
کجاآبادوناکجاآباددرفرهنگایرانزمین

روزیکهجنگهایسیسالهمذهبیدراروپاشروعشد

وه وه که قیامتست این قامت راست
با سرو نباشد این لطافت که تراست

شاید که تو دیگر به زیارت نروی
تا مرده نگوید که قیامت برخاست

خیار عیب:
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، 
مشتری مختار است در قبول معیوب یا اخذ ارش 

یا فسخ معامله.
خیار غبن:

هریــک از متعاملین کــه در معامله غبن فاحش 
داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را 
فســخ کند. غبن در صورتی فاحش است که عرفا 

مسامحه نباشد.
خیار فسخ:

 اصطالح تفصیلی واژه خیار است.

به تصور و گمان نگارنده و بر اساس منظومه فکری 
تفکر اثربخش و اصالت اثر، زندگی انسان در کانون 
حیــات واقعی آدمی واقع شــده اســت. به تعبیر 
دیگر، اساس و شــالوده خلقت و آفرینش زندگی 
انسان اســت که با »اثر آفرینی« های ممتاز روی 
به جهان های کرانمند و بی کران، راه می گشــاید 
و دنیــای خود را آباد و آزاد می ســازد. منظورم از 
کجا آباد معطوف به همین زندگی زمینی و زمانی 

است. 
زندگــی ای که جای و مــکان آن و زمان و زمینه 
آن و هسته مرکزی و محتوای آن »انسان« معلوم 
اســت. در فرهنگ ایران زمین، شاید نخستین بار 
حکیم سهروردی بود که در رساله »پر جبرییل« و 
»فی الحقیقه العشق« واژه ناکجاآباد را با استفاده 

از کالن استعاره شناختی به کار برده است. 
)حکمة االشــراق(؛ و مراد از ناکجاآباد، زیســتگاه 
نامعلــوم و مجهول آدمیان اســت! پس ناکجاآباد 
محلــی خیالی و دورافتــاده و غیر زمانی و مکانی 
برای زیســتن همین انسان زمینی و زمانی است! 
البته سهروردی در منظومه فکری و فلسفی خود 
و تــالش برای انطباق با عوالــم روحانی به چنین 
تعبیر و توصیف پرداخته است؛ بنابراین، منظور از 
ناکجاآباد از نظر ســهروردی و اخالف وی و حتی 
فیلم های تخیلی، مکان المکان است و عالم مثال 

است. »یاد عالم مثل افالطون«.
ناکجاآباد با تصور و تصویرســازی و تجسم خیالی 
و انتزاعی ربط وثیــق دارد. این نوع نگاه و نگرش 
در جــای خود نقش و اثر بی بدیل دارد و مراد من 
اینجا قضاوت گری نیســت بلکــه تالش می کنم 
یک تحلیل فشــرده و کوتاه از مفهوم و معنی کجا 
آبــاد و ناکجاآباد ارائه بدهم و شــاید راهی برای 
پژوهش های عمیق و اصیل گشوده شود؛ بنابراین، 
ناکجاآباد با مفهوم تیره وتار و امر دور از دسترس و 

خارج از کنترل انسان ربط دارد. 
ســؤال این اســت که زندگی واقعی مــا آدمیان 
پوست واســتخوان دار با چنیــن تصویری چقدر 

سازگار و سازوار است؟ 
پرسش این اســت، آیا همین مردم کوچه و بازار 
و خیابــان و خانه، در کجا آباد زندگی می کنند یا 
در ناکجاآباد؟ آیا ناکجاآباد، جای بهتری نسبت به 
کجا آباد است؟ از کجا و چگونه چنین تشخیصی 

امکان پذیر است؟ مگر ناکجاآباد خارج از کنترل و 
دسترسی آدمیان نیست؟ معیار و میزان شناخت 
از ناکجاآباد چیست؟ گویی، ناکجاآباد جای بسیار 
دور و تاریک اســت. تاریکی چگونه روشــنایی به 
خــود می گیرد؟ آیــا در ظلمت می تــوان زندگی 
کرد؟ آیا در فقر و فالکت و بدبختی و وعده ووعید 

می توان زندگی کرد؟
شــاید حقیقت این باشــد که دور از تحلیل های 
متافیزیکی، افتادن در تله و دام ناکجاآباد، افتادن 
در تور تعطیلی و تعلیقی عقل و عمل و اثر باشــد. 

در این مطلب دقت ها الزم است. 
زندگی با ســاختن و آبادانی و عقل و علم و منطق 
و تکنولــوژی و تعامل واقعــی و ملموس آدمیان 
ســروکار دارد. به ســخن دیگر، اگــر تلقی ما از 
ناکجاآبــاد، جای متعالــی و آرمانی و زیبا و بهین 
اســت، با زندگی انســان خاکی و زمینی و زمانی 
ســازگار نیست و شاید انسان های دیگری در آنجا 

زندگی می کنند!
ما آدمیان معمولــی و واقعی و این جهانی الجرم 
در کجا آباد زندگی می کنم نه ناکجاآباد. یک شهر 

آباد بهتر از هزار شهر خراب است. 
بنــده نگرانی عمیق فلســفی و روان شــناختی و 
وجــودی و اثــری دارم؛ یعنــی چــه؟ یعنی اگر 
مــا آدمیان زنــده و حی و حاضر بــه ناکجاآبادها 
و آرمان شــهرها و خیال پردازی هــا و وعده هــای 
دورودراز و دورافتاده، دل خوش باشیم و در تصور 
چنین وضعیتی و حالــی بی عمل و بی اثر بمانیم، 
عقل و اندیشه خود را تعطیل کنیم، عماًل آینده و 
امید خود را ازدست داده ایم و زندگی را باخته ایم! 
ویژگی کجــا آباد این جهانــی و این زمانی و این 
انســانی است. ابزار رشد و بالندگی و ترقی آن نیز 
عقل و علــم و دانش و معنا و امید و ســاختن و 

آبادانی است.
 بر این اســاس، هر امری که عقل و اندیشه ورزی 
را مشغول سازد و از فعالیت و اثرمندی باز دارد، به 
خســران و ضرر ابدی انسان تمام می شود. زندگی 
با آب ونان و مسکن و خانواده و فرهنگ و سیاست 
و اقتصاد و اجتماع سروکار دارد نه به خیال و رؤیا 
و امور انتزاعی و وهمی. زندگی با عقل و عقالنیت 

اثربخش ساخته می شود.
 توقف فعالیت عقل و اندیشــه مساوق با تعطیلی 
و فلج شــدن زندگی واقعی اســت. امیدآفرینی و 
معناها یابی در زندگی نیز با عقالنیت و اندیشــه 
ورزی ارتباط و اتصــال الینفک دارد. عقل و خرد 
جمعی می فهمد ما کجا زندگی کنیم و چگونه آن 

را آباد کنیم.

ظهور مذهب پروتســتان در اوایل قرن شانزدهم 
میالدی، شکاف عمیقی بین پیروان مسیحیت به 
وجود آورد و کاتولیک ها و پروتســتان ها در طول 
ســده های پس ازآن، بارها با هم به نــزاع و نبرد 
پرداختند. یکی از جنگ هــای معروف طرفداران 
پروتســتان با کاتولیک مذهبان، در دهه دوم قرن 
هفدهم میالدی به وقوع پیوســت و در حدود سی 

سال به طول انجامید.
 در روز ۲۳ مــه ۱۶۱۸ میالدی، پروتســتان های 
چک که از محدود شــدن آزادی هایشــان توسط 
فردیناند دوم، امپراتوری مقدس روم نگران بودند، 
دو فرستاده وی را به قتل رساندند و به این ترتیب 
جنگ های سی ســاله مذهبی در اروپا آغاز شــد. 
ایــن جنگ ها که عمدتاً در آلمان روی داد، فراز و 

نشیب های زیادی داشت. 
در طــول جنگ، کشــورهای فرانســه، ســوئد و 
دانمارک در حمایت از پروتستان ها و دولت اسپانیا 
و امپراتوری روم بــه طرفداری از کاتولیک ها وارد 

جنگ شدند. 
جنگ های سی ســاله مذهبی اروپــا در نهایت، با 
انعقاد »پیمان وستفالی« در سال ۱۶۴۸ میالدی 
خاتمه یافت، اما اسپانیا و فرانسه تا امضای »پیمان 
پیرنه« در سال ۱۶۵۹ میالدی با هم درگیر بودند. 
ایــن جنــگ همچنیــن قحطــی و بیماری های 
گوناگونی را به همراه داشت و باعث شد که کشور 
آلمان از جمعیت خالی شود به طوری که در جنوب 

آلمان تنها حدود یک سوم زنده ماندند. 
هرچند که جنگ ســی ســال طول کشــید ولی 
درگیری آن ســیصد ســال دیگر ادامه داشــت. 
جنگ های سی ســاله، عالوه بر ویرانــی و تجزیه 
آلمان و نیز تضعیف امپراتوری مقدس روم، قدرت 

یافتن فرانسه را در پی داشت. 
چندیــن دهه پــس از پایان جنــگ، هنگامی که 
اتریــش و متحدان آلمانــی اش در حال جنگ با 
ترکان عثمانی بودند، »لوئی چهاردهم« پادشــاه 

فرانســه موقعیت را خوب دید تا تصرفات خود را 
در دو طرف راین گســترش دهد. این عمل که در 
»جنگ های ناپلئونی« نیز تأثیرگذار بود، به دشمنی 
دیرینه آلمان و فرانسه تبدیل شد و می توان گفت 
کــه بعدها یکــی از دالیــل و پیش زمینه های دو 
»جنگ جهانی« بود. در جنگ های سی ســاله اگر 
چه نزاع دیرینه دو مذهب کاتولیک و پروتســتان 
نقش مهمی داشت، اما عواملی چون اختالف های 
ارضی و سیاسی دولت های این قاره نیز در شروع 

و ادامه جنگ، بسیار مؤثر بود.
 از نتایــج مهــم ایــن جنگ هــا، پایان نســبی 
درگیری های مذهبی پروتستان ها و کاتولیک ها و 
آغاز رشد جریان های ناسیونالیستی و ملی گرایی و 

نژادپرستی در اروپا بود. 
در کنار این تأثیرات، تفکر جدایی دین از سیاست 
نیز ســر برآورد و به عبارتی، یکــی از وقایع مهم 
اجتماعــی کــه زمینــه جدایی نهاد دینــی را از 
سیاست فراهم ساخت، همین جنگ ها و »پیمان 

وستفالی« بود.
 امضای این پیمان در مبانی نظری تاریخ سیاسی، 
به ابتدای مطرح شــدن کلمه »سکوالر« مشهور 
است. اینجا نخســتین مرتبه ای است که بسیاری 
از امالک و مســتغالت کلیســایی به غیرروحانی 
سپرده می شــود و از آن ها با پســوند »سکوالر« 
نام برده می شود و بدین شکل مراکز اقتصادی که 
در سلطه کلیسا بودند از نفوذ کلیسا خارج گشتند.

   محمدعلی نویدی  
   مدرس دانشگاه و نویسنده

عصر جدید به گونه ای است که صنعت و درآمد 
حاصله از گردشگری منبع مهم اقتصادی است 
و عالوه بر آن باعث تبادل فرهنگی و شــناخت 
دیگر مردم جهان از فرهنگ و تمدن ما اســت. 
گردشگری یکی از بزرگ ترین صنعت خدماتی، 
ارزآوری، اشتغال زایی است به طوری که در جهان، 
صنعت گردشگری پس از صنعت خودروسازی 
و ساختمان ســازی و غذایی یکی از صنعت های 
برتر جهان اســت و ۱0درصد از تولید ناخالص، 
یــازده ونیم درصد از اشــتغال، پنــج درصد از 
صادرات و ۱۱درصد از درآمد جهان را تشــکیل 
می دهد. رشد گردشگری می تواند باعث رشد و 
توسعه اقتصادی، کمک به اشتغال زایی، ارزآوری 
و نجات کشور از تک محصولی، کمک به روحیه 
صلح و همزیستی مسالمت آمیز، معرفی فرهنگ 
و تمدن و ایجاد کسب وکار، توسعه صنایع غذایی، 
حمل ونقل، هتل و... شود. متأسفانه در کشور ما 
درک درستی از گردشگری به عنوان یک صنعت 
مهمان نوازی و پل ارتباطی بین مردم ما با جهان 
وجود ندارد. احترام گردشگران به فرهنگ و روابط 
اجتماعی و زندگی و سنت ها و آداب ورسوم جامعه 

میزبان ضروری اســت اما ایــن به معنای اجبار 
گردشــگران به رعایت موبه موی و سخت گیرانه 
فرهنگ موردنظر جامعه میزبان نیست. نمی توان 
و نباید انتظار داشــت که گردشــگران دقیقاً با 
اخالق و ظواهر موردنظر ما همگون شوند و برای 
آن ها محدودیت های غیرمعمول ایجاد کرد یا به 
فرهنگ آن ها به چشم تحقیر و تمسخر نگریست. 
گردشــگران حق لذت بــردن از اوقات فراغت، 
کسب شادی و آرامش خود را دارند. توریست هم 
مفهوم خاص خود را دارد؛ گردشگر یا توریست به 
کسانی اطالق می شود که محیط زندگی خود را 
به قصدهای مختلف از قبیل لذت بردن از اوقات 
فراغت، تماشای تمدن و آثار فرهنگی و باستانی 
دیگر کشورها و یا تجارت، ترک کرده اند و به شهر 

یا کشور دیگر رهسپار شده اند.
بر طبق برآورد ســازمان تجارت جهانی درآمد 
حاصله از صنعت گردشگری مبلغی حدود شش 
تریلیون دالر است. علیرغم پایین بودن ارزش پول 
و ارزان ترین کشور جهان برای گردشگران و سابقه 
فرهنگی و آثار باستانی عظیم و ثبت شده جهانی، 
ایران به زحمت رقم ناچیــزی از این درآمد را به 
خود اختصــاص می دهد. این رقم و این جایگاه، 
جای بسی تأسف است و نشان دهنده سیاست ها 
و رویکردهای نسنجیده ای است که درخور شأن 
کشــوری مثل ایران با آن همه سابقه تاریخی – 
فرهنگی و تمدنی نیست. از کشورهایی که درآمد 

زیادی از صنعت گردشگری دارند می توان استرالیا 
با ســاالنه ۶0میلیارد دالر، ترکیه با ۳0میلیارد 
دالر، آمریکا با رقمی نزدیک به ۳00میلیارد دالر، 
بریتانیا با درآمد سالیانه 7۲میلیارد دالر، فرانسه با 
۸۶میلیارد دالر، اسپانیا با ۹۶میلیارد دالر را نام 
برد. اروپا بیشــترین درآمد از توریست را کسب 
می کند بعد از آن آسیا و اقیانوسیه و بعد آمریکا 
قرار دارد. اینکه چرا ایران که جزو ۱0کشور برتر 
از لحاظ آثار و ابنیه تاریخی و باســتانی جهان و 
ارزان ترین کشــور برای گردشگران است دارای 
درآمدی ناچیز از صنعت گردشگری دارد جای 
تأسف و تآمل اســت. ما به عمد یا به  اشتباه گاه 
تصوری امنیتی از  هجوم جهانگردان به کشــور 
داریــم و بــرای گردشــگران محدودیت هایی 
ســلیقه ای و نه الزاما قانونی به وجود می آوریم 
که از دید برخی از فعاالن این حوزه به مســایل 
سیاســی مرتبط است. اسجاد انواع محدویت ها 
برای  گردشگران و حتی هم وطنان ایرانی خود 
که دارای تابعیت دوگانه اند، لطمه بزرگی به اعتبار 
ایرانیان و ارزآوری و درآمدزایی اقتصادی می زند. 
اسف انگیزتر آنکه اوضاع گاه به گونه ای پیش می 
رود که حتی هم وطنان ایرانی ما برای آمدن به 
ایران و دیدار با خانواده شان واهمه دارند. هر رفتار 
غیرمنطقی که باعث محــروم کردن هم وطنان 
خود از دیدار با خانواده هایشان شود، بی عدالتی 

محض است.

دالیل سهم اندک ایران از صنعت گردشگری

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

چهارده سالم بود که غوغا در شهر پیچید. تمام 
دریافت من از احوال سیاسی کشور محدود به 
صدا و ســیما و ُغرو لَندهای مرحوم پدربزرگم 
بود. اخبار که شــروع می شد پدربزرگ مثنوِی 
فحشــش را حواله صفحه تلویزیون توشیبای 
چهارده اینچ می کرد.  مادربزرگم می گفت آخر 
عمری عقلش را از دست داده، همین روزهاست 
که کمربند و ساطور قصابی را بردارد و بیافتد 
به جان نزارِ این تلویزیــون پیرتر از خودش... 
پوسترهای سبز رنگ سیِد فاطمِی ثالث که بر 
در و دیوار شــهر مانند پیچک پیچید ُخلق و 
خوی پدربزرگم هم عوض شد. به  جای توتون 
و سیگارِ دست پیچ، ســیگار مونتانا می کشید. 
وه که چه بسته قشــنگی با فیلتر سفید و دو 

خط طالیی...  پدربــزرگ رادیوِی قّوه خورش 
را می چسباند به گوش راستش تا ببیند رادیو 
بی بی سی و آمریکا چه می گویند. گاهی هم که 
پارازیت امان رادیــو را می برید، دایی ام برایش 
رادیو دویچه وله را می گرفت، خالصه باید یک 
رادیویی از یک گوشه جهان به فارسی چیزی 
بلغور می کــرد تا پدربزرگ خیالــش از وقایع 
اتفاقیه راحت شــود. القصه قرار بر این شد که 
در فامیل هر آن کس که ســن و ســجلّش به 
رای دادن می خوَرد به خاتمی رای دهد. هدف 
ایــن بود که ناطق نوری رای نیاورد. البته دفتر 
تبلیغاتی خاتمی در فامیل ما یعنی پدربزرگم 
می گفت او وزیر میرحســین بوده، او در آلمان 
زندگی کرده و قرار اســت در کشور تحوالتی 
بزرگ رقم بزند. خاتمی رای آورد، تلویزیون های 
جهان سیل مردم ایران را پس از تشییع جنازه 
آیت اهلل خمینی دوباره نشــان دادند. قتل های 
زنجیره ای، روســری ها اندکی عقب رانده شد، 
گروه آریان، حســین زمان، شــادمهر عقیلی، 

خشایار اعتمادی و دیگران خواندند. روزنامه ها 
مانند قارچ روییدند، جهان انتظار یک چرخش 
معنی دار از سیاســت خارجی ایران داشت که 
ماه عسل تمام شــد. مهرانگیز کار، کنفرانس 
برلیــن، عباس عبدی، اکبر گنجی، ماشــا اهلل 
شمس الواعظین، روزنامه توس و خرداد و نشاط 
و عصر آزادگان وصبح امروز و شلیک به دهان 
آن مغــز متفکر اصالحات و ســعید حجاریان 
روی ویلچــر... اصالحات لنگیــد، هجده تیر و 
سید فاطمی ساکت، بست نشستن نمایندگان 
مجلس و سید فاطمی ســاکت... یک سکوت 
ممتد تا تَکرارهای بی ســرانجام و خانه نشینی 
و ســکوِت ادامه دار... قصه سید به سر رسید و 
اصالحات به خانه نرســید. بیست و چند سال 
از آن روزها گذشته و من هم رفته رفته مانند 
پدربزرگــم تمام دق دلی ام را با فحش دادن به 
تلویزیــون و صفحه موبایل خالی می کنم. دوم 
خردادی که یــک فرزند معلول زایید و خیلی 

زود اخته شد.

قصه ای که به سر رسید و اصالحاتی که به خانه نرسید

   رسول اسدزاده  
   روزنامه نگار

یادداشت

داســتان فالفل برای من از روزهای اول جنگ 
شروع شــد، در آن روزها که دوره خردسالی و 
نونهالــی را طی می کردم، خانــواده ما به دلیل 
شــرایط کاری پدر و مــادرم و تعهد قابل تقدیر 
آن ها، در کل زمان جنگ در اهواز و خوزســتان 
بودیم و با آن ســن کم، آن روزها را کامالً به یاد 
دارم، اهواز در آن ماه های اول جنگ فقط نام یک 
شهر را داشت، به یک پادگان بزرگ تبدیل شده 
بود که ســتاد فرماندهی جنگ در آن بود و در 
کوچه و خیابان به جز رزمنده و ارتشی و سپاهی 
و ماشــین های نظامی چیز دیگری به چشــم 
نمی خــورد و همین پادگان هر لحظه زیر آتش 

مستقیم دشمن و بمباران هوایی قرار داشت.
در آن شرایط جنگی شاید و یا قطعاً من و خواهر 
کوچک ترم تنها کودکان حاضر در آن پادگان و 
شــهر بودیم که گاهی پدرم مثالً برای رفتن به 

دکتر، ما را به بیرون از خانه می برد.
در مرکز شــهر و خیابان هــای پیرامونی چند 
مغازه ســاندویچی بودند که در شهر مانده و به 
رزمندگان خدمات می دادند و بسیار هم شلوغ 
بودند، یکی از این مغازه های ساندویچی که در 

خیابان امام بود، یک نوع ساندویچ عرضه می کرد 
که تا به آن روز ندیده بودم و از پشــت شیشه 
کامالً مشــخص بود که خیلی مشتری دارد و 
پدر می گفت اســمش فالفل است، ولی هر بار 
که اصرار به خرید می کردم او مخالفت می کرد 
و می گفت جالب نیســت و نمی خرید. تا اینکه 
یک بار کالفه شــد و برای اولین بار طعم فالفل 
را چشیدم و سرآغاز آشنایی من و این خوراکی 
ارزان قیمت شــد که بعدها در بعضی از محالت 
اهواز به آن ساندویچ آشغالی می گفتند و جالب 
اینکه از همه نوع ســاندویچ ها حتی ماکارونی! 

ارزان تر بود و همین عامل استقبال از آن بود.
 سال های جنگ به پایان رسید ولی فالفل جای 
خود را نه در خوزســتان جنگ زده بلکه در کل 
کشور بازکرده بود و امروز در کوچه پس کوچه های 
آذربایجان و خراســان و ... شاهد فالفل فروشی 
هستیم. به خاطر قیمت کم و مناسبش محبوب 
بســیاری از اقشــار جامعه ازجمله کارگران و 
دانشــجویان شــد. حتی خانواده های بسیاری 
بودند که وقتی با درخواســت فرزندانشان برای 
رفتن غذای فوری مواجه می شــدند، به فالفلی 
می رفتند و سروته قضیه به هم می آوردند، البته 
فالفل الکچری هم برای طبقه مرفه رخ نشان 
داد، اول از خیابان انوشه لشکرآباد اهواز تا بهترین 
نقاط شمال تهران و در قالب سلف سرویس و با 
مخلفات آن چنانی و حتی کار به جایی رسید که 

بسیاری از سفرای کشورهای خارجی و خصوصاً 
اروپایی بــرای خوردن فالفل و گرفتن عکس و 
گذاشتن استوری راهی خیابان انوشه لشکرآباد 
اهواز شــدند. البته در تضاد با آن ها هم برخی 
کارگران برای سیر کردن شکمشان فالفل را با 
نان اضافی سفارش می دادند.این داستان فالفل 
ادامه داشــت تا همین یکــی دو هفته قبل که 
انقالبی در قیمت هــا رخ داد و اصحاب کهف را 
شرمنده خود کرد. کاری به قیمت های نجومی 
این روزهای مرغ و تخم مرغ و روغن و ... ندارم، 
داســتان ما فالفل است، ولی همین فالفل هم 
دســتخوش تغییرات شــد، جدا از گرانی مواد 
اولیه و جنبی آن، با افزایش غیرقابل باور قیمت 
نان های صنعتی، همان نان اضافی ســاندویچ 
فالفل، برای خودش وضعیتی الکچری شــد. 
خالصه داستان فالفل هم شکل تراژیکی به خود 
گرفت و در این شــرایط ناگوار تغییر قیمت ها، 
همان فالفل آشغالی دیروز، الکچری امروز شد. 
در این چند روز باخبر شدم در خیلی از شهرها 
ازجمله حومه تهران، ساندویچ فالفل تغییر شکل 
داده و آن را در نان لواش عرضه می کنند که با 
کســر نان باگت آن، خیلی قیمتش باال نرود و 
باز قشر ضعیف جامعه بتوانند آن را تهیه کنند. 
دست مریزاد به این فکر بکر که الاقل داستان ما 
را خیلی پر از آب چشم نکرد. باز هم صد رحمت 

به وفای فالفل.

باز هم صد رحمت به وفای فالفل

   علی بدیع  
   روزنامه نگار

یادداشت

یادداشت

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

با یک اختراع جدید؛ چاپ سه بعدی 
ماهواره در فضا ممکن شد

بر اساس تکنیکی که به تازگی حق امتیاز آن ثبت 
شــده می توان آنتن های ماهواره ای را در فضا و با 

کمک نور خورشید به طور سه بعدی چاپ کرد. 
با اســتفاده از این روش نیــازی به حمل قطعات 
بزرگ و ســنگین ماهــواره که فضــای زیادی از 
موشک را اشــغال می کنند، نخواهد بود. شرکت 
ژاپنی میتسوبیشــی الکترونیک این روش جدید 
را توســعه داده که از نوع خاصی رزین اســتفاده 

می کند. 
ایــن رزین در مجــاورت نور فرابنفش خورشــید 
به ماده ای جامد تبدیل می شــود. البته شــرکت 
مذکور تاکنون فقط شــیوه عملکرد این فناوری را 
در اتاقک تست با شــرایط شبیه سازی شده فضا 

نمایش داده است. 
محققان میتسوبیشــی بشــقاب یک آنتن ۱۶.۵ 
ســانتی متری را چاپ کردند کــه عملکرد آن در 
تســت ها مانند آنتن های ماهــواره معمولی بود. 
حساســیت آنتن به طور مســتقیم بــه اندازه آن 
مرتبط است. هرچه یک آنتن بزرگ تر باشد، بهتر 
می تواند ســیگنال ها را ردیابــی و منتقل کند اما 
هنگام پرتاب ماهواره به فضا، اندازه آن یک عامل 
چالش برانگیز اســت زیرا آنتن های بزرگ فضای 
زیادی در موشــک اشــغال می کننــد. همچنین 
این ابزار باید قدرتمند باشــد تا بتواند ارتعاشــات 
هنگام عملیات پرتــاب را تحمل کند و به همین 
دلیل ســنگین خواهد بود. به ایــن ترتیب هرچه 
ماهواره ســنگین تر باشــد، هزینه پرتاب آن نیز 
بیشتر اســت. اجزایی که در فضا چاپ می شوند، 
ســبک تر و نازک تر هســتند زیرا نیازی نیســت 
ارتعاشــات هنگام پرتاب را تحمل کنند؛ بنابراین 
اپراتورهای ماهواره با چاپ سه بعدی مستقیم آنتن 
در فضا نه تنهــا در هزینه ها صرفه جویی می کنند، 
بلکه می توانند ماهواره های کوچک تر با آنتن های 
بزرگ تر از نمونه های فعلی به فضا ارسال کنند. به 
گفته میتسوبیشی این فناوری زمینه را برای چاپ 
سه بعدی ساختارهای بسیار بزرگی در فضا فراهم 
می کند که در دماغه موشــک جــای نمی گیرند. 
رزین حســاس به نوری کــه در این فرایند به کار 
می رود در مقابل گرما نیز مقاوم اســت و می تواند 
دمایی تا ۴00 درجه سانتی گراد را تحمل کند که 
باالتر از دمایی اســت که ابزار در مدار زمین با آن 

روبرو می شود.

فناوری

 کشتی آلیش زنان ایران 
قهرمان آسیا شد

تیم ملی کشــتی آلیش زنان ایران در رقابت های 
آســیا در کشور قزاقســتان قهرمان این مسابقات 
شــد. در این بازی ها تیم ملی زنان ایران با کسب 
یک مــدال طال و چهار نقره و یــک برنز به مقام 

قهرمانی رسید. 
تیم ملی زنان ایران در این ســری از مسابقات با 
شــش نماینده شرکت کرده بود. در رده بندی تیم 
کشتی آلیش زنان کشــورمان ۱۱۵ امتیاز کسب 
کرد و اول شد و تیم های قزاقستان و ازبکستان با 

۱۱۲ و ۹۴ به ترتیب دوم و سوم شدند. 
ســارا علیپور در 7۵کیلوگرم به مدال طال دست 
یافت. ســپیده بابایی در ۵۵ کیلو، شــیدا فهمی 
در ۶۵ کیلو، ســحر غنی زاده در کیلو70 و هانیه 
عاشــوری در بعالوه 7۵ کیلومدال نقره گرفتند و 
فاطمه فتاحی در ۶0 کیلوگرم مدال برنز به دست 

آورد.

ورزش

یادداشت
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 بابام عینک زده بود رفتم کنارش نشســتم یه 
چند لحظه بهم نــگاه کرد رو کرد به مادرم گفت 
رضا هم خوشــگله ها، مادرم گفت یادم باشه این 
ســری رفتیم بیرون یه تست بینایی بریم احتماال 
)حاج_رضا( نمره چشمت باال رفته.  

 وقتی یکی بهم میگه: پســرم تو که دلت پاکه 
دعا کن برامون، تمام گناهام میاد جلو چشمام:((
)Hesam(  

 قیمتا طوری شــده که میــری تو مغازه قیمتو 
می پرســی دیگه نباید بگی میرم یــه دور میزنم 
برمیگردم باید بگی میرم خونه و دیگه برنمیگردم. 
)بروس(  

 با این بادی کــه داره میاد اگه یه دوتا توربین 
بادی میذاشــتن ســرو تــه تهران امســال دیگه 
)Ali( تابستون قطعی برق نداشتیم.  

مجازستان


