
    حديث ماهتيسا:
وحدت و دوري از تفرقه، وظيفه اي الهي است 
كه محور و مدار آن، نه رنگ و نژاد، نه طبقه و 
خانواده و نه مال و ثروت كه دين خداوند است 

و كالم حق. هفته وحدت گرامي باد. 
    امير جباري:

پيامبراكرم و اهل بي��ت خود محور وحدت 
بودند. ام��ام صادق)ع( پروراننده ش��يعه و 
س��ني در مكتب خود بودند ، تاريخ گواه بر 
آن است. تأكيدات امام يازدهم در رابطه با 
عزيزان اهل تسنن نشان از عمق اسالم بين 

مذاهب دارد. #هفته_ وحدت
    طه حسن نيا:

مقام معظم رهب��رى: برادران م��ا، بزرگان 
نهضت، بزرگان مبارزه  انقالبي در آن روز - كه 
هنوز خبري از حكومت اسالمي و جمهوري 
اسالمي نبود- در جهت وحدت شيعه و سني 

تالش مي كردند. #هفته_ وحدت
    علي رجبي:

»َواهلل لََقد َدَفْعُت َعْنُه حتى َخشيُت أْن أَُكون 
آثِما« حضرت علي)ع(: به خدا قسم به اندازه اى 
از او ]= عثمان[ دفاع كردم كه ترسيدم آلوده 

به گناه شده باشم... خطبه ۲۴۰ نهج البالغه 
را دقيق بخوانيم و عمل كنيم تا روز قيامت، 
بدهكار كساني كه فكرش را هم نمي كنيم، 

نشويم. #هفته_ وحدت
    مژگان حقمداري:

 اگر وحدت فقط يك شعار موقت باشد، در ظاهر 
همديگر را برادر بخواني��م و در عمق دل با هم 
بيگانه باشيم اين وحدت كارساز نيست. براي 
رس��يدن به وحدت واقعي باي��د در قلب خود 
احساس كنيم هر دو در جذبه ايماني و اتصال 
به خدا غرق شده ايم و »با هم« به سوي سعادت 

ابدي حركت مي كنيم. #هفته_ وحدت
    سعيد باقري:

 حاج قاسم سليماني: »مهم ترين مؤلفه در 
وحدت، وحدت مقابل دش��من است، اگر 
كسي بخواهد دشمن را دوست نما كند اين 

كار خيانت است.« #هفته_ وحدت
    زينب ماسو:

 ش��هداي مدافع حرم اهل س��نت وحدت رو به 
بهترين شكل معنا كردند. كساني كه وقتي حرف 
اسالم و دين به ميدان مياد بدون لحظه اي درنگ 

لبيك به امام جامعه گفتند. #هفته_ وحدت

| 14 ربی��ع االول 1443   | پنج ش��نبه 29 مه��ر 1400  6| روزنامه جوان |  شماره 6329

 وحدت واقعی 
مقابل دشمن واقعی

گراميداشت هفته وحدت از سوي كاربران شبكه هاي اجتماعي

كاربران شبكه هاي اجتماعي طي توئيت هايي هفته وحدت را گرامي داشتند و از لزوم 
وحدت شيعه و سني در برابر دشمنان اسالم نوشتند. هفته وحدت فاصله ميان والدت 
رسول مكرم اس�الم)ص( به روايت اهل تس�نن در تاريخ ۱۲ربيع االول تا ۱۷ربيع االول 
به روايت اهل تشيع اس�ت. اين هفته با تدبير حضرت امام خميني)ره( نامگذاری شده 
است. صفحه توئيتري رهبر انقالب در تشريح نامگذاري اين هفته در جمهوري اسالمي 

ايران توئيت كرده است: »نامگذاري هفته وحدت در جمهوري اسالمي يك نامگذاري 
محض و تاكتيك سياسي نيست، يك اعتقاد و ايمان قلبي است. وحدت مراتبي دارد؛ 
اگر كشورهاي اسالمي حتي پايين ترين مراتب وحدت را كه عدم تعرض اقوام و مذاهب 
نس�بت به يكديگر اس�ت، رعايت مي كردند، اين  همه مصيبت در دنياي اسالم وجود 
نداشت.« در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران در خصوص اين روز را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 خداوند متعال 
بنده توبه كار را دوست دارد

آيت اهلل مجتهدي)ره(:
شما ببينيد وقتي فرزندتان خطايي مي كند، بعد مي گويد: »غلط 
كردم!« چقدر خوشحال مي شويد. او را بغل مي كنيد و مي بوسيد.  
شما كه بنده خدا هستيد اين قدر از پشيماني فرزندتان خوشحال 
مي ش��ويد، آن وقت خدا كه معلوم است چقدر از توبه بندگانش 
خوشحال مي شود.  فقط يك كلمه به خدا بگو: »خدايا غلط كردم 

نفهميدم! عمرم را به بيهودگي و بطالت گذراندم.«
گاه ش��يطان به س��راغ بعضي افراد مي آيد و به آنه��ا مي گويد: 
»بي خودي توبه نكن! تو خيلي بدي كردي و محال است كه خدا 

تو را بيامرزد!« اين سخن، سخن شيطان است. 
منبع: به استناد كتاب »در محضر مجتهدي«، ج۲، ص۲۸

   آیينه نفس

رازهايي از زندگي برنده نوبل اقتصاد 2021

نود اقتصادي در توئيتي نوش��ت: 3/5 ميليون زن ايراني سرپرست خانوار هستند؛ نيمي 
از سرپرستان فقيرترين دهك، زن هستند. به گزارش »نود اقتصادي« براساس آمارهاي 
رسمي، در آخرين آمار اعالمي از ۲5 ميليون و ۶۸5 هزار سرپرست خانوار، حدود 3 ميليون 

و 5۱۷ هزار نفر از آنان معادل ۱۴درصد كل سرپرستان خانوار زنان بوده اند. 

اميرعلي ابوالفتح توئيت كرد: كالين پاول نخستين رئيس سياهپوست ستاد مشترك ارتش 
و نخستين وزير خارجه سياهپوس��ت تاريخ امريكا بود، اما اين شهرت يك جمهوريخواه 
ميانه رو، زير تبعيت از جنگ افروزي جن��اح محافظه كاران نوين حزب جمهوريخواه دفن 

شد. تاريخ، پاول را فقط با »جنگ دروغ« در عراق قضاوت خواهد كرد. 

دكتر محمدرض��ا اخضريان،  اس��تاد علوم 
سياسي دانشگاه تهران، در كانال تلگرامي خود 
با استناد به خبري از »يورونيوز« در خصوص 
برنده جايزه نوبل اقتصاد امسال نوشت: ديويد 
كارد كه نيمي از جاي��زه ۹۶۰ هزار يورويي 
نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۱ را از آن خود كرد، 
متولد ۱۹5۶ در كاناداست و در حال حاضر 
استاد دانشگاه بركلي كاليفرنيا در امريكاست. 
آق��اي كارد به دليل تحقيقات��ش در زمينه 
اقتصاد كار و آثار متقابل متغيرهايي همچون 
حداقل دستمزد، مهاجرت و تحصيالت در 
بازار كار، در فهرست سه نفره برندگان نوبل 

۲۰۲۱ شناخته شده است. 
او در گفت وگويش در سال ۲۰۱۰ با سيمون 
بوِميكر، در پاس��خ به اين س��ؤال كه چگونه 
جذب رشته اقتصاد شده، توضيح داده كه در 
زماني كه دانشجوي دوره كارشناسي فيزيك 
بوده، دوستي داشته كه درك مفهوم »كشش 
تقاضا« در درس اقتصاد براي او بسيار دشوار 
بوده و او با هدف كمك به دوستش شروع به 
خواندن كتاب درسي اقتصاد كرده كه از قضا 

برايش بسيار جذاب بوده است. 
استاد دانشگاه بركلي يادآور شده است به دليل 
اينكه در خانواده اي كشاورز بزرگ شده بوده، 
مطالعه پاسخ به اين معما كه چرا كشاورزان 
مدام با تكرار چرخه س��ال خوب و بد فروش 
محصول مواجه اند، بسيار برايش مفيد بود. 
او پاسخ معما را در كمتر از يك بودن كشش 

تقاضاي محصول مي داند. 
وي گفته كه آن كتاب چنان به نظرم مفيد آمد 
كه طي چند روز نيمي از آن را مطالعه كردم 
و بعد هم پيش خودم گفتم من كه احتماالً 
بزرگ ترين فيزيكدان تاريخ بش��ر نمي شوم 

پس بهتر است بروم سراغ رشته اقتصاد. 
او به اين س��ؤال كه چرا حرفه دانشگاهي در 
پيش گرفته است و استاد و پژوهشگر اقتصاد 
شده، اينگونه پاسخ داده است: »چون دوست 

دارم صبح ها دير از خواب بيدار شوم.«
آقاي كارد همچنين گفته اس��ت ايده هاي 
تحقيقاتي خود را بر مبناي سؤاالتي كه طي 
س��ال هاي طوالني در جهان وجود داشته و 
دارد، پ��رورش مي دهد و همواره فهرس��تي 

شخصي از اين سؤال ها دارد. 
برنده جايزه نوبل اقتصاد امسال، در جواب اين 
پرسش كه جاه طلبي حرفه اي شما چيست؟ 
گفته بود: »اين كه در اسرع وقت بازنشسته 
شوم. چون من دوس��ت ندارم به سرنوشت 
افرادي دچار ش��وم كه تالش مي كنند براي 
هميشه آويزان كار باش��ند و همه هم آنها را 
مس��خره مي كنند.« او تأكيد مي كند: »هر 
كسي بايد مأموريت اصلي خود را انجام دهد و 

سپس از صحنه بيرون برود.«
آقاي كارد همچنين در مصاحب��ه اي كه با 
پايگاه اينترنتي ش��عبه فدرال بانك مركزي 
امريكا انجام داده، در مورد انگيزه خود براي 
انتخاب گرايش اقتصاد كار به جاي بازارهاي 

مالي گفته است: »من هميشه به رفتارهاي 
انس��اني بيش از رفتار دارايي هاي مشتقه و 

اوراق بازار آتي عالقه مند بوده ام.«
او در اين گفت وگو كه در سال ۲۰۰۶ انجام 
داده، توضيح داده است: »بيشتر تحقيقات 
من بر نحوه كاركرد ب��ازار كار در مورد افراد 
كم مهارت يا كم توان متمركز شده چون من 
فكر مي كنم باالخره يك نفر بايد به آنها توجه 
كند. به نظر من بسيار مهم است كه بدانيم 
چرا برخي  افراد موفق مي شوند و برخي ديگر 
شكست مي خورند و اينكه موفقيت يا شكست 
آنها تا چه حدي به محيط زندگي، شركت ها و 

خود افراد مربوط مي شود.«
البته اين اقتصاددان امريكايي كانادايي تبار 
توضيح ساده تري نيز در مورد چرايي انتخاب 
گرايش اقتصاد كار داده است: »من در واقع 
دانشجوي رشته فيزيك بودم و پس از انجام 
امور مربوط به تغيير رشته كمي ديرتر از بقيه 
همكالس��ي هايم وارد رش��ته اقتصاد شدم، 
ناچار به شركت در كالس هايي بودم كه جاي 
خالي داشتند و يكي از معدود كالس هايي كه 
در آن شرايط پيدا كردم، اقتصاد كار بود كه 
مدرس بسيار خوبي به نام مايكل اَبوت داشت 
كه شاگرد استاد اورلي اشنفلتر بود. اورلي هم 
بعدها من را به عنوان دانشجوي دكتراي خود 

در دانشگاه پرينستون پذيرفت.«
آقاي كارد با ارائه نتاي��ج دو تحقيق تجربي 
خود كه بر خالف جريان مسلط بود، از دهه 

۱۹۹۰ تا كنون از اساتيد مطرح اقتصاد كار 
بوده است؛ نخس��ت اينكه دريافت برخالف 
مدل هاي كالسيك، افزايش حداقل دستمزد 
لزوماً بي��كاري را افزاي��ش نمي دهد و حتي 
پتانس��يل كاهش آن را نيز دارد و دوم اينكه 
نشان داد كه پذيرش مهاجران خارجي بيشتر 
لزوماً موجب كاهش اشتغال كارگران بومي يا 

دستمزد آنها نمي شود. 
او با هدف توضي��ح دليل انج��ام تحقيقات 
گسترده خود با استفاده از آزمايش هاي تجربي 
اظهار داشته است: »اقتصاد رفتاري با آنچه كه 
فكر مي كنم برخي اقتصاد نهادگرا ناميده اند، 
قرابت بيشتري دارد و اين ايده كه مجموعه 
كارهايي كه مردم انجام مي دهند، شايد تحت 
تأثير قوانين و غيره بوده به درك ما از خيلي 

چيز ها و روابط ديگر كمك كند.«
برنده جاي��زه نوبل اقتصاد س��ال ۲۰۲۱ در 
بخش ديگري از اين مصاحبه عنوان كرده كه 
هدفش از انتخاب رويكرد رفتاري و تجربي در 
مطالعه پديده هاي اقتصادي اين است كه به او 
اين امكان را مي دهد كه مسائل بسيار پيچيده 

را ساده كند. 
آقاي كارد ششمين اقتصاددان دانشگاه بركلي 
اس��ت كه پس از اليور ويليامسون)۲۰۰۹(، 
ج��ورج آكرل��وف)۲۰۰۱(، داني��ل م��ك 
فادن)۲۰۰۰(، ج��ان هرس��اني)۱۹۹۴( و 
جرارد دب��رو)۱۹۸3( برنده جاي��زه نوبل در 

رشته اقتصاد شده است. 

3/5 ميليون زن ايراني سرپرست خانوار هستند تاريخ، پاول را فقط با »جنگ دروغ« قضاوت خواهد كرد

جهنم براي عالمه حسن زاده چه شكلي بود؟!
خبرگزاري حوزه ط��ي مصاحبه اي از 
آيت اهلل احمد عابدي، اس��تاد برجسته 
حوزه علميه در خصوص برجسته ترين 
جنبه ش��خصيتي عالمه حس��ن زاده 
پرسيده و س��ؤال كرده است »اگر شما 
بخواهيد عالمه حس��ن زاده را معرفي 
كنيد، با اين جنبه از شخصيت معرفي 
مي كنيد؟« آيت اهلل عابدي فرموده اند: با 
دو جنبه؛ يكي اينكه عالمه حسن زاده واقعاً عالم بود. به اين معنا كه دوست داشت تمام وقت 
خودش را براي مطالعه بگذارد. خودش مي فرمود كه اگر خداي متعال بخواهد من را به جهنم 
ببرد، مرا به يك كتابخانه مي برد و مي گويد به اين كتاب ها دست نزن. پشت جلد را نگاه كن 
ولي آن را نخوان. ايشان واقعاً عاشق كتاب و مطالعه بود. جنبه ديگر آيت اهلل حسن زاده بحث 
سير و سلوك و معنويت ايشان بود. كتاب هاي دعا، اخالقي و عرفان را واقعاً خوانده و بدان عمل 
كرده بود. چله نشيني ها، اذكار و نكاتي را كه در روايات آمده عمل مي كرد. براي مثال فرض 
كنيد در روايتي آمده كه اول ماه مبارك رمضان تا شب بيست وسوم، هر شب ۱۰۰ مرتبه سوره 
دخان را بخوانيد. س��وره دخان حدود 3 صفحه قرآن اس��ت. ۱۰۰ بار بخوانيد مي شود 3۰۰ 
صفحه قرآن كه تقريباً نصف قرآن است. اقاًل هفت ساعت وقت نيازدارد تا شما ۱۰۰ مرتبه سوره 
دخان را بخوانيد. اين بزرگوار از ابتداي ماه مبارك رمضان اين كار را مي كرد.  آيت اهلل حسن زاده 
كل قرآن را در نمازهاي مستحبي يا نافله مي خواند. ايشان به شدت انسان متعبد اهل نافله، 

تهجد، ذكر، چله نشيني و سير و سلوك بود. ايشان در هر دو جنبه علم و عمل سرآمد بود. 

 ضرورت تقويت زيرساخت هاي ديپلماتيك 
در آذربايجان

حميد خوش آيند در كانال تلگرامي خود 
نوشت: سياس��ت خارجي ما در حوزه 
قفقاز جنوبي به طور مشخص از دولت 
دوم احمدي نژاد به اين س��و به ويژه در 
دوره هش��ت س��اله قبلي دچار نوعي 
پراكندگي همراه با بي اعتنايي ش��ده 
اس��ت.  به عنوان مثال زيرساخت هاي 
ديپلماتيك )سفارتخانه و سفير( ما در 
آذربايجان به عنوان كشوري كه ۷۰۰ كيلومتر با آن مرز مشترك داريم و تنها مرز شيعي ماست 
و داراي بيشترين اشتراكات تاريخي، فرهنگي و زباني هستيم، در مقايسه با ارمنستان كه تنها 
۴۴ كيلومتر مرز مشترك با آن داريم، از ضعف و سطح پايين برخوردار است. آذربايجان يك 
كشور همس��ايه و همزبان و به ويژه در شرايط و در س��ال هاي آتي حائز اهميت در سياست 
خارجي و دكترين هاي امنيت ملي ماست لذا زيرس��اخت هاي ديپلماتيك و سفير و رايزنان 
فرهنگي و غيره كه در اين كش��ور حضور دارند بايد مجرب، كاركش��ته و در س��طح سفراي 
كشورهاي مهم باش��د و زبان، فرهنگ، سياس��ت و مختصات ژئوپلتيكي و ژئواكونوميكي و 
ژئواستراتژيكي در اين كشور و محيط پيرامون را بشناسد.  موضوع بسيار ساده است؛ سطح 
سفرا بايد متناس��ب با جايگاه و وزن سياس��ي، اقتصادي و ميداني كشور مقصد در سياست 
خارجي و دكترين هاي امنيت ملي كشورمان باشد تا ضمن مديريت مطلوب و بهينه مناسبات 

دوجانبه باعث ارتقاى موقعيت اقتصادي، سياسي و ميداني ايران در كشور مقصد باشد.

سوخو 30 در راه ايران
رضا سراج در كانال تلگرامي خود نوشت: 
هواپيماي س��وخو SM 30 جنگنده اي 
چندمنظوره است كه براي عمليات در 
تمام شرايط آب و هوايي طراحي شده و 
براي مأموريت هاي ه��وا به هوا و هوا به 
سطح بسيار مناسب است. اين هواپيما از 
ويژگي و توانايي خلب��ان اتوماتيك در 
تمام مراحل پ��رواز ازجمله پ��رواز كم 
ارتفاع يا كروز برخوردار است.  برد عملياتي اين جنگنده ۱5۰۰ كيلومتر است و با مخزن اضافي 
سوخت برد عملياتي آن 3۰۰۰ كيلومتر مي گردد. همچنين با استفاده از سيستم سوخت گيري 
هوايي، مي توان آن را تا 5۲۰۰ كيلومتر )3۲۰۰ مايل( افزايش داد. اين هواپيما با ذخيره سوخت 
مي تواند نزديك به ۴/5 ساعت پرواز كند و در حالت پرواز كروز برد، مداومت پروازي اين جنگنده 
به حدود ۱۰ س��اعت افزاي��ش پيدا مي كن��د.  اين جنگن��ده  همچنين مي توان��د نبردهاي 
ضدالكترونيكي را نيز انجام دهد. جنگنده سوخو SM 30  قادر به حمل تسليحات پيشرفته تا 
حداكثر وزن ۸ تن است. تسليحات اين جنگنده شامل تيربار،  انواع بمب، موشك هاي هوا به هوا 
و نيز موشك هاي فراصوتي ضد ناو است. موشك هاي فراصوتي كه مي توان روي اين جنگنده 
نصب كرد، اونيكس نام دارد كه داراي برد ۱۲۰ تا 3۰۰ كيلومتر اس��ت.  نخستين نمونه هاي 
ساخته شده از جنگنده هاي سوخو SM 30  در سال ۲۰۱۲ در اختيار وزارت دفاع روسيه قرار 
گرفت. اين جنگنده با جنگنده هاي F15 و F16 و F18 امريكاي��ي برابري مي كند و تمامي 
نيازهاي عملياتي كشور پهناور ايران را تأمين مي نمايد. با در اختيار گرفتن اين جنگنده، ايران 

از برتري بسيار محسوسي در نبرد هوايي برخوردار مي گردد.

سنگ نگاره اي با ۱0هزار سال قدمت
عرفان خس��روي ب��ا انتش��ار تصوير ف��وق نوش��ت: دو ت��ا از بزرگ ترين 
سنگ نگاره هاي باستاني جهان نقش اين دو زرافه مشهور به »زرافات دبوس« 
در جبال آير نيجر است كه ۱۰ هزار سال قدمت دارند. ۹۰۰ سنگ نگاره شبيه 
اينها با قدمتي كه به ۱۲هزار سال پيش مي رسد، در اين ناحيه پيدا مي شود؛ 

يادگار وقتي كه صحراي آفريقا مرطوب و سبز بوده است.

ُبعد مهم دوستي را از بين نبريم
پرستو اميري در كانال تلگرامي خود نوشت: دوستي، فقط خوش گذروندن 
با هم، خنديدن و تفريح كردن نيست؛ آدم ها در سختي ها به دوست هاشون 
پناه ميبرند. اين موج مثبت بودن كه تازگي ها مد شده، داره به اين بُعد از 
دوستي ها آسيب ميزنه. با اين حرف ها كه: اگه كسي با من درددل كنه موج 
منفي ميگيرم، آدمي كه درد دل ميكنه َسميه، آدم بايد هميشه مثبت و 
سرزنده باشه، يا نبايد با كسي درد دل كنم، نبايد هيچ وقت منفي باشم و 
غيره، داريد وجه مهمي از دوستي ها رو از بين ميَبريد و دوستي هاي عميق 
و جدي رو به روابط سطحي و صرفاً براي خوش گذروني تبديل ميكنيد. اين 
مطلب رو براي دوستاني كه حتي وقت هايي كه ابري و بي حوصله هستيد 

هم در كنارتون هستند ارسال كنيد. 

كار فرهنگي هميشه هم اعالمي نيست
سيدهاني هاشمي توئيت كرد:  اوايل كه تفكيك زباله رو شروع كردم تقريباً 
بيش از يك ماه پيش بود، زباله هاي خشك رو بيرون سطل گذاشتم. االن 
بعد همين مدت كوتاه بدون هيچ تبليغ و اعالمي دارم ميبينم كه چند 
تا آدم ديگه هم پيام فرهنگي رو گرفتن و دارن زباله هاشون رو تفكيك 

ميكنن. كار فرهنگي هميشه هم اعالمي نيست.

    تصویر منتخب

فاطمه مديحي  بيدگلي، مترجم و ويراستار، در 
كانال تلگرامي »ترجمانك« سيري مطالعاتي 
براي ويرايش و درست نويسي پيشنهاد داد؛ او 
كتاب ها را با دو نشانه »*« و »#« معرفي كرده 
كه نش��انه »*« يعني جزء ابزار كار ويراستار 
است و نشانه »#« يعني براي نويسنده  شدن 
ضروري اس��ت. كتاب هايي كه معرفي كرده 

است عبارتند از:
#* ابوالحسن نجفي، غلط ننويسيم، تهران: نشر 
دانشگاهي : »پيشگفتار بصيرت زا + سرواژه هاي 
مه��م: توس��ط، داش��تن، قاب��ل، قابل توجه، 
درازنويسي، را، ش��رايط، تتابع افعال، اگرچه... 
ولي، يك، ح��ذف فعل، صفت مؤن��ث، عبارت 
وصفي، سؤال پرسيدن، بشريت، واو، آنچه كه، 

موافقت، نوين، تنها، نرخ و... .«
#* حس��ن ذوالفقاري، راهنماي ويراستاري و 
درست نويسي، تهران: علم: »تمام كتاب مفيد 
است و مثال هاي فراوان و جدول هاي مفصلي 
دارد. براي ويرايش نامه هاي اداري نيز مي توان 

از مثال هاي آن بهره برد.«
#* رضا بابايي، بهتر بنويس��يم، ق��م: اديان: 
»يادگي��ري روان و ج��ذاب ساده نويس��ي، 
درست نويسي و زيبانويسي، با نثري دالويز و 

درخور سرمشق گيري.«
* فرهنگستان زبان و ادب فارسي، دستور خط 
فارسي، تهران: فرهنگستان: »مطالعه ص۲۱ 
تا ۴3 + دقت فراوان در جدول هاي ص۲5 تا 

۲۷ و 3۲.«
* علي اش��رف صادقي، فرهنگ اماليي خط 
فارسي، تهران: فرهنگستان: »امالي واژه هاي 
فارس��ي. البته مع��دودي واژه ها را ن��دارد و 

مقدمه اش پُرعيب است.«
*نصراهلل پورج��وادي، درب��اره ويرايش، چ۲ 
به بعد، تهران: نشر دانش��گاهي: »مقاله هاي 
۱ )مايرز(، 3 )س��ميعي(، ۴ )باس��تي ين(، ۷ 

)معصومي(، ۱۲ )امامي(«
*نصراهلل پورجوادي، درباره زبان فارسي، تهران: 
نشر دانش��گاهي: »پيش��گفتار + مقاله هاي ۱ 

)نجفي(، ۱3 )ايراني(، ۲ )صادقي(، ۱5 )يوسفي(، 
۲۰  )سميعي(، ۲۱ )ايراني(، ۱۷ )معصومي(، ۲۴ 

)منصوري(، ۹ )آشوري(، ۲۸ )كافي(«
* يوس��ف عال��ي عباس آب��اد، فرهن��گ 
درست نويسي سخن، تهران: سخن: »مقدمه 
ناب + پانزده متن فارسي معيار + سرواژه هاي 

مهم مثل گرته برداري.«
* ناصر نيكوبخت، مباني درست نويسي زبان فارسي 
معيار، تهران: چشمه: »تنها نيمه اول كتاب با نظمي 

مناسب، ويرايش زباني را خالصه كرده است.«
* احمد س��ميعي، نگارش و ويرايش، تهران: 
سمت: »فقط بخش ويرايش زباني؛ زيرا شيوه 
ويرايش صوري ايشان، با وجود اجر پُراَرجي كه 

دارند، مقبول نيفتاد.«
*محمد اسفندياري، كتاب پژوهي، قم: صحيفه 
خرد: »)حشو قبيح( در هشتاد صفحه + مقاله 
)از ويراستاري تا ويرگوالستاري( + چهار مقاله 

با موضوِع ننوشتن.«
*بهاءالدي��ن خّرمش��اهي، كژتابي هاي ذهن 
و زبان، تهران: ناهيد: »كتاب��ي مفرح، حاوي 
نكته هاي كاربردي زباني و حاصل بيست سال 

يادداشت برداري.«
*عبدالحسين آذرنگ، بازانديشي در مباحثي 
از نشر و ويرايش، تهران: ققنوس: »بخش دوم، 

به ويژه مقاله هاي 5 و ۶ و ۱.«
*علي صلح جو، نكته هاي ويرايش، تهران: مركز: 
»يادداشت هايي برخاس��ته از سال ها تجربه 
جدي در ويرايش، مفيد ب��راي حرفه اي ترها، 

نه تازه واردها.«
*محسن باغبان، مصائب آقاي ويراستار، تهران: 
قطره: »تجربه هايي رنگارنگ و آموزه هايي جديد 
از سال ها ويراستاري، مفيد براي حرفه اي ترها.«

* غالمرضا ارژن��گ، ويرايش زبان��ي، براي زبان 
نوشتاري فارسي امروز، تهران: قطره: »بسيار ساده 

و پُرمثال ويرايش زباني را توضيح داده است.«
* بهروز صفرزاده، دس��ت نامه ويرايش، تهران: 
سده: »بسيار موجز و به ترتيب الفبا، تمام نكات 
مربوط به درست و غلط را فهرست كرده است.«

سيري مطالعاتي براي ويرايش و درست نويسي


