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مجله روز

اگه يه روز مي ري سفر/ دالر با خودت نبر/ مي ري سفر چيزي نخر
اگه يه روز مي ري سفر/ ريال به خودت ببر/ تا نكنه كسي ضرر

اگه يه روز مي ري سفر/ يا في المثل سيزده به در/ دالرو اسمشو نبر
خالصه كه مي ري اگر/ دبي مبي ، قطر مطر/ كاري نكن كه بشه شر

اگه يه روز مي ري سفر
شماره شصت و ششم خبرنامه »فرهنگستان علوم« منتشر شد. در شماره تازه اين نشريه رضا داوري اردكاني 
با  نوشته »تاملي در باب هوش و خرد و نسبت آن با زمان«، سيدمصطفي محقق داماد با نوشته »روابط انسان و 
طبيعت از ديدگاه قرآن«، غالمحسين ابراهيمي ديناني با نوشته »هبوط، آمدن براي بازگشتن است«،  سيدحسين 
صفايي با نوشته »خالصه طرح پژوهشي اطاله دادرسي در امور مدني و راهكارها«، محمدرضا مخبردزفولي با 
نوشته »تقويت روحيه خودباوري با ترويج موفقيت هاي علمي و فناوري«، حسن ظهور با نوشته »لزوم ترجمه 
دستاوردهاي مطالعاتي به سه زبان علم، حكومت مردان و عموم جامعه«، محمد شاهدي با نوشته »امنيت غذايي، 
تامين آب كشاورزي و اصالح ساختار مصرف«، علي درويش زاده با نوشته »چرا وقوع زلزله را نمي توان پيش بيني 

كرد؟« و مهدي زارع با نوشته »گرم شدن زمين: نابودي سفره هاي آب زيرزميني و تغيير اقليم« حضور دارند.

خبرنامه فرهنگستان علوم 

تيتر مصور|جهان فردا و نگراني براي آنچه براي كودكان به ميراث مي گذاريم
فرَمد

عارضم به محضرتان آخر خط به اضافه سياستروشنايي هاي شب

درصحنه اي از فيلم ابرهاي 
ماه مه س��اخته نوري بيلگه 
جيالن يكي از شخصيت هاي 
فيلم كه پيرمردي اس��ت در 
گفت وگو با همسرش درباره 
فيلمي مي گويد كه پسرش 
مي س��ازد و آنه ادر آن بازي كرده اند. پيرمرد رغبتي 
به بازي در اين فيلم نداش��ته است. اما حاال كه فيلم 
به سرانجام رسيده خوشحال است. خوشحالي اش 
هم ربطي به خالص شدنش از اين پروژه ندارد. وصل 
به شادي اي است كه پسرش و دوستانش با ساخت 
اين فيلم به آن رسيده اند. يك چنين خوشحالي را 
توي واقعيت و بيرون از پرده سينما هم مي توان ديد. 
بعضي ها هم دنبال اين نوع شادي اند. نمونه بارزش، 
زنان و مرداني است كه سرشان براي كار خير، كمك 
به همنوع، جور كردن هزينه جهيزيه و سور و سات 
عروسي ديگران، جمع كردن پول براي عمل بيماري 
مستمند و... درد مي كند. عده اي هم پي زدودن اندوه 
لحظه اي و آوردن لبخند بر لبان كوچك و بزرگند. 
حتما شما هم كساني را سراغ داريد كه هميشه خدا 
توي جيب شان شكالت، كشمش و نخودچي است.  
دليل اين آدم ها براي ش��ادي ديگران هر چه هست 
نتيجه خوبي دارد. وقتي چهره مردم مغموم باش��د 
جامعه از خوشبختي دور مي شود. لبخند ها هر چند 
نمي توانند مشكالت را از بين ببرند اما از فرو افتادن 
آدم ها در آغوش نابودي جلوگيري مي كنند. شايد به 
همين دليل است كه هنرمند خوش صدا و كاربلدي 
مثل همايون شجريان وقتي چهره جامعه را مغموم 
مي بيند به جاي آنكه ساز همراهانش و صداي خودش 
را خاموش كند پيشنهاد نواختن و خواندن در فضاهاي 
عمومي تر را مي دهد. جايي كه امكان ايجاد نش��اط 
در ديگران بيشتر باشد. پيشنهاد هوشمندانه اي كه 
به هيچ وجه با نظر متظاه��ران به همدردي با مردم 
يكي نيست. منظورم همان هايي است كه براي دل 
خودشان كنسرت ها را تعطيل مي كنند. همان هايي 
كه شادي شان در خاموشي سازها است. يا اگر ساز 
مي نوازند در سالن هايي است كه مغمومين بسياري 

رنگ صندلي هايش را به خواب هم نديده اند. 

حاال كه چند روزي است دالر و سكه و خودرو 
دارند گران تر و گران تر مي شوند، همه مان 
داريم احس��اس خطر مي كنيم و حق هم 
داريم. چرا؟ چون خود ما هم از جمله كساني 
هستيم كه سفره كوچك مان روز به روز دارد، 
كوچك تر و كوچك تر مي شود. هي مجبوريم 
بخشي از ملزومات سفره را حذف كنيم كه جيب مان با سفره مان 
همسان شود. اين اتفاق جاي نگراني بسيار هم دارد. اغلب ما از فكر 
اينكه امسال صاحبخانه چه كرايه اي براي خانه طلب خواهد كرد، 
يا اينكه داروي ضروري مان فردا و پس فردا هم پيدا خواهد ش��د يا 
نه خواب نداريم. اما خبر نداريم كه سفره آخرين سنگري است كه 

دارد از بين مي رود. 
كامال طبيعي است كه يك نفر يا يك خانواده وقتي مجبور مي شود، 
مخارجش را كمتر كند در انتهاي همه تصميم هايش س��راغ سفره 
برود. كامال طبيعي است كه يك فرد اول روزنامه خريدن را از فهرست 
خريدهاي زندگي اش حذف كند. بعد كتاب را و بعد برود سراغ ورزش 
و درم��ان و خورد و خوراك. حاال كه پاي خورد و خوراك به ميان آمده 
خيلي ها نگران شده اند كه چه اتفاقي دارد مي افتد در حالي كه اين نگراني 
از چند سال پيش بايد شروع مي شد. از زماني كه روزنامه ها و مجله ها 
از رونق افتادند و تعطيل شدند و تيراژ كتاب ها به پانصد جلد و سيصد 

جلد و صد جلد رسيد. 
قبول دارم كه معيشت از فرهنگ واجب تر است اما اين را هم نمي توانم، 
فراموش كنم كه بدون فرهنگ معيشت هيچ گاه نمي تواند آنچنان كه 
بايد تكميل شود يا راضي كننده باشد. براي درك اين موضوع كافي است 
به همين صفحه هاي عمومي مجازي سري بزنيد. همين صفحه هايي كه 
از صبح تا شب يا دارند غر سياسي مي زنند يا واقعا دغدغه اي اقتصادي و 
سياسي دارند. همين االن به اين صفحات سر بزنيد و ميزان هتاكي هاي 
مردم را در زير همان نوش��ته ها دقيق بخوانيد تا متوجه شويد كه چه 
باليي دارد، س��رمان مي آيد. اينكه قش��ر عظيمي از جامعه حيران و 
عصبي به دنياي مجازي پناه برده ا ند تا زهر عمرشان را بگيرند و اينكه 
هما ن ها پرخاشگرترين كاربران مجازي هستند، طرفي ديگر. يعني ما 
هر چه در زندگي عادي جرات داد زدن نداريم آنجا بر سر همديگر داد 
مي زنيم. چهره واقعي مان را نش��ان مي دهيم و اسفناك اين است كه 
به اندازه نش��ان دادن همان بي فرهنگي هم امكانات الزم را نداريم. به 
همين دليل فحش هايي هم كه به همديگر مي دهيم پر از غلط اماليي 
است. اين نس��ل كه چنين داد مي زند و مي نويسد همان نسلي است 
 كه از وقتي س��فره فرهنگ كوچك شد رشد كرده و وارد جامعه شده 

است. همين. 

14 مرداد براي تاريخ سياسي 
ايران روز بزرگي اس��ت. اين 
روز را سرآغاز نوزايي سياسي 
در اي��ران قلم��داد مي كنند. 
وقتي احمد قوام متن فرمان 
مشروطيت را نگارش كرد و به 
مهر و امضاي مظفرالدين شاه رساند، در ظاهر فرمان 
تشكيل مجلس ش��وراي ملي متشكل از نمايندگان 
طبقات ملت اعم از شاهزادگان قاجاريه و علما و اعيان 
و اش��راف و مالكين و تجار و اصناف صادر شد، اما در 
حقيقت مسيري براي تحقق مطالبات انباشته شده 
مشروطه خواهان گش��وده ش��د.  از آن دوره تاكنون 
»مش��روطه خواهي« يكي از مهم ترين الگو هاي پويا 
و موثر سياس��ت ورزي در ايران است. اين الگو چنان 
عميق و رشد يافته است كه حتي امروز پس از 112 سال 
»اصالح طلبان« ايران، تبار گفتماني خود را به انديشه 
مشروطه خواهي منتسب مي كنند.  درست است كه 
برخي از صاحب نظران معتقدند كه مشروطه نافرجام 
ماند، اما شكست نخورد، زيرا يك سري دستاوردهايش 
را ازجمله، قانون اساسي حفظ كرديم. هر چند بعدا به 
آن زياد ارج نهاده نشد، اما به هر حال آن را نگه داشتيم. 
مجلس و انتخابات داشتيم، مدرسه و روزنامه تاسيس 
شد. نويس��نده هاي جديد س��بك نگارش و ادبيات 
را عوض كردند. اطالعات از خارج بيش��تر مي ش��ود. 
انتظارات مردم هم از دولت افزايش يافت.  در راه تحقق 
مشروطه اش��كاالت زيادي وجود داشت، اوال جامعه 
آمادگي نداشت و فقط قشري از جامعه آمادگي يافتند. 
در مجلس اول تقي زاده است كه مي فهميد بايد چه كار 
كرد، معني مشروطه چيست و وظايف مجلس را درك 
مي كرد و بقيه نمايندگان گنگ و سردرگم هستند كه 
چگونه قانون بايد نوشته شود و چگونه بايد درباره آن 
بحث شود و مسائلي از اين قبيل. يكي از اشكاالت بزرگ 
نارسا بودن بعضي مواد قانون اساسي بود. مثال نقش 
رييس الوزرا مشخص نيس��ت. قانون اساسي بلژيك 
كه ريشه قانون اساسي را تشكيل مي داد، قديمي بود. 
مدلي از قانون اساسي فرانسه بود كه در 1848 نوشته 
شده بود. جايگاه كابينه مشخص نبود. اين فهرست 
را مي ت��وان تكميل ك��رد و عوامل نافرجام انديش��ه 
مشروطه خواهي را برش��مرد. معتقدم كه سرنوشت 
مشروطه خواهي را از سرنوشت مشروطه خواهان بايد 
تفكيك كرد. مش��روطه خواهي در موج آغازين خود 
نافرجام و ناكام بود، اما در امواج قوي تري بازگشت، اما 
سرنوشت مش��روطه خواهان موج اول قطعا شكست 
و اضمحالل بود.  مرور تاريخ سياس��ي ايران در فاصله 
1285 شمسي سال امضاي فرمان مشروطه تا 1299 
كودتاي سوم اسفند و آغاز فرآيند سرنگوني سلسله 
قاجار بسيار حايز اهميت و درس آموز است. 14 سالي 

كه سرنوشت »مشروطه خواهان« عبرت تاريخ شد. 
مرور رخداد هاي اين 14 سال كه با مرگ مظفرالدين شاه، 
روي كار آمدن محمدعلي ش��اه، ايجاد شكاف ميان 
مشروطه خواهان، رويگرداني پايگاه اجتماعي و مردمي 
از جريان هاي مش��روطه خواه، باال گرفتن موج ترور 
و خش��ونت و اعدام، دسيس��ه هاي روس و انگليس 
خصوصا در قالب ق��رارداد  1907 س��ن پترزبورگ، 
آغاز جنگ  جهاني و درگير ش��دن ناخواس��ته ايران 
در تبعات ويران گر اين جنگ، قحطي و خشكس��الي 
و تحريم غالت، اس��تبداد صغير محمدعلي شاهي، 
تضعي��ف جايگاه مجلس ش��ورا كه به توپ بس��تن 
 مجلس منجر شد. خلع يد و تبعيد محمدعلي شاه و 
روي كار آمدن احمدش��اه، تضعيف دولت مركزي و 
بي ثباتي و ناامني در ساختار مديريت كشور و نهايتا 
ق��رارداد 1919 كه اگرچه به ظاهر به اجرا درنيامد اما 
محصول آن در شكل و صورت كودتاي 1299 رضاخان 
انجاميد.  در اين 14 س��ال »مشروطه خواهي« بود و 
»مشروطه خواهي« باقي ماند اما »مشروطه خواهان« 
مضمحل ش��دند و تا سال هاي سال ش��ايد تا بعد از 
شهريور 1320 و تبعيد رضاشاه هيچ جرياني جدي ذيل 
گفتمان مشروطه خواهي نتوانست عرض اندام كند.  بر 
اين باورم كه براي اصالح طلبان امروز، عبرت آموزي از 

آن 14 سال بسيار واجب است.

شادي ديگران درس هايي براي امروزشكم سفره فرهنگ
139 روز از س��الي عجيب را 
پشت سر گذاش��ته ايم. 139 
روز بمباران خبري. 139 روز 
پر از رويدادهاي مختلف. گاهي 
پيش بيني نش��ده، در موارد 
بسياري هم قابل پيش بيني. در 
اين ميان يكي پيدا مي شود ويدئو پشت ويدئو مي سازد، 
ليوان آب جلويش مي گيرد و از بي آبي و سياست هاي 
نادرست در مديريت منابع آب مي گويد. بعد از مشكالت 
زنان ح��رف مي زند. يكي ديگر تلويزيون فارس��ي راه  
مي اندازد، يكي به فكر پول هاي افسارگسيخته عربي 
است تا وب سايت فارسي راه  بيندازد. يكي هم با يكي 
ديگر، ترانه مي خواند و چهل س��ال عمر ما را به سخره 
مي گيرد. همه ما زندگي مان و عمرمان را دوست داريم. 
مي دانيم كجاي عمرمان چه پشت سر گذاشته ايم و كجا 
را اشتباه كرده ايم. امسال نيز در ايران خيلي ها چهل ساله 
مي شوند. چهل سالگي دوره خاصي است.دوره اي كه 
ديگر جواني را پشت س��ر مي گذاريم و وارد ميانسالي 
مي شويم. فصل تدبير و استفاده بيشتر از تجربه هاست. 
اتفاقا همين چهل ساله ها س��ال هاي دفاع مقدس  را 
هم به خاطر دارند.  قدر تجربه ها را بيش��تر مي فهمند 
و مي دانند. قرار نيست كودكي و جواني بازگردد و بهتر 
است از فرصت هاي پيش رو بهترين بهره ها را براي اصالح 
ببرند. اما با بمباران هاي امروز مثل بمباران هاي ديروز 
نمي توان مواجه شد. بمباران هاي خبري ظريف تر است؛ 
اثر تخريبي اش هم بيشتر. هر آدمي نمي تواند از پس 
بمباران هاي خبري برآيد. فقط نمي توان يك استراتژي 
»سكوت« داشت و به حوصله و صبر مردم اميد بست. كار 
بي حساب و بدون دقت هم نمي توان كرد. اينجاست كه 
قدر روزنامه نگاران و خبرنگاران مشخص و مشخص تر 
مي شود. امروز روز ما است؛ روز چهل ساله هايي كه آنقدر 
سرد و گرم چشيده اند كه با هر خبري سوداگري نكنند 
و بتوانند به موقع و بدون آنكه خطوط قرمز ميدان هاي 
مين را بش��كنند راه را به ديگ��ران بنمايانند. روزهاي 
پيش روي مان پر از بمباران ه��اي خبري خواهد بود 
و فقط روزنامه نگاران و خبرنگاران كاركش��ته اند كه 

مي دانند چگونه اين حمالت را از سر بگذرانند.

روزنامه نگاران و ۴۰ سالگي 
سعيد شريعتيغالمرضا طريقيسينا   قنبرپور حسن لطفي

عكس نوشت 

جوانان ورزشكار رشته پاركور، 
بي خي��ال فضاهاي ش��هري 
شده اند و به استان گيالن رفتند 
تا در روستاي ماسوله مس��ابقات خود را برگزار كنند. 
نتيجه برنامه اي ج��ذاب و هيجان انگيز ب��راي اهالي 
ماسوله و مسافرانش ش��ده و مجموعه عكس ديدني 
كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرده است. عكسي 
كه مي بينيد از اين مجموعه تصويري انتخاب شده كه 
تسنيم درباره آن نوشته: »پاركور يعني عبور از موانع 
در سريع ترين زمان ممكن با استفاده از آسان ترين و 
ساده ترين شيوه  حركتي و كمترين انرژي مصرفي بدن 
از يك مبدا به مقصد. پاركور وسيله و تجهيزات خاصي 
احتياج ندارد و ورزشكاران اين رشته معموال لباس هاي 
ورزشي يا معمولي سبك و راحت مي پوشند. خطرات 
پارك��ور انكارناپذيرند، پيچ خوردگي و شكس��تگي ها 
رايج ترين آسيب هاي ورزش پاركور هستند. مسابقات 
پاركور توس��ط گروه فس��ت فوروارد تيم در روستاي 

تاريخي ماسوله استان گيالن برگزار شد.« 

چن��د روز پيش هم��راه مريم 
رفتيم تماش��اي موزه سراميك 
برلين. اما فايده نداشت، دوباره 
بايد ب��روم و ببينم��ش. مكان 
اي��ن م��وزه، قديمي ترين خانه 
محله ويلمرزدورف برلين است؛ 
خانه يك طبقه سيصدساله اي 
كه در گذر ايام دس��تخوش تغيير و تحوالت زيادي 
ش��ده -يك زماني خانه ب��وده، بعد فروش��گاه، بعد 
 مدرس��ه رقص و حاال موزه س��راميك، و بعيد نيست 
در اين ميانه ها چيزهاي ديگري هم بوده باش��د كه 
م��ن نمي دانم- و ح��اال ديگر جزيي از ميراث ش��هر 

محسوب مي شود. 
موزه س��راميك برلين موزه خصوصي كوچكي است 
كه يك سازمان مردم نهاد حامي هنر سراميك سازي 
با بودجه و حمايت س��نا و ش��هرداري برلين و البته 
همياري اعضا و حاميانش بنا ك��رده. اين موزه فقط 
چهار گالري دارد كه بزرگ ترين شان شايد به زحمت 
چهل متر مي ش��ود، اما- به مص��داق فلفل نبين چه 
ري��زه- گنجينه جذاب و ارزش��مندي را در خودش 

جاي داده. 
روي برچس��ب هاي معرفي اش��يا-به رس��م بيشتر 
موزه ها- نام اش��يا، س��ال س��اخت آنها و نام افراد يا 
نهادهاي��ي كه آنه��ا را به موزه هديه ك��رده يا هزينه 
تملك ش��ان توس��ط موزه را تقبل كرده اند، نوش��ته 
شده. كم وبيش نيمي از گنجينه موزه از محل بودجه 
تخصيصي س��نا تهيه ش��ده. پس نيم ديگرش چه؟ 
»م��ردم«. نيم ديگ��رش را »مردم« به م��وزه هديه 

داده اند؛ يا خود اشيا را، يا هزينه تملك شان را. 
من ميان جعبه آينه ها و قفسه هاي موزه قدم مي زدم 
و به اي��ن فكر مي كردم كه يك ش��هروند چقدر بايد 
از نظر ش��عور مدني و درك وظايف شهروندي رشد 
كرده باشد كه به جاي تملك خصوصي يك شي ء، به 
نمايش گذاش��تن آن در ويترين خانه اش و پز دادن 
به دخترخاله و پسرعمه و دوست و همسايه، ببرد آن 
را به موزه اي خصوصي هديه كند كه هر ش��هروند و 
توريستي بتواند از ديدنش لذت ببرد و تازه اين فقط 

سطح ماجراست. 
چق��در س��طح اعتماد عموم��ي بايد زياد باش��د كه 
»مردم« اين طور از منافع خصوصي به حرمت منافع 
عموم��ي بگذرند، ب��ا نهادها - خصوص��ي و عمومي 
و دولتي- هم��كاري كنند و در واقع ب��اري از دوش 
آنها بردارند. همين اس��ت كه بايد دوباره بروم و موزه 
س��راميك را ببينم، چون از يك جاي��ي به بعد چيز 
زيادي ازآن نفهميدم. مني كه اهل سرزميني هستم 
كه مردمش- از صدر تا ذي��ل- براي هر چيزي صف 
مي كش��ند و )ج��ز در دوره انقالب و جن��گ( منافع 
خصوصي شان هميشه و هميش��ه بر منافع عمومي 
چربيده و حتي بسياري ش��ان متوجه نيس��تند كه 
در بس��ياري از موارد با تامين منافع عمومي، منافع 
خصوصي شان هم تامين خواهد شد، ديدن هر نمادي 
از نظام هاي ش��كل گرفته بر مبناي اعتماد عمومي و 
هر نم��ودي از رفتارهاي ش��هروندي -يا بهتر بگويم 
اداي وظيفه ش��هروندي- ذهنم را مختل مي كند و 
يادآوري كننده هزار مش��كل كوچك و بزرگي است 

كه كشورم را به كام خود كشيده.

موزه اي كه بايد دوباره ديد
متن در حاشيه 

كاوه فوالدي نسب

ارز مسافرتي حذف شد

مهدي استاداحمد


