
    »هشدار زلزله؛ آرام باشيد و پناهگاهی پيدا كنيد«؛ اين 
پيامكي است كه ديروز ظهر برخي از مشتركين تلفن همراه 
دريافت كردند. پيامكي كه شايد با حسي از وحشت و ترديد 
همراه بود؛ ترس از وقوع زلزله و ترديد بابت اينكه بعيد به نظر 
مي رسد، زلزله با اين دقت قابل پيش بيني باشد. دقايقي بعد 
اما دوباره با صداي زنگ پيامك تلفن همراه مش��تركيني كه 
پيام هشدار زلزله را جدي گرفته بودند، نفس راحتي كشيدند. 
پيامكي كه مبني بر اينكه »هموطن گرامي اگر پيامك هشدار 
زلزله دريافت كرده ايد، اين پي��ام صحت ندارد«، اما ماجراي 
ارسال اين پيامك چه بود و چه شخص يا اشخاصي پشت پرده 
ارسال اين پيامك به گوشي تلفن مشتركين همراه اول بودند؟ 
آيا اين اقدام ناشي از هك همراه اول بود يا يك اشتباه فني و 

كج سليقگي؟ | صفحه 3

    با طراحی گرنت در فضای صنعت نشر ايران شاهد 
تالش هايی برای ترجمه آثار علمی و ادبی ايران به ساير 
زبان های بين المللی هس��تيم. تركی استانبولی يكی از 
اين زبان هاس��ت كه ظرفيت های زيادی برای ترجمه از 
فارسی دارد. اش��تراكات فرهنگی ميان دو ملت ايران و 
تركيه نيز غيرقابل انكار است. در يك دهه اخير حجمی 
از كتاب ه��ای تركی در قال��ب ترجمه به زبان فارس��ی 
به بازار نشر ايران سرازير ش��د، اما داشته های فرهنگی 
فارسی زبانان كمتر به زبان تركی ترجمه شده است. حاال 
خبر می رسد كه در نمايشگاه كتاب استانبول در قالب 
طرح گرنت دسته ای از كتاب های فارسی به زبان تركی 

ترجمه شده اند

زلزله پيامك جعلي!

 ترجمه در ایران 
از اميرکبير تا طرح گرنت
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قيمت: 3000  تومان

یادداشت  ورزشی

سرمقاله

 بی عملی و بدعملی 
 در حوزه نوجوانان را

باید بپذیریم و اصالح کنيم

خأل  VAR در فوتبال ایران

 شکست رسوای 
اعتصابات اجباری

شیوا نوروزی

حمیدرضاشاه نظری

دكتر عبدالكريم خيامي، اس��تاد فرهنگ و ارتباطات و عضو 
هيئت علمي دانش��گاه امام صادق)ع(: اگر در حوزه نوجوانان 
كم كاري داش��ته ايم، اگر در زمينه حج��اب خألهايي داريم، 
اگر در سياس��ت و اقتصاد كم كاري هاي انباش��ته داريم، اگر 
در تربيت و رسيدگي به آموزش وپرورش نسبت به نوجوانان 
كم كاري، اش��تباه، بي عملي يا بدعملي داشته ايم، اين موارد 
را بايد بپذيريم و اصالح كنيم.  در واقعيت رس��انه اي هم يك 
اتفاقي بايد بيفتد. دشمن وقتي حمله مي كند كه حس كند 
رسانه هاي داخلي فاقد آرايش مناس��ب و بازدارنده هستند. 
وقتي بازدارندگي آرايش رس��انه هاي داخل ضعيف اس��ت، 

دشمن هوس حمله مي كند | صفحه 6

تا كی قرار اس��ت منتظر تحق��ق وعده های آقاي��ان بمانيم؛ 
سال هاس��ت كه كمك داور ويدئويی به كمك فوتبال آمده تا 
ميزان تصميمات اشتباه داوران به حداقل برسد. حاال كه همه 
دنيا به اين سيستم مجهز شده و تمامی رقابت ها با اين شيوه 
برگزار می شود، فدراس��يون هنوز نتوانسته اقدامی در جهت 
خريد تجهيزات انجام دهد. تيم مل��ی در قطر بازی كرد و مزه 
استفاده از به روزترين تجهيزات داوری را چشيد. لژيونرها به 
كنار، بازيكنان شاغل در ليگ داخلی دوباره بايد خودشان را 
با همان سيستم فشل داوری ليگ برتر وفق دهند و هرچه در 
قطر ديدند را به فراموشی بس��پارند.  تنها با برگزاری جلسه و 
تش��كيل كارگروه نمی توان صاحب كمك داور ويدئويی شد. 
نتيجه آخرين جلس��ه برگزار ش��ده انتخاب پيمان��كار برای 
ورود تجهيزات بوده اس��ت. بايد خسته نباشيد گفت به همه 
دست اندركاران اين موضوع و از آنها پرس��يد چه زمانی قرار 

است فوتبال ما رنگ VAR را به خود ببيند | صفحه 13

بيش از دو و نيم ماه از آغاز آش��وب  ها و تالش های همه جانبه 
دشمنان ايران برای فروپاشی اجتماعی و درگيری مردم با مردم 
و مردم با حاكميت در يك هجمه تمام عيار و بی سابقه می گذرد. 
گذشت زمان و شواهد و قرائن روشن، آشكار كرد كه برخالف 
تبليغات اوليه مبنی ب��ر مواجه بودن جامعه ب��ا يك اعتراض 
اجتماعی طبيعی به سياست های حاكميت، ايران با يك توطئه 
بی سابقه و يك جنگ طراحی شده با مدل جنگ تركيبی و با 
ثقل جنگ شناختی مواجه شده كه امنيت و تماميت ارضی آن را 
نشانه گرفته است. در اين مدت مهم  ترين راهبرد دشمنان، تالش 
برای به صحنه كشاندن عموم مردم با استفاده از همه ابزار ها اعم 
از رسانه ها، شبكه های اجتماعی، سلبريتی  ها و برخی چهره های 
مشهور و مبتنی بر همه شيوه های تجربه شده و جديد و بر مبنای 
يك درک جامعه شناختی و روانشناختی جمعی جامعه ايران بود 
كه ورود زودهنگام به فاز خشونت افسارگسيخته و آغاز تحركات 
جريانات تجزيه طلب، خيلی زود مشت دشمن را برای مردم باز 
كرد و سبب انزجار مردم از آنان و عدم همراهی عموم جامعه با 

اغتشاشگران شد  | صفحه 2

 خیز شاگردان درستکار
 برای تالفی کارشکنی امریکا

 بذرپاش 
راهي وزارت راه شد

    حضور در رقابت های جهانی برای آزادكاران ايران 
از اهميت بااليی برخوردار است، چراكه تيم ملی كشتی 
آزاد برای برخ��ورداری از مجوز حضور در مس��ابقات 
بين قاره ای بزرگساالن و مسابقات جهانی صربستان به 
عنوان ميدان كسب سهميه المپيك بايد در جام جهانی 
امريكا شركت كند. به همين دليل هم فدراسيون كشتی 
از ماه ها قبل برای دريافت ويزا اقدام كرده بود. اما به رغم 
تمام تالش های انجام ش��ده توسط فدراسيون كشتی 

ايران و حضور ملی پوشان در امارات جهت ارائه مدارک 
به سفارت امريكا در اين كشور، ويزای ملی پوشان ايران 
تا عصر سه شنبه صادر نش��ده بود. كارشكنی كه تأثير 
مخربی در روحيه دوبنده پوشان تيم ملی كشتی آزاد 
ايران گذاش��ته بود! اما در نهايت قبل از پايان ساعات 
اداری سه شنبه، سفارت امريكا در امارات ويزای تيم ملی 
كشتی آزاد ايران را جهت حضور در جام جهانی امريكا 

صادر كرد، اما نه به طور كامل! | صفحه 13

    روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
ب��راي راه��ي ش��دن مه��رداد بذرپاش ب��ه وزارت 
راه و شهرس��ازي به وي رأي اعتم��اد دادند. با توجه 
به اينكه ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال 
يكي از وعده هاي مهم دولت سيزدهم است، بالطبع 
مواضع وزير جديد راه و شهرس��ازي در حوزه مذكور 
مورد توجه افكار عمومي ب��ود.  نكته قابل توجه اين 
بود كه، وي به صراحت عنوان داش��ت تحقق وعده 

مسكني دولت س��يزدهم به منابعي بالغ بر دوبرابر 
بودجه ساالنه كشور نيازمند است. مهرداد بذرپاش 
گفت: وزارت راه و شهرسازي با صنايع هوايي، دريايي، 
س��اختماني و حمل و نقل رو به رو اس��ت و بايد براي 
پيش��ران اين صنايع از متخصصان اس��تفاده كرد. 
تاكنون نگاه به اين وزارتخانه س��نتي بوده و بايد از 
اين ديدگاه فاصله گرفت و به س��مت صنعتي شدن 

برويم| صفحه 4

 پرچم فلسطین در یک هشتم 
برافراشته ماند!

 قیمت گذاري خودرو 
رسماً آزاد شد

    خورشيد »مغرب« در جام جهانی درست از جايی 
كه بايد طلوع كند،  طلوع ك��رد، يعنی با عبور از مرحله 
گروهی و حذف بلژيك كه اميد قهرمانی بود و س��يس 
حذف اس��پانيا كه اميد ديگر قهرمانی اين جام بود، دو 
كشوری كه بيشترين مهاجر مغربی را در سرزمين خود 
دارند،  زيرا  روزگاری نه چندان دور اين كشور مسلمان 
مس��تعمره آنان و اروپائيان بوده است. حاال اما فقط در 
اين سياسی ترين ورزش جهان،  حس انتقام از روزگاران 

دور نيست كه جلوه می كند، بلكه برافراشته نگاه داشتن 
پرچم فلس��طين پس از هر بازی و برد مغربی ها، يك 
پيروزی به روز و به موقع است. بازيكنان مغرب،  پس از 
شكست دادن اس��پانيا، غول فوتبال جهان در ضربات 
پنالتی پرچم فلسطين را در دست گرفتند و با آن دور 
افتخار زدند و بعد سجده شكر به جای آوردند و با بوسيدن 
دست مادران شان كه در ورزشگاه حاضر بودند،  نمايش 

دينی و اسالمی خود را كامل كردند | صفحه 12

     سال هاست خودروسازان دليل زيان مالي بنگاه 
توليدي شان را قيمت گذاري دستوري اعالم و تالش 
مي كنند دولت ه��ا را به حذف اين دس��تورالعمل ها 
متقاعد كنند. در دولت سيزدهم دولت با آزاد سازي 
واردات و عرض��ه خودرو در ب��ورس و افزايش عرضه 
خودرو، راه را براي حذف قيمت گذاري خودرو هموار 
س��اخت، به طوري كه با نهايي ش��دن صورتجلسه 
الزامات واگذاري شركت هاي ايران خودرو و سايپا كه 

به امضاي سه مدير دولتي رسيده، قيمت گذاري تمام 
محصوالت اين دو خودروس��از از ابتداي سال جديد 
آزاد خواهد بود. حال بايد ديد آزادسازي قيمت خودرو 
تا چه اندازه بر بهبود ش��رايط صنعت خودروسازي و 
قطعه س��ازي و افزايش بهره وري اين بخش اثرگذار 
خواهد بود و آيا در نهايت بهبود وضعيت توليد باعث 
رقابتي شدن قيمت ها، رشد كمي و كيفي خودرو و در 

نتيجه رضايت مردم مي شود؟ | صفحه 4

حجت االسالم شهاب مرادي، در گفت و گو با »جوان«: 

دختر خانم ها حتماً با اطمينان

 

 از مسئوليت پذیري خواستگار
»بله« را بگویند 

رضا اسماعيلي، کارشناس مسائل خانواده: 

 تجربيات منفي خود را در ازدواج
 به دیگران  منتقل نكنيم

حجت االسالم علی هوشيار مشاور ازدواج:

خانواده هاي با نشاط  الگوهاي موفق تري 
براي ازدواج جوانان هستند

فاطمه بنيادي پژوهشگر ارتباطات:

 والدین جعبه ابزار رسانه اي خود را 
تجهيز  و به  روز کنند
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ويژه نامه هفتگى سبك زندگى 
 و خانواده روزنامه جوان

قلب شما چقدر حافظ اسرار ديگران است؟

هرچه گفتيم و شنيديم همين جا دفن شود!

حاج حسين ملك را بيشتر بشناسيم

كامالً واقف بود كه چرا وقف مي كند

تا به حال اسم ملك به گوش تان خورده است؟ موزه ملك يا كتابخانه ملك؟! 
حاج حسين ملك چطور؟! اگر دومي را نشناسيد قطعاً با اولي آشنايي داريد. 
حاال اين مطلب را بخوانيد تا بدانيد اسم ملك از كجا آمده است. آقامهدي 
ــا برخالف پدربزرگ خود،  ملك التجار اصالتاً تبريزي و مجتهدزاده بود ام
مالآقا بابامجتهد تبريزي، به كسوت روحانيت درنيامد و راه تجارت در پيش 
گرفت. او با اينكه در جنگ هاي ايران و روس، خدمات بسزايي انجام داد، بعد 

ــت ايران از روس ها، از خدمت دولت كناره گرفت و به كار تجارت  از شكس
مشغول شد. چندي بعد آقامهدي در زمان محمدشاه قاجار در سال1253 
ــاه دريافت كرد و به سمت ملك التجاري ممالك  قمري، نشان سرخ را از ش
محروسه منصوب شد و از همان زمان به بعد، لقب «َملِك» روي اين خاندان 
ماند اما آن كه توانست نام اين خاندان را پس از حاج كاظم ملك التجار(پسر 
ــمارش به شهرت برساند، پسرش  آقامهدي ملك التجار) با وقف هاي بي ش
ــس مكاني كه ذكر آن رفت فردي به نام حاج  «حسين آقا ملك» بود. مؤس
حسين ملك است. فردي كه موزه و خانه و همه زمين هاي اطراف را وقف 
مي كند. تاجر اما اهل كتاب و كتابخانه، هنر و فرهنگ كه همين عالقه باعث 

مي شود كتابخانه را با كتاب و نسخه خطي، عام المنفعه كند. 
كتابخانه ملك يكي از ديدني هاي ايران است. اين مجموعه، شامل هزاران 
نسخه نفيس خطي و چاپ سنگي، آثاري چون فرش ها، مبلمان، تابلوهاي 
نقاشي، تمبر، سكه، آثار الكي (روغني)، خوشنويسي و نگارگري است.  اين 
كتابخانه با داشتن بيش از 19هزار عنوان نسخه نفيس خطي، يكي از شش 
مجموعه بزرگ نسخه هاي خطي در ايران در كنار كتابخانه هاي ملي، آستان 
ــالمي، آيت اهللا مرعشي نجفي و دانشگاه  قدس رضوي، مجلس شوراي اس
تهران به شمار مي آيد. ويژگي و امتياز كتابخانه ملي ملك در اين ميانه به 
ارزش هنري و محتوايي نسخه ها و كتاب هاست كه حاج حسين آقا ملك با 

حساسيت و تيزبيني ويژه برگزيده و گلچين كرده است. 
عمده شهرت حسين ملك در كنار ثروت، امالك و واقف بودن، جمع آوري 
نسخ خطي نفيس است، نسخي كه تعدادشان به بيش از 20 هزار مي رسد و 

اين نسخ و رساله هاي خطي را در موضوع هاي گوناگون در گستره فرهنگ و 
تمدن اسالمي- ايراني در كتابخانه ملي ملك گرد هم آورد. در نهايت هم اين 
كتابخانه عظيم را وقف كرد تا همه از آن بهره ببرند.  حاج حسين ملك خانه اي 
در مشهد و يك خانه در تهران داشت كه هر دو وقف شده اند. وي خانه پدري 
خود در بازار بين الحرمين تهران را به همراه تمام اثاثيه و كتاب هاي موجود در 
آن وقف آستان امام رضا (ع) كرد تا شعبه اي از كتابخانه مقدسه رضويه باشد. 
ــخه خطي نفيس يا چاپ سنگي شامل  آنچه وقف شد افزون بر هزاران نس
فرش ها، لوسترها، مبلمان و تابلوهاي نقاشي بود. همچنين مجموعه هاي 
تمبر، سكه، آثار الكي و تابلوهاي نقاشي ميانشان ديده مي شد. اين آثار ابتدا 
كنار كتابخانه به نمايش درآمدند و سپس هسته اوليه موزه ملك را شكل 
ــهرت او به خاطر وقف هاي فرهنگي است كه منحصر به  دادند. در واقع ش
تهران و مشهد نيست. وقتي سال 51 حاج حسين ملك فوت كرد، آن زمان 

گفتند يك ميليارد از دارايي خود را وقف كرده است. 
او زمين وقف كرد و هديه داد، باغ هاي شخصي خويش را براي بهره گيري 
مردم اهدا كرد، به تجديد بناي شيرخوارگاه كمك رساند، شهريه و مستمري 
ساالنه به مستمندان آبرومند و كارمندان از كارافتاده كهنسال اختصاص داد، 
كفالت نوباوگان را برعهده گرفت، دبستان و دبيرستان، بيمارستان، مسجد 
ــاخت و قنات و چاه وقف كرد تا مردمان سرزمينش از ثروتي كه  و حمام س
پدر برايش به يادگار گذارده بود، بهره بگيرند. او يك واقف بزرگ بود كه به 
نتايج ارزنده كار خير خود كامالً واقف بود.  منزل ابدي حاج حسين ملك در 

حرم امام رضا(ع)  است. 

«ببين ميخوام بهت يه چيزي بگم بين خودمون  نيره 
بمونه!»، «بيا يه رازي بهت بگم»، «اينكه ميخوام ساري 

به تو بگمو به هيچ كس نگفتم»، «دهنت چفت و 
بست داره كه يه ماجرايي رو بگم»، «هر چي گفتم 
و شنيدم همين جا دفن بشه»! و... جمالتي شبيه 
اين را همه ما شنيده  ايم و شايد خيلي از ما خواسته يا ناخواسته راز كسي را 
بر مال كرده ايم، در حالي كه مي دانستيم هر جا حرفي زده مي شود براي 
ــود. حتي نيازي به تأكيد نيست كه  ــت و بايد همانجا دفن ش همانجاس
موضوعات جلسه جايي بيان نشود. بيان راز هر فردي در جايي ديگر فتنه 
انگيز است. چه از ما بخواهند و چه نخواهند آنچه در يك مجلس، جلسه، 
ــازي و... بگذرد محدود به  دورهمي، مكالمه تلفني يا مكالمه فضاي مج

همانجاست. 
بازگو كردن مسائل يك جمع نزد افراد ديگر از مظاهر افشاي راز و در واقع 
ــت. در مقابل، رازداري يك نوع امانتداري است و  يك ضعف اخالقي اس
امانتداري يكي از برترين و مهم ترين صفات نيكو براي يك مسلمان است. 
گاهي رازداري در حفظ آن چيزي است كه يك شخص به ما مي گويد و 

گاهي ما از ديگران متوجه موضوعي مي شويم، اما درهر حالتي بايد رازدار 
باشيم، چراكه اسرار شخصي ديگران نزد ما امانت و در واقع يك امتحان 

است براي اينكه ببينيم قلب ما چه ميزان ظرفيت شنيدن دارد! 
ــده يك نوع  ــان دهن ــتن رازهاي ديگران نش كنجكاوي و عطش دانس
ــؤال كردن درباره رازهاي  خودپسندي است. حواسمان باشد ما حق س
ــت نيست.  ــرار ديگران درس ديگران را نداريم و عالقه و كنجكاوي به اس
اينگونه نباشيم كه براي پنهان كردن عقده هاي درون خود دست به افشاي 

اسرار ديگران بزنيم. 
گاهي وقت ها ما از راز ديگران با خبر مي شويم به اين دليل كه شخصي درد 
دلي با ما يا مشكالت خود را مطرح مي كند. اينجا شايد ما در مقام مشورت 
قرار بگيريم. گاهي حتي والدين به صورت جدا از هم در معرض راز فرزندان 
قرار مي گيرند كه حتي در اين شرايط هم ضرورتي به بر مال شدن راز براي 
ديگري وجود ندارد. تنها در شرايطي كه احساس خطر و شكست را متوجه 
شويم، بايد به فرد كمك كنيم و حتي در اين شرايط هم حق نداريم زبان به 

برمال كردن راز ديگران باز كنيم. 
اگر كسي مستقيم حرفي را مي زند و مي گويد بين خودمان بماند و راز است؛ 

تحت هيچ شرايطي نبايد آن را بازگو كنيم. شايد ما ندانيم كه بيان مسائل 
ساده و پيش پا افتاده در نظر ما، در نگاه بقيه تا چه حد مهم است. 

ــاره به حديثي از  ــاتيد اخالق دراين باره اش ــجاعي از اس استاد محمدش
پيامبر اكرم (ص) دارد مبني بر اينكه «مجلس ها امانتند و فاش كردن راز 
برادرت خيانت است.» به اعتقاد وي منظور از مجلس حتي گفت وگوي 
ــت.  وي دراين باره مي گويد: «برمالكردن راز  ــخص اس تلفني بين دو ش
ديگران، سخن چيني است.» استاد شجاعى  با استناد به روايات و احاديث 
مي گويد:«متأسفانه يك سوم عذاب قبر براي سخن چيني است؛ بدين معنا 

كه انسان حرفي را بشنود و جاي ديگري بيان كند.»
ــت مبني بر اينكه  ــده اس حديثي در اين زمينه از امام صادق (ع) نقل ش
هركسي داستاني نقل كند و قصدش ظاهر ساختن بدي ها و ريختن آبروي 
مؤمني باشد و بخواهد او را از چشم مردم بيندازد خداوند متعال واليت خود 

را از او برمي دارد و واليت شيطان را جايگزين آن مي كند. 
رازداري نوعي امانتداري است. حتي شنونده راز كمك به فرد خائن است؛ 
در هيچ صورتي حقي براي اين خيانت وجود ندارد حتي اگر دشمن ما باشد 

يا خيانت كرده باشد. 
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خوشه چين

ما كمتر به ميـراث معرفتي و  حسن 
فكري خود به عنوان «نسخه فرامرزي

روان درماني» نگاه كرده ايم اما 
اگـر اندكـي دقيق تر بـه اين 
گنجينه نگاه كنيم مي بينيم 
اشاره هاي بسيار كاربردي و امروزي در اين بوستان 
معرفتي وجـود دارد كه سـال ها مي تـوان از آن 

خوشه چيني كرد. 

ــت به كاري زنم كه  بر سِر آنم كه گر ز دست برآيد/ دس
غصه سرآيد

در اين بيت، حافظ به ما وعده و بشارت مهمي مي دهد. انگار 
ما نزد او رفته  و از هجوم غصه ها گاليه كرده باشيم. تصور كن 
از او پرسيده باشيم:«من در هجوم غم ها چه كنم؟ به كجا 
بروم تا از ازدحام اين همه پريشاني در امان باشم؟» حافظ در 
اين بيت مي گويد: مي خواهم كاري كنم كه ريشه غصه ها از 

اعماق قلب من كنده شود. اما آن كار چيست؟
ــت جاي صحبت اَضداد/ ديو چو بيرون  خلوِت دل نيس

رود، فرشته درآيد
اگر بر اين باور هستيم كه واژه به واژه سخن اوليا از جمله 
حافظ، فوق العاده دقيق و حساب شده استـ  هم چنان كه 
او را به درستي «لسان غيب» لقب داده اندـ  در اينصورت 
ــمندي تك تك كلمات حافظ نبايد به سادگي  از ارزش
گذشت. در بيت قبلي حافظ بشارت شاه كليد مهمي را به 
ما مي دهد، مژده نوشدارويي كه ما را از «هجوم دردها» 
مصون نگه دارد و روئين تن مان كند و حاال بايد گوش به 

زنگ اولين واژه اي باشيم كه از زبان او بيرون مي آيد. 
 اكسيري به نام خلوتي

ــدن  ــت. ما با خلوت ش ــن بيت، خلوت اس اولين واژه اي
ــيم. به  ــا و غم ها در امان باش مي توانيم از هجوم غصه ه
ــت كه علت قبض  دور و برمان نگاه كنيم. آيا غير اين اس
و گرفتگي رواني ما سلب خلوتي درون ماست؟ ما چون 
ــاس فشار و  ــت داده ايم احس خلوت درون مان را از دس
ــفتگي را تجربه مي كنيم. مثل اين است كه خانه اي،  آش
ــلوغ و درهم برهم باشد، طبيعي است  به هم ريخته و ش
كه ساكنان حس راحتي را در آن خانه تجربه نكنند. چرا؟ 
چون نمي توانند جابه جا شوند و جوالن بدهند. ساكنان 

چنين خانه اي به محض اينكه مي خواهند تكاني بخورند 
دست و پايشان در انبوه وسايل و جنگل اشيا گير مي كند، 
مي خواهند نفس بكشند اما انبوه وسايل اجازه نمي دهند 

هوا به راحتي در قفسه سينه شان رفت و آمد كند. 
 صحبت اضداد، دوگانگي هاي درون ماست

ــك معنا  ــي ما، به ي ــزرگان معرفت ــه ب حافظ مثل هم
روان درمان است و پيشنهاد او فوق العاده است: تا درون 
خود را خلوت نكنيد نمي توانيد از دام غصه ها بيرون بياييد. 
مي گويد به اين نگاه كن كه روان تو عزيزتر از آن است كه 
ــداد قرار دهي. اما  آن را به راحتي در اختيار صحبت اض
ــت؟ صحبت اضداد، دوگانگي هاي  صحبت اضداد چيس
درون ماست. گفت وگوهاي ذهني مداوم و شبانه روزي 
ــت كه اجازه نمي دهد خانه درون ما آن نوشداروي  ماس

خلوتي را تجربه كند. 
  اگر وسايل عزيزند، خلوتي عزيزتر است

شايد اين مثال قدري موضوع را روشن تر كند. شما اگرچه 
در خانه  تان وسايل داريد اما فقط بخشي از خانه تان را در 
اختيار وسايل قرار مي دهيد. گاهي ممكن است ما حتي 
ــياري از  به خاطر اينكه فضاي كمي در اختيار داريم بس
وسايل را بيرون بگذاريم. اين به خاطر چيست؟ به خاطر 
آن است كه: اگر وسايل عزيزند خلوتي خانه عزيزتر است. 
اگر وسايل، كارآمدي دارند خلوتي كارآمدتر است چون 
اوالً اگر خلوتي نباشد وسايل جايي براي ظهور و بروز پيدا 
نمي كنند و درثاني اگر تعداد وسايل از يك حدي باالتر 
ــند بلكه به اشيايي  برود نه تنها نمي توانند گره گشا باش

دست و پاگير و مزاحم تبديل مي شوند. 
  چطـور از كشـمكش صحبـت اضـداد بيرون 

بياييم؟
در واقع توصيه حافظ اين است: حواست به اين باشد كه 
روان خود را پر از خيال هاي تاريك و به دردنخور، پندارها 
و گمان هاي باطل نكني، حواست باشد روان خود را مدام 
و بي وقفه در اختيار گذشته و آينده، در اختيار آرزوهاي 
دور و دراز، رويابافي هاي بي سروته، حسرت ها و اميدهاي 
ــه تو خلوتي  ــت ك كاذب قرار ندهي. در اين صورت اس
ذهن و ضمير و روان خود را بازخواهي يافت و به واسطه 
ــت يافتن به خلوتي دل، از كشمكش صحبت اضداد  دس

بيرون خواهي آمد و به آرامش و شادي خواهي رسيد.

نوشداروي خالصي از غم

ــت كنم كه  ــما صحب ــم در مورد كاري با ش مي خواه
احتماالً امروز صبح انجام نداده ايد. در آينه نگاه كنيد و 
از خود بپرسيد من آدم نفهمي هستم؟ اين سؤال به نظر 
ــت. احتماالً نفهم هاي اصيل و نابي  معقول و موجه اس
در جهان وجود دارند و بسياري از آنها خود را از لحاظ 
اخالقي بسيار باال يا حداقل متوسط مي دانند. آنها از نظر 
خودشان نفهم نيستند، زيرا خودشناسي نفهم ها امري 

دشوار و سخت ياب است...

  شايد شما هم با شخصيت «گالم» در كارتون قديمي گاليور آشنا 
ــه مي گفت: «من مي دونم  باشي؛ همان آدم كوچولويي كه هميش
موفق نمي شيم.» گالم نماد بسياري از آدم هايي است كه دور و بر ما 
زندگي مي كنند.  بي ترديد تفسير ما از اين دنيا و واژه ها يي كه با آنها 
وقايع زندگي را توصيف مي كنيم، بر احساس ما و نحوه مواجهه با فشار 

عصبي و حتي الهام بخشيدن به ديگران تأثير زيادي دارد...

از كجا بدانيم آدم نفهمي هستيم؟!

اگر همه را 
نفهم مي دانيد

من مي دونمدر فهم خودتان شك كنيد
موفق نمي شيم!

فاطمه بنيادي پژوهشگر ارتباطات در گفت وگو با «جوان»:

 والدين جعبه ابزار رسانه اي خود را 
تجهيز  و به  روز كنند

   نسلي كه زندگي قبل از اينترنت را تجربه نكرده است، «ديجيتال 
برن» ناميده مي شود و بزرگ شده در فضايي است كه عالوه بر محيط 
واقعي، زندگي در فضاي مجازي را هم تجربه مي كند. كساني كه در 
فضاي عصر ديجيتال به دنيا نيامدند از جايي به بعد وارد اتمسفرهاي 
مختلف اينترنت مى شوند و اين تجربه را كسب مى كنند، اما نسل 
امروز تجربه زيست قبل از اينترنت را ندارند و همه آنچه در فضاي 
فناوري ارتباطات هست را جزو حيات خود تلقي مي كنند؛ به تعبيري 
ــت و پاي او و فضاي مجازي ادامه حس بينايي،  اينترنت ادامه دس

شنوايي و درك حواس وي است. 

 كوتاه بياييد
وصلت سر بگيرد

حجت االسالم على هوشيار مشاور ازدواج:

 خانواده هاي با نشاط
  الگوهاي موفق تري 

براي ازدواج جوانان هستند

رضا اسماعيلي، كارشناس مسائل خانواده: 

 تجربيات منفي خود را در ازدواج
 به ديگران  منتقل نكنيم

حجت االسالم شهاب مرادي، استاد دانشگاه: 

دختر خانم ها حتماً با اطمينان 
از مسئوليت پذيري خواستگار 

«بله» را بگويند 

حافظ مثل همه بــزرگان معرفتــي ما، به يــك معنــا روان درمان اســت و پيشــنهاد او فوق العاده 
اســت: تا درون خود را خلوت نكنيــد نمي توانيد از دام غصه هــا بيرون بياييــد. مي گويد به اين 
نگاه كن كه روان تو عزيزتر از آن اســت كــه آن را به راحتي در اختيار صحبــت اضداد قرار دهي

ماديات مالك نيست  اما پسر بايد جنم كار كردن  داشته باشد
  نسل پدران و مادران ما ازدواج را خيلي ساده تر از امروز مي گرفتند، ساده نه صرفاً به لحاظ 
مادي، بلكه از وجوه ديگر هم نگاه ساده تري به آن داشتند. معموالً هم ازدواج هاي خوبي بود 
و زن و شوهر تا آخر عمر سر بر يك بالين به هم وفادار بودند، البته منظور اين نيست كه در 
ازدواج ساده انگاري كنيم، بلكه بايد از پيچيدگي هاي زائد آن كم كنيم و بر باور و اراده مان 
براي وصلت بيفزاييم. قديم ترها وقتي پسر و دختري همديگر را مي پسنديدند، در مراسم 
خواستگاري اگر يكي از اعضاي خانواده سنگ اندازي مي كرد، ريش سفيد فاميل وساطت 

مي كرد و حكيمانه مي گفت:  «كمي كوتاه بياييد تا وصلت دو جوان سر بگيرد.» 

رنا
 اي

نقش واژه ها را در زندگي جدي بگيريم

صفحات 9،8،7 و 10

حنای اعتصاب 3روزه رنگ نداشت!

 دانشجویان به رئیس جمهور: 
امید ما را در ساختن ایران پررنگ کنید

فراخوان اعتصاب سه روزه از سوی فراخواننده خيالی به ضد خود تبدیل شد. حتی خود رسانه های حامی آشوب از یأسی که به آن دچار شدند، پرده برداشتند 
 اما قطعاً این فراخوان ها و رفتارهای مانند آن تمامی ندارد درست به همان دليلی که سازمان های اطالعاتی در غرب سال هاست 

تروریست ها و تجزیه طلب ها را با تزریق پول عليه وحدت ایرانيان زنده نگه داشته اند  | صفحه 2

 سالروز شهادت حضرت فاطمه)س( را 
تسليت  می گویيم

ریاست جمهوری   رئيس جمهور گفت برخی ها به او گفته اند 16آذر دانشگاه نرود. البته آنها قطعًا از دوستان بوده اند اما این روزها کسی به پيام های  نروید و اعتصاب کنيد گوش نمی کند! | صفحه 2

    نماینده کانون های فرهنگی: ما  در ظاهرمان شاید تفاوت داشته باشيم ولی یك اشتراک داریم که ایران است و می خواهيم برای آن تالش کنيم. ما  در ایران می مانيم 
و آن را می سازیم، این اميد را شما می توانيد پررنگ کنيد. اگر خيلی  ها ناراحتند و ناسزا می گویند به این خاطر است که فرهنگ گفت وگو را به ما یاد نداده اند

    نماینده دفتر تحكيم وحدت: پایبند نبودن برخی مدیران دولت به گفتمان دولت، از مشكالت شماست


