
    هادي محمدي:
1- مذاكرات تا آخر اين هفته و احتماالً در قطر 
خواهد بود؛ 2- نمايندگان4+1 حضور ندارند 
و گفت وگوها به صورت غيرمستقيم با حضور 
باقري از ايران، مورا از اروپا و مالي از امريكا انجام 
مي شود؛ 3- پيام ها به صورت مكتوب توسط 
مورا منتقل مي شوند؛ 4- مذاكره محدود به 

چند موضوع اختالفي ميان ما و امريكاست. 
    احسان تقدسي:

مذاكرات قطر مثل مذاك��رات وين خواهد 
بود. س��طح مذاكره باالتر از آن اس��ت كه 
محل مذاكرات نقشي در تعيين سرنوشت 
آن داشته باشد. سطح خواسته هاي طرفين 
هم مشخص اس��ت. االن بايد معلوم شود 
كدام طرف از خواس��ته خ��ود كوتاه آمده 

است. #مذاكرات_هسته اي
    مهدي محمدي:

هر نوع مذاكره در اين روزه��ا بايد اين نكته 
را عميقاً در نظر داش��ته باشد كه بايدن يك 
نسخه جديد از سياست فشار حداكثري عليه 
ايران را نهايي كرده و در اجراي آن - با يا بدون 
توافق-  ترديد نخواهد كرد، در حالي كه امريكا 
به تشديد فشار مي انديشد در تشخيص كار 

درست، بايد بسيار سختگير بود. 
    مجيد شاكري:

امي��دوارم قب��ل از مذاك��رات عم��ان تيم 
مذاكره كنن��ده اي��ران تقويت ش��ود و وزن 
اقتصادي آن باالت��ر رود. امي��دوارم مانع از 
ارتباط پرونده برجام و منطقه شويم دست كم 
به لحاظ مدل تسويه. اميدوارم درك كنيم هر 
چه پيش روى ماست يك مرحله است نه يك 

دستاورد و بايد براي فردايش آماده باشيم. 
    احمد روستايي:

در دول��ت يازدهم همه تمركز روي بس��ته 

شدن توافق بود و تقريباً بعد از توافق خبري 
از برنامه ها ي بهره برداري فوري و صيانت از 
توافق نبود. در نتيجه 1۰۰درصد ظرفيت هاي 
برجام استفاده نشد. حاال هم دولت بايد به فكر 
فرداي برجام باشد وگرنه صرف احياي برجام 

مشكل گشا  نيست. 
    اميرحسين ثابتي:

تا امروز غربي ها چندبار ب��راي احياي برجام 
و بازگش��ت ايران ب��ه اين توافق اس��تعماري 
ضرب االجل مش��خص كرده بودند، اما وقتي 
ديدند نتيجه نگرفتند مجب��ور به همراهي با 
تهران شدند. امروز هم بورل گفته براي شتاب 
دادن به مذاكرات به تهران آمدم! قطعاً عجله 

براي توافق، خواست غرب و به ضرر ايران است. 
    رحمان قهرمان پور:

سفر بورل به تهران و ادامه مذاكرات در عمان، 
يعني مذاكره دو جانبه تهران و واش��نگتن 
براي رفع اختالفات دو طرف. چيزي شبيه 
مذاكرات دو طرف در مس��قط در س��ال 9۰ 
اما با شكل و شمايلي متفاوت. آيا مذاكرات 
دو جانبه مقدمه توافق نهايي است يا مقدمه 

بازگشت به مذاكرات چند جانبه در وين؟
    دياكو حسيني:

انتخاب يك كشور خليج فارس براي ميزباني 
آخرين دور مذاكرات و تأكيد بورل به اينكه 
»گفت وگوي بعدي خارج از فرمت 1+۵ انجام 

مي گيرد«، جنبه اي نمادين به احياي برجام 
در ارتباط با تنش هاي منطقه اي مي بخشد و 
شايد مقدمه اي باشد براي ادامه گفت وگوها با 

تمركز بر اين اختالفات. 
    عبداهلل گنجي در پاسخ به دياكو حسيني:

اگر »مذاكره در منطقه« به معناي »مذاكرات 
منطقه اي« اس��ت بايد براي قرينه آن هم 
چنين مزيت نسبي يا حاشيه اي را يافت. چرا 
مذاكره در وين؟ حتماً بايد علت حاشيه اي 
برايش يافت؟ جنابعالي كه از پيش دستي در 
آتش داشتيد بايد بفرماييد مزيتي كه وين 
انتخاب شده بود مثالً مذاكرات حقوق بشري 

و موشكي بود؟

سیاستامریکابعدازاحیايبرجامهمتغییرنمیکند
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به خبر از سرگيري مذاكرات احياي برجام

س�خنگوي وزارت امور خارجه در نشست مطبوعاتي با اشاره به س�فر جوزپ بورل، مسئول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا، از آغاز مذاكرات احياي برجام اشاره كرد و گفت: »هم زمان و هم 
مكان تقريباً مشخص است. يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس ميزبان خواهد بود و طي روزهاي 

آتي و در همين هفته اين مالقات انجام خواهد شد.« اين خبر با واكنش هاي بسياري در شبكه هاي 
اجتماعي همراه بود و كارشناسان مختلف از نظراتش�ان در باب احيای مذاكرات و نكاتي كه 
بايستي مدنظر قرار داد، گفتند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

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.

نوشداروي نفس
عالمه سيدمحمد حسين طباطبايي)ره(:

ِ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب« تنبيهى است براى  در اينكه فرمود: »أاَل بِِذْكِر اللهَّ
مردم به اينكه متوجه پروردگار خود بشوند و با ياد او دل هاى خود 
را راحت سازند، چون آدمى در زندگى خود هدفى جز رستگارى به 
سعادت و نعمت نداشته و بيمى جز از برخورد ناگهانى شقاوت و نعمت 
ندارد و تنها سببى كه سعادت و شقاوت و نعمت و نقمت به دست 
اوست، همان خداى سبحان است. چون بازگشت همه امور به اوست 
و اوست كه فوق بندگان و قاهر بر آنان و فعال ما يشاء و ولى مؤمنين 
و پناهندگان به اوست. پس ياد او براى نفسى كه اسير حوادث است 
و همواره در جست وجوى ركن وثيقى است كه سعادت او را ضمانت 
كند و نفسى كه در امر خود متحير است و نمى داند به كجا مى رود و به 
كجايش مى برند و براى چه آمده، مايه انبساط و آرامش است. آنگونه 
كه نوش  دارو مايه راحتى و آرامش مارگزيده اس��ت. همانطور كه 
مارگزيده به نوش دارو ركون و اعتماد نموده، خود را به آن مى رساند 
و پس از به كار بردن آنا فانا احساس نشاط سالمتى و عافيت مى كند، 

نفس نيز از ياد خدا اين احساس را مى نمايد. 
منب�ع: كانال تلگرامي »رس��انه المي��زان« به اس��تناد ترجمه 

تفسيرالميزان، جلد11، ص4۸۷

   آیينه نفس

رواج اسم هايي كه تا حاال به گوش كسي نخورده!

مصطفي زالي در توئيتي نوشت: صدا و سيما همچون گذشته مي كوشد با تحريك احساسات 
موجران و دعوت به همدلي با مستأجران، معضل اجاره بهاي مسكن را به امري اخالقي فروكاسته 
با ارجاع مسئله اي از حكمراني به وجدان اخالقي فردي، نقص عملكرد دولت را جبران نمايد؛ 

ارجاعي كه خود مصداقي از دركي نادرست و معوج از مسائل حكمراني است. 

حسين نصيري در توئيتي نوشت: در حالي ميانگين عمر مديريت دانشگاه ها در ايران حدود 
سه سال است كه اين عدد در دانشگاه هاي بزرگ دنيا بيش از 1۰ سال مي باشد. بماند كه 
دانشگاه هاروارد در تاريخ 3۸۶ س��اله  خود، فقط 29 رئيس داشته، تازه اين را هم در نظر 

بگيريد كه تغيير برخي از روئسا به دليل مرگ طبيعي بوده است!

كانال تلگرامي »ترجمان« يادداشتي را از جو 
پينس��كر كه در Atlantic به چاپ رسيده 
با ترجمه زهرا عاملي منتش��ر كرد. در ادامه 
خالص��ه اي از اين يادداش��ت را مي خوانيم: 
از حدود ۶۰ س��ال گذش��ته، نگرش والدين 
امريكايي به نامگذاري فرزندانش��ان عميقاً 
تغيير كرده است. امروزه بسياري از والدين 
به دنبال اسم هايي هستند كه رواج كمتري 
داشته باش��د تا به فرزندانشان كمك كنند 
بيشتر مورد توجه باش��ند، ولي در گذشته 
والدين معموالً، آگاهانه يا ناآگاهانه، اسم هايي 
رايج انتخاب مي كردند تا فرزندانشان هم نوايي 

بيشتري با بقيه داشته باشند. 
در سال 1۸۸۰، بر اساس تخمين واتنبرگ، 
حدود 32درصد از اس��م هاي ن��وزادان جزو 
1۰ اس��م رايج ب��ود؛ در 19۵۰ اي��ن رقم به 
2۸درصد رسيد و در سال 2۰2۰ از هميشه 
كمتر ش��د و ب��ه ۷درصد ن��زول ك��رد. لورا 
واتنبرگ كه مؤسس سايت مدهاي نامگذاري 
نيمرولوژي است، مي گويد: »ما كامالً در عصر 
نامگذاري منحصربه فرد قرار گرفته ايم و حاال 
والدين گمان مي كنند گذاشتن اسمي كه بارز 

و شاخص به نظر برسد فضيلت است.«
در بخش اعظمي از تاريخ امريكا، افراد زيادي 
اسم فرزندانش��ان را از روي اس��م فردي از 
شجره نامه شان و به نشانه احترام به او انتخاب 
مي كردند و اين كار سبب مي شد براي مدتي 
طوالني همان اسم ها در چرخش باشند. اين 
موضوع درباره پسربچه ها بيشتر صادق بود 
و در طول تاريخ، تنوع اس��مي آنها از دختر 
بچه ها كمتر بود، چون آنها با احتمال بيشتري 

نام خانوادگي شان را به ارث مي بردند. 
قطعاً پيشترها هم اسم هاي متفاوت  وجود 
داشتند. آخرين دهه هايي كه اسامي نسبتاً 
مشابه براي بچه ها انتخاب مي شد به دهه هاي 
194۰ و 19۵۰ برمي گ��ردد. همان طور كه 
واتنبرگ گفت، مثاًل در س��ال 19۵۵ نصف 

بچه هايي كه به دنيا آمدند با يكي از ۷۸ نام 
رايج آن سال نامگذاري شدند. در سال 2۰19 
اين رقم به ۵2۰نام رايج رسيد. تمايل والدين 
به نامگذاري هاي مش��ابه در دهه هاي 4۰ و 
۵۰ ش��ايد به خاطر اثر يكپارچه س��ازي اي 
بود كه ركود بزرگ و جن��گ جهاني دوم به 
همراه داشت. كليولند ايوانس، استاد ممتاز 
روان شناس��ي در دانشگاه بلويو و متخصص 
نام ها، به من گفت كه اي��ن اتفاقات »باعث 
شده بود كه افراد حس همبستگي با فرهنگ 
عمومي و كل كش��ور داش��ته باش��ند.« در 
دوره اي كه ظاهراً مسير رسيدن به موفقيت 
مسيري همگاني بود شبيه ديگران بودن چيز 

بدي به نظر نمي رسيد. 
با اين  حال نش��انه هايي هم بود كه نش��ان 
مي داد مردم خس��ته ش��ده اند از اسم هايي 
كه اينقدر رايجن��د. ايوانس به آهنگي به نام 
»جان، جان، جان )به هر تام، ديك و هري اي 
مي گويند جان(« اشاره كرد كه در آن بيتي با 
اين مضمون وجود داشت: »نمي توانيم بس 
كنيم و براي اين پسربچه اسم جديدي انتخاب 
كنيم؟.« اين آهنگ خودش پيامي بود كه از 
تغييراتي به  س��مت جديد و شاخص بودن 
اسم ها )كه در دهه 19۶۰ اتفاق افتاد( خبر 

مي داد. اين امر خ��ودش برآمده از تغييرات 
بزرگ تري در زندگ��ي روزمره بود. همانطور 
ك��ه فيليپ كوهن جامعه ش��ناس نوش��ته 
اس��ت، وقتي خانواده ها كوچك تر شدند و 
كودكان ديگ��ر كار نكردن��د، »امريكايي ها 
كم كم ب��ه منحصربه فردبودن افراد چش��م 
دوختند و فرديت به مثابه پروژه ايجاد هويت 
ظاهر شد )و شروع آن هم همين نامگذاري 
بود.( « در همي��ن زمان، جامعه به س��مت 
خودماني ترشدن پيش مي رفت و مردم كمتر 
همديگر را با اسم هاي فاميلي صدا مي كردند. 
همانطور كه ايوانس هم اشاره كرد اين مسئله 
باعث ش��د متمايزبودن اس��م هاي خاص از 

همديگر اهميت بيشتري پيدا كند. 
بر اساس گفته ايوانس يكي ديگر از مهم ترين 
تغيي��رات در دهه 19۶۰ اين ب��ود كه مردم 
كم كم به اطالعاتي در مورد مدهاي نامگذاري 
بچه ها دسترس��ي پيدا كردن��د. كتاب ها به 
والدين اط��الع مي دادند كه كدام اس��م ها 
رواج بيشتري دارند )يا به عبارتي ديگر، چه 
اسم هايي سر زبان ها افتاده است كه والدين 
بايد از آنها حذر كنند.( ايوانس معتقد است هر 
چه كه اين اطالعات بيشتر در دسترس عموم 
قرار گرفت والدين فشار اجتماعي بيشتري 

احساس كردند تا اسم هايي را كه بقيه روي 
فرزندانشان مي گذارند انتخاب نكنند، مبادا 
بعداً اين طور به نظر بيايد كه از مدهاي زمان 

خودشان غافل بوده اند. 
اين الگو در دهه 199۰ وقتي ش��دت گرفت 
كه اداره تأمين اجتماعي رايج ترين اس��امي 
كودكان را در وب س��ايتش منتشر كرد. )اين 
كار با اقدامات مأموري دولت��ي به نام مايكل 
شكلفورد شروع شد. او كمي دلخور بود از اينكه 
با چنين اسم رايجي بزرگ شده بود، ازاين رو 
براي اولين بار داده هايي گردآوري كرد تا بتواند 
اسم فرزندانش را هوشمندانه تر انتخاب كند. 
بعدها اين فكر به ذهنش خطور كرد كه شايد 

اين داده ها براي ديگران هم مفيد باشند.(
اكن��ون فرآين��د نامگ��ذاري در امري��كا در 
مرحله اي اس��ت كه متمايزب��ودن فضيلت 
به حس��اب مي آيد كه انحرافي است از مدل 
موفقيت در اواسط قرن گذشته: امروزه شما 
نه با يكنواختي بيشتر، بلكه با تمايِز بيشتر به 
برتري مي رسيد. واتنبرگ در اين رابطه به من 
گفت: »والدين درباره نامگذاري فرزندانشان 
همانطور فكر مي كنند كه شركت ها درباره 
نامگذاري محصوالتشان، اين فرآيند مانند 
نوعي رقابت بازاري اس��ت ك��ه در آن افراد 
بايد بتوانند توجه ديگ��ران را جلب كنند تا 
موفق باش��ند.« اكنون فرق��ي نمي كند كه 
والدين اسم فرزندانشان را بر مبناي قابليت 
جست وجوشدن در گوگل انتخاب كنند يا نه، 
درهرحال، موتور هاي جست وجو و رسانه هاي 
اجتماعي توانسته اند طرز تفكر آنها را راجع به 
مزايا )يا مضراِت( داش��تن اسمي متفاوت با 

ديگر كاربران اينترنت تغيير دهند. 
همه اينها م��ا را به عصر اس��امي فوق العاده 
متنوع كشانده اس��ت. خوِد همين موضوع 
به نوعي نشانگر هم نوايي ديگري است: تالش 
براي اينكه مثل بقيه نباشيد باعث مي شود 

عين بقيه باشيد.

معضل اجاره بها با موعظه حل نمی شود عمر مديريت دانشگاه در ايران و جهان!

زندگي پاك با 5 حصر
صفح���ه اينس��تاگرامي 
»مش��ق هاي معن��وي« 
از  كوت��اه  يادداش��تي 
مصطفي ملكيان را كه در 
تاري��خ ۸2/۷/۷ نوش��ته 
شده، به اشتراك گذاشته 
اس��ت. ملكيان نوشته: به 
گمانم، براي داشتن يك 
زندگي پاك به پنج چيز حصر توجه بايد كرد: الف( حصر توجه به فهم و تشخيص خود، به جاي 
فهم و تشخيص ديگران؛ ب( حصر توجه به داوري هايي كه خودمان در باب خود داريم، به جاي 
داوري هايي كه ديگران بر باب ما دارند؛ ج( حصر توجه به عيوب خود، به جاي عيوب ديگران؛ 
د( حصر توجه به اكنون، به جاي گذش��ته يا آينده؛ ه( حصر توجه به مسابقه با خود، به جاي 
مسابقه با ديگران؛ اميد مي برم كه در زندگي بتوانم به اين پنج چيز حصر توجه يابم. مصلحت 

ديد من آن است كه ياران همه كار بگذارند و خم طره ياري گيرند.

مؤلفه هاي نه گانه صميميت ميان همسران
فاطمه رمضاني نوشت: صميميت يك 
نياز واقعي است و از نياز بنيادي تري به 
ن��ام دلبس��تگي نش��ئت مي گي��رد. 

مؤلفه هاي نه گانه صميميت:
- صميمي��ت عاطفي: س��هيم ش��دن 

احساسات مثبت و منفي با همسر. 
- صميميت روانشناختي: توانايي افشاي 
موضوعات مهم و شخصي خود با همسر 
كه بدين منظور بايد ابتدا امنيت فرد در 

رابطه تضمين شده باشد؛ يعني فرد ترس از طرد يا مسخره يا تنبيه شدن را نداشته باشد. 
- صميميت عقالني: در ميان گذاشتن عقايد و افكار و باورهاي خود با همسر، عنصر اصلي در 
ايجاد و نگهداري صميميت عقالني توانايي نقش گزيني role- taking يعني توانايي ديدن 

جهان از دريچه چشمان همسر مي باشد. 
- صميميت جنسي: در ميان گذاشتن افكار و احساسات و خيال پردازي هاي جنسي با همسر. 
- صميميت جسمي )غيرجنس��ي(: نياز به تماس جس��مي و فيزيكي با همسر مثل گرفتن 

دست ها يا ماساژ دادن و... 
- صميميت معنوي: در ميان گذاش��تن افكار، باورها و تجربه ها درباره موضوعات مذهبي و 

متافيزيكي و اخالقي و معناي زندگي و رابطه با خدا و جهان بعد از مرگ و... با همسر. 
- صميميت زيبايي شناختي: در ميان گذاشتن احساسات، افكار، باورها، تجارب و ادراكاتي 
كه فرد آنها را به دليل زيبايي شان دوست دارد. موسيقي، شعر، نقاشي و تمامي فعاليت هاي 

هنري را مي توان در اين حيطه در نظر گرفت. 
- صميميت اجتماع��ي و تفريحي: انج��ام فعاليت ها و تجربه هاي لذتبخ��ش با يكديگر چه 

اجتماعي و چه خانوادگي و چه فعاليت هاي دو نفره. 
- صميميت زماني: يعني اينكه افراد چقدر دوست دارند براي همسر خود در زندگي زناشويي وقت 

صرف كنند. برخي افراد 1۵ دقيقه را كافي مي دانند و برخي ديگر دو تا سه ساعت زمان را نياز دارند.

كشف دنيايي ناشناخته در زير قطب جنوب
مجله علمي ايلياد نوشت: محققين اخيراً 
توانسته اند دنيايي ناشناخته را در زير 
اليه هاي يخ��ي قطب جن��وب يا بهتر 
بگوييم سرزمين جنوبگان كشف كنند. 
در اين دنيا موجوداتي ريز مشابه كرم و 

ميگو وجود دارد. 
دانش��مندان اين دنياي ناش��ناخته را 
در زير اليه  يخي الرس��ن در سرزمين 
جنوبگان كش��ف كرده اند؛ الرس��ن اليه  يخي عظيمي است كه به س��احل شرقي سرزمين 
جنوبگان چسبيده و در سال 2۰21 به صورت رس��مي به عنوان بزرگ ترين كوه يخ رو زمين 
نامگذاري شد. تصاوير ماهواره اي ش��يار عجيبي را در اليه  يخي الرسن نشان مي دادند و به 
همين خاطر محققين بررس��ي هاي جد ي تري روي آن انجام دادند و دريافتند كه اين شيار 
نشاندهنده  وجود يك رودخانه  زيرسطحي است. اين محققين اليه  يخ را با استفاده از آب داغ 

تا ۵۰۰ متر سوراخ كردند و به دنياي زيرسطحي سرزمين جنوبگان رسيدند. 
محققين با فرستادن دوربين از درون س��وراخ ايجاد شده در يخ توانس��تند موجودات زنده  
متعددي را در اين دنياي پنهان مش��اهده كنند. اين موجودات به دسته اي از جانوران به نام 
»دوپايان« تعلق دارند. كشف اين موجودات زنده در اعماق ۵۰۰ متري زير يخ هاي جنوبگان 

نشان از وجود اكوسيستم مهمي در اين مكان است. 
محققين در گذشته اين ش��ك را داش��تند كه مجموعه اي از رودخانه ها و درياچه ها در زير 
سرزمين جنوبگان وجود دارد، ولي تاكنون مطالعات گس��ترده اي در اين زمينه انجام نشده 
بود. در گذشته اين تصور وجود نداشت كه ممكن است حيات در اعماق سرزمين جنوبگان 
وجود داشته باشد. به گفته  محققين كشف كننده  اين دنياي پنهان، ديدن و نمونه برداري از 

اين دنيا مانند اين است كه به عنوان اولين نفر وارد يك دنياي جديد شويد. 
كاوش در اين دنياي جديد محققين را با شگفتي هاي ديگري نيز مواجه كرده است. به عنوان 
مثال آنها تصور مي كردند يخ باالي اين رودخانه  زيرسطحي بايد سطحي صاف داشته باشد، 
در صورتي كه دوربين هاي فرستاده شده به درون اين رودخانه نشان دادند، سقف آن ناهموار 

است و شيب هاي تند زيادي دارد. 
بررسي هاي بيشتر نشان داده است كه دنياي زير اليه هاي يخ از چهار يا پنج جريان آب تشكيل 
شده است كه هر كدام در جهت هاي مختلفي حركت مي كنند. به دست آوردن اطالعات بيشتر 

از اين دنياي پنهان باعث مي شود بتوان با دقت بااليي آن  را مدلسازي كرد. 
موضوعي كه دانشمندان بايد مطالعات بيش��تري در مورد آن انجام دهند، چرخه  غذايي در 
اين دنياي پنهان است. آنها نگرانند كه حتي اين دنياهاي پنهان نيز از اثرات مخرب تغييرات 

اقليمي در امان نباشد.

 آيا مغز انسان ها 
نسبت به گذشته كوچك تر شده است؟

 »Modern Cogitation« كانال تلگرامي
نوشت: بيش از چند هزار سال است كه 
مغز انسان در حال كوچك شدن است، 
اما دانش��مندان عقيده دارن��د كه اين 
مسئله به مفهوم كند ذهن شدن نيست. 
البته براي اي��ن موض��وع توجيه هاي 
مختلفي وجود دارد كه به مهم ترين آنها 

اشاره مي شود. 
نخست اينكه كوچك شدن مغز را در ارتباط با كوچك تر شدن كل بدن انسان به شمار بياوريم. 
چه چيزي كاهش در اندازه  بدن ما را توجيه مي كند؟ اي��ن كاهش احتماالً مربوط به گرم تر 
شدن زمين در 1۰ هزار س��ال پس از پايان آخرين عصر يخبندان اس��ت. در شرايط سردتر، 
بدن هاي بزرگ تر مطلوب ترند، چون گرماي بيش��تري نگه مي دارند. هر چه انسان به سمت 
گرم تر شدن محيطش پيش رفت، ديگر نقش بدن او در حفظ گرما كمرنگ تر شد و در نهايت 

به سمت كوچك تر شدن مى رود. 
 يك دليل ديگر براي اين كاهش اين است كه مغز از لحاظ انرژي بسيار هزينه بر است و اگر واقعاً 
نياز نباشد، در اندازه بزرگ نخواهد ماند. اين حقيقت كه ما به صورت روزافزون در حال ذخيره 
كردن اطالعات در منابعي همچون كتاب و كامپيوتر هستيم، به اين معنا كه احتماالً بسياري 
از ما مي توانيم مغزهاي كوچك تري داشته باشيم. برخي انسان شناسان مي گويند مغزهاي 
بزرگ تر گاهي حتي كارآمدي كمتري هم دارند؛ مثاًل در مورد انجام محاسبات سريع، به علت 

مسير ارتباطي طوالني تر در ساختار مغز بزرگ تر. 
شيوه  زندگي نيز ممكن است اندازه  مغز را متأثر س��ازد. براي نمونه حيوانات اهلي  نسبت به 
همتايان وحشي خود داراي مغز كوچك تري هستند. آنها نياز به توانايي اضافه  مغز براي اينكه 
بتوانند از شكارچيان فرار كنند يا شكار كنند، ندارند. به طور مشابهي انسان نيز در حال اهلي 
شدن بيشتر است. برخي دانشمندان بر اين باورند مغز كوچك شايد واقعاً حيوانات اهلي تر را 
نشان مي دهد.  برخي نيز بر اين باورند كه انسان در بيشتر موارد براي انجام كارهاي خود روي 

ساختار جامعه تكيه مي كند، بنابراين نيازي به فضاي مغزي اضافه ندارد. 

قدرتمندترين انسان
كانال تلگرامي »آب و آتش« جمله اي از عالمه محمد تقي جعفري را به 
نقل از صفحه 1۶۵ كتاب »امام حسين شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت« به 
اشتراك گذاشت. عالمه مي فرمايند: قدرتمندترين افراد، كسي است كه 
قدرت مالكيت بر خود را داشته باشد؛ اگرچه در اين دنيا مالك هيچ چيزي 
نباشد. بالعكس اگر كسي مالك همه دنيا باشد، ولي از مالكيت بر خويشتن 

محروم باشد، چنين شخصي را بايد ناتوان ترين اشخاص محسوب كرد. 

مصرف انرژي نيازمند آموزش شهروندي
محمدصادق عبداللهي در توئيتي نوشت: در فرانسه براي مواجهه با بي آبي 
حتي در حد منع مسواك زدن با شير آب هم حاكميت مداخله مي كند، اما 
اينجا هنوز نتوانسته ايم به شهروندان بفهمانيم در اين روزهاي داغ خشكسالي 
حداقل با آب شرب حياط خانه و كوچه را نشوريد! مسئوالن محترم فرهنگ و 

رسانه! مصرف انرژي نيازمند آموزش شهروندي است. دريابيد.

 ايالن ماسك 
در اجالس اقتصادي قطر چه گفت؟

حميدرضا دهقاني در توئيتي نوش��ت: در اجالس اقتصادي قطر، ايالن 
ماسك سخنان مهمي در سه جايگاه اقتصاد، سياست و رسانه گفت. در 
مورد روابط اقتصادي اش با چين گفت: جاي نگراني ندارد. در مورد حمايت 
از ترامپ در انتخابات گفت: هنوز تصميمي نگرفته ام. در مورد توئيتر گفت: 

حساب هاي جعلي يك مشكل است كه بايد براي آن راهي پيدا كنيم. 
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