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ــردبیر ــخن س س

پاییز پرید.
 نه که رفته باشد:

سرواژه های قرمز و نارنجی و بنفش را که درختان بر لب می سرودند، 
دانه دانه چیده است. 

رویای گرم آسمان
- پرواز شاپرک- را 
بر دوش کشیده است.

حاال
در پیله ی زمخت زمستان، 

نه که خفته باشد:
بهار را آرام آرام می تند. 

خردنامه ی زمســتان از راه رســید. پر از شاپرک های رنگ رنگ که از 
دست و زبان شــما به آسمان برآمده است. جای بعضی از بخش ها خالی 
اســت، اما حتماً در شــماره های بعد باز می گردند. خردنامه را بخوانید. 

گرم ترین گوشه ی فصل زمستان تان باد!
مرضیه مدنی رزاقی



7

خط خطی های ذهن
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در گوشــه ی خامــوش و ســرد اتاقــی متروک 
کزکــرده ای و خاطرات و آدم هایی که محکوم به 
اسیرگذشــته ماندن اند، همگی جلوی چشمانت 

می ایستند و سرت فریاد می کشند.
چشمانت را می بندی، سعی می کنی فراموش کنی اما 
خیال و واهمه ی زندگی ات تو را راحت نمی گذارد.

بلند می شوی، راه می روی و داد می زنی. 
چه فایده وقتی که فقط خودت هستی و خودت، و 

اتاقی خاموش.
تنهایی، از آن نوع انزجارآورش به دین سان است.

تنهایی، حسی است که شیره ی وجود آدمی تو را 
ذره ذره می مکد و در آخر، کالبد بی ارزشــت را 
می اندازد گوشه ای که دست هیچ کس به آن نرسد.
تنهایــی، خانــه ات را ویــران می کنــد و جالب 

این جاست که صدایی از تو در نمی آید.
آخر، چگونه می توان سرنوشتی که برایت رقم می خورد را به تنهایی دگرگون کنی؟

چگونه می توانی تنهایی ات را یک تنه پس بزنی وقتی که خودت هم زاده ی تنهایی تاریکی 
هستی که حال، وجودت را بی قرار کرده؟

شمایل تنهایی از آن نوع خسته کننده اش، همین قدرکثیف است و همین قدر تاریک.
حال می توانی تکه ای از وجودت را آتش بزنی و اتاق را روشن کنی، یا دو دستی وجودت 

را بسپاری به تاریکی وهمناک شبی زمستانی که بارش برفش یک دم آرام نمی گیرد .

ــی تنهای
امیربهـزادی  گرانـاز 



منتظرش هســتم. منتظرم که ببارد و به اتفاقات ثبات ببخشد. به سنگینی اش نیاز دارم. جایش خالی 
است. جایش در میان تمام مناظری که اکنون از میان شان می گذرم خالی است. باید ببارد و روی همه ی 
سطوح بنشیند و همه چیز را در یک لحظه ی روشن منجمد کند تا هر وقت به تصویر آن  سر می زنیم، 
آمدنش را مرور کنیم. دلم برایش تنگ شده. برای شادی لطیفی که هر سال به زندگی خاکستری مان 
می بخشید. هر سال همین موقع با آمدنش، زیبایی اش را به نمایش می گذاشت و دل مان را پاک و خالی 
می کرد و آن را برای پر شــدن تا دیدار ســال بعد آماده می کرد. ولی انگار امسال قصد ندارد که ببارد. 
شاید صبر کرده تا در زمان مناسب تری ببارد، یا شاید هم سفیدی اش برای مهارکردن سیاهی ما کافی 
نیست. ولی گزینه ی قوی تری هم وجود دارد. گزینه ای که دوست دارم آن را باور کنم؛ شاید برف، جای 

بهتری برای بارش انتخاب کرده... اما:  اولین دانه ی برف گرمای دستم را می چشد.
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ــرف ب
بیـات پانیـا 
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صبِح دیر بود. سکوت خانه را نم باران شکسته بود و سنگینی باد می افتاد توی اتاق. چند دقیقه ای می شد 
که به لطف ســروصدای ابرها متوجه شــده بودم بیدارم. پاییزمان بی باران گذشته بود؛ مهر، خشک و 
هولناک. آبان، دردناک و فرسوده، و آذر، سرد و بی رمق. اولین باراِن این زمستان بود که خودش را به 

زحمت رسانده بود تا از برف ها جا نماند. 
روی تخت نشســتم و به پنجره های پوشیده شــده با پرده نگاه کردم. مامان هیچوقت دوست نداشت 
خانه اش از بیرون پیدا باشــد، می گفت: »زشــته، عیبه.« از جا پاشدم و سمت در اتاق رفتم و سر راه 
پالتوی مشکی بلندم را از روی صندلی برداشتم و بی حوصله و با عجله دورم پیچیدم. راهم را سمت در 
خانه کج کردم، نمی خواستم اولین باران را از دست بدهم. یا شاید هم می ترسیدم آخری باشد. صدای 
مامان از آن طرف خانه بلند شد: »کجا با این عجله؟« سری با درماندگی تکان دادم. »داره بارون میاد، 
نمی شــنوی؟« نگذاشــتم حرفش را تمام کند و چرخیدم ســمت در. پله ها را بی احتیاط پایین رفتم و 
نامطمئن اما پرشوق با چشمان بسته پا به زیر باران گذاشتم. کف دست هایم را بی اختیار باال گرفتم. 
غلظت باران روی موهایم سنگینی می کرد و پخش می شد. به آرامی پلک هایم را باز کردم و بهت  زده 

به دستانم خیره شدم که از بارانی که می بارید رنگ می گرفت.

بــاران

مرادیان صبا 



درخت بهــاری ام در میان زمســتان. همان درختی 
که روزگاری گل هایش شــهر را رنگ می زدند وصدای 
خنــده ی غنچه هایــش تا آســمان می رســید. اما حاال 
آتش باران بــرف امانم نمی دهد، هر دمی که فرو می برم، 
وجودم را می ســوزاند و از هر بازدمم خاکستر بیرون 
می ریزد. در مختصر هوایی که تنفس می کنم، در لحظه ای 
زندگی مرا لمس می کنــد و دوباره حمله ی برف هجوم 
می آورد. روزها، زمســتان مرا این گونــه میان مرگ و 
زندگی عقب و جلو می بــرد، می داند که با همین روش 
مــرا آرام و دردناک به پایان می کشــاند. از این درخت 
زنده و رنگ رنگ حاال چیزی جز جنازه ای خشــک و 
خاکستری باقی نمانده است. تا آخرین قطره ی زیبایی و 
زندگی اش را به  باد بی رحم زمستانی باخته است. سوزی 
که آرام و ســاکت می وزید، ظلمــش را به وقت توفان 
شــدنش نمایان کرد. جان را از دل تک  تک شاخه هایم 
بیرون کشید و تن پژمرده   ی همه ی شکوفه ها و گل هایم 
را زیر پا گذاشــت. دیگر زنده نیستم، بلکه فقط نفس 

می کشــم. مرده ام با این حال این جنازه خالی از روح نیســت، روحی درونم است جوان و بی تجربه که اراده ای درون 
خود دارد برای زندگی. در میان بی حسی و پوچی درونم، چیزی هست. شاید نوری که توانایی دیدنش را ندارم. شاید 
جرقه ای که گرمای آن در این ســرما حس نمی شود. فقط می دانم وجود دارد و حرکت می کند. از تنه ام باال می آید و 
سرما را پس می زند. به سختی، با درد، ولی ادامه می دهد. به باالترین شاخه ام می رسد و پوسته ی سختم را می شکافد. 
به خیال خود قله را فتح کرده که با سّد برف مواجه می شود، اما دیوار برف هم جلودارش نیست، چون جوانه ای که 
از رنج هایی که کشیده نردبان ساخته تا به باال برسد را، سدی از سیمان هم نمی تواند متوقف کند. جوانه کمر راست 
می کند و نگاهی به جهانی که فتح کرده است می اندازد. سیاهی و سفیدی را با سبزی رنگ خود ویران می کند؛ زندگی 

به این گورستان برگشته است. 

جوانــه
بیضـــاوی آریانـــا 
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پنجره ی اتاقم را باز می کنم و به پرتو امیدبخش خورشید نگاه می کنم. به این 
فکر می کنم که چقدر شب گذشته تاریک و ترسناک بوده است. همیشه 
از شــب و تاریکی می ترسیدم، اما دیشب انگار سایه ی تاریکی سراسر ماه 
را پوشانده بود. ابرهای تیره باعث می شد نتوانم ستاره ها را ببینم. تاریکی و 
ترس مانند سرما وارد بدنم می شد و موهای تنم را راست می کرد. می دانستم 
ابرها کنار می روند و نور ماه زیر پوســتم جاری می شود و بعد سحر همراه 
نسیم صبحگاهی به الیه های زمین رخنه می کند و روح پرندگان را نوازش 
می دهد. به آســمان نگاه می کنم و سپیدی خورشــید را می بینم، می دانم که 
دیگر از تاریکی نمی ترسم. شب همیشگی نیست و نور با امیدی گرمابخش 

سر می رسد و آسمان را روشن می کند.

آفتــاب
افضلیـان فاطمـه 
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ســـارینا امیرســـیدیان

د بـــا

13

می دویدند. فرفره های رنگی شــان را تکان می داد . تپه پر شــده بود از 
سروصدا و خنده های کودکانه ی بچه ها و نوجوان ها. دستان هم را گرفته 
بودند و دور درخت سرو می چرخیدند. او هم می آمد. او هم بازی کردن 
با بچه ها را دوســت داشت. او هم دوست داشــت آزادانه هرکاری را 
که می خواهد انجام دهد. از البه الی انگشتان و دست های گره خورده ی 
بچه ها عبور می کرد، وارد شش های شان می شد و موهای شان را در هوا 

می رقصاند و بر روی پوست شان راه می رفت.
دخترک در حالی که به ســرعت می چرخید چشــمانش را بسته بود 
و برای اولین بار او را البه الی موهایش احســاس کرد. روی پوســتش 
احساس کرد، در شش هایش احساس کرد. این اولین بار بود که حضور 

او را احساس می کرد، ولی قطعاً آخرین بار نخواهد بود. 



فرهنگ و ادب
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ـــی  ـــم جادوی رئالیس

گرانـــاز امیـــر بهـــزادی

قســـمت دوم

واقعیـــت بـــا ریشـــه هایی از جـــادو

همان طور که در بخش اول این مقاله اشاره کردیم رئالیسم جادویی یا واقع گرایی جادویی در اصل یک سبک 
نوشــتن اســت که یکی زیرمجموعه های مکتب رئالیسم به شــمار می رود. مکتب رئالیسم از چهار دسته ی 
رئالیســم ابتدایی، رئالیسم سوسیالیستی، رئالیسم انتقادی و رئالیسم جادویی تشکیل شده است که ما در این 

نوشته به رئالیسم جادویی می پردازیم.
در این نوع ســبک ســاختار های واقعیت در اثر ادبی یا هنری تغییر می کند؛ یعنی در اصل یک دنیای واقعی 
اما با علت و معلول های منحصر به خودش تشــکیل می شود. اصطالح رئالیسم جادویی را برای اولین بار یک 
منتقد آلمانی به نام فرانتز روه در ســال 1925 به کار برد. قصد او برای ســاخت این اصطالح این بود که در 
زیرمجموعه ی مکتب رئالیســم، ســبک هنری ای را به وجود بیاورد که از چهارچوب ها و محدودیت های 
ســفت و سخت رئالیسم،  فاصله داشته باشد. اگرچه روه در سال 1925 مفهوم رئالیسم جادویی را در کتاب 
پس از اکسپرسیونیســم: رئالیســم جادویی به کار برده بود اما در نهایت بعد از پانزده سال، در سال 1940 
این اصطالح به رســمیت شناخته شــد و به عنوان نام جنبشی هنری در آمریکای التین و کشورهای حوزه ی 
کارائیب شــناخته شد. داستان هایی که در این سبک نوشته شده اند می توانند باهم متفاوت باشند اما همگی 
آن ها در بعضی از موارد شبیه به هم هستند. همه ی این داستان ها باید در فضایی واقع گرایانه تشکیل شده، اما 
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رگ و ریشــه ای جادویی و ماورایی داشته باشند. در اصل 
جذابیت رئالیسم جادویی، به از بین بردن مرز میان داستان 

واقع گرایانه و فانتزی است.
نویسندگان در سبک رئالیسم جادویی به صورت آگاهانه، 
داده هایــی دربــاره ی عناصــر ماورایــی و جادویی جهان 
داستان شان به مخاطب نمی دهند تا رویدادهای جادویی را 
به عنوان اتفاقاتی معمول به تصویر بکشند و غیرممکن ها 
را در قالب زندگی عادی و روزمره ارائه کنند. این ســبک 
برای نقد هم استفاده می شود. نویسندگان اغلب از رئالیسم 
جادویی برای ارائه ی انتقادها و گالیه های خود از جامعه، 
وضعیت سیاسی و حکومتی استفاده می کنند؛ برای مثال در 
نقاطی از جهان مانند آمریکای التین که از لحاظ اقتصادی 
تحت فشار کشورهای غربی قرار گرفته است، این سبک 

از محبوبیت منحصر به فردی برخوردار شد.
ساختار این ژانر نیز با سایر ژانرها متفاوت است. رئالیسم 
جادویی آغاز، میانه و پایان ِ واضح و مشــخصی ندارد، به 
همین دلیل هنگام خواندن داستانی در این سبک، مخاطب 
تجربه های جدید و جالبی را به دســت می آورد و محتوای 
داســتان برایش جذابیت بیشتری خواهد داشت، چرا که 
اوج و ســیر داستان برای مخاطب قابل پیش بینی نیست و 

داستان مسیری نوین و شگفت انگیز را پیش می برد.
 به طور خالصه رئالیســم جادویی ترکیبی شگفت آور از 

واقعیت، افسانه و تاریخ است.
اکنون به معرفی برخی از نویســندگان برتر این سبک و 

آثار آن ها در میان نویسندگان ایرانی می پردازیم.

  محمود دولت آبادی
محمــود دولت آبــادی نویســنده  بزرگ معاصر  اســت. 
او برنــده ی جوایــز مهمی از جمله جایــزه ی ادبی خانه ی 
فرهنگ های جهان، جایزه ی ادبی یان میخالسکی سوییس 
و جایزه ی شــوالیه ادب و هنر فرانســه اســت. سبک او 
رئالیسم و رئالیسم اجتماعی است و مهم ترین ونام آورترین 
اثرش رمان ده جلدی »کلیدر« اســت. اما »روزگار سپری 
شــده ی مردم ســالخورده«ی او را می توان به عنوان اثری با 
سبک رئالیسم جادویی دانست. در آثار دیگر او از جمله 

داستان »بنی آدم« نیز این شیوه به کار رفته است:
»حاال آخرین حرکت فنِی مردِ کاله پوش آن بود که با یک 
ضربه، زیر پاهای محکوم را خالی کند و چنان کرد و همزمان 
مــردک و پرچم یک جا از جا کنده شــدند و باد در پهنه ی 
پرچــم پیچید، چنان که پرچم و قوزی انگار روی میدان به 
پرواز درآمدند؛ منظره ای! جــوان آونگ می بود تا ثانیه های 
قانونی مرگ ســپری شــود و پرچمی که در پــرواز بود و 
میمونکی انگار به آن چسبیده و فریاد می زد که یک جوری 

بیاورندش پایین و شنیده شد که این باد وامانده از کجا... .«
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  غالمحسین ساعدی
او روان پزشــکی خواند اما نویســندگی را برگزید. آثار 
او شامل داســتان کوتاه، رمان، نمایشنامه، تک نگاری و 
ترجمه ی آثار ادبی و روان پزشــکی است. او در مجموعه 
داســتان به هم پیوســته ی عزاداران َبَیل، شیوه ی رئالیسم 

جادویی را به کار گرفته است. 
»نصفه های شــب بود که بیدار شــد. صــدا می آمد. صدای 
زنگولــه از توی باد می آمــد. گوش داد. صــدا نزدیک و 
نزدیک تر شــد و جلو در بیرونی ایســتاد بعد دستی آرام 
روی کوبه ی در افتاد و آهسته در را به صدا درآورد. رمضان 
نگاه کرد. دربان بیدار نشــده بود. در اتــاق را باز کرد و 
رفت توی هشتی. صدای دکتر را شنید که توی رختخوابش 
سرفه می کرد. رمضان جلو رفت. صدای نفس نفس کسی از 
پشت در می  آمد. در را باز کرد ننه اش را دید که لباس های 
نونواری پوشــیده. رمضان خوشحال رفت بیرون و دست 
ننه اش را گرفت. هردو با عجله دور شــدند. باد با شــدت 
زیادی می وزید و آن ها را جلو می راند. از دوردست صدای 

زنگوله های دیگر شنیده می شد.«

  رضا براهنی
 نویســنده، شــاعر و منتقد ایرانی اســت. او عضو هیئت 
مؤسس کانون نویسندگان ایران بود و آثارش به سه زبان 
انگلیسی، سوئدی و فرانســوی ترجمه شده است. از آثار 
او که به سبک رئالیســم جادویی نوشته شده، می توان به 
»روزگار دوزخی آقا ایاز« اشــاره کرد. در قسمتی از این 

اثر می خوانیم:
»واقعیت محمود دنیای خیالی من است، تخیل من به دست 
محمود ساخته می شود. منتها محمود به فلسفه ی این خواب 
و بیــداری، این رویا و واقعیت وقوف دارد و خوب می داند 
که خواب من به دســت او ساخته می شود که دیگر از من 
نمی پرسد، دیشب چه شد؟ بلکه می گوید خواب دیشبت؟ 
خواب دیشبت را تعریف کن، ســعی کن خواب دیشبت 
را یــادت بیاید؛ و طوری این حرف را می زند که انگار من 
درســی را که از او آموخته ام بایــد پس بدهم، انگار هر 
چیزی که من یادم بیاید، همان خواب دیشبم خواهد بود.«



  منیرو روانی پور
 او اولیــن رمــان خود را به نــام »اهل غرق« به ســبک 
رئالیسم جادویی نوشته است و در آن از آیین های روستای 
زادگاهش استفاده کرده. رمان اهل غرق با کمک رئالیسم 
جادویی، شــخصیت پردازی و فضاسازی جالب و یگانه ای 
را بــه وجــود آورده و حضور عناصر تخیلــی مانند غول 
زشــت روی دریاها، پریــان دریایی و نیمه انســانی بودن 
قهرمان اصلی داســتان، این رمان را در رده ی آثار رئالیسم 

جادویی قرار داده است:

»وقتی از کنار کشــتی شکسته ای گذشت، ایستاد. کشتی 
را می شــناخت. جلوتر رفت و پســران دی منصور را دید 
که هنوز ته دریا در عمق آب های ســبز با کشتی کلنجار 
می رفتند تا آن را برای بازگشــت به آبادی تعمیر کنند ... 
و مردگان دریا خیلی دیر باور  می کنند. باور می کنند که 

هیچ بازگشتی نیست.«

  شهریار مندنی پور
یکی از مهم ترین نویســندگان نسل ســوم داستان نویسی 
ایران محســوب می شــود. او در خاطرات بچگی خود به 
نحوه ی آمیختن عناصر ماورایی و جادویی با واقعیت دنیای 
عینی اشاره کرده بود. از آثار او می توان به »سایه های غاز«، 

»هشتمین روز زمین« و »شرق بنفشه« اشاره کرد.
در رمان هشتمین روز زمین می خوانیم:

»درســت یک سال می شــد که پاهای من در پشت ذهاب 
افتاده انــد: زیر بــاران، در معرض بــاد، رویش علف های 
کوتاه عمر بهاری و آفتاب گرم تابستانش و خوراکی برای 
سگ های وحشی که مین ها را بو می کشند و هیچ  وقت از 
روی آن ها رد نمی شوند، حاال استخوان هایی آن جا سفید و 
پاک شده از گوشت نیمه تمام، یا اگر کسی آن را دفن کرده 

باشد، تنها بدون بقیه ی من ]...[«

منابع:
https://nebesht.com/

https://www.iranketab.ir/

https://www.ketabrah.ir/

https://vinesh.ir/

https://mohamadrezateimouri.com/

https://ltr.atu.ac.ir/

https://ketabchi.com/

https://shahreketabonline.com/
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غیاث الدین، ابوالفتح، عمربن ابراهیم، ملقب به خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضی دان، 
ستاره شــناس و شاعر ایرانی ا ســت که در قرن پنجم و در دوره ی سلجوقیان زندگی 
می کرد. او تمامی علوم زمانه ی خود را فراگرفته بود و به »همه چیزدان« مشهور بود.
عمر خیام در بیســت و چهار اردیبهشــت ماه ســال چهارصد و بیســت و هفت در 
نیشــابور چشم به جهان گشــود. خیام از کودکی نزد اســتادان و بزرگانی همچون 
مولوی قاضی محمد، خواجه ابوالحســن انباری، امام موفق نیشــابوری و شیخ محمد 
منصوری در نیشــابور و بلخ به فراگیری علم و دانش پرداخت. بیشــتر اندیشه های 
علمی او از افکار ابوعلی ســینا و ابوریحان بیرونی تأثیر پذیرفته اند و گفته می شود 

که او از شاگردان این دو فیلسوف عالم بوده است.

19

نـــور مشـــاری
خیـــام نیشـــابوری

گردنــده فلک ز بهر کاری بوده ســت
کان مردمک چشــم نگاری بوده ست

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده ست
زنهــار قــدم به خــاک آهســته نهی

حکیـــم همه چیـــزدان



خیام آثار ارزشمند بسیاری دارد که از مهم ترین آن ها 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. رساله فی شــرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس که 
در شانزده ســالگی آن را برای شــرح خطوط موازی و 
نظریه ی نسبت ها نوشت. تنها نسخه ی کامل باقی مانده 

از آن اکنون درکتاب خانه ی الیدن هلند موجود است.
2. رســالة الجبرکه برجســته ترین کتاب جبر تمام 

قرن های میانه است.
3. رســاله فی البراهین علی مسائل الجبر و المقاله که 
آن را بعد از ســفر به ســمرقند و زیر نظر ابوطاهر قاضی القضات ســمرقندی نوشت. موضوع آن درباره ی 
معادله ی ریاضی درجه ی سه است. خیام نخستین فردی است که توانسته است نشان دهد معادله ی درجه ی 

سوم ممکن است بیش از یک پاسخ داشته یا اصالً پاسخی نداشته باشد.
4. مسائل فی الحساب اثری است که در آثار دیگرش به آن اشاره کرده اما هنوز پیدا نشده است. موضوع این 
کتاب تعیین قواعد بســط دو جمله ای بوده که خیام آن را  پیش از نیوتن کشــف کرده است ولی تا قرن پیش 
کسی از آن با خبر نبوده. از این رو در بسیاری از منابع، این دوجمله ای ها را »دوجمله ای خیام- نیوتن« نامیده اند.
5. تقویم امروز ایران، معروف به تقویم جاللی که آن را به همراه جمعی دیگر از ستاره شناسان به دستور 

سلطان ملک شاه سلجوقی پدید آورد. این تقویم بسیار دقیق است.
6. القول علی اجناس الذیب االربعه که مســئله ی تقســیم یک چهارم را به سه فاصله ی مربوط به مایه های 
بی نیم پرده، با نیم پرده ی باالرونده و یک چهارم پرده، توضیح می دهد که یکی از مطالب اصلی علم موسیقی 

به شمار می آید.
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توانایی دیگر او ســرودن اشــعاری، عمدتاً در قالب رباعی اســت و در کتابی به نام رباعیات خیام 
گرد آمده؛ این کتاب به بیش از چهل زبان دنیا ترجمه شــده است. درباره ی تعداد مشخص و دقیق 
رباعی های خیام، شــواهد کاملی وجود ندارد. بســیاری از منابع تعداد آن را صد و هفتاد و هشت 
اعالم کرده اند و بســیاری معتقدند که تعداد واقعی آن بین سی تا چهل رباعی است. از سویی برخی 

اعالم می کنند که فقط پانزده رباعی و در روایتی دیگر، تنها پنج 
رباعی از میان رباعی هایی که به خیام نسبت داده می شود، واقعاً 

سروده ی اوست.
خیــام نه در قالب شــعری، نه در کلمــات و اصطالحات و نه در 
تفکر شعری اش از هیچ شــاعری پیروی نمی کند چراکه خود در 
این زمینه صاحب ســبک است. او از صنعت ایجاز بهره می برد و 
به سادگی از معنای کلمات برای فهماندن مقصودش بهره می گیرد 
و با چنــان مهارتی این کار را انجام می دهــد که در نظر همگان 
کاری ســاده می نمایــد. گیرندگی تفکرات خیــام تنها مخصوص 
خود اوســت و در زبان هیچ شاعر فارســی زبان دیگری مشاهده 
نمی شود، زبانی بی تکلف دارد و تشبیهات و استعاراتش با ظرافتی 
خاص و با شکلی ســاده و روان چینش شده اند. موضوع اشعار او 
همواره بر نقاط اصلي و مهم زندگی بشــر و تفکر درباره ي حیات  
تمرکز دارد و هسته ی اصلي و بنیادین رباعیات خیام، طرح همین 
پرسش هاست. می توان گفت اشعار او همگی مضمون فلسفی دارد. 
برخی دیگر از کارشناسان اشعار خیام را به هم پیوستگي خیال و 

اندیشه مي دانند و او را شاعري جنجال برانگیز می نامند.
از میان شعرای بزرگ ایران کمتر کسی به اندازه خیام شهرت جهانی داشته است. اوج شناخت جهان 
از خیام را می توان پس از انتشار ترجمه ی ادوارد فیتزجرالد از اشعار او دانست که نام او را در ردیف 

چهار شاعر بزرگ دیگر در جهان؛ یعنی هومر، شکسپیر، دانته و گوته قرارداد.
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عاقبت، عمر خیام در دوازده آذرماه ســال پانصد و سی و شش هنگامی که نود و شش سال 
داشت، دیده از جهان فرو بست. آرامگاه او در محله  ی کهن شادیاخ نیشابور است.

  
 

  
 

   

منابع :
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این یک دو ســه روز نوبت عمر گذشــت
هرگــز غــم دو روز مــرا یــاد نگشــت

چــون عهــده نمی شــود کســی فــردا را
می نــوش بــه ماهتــاب ای ماه کــه ماه

ای دوســت بیــا تــا غــم فــردا نخوریم
فــردا کــه ازیــن دیــر کهــن درگذریم

چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ
می نــوش که بعــد از من و تو ماه بســی

چون آب به جویبار و چون باد به دشــت
روزی که نیامده  ست و روزی که گذشت

حالــی خــوش دار ایــن دل پر ســودا را
را مـــا  نیـابـــد  و  بتـابـــد  بســیار 

ایــن یکــدم عمــر را غنیمــت شــمریم
بســریم ســر  هزارســالگان  باهفــت 

پیمانه چو پر شــود چه بغــداد و چه بلخ
از َســلخ بــه ٌغــّره آیــد از غره به ســلخ
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کاریکلماتـــور
گـــردآوری و ویرایـــش: صبـــا مرادیـــان/ مهتـــا قدســـی

ماه قهر کرد رفت و جایش را به خورشــید داد، بس که شب ها تاریک 
و حوصله سربر بود. 

آوین چنگیزی

کش، موهایم را خفه کرد.  
ثنا میر بزرگی 

هیچ کس به اندازه ی لباس عروس اجاره ای، عروسی نکرد. 
آوا عطار علیائی

تمام توانم برای فریاد تبدیل به سکوت شد.  
پارمین هراتی  

آسمان نمی تواند هنگام خشم گریه اش را نگه دارد. 
النا اسماعیل زاده  

چشم ها با یک پلک از دنیا قطع و وصل می شوند.  
پرنیان اسماعیلی 
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زمان صدای تیک تاک ساعت را نمی شنود.  
پرنیان احمدی  

هر چه بزرگ تر می شوم دنیا کوچک تر می شود. 
 آوا ملبوس باف  

آن قدر توسری خورد که بین کباب ها کوبیده شد. 
 مبینا هدایتی  

چشمان غنچه میل به باز شدن نداشت.
دیبا اسماعیلی نژاد  

قرص با تلخی زندگی را شیرین کرد. 
غزل نامداری 

آلودگی هوا در تونل نیایش گیرکرد. 
صبا حسنی

دامن پرچین از بس گل داشت، النه ی زنبورها شد. 
گلسا بلوریان

رویش را برگرداند و من راهم را گم کردم. 
آنیتا طاهری  
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این بار گلدان دلم را خالی می کنم و تو را در آن می کارم.
 شادان شیوایی  

چشمان مشکی ات مانند تونلی مخوف مرا در خود حبس کرده اند. 
سارینا خباززاده  

حسرت دوربین عکاسی ای را می خورم که به آن لبخند می زنی. 
آوین شاهپوری  

تخته پاک کن با دیدن آن  همه نوشته روی تخته، از ترس سفید شد.   
 سارا پوران

طوفان، شن های صحرا را بی خانمان کرد.   
آوا ابریشمی



26

گزارش
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ــعادت ــرم سـ اکـ

یادگیری هــای تابســتانی 

امسال پس از دو سال آموزش غیرحضوری با اشتیاق به استقبال کالس های حضوری تابستانی 
رفتیــم. از خــرداد ماه جنب وجوش در گروه های آموزشــی بــرای برنامه ریزی کالس ها و 
فعالیت ها و کارگاه هایی که قرار بود در مرداد ماه برگزارکنیم، آغاز شــد. همه می خواستیم 

فضای یاددهی و یادگیری جذاب و دلنشینی داشته باشیم.
گروه علوم اجتماعی با کالس های سواد مالی و سواد رسانه، گروه زیست شناسی با فعالیت های 
کاوشــگرانه، گروه شیمی با آزمایش های هیجان انگیز، گروه فیزیک با یادگیری پروژه ای و 
معماهای رازآلود در هزارتوی فیزیک، گروه ریاضی با کالس های حل مســئله، گروه ادبیات 
و نگارش با کالس های شــاهنامه خوانی و داستان نویســی و گروه دینی و قرآن با کالس های 

آفتابگردان در این عرصه حاضر شدند.
در کنار این ها بچه ها می توانســتند در کالس های مهارت زندگی با توجه به عالقه مندی شان، 
یک کالس از مجموعه ی ارائه شــده شامل: آشــپزی، طراحی لباس، نقاشی خط، یادگیری بر 

مبنای مغز و شگفتی های ذهن را انتخاب کنند.
کالس های کافه گفتگو با حضور معاونین و مشــاورین پایه ها، فرصت خوبی برای آشــنایی 

بیشتر بچه ها با مدرسه بود.
برنامه ی  هفتگی آشــنایی بــا کارآفرینان جوان و موفــق برای دانش آمــوزان پایه ی نهم، از 
برنامه هایی بود که مورد اســتقبال بچه ها قرارگرفت. این گفتگوها برای بچه های نهم که در 
آستانه ی انتخاب رشته بودند فرصتی بود برای ایجاد نگاهی متفاوت به ساختن آینده و انتخاب 
مسیر تحصیلی و مسیر شغلی شان. اردوی یک روزه در اردوگاه شهید باهنر در هفته ی پایانی 

خاطرات شیرینی را برای ما و بچه ها رقم زد.
در اینجا گزارش دوکارگاه از میان کارگاه های برگزار شده را می خوانید:



کالس های تابستانی بچه های هفتم امسال با خانواده ی دکتر ارنست سپری شد!
دوره ی تابســتانی با روش کاوشــگری پیش رفت و در این روش هدف ما، مستقل بارآوردن یادگیرنده با 
به  کارگیری کنجکاوی، خالقیت و انرژی او در مســیر درست بود. فرایند تدریس به روش کاوشگری، 

به صورت تعاملی میان دانش آموز و آموزگار پیش می رود.
ابتدا بچه ها قسمت هایی از کارتون قدیمی خانواده ی دکتر ارنست را دیدند، گفتند، خندیدند و لذت بردند. 

خیلی هاشان قبالً کارتون را دیده بودند و شروع به تعریف داستان برای سایرین کردند.
بحث که حســابی گرم شد آموزگار مسئله را 

طرح کرد:
»بچه هاجــان همان طور که دیدیــد خانواده ی 
دکتر ارنست با کشتی سفر می کردند که دچار 
حادثه شــدند و به یک جزیره ی بکر رسیدند. 
آن ها خسته و گرســنه بودند و هیچ امکاناتی 
نداشتند. در ابتدا مأیوس و ناامید بودند ولی بعد 
تصمیم گرفتند که با چوب و ســنگ و وسایل 
اندکی که از کشــتی باقی مانــده بود، امکانات 

اولیه ی زندگی را برای خود تهیه کنند که مهم ترین آن ها تهیه ی غذا، اجاق و آب گرم برای حمام بود.
تنها میوه در جزیره  نارگیل بود که باالی درختان مرتفع قرار داشت و وقتی به پایین می افتاد، می شکست 
و آب شیرین آن بیرون می ریخت، در نتیجه قابل استفاده نبود. آن ها به یک بازوی مکانیکی نیاز داشتند 

که میوه ها را سالم بچینند و نیز به یک ارابه برای حمل آن ها تا پایین تپه.

28

ـــی ـــا افضل ـــش: هلی ویرای
مرضیـــه مدنـــی رزاقـــی

ــر ارنســت ــواده ی دکت ــا خان ب
ــم ــه ی هفتـ ــک پایـ ــای فیزیـ ــام پروژه هـ ــی از انجـ گزارشـ

ســـارا صفـــا
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حــاال می خواهیم به آن ها کمک کنیم. برای این کار الزم 
اســت خودمان اطالعاتی جمع آوری کنیم و ســپس برای 
آن هــا ملزومات زندگی در جزیره را تهیه کنیم.« در ادامه 

مرحله به مرحله به هدف نزدیک تر شدیم.
حاال بچه ها می دانستند که پنج پروژه برای کمک به این 
خانواده پیش روی شان است. به حیاط رفتند و با انتخاب  
کارت های رنگ هــر پروژه، گروه بندی شــدند، بعد به 
کالس برگشــتند و کاربرگ هایی با متن یک خاطره از 
خانواده ی دکتر ارنست و چند سؤال دریافت کردند و در 
بقیه ی زمان کالس ، ســعی داشــتند که با مشورت با هم، 

پاسخ سؤاالت را پیدا کنند. متن کاربرگ این طور بود:
»خانواده ی دکتر ارنست با همفکری با هم به نتایج خوبی 
رســیده بودند. در جریان بحث های پیش آمده هر یک از 
اعضای خانواده خاطره ای تعریف کرد. در یک روز گرم و 
آفتابی زمانی که دکتر ارنست ماشین خود را زیر آفتاب 
ســوزان پارک کرده بــود به مطب رفــت و بعد از چند 
دقیقه یادش افتاد موبایل خود را در ماشــین جا گذاشته و 
برگشت و در کمال ناباوری دید که بطری آب روی صندلی 
ماشــین بوده و باعث سوختن و دود کردن روکش صندلی 
شده است. اگر چند دقیقه دیرتر می رسید احتماالً ماشین 

آتش گرفته بود.
فلون یادش آمد که وقتی داخل حیاط خانه گشــت می زد 
تصمیم گرفت کمی آب بنوشــد. شــلنگ آب روی زمین 
زیر آفتاب بود او شــیر آب را باز کرد و شلنگ را جلوی 
دهان خود را  قرار داد و ناگهان کلی آب داغ روی صورتش 

ریخت و حسابی شوکه شد.

آنا گفت در تابستان زمانی که ماشین خود را زیر آفتاب 
ســوزان پارک می کرد و بعد از چند ساعت برمی گشت 
برای لمس فرمان از دســتکش اســتفاده می کرد تا دستش 

نسوزد و داخل ماشین بسیار گرم تر از بیرون شده بود.
 جک گفــت در یک روز شــاد در دوران کودکی اش به 
شــهربازی رفته بود و سوار ترن هوایی شده بود. او توجه 
کرده بود که ترن هوایی فقط در قسمت اول مسیر موتور 
دارد و به باالبر وصل است و پس از آن آزاد و رها حرکت 
می کند و موتوری نیست که به ترن هوایی نیرو وارد کند.
فرانــس هم یادی از پدربزرگ شــان کرد کــه در دوران 
کودکی اش برای کمک به او در چیدن میوه ها به باغ رفته 
بود. پدربزرگش مرد خالق و باهوشــی بود و به وسیله ی 
مواد ساده ای یک بازوی مکانیکی ساخته بود که به میله ی 
بلندی وصــل بود و با آن میوه ها را از شــاخه های باالیی 

درختان می چید.«
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درجلســات اول سعی در تقویت پرســش گری و تحلیل 
دانش آموزان داشــتیم. در این مرحله بر موقعیتی که ارائه 
شــده بود، تمرکز کرده،  سپس پرســش هایی را پیرامون 
آنچه دریافت کرده  بودند، طرح می کردند. در این مرحله از 
روش تدریس کاوشگری، نقش آموزگار بیشتر در هدایت 
مسیر پرســش ها و ترغیب دانش آموزان به طرح سؤاالتی 
کارآمد است که آن ها را به ســوی پاسخ موردنظر و رفع 

کنجکاوی شان درمورد علت پدیده ها راهنمایی می کند.
در مرحله ی بعد دانش آموزان بر مبنای پرسش ها و پاسخ ها 
و بحث ها فرضیه سازی کردند و در گروه ها با هم درباره ی 

آن هــا و احتمــال درســت یا نادرســت 
بودن شان گفت وگوکرده و یافته های خود 
را به صورت ســمینار برای هم کالسی ها 

توضیح دادند.
مرحله ی بعــد زمانی بود که دانش آموزان 
را به ساخت ســازه ها و آزمایش فرضیه های شان ترغیب 
کردیم و تمام وســایلی را که به نظر می رسید الزم داشته 
باشند، مثل انواع مقوا و فوم ماکت سازی، شیشه و ورقه های 
فلزی، انواع پارچه و ریسمان، تلق و چسب، لوله و بطری 
و خالصه هر آنچه به ذهن مان می رســید، در یک اتاق در 
اختیارشان قرار دادیم تا هرچه می خواهند انتخاب کنند. 
بچه ها دســت به کار شدند و در گروه های شان با انتخاب 
وسایل شروع به ســاخت کردند. در نهایت دانش آموزان 
کارایی سازه ها را بررســی کردند و برای بهتر شدن شان 

راهکار ارائه دادند. 
در مرحله ی آخر تحلیل و نتیجه گیری انجام شد و بچه ها 
بــا توجه به کارایی سازه های شــان توانســتند بین دانش 
کســب شــده و تجربه، رابطه ی معناداری بیابند. در روز 
آخر تابســتان و هم زمان با بازارچه ی سواد مالی مسابقه 
فیزیک نیز برگزار شــد. گروه هایی کــه برای آزمایش 
کارکرد ســازه ها به نور خورشید نیاز داشتند، در حیاط 
مستقر شدند و تعدادی از گروه ها در آزمایشگاه فیزیک 
به رقابت پرداختند و در هر گروه پروژه ی برتر مشخص 



شــد. آب گرمکن خورشــیدی که آب را تا دمای باالتری 
گرم می کرد، اجاق خورشیدی که سوسیس سرخ می کرد 
و خانه ای که با نور خورشید بیشتر گرم می شد، ماشینی 
که از شیب با ســرعت بیشــتری پایین می آمد و بازوی 
مکانیکی ای که توانایی باالتری در نگه داشــتن اجســام 

داشت انتخاب شدند. بچه ها شور و اشتیاق زیادی داشتند 
و در رقابــت ســخت گیر و دقیق بودند. گروهی شــاد از 
پیروزی و گروهی غمگین از برنده نشدن ولی همه با نوری 

تازه در دل و شوق یادگیری بیشتر.
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مالــی ســواد 

یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین دانش های الزم در ســنین نوجوانی، یادگیری مناسبات 
مالی اســت. داشتن سواد مالی می تواند ذهنیت دانش آموزان را در رابطه با تولید محصول و 
فروش آن تغییر دهد و توجه آن ها را به عملیاتی کردن ایده های تولیدی و حتی کارآفرینی، 
معطوف کند. به همین منظور، دانش آموزان پایه ی هفتم متوسطه ی یک، بخشی از تابستان 
خود را به شــرکت در کالس های »ســواد مالی« گذراندند. قرار بر آن شد که در انتهای 
کالس سواد مالی، بازارچه ای برگزار شود که دانش آموزان در آن محصوالت تولیدشده ی 
خودشان را بفروشند و از خالل فروش این کاالها، مفاهیم اساسی و پایه ای سواد مالی مثل 

عوامل تولید کاال، قیمت گذاری هر کاال، برندینگ، تبلیغات و... را بیاموزند. 
پس از گذشــت چهارجلسه ی کالس سواد مالی، 
به نظر می رســید دانش آموزان بــه خوبی از پس 
کاربســت این مفاهیم در تولید و ارائه ی محصول 
خود برآمده اند. در بازارچه ی نهایی کالس حدوداً 
بیست و سه غرفه وجود داشت که در تمامی آن ها 
اثراتی از خالقیت در ارائه ی محصول دیده می شد: 
برخی از غرفه هــا کاالهای خوراکی و یا تزئینی 
تولید کــرده بودند و برخی دیگــر هم خدماتی 
همچون بــازی ارائــه می دادنــد. مهم ترین نکته 
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گزارشـــی از کالس هـــای تابســـتانی پایـــه ی هفتـــم

سـبا فـالح
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دربــاره ی تنوع کاالها و خدمــات در غرفه ها این بود که 
دانش آموزان آموخته بودند که از مهارت های متعدد خود 
)مثل اوریگامی، بافتنی، نقاشــی، طراحی بازی و...( کسب 
درآمد و سود کنند. طبق آموزش هایی که به دانش آموزان 
داده شده بود، قیمت ها منصفانه و در خور به نظر می رسید 
و این موضوع به بازارچه رونق زیادی بخشیده بود. عالوه 
بر محاســبه ی قیمت، دانش آموزان راهبردهایی هم برای 
تبلیغات و ارائه ی محصول خود در نظر گرفته بودند. برخی 
از گروه ها با ارائه ی بسته بندی هایی )Packaging( که با 

لوگوی غرفه تزیین شــده بود، موفق شدند کاالی خود را 
از بقیــه ی کاالها متمایز کنند. گروهی دیگر برای فروش 
بیشــتر و پس از انجام محاسبات، بسته های تخفیفی را به 
خریداران پیشنهاد می کردند که در صورت خرید بیشتر 
کاالها شــامل حال خریدار می شــد. برخی هم کاالهایی 
را به عنوان هدایای خرید، بــه خریداران ارائه می کردند. 
راهبردهای تبلیغاتی به کار گرفته شده توسط دانش آموزان، 
در نهایت منجر به فروش بیشترمحصوالت آن ها می شد؛ به 
گونه ای که بعضی از غرفه بســیار سریع تر از آن چه انتظار 

می رفت محصوالت خود را به تمامی فروختند. 
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به طــور کلی آن چه در بازارچه ی ســواد مالی گذشــت، 
ترکیبــی از یادگیری و آمــوزش عملی، همــراه با دیدن 
نتیجه ی آموزش ها در بســتری از فضای شاد و پرهیجان 
بود. دانش آموزان عالوه بر آن که با مفاهیم اساســی سواد 
مالی آشنا شدند، فرصت آن را داشتند که کاربست عملی 
این مفاهیم را در فضای امنی همچون مدرسه تجربه کنند. 
عالوه بر آموزش های مرتبط با ســواد مالــی، قرار بر آن 
شــد که با اختصاص دادن سهمی از فروش دانش آموزان به 

خیریه، دانش آموزان در کنار تقویت روحیه ی سوداگری، 
تعدیل آن در راستای کمک به هم نوع را نیز بیاموزند.

به امید آن که چنین آموزش هایی مستدام باشد.
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ارشـمیـــدس )Archimedes( دانشـــمند، 
ریاضی دان، فیزیک دان، فیلسوف و اخترشناس 

یونان باستان بود. 
او زاده ی 287 ق.م. در شــهر ســیراکوز در 
سیسیل بود که بیشتر دوران زندگی اش را در 
زادگاه خود ماند و در سال 212 ق.م. در هفتاد 
و پنج سالگی، در همان شهر به دست سربازی 

رومی کشته شد.

قانون ارشمیدس
درباره ی او واقعیت جالبی وجود دارد؛ گفته شده وقتی او داخل حمام بوده رابطه ی میان وزن اجسام در 
آب و حجم آن ها در ذهنش تداعی شــده و با فریاد »یافتم یافتم )اورکا اورکا(« از حمام بیرون دویده 
است؛ قانونی که ما امروزه آن را به اسم قانون ارشمیدس می شناسیم؛ این که در هر سیال به یک جسم 
مشخص، نیروی شناوری به اندازه ی حجم جابه جا شده از سیال توسط آن جسم، رو به باال وارد می شود. 

همان چیزی که باعث می شود ما در آب، خود را سبک تر حس کنیم.

نیـــکا عســـگری
ـــی ـــا افضل ـــتار: هلی ویراس

ارشـــمیدس 
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عدد پی  
یکی از مهم ترین کشــفیات ارشمیدس در ریاضیات، کشــف و اندازه گیری عدد پی به کمک 
نسبت محیط دایره به قطر آن است. البته قابل ذکر است که دانشمندان و ریاضی دانان دیگری 
همچون جان رنچ، آریابهاتا و ... درمورد عدد پی تحقیقاتی داشــته اند اما تا به زمان ارشمیدس 

تحقیقات آن ها ثابت، دقیق و تعریف شده نبوده است.
عدد پی)π ، تقریباً معادل 3/1415926535( عددی گنگ است که هیچ کسری به مقدار دقیق 
آن نیســت. عدد پی در ریاضیات و فیزیک برای بسیاری از اثبات ها و محاسبات دایره ای قابل 

استفاده است. 
جالب است بدانید که به افتخار π ، روز 14 مارس را روز عدد پی نام گذاری کرده اند. 
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پیچ ارشمیدس
در زمان های گذشــته آبیاری و باال کشیدن آب از زیرزمین کار دشواری بود. ارشمیدس 
پیچی را به شــکل  لوله ای مارپیچ اختراع کرد که یک سر آن در مخزن آب قرار داشت 
و بــا چرخاندنش از باال، آب از لوله باال می رفت و کار آســوده تر می شــد. این وســیله 
یکی از قدیمی ترین ماشــین های هیدرولیکی اســت که به عنوان پمپ، توربین و دستگاه 
دوکاره پمپ-توربین استفاده می شود. توربین پیچ ارشمیدس یک گزینه ی مناسب برای 
رودخانه هایی با ارتفاع آب نســبتاً کم )از 0.1 متر تا 10 متر( اســت. به دلیل ساختار و 
سرعت حرکت آرام پره ها، این توربین آثار منفی کمی بر حیات وحش آبزیان، خصوصاً 

ماهی ها، دارد.
منابع

www.answerbook.ir
www.wikipedia
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کاربـــرد نانـــو الیـــاف در مهندســـي بافت

ـــی ـــم مزینان مری

یکي از مهم ترین انواع نانوســاختارها، نانوالیاف ها هســتند. صنعت منسوجات عموماً الیافي را که 
قطري کمتر از یک میکــرون دارند به عنوان نانوالیاف در نظر مي گیرد. با کاهش قطر از میکرون 
به چند صد نانومتر، نانوالیاف ها مي توانند خواص شگفت انگیزي نظیر نسبت سطح به حجم بسیار 
باال، انعطاف پذیري و کارایي مکانیکي مناسب در مقایسه با مواد شناخته شده ی معمولي ارائه دهند. 
این خواص برجسته، نانوالیاف را به عنوان انتخابي مناسب جهت بسیاري از کارهاي مهم، از جمله 

مهندسي بافت معرفي مي کند.
نانوالیاف را مي توان از جنس هاي مختلفي تهیه کرد که مهم ترین آن ها نانوالیاف پلیمري و نانوالیاف 
سرامیکي هستند. نانوالیاف پلیمري با استفاده از پلیمرهاي مختلفي از جمله پلیمرهاي آلي، پلیمرهاي 
با کارآیي باال، پلیمرهاي مخلوط و زیست پلیمرها، قابل ریسندگي هستند. نانوالیاف سرامیکي نیز 
با اســتفاده از الکتروریسي و به کارگیري پیش ماده هایي که به آن قابلیت ریسندگي مي دهند، تهیه 
مي شود. چگالي پایین، تخلخل باال، خصوصیات مکانیکي و ساختاري خوب به همراه انعطاف پذیري 
زیاد، نسبت فوق العاده باالي مساحت سطحي به جرم، حجم زیاد، پتانسیل مشارکت با شیمي فعال ها، 
خواص فیلتري، نازکي الیه، قابلیت گذردهي باال، وزن بســیار انــدک و قابلیت کاهش و افزایش 
خلل وفرج باعث شده اســت که نانوالیاف براي کاربردهاي مختلفي از جمله کاربردهاي پزشکي، 
فناوري پیشرفته ی هوافضا، خازن ها، ترانزیستورها، رها کننده هاي دارو، باطري ها، سلول هاي سوختي، 
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کاتالیزورها، تقویت کننده ی 
لباس هــاي  کامپوزیت هــا، 

محافظتي، حس گرها، عایق بندي و ذخیره ی انرژي مناســب باشند. شــکل1 زمینه هاي کاربردي نانوالیاف را نشان 
مي دهد. همان گونه که در شــکل مالحظه مي شود، بیشــترین زمینه هاي تحقیقاتي نانوالیاف در بخش هاي مهندسي 

پزشکي، تصفیه )انواع فیلترها(، کامپوزیت ها، انرژي، الکترونیک، امنیتي، دفاعي و اخیراً در پوشاک است.

نانوالیاف کامپوزیتي
الیاف نانوکامپوزیتي انتخاب مناســبي براي ایفاي نقش بستر خارج سلولي طبیعي در شرایط آزمایشگاهي هستند. 
در سال هاي اخیر این الیاف الکتروریسي شده، به دلیل نزدیک بودن ساختار آن ها با ساختار فیبري بافت هاي بدن و 
بستر خارج سلولي و همچنین سطح مؤثر باال براي چسبندگي و رشد سلول ها، مورد توجه زیادي قرار گرفته اند و 

مطالعات بر روي این داربست ها بسیار گسترش یافته است.

کاربردهاي نانوالیاف کامپوزیتي پلیمري
این الیاف در بســیاري از حوزه هاي علمي و صنعتي مورد اســتفاده قرار گرفته اند که در اینجا به برخي از آن ها 

پرداخته مي شود.

کاربردهاي پزشکي
در توصیف کاربردهاي پزشکي نانوالیاف مي توان به رهایش دارو، رگ هاي مصنوعي خوني، ماسک هاي پزشکي، 
مهندســي بافت، پوشــش زخم و غیره اشــاره کرد؛ براي مثال نانولوله هاي کربن قابلیت حمل دارو به سلول هاي 

خوني را دارند.
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شکل 1: زمینه های 
کاربردی نانوالیاف پلیمری
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پرکردن بافت
از نانوالیــاف کامپوزیتي مي توان براي مقاصد زیادي نظیر 
پرکردن بافت هاي نرم نظیر سینه ها، اندام آسیب دیده یا 
ســاخت رگ ها و مجراها استفاده کرد. همچنین از الیاف 
پلیمري سازگار با بدن در جهت ساخت اندام موقتي بدن 

استفاده مي شود.
داربست جهت ساخت بافت

سلول هاي بدن انسان مي توانند به دور الیافي که نسبت به 
خودشــان دور کمتري دارند، رشــد کنند و به هم متصل 
شوند. به این ترتیب داربســت هایي از الیاف نانو مقیاس 
مي توانند زمینه ی مناسبي را جهت رشد، تکثیر و انتشار 
ســلول ها ایجاد کنند. در مهندســي بافت به این ساختار 

زیست داربست گفته مي شود.

رهایش دارو
نانوالیــاف کامپوزیتــي را مي تــوان به طور مســتقیم از 
پلیمرهاي زیست سازگار به همراه دارو الکتروریسي کرد 
و بدین ترتیب سطح بسیار زیادي جهت قرار گرفتن ذرات 
دارو ایجاد مي شود. بدین ترتیب راندمان انتقال مؤثر دارو 
به بافت مقصد افزایش یافته و از مضرات انتشــار دارو در 

کل بدن پیشگیري خواهد شد.

پوشش زخم
نانوالیاف های تهیه شــده از پلیمرهاي سازگار با بدن و با 
خواص و ساختارهاي خاص، مي توانند جهت معالجه ی زخم 
یا ســوختگي به کار روند. منافذ فراوان الیه ی نانوالیاف 
ضمن تسهیل نفوذ اکسیژن به درون زخم، از تجمع مایعات 
در محــل زخم جلوگیري مي کند. از طرف دیگر، اندازه ی 
کوچک ســوراخ ها از نفوذ باکتري جلوگیري کرده و آن 
را براي اســتفاده به عنوان پوشش زخم مناسب مي سازد. 
به عالوه، انعطاف پذیر بودن فرآیند الکتروریســي، اجازه 
مي دهد که پلیمرها همراه با داروها یا پروتئین ها ریسیده 
شــوند. به این ترتیب مي توان الیه هاي الیاف را از مخلوط 
پلیمر و دارویي تهیه کرد که داراي یک ساختار پزشکي، 
با قابلیت عبوردهي هوا و بخارات مرطوب ناشي از زخم 
باشــند و در عین حال مانع از ورود باکتري ها مي شوند و 
همچنین آزادســازي دارو روند بهبودي زخم را به شدت 

افزایش مي دهد.



 

فیلترهاي هوا
استفاده از نانوالیاف در فیلترها یکي از کاربردهاي عمومي نانوالیاف است. همان طور که قبالً ذکر شد، یکي از 
خصوصیات ویژه ی نانوالیاف سطح مخصوص باالي آن است. بدین ترتیب این الیاف مي توانند راه حل مناسبي براي 

جذب ذرات ناخواسته ی زیرمیکروني موجود در هوا باشند.

روش هاي مختلف تهیه نانوالیاف
بافت هاي داخل بدن یک ساختار سه بعدي دارند. بنابراین، براي این که داربست تولیدشده به طور موفقیت آمیزي 
براي تولید مجدد بافت به کار رود، باید یک ســاختار سه بعدي داشته باشد که سلول ها روي آن توزیع شوند. 
طــي چند دهه ی اخیر، روش هاي متعددي براي تولید نانوالیاف ارائه شــده اســت کــه به طورکلي تحت عنوان 
ریســندگي هاي جدید خوانده مي شــوند. از جمله این روش ها مي توان به کشش، سنتز در قالب، جداسازي فاز، 

خودآرایي، الکتروریسي، روش جزیره-دریا و روش گریز از مرکز الکتروستاتیکي اشاره کرد.

کشش
شیوهاي شبیه خشک ریسي است که مي تواند یک نانوي بلند تهیه کند)شکل 2(. در این روش، نانوالیاف ها از 
طریق عملیات کشــش تهیه مي شــوند. یک میکروپیپت با قطری در حدود میکرومتر، در محل خط تماس، به 
وسیله ی یک ابزار کنترل کننده با دقت میکرومتر، حرکت کرده و به محل قطره نزدیک مي شود و با سرعتي 
در حدود  ms-14-10 از مایع به سمت بیرون کشیده مي شود و در نهایت نانولیف تشکیل مي شود. ماده ی مورد 
استفاده در این روش باید خاصیت ویسکواالستیکي داشته باشد تا بتواند تنش هاي در حین کشش را تحمل کند. 
در این روش پس از شــروع فرایند و با گذشت زمان، با تبخیر قطره و تغلیظ آن گران روي قطره ی پلیمري باال 

رفته و تولید الیاف با مشکل مواجه مي شود.

شکل 2: شمایی از تولید نانوالیاف به روش کشش
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سنتز در قالب
در این روش همان طور که در شکل 3 مشخص است، 
از یک قالب که از فیلتر اکســید فلز تشــکیل شده 
است و حفره هایي با قطر نانو دارد، استفاده مي شود. 
تحت فشــار آبي که از یک سمت به محلول پلیمر 
وارد مي شــود، محلــول پلیمر از غشــای متخلخل 

مهارکننده خارج شــده و در تماس با محلول منعقدکننده، منجمد مي شــود و درنتیجه نانوالیاف پلیمري تولید 
مي شوند که قطر آن ها متناسب با قطر سوراخ ها است. مهم ترین کاربرد آن در الیاف توخالي و فیبریل هاي متنوع 
از قبیل پلیمرهاي هادي، فلزات نیمه هادي و کربن است. نکته ی حائز اهمیت این است که در این روش نمي توان 

نانوالیاف منفرد و بلند تهیه کرد.

 جداسازي فاز
در روش تفکیک فازي، پلیمر در ابتدا قبل از انعقاد 
با حالل مخلوط مي شود. مکانیزم اصلي در این روش 
بدین گونه اســت که یکي از فازها که همان حالل 
است و بعداً عصاره گیري مي شود، در پشت فاز دیگر 

باقي مي ماند.
 

خودآرایي
مبناي این روش ســاخت الیاف از مولکول هاي کوچک به عنوان بلوک هاي ساختماني الیاف است. سازوکار 
اصلي این روش براســاس خودجوشــي نیروهاي بین مولکولي اســت که واحدهاي کوچــک مولکولي را به 

همدیگر اتصال مي دهند. در ضمن شــکل و ساختار 
خصوصیات  تعیین کننده ی  کوچــک،  مولکول هاي 
نانوالیاف است. در این شــیوه نیز براي تهیه ی یک 
نانولیــف بلند نیاز بــه صرف زمان زیادي اســت. 
شکل5 شــماتیک ســاده از روش خودآرایي براي 

دستیابي به نانوالیاف را نشان مي دهد.
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شکل3: تولید نانوالیاف به شیوه ی سنتز در قالب

شکل 4: شمایی از تولید نانوالیاف به روش جداسازی فازی

شکل 5: شماتیکی از تولید نانوالیاف به روش خودآرایی



 

 الکتروریسي
روش ریســندگي الکتریکي پرکاربردترین روش ساخت داربست ها اســت. این روش بسیار ساده است و در 
آزمایشگاه نیز مي توان آن را انجام داد. فرآیند الکتروریسي در سال 1934 با دستگاهي که فرمهال آن را بر مبناي 
اصول الکتروســتاتیک طراحی کرد، آغاز شد. در این روش از یک سرنگ، یک صفحه ی جمع کننده به همراه 
منبع تغذیه ولتاژ باال جهت تولید بار الکتریکي در جریان محلول یا مذاب پلیمري استفاده مي شود. در این روش 
پلیمر به صورت محلول یا مذاب داخل ســرنگ ریخته مي شود. باید گفت در ریسندگي الکتریکي محدودیتي 
براي نوع پلیمر وجود ندارد و براي انواع پلیمرها به کار برده مي شود و بدین ترتیب بسیار متنوع است. این تنوع 
به محققین کمک مي کند تا بر اساس هدف مورد نظر خود بستر مناسب را به کار برند. محلول یا مذاب مورد 
نظر از درون یک سوزن باریک یا نازل توسط پمپ، تغذیه مي شود. این عمل به تنظیم میزان دقیق ماده ورودي 
کمک مي کند. محلول یا مذاب پلیمري با نرخ جریان مناســب و بهینه از روزنه خارج مي شــود. سوزن یا نازل 
هم زمان در نقش الکترود توسط یک منبع برق ولتاژ باال باردار شده و پتانسیل الکتریکي باالیي ایجاد مي کند 
که بین 5 تا 30 کیلوولت در فضاي بین ســوزن ســرنگ و یک جمع کننده ی فلزي با فاصله 10 تا 25 سانتي متر 
قرار گرفته اســت. جریان در زمان الکتروریســي در حد نانوآمپر تا میکروآمپر اســت. طراحي الکتروریسي 
مي توانــد پاییــن به باال یا باال به پایین باشــد و همچنین جمع کننده متصل به زمین اســت و به طور معمول با 
یک فویل آلومینیومي پوشانده مي شــود. میدان الکتریکي بین نوک سوزن و جمع کننده باعث کشیدن قطره ی 
محلول پلیمري و تغییر شــکل آن بر اساس نیروهاي الکترواســتاتیکي مي شود. این باعث تغییر شکل قطره ی 
نیمه کروي به یک شکل قیفي مي شود که قیف تیلور نامیده مي شود. در زمان رسیدن به ولتاژ مناسب، بارهاي 
سطحي قطره بر کشش سطحي غلبه مي کند و الیاف کشیده شده به سمت جمع کننده حرکت مي کنند. شکل 6 
شــمایي از فرآیند الکتروریسي را نشان مي دهد. وقتي الیاف به سمت هدف متصل به زمین مي رود حالل تبخیر 
مي شود و در بیشتر موارد الیافي که به جمع کننده مي رسد، خشک است. قطر، تخلخل و خواص دیگر الیاف را 
مي توان با اصالح جریان محلول، غلظت محلول پلیمري، میدان الکتریکي و فاصله ی بین ســوزن و هدف کنترل 
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کرد. بعد از آن که الیاف از ســوزن جدا شــد حرکت آن 
بیشتر با نیروهاي الکترواســتاتیکي ایجاد شده از میدان 
الکتریکي خارجي و بار سطحي جمع شده روي نانوالیاف 
الکتروریســي شــده ارتباط دارد. افزون بــر این بارهاي 
روي الیاف، بارهاي مخالــف را روي الکترود جمع کننده 
افزایــش مي دهد که به جذب الیــاف از طریق جمع کننده 
کمک مي کند. دینامیک سیالي رشته الکتروریسي باردار 
یک فرایند پیچیده اســت و جت الکتروریسي در بیشتر 
موارد وارد یک حالت کوبش شــالقي مي شود. منشأ این 
حرکت پر هــرج و مرج، تعامل پیچیــده ی فاکتورهایي 
است که شامل ویسکوزیته محلول، کشش سطحي، نرخ 
تبخیر حالل، هدایت الکتریکي محلول پلیمري، نیروهاي 
الکترواســتاتیک و اصطکاک هوا و گرانش اســت. این 
روش مکانیزم مهمی براي دســتیابي به الیافي با محدوده ی 
نانومتري اســت. الیاف مستقر شــده زمــان پیش روي به 
جمع کننــده را، کمي طوالني تر مي کند. این باردار شــدن 
موضعي جمع کننده، حرکت بي نظم جت نزدیک سطح را 
افزون مي کند. حرکت شــالق وار بي نظم الیاف در نهایت، 

باعث قرارگیري تصادفي الیاف الکتروریسي شده در یک 
دایره ی معموالً 10 سانتي متري مي شود.
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فیزیک



اختروش هـــا اجـــرام مرمـــوز آســـمان
مهتا قدسی 

ویرایش:
ســعیده زارع  بنادکوکــی
مرضیـــه مدنی رزاقـــی
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همه ی ما  از ابتدای تولد تا همین امروز تجارب زیادی با ســتارگان داشته ایم: چه نگاه کردن به آن ها و 
سعی بر این که با آن ها اشکال مختلف بســازیم، چه شمردن آن ها وقتی خواب مان نمی برد. همان طور 
که می دانیم به جز ســتارگان، اجرام آسمانی دیگری نیز در کیهان وجود دارند. معموالً شناخت ما از 
کیهان محدود می شود به ستاره، سیاره، کهکشان، سحابی و ... در صورتی که کیهان بسیار بزرگ تر از 
تصور ما اســت و شــناخت ما از آن محدودتر از واقعیت. اختروش ها )Quasars(  از اجرامی هستند 
که در ناشناخته های ما پنهان شده اند و ما تنها اندکی از آن ها می دانیم اما با شناخت بیشتر این اجرام، 
دری به روی ما باز می شــود که کمک می کند تا جواب بســیاری از سؤاالت بنیادین کیهان شناسان و 
اخترفیزیک دانان پیدا شود. من در این پروژه سعی کردم با رسم نمودار ها و بررسی تصاویر رادیویی و 

مرئی، روشی برای اندازه گیری یکی از کمیت های اصلی اختروش ها؛ یعنی فاصله پیدا کنم.  
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برای شناخت بیشتر این اجرام الزم است چند مفهوم اولیه ی 
فیزیک بررسی شود تا درک بهتری از نتایج صورت گیرد. 

:)Red shift( انتقال به سرخ
انتقال به ســرخ یکی از مفاهیم مهم کیهان شناسی است . 
وقتی منبع صوتی به سمت شنونده حرکت می کند اگر منبع 
و شنونده به هم نزدیک شوند فرکانس شنیده شده توسط 
شنونده باالتر و اگر از هم دور شوند، فرکانس شنیده شده 
توسط شنونده پایین تر می شود. این تجربه ی آشنایی برای 
ما در زندگی روزمره اســت؛ برای مثال هنگامی که یک 
ماشین پلیس یا آمبوالنس آژیرکشان به ما نزدیک می شود 
ما این اثر فیزیکی را به صورت عینی مشاهده می کنیم. در 

فیزیک به این پدیده اثر »دوپلر« گفته می شود . 
اگــر از زاویه ای دیگر به این ماجرا نگاه کنیم، این اتفاقی 
که برای امواج صوتی رخ می دهد برای امواج نور نیز صادق 
اســت. اگر منبع نور به ســمت ناظر حرکت کند نور آن 
منبع، دچار تغییر دوپلری می شــود. امــروزه می دانیم که 
به دلیل انبســاط عالم، بیشتر کهکشــان ها در حال دور 
شــدن از کهکشان راه شیری هستند، پس نوری که از این 
کهکشــان ها به ما می رسد به طول موج های بلندتر منتقل 
می شود که به آن انتقال به سرخ می گوییم. انتقال به سرخ 
به معنی کلمه قابل درک اســت؛ یعنی موج به سمت طول 

موج های بلندتر )مانند فروسرخ ، ریز موج، امواج رادیویی 
و ...( منتقل شــده است . تفاوت بین نور و صدا در نحوه ی 
دریافت تغییرات فرکانس اســت به طــوری که ما تغییر 
فرکانس نور را به صورت تغییر رنگ مشــاهده می کنیم 
و با اندازه گیری این تغییرات در فرکانس، کیهان شناسان 

می توانند سرعت و فاصله ی جرم را بسنجند.
اختروش:

با صرف نظــر از انفجارهای ابرنواختــری و انفجارهای 
اشعه ی گاما، می توان گفت که اختروش ها درخشان ترین 
اجــرام موجــود در کیهــان هســتند. اختروش  هــا از 
ســیاه چاله های پرجرم مرکز کهکشان میزبان شان انرژی 
دریافت می کنند. این ســیاه چاله ها به خــودی خود امواج 
مرئی یا رادیویی ساطع نمی کنند، در نتیجه نوری که ما از 
اختروش ها دریافت می کنیم از دیسکی گازی که سیاه چاله 
را احاطه کرده است، پدید می آید. اختروش ها منابع بسیار 
فشرده ای هستند که درخشندگی بسیار باالیی دارند؛ با این 
حال نمی توان آن ها را بدون استفاده از تلسکوپ مشاهده 
کرد زیرا با وجود درخشندگی بسیار، در فاصله ی بسیار 
بســیار دوری از ما قرار دارند. به دلیل این فاصله ی زیاد از 
زمین، انتقال به سرخ باالی آن ها به منجمان اجازه می دهد 
تا جزئیات کهکشان های دور که به روش های متداول قابل 

انتقال به سرخ: طیف وسط در حالت عادی ، طیف پایین در حالت انتقال به آبی و طیف باال در حالت انتقال به سرخ 



بررسی نیستند را بررسی  و از اختروش ها برای مطالعه ی 
کهکشان های میانی و آغاز عالم استفاده کنند . 

قدر ستارگان:
وقتی به ســتارگان آسمان نگاه می کنیم هر یک به رنگی 
دیده می شــوند اما برای مطالعه و  بررســی ســتارگان و 
درخشــندگی آن ها مقیاسی به نام قدر تعریف شده است. 
قدر ستاره، نشــان دهنده ی درخشندگی آن ستاره است ، 
در ابتدا هیپارکوس و بطلمیوس تقسیم بندی قدر ستارگان 
را پیشــنهاد کردند، اما رفته رفته با پیشرفت علم نجوم، 
مقیاس لگاریتمی برای ســنجش قدر در نظر گرفته شــد. 
مقدار عددی قدر با درخشندگی، رابطه ی عکس دارد؛ یعنی 
هر چقدر ستاره بزرگ تر باشد، درخشندگی آن کمتر و 

هر چقدر کوچک تر باشد، درخشندگی آن بیشتر است؛ 
برای مثال ستاره ای که در طول موج فرابنفش دارای قدر 3 
است نسبت به ستاره ای که در طول موج فرابنفش، دارای 

قدر 1- است، درخشندگی کمتری دارد. 
پس از آشــنایی نسبی با مفاهیم اولیه، به بررسی و تحلیل 

داده ها می پردازیم. 
مرحله ی اول: 

در ابتدا به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بودم: تفاوت ظاهری 
اختروش ها در طول موج های رادیویی و مرئی چیست؟ برای 
پیدا کردن جواب این سؤال مختصات؛ یعنی بعد و میل چهار 
منبع رادیویی را به دســت آوردم و یک بار وارد تلسکوپ 
مرئــی sdss  کردم تا تصاویر مرئی شــوند و بار دیگر در 
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نمایی از سایت داده های آرشیوی 
تلسکوپ مرئی sdss  و 
first تلسکوپ رادیویی



تلسکوپ رادیویی first  وارد کردم تا تصاویر رادیویی آن ها 
را به دست آورم. تصاویر به این شکل اند: 

ردیــف باال نشــان دهنده ی تصاویر مرئــی و ردیف پایین 
نشــان دهنده ی تصاویر رادیویی است. می دانیم طبق قانون 
تابش جســم ســیاه، هر چهار منبع از خود تابش رادیویی 
گسیل می کنند . اما منبع یک، سه و چهار عالوه بر امواج 
رادیویی، در طیف مرئی نیز درخشان هستند. طبق داده های 
sdss  تصاویر یک ، ســه و چهار ستاره هایی هستند که 

امواج رادیویی نیز از خود گســیل می کنند.  منبع شماره ی 
دو طبق داده های sdss  یک کهکشــان بسیار دور است. 
همان طور که از مقایســه ی تصویر مرئــی و رادیویی این 
منبع مشخص است منبع شــماره ی دو در گستره ی  مرئی 
تابش کمی دارد و در گستره ی رادیویی درخشان است. با 
توجه به نتایج به دست آمده، منبع شماره ی دو به احتمال 
زیاد یک اختروش است، اما باید توجه داشت مشاهده ی 
ظاهری منبع اطالعات دقیقی به ما نمی دهد و برای بررسی 

دقیق تر باید منحنی های نوری آن را بررسی کرد. 

مرحله ی دوم: 
حال که جواب ســؤال اول داده شد، نمودار رنگ انتقال به 
سرخ را رسم کردم. به طور کلی اخترشناسان برای بررسی 
فاصله ی یک جرم در آسمان از روش های مختلفی استفاده 
می کننــد، یکــی از متداول ترین روش هــا اختالف منظر 
اســت؛ اما این روش برای اختروش ها قابل استفاده نیست 
چون فاصله ی ما از این اجرام بســیار دور است. روش دوم 
طیف سنجی است که می توان گفت این روش برای فاصله 
سنجی اختروش ها مناسب نیست چون بسیار پرهزینه و 
زمان گیر است و برای تمام اختروش های آسمان امکان پذیر 
نیست. از طرفی دیگر در پروژه هایی مانند sdss  اگرچه 
تمامی اجرام، طیف ســنجی نشــده  اند اما قدر مطلق آن ها 
در فیلترهای فرابنفش، ســبز، قرمز، فروسرخ نزدیک و 
فروسرخ مشخص شده اســت، پس نمودار رنگ ـ انتقال 
به سرخ، راه مناســبی برای پیدا کردن رابطه بین اختالف 
قدرها و انتقال به ســرخ و سپس پیدا کردن فاصله است. 
برای رسم نمودار  با استفاده از خروجی هزارتایی داده های 

منبع چهارمنبع سهمنبع دومنبع یک
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مساحی شماره ی sdss 9  و اســتفاده از نرم افزار اکسل 
چهار نمودار رســم شــد که اختالف دو به دو قدر ها در 
محور عمودی و انتقال به سرخ در محور افقی قرار داده شد. 
با بررسی داده های موجود و جای گذاری آن ها در نمودارها، 
این نتیجه حاصل می شود که با افزایش انتقال به سرخ در 
محــور افقی تفاضل طول موج کوتاه تر از طول موج بلندتر 
یک عدد مثبت و بزرگ تر اســت به این معنی که هرچه 
فاصله دورتر شــود نور اختروش به طول موج های بلندتر 
منتقل می شود و در این نوع طول موج ها درخشان تر است. 
مرحله ی سوم: با توجه به نتایج نمودارهای رنگـ  انتقال به 
سرخ می دانیم انتقال به سرخ اختروش با اختالف قدرهای 
آن در ارتباط اســت. در ایــن مرحله با کمک نمودارهای 
رنگ ـ رنگ توانســتم فاصله ی حــدودی اختروش ها را 
تخمین بزنم. برای رسم نمودارهای رنگ ـ  رنگ با استفاده 

از داده های موجود، اختالف قدرهای متوالی را به دســت 
آوردم و ســپس آن ها را دو به دو در محور عمودی و افقی 
نمودارهــا قرار دادم؛ برای مثال در نمــودار اول هرچه به 
ســمت راســت برویم، درخشــندگی در طول موج سبز 
بیش تر از فرابنفش اســت و هرچه به ســمت باال برویم 
درخشــندگی در طول قرمز بیش تر از سبز است. پس در 
مجموع، اختروش هایی که در گوشــه ی سمت راست باال 
قرار دارند، درخشندگی بیش تری در طول موج قرمز دارند. 
به همین ترتیب در نمودار دوم، گوشه ی سمت راست باال 
مربوط به اختروش هایی است که در طول موج فروسرخ 
نزدیــک، بیش ترین درخشــندگی را دارنــد و در نهایت 
در نمودار ســوم، گوشــه ی سمت راســت باالی نمودار، 
نشان دهنده ی بیش ترین تابش در طول موج فروسرخ است. 
پس در مجموع در این نمودارها، اختروش های دوردســت 
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در ســمت راســت و باالی نمودار قرار می گیرند درحالی 
که در گوشــه ی ســمت چپ و پایین، اختروش هایی که 

نزدیک تر هستند جای دارند.
هدف ایــن پژوهش پیدا کردن راهی برای فاصله ســنجی 
حدودی اختروش ها بود تا با کمــک داده های مربوط به 

فاصله، این اجرام را بیشــتر بشناسیم و با رفتار و ماهیت 
آن ها آشنا شویم. نهایتاً با رسم نمودارهای رنگ ـ انتقال 
به ســرخ و رنگـ  رنگ این هدف محقق شد و این نتیجه 
را نیز گرفتیم که نمودارهای رنگ ـ رنگ روش مناسبی 
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برای تخمین حدودی فاصله ی اختروش ها هستند. با توجه 
به این که اختروش ها اجرام کمتر شــناخته شــده ای در 
آسمان هســتند با بررســی کمیت های مختلف برای این 
اجرام می توانیم پیشــرفت بزرگــی در علم نجوم حاصل 
کنیم. حال اگر باری دیگر به آســمان شــب نگاه کنیم، 

دیگر ذهن مان محدود به ســتاره ها و کهکشان ها نیست 
بلکه می دانیم اجرام منحصر به فردی مانند اختروش ها نیز 
جایی از کیهان قرار دارند که شناخت شان برای ما ثمرات 

بسیاری به همراه دارد. 
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دو ســال پیش بود که در انجمن زیســت با دوســتان و معلــم راهنمای مان به 
گفت وگو بر سر موضوعات مختلف پرداختیم. صحبت ها و راهنمایی های معلم 
و گفت وگوهای ما با هم این ســؤال را در ذهن مان به وجود آورد که ما روزانه 
از لبنیات و انواع فراوردههای آن استفاده ميکنیم ولي آیا این مواد واقعاً برای ما 
مفید هستند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال، گروه ما شروع به انجام پژوهشي مبني 
بر پیدا کردن ارتباطي میان مصــرف لبنیات و سرطان سینه کرد. طی مطالعاتی 
که انجام دادیم متوجه شدیم که سرطان سینه دومین سرطان رایج در دنیا است 

و نتیجه ی این مطالعه برای ما بسیار با ارزش بود.
پس از تالش شــش ماهه و به ثمر رســیدن نتیجــه ی تحقیقات مان در مورد 
ارتباط ســرطان سینه و مصرف لبنیات، گروه ما برگزیده ی جشنواره ی خرد 
شد و این موفقیت باعث شد که از ما دعوت شود تا در مسابقه ی علوم زندگی 
شرکت کنیم و دستاوردهای پژوهشــی مان را با دانش آموزان سراسر جهان 

به اشتراک بگذاریم.

طـــالی علـــوم زندگـــی

نیکاسادات صحیح النسب
میرئـــی درین ســـادات 

ویراســـتار: هلیـــا افضلـــی
هســـتی ســـلیم پور



برای شــرکت در این مسابقه ما نیاز به مطالعات بیشتر و 
تسلط کامل به تمام جزئیات موضوع مان داشتیم تا بتوانیم 
ارائه ی قابل قبولی داشته و به سؤاالت داوران پاسخ بدهیم.
مسابقه در سه روز متوالي برگزار شد. روز اول در مراسم 
افتتاحیه شــرکت کردیم و با حال و هوای مسابقه آشنا 
شــدیم و توانســتیم آمادگی الزم را برای ارائه به دســت 
آوریــم. روز دوم، مهم تریــن روز به حســاب می آمد؛ در 
ایــن روز ما پروژه مان را ارائه کرده و به پرســش داوران 
پاسخ دادیم. در نهایت در روز سوم شاهد مراسم اختتامیه 

بی نظیری بودیم و به انتظار اعالم نتایج نشستیم.
نتایج گروه های مختلف یکی یکی اعالم می شــد. نوبت به 
گروه زیست رسید و اعالم برنده ی مدال طال، بله گروه ما 
توانست مدال طالی مسابقات علوم زندگی را کسب کند 
و ما از کسب این نتیجه بسیار خوشحال شدیم. خوشحال 
از این که توانســتیم نتیجه ی زحمات خــود، معلم و ... را 

ببینیم و این تجربه ی فوق العاده را کسب کنیم.
شما می توانید با اسکن بارکد زیر مقاله ما را مطالعه کنید.
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زیـــر سایـه ی کــــتاب

ما تمامش می کنیم
کالین هوور/ آرتمیس مسعودي

آوین سبزه علي
گاهی باید تمامش کنیم. دردهایی که با خاطرات تلفیق شده اند و آدمی که 

از عمق وجود دوست داریم.
اما حاال، این جا با همه ی وابستگی ها باید رها کنیم چون چیزی در الیه های 
زیرین وجودمان، باعث می شــود در یکدیگر زخم هایی ایجاد کنیم که بر 

تمام دوست داشتن ها غلبه می کند. چون عشق، همیشه کافی نیست...
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بــاران حامــدی
افضلیان فاطمــه 

پارمیس صداقت منفرد



خالکوب آشویتس
هدر موریس/ سارا حسیني معیني

دلیار منصوري
در اردوگاه آشویتس، جایی که باید از زندگی ناامید شد، تولد عشقی خالص 
را شاهدیم. عشــقی که به زندگی دو آدم امید می بخشــد و شاید این امید، 
آن ها را به ســوی آزادی می برد. خالکوب آشویتس بر اساس داستانی واقعی 
نوشته شــده. داستان از جایی شروع می شود که یهودی ها مجبور به کار در 
اردوگاه های کار اجباری می شوند و از این رو اتفاقات ناگوار و وحشتناکی 
رخ می دهد. مطمئنم که از پایان داســتان خوش تــان خواهد آمد و خواندن 

چنین داستانی شاید بتواند به درک شما از عشق کمک کند.

مزرعه ی حیوانات
جرج اورول/ احمد کسایی پور

مه گل رحمتی
کتاب مزرعه ی حیوانات شــاهکار جورج اورول که در ایران به نام قلعه ی 
حیوانات نیز شناخته می شود، رمانی کوتاه درباره ی گروهی از جانوران اهلی 
است که در اقدامی آرمان گرایانه و انقالبی، انسان ها را از مزرعه شان فراری 
می دهند تا خود، اداره ی مزرعه را به دســت گیرنــد و برابری و رفاه را در 
جامعه  شــان برقرار کنند. این داســتان نمادین، نظام های تمامیت خواه را به 

خوبی ترسیم می کند. 
»در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است، به زبان آوردن حقیقت 

یک اقدام انقالبی است...«
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بیهوشی
ُگردِن ُکرمن/ نیلوفر امن زاده

آوا غفاری
با باز کردن چشــمانش دلیل هیچ چیز را نمی دانســت. به دنبال تصویرهایی 
گشت. تصویر دختری با چشم هایی روشن و پیراهن آبی. نمی دانست چرا آن 
دختر تنها چیزی بود که بعد از کما یادش می آمد. حتی نمی دانســت چرا به 
کما رفته بود. می شنید در حالی که مثل پانزده سال گذشته ی زندگی اش، روی 
لبه ی پنجره ی اتاقش نشسته بود، و حال افتاده و حافظه اش را از دست داده بود.

گتسبی بزرگ
اسکات فیتز جرالد/ رضا رضایی

باران حامدی
خانه ای بزرگ، مجلل و شــیک که هر شــب از آن صدای مهمانی و شــادی 
می آمد. اما پشــت همه ی این مهمانی ها دلیلی وجود داشت. دلیلی غم انگیز که 
در عمق برمی گشت به زخمی قدیمی. آن قدر عمیق که برای سال ها شب و روز 

مشغول برگزاری مهمانی های بی نتیجه و بی پایان بود.
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کیمیاگر
پائولو کوئیلیو/ فرزانه فرزاد

مارال عباس نظری
رفته بود به دنبال مرد کتاب فروش تا کتاب تازه ای قرض بگیرد. کارش همین 
بود. یک کتاب قطــور را از مرد کتاب فروش می گرفت تا هم آن را بخواند، 
هم بالشی برای شب های ســرد و تنهایش باشد. چوپان جوان سال ها بود که 
هوای رفتن و گشتن جهان به سرش زده بود. دلیل چوپان بودنش هم همین بود: 
ســفر. آن روزی که کتاب جدید را گرفت پیرمردی را دید. پیرمرد کنارش 
نشسته بود و مدام از او سؤال می پرسید. از چهره و نوع صحبت کردن چوپان 
معلوم بود که خسته و کالفه شده. حرف های پیرمرد ولوله ی گنج را در دل او 

انداخت. فکر هر روز و هر ساعتش شده بود. مطمئن بود که دستش به گنج نمی رسد، اما این حرف مدام 
در ذهنش تکرار می شد: »اگر چیزی را از ته قلبت بخواهی سراسر کیهان به نفع تو همدست می شود تا به 

آنچه می خواهی برسی.« گویی پیرمرد هنوز همراهش بود و این جمله را تکرار می کرد.
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ـــا ـــان کتاب ه از می

سال ها گذشت و تجربیات زندگی به من فهماند که آنچه درباره ی فراموش کردن خاطرات 
گذشته می گویند، اشتباه است چون خاطره ها همیشه با ما خواهند بود. 

بادبادک باز/ خالد حسینی

یاد زمســتان به خیر که لب جوی ها نرگس ها باز می شدند و عکس خود را به آب یادگاری 
می دادند و آب می گذشــت و گم شــان می کرد و به حوض می ریخت بی این که آدم ببیندش. 

فقط صدای گذرش را می شنید.
سووشون/ سیمین دانشور

گاهی آدم نادانســته دنبال چیزی می رود، وقتی آن را پیدا نمی کند، اصالً خود را گم شــده 
احساس می کند.

چشم هایش/ بزرگ علوی

فاطمـــه افضلیـــان 
مرضیـــه مدنی رزاقـــی
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خانه ی مادر بزرگ جای عجیبی اســت. نصفش روشــن و نیمه ی دیگرش تاریک و غمگین و 
مرموز اســت. ته راهرو، روی دیوار، یک ساعت بزرگ قدیمی است که صدای تیک  و  تاکش 
به دنبال آدم اتاق به اتاق می آید. مادر می گوید: »این ساعت صد و پنجاه سال عمر دارد و بعد از 

ما هم خواهد بود.«
خاطره های پراکنده/ گلی ترقی

اگر هرگز بیمار نشــویم، نمی دانیم سالمتی چیست. اگر هرگز از گرسنگی رنج نبریم، شادی 
غذا در برابر داشتن را درک نخواهم کرد. اگر جنگی در میان نباشد صلح را چنان که شایسته 

است قدر نخواهیم گذاشت و اگر زمستان وجود نداشت شکوفائی بهار را شاهد نمی شدیم.
دنیای سوفی/ یوستین گاردر

فکــر می کنم یکی از بزرگ ترین نشــانه های بلوغ یک فرد همین اســت، این که بداند چطور 
چیزهایــی را که برای دیگران اهمیت دارد، درک کند، حتی اگر برای خودش اهمیت چندانی 

نداشته باشند.
ما تمامش می کنیم/ کالین هوور

شاید آدم ترجیح می داد درکش کنند تا دوستش بدارند.
1984/ جرج اورول

کاش دانشمندان می توانستند دستگاهی اختراع کنند که خاطرات را مثل عطر توی یک بطری 
حفظ کنند. آن وقت می شــد هر زمان که آرزو کردیم بطری را برداریم و آن لحظه را دوباره 

زندگی کنیم.
ربه کا/ دافنه دوموریه



ـــران  ـــه نصی نفیس

کشــتن مرغ مینا، عنوان رمانی است، نوشته ی 
هارپر لی که با ترجمه  ی فخرالدین میررمضانی 

در نشر امیرکبیر به چاپ رسیده. 
ایــن کتــاب روایتی اســت از زبــان دخترک 
سفیدپوســتی به اسم اسکات فینچ که با پدر و 

برادرش و آشپز سیاه پوست شــان در شهر می کمب زندگی می کند. اسکات مادرش را از دوسالگی از دست 
داده و تحت تربیت پدرش آتیکوس و آشپزشــان کالپورنیا رشد می کند. اسکات راوی ماجراهایی است از 
کودکی و آغار نوجوانی برادرش در  اجتماع شهری کوچک شان و در زمانی که نژادپرستی به شکل عریانی 

وجود داشت. 
شیطنت ها و شرح درونیات اســکات در کنار روایت هایی از زندگی، روابط، برخوردها روایت می شود اما 
پررنگ ترین روایت های این داســتان که می توان آن را بســتری برای کل رمان هم دانست، یکی مربوط به  
تعامل اسکات، جیم و دوست شان دیل  با  همسایه ی بیمارشان بو ردلی است که اتفاقاً در پایان داستان واقعه ی 
مهمی را رقم می زند و دومی، محاکمه ی مرد سیاه پوستی به اسم تام رابینسون که موکل پدر اسکات است و 
شاکی اش که مرد سفیدپوستی به اسم آقای یوئل است. یوئل پای تام رابینسون بی گناه را به دادگاه می کشاند 
و پدر اســکات علی رغم نظام آپارتاید حاکم، به دفاع از او می ایســتد. این کار انسان دوستانه ی   پدر اسکات، 

برادرش جیم، دیل و حتی ساکنان شهر را در مسیر انقالب و رشدی درونی قرار می دهد. 
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ـــا ـــرغ مین ـــتن م کش



آن چه که به اثری عنوان »رمان کالسیک« می دهد، 
خصیصه ی همه وقت خوانی و همه جا خوانی اســت؛ 
یعنی در هر دوره ای که باشــیم، حتی اگر ده ها سال  
از چاپ آن کتاب گذشته باشد، در هر کشوری که باشیم و هر زبانی داشته باشیم، آن اثر همچنان برای مان، 
خواندنی و قابل درک و درس گرفتن است. به طور قطع  این خصیصه ریشه در مضمونی دارد که در رویدادها 
و نحوه ی روایت آن ها نهفته است. هر چقدر این مضمون قوی تر، گسترده تر و به اصل زندگی نزدیک تر باشد، 
اثر ماندنی تر و البته خواندنی تر است. از این روست که من قطعاً این رمان را در لیست رمان های برگزیده ی 

خود خواهم گذاشت. 
کشــتن مرغ مینا، رمان رئالیستی پر شخصیتی اســت که هیچ دوتا شخصیت شبیه به همی ندارد و چنان به 
شخصیت ها تنوع و عمق بخشیده که نه تنها به پیشبرد وقایع و انتقال مفهوم داستان کمک کرده اند که  باعث 
پویایی و سرزندگی داستان شده اند، برای مثال حضور کم و بیش مؤثر همسایه های خانواده ی فینچ آن چنان در 
داستان تعریف شده اند که در صحنه هایی هم که در خانه ی آتیکوس فینچ می گذرد، حتی اگر همسایه ای هم در 
آن صحنه حضور ندارد، در ناخودآگاه مان حضور آن ها، خانه های شان و جریان زندگی شان را حس می کنیم. 
شخصیت اصلی این رمان و البته راوی آن اسکات است. دخترکی شش ساله که در ابتدای رمان در شرف ورود 
به مدرسه است. خواندن می داند و کتاب می خواند و کفایت خواندن و نوشتن چنان برایش محرز است که 
رفتن به مدرســه را الزامی نمی داند. اسکات دختری است که ترجیح می دهد، مثل برادرش لباس بپوشد و با 
برادرش همبازی باشد. هیچ ابایی از انجام کار یا گفتن حرفی که به آن معتقد است ندارد. در مقابل جیم که 
با این که شــیطنت های خاص خودش را دارد، رهرو تمام و کمال پدر اســت و در واقع او را قهرمان و الگوی 
خودش می داند. و پدر، سومین شخصیت مهم این رمان است.  آتیکوس، پدر منصف و عادل اسکات و جیمی 
با شخصیت محکم و با صالبتش، ستون وار اجازه می دهد تا سایر شخصیت ها و رویدادهای رمان بر او تکیه 

کنند سپس بگسترند و ماجراهای دیگر را پیش بیاورند.
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داســتان در زمانه ای می گذرد که هنوز آدم ها می توانستند برای قشر به 
ظاهر ضعیف تر )در اینجا سیاه پوســتان( پوشینه های دروغین بسازند و 
دیگران را به طرز رندانه ای به شــهادت های دروغ وادارکنند. همین طور 
زن ها کماکان نمی توانسته اند در شغل های حساس سهمی داشته باشند، 
مثالً عضوی از اعضای هیات منصفه باشــند. چیزی که برای اســکات و 
جیم قابل درک نیست و برای ذهن آزاداندیش آتیکوس نپذیرفتنی. اما 
در مجموع و با ماجراهایی که در صحنه های نهایی پیش می آید، از درون 

رمان مضمون بزرگی زاییده می شود و به ما مژده می دهد که »عدالت راه خودش را خواهد یافت« و این از همان 
مفاهیم بزرگی است که قبل تر گفتیم منجر به ماندنی شدن اثر می شود. 

به غیر از شــخصیت پردازی و مضمون ریشه دار و عمیق این رمان، ماجراهای داستان جنبه ی بیرونی پررنگی 
هم دارند، یعنی کامالً قابل تصور و جذاب اند. داستان فقط درگیر درون شخصیت ها و معناهای نهفته در درون 
واگویه ها نشده و اتفاقاً ماجراهایی دارد که اگر چه ممکن است رویدادهای خاص و عجیب و غریبی نباشند 
اما رفتارها و کنش و کشــمکش آدم ها را به شــکل عینی به خواننده عرضه می کنند، گویی که اساساً طرح 

گسترده ای از یک فیلم نامه باشد. 
دو سه صحنه ی پایانی داستان از جذاب ترین صحنه های داستان است. نویسنده در این صحنه ها تمام آن چه را 
که از شروع داستان به آن پرداخته در این جا به یک خط نهایی می رساند. هیچ فایل بازی نمی گذارد که رها 
شده و عقیم باقی بماند؛ برای مثال بوردلی یا آقای یوئل که از شروع رمان در داستان حضور داشته اند این جا 
مبدل به شــخصیت های کلیدی می شوند و داســتان را در همان بستر آرام خود پایان می دهند. البته این پایان 
چنان قطعیتی هم نمی دهد که تو فکر کنی همه چیز پایان پایان یافته که به نظر می رسد فینچ های کوچک با 

خودشکوفایی و بلوغ نوین شان تا ابد به زندگی ادامه می دهند. 
هارپرلی نویسنده  این اثر، در سال 1926 در مونروویل به دنیا آمد. تحصیالتش را در رشته ی حقوق به پایان 
رساند. مدتی در یک مؤسسه ی هواپیمایی کار کرد و سپس به عالقه اش، نوشتن روی آورد. کتاب کشتن مرغ 
مینا از پرفروش ترین کتاب های او بوده است. او بعدها در سال 2015 کتابی به نام »برو دیده بانی بگمار« چاپ 

کرد که آن  نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
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آلفرد هیچکاک کارگردانی اســت با بیش از پنج دهه فعالیت که بهترین آثار سینما را از 
خود به جای گذاشــته و نام خود را به عنوان یکی از اسطوره های بی تکرار سینما در تاریخ 
ثبت کرده است. سینمای هیچکاک درست مانند خودش دارای پارادوکس عجیب »سادگی 
و پیچیدگی« باهم، در یک قاب است و رازآلود بودن فیلم هایش، از دالیلی است که پیر و 

جوان در آن غرق می شوند.
اگر بخواهیم آثار هیچکاک را از لحاظ سبک بررسی و به صورت ادبی بیان کنیم می توانیم 
سبک او را »سهل ممتنع« بخوانیم؛ یعنی ژانری که ساختن آن به ظاهر کار آسانی است؛ او 
از عناصر روزانه ای که ما مداوماً  با آن ها سروکار داریم بهره می برد، اما در واقعیت خلق 
و تقلید از آن کاری بسیار دشوار است و تنها در صورت داشتن سال ها تجربه و انجام کار 
حرفه ای می توان آن را به دســت آورد. آثار هیچکاک در نزدیک ترین شرایط به واقعیت 
اتفاق می افتند و پختگی و تسلط او در خلق این واقعیت بینندگان را مجذوب خود می کند. 
شــخصیت هایی که او خلق می کند کامالً واقعی، باورپذیر و شــفاف هستند و در آثارش 

نـــور مشـــاری

یادداشـــتی بـــر فیلـــم ســـرگیجه
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هیچ انگیــزه، دلیل یا نکته ی پنهانی 
باقی نمی ماند. او به جای جلب توجه 
با ظاهرســازی عجیــب و غریب، 
همه چیز را عادی جلوه می دهد و در 
الیه های مخفــی فیلم، نکته هایی را 
پنهان می کند که ترکیب فوق العاده ی 

آثارش را می سازد.
حال می خواهیم به نقد یکی از آثار 

بی نظیر و تأثیرگذار او ؛ یعنی فیلم »ســرگیجه« بپردازیم 
که از آخرین فیلم های  هیچکاک است که یکی از برترین 
آثار تاریخ سینمای جهان محسوب می شود و تنها با نگاه 
کردن به لیســت فیلم هایی که از این اثر تأثیرپذیرفته اند، 
می توان به اهمیت آن پی برد. این الهام بخشی تنها در قالب 
چند فیلم و کارگردان خالصه نمی شود و باید آن را بخشی 

از جریان شناسی سینما به حساب آورد. 
اولین قدم های پروژه ی فیلم سرگیجه در سال 1955 زمانی 
کلید خورد که کمپانی یونیورسال درخواست هیچکاک 
مبنی بر خریــد حق پخش فیلمی را پذیرفت که قرار بود 
براساس یک رمان ساخته شــود. رمان »سرگیجه« یک 
سال قبل  به دست دو نویسنده ی ناشناخته ی فرانسوی به 
نام های »پیر بوالو« و »توماس نارســژاک« نوشته شد. اما 
هیچکاک زمانی که آن را خواند، در قصه نقص های زیادی 
پیدا کرد و باعث شد به فکر  ایجاد تغییرات گسترده ای در 
آن بیفتد. فیلم نامه برای هیچکاک اهمیت زیادی داشت؛ 

وقتی زمان تولید فیلم رسید، او که به دنبال کسی بود که 
بتواند فیلم نامه ای درســت و منطقی برایش بنویسد، پس 
از انتخاب و رد چند فیلم نامه نویس، سرانجام الک کاپل 
نویســنده ای ناشــناس را که در کارنامه ی کاری اش سه 
رمان و یک نمایش نامه داشــت، در مرحله ی پیش نویس 
پذیرفت. کاپل بدون خواندن رمان و تنها براساس طرحی 
که هیچکاک درنظر داشــت، فیلم نامه را نوشت و عالوه 
 بر اضافه کردن و ارتقاع دادن شــخصیت ها و دیالوگ ها، 
پیچش اصلی داستان را به شکلی که مورد تأیید هیچکاک 
بود، مطرح کرد. در انتها فقط خط اصلی رمان در فیلم نامه 

باقی ماند و به محصولی جدید و متفاوت تبدیل شد.
اولین ســکانس فیلم در حالی آغاز می شــود که کارآگاه 
اسکاتی، شخصیت اصلی داســتان و همکارش مجرمی را 
دبنال می کنند. هــوای گرگ و میش، به اولین پالن رنگ 
و بویــی رؤیاگونه می بخشــد و اســکاتی اولین تجربه ی 
ترسناک این رؤیا را از سر می گذراند. هرچند از سکانس 
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بعدی دوباره به واقعیت بازمی گردیم، اما این رؤیاگونگی 
در تمــام طول فیلم چندین بار تکرار می شــود. در همین 
سکانس، اولین نوآوری هیچکاک  خود را نشان می دهد؛ 
مجرمی که لباس سفید پوشیده و مأمورهایی با لباس سیاه؛ 
این تضاد سیاه و سفید، نمایانگر سه نکته ی مهم است؛ اول 
از همه به ما می گوید که جهان این فیلم خاکستری است، 
دیگر این که از رئالیســتی بودن آن کم می کند و در آخر 
نشــان می دهد که در جهان داستانی این فیلم قرار است به 

سیاهی های کارآگاه پرداخته شود، نه مجرم.
اولین تکنیک فوق العاده ی ســینمایی که خود هیچکاک 
آن را ابداع کرده در همین ســکانس و موقع معلق شــدن 
اســکاتی از لبه ی ســاختمان پدیــدار می شــود؛ دالی زوم  
تکنیکی اســت که حرکت دوربیــن رو به  جلو و زوم به 
عقب؛ یا برعکس را نشــان می دهد که حالت سرگیجه را 
به بهترین شــکل ممکن خلق می کند و با حضور در تمام 
فیلم، از یک تکنیک ســاده به نقطه ی مرکزی فرم تبدیل 

می شــود. هیچکاک استاد تعلیق 
اســت و اولین جرقه ی آن در این 
ســکانس رقم می خورد. اسکاتی 
از مرگ جــان به در می برد و این 
سکانس متمایل به سوررئال، تا 
آخرین بخش فیلم ناتمام می ماند. 
رنگ در این فیلم نقش مهمی دارد 
و در خلــق فرم هنری تأثیرگذار 
است. رنگ ها، مخصوصاً سبز و آبی فضا را از واقعیت دور 
می کنند. در ســکانس بعد او را در خانه ی نامزد سابقش 
میج می بینیم و تا انتها، مشخص نیست که این حرکت بین 
فضای رئال و سوررئال با چه منطقی صورت گرفته است. 
طی مصاحبه ای از هیچکاک پرسیدند اسکاتی چطور از آن 
وضعیت جان به در برد. او پاســخ داد از پله های اضطراری 
خارج شــد. این پاسخ زیرکانه ی او  در دنیای بیرون حکم 
در رفتن از زیر جواب را دارد، اما در خود فیلم هیچ سؤالی 
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بی پاسخ نمی ماند. سرگیجه دنیایی را خلق می کند که مرز 
واقعیت و خیال در آن مشــخص نیست و همه چیز حول 
فلسفه ی ترس و تنهایی و عشق به گردش درمی آید. هرچه 
فیلم به جلو می رود، بیننده همراه با اســکاتی به ســمت 
جهانی حرکت می کند که به واســطه ی محّرکه هایی مثل 
عشــق، پوچی و کنجکاوی دیگر مرز بین رؤیا و واقعیت 
آشکار نیست. اســکاتی شــخصی را تعقیب می کند که 
نمی دانیم واقعی اســت یا تنها در خیالــش او وجود دارد. 
هیچکاک اساســاً همه چیز را به واقعی ترین شکل ممکن 
در مــی آورد، اما هرگز مرز ایــن دوگانگی برای ما واضح 
نخواهد شد. سکانس هایی که اسکاتی درحال خواب دیدن 
است با این که سرنخ هایی را برای درک ماجرا به ما نشان 
می دهد، اما ما نیز همزمان با اســکاتی می فهمیم که تمام 

آن ها  دروغی بیش نیست.
هیچــکاک و کاپل، در این فیلم عناصر داســتانی را برای 

ایجــاد پیوســتگی معنایی بــه خوبی بــه کار می گیرند. 
چرخه ای که شــخصیت اصلی و بیننده را در تمام فیلم در 
خود می چرخاند، فرآیندی اســت که اسکاتی از رؤیا به 
ترس، از ترس به عشــق، از عشــق به پوچی، از پوچی به 
جنون طی می کند و جنــون دوباره به  ناچار او را به رؤیا 
می کشــاند. پالن پایانی فیلم این چرخه ی بی نهایت را در 
هنرمندانه ترین شکل ممکن به نمایش در می آورد. اسکاتی 
که در تمام طول فیلم به دنبال مدلین بود و پس از آن که او 
را از دست می دهد، دیوانه می شود. پس از مرخص شدن از 
تیمارستان، دوباره کنجکاوی او را به سمت عشق می برد 
و این بــار جودی را پیدا می کند. او با پوشــاندن لباس های 
مدلین به جودی و آرایش و مدل موی مشابه، تالش می کند 
تا دوباره برای خودش یک عشــق بســازد؛ اما زمانی که 
حقیقت برایش آشکار می شود، دیگر دیر شده است چرا 
که حال جودی نیز از برج سقوط می کند و دوباره بیننده 



به اول چرخه و به همان هوای گرگ و میش در حالی که 
اســکاتی روی لبه ی برج با دســت هایی باز و حالتی معلّق 
ایســتاده، باز می گردد. در پایان فیلم به دوباره به صحنه ی 
اول باز می گردیم و فرم دایره ای، با سکانس پایانی آخرین 
عنصر مکمل خود را نمایان می کند. سرگیجه یک چرخه ی 
بی نهایت است؛ درست مانند زندگی و اسکاتی بهای دنبال 
کردن ترس  از روی کنجکاوی را با رسیدن به این حقیقت 

می پردازد که رستگاری وجود ندارد.

منابع
نقد فیلم سرگیجه، مسعود جواهری -سینما مدرن 

نقد فیلم سرگیجه / سجاد اسماعیل پور-دریچه ی سینما
 سرگیجه ای به ارتفاع سینما، جواد میرسجادی-کتابچی

 نقد vertigo /تارا استاد آقا-نت نوشت
Vertigo )1958(-IMDb

Vertigo-Britannica
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همـــا دادگـــر

گالری گردی
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ــالدی ــل ب عس
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آناهیتــا بیــات
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ــاهی ــه جهانشـ حانیـ
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دیبـــا حـــدادی
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ـــش ـــرا زارع من زه



آویـــن شـــاهرخی
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ــیرازی آوا شـ
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یکتـــا مدبـــری
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رونیـــکا محرابیـــان
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ــی ــانقیرازلیقـ یکتـ
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ـــی ـــبورزای زین



84

لیـــاهوشـــمندزاده
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ـــدی ـــههوی فاطم
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کشور پهناورمان ایران مناطق حفاظت شده ی زیادی دارد که بعضی از آن ها بکر و بعضی دیگر در 
دنیا بی نظیرند. وظیفه ی حفاظت از این مناطق بر عهده ی سازمان محیط زیست است، از این رو این 
ســازمان به منظور حفاظت از حیات وحش، زیستگاه ها، رویشگاه های مهم و پدیده های طبیعی 

اقدام به ایجاد مناطقی که به مناطق چهارگانه ی محیط زیستی معروف اند  نموده است.
این مناطق چهارگانه عبارتند از:

پارک ملی 1
پناهگاه حیات وحش 2

اثر طبیعی ملی 3
مناطق حفاظت شده 4

ــژاد ــه جم نـ غزالـ
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مناطـــق حفاظت شـــده ی ایـــران

ویرایـــش: هلیـــا افضلـــی
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پارک ملی 
پارک ملی به محدوده ای از منابع طبیعی کشــور اعم از 
جنگل، مرتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی، دشت، 
آب و کوهستان اطالق می شود که نمایانگر نمونه های 
برجســته ای از مظاهر طبیعی است و به منظور حفظ 
همیشــگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد 
محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی 
و رشد رستنی ها در شرایط کامالً طبیعی تحت حفاظت 
قرار می گیــرد. در پارک های ملی تیراندازی، شــکار، 
تعلیف احشــام، قطع درختــان، بوته کنی و به طورکلی 
هر عملی که موجب تخریب محیط شود ممنوع است. 
ورود و عبــور در این پارک ها نیز تابع دســتورالعمل 

سازمان محیط زیست است.

اثر طبیعی ملی
آثار طبیعی ملی عبارت انــد از پدیده های نمونه و نادر 
گیاهی و حیوانی یا اشکال و مناظر کم نظیر و کیفیات 
ویژه ی طبیعی زمین یا درختان کهنســال که یادگاری 
تاریخی اند و به منظور داشتن محدوده ای متناسب، تحت 
حفاظت قرار می گیرند. تعلیف احشــام، قطع درختان، 
بوته کنی، تجاوز بــه محدوده ی محیط و تخریب آن و 
به طورکلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی ها و 
تغییر اکوسیستم شود در آثار طبیعی ملی ممنوع است. 
ورود به این مناطق یا عبور از آن ها نیز تابع دستورالعمل 

سازمان محیط زیست است.
برای نمونه ســرو ابرکوه یک اثر طبیعی ملی است این 
درخت که در شــهر ابرکو )ابرقو( استان یزد قرار دارد 
یکــی از پیرترین موجودات زنده ی دنیا اســت. محیط 
تنه ی این درخت در روی زمین یازده و نیم متر است و 

بلندای آن بین 25 تا 28 متر برآورد شده است.

پارک ملی گلستان
واقع در مرز بین سه استان گلستان، خراسان و سمنان

سرو ابرکوه در استان یزد
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پناهگاه حیات وحش
پناهگاه حیات وحش به محدوده ای از منابع طبیعی کشــور اعم از جنگل و مرتع و بیشــه های 
طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و محیط های آبی و کوهستان اطالق می شود که دارای زیستگاه 
طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاص برای جانوران وحشی بوده و به منظور حفظ و یا احیای این 
زیستگاه ها تحت حفاظت قرار می گیرد. شکار و صید در این مناطق ممنوع است و قطع درختان، 
بوته کنی، تجاوز و تخریب محیط، خارزنی، زغال گیری و هر عملی که موجب تخریب و تغییر 
اکوسیســتم شــود نیز در آن ها ممنوع است. تعلیف احشــام نیز طبق ضوابط تعیین شده انجام 
می شــود. حداقل یک پنجم وســعت پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده به عنوان 

محدوده ی امن آن ها تلقی شده و چرای دام در این محدوده ممنوع است.

منطقه ی حفاظت شده
به  محدوده ای  از منابع  طبیعی  کشــور اعم  از جنگل ، مرتع ، دشــت ، آب  
و کوهســتان  اطالق  می شود که  از لحاظ  ضرورت  حفظ  و تکثیر نسل  
جانوران  وحشــی  یا حفظ  و یا احیای رستنی ها و وضع  طبیعی  آن  دارای  
اهمیت  خاصی  اســت که به همین دلیل تحــت  حفاظت  قرار می گیرد. 
مقــررات و ضوابط مربوط به مناطق حفاظت شــده تا حدی شــبیه به 

پناهگاه حیات وحش است.
عــالوه بر ایــن مناطق چهارگانه، ســازمان می تواند بــه منظور حفظ 
حیات وحش، برخی از مناطــق دیگر را نیز تحت حفاظت و مدیریت 
قرار دهد که در این مورد می توان به مناطق شکار ممنوع، رودخانه ها و 

تاالب ها اشاره کرد.

پناهگاه حیات وحش 
موته در استان اصفهان

منطقه ی حفاظت شده ی بهرام گور در استان فارس
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نقشه ی پراکنش مناطق چهارگانه ی سازمان حفاظت محیط زیست
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ورزش
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قرن بیســت و یک، زمانی که تکنولوژی از ســالمت پیشی گرفته اســت. امروزه استفاده از تلفن 
همراه، تبلت و کامپیوتر بخشــی از زندگی روزمره است. سر انسان حدود 5/4 تا 5 کیلوگرم وزن 
دارد. با هر 2/5 ســانتی متر جلو آمدن گردن، فشار بر مهره های ستون فقرات 6-5 کیلوگرم افزایش 
می یابد. هنگام اســتفاده از موبایل و تبلت، ســر به صورت ناخودآگاه به سمت جلو متمایل می شود. 
همین اتفاق در طوالنی مدت باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری به عضالت، مفاصل و اســتخوان ها  
می شــود. تصور کنید ســاعت ها بر یکی از برنامه های تلفن همراه خود متمرکزید، این امر عالوه بر 
فشار مضاعف بر بافت نرم، باعث حبس نفس خواهد شد که منجر به از کار افتادن عضالت تنفسی 

ســندرم گـــردن پیامکـــی و
دو تمرین کاربردی برای رفع آن
ـــر ســـمّیه ســـهرابی* دکت
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ســتون فقرات و بر هم زدن کارایی آن ها می شود. این 
تغییرات به  صورت سیستمی بر بخش های دیگر بدن 
مانند مفاصل و عضالت پایین تر، تأثیر خواهد داشت. 
تغییرات سیســتمی در بدن می توانــد منجر به ایجاد 
سندرم های متعدد شود که یکی از آن ها همین گردن 

پیامکی است.
با توجه به اجتناب ناپذیری استفاده از ابزار تکنولوژی 
راه هایــی جهت کاهــش صدمات وارده بر سیســتم 

اسکلتی ـ عضالنی وجود دارد که ورزش و فعالیت بدنی یکی از آن ها است.
در این جا دو نمونه تمرین جهت کاهش و پیش گیری از دردهای اسکلتی ناشی از سندرم گردن پیامکی ارائه می شود.

تمرین شماره دو
در حالت خوابیده یا نشســته چانه را به سینه نزدیک کنید و به 
مدت ده ثانیه نگه دارید. این تمرین را حداقل ده مرتبه در طول روز 

انجام دهید. نام التین این تمرین چین تاک است.
*متخصص حرکات اصالحی

تمرین شماره یک
باال آوردن شانه ها در حالی که سر به صورت صاف و مستقیم 
قرار دارد. این تمرین در فواصل استفاده از موبایل انجام شود 
و هر بار به مدت بیســت ثانیه، شانه ها باال بماند. انجام این 

تمرین پنج مرتبه در روز توصیه می شود.
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امروز اول با هم آشنا شدیم و بعد درباره ی 
شــطرنج صحبت کردیم؛ این که چرا داریم 
آن را یاد می گیریــم و در آینده چه کمکی 
به ما خواهــد کرد. بعــد بچه ها یکی یکی 
آمدند کنــار تخته و هرکدام چهار تا خانه 
از صفحه ی شطرنج را شمردند و بعد همه با 

هم، تعداد همه ی خانه ها را شمردیم...

ــرد ــطرنج خ ــی ش آکادم

ما در آکادمی شــطرنج خــرد، آموزش 
را از گروه ســنی پیش دبســتان شروع 
کرده ایم و هر هفته مســابقات شطرنج 

برگزار می کنیم.
در هر گروه ســنی که هســتید، شما هم 
می توانید به ما بپیوندید. منتظرتان هستیم.



95

کانون خیریه ی 
رهپویان دانایی خرد



برآورده کردن نیازهای اولیه ی افراد مستمند، از جمله غذا و پوشاک عملی است نیکو و پسندیده 
و حتماً نزد خداوند دارای اجر است و آثار اجتماعی مثبتی نیز به همراه خواهد داشت.

کسی که نیاز غذایی یک مستمند را برآورده می کند نه فقط به او، که به جامعه و سالمت روانی 
و امنیت جامعه خویش کمک کرده است و از این رو باید دست هرکسی را که چنین کار خیر 

و خداپسندانه ای انجام می دهد بوسید.
اما مســأله این اســت که آن فرد مستمند حداکثر تا شش ساعت دوام می آورد و دوباره گرسنه 
می شود. عالوه براین، او به مسکن و سرپناه، دارو، درمان، بهداشت و پیش گیری هم نیاز دارد؛ و 
همچنین به آموزش و فرهنگ و حال خوب. این ها همه نیازهای اوست. اسمش هرم مازلو است 

یا شئونات انسانی فرقی نمی کند؛ هرچه هست نیاز است؛ نیاز.
خیرین هوشمند آنانی هستند که در پی تأمین غذا شرایطی را فراهم می کنند که پس از دوره ای 

مشخص، آن فرد نیازمند خودش بتواند غذا و سایر نیازهایش را تأمین کند.
این مهم با نگاهی هوشمندانه محقق خواهد شد. اگر خیرین بتوانند جامعه ی هدف خود را توانمند 
کنند تا جایی که آن ها بتوانند در یک شغل مناسب کسب درآمد کنند، گام بزرگی برداشته اند.
امیدواریم خانواده ی بزرگ خرد و خیرین محترم دســت در دست هم بتوانند این امر مهم را 

تحقق بخشند.

شــما چگونــه بــه دیگــران 
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کمـک می کنیـد؟



97

کانون خیریه ی رهپویان دانایی خرد با هدف آموزش توانایی های حرفه ای و مهارت های زندگی 
بر آن است تا با ساخت یک اردوگاه آموزشی در محل سرزمین ایرانیان، بتواند گامی مؤثر در 

این زمینه بردارد.
در حال حاضر مراحل ســاخت اردوگاه در حال پیشرفت 
اســت. کارهای باقیمانده ی ســاختمان به شرح زیر است 
و نیازمنــد کمک های خیرینی هســتیم که چــون ما با 

آینده نگری به کار خیر مؤثر اعتقاد دارند. 
 تأسیسات الکتریکی
 تأسیسات مکانیکی

 محوطه ی اردوگاه
 دیوار اردوگاه

دســت های پر مهرتان را در دست های ما قرار دهید. ما با 
کمــک هم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم . شــاید 
بتوانیم رؤیاهای تعــدادای از نوجوانان و جوانان نیازمند 

را تحقق بخشیم.
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اهداف کانون رهپویان دانایی خرد
الف : حرفه آموزی 

1- شناســایی دختران و بانوان باالی 15 ســال با مدرک تحصیلی حداقل سوم راهنمایی )سوم متوسطه ی1( 
از خانواده هایــی که به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی ترک تحصیل کرده و عمر ارزشــمند خود را به بطالت 

می گذرانند از طریق خیریه ها، اولیا، همکاران، خیرین و سایر منابع
2- استعدادیابی و کشف عالیق آن ها

3- هدایت آنان به فراگیری یک حرفه مطابق با استعداد و عالقه با نظارت مشاوران مجرب 
دوره های آموزشی برحسب نیاز ممکن است سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله باشد.

4- نظارت نسبی بر محیط و فضای خانواده ی آن ها ودر حد امکان و توان کمک های مختلف مادی و معنوی 
5- دختــران همزمان با یادگیری حرفه ای خاص و دروس مورد نیــاز آن حرفه، مهارت های زندگی در ابعاد 

مختلف را فرا می گیرند )ارتباط مؤثر، مواظبت از حریم خود در خانه و جامعه، مدیریت مالی و ...(
6- معرفی آن ها به حوزه های بازاریابی برای شناسایی و انتخاب شغل مناسب

7- حفظ ارتباط با مددجویان پس از گذراندن دوره ی آموزشی و کمک های الزم برای توسعه ی شغلی آن ها
ب : ساخت اردوگاه 

1- با هدف برگزاری دوره های آموزشی کوتاه، میان و بلند مدت برای گروه هدف به منظور کسب مهارت های 
فنی و مهارت های زندگی برای ورود به بازار کار 

2- برگزاری اردوهای علمیـ  تفریحی برای گروه های هدف با معرفی سایر خیریه ها
ج : سایر

برگزاری اردوهای علمی ـ تفریحی برای دانش آموزان پایه های مختلف مدارس با هدف کســب درآمد برای 
تداوم فعالیت های خیریه



سـیمرغ کـوه قاف رسـیدن گرفت باز

مـرغ دلـم ز سـینه تپیـدن گرفـت باز

مرغی که تاکنون ز پی دانه مسـت بود

در سـوخت دانه را و تپیدن گرفت باز

موالنا


