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■ محسن سامی

چقدر نوشتن سخت است! تقریبا یک ساعت و بیست دقیقه است که سعی 
می کنم یک پاراگراف درست و درمان بنویسم، نمی شود. پس بهتر است 

بدون مقدمه و هرگونه ادا و اطوار )!( مخلص کالم را بگویم.
 در این چند شماره ای که با هم هستیم، می خواهیم یاد بگیریم چگونه 
جوانی کنیم؛ از دنیای اطرافمان لذت ببریم و در این باره گپ بزنیم. من 
از فیلمی که دیشب دیده ام می گویم. شما )بله خواننده عزیز، خود شما( 

از کتابی که این هفته تمامش کرده ای تعریف می کنی و دیگری از 
موسیقی ای که مجذوبش شده صحبت می کند. همین. یعنی قصد نوشتن 

مطالب تخصصی و فوق تخصصی )!( نداریم و البته از نزدیک شدن به 
بحث های معروف به »بحث داخل تاکسی« هم گریزان هستیم. مطالبی در 

حد خودمان برای لذت بردن از هنرها و زیبایی های اطراف.

سردبیر: محسن سامی
تحریریه: بهنام ذاکر، محسن صدیقی، حامد آهنی،                              

محسن سرمستی، کردمان پویش، اصغر میرزایی

اهالی چلوفرهنگ

Ctrl + =   :به اندازه کافی بزرگنمایی کنید
 Ctrl  + 0   :کوچک نمایی

چیزی به اسم فهرست نداریم!

www.takbook.com

www.chfmag.ir


آقا دقت کردید که چه ملت 
جوگیری هستیم؟ اولی به دومی 

می گوید: فالنی چه شکمی زدی به 
هم! دومی هم نامردی نکرده و زود 
پاسخ می دهد: از تو بهترم که روزی 
دو پاکت سیگار می کشی! اولی هم 
هنوز حرف طرف تمام نشده پاسخ 

بعدی را در آستین دارد: نه که 
تو نمی کشی! خالصه تا می توانند 
همدیگر را ضایع می کنند و بعد 
کلی بحث و جدل به این نتیجه 
می رسند که باید الغر شده و از 
دخانیات دوری کنند. بعد از آن 

قرار می گذارند که از فردا سیگار را 
ترک کنند و یک روز در میان به 

استخر بروند و شب ها شام نخورند 
و رژیم غذایی شان را سرشار از 

میوه و سبزی کنند. تا اینجای کار 
مثل آخر فیلم های هندی دل نشین 

است و هر دو به زور هم که شده 
یه استخری می روند و یکی دو بار 
کمتر شام می خورند و مقابل فشار 

نیکوتین مقاومت می کنند، اما 
اتفاقی که معموالً می افتد این است 

که بعد از یک هفته تمامی این 
فعالیت های بدن دوستانه)!( متوقف 
شده و روز از نو، روزی از نو. خیلی 
زودتر از حد تصور هر دو به همان 
سبک زندگی پیشین برمی گردند. 

اینجا خانه ی من است، مهد تمدن؛ 
یعنی آن جایی که فقط تاریخ 

غنی ندارد. اینجا تا دلتان بخواهد 
فرهنگ دارد. اینجا همان جایی 

است که مایه ی افتخار بشر است. 
از کورش کبیر گرفته تا رستم، 

مالصدرا، حافظ، شیخ الرئیس. کجا 
را می شناسید اینچنین آباد؟ کجا 
را می شناسید 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 کلبه ی 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 می فروختیم 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 می گریزند از 
آن! چرا کاری نکردیم؟ چرا؟
اینجا خانه ی فرهنگ است. 

می سازیم 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.

نوزادی که تازه متولد شده، آن 
قدر ضعیف و ناتوان است که قادر 
به انجام کوچکترین کاری نبوده 
و حتی همیشه به عده ای برای 
مراقبت از خود نیازمند است. 

حتی می توان گفت او نیازهای 
خود را به درستی نمی شناسد. 

اصال »دردسرهای شروع« در او به 
وضوح مشخص است. چه خوشمان 
بیاید و چه نیاید، این »سختی«ها 
و »شروع« ها با هم  آمیخته اند. این 

دقیقاً شبیه به شرایط اقتصادی یک 
ملت بالفاصله بعد از استقالل و 

رهایی از یک استعمارگر است. اگر 
آرمان ها و اعتقادات آن ملت برای 

خودشان  مهم باشد، باید )تأکید 
می کنم باید( »سختی شروع« را 
تحمل کنند. در غیر اینصورت ...

متأسفانه »سختی شروع« معموالً 
باعث »هیچ گاه شروع نشدن« 

می شود. ساده تر بگویم، همه ی ما 
بدون استثنا در ذهن مان ایده هایی 

داریم، اما همیشه موانع سر راه 
)تنبلی، روزمره گی، ترس و ...( موانع 

بزرگی بر سر شروع کردن به نظر 
می آیند. 

پی نوشت: همه ی این صغری ها 
و کبری ها)!( را چیدم که بگویم 

درست است که این شماره ی اول 
سر ریز از اشکاالت مبتدیانه و 

سوتی ها)!( است اما نوزاد که از روز 
اول »آفتاب باالنس« نمی زند!

■ محسن صدیقی■ محسن سامی

■ بهنام ذاکر فرهنگ ایران زمینقدم اول

شروع پرهیجان 
      و سقوط با مغز

غرق لذت می شوید 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 

قول هایشان 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 مجله مان 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 می کنیم 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، بی ترس از اینکه 

در آینده ممکن است با مغز به 
زمین بخوریم!

از آن روز به بعد هر وقت یاد آن 
روزها و آن قرارها می افتند به ریش 
خود می خندند که چه جوگیرهایی 

بودیم! برخی افراد هم شرمنده 
می شوند و با خود می گویند که چرا 
اصاًل چنین کاری را شروع کردیم، 

ضایع شدیم.
خیلی ها می گویند که این جوگیر 

بازی ها فقط وقت تلف کردن است 
و آدم نباید گرفتار چنین مسائلی 
بشود. اینکه تنها ماحصل چنین 

جوگیر شدن هایی 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، مثاًل 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 جوگیری های کوچک هم 
نبود، زندگی بیش از اینها کسالت بار 

نبود؟ دقت کرده اید که وقتی 
چنین فعالیت هایی انجام می دهید 
چقدر در روزهای بعد انرژی دارید 

و حتی در آینده هم که یاد اون 
روزها می افتید لبخند می زنید؟ 

اینکه با دیدن عکس های آن روزها 
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سرآغاز فصلی تازه برای شکفتن، 
برای با هم بودن، شروعی با شور 

جوانی و از جنس رویاهای بی پروا...، 
نه این  خیلی رسمی شد. این جا 

چلوفرهنگ است، یک جمع 
خودمانی از چند دوست که تالش 
داریم دغدغده هایمان را برای شما 
به اشتراک بگذاریم، نه روزنامه نگار 
حرفه ای هستیم و نه می توانیم که 

بشویم. ما در این جا اهل تعارف 
نیستیم، با َدک و پُز هم میانه ی 

خوبی نداریم. فقط امیدواریم 
بتوانیم حداقل کمی حرف مفید و 
تازه برای گفتن داشته باشیم. به 

قول این جمله ی 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.

شما اکنون در حال خواندن »چلو 
فرهنگ« هستید و چلو فرهنگ 

خوانی را شروع کرده اید، نخواندن 
چلو فرهنگ را بی خیال شده اید! اگر 

من می خواهم از فردا صبح درس 
بخوانم و درس خواندن را شروع 

کنم، حقیقت این است که »درس 
نخواندن« را بی خیال شده ام، 

درست مانند همان گوی که باال 
رفتن را بی خیال شد. این بی خیال 
شدن است که همان شروع کردن 

نام گرفته است. مشکل کار هم 
همین  است. همه می دانیم شروع 
کردن در حالت کلی سخت ترین 

قسمت کار است. اگر شروع کردن 
نقطه ای بود، می شد یک کار سخت. 

اما مشکل این  است که با شروع 
کردن، بی خیال شدن هم هم زمان 

اتفاق می افتد و این می شود دو کار 
سخت!

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 می توان برداشت های 

مختلف کرد؛ به عبارت دیگر هر 
پدیده ای را می توان طور دیگری هم 

دید. ما می توانیم بگوییم که این 
گوی در حال »پایین نیامدن« است. 

چیزی که هست، این گوی بعد از 
رسیدن به اوج، »پایین نیامدن« 
را بی خیال شده و از این به بعد 

»پایین آمدن« را »شروع می کند«. 
بحث من سر این نقطه است که از 
آن به بعد چیزی »شروع« می شود. 

همه ی ما با مفهوم شروع کردن 
و نقطه ای بودن مفهوم آن آشنا 

هستیم. اما بحثی که من می خواهم 
با این مثال به آن اشاره کنم، این 
است که ما همیشه فکر می کنیم 

قبل از نقطه ی شروع، چیزی 
وجود نداشته و از نقطه ی شروع 
است که همه چیز آغاز می شود. 

این باور از نظر من غلط است. اگر 

■ کردمان پویش

■ حامد آهنی

بی خیال شوید تا شروع کنید، 
شروع کنید تا بی خیال شوید

ما ...

برایمان بنویسید. به همین آسانی...
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تا به حال به این نکته توجه کرده-
گوش  ارزش  صدایي  هر  که  اید 
دادن ندارد؟ یا بهتر بگویم هر کسي 
اگر  ندارد!  شدن  خواننده  استعداد 
پاسختان منفي است، توصیه مي کنم 
ندهید!  ادامه  این مطلب  به خواندن 
اما اگر پاسختان مثبت است احتماالً 
دیگر  که  این  مي گویید  خود  پیش 
بخواهید  را  راستش  ندارد!  پرسیدن 
که  بگویم  باید  اما  شماست.  با  حق 
پرسیدن این سوال ناشي از وضعیت 
نظر  از  چه  کشور  موسیقي  فعلي 
مردم  سلیقه  نظر  از  چه  و  کیفیت 
موسیقي  که  نماند  ناگفته  است. 
راک  تا حدي  و  پاپ  ما  بحث  مورد 
است که در کنار رپ پرطرفدارترین 
به  جوانان  نزد  در  موسیقي  ژانرهاي 
سنتي  موسیقي  )البته  می آید  شمار 
که  کنیم  فراموش  نباید  را  محلي  و 
تا  و  دارد  را  خود  خاص  طرفداران 
طرفدارانش  توانسته  هم  زیادي  حد 
دو  این  حساب  کاًل  و  کند  حفظ  را 

دسته از بقیه جداست(. 
خواننده- کمبود  یا  غیاب  متأسفانه 
ظهور  همچنین  و  صدا  خوش  هاي 
خواننده هاي به اصطالح »زیرزمیني« 
با صداهاي بعضاً گوش خراش و زننده 

تغییر  زمینه ساز  ساله  چند  این  در 
ذائقه جوانان و عالقه آنها به موسیقي 
صدای  به  چندانی  نیاز  که  »رپ« 
خوش ندارد شد )البته می دانیم که 
بعضی از شما االن می گویید: نه کی 
گفته!(. همان طور که مي دانید ارزش 
محتوی  به  بیشتر  رپ  موسیقي 
از  را  خود  محتوي  اگر  و  است  آن 
مي شود.  بي ارزش  بدهد،  دست 
این  در  آن  بررسي  که  دالیلي  بنابر 
بعد  موسیقي  این  نمي گنجد  مقاله 
قرار  توجه  مورد  ایران  در  اینکه  از 
گرفت کم کم ارزش محتوایي خود را 
به طوري که در حال  از دست داد، 
شده  ارائه  موسیقی های  اکثر  حاضر 
فاقد  و  محتوی  بدون  این سبک  در 
اینکه چه شد  ارزش هنري هستند. 
که این موسیقي به اینجا رسید خود 
که  باشد  مقاله-اي  موضوع  مي تواند 
آن  به  بعد  شماره هاي  در  احتماالً 

مي پردازیم.

ظهور  عدم  باعث  چیزی  چه  اما 
خواننده ی خوب شد؟ آیا بی توجهی 
از  موسیقی  ژانرهای  این  کیفیت  به 

جانب صدا و سیما، 
استعدادیابان، 

سازان،  آهنگ 
دست  و  استادان 
این  کاران  اندر 
که  نبود  ژانرها 
واقعه  این  سبب 
این  اصاًل  شد؟ 
چه  توجهی  بی 
داشت؟  نتایجی 
اتفاق  این  البته 
بنا  و  نبوده  عمدی 
به شرایط فرهنگی 
حاکم  اجتماعی  و 
نه  گذشته ی  در 
رخ  دور  چندان 
که  است  داده 
بیشتر  بررسی 
مقاله  این  در  آن 
نمی گنجد )اگر هم 
می-گنجید باز هم 
نمی نوشتیم!(. یکی 
این  مهم  نتایج  از 
پایین  توجهی  بی 
کیفیت  آمدن 

است.  زمان  این  در  و صدا  موسیقی 
آن  از  که  خواننده-هایی  واقع  در 
زمان به بعد ظهور کردند هیچ کدام 
نتوانستند نظر جوانان را جلب کنند 
و بیشتر جوانان هنوز به آهنگ های 
از  جدید  آهنگ های  یا  قدیمی 
در  دیگر  که  قدیمی  خواننده های 
اگر  می دادند.  گوش  نبودند  ایران 
را جلب  نظر جوانان  هم خواننده ای 
می کرد بعد از محبوب شدن مجبور 
به فرار می-شد. نکته ای که در اینجا 
قابل بیان است این است که تمامی 
به  کدام  هیچ  شد  ذکر  که  مواردی 
نفع موسیقی نبود اما طرفداران این 
زیادتر  سبک ها کم نشدند که هیچ، 

هم شدند. 

■ محسن صدیقی

مسئله این است:

شاگردان بدون »صدا« 
یا

»صدا«هاي بدون شاگرد!

فکري  سطح  امروزه  خوشبختانه 
به  و  است  رفته  باالتر  ایران  مردم 
بیشتر  موسیقي  به  جوانان  نیاز 
واقع  در  بگویم  بهتر  شده اند.  واقف 
ِگل  به  موسیقي  آنکه کشتي  از  بعد 
نشست، تازه دوزاریمان افتاد که اي 
دل غافل! چي بودیم و چي شد! آن 
و  کجا  خوانندگان مان  طالیي  نسل 
هم  ما  جوانان  طفلک  کجا!  این ها 
آهنگ های  آنقدر  که!  ندارند  گناهی 
بد به خوردشان رفته که اگر بگوییم 
به  صدایشان  امثالهم  و  چاوشی 
تریج  به  نمی خورد  خوانندگی  درد 
بگذریم.  برمی خورد!  ایشان  عبای 
خالصه اینکه عمق فاجعه آنقدر زیاد 
سمت  به  را  انتقاد  پیکان  که  است 

نشانه  مي توان  هم  محبوب ترین ها 
رفت.

دیگر  کشورهاي  کرد؟  باید  چه  اما   
که »صدا«هایشان حفظ شده یعنی 
هنر خوانندگانشان به نسل های بعد 
منتقل شده چه کرده اند؟  کشورهاي 
هنري  رشته-هاي  تمامي  در  غربي 
هنرجو  مي کنند،  استعدادیابي 
پرورش مي دهند. مثاًل آنها مسابقه اي 
»هرگونه  به  است  معروف  که  دارند 
استعدادي که دارید به اینجا بیایید«، 
سپس روي استعدادهاي کشف شده 
مثال  برای  مي کنند.  سرمایه گذاري 
خوانندگي،  مسابقه هاي  زمینه  در 

مجاز  غیر  فارسي زبان  شبکه هاي 
فعال شده اند و زیر نظر خواننده هاي 
مي کنند.  استعدادیابي  لس آنجلسي 
چون  نیست  ما  مطلوب  اصاًل  این 
می تواند سبب آسیب های زیادی شود 
لس آنجلسی  سمت  به  استعدادها  و 
نهایت  در  شودند.  داده  سوق  شدن 
راهکار پیشنهادی این است که صدا 
یا شبکه هاي داخلي مثل  و  و سیما 
مسابقه هاي  »بیست«  و  »ایرانیان«  
استعدادیابي در داخل کشور زیر نظر 
ترتیب  ایراني  خواننده هاي  بهترین 
کیفیت  هم  صورت  این  در  دهند. 
موسیقي داخلي بهتر مي شود و هم 

»فرار صداها« کمتر.
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کتاب های  خواندن  از  همیشه  آیا 
خشک فلسفی گریزان بوده اید؟ آیا به 
دنبال کتاب فلسفی جذابی هستید؟ 
همه ی ما سواالت فلسفی زیادی در 
رابطه با دنیای اطرافمان داریم، اما با 
وجود این چالش ها باز هم در مورد 
فلسفه مطالعه کافی نداریم. سنگین 
کتاب های  اکثر  بودن  کسل کننده  و 
ما  از  بسیاری  باعث می شود  فلسفی 
حتی یک کتاب فلسفی هم نخوانده 
و  فلسفه  مطالعه  بدون شک  باشیم. 
فرد  هر  برای  فلسفه  تاریخ  خصوصاً 
گفت  می توان  حتی  و  مفید  بسیار 

ضروری است.
کتاب های  مشهورترین  از  یکی 
فلسفی، کتاب »دنیای سوفی« است. 
این کتاب خواننده را با زبانی ساده با 
تاریخ فلسفه آشنا می سازد. »سوفی« 
آستانه  در  که  است  دختری  نام 
دارد  قرار  سالگی  پانزده  تولد  جشن 

طریق  از  منتظره  غیر  شکلی  به  و 
فلسفی  با سواالت  فلسفه  معلم  یک 
مهمی مواجه می شود و از آن به بعد 
برای  فلسفه  تاریخ  و  فلسفه  آموزش  
او آغاز می گردد، از اولین فیلسوفان 
طالس،  همانند  تاریخ  شده  شناخته 
گرفته،  ارسطو  و  افالطون  سقراط، 

و  نوزدهم  قرن  فیلسوفان  تا 
آنها  نام  دائم  که  بیستم 

ولی  می شنویم  را 
نمی دانیم  معموالً 
نظریات  دقیقاً  که 
آن ها چیست. البته 
کتاب دنیای سوفی 

نظریات  به  محدود 
فیلسوفان  این 

و  محیط  بلکه  نیست، 
آن ها  از  یک  هر  که  زمانه ای 

که  تاثیری  و  آمدند  دنیا  به  آن  در 
نیز  را  گرفتند  پیشین  فیلسوفان  از 
بررسی می نماید. نکته زیبا در مورد 
نویسنده  که  است  این  کتاب  این 
کدام  دهد  نشان  که  نکرده  تالش 
فیلسوف درست می گوید و کدام نه، 
بلکه نظریات هر کدام از آنها را برای 
خواننده روایت می کند و قضاوت را 

به عهده او می گذارد.
دنیای  کتاب 
سال  در  سوفی 

توسط   1991
گردر«  »یوستین 

نوشته شد. یوستین گردر که متولد 
1952 میالدی در کشور نروژ است 
می نمود.  تدریس  فلسفه  سال ها 
دنبال  به  پیوسته  که  می شود  گفته 
بود  ساده ای  و  جامع  فلسفی  متن 
که شاگردانش بتوانند از آن استفاده 
نمایند. اما متن مناسبی نیافت و به 
را  سوفی  دنیای  دلیل  همین 
از  بیش  به  کتاب  نوشت. 
30 زبان ترجمه شد و 
میلیون ها  هم  هنوز 
در  آن  از  نسخه 
به  جهان  سراسر 

فروش می رسد.
در  گردر  یوستین 
سوفی  دنیای  کتاب 
از گوته می گوید:  به نقل 
»کسی که از سه هزار سال بهره 
نگیرد تنگدست به سر می برد«. چه 
خوب خواهد بود که ما هم از تاریخ 
بگیریم  بهره  بشریت  فلسفی  غنی 
و  دنیا  به  نسبت  آگاهانه تری  دید  و 

مسائل فلسفی داشته باشیم.

■ بهنام ذاکر

آشنایی با کتاب 
»دنیای 
سوفی«

سنگین و 
کسل کننده بودن اکثر 

کتاب های فلسفی باعث 
می شود بسیاری از ما حتی 

یک کتاب فلسفی هم 
نخوانده باشیم

تنها چیزی که نیاز داریم تا فیلسوف 
است.  شگفتی  قوه ی  بشویم  خوبی 
این  و  دارند  را  قوه  این  کودکان 
گذشت  از  پس  نیست.  تعجب آور 
هستی  به  پا  زهدان،  در  ماه  چند 
هرچه  ولی  می نهند.  تازه ای  کاماًل 
بزرگتر می شوند قوه ی شگفتی خود 

را از دست می دهند. می دانی چرا؟ 
فرض کن یک روز صبح پدر و مادر و 
کودک دو یا سه ساله ی آنها دارند در 
آشپزخانه ناشتایی می خورند. اندکی 
و  ظرفشویی  به  می پردازد  مادر  بعد 
پدر - بله، پدر-  به پرواز در می آید. 
باال دور سقف می گردد  کودک  آن 
خیال  می نگرد.  را  او  نشسته  صاف 
شاید  می گوید؟  می کنی کودک چه 
پدرش را نشان دهد و  بگوید: »بابا 
حیرت  به  البته  کودک  باال!«  رفت 
دچار  همیشه  طفلک  ولی  افتاده، 
کارهای  مدام  پدرش  است.  حیرت 
پرش  این  و  می کند  غریب  عجیب 
کوچک بر فراز میز صبحانه نیز البد 
یکی از آنهاست. پدر هر روز با ماشین 
مضحکی صورت خود را می تراشد یا 
اتومبیل  کاپوت  زیر  را  سرش  اینکه 

شد  سیاه  که  را  صورتش  و  می کند 
بیرون می آورد.

صحبت  است.  مامان  نوبت  حاال 
سرش  تند  می شنود  که  را  کودک 
خونسرد  پدر  می بیند  می گرداند.  را 
شناور  هوا  در  صبحانه  میز  باالی 
است. فکر می کنی چه واکنشی نشان 
می دهد؟ از وحشت فریاد می کشد و 
شیشه ی مربا از دستش می افتد. چه 
بسا وقتی پدر به زمین برگشت ناچار 
شود زن را به دوا دکتر برساند. چرا 
عکس العمل مادر و کودک چنین با 

هم تفاوت دارد؟
است.  عادت  به  مربوط  همه  اینها 
برای  آنچه در آن است  جهان و هر 
به شگفت  را  او  دارد،  تازگی  کودک 
نیستند.  اینطور  بزرگترها  می اندازد. 
عادی  چیزی  را  جهان  بیشتر 
فیلسوفان  که  اینجاست  می شمارند. 
با دیگران بسیار فرق دارند. فیلسوف 
این جهان  به  هیچ گاه به طور کامل 
او  نظر  در  جهان  نمی گیرد.  خو 
و  نامعقول، گیج کننده  همواره کمی 
حتی اسرارآمیز است. بدین صورت، 
مشترک  وجه  کودکان  و  فیلسوفان 
مهمی دارند. می شود گفت فیلسوف، 
همچون کودک، سراسر عمر حساس 

باقی می ماند.

چند خط از 
این کتاب
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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 1991 انتشار 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 
1997 بنیان 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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کلماتی برای جستجو

اگر قبل از خواندن این 
توضیحات، روی لینک های 

سمت راست کلیک کرده اید، 
دیگر نیازی به توضیح نیست. 

اما اگر هنوز موفق به انجام 
این فرایند )!( نشده اید باید 

بگویم که: 
در این صفحه واژه هایی 
برای جستجو پیشنهاد 

می شود. این واژه ها هیچ 
ارتباطی به یکدیگر ندارند. 
بلکه فقط پلی از این جا به 
وب و یافتن اطالعات جالب 

و گاهی هیجان انگیز است.  
و البته همیشه هم مورد 

تأیید »چلوفرهنگ« نیستند. 
گفتیم که بعداً دعوایمان 

نشود!

در هر صورت خودمانی اش 
می شود این که:

حال نداشتیم تایپ کنیم،  
لینکش رو گذاشتیم!

هارپ  
Haarp

گروه ارا  
Era Band

جایزه سوفی
Sophie Prize

هومئوپاتی
Homeopathy

www.takbook.com
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C
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حتماً  ما،  منظور  بهتر  درک  )برای 
مواردی که در انتهای متن آورده ایم 

را انجام دهید.(
    

شهروند  یک  با  خیالی  مصاحبه ای 
را  دارد  خیالی که مضمونی »آشنا« 

آورده ایم: 
-شما میهن خود را دوست دارید؟

-بله البته!
-چقدر؟

-خیلی زیاد...
میهن  برای  کارهایی  چه  -حاضرید 

خود انجام دهید؟
-هر کاری، من وطنم را خیلی دوست 
دارم و هر کاری از دستم برآید حتماً 
انجام می دهم؛ حتی حاضرم جانم را 

فدای میهنم کنم!
بعد از پایان مصاحبه این شهروند را 
این  گزارش  زیر  در  کردیم.  تعقیب 

تعقیب آمده است:
این شهروند داخل 

یک مغازه شد: 
 ... این  -آقا 

چنده؟
-آمریکایی 

چینی  داره، 
ایرانی  داره، 

داره.  هم 
کدومشو می خوای؟
-خارجیاش چنده؟

- آمریکاییش ... تومن، چینی شم ... 
تومن

قیمت جنس  گفتن  فروشنده وسط 

ایرانی بود که ...
همون  گرونه،  خیلی  -آمریکاییش 

چینی شو بده.
-ایرانیشم بد نیستا! حداقل بگیر یه 

نگاهی بکن!!!
همون  دارم  عجله  خیلی  من  -آقا 

چینی شو بده برم...

متن  ادامه  اینکه  از  قبل  جا  همین 
به  راجع  دقیقه  چند  بخوانید  را 
خریدهایی که این اواخر انجام دادید 

فکر کنید...
که  رسیده  وقتش  حاال  خب 
جواب های  با  را  خود  جواب های 
کنید.  مقایسه  ما  خیالی  شهروند 

شما هم خیالی هستید؟ یا واقعی؟
اگر خیالی بودید، همین اآلن تصور 
مردم  همیشه  ایران  در  که  کنید 
در  -حداقل  را  ایرانی  جنس 
اختالف  نداشتن  صورت 
زیاد در قیمت و کیفیت- 
به جنس خارجی ترجیح 
کنید  سعی  می دهند؟ 
چند مورد از مشکالتی را 
که رعایت همین یک اصل 
در این جامعه ی ایده آل حل 

کرده پیدا کنید...
حاال باز هم کاالی خارجی می خرید؟ 
اصیل  ایرانی  یک  شما  می خرید!؟ 
واقعی(  )ایرانی  اصول  به  پایبند  و 

هستید.

■ محسن صدیقی

ترک عادت های بد قسمت اول:

 بیایید »ایرانی واقعی« باشیم 

چین دروازه ای به سوی 
خوشبختی یا بدبختی؟

■ بهنام ذاکر

بهانه ها! 
حاال باز هم کاالی 

خارجی می خرید؟               
می خرید!؟

استفاده از مواد اولیه نامرغوب، 
قیمت های تمام شده اجناس را 

کاهش می دهند تا بازارهای دنیا 
را قبضه نمایند. می توانیم تمام 
ضعف های صنعت خود را پشت 
چینی ها 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 بی کیفیت 

چینی را هم رو سپید می کند! یک 
بار می خواستیم یک یخچال ماشین 

خریداری کنیم. جنس ایرانی از 
جنس چینی فضای مفید کمتری 
داشت، سنگین تر بود و قیمتش به 

طور قابل مالحظه ای باال تر بود. شما 
بودید آیا ایرانیش را می خریدید؟ 

می خریدید؟! 

ما زمانی می توانیم 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 نمی شود یا به خاطر اختالف 

قیمتی ناچیز خریداری نمی شوند. 
برای خودمان بهتر است ما ایرانی ها 

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 کارخانه های همین مرز و 
بوم فعال و مفید باقی می مانند.

همه می دانیم که کاالهای چینی 
نه تنها معضلی برای صنعت ایران، 

که مشکلی برای صنایع تمامی 
کشورهای دنیا گشته اند. در این 

مواقع خیلی راحت می توانیم 
بنشینیم و از چینی ها بد بگوییم که 
با تضییع حقوق کارگران و پرداخت 

حقوق ناچیز به آنها و همچنین 
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کنون،  تا  دور  های  گذشته  از 
جدایی ناپذیر  جزئی  همواره  فرهنگ 
می آمده  حساب  به  بشر  زندگی  از 
معانی  جامعه  هر  در  فرهنگ  است. 
رو  این  از  دارد.  گوناگونی  مفاهیم  و 
دسته بندی و رسیدن به یک تعریف 
دشوار  بسیار  کاری  آن،  برای  جامع 
»فرهنگ«  لغوی  نظر  از  می نماید. 
دو  از  مرکب  معین  فرهنگ نامه  در 
واژه »فر« و »هنگ« به معنای ادب، 
آداب  و  معرفت  علم،  دانش،  تربیت، 
اجزای  و  است  تعریف شده   و رسوم 
مختلفی مانند علم یا دانش، باورها، 
اخالق، هنر و ورزش برای آن تعریف 
همواره  میان  این  در  اما  می شود. 
وجود  فراوانی  بحث های  و  تردیدها 
داشته  که آیا ورزش جزئی از فرهنگ 

به شمار می آید یا خیر؟
زندگی  در  طوالنی  سابقه ای  ورزش 
دیرباز  از  بشر  و  داشته   انسان 
به  داده ،  نشان  آن  به  وافر  عالقه ای 

گونه ای که همواره به دنبال ابداع و 
البته  بوده   است ،  آن  به  تنوع بخشی 
بیشتر  ورزش ها  ابتدایی  صورت های 
در  و  سرگرمی  و  بازی  صورت  به 
پیدا  نمود  اشرافی  خانواده های  بین 
به  زمان  مرور  به  اما  است.  می کرده 
ویژه با وقوع انقالب صنعتی در اروپا، 
صورت  و  یافت  تازه  ابعادی  ورزش 

اعیانی آن ذره ذره رنگ 
بین  در  و  باخت 

ضعیف تر  اقشار 
نمود،  رسوخ  نیز 
در  که  پدیده ای 
بسیار  هنر  مورد 
شکل  زود تر 

به وجود  گرفته  بود. 
طبقه ی   آمدن 

باعث  اروپا  در  متوسط 
عظیمی،  جمعیت  شد 
از  توجهی  قابل  بخش 
ورزش  به  را  خود  زندگی 
همین  دهند.  اختصاص 
پدید ه ای  به  را  آن  روند 
ساخت.  مبدل  عمومی 

وضع  بهبود  دیگر  سویی  از 
اقتصادی  باعث  مردم،  معیشتی 

شدن آن گردید و ورزش را به ابزاری 
در  نمود.  تبدیل  درآمد  کسب  برای 
رو  پدیده ی  این  نوزدهم  قرن  اواخر 
برای  نمایشگاهی  به  نیاز  رشد،  به 
عرضه به عموم یافت.  از همین سو 
با احیای شکل باستانی المپیک و با 
یافت  تحقق  مهم  این  تازه  شمایلی 
بعد  تا ورزش  نمود  و کمک شایانی 

اوج گیری  کند.  پیدا  بین المللی 
المپیک و رقابت های جهانی که برای 
رشته های مختلف طراحی شده بود، 
موجب شد عالوه بر اقتصاد، بُعد های 
دیگری مانند سیاست، رقابت، علم و 

فرهنگ به آن اضافه گردد. 
چالش   برانگیزترین بُعد در این میان، 
موجبات  همواره  که  است  فرهنگ 
و  جامعه شناسان  میان  اختالف 
می-نماید.  فراهم  را  انسان شناسان 
عده ای از اهل فن معتقدند، 
الزم  مولفه های  ورزش 
به  شدن  تبدیل  برای 
فرهنگی  مقوله ی  یک 
را ندارد و همچنین فرهنگ 
از  جنبه ای  نمی تواند  هم 
فرهنگ  زیرا  باشد.  ورزش 
ارکان مختلفی دارد که در 
از  ورزش، جریان حاکمی 
)مانند  ندارد  وجود  آنها 
این  اخالقیات(.  بعد 
کارشناسان عقیده دارند 
ورزش خود سرشار  که 
است  بی اخالقی  از 
آن  در  اصلی  هدف  و 
است.  رقابت  و  پیروزی  فقط 
-که  فرهنگ  دیگر  بازوی  همچنین 
ورزش  در  است-  آموزش  همان 
قابل مشاهده و بارز نیست و ورزش 
برای  مناسبی  الگوی  نمی تواند 
به  رسیدن  برای  جوانان  به  آموزش 

کمال و زندگی متعالی باشد.
دسته،  این  دیدگاه  گفت  می توان 
اندکی کوته بینانه و نخ نما شده  است. 

■ حامد آهنی

فرهنگ 
برزیلی

ورزش  بودن  عجین  دالیل  از  یکی 
جوامع  در  که  است  این  فرهنگ  با 
گرفتن  قرار  الگو  شاهد  امروزی 
می- مثاًل  هستیم،  فوتبالیست ها 

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

برنده  تیم  طرفداران  بعدی  داربی 
)در  می کنند  خودنمایی  شهر  در 
البته  وضعیت  این  مشابه  هم  تهران 
با مدت زمان کمتری وجود دارد(. و 
اینکه چگونه می توان بچه هایی که با 
پیراهن لیونل مسی زندگی می کنند، 
با آن به مدرسه می روند و شب ها هم 

با آن می خوابند نادیده گرفت؟

■ محسن صدیقی

بوی پیراهن مسی

ش چه ربطی به کتاب داره؟
ورز

و  هنر  در  را  فرهنگ  که  اعتقادی 
و   می نماید  خالصه  کالسیک  دانش 
زندگی ایده آل برای هر انسانی را در 
این دو چارچوب تعریف می نماید. اما 
باید در نظر گرفت که فرهنگ، آدابی 

و  شیوه  ها  زیستن،  برای  است 
است  نانوشته ای  قوانین 

بر  جامعه ای  هر  که 
آن استوار می باشد. 
حاضر،  عصر  در 
معیارهای  ورزش 
این  برای  الزم 

برای  دارد.  را  کار 
مردم  از  بسیاری 

زندگی  از  جزئی  ورزش 
شده  است، به عادتی تبدیل شده  

غیرقابل  زندگی  آن  بدون  که  است 
به  که  است  شیوه ای  است.  تصور 
رشد جوامع کمک شایانی می نماید. 
برای مثال ورزش یوگا که آمیخته ای 
فعالیت های  و  فیزیکی  حرکات  از 
عنصرهای  از  سرشار  است،  ذهنی 
شناسنامه ای  و  بوده  زیباشناختی 
نماد  به  و  است  زمین  مشرق  برای 

شده  است.  مبدل  آن  فرهنگی 
نقش  می توان  چگونه  همچنین 
گرفت.  نادیده  برزیل  در  را  ورزش 
برای  ورزش  بدون  که  مردمانی 
ملت های دیگر شاید بی هویت به نظر 
رگ های  در  که  فوتبال  آیند. 
در  سرزمین  این  مردم 
امیدی  است،  جریان 
زندگی  برای  است 
است  بهانه ای  آنان، 
و  اتحادشان  برای 
برای  شیوه ای است 
احساساتشان.  بیان 
ورزش  با  برزیل  مردم 
زندگی  فوتبال(  )باالخص 
فوتبال،  زمین-های  در  می کنند. 
زندگی  و  کودکانشان رشد می کنند 
اجتماعی را فرا می گیرند )همان گونه 
که این روند در خود ایران نیز قابل 
بخش  همچنین  است(.  مشاهده 
عظیمی از سنت های برزیل با ورزش 

درهم آمیخته است. 
همچون  الزم  ارکان  ورزش  امروزه 
هنر  حتی  و  اخالق  دانش،  آموزش، 

را برای شناخته  شدن به عنوان یک 
هرچند  داراست.  فرهنگی  عنصر 
مانند پدیده های دیگر همچون هنر، 
بی اخالقی ها  و  ناهنجاری ها  از  خالی 
در  را  آن  نقش  نمی توان  اما  نیست، 
بشر  و رسوم  آداب  و  باورها  زندگی، 
نیازمند  که  پدیده ای  گرفت.  نادیده 
آن است که نگاه قهری مردم و حتی 
تغییر  آن  به  کارشناسان  از  قسمتی 
به  تبدیل  بیشتر،  توجه  با  تا  یابد 
ابزاری شود برای رشد و تعالی و ارتقا 

فرهنگی انسان. 

فوتبال 
امیدی است برای 

زندگی آنان، بهانه ای 
است برای اتحادشان و 

شیوه ای است برای بیان 
احساساتشان
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بیشتر  انسان ها  که  می دانستید  آیا 
تقلید می کنند تا اینکه گوش دهند؟ 
که  بگوید  شما  به  کسی  اگر  یعنی 
گفته ی  و خالف  نکنید  را  کار  فالن 
خود  اینکه  بدون  کند  رفتار  خود 
شما  اینکه  احتمال  باشد،  متوجه 
به خود  انجام دهید خود  را  آن کار 
شاید  نتیجه  این  می شود!  بیشتر 
کمی عجیب به نظر رسد ولی با توجه 
بیشتر به رفتار خود و دیگران متوجه 
ناخودآگاه  واقع  در  و  آن  درستی 

بودن آن می شوید.

کردن  تقلید  با  کودکی  از  انسان ها 
راه  آنها  می کنند.  رشد  و  می آموزند 
کردن  صحبت  خوردن،  غذا  رفتن، 
و بسیاری از کارهای دیگر را با این 
روش فرا می گیرند. جالب است بدانید 
که در بزرگسالی هم آموزش از طریق 

تقلید کردن همچنان ادامه دارد. این 
شما  به  دیگران  که  معناست  بدان 
نگاه می کنند و همان کاری را انجام 
می دهید!  انجام  شما  که  می دهند 
دیگران  ناخودآگاه  طور  به  واقع  در 
از دیگران  از شما و همین طور شما 
خلقت  جزء  این  می کنید.  تقلید 
ناخودآگاه  طور  به  شما  و  شماست 
از رفتار دیگران تقلید می کنید. خواه 
و  باشد  یکی  عملشان  با  گفتارشان 
از  پیروی شما  واقع  نباشد! در  خواه 
شماست.  فطرت  جزو  دیگران  رفتار 
حرف  مخالف  که  کسی  از  شما  اگر 
کنید  »تقلید«  می کند  رفتار  خود 
رفتار  خود  فطرت  مخالف  واقع  در 
کرده اید. شما به طور غریزی و فطری 
دوست دارید از گفتار کسی »تقلید« 
کنید که خود به آنها عمل می کند، 
و همینطور گفتار کسی که خود به 
حرف های خود عمل نمی کند به طور 
این  ندارد.  تأثیری  روی شما  فطری 
بدان معناست که »تقلید« کردن در 
است  اندیشیدن  بدون  مواقع  بیشتر 
به  توجه  بدون  فطری  طور  به  ما  و 
تقلید  آن ها  رفتار  از  دیگران  حرف 

می کنیم. 

بارها در مترو و اتوبوس شاهد بوده ام 
به  را  خود  جوانی صندلی  وقتی  که 
او  از  هم  دیگران  می بخشد،  پیری 
تقلید کرده و صندلی خود را به پیر 
وقتی  مثاًل  یا  می بخشند.  دیگری 
فروشی ای  کتاب  جلوی  ناگهان 
می ایستم و کتاب ها را تماشا می کنم، 
فوراً چند نفر دیگر هم همین کار را 
است  حالی  در  این  می کنند؛  تکرار 
فروشی  کتاب  همان  دور  از  اگر  که 
را زیر نظر بگیرم دیگر کسی به آن 
عیناً  رفتار  همین  نمی کند.  توجهی 
در مسائل دیگر نیز وجود دارد. پس 
یادمان باشد که این رفتار ماست که 
انعکاس  امواج  مانند  جامعه  در  عیناً 
نه  می شود  گسترده  و  می کند  پیدا 
به  چیزی  می خواهیم  اگر  ما.  حرف 
فرزندمان یا هر کس دیگر یاد بدهیم 
بسیار مهم است که خود به آن عمل 

کنیم.
همچنین مانند افراد غرغرو )افرادی 
ایراد  مدام  می زنند!(  غر  زیاد  که 
مال  شده،  زیاد  دزدی  که  نگیریم 

■ محسن صدیقی

آیا

 »تقلیدکردن« 
جایز است؟

اعتمادها  شده،  زیاد  خوری  مردم 
عفتی  بی  و  اخالقی  بی  شده،  کم 
زیاد شده. و به جای آن به این توجه 
بسزایی  تأثیر  ما چه  رفتار  کنیم که 
به  باشد!  داشته  جامعه  در  می تواند 
جای غرغر کردن و ناله نفرین کردن، 
خود درست زندگی کنیم تا دیگران 

نیز از ما بیاموزند)تقلید کنند(.

متنی  آلمانی  قبر یک کشیش  روی 
چنین  آن  مفهوم  که  شده  نوشته 

است:
بی  از  را  دنیا  می خواستم  ابتدا  من 
دیدم  دهم!  نجات  بدی  و  اخالقی 

نظرات 
خوانندگان:

دوستان، نظرات شما راجع 
به این مقاله در شماره ی بعد 

در همین ستون منتشر خواهد 
شد. )این ستون را پهن کنید!(

)www.chfmag.ir(

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

دنیا را نجات دهم.
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موقعیت 1ـ  داخل کوچه دو همسایه 
به هم می رسند که ظاهراً همسایه ی 

1 از ناحیه ی سر مجروح شده اند
همسایه ی 1 : سالم

دور  به  بال  سالم.   :  2 همسایه ی 
همسایه.  چرا سرتون رو بستید. چی 

شده؟
همسایه ی 1 )با عصبانیت( : داشتم 
رد میشدم که علمک لوله ی گاز شما 
سرم.  تو  خورد  شد  کنده  دیوار  از 
بهتون  چندبار  گاز  شرکت  یادتونه 
خطرناکه.  لوله  این  که  داد  اخطار 
بست هاش  گفت  بهتون  بار  چند 

پوسیده شده
میشی  عصبانی  چرا   :  2 همسایه ی 
االن  ؟  میکشی  داد  من  سر  ها؟ 

حالیت میکنم

هرگز   2 همسایه ی  بنده،  نظر  از 
مسئله ی  یک  توانست  نخواهد 
را  پیشرفته  مهندسی  ریاضیات 
توانست  نخواهد  هرگز  و  کند؛  حل 
نوشته های فالسفه ی بزرگ را بفهمد؛ 
و هرگز نخواهد توانست برنامه نویس 

ایشان  این را هم مطمئنم که  شود. 
چرا  نیستند؛  ریاضی  دیپلم  قطعاً 
درس  توانست  نخواهد  هرگز  که 

ریاضیات گسسته را پاس کند.
از  من  که  شده اید  متوجه  احتماالً 

کجا به این نتایج رسیده ام. بحثی که 
زودجوشی  نقد  است،  مطرح  اینجا 
 ،2 نیست.  همسایه ی  همسایه ی 2 
اگر  گمانش  به  که  است  شخصیتی 
برایش عصبانی شود و سرش  کسی 
برای  است.  آورده  کم  بکشد،  داد 
ی  نکته  اما  بزند.  را  او  باید  همین 
اصلی  ای  نکته  نیست.  اینجا  قضیه 
این است که همسایه ی 2 با انگشت 
ضعفش،  نقطه  روی  شدن  گذاشته 
اصلی خود  مقصر  که  می رود  یادش 
اوست؛ و با اینکه به او گفته شد که 
دلیل عصبانیت همسایه ی 1 چیست، 
باز هم پرسید که همسایه ی 1 چرا 

عصبانی است.
اشتباهی  مورد  یک  در  کسی  وقتی 
دلیلش  اغلب  می شود،  مرتکب 
ضعف  چیزی  یک  در  که  است  این 
در  کسی  اگر  مثال  برای  دارد. 
نوشته های  دیدن  در  درس،  کالس 
ضعف  دچار  کند،  اشتباه  تخته  پای 
دچار   ،2 همسایه-ی  است.  بینایی 
نمی تواند  ایشان  است.  ضعف منطق 

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

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

مثال زیر جلب می کنم:

موقعیت 2ـ  دو دوست با هم در حال 
صحبت هستند. چند روز قبل، تلفن 

همراه نفر دوم خراب شده است
خراب  گوشیت  راستی   :  -
گوشی  دوباره  می خواستی  بود  شده 

بخری، خریدی؟
گفتی.  شد  خوب   . آره   :  -

بزار نشونت بدم
گوشی ای.  عجب   ! وای   :  -

■ کردمان پویش

شعور 
یا 

چگونه هنگام حرف 

زدن یادمان برود چه 

می گفتیم !

چند خریدی حاال؟
: یک میلیون تومن  -

: یک میلیون؟ چرا اینقدر   -
داشته  تومن  میلیون  اگه  آدم  زیاد؟ 
میندازه  میخره  رنو  یه  باهاش  باشه 

زیر پاش حالشو می بره. 
مشاجره  آشنا،  بسیار  مثال  این  در 
باز  اما  نیامده.  نفر پیش  بین دو  ای 
اول یادش می رود که بحث  نفر  هم 
که  می رود  یادش  او  بوده.  چه  سر 
داشته  احتیاج  که  چیزی  دوم،  نفر 
نه خودرو؛ صرف  است،  تلفن همراه 
هزینه  چقدر  ایشان  اینکه  از  نظر 
کرده باشند. مکالمه ای که بین این 
سر  باید  قطعاً  بگیرد،  باید شکل  دو 
است  کرده  دوم  نفر  که  ای  هزینه 
باشد؛ نه اینکه با یک میلیون تومان 
کسی  از  کرد.  می شود  کارهایی  چه 
تحلیل  ناخودآگاهش،  ضمیر  در  که 
انتظار  باشد،  شده  نهادینه  منطق  با 
به  اعتراض  جای  به  که  می رود 
باب  در  دیگر،  کاالی  یک  نخریدن 
هزینه ای که دوستش کرده صحبت 
و  می دانم  شما  مثل  هم  من  کند. 
این جمله ای که  متوجه هستم که 
شد،  گفته  خودرو  خریدن  درمورد 
اول  نفر  که  است  مثال  یک  فقط 
می-زند تا ارزش یک میلیون تومان 
را نشان دهد؛ اما بحث ما هم دقیقاً 
جمله ی  این  اینکه  همینجاست. 
اشتباه، هرچند که جدی نباشد، اما 

نشات  شخص  ناخودآگاه  ضمیر  از 
نبود منطق کاماًل در آن  می گیرد و 

مشهود است. 

علت  به  پسری   -  3 موقعیت 
خانه  به  بازگشت  از  پس  خستگی، 
متوجه می شود کسی در خانه نسیت 

و همانجا وسط هال می خوابد.
مدتی بعد، خانواده به خانه برگشته و 

تلویزیون را روشن می کنند.
چرا  که  می کند  اعتراض  پسر 
تلویزیون را روشن کرده اند. او یادش 
می رود که اشتباه از خود اوست که 
در هال خوابیده. از همه مهمتر این 
است که او با اینکه می داند هال خانه 
باز  اما  است،  تلویزیون  دیدن  محل 
را  تلویزیون  چرا  که  می پرسد  هم 

روشن کرده اند.

نظرات 
خوانندگان:

دوستان، نظرات شما راجع 
به این مقاله در شماره ی بعد 

در همین ستون منتشر خواهد 
شد. )این ستون را پهن کنید!(

)www.chfmag.ir(
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بین  مشاجره ای  به  قبلی  مطلب  در 
دو همسایه پرداخته شد. مشاجره ای 
بارها  که شاید نمونه ی مشابه آن را 
باشیم.  دیده  روزمره  زندگی  در 
درون  تنش های  به  که  مشاجره ای 
در  این که  دارد،  اشاره  ما  از  هر یک 
بسیاری از مواقع از نظر روحی ناآرام 
هستیم و به بمبی شباهت داریم که 
به  کوچکترین ضربه  با  است  ممکن 

شکل غیر قابل باوری منفجر شود.

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

بعد  که  کنید  فرض  حال  بازگردیم. 
ساعت ها سختی کشیدن، باالخره به 
خانه رسیده ایم که به قول دوستمان 
علمک گاز همسایه با شدت تمام به 
اینجاست  می کند.  برخورد  سرمان 
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 

کاسه ی صبرمان لبریز شود.
نکته ای که تالش می کنم بیان کنم 
عصبانیت های  پشت  که  است  این 
ما  وجود  در  که  شده ای  سرکوب 

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

ایشان  و  نیست  مهندسی  ریاضیات 
دیپلم ریاضی ندارند، به نظر نمی آید 
مسئله  این  از  درستی  برداشت  که 

داشته باشیم.

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

بی منطقی هستند و شعور اجتماعی 
ندارند؟ چه بسیار افرادی که در تمام 
ریاضی  مسئله  یک  حتی  عمرشان 
از  تنها  نه  و  نکرده اند  حل  سنگین 
شعور باالیی برخوردارند، بلکه بسیار 
طرف  از  هستند.  مدبر  و  منطقی 
دیگر، چه بسیار افرادی که سال های 
پیچیده ترین  و  سنگین ترین  سال 

■ بهنام ذاکر

شعور 
نتیجه گیری 

نامناسب

نظرات 
خوانندگان:

دوستان، نظرات شما راجع 
به این مقاله در شماره ی بعد 

در همین ستون منتشر خواهد 
شد. )این ستون را پهن کنید!(

)www.chfmag.ir(

درس های ریاضی را با موفقیت پشت 
نظر  از  تنها  نه  ولی  گذاشته اند،  سر 
و  تطبیق پذیر  انسان های  اجتماعی 
مدبری نیستند، بلکه منطق را بیرون 
کامل  به طور  ریاضی  مسائل  این  از 
برخورد  در  چه  می نمایند،  فراموش 
چه  مردم،  چه  خانواده،  اعضای  با 
آیا  شاگردهایشان.  یا  همکالسی ها 
تا به حال دو پسر دبیرستانی رشته  
ریاضی را ندیده اید که سر موضوعی 
را  همدیگر  توانسته اند  تا  بی  اهمیت 
چنین  ما  کشور  در  زده اند؟  کتک 
برخوردهای پرخاشگرانه و بی منطقی 
از مهندس ها، دکترها و دیگر افرادی 
که تحصیالت عالیه داشته اند به وفور 
که  ریاضی  دیپلم  است،  شده  دیده 

جای خود دارد.
ما  جامعه  در  که  می کنم  تاکید 
بله،  دارند.  وجود  اساسی  مشکالت 
غیرمنطقی  عکس العمل   2 همسایه 
فکر  ما  از  بسیاری  بله،  داد.  نشان 
یعنی  معذرت  خواهی  می کنیم 
یعنی  اشتباه  پذیرفتن  کم آوردن، 
بگیریم  نتیجه  این که  اما  شکست. 
ریاضی  بی منطقی  افراد  چنین 
نظر  به  کنند،  حل  نمی توانند 
نتیجه گیری درستی نمی آید و باعث 
می شود که به درستی با این مشکل 
قضاوت های  با  بیایید  نشود.  برخورد 
عجوالنه و آوردن مثال های نامناسب 
به بی راهه نرویم، خصوصاً اینکه پای 
میان  در  مهمی  موضوعات  چنین 

باشد.

نکته  به  سوم  موقعیت  مورد  در  اما 
اینکه  است،  شده  اشاره  جالبی 
ایجاد  باعث  پذیرایی  در  خوابیدن 
حِق اینکه کسی در آنجا سر و صدا 
را  مشابه  نمونه های  نمی شود.  نکند 
خیلی  مثال  برای  دیده ایم،  بسیار 
در  وقتی  که  فکر می-کنند  افراد  از 
بقیه  می زنند  راهنما  رانندگی  حین 

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

بهتر و کم تنش تر زندگی کنیم.
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این  معنوی  و  مادی  »رعایت حقوق 
آشنا  جمله ای  است«.  محفوظ  اثر 
که شاید در طول روز، بارها و بارها 
که  جمله-ای  شویم.  مواجه  آن  با 
جهانی  منشور  اصلی  ارکان  از  یکی 
می شود،  دیده  آن  در  بشر  حقوق 
در  دیگران.  حقوق  رعایت  یعنی 
کپی رایت  قانون  رعایت  اهمیت  باب 
و چرایی آن بسیار نوشته اند. این که 
از  خود  قانون  این  به  نکردن  عمل 
بسیار  و  دزدی  است  بارز  مصادیق 

قول  به  و  غیراخالقی  نکوهیده،  کار 
امروزی ها، اَخی است، بسیار خوانده 

و شنیده ایم.

رعایت نکردن این قانون پدیده ایست 
زمین،  کره ی  جای جای  در  جهانی، 
ویژه  به  می افتد،  اتفاق  روزه  هر 
دسترسی  و  اینترنت  گسترش  با 
نرم افزارها،  اطالعات،  به  مردم  آسان 
تولیدات رسانه ای، نوشتاری و ... این 
گسترش  حال  در  روز  به  روز  روند 
آن،  پراکندگی  میزان  در  اما  است. 
اساسی  اختالف های  کشورها،  میان 
وجود دارد. مطابق معمول، شدت آن 
از  بیشتر  سوم  جهان  کشورهای  در 
این  هدف  است.  صنعتی  کشورهای 
مقاله، بررسی چرایی و یا ارائه راهکار 
نیست.  این معضل  برای حل  قطعی 
زیر پا گذاشتن این قانون عالوه بر این 
که حقوق مولف را تضییع می کند و 
امید را از مبتکران و خالقان جامعه 
پنهان  جنبه های  دارای  می گیرد، 
دیگری نیز می باشد، که کمتر مورد 

توجه قرار می گیرند.
یکی از این جنبه ها، کاهش کارایی و 

سطحی شدن مهارت های افراد است. 
به عنوان مثال، در دسکتاپ هر ایرانی 
می توان گلچینی از انواع نرم افزارهای 
مختلف و عموماً حرفه ای را مشاهده 
بسیار ساده است؛  کرد که علت آن 
عدم تعهد به پرداخت پول در قبال 
هر  شده  باعث  نرم افزار  از  استفاده 
فردی به سادگی به هر نوع نرم افزاری 
اتفاقی که  دسترسی پیدا کند. حال 
از  کدام  هر  که  است  این  می افتد 
را  بسیاری  وقت  ماه  هر  کاربران،  ما 
تلف  برنامه ها  از  مختلفی  انواع  برای 
می نماییم، بدون آنکه، طرز استفاده 
یا  باشیم  گرفته  یاد  کامل  را  آن  از 
داشته  آن  فراگیری  به  نیازی  اصاًل 

باشیم. 

خود  اطرافیان  در  مثال،  طور  به 
هم  فرد  یک  که  باشید  دیده  شاید 
و  تری دی مکس  با  هم  فتوشاپ،  با 
برنامه  زبان های  مختلف  انواع  با  هم 
پیش  البد  آشناست.   ... و  نویسی 
عجب  وای  می کنید،  فکر  خودتان 
زیاد  احتمال  به  ولی  نابغه ای!  انسان 
نرم افزارها  آن  از  هیچ کدام  با  ایشان 

■ حامد آهنی

کپی  
برابر 
اصل؟

کند.  کار  نمی تواند  به طور حرفه ای 
در  نرم افزارها  این  از  یک  هر  برای 
تعریف  شغل  یک  صنعتی  جوامع 
شده است. حتی در بسیاری از موارد، 
از  خاص  زمینه ا ی  در  تنها  اشخاص 
هستند.  متخصص  نرم-افزار،  یک 
در  مهندسی  دانشجویان  از  بسیاری 
ایران بدون اینکه تصوری از رشته ی 
باشند،  داشته  آینده  در  خود  کاری 
نرم افزار  چندین  یادگیری  به  اقدام 
ارزش  که  برنامه هایی  می نمایند. 
میلیون ها  گاهی  آنها  اصلی  نسخه 
نهایت  دالر است. مهندسانی که در 
آشنایی  نرم افزارها  اقسام  و  انواع  با 
و  بلوغ  به  هیچ کدام  در  ولی  دارند 

درک مهندسی کافی نرسیدند.

 
که  دیگری  مثال  دیگر،  سویی  از 
می توان به آن اشاره کرد موسیقی و 
هنر است. عدم پیروی از این قانون، 
عالوه بر اینکه لطمات جبران ناپذیری 
بر بدنه ی جامعه هنر وارد می نماید، 

نیز  مخاطبان  کج سلیقگی  موجب 
می گردد. انبوهی از آثار که به راحتی 
و بدون کمترین هزینه در دسترس 
مردم قرار می گیرند. این روند موجب 
می شود،  مخاطبان  سردرگمی 
انتخاب  در  را  دقت  که  طوری  به 
حس  و  داده  کاهش  مصرف کننده 
نابود  رفته  رفته  را  زیبایی شناسی 
که  است  جنبه ای  سلیقه  می کند. 
هرچه چا رچوب مشخص تری داشته 
ملموس تر  و  ارزیابی   قابل  باشد، 
و  این عصر دیجیتال  در  است. حاال 
هنری  آثار  تولید  هزینه  شدن  کم 
در  کمیت  انفجار  به  منجر  که 
مخاطبان  شده است،  کیفیت  مقابل 
بی  سلیقه، راه را برای رشد هنرمندان 
عدم  می نمایند.  آسان تر  بی هنر 
بررسی و تحقیق کافی نزد مخاطبان 
به علت دسترسی آسان، موجب هرز 
سلیقه  سطح  کاهش  و  وقت  رفتن 

آنان خواهد شد. 

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

کشورمان شده  است. 

رایت  نمی توان کپی  مواقع  از  خیلی 
نمی توان  مثال  برای  کرد.  رعایت  را 
تهیه  ایران  در  را  فوتوشاپ  نرم افزار 
بعد  و  تحریم ها،  دلیل  به  اول  کرد. 
نمی توانند  ایرانی  عادی  افراد  این که 

به شرکت سازننده این برنامه در آن 
سر دنیا پول پرداخت کنند. 

نزدن  دور  مواقع  از  خیلی  همچنین 
آن  رعایت  از  سخت تر  کپی رایت 
یک  می خواهید  کنید  فرض  است! 
را  از خواننده مورد عالقه تان  آهنگ 
تهیه نمایید. به نظرتان کدام راحت تر 
و  تاکسی  اینکه چهار کورس  است؟ 
پول  برابر  دو  و  شوید  سوار  اتوبوس 

و چند  بدهید  تاکسی  پول  سی دی، 
نهایتا  که  بگذارید  وقت  هم  ساعت 
تهیه  تومانی  هزار  دو  سی دی  یک 
ظرف  اینترنت  در  این که  یا  کنید، 
پنج دقیقه آهنگ مورد نظر را دانلود 
خرید  شرایط  است  بهتر  کنید؟ 
ایران  اینترنتی( در  )مخصوصاً خرید 
راحت تر شود که مردم کمتر رغبت 
به دور زدن کپی رایت داشته باشند.

■ بهنام ذاکر

بهانه ها! 
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وسط  می نویسم  رو  این ها  که  االن 
 Friends with« فیلم  دیدن 
فیلم  ماجرای  هستم.   »Benefits
مربوط می شه به خانم و آقای جوانی 
از  بعد  و  می شوند  آشنا  هم  با  که 
مدتی با هم قرار می گذارند که یک 
رابطه دوستی داشته باشند به عالوه 
بدون  شخصی تر)!(  رابطه ی  یک 
این  در  غیره.  و  توقع  و  احساسات 
شد  مطرح  جالب  اصطالح  یک  بین 
به نام »عشق واقعی«. یعنی بحث بر 
سر اینکه اصاًل چیزی به عنوان عشق 

واقعی را باید به استهزا گرفت یا نه.
کنیم  نگاه  گذشته  به  کمی  اگر 
ابتدا  از  سنتی  جوامع  در  مخصوصاً 
در  ولی  دارد  وجود  عشق  کلمه ی 
فرهنگی  و  زمان  هر  در  و  مکان  هر 
مثاًل  می کند،  پیدا  را  خودش  معنی 
و  سنتی  فرهنگ  در  و  گذشته  در 
ادبیات خود ما که شاید متاثر از دین 
عشق  بیشتر  عشق  از  منظور  باشد 
پای  زمان  مرور  به  بعد  است.  الهی 
عشق  دیگر  صورت های  یا  تعاریف 
ولی  مادی،  عشقی  می آید،  میان  به 
خدایی که به همان مقصد می رسد. و 
بعد عشق مادی انسان به انسان ولی 
اندازه ای  تا  و  پاک و بی غل و غش 
در  نیز  این عشق  بعد  و  اسطوره ای، 
به  تبدیل  و  گذر زمان رنگ می بازد 
یک عشق سطح پایین تر می شود که 
بر اساس آن دو نفر حاضرند در یک 
زندگی مشترک به هم وفادار بمانند 
و کم کم می رسیم به جایی که عشق 
تبدیل می شود به عالقه دو نفر به هم 

که الزاماً برای همیشه و تا پای مرگ 
ثروت  و  فقر  و  خوشی  و  غم  در  و 
این  در  چیزی  هنوز  ولی  نیست، 
حس وجود دارد که اسمش را عشق 
عشق  از  منظور  شاید  می گذارند. 
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 ندیده ام نمی دانم کار به کجا می-
رسد و چه نتیجه ای ارائه می دهد و 
است  این  منظورم  نیست.  هم  مهم 
بعضی  بشریت،  زندگی  گذر  در  که 
و  می بازد  رنگ  مفاهیم  و  مسائل 
مفهوم  می شود.  بازتعریف  بعضی 
عشق یک نمونه از این مسائل است 
زمینه هایی  در  می دهد  نشان  که 
بشریت  اخالقیات(  و  )انسانیت 
اگر  بله  انحطاط است.  به  رو  چگونه 
چیزها  خیلی  کنیم  نگاه  گذشته  به 
معنایی عمیق تر و واقعی تر داشته که 
بطور  یا  شده  کم رنگ  زمان  این  در 
داده.  دست  از  را  خود  مفهوم  کلی 
کنید  توجه  خدا  مفهوم  به  مثاًل 

معنی  چه  گذشته  در  که 
این  امروز چه؟  و  دارد 

نسل  برای  مفهوم 
های گذشته چنان 
و  عمیق  و  واقعی 
بود  انکار  غیرقابل 
وقتی  حتی  که 

به  را  متعال  خدای 
هر دلیلی در شرایط آن 

خود  خدای  نمی یافتند،  عصر 
چه  می کردند،  پرستش  و  خلق  را 
چه  زمین،  و  آسمان  و  طبیعت  در 
ما  حاال  و  خود،  ساخت  بت های  در 
از کسی  به جایی رسیده ایم که اگر 
بپرسی »به خدا اعتقاد دارد یا نه؟« 
برسد.  نظر  به  است مضحک  ممکن 
و  خدا  از  صحبت  متاسفانه  یعنی 
پس  افراد  برخی  نزد  دیگر  زندگی 

آمیز  تمسخر  و  لوحی  ساده  گرایی، 
تعبیر می شود.

در  بشریت  امروزه درحالی که  البته 
ابتدای پیشرفت مادی و علمی قرار 
و  اخالقی  سقوط  انتهای  در  دارد، 
با  انشاءا..  که  گرفته  قرار  انسانی 
پایان ظلمت و فرا رسیدن صبح در 
حیات بشریت، صعود و عروج 
بشریت به سوی انسانیت 
آغاز  خویش  اصل  و 

می شود. 
هم  را  این  راستی 
این  که  بگویم 
از  جدا  رو  فیلم 
توصیه  بحث ها  این 
جالب  اگر  نمی کنم. 
فیلم  وسط  جای  به  بود 

این ها را آخر فیلم می نوشتم!

■ محسن سرمستی

عشق 
واقعی!

دوستان همراه با مزایا
Friends with Benefits

کارگردان: ویل گالک
IMDb Rate: 6.6

   عشق وجود خارجی دارد 
یا اعتقاد به چنین چیزی 

تمسخرآمیز است

گفته اند  ما  به  همیشه  بچگی  از   .1
را  چیزی  شما  برای  خدا  »اگر  که 
انتخاب کند، مطمئن باشید بهترین 
را انتخاب خواهد کرد« درست مثل 
تفنگ  خریدن  جای  به  که  پدری 
دانه اش،  یک  یکی  برای  پالستیکی 
حساب بانکی برایش باز می کند؛ اما 
تکه  یک  دیدن  با  دانه«  یک  »یکی 
مورد  بازی  اسباب  جای  به  کاغذ 
عالقه اش، دچار شوک آنی در ناحیه 
فوقانی کورتکس مغز)!( شده و شروع 
چند  عمر  تجربیات  از  استفاده  به 
پرخاشگری  زمینه ی  در  ساله اش 

سنش  که  بعدها  اما  می کند. 
نزدیک  پدرش  سن  به 

شود، می فهمد که آن 
تکه کاغذ، نه تنها از 
پالستیکی،  تفنگ 
آخرین  از  بلکه 
بازی  کنسول  مدل 

هم  ایکس باکس 
گشا تر  مشکل  برایش 

است. ما »یکی یک دانه« ها 
نتوانیم حکمت  هم شاید در لحظه، 
قضیه را درک کنیم و اگر چیزی بر 
و  زمین  نرفت،  پیش  مرادمان  وفق 
اما  زمان را مورد عنایت قرار دهیم. 

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

قضیه  هنوز  کنید،  »صبر 
تمام نشده«.

و  سال  هشت  حدود   .2
پنج ماه قبل، خانم »شهره 
در  بازی  برای  آغداشلو« 
و  شن  از  »خانه ای  فیلم 
مه« نامزد دریافت جایزه ی 
بازیگر  بهترین  اسکار 
چشم  شد.  مکمل  نقش 
دهان  به  ایران  ملت  تمام 
با  که  بود  برنامه  مجری 

شنیدن حرف »ش« به آسمان بپرند 
جایزه ی  اولین  گرفتن  بهانه ی  به  و 
اسکار تاریخ ایران، همدیگر را بعد از 
مدت ها بغل کنند. اما خانم آغداشلو 
سن  سمت  به  صندلی اش  از  هرگز 
ایران  تمام  و  برنداشت  خیز 
رفت.  فرو  سکوت  در 
سال  تا  سکوت  این 
طول  به   2012
اینکه  تا  انجامید 
با  فرهادی  اصغر 
»سالم  جمله ی 
به مردم سرزمینم« 
را  سکوت  این 

شکست.
به  اهمیتشان  چیزها  3.بعضی 
»اولین بار« بودنشان است و بهترین 
سایر  از  که  است  آن  بار«  »اولین 
هم  و  باشکوه تر  هم  بار«ها،  »اولین 

با مناسبت تر باشد. این گونه است که 
خیلی از آدم ها، »اولین بار«هایشان را 
می-گذارند تا در لحظه ای باشکوه و 
خاص تجربه کنند. خدا در این زمینه 

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

حساب بانکی برایش باز می کند.

■ کردمان پویش

خدا چه مهربونه، 
قدر ما رو            

می دونه

    
این قانون فقط    و 

باز هم فقط یک شرط دارد: 
»صبر کنید، هنوز قضیه 

تمام نشده«
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خانه  در  دوستان  با  که  روز  یک 
دانشجویی نشسته بودیم، دیدیم چه 
جالب، ما همگی از شهرستان آمده ایم 
از  تصادفی  نمونه ی  یک  واقع  در  و 
می شویم.  محسوب  ایران  جامعه ی 
واقعیت های  بیاییم  خب  گفتیم 
جامعه ی ایرانی را برای مردم روشن 
نصف  دیدیم  قدم  اولین  در  کنیم. 
دارند.  نام  محسن  خانه  داخل  افراد 
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  بالفاصله 
»طبق آمار رسمی گرفته شده نصف 
مردان ایران محسن نام دارند!«. بعد 
روش  که  شدیم  متوجه  مدتی  از 
شده  قباًل کشف  گویا  آمارگیری مان 
است! مثاًل دیدیم شخصی )احتماالً!( 
و  دوستان  و  فامیل ها  و  خودش 
آشنایانش را که از وضعیت اقتصادی 
نمونه  یک  عنوان  به  دارد  خبر  آنها 
تصادفی در نظر می گیرد و با اندکی 
که  می رسد  نتیجه  این  به  تأمل 
در  شده  گرفته  رسمی  آمار  »طبق 
آمار  این  تازه  نداریم!«.  فقیر  ایران 
می گیرد  خود  به  رسمی تری  شکل 
به همین  دیگری هم  فرد  که  وقتی 
معلوم  البته  خب  می رسد!  نتیجه 
است که همین نتیجه بدست می آید! 
جدیدترین  از  یکی  روش  این  چون 
یکی  واقع  )در  آمارگیری  روش های 
آمارگیری(  روش  نه! جدیدترین  که 
بسیار  آن  نتایج  و  است  دنیا  در 
شالوده ی  می توان  و  است  کارآمد 
آن  نتایج  از  استفاده  با  را  مملکتی 
واقع چون یک حقیقت  بنا کرد! در 

و  نداریم  بیشتر 
آن هم »حقیقت 

محض« است، پس هر 
کس درست آمار بگیرد باید 

اگر  و  برسد  محض«  »حقیقت  به 
یا آن فرد دروغ گو  باشد  این  از  غیر 
است یا باید روش آمارگیری خود را 
فرد  اگر  البته  کند!  به روز  اصطالحاً 
آمارگیر، ایرانی و مسلمان هم بود و 
با »حقیقت  که  می کرد  ارائه  آماری 
مسلمان  چون  نبود،  یکی  محض« 
است و ایرانی هم هست، مسلماً دروغ 
می توانید  شما  بنابراین  نمی گوید. 
این روش آمارگیری را به او معرفی 
کند  استفاده  روش  این  از  تا  کنید 

محض«  »حقیقت  با  آمارش  و 
یکی شود.

هنوز  شاید 
ترکیب 

»حقیقت 
یعنی  محض« 

شدن  اضافه 
»محض« به »حقیقت« 

بهتر  یا  عجیب  کمی  برایتان 
بگویم تازه باشد. حقیقت که حقیقت 
حقیقت  یا  گزاره  یک  یعنی  است! 
حقیقت  صورت  این  در  که  دارد، 
صورت  این  در  که  ندارد  یا  است، 
حقیقت نیست. بنابراین دیگر واژه ی 
اضافه  آن  به  که  چیست  »محض« 
شده؟ در واقع اضافه شدن این واژه، 

معنای 
به  را  حقیقت 

نظر  مورد  که  حقیقتی 
حقیقت  حاال  می دهد.  تغییر  است! 

فهمیدن  برای  چیست؟  نظر  مورد 
بیشتر  کمی  سؤال  این  جواب 

بیاندیشید!

همچنین این حقیقت شروط خاصی 
هم دارد! از جمله این که »آمار باید 
امیدواری  و  خوشحالی  باعث 
یک  این  شود!«.  مردم 
منطقی  گزاره ی 
باال  از  که  است 
باید  و  رسیده! 
آمار  گرفتن  در 
از  استفاده  با 
از  روش،  این 
کرد؛  پیروی  آن 
از  یکی  یعنی 
حقایق محضی که آمار 
برسد  آن  به  است  قرار  شما 
خوشحالی و شادمانی مردم است که 
با  است.  آمار شما  نتیجه ی  واقع  در 
لحاظ کردن این شرط، شما مجبور 
باشید!  مثبت اندیش  که  هستید 
اندیشی  مثبت  از  نوع  این  به  راجع 
خواهیم  بعد  شماره  در  ویژه  بحثی 
از  آن را  می کنیم  توصیه  که  داشت 

■ محسن صدیقی

آمارگیری 
به سبک ایرانی

فرض کنید فردی 
را می شناسید که با خوردن 

مرغ مریض شده است. خیلی 
سریع به این نتیجه برسید که 

»طبق آمار رسمی خوردن 
گوشت مرغ برای انسان 

ضرر دارد!«

دست ندهید.

به  می توان  روش  این  مزیت های  از 
انتخاب نتیجه ی آمار قبل از گرفتن 
آن اشاره کرد! در روش های قدیمی 
را  نتیجه  بعد  می گرفتند  آمار  اول 
اعالم می کردند؛ از این رو ممکن بود 
نتایج دلخواه خود را بدست نیاورند. 
مواقع  بیشتر  در  روش  این  در  اما 
درست  بله  می کنیم!  عمل  معکوس 
متوجه شدید. مثاًل می خواهیم نتیجه 
شده  کم  کشور  در  بیکاری  بگیریم 
است. کافی است فقط یک استان یا 
بیکاری  آمار  که  کنیم  پیدا  را  شهر 
نهایت  در  باشد!  شده  کم  آن  در 
آینده ای  در  که  می کنیم  پیش بینی 
گزاره هایی  می توانید  دور  نه چندان 
بعداً  که  رسمی ای  آمار  »طبق  مثل 
برای  مرغ  خوردن  گرفت  خواهیم 
انسان ضرر دارد.« را که شاهکار این 

روش است ببینید! 
این  دیگر  مزیت های  از  همچنین 
آمارگیری  کار  شدن  راحت  روش 
است. همین االن شما از همان جایی 
که نشسته اید بدون اینکه الزم باشد 
از جایتان بلند شوید، می توانید آمار 
آمار  مورد  است  کافی  فقط  بگیرید! 

خود را در هر زمینه ای که خواستید 
مثاًل  بیاندیشید!  و  کنید  انتخاب 
نمونه  عنوان یک  به  تصادفاً  را  خود 
در  ببینید  بگیرید.  نظر  در  تصادفی 
یا  گذشته  هفته  یا  گذشته  ماه  یک 
میوه هایی  چه  امروز  همین  اصاًل 
این  کرده اید؟  مصرف  خانه-تان  در 
میوه ی  مصرف  الگوی  عنوان  به  را 
ایرانی ها معرفی کنید. دیدید چقدر 
راحت است! همه ی این ها را هم که 
را  مطلب  حق  نتوانستیم  باز  گفتیم 
این  خوبی  کنید!  باور  کنیم!  بیان 
می شود  مشخص  زمانی  تازه  روش 
که با روش های پردردسر قدیمی که 
داشت  زیادی  آنها هم خطای  نتایج 

مقایسه شود!

نظرات 
خوانندگان:

دوستان، نظرات شما راجع 
به این مقاله در شماره ی بعد 

در همین ستون منتشر خواهد 
شد. )این ستون را پهن کنید!(

)www.chfmag.ir(

بنازم هوش ایرانی که در اوضاع ویرانی 

بسازد نیک آماری که انگشت بر دهان مانی

 و این را خوب می دانی که آماری که می خوانی 

ندارد التزام باشد همانی که تو میدانی

بود مطلب صحیح و کامل و روشن و نورانی 

چو این چیزی که میخوانی بود آماری ایرانی

شعر از بهنام ذاکر  
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