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ــراً	در	 ــه	اخي ــكالتی	ک ــی	از	مش يك
شهرســتان	نجــف	آبــاد	رو	بــه	افزايش	
ــار	و	 ــه	آم ــئولين	از	ارائ ــت	و	مس اس
ــد	 ــی	رون ــره	م ــام	رســمی	آن	طف ارق
ــه	راحتــی	 بحــث	طــالق	اســت	کــه	ب
در	بيــن	اطرافيــان	و	در	اجتمــاع	قابــل	
ــا	 ــم	ب ــی	تواني ــت	و	م ــاهده	اس مش
انــدک	تفحصــی	در	راهروهــای	دادگاه	
ــام	 ــار	و	ارق ــه	آم ــز	مشــاوره	ب و	مراک
ــورت	 ــه	ص ــه	ب ــم	البت ــی	ببري آن	پ
ــه	مــی	 غيــر	رســمی	آمــاری	کــه	ارائ
ــتان	 ــوص	در	شهرس ــه	خص ــود	ب ش
ــش	و	 ــت	از	افزاي ــاد	حكاي ــف	آب نج
ــتان	 ــن	شهرس ــينی	اي ــدر	نش در	ص
ــا	دارد. ــتان	ه ــر	شهرس ــن	ديگ در	بي
کــه	البتــه	ايــن	هــم	بــه	جــای	خــود	
ــی	از	 ــد	بعض ــی	باش ــث	م ــل	بح قاب
مســئولين	ثبــت	آمــار	طــالق	اطــراف	
ــاد	و	خــود	شهرســتان	را	در	 نجــف	آب
نجــف	آبــاد	عامــل	اصلــی	آمــار	باالی	
ــوارد	 ــی	ديگرم ــد	و	برخ ــی	دانن آن	م
ــواده	،	 ــت	خان ــون	دخال ــری	چ ديگ
اعتيــاد	،	بيــكاری	و	درکل	آســيب	
ــی	آن	 ــت	اصل ــی	را	عل ــای	اجتماع ه
مــی	داننــد	نظــر	بــه	اينكــه	طــالق	از	
جملــه	آســيب	هــای	خامــوش	اســت	
کــه	در	درجــه	اول	مهــم	تريــن	بخــش	
ــت	 ــواده	اس ــام	خان ــه	نظ ــاع	ک اجتم
ــر	آن	 ــد،	ب ــی	ده ــرار	م ــدف	ق را	ه
ــی	 ــگاه	فرهنگــی	اندک شــديم	در	جاي
ــای	 ــوع	و	راهكاره ــت	وق ــه	آن	،	عل ب
پيشــگيری	از	آن	بپردازيــم	در	هميــن	
ــه	در	 ــتی	ک ــراغ	بهزيس ــوص	س خص
ــن	 ــی	اي ــای	متول ــتگاه	ه ــن	دس بي
ــی	 ــا	م ــری	را	ايف ــش	مهمت ــر،	نق ام
کنــد	رفتيــم	و	بــا	آقــای	اســماعيليان	
ــتان	 ــتی	شهرس ــس	اداره	بهزيس رئي
ــه	ای	 ــت	صميمان ــاد	نشس ــف	اب نج
ــر	 ــر	ذک ــالوه	ب ــان	ع ــتيم	ايش داش
ــی	و	 ــدام	همگان ــون	اق ــواردی	چ م
پشــتيبانی	 در	 تعامــل	دســتگاهها	
ــن	 ــواده	همي ــام	خان ــت	از	نظ و	حماي
طــور	نقــش	رســانه	هــا	و	بــه	خصوص	
ــن	 ــوع	اي ــی	را	در	وق ــبكه	اجتماع ش
امــر	مهــم	دانســتند....درذيل	بخشــی	
ــه	در	 ــده	را	ک ــدل	ش ــو	رد	وب از	گفتگ
ــر	 ــد	از	نظ ــام	ش ــت	انج ــن	نشس اي

ــم. ــی	گذراني م
ادامه	در	صفحه	2

لزوم اجباری شدن آموزش های قبل از ازدواج
به منظور کاهش طالق در شهرستان نجف آباد

درمصاحبه	با	رئيس	اداره	بهزيستی	شهرستان	نجف	آباد

NFC چیست ؟ )صفحه2(

زنان	بدانند	)صفحه3(

ورزشی)صفحه4(

ديباگران	نشريه	ای	برای	نجف	آباد
يادداشت	سردبير:

ــران	 ــه	ديباگ ــه	نام ــا	شــماره	اول	هفت ب
ــاد	در	خدمــت	شــما	هســتيم.	 نجــف	آب
ــم.	 ــهريان	خوب ــما	همش ــت	ش در	خدم
هفتــه	نامــه	ايــی	مخصــوص	شهرســتان	
ــه	 ــی	ک ــه	اي ــه	نام ــاد		هفت ــف	آب نج
بــا	هــزاران	اميــد	و	آرزو	و	توســط	
ــرده	و	 ــل	ک ــان	تحصي ــی	از	جوان جمع
ــرار	اســت	 ــت	ق ــرژی	مثب ــار	از	ان سرش
ــما	 ــای	ش ــه	ه ــان	لحظ ــه	مهم هرهفت
ــه	 ــكالتی	ک ــام	مش ــد.عليرغم	تم باش
پيــش	روی	مطبوعــات	اســت	و	بــه	
خصــوص	مشــكالت	اقتصــادی	کــه	
ــتگاه	 ــر	دس ــر	اکث ــان	گي ــا	گريب تقريب
ــدی	 ــا	امي ــت،	تنه ــی	اس ــای	فرهنگ ه
ــن	 ــانی	در	دل	اي ــراغ	درخش ــون	چ چ
ــا	را	وا	 ــد	و	آن	ه ــی	درخش ــزان	م عزي
داشــته	بــدون	هرگونــه	چشــم	داشــتی	
قلــم	بدســت	گيرنــد	و	بنويســند	کمــک	
و	هميــاری	در	ســاختن	شــهرمان	نجــف	
ــتگی	و	 ــه	شايس ــهری	ک ــود.	ش ــاد	ب آب
پتانســيل	هــای	آن	خيلــی	زيــاد	اســت	
و	شــان	و	جايــگاه	آن	عليرغــم	بــزرگان	
بــی	شــماری	کــه	در	حــوزه	هــای	
ــز	 ــون	ج ــی	اکن ــده	حت ــف	پروري مختل
ســرآمدان	و	گرداننــدگان	دســتگاههای	
ــی	 ــادی	و	سياس ــم	از	اقتص ــف	اع مختل
ــون	 ــالب	تاکن ــدو	انق و...	هســتند	و	از	ب
ــد،	 ــذار	نشــان	داده	ان ــر	گ خــود	را	تاثي
ــته	 ــتان	نتوانس ــفانه	شهرس ــا	متاس ام
اســت	بــه	جايــگاه	واقعــی	خــود	دســت	
ــوان	 ــه	عن ــه	ب ــوع	آنچ ــد.	در	مجم ياب
پيــش	فــرض	هــای	انتشــار	اين	نشــريه	
ــن	اعضــای	 ــه	بي ــرام	نام ــوان	م ــه	عن ب
ــه	: ــت	ک ــت	اينس ــده	اس ــدل	ش آن	رد	وب
1-ايــن	نشــريه	بــدور	از	هرگونــه	دســته	
ــن	 ــرار	گرفت ــای	سياســی	و	ق ــدی	ه بن
ــالت	 ــه	رس ــت	ک ــی	اينس در	آن	در	پ
خــود	را	بــه	عنــوان	حلقــه	واســط	
بــه	 بيــن	شــهروندان	و	مســوولين	
ــردم	 ــات	م ــد	و	مطالب ــا	کن ــی	ايف خوب
ــا	 ــاند	ت ــوولين	برس ــوش	مس ــه	گ را	ب
ــه	نحــو	احســن	ايفــای	 آنهــا	بتواننــد	ب
نقــش	نماينــد	و	مســوولين	هــم	بتواننــد	
عملكــرد	خــود	را	در	دوران	تصــدی	بــه	

ــانند. ــهروندان	برس ــوش	ش گ
هميــاری	 و	 وحــدت	 دنبــال	 2-بــه	
شــهروندان	اســت	و	حتــی	تضــوع	
قوميــت	هــا	در	ايــن	شهرســتان	را	
ــوی	در	 ــيل	ق ــک	پتانس ــوان	ي ــه	عن ب
پيشــبرد	و	ارتقــا	شهرســتان	مــی	
ــاد	مــی	انديشــيم	 ــه	نجــف	آب ــد	وب بين
ــه	 ــق	شــهروندان	آن	»	ب شايســته	و	الي

ــزرگ«. ــاد	ب ــف	آب نج
مــا	 بضاعــت	 و	 ســرمايه	 3-تمــام	
همــكاری	و	هميــاری	شــما	مــردم	عزيــز	
و	مهربــان	شهرســتان	نجــف	آبــاد	
ــه	 ــون	آئين ــه	چ ــم	ک ــده	اي ــت.	آم اس
ــما	 ــوق	ش ــت	و	حق ــكاس	درخواس انع
ــاده	 ــيم	و	آم ــوولين	باش ــرد	مس وعملك
ــه	در	 ــی	ک ــص	هاي ــكاالت	و	نق ــم	اش اي
ــد	و	 ــا	بگويي ــه	م ــد	ب ــی	بيني نشــريه	م
ــت. ــم	رف ــع	آن	خواهي ــال	رف ــا	بدنب حتم



   ديبا گران )دانش هما ( 
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نــرخ بیــکاری در شهرســتان نجــف آبــاد 11/6 
ــت درصد اس

محمــد مغــزی رئیــس اداره تعــاون،کار و 
ــزود: ســهمیه  ــاد اف ــاه اجتماعــی نجــف آب رف
اشــتغال شهرســتان در ســال گذشــته دو 
ــا  ــود کــه م هــزار و ۵۰۴ نفــر اعــام شــده ب
ــکاری  ــا هم ــتیم ب ــتان توانس ــن شهرس در ای
هــای  کارگاه  و  صنعتــی  مراکــز  مدیــران 
تولیــدی بــرای پنــج هــزار و ۴۰1 نفــر شــغل 

ــم. ــاد کنی ایج
وی گفت:ســهمیه امســال هــم چهــار هــزار و 
یــک نفــر نفــر اعــام شــده کــه تاکنــون دو 
ــده  ــازار کار ش ــذب ب ــر نفرج ــزار و ۵۰ نف ه

ــد . ان
وی گفــت: هــم اکنــون بیــش از هفــت هــزار 
کارگاه در شهرســتان نجــف آبــاد فعــال اســت 
ــر آنهــا تنهــا  ــرای بازرســی و نظــارت ب کــه ب

یــک نیــرو داریــم کــه جوابگونیســت.
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــس اداره تع ریی
ــاه  ــزود: از مردادم ــاد اف ــف آب ــتان نج شهرس
در  تعاونــی   12 تاکنــون  گذشــته  ســال 
ــتغال  ــه اش ــیده ک ــت رس ــه ثب ــتان ب شهرس
ــوز(  ــاد نی ــف آب ــل از نج ــه نق ــت) ب ــرده اس ــر را ک ــش از 1۰۰نف بی

ــات  ــر تصادف ــرگ و می رشــد ۷2 درصــدی م
ــاد در نجــف آب

ــی و برنامــه ریــزی  جعفــر زاده معــاون عمران
فرمانــداری نجــف آبــاد در کمیتــه پیشــگیری 

از تصادفــات شهرســتان گفــت
ســهم ۷۵ درصــدی راکبــان موتورســیکلت در 

دفات  تصا
انتظامــی  نیــروی  راهــور  پلیــس  رئیــس 
ــترین  ــه بیش ــخنانی ب ــز در س ــاد نی نجف آب
ــاده  ــر پی ــور عاب ــات در دو مح ــد تصادف درص
و موتورســیکلت اشــاره کــرد و افــزود: 2۵ 
درصــد تصادفــات مربــوط بــه عابریــن پیــاده 
اســت کــه خــود دالیلــی ماننــد نبــودن 
خط کشــی، چراغ هــای خطــر، ســرعت گیر 
و ۷۵  دارد  را  مکانیــزه  هوایــی  پل هــای  و 
راکبــان  بــه  مربــوط  تصادفــات  درصــد 
ــه دلیــل اســتفاده نکــردن از  موتورســیکلت ب

کاه ایمنــی اســت.
حــوادث  در  اصفهــان  اســتان  متأســفانه 
جــاده ای رتبــه اول را بــه خود اختصــاص داده 
ــه اول را در  ــز رتب ــاد نی ــع آن نجف آب و به تب
ــه  ــاص داده ک ــود اختص ــه خ ــتان ها ب شهرس
بایــد گفــت، آمــار متوفیــات در ســال ۹۴ و ۵ 
ماهــه اول ۹۵ درمجمــوع ۷2 درصــد افزایــش 
ــر  ــاز اســت موضــوع را جدی ت پیداکــرده و نی

ــوز(  ــاد نی ــه نقــل از نجــف آب ــم.) ب ــری کنی پیگی

1۰ راز موفقیت در کسب و کار جدید
کارآفرینــی و نــوآوری در بخــش هــای 
متعــدد اقتصــادی مطلبــی اســت کــه مــدت 
هــا در کشــور مــا مــورد بحــث اســت. 
ــدن  ــی ش ــت عمل ــترش واهمی ــرای گس ب
ایــن موضــوع در کشــورمان تســهیاتی 
نیــز بــرای کارآفرینــان درنظــر گرفتــه 
شــده اســت. امــا مســلما در ایــن راه بــرای 
ــنایی  ــیر آش ــه مس ــکان ادام ــت و ام موفقی
بــا راهــکار هــای مناســب و درســت الزامــی 

ــت. اس
بــه  ده راهــکار مناســب کــه بــه کســب وکار 
ــری  شــما خاقیــت ، نظــم  و انعطــاف پذی
مــی دهــد اشــاره خواهــد شــد. فعالیــن در 
ــه  ــا ب ــا ب ــای دنی ــر کج ــه در ه ــن زمین ای
ــد  ــی توانن ــی م ــن اصــول کل کار بســتن ای
ــتین  ــای نخس ــه گام ه ــند ک ــدوار باش امی

ــد. ــه درســتی برداشــته ان خــود را ب
1.فکر کردن به موفقیت

ــزرگ  ــای ب ــت ه ــه موفقی ــد ب ــر بخواهی اگ
دســت پیــدا کنیــد، بایــد آرزوهــای بزرگــی 
نیــز در ســر داشــته باشــید. هــر داســتانی از 
موفقیــت بــا یــک آرزوی بــزرگ آغــاز مــی 
شــود. شــما مــی بایســت چشــم اندازهــای 
بــزرگ را بــرای خــود متصــور باشــید، ایــن 
کــه فــردی مشــهور و صاحــب اعتبــار 
هســتید. بایــد از آن چــه کــه مــی خواهیــد 
ــته  ــن داش ــری روش ــید، تصوی ــدان برس ب
در  را  خــود  آرزوی  آن  آنقــدر  و  باشــید 
ســر پــرورش داده باشــید کــه آن را کامــا 
احســاس کــرده و برایتــان دســت نیافتنــی 
ــد کــه  ــال تصــور کنی ــه طــور مث نباشــد. ب
اگــر در کار خــود موفــق شــوید، چــه تحولی 
در زندگــی شــما و اجتمــاع ایجــاد خواهــد 
شــد؟ اگــر کســب و کار شــما بــه موفقیــت 
و در آمــد بــاال برســد شــما از چــه اعتبــاری 
ــا چــه حــد  ــد شــد ؟ و ت برخــوردار خواهی
ــرده  ــک ک ــود کم ــه خ ــاد منطق ــه اقتص ب

ایــد؟
2.نســبت بــه آنچــه کــه مــی خواهیــد 
انجــام دهیــد پرشــور و حــرارت باشــید

ــد کــه در  ــدم مــی گذاری شــما در راهــی ق
صــورت موفقیــت، بخشــی یــا تمــام زندگــی 
ــرای رســیدن  ــر خواهــد کــرد. ب شــما تغیی
بــه ایــن مقصــود شــما مــی بایســت انــرژی 
ــرده  ــش ک ــش از پی ــود را بی ــتیاق خ و اش
و آنهــا را آشــکار کنید.چــرا بایــد ایــن 
گونــه باشــد، زیــرا مــا همیشــه نســبت بــه 
آرزوهــای خــود و آنچــه کــه دوســت داریــم 
بــی رحمیــم. بالواقــع بــرای آنچــه کــه 
بســیار دوســت داریــم، تــاش الزم را انجــام 
ــت  ــی بایس ــه م ــی ک ــم در حال ــی دهی نم
نهایــت تــاش خــود را بکنیــم. یــا ایــن کــه 
ــد  اگــر شــما از کاری کــه انجــام مــی دهی
رضایــت کافــی را نداشــته باشــید آیــا تصــور 
مــی کنیــد کــه واقعــا مــی توانیــد در آن کار 
ــازار رقابــت  بــه موفقیــت برســید و یــا در ب
ــه  ــش ب ــش از پی ــر روز بی ــه ه ــروز ک ام

ــد؟ ــی بمانی ــاز دارد، باق ــت نی ــاش و فعالی ت
ــه خــود در  ــدم عاق ــا همــه ع ــم ب ــر ه  اگ
کار بتوانیــد خــود را در گردونــه رقابــت 
ــه موفقیــت  ــا ب ــی مطمئن ــد  ول حفــظ کنی
یافــت.  نخواهیــد  دســت  بــزرگ  هــای 
در  اســتثنائی  و  بــزرگ  هــای  موفقیــت 
ــه دســت خواهنــد آمــد کــه مــا  صورتــی ب
ــیم  ــته باش ــه داش ــه آن کار ، عاق در زمین
کــه کار کنیــم و یــا حداقــل بــرای آن ارزش 
قائــل باشــیم. بــرای کســانی کــه بــا چنیــن 
ــه  ــن ک ــد، ای ــی کنن ــی کار م ــس و حال ح
مجبــور باشــند بــرای آن کار حتــی 1۵ 
ــه  ــد ن ــت بگذارن ــاعت در روز وق ــا 18 س ت
ــه موجــب  ــده نیســت ک ــا خســته کنن تنه
ــت  ــود. موفقی ــد ب ــان از کار خواه ــذت آن ل
ــا  ــی تنه ــای اقتصــادی و مال ــت ه در فعالی
نیازمنــد صبــر و کاری طاقــت فرســا اســت 
کــه تنهــا زمانــی امــکان پذیــر خواهــد بــود 
کــه شــما در مــورد آن کار احســاس مثبتــی 

ــید. ــته باش داش
3.بر روی نقاط قوت خود تکیه کنید

ــویم،  ــه رو ش ــر رو ب ــن ام ــا ای ــد ب بگذاری
ــان  ــه اطرافی ــرای هم ــد ب ــی توانی ــما نم ش
ــید.  ــس باش ــه ک ــز و هم ــه چی ــود هم خ
ــی  ــوت و ضعف ــاط ق ــا نق ــدام از م ــر ک ه
ــرای آن کــه بتوانیــد مفیــد واقــع  داریــم. ب
ــود  ــوت خ ــاط ق ــت نق ــی بایس ــوید، م ش
ــز  ــر روی آن تمرک ــد و ب ــایی کنی را شناس
بیشــتری داشــته باشــید. شــما زمانــی مــی 
ــت  ــه دس ــت را ب ــترین موفقی ــد بیش توانی
ــمتی  ــه س ــود را ب ــاش خ ــه ت ــد ک آوری
کــه در آن مــی توانیــد بهتریــن باشــید 
ــر در  ــال اگ ــور مث ــه ط ــد. ب ــت کنی هدای
فعالیــت هــای اقتصــادی ،شــما در بازاریابــی 
ــره  ــت به ــد از آن نهای ــی بیشــتر داری توانای
ــه  ــی از کار ک ــش های ــا در بخ ــد. ام را ببری
در آن ضعیــف هســتید، کمــک بگیریــد 
ــرای  ــا ب ــید. ام ــته باش ــی نداش و از آن ابای
تبدیــل نقــاط ضعــف خــود بــه نقــاط قــوت 
ــم و  ــرای آن از تعلی ــد و ب ــاش کنی ــز ت نی

ــد. ــره ببری ــن کار به ــوزش در حی آم
ــه احتمــاالت شکســت فکــر  ــچ گاه ب ۴. هی

نکنیــد
آیــن رنــد، در رمــان خــود بــه نــام » اصــل 
ــن  ــه ای ــد، » ن ــی نویس ــمه » م و سرچش
ــت  ــه موجودی ــت و ن ــر اس ــت بش در طبیع
حیــات انســان کــه کاری را بــا رهــا کــردن 
آن، آغــاز کنــد.« بــه عنــوان یــک کارآفریــن 
و پیــش قــدم در انجــام یــک کار شــما نیــاز 
داریــد کــه هــدف خــود را کامــا بــاور 
کنیــد، آن زمــان اســت کــه مــی توانیــد بــه 
آن عمــل کنیــد. شــما مــی بایســت ایمــان 
ــا و  ــده ه ــان، ای ــه خودت ــوی ب ــاد ق واعتق
نظرتــان و ظرفیــت هــای خــود داشــته 

باشــید.
ــه  ــد و ب ــور کنی ــد عب ــایه تردی ــد از س  بای
یقیــن و اعتمــاد در کار خــود برســید. هــر 
ــود  ــاد خ ــان و اعتق ــزان ایم ــدر می ــه ق چ
ــتری  ــرعت بیش ــا س ــد ، ب ــش دهی را افزای
ــت.  ــد یاف ــت خواهی ــود دس ــداف خ ــه اه ب
ــی  ــان تعادل ــن می ــد در ای ــه بای ــد ک هرچن
وجــود داشــته باشــد. تعــادل بیــن اعتمــاد 

ــرات کار  ــق خط ــبه دقی ــس و محاس ــه نف ب
ــر.  ــدف باالت ــه ه ــتیابی ب ــت دس ــه جه ب
ــق ، کارآفرینــی اســت کــه  ــن موف کار آفری
خــوب مــی توانــد محاســبه کنــد و میــزان 
خطــر در کار را کاهــش دهــد تــا بــه ســود 

ــد. ــر برس باالت
6. سخت کار کردن

ــه ســختی  ــی ب ــوآور موفق ــن و ن هرکارآفری
کار کــرده اســت. هیــچ کــس بــه ایــن 
ــوار  ــه دی ــتن و زل زدن ب ــا نشس ــم ، ب مه
ــاره  ــان تریســی« درب نرســیده اســت. »برای
ــه اســت، » شــما  ــن مطلــب چنیــن گفت ای
بــرای بقــاء خــود 8 ســاعت در روز کار 
ــدر  ــر ق ــاعت ه ــش از 8 س ــد، بی ــی کنی م
ــد در  ــه یاب ــما ادام ــاش ش ــه ت ــی ک زمان
جهــت موفقیــت اســت.«  اگــر از هــر فــرد 
ــه  ــد ب ــوال کنی ــه س ــن زمین ــی در ای موفق
شــما خواهــد گفــت کــه در ابتــدای شــروع 
ــاعت در  ــش از 6۰ س ــود بی ــب وکار خ کس

ــت. ــرده اس ــی ک روز کار م
ــات  ــت تفریح ــن موقعی ــد در ای ــعی کنی س
ــا مدتــی فرامــوش  و کار هــای متفرقــه را ت
کنیــد، تــا زمانــی کــه حقیقتــا بتوانیــد بــر 
ــای خــود بایســتید و قامــت راســت  روی پ
کنیــد. در ایــن برحــه از زمــان حتمــا یــک 
ــما  ــرای ش ــد ب ــی توان ــم م ــاه ه ــفر کوت س
ضــرر باشــد. همــان گونــه کــه اشــاره شــد 
، ایــن گونــه ســخت کار کــردن بــرای شــما 
آســان خواهــد بــود اگــر دیــدگاه و ایــده ای 
محکــم بــرای اجــرا داشــته باشــید و هدفــی 
روشــن کــه بــه دنبــال آن، احســاس شــورو 

اشــتیاق را در خــود حفــظ کنیــد. 
ــد از  ــای جدی ــال راهکاره ــه دنب ــا ب ۷.مرتب

ــید ــات باش ــراری ارتباط ــق برق طری
در کســب وکار ، شــما بــا شــرکتی کــه 
اداره مــی کنیــد مــورد قضــاوت واقــع مــی 
ــد ،  ــه داری ــی ک ــروه مدیریت ــا گ ــوید. ب ش
سیســتم هدایتــی کــه درنظــر گرفتــه ایــد 
ــا  ــاط ب ــای ارتب ــتراتژی ه ــن اس و همچنی
ــدر  ــه ق ــر چ ــب و کار ه ــان. کس همکارانت
هــم کــه کوچــک باشــد نیازمنــد ارتباطــات 
ــد  ــی توانی ــت. م ــارب اس ــتفاده از تج و اس
در ماقــات هایــی کــه در کســب و کار 
ــه  ــا تجرب ــراد ب ــد از اف ــای مشــترک داری ه
بــه طــور مثــال در پایــه گــذاری بــازار هــای 

ــد. ــره ببری خــود به
ایــن بســیار مهــم اســت کــه شــما در 
ارتبــاط بــا همــکاران فعــال خــود آن هایــی 
را کــه مــی تواننــد بــه شــما کمــک کننــد 
ــب  ــه عق ــما را ب ــه ش ــا ک ــس آن ه و برعک
مــی خواننــد بشناســید. بــرای موفقیــت در 
ایــن زمینــه شــما همــواره نیازمنــد داشــتن 
مهــارت برقــراری ارتبــاط خــوب و مناســب 
مــی باشــید و همیشــه مــی بایســت نســبت 
بــه فرصــت هــای جدیــد و امــکان گســترش 

روابــط خــود هوشــیار باشــید. 
 8.اشتیاق به یادگیری

ــا  ــدرک MBA و ی ــد م ــا نبای ــما حتم ش
فــارغ التحصیــل دکتــرا در ایــن زمینــه 
باشــید تــا موفقیــت خــود را تضمیــن 
کنیــد. در حقیقــت کارآفرینــان موفقــی 
ــع  ــی در مقط ــه حت ــد ک ــوان دی ــی ت را م

ــه  ــود را ب ــات خ ــز تحصی ــگاهی نی دانش
پایــان نرســانده انــد. مطالعــات نشــان مــی 
دهــد کــه بســیاری از میلیونــر هــای خــود 
ســاخته از هــوش متوســط برخــوردار بــوده 
انــد. بــا ایــن وجــود، بــه همــه ظرفیــت هــا 
ــد و  ــی هــای خــود توجــه کــرده ان و توانای
ــان و  ــورد نظرش ــادی م ــی اقتص ــه زندگ ب
ــد  ــه ان ــود دســت یافت ــداف شــخصی خ اه
زیــرا هرگــز از یادگرفتــن و آمــوزش دیــدن 

ــد. ــغ نکردن دری
بــرای موفقیــت، شــما بایــد عاقــه منــد بــه 
ســوال کــردن باشــید ، کنجــکاوی خــود را 
همیشــه بــا خــود داشــته باشــید و همیشــه 
ــوده و آغــوش  ــه یادگیــری ب ــه منــد ب عاق
ــتر  ــات بیش ــت معلوم ــرای دریاف ــود را ب خ
ــه در  ــن عاق ــلما ای ــد. مس ــه داری ــاز نگ ب
ــوژی و  ــرات تکنول ــرعت تغیی ــای پرس دنی
شــیوه هــای کســب و کار بســیار ضــروری 

اســت.
 ۹. ثابــت قــدم بــودن و ایمــان راســخ 

داشــتن بــه کار
ــت  ــه اس ــال نگفت ــه ح ــا ب ــس ت ــچ ک هی
ــت آســان اســت.  ــه موفقی ــه دســتیابی ب ک
گاهــی علــی رغــم همــه ســخت کوشــی هــا 
ــه  ــت مواج ــا شکس ــما ، کار ب ــق ش و عای
ــیاری از  ــته بس ــه گذش ــر ب ــود. اگ ــی ش م
افــراد موفــق امــروز نــگاه کنیــد مــی بینیــد 
ــه  ــی ک ــودن همــه خصوصیات ــا دارا ب ــه ب ک
بــدان اشــاره کــرده ایــم امــا شکســت 
ــه  ــی در حــد ورشکســتگی را در کارنام های
عملکــرد خــود دارنــد، امــا بــه ســرعت روی 
پــای خــود ایســتاده انــد تــا آن شکســت را 

ــد. ــزرگ کنن ــروع کاری ب ــرآغاز ش س
ــر  ــی کــه مبتنــی ب رویکــرد شــما در صورت
ــی  ــرش رویاروی ــد و پذی ــدم باش ــات ق ثب
ــد  ــا امی ــا شــرایط مختلفــی کــه گاهــی ن ب
کننــده اســت، موفقیــت نیــز مــی توانــد از 
آن شــما باشــد. ایــن را بایــد بیاموزیــد کــه 
بعــد از هــر شکســت و زمیــن خوردنــی بــا 
قــدرت هــر چــه تمــام تــر از جــا برخیزیــد 
و کار را از ســر بگیریــد. اســتواری شــما 
ــه خــود  ــاوری کــه ب ــزان اعتمــاد و ب در می
ــپارید  ــر بس ــه خاط ــت. ب ــه اس ــد نهفت داری
کــه اگــر ثابــت قــدم و اســتوار باشــید هیــچ 
ــد.  ــد متوقــف کن ــز شــما را نمــی توان چی

 1۰. به کار خود نظم دهید
آن   « اســت،  گفتــه  هوکســلی  تومــاس 
ــان  ــد آن زم ــام دهی ــد انج ــه بای ــه را ک چ
کــه بایــد انجــام شــود بــدان عمــل کنیــد، 
ــت  ــه دوس ــید چ ــته باش ــت داش ــه دوس چ
نداشــته باشــید.« تادیــب نفــس و نظم دادن 
ــه  ــن مرحل ــت در ای ــد موفقی ــه خودکلی ب
اســت.  قــدرت آرزوهــا و تمایــات شــما را 
مجبــور خواهــد کــرد کــه بهــای موفقیــت 
ــران  ــه دیگ ــه را ک ــد. آنچ ــود را بپردازی خ
ــد انجــام دهنــد شــما انجــام  دوســت ندارن
ــد و در  ــو بتازی ــه جل ــا ب ــد، کیلومتره دهی
ــی  ــه تنهای ــا خــود ب ــن ب ــه ت ــن ب جنــگ ت

ــوید. ــده ش ــد و برن بجنگی
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علــل طــاق از نظــر شــما در نجــف آبــاد 

چیســت؟
یــک زنجیــر پیوســته بیــن عوامــل ایجــاد ایــن 
ــکاری،  ــاد، بی ــل اعتی ــود دارد مث ــل وج معض
رســانه هــای جمعــی، شــبکه هــای اجتماعــی، 
عــدم آگاهی از شــرایط پیــش از ازدواج، ازدواج 
هــای خیابانــی؛ امــا اینکــه عامــل اصلــی طاق 
ــات  ــاد چیســت اطاع در شهرســتان نجــف آب
آن در حــال جمــع آوری مــی باشــدکه پــس از 
مشــخص شــدن آن قطعــاً برنامــه ریــزی الزم 

بــرای کاهــش آن صــورت خواهــد گرفــت.
آیــا آموزشــهای قبــل از ازدواج  در کاهــش 

ــت؟ ــر اس ــل موث ــن معض ای
ــزار  ــداری برگ ــه در فرمان ــه ای ک ــی جلس ط
شــد پیشــنهاد مشــاوره  اجبــاری قبــل از 
ازدواج مطــرح شــد کــه البتــه ایــن امرمســتلزم 
ــن  ــر م ــه نظ ــی ب ــت ، ول ــی اس ــه قانون مصوب
دولــت بــه ایــن نقطــه خواهــد کــه ایــن 
مســئله را اجبــاری کنــد مثــل آزمایــش هــای 

ــل از ازدواج. ــاد قب اعتی
برای فرزندان طاق چه برنامه ای دارید؟

فعــًا خانــواده هــای بــی سرپرســت کــه 
شــرایط خــاص دارنــد را حمایــت موقتــی مــی 
کنیــم کــه البتــه متاســفانه همیشــگی نیســت 
ــا مســاعدت  ــی درجهــت توانمندکــردن آنه ول
هایــی مــی کنیــم تــا بتواننــد گلیــم خودشــان 

ــند. ــرون بکش را از آب بی
ــی   ــای روان ــا و آســیب ه  طــاق چــه پیامده

ــد؟ ــراد ایجــاد مــی کن در اف
در ایــن خصــوص حتــی زن و شــوهرهایی کــه 
توافقــی جــدا شــدند هــم دچــار آســیب هــای 
ــت   ــن اس ــم ای ــه مه ــوند. البت ــی ش ــی م روان
کــه در ازدواج هــای بعــدی منجــر بــه شکســت 
نشــوند و مشــکل ایــن جاســت کــه اصــوالَ در 

ازدواج هــای بعــدی علــت طــاق قبلــی خــود 
ــوارد  ــر م ــد و از دیگ ــی دهن ــرار م را مــاک ق
ــاز دچــار مشــکل مــی  غافــل مــی شــوندکه ب
ــی  ــز مشــاوره کمــک م ــا مراک ــوند.در اینج ش
کنــد تــا شــخص بــا شــناخت شــخصیت 
را  مشــکات  ایــن  حــدی  تــا  خودبتوانــد 

ــد. کاهــش ده
ــرای  ــی ب ــرورش و مراکزآموزش ــوزش وپ درآم
مهــارت هــای پیــش از ازدواج چــه برنامــه ای 

ــد؟ داری
بــا اعــام آمادگــی از ســوی دســتگاههای 
ــناس  ــا کارش ــگاهها م ــه دانش ــی ازجمل دولت
خواهیــم  ومهــارت  امــوزش  بــرای  هایــی 
فرســتاد.البته خــود ایــن مراکــز بایــد همــکاری 

ــند.  ــته باش ــا داش ــا م الزم را ب
 بهزیســتی در زمینــه آســیب هــای اجتماعــی 
مخصوصــاً طــاق چــه فعالیتهایــی انجــام داده 

اســت؟
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی یکــی از 
ــی  ــت ول ــتی اس ــی بهزیس ــای اصل ــه ه برنام
ــا  ــد ب ــا بای ــتگاه ه ــه دس ــه هم ــن زمین در ای
هــم تعامــل داشــته باشــند و البتــه همــکاری 
مــردم نیــز الزامــی اســت ،از ســال ۷۹  مراکــز 
ــا  ــه ه ــه زمین ــازمان در هم ــن س ــاوره ای مش

ــند . ــی باش ــال م فع
ــودن مشــاوره هــای ارســالی  ــی ب ــت طوالن عل
از طــرف دادگســتری بــه بهزیســتی چیســت؟

ــی خــود را  ــد قانون ــد رون ــی بای سیســتم قضای
طــی کنــد و از طرفــی چــون مراکــز مشــاوره 
ــگان در  ــی و رای ــز دولت ــا مراک ــتی تنه بهزیس
ــز  ــی باشــد،این مرک ــاد م شهرســتان نجــف اب
ــی  ــده را نم ــه کنن ــتر از ۵ مراجع ــه بیش روزان
تواننــد ماقــات کننــد و هــدف ، مشــاوره 
درســت اســت بــرای همیــن ممکــن اســت کــه 

ــرد . ــان بب ــی زم کم
ــی  ــادی نم ــائل اقتص ــر مس ــه خاط ــی ب برخ

ــد  ــه کنن ــاوره مراجع ــز مش ــه مراک ــد ب توانن
بــرای آنهــا چــه اقداماتــی در نظــر گرفتــه اید؟

درســت اســت کــه مشــاوره هــا هزینــه هایــی 
را دربــر دارد امــا مراجعــه کننــدگان بایــد 
ــن آگاهــی برســند کــه اگــر آمــوزش و  ــه ای ب
ــام  ــر تم ــای کســب شــده را تقســیم ب مهارته
ــی  ــه م ــد متوج ــود کنن ــی خ ــل زندگ مراح
ــود  را  ــا ارزش خ ــه ه ــن هزین ــه ای ــوند ک ش
ــی  ــاوره ط ــام مش ــه  نظ ــت، البت ــته اس داش
ــت  ــام داده اس ــه انج ــی ک ــزی های ــه ری برنام
ــه صــورت  مــی خواهــد خدمــات مشــاوره را ب

ــد. ــه کن ــه ای ارائ ــه ای و بیم دفترچ
طاق روانی و عاطفی چیست؟

ــوده  ــاد ب ــیار زی ــته بس ــاق در گذش ــح ط قب
ــی  ــرایطی زندگ ــر ش ــی ه ــا ط ــت و زوجه اس

خــود را ادامــه مــی دادنــد ولــی امــروزه زشــتی 
ــاق  ــه ط ــت والبت ــده اس ــته ش ــاق شکس ط
ــر اســت  ــل بســیار کمت ــه قب ــی نســبت ب روان
ــه  ــروزه ب ــرا ام ــان ، زی مخصوصــا دربیــن جوان

ــد. ــی گیرن ــی م ــه جدای ــم ب ــی تصمی راحت
ــات  ــه خدم ــردم ب ــت م ــه رغب ــر اینک درآخ
ــد  ــار دارن ــت و انتظ ــم اس ــیار ک ــاوره بس مش
بــه محــض مراجعــه بــه مراکــز مشــاوره 
مشکاتشــان حــل شــود ، قطعــاً مشــکل 
ــورد  ــوع برخ ــی ن ــود دارد ول ــه  وج ــرای هم ب
بــا مشــکات و حــل کــردن آنهــا مهــم اســت 
ــد فرهنــگ ســازی شــود کــه مــردم  پــس بای
خودشــان بخواهنــد از خدمــات مراکــز مشــاوره 
بــرای بهتــر شــدن زندگیشــان اســتفاده کننــد
*مینا نوروزي

ــدي  ــته فرآین ــال گذش ــد س ــرض چن در ع
گســترده در جهــت ظهــور منطــق محاســباتي 
ــا شــکل  ــواع اشــیاي زندگــي روزمــره م در ان
گرفتــه اســت. هــدف ایــن اســت کــه بــه طــور 
کامــل بتــوان اطاعــات مجــازي را بــا اشــیاي 
فیزیکــي مرتبــط ســاخت  و در نتیجــه امــکان 
فرآیندهــاي محاســباتي در همــه  حضــور 

ارکان زندگــي را فراهــم شــود .
ــن هــدف  ــه ای ــي رســیدن ب یکــي از راه های
ــد  ــت پیون ــه قابلی ــت ک ــاوري NFC اس ، فن
ــتگاه هاي  ــیا و دس ــا اش ــازي ب ــات مج اطاع
ــق یــک ارتبــاط شــبکه اي  فیزیکــي را از طری
بــا بــرد کوتــاه فراهــم مي کنــد. امــروزه 
ــي  ــا محل ــي و ی ــه شــی فیزیک ــا هر گون تقریب
 NFC خــاص را مي تــوان بــه برچســب هاي
مجهــز کــرده و اطاعــات مفیــدي را بــه 
ــل  ــران  منتق ــت دیگ ــا تبل ــراه ی ــي هم گوش
کــرد. فنــاوري NFC یــک ارتبــاط رمزگــذاري 
ــه ۴  ــاه در فاصل ــرد کوت ــا ب ــیم ب ــده بي س ش
ــد  ــک بان ــه در ی ــر اســت ک ســانتیمتر و کمت
بــا  اطاعــات  تبــادل  توانایــي  فرکانســي 
ســرعتKB/S   ۴2۴ بــه صــورت میانگیــن 
ــا  ــل ب ــور کام ــه ط ــاوري ب ــن فن را دارد.    ای
بلوتــوث و Wi-Fi گوشــي هماهنــگ مي باشــد 
ــن دو  ــاط بی ــوان ارتب ــه مي ت ــوري ک ــه ط ب
ــرد.  ــر میســر ک ــه اي دورت ــتگاه را از فاصل دس
ممکــن اســت در نــگاه اول ایــن ارتبــاط کمــي 
ناامــن بــه نظــر برســد چــون اطاعــات شــما 
ــد  ــد ش ــر خواه ــیع تري منتش ــطح وس در س
امــا ســازندگان NFC روش هــاي بســیار امنــي 
را بــراي انتقــال داده در ایــن حــاالت در نظــر 

گرفته انــد
	NFC	کاربرد	هاي	زمينه

بــه  اســتفاده  قابلیــت  فنــاوري  1-ایــن 
ــود را  ــي موج ــر تماس ــاي غی ــاي کارت ه ج
داراســت به طــوري کــه مي تــوان از آن هــا 
دقیقــا هماننــد کارت هــاي موجــود بــراي 

کــرد.   اســتفاده  خــرد  پرداخت هــاي 
2- مي تــوان از ایــن فنــاوري بــه عنــوان 
یــک قرائت گــر برچســب هاي غیــر فعــال 
تعامــل  در  آن  از  و  کــرده  اســتفاده   RFID

تبلیغاتــي و... اســتفاده نمــود. 
را  قابلیــت  ایــن  نیــز  فنــاوري  3-ایــن 
مي دهــد کــه هــم بــه عنــوان خواننــده و هــم 
بــه عنــوان فرســتنده از ایــن قابلیــت اســتفاده 
کــرده و در حالــت شــخص بــه شــخص بــراي 
تبــادل اطاعــات بیــن دو دســتگاه مجهــز بــه 

ــرد.  ــره ب NFC از آن به

ــول  ــت پ ــرد  NFC،پرداخ ــن کارب ۴-مهم تری
ــت.براي  ــمند اس ــي هاي هوش ــق گوش از طری
ایــن منظور،کاربــر اطاعــات مربــوط بــه کارت 
اعتبــاري خــود را در گوشــي ذخیــره مي کنــد 
ــتگاه  ــه دس ــي را ب ــد، گوش ــان خری و در زم
ــت  ــا پرداخ ــد ت ــک مي کن ــوان نزدی NFC خ

انجــام شــود
۵-اســتفاده از NFC بــراي چــاپ مســتقیم از 
موبایــل یــا تبلــت بــه پرینترهــاي مجهــز بــه 

ایــن تکنولــوژي
6-اســتفاده از NFC بــراي انتقــال تصاویــر از 
ــز  ــاي مجه ــه تلویزیون ه ــت ب ــل و تبل موبای

 NFC ــه ب
در  اطاعــات  گــذاري  اشــتراک  بــه   -۷

هوشــمند تلفن هــاي 
مسائل	امنيتي

داده هــاي  بــا   NFC ســناریوهاي  اغلــب 
اعتبــاري،  کارت  شــماره  مثــل  حساســي 
مانده حســاب،  بانکــي،  حســاب  جزییــات 
ــخصي  ــات ش ــایر اطاع ــط و س ــات بلی اطاع
ســر و کار دارنــد. در نتیجــه در ذخیــره و 
ــي از  ــائل امنیت ــات، مس ــن اطاع ــال ای انتق
ــان  ــد و طراح ــور دارن ــادي برخ ــت زی اهمی
ــي  ــم هاي امنیت ــد مکانیس ــاوري NFC بای فن
بــا وجــود  را پیشــنهاد کننــد.  متعــددي 
یــک  در  داده هــا  دســتکاري  این کــه 
ــي  ــه راحت ــاه ب ــرد کوت ــا ب ــن ارتباطــي ب چنی
از  نیســت، هکرهــا مي تواننــد  امکان پذیــر 
روش هایــي بــراي ســوء اســتفاده از اطاعــات 
اســتفاده کننــد. یکــي از ایــن روش هــاي 
ــي  ــم گوش ــه  مهاج ــت ک ــن اس ــن ای ممک
جلــب  بــدون  را  خــود  شــده  دســتکاري 
 NFC ــده ــي خوانن ــتري در نزدیک ــه مش توج
مي گــذارد. ایــن گوشــي دســتکاري شــده 
ــق  ــرده و از طری ــازي ک ــده را ب ــش خوانن نق
ــري  ــاب کارب ــات حس ــوث اطاع ــاط بلوت ارتب
راه  از  یکــي  مي کنــد.  دریافــت  را  هــدف 
کارهــاي مقابلــه بــا ایــن نــوع حمله هــا 
ــه  ــت ب ــي اس ــتانه زمان ــک آس ــتفاده از ی اس
گونــه اي کــه در صــورت افزایــش زمــان 
ــه طــور خــودکار  ــي، سیســتم ب تراکنــش مال
امــکان قطــع شــدن داشــته باشــد. در ســطوح 
رمزنــگاری  روش هــاي  از  اســتفاده  باالتــر 
SSL/ ــل ــی مث ــتاندارد صنعت ــای اس پروتکل ه

باشــد.  TLS مي توانــد موثــر 

NFC	چيست	؟
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شرايط	تملک	»نصف	دارايی	مرد«	پس	
از	طالق

ــه  ــت زوج ــه درخواس ــا ب ــاق بن ــه ط چنانچ
ــای  ــخیص دادگاه، تقاض ــق تش ــد و طب نباش
وظایــف  از  زن  تخلــف  از  ناشــی  طــاق 
همســری یــا ســوء اخــاق و رفتار وی نباشــد، 
زوج مکلــف اســت تــا نصــف دارایــی موجــود 
خــود را کــه در ایــام زناشــویی بــا زوجــه بــه 
ــورت  ــه ص ــادل آن را ب ــا مع ــت آورده ی دس

ــد. ــل کن ــه منتق ــه زوج ــوض ب باع

 بــه موجــب مــاده 111۹ قانــون مدنــی 
طرفیــن عقــد ازدواج مــی تواننــد هــر شــرطی 
کــه مخالــف بــا مقتضــای عقــد مزبور نباشــد، 

ــد. ــد ازدواج لحــاظ کنن در ضمــن عق
یکــی از شــرایط نصــف شــدن امــوال شــوهر 
پــس از طــاق، بــه دســت آمــدن ایــن امــوال 
در زمــان زندگــی زناشــویی بــا زوجــه اســت

ــد  ــن عق ــرایط ضم ــف« ش ــد »ال ــق بن طب
منــدرج درســند ازدواج ، چنانچــه طــاق 
ــق  ــد و طب ــه نباش ــت زوج ــه درخواس ــا ب بن
تشــخیص دادگاه،  تقاضــای طــاق ناشــی 
ــوء  ــا س ــری ی ــف همس ــف زن از وظای از تخل
اخــاق و رفتــار وی نباشــد، زوج مکلــف 
ــود را  ــود خ ــی موج ــف دارای ــا نص ــت ت اس
ــه دســت  ــا زوجــه ب ــام زناشــویی ب کــه در ای
آورده یــا معــادل آن را، بصــورت باعــوض  بــه 

ــد. ــل کن ــه منتق زوج
شرايط	تحقق	شرط	تنصيف	دارايی

ــرط  ــن ش ــرای ای ــود: اج ــع ش ــاق واق * ط
ــه  ــوط ب ــاً من ــروط، صرف ــایر ش ــاف س برخ
واقعــه طــاق اســت و بــدون وقــوع آن قابــل 
ــرای  ــوهر ب ــزام ش ــکان ال ــت و ام ــرا نیس اج
ــاق  ــت ط ــل از درخواس ــرط قب ــرای ش اج

ــدارد . ــود ن ــت وی وج ــی از درخواس ناش
* زوج ، خواهــان طــاق باشــد : یکــی از 
شــرایط تحقــق شــرط تنصیــف دارایــی ایــن 
اســت کــه زوج بخواهــد زوجــه را طــاق دهد 
و وی ارائــه کننــده دادخواســت طــاق باشــد 

ــه اینکــه زوجــه خواهــان طــاق باشــد . و ن
ــف  ــف زن از وظای ــه تخل * طــاق مســتند ب
زناشــویی یــا ســوءاخاق و رفتــار وی نباشــد : 
چنانچــه ســوءرفتار و ســوءاخاق زوجــه علــت 
ــف  ــرط تنصی ــات آن ، ش ــا اثب ــد ب زوج باش
دارایــی تحقــق نمــی یابــد. مثــًا  هــرگاه زوج، 
نشــوز و عــدم تمکیــن  زوجــه را اثبــات کنــد 
ــتفاده  ــل اس ــه قاب ــرای زوج ــرط ب ــن ش ، ای

ــود . نخواهــد ب
ــادل آن  ــا مع ــوال ی ــف ام ــا نص ــاک  ت * م
ــا  ــرط عبــارت » ت ــن ش ــد: در ای ــی باش م
ــده  ــر ش ــادل آن ذک ــا مع ــی« ی ــف دارای نص
کــه ایــن میــزان مــی توانــد از پاییــن تریــن 
ــا ســقف پنجــاه درصــد  درصــد امــوال زوج ت
ــر  ــه نظ ــن آن ب ــه تعیی ــود ک ــی ش آن تلق

دادگاه بســتگی دارد .
* دارایــی حاصــل زندگــی زناشــویی بــا 
زوجــه باشــد: یکــی دیگــر از شــرایط تحقــق 
شــرط مذکــور حصــول دارایــی زوج، در زمــان 
زندگــی زناشــویی بــا زوجــه اســت ، لــذا بــه 
اموالــی کــه زوج پیــش از ایــام زناشــویی 
داشــته )نــه از تاریــخ عقــد( و امــوال موروثــی 
ــال  ــه م ــرا ب ــد ، زی ــی کن ــدا نم ــرایت پی س
ناشــی از ارث امــوال بــه دســت آورده در 

ــود. ــی ش ــاق نم ــویی اط ــان زناش زم
ــه  نصــف شــدن امــوال مــرد، صرفــا منــوط ب
ــل اجــرا  ــوع آن قاب ــدون وق طــاق اســت و ب

نیســت
ــد:   ــود باش ــاق موج ــن ط ــی در حی *دارای
ــرط  ــاق ش ــن ط ــوال حی ــودن ام ــود ب موج
اســت.  شــرط  ایــن  اجــرای  بــرای  الزم 
بنابرایــن شــامل امــوال از بیــن رفتــه اعــم از 
تلــف یــا مفقــود شــده، نمــی شــود. همچنیــن 
ــی زوج  ــت، دارای ــرط اس ــوع ش ــه موض آنچ
ــز  ــون زوج نی ــد دی ــر بای ــه نظ ــذا ب ــت، ل اس

ــرد. ــرار گی ــر ق مدنظ
ــه مهــر  ــه عنــوان مثــال اگــر زوج نســبت ب ب
زوجــه ای کــه مــی خواهــد او را طــاق دهــد 
ــد،  ــه باش ــغول الذم ــرش مش ــه دیگ ــا زوج ی
ــه  ــا زوج ــور ی ــه مذک ــه زوج ــت مهری پرداخ
دیگــر از دارایــی زوج، نســبت بــه اعمــال 
شــرط تنصیــف دارایــی مقــدم اســت و حتــی 
بنــا بــر نظــری اجــرای ایــن شــرط نســبت بــه 
مســتثنیات دیــن هــم ممنــوع بــوده و تعهــد 
ــی  ــز نم ــال زوج نی ــف م ــا نص ــال ت ــه انتق ب
ــی مســتثنی باشــد. ــن قاعــده کل ــد از ای توان

خواص	درمانی	ريحان
 ریحــان  گیــاه بوتــه ای یــک ســاله ای 
ــا  ــن 2۰ ت ــول آن بی ــوالً ط ــه معم ــت ک اس
ــوی  ــر و ب ــت و دارای عط ــانتیمتر اس ۴۵ س
مطلوبــی اســت. رنــگ ســاقه ی بوتــه ی 
ریحــان ســبز تنــد اســت و دارای بــرگ 
ــت . گل  ــکل اس ــی ش ــم و بیض ــای منظ ه
ــی  ــا صورت ــگ ســفید ی ــه رن ــای ریحــان ب ه
ــه شــکل  ــا شــهریور ب در مــاه هــای مــرداد ی
ــر  ــان ظاه ــاقه ی ریح ــای س ــه در انته خوش
ــن گل  ــدی از همی ــس از چن ــی شــوند و پ م
هــا تخــم ریحــان حاصــل مــی گــردد. دو نــوع 
ریحــان وجــود کــه یــک نــوع آن بــرگ هــای 
ســبز و نازکــی دارد و نــوع دیگــر بــرگ هــای 
بنفــش رنــگ دارد. گیــاه ریحــان بومــی هنــد 
ــان  ــه ترشــح زی ــاه هیــچ گون ــن گی اســت. ای
ــل  ــای آن مث ــش ه ــام بخ ــدارد و تم آوری ن
بــرگ ، گل و حتــی ســاقه آن بســیار معطــر و 
ــه  خوشــبو اســت. از ایــن رو در تمــام دنیــا ب
عنــوان یــک طعــم دهنــده و عطــر دهنــده بــه 

ــرد. ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق ــذا م غ
فوايد	و	خواص	درمانی	ريحان:

ریحــان گیاهــی معطــر و بادشــکن اســت. اگــر 
ــا  ــه عنــوان ســبزی خــوردن ی چــه بیشــتر ب
طعــم دهنــده بــه غــذا، مــورد اســتفاده قــرار 
ــی  ــی خاص ــواص درمان ــی خ ــرد ول ــی گی م

ــه : هــم دارد کــه از آن جمل
1( ریحــان آرامــش دهنــده ی اعصــاب اســت 
ــیار  ــی بس ــردردهای عصب ــان س ــرای درم و ب
ــا ۵۰ گــرم ســاقه ی  ــر اســت. اگــر 2۰ ت مؤث
ــت را در  ــرگ و گل اس ــه دارای ب ــان ک ریح
ــه  ــد و 12 دقیق ــر آب جــوش بریزی ــک لیت ی
دم کنیــد . ســپس آن را صــاف و شــیرین 
نماییــد و پــس از هــر غــذا 1 فنجــان بنوشــید 
کــه غــم و انــدوه و افســردگی را برطــرف مــی 

کنــد.
2( ریحــان گیاهــی نشــاط آور اســت. دم 
کــرده ی ۵۰ گــرم ریحــان کــه شــیرین 
شــده باشــد پــس از هــر غــذا بــرای معالجــه 
میگــرن   ( طرفــه  یــک  ســردردهای  ی 
 . اســت  مفیــد  عصبــی  ســردردهای  و   )
ــرده  ــه ک ــان ل ــوی ریح ــاق ب ــی استنش حت
ــی  ــرف م ــفر را برط ــردردهای ناشــی از س س

ــد. کن
ــا  ــه ب ــان ک ــرم ریح ــرده ی ۵۰ گ 3( دم ک
ــرای برطــرف  عســل  شــیرین شــده باشــد ب
ــرای  کــردن گلــودرد و آنژیــن مؤثــر اســت. ب
ــانده  ــوان جوش ــی ت ــز م ــم  نی ــان آس درم
ی غلیظــی از ریحــان تهیــه کــرد و روزی 
ــو داد.  ــا آن شستش ــان را ب ــه ده ــد مرتب چن
ــت.  ــر اس ــب ب ــز ت ــرد آن نی ــانده ی س جوش
پــس در بیمــاری هــای تورمــی گلــو و ســرما 
ــد. ــتفاده کنی ــان اس ــاً از ریح ــی  حتم خوردگ

ــتن  ــت داش ــه عل ــز ب ــان نی ــه ی ریح 4(	دان
ــع  ــده اســت و در رف ــرم کنن ــراوان ن ــاب ف لع
ــت. ــد اس ــی مفی ــحات زنانگ ــه  و ترش ورم کلی

5( ریحــان ضــد دل پیچــه اســت ، پــس چــه 
ــرادی کــه دســتگاه گــوارش  خــوب اســت اف
حســاس دارنــد و ســریع نفــخ مــی کننــد بــا 

غــذا ریحــان مصــرف کننــد.
6( ریحــان در درمــان اســهال هــم مؤثــر 
ــان  ــو داده ی ریح ــم ب ــوردن تخ ــت . خ اس
ــش دارد. ــفا بخ ــر ش ــهال اث ــان اس ــرای درم ب

ــتگاه  ــی دس ــان گرفتگ ــانده ی ریح 7(	جوش
ــوع و  ــد ته ــد و ض ــی کن ــع م ــوارش را رف گ

ــت. ــتفراغ اس اس
ــام دارد  ــه بازیلیــک ن 	8(	اســانس ریحــان ک
ی  کننــده  و ضدعفونــی  معطــر  بســیار   ،

ــوی  ــت و ب ــوارش اس ــتگاه گ دس
ســیر  و پیــاز  را از دهــان مــی بــرد. بــه 
همیــن دلیــل یــک پــای ثابــت نــان و کبــاب، 

ــازه اســت. ــان ت ریح
ــی  ــا  را م ــهال و وب ــروب اس ــان میک 9( ریح
ــراری  ــس را ف ــه و مگ ــوی آن پش ــد و ب کش
ــزل  ــه ی من ــان را در باغچ ــد . ریح ــی ده م
خــود بکاریــد تــا بــه ایــن ترتیــب بــا حشــرات 

ــد. ــارزه کنی مزاحــم مب
10( بــه نظــر مــی رســد کــه دانــه ی ریحــان 
بــرای رفــع اثــر زهــر مارگزیدگــی ، هــم 
بصــورت خوراکــی و هــم اگــر بــه روی محــل 
زخــم گذاشــته شــود، مؤثــر اســت. عقیــده ای 

ــد  هــم وجــود دارد کــه ریحــان مــی توان
زگیل  را درمان کند.

نظر	بزرگان	در	مورد	ريحان
در حدیــث اســت کــه امــام صــادق ) ع ( 
ــت و  ــران اس ــبزی پیامب ــان س ــود: ریح فرم
ــود  ــت در آن وج ــت خاصی ــه هش ــد ک بدانی

دارد:
ــا را  ــد.2- منفذه ــی کن ــوارا م ــذا را گ 1- غ
ــو را  ــاد گل ــد.3	و	4- دهــان و ب ــاز مــی کن ب
ــه غــذا  خوشــبو  مــی ســازد.5- اشــتها  را ب
افزایــش مــی دهــد.6- مــرض را از بیــن مــی 
بــرد.7- شــخص را از بیمــاری جــذام  ایمــن 
ــکم  ــان در ش ــی ریح ــد.8- وقت ــی گردان م
آدمــی قــرار گیــرد، همــه ی امــراض را ریشــه 

کــن مــی ســازد.

نجــف  آبــاد در حــدود ســال1۰22 هجــری 

قمــری همزمــان بــا حاکمیــت شــاه عبــاس 
اول صفوی در دشــت وســیعی در بیســت و 
نــه کیلومتــری غــرب اصفهــان بنــا گردیده. 
ــون  ــات گوناگ ــای آن روای ــوص بن در خص
ــان  ــا در زم ــده علم ــده:بنابر عقی ــر ش ذک
ــال1۰22  ــدود س ــوی درح ــاطین صف س
ــاس(  ــاه عب ــرف ش ــری از ط ــری قم هج
مقــداری جواهــر و پــول نقــد بــرای مقبــره 
ــاص  ــام اختص ــه الس ــی علی ــرت عل حض
ــوه  ــه وج ــد ک ــه ش ــم گرفت داده و تصمی
ــن  ــود در ای ــال ش ــف ارس ــه نج ــور ب مذب
موقــع مرحــوم شــیخ بهایــی از ایــن قضیــه 
آگاه مــی شــود و دریافــت کــه خــروج ایــن 
ــت و  ــران اس ــح ای ــاف مصال ــر برخ ذخای
بــرای جلوگیــری از ارســال وجــوه تدبیــری 
عبــاس  شــاه  حضــور  بــه  اندیشــید... 
ــت: دیشــب در خــواب  ــر رســید و گف کبی
ــن  ــه م ــردم ب ــارت ک ــی را زی ــرت عل حض
فرمــود کــه نجــف اشــرف را بــه جواهــرات 
شــما حاجتــی نیســت جواهــرات را صــرف 
ــان  ــی اصفه ــهری در نزدیک ــاختمان ش س
بــه نــام نجــف آبــاد کنیــد، شــاه را ســخن 
ــا نظــارت  ــاد و ب ــول افت ــی مقب شــیخ بهای
ــاخته  ــاد س ــف آب ــهر نج ــی ش ــیخ بهای ش
ــدا،  ــر دهخ ــی اکب ــل ازعل ــه نق ــد(.» ب ش
ســازمان  نشــر  دهخــدا،  نامــه  لغــت 
صفحــه   ،13۴1 تهــران  نامــه،  لغــت 
ــده  ــن عقی ــده ای برای ــن ع 3۵۷«همچنی
ــه  ــم ب ــود تصمی ــاس خ ــاه عب ــه ش ــد ک ان
ــت آن  ــت و علّ ــه داش ــن ناحی ــی ای آبادان
ــوده کــه چــون گاه و بیــگاه  نیــز چنیــن ب
ــاق ملتزمیــن رکاب قصــد  ــه اتف ســلطان ب
شــکار از اصفهــان بــه ناحیــه ای کــه امــروز 
بــه نــام قمشــلو معــروف مــی باشــد جهــت 
شــکار مــی رفتــه و بــا وســایل ان روز طــی 
ایــن مســافرت خشــک و خالــی از پوشــش 
گیاهــی مشــکل وشــاه و همراهــان در بیــن 
راه احتیــاج بــه اســتراحت گاه و نیــز محلی 
ــرای تهیــه علوفــه جهــت دامهــای خــود  ب
ــن  ــادی ای ــر آب ــذا تصمیــم ب ــد ل داشــته ان
ــه نقــل از عشــقعلی  ــد.( » ب منطقــه نمودن
ــف  ــهری نج ــای ش ــی، جغرافی ــلیمی بن س
ــت دیگــر  ــاد، دانشــنامه لیســانس «روای آب
ــارغ از اندیشــه شــیخ  ــه ف ــر آن اســت ک ب
ــرای  ــات ب ــل وجوه ــتران حام ــی ش بهای
نجــف اشــرف در محلــی کــه بعــدا قدمــگاه 
خوانــده شــد از حرکــت بــاز ایســتادند 
ــه حرکــت درآوردن  ــرای ب ــاش ب چــون ت
آنهــا بــی نتیجــه مانــد تدبیــر بــرآن قــرار 
گرفــت کــه وجــوه را در همیــن محــل 
صــرف بنــای شــهری نماینــد بدیهــی 
ــت  ــن دس ــی از ای ــانه های ــه افس ــت ک اس
ــی  ــال نم ــن مق ــه در ای ــت ک ــیار اس بس
ــر  ــز ب ــل نی ــخ اردبی گنجــد نویســنده تاری
ــاس نجــف  ــه شــاه عب ــاور اســت ک ــن ب ای
ــل  ــرا و اه ــنایی و فق ــف روش ــاد را وق آی
ــم نجــف اشــرف ســاخت. در خصــوص  عل
ــه شــده اســت  ــه شــهر گفت ســاکنین اولی
کــه قبــل از بنــای آن عــده ای زردشــتیان 
ــاکن  ــهر س ــمالی ش ــای ش ــه ه در کوهپای
ــس از  ــی پ ــل مدت ــن مح ــد و ای ــوده ان ب
اینکــه دولــت اســامی در اصفهــان برقــرار 
ــد((  ــران گردی ــأوای گب ــکن و م ــد مس ش
ــی از سرکشــان  ــن جمع ــای نوی ــد از بن بع
ــی  ــان سیاس ــزی بندی ــت مرک ــه حکوم ب
ــن  ــوند و صح ــکان داده میش ــا اس دراینج
وبــارگاه و باغــات، قدمــگاه هــا مذکــور بــه 
ــه  ــن ب ــا معترضی ــد ت صــورت بســت درآم
ــوده و در  ــان درآن آس ــت و سرکش حکوم

ــان باشــند.  ام
نوســنده مقالــه )ســازگاری ایرانــی( معتقــد 
اســت کــه ایــن شــهر بــه عنــوان قورخانــه 
ســاخته شــد و از کارگــران اســلحه ســازی 

مســکون گردیــده اســت.
		ساکنين	اوليه	اين	شهر

عوامــل متعــددی در هســته اولیه ســکونت 
در ایــن محــل نقــش داشــته انــد

ــی در  ــاس وقت ــاه عب ــی:	ش الف(سياس
ــت  ــان را پایتخ ــال 1۰۰۷ هـــ .ق اصفه س
ــی و  ــامان بخش ــرای س ــرار داد ،ب ــود ق خ
اســتحکام پایــه هــای قدرتــش دســت بــه 
پــاک ســازی قومــی زد ومخالفیــن وملــت 
هــای مختلــف را از مرکــز اصفهــان متفــرق 
ــده ای در  ــار ع ــه ناچ ــاخت ب ــرون س و بی
ــی  ــا مدت ــد وت ــزل گزیدن ــاد من ــف آب نج
ــده  ــیم ش ــش تقس ــه دو بخ ــاد ب ــف آب نج

ــود. ب
ــان  ــا اصفه ــی ب ــی:	نزدیک 	ب(جغرافياي
 ، اصفهــان  مســیر  در  داشــتن  وقــرار 

عــراق و  خوزســتان 
پ(مذهبــی	: مجــاورت بــا حــوزه علمیــه 
ی اصفهــان کــه دارای دانشــمندان بزرگــی 
ــدر و  ــی )پ ــی و مجلس ــیخ بهای ــون ش چ

پســر( بــود.
قورخانــه  را  جــا  ایــن  ت(نظامی:شــاه 
)مرکــز اســلحه(و محــل ســکونت کارگــران 
اســلحه ســاز ی قــرار داد بــه همیــن جهت 
احتمــال دارد صنعــت چاقــو ســازی و کارد 
و چنــگال و زود پــز  ســازی در نجــف آبــاد  

ــای آن دوران باشــد.  از بقای

موقعيــت	جغرافيايــی	و	مذهــب	و	
عقيدتــی

نجــف آبــاد در 2۷ کیلــو متــری غــرب 
اصفهــان در ۵1درجــه و 21 دقیقــه طــول 
شــرقی و38 دقیقــه و32 درجــه عــرض 
از نصــف النهــار گرینویــچ و در دشــت 
وســیعی بــا شــیب نســبتاً مایــم کــه 
ــد  ــی یاب ــش م ــرق کاه ــه ش ــرب ب در غ
ارتفــاع  بــا  کوههایــی  را  آن  اطــراف  و 
ــت،قرار دارد. ــرده اس ــه ک ــط احاط متوس

ــوار ،مســطح وصــاف  ــه ای اســت هم جلگ
بــه انــدازه ای کــه اگــر بــا دوربیــن از هــر 
ــم  ــه چش ــود،مانعی ب ــاهده ش ــرف مش ط
نمــی خــورد. تپــه، ماهــور، کوهســار و دّره 
در ایــن صحــرا یافــت نشــود،ابتدای غربــی 
ــاد  ــا نجــف آب ــان ب ــگاه ( اصفه ــوه آتش )ک
هــم ســطح اســت، بــه همیــن جهــت چــاه 
هــای آب در عمــق پائیــن قــرار دارنــد ایــن 
ــه تأســیس  ــی اســت ک شــهر دارای بناهای
ــردد  ــی گ ــر م ــه ب ــه دوره ی صفوی آن ب
خیابــان هــای آن مســتقیم و کوچــه بنــدی 
هایــش قائــم و عریــض بســیار بــا شــکوه و 
ــس و  ــوع جن ــر ن ــت ه ــر اس ــم النظی عدی
متاعــی آمــاده اســت بــه صورتــی کــه هــر 
گــز احتیاجــی بــه شــهر اصفهــان نخواهــد 

ــت. داش
آبــاد معــروف و مشــهور همــه  نجــف 
ــل از  ــال 13۷۰هـــ .ق قب ــا س ــت. ت جاس
خشکســالی بــه وســیله چنــد رشــته قنــات 
ــروب  ــود مش ــیده ب ــاس کش ــاه عب ــه ش ک
ــوالت از  ــوه و محص ــواع می ــد و ان ــی ش م
انــار، انگــور ، گــردو، ســیب و بــادام ، در آن 
ــر  ــن اواخــر ب ــی در ای ــی شــد ول ــت م یاف
ــاخت و  ــات و س ــی و کارخانج ــم آب ــر ک اث
ســازهای بــی رویــه حالــت اّولیه خــود را از 
دســت داده اســت.صاحب بســتان الّســیاحه 
گویــد: »قصبــه ای اســت خجســته بنیــاد، 
ــز ،  ــرح انگی ــش ف ــز و هوای ــش از کاری آب
ــا  ــرف آنج ــار ط ــراوان و از چه ــش ف باغات
ــیده و  ــان کش ــخ خیاب ــک فرس ــاده از ی زی
ــوه دار در آن  ــجار می ــار و اش ــت چن درخ
خیابــان نشــانیده . را قــم چنــد روز در 
آنجــا بــوده و بــا خلقــش مجالســت نمــوده، 
عمومــاً از فســق و فجــور دور و از معاصــی 
مشــهوره مهجورنــد. از فــوا کــه بــادام آنجــا 

ــا محصــور اســت.« ــاز و ن ممت
در کتــاب روح ملــت هــا ص 18 در مــورد 
بــی نظمــی حاکــم بــر اصــول شــهر ســازی 
ــف  ــهر نج ــط ش ــد: »فق ــی نویس ــران م ای
آبــاد را از ایــن قانــون مســتثنی دیــدم اّول 
دفعــه کــه آنجــا رفتــم تصــور مــی کــردم 
ــم را  ــهر قدی ــاد ، ش ــف آب ــهر داری نج ش
یکســره کوبیــده و خیابــان کشــی و کوچــه 
بنــدی تــازه و منّظمــی کــرده اســت. 
ــه چــه شانســی  ــب شــدم ک بســیار متعّج
بــا روح و میدانهــای  ، مســاجد نســبتاً 
ــا  ــی ی ــا محل ــاد تنه ــف آب ــجر ... نج مش
یکــی از محــل هــای نــادری اســت کــه بــا 
فکــر واحــد بــه وجــود آمــده ، دارای نظــام 

ــت.« ــده ای اس و قاع
ابوالقاســم پاینــده نجــف آبــادی در کتــاب 
»قدمــگاه شــهرک نــون« گوشــه ای از ایــن 
ــود  ــه خ ــاد را ک ــف آب ــخ نج ــوادث  تل ح

ــوده چنیــن نوشــته اســت : شــاهد ب
ــاله را  ــد س ــه ی چن ــاال بچ ــه ب »در محل
ربــوده بودنــد ... پوســت ســبز بــادام را 
خــورده بودنــد. خوشــه هــای نــارس گنــدم 
و ُجــو را مــی بلعیدنــد. مــرده هــا چنــدان 
فــزون شــد کــه گــور و کفــن اکســیر شــد. 
ســید بِنــی بــر منبــر گفتــه بــود مــردگان 
ــا را  ــد ت ــد. چن ــور کنن ــن در گ ــی کف را ب
ــو  ــا از جل ــوم شــد روزه ــک گــور معل در ی
ــد راه  ــی کنن ــع م ــش جم ــا نع ــه ه خان
مــزارع ُجــو از آنجــا بــود و ُجــو خــوردگان 
روزهــای پیــش آنجــا مــی افتادنــد و 
ســاعتی بعــد بــه گــور هــای جمعــی 
ــا...  ــروی م ــه روب منتقــل مــی شــدند. خان
ــد زن و  ــادرم از بیســت و چن ــه م ــه گفت ب
شــوهر و بچــه و پیــر کــه در آن بــود یکــی 
ــه در آن رواج  ــود. وای شــگفتا ک ــده ب نمان

ــهرک  ــوی ش ــرده ش ــا م ــرگ تنه ــازار م ب
ــود. « ــرده ب ــنگی م ــون از گرس ن

امــراض واگیــر و کشــنده ای کــه هــر 
چنــد یــک بــار شــیوع پیــدا مــی نمــود در 
ســالهای 131۹هـــ .ق تا 1321هـــ .ق جان 

ــت. ــده ای را گرف ع
2- در ســال 12۴۷ هـ .ق فتحعلی شــاه در 

راه عبــور خــود پنــج روز در نجــف 
آبــاد توقــف مــی نمایــد. طبــق گفتــه هــای 
ــم  ــا رحی ــان آق ــی در آن زم ــاهدان عین ش
ــاه را در  ــف ش ــاد توق ــف آب ــزرگان نج از ب
داخــل شــهر باعــث نــا بســامانی دیــده لــذا 
ــراق مــی  از محــل، خــارج و در بیــرون اُط
ــش  ــث رنج ــت باع ــن حرک ــه ای ــد. ک نمای
خاطــر شــاه قاجــار مــی گــردد و دســتور 
مــی دهــد دو تــا از فرزنــدان او را )بــه نــام 

هــای صالــح و ربیــع (بکشــند.
ــر  ــاد ، اواخ ــف آب ــا در نج ــکونت لُره 3-س
ســلطنت فتحعلــی شــاه قاجــار اصفهــان و 
ــورش  ــت و ش ــف حکوم ــار ضع ــاف دچ اط
هــای داخلــی وبرخوردهــای خونینــی مــی 

گــردد.
شــفیع  آقــا  ش   . هـــ   12۵3 ســال  در 
ــه دســتور  ــم ب ــا رحی ــدان آق یکــی از فرزن
والــی اصفهــان بــه زنــدان مــی افتــد و بــا 
ــی  ــاری وال ــی و برکن ــای محل ــورش ه ش
ــار  ــاه قاج ــد ش ــیله محم ــه وس ــان ب اصفه
آرامــش نســبی برقــرار مــی شــود . در 
ــاد  ــف آب ــفیع در نج ــا ش ــام آق ــن ای همی
ــار  ــه ازدواج بختی ــش را ب ــی از دختران یک

در مــی آورد.
بــه دنبــال آن عــده ای از الوار)لُرهــای( 
ــفیع  ــا ش ــت آق ــوان رعی ــه عن ــاری ب بختی
ــاد ســاکن مــی شــوند. محــل  در نجــف آب
ســکونت آنهــا بعــداً محلــه »لُرهــا« شــهرت 

ــد. مــی یاب
 ۴- در ســال 1328هـــ .ش اواخــر حکومت 
قاجاریــه اوضــاع کشــور نابســامان و قحطی 
ــام مّتففیــن)روس و  ــن ای رواج یافــت.در ای
ــلط  ــران مس ــورات ای ــام ام ــر تم انگلیس(ب

شــدند. 
از طرفــی بختیــاری هــا بــر اصفهان دســت 
ــد  ــی مانن ــن محل ــد و خوانی ــه بودن انداخت
رضــا خــان جوزدانــی در ســال 132۹ هـــ . 
ق -12۹۰ هـــ .ش در برابــر حکومــت روس 
و بختیــاری هــا قــد برافراشــتند ســال 
ــا 133۷هـــ .ش  ــای 133۵ هـــ . ش ت ه

ــود. ــه ب ــن منطق ــدرت خوانی ــان ق زم
ــه ســرقت مــی  امــوال مــردم و دولــت را ب
ــد و در  ــاج مــی گرفتن ــردم ب ــد و از م بردن
ــت  ــاش و فرص ــده  عّی ــک ع ــن ی ــن بی ای

ــد.  ــه آنهــا پیوســته بودن ــب هــم ب طل
ــات  ــاب )حی ــادی در کت ــت آب ــی دول یحی
یحیــی( گوید:»اصفهــان اختیاراتــش در 
ــوز  ــه هن ــود ک ــی ب ــان جوزان ــت یاغی دس
ــن شــهر در تحــت قــدرت  هــم جنــوب ای
آنهاســت. رضاخــان جوزدانــی وجعفــر قلــی 
بــه دولــت یاغــی شــده انــد و از مســافرین 
ــهری  ــان ش ــه جوی ــد وفتن ــی گیرن ــاج م ب

ــی رابطــه نمــی باشــند.« ــا آنهــا ب هــم ب
بعــد از جنــگ جهانــی اّول در ســال 133۴ 
هـــ .ق بــا حرکــت دولــت روس به تهــران و 
احتمــال انتقــال پایتخــت از اصفهــان عــده 
ــور اهلل  ــا ن ــاج آق ــد ح ــاء همانن ای از علم
ــا کمــک رضــا  ــی کلباســی ب ــد عل و محم
ــی  ــن محل ــه خوانی ــی و بقی ــان جوزان خ
جهــت اســتقبال از شــاه جــوان احمــد 
قاجــار ومقابلــه بــا روس هــا بــه طــرف قــم 
و تهــران حرکــت کردنــد ودر عســگر آبــاد 

ــه پرداختنــد.  ــه مقابل ــا روس هــا ب ب
اصفهــان  بــه  زیــاد  درگیــری  از  بعــد 
بازگشــتند . روس هــا هــم بــه طــرف 
اصفهــان آمدنــد و ســردار اشــجع بختیــاری 
ــال  ــار مح ــه چه ــان ب ــت اصفه ــم وق حاک
جعفــر  و  گریخت.رضاخــان  بختیــاری 
ــی  ــت ول ــه اصفهــان رف ــی چرمهینــی ب قل
ــزد،  ــه برخی ــه مقابل ــا روس ب ــت ب نتوانس
لــذا اصفهــان بــه تصــرف روس هــا درآمد و 
متعاقــب آن آزادی خواهــان و ســپس عزیز 
ــاری  ــپاه بختی ــودی س ــد ناب ــه قص ــاد ب آب

ــز  ــختی در عزی ــگ س ــرد و جن ــت ک حرک
آبــاد بیــن آنهــا در گرفــت کــه بــه پیــروزی 

ــد. ــا انجامی روس ه
 روس هــا کــه از نفــوذ خوانیــن چــون 
ــد  ــده بودن ــتوه آم ــه س ــی ب ــا جوزدان رض
بــا بختیــاری هــا ســابقاً بــا آنهــا در جنــگ 
ــر  ــا ش ــه آنه ــد ک ــازش نمودن ــد س بودن
ــه  ــد. ک ــان بردارن ــی را از می ــا جوزدان رض
ــب  ــه تعقی ــا ب ــاری ه ــال آن بختی ــه دنب ب
ــات  ــان و باغ ــران و فاورج ــن در تی خوانی
ــاد پرداختــه و بعــد از پنجــاه روز  نجــف آب
درگیــری و کشــتار عــده ای از آنهــا را 
ــا  ــه گــچ گرفتنــد ی کشــته و تعــدادی را ب

ــد. ــه دار زدن ب
ــن  ــوم خوانی ــایه ش ــدن س ــاه ش ــا کوت  ب
جوزدانیــان  از ســر مــردم ســتم بختیــاری 
ــد. ــاز گردی ــاد آغ ــردم نجــف آب ــر م ــا ب ه

ــان  ــن و یاغی ــت خوانی       شــناخت ماهی
منطقــه : خوانیــن معــروف منطقــه عبــارت 
بــودن از رضــا خــان جوزدانــی و علــی نقــی 
ــن  ــی و حس ــی چرمهین ــر قل ــی و جعف چ
کلــه پــز اینــان در زمــان قحطــی و ضعــف 
حکومــت قاجــار و حملــه روس و بختیــاری 
ــدا کــرده  ــدرت پی ــان ق ــران و اصفه ــه ای ب
ــام  ــتند انج ــی توانس ــه م ــی ک ــر ظلم و ه
ــت  ــی از موقعی ــه در بعض ــر چ ــد . اگ دادن
هــا ی اجتماعــی وپیشــامده هــای سیاســی 
بــرای بــه نمایــش گذاشــتن قــدرت وُحــب 
وطــن پرســتی بــا علمــاء و آزادی خواهــان 
هــم دســت شــده و بــه مقابلــه بــا قــدرت 
ــد ،  ــی پرداختن ــت روس م ــاری دول بختی
ــا مشــرع  ــه آنه ــای اولی ــزه ه منتهــی انگی

نبــوده اســت.
 بــا ایــن بیــان نمــی تــوان اهــداف و 
انگیــزه هــای آنهــا را مقــدس برشــمرد یــا 
نــام جنبــش وحرکــت هــای مظلومانــه بــر 

ــاد.  ــا نه آنه
صاحــب دیــار نــون دربــاره خوانیــن منطقه 
ــد: »در  ــی نویس ــن م ــه ۷6 چنی در صفح
ــه جنبــش  ــای قاجاری اواخــر نابســامانی ه
هایــی رخ نمــود کــه معمــوالً تحــت عنــوان 
ــود.  ــی ش ــرده م ــام ب ــری از آن ن ــی گ یاغ
یاغیــان برانگیختــه شــدگانی از مظلــوم 
ــن اقشــار تحــت ســتمی هســتند کــه  تری
در جامعــه ی ســکوت فریــاد مــی زننــد و 
ــه  ــوز ب ــی هن ــت طغیان ــن جماع ــره ای چه

طــور روشــن مشــخص نیســت.«
ــات تاریخــی  ــت واقعی ــد گف  در پاســخ بای
ــد  ــی کن ــت م ــار را ثاب ــن گفت ــاف ای خ
ــف  ــده نج ــم پاین ــه : ابوالقاس ــاب نمون از ب
آبــادی کــه خــود در آن زمــان بــوده 
اســت دربــاره ایــن گــروه در کتــاب جنــاب 
دکتــر ریــش مــی نویســد :»بیــرون قصبــه 
)نجــف آبــاد( رضــا جوزدانــی و جعفــر قلــی 
ــون  ــش و خ ــه آت ــه را ب ــی ، ناحی چرمهین
کشــیده بــودن و حتــی کاروانهــای دولتــی 
و محمــوالت بانــک روس از چپاولشــان در 

ــود. « ــان نب ام
ــتقراضی  ــک اس ــه( بان ــاب )و مقال و در کت
مــی نویســد: »خــان مطلــق ناحیــه مــا رضا 
جوزدانــی بــود مــدت چنــد ســال سراســر 
ــود  ــش کشــیدند روزی نب ــه آت ــه را ب ناحی
کــه خــان گــردن بنــد و همدســتان او 
خانــه ای را خالــی نکننــد. یکــی را نکشــند 
یــا گلــه ای را غــارت نکننــد . پــول بانــک 
روس را در حوالــی اصفهــان غــارت کردنــد 
و بــا فشــار دولــت وقــت تهــران پــول هــا را 
از مــردم بیگانــه گرفتنــد و پــدرم را چنــد 
شــبانه روز شــکنجه کردنــد. مــا پــول  های 
ــم و  ــم و دادی همــه فامیــل را جمــع کردی
پــول هایــی کــه مــن خــودم جمــع کــرده 
بــودم و بیســت و هفــت ریــال و نیــم 
ــت.  ــدرم گرف ــول پ ــراه پ ــرا هم ــره م ذخی
ــر  ــه س ــی ک ــد در حال ــدرم را آزاد کردن پ
ــود  ــرده ب ــکنجه ورم ک ــورت او از ش و ص
ــه  ــه گری ــی ک ــرد در حال ــی ک ــه م و گری
ــزرگ جــز در  ــرد ب ــرای م ــا ب ــت م در والی

ــی اســت  ــام حســین »ع« ننگ ــزای ام ع
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اژدها	وارد		می	شود)*صادق اشجر(
ــی  ــم  را م ــن اس ــی ای ــم وقت ــما ه ــاید ش ش
شــنوید یــاد ســینمای چیــن و فیلــم درخشــان 
ــی  ــی شــود  م ــا وارد م ــام اژده ــه ن بروســلی ب
افتیــد .امــا ایــن فیلــم یــک فیلــم ایرانــی اســت 
کــه مانــی حقیقــی در ســال ۹۴ ســاخته و 
ــن  ــی و چهارمی ــیمرغ س ــودای س ــش س دربخ
جشــنواره فیلــم  فجــر و جشــنواره فیلــم برلیــن  
شــرکت کــرده. در آغــاز فیلــم گفتــه مــی شــود 
ــی  ــتان واقع ــک داس ــاس ی ــر اس ــم ب ــن فیل ای
ــا  افــرادی از  ســاخته شــده  اســت. مصاحبــه ب
جملــه  خــود مانــی حقیقــی و ســعید حجاریــان 
و صــادق زیبــا کام  ایــن گمــان را تقویــت کند. 
فیلــم دربــاره مــرگ یــک تبعیــدی  در جزیــره 
قشــم اســت. یــک مامــور ســاواک بــه نــام بابــک 
ــه قشــم مــی  ــرای بررســی جســد ب حفیظــی ب
رود و متوجــه مــی شــود ایــن تبعیــدی کشــته 
ــا پدیــده عجیبــی  شــده اســت . او در جزیــره ب
رو بــه رو مــی شــود.پس از دفــن هــر جنــازه ای 
در گورســتان متــروک زلزلــه ای رخ مــی دهــد. 
ــال علــت  ــه دنب ــک حفیظــی و دوســتانش ب باب
زلزلــه هســتند کــه متوجــه مــی شــوند  در زیــر 

ــره..... جزی
ــم و  ــن فیل ــد ای ــی توانن ــدان م ــه من عاق
ــان ،موســیقی ،  ــران و جه ــای روز ای ــم ه فیل
ــری را از  ــازی کامپیوت ــواع ب ــن ، و ان انیمیش
ــان  ــع در خیاب ــا	واق ــوپ	تماش ــو	کل ويدئ
ــگاه  ــتگاه دانش ــب ایس ــمالی جن ــری ش منتظ

آزاد تهیــه کننــد.42643141

ــار  ــث آث ــاد از حی ــف آب ــتان نج شهرس
تاریخــی و ابنیــه، قابــل ماحظــه، امــا 
ــود  ــه وج ــه ک ــت، آنچ ــت اس ــم بضاع ک
دارد عمدتــاً متعلــق بــه دورۀ قاجــار اســت 
ــود  ــوع خ ــدام در ن ــر ک ــی شــک ه ــه ب ک
منحصــر بفــرد و شایســتۀ توجــه بیشــتری 

ــد.   ــی باش م

ــای  ــای بج ــه: از بناه ــنگی علویج دژ س
مانــده از پیــش از اســام اســت و در دامنــۀ 
ــا  ــر بن ــدی 1۹۰۰ مت ــه بلن ــی ب ــه ای گردن

شــده اســت. 

ــن مســجد،  ــوزدان: ای ــع ج مســجد جام
در روســتای جــوزدان واقــع شــده اســت و 
در ضلــع جنــوب غربــی مســجد، در یکــی 
از اتاقهــا قبــور تنــی چنــد از جملــه شــیخ 
ــرار دارد.  ــاه ق ــیخ ملکش ــن و ش ــی الدی صف
مســجد جامــع دهــق: در شــهر دهــق و 
در ۵۰ کیلومتــری غــرب نجــف آبــاد واقــع 
شــده و مســاحت آن 8۰۰ متــر مربــع مــی 
ــه عهــد  باشــد کــه تاریــخ ســاخت آن را ب

ســلجوقی نســبت مــی دهنــد. 

ــوان  ــه عن ــا ب ــن بن ــا: ای ــۀ آق عصارخان
ــۀ شــهر  ــن عصارخان ــن و قدیمــی تری اولی
ــازار واقــع شــده اســت و تنهــا  در مرکــز ب
فضــای تیـــر خانــۀ آن باقــی مانــده اســت 
ــر بــزرگ و  ــه در آن دو پاچــال، دو تی ک
یــک ســنگ آســیاب بــا کتیبــه ای بســیار 
زیبــا و نفیــس از آیــۀ آخــر ســورۀ مبــارک 
نــون و القلــم بــه تاریــخ 1۰۹۴ )هـــ .ق( و 
ــه خــط اســتاد محمــد حســن االحامــی  ب

ــود دارد.  وج

جلوگیــر  و  هســنیجه  کاروانســراهای 
ــا  ــه ج ــای ب ــرا از بناه ــن دو کاروانس : ای
از  هســتندکه  صفــوی  دوران  از  مانــده 
مهمتریــن اســتراحت گاه هــای مســیر 
شــمال بــه جنــوب ایــران بــه حســاب مــی 
آمــده انــد . ایــن کاروانســرا هــا از معمــاری 

ــند.  ــی باش ــوردار م ــی برخ ــل توجه قاب

بــرج هــای دوقلــوی صفــا )آق غــام 
ــان  ــر دارای پ ــرج کبوت ــن دو ب ــی(: ای عل
ــند و در  ــی باش ــای مســتطیل شــکل م ه
ــه  ــد ک ــده ان ــع ش ــه ای واق ــزل متروک من
ــد  ــه هــم دارن ــًا مشــابهی ب معمــاری کام
و از نمونــۀ بــرج هــای بســیار نــادر بشــمار 

ــد.  ــی آین م

ــرج  ــن ب ــارون: ای ــوی خ ــای ج ــرج ه ب
هــا در جنــوب شــهر در محلــۀ شــیخ 
ــرج  ــت ب ــامل هف ــد و ش ــود دارن ــاد وج آب
ــوار  ــا دی کبوتــر منفــرد مــی باشــند کــه ب
ــی  ــل م ــم متص ــه ه ــدی ب ــی بلن کاه گل
گردنــد. تقســیم بنــدی بــرج هــا در زوایــا 
و اضــاع دیوارهــا بــه عــاوه ســردر ورودی 
بنــا مجموعــه ای بــی نظیــر از بــرج و بــارو 

ــت.  ــود آورده اس را بوج
ــای  ــگاه ه ــوق زیارت ــۀ ف ــته از ابنی گذش
گوناگونــی در منطقــه قــرار دارد. از آن 
ــه  ــروف ب ــم مع ــاره مری ــزاده س جمله:امام
چهــل دختــران در جــوزدان، امامــزاده 
ارتفاعــات  در  محمــد  الدیــن  شــمس 
ــۀ پیرمحمــد  ــی علویجــه، بقع ــوب غرب جن
ــم  ــزاده ســاره مری ــک امام در اراضــی نزدی
عبــداهلل درنهضــت  امامــزاده  جــوزدان، 

ــاد اب

*	آنا	هيتا	فرهادي
ــر  ــا بهت ــته ی ــن نوش ــته، ذه ــد دل نوش گوین

ــو« ــا »ت ــن ب ــای م ــم حــرف ه بگوی
ــت  ــد دس ــی خوان ــن م ــد :ذه ــی گوی دل م
مــی جنبــد و قلــم بــه حرکــت در مــی آیــد 
ــد  ــی خواه ــی م ــی دان ــی گویم....م ــن م و م

ــد... ــد و بگوی بگوی
بگویــد از تــو، از شــب هــای بی تــو، از روزهای 
بــی خانمــان شــدن گنجشــک هــای باغچــه، 
بغــض عجیــب و مظلومانــه ی پرســتوها...می 
دانــی ...قصــه داشــتم کــه بگویــم از دردهــا و 

حــرف هــا و نقــل هــا...
ــه ی  ــای گرفت ــی صدا،صداه ــای ب ــک ه اش
ــه .... ــا ن ــتری ام. ام ــای خاکس ــه ه ــس گری واپ

ــم، از بغــض  ــی نگوی ــای تنهای بگــذار از روزه
ــه  ــی ک ــو، از روزهای ــه شــده در گل ــای خف ه
در حســرت یــک شــانه بــرای ســبک کــردن 
بــار دل گذشــت، از رســوخ ســرهای تنهایــی 

ــه روح... ــه ،خان در خان
بگــذار از خــأ ســاعت هــا، دقیقــه هــا و 
ثانیــه هــا وبعــد از لحظــه ی عریــان تنهایــی 
ــی...  ــم... تورفت ــدن بگوی ــم ش ــی ه ــت ب و غرب
ــه  ــدم لحظ ــت.. هم ــه رف ــای کودکان لبخنده

ــد...  ــتی نمان ــت... دوس ــگ رف ــای رنگارن ه
بارهــای  غــم  گریســتن  بــرای  ای  شــانه 

نمانــد... دلــم  ســنگین 
ــب  ــدار ش ــه بی ــد همیش ــگاه جغ ــنگینی ن س
کرد...بادبــادک  رخنــه  بردلــم  تــار  هــای 
هــای ســرخ وزرد و آبــی... دســت هــای 
مهربــان یــک دوســت....نگاه گــرم و دلواپــس 

وشــورانگیز مادر...لبخنــد گــرم پــدر...
ــاه  ــرم، ملجــأ و پن ــر خواه ــه ی پرمه دل خان

ــه ام... ــای کودکان رازه
مــن  نــه!!...  یــا  کجاست؟...کجاســت؟... 
کجایــم؟.. کجــا رفتــه ام؟...بــه دســت ســبک 
روزگار ســپرده بــودم... همــه ی زیبایــی هــای 
وجودم...امــا نیســت.... دیگــر نیســت...بعدازتو 

ــود... ــر نب ــز دیگ ــه چی ک
بغــض ها،اشــک هــا وســکوت و تنهایــی هــا...

ــم  ــد ه ــد وبع ــد وماندن ــد و آمدن ــه آمدن هم
ــوچ رازگاه  ــدر.. ک ــوچ پ ــادر.. ک ــوچ م کوچ...ک
خواهرم...حتــی کــوچ تنهایــی هــای مظلومانه 

ــنگین... ــای س ــب ه ی ش
ــه  ــی هم ــای ب ــده ام وروزه ــن مان ــک م واین
ــد. ــی کن ــه ام م ــتوها... دیوان ــوچ پرس بودن...ک

اعصابم خورده، بدهکارم ، گرفتارم و ...
اگــه کمــی و فقــط کمــی بخواهیــم از 
رو  نگاهمــون  و  ببریــم  لــذت  زندگــی 
ــا  ــذت ه ــم بســیاری از ل ــر کنی کمــی بهت
ــول  ــه پ ــی خــواد و ن ــادی م ــت زی ــه وق ن

ــادی. زی
پــس منتظــر تغییــرات زیــاد در یــه روزی 
ــی باشــه نباشــیم ،  ــوم نیســت ک ــه معل ک
ایــن ۴۰ مــورد رو بخونیــد تاییــد خواهیــد 

کــرد.
1-گاهــی بــه تماشــای غــروب آفتــاب 

بنشــینیم.
2- سعی کنیم بیشتر بخندیم. 
3- تاش کنیم کمتر گله کنیم.

۴- بیشتردعا کنیم.
ــت  ــک دوس ــه ی ــردن ب ــن ک ــا تلف ۵ - ب

قدیمــی، او را غافلگیــر کنیــم.
ــم را  ــه گرفته ای ــی ک ــی هدیه های 6 -گاه

ــم و تماشــا کنیــم. بیــرون بیاوری
و...  پلــه  راه  و  آسانســور  داخــل  در   -۷

کنیــم. باآدمهــا صحبــت 
8- هر از گاهی نفس عمیق بکشیم.

۹- لذت عطسه کردن را حس کنیم.
1۰- قــدر ایــن کــه پایمــان نشکســته 

اســت را بدانیــم.
11- زیر دوش آواز بخوانیم.

12-ســعی کنیــم بــا حداقــل یــک ویژگــی 
ــرق داشــته  ــه ف ــا بقی ــرد ب ــه ف منحصــر ب

باشــیم .
ــرمان  ــاالی س ــای ب ــه دنی ــی ب 13- گاه

ــویم. ــره ش خی

جانــداران  ســایر  و  حیوانــات  بــا   -1۴
باشــیم. مهربــان 

ــا  ــه ماهه ــی ک ــام کارهای ــرای انج 1۵- ب
ــن  ــر همی ــده در آخ ــام نش ــده و انج مان

کنیــم! برنامه ریــزی  هفتــه 
16- از تفکردرباره تناقضات لذت ببریم.

1۷- بــرای کارهایمــان برنامه ریــزی کنیــم 
و آن را طبــق برنامــه انجــام دهیــم. البتــه 

کار مشــکلی اســت!
18- مجموعــه ای از یــک چیــز )تمبــر، 
ــان  ــرای خودم ــاب و... ب ــرگ، ســنگ، کت ب

ــم. ــع آوری کنی جم
ــواده آدم  ــا خان ــی ب ــک روز برف 1۹- در ی

برفی بسازیم.
ــنا  ــتخر ش ــا اس ــوض ی ــی در ح 2۰- گاه
ــد  ــا باش ــار ماهی ه ــر کن ــه اگ ــم، البت کنی

ــر. چــه بهت
21- گاهی از درخت باال برویم.

22- احســاس خــود را در بــاره زیبایــی هــا 
بــه دیگــران بگوئیــم

32- گاهی کمی پابرهنه راه برویم!.
2۴- بــدون آن کــه مقصــد خاصــی داشــته 

باشــیم پیــاده روی کنیــم.
انجــام  خــوب  را  کارمــان  وقتــی   -2۵
دادیــم مثــا امتحاناتمــان تمــام شــد، 
بــرای خودمــان یــک بســتنی بخریــم و بــا 

ــم ــذت بخوری ل
ــوی آینــه بایســتیم وخودمــان  26- در جل

را تماشــا کنیــم.
ــه  ــنویم، بلک ــط نش ــم فق ــعی کنی 2۷- س

ــم. ــوش کنی ــال گ ــور فع ــه ط ب
ــذت  ــا ل ــیم و از آنه ــا را بشناس 28- رنگه

ــم . ببری
2۹- وقتــی از خــواب بیــدار می شــویم، 

ــم. ــس کنی ــودن را ح ــده ب زن
۰3- زیر باران راه برویم.

ــترگوش  ــم و بیش ــرف بزنی ــر ح 31- کمت
ــم .. کنی

ــم  ــه رژی ــور ب ــه مجب ــل از آن ک 32- قب
ــب  ــم و مراق ــویم، ورزش کنی ــن بش گرفت

ــیم . ــود باش ــه خ تغذی
ماننــد  ســرگرمی  و  بــازی  چنــد   -33

بگیریــم. یــاد  را  و...  شــطرنج 
3۴- اگــر توانســتیم گاهــی کنــار رودخانــه 
بنشــینیم و در ســکوت بــه صــدای آب 

ــم. گــوش کنی
از  را  خــود  طبعــی  شــوخ  هرگــز   -3۵

ندهیــم.  دســت 
هرگــز  را  اطرافیــان  بــه  احتــرام   -36

نکنیــم. فرامــوش 
ــک  ــات نزدی ــعر و ادبی ــای ش ــه دنی 3۷- ب

ــر شــویم. ت
38- گاهــی از دیــدن یــک فیلــم در کنــار 

همــه اعضــای خانــواده لــذت ببریــم.
ــه چشــمان  3۹- تماشــای گل و گیــاه را ب

خــود هدیــه کنیــم.
۴۰- از هــر آنچــه کــه داریــم خــود و 
ــت  ــن اس ــم ممک ــتفاده کنی ــران اس دیگ

ــد. ــر باش ــردا دی ف
دل نوشته 

يم  ببر لــذت  گي  ند ز ز  ا

گردشگري

ورزشيتماشاخانه 
*آسیه امامي

ــه  ــز ک ــو کاران عزی ــه ووش ــک ب ــن تبری ضم
هرســال بــا قهرمانــی هــا و مــدال هــای 
ــی را  ــته ورزش ــن رش ــام ای ــود ن ــگ خ رنگارن
ــدو  ــته ان ــه داش ــده نگ ــتان زن ــن شهرس در ای
بازهــم افتخــار آفرینــی دیگــری را در کارنامــه 
ــد تیــم ووشــوی شهرســتان  خــود ثبــت کردن
ــری  ــه مربیگ ــخ ۹۵/6/۵ ب ــاد در تاری ــف آب نج
خانــم آســیه امامــی و سرپرســتی ســحر

عبــد العظیمــی در مســابقات اســتانی در بخش 
تالــوی جوانــان شــیوا احمــدی دو مــدال طــا 
و در بخــش ســاندا نونهــاالن نرگــس موســوی 
ــار  ــان به ــش نوجوان ــز دربخ ــدال برن ــاه م پن
طاهــری مــدال نقــره و در بخــش بزرگســاالن 
ــد.  ــب کردن ــا را کس ــدال ط ــی م ــرا درعل زه
در ادامــه بــا ایــن رشــته ورزشــی و مشــکات 

پیرامــون بیشــتر آشــنا مــی شــویم. 
ــت  ــی( دارای قدم ــو چین ــگ ف ــو ) کون ووش
مــی  ســاله  هــزار  چندیــن  تاریخچــه  و 
از  و  چیــن  کشــور  در  آن  باشدخواســتگاه 
مشــهورترین پایــگاه هــای آن معبــد شــائولین 
ــم  ــات مه ــه خصوصی ــت از جمل ــن اس در چی
ــن رشــته  ــه اســتادان ای ــن اســت ک ووشــو ای
ــی  ــد فیزیک ــرورش بع ــه پ ــه ب ــه ک همانگون
وجســمانی هنرجــو اهمیــت مــی دهندبــه 
روان واندیشــه شــاگرد هــم مــی پــردازد چــرا 
کــه معتقدنــد ایــن دو اصــل الزم وملــزوم 
و  دقیــق  تاریخچــه  متاســفانه  همدیگرنــد. 
کامــل هنــر رزمــی ووشــو از بیــن رفتــه اســت 
و قرنهاســت کــه اکثــر ملــل برایــن ادعــا  
بودنــد کــه ابــداع گــر آن مــی باشــند و ســعی 
ــوق  ــی و ف ــر غن ــن هن ــه ای ــد ک ــر آن دارن ب
ــام خــود ثبــت کننــد از دیگــر  ــه ن العــاده را ب
ــرفت  ــی پیش ــو چین ــگ ف ــه کون ــی ک دالیل
چندانــی نکــرده ایــن اســت کــه ابــداع گــران 
و اســتادان ایــن هنــر رزمــی نخواســتند ایــن 
ــه  ــد و ب ــدا کن ــترش پی ــان گس ــر در جه هن
نوعــی تنهــا در اختصــار خودشــان باشــد. 
ــای  ــک ه ــام تکنی ــودن تم ــا دارا ب ــو ب ووش
ساح)شمشــیر،چوب،نیزه،زنجیر،نان دســت، 

ــارزه  ــر دو قســمت مب ــزن و....( دره چیکو،بادب
ــی  ــش م ــه ای را پوش ــابقات حرف ــرم مس وف
ــکل  ــد مش ــتم چن ــا الزم دانس ــد در اینج ده
ــم. ــان کن ــا را بی ــی زبب ــر رزم ــن هن ــی درای کل

ــات  ــتفاده ار آموزش ــا اس ــا ب ــته ه ــی رش برخ
تبلیــغ  بــه  شــروع  ووشــو  هــای  ســاح 
وبهــره گرفتــن از ووشــو بــه نفــع رشــته 
ــز  ــه عــدم آکاهــی مــردم عزی خــود باتوجــه ب
دارندخوشــبختانه ســازمان صــدا وســیما هم با 
پخــش و اکــران فیلــم هــای قهرمانــان مهشــور 
چیــن چــون بروســلی،جکی چــان جت لــی و...

ــه  ــی( را ب ــگ فوچین ــی ووشــو )کون ــر رزم هن
ــی متاســفانه  ــد ول ــی کن ــی م مشــتاقان معرف
ــو در  ــات ووش ــق اصطاح ــی دقی ــدم معرف ع
فیلــم هــای چینــی موجــب سوءاســتفاده افــراد 
فرصــت طلــب شــده اســت مثــال فیلــم پســر 
کاراتــه بــاز کــه حتــی درایــن فیلــم شــخصیت 
ــو  ــان ووش ــان از قهرمان ــی چ ــه جک ــتاد ک اس
ــابقه  ــن مس ــا، زمی ــک ه ــت و تکنی ــن اس چی
و مهمتــر اینکــه احتــرام رزمــی داخــل فیلــم 
ــی  ــی باشــد ول ــو م ــرام ســبک ووش ــم احت ه
ــم موجبــات تبلیــغ  ــن فیل ــه خاطــر اســم ای ب
رشــته هــای رزمــی دیگــر شــده اســت. غریــب 
ــی  ــر رزم ــن هن ــتقبال از ای ــدم اس ــودن و ع ب
ــی باشــد: ــل م ــه ناشــی از مشــکات ذی ــا ک زیب

از هنــر ووشــو   1-عــدم آشــنایی کامــل 
)کونــگ فــو چینــی( 

ــراد از   2-سوءاســتفاده رشــته هــا و برخــی اف
نــام و شــهرت اســطوره هــا و قهرمانــان ووشــو 
ــام و تبلیــغ  جهــان و همچنیــن بــرای ثبــت ن

رشــته هــای دیگــر 
ــون  ــح پیرام ــات صحی ــر اطاع ــدم نش  3-ع
ــای  ــانه ه ــوی رس ــی از س ــته ورزش ــن رش ای

ــی   عموم
عــدم حمایــت آمــوزش و پــرورش جهــت 
مســابقات و طــرح هــای اســتعداد یابــی و 

آمــوزش ایــن هنــر رزمــی در مــدارس

وز ر ثبت نام از سخن 
افراد خوش 
صدا جهت 

گروه تواشیح 
09139154450

چنــد قطعــه 
 ، ر دا ــند  س زمین 
ــت  پش ر  دا آینده 

پمــپ بنزیــن 
ینــده  پا  ( ر  نتشــا ا

کوچه  بق(  ــا س
ــت  قیم رواش  کا
مناســب، نقــدی 

09130219157

زمین باغی 
روبه رو هنرستان 
پارسا)کوچه لوله 
گاز(400 متری 

جهت دامداری و 
انبار و کارگاه......
09139154450

ــادکامي در  ــت و ش ــل موفقی ــن عام مهمتری
ــتن  ــه خویش ــه ب ــت ک ــادي اس ــي اعتق زندگ
ــف  ــم آن را کش ــعي کنی ــم. س ــش داری خوی
کنیــم .ســعي کنیــم از خــود تصویــر انســاني 
ــاور  ــه ایــن ب ــا داشــته باشــیم .ب موفــق و توان
برســیم کــه در جهــان هســتي وجــودي 
ــي  ــي های ــرد هســتیم و توانای ــه ف منحصــر ب

ــد. ــد آنن ــران فاق ــه دیگ ــم ک داری
رفیق قدر خودت را بدان تو با ارزشي ....
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