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گرينويچ

کنايه ماسک به ترامپ

 

نیويورك: ايالن ماســک، مديرعامل شرکت های 
تســال و اســپیس ايکس در واکنش به ناسزاگويی 
دونالد ترامپ گفت که زمان آن فرارســیده است تا 
رئیس جمهوری ســابق آمريکا از عرصه سیاســی و 
اجتماعی خارج شود. به گزارش يورونیوز، میلیاردر 
آمريکايی در صفحه تويیترش با استفاده از 2اصطالح 
»کاله آويختن« و »حرکت به سمت غروب آفتاب« 
نوشت که دونالد ترامپ بايد پايان کارش را بپذيرد و 
بازنشسته شود. ايالن ماسک با اين حال تأکید کرد 
که از دونالد ترامپ »تنفر« ندارد. او همچنین بدون 
ارائه توضیح بیشتر خواستار توقف حمالت دمکرات ها 
به دونالد ترامپ شد. او نوشت که حمالت دمکرات ها 
باعث می شود که »تنها راه نجات ترامپ« بازگشت 
به مقام رياســت جمهوری باشــد. ترامپ در جريان 
سخنرانی در ايالت آالسکا ايالن ماسک را »هنرمند 

الف زن« خوانده بود.

لطفاً پیرو من باشید تا خوشبخت شوید!

ماهی روباتیک پالستیک خوار
 

سیچوان:  محققان دانشگاه سیچوان واقع در جنوب غربی چین 
امیدوارند که ماهی روباتیک طراحی شــده توسط آنها بتواند با 
خوردن ذرات پالستیک به پاکسازی اقیانوس های آلوده جهان 
کمک کند. اين روبات نرم تن که فقط 1.3سانتی متر طول دارد، 
قادر است که ذرات ريز پالســتیک موجود در آب های کم عمق 
را ببلعد. با اين حال، دانشــمندان چینی در تالشند تا با ارتقاي 
توانمندی اين روبات بتوانند از آن برای پاکسازی آب های عمیق 
اقیانوس ها و نیز جمع آوری اطالعات الزم برای تجزيه و تحلیل 
آلودگی درياها اســتفاده کنند. اين ماهی روباتیک سیاه رنگ با 
تابش نور تغذيه می شود و قادر اســت با انرژی دريافتی از طريق 
تابش نور، باله ها و بدن خود را تکان دهد. سیســتم تابش نور به 
دانشمندان کمک می کند تا اين ماهی را کنترل و از برخورد آن با 
ساير ماهی ها و اجسام ديگر جلوگیری کنند. اين ماهی روباتیک 
اگر از سوی ساير ماهی ها بلعیده شود، به راحتی قادر است که از 
سیستم گوارش و دفع آنها به سالمت عبور کند. در ساخت اين 
ماهی از پلی اورتان )Polyurethane( استفاده شده که ماده ای 
سازگار با محیط زيست است. اين ماهی روباتیک افزون بر جذب 
آالينده ها قادر است که خود را نیز درصورت آسیب ديدگی بازيابی 
و بازسازی کند. سرعت حرکت اين ماهی به 2.76 طول بدن آن در 

ثانیه می رسد که سريع تر از اکثر روبات های نرم تن است.

بازگشت تابلوی 500ساله
 

کايرنیا: يک تمثال 500ساله که از کلیسايی در شمال قبرس 
به سرقت رفته بود پس از چند دهه به اين کشور بازگردانده شد. 
به گفته مسئوالن میراث فرهنگی قبرس قدمت اين تمثال که 
عیسی مسیح)ع( را نشســته روی تخت نشان می دهد به پايان 
قرن پانزدهم يا اوايل قرن شانزدهم میالدی بر می گردد. تمثال 
سرقت شده متعلق به کلیسايی در نزديکی شهر ساحلی کايرنیا 
در شمال قبرس بود. شمار زيادی از نقاشی های ديواری، نگاره ها، 
منبت کاری ها و آثار مذهبی کلیســاهای قبرس در سال1974 
به دنبال اشغال بخش شمالی اين جزيره از سوی ترکیه به سرقت 
رفت. حمله ترکیه به شــمال قبرس اين جزيره را به 2قسمت 
مسلمان نشین شــمالی و ارتدوکس نشین جنوبی تقسیم کرد. 
پلیس قبرس موفق شــده بود رد اين تمثال 500ساله عیسی 
مســیح را در يکی از بنگاه های حراج سوئیس پیدا کند. پلیس 
سوئیس اين اثر هنری مسروقه را در سال2014 توقیف کرد. با 
اين حال کشمکش حقوقی بر سر اين تمثال بین مقامات قبرس 

و سوئیس تا هفته پیش ادامه داشت. 

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

   مدیریت فرهنگی 
و فرهنگ مدیریت

هرچند علما فرهنــگ را برايند 
قوانیــن، اخالقیــات، اعتقادات، 
عادات، آداب، ســنت ها و عرف جــاری مورد قبول جامعه 
می دانند امــا در کوچه و بــازار، فرهنــگ را پايبندی به 
شیوه هايی می دانند که غربی ها برای جهانی سازی  و تباهی 
فرهنگ ملت ها تدارک ديده اند. امروزه در ادبیات رايج عوام 
وقتی فرهنگ را به هر چیزی اضافه می کنیم، مثاًل فرهنگ 
شهروندی، فرهنگ همسايگی، فرهنگ آپارتمان نشینی، 
فرهنگ مديريت، فرهنگ کســب وکار، فرهنگ معاشرت، 
فرهنگ مهمان داری و... متأســفانه آنچه بــه ذهن  تبادر 
می کند روش ها و آدابی است که بیگانگان برای ما ترسیم 
کرده و گاه بــرای مهم جلوه دادن آن برايش رشــته های 
دانشگاهی تاســیس کرده و رفتارهای مطابق آن را نشانه 
رشد و توسعه جا زده اند. شوربختانه عده ای هم که دنبال 
تقلید برای ترقی هستند، بیشتر از غربی ها پايبند شده و گاه 

از آنها سبقت هم گرفته اند.
بنابراين اشــکالی ندارد که بین رفتار فرهنگی و فرهنگ 
رفتاری تفاوت قائل شــويم و به عنوان مثال شــهروندی 
فرهنگی را از فرهنگ شهروندی جدا بدانیم. در اين راستا 
فرهنگ همســايگی يعنی اينکه  ماه به  ماه همســايه ات 
را نبینی و بــا همديگر ســالم و علیکی نکنیــد. مراقبت 
همســايگان از همديگر را فضولی بدانید و برای سکونت 
دنبال فضاهايی باشید که کسی کار به کار همسايه نداشته 
باشد. به خاطر همین بسیار اتفاق می افتد که در روز روشن 
خانه  همســايه را خالی می کنند و کسی به کسی نیست؛ 
زيرا اصاًل همســايه ها همديگر را نمی شناســند و گمان 
می کنند خود صاحب خانه است که دارد اثاث کشی می کند. 
درحالی که همســايه داری فرهنگی يعنی پناه همسايه ات 
باشی، پشــت اش را خالی نکنی و در غم و شادی او شريک 
شوی و هنگام نیاز دســتش را بگیری و در نبودش مراقب 
مال و ناموسش باشی. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: 
جبرئیل آن قدر سفارش همســايه ها را به من کرد که کم 

مانده بود گمان کنم همسايه از همسايه ارث می برد.
اقتصاد و کســب وکار هم همین اســت. اقتصاد مبتنی بر 
فرهنگ ما می گويد به طرف معاملــه ظلم نکن، اجحاف و 
زياده روی نکن، از اعتماد مردم سوءاســتفاده نکن، گران 
نفروش، احتکار نکن و... يعنی اخالق در اقتصاد و کاسبی 
فرهنگی حرف اول را می زند اما در فرهنگ اقتصادی آنگونه 
که غربی ها و نظام سرمايه داری تعريف می کند مهم سود 
تو اســت، حتی اگر ناجوانمردانه و با زمین زدن ديگران به 
دســت آيد؛ يعنی اخالق در فرهنگ اقتصادی رايج هیچ 
موضوعیت و جايگاهی ندارد؛ درســت برخــالف اقتصاد 

مبتنی بر فرهنگ.
همه  چیز را همینطور می توان ديد؛ مثاًل سیاست فرهنگی و 
فرهنگ سیاست. در فرهنگ ديپلماسی يا سیاسی، اخالق 
جايگاهی ندارد و مهم برد تو اســت، حتی با دروغ و حیله 
و عهدشــکنی و خنجر از پشــت زدن. اما علی علیه السالم 
می فرمايد: اگر می خواستم مثل معاويه سیاست ورزی کنم 
خیلی از او باهوش تر و زرنگ تر بودم. اما علی کسی نیست 
که اخالق را فدای سیاست کند و دست از سیاست فرهنگی 
و اخالق بــردارد. مديريت هم همینطور اســت؛ مديريت 
فرهنگی حاصل به کارگیری اخالقیات و عرفیات خودمان 
در مديريت اســت؛ درحالی که فرهنگ مديريت ســوغات 
ديگران است و بر حســب آموزه های آنان تعريف می شود. 
مديريت فرهنگی که ريشه در اعتقادات و آداب و سنت ها 
و اخالق و مهربانی مردم اين مرز و بــوم دارد، می گويد هر 
کاری از دســت ات برمی آيد برای همنوعت انجام بده. در 
مديريت فرهنگی اين حرف که » مشکل شماست و به من 
ربطی نــدارد« هیچ ارزش و جايگاهی نــدارد. در مديريت 
فرهنگی اگر حل مشــکل مردم حتی در شــرح وظايف تو 
نباشد اما دســت ات برســد بايد برای حل آن تالش کنی. 
در مديريت فرهنگی بین مردم و مدير، حاجب و نگهبان و 
منشی و دربانی وجود ندارد اما در فرهنگ مديريت آنگونه 
که غربی ها به ما می آموزند، حتی طول و عرض اتاق مديران 
بايد به گونه ای طراحی شــود که از در ورودی تا میز مدير 
10،12متر فاصله باشد که وقتی ارباب رجوع وارد می شود 
مجبور باشــد اين مســافت را طی کند تا به مدير برســد. 
ارباب رجوع بايد احساس حقارت کند و بیايد آن طرف میز 
مدير بنشیند و با عرض ارادت و گردن کج کردن خواسته اش 
را مطرح کند. در فرهنگ مديريت يعنی هرچه راه رسیدن به 
مدير سخت تر باشد، اقتدار و عظمت و شکوه او بیشتر خواهد 
بود. درهای کنترل دار که با برق کار می کنند و تا منشی و 
حاجب اراده نکنند باز نمی شود، نشــان ابهت و اهمیت تو 
است و اينکه ارباب رجوع چند دقیقه پشت در معطل بشوند 
بر شکوهت می افزايد. در جلسات بايد جايگاه مدير باالترين 

جايگاه و صندلی او با صندلی های ديگران متفاوت باشد.
پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السالم در 
دوران حکومتشان همیشــه و درهرحال در دسترس مردم 
بودند. در خانه  آنها باز بود و هر کس می توانست مشکلش را 
رودررو با آنها در میان بگذارد. آن حضرت در اين باره فرمود: 
هرکس عهده دار امور مردم شود اما خود را از دسترسی مردم 
پنهان کند که نتوانند به راحتی نیازها و خواسته هاشــان را 
با وی در میان بگذارند، خداوند راه دسترســی وی به نیاز و 

خواسته اش را پنهان می کند.
البته درســت اســت که زمانه تغییر کرده و با توجه به انبوه 
مراجعان، وجود دفتری که نظم و انضباط مراجعان را تنظیم 
کند ضروری است اما اگر مديريت فرهنگی را فراموش کنیم 
و اصول فرهنگ مديريــت بر ما غلبه کند که متأســفانه تا 
حدود زيادی کرده اســت، جدايی مردم از مديران را در پی 
خواهد داشت و اين اتفاق برای کشــور نتیجه  خوبی ندارد. 
مراقب باشیم که به بهانه های امنیتی يا شلوغی يا نوبت دهی 
و... در دام وسوســه های نفس نیفتیم و خود را از مردم جدا 
نکنیم. ابن خلدون و مســعودی و يعقوبی می نويســند که 
معاويه نخستین خلیفه  مسلمانان بود که به بهانه هايی چون 
جلوگیری از حمله  خــوارج و ازدحام مــردم، برای خويش 
حاجب برگزيــد. پس از او هــم خلفای بعــدی و نیز ديگر 
فرمانروايان، حاجب يــا حاجبانی گماشــتند که محدوده  
اختیارات و نیز نفوذ و اعتبار آنها، باتوجه به وســعت دربار و 

ضعف و قوت خلفا و حاکمان متفاوت بود.

حافظ

دلم جز ِمهِر َمه رويان طريقی برنمی گیرد

ز  هر در می دهم پندش ولیکن درنمی گیرد

ســفره غذای چیده شــده، آرايش غلیظ و لباس های مد روز. 
نوشته است: »روزمرگی های من، اينجا کلی حرف تازه باهاتون 
دارم« اما نه تنها تازگی در کادر مربعی پست اينستاگرامی ديده 
نمی شود بلکه به حدی گرفتار کلیشه است که حتی نمی توان 
کلمه زيبا را برای آن به کار بست. اما واقعیت تلخ اين است که 

هزاران نفر دنبال کننده دارد.
داســتان شــاخ های مجازی شــايد از وبالگ ها آغاز شد و از 
جايی که آدم ها تصــورات و تفکرات خود را بیشــتر در قالب 
متن بــه مخاطبان انتقــال می دادند. همه  چیز ســاده بود از 
گرافیــک صفحه ها تا مطلبی که نوشــته می شــد. می شــد 
برای هر مطلبی نظــر داد و الزم هم نبود کــه هويت خود را 
فاش کرد. مشــابه اين اتفــاق زمانی يکباره بــا انفجار تبادل 
اطالعات همراه شــد که اينســتاگرام وارد فضــای زندگی 
ما شــد. اســاس تصويری و ويدئويی ايــن پلتفــرم نه تنها 
برخــی فرهنگ ها را کنار زد بلکه ســبک و ســیاق جديدی 
از ارتباطــات را بین مردم دنیــا و البته ايرانی ها شــکل داده 
است. اينســتاگرام هم فضايی بود برای اشــتراک اتفاقات و 
رويدادها بــا اين تفاوت کــه به دلیل تصوير محــوری حريم 
 خصوصی را کنار می زد. کار تا جايی پیش رفت که هر کســی

 به نوعی به دنبال جذب فالور و عرض اندام باشد و برای افزايش 
»کا«های خود جشن بگیرد و به همه نیز اعالم کند. تا اينجای 
ماجرا به نظر نمی رسد آسیبی متوجه حال کسی شده باشد اما 

واقعیت پشت پرده چیست؟
اينفلوئنسرهای متنوعی در اينســتاگرام طی يک دهه اخیر 
عرض اندام داشــته اند. از ورزشی و هنر و آشــپزی تا سفر و 
سبک زندگی. بیشترين محبوبیت نیز مربوط به فعاالن حوزه 
به اصطالح سبک زندگی است. در »بیو« اين افراد به صراحت 
نوشته شده است که بخش هايی از زندگی روزمره به مخاطبان 
ارائه می شود. »گزيده هايی« که بخش عمده ای از آن در زندگی 
هر فردی وجود دارد. در عین حال که موضوع تکراری است اما 
رقم فالورهای اين افراد گواه بروز اتفاقات پیچیده ای اســت. 
اين افراد با ادعای معرفی سبک ســالم، زيبا، مقرون به صرفه، 
رمانتیک و عاشــقانه و حتی الکچری به دنبال اين هستند که 
اثبات کنند خوشبخت بوده و قادر به ترويج خوشبختی و شادی 
برای ديگران هستند. نه تنها خودشان بلکه همسر و فرزندانشان 

برای ضبط و ثبت عکس ها و ويدئو ها به کار گرفته می شــوند. 
صحنه ها اغلب تکراری است. سفره های غذا، عکس کنار دريا، 
مسافرت با همسر، خوردن بستنی در کافی شاپ، ادا درآوردن و 
حرف زدن بچه ها، عکس از اسباب منزل و چیدمان خانه. اينکه 
تا چه حد اين تصاوير برای ديگران آموزنده است، به واقع محل 

سؤال اســت. نه تنها تعداد اينفلوئنسرها مشخص نیست بلکه 
هیچ محدوديتی برای نشــر تصاوير از زندگی شخصی وجود 
ندارد. تنها محدوديت ها زمانی است که با قوانین اينستاگرام 
همخوان نباشد در غیراين صورت فرد می تواند مسائل شخصی 
خود را حتی در سطح ابتذال يا دروغ و فريب مخاطب »پست« 
و »اســتوری« کند. نکته قابل توجه درآمدزايی از اين مسیر 
است. اينفلوئنسرهای سبک زندگی از خصوصیات زندگی خود 
فالور جذب کرده و تبلیغات می گیرند. از تبلیغ خورد و خوراک 
و مواد غذايی تا رستوران ها و کافه هايی که رفته اند و شايد حتی 
دقیقه ای در آنجا نشسته اند. بخش تکان دهنده ماجرا استفاده 
ابزاری از همسران و کودکان است. هر چند برخی اينفلوئنسرها 
و بالگرها رعايت اصول اخالقی، بايد و نبايدها و چارچوب های 
فرهنگی را مورد توجه قرار داده و مطالب کیفی ارائه می دهند 
اما بخش عمده ای از بالگرهای سبک زندگی مصرف و مصرف 
و مصرف را در جامعه نهادينه می کنند. لباس های بیشتر، تغییر 
مکرر دکوراسیون منزل، تعدد سفر و سفره های رنگین و تشويق 
به دورهمی های متعدد. در واقع سبک زندگی بالگرها عموما با 
شرايط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه  همخوانی ندارد. 
نه قوانینی برای مواجه با اين افراد پیش بینی شده و نه جامعه به 
سطحی از آگاهی رسیده که چنین افرادی قادر به عرض اندام 
نباشند. پیامد پیروی از بالگری که خصوصیات زندگی خود را 
به نمايش می گذارد در ابتدا ايجاد تمايل، نیاز و حسرت برای 
داشتن شرايط مشابه است. افراد دنبال کننده فارغ از شرايط 
مادی خود و شرايط زندگی شخصی شــان مرتبا اين سؤال را 
می پرســند که چرا نبايد امکانات مشــابه يا همسر و خانه ای 
مشابه داشته باشند؟ چرا فالن چیدمان و وسايل در منزل آنها 
نیست و چرا نبايد يک سفر الکچری بروند؟ بالگرهای سبک 
زندگی ســبکی از زندگی فانتزی را در هالــه ای از رمانتیک و 
عاشقانه بودن به مخاطبی که از انواع مشکالت انباشته است، 
القا می کند، چیزی که واقعیت ندارد. در مقابل چنین شرايطی 
اين مخاطب اســت که بايد آگاهانه صفحات چنین افرادی را 
دنبال کند و اگر احســاس می کند در حــال فريب خوردن يا 
گرايش يافتن به تجمل و مصرف گرايی است آن صفحه را ترک 
کند. بسیاری از بالگرها به دلیل تأيید مخاطبان خود روزبه روز 
رشــد کرده و تا جايی پیش می روند که خود را خالق بهترين 
شیوه زندگی می دانند. اين در حالی است که هر دنبال کننده ای 
بعد از مشــاهده يک تصور روتوش شده بايد اقتضائات زندگی 
خود را درنظر گرفته و متناسب با آن نسبت به انتخاب سبک 

زندگی اقدام کند.

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

ونوس بهنودنگاه
روزنامه نگار

تقويم/ زادروزعدد خبر

توت فرنگی سوئدی

بدون شــک وقتی می خواهیم از 
سینمای مدرن اروپا و البته سینمای 
روشنفکرانه و در عین حال سینمای 
دينی حرف بزنیم نام »ارنست اينگمار 
برگمان« می درخشــد. کارگردان 
مشهور سوئدی که آکادمی اسکار و 
گلدن گلوب به ترتیب 3 و 7 بار جايزه 
»بهترين فیلم خارجــی زبان« را به 
آثارش اختصاص دادند تا يکی از مهم ترين رکوردهای جايزه سینمايی 
به نام برگمان ثبت شود. او 45 فیلم ســاخته که به اعتقاد بسیاری از 

منتقدان و البته نظرسنجی های صورت گرفته حداقل 15فیلم او به مثابه 
شاهکارهای تاريخ سینما شناخته می شوند. نخستین تجربه فیلمسازی 
برگمان فیلم »بحران« درسال 1946 براساس يک نمايشنامه راديويی 
بود. »مهر هفتم«، »توت فرنگی های وحشی«، »همچون در يک آينه« و 
»پرسونا« جزو شاهکارهای خلق شده توسط برگمان هستند. برگمان 
با مادرش رابطه خوب و نزديکی داشت و شايد همین، دلیلی بر ساخت 
بسیاری از فیلم های او با محوريت زنانه باشد. در کتاب »فانوس خیال« 
برگمان به رابطه عمیق با مادرش به زيبايی اشاره می کند: »چند سال 
پیش، فیلم کوچکی از چهره مادر ساختم. آن هم با دوربین 8میلی متری 
و يک لنز مخصوص. از آنجا که وقتی پدر مرد، همه آلبوم های عکس 
خانوادگی را دزديده بودم، به ماده خام قابل توجهی دسترسی داشتم. 
به اين ترتیب فیلم درباره چهره مادر- چهره کاترين- بود؛ از نخستین 
عکس وقتی که 3سال داشت تا آخرينش؛ يک عکس گذرنامه که چند 

ماه پیش از آخرين حمله قلبی اش گرفته شده بود. روزها پشت سر هم 
صدها عکس را بررسی کردم، در يکی از عکس ها، مادرم دختری است؛ 
مشتاق و اسرارآمیز و اســتوار در بلوز سفید. عکس بعدی تأثیرگذار 
است؛ مادر در يک صندلی دسته دار بلند است و سگ بزرگی در مقابل 
او نشسته است. او با گشاده رويی می خندد )يکی از معدود عکس هايی 
که مادر در آن دارد می خندد(. او سبکبار است. مادر مرا دوست داشت؛ 
فیلم هايم را و سکوتم را. مادر به کتاب و تئاتر و سفر و فیلم و مردم عشق 
می ورزيد. مادر 2حمله قلبی داشت. طوری به نظر می رسید که گويی باد 
سردی در سراسر صورتش وزيده باشد. چشم هايش محو شده اند. او که 
همیشه می خواند حاال ديگر نمی خواند. مادر تو بايد به عکس ها لبخند 
بزنی، به نگاتیوهای 8میلی متری اين آخرين فیلم من. فرزند او هستم- 
اينگمار برگمان- فیلمسازم و همه جاودانگی را تقديم به او می کنم، به 

مادرم که بیشتر از من خواند، بیشتر از من ديد و بیشتر از من مرد.«

فرهنگ و زندگي

آستانه تحمل گرما کاهش يافت

مربــع آمــد، ابعــادش نیامــد
خــودش آمــد، دامــادش نیامــد

شــگفتی در خلیج فارس برخاست-
کــه بايــدن آمــد و بــادش نیامد

   
چه بــا نامردمی بس جاج گشــتم

که چون بن ســای بودم، کاج گشتم
منــم چــون اســکوچیچ زندگانی

نتیجــه دادم و اخــراج گشــتم 
  

کتــاب آمــد ولــی جــزوه نیامد
چــراغ آمــد ولــی جلــوه نیامد

سیاســت، رنگ پاپوشــی گرفته
»پوتیــن« آمد ولــی گیــوه نیامد

  
کمی غــاز و کمی هــم اردکم باش

اگــر هم نــه؛ ولیکــن لک لکم باش
در ايــن دنیــای بی پايــان و ناامن

گوگل گشــتم؛ تو قفــل کودکم باش
  

گــدایِ  هــر دونبش کــوت گردم
اســیر چرخــش گیســوت گردم

اگرچه نــرخ تخمِ  مرغ باالســت-
بیــا تــا املــت و نیمــروت گردم

  
نئون باشــم، شــب تارم تو باشی

گرفتــارم گرفتــارم تــو باشــی
بســاط عشــق ما برعکس باشــد

الهــی گل شــوم، خارم تو باشــی

میگرن

اسکوچیچ زندگانی 
عیسی محمدی

برای همه ما پیش آمده اســت که 
حتی در دمــای هــوای 35درجه  
سانتی گراد هم رهگذری را ببینیم 
که دچار گرمازدگی شــده اســت؛ 
موردی که عجیب به نظر می رسد چرا 
که دانشــمندان پیوسته در شرايط 
رطوبت باالی هوا دمای 35درجه را 
برای بشر قابل تحمل دانسته و باالتر 
از آن را برای چند ســاعت غیرقابل 
تحمل و خطرآفريــن ذکر کرده اند. 
حاال نتايج تحقیقات  جديدی که در 
دانشگاه پنسیلوانیای آمريکا انجام 
شده نشان داد محاسبات پیشین که 
نتايج آن در ســال 2010میالدی 
منتشــر شــده بــود و  35درجه 
سانتی گرادی را آســتانه تحمل 
گرمای بشر اعالم کرده بود، بسیار 
اشتباه بوده است )البته درصورت 
مرطوب بودن يا همان شــرجی 
بودن هوا(. جزئیــات يافته های 
ايــن محققــان پــرده از دمای 
مناسب برای انجام فعالیت های 
روزمره برمــی دارد. به گزارش 
ديلی میل، آنها برای پاســخ به 
ايــن پرســش آزمايش های 
گوناگونی روی افــراد جوان 
و بزرگســال تندرست انجام 
دادند. شــرکت کنندگان در 
اين آزمايش بعــد از بلعیدن 
تله متــری قــرص   يــک 

 telemetry pill )ويــژه 

سنجش دما(، در يک اتاق سربسته 
فعالیت های عادی روزانه نظیر غذا 
پختن و غذا خوردن را شبیه سازی 
کردند. دمــا و رطوبت هــوای اتاق 
مرحلــه به مرحلــه افزايــش پیدا 
می کرد و محققــان بر واکنش های 
بــدن آزمايش شــوندگان نظارت 
می کردند. در نهايت مشــخص شد 
که ترکیب گرما و رطوبت می تواند 
آستانه تحمل افراد را بسیار پايین تر 
از 35درجه ای بیاورد که در تحقیق 
سال 2010 محاسبه شده بود. دمای 
حبــاب مرطوب طبق مشــاهدات 

تحقیق جديد اگر میزان شــرجی 
بــودن هــوا 100درصد باشــد در 
دمای 31درجه اتفاق می افتد. قرار 
گرفتن در معرض گرمــا و رطوبت 
باال به مدت طوالنی می تواند باعث 
بیماری های جــدی مرتبط با گرما 
در انســان شــود. پايین تر از دمای 
حباب مرطــوب انســان می تواند 
نســبتا دمای بدن خود را در طول 
زمان ثابت نگه دارد. اما باالتر از اين 
دما، حرارت بــدن هم به طور مداوم 
افزايش می يابد. وقتی دمای بدن از 
حد معینی تجاوز کند قلب بايد برای 
پمپاژ کردن خون به ســطح پوست 
برای رفع گرما، ســخت تر کار کند. 
اين در حالی است که وقتی عرق 
می کنید سطح مايعات بدن 
شما هم کاهش می يابد. 
در موارد خیلی وخیم اين 
می تواند به گرمازدگی منجر 
شود. گرمازدگی و بیماری های 
وابســته به آن يک عامل جدی 
تهديدکننده زندگی ما انســان ها 
به شمار می آيند. نتايج اين تحقیقات 
همچنین نشــان می دهد که حتی 
دمای پايین تر وقتی با رطوبت همراه 
می شــود روی قلب و ديگر اعضای 
بدن فشار وارد می کند؛ فشاری که 
می تواند برای افراد آســیب پذير و 
به ويژه آن هايی که مشــکل قلبی 

دارند، خطرناک باشد.


