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کدام خیام؟
خیام نیشابوری درون و بریون رباعیات

به قلم عیل بصریی

ــام  ــه ن ــال را ب ــاه س ــن م از دوم ــتمن روز  ــت و هش ــۀ بیس قرع
ــام نیشــابوری زده انــد. خی

ســلجویق  کــه بــه یقــن، نیشــابور   دانشــمند و شــاعر  عصــر 
هشــرت جهــاین اش را مدیــون وجــود اوســت. او هرگــز ادواج نکرد 
ک کشــید. خیــام  نقــاب خــا و بــدون هیــچ فرزنــدی چهــره بــر 
خــود را پــرو راســتن ابــن ســینا یم دانســت و در رســاله هایــش از 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــن ی ــم م ــوان معل ــه عن او ب
ایــن   هــر چــه از زیــر و بــم ایــن زنــدیگ و ریشــه و ســاقۀ مســتور 
درخــت جــاودان هــم کــه نبینیــم و ندانیــم، عطــر رباعیــات او بــر 

مشــامامن خــوش نشســته و هرگــز کــم رنــگ نخواهــد شــد.
خمــر مایــۀ شــعر   امــا آیــا شــریی چــره دســی او تنهــا در 

شــود؟ یم  خالصــه 
در آســامن خیــام دو خورشــید تاباننــد یــی گــر چــه پنهــاین، امــا 
گرمــا بخــش و متجــی از نــور حــق تعــایل کــه بــا هــر پرتــوش روحــت 
را تــا خــدا بــاال یم بــرد و امــا دیگــری، طنــازی ظاهــرًا ســرد و یب 

اعتنــا بــه گرمــای ایــامن و اعتقــاد. 
حقیقــت  رو، در  ایــن دو جهــان رو در  ایــن دو خورشــید،  آیــا 
وجــودی خیــام شــکل گرفتــه ؛ یــا صرفــا برداشــت اذهــاین اســت 
کــه قلــم قضــاوت را بــا جوهــر حــدس و گــامن و انــدیک ظاهــر بیــی 
آلــوده انــد؟ خورشــید اول در بــوم تاریــخ بــه تصویــر کشــیده شــده 
اســت ؛ تصویــری از نقاشــاین گاه مبهــم و گاه بســیار دقیــق و جــزیئ. 

تصویــری کــه خیــایم روحــاین و الهــی دان را فریــاد یم کشــد. 
یب ابــن  در جــایی، ایــن تصویــر منقــش بــه ترجمــه رســاله عــر
جــایی دیگــر  بــاب توحیــد بــه زبــان فــاریس اســت. در  ســینا در 
دیــده یم شــود کــه بــزرگاین از معاصــراِن خیــام، بــه او کــامل احــرام 

را هنــاده و او را »امــام« و »حجــة الحــق« یم خواننــد. 
ــش  ــن بخ ــرم تری ــاید گ ــرده، ش ــن پ ــف ای ــۀ عط ــا نقط ــا قطع ام
ایــن خورشــید، لحظــات آخــر عمــر اوســت؛ لحظــایت کــه رســوب 
ــخ،  ــواه تاری ــه گ ــه ب ــایت ک ــر آدیم. لحظ ک عم ــا ــت در خ طالییس

ــت.  ــخص اس ــر ش ــدیگ  ه ــات زن ــن لحظ ــه تری خالصان
ابوالحســن بیهقــی بــه نقــل از یــی از نزدیــکان خیــام تصویــری 
ــام  ــه : خی ــد ک ــم یم کن ــن لحظــات رس ای از  ــه وار  ــه گرت ــق و ن دقی
ــم  ــت را بخوان ــا جامع ــت ت ــن خواس ــد. از م ــفا یم خوان ــاب ش کت
تــا وصیــت کنــد و ســپس از غــر اعــراض کــرد و بــه نــامز پرداخــت 
ک هنــاد و گفت:»خدایــا بــه درســی کــه مــن بــه  خــا و روی بــر 
معرفــت  کــه  بیامــرز،  مــرا  پــس  شــناختم،  را  تــو  توانــم  انــدازه  
تــو« ســوی  بــه  اســت  مــن  آمــرزش  وســیلۀ  تنهــا  تــو  بــه  مــن 

 و جان تسلیم کرد. 
مجلــی  پاســت.  بــر  رباعــی  بــزم  امــا،  دیگــر  خورشــید  در 
ک کــه بــادۀ پرسشــگری در جــام اســت و ســایق ایــن بــزم کــه  طربنــا

خیــام باشــد، امــا گاه بــر دف گالیــه یم کوبــد کــه: 
جایم است که عقل، آفرین یم زندش

 صد بوسه زِ مهر، بر جبنی یم زندش

 این کوزه گر دهر، چننی جام لطیف 

یم سازد و باز، بر زمنی یم زندش

 و گاه آب سرِد تلنگری به جان مستمع یم ریزد که:
قویم متفکرند، اندر ره دین

 قویم به گامن، فتاده در راه یقنی

وزی  یم ترسم از آن،  که بانگ آید ر

 کای بیخربان، راه نه آنست و نه این

خیــایم کــه ظاهــرًا ســرکه نقــد جــام و یم و معشــوق را بــه 
حلــوای نســیه حوالــه نمــی کنــد. 

گویند کسان  هبشت با حور خوش است

 من یم گویم که آب انگور خوش است

 این نقد بگری و دست از آن نسیه بدار

 کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

آری! خیــام رباعــی ِچلــۀ کــامین اســت کــه غالبــا ترهــایی بــا طــرح 
پرســش هــای اســایس بــه ذهــن مخاطــب روانــه یم کنــد. بارهــا و 
بارهــا تصویــری یب نظــر از کاخ هــا و عظمــت هــای به گل نشســتۀ 
ــه  ــه ب ــزریگ، ک ــای ب ــم ه ــم و رس ــود. اس ــاد آور یم ش ــتگان را ی گذش
ک گــور کشــیدند. گایه  رســم نــا رســمی دنیــا، عاقبــت تــن در خــا
بــه لطافــت تــامم پیامــش را از حنجــره یــک فاختــه یم ســراید کــه 

آن همــه جــالل و زیبــایی گذشــتگان کــو؟ چــه شــد؟
آن قصر که با چرخ همی زد پهلو

بر درگه آن، هشان هنادندی رو

دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای

بنشسته همی گفت که کو کو کو کو
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و گاه پــردۀ مبهــمِ نمــی دانــم بــه قــاب مبــدأ و مقصــد یم زنــد؛ 
کــه کــو کــوزه گــر و کــوزه خــر و کــوزه فــروش؟ 

خیــام رباعیــات نمــی دانــد کــه از کجــا آمــده و بــه کجــا یم رود، 
کنــون جــا مانــد، لحظــه  امــا خــوب یم دانــد کــه نبایــد از کاروان ا
ــد  ــی یم کن ــردا هن ــاد ف ــروز و فری ــاد دی ی ــت. او از  ــد زیس ــا را بای ه
ــد.  ــته باش ــان داش ــر زب ــون را زی کن ــزۀ ا ــا م ــه تامم ــد ک و یم خواه
خیــام، ایــن جهــان را  بــا تــامم نقــص هایــش پذیرفتــه و دســت رد 

بــر ســینه دنیــا نــزده اســت.
ز باده مسیت، خوش باش گر  خیام ا

گر نشسیت، خوش باش  با ماه ریخ ا

 چون عاقبت کار جهان، نیسیت است

 انگار که نیسیت، چو هسیت خوش باش

رباعیــات خیــام  بیــان آن در  اندیشــه محــوری و صراحــت در 
روح ترجمــه و بازگــرداین  چنــان بــود کــه ایــن اشــعار، چــون در 
ــم  ــرآورد، ه ب ــر  ــی س ــان انگلی ــد زب ــد از کالب ــس جرال ادوارد فیت
کنــون او را بعــد از شکســپر، دیکــز و والــت ویتمــن صاحــب پــر  ا

ــت. ــرده اس ــان ک ــن زب ای ــل، در  ــرب املث ــن ض ــداد تری تع
رباعیــات او، خورشــیدی پــر فــروغ از صنایــع ادیب و زیبــایی کالم 
رباعــی ســرای دیگــری  اســت؛ کــه یقینــا  گــوی ســبقت را از هــر 
ــن  ــر مضام ــه هش ــون ب ــروغ چ ــر ف ــید پ ــن خورش ــت. ای ــوده اس رب
ابیاتــش  بعــی  اندیــی  پــوچ  ظاهــر  ســرمای  کنــد  طلــوع 
بیشــرین توجــه را بــه خــود جلــب خواهــد کــرد بــه خصــوص 
توجــه آهنــایی کــه اشــتباها خیــام را اســر لحظــه هــا دیدنــد حــال 

ــود.  ــرده ب ــد ک ــا را در بن ــه ه ــه او لحظ آنک

ــه  ــفه ب ــر و فلس ــتارگان و ج ــه س ــی اش ب ــه در مس ــی ک حقیق
وضــوح دیــده یم شــود. تقویــم جــالیل کــه دقیــق تریــن کار بشــر 
ــد زد؟  ــر خواه ــل س ــی الیعق ــه از مس ــت چگون ــامری اس در گاه ش
یم و لــذت مــدام کــه در ابیــات دیــده یم شــود و علــم و حکمــت 
و معرفــی کــه در تاریــخ از آن یــاد شــده، ایــن دو خیــام تاریــی و 

رباعــی چگونــه در یــک کالبــد گنجانــده یم شــوند؟
و یا شاید وادی خیام از این جنس است که:

ساقیا یم ده که رندی های حافظ فهم کرد

آصف صاحب قرآن  جرم بخش عیب پوش
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لبخند آمفی تئاتر
در مسری امید، در سایه کووید 

به قلم مرضیه بخیش
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دوران  در  ایراین هــا  کسیناســیون  وا نخســتن  کــویب،  آبلــه 
ــل  ــط مل ــام آن توس ــل انج ــه دلی ــه ب ــود ک ب ــار  ــاه قاج ــی ش فتحع
کفــر بــا اســتقبایل نــه چنــدان گــرم مواجــه گشــت. یــاد دوران خــود 
باوریــامن خــوش و وا اســفا بــه سیاســت غــرب زده کنــوین!! )ایضــا 

گاه نــایش از خرافــات و کم ســوادی هــم بــوده اســت(
و  ســیصد  و  هــزار  در  تــا  گذشــت  قــرن  دو  قریــب  القّصــه، 
چهارصــد بــازار داغ ایمــی ســازی فازبنــدی گــردد و صفــوف گــروه 
چنــدم هســتند تشــکیل  فــاز  ســی عصــادار، کــه نمی دانــم در 

ــود.  ش
دیگــر  کــه  امــر  ایــن  بــر  اعتقــاد  بــا  هــم،  وقــت  مســئولن 
هــر  از  هرکــس  و  شــد  فخــرا  و  رازی  کســن  وا منتظــر  نمی تــوان 
روی  بــر  را  یک  پــا آب  نامیــد،  وارد  کســن  وا میتوانــد  کــه  طریــق 
ــئوالن  ــت، مس ــن وضعی ای ــد در  ــه نامن گفت ــد. نا ــتامن ریختن دس
کســینه شــدن را بــه جــان  کاری هــم داشــتیم کــه تــرس وا فــدا
کبانــان را  بــا جــان و دل زدنــد تــا مبــادا حیــف  خریدنــد و هســم پا

و میــل شــود )تبــارک هللا(
بــه  دبســتان؛  فــاریس  بــرای  بامنــد  کار  فــدا مســئول  قصــۀ 

برپدازیــم. اصــی  موضــوع 
 کرونــا قریــب دوســایل اســت کــه تیــر یــک تــا پنــج اخبــار داخــی 
کســن وارد  و خــاریج اســت. ایــن روزهــا هــم اخبــار تعــداد دوز وا
کســینه شــده و گهــگایه »آنچــه خواهیــم دیــد«  شــده و افــراد وا
کســن داخــی بــه آمــار مبتالیــان و متوفیانــش اضافــه شــده  از  وا

اســت. 
ایــن درحالیســت کــه ایرانیــان پیــک چهــارم را بــا دلخــویش 
چیــی  ک  ســینووا و  رویس  اســپوتنیک  زمانبنــدی  جــدول  بــه 

میگذراننــد. 
کسیناســیون، یب اعتــامدی   امــا عــدم شــفافیت در سیســتم وا
فروردین مــاه   ۲۳ روز  پیشــر  مثــال  بــرای  اســت؛  زده  جوانــه  را 
ایــران،  پرســتار  خانــه  دبــرکل  مقــدم،  شــریفی  محمدرضــا 
کسیناســیون  ضمــن انتقــاد از شــفاف نبــودن آمــار مربــوط بــه وا
گــر  »ا گفــت:  و  کــرد  عنــوان  نامناســب  را  آن  رونــد  کشــور،  در 
مســئوالن هبداشــی کشــور ریــی در کفششــان نبــود،  آمــار شــفایف 
ادامــه  وی  یم دادنــد«  ارائــه  ایــران  در  کرونــا  کسیناســیون  وا از 
ــن از  کس ــدگان وا ــت کنن ــات دریاف ــامم اطالع ــد ت ــی بای داد :»یع
جملــه شــغل آهنــا ثبــت یم شــد تــا دقیقــا رصــد شــود کــه در هــر 

کســن کرونــا زده انــد.«  گــروه شــغی چــه کســاین وا

ــه  ــران ک ــر هت ــالیم هش ــورای اس ــس ش ــخن رئی ــا س ــدهللا ب الحم
هشــرداری  کسیناســیون افــرادی کــه در  فرمودنــد اطالعــات وا
ســامانه  روی  بیشــری  ســرعت  بــا  انــد  کــرده  تزریــق  کســن  وا
شــفافیت بارگــذاری شــود، قلب هــا آرام شــد. بامنــد کــه چنــد 
گاوصنــدوق  را در  ایــن اوضــاع چندیــن میلیــون دوز  در  کشــور 
کادر  ایمــی  تأمــن  در  کشــور  چندصــد  تــا  کردنــد  انبــار  خــود 
درمانشــان لنــگ بامننــد. )عدالــت نــام کاغــذی بیــش نیســت. ( 
ــنودهای  ــت  و ش ــن گف ــد تری ــم در جدی ــالم کن ــد اع ــر بای در آخ
در  اولویــت  لــزوم  از  خــر  هبداشــت،  وزارت  و  علــوم  وزارت 
کسیناســیون دانشــجویان خســران دیــده از آمــوزش مجــازی  وا
ــن  ــش روش ــدگان دان ــد را در دل جوین ــوی امی ــور س ــه ک ــد، ک دادن

دل متقّلبــان نشــاند . نمــود و داغــی بــر 
 بــا امیــد جشــن پایــان کرونــا ویــروس در آمفــی تئاتــر،  کالمــم را 

بــه پایــان یم بــرم!



نربد نابرابر
ناجیان محیط زیست، تنهاتر از همیشه

به قلم فاطمه کشاورزی فراشاه 

هــای  دشــت  شــکوه  در  ســرد،  هــای  کوهســتان  بلنــدای  در 
خامــوش، در پیچاپیــچ درختــان جنــگل و پهنــۀ آیب تــاالب هــا، 
صــدای قــدم  هــای بزرگمــرداین بــه گــوش یم رســد کــه جــان 
طبیعــت را پــاس یم دارنــد. چــه در جــان فرســایی روزهــایی کــه 
ــه  ــد و چ ــا یم گذارن ــوه ه ــر دوش ک ــش را ب ــدوه خوی ان ــارِ  ــا، ب ابره
در لحظــایت کــه خورشــید، یب مالحظــه تــن بیابــان را یم ســوزاند، 

اثــری از حضورشــان اســت.
محیــط  بانــان  طبیعــت،  خلــوت  در  هشــر،  هیاهــوی  از  دور 
کــه  هســتند  خطرآفریــی  حــوادث  بــا  مقابلــه  آمــادۀ  کوشــا، 
ــک  ــه ی ــایی ک ــد؛ آنج ــد یم کنن ــوران را هتدی ــان و جان ــات گیاه حی
شــلیک در کســری از ثانیــه یم توانــد حیــات چنــد   نســل جانــوری 
ــش در  ــاد وآت ــن ب ــم  پیوس ــه ه ــا ب ــدازد و ی ــر بیان ــه خط را ب ــادر  ن
تــن  یــک چشــم بــر هــم  زدن،  فریــاد هسمگــن نابــودی را بــر 

ــد. یک کن ــکا ــا ح ــاخه ه ش
زمــاین کــه مســلحان بــه خشــم، در فصــل بــاروری جانــوران بــه 
ک طبیعــت هجــوم یم آورنــد، مدافعــان ســزپوش، بــا  حریــم پــا
بــال پــرواز یــک پرنــده یــا حفــظ  جســارت و هوشــیاری در دفــاع از 
بــه دنیــا آمــدن، خــود را در معــرض خطــر  انتظــار  جــان جنیــی در 
قــرار یم دهنــد امــا افســوس، گاه آنچــه کــه در مقابــل شــکارچیان 
ســنگدل کارســازتر یم شــود، اســلحه ای اســت کــه محیــط بانــان 

بــه طــرز ناباورانــه ای در اســتفاده از آن محدودنــد. 
دوری از خانــواده، درآمــد ناچــز، زمــان کار طــوالین و اســراحت 
کــم، شــرایط اقلیمــی نامناســب و نبــود امکانــات کایف، هیــچ یــک 
نمــی توانــد از عشــق و عالقــۀ درونشــان نســبت بــه طبیعــت، 

بکاهــد.
ــط  ــت از محی ــا را درحفاظ ــه آن ه ــه، ک ــی خالصان ــر و محب مه
زیســت  پایبنــد نگــه یم دارد تــا یب ادعــا،  بــه ایــن حریــم مقــدس 
ــدان  ــت فرزن ــایۀ حامی ــادر درس ــن م ــه ای ــد ک ــد. باش ــت کنن خدم
ک  ــا ــای دردن ــه ه ــل لطم ــد و در مقاب ــازه کن ــی ت ــتینش، نف راس

ــارای مقاومــت داشــته باشــد.  دیگــر فرزانــدن ی
یک محیــط  زیســت  البتــه نبایــد تــامم وظایفــامن در راســتای پــا
ــا  ــج آهن رن ــر  ــم و ب ــذار کنی گ ــان وا ــط بان ــداد محی ــم تع ــر  ک ــه قش را ب
بیفزاییــم، بلکــه بایــد در تحقــق شــعار هشــتاد  میلیــون محیــط 
ــال  ــر ح ــکیی ب ــود، تس ــم خ ــه هس ــک ب ــم و هری ــالش کنی ــان، ت ب
ناخــوش زمــن باشــیم؛ جنــگل هــا را در آغــوش بگریــم و بــر زخم 
کسری شــان، هنــال عشــق گذاریــم، صحــرا هــا را بــا جــان و  خا
ــت  ــۀ طبیع ــم گرفت ــار غ ــا را از رخس ــودیگ ه ــم و آل ــباین کنی دل پاس

بزداییم. 
بــه امیــِد روزهــای ســزی کــه زیســتگاه هــا بــه شــکاربان نیــازی 
نداشــته باشــند و حیوانــات بــرای خوشــایندِی آدمیــان و یــا خطــر 
از محیــط زیســت خــود نباشــند. روزهــایی کــه در  انقــراض، دور 
ســایۀ محافظــت انســان از طبیعــت بــا جلوگــری از آســیب هــای 
ــن  ای ــه از  ــر گوش ــران، در ه ــل ج ــر قاب ــای غ ــب ه ــر و تخری بیش
ک، طبیعــی بــه زیبــایی پــارک هــای مــی، داشــته باشــیم.  خــا
امیــد اســت تــا رســیدن آن روز، بــا رفــع خألهــای قانــوین درحــوزۀ 
اختیــارات و وظایــف محیــط  بانــان، وضــع قوانــن حامیــی بــرای 
محافظــت از آهنــا در مقابــل شــکارچیان و همچنــن، افزایــش 
بازدارنــدیگ قوانــن منــع شــکار و تشــدید مجــازات شــکارهای 
دیگــر  بانــان،  محیــط   مناســب تر  تجهــز  کنــار  در  قانــوین  غــر 

ــیم. ــزان نباش ــن    عزی ــت دادن ای ــاهد از دس ش
فرامــوش نکنیــم کــه ســاحت محیــط زیســت ایــران اســالیم تــا 

ک حامیــان حقیقــی آن اســت. ابــد مرهــون خــون پــا
سپاس محیط بانان غیور!

نفس هایتان سز و راهتان آباد...

شامره ۳ \ خرداد ماه ۱۴۰۰ صفحه ۶



عینک گوسفندی بزنیم!
نگایه از پشت وانت به مشکالت اقتصادی

به قلم علریضا نصریی

ــی زن  ــون وق ــم چ ــودم یم گوی ــه خ ــتم. البت ــول هس ــن بامب م
صاحبــم از صاحــب بیچــاره ام پــول یم خواســت او مــرا از طویلــه  
گاه، بــه او میگفــت: »مــرد بامبول  بــرون یم آورد و یم رفتیــم چــرا

در نیــاور.« بلــه درســت حــدس زدیــد مــن یــک گوســفندم! 
ــد. االن  ــا بفروش ــر آورده ت ــه هش ــتا ب ــرا از روس ــم م ــروز صاحب  ام
بــر خــالف آرزوی دیرینــه ام، عقــب وانــت ایســتاده و بــه هشــر 
ــن  ــون ای کن ــت ؛ تا ــب اس ــدر عجی ــرم. چق ــان یم نگ ــال جری در ح

ــودم!  ــده ب ــا ندی ــه آدم را یکج هم
 عــده ای از آهنــا در پیــاده روهــا پشــت هــم ایســتاده انــد و هــر 
چنــد دقیقــه یکبــار یــی داد یم زنــد : »حــی بــرای یــک تخــم مــرغ 

هــم روغــن نداریــم کــه بزپیــم.« 
نــان بعی هــا تــوی  دیگــری در جــواب یم گویــد: »البــد آنقــدر 

روغــن اســت کــه دیگــر روغــی بــرای مــا بــایق نامنــده اســت.«
بــه گامنــم مشــکل مــرغ را حــل کــرده بودنــد. چــون در روســتا، 
کاری بــه کار مــا  خانــم مرغیــچ را دیــدم کــه میگفــت: » دیگــر 

ندارنــد، چــون مــردم رو آورده انــد بــه خــوردن آبزیــان !« 
خطــاب  نــادان  مــرا  و  گوســفند  گوینــد  یم  مــن  بــه  همــه 
میکننــد؛ ویل بــا عقــل ناچــزم دارم فکــر یم کنــم آیــا یم  شــود 

ببینــم؟!  اختاپــوس  صــف  در  را  مــردم  روزی 
هــر جــا را کــه نــگاه یم کنــم، تابلــویی بــاال بــرده انــد و نوشــته انــد 
»بانــک«، کــه هــر کــس از آن بــرون یم آیــد تکــه کاغــذی در دســت 

دارد کــه گــامن کنــم روی آن نوشــته اســت »برگشــت خــورد.« 
عــده ای جــوان هــم تــوی پــارک همیشــه بــه نیمکــت هــا 
یپ یم  افــق و یپ در  چســبیده و جــذب آن شــده انــد ومحــو در 
پرســند:»اون چیــه؟« و دیگــری پاســخ یم دهد:»گنجشــک«. بــاز 

او یم پرســد تــا شــب شــود و دوبــاره فــردا همــن برنامــه. 
در گوشــه کنــار هشرهــم، عــده ای بــرای رهــایی از فقــر و گرســنی 

خــود را بــه کــوری و کــری و لنــی زده انــد و گــدایی یم کننــد.
 مــرا بگــو کــه هــر روز شــر یم دهــم بــه امیــد ســر شــدن گرســنه 
وان حــامیم رفتــه و پســر  ای، امــا همــۀ آهنــا جمــع شــده و در 
ــتش  ــه پوس ــد ک ــم یم ده ــوی آن لـ ــاده ای ت ــامن افت از آس ــدار  پول

ــش آرام! ــود و روح ــف ش لطی
چــه قــدر شــلوغ!چه زنــدیگ خــویب اســت زنــدیگ گوســفندی!  
لطفــا حتــًا ســالم مــرا بــه نویســنده کتــاب »لطفــا  گوســفند 
نباشــید« برســانید؛ چــون همــن جــوری جمعیــت مــا باالســت و 

ــم.  ــامن ک ــه های یاران

راننــدۀ وانــت جــواین اســت مجــرد. بــه صاحبــم یم گفــت: بــرای 
یــک عــرویس مختصــر بــا احتســاب دالری فــالن تومــان  کلیــه کــه 
هیــچ، یــا بایــد دســتگاه گوارشــم را پیــش فــروش کنــم البتــه بــه جز 
ــا ایــن نــرخ ســکه در  ــا ب لوزاملعــده، چــون آن جــزء آپشــن اســت ؛ ی
زنــدان لـــم دهــم و بــه در نــگاه کنــم و دریچــه مــدام آه بکشــد و 
منتظــر قاســمی نــایم  باشــم کــه تکــه نــاین سرســوزن ذویق برایــم 

بیــاورد. 
آدریس را پرســید امــا هیچکــدام نمــی  چنــد نفــر  صاحبــم از 
ــم  ــا رس ــون اینج ــت، چ ــه نیس ــروز جمع ــم ام ــامن کن ــتند. گ دانس
اســت کــه هرکــس از صبــح جمعــه از همــه چــز مطلــع یم شــود 

ــد!  ــه بگذارن ــت روز را جمع ــد و هف ــه را بردارن ــامم هفت و کاش ت
ماشــن هــا هــم همــه دودزا؛ بــا ایــن قیمــت بزیــن گــامن کنــم 
ــپ بزیــن یم برنــد و در  مــردم ماشینشــان را گــول زده و بــه پم
ک آن کنــده یم گذارنــد و برهمــگان روشــن اســت کــه دود نــز  بــا

از کنــده بلنــد یم شــود
صبــح تــا شــب  اینهــا یــک طــرف، و کــم کاری مــردیم کــه از 
نمــی نشــینند دعــا کننــد کــه بــاد بیایــد، طــریف دیگــر! صــدای 
فرشــتگان  کاش  »ای  گفــت:  یم  کــه  شــنیدم  را  وانــت  راننــده 
یب بدیــل و ناجیــان اقتصــادی را بــرای ســفری کاری بــه مریــخ 
بفرســتند. آن وقــت حتــًا در زمــن قحطــی یم شــود و مجبــور 
ــز  ــا عزی ــا ب ــاید آن ج ــم و ش ــر بروی ــه مص ب ــر  ــا اش ــد ب ــم ش خواهی
ــم  ــرایب ام گفت ــودم در س ــا خ ــم ب ــن ه ــم.« م ــرادر دربیایی ب ــر  مص
گــر هــامن فرشــتگان و ناجیــان نباشــند، دالر ۵۰  راســت یم گویــد. ا
هــزار تومــان یم شــود و آن وقــت شــاید صاحبــم قــدر مــرا بیشــر 

بدانــد.
ــرا  ــردم م ــر م گ ــه ا ــویم. البت ــاده ش ــد پی ــا بای ــا ه ــم اینج ــر کن فک
گــرگ هــا بــه چشــم یم  از  همن جــا ندرنــد! چــون گرســنه تــر 
از زبــان مــن بنویســد و از گفــت  آینــد. امیــدوارم کــه نویســنده بــاز 

ــد.  ــحامل کن ــی خوش ــام دقایق ــا ش ــو ب و گ
دوستدار شام، بامبول!

صفحه ۷ شامره ۳ \ خرداد ماه ۱۴۰۰



فراموش شده یادگار 
عقب نشیین از منت به حاشیه

به قلم آذر محمدی

لُقرَءاَن یَهِدي لِلَِّتي ِهَي أَقَوم«  َذا ٱ   »ِإنَّ هَٰ

ــیند؛ و گی  ــی نش ــرو نم ــی آن ف ــه روش ــت ک ــی اس ــرآن چراغ   ق
اســت کــه نــه تنهــا پژمــرده نمــی شــود، بلکــه پیوســته بــه طــراوت 

ــد.  ــود یم افزای ــن خ ــادایب همنش و ش
ــده  ــه ش ــاین پرداخت ــائل انس ــه مس ب ــر  ــامین،  بیش ــاب آس در  کت
اســت؛ و تنهــا  بــه انــدازۀ دو ســوره، بــه مســائل عبــادی یم پــردازد، 

آن هــم پرامــون اصــویل چــون حــج و نــامز. 
تنهــا  آن  در  کــه  اندیشــیم  یم  اینگونــه  بیشــر  کــه،  حــایل  در 
»هبشــت،جهنم،عبادت،ثواب وعقــاب «ســخن گفتــه شــده  از 

اســت.
ایــن اشــتباه زمــاین در نــوع نگــرش مــا رخ داد کــه بــه جهــل خــود 
دامــن زدیــم و بــه جــای اینکــه بــه اصــول آن برپدازیــم، درگــر 

ــدیم. ــوایش ش ح
ــرآن  ــوم ق ــاد دادن مفه ــای ی ــه ج ــدارس، ب ــال در م ــور مث ــه ط ب
مفاهیــم  و  اخــالیق  تعالیــم  بــا  آمــوزان  دانــش  کــردن  آشــنا  و 
انســان ســاز،  بــه آموخــِن خوانــش آن در قالــب کلــامت ســخت و 
یب بســنده کــرده ایــم  کــه باعــث یب میی  بــه خواندن  نامفهــوم عــر
ــت.  ــده اس ــامین ش ــاب آس ــن کت ای ــان از  ــه دوریش ــرآن و در نتیج ق
کنــون هــم  بیشــرین جــایی کــه قــرآن خوانــده یم شــود، در ا
ــم!  ــرگ یم پنداری ــه آن را آوازۀ م ــایی ک ــا ج ــت؛ ت ــا اس ــتان ه قرس
ک  خــا بــرکات یب هنایــِت قــرآن بــرای خفتــگان در  البتــه منکــر 
نیســتیم کــه حســنات آن بــا گــذر از مــرز حیــات، روح درگذشــتگان 
از رحمــت یم کنــد امــا پرســش اینجاســت کــه قــرآن بــرای  را لریــز 
شــادی روح مــردگان نــازل شــده اســت یــا بــرای هببــود زنــدیگ 

دملــردگان؟
حــی هنــگام  تــالوت قــرآن،  یــا زمــاین کــه  بــه صــوت آن گــوش  
یم دهیــم، آن گونــه کــه بایــد بــه مفاهیــم آیــات قــرآن توجــه 
ــا، از  ــرای م ــامین ب ــاب آس ــن کت ــگاه ای ــفانه جای ــم ومتأس ــی کنی نم
ــت.  ــده اس ــر ش ــم کم ــوش یم دهی ــرروز گ ــه ه ــایی ک ــیقی ه موس
ایــن در حالیســت کــه قــرآن روش درســت زیســن را بــه انســان 
یم آمــوزد ؛ و بــه گــواه خــود قــرآن، تمســک بــه ایــن  کتاب آســامین، 
رســتگاری اخــروی، دنیــوی، فــردی و اجتامعــی مــا را تضمــن یم 

کنــد. ) اعــراف / ۱۷۰(
ــرآن را  ــا ق ــس ب ــا ان ــن دنی ــه ای ــتی ب ــایۀ وابس ــر در س گ ــن ا بنابرای
یــاد بریــم، لطمــه ای ســنگن بــه زندگیــامن در هــر دو جهــان  از 
وارد میشــود وگرنــه چــه دلیــی دارد کــه خداونــد بگویــد هرچقدر 

کــه یم توانیــد قــرآن بخوانیــد؟! 

شامره ۳ \ خرداد ماه ۱۴۰۰ صفحه ۸

انتخاب علوی
انتخاب اصلح

به قلم پوریا عسگروزیری

دقیــق  یپ  در زنــدیگ  هــای  برهــه  تریــن  درحســاس  همیشــه 
ــح را  ــا راه صحی ــم ت ــا یم روی ــن کالم ه ــده تری ــاب ش ــن و حس تری
ــایل و  ــمت تع ــه س ــده و ب ــت نش ــاب نادرس ــرده، دچارانتخ ک پیدا
ــت، یم  ــاب ناشایس ــک انتخ ــه ی ــرا ک ــم. چ ــت کنی ــرفت حرک پیش
توانــد تــامم ابعــاد حیــایت زنــدیگ شــخیص و اجتامعــی مــان را تحت 
الشــعاع قــرار داده و تاثــرات مخــرب عمدتــا جــران ناپذیــری بــه 
دنبــال داشــته باشــد. امــروزه از مهــم تریــن ســخنان گهربــاری 
ــن  ــت کالم امراملؤمن ــده اس ــاب ش ــدت حس ــر و بش ــه یب نظ ک
حضــرت عــی علیــه الســالم در کتــاب هنــج البالغــه اســت  کــه بــه 
گفتــه بــزرگ تریــن اندیشــمندان دنیــا، هیــچ کتــایب روانشناســانه 

ــت.  از آن نیس ــر  ت
ــا  ــه خوش ــنایید ک ــمند، آش ــاب واال و ارزش ــن کت ــا ای ب ــر  گ ــال ا ح
گــر هنــوز غــرق در دریــای کالم امــرِ مهربــاین  بــه حــال شــام، امــا ا
ــن  ــاحل ای ــا لــب س ــویم ت ــد بــا هــم همــراه ش نشــده ایــد، بیایی

دریــا دنبــال مرواریــد بگردیــم.
با یک سوال آغاز یم کنیم :

 » کــدام تصمیــم هــا هســتند کــه یم تواننــد کلیــدی تریــن 
باشــد؟«  داشــته  زندگیــامن  در  را  تأثــرات 

ــامت  ــی از تصمی ــت : »خی ــد گف ــوال بای ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
هســتند کــه هــر یــک بــه هســم خــود نقــی حیــایت در تعیــن 
سرنوشــت و آینــده مــا دارنــد؛ مثــل انتخــاب میــان دوگانــه بــا 
ــا  ــدن ی ــرد مان ــه مج ــا دوگان ــدن، ی ــواد مان ــا یب س ــدن ی ــواد ش س
ازدواج کــردن و... امــا درمیــان همــۀ اینهــا دوگانــه ای هســت کــه 
بــه نظــر مــن در سرنوشــت یــک جامعــه خیــی تأثرگــذار اســت، و 
آن هــم دوگانــه میــان یب تفــاوت بــودن یــا مشــارکت کــردن اســت. 
امــروز مهــم تریــن عرصــۀ پیــِش رو، انتخابــات ریاســت جمهــوری 

اســت.«
امراملؤمنــن در ســیایس تریــن نامــۀ خویــش )کــه نامــه ای بــه 
یپ انتصــاب ایشــان بــه امــارت مصر  جنــاب مالــک اشــر نخــی در
اســت( چنــان بــا ظرافــت حساســیت ایــن موضــوع را یم رســاند 
کــه بنــده نــز مناســب دانســتم )بــا کمــک ایــن نامــه( پرامــون آن 

کمــی همــکالیم و هــم اندیــی کنیــم.
ایــن  در  و  اســت  مفصــل  بســیار  کــه   - نامــه  از   بخــی  در 
ــار  ــه ی ــام ب ــت - ام ــامم آن نیس ــه ت ــن ب ــال پرداخ ــت مج یادداش

: ینــد ما ، یم فر لک ، ما یش خو
آن رهــایی هســت شــتاب مکــن و  بــه خشــمی کــه از  »هرگــز 
مگــوی کــه مــرا بــر شــام امــر ســاخته انــد و فرمــان مــن اطاعــت 



شــود. زیــرا چنــن پنــداری، ســبب فســاد دل و سســی دیــن و 
نعمــت هاســت.«  نزدیــک شــدن دگرگــوین هــا در 

ایــن جملــه مــوال  تــا حــد زیــادی یم توانــد در زمینــۀ انتخــاب 
فــرد اصلــح - کــه خواســتۀ اصــی ویل امرمــان نــز هســت - کارســاز 

واقــع شــود. 
امــام خمیــی )ره( درمــورد یــی از شایســته تریــن مصادیــق 

ایــن کالم امراملومنــن)ع( یم فرماینــد :
»)آقــای رجــایی و آقــای باهــر( ایــن طــور نبــوده کــه ریاســت در 
آهنــا تأثــر کــرده باشــد؛ آهنــا در ریاســت تأثــر کــرده بودنــد؛ یعــی 
آهنــا ریاســت را  آورده بودنــد زیــر چنــگ خودشــان. ریاســت، آهنــا 
ــه  ــت ک ــک دریس اس ــن ی ــودش، و ای ــوای خ ــت ل ــود تح ــرده ب را ن

اینهــا یــاد بگــرد.« انســان بایــد از 
حــال بیاییــد ببینیــم زنــدیگ ایــن دولتمــردان چگونــه بــوده 
اینجــا  اســت کــه مصــدایق بــرای چنــن گفتــار مهمــی هســتند؟ در 
بــه ذکــر یــک مــورد بســنده یم کنیــم کــه البتــه تــا حــد زیــادی ایــن 

موضــوع را بــرای مــا شــفاف یم کنــد. 
زنــدیگ هشیــد محمــد عــی رجــایی،  بــه ســند برگهــای دفــر 

صفحه ۹ شامره ۳ \ خرداد ماه ۱۴۰۰

داشــتند،  تریــز  بــه  ســفری  وزیــری  نخســت  زمــان  در  ایشــان 
ــل  ــدیل ای مقاب ــه صن ــد ک ــت کردن ــیدن درخواس ــض رس ــه مح ب
ــاب  ــتادند و از جن ــر روی آن ایس ــد و ب ــریفات بگذارن ــگاه تش جای
اســتاندار ســاعت را پرســیدند؛ ایشــان درپاســخ گفتنــد: »۱۰:۳۰ 

)صبــح( اســت.«
ــدام  ــام هرک ــرادران! ش ــد: » ب ــایرین یم فرماین ــه س ــپس رو ب س
ایــن ســاعت فــردی  در  گــر  درایــن اســتان مســئولیی داریــد؛ ا
جنــاب  گوینــد  یم  شــام،  بــه  کنــد  مراجعــه  مشــکی  بابــت  از 
مدیــرکل، جنــاب معــاون و... تشــریف بردنــد اســتقبال نخســت 
وزیــر، یعــی کار مــردم را رهــا       کــرده و اســتقبال نخســت وزیــر رفتــه 
انــد. آن وقــت مــردم مــن و شــام را فحــش یم دهنــد یــا بــارک هللا 
یم گوینــد؟! پــس هرکــه رجــایی رادوســت دارد بــه محــل کارخــود 

ــردد.« بازگ
کالم  ارتبــاط  امیــدوارم  داســتان،  ایــن  خوانــدن  بــا  حــال 
ــرده و  ــویب درک ک ــه خ ــح ب ــاب اصل ــا انتخ ــی )ع( راب ــامن ع موالی

مجمــل.  ایــن  از  مفصــل  حدیــث  بخوانیــد  خــود 
با هنج البالغه همراه بامنید.



کریپتوکارنیس
آشنایی با ارزهای دیجیتال

به قلم عیل شاه رجبیان

ســرمایه  آمــد،  در  کســب  جــذاب  هــای  راه  از  یــی  همیشــه 
ــای  ــدن بازاره ــود آم ــه وج ــا ب ب ــروز  ــه ام ــت ؛ ک ــوده و هس ــذاری ب گ
ســرمایه )بــورس( چــه بــن املللــی و چــه داخــی، میشــه روی 
هرچــزی کــه فکرشــو بکــی ســرمایه گــذاری کــرد! یعــی ســرمایۀ 
مــازادی کــه داری رو بــری بگــذاری جــایی بــه امیــد ســود بیشــر و 
بیشــر؛ یعــی ســرمایه ات رو از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب 

ــدی.  ــر ب تغی
ــال  ــکه و ط ــکن و س ــرمایه)بورس( و مس ــای س بازاره ــدای از  ج
آغــاز  از  یــک دهــه  از  دیگــه هــم هســت کــه بیــش  بــازار  یــک 
فعالیتــش میگــذره. درســت حــدس زدیــد! ارزهــای دیجیتــال یــا 

کریپتوکارنــی۱
یچ  مجــازی(  پــول  دیجیتال)بخونیــد  ارزهــای  ایــن  حــاال 
کاماتــو  هســت؟ حــدود ســال ۲۰۰۸ بــود کــه آقــای ســاتویش نا
)کــه در مــورد ایشــون هــم اظهــار نظرهــای ضــد و نقیــض زیــادی 
هســت و حــی بعــی میگــن وجــود خــاریج نــداره!!( در مقالــه 
ای تحــت عنــوان: بیــت کویــن؛ سیســتم نقــدی الکرونیــی نظــر 
بــه نظــر، بــه معــریف اولــن و در حــال حاضــر گــران تریــن کویــن۲ 
یــا همــون ارز دیجیتــال پرداخــت و معــادالت اقتصــادی جهــان 

در حــال پیشــرفت رو کمــی تغیــر داد. 
شــکل  ِچــن۳  بــالک  سیســتم  پایــه  بــر  دیجیتــال،  ارزهــای 
میگــرن. بــه تعبــر ســاده بــالک ِچــن یــک نــوع سیســتم امنیتیه 
ــع و  ــروش و توزی ــد و ف ــال رو در خری ــای دیجیت ــت ارزه ــه امنی ک

ــه. ــم میکن ــال، فراه انتق
ــا ارز  ی ارز  ــز  ــن )رم ــات کوی ــالت و اطالع ــتم معام ــن سیس ای در 
دیجیتــال( در بلــوک هــا ثبــت میشــن و در قالــب زنجــرۀ بــه هــم 
متصــل در رایانــه هــای سراســر دنیــا منتشــر میشــن و افــراد بــا هــر 

مذهــب و ملیــی میتونــن هبــش دســریس داشــته باشــن.
در مــورد بــالک ِچــن یــا زنجــرۀ بلــوک بایــد ایــن مــورد رو 
بلــوک از ســه قســمت یــا ســه وجــه تشــکیل  بدونیــم کــه هــر 

شــده کــه عبارتنــد از:
کنــش هــای شــام:  بــه عنــوان مثــال   ۱( اطالعــات مربــوط بــه ترا

ــه  ــن )الزم ــت کوی ــًا بی ــد مث ــن خری ــغ آخری ــان و مبل ــخ، زم تاری
و تــا لحظــه  حــال حاضــر  همینجــا ایــن نکتــه رو بگــم کــه در 
نوشــن ایــن مــن چــزی نزدیــک بــه ۱۰۰۰۰ ارز دیجیتــال تولیــد 

ــه!(  ــه میش ــداد اضاف ــن تع ــه ای ــه ب ــده و روزان ش
coinmarketcap.com 

از  اســتفاده  معامــالت:  در  کننــدگان  شــرکت  اطالعــات   )۲

شامره ۳ \ خرداد ماه ۱۴۰۰ صفحه ۱۰

امضــای دیجیتــال بــه جــای نــام واقــی شــام )بــه عبــاریت بــه جــای 
نــام واقعیتــون نــام مســتعارتون ثبــت میشــه، مثــًا چــزی شــبیه 
بــه شــامرۀ مجــازی( لــذا خریــد شــام بــدون هیــچ گونــه اطالعــات 
دیجیتــال«  »امضــای  یــک  از  اســتفاده  بــا  فقــط  و  شناســایی 

ــه. ــت یم ش ــرد ثب ــه ف منحصرب
کــه هرکــدوم از  بلــوک: هامنطــور  ۳( اطالعــات متامیــز هــر 

مــا اثــر انگشــی داریــم کــه مــا رو از همدیگــه متامیــز یم کنــه، 
ــره  ــش«۴ رو ذخ ــام »ه ــه ن ــردی ب ــه ف ب ــر  ــد منحص ــوک ک ــر بل ه
ــای  ــوک ه ــو از بل ــه  اون ــده ک ــو می ــن امکان ــا ای ــه م ــه ب ــه ک یم کن
دیگــه تشــخیص بدیــم. بــه ایــن ترتیــب بلــوک هــای مربــوط بــه 
بــه  دو معاملــه بــا جزئیــات یکســان، بــه دلیــل کدهــای منحصــر 
فردشــون، از هــم قابــل تفکیــک میشــن.) کــه خــود ایــن قضیــه 

ــه!( ــر میش ــه بیش ــت هرچ ــث امنی باع
تــا همینجــا بــرای آشــنایی بــا ماهیــت ارزهــای دیجیتــال کافیــه؛ 
ــن و  ــه کن ــازدیه رو تجرب ب ــر  ــذاری پ ــرمایه گ ــد س ــر میخوای گ ــا ا ام
راه درازی پیــش  ســود جــذایب رو نصیــب خودتــون کنیــد هنــوز 

ــه. روتون
ــای دیجیتــال رو براتــون  ــاط ضعــف و قــوت ارزه ــه نق در ادام

ــم. ــان یم کن بی
اول اینکــه بــرای ایــن ارزهــای دیجیتــال هیــج ســازمان رســمی 
مثــل بانــک جهــاین وجــود نــداره و هیــچ کــدوم از کشــورها اون رو 
ارزهــا بــا  بــه عنــوان پــول رســمی قبــول نــدارن. رســمیت ایــن رمــز 
تأییــد افــراد در سراســر دنیــا انجــام میشــه و چــون افــراد بســیاری 
اون اســتفاده میکــن یم تونیــم بگیــم کــه  دنیــا از  سرتاســر  در 

ایــن بابــت نیســت.  عــرف شــده و مشــکی از 
ــادی  ــیار زی ــانات بس ــا نوس ارزه ــز  ــن رم ــه ای ــدی اینک ــورد بع م
ــن  ــل تضم ــوان قاب ــچ عن ــه هی ــام ب ــرمایه ش ــت س دارن و بازگش
نیســت و البتــه از طــریف هــم ممکنــه ســود خیــی خــویب بــه جیــب 
بزنیــد ویل بایــد ریســکش رو هــم بپذیریــد! )دوســی داشــتم کــه 
ایــن بــازار فعالیــت میکــرد و انصافــا دانــش خــویب داشــت.  در 
ــدود ۵۰۰  ــزی ح ــاعت چ ــن س ای ــروزی و در  ــل ام ــد مث ــرض کنی ف
ــا چندیــن ســاعت بعــد  درصــد ســود کــرده بــود ویل متأســفانه ت
از  درصــد   -۲۰۰ حــدود  بــا  و  بزنــه  ســر  حســابش  بــه  نتونســت 

ــد!(  ــارج ش ــه خ معامل
ارزهــا تاریــخ انقضاشــون معلــوم  مــورد بعــدی اینکــه ایــن رمــز 
در  هــم  آه  شــام  موقــع  اون  و  بــرن،  بــن  از  ممکنــه  و  نیســت 

بساطتون نخواهید داشت. 



ــد ویل از  ــوع ان ــاد و متن ــیار زی ــال بس ــای دیجت ــا ازره ــا ی رمزارزه
ــن :  ــیم میش ــته تقس ــه دس ــه س ــر کی ب نظ

بیت کوین۵

گفتیــم کــه بیــت کویــن اولــن ارز دیجیتــال بــود کــه بــه بــازار 
بــود کــه  بــالک چــن طــرایح شــده  بســر  بــر  ارز  ایــن  اومــد. 
مختصــر    توضیــح دادم. در حــال حاضــر بیــت کویــن بــا ارزش ترین 

دیجیتــال اســت. ارز 
لت کوین۶ آ

بیــش از هــزاران نــوع آلت  کویــن وجــود داره  حــال حاضــر  در 
بیشــر  چــون  ؛  کنــه  متعجــب  رو  شــام  نبایــد  عــدد  ایــن  امــا 
انــدیک  بــا  البتــه  انــد،  کویــن  بیــت  از  نســخه هایی  آلت کوین هــا 
تغیــرات. ایــن نکتــه رو هــم در نظــر داشــته باشــن کــه همــه 
بــا  آلت کوین هــا  بعــی  و  نیســن  طــور  ایــن  آلت کوین هــا 
بیــت کویــن  بــا  اهــداف متفــاوت  و  زیــاد  بســیار  تفاوت هــای 
میشــه  متفــاوت  آلت کوین هــای  ایــن  جملــه  از  دارن.  وجــود 
ــای  ــن، پلتفرم ه ــن دو آلت کوی ــرد. ای ــاره ک ــو۸ اش ــوم۷ و نئ ــه اتری ب
بســیار بــزریگ هســن کــه بــرای ســاخت اپلیکیشــن بــر بســر بــالک 

یم رن.  چــن بــه کار 
توِکن۹

ــه  ب ــر  ــًا منحص ــوع ارز دیگــه، توکن هــا کام ــا دو ن در مقایســه ب
فــرد هســن؛ زیــرا بــالک ِچــن خودشــون رو نــدارن. توکن هــا در 
بــه کار یم رن. برنامه هــایی مثــل اتریــوم  برنامه هــای غــر متمرکــز 
کــه پیــش از ایــن هبشــون اشــاره شــد جــزء همــن برنامــه هــان. در 
حقیقــت توکن هــا ارزهــایی هســتند کــه درون یــک برنامــه بــرای 
خریــد و فــروش و… بــه کار یم رن. امــا از آنجایی کــه  اپلیکیشــن ها 
بــر بســر بــالک چــن ســاخته شــدند، نقــل و انتقــال مــایل بــا 

توکــن توســط اتریــوم یــا نئــو قابــل تأییــد هســت.
ــای  ــۀ ارزه ــا مقول ــا ب ــام رو صرف ــه ش ــتم ک ــد داش ــا قص اینج در 
ــم  ــا ه ــر روی آهن ــذاری ب ــرمایه گ ــورد س ــم. در م ــنا کن ــال آش دیجیت
تصمیــم رو بــه عهــدۀ خودتــون یم گــذارم ویل پیشــنهاد یم کنــم 
ــرمایه  ــک و س ــت ریس ــذاری و مدیری ــرمایه گ ــش س ــه اول دان ک
و تکنیــک هــای تحلیــل رو خــوب یــاد بگریــد و بعــدش بــه 
خــدایی  تــا  بشــن  وارد  دیجیتــال  ارزهــای  و  ســرمایه  بازارهــای 

نکــرده ضــرری رو متحمــل نشــن.
با آرزوی سودهای جذاب برای شام.

صفحه ۱۱ شامره ۳ \ خرداد ماه ۱۴۰۰

Cryptocurrency -۱
Coin -۲

Blockchain -۳
Hash -۴

 Bitcoin -۵

Altcoin -۶
Ethereum -۷

Neo -۸
Token -۹
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چت گرام
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سخن پایاین
دوستان عزیز، مخاطبان گرایم؛    

ممنونیم که تا اینجای کار با ما همراه بودید و امیدواریم که مطالب این شامره مورد پسندتون قرار گرفته باشه .
گر شامره های قبی رو هم مطالعه کرده باشید، متوجه میشید که در مطالب این شامره سی کردیم موضوعات متفاوت بیشری  ا

رو برریس کنیم تا بتونیم زمینه رو برای طرح مجدد یک پرسش آماده کنیم.
اینکه از نظر شام چه موضوعات و مطالیب جذابیت بیشری دارن و یا جای چه عناویی هنوز در نشریه خالیه؟ 

برای پاسخ به این پرسش و بیان نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون دربارۀ محتوا و ویراستاری متون، طرایح و صفحه آرایی نشریه و 
همچنن در صورت تامیل به همکاری در هر یک از زمینه های باال، یم تونید از طریق راه های ارتباطی ذکر شده ، ما رو در جریان قرار 

بدید.

  با احرام
تیم نشریه تا یب هنایت

راه های ارتباطی :

گرام:  اینستا

 تلگرام:

 ایمیل:

@ Heyatfatemiyun

@ Heyatfatemiyun

Tabinahayatmag@gmail.com

هیئت تحریریه :
- عیل بصریی

- علریضا نصریی
- پوریا عسگروزیری

- عیل شاه رجبیان
- مرضیه بخیش

- فاطمه کشاورزی فراشاه
- آذر محمدی

ویراستار:
- محمدسجاد هفت برادران

طراح و صفحه آرا:
- محمدرضا ریایح

صاحب امتیاز:
- هیئت فاطمیون دانشگاه یزد

مدیر مسئول و سردبری نشریه:
- عیل شاه رجبیان

همکار این شامره از نشریه:
- زهراالسادات طباطبایی


