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گرینویچ

حرکت صندلی چرخدار با ذهن

 

اعضای یک تيم پژوهشــی در دانشــگاه تگزاس در 
آســتين در آمریکا، صندلی های چرخداری ساختند 
که با ذهن کنترل می شود و به افراد فلج کمک می کند 
تحرک داشته باشــند. این صندلی ها با ذهن کنترل 
می شود و افکار کاربران را به دستورات مکانيکی تبدیل 
می کند و از این راه به افراد فلج کمک می کند تا تحرک 
پيدا کنند. آنها نشــان دادند که افرادی که دچار فلج 
چهاراندام هستند )حس و کنترل پاها و دستان خود 
را از دســت داده اند( پس از تمریــن طوالنی مدت با 
صندلی های چرخداری که با ذهن کنترل می شوند، 
می توانند از آن  در یک محيط طبيعی و یا به هم ریخته 
استفاده کنند. دانشمندان اميدوارند که تجزیه وتحليل 
دقيق تری از سيگنال های مغزی شرکت کنندگان در 
این پژوهش انجام دهند تا اســتفاده از این دســتگاه 
را برای افرادی که در آینده درگيــر فرایند یادگيری 

هستند، تسهيل کنند.

این سردردهای لعنتی

جانوری که نمی میرد
 

تاردیگرادهــا )خرس آبــی( حيوانات کوچــک و فوق العاده 
سختی هستند که می توانند طيف گســترده ای از خطرات را 
تحمل کنند. تاردیگرادها با زیســتگاه های خاصی در سراسر 
زمين، از کوه ها گرفته تا اقيانوس ها و صفحات یخی ســازگار 
شــده اند؛ انعطاف پذیری آنها همچنين می تواند به آنها کمک 
کند تا از ماجراجویی های تصادفی فراتر از ایمنی زیستگاه های 
بومی خود زنــده بمانند. در یک مطالعــه ای که اخيرا صورت 
گرفته  اســت، محققان نمونه جدیدی از تنوع زیستی دیرگرم 
را یافتند و شــواهد جدیدی ارائه کردند که نشــان می دهد 
برخی از تاردیگرادها زیســتگاه هایی را با اســتعمار و سواری 
 گرفتن در داخل حلزون ها پيدا کردنــد. محققان این گونه را
Macrobiotus naginae ناميدند که اشــاره ای به ناگينی، 
شخصيت یک مار در کتاب های »هری پاتر« است. تاردیگرادها 
آب را از بــدن خود بيــرون می ریزند و به یک لکه خشــک و 
تقریباً تخریب ناپذیر به نام تون تبدیل می شوند. در این حالت 
معلق، تاردیگراد می تواند سال ها یا دهه ها زنده بماند، سپس 
به طور ناگهانی در حضور آب زنده شــود. حالت تون می تواند 
تاردیگرادها را در برابر خطراتی مثل دمای شــدید، فشار باال، 
کمبود اکسيژن، بمباران اشــعه ایکس، شليک از تفنگ و قرار 

گرفتن در معرض خأل فضا حفظ کند.

مردن برای فرار از بدهی
 

اتفاق عجيبی در اندونزی رخ داد که در آن مردی برای فرار 
از بدهی هنگفت، خود را به مــردن زد و در کمترین زمان 
گير افتاد. به گــزارش روزنامه انگليســی ميرر، تحقيقات 
پليس اندونزی نشان می دهد این مرد 40 ساله با مشارکت 
همسرش هفته گذشته آمبوالنسی را به همراه تابوت اجاره 
کرده است. آنها از راننده آمبوالنس خواستند که آنها را از 
خانه شان در جنوب جاکارتا، به خانه ای ببرد و جسد یکی از 
بستگانشان را از آنجا در خودرو قرار دهد. راننده آمبوالنس 
به پليس گفت: این زوج هنگام سوار شدن در سالمت کامل 
بودند، سپس از من خواستند برای مدتی در بزرگراه توقف 
کنم. در این فاصله مرد به داخل تابوت پرید و من هم فکر 
کردم او مرده است. در بررسی ها مشخص شد که خانواده از 
مرگ این مرد خبر داده، سپس آمبوالنس او را به بيمارستان 
بوکور اندونزی رســانده اما پس از معاینه او از جایش بلند 
شده است. بيمارستان در نهایت با صدور بيانيه ای مرگ این 

مرد را تکذیب کرد.

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاك اندامم چه خواهد ساخت.    عكس: بهنام يوسفی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

بهشت به شکل کتابخانه است

در جهان فانتزی ســریال بازی تاج 
و تخت، از شــهری نام برده می شود 
به نام ســيتادل. جایی که آدم ها به آن پناه می برند و در آن شکل 
خاصی از زندگی را از ســر می گذرانند تا پس از ســال ها به مقام 
حکمت برسند. مهم ترین بخش سيتادل، کتابخانه بزرگی است که 
در آن ميليون ها جلد کتاب در راهروهای قفسه های بی انتها چيده 
شده اند و »دانشــجویان« عمال در آن زندگی می کنند و مدام به 
مطالعه مشغولند. نظير این ایده را در داستان های دیگری که جهان 
را به گونه ای فانتزی بازنمایی کرده اند نيز می توانيم ببينيم. یکی از 
مهم ترین نمونه هایش را می شود در مجموعه داستان های »بنياد« 
اثر آیزاک آسيموف دید. آنجا هم یک سياره کوچک در گوشه پرتی 
از کهکشان، کتابخانه و پژوهشگاهی است برای ثبت و تحریر دانش 
بشری و حفظ و توسعه آن. این عنصر داستانی از جنس سيتادل یا 
بنياد، استعاره ای است از آنچه انسان برای دوام آوردن و بقا به آن 
احتياج دارد: تاریخ و خودآگاهی تاریخی. امکان بازخوانی آنچه از 
سر گذرانده و بخشيدن معنای تازه برای ادامه راهش به سوی آینده. 
همين است که بورخس گفته بود بهشت از نظرش چيزی نيست 

جز یک کتابخانه بزرگ.
کتاب خوانــدن مهم ترین امکانی اســت که بــا آن می توانيم به 
جهان های دیگر، به تجربه های بزرگ و کوچک و به دانش انسانی 
متصل شویم. این اتصال هرگز قرار نيست منحصر به نوشته های 
علمی و پژوهشی باشد. هر کتاب، داســتان یا غيرداستان، ما را به 
مجموعــه ای از تجربه ها و فکرها متصل می کنــد و با خواندن هر 
کتاب، چيزی از زندگی دیگران بــه اندوخته های زندگی خود ما 
اضافه می شود. به واسطه کتاب ها، ما در معرض چيزهای تازه ای قرار 
می گيریم. موقعيت هایی را تجربه می کنيم که در زندگی خودمان 
ممکن است با آنها مواجه نشده باشيم، کسانی را می شناسيم که 
ممکن است هرگز واقعا با آنها مالقات نکنيم، نظراتی را می خوانيم 
و با شــيوه هایی از مواجهه با جهان روبه رو می شــویم که با مدل 
شخصی مان متفاوت و گاهی کامال متضاد است. در تجربه خواندن 
کتاب ها، به تدریج اینها به مجموعه درک و فهم ما از جهانی که در 
آن زندگی می کنيم اضافه می شوند. ما راه های بيشتری برای معنا 
بخشيدن به زندگی پيدا می کنيم و ابزارهای متنوع تری برای پيدا 

کردن خودمان در دنيای پرآشوب مقابل مان می یابيم.
کسی که کتاب نمی خواند، مثل کسی که هرگز سفر نکرده است، از 
درک تفاوت ها و تنوع های انسانی محروم می ماند. جهان آدم هایی 
که کتاب نمی خوانند جهان تنگ و کوچکی اســت که در مقابل 
هر تغييری به شدت مقاوم است. جهانی مبتنی بر اصولی ساده و 
سرراست و پرسش ناپذیر که خود را از هر پيچيدگی دور می کند و 
برای توضيح هر چيزی به همان مقدمات ساده پناه می برد. جهانی 
با ابزارهای محدود که نسبت به ویژگی هایش خودآگاه نيست و به 
سرعت رو به تعصب و جزميت می رود. کسی که کتاب نمی خواند، 

همان کسی است که نمی داند و نمی داند که نمی داند.
این روزها در زندگی پر ســرعت ما، مجال آرامش و نشستن برای 
خواندن کتاب از هميشه کمتر شده اســت. همه ما به شکل های 
مختلف درگيرجنگ با مسائل و مشکالتمان هستيم. باید قله هایی 
را فتح کنيم، از چيزهایی دفاع کنيم، مراقب باشــيم به مرزهای 
شخصی مان تعرض نشــود و فرصت های اندک پيشرفت از دست 
نروند. با این حال اغلب فراموش می کنيم که بدون وجود سيتادل، 
همان کتابخانه بزرگ در شهر کوچک دور افتاده، همه اینها فراموش 
می شوند و با فراموشی، ما پيش نمی رویم و فقط خودمان را تکرار 
می کنيم. کتاب های مــا و فرصت های اندک خواندن، ســيتادل 
شخصی ما هستند. جایی آرام برای آرامش، تجربه، خودآگاهی و 

گریز از جزميت. جایی مثل بهشت.

تقويم / سالروزعدد خبر

 فیلسوف معترض

در فرانسه، قرن هفدهم را قرن لويی چهاردهم می نامند 
و قرن هجدهم را قرن ولتر. ولتر از آن مشاهیری است که 
ما ترجیح می دهیم راجع به تفكرات و اقداماتش حرف 

بزنیم، نه راجع به طرز زندگی اش.
چیزی که از زندگی او مهم اســت، اين است که وقتی 
لويی چهاردهم مرد و قید و بندهای استبداد کمی شل 
شــد، ولتر با نوشــته هايش فلیپ دوم را نوازش کرد و 
اشعاری ضد پادشاه ســرود و بعد هم به زندان باستیل 
افتاد. در مدتی هم که در زندان بود می نوشت و شهرتی 
برای خودش دست و پا کرد. فیلیپ هم که ديد ولتر در 
زندان بیشتر محبوب مردم شده، او را از فرانسه بیرون 
انداخت. ولتر هم از اين فرصت استفاده کرد و7،6 سالی 
رفت انگلیس. آنجا از الك و نیوتن خوشش آمد و تصمیم 
گرفت فلسفه تجربی الك و فلسفه علمی نیوتن را برای 
فرانسوی ها سوغات ببرد. برای همین برگشت فرانسه 
و »نامه های انگلیسی« را نوشت که گفته اند در انقالب 
فرانسه خیلی تأثیرگذار بوده است. بعد از بازگشتش به 
وطن، بسیاری از دربارهای اروپايی او را دعوت کردند؛ 
کاترين ملكه روسیه، کريستیان هفتم، گوستاو سوم شاه 
سوئد و فريدريک بزرگ شاه پروس که بیشتر از ديگران 
اصرار می کرد. ولتر هم که از آموزش محروم بود و بارها 
کتاب هايش را غیرقانونــی خواندند، جمع آوری کردند 
و سوزاندند، باالخره خسته شد و به دعوت شاه پروس 
رفت آنجا و کتاب »قرن لويی چهاردهم« را نوشــت و از 
خجالت درباريان فرانســه درآمد.پس ازمدتی از آن جا 
هم قهر کرد و رفت يک جايی در مرز سوئیس و فرانسه 
به نام فرنه. ولتر در فرنه که نه مال اين طرف بود و نه مال 
آن طرف، برای خودش قصری راه انداخت و برو وبیايی به 
هم زد. همین جا بود که ولتر جوراب ابريشمی می بافت و 
هر جفت که تمام می شد، در فاصله مهیا شدن حس و حال 
برای بافتن جفت بعدی، کتاب »کانديد« را می نوشت و به 
متفكران سرتاسر جهان نامه می زد و تمدن های شرقی را 

به اروپايی ها معرفی می کرد.
ولتر  در طول 20سالی که در فرنه زندگی کرد، به تولید 
ساعت و تجارت پرداخت و در عین حال از فعالیت های 
فلسفی و ادبی خود دســت بردار نبود. از همه مهم تر 
به مبارزات اجتماعی اش هم ادامه مــی داد. درنهايت 
30مه177۸ درگذشــت و بعد از انقالب فرانسه بقايای 

جسد ولتر به پاريس منتقل و با شكوه تشییع شد.

حافظ

ديدی که يار، جز َسِر جور و ستم نداشت

بشكست عهد، وز غِم ما هیچ غم نداشت

بيماری از هر نوعش که باشد 

نگاه
آزاردهنده است و »سردرد« از 
آن جمله مریضی هایی  است 
کــه مبتالیان زیــادی دارد و 
بيشتر ما سردرد های خفيف و کوتاه مدت یا شدید 
و طوالنــی را تجربــه کرده ایم. عــده ای هم با 
ميگرن های چند روزه دست و پنجه نرم می کنند 
که حقيقتا طاقت فرساســت. اینجــور وقت ها 
راحت ترین راه رفتن ســراغ مسکن های رنگ و 
وارنگ است، بدون اینکه فکر کنيم این داروها چه 
بالیی می توانند ســر معده و کبــد و کليه مان 
بياورند. دانشمندان حرف خوبی می زنند؛ اینکه 
پيشگيری بهتر از درمان است و قبل از اینکه به 
سردرد مبتال شویم باید چاره کار کنيم. پزشکان 
معتقدند که می شود با یک ســری کارها از بروز 
سردرد جلوگيری کرد. همانطور که احتماال زیاد 
شنيده اید، یکی از دالیل شایع سردرد، کمبود آب 
در بدن است. روزهایی که آب کمتری می نوشيد، 
احتمال اینکه سردرد بگيرید زیاد است. همچنين 
افت قند و گرسنگی هم می تواند شما را به سردرد 

مبتال کند. بنابراین باید ســر وقت غذا بخورید و 
نوشيدن چند ليوان آب در طول روز را از یاد نبرید 
و رژیم غذایی سالم داشته باشيد چرا که برخی از 
غذاهای رایج می توانند باعث سردرد یا شدت آن 
شوند مثل غذاهای بسيار فرآوری شده، کافئين، 
شکالت، گوشت های فرآوری شده با نيترات باال، 
غذاهــای پرقنــد و گلوتــن. عــالوه  بــر این، 
مولتی  ویتاميــن روزانــه و مکمل هــای حاوی 
ریبوفالوین و منيزیم هم به کاهش شدت سردرد 

کمک می کند.
این را هم بدانيد که ســردرد زمانی که استرس 
دارید بيشتر رخ می دهد. استرس، عامل شایع 
سردردهای تنشــی و ميگرن است. همچنين 
می تواند انواع دیگر سردردها را تحریک یا آنها را 
بدتر کند. تکنيک های آرام سازی ذهن می توانند 
عالئم استرس ازجمله سردرد را کاهش دهند. 
وقت گذاشــتن برای فعاليت هــای لذتبخش 
مانند گوش دادن به موســيقی و خواندن کتاب 
می توانند کمک کننده باشــند. عــالوه  بر این، 
زمانی را، حتی اگر فقط 10دقيقه در روز باشد، به 

تمرین و نرمش اختصاص دهيد. بيشتر سردردها 
جای نگرانی ندارند؛ اما اگر ســردرد چندبار در 
هفته اتفاق بيفتد، ناتوان  کننده است و اگر بيش 
از یک روز طول بکشد  یا در فعاليت های روزانه 
شما تداخل ایجاد کند، باید با پزشک صحبت 
کنيد. فراموش نکنيد کــه ورزش هم می تواند 
مؤثرترین تغيير ســبک زندگــی برای کاهش 
قابل توجه شدت سردرد باشد. فعاليت بدنی یک 
تسکين دهنده طبيعی استرس است که تنشی 
که می تواند باعث سردرد شود را کاهش می دهد 
و اندورفين آزاد می کند. اندورفين سيگنال های 
درد را به مغز مسدود می کند. حداقل 5روز در 
هفته به مدت 30دقيقه ورزش با شدت متوسط 

انجام دهيد تا دیگر سردرد را تجربه نکنيد.
توصيه دیگر هم این است که از کم خوابی یا زیاد 
خوابيدن خودداری کنيد، چرا که می تواند باعث 
ميگرن شود. کمبود خواب ممکن است باعث 
ترشح هورمون های اســترس مانند آدرنالين و 
کورتيزول شود. پس خواب خوبی داشته باشيد 

تا از سردرد در امان بمانيد.

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

آخر مصورقصه شهر

   مهربانی /اثر: مجید صالحی

همانطور که آرایشــگر موهای 
پروفسور را کوتاه می کرد این 
ســؤال به ذهنم خطور کرد که آیا آرایشــگر می دانست داخل سر 
پوشيده از موی همچون برف پروفســور مغزی هست که می تواند 
تمامی اعداد اول بين یک تا یک ميليون را بگوید؟ و آیا مشتری های 
دیگری که روی مبل نشســته بودند و بی صبرانــه منتظر بودند تا 
اصالح این پيرمرد عجيب و غریب تمام بشود و نوبت خودشان بشود 
می دانســتند چه رابطه عجيبی بين تاریخ تولد من و شماره ای که 
روی ساعت پروفسور حک شده وجود دارد؟ بنا به دالیلی نامعلوم از 
اینکه چنين رازهایی را می دانستم به نوعی احساس غرور می کردم 
و همين فکر باعث شد لبخند شادتری به پروفسور که داشت تو آینه 

به من نگاه می کرد، بزنم.

یوکو اوگاوا

خدمتكار و پروفسور

بوک  مارک

او
دیالوگ

بعضــی وقتا فکــر می کنــم همه 
احساساتی که الزمه، تجربه کرده ام و 
از اینجا به بعد دیگه احساس جدیدی 
نخواهم داشت، هر چی هست فقط یه 
نسخه ضعيف تر از احساساتيه که قبال 

داشتم... .

اسپایک جونز

علی اهلل سلیمی، نویسنده

این فکر فریده بود کــه یکی از عکس های 
سياه و سفيد، قدیمی و شکسته و رنگ پریده 
پدربزرگ را ببرد عکاســی ســر خيابان تا 
پسرک متخصص تعمير عکس های قدیمی 
با همه ترفندهایی که بلد بــود و مهارتش 
در تعمير عکس های قدیمی سياه و سفيد 
را با چــاپ بنــر و بروشــورهای رنگارنگ 
و نصب آنها پشــت ویترین و گوشه و کنار 
محله به رخ اهالی محل کشيده بود، عکس 
قدیمی پدربزرگ را هم تعمير و بازســازی 
کند و پدربــزرگ یکباره از دنيای ســياه و 
سفيد و خاکســتری برگردد به سال های 
خوش رنگ ولعاب جوانــی؛ ایامی که او در 
این سال های سالمندی با آه و حسرت از آن 
یاد می کرد و ما هم هميشه در اینجور مواقع 
افســوس می خوردیم که کاری از دستمان 
برنمی آید تا کمک کنيم پدربزرگ برگردد به 
سال های دور و دورانی که حاال بيشتر از هر 
زمان دیگری افسوسش را می خورد. بازگویی 
خاطرات پدربزرگ هميشه با جاری شدن 
اشک های خودش و بعد اشک های پدر و در 
نهایت ما همراه بود. پدر که جوانی پدر بزرگ 
را دیده بود، هميشه حرف های خاطره انگيز 
او را تأیيد می کرد و ما را هم وامی داشــت 
باور کنيم همــه حرف هایش حقيقت دارد 
و پدربزرگ در جوانی اینگونه نبوده که حاال 
هست؛ رشــيد و چابک بوده و قد و باالیی 
داشته، که حاال رشيدی و چابکی از جسم 
نحيفش پر کشيده و قد و باالی بلندش هم 

خم و کمرش تا شده است.
فریده یک عکس قدیمی از پدربزرگ در کنار 
خانواده اش انتخاب کرده بود که با گذر ایام، 
خطوط سياه و سفيد عکس هم رنگ باخته 
و آدم های داخل قاب تصویر، بيشتر شبيه 

اشباحي بودند که به دوربين زل زده بودند.
با آنکــه چهــره و قيافه آدم هــای داخل 
عکس چندان معلوم و مشــخص نبود اما 
با توضيحاتی کــه پدر و پدربــزرگ با هر 
بار بازکردن آلبــوم داده بودنــد، ما دقيقا 

می دانســتيم که هر یک از آن چهره های 
محــو و رنگ پریــده متعلق به گذشــته 
شــاداب کداميک از اعضای خانواده بزرگ 
پدربزرگ اســت. چهره هــای پدربزرگ و 
مادربزرگ که معلوم بودند؛ عموها و عمه ها 
هم با کمــی دقت، قابل شناســایی بودند؛ 
می ماندند نوه ها که کلــی تغيير قيافه داده 
بودند اما با توضيحــات مکرر بزرگ ترهای 
خانواده، ما قيافه آنهــا را هم حفظ بودیم. 
پيشــنهادی را که به فریده دادم روی هوا 
قاپيد. قرار شد عکس های واضح و دیگری 
هم از آدم های داخل عکس قدیمی ببریم 
که پســرک متخصص تعمير عکس های 
قدیمی راحت تر کارش را پيش ببرد. ما این را 
هم می دانستيم که عکس قدیمی و انتخابی 
فریده بيشــتر ارزش خانوادگی و تاریخی 
دارد تا نسخه تعمير و بازسازی شده آن که 
تازه اگر پسرک کارش را خوب بلد بود بيشتر 
شبيه تابلوهای دستکاری و کپی کاری شده 
می شــد. با این حال و برای شادکردن دل 
پدربزرگ، راضی شــدیم فریده این کار را 
بکند. در عالم خواهرانــه فقط من و فریده 
از موضوع خبر داشــتيم و می خواســتيم 
بقيه اعضای خانواده را هم مثل پدربزرگ 
غافلگير کنيم. از روزی کــه فریده عکس 
را با هزار بار ســفارش و تأکيد برای حفظ 
نســخه اصلی به پســرک در عکاسی سر 
خيابان ســپرده بود، دل تو دلمان نبود که 
نتيجه کار چه می شود. معلوم شد پسرک، 
الحق در کارش اســتاد است. تصویر رنگی 
و بازسازی شده از آن عکس قدیمی که در 
قاب زیبایی جلوه گری می کرد در مقابل ما 
بود. در دل و به زبان، کار پسرک را تحسين 
کردیم؛ اما واکنش پدربزرگ آن چيزی نبود 
که ما انتظار داشتيم. اول در سکوت، زل زد 
به عکس رنگی و بازسازی شده که در قاب 
زیبایی جلوه گری دوچندان داشــت. انگار 
زمان به عقب برگشــت. از آدم های داخل 
عکس، سه نفر )مادربزرگ، یکی از عمه ها و 
یکی از نوه ها( دیگر بين ما نبودند. اشک های 

پدربزرگ دوباره جاری شد.

قصه هايی از شهر و شهروندان 

عکس خانوادگی  منهای سه  نفر

آخ جون، تلويزيون
ســال 1996بود که مجمع عمومی سازمان 
 ملــل، 21نوامبــر را روز جهانــی تلویزیون

تعيين کرد.
ســازمان ملل متحد هدف از چنين اقدامی 
را ترغيب کشــورها بــه تبــادل برنامه های 
تلویزیونی به ویــژه برنامه هایــی اعالم کرد 
که برای گســترش صلح، توسعه اجتماعی و 
اقتصادی و تقویت مســائل فرهنگی جامعه 
ساخته می شود. از جان لوگی برد دانشمند و 
مخترع اسکاتلندی به عنوان مخترع تلویزیون 
یاد می شــود، گرچه دانشمندان و مخترعان 
بســيار دیگری مانند پائــول نيپکو، بوریس 
روزینگ، والدیمير زورکين و فيلو فارنزورث 
از اواخر سده 19 ميالدی در توسعه و تکميل 

فناوری تلویزیون نقش مؤثر داشته اند.
تا قبل از ســال 1337 هنوز چيــزی به نام 
تلویزیون به خانه مــردم ایران راه پيدا نکرده 
بود. تا آن زمان این رادیو بود که بدون حضور 
رقيبی جدی برای خودش یکه تازی می کرد، 
اما از آن سال بود که دیگر سر و کله دستگاه 
شــگفت انگيزی که بعد ها به آن لقب جعبه 

جادو دادند، پيدا شد.
بســياری از صاحب نظران معتقدند امروزه 
تلویزیون عضوی از خانواده است و برخی آن 
را بيگانه ای می دانند که خــود را بر خانواده 
تحميل کرده اســت. به هر حــال اکنون در 
سراســر دنيا، تلویزیون در کانــون خانواده 
حضوری پررنگ و مؤثــر دارد، روابط اعضای 
خانواده تحت تأثير آن دگرگون و کارکردهای 
خانواده دچــار تغيير و تحول جدی شــده 
است. این رســانه در مواردی رقيب والدین 
و در مواردی یاریگر و همراه آنان اســت. گاه 
کارکردهــای نهادهای رســمی را به چالش 
می کشــد و گاه در نقش نهــادی ميانجی و 
واسط، به هم افزایی کارکردها کمک شایانی 
می کند و آخر کالم اینکه به هر حال تلویزیون 
به تأثير گذار ترین رســانه در عصر ما مبدل 

شده است.


