختی یا بدبختی؟
■ محسن صدیقی

(برای درک بهتر منظور ما ،حتماً
مواردی که در انتهای متن آوردهایم
را انجام دهید).
مصاحبهای خیالی با یک شهروند
خیالی که مضمونی «آشنا» دارد را
آوردهایم:
شما میهن خود را دوست دارید؟بله البته!چقدر؟خیلی زیاد...حاضرید چه کارهایی برای میهنخود انجام دهید؟
هر کاری ،من وطنم را خیلی دوستدارم و هر کاری از دستم برآید حتماً
انجام میدهم؛ حتی حاضرم جانم را
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ترک عادتهای بد قسمت اول:

ایرانی بود که ...
آمریکاییش خیلی گرونه ،همونچینیشو بده.
ایرانیشم بد نیستا! حداقل بگیر یهنگاهی بکن!!!
آقا من خیلی عجله دارم همونچینیشو بده برم...

همین جا قبل از اینکه ادامه متن
را بخوانید چند دقیقه راجع به
خریدهایی که این اواخر انجام دادید
فکر کنید...
خب حاال وقتش رسیده که
جوابهای خود را با جوابهای
فدای میهنم کنم!
شهروند خیالی ما مقایسه کنید.
بعد از پایان مصاحبه این شهروند را
شما هم خیالی هستید؟ یا واقعی؟
تعقیب کردیم .در زیر گزارش این
اگر خیالی بودید ،همین اآلن تصور
تعقیب آمده است:
کنید که در ایران همیشه مردم
این شهروند داخل
جنس ایرانی را -حداقل در
یک مغازه شد:
صورت نداشتن اختالف
آقا این ...زیاد در قیمت و کیفیت-
کاالی
هم
باز
حاال
چنده؟
به جنس خارجی ترجیح
خرید؟
ی
م
خارجی
آمریکاییمیدهند؟ سعی کنید
خرید!؟
ی
م
داره ،چینی
چند مورد از مشکالتی را
داره ،ایرانی
که رعایت همین یک اصل
داره.
هم
در این جامعهی ایدهآل حل
خوای؟
ی
م
کدومشو
کرده پیدا کنید...
خارجیاش چنده؟حاال باز هم کاالی خارجی میخرید؟
 آمریکاییش  ...تومن ،چینیشم ...میخرید!؟ شما یک ایرانی اصیل
تومن
و پایبند به اصول (ایرانی واقعی)
فروشنده وسط گفتن قیمت جنس
هستید.

بهانهها!
■ بهنام ذاکر
همه میدانیم که کاالهای چینی
نه تنها معضلی برای صنعت ایران،
که مشکلی برای صنایع تمامی
کشورهای دنیا گشتهاند .در این
مواقع خیلی راحت میتوانیم
بنشینیم و از چینیها بد بگوییم که
با تضییع حقوق کارگران و پرداخت
حقوق ناچیز به آنها و همچنین

استفاده از مواد اولیه نامرغوب،
قیمتهای تمام شده اجناس را
کاهش میدهند تا بازارهای دنیا
را قبضه نمایند .میتوانیم تمام
ضعفهای صنعت خود را پشت
چینیها پنهان کنیم .اما بیایید
رو راست باشیم .اول اینکه همه
کاالهای چینی بنجل و به درد
نخور نیستند .دوم اینکه گاه کاالی
ایرانی ،همان کاالهای بیکیفیت
چینی را هم رو سپید میکند! یک
بار میخواستیم یک یخچال ماشین
خریداری کنیم .جنس ایرانی از
جنس چینی فضای مفید کمتری
داشت ،سنگینتر بود و قیمتش به
طور قابل مالحظهای باالتر بود .شما
بودید آیا ایرانیش را میخریدید؟
میخریدید؟!

ما زمانی میتوانیم از مشتری توقع
داشته باشیم کاالی چینی را نخرد
که کاالی قابل رقابتی را به او عرضه
نماییم .البته کم نیستند کاالهایی
که به جرم ایرانی بودن به آنها
اعتماد نمیشود یا به خاطر اختالف
قیمتی ناچیز خریداری نمیشوند.
برای خودمان بهتر است ما ایرانیها
به کاالهای ایرانی توجه بیشتری
نشان دهیم .اگر اختالف قیمت
عجیبی نداشتند و کیفیت خوبی
هم داشتند چرا نباید خریداری
شوند؟ با حمایت از کاالهای ایرانی،
مردم سرزمینمان به جای بیکار
بودن ،در کارخانههای همین مرز و
بوم فعال و مفید باقی میمانند.
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از گذشته های دور تا کنون،
فرهنگ همواره جزئی جداییناپذیر
از زندگی بشر به حساب میآمده
است .فرهنگ در هر جامعه معانی
و مفاهیم گوناگونی دارد .از این رو
دستهبندی و رسیدن به یک تعریف
جامع برای آن ،کاری بسیار دشوار
مینماید .از نظر لغوی «فرهنگ»
در فرهنگنامه معین مرکب از دو
واژه «فر» و «هنگ» به معنای ادب،
تربیت ،دانش ،علم ،معرفت و آداب
و رسوم تعریف شده است و اجزای
مختلفی مانند علم یا دانش ،باورها،
اخالق ،هنر و ورزش برای آن تعریف
میشود .اما در این میان همواره
تردیدها و بحثهای فراوانی وجود
داشته که آیا ورزش جزئی از فرهنگ
به شمار میآید یا خیر؟
ورزش سابقهای طوالنی در زندگی
انسان داشته و بشر از دیرباز
عالقهای وافر به آن نشان داده ،به

بوی پیراهن مسی
■ محسن صدیقی

یکی از دالیل عجین بودن ورزش
با فرهنگ این است که در جوامع
امروزی شاهد الگو قرار گرفتن
فوتبالیستها هستیم ،مث ً
ال می-

بینیم که مدل موی «نیماری» در
برزیل مد میشود ،یا اینکه وقتی
که دیوید بکهام موهای خود را
تراشید ،طرفدارانش در ایران هم از
او تقلید کردند! یا وقتی که روز بازی
تیم فوتبال شاهین بوشهر است ،کل
شهر در آن روز رنگ و بوی دیگری
دارد ،یا در ایتالیا وقتی که میالن
یا اینتر برندهی داربی میشوند تا

داربی بعدی طرفداران تیم برنده
در شهر خودنمایی میکنند (در
تهران هم مشابه این وضعیت البته
با مدت زمان کمتری وجود دارد) .و
اینکه چگونه میتوان بچههایی که با
پیراهن لیونل مسی زندگی میکنند،
با آن به مدرسه میروند و شبها هم
با آن میخوابند نادیده گرفت؟
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■ حامد آهنی

ور

فرهنگ
برزیلی

گونهای که همواره به دنبال ابداع و
تنوعبخشی به آن بوده است ،البته
صورتهای ابتدایی ورزشها بیشتر
به صورت بازی و سرگرمی و در
بین خانوادههای اشرافی نمود پیدا
میکرده است .اما به مرور زمان به
ویژه با وقوع انقالب صنعتی در اروپا،
ورزش ابعادی تازه یافت و صورت
اعیانی آن ذرهذره رنگ
ه ربطی ب
شچ
ه ک ات
باخت و در بین
ب دا
ز
ره؟
اقشار ضعیفتر
نیز رسوخ نمود،
پدیدهای که در
مورد هنر بسیار
شکل
زودتر
گرفته بود .بهوجود
طبقهی
آمدن
متوسط در اروپا باعث
شد جمعیت عظیمی،
بخش قابل توجهی از
زندگی خود را به ورزش
اختصاص دهند .همین
روند آن را به پدیدهای
عمومی مبدل ساخت.
از سویی دیگر بهبود وضع
معیشتی مردم ،باعث اقتصادی
شدن آن گردید و ورزش را به ابزاری
برای کسب درآمد تبدیل نمود .در
اواخر قرن نوزدهم این پدیدهی رو
به رشد ،نیاز به نمایشگاهی برای
عرضه به عموم یافت .از همین سو
با احیای شکل باستانی المپیک و با
شمایلی تازه این مهم تحقق یافت
و کمک شایانی نمود تا ورزش بعد

بینالمللی پیدا کند .اوجگیری
المپیک و رقابتهای جهانی که برای
رشتههای مختلف طراحی شده بود،
موجب شد عالوه بر اقتصاد ،بُعدهای
دیگری مانند سیاست ،رقابت ،علم و
فرهنگ به آن اضافه گردد.
چالش برانگیزترین بُعد در این میان،

فرهنگ است که همواره موجبات
اختالف میان جامعهشناسان و
انسانشناسان را فراهم می-نماید.
عدهای از اهل فن معتقدند،
ورزش مولفههای الزم
برای تبدیل شدن به
یک مقولهی فرهنگی
را ندارد و همچنین فرهنگ
هم نمیتواند جنبهای از
ورزش باشد .زیرا فرهنگ
ارکان مختلفی دارد که در
ورزش ،جریان حاکمی از
آنها وجود ندارد (مانند
بعد اخالقیات) .این
کارشناسان عقیده دارند
که ورزش خود سرشار
از بیاخالقی است
و هدف اصلی در آن
فقط پیروزی و رقابت است.
همچنین بازوی دیگر فرهنگ -که
همان آموزش است -در ورزش
قابل مشاهده و بارز نیست و ورزش
نمیتواند الگوی مناسبی برای
آموزش به جوانان برای رسیدن به
کمال و زندگی متعالی باشد.
میتوان گفت دیدگاه این دسته،
اندکی کوتهبینانه و نخنما شدهاست.

فرهنگی آن مبدل شده است.
اعتقادی که فرهنگ را در هنر و
همچنین چگونه میتوان نقش
دانش کالسیک خالصه مینماید و
ورزش را در برزیل نادیده گرفت.
زندگی ایدهآل برای هر انسانی را در
مردمانی که بدون ورزش برای
این دو چارچوب تعریف مینماید .اما
ملتهای دیگر شاید بیهویت به نظر
باید در نظر گرفت که فرهنگ ،آدابی
آیند .فوتبال که در رگهای
است برای زیستن ،شیوهها و
مردم این سرزمین در
قوانین نانوشتهای است
فوتبال
جریان است ،امیدی
که هر جامعهای بر
برای
است
امیدی
است برای زندگی
آن استوار میباشد.
زندگی آنان ،بهانهای
آنان ،بهانهای است
در عصر حاضر،
است برای اتحادشان و
برای اتحادشان و
ورزش معیارهای
شیوهای است برای بیان
شیوهای است برای
الزم برای این
احساساتشان
بیان احساساتشان.
کار را دارد .برای
مردم برزیل با ورزش
بسیاری از مردم
(باالخص فوتبال) زندگی
ورزش جزئی از زندگی
میکنند .در زمین-های فوتبال،
شده است ،به عادتی تبدیل شده
کودکانشان رشد میکنند و زندگی
است که بدون آن زندگی غیرقابل
اجتماعی را فرا میگیرند (همانگونه
تصور است .شیوهای است که به
که این روند در خود ایران نیز قابل
رشد جوامع کمک شایانی مینماید.
مشاهده است) .همچنین بخش
برای مثال ورزش یوگا که آمیختهای
عظیمی از سنتهای برزیل با ورزش
از حرکات فیزیکی و فعالیتهای
درهم آمیخته است.
ذهنی است ،سرشار از عنصرهای
امروزه ورزش ارکان الزم همچون
زیباشناختی بوده و شناسنامهای
آموزش ،دانش ،اخالق و حتی هنر
برای مشرق زمین است و به نماد

را برای شناخت ه شدن به عنوان یک
عنصر فرهنگی داراست .هرچند
مانند پدیدههای دیگر همچون هنر،
خالی از ناهنجاریها و بیاخالقیها
نیست ،اما نمیتوان نقش آن را در
زندگی ،باورها و آداب و رسوم بشر
نادیده گرفت .پدیدهای که نیازمند
آن است که نگاه قهری مردم و حتی
قسمتی از کارشناسان به آن تغییر
یابد تا با توجه بیشتر ،تبدیل به
ابزاری شود برای رشد و تعالی و ارتقا
فرهنگی انسان.
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«تقلیدکردن»
جایز است؟

■ محسن صدیقی
آیا میدانستید که انسانها بیشتر
تقلید میکنند تا اینکه گوش دهند؟
یعنی اگر کسی به شما بگوید که
فالن کار را نکنید و خالف گفتهی
خود رفتار کند بدون اینکه خود
متوجه باشد ،احتمال اینکه شما
آن کار را انجام دهید خود به خود
بیشتر میشود! این نتیجه شاید
کمی عجیب به نظر رسد ولی با توجه
بیشتر به رفتار خود و دیگران متوجه
درستی آن و در واقع ناخودآگاه
بودن آن میشوید.

انسانها از کودکی با تقلید کردن
میآموزند و رشد میکنند .آنها راه
رفتن ،غذا خوردن ،صحبت کردن
و بسیاری از کارهای دیگر را با این
روش فرا میگیرند .جالب است بدانید
که در بزرگسالی هم آموزش از طریق

بارها در مترو و اتوبوس شاهد بودهام
که وقتی جوانی صندلی خود را به
پیری میبخشد ،دیگران هم از او
تقلید کرده و صندلی خود را به پیر
دیگری میبخشند .یا مث ً
ال وقتی
ناگهان جلوی کتاب فروشیای
میایستم و کتابها را تماشا میکنم،
فورا ً چند نفر دیگر هم همین کار را
تکرار میکنند؛ این در حالی است
که اگر از دور همان کتاب فروشی
را زیر نظر بگیرم دیگر کسی به آن
توجهی نمیکند .همین رفتار عیناً
در مسائل دیگر نیز وجود دارد .پس
یادمان باشد که این رفتار ماست که
عیناً در جامعه مانند امواج انعکاس
پیدا میکند و گسترده میشود نه
حرف ما .اگر میخواهیم چیزی به
فرزندمان یا هر کس دیگر یاد بدهیم
بسیار مهم است که خود به آن عمل
کنیم.
همچنین مانند افراد غرغرو (افرادی
که زیاد غر میزنند!) مدام ایراد
نگیریم که دزدی زیاد شده ،مال
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آیا

تقلید کردن همچنان ادامه دارد .این
بدان معناست که دیگران به شما
نگاه میکنند و همان کاری را انجام
میدهند که شما انجام میدهید!
در واقع به طور ناخودآگاه دیگران
از شما و همینطور شما از دیگران
تقلید میکنید .این جزء خلقت
شماست و شما به طور ناخودآگاه
از رفتار دیگران تقلید میکنید .خواه
گفتارشان با عملشان یکی باشد و
خواه نباشد! در واقع پیروی شما از
رفتار دیگران جزو فطرت شماست.
اگر شما از کسی که مخالف حرف
خود رفتار میکند «تقلید» کنید
در واقع مخالف فطرت خود رفتار
کردهاید .شما به طور غریزی و فطری
دوست دارید از گفتار کسی «تقلید»
کنید که خود به آنها عمل میکند،
و همینطور گفتار کسی که خود به
حرفهای خود عمل نمیکند به طور
فطری روی شما تأثیری ندارد .این
بدان معناست که «تقلید» کردن در
بیشتر مواقع بدون اندیشیدن است
و ما به طور فطری بدون توجه به
حرف دیگران از رفتار آنها تقلید
میکنیم.

مردم خوری زیاد شده ،اعتمادها
کم شده ،بی اخالقی و بی عفتی
زیاد شده .و به جای آن به این توجه
کنیم که رفتار ما چه تأثیر بسزایی
میتواند در جامعه داشته باشد! به
جای غرغر کردن و ناله نفرین کردن،
خود درست زندگی کنیم تا دیگران
نیز از ما بیاموزند(تقلید کنند).

اگر بتوانم کشورم و شهرم را نجات
دهم دنیا را هم میتوانم .بعد دیدم
اگر نزدیکان و خویشاوندانم را نجات
دهم دنیا را نجات دادهام و سپس
رسیدم به خودم و دیدم اگر خود را
از بدی و بی اخالقی برهانم میتوانم
دنیا را نجات دهم.

نظرات
خوانندگان:
دوستان ،نظرات شما راجع
به این مقاله در شمارهی بعد
در همین ستون منتشر خواهد
شد( .این ستون را پهن کنید!)
()www.chfmag.ir

روی قبر یک کشیش آلمانی متنی
نوشته شده که مفهوم آن چنین
است:
من ابتدا میخواستم دنیا را از بی
اخالقی و بدی نجات دهم! دیدم
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یا

چگونه هنگام حرف

زدن یادمان برود چه
میگفتیم !
■ کردمان پویش

موقعیت  1ـ داخل کوچه دو همسایه
به هم میرسند که ظاهرا ً همسایه ی
 1از ناحیهی سر مجروح شده اند
همسایهی  : 1سالم
همسایهی  : 2سالم .بال به دور
همسایه .چرا سرتون رو بستید .چی
شده؟
همسایهی ( 1با عصبانیت)  :داشتم
رد میشدم که علمک لولهی گاز شما
از دیوار کنده شد خورد تو سرم.
یادتونه شرکت گاز چندبار بهتون
اخطار داد که این لوله خطرناکه.
چند بار بهتون گفت بستهاش
پوسیده شده
همسایهی  : 2چرا عصبانی میشی
ها؟ سر من داد میکشی ؟ االن
حالیت میکنم

از نظر بنده ،همسایهی  2هرگز
نخواهد توانست یک مسئلهی
ریاضیات مهندسی پیشرفته را
حل کند؛ و هرگز نخواهد توانست
نوشتههای فالسفهی بزرگ را بفهمد؛
و هرگز نخواهد توانست برنامه نویس

کجا به این نتایج رسیدهام .بحثی که
اینجا مطرح است ،نقد زودجوشی
همسایهی  2نیست .همسایهی ،2
شخصیتی است که به گمانش اگر
کسی برایش عصبانی شود و سرش
داد بکشد ،کم آورده است .برای
همین باید او را بزند .اما نکته ی
قضیه اینجا نیست .نکته ای اصلی
این است که همسایهی  2با انگشت
گذاشته شدن روی نقطه ضعفش،
یادش میرود که مقصر اصلی خود
اوست؛ و با اینکه به او گفته شد که
دلیل عصبانیت همسایهی  1چیست،
باز هم پرسید که همسایهی  1چرا
عصبانی است.
وقتی کسی در یک مورد اشتباهی
مرتکب میشود ،اغلب دلیلش
این است که در یک چیزی ضعف
دارد .برای مثال اگر کسی در
کالس درس ،در دیدن نوشتههای
پای تخته اشتباه کند ،دچار ضعف
بینایی است .همسایه-ی  ،2دچار
ضعف منطق است .ایشان نمیتواند

ارتباطی به سن و تجربه ندارد.
ایجاد شعور استدالل و کشف منطق
در مسئلهی پیش روی فرد ،فقط
با آموزش و فرهنگ میسر است و
سپردن این قضیه به کسب تجربه،
قطعاً فرد را بیشتر از پیش به انحراف
از مسیر خواهد کشاند .مثالهایی از
این دست در گفتگوی روزمره بسیار
زیاد هستند .برای مثال توجه شما را
به یک موقعیت آشنای دیگر در قالب
مثال زیر جلب میکنم:

موقعیت  - 3پسری به علت
خستگی ،پس از بازگشت به خانه
متوجه میشود کسی در خانه نسیت
و همانجا وسط هال میخوابد.
مدتی بعد ،خانواده به خانه برگشته و
تلویزیون را روشن میکنند.
پسر اعتراض میکند که چرا
تلویزیون را روشن کرده اند .او یادش
میرود که اشتباه از خود اوست که
در هال خوابیده .از همه مهمتر این
است که او با اینکه میداند هال خانه
محل دیدن تلویزیون است ،اما باز
هم میپرسد که چرا تلویزیون را
روشن کرده اند.
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شعور

شود .این را هم مطمئنم که ایشان
قطعاً دیپلم ریاضی نیستند؛ چرا
که هرگز نخواهد توانست درس
ریاضیات گسسته را پاس کند.
احتماالً متوجه شدهاید که من از

استدالل کند ،برای همین است
که هرگز نخواهد توانست در درس
ریاضیات گسسته نمره بیاورد .ایشان
هنوز شعور پیش بردن یک مکالمه
را پیدا نکردهاند و این قضیه هیچ

چند خریدی حاال؟
 :یک میلیون تومن
 :یک میلیون؟ چرا اینقدر
زیاد؟ آدم اگه میلیون تومن داشته
باشه باهاش یه رنو میخره میندازه
زیر پاش حالشو میبره.
در این مثال بسیار آشنا ،مشاجره
ای بین دو نفر پیش نیامده .اما باز
هم نفر اول یادش میرود که بحث
سر چه بوده .او یادش میرود که
نفر دوم ،چیزی که احتیاج داشته
تلفن همراه است ،نه خودرو؛ صرف
نظر از اینکه ایشان چقدر هزینه
کرده باشند .مکالمه ای که بین این
دو باید شکل بگیرد ،قطعاً باید سر
هزینه ای که نفر دوم کرده است
باشد؛ نه اینکه با یک میلیون تومان
چه کارهایی میشود کرد .از کسی
که در ضمیر ناخودآگاهش ،تحلیل
با منطق نهادینه شده باشد ،انتظار
میرود که به جای اعتراض به
نخریدن یک کاالی دیگر ،در باب
هزینه ای که دوستش کرده صحبت
کند .من هم مثل شما میدانم و
متوجه هستم که این جمله ای که
درمورد خریدن خودرو گفته شد،
فقط یک مثال است که نفر اول
می-زند تا ارزش یک میلیون تومان
را نشان دهد؛ اما بحث ما هم دقیقاً
همینجاست .اینکه این جملهی
اشتباه ،هرچند که جدی نباشد ،اما

از ضمیر ناخودآگاه شخص نشات
میگیرد و نبود منطق کام ً
ال در آن
مشهود است.

نظرات
خوانندگان:
دوستان ،نظرات شما راجع
به این مقاله در شمارهی بعد
در همین ستون منتشر خواهد
شد( .این ستون را پهن کنید!)
()www.chfmag.ir

موقعیت  2ـ دو دوست با هم در حال
صحبت هستند .چند روز قبل ،تلفن
همراه نفر دوم خراب شده است
 :راستی گوشیت خراب
شده بود میخواستی دوباره گوشی
بخری ،خریدی؟
 :آره  .خوب شد گفتی.
بزار نشونت بدم
 :وای ! عجب گوشیای.
-
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نتیجهگیری

نامناسب

بله ،همسایه  2اشتباه کرده و این
اشتباه شاید به خاطر کمبود منطق
باشد ،اما این چه ربطی به حل مسئله
ریاضیات مهندسی و گسسته دارد؟
آیا کسانی که نمیتوانند مسئله
ریاضیات گسسته حل کنند آدمهای

■ بهنام ذاکر

در مطلب قبلی به مشاجرهای بین
دو همسایه پرداخته شد .مشاجرهای
که شاید نمونهی مشابه آن را بارها
در زندگی روزمره دیده باشیم.
مشاجرهای که به تنشهای درون
هر یک از ما اشاره دارد ،اینکه در
بسیاری از مواقع از نظر روحی ناآرام
هستیم و به بمبی شباهت داریم که
ممکن است با کوچکترین ضربه به
شکل غیر قابل باوری منفجر شود.

چرا انقدر پریشانیم؟ بسیاری از ما
معموالً صبح با استرس از خواب
بیدار میشویم ،با عجله صبحانه
میخوریم ،برای رسیدن به محل کار
یا دانشگاه با مرارت بسیار وارد مترو یا
بی.آر.تی میشویم .ساعات سختی را
در دانشگاه یا محل کار میگذرانیم،
آن هم با نگرانی و نداشتن اطمینان
از آینده .اینکه من با این شغل یا
این رشته به کجا خواهم رسید؟ بعد
از اتمام ساعتهای بی پایان کار
یا کالس ،دوباره با همان سیستم
حمل و نقل معیوب باید به منزل

رخنه کردهاند و گاه به گاه به بیرون
نشت میکنند ،دریایی از مشکالت
وجود دارد که ما را زیر فشار قرار
داده است .اگر از اینکه همسایه 2
به اعتراض منطقی همسایه  1به
صورتی غیرمنطقی واکنش نشان
میدهد ،نتیجه بگیریم که همسایه
شماره  2قادر به حل مسئله

بیمنطقی هستند و شعور اجتماعی
ندارند؟ چه بسیار افرادی که در تمام
عمرشان حتی یک مسئله ریاضی
سنگین حل نکردهاند و نه تنها از
شعور باالیی برخوردارند ،بلکه بسیار
منطقی و مدبر هستند .از طرف
دیگر ،چه بسیار افرادی که سالهای
سال سنگینترین و پیچیدهترین
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شعور

بازگردیم .حال فرض کنید که بعد
ساعتها سختی کشیدن ،باالخره به
خانه رسیدهایم که به قول دوستمان
علمک گاز همسایه با شدت تمام به
سرمان برخورد میکند .اینجاست
که هر کدام از ما ممکن است منفجر
شویم .بر فرض اگر این حادثه ناگوار
را هم تحمل کنیم باالخره روزی فرا
می-رسد که به خاطر حوادثی مشابه
کاسهی صبرمان لبریز شود.
نکتهای که تالش میکنم بیان کنم
این است که پشت عصبانیتهای
سرکوب شدهای که در وجود ما

ریاضیات مهندسی نیست و ایشان
دیپلم ریاضی ندارند ،به نظر نمیآید
که برداشت درستی از این مسئله
داشته باشیم.

درسهای ریاضی را با موفقیت پشت
سر گذاشتهاند ،ولی نه تنها از نظر
اجتماعی انسانهای تطبیقپذیر و
مدبری نیستند ،بلکه منطق را بیرون
از این مسائل ریاضی به طور کامل
فراموش مینمایند ،چه در برخورد
با اعضای خانواده ،چه مردم ،چه
همکالسیها یا شاگردهایشان .آیا
تا به حال دو پسر دبیرستانی رشته
ریاضی را ندیدهاید که سر موضوعی
بیاهمیت تا توانستهاند همدیگر را
کتک زدهاند؟ در کشور ما چنین
برخوردهای پرخاشگرانه و بیمنطقی
از مهندسها ،دکترها و دیگر افرادی
که تحصیالت عالیه داشتهاند به وفور
دیده شده است ،دیپلم ریاضی که
جای خود دارد.
تاکید میکنم که در جامعه ما
مشکالت اساسی وجود دارند .بله،
همسایه  2عکسالعمل غیرمنطقی
نشان داد .بله ،بسیاری از ما فکر
میکنیم معذرتخواهی یعنی
کمآوردن ،پذیرفتن اشتباه یعنی
شکست .اما اینکه نتیجه بگیریم
چنین افراد بیمنطقی ریاضی
نمیتوانند حل کنند ،به نظر
نتیجهگیری درستی نمیآید و باعث
میشود که به درستی با این مشکل
برخورد نشود .بیایید با قضاوتهای
عجوالنه و آوردن مثالهای نامناسب
به بیراهه نرویم ،خصوصاً اینکه پای
چنین موضوعات مهمی در میان
باشد.

ماشینها موظف به راه دادن به او
هستند ،ولی بحث حق تقدم چیزی
سوای راهنما زدن است! یا اینکه
بعضی افراد این حق را برای خود
قائل هستند که وقتی عجله دارند
صف را رعایت نکنند .بهتر است با
دانستن حق و حقوق خود و دیگران،
بهتر و کم تنشتر زندگی کنیم.

نظرات
خوانندگان:
دوستان ،نظرات شما راجع
به این مقاله در شمارهی بعد
در همین ستون منتشر خواهد
شد( .این ستون را پهن کنید!)
()www.chfmag.ir

اما در مورد موقعیت سوم به نکته
جالبی اشاره شده است ،اینکه
خوابیدن در پذیرایی باعث ایجاد
حق اینکه کسی در آنجا سر و صدا
ِ
نکند نمیشود .نمونههای مشابه را
بسیار دیدهایم ،برای مثال خیلی
از افراد فکر می-کنند که وقتی در
حین رانندگی راهنما میزنند بقیه
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■ حامد آهنی
«رعایت حقوق مادی و معنوی این
اثر محفوظ است» .جملهای آشنا
که شاید در طول روز ،بارها و بارها
با آن مواجه شویم .جمله-ای که
یکی از ارکان اصلی منشور جهانی
حقوق بشر در آن دیده میشود،
یعنی رعایت حقوق دیگران .در
باب اهمیت رعایت قانون کپیرایت
و چرایی آن بسیار نوشتهاند .اینکه
عمل نکردن به این قانون خود از
مصادیق بارز دزدی است و بسیار

رعایت نکردن این قانون پدیدهایست
جهانی ،در جایجای کرهی زمین،
هر روزه اتفاق میافتد ،به ویژه
با گسترش اینترنت و دسترسی
آسان مردم به اطالعات ،نرمافزارها،
تولیدات رسانهای ،نوشتاری و  ...این
روند روز به روز در حال گسترش
است .اما در میزان پراکندگی آن،
میان کشورها ،اختالفهای اساسی
وجود دارد .مطابق معمول ،شدت آن
در کشورهای جهان سوم بیشتر از
کشورهای صنعتی است .هدف این
مقاله ،بررسی چرایی و یا ارائه راهکار
قطعی برای حل این معضل نیست.
زیر پا گذاشتن این قانون عالوه بر این
که حقوق مولف را تضییع میکند و
امید را از مبتکران و خالقان جامعه
میگیرد ،دارای جنبههای پنهان
دیگری نیز میباشد ،که کمتر مورد
توجه قرار میگیرند.
یکی از این جنبهها ،کاهش کارایی و

به طور مثال ،در اطرافیان خود
شاید دیده باشید که یک فرد هم
با فتوشاپ ،هم با تریدیمکس و
هم با انواع مختلف زبانهای برنامه
نویسی و  ...آشناست .البد پیش
خودتان فکر میکنید ،وای عجب
انسان نابغهای! ولی به احتمال زیاد
ایشان با هیچکدام از آن نرمافزارها

از سویی دیگر ،مثال دیگری که
میتوان به آن اشاره کرد موسیقی و
هنر است .عدم پیروی از این قانون،
عالوه بر اینکه لطمات جبرانناپذیری
بر بدنهی جامعه هنر وارد مینماید،

بهانه ها!
■ بهنام ذاکر

خیلی از مواقع نمیتوان کپی رایت
را رعایت کرد .برای مثال نمیتوان
نرمافزار فوتوشاپ را در ایران تهیه
کرد .اول به دلیل تحریمها ،و بعد
اینکه افراد عادی ایرانی نمیتوانند

به شرکت سازننده این برنامه در آن
سر دنیا پول پرداخت کنند.
همچنین خیلی از مواقع دور نزدن
کپیرایت سختتر از رعایت آن
است! فرض کنید میخواهید یک
آهنگ از خواننده مورد عالقهتان را
تهیه نمایید .به نظرتان کدام راحتتر
است؟ اینکه چهار کورس تاکسی و
اتوبوس سوار شوید و دو برابر پول
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کپی
برابر
اصل؟

کار نکوهیده ،غیراخالقی و به قول
امروزیها ،اَخی است ،بسیار خوانده
و شنیدهایم.

سطحی شدن مهارتهای افراد است.
به عنوان مثال ،در دسکتاپ هر ایرانی
میتوان گلچینی از انواع نرمافزارهای
مختلف و عموماً حرفهای را مشاهده
کرد که علت آن بسیار ساده است؛
عدم تعهد به پرداخت پول در قبال
استفاده از نرمافزار باعث شده هر
فردی به سادگی به هر نوع نرمافزاری
دسترسی پیدا کند .حال اتفاقی که
میافتد این است که هر کدام از
ما کاربران ،هر ماه وقت بسیاری را
برای انواع مختلفی از برنامهها تلف
مینماییم ،بدون آنکه ،طرز استفاده
از آن را کامل یاد گرفته باشیم یا
اص ً
ال نیازی به فراگیری آن داشته
باشیم.

به طور حرفهای نمیتواند کار کند.
برای هر یک از این نرمافزارها در
جوامع صنعتی یک شغل تعریف
شده است .حتی در بسیاری از موارد،
اشخاص تنها در زمینهای خاص از
یک نرم-افزار ،متخصص هستند.
بسیاری از دانشجویان مهندسی در
ایران بدون اینکه تصوری از رشتهی
کاری خود در آینده داشته باشند،
اقدام به یادگیری چندین نرمافزار
مینمایند .برنامههایی که ارزش
نسخه اصلی آنها گاهی میلیونها
دالر است .مهندسانی که در نهایت
با انواع و اقسام نرمافزارها آشنایی
دارند ولی در هیچکدام به بلوغ و
درک مهندسی کافی نرسیدند.

موجب کجسلیقگی مخاطبان نیز
میگردد .انبوهی از آثار که به راحتی
و بدون کمترین هزینه در دسترس
مردم قرار میگیرند .این روند موجب
سردرگمی مخاطبان میشود،
به طوری که دقت را در انتخاب
مصرفکننده کاهش داده و حس
زیباییشناسی را رفته رفته نابود
میکند .سلیقه جنبهای است که
هرچه چارچوب مشخصتری داشته
باشد ،قابل ارزیابی و ملموستر
است .حاال در این عصر دیجیتال و
کم شدن هزینه تولید آثار هنری
که منجر به انفجار کمیت در
مقابل کیفیت شدهاست ،مخاطبان
بیسلیقه ،راه را برای رشد هنرمندان
بیهنر آسانتر مینمایند .عدم
بررسی و تحقیق کافی نزد مخاطبان
به علت دسترسی آسان ،موجب هرز
رفتن وقت و کاهش سطح سلیقه
آنان خواهد شد.

البته در انتها باید اشاره کرد ،با رعایت
این قانون تمامی مشکالت اشاره
شده به یکباره حل نشده و جهان
گلستان نخواهد شد .این قانون و به
وجود آمدن فرهنگ احترام به آن،
خود یک جزء از هزاران عامل برای
رفع مشکالتی مانند کجسلیقگی،
کاهش کارایی و  ...است .از طرفی
دیگر ،عالوه بر فقدان فرهنگ ،عوامل
بسیاری مانند نداشتن قدرت خرید
کافی ،نبود خدمات پس از فروش
مناسب برای محصوالت مورد نظر،
موجب بیمیلی مصرفکننده برای
رعایت این قانون مهم و جهانی در
کشورمان شدهاست.

سیدی ،پول تاکسی بدهید و چند
ساعت هم وقت بگذارید که نهایتا
یک سیدی دو هزار تومانی تهیه
کنید ،یا اینکه در اینترنت ظرف
پنج دقیقه آهنگ مورد نظر را دانلود
کنید؟ بهتر است شرایط خرید
(مخصوصاً خرید اینترنتی) در ایران
راحتتر شود که مردم کمتر رغبت
به دور زدن کپیرایت داشته باشند.
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■ محسن سرمستی
االن که اینها رو مینویسم وسط
دیدن فیلم «Friends with
 »Benefitsهستم .ماجرای فیلم
مربوط میشه به خانم و آقای جوانی
که با هم آشنا میشوند و بعد از
مدتی با هم قرار میگذارند که یک
رابطه دوستی داشته باشند به عالوه
یک رابطهی شخصیتر(!) بدون
احساسات و توقع و غیره .در این
بین یک اصطالح جالب مطرح شد
به نام «عشق واقعی» .یعنی بحث بر
سر اینکه اص ً
ال چیزی به عنوان عشق
واقعی را باید به استهزا گرفت یا نه.
اگر کمی به گذشته نگاه کنیم
مخصوصاً در جوامع سنتی از ابتدا
کلمهی عشق وجود دارد ولی در
هر مکان و در هر زمان و فرهنگی
معنی خودش را پیدا میکند ،مث ً
ال
در گذشته و در فرهنگ سنتی و
ادبیات خود ما که شاید متاثر از دین
باشد منظور از عشق بیشتر عشق
الهی است .بعد به مرور زمان پای
تعاریف یا صورتهای دیگر عشق
به میان میآید ،عشقی مادی ،ولی
خدایی که به همان مقصد میرسد .و
بعد عشق مادی انسان به انسان ولی
پاک و بی غل و غش و تا اندازهای
اسطورهای ،و بعد این عشق نیز در
گذر زمان رنگ میبازد و تبدیل به
یک عشق سطح پایینتر میشود که
بر اساس آن دو نفر حاضرند در یک
زندگی مشترک به هم وفادار بمانند
و کم کم میرسیم به جایی که عشق
تبدیل میشود به عالقه دو نفر به هم
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عشق
واقعی!

که الزاماً برای همیشه و تا پای مرگ
و در غم و خوشی و فقر و ثروت
نیست ،ولی هنوز چیزی در این
حس وجود دارد که اسمش را عشق
میگذارند .شاید منظور از عشق
واقعی در این فیلم و جوامع امروزی
در بهترین حالت همین دو مورد آخر
باشد که بر سر آن هم بحث است که
چنین عشقی وجود خارجی دارد یا
اعتقاد به چنین چیزی تمسخرآمیز
است .البته من چون هنوز آخر فیلم
را ندیدهام نمیدانم کار به کجا می-
دوستان همراه با مزایا
رسد و چه نتیجهای ارائه میدهد و
Friends with Benefits
مهم هم نیست .منظورم این است
که در گذر زندگی بشریت ،بعضی
کارگردان :ویل گالک
مسائل و مفاهیم رنگ میبازد و
IMDb Rate: 6.6
بعضی بازتعریف میشود .مفهوم
عشق یک نمونه از این مسائل است
که نشان میدهد در زمینههایی
گرایی ،ساده لوحی و تمسخر آمیز
(انسانیت و اخالقیات) بشریت
تعبیر میشود.
چگونه رو به انحطاط است .بله اگر
البته امروزه درحالی که بشریت در
به گذشته نگاه کنیم خیلی چیزها
ابتدای پیشرفت مادی و علمی قرار
معنایی عمیقتر و واقعیتر داشته که
دارد ،در انتهای سقوط اخالقی و
در این زمان کمرنگ شده یا بطور
انسانی قرار گرفته که انشاءا ..با
کلی مفهوم خود را از دست داده.
پایان ظلمت و فرا رسیدن صبح در
مث ً
ال به مفهوم خدا توجه کنید
حیات بشریت ،صعود و عروج
که در گذشته چه معنی
بشریت به سوی انسانیت
دارد و امروز چه؟ این
و اصل خویش آغاز
مفهوم برای نسل
میشود.
های گذشته چنان
عشق وجود خارجی دارد
راستی این را هم
واقعی و عمیق و
یا اعتقاد به چنین چیزی
بگویم که این
غیرقابل انکار بود
تمسخرآمیز است
فیلم رو جدا از
که حتی وقتی
این بحثها توصیه
خدای متعال را به
نمیکنم .اگر جالب
هر دلیلی در شرایط آن
بود به جای وسط فیلم
عصر نمییافتند ،خدای خود
اینها را آخر فیلم مینوشتم!
را خلق و پرستش میکردند ،چه
در طبیعت و آسمان و زمین ،چه
در بتهای ساخت خود ،و حاال ما
به جایی رسیدهایم که اگر از کسی
بپرسی «به خدا اعتقاد دارد یا نه؟»
ممکن است مضحک به نظر برسد.
یعنی متاسفانه صحبت از خدا و
زندگی دیگر نزد برخی افراد پس

خدا چه مهربونه،
قدر ما رو
میدونه

بعدها متوجه خواهیم شد که خدا
کارش را بلد بوده که گفته «این نه،
اون یکی ...االن نه ،بعداً» .این قانون
فقط و باز هم فقط یک شرط دارد:
«صبر کنید ،هنوز قضیه
تمام نشده».

با مناسبتتر باشد .اینگونه است که
خیلی از آدمها« ،اولین بار»هایشان را
می-گذارند تا در لحظهای باشکوه و
خاص تجربه کنند .خدا در این زمینه

■ کردمان پویش

 .2حدود هشت سال و
پنج ماه قبل ،خانم «شهره
 .1از بچگی همیشه به ما گفتهاند
آغداشلو» برای بازی در
که «اگر خدا برای شما چیزی را
فیلم «خانهای از شن و
انتخاب کند ،مطمئن باشید بهترین
مه» نامزد دریافت جایزهی
را انتخاب خواهد کرد» درست مثل
اسکار بهترین بازیگر
پدری که به جای خریدن تفنگ
نقش مکمل شد .چشم
پالستیکی برای یکی یک دانهاش،
تمام ملت ایران به دهان
حساب بانکی برایش باز میکند؛ اما
مجری برنامه بود که با
«یکی یک دانه» با دیدن یک تکه
شنیدن حرف «ش» به آسمان بپرند
کاغذ به جای اسباب بازی مورد
و به بهانهی گرفتن اولین جایزهی
عالقهاش ،دچار شوک آنی در ناحیه
اسکار تاریخ ایران ،همدیگر را بعد از
فوقانی کورتکس مغز(!) شده و شروع
مدتها بغل کنند .اما خانم آغداشلو
به استفاده از تجربیات عمر چند
هرگز از صندلیاش به سمت سن
سالهاش در زمینهی پرخاشگری
خیز برنداشت و تمام ایران
میکند .اما بعدها که سنش
در سکوت فرو رفت.
به سن پدرش نزدیک
این سکوت تا سال
شود ،میفهمد که آن
 2012به طول
این قانون فقط و
تکه کاغذ ،نه تنها از
انجامید تا اینکه
تفنگ پالستیکی،
باز هم فقط یک شرط دارد:
اصغر فرهادی با
بلکه از آخرین
«صبر کنید ،هنوز قضیه
جملهی «سالم
مدل کنسول بازی
تمام نشده»
به مردم سرزمینم»
هم
ایکسباکس
این سکوت را
برایش مشکل گشاتر
شکست.
است .ما «یکی یک دانه»ها
.3بعضی چیزها اهمیتشان به
هم شاید در لحظه ،نتوانیم حکمت
«اولین بار» بودنشان است و بهترین
قضیه را درک کنیم و اگر چیزی بر
«اولین بار» آن است که از سایر
وفق مرادمان پیش نرفت ،زمین و
«اولین بار»ها ،هم باشکوهتر و هم
زمان را مورد عنایت قرار دهیم .اما

متخصص است .اگر «آغداشلو» اولین
اسکار ایران را میگرفت ،دیگر اسکار
اصغر فرهادی به شکوه امروز خود
نمیرسید و جمالتی شبیه «هه!
اسکار گرفتن هم خز شد دیگه!»
از گوشه و کنار و از برخی جراید
بسیار به گوش میرسید .چیزی
که برای ایران حیاتی بود ،اسکار
گرفتن در این برهه از تاریخ ایران
بود .این چیزی است که مردم ایران
هشت سال و پنج ماه قبل از آن خبر
نداشتند .چرا که یادشان رفته بود
که «اگر خدا برای شما چیزی را
انتخاب کند ،مطمئن باشید بهترین
را انتخاب خواهد کرد» .درست مثل
پدری که به جای خریدن تفنگ
پالستیکی برای یکی یک دانهاش،
حساب بانکی برایش باز می کند.
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آمارگیری

دوستان ،نظرات شما راجع
به این مقاله در شمارهی بعد
در همین ستون منتشر خواهد
شد( .این ستون را پهن کنید!)
()www.chfmag.ir

به سبک ایرانی
■ محسن صدیقی

یک روز که با دوستان در خانه
دانشجویی نشسته بودیم ،دیدیم چه
جالب ،ما همگی از شهرستان آمدهایم
و در واقع یک نمونهی تصادفی از
جامعهی ایران محسوب میشویم.
گفتیم خب بیاییم واقعیتهای
جامعهی ایرانی را برای مردم روشن
کنیم .در اولین قدم دیدیم نصف
افراد داخل خانه محسن نام دارند.
بالفاصله به این نتیجه رسیدیم که
«طبق آمار رسمی گرفته شده نصف
مردان ایران محسن نام دارند!» .بعد
از مدتی متوجه شدیم که روش
آمارگیریمان گویا قب ً
ال کشف شده
است! مث ً
ال دیدیم شخصی (احتماالً!)
خودش و فامیلها و دوستان و
آشنایانش را که از وضعیت اقتصادی
آنها خبر دارد به عنوان یک نمونه
تصادفی در نظر میگیرد و با اندکی
تأمل به این نتیجه میرسد که
«طبق آمار رسمی گرفته شده در
ایران فقیر نداریم!» .تازه این آمار
شکل رسمیتری به خود میگیرد
وقتی که فرد دیگری هم به همین
نتیجه میرسد! خب البته معلوم
است که همین نتیجه بدست میآید!
چون این روش یکی از جدیدترین
روشهای آمارگیری (در واقع یکی
که نه! جدیدترین روش آمارگیری)
در دنیا است و نتایج آن بسیار
کارآمد است و میتوان شالودهی
مملکتی را با استفاده از نتایج آن
بنا کرد! در واقع چون یک حقیقت

چلوفرهنگ/شهریور /91پیش شماره اول

نظرات
خوانندگان:

بیشتر نداریم و
آن هم «حقیقت
محض» است ،پس هر
کس درست آمار بگیرد باید
به «حقیقت محض» برسد و اگر
غیر از این باشد یا آن فرد دروغگو
است یا باید روش آمارگیری خود را
اصطالحاً بهروز کند! البته اگر فرد
آمارگیر ،ایرانی و مسلمان هم بود و
آماری ارائه میکرد که با «حقیقت
محض» یکی نبود ،چون مسلمان
است و ایرانی هم هست ،مسلماً دروغ
نمیگوید .بنابراین شما میتوانید
این روش آمارگیری را به او معرفی
کنید تا از این روش استفاده کند
و آمارش با «حقیقت محض»
یکی شود.

معنای
حقیقت را به
حقیقتی که مورد نظر
است! تغییر میدهد .حاال حقیقت
مورد نظر چیست؟ برای فهمیدن
جواب این سؤال کمی بیشتر
بیاندیشید!

همچنین این حقیقت شروط خاصی
هم دارد! از جمله اینکه «آمار باید
باعث خوشحالی و امیدواری
مردم شود!» .این یک
گزارهی منطقی
فرض کنید فردی
است که از باال
را میشناسید که با خوردن
رسیده! و باید
خیلی
مرغ مریض شده است.
در گرفتن آمار
هنوز
شاید
سریع به این نتیجه برسید که
با استفاده از
ترکیب
«طبق آمار رسمی خوردن
این روش ،از
«حقیقت
گوشت مرغ برای انسان
آن پیروی کرد؛
یعنی
محض»
ضرر دارد!»
یعنی یکی از
شدن
اضافه
حقایق محضی که آمار
«محض» به «حقیقت»
شما قرار است به آن برسد
برایتان کمی عجیب یا بهتر
خوشحالی و شادمانی مردم است که
بگویم تازه باشد .حقیقت که حقیقت
در واقع نتیجهی آمار شما است .با
است! یعنی یک گزاره یا حقیقت
لحاظ کردن این شرط ،شما مجبور
دارد ،که در این صورت حقیقت
هستید که مثبتاندیش باشید!
است ،یا ندارد که در این صورت
راجع به این نوع از مثبت اندیشی
حقیقت نیست .بنابراین دیگر واژهی
بحثی ویژه در شماره بعد خواهیم
«محض» چیست که به آن اضافه
داشت که توصیه میکنیم آنرا از
شده؟ در واقع اضافه شدن این واژه،

دست ندهید.

از مزیتهای این روش میتوان به
انتخاب نتیجهی آمار قبل از گرفتن
آن اشاره کرد! در روشهای قدیمی
اول آمار میگرفتند بعد نتیجه را
اعالم میکردند؛ از این رو ممکن بود
نتایج دلخواه خود را بدست نیاورند.
اما در این روش در بیشتر مواقع
معکوس عمل میکنیم! بله درست
متوجه شدید .مث ً
ال میخواهیم نتیجه
بگیریم بیکاری در کشور کم شده
است .کافی است فقط یک استان یا
شهر را پیدا کنیم که آمار بیکاری
در آن کم شده باشد! در نهایت
پیشبینی میکنیم که در آیندهای
نه چندان دور میتوانید گزارههایی
مثل «طبق آمار رسمیای که بعدا ً
خواهیم گرفت خوردن مرغ برای
انسان ضرر دارد ».را که شاهکار این
روش است ببینید!
همچنین از مزیتهای دیگر این
روش راحت شدن کار آمارگیری
است .همین االن شما از همان جایی
که نشستهاید بدون اینکه الزم باشد
از جایتان بلند شوید ،میتوانید آمار
بگیرید! فقط کافی است مورد آمار

خود را در هر زمینهای که خواستید
انتخاب کنید و بیاندیشید! مث ً
ال
خود را تصادفاً به عنوان یک نمونه
تصادفی در نظر بگیرید .ببینید در
یک ماه گذشته یا هفته گذشته یا
اص ً
ال همین امروز چه میوههایی
در خانه-تان مصرف کردهاید؟ این
را به عنوان الگوی مصرف میوهی
ایرانیها معرفی کنید .دیدید چقدر
راحت است! همهی اینها را هم که
گفتیم باز نتوانستیم حق مطلب را
بیان کنیم! باور کنید! خوبی این
روش تازه زمانی مشخص میشود
که با روشهای پردردسر قدیمی که
نتایج آنها هم خطای زیادی داشت
مقایسه شود!
بنازم هو
ش ایرانی که در
اوضاع ویرانی
بسازد نیک آم
اری که انگشت
بر دهان مانی
و ای
ن را خوب م 
یدانی که آم
ار
ی
ک
ه
م
ی

خو
انی
ندارد الت
زام باشد همان
ی
ک
ه
تو
می
د
انی
بود مطل
ب صحیح و کام
ل
و
رو
ش
ن
و
نورانی
چو این چیزی
که میخوانی بو
د آماری ایرانی
ش

عر
از بهنام ذاکر
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