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این شرح بی نهایت... 

 دانش را ن��ه متكبران و ن��ه كمرويان 
فرا نمى گيرند.                                امام باقر )ع(

پادشاه ُحسن
خجل ست س��رو بس��تان بِر قامت بلندش
همه صيد عقل گيرد َخِم زلف چون كمندش
چو درخت قامتش ديد صب��ا به هم برآمد
ز چمن نُرس��ت َسروی كه ز بيخ برنكندش
اگ��ر آفت��اب ب��ا او، زن��د از گ��زاف الف��ى
مه نو چه زهره دارد كه بَود ُس��م َسمندش
نه چنان ز دس��ت َرفَتس��ت وجود ناتوانم
كه معالجت توان كرد به پن��د يا به بندش
گرم آن قرار بودی كه ز دوس��ت بركنم دل
نش��نيدمى ز دشمن س��خنان ناپسندش
تو كه پادشاه ُحسنى نظری به بندگان كن
حذر از دع��ای درويش و ك��ف نيازمندش
شكر اين حديث س��عدی بِر او چه قدر دارد
كه چنو هزار طوطى مگس ست پيش قندش
سعدی

تقویم تاریخ   

کارتون شهر

مسئوليت پذيری، مفهومى است كه در ارتباط با 
زندگى فردی و اجتماعى تعريف مى شود. انسان به 
دليل نوع ارتباطاتش، در برابر آنچه در زندگى فردی 
و اجتماع پيرامونش رخ مى دهد، مس��ئوليت دارد. 
اين نوع مسئوليت و وظيفه مداری از ارتباط با خالق 
تا ارتباطات خانوادگ��ى و اجتماعى را دربرمى گيرد. 
پذيرش چنين وظيفه ای   همان بحثى اس��ت كه از 
آن با عنوان مس��ئوليت پذيری ياد مى كنيم. آن طور 
كه كار شناس��ان امر معتقدند، رش��د و كمال انسان 
چه از لحاظ روح��ى و فردی و چه از لحاظ اجتماعى 
به مسئوليت پذيری او ارتباط دارد؛ زيرا اهتمام افراد 
نس��بت به اداره و مديريت امور و واكنش مسئوالنه 
نسبت به پديده های پيرامون خويش، رشد اخالقى 
و انسانى را دربرخواهد داشت و به لحاظ افزايش رفاه 
اجتماعى و تس��كين روانى افراد جامع��ه فوق العاده 

تأثيرگذار خواهد بود. 
مسئوليت ازجمله مفاهيمى است كه همواره درباره 
انس��ان گفته مى ش��ود، به محض اين كه از انسان و 
رفتارش سخن گفته شود پای اين مفهوم نيز به ميان 
مى آيد. هر فردی ك��ه در محيط خويش، صرف نظر 

از نوع محي��ط، زندگى مى كند، ناگزي��ر به نحوی با 
اين مفهوم سروكار دارد.  گاه نسبت به خانواده اش و 
زمانى به جامعه و در همه احوال مسئول رفتار خود 
است. انسان حتى نسبت به حيوانات و محيط زيست 
نيز مسئول است. بى توجهى به اين مفهوم به گونه ای 
انسان را دچار خودخواهى كرده و پيوند خويش را در 
رابطه با عناصر و عواملى كه به نحوی در سرنوشتش 
موثرند، سست مى كند. مس��ئوليت پذيری، امروزه 
به عنوان يک كليد واژه مهم در رشته های علوم انسانى 
ازجمل��ه علوم دين��ى، مديري��ت، روان شناس��ى، 
جامعه شناسى، علوم سياسى و... به كار رفته و هر يک 

از جنبه ای خاص بدان مى پردازند. 
رش��د و پيش��رفت هر جامعه ای در گرو انسان های 
مسئوليت پذير است. اشخاص مسئوليت پذير پاسخگو 
هس��تند و به علت پاس��خگو بودن قاب��ل اعتمادترند. 
در اين صورت اس��ت ك��ه جامعه نيز مس��ئوليت های 
بزرگتری به اين افراد مى دهد. به عبارت ديگر، سرنوشت 
افراد جامعه به دس��ت اين افراد خواهد ب��ود. افراد اگر 
نس��بت به جامعه خود احس��اس وظيفه كنند، عاملى 
مهم در پيش��رفت اجتم��اع خواهند ب��ود و مى توانند 
 به تقويت س��طح رواب��ط، برطرف كردن مش��كالت، 
برآورده كردن حوائ��ج و نيازمندی ه��ا و... اقدام كنند. 
همچنين مسئوليت پذيری باعث آرامش روانى و امنيتى 
جامعه شده و مانع ازهم گسيختگى، تفرقه و اختالف در 

اجتماع خواهد ش��د. اگر هر فردی صرفا نفع شخصى 
خويش را در نظر بگيرد و دنبال خواسته های خود برود و 
به محدوديت های موجود توجه نكند، مشكالت بسياری 

برای خود و ديگران به وجود خواهد  آورد. 
براس��اس آنچه مالحظه ش��د، انس��ان از مناظر 
مختلف، دارای ارتباط با غيرخود اس��ت اين ارتباط 
هرچه كه باشد، مسئوليت ايجاد مى كند و وظيفه ای 
برعهده فرد قرار مى ده��د. از اين حيث پرداختن به 
موضوع مسئوليت پذيری اولين گامى است كه بايد 

برای ورود به دنيای فردی و اجتماعى، برداشت. 
در روزهايى كه مى گذرد، محيط زيست، آلودگى 
هوا، ترافيک و... ازجمله معضالتى است كه مردم را با 
خود درگير كرده است. اين معضالت به اين دليل كه 
دارای گستره ای بزرگ هستند، نمى توانند به تنهايى 
توسط دولت، حل شوند. مسئوليت محيط زيست، و 
ديگر معضالت به دليل نوع ارتباطى كه هركدام از ما 
با آن داريم، برعهده شهروندان نيز هست. به همين 
دليل به نظر مى رسد اگر در برنامه ای مدون، مشاركت 
ش��هروندان برای حضور در مديريت حل معضالت 
اينچنينى، طرح ريزی شود، چه بسا معضالتى كه حل 
آنها به وقت و هزينه زيادی نياز دارد با دغدغه كمتری، 
حل شوند اما مهم ترين بحثى كه باقى مى ماند اين 
است كه شهروندان در مقابل حل اين معضالت چقدر 

احساس مسئوليت مى كنند؟

شهرَونگ

فوکوس   ...

نگاه

مسئولیت پذیری، یک ارتباط و چند وظیفه

  97 س��ال پیش، برابر با دوازدهم ماه می 1918 می��ادی، ژولیوس روزنبرگ، مهندس برق و یکی از مش��هورترین 
جاس��وس های جهان و انتقال دهنده اس��رار اتمی ایاالت متحده آمریکا به ش��وروی، در نیویورک به دنیا آمد. ژولیوس 
و همس��رش ِاتل، از فعاالن »اتحادیه کمونیست های جوان«، سازمان جوانان حزب کمونیس��ت آمریکا بودند که به جرم 
جاسوس��ی و َرد اطاعات س��اح های اتمی ایاالت متحده به ش��وروی، در تاریخ 19 ژوئن 19۵۳ میادی اعدام شدند. در 
خال ماجرای محاکمه این زن و ش��وهر و وقایع بعد از اعدام آن ها، نظریه های مختلفی مطرح ش��د. یک��ی از این نظریه ها 
داللت بر این داشت که آمریکا می خواهد برخورداری شوروری از بمب اتمی را، که عامل مهمی برای برتری نظامی آمریکا 
بر بقیه جهان بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می شد، به جاسوسی ربط دهد نه رشد علمی و توانمندی های اتحاد جماهیر 
شوروی و برای همین روزنبرگ ها را بدون مدرک کافی محاکمه و اعدام کردند. به عقیده پژوهندگان تاریخ معاصر جهان، 
آمریکایی ها به علت عدم وجود مدارک برای اثبات اتهامات جاسوس��ی، از روزنبرگ های کمونیس��ت به عنوان گوش��ت 

قربانی استفاده کردند.
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دریچه

حال خوب

كتاب »جای خالى سلوچ« محمود دولت آبادی 
را ورق مى زدم. جايى از كتاب نوش��ته بود »روزگار 
هميش��ه بر يک قرار نمى مان��د. روز و ش��ب دارد. 
روش��نى دارد، تاريك��ى دارد. ك��م دارد، بيش دارد. 
ديگر چيزی از زمس��تان باقى نمانده تمام مى شود 
بهار مى آيد.« ديدم گوشه همين صفحه نوشته ام از 
يک جايى به بعد حال آدم خوب نمى شود، حرفم را 
پس گرفتم، خط زدم جمله خ��ودم را. اصال همانى 
كه دولت آبادی گفته، از ي��ک جايى به بعد آدم آرام 
مى گيرد، بزرگ مى ش��ود، بالغ مى شود. پای تمام 
اشتباهاتش مى ايستد، سنگينى تصميمى كه گرفته 
را گردن ديگری نمى اندازد، دنبال مقصر نمى گردد، 

 قبول مى كند گذش��ته اش را، انكار نمى كند آن را،
 نا دي��ده اش نمى گي��رد، حذفش نمى كن��د، اجازه 
مى ده��د هر چه هس��ت، هر چ��ه ب��وده در همان 
گذشته بماند. ياد مى گيرد بخشش را، بخشيدن را، 
اينكه خودش را، آدم های زندگى اش را ببخشد. ياد 
مى گيرد زندگى يک موهبت است، غنيمت است، 
نعمت است، قدرش را بداند. همه اين ها را كه فهميد 
يک آرامشى مى آيد مى نشيند توی دلش، توی روح 
و روانش. اينجای زندگى همان جايى است كه دولت 
آبادی گفته. همان جايى كه آرام اس��ت، بهار است، 
حال آدم خوب است، همانجاست. اصال از يک جای 

به بعد حال آدم خوب مى شود...

منصور یحیوی
 مدرس دانشگاه

گمشده ها 

روح ورزی با روح مصنوعی

خبر: دانشمندان علوم اعصاب سوئيس، با فريب  دادن 
ذهن افراد م��ورد آزمايش برای احس��اس يک حضور 
غيرمنتظره در اتاق، موفق به ايجاد روح مصنوعى شدند. 
هدف ستون گمش��ده ها: كمک به پيدا كردن روح 

مصنوعى متواری. 
هدف در سايه: پيدا كردن كسانى كه به روح اعتقاد 

دارند و به روح مصنوعى هم به هكذا.
نتيجه گيری از خب��ر: اين روزها نائل ش��دن به هر 

موفقيتى تنها با فريب دادن اذهان حاصل مى شود. 
توصي��ه: هر جا كلم��ه اذهان ديدي��د يک عمومى 

بچسبانيد   پشتش! 
اتفاق بعد از نتيجه گيری: به علت س��نگينى جمله 

فوق مدارس تهران يک روز تعطيل است. 
پرسش س��ردبير: ش��هيدی، خودت به روح اعتقاد 

داری؟ 
روح شهيدی: با منى يا با هووی مصنوعى ام؟ 

جمله فلس��فى: حضور غيرمنتظره خيلى بد است. 
گاهى باعث توليد روح مصنوعى مى شود و گاهى منجر 

به توليد هاله نور
توصيه آينه:  هاله ن��ور از آن چه در آينه مى بينيد به 

شما نزديک تر است.
درس مرتب��ط: در هن��گام زلزله زير مي��ز و در پناه 

چارچوب در پناه بگيريد. 
درس فيزيک: آينه چون  هاله نور بنمود راست... آينه 
بشكن و بگو نه بابا مگه ديگه طرفداری هم مانده براش؟ 
نتيجه گيری بى رب��ط از خبر اول: ب��رای توليد روح 

مصنوعى يک اتاق الزم است.
صدايى از دوردس��ت: مسكن مهر س��اخته ايم پر از 
اتاق های خالى. تشريف ببريد مى بينيد ديگر آزمايش 
نمى خواهد. خالى از سكنه مانده و پر از ارواح سرگردان 

شده. كم خرج تر از سوييس روح سازی كرده ايم.
دلداری يک عضو خانواده: خانم جان اين كه ش��ما 

 ش��ب ها در خان��ه مى بين��ى روح نيس��ت بلكه ذهن 
فريب خورده ما  است. 

يک فعال سياس��ى س��ابق: حاال فهميدم بوق های 
استعماری چطور روح مصنوعى مرا تسخير كرده بودند 
پرسش يک دانشجو: االن شروع فعاليت انتخاباتى 
دوس��تان در ولنجک حضور غيرمنتظره محس��وب 

نمى شود؟ توليد روح نمى كند؟ 
اخبار بيست و س��ى: وزير صنعت گفت ما از طريق 
حضور غيرمنتظره موفق به توليد انبوه روح مصنوعى 
شديم و پس از توزيع مناس��ب در كشور، مازاد آن را به 

جهان صادر مى كنيم.
خبر روح انگيز روح س��از: مجمع جهانى اقتصاد در 
جديدترين گزارش خود، ايران را به عنوان ارزان ترين و 
مقرون به صرفه ترين مقصد گردشگری جهان معرفى 

كرد. 
آمار جهت تأييد گزارش باال: هزينه يک هفته اقامت 
در آنتاليا شامل قيمت هتل و خورد و خوراک و ترانسفر 

فرودگاهى = سه روز هزينه هتل در كيش 
نتيجه رياضى از خبر و آمار باال: يک هفته كوچكتر 

است از سه روز 
بيانيه پدربزرگ: قبال همه بزرگتر كوچكتر سرشان 

مى شد. اما حاال... 
آگهى بازرگانى: بشتابيد... بش��تابيد... آتش زدم به 
روح��م! روح مصنوعى در س��ايزهای دو ايكس الرج و 

مديوم در طرح ها و رنگ های مختلف.
نمايندگى شركت های مايكروسافت، اپل، اچ تى سى، 
و... در ايران: دانلود و نصب سريع روح مصنوعى در بدن 

شما.
نگرانى يک بانوی در آستانه ازدواج: آدم واقعا نمى داند 
تو اين دور و زمونه به كى بايد اطمينان كند. همه چيز 
مصنوعى اش آمده. روح مصنوع��ى، دندان مصنوعى، 
پای مصنوعى، چشم مصنوعى. خب اين خواستگار من، 

اين طوری كه اصال خودش نيست. يكى ديگه است.
تبليغ يک ش��ركت توليدكنن��ده: تع��دادی روح 
مصنوعى كه  8 س��ال فقط دس��ت رئيس دولت بوده 

جهت بازی در فيلم های ترسناک واگذار مى شود. 

آب و  هوا

 ... بارش های پراكنده در پایتخت
ب��ر اس��اس اطالع��ات دريافتى از نقش��ه های 
پيش يابى، برای امروز افزايش ابر، وزش باد، رگبار 
باران، گاهى همراه با رعد و برق در مناطق ش��مال 
غرب، غرب، سواحل ش��مالى، دامنه های جنوبى 
البرز، مركز، ش��مال ش��رق و جنوب شرق كشور 
پيش بينى مى شود كه شدت اين بارش ها در شمال 
غرب، غرب سواحل و برخى از مناطق شمال شرق 

خواهد بود. 

 روز چهارش��نبه نيز همچنان شاهد رگبارهايى 
به صورت پراكنده در برخى از نقاط نوار ش��مالى 
كشور خواهيم بود. همچنين طى امروز با افزايش 
سرعت وزش باد در كشور عراق، پديده گرد و غبار 
بر روی برخى نقاط واقع در نوار غربى كشور دور از 

انتظار نيست. 
هوای ش��هر تهران امروز كمى ابری، در پاره ای 
نقاط همراه با وزش باد پيش بينى ش��ده اس��ت. 
بيش��ينه دمای ش��هر ته��ران ام��روز 29 درجه 
س��انتيگراد و كمين��ه آن 17 درجه س��انتيگراد 

پيش بينى ش��ده اس��ت. هوای پايتخ��ت در روز 
چهارش��نبه نيز كمى ابری، گاهى همراه با وزش 
باد و رش��د ابر در ارتفاعات پيش بينى شده است. 
بيشترين دمای هوا در اين روز 30 درجه سانتيگراد 

و كمترين آن به 19 درجه سانتيگراد مى رسد. 
در شبانه روز گذشته اهواز مركز استان خوزستان 
با بيشينه دمای 40 درجه س��انتيگراد گرم ترين 
و ش��هركرد مركز اس��تان چهارمحال و بختياری 
با كمينه دمای 2 درجه س��انتيگراد س��رد ترين 

شهرهای كشور بوده اند. 
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رخداد
  گ��ذر از روی قطب ش�مال ب��ا هواپيما، 
توسط تيم اكتشافى روئال آمونسن، برای 

اولين بار )1926 ميالدی(
  اعتراض وودرو ويلسون، رئيس جمهوری 
وقت اياالت متحده به آلمان، بابت كش��ته 
شدن 124 آمريكايى در حادثه غرق كشتي 
مس��افربر انگليسي لوس�ي تيتيا توسط 

زيردريايى های آلمانى )1915 ميالدی(
  س��اخت اولين ماشين حس�اب جهان 
توسط كنراد تسوزه، مهندس عمران آلمانى 

و از پيشگامان علوم رايانه )1941 ميالدی(
  تقس��يم برلي��ن پايتخت آلم��ان به دو 
قسمت شرقي و غربي، بر اساس تصميم 
اتخاذ شده توسط دولت های غربى و اتحاد 

جماهير شوروی )1949 ميالدی(
  پاي��ان محاص�ره 11 ماه��ه برلي��ن از 
 س��وی ارت��ش اتح��اد جماهير ش��وروی

 )1949 ميالدی(
   اختراع بم��ب هيدروژن�ی در اياالت 

متحده )1953 ميالدی(
  به رس��ميت شناخته ش��دن استقالل 
اتریش پ��س از پايان جن��گ دوم جهانى 

)1955 ميالدی(
   اع��الم آتش ب�س مي���ان جمه��وري 
آذربايج��ان و ارمنس��تان پ��س از ماه ه��ا 

درگيری در قره باغ )1994 ميالدی(
  ورود اولين رئيس جمهوری آمريكا به كوبا 
بعد از انقالب فيدل كاسترو، با سفر 5 روزه 

جيمى كارتر به هاوانا )2002 ميالدی(
  كش�����ته ش��دن 69 ه��زار چين��ى و 
بى خانمان��ى 5 ميلون نفر در ب��ر اثر زمين 
  ل�رزه 8 ريشتری در استان سيچوآن چين

 )2008 ميالدی(
طلوع

  گوس�تاف یك�م – مشهورترين پادشاه 
س��وئد، ملقب به پ��در ملت و مع��روف به 

موسس سوئد مدرن )1496 ميالدی(
  فلورانس نایتينگل - مش��هور به بانوی 
چراغ  به  دست، پرستار و رياضيدان بزرگ 
انگليسى و بنيانگذار حرفه پرستاری مدرن 

)1820 ميالدی(
غروب

  بدریخ اسمتانا – آهنگساز، مشهور به پدر 
موسيقى كشور چک، سازنده پوئم سمفونى 

ميهن من )1884 ميالدی(
  پرویز شه�ریاری - رياضيدان، مترجم، 
نويس��نده، روزنامه نگار، فعال سياسى و از 
چهره های ماندگار ايران  در زمينه دانش و 

آموزش )1391 خورشيدی(
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