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»47 کشــور اســامی: حکم ارتداد سلمان 
رشــدی تغییر ناپذیر اســت« ، این تیتر اول 
جمهوری اسامی در روزهایی منتشر شد که 
کشور بلژیک می خواست طرحی را به حمایت 
از سلمان رشــدی به مجمع عمومی سازمان 

ملل ارائه دهد. 
در متن این خبر امده اســت: نمایندگان 47 
کشور اسامی به نمایندگی از سوی بیش از 
یک میلیارد مســلمان جهان ضمن محکوم 
کردن انتشــار کتاب ایات شــیطانی، سلمان 

رشدی را مرتد خواندند.
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سکوت
فیلــم ســینمایی »ســکوت« توســط 
اسکورسیزی و جی کاکس براساس رمانی 
با همین نام از اندو شوساکو ساخته شده 
است. داستان این فیلم کاما در ناگازاکی 
کشــور ژاپن جریان دارد اما تمام مراحل 
فیلمبرداری آن در کشــور تایوان تکمیل 
شده اند. از بازیگران »سکوت« می توان به 
اندرو گارفیلد، آدام درایور و لیام نیســون 
اشاره کرد. داستان »سکوت« در قرن ۱7 
میادی جریان دارد. جایی که دو کشیش 
نام های »سباستیو رودریگز«  با  کاتولیک 
)بــا بازی اندرو گارفیلد( و »فرانسیســکو 

گارپ« )با بازی آدام درایور( پس از سفر به ناگازاکی برای پیدا کردن »پدر کریستووا فریرا«، مربیشان، مورد شکنجه قریار 
می گیرند. »سکوت« توانسته امتیاز متاکریتیک ۸۳ را از میان ۲۲ نقد منتشر شده کسب کند.

فناوری

اندازه گیری سطح استرس با کمک تتوی الکترونیکی
پژوهشــگران آمریکایی در پروژه جدیدی نشان داده اند که شاید یک 
تتوی الکترونیکی روی کف دست بتواند سطح استرس کاربر را به دقت 

اندازه گیری کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از نوروســاینس نیوز، کف دســت های ما 
نکات بســیاری را در مورد وضعیت عاطفی مــا می گویند. زمانی که 
افراد هیجان زده یا عصبی هســتند، کف دست ها خیس می شوند. این 
واکنش برای اندازه گیری میزان استرس و کمک کردن به افراد مبتا 
به مشکات روانی استفاده می شود اما دستگاه هایی که در حال حاضر 
این کار را انجام می دهند، حجیم و غیرقابل اعتماد هستند. همچنین، 

این دســتگاه ها با داشتن حسگرهای قابل مشاهده روی قسمت های مشخص بدن، می توانند انگ اجتماعی را به همراه 
داشته باشند.

پژوهشــگران دانشگاه تگزاس در آستین و دانشگاه تگزاس اِی اَنداِم، فناوری تتوی الکترونیکی را برای نظارت بر »فعالیت 
الکترودرمال«  یا )EDA( به کار گرفته اند. آنها در این پروژه، یک تتوی الکترونیکی مبتنی بر گرافین را ابداع کرده اند که 

به کف دست می چسبد، تقریبا نامرئی است و به ساعت هوشمند متصل می شود.
نانشو لو، سرپرست این پژوهش گفت: این تتو به قدری بدون ایراد است که مردم گاهی فراموش می کنند آن را به همراه 

دارند و همچنین، باعث کاهش انگ اجتماعی ناشی از داشتن آن روی قسمت های مشخص بدن می شود.
لو و همکارانش سال هاست که فناوری تتوی الکترونیکی را ارتقا داده اند. گرافین به دلیل نازک بودن و نحوه اندازه گیری 
پتانسیل الکتریکی بدن انسان، همیشه ماده ای محبوب بوده است که به بررسی بسیار دقیق کمک می کند. با وجود این، 
چنین مواد فوق العاده نازکی نمی توانند فشار زیادی را تحمل کنند. به طوری که استفاده از آنها در قسمت هایی از بدن 

مانند کف دست و مچ دست که شامل حرکات زیادی هستند، چالش برانگیز می شود.
مشخصه بارز این کشف جدید این است که تتوی الکترونیکی روی کف دست می تواند داده ها را با موفقیت به یک مدار 
سخت منتقل کند. مدار سخت در این مورد، یک ساعت هوشمند تجاری موجود در محیط های خارج از آزمایشگاه است. 
پژوهشگران از یک نوار مارپیچ استفاده کردند که در آن، دو الیه گرافین و طا تا اندازه ای روی هم قرار گرفته اند. نوار با 
کشــیده شــدن به جلو و عقب می تواند فشار ناشی از حرکات دست را برای فعالیت های روزمره مانند نگه داشتن فرمان 

هنگام رانندگی، باز کردن درها، دویدن و مواردی از این دست تحمل کند.
فناوری کنونی نظارت بر کف دست، از الکترودهای حجیمی استفاده می کند که ممکن است بیفتند و بسیار قابل مشاهده 
هستند یا حسگرهای EDA اعمال شده روی سایر قسمت های بدن را به کار می برد که امکان بررسی دقیق تر را فراهم 

می کنند.
سایر پژوهشگران، روش های مشابهی را با استفاده از نوارهایی به ضخامت نانومتر برای اتصال خالکوبی به سیستم خوانش 

امتحان کرده اند اما نوارها نتوانسته اند فشار حرکت ثابت را تحمل کنند.
لو گفت که پژوهشگران در این پروژه، از واقعیت مجازی، بازی های رایانه ای و متاورس نیز الهام گرفته اند. واقعیت مجازی 
در برخی موارد برای درمان بیماری های روانی اســتفاده می شــود. با وجود این، واقعیت مجازی از بسیاری جهات فاقد 
توانایی های انســان آگاه است. لو اضافه کرد: حتما می خواهید بدانید که آیا مردم به این درمان پاسخ می دهند و آیا این 

فناوری به آنها کمک می کند یا خیر. در حال حاضر، پاسخ دادن به این پرسش ها سخت است.

چهرهها

داریوش مهرجویی؛ کارگردان و مترجم
داریوش مهرجویی )زاده ۱7 آذر ۱۳۱۸ در تهران( فیلم ساز، رمان نویس و مترجم ایرانی 
اســت. مهرجویی با ساخت فیلم گاو در ســال ۱۳4۸ نگاه ها را متوجه سینمای ایران 
کرد و به موج نوی ســینمای ایران شــکل داد. پس از انقاب مدتی از ایران مهاجرت 
کرد اما چند ســال بعد بازگشت و به فیلم سازی پرداخت و عضو پیوسته فرهنگستان 
هنر جمهوری اســامی ایران شد. براساس نتایج یک نظرسنجی در سال ۱۳۸۳، او با 
آفریدن هفت شخصیت، بیشترین شــخصیت سینمایی ماندگار را در سینمای ایران 
خلق کرده اســت. همچنین شــخصیت هامون در فیلمی به همین نام از مهرجویی، 
ماندگارترین شخصیت در تاریخ سینمای ایران دانسته شده است. در نظرسنجی دیگری 
به سال ۱۳۸۱ مهرجویی، پس از بهرام بیضایی، برترین کارگردان همه تاریخ سینمای 

ایران شناخته شده است.
هرچند از آغاز فعالیت فیلم ســازی تاکنون شــماری از فیلم هایش توقیف شده اند اما 
هم چنان به ســاختن فیلم های متفاوت ادامه می دهد. او جوایز متعدد بین المللی دریافت کرده است که می توان به جایزه 
صدف طایی بهترین فیلم جشنواره فیلم سن سباستین، سه جایزه ذکر ویژه و جایزه بخش نگاه نو و جایزه جایزه فیپرشی از 
جشنواره فیلم برلین، جایزه فیپرشی جشنواره بین المللی فیلم ونیز و جایزه هوگو نقره ای جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو 
اشاره کرد. وی همچنین داور جشنواره های سینمایی زیادی هم بوده است. عاوه بر سینما به نوشتن رمان و نیز ترجمه هم 
می پردازد. داریوش مهرجویی یکی از مهم ترین و بزرگترین کارگردان های ســینمای ایران و کارگردانی مؤلف می باشد. به 
غیر اثر ماندگار و تاریخ ساز وی یعنی فیلم گاو از دیگر فیلم های قابل توجه وی می توان به دایره مینا، اجاره نشین ها، هامون، 
ســارا، پری، لیا، درخت گابی، مهمان مامان و ســنتوری اشاره کرد. در آبان ۱۳۹۳ در سفارت فرانسه در تهران از سوی 
سفیر فرانسه جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه به داریوش مهرجویی اهدا شد. طی چهل سال گذشته به جز وقفه چند ساله 
پس از انقاب ۱۳۵7 و رویدادهای پس از آن که منجر به مهاجرت مهرجویی به فرانسه شد، او همواره یکی از فیلم سازان 

مطرح و پرکار ایرانی بوده است. داریوش مهرجویی همچنین از اعضای هیئت مدیره موزه هنرهای معاصر تهران بوده است.

بهداد سلیمی؛ وزنه بردار
بهداد سلیمی کردآسیابی )زاده ۱7 آذر ۱۳۶۸ در قائم شهر( وزنه بردار ایرانی دسته فوق 
سنگین و دارنده مدال طای المپیک ۲۰۱۲ لندن است. وی تا پیش از رکوردشکنی 
الشــا تاالخادزه دارنده رکورد یک ضرب جهان بود. او پس از کســب سهمیه المپیک 
تابستانی لندن در روز سه شنبه۱7 مرداد ۱۳۹۱ در ۱۰۵+ کیلوگرم به مصاف حریفان 
خود رفــت و در حرکت اول یک ضرب ۲۰۱ کیلوگرم را باالی ســر برد و در حرکات 
بعدی یک ضرب وزنه های ۲۰4 و ۲۰۸ کیلو را باالی ســر برد و بعد از وزنه بردار روس 
در جایگاه دوم یک ضرب قرار گرفت. قابل ذکر است وزنه بردار روس هم وزنه۲۰۸ کیلو 
را زد و دومی بهداد ســلیمی در یک ضرب به خاطر سنگین تر بودن وزن او نسبت به 
وزنه بــردار روس بود. در دوضرب و در اولین حرکت وزنه ۲47 کیلوگرم را باالی ســر 
برد و در حرکت دوم نتوانســت وزنه ۲۶4 کیلوگرمی را -که رکورد المپیک محسوب 
می شد- باالی سر ببرد با 4۵۵ کیلوگرم مدال طای المپیک را گرفت؛ اما او نتوانست 
رکورد المپیک را بزند. بهداد سلیمی پس از کسب مدال طا بازی های آسیایی جاکارتا با درآوردن کفش هایش و بوسیدن 
تخته به نشانه خداحافظی، با دنیای حرفه ای وداع کرد. بهداد در جواب خبرنگار اعزامی شبکه ورزش که از این خبر شوکه 
شده بود اضافه کرد: وقتی ورزشکاری کفش هایش را درمی آورد و بر روی سکو بر وزنه بوسه می زند یعنی با دنیای حرفه ای 
خداحافظی کرده است، این تصمیم راحت نبود ولی با توجه به آسیب هایی که در زانو دارم و اینکه خیلی از این مصدومیت ها 

اذیت می شدم تصمیم نهایی را گرفتم.

فیلمبازی

هیچکاک در قاب
»داستان هر چه باشد، مهم کاری است که هیچکاک با داستان یا مضمون میکند تا از توضیح ادبی آن دور 

و به نمایش زندگی آن نزدیک شود.
این گوهر به واژه های فرنگی میزانس است که اصا از نمایش می آید و یعنی صحنه چینی...« در تابستان 
۱۳7۰ بررسی سینمای هیچکاک به عنوان یک برنامه کمک درسی به کوشش مجتمع آموزش فیلم سازی 
برای هنرجویان مجتمع و دیگر دانشــجویان عاقه مند ســینما برگزار شد که با یک رشته نمایش فیلم و 
سخنرانی توسط منتقدان، مدرسان و فیلم شناسان همراه بود. سخنران مهمان جلسه پایانی بهرام بیضایی 
بود، که منظم شده و گسترش یافته گفت وگوی او با هنرجویان در واپسین نشست بررسی سینمای هیچکاک 
را در این کتاب می خوانید. در بخش پایانی کتاب نیز تصاویری از هیچکاک و فیلم هایش ارائه شــده است. 
»هیچکاک در قاب« کتابی است از بهرام بیضایی که در ۱7۵ صفحه و توسط انتشارات روشنگران و مطالعات 

زنان در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است.

بدون شرح 

مسابقه دو سنت نیکوالس در آلمان

طرحروز

قاب

پیشنهاد

گوربوز دوگان

رویترز

تاثیر شگرف نواختن پیانو در افزایش قدرت پردازش مغز
محققان دانشــگاه باث انگلیس می گویند، نواختن پیانو قدرت پردازش مغز 
را افزایش می دهد. به گزارش ایســنا و به نقل از تی ای، موســیقی حواس 
مختلفــی را در بر می گیرد و نوازندگان در مقایســه با غیر موســیقیدانان، 
تشخیص بهتری از تفاوت های زمانی، سمعی و بصری و تشخیص احساسات 
را نشــان می دهند. با ایــن حال، اینکه آیا آموزش موســیقی این توانایی ها 
را ایجــاد می کند یا این امر به صورت ذاتی در نوازنــدگان وجود دارد، باید 

مشخص شود.
نتایج مطالعه جدید محققان دانشــگاه باث نشــان می دهــد که یادگیری و 
نواختن یک آلت موســیقی تاثیر مثبتی بر بخــش توانایی مغز در پردازش 

مناظر و صداها دارد. نتایج این مطالعه همچنین نشــان می دهد که چگونه موســیقی می تواند به بهبود خلق و خوی افسرده کمک 
کند. در این مطالعه محققان ســی و یک شرکت کننده را به ســه گروه)یک گروه آموزش موسیقی، یک گروه برای گوش دادن به 
موسیقی و گروه کنترل( تقسیم کردند و همگی یک جلسه یک ساعته در هفته را به مدت ۱۱ هفته به این کار پرداختند. به افرادی 

که هیچ آموزش یا تخصص موسیقی قبلی نداشتند گفته شد که جلسات هفتگی یک ساعته را تکمیل کنند.
مبتدیانی که در طول ۱۱ هفته فقط یک ســاعت در هفته در کاس پیانو شــرکت کردند، پیشرفت های قابل توجهی را در شناخت 

تغییرات محیطی سمعی و بصری گزارش کردند و افسردگی، استرس و اضطراب کمتری را گزارش کردند.
دانشمندان دریافتند که ظرفیت افراد برای پردازش اطاعات چندوجهی مانند بینایی و صدا، ظرف چند هفته پس از شروع کاس 
بهبود یافته اســت. این پیشرفت ها در سیســتم چندحسی فراتر از توانایی موسیقی بود. دقت پردازش سمعی و بصری افراد پس از 
گذراندن کاس آموزش موسیقی افزایش یافت. هنگامی که از آنها خواسته شد تشخیص دهند که آیا رویدادهای صدا و بصری به 

طور همزمان اتفاق می افتند یا خیر، کسانی که آموزش پیانو را گذرانده بودند، عملکرد دقیق تری داشتند.
دانشــمندان خاطرنشــان کردند: یافته ها نشان داد که شرکت کنندگان پس از آموزش این ســاز در مقایسه با قبل از آن، نمره های 
افسردگی، اضطراب و استرس پایینی داشتند. آموزش موسیقی می تواند برای افرادی که مشکات سامت روانی دارند مفید باشد. 

در حال حاضر تحقیقات بیشتری برای آزمایش این موضوع در حال انجام است.
دکتر کارین پترینی روانشناس شناختی و متخصص موسیقی از گروه روانشناسی دانشگاه باث توضیح داد: ما می دانیم که نواختن 
و گوش دادن به موسیقی اغلب به زندگی ما شادی می بخشد، اما با این مطالعه، ما عاقه مند شدیم تا در مورد تاثیرات مستقیم آن 
بیشتر بدانیم. یک دوره کوتاه یادگیری موسیقی می تواند بر توانایی های شناختی ما تاثیر بگذارد. یافته های مطالعه ما نشان می دهد 
که یادگیری و نواختن این ســاز تاثیر مثبت و قابل توجهی بر نحوه پردازش اطاعات صوتی و تصویری مغز حتی در بزرگسالی که 

انعطاف پذیری مغز کاهش می یابد، دارد.

دانستنیها

چه تجمعی تبانی علیه امنیت ملی است؟
محمد هادی جعفرپور*

اصول بدیهی حقوق کیفری، قواعد فقهی و اصول قانون اساسی 
موید این موضوع است که نمی توان هر تجمع و گردهمآیی 
را در قالب جرِم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تعریف کرد. 
اولین شب بازداشت با کمترین ساعت خواب و بیشترین زمان 
قدم آهســته داخل سلول سپری شد.گرچه نداشتن ساعت، 
اتفاق خوبی است تا متوجه گذر زمان نشوی اما اینکه هرچه 
چشم میچرانی بلکه رگه ای از نور خورشید را به طلوع آفتاب 
گره بزنی و متوجه پایان شــب و آغاز روز شــوی کمی رنج 
آور بود.حتما چشمانم آنقدر در انتظارِ دیدن نورخورشید به 
خارج از سلول خیره مانده بود که پلکان تاب نیاورده روی هم 
آرمیده بودند که با صدای زنگ بازداشــتگاه فرارسیدن صبح 
را دریافته و بیدار شــدم .ابراهیم همکار جوانی که یک شب 
زودتر از من و اقا مهدی بازداشــت شده بود از تشریفات آمار 
گرفتن و زمان توزیع صبحانه توضیحاتی داده بود ، لذا چشم 
انتظار رسیدن صبحانه بودیم بلکه تافی ۲4ساعت گرسنگی 
با تکه ی نان و حلوا جبران شــود،هنوز لقمه ی اول به دوم 
از گلو پایین نرفته بود که صدای زنگ بازداشتگاه حکایت از 
حضور غریبه ای در بند داشــت و هشداری برای برپا شدن و 
به انتظار دیدار مهمان ناخوانده ایستادن.شیخ با همراهانش 
آمده بود تا از پشــت میله های سلول وکای دادگستری را 
ببیند. بهانه اش هر چه بود سبب گپ و گفتی شد و حداقل 
فایده اش تولید موضوعاتی برای مباحث آتی من و همبندان 
تا بدینســان بخشی از ساعات بازداشت سپری شود. شیخ از 
هر دری سخنی گفت و جوابی شنید تا رسید به دلیل اصلی 
بازداشت بنده و همکاران! عارض شدم؛ علت را اتهام اجتماع 
و تبانی علیه امنیت ملی اعام کرده اند آن هم به دلیل تجمع 
وکا در خانه ی صنفی اشان یعنی کانون وکا! صورت شیخ 
همان قدر حالت تعجب و عدم باور به خودش گرفت که بنده 
و همقطارانم زمان بازداشت متعجب شدیم گرچه می دانستیم 

اتهامات وجهی ندارد چرا که:
ماده۶۱۰قانون مجازات اســامی در مقام جرم انگاری اقدام 
علیه امنیت داخلی و خارجی کشــور بــه عبارت اجتماع و 
تبانی اشاره می کند.در شناســایی ارکان تشکیل دهنده ی 
جرم رفتار مرتکب در قالب عنصر مادی جرم شناســایی ودر 
حالتی تحت عنوان عملیات اجرایی جرم تحلیل می شود.بنا به 
چنین حالتی تحقق عنصر مادی بزه مذکور مستلزم احراز و 
شناسایی رفتاری مبتنی بر اجتماع و تبانی دونفر یا بیشتر به 

قصد اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است.
در عالم حقــوق و لغت منظور از تبانی همانا هماهنگی و به 
اصطاح زد و بند دو یا چند نفر اســت برای انجام رفتاری با 
هدف و نیتی مشترک در جهت نیل به نتیجه ای مشترک* 
.مقدمه وشرط ضروری تحقق این رکن و عنصر اساسی وقوع 
بزه مذکور احراز تبانی افراد و ســپس تحقق وضعیتی که با 
عبارت اجتماع تطبیق کند آنهم اجتماعی غیر قانونی چراکه 
اصل ۲7قانون اساســی اجتماع و حتی راهپیمایی مردمی را 
امری قانونی ومجاز دانســته و تنها شــرط الزم الرعایه برای 
انجام این رفتار اجتماعی رعایت موازین اســامی با چنین 
عبارتی اســت))مخل مبانی اسام نباشد((با این وصف و بنا 
به حاکم بودن اصول مســلمی مانند تفسیر مضیق*قوانین 
کیفری و تفســیر به نفع متهم و...گسترش دایره شمول این 
جرم به برخی تجمعات صنفی و یا تجمع مردمی خاف اصول 

مسلم حقوق کیفری است.
عاوه بر اصول حقوق کیفری، قانون اساســی کشــور نیز به 
عنوان عالی ترین قانون حاکم بــر رفتار حکومت در ارتباط 
با اعمال حاکمیت و حقوق اساســی ملت در این فقره قائل 
به وقوع بزه نبوده بلکه چنین تجمعاتی را از حقوق اساســی 

ملت می داند.
* اصل قانونی بودن جــرم ومجازات ها برگرفته از قاعده ی 
ُقبح ِعقاب با بیان)زشت بودن مجازات پیش از اعام جرم( 
در حقوق کیفری منشــا جاری شدن اصول و قواعدی است 
تا دایره شــمول رفتارهای مجرمانه با تفسیر به رای اشخاص 
گســترش نیافته بلکه در صورت ضرورت این تفسیر باید در 
راستای منفعت متهم باشد به نحوی که رفتار ارتکابی متهم 
با تفسیر وســیع بر خاف اصل قانونی بودن جرم ومجازات 

،جرم انگاری نشود.
* در تحقق تبانی الزم اســت دو یا چند نفر با آگاهی قبلی 
و در جهت رســیدن به نتیجه ی مجرمانــه با قصد ارتکاب 
جرم،اقدام به اتخاذ رفتاری مجرمانه کنند لذا سه رکن برای 
تحقق تبانی الزم اســت؛وحدت قصد،ارتکاب رفتار مجرمانه 
مبتنی بر قصد مجرمانه و اراده ی اشخاص در حصول نتیجه 

مجرمانه
تذکر: نگارنده سعی کرده است، تفسیر و تحلیل ارکان تشکیل 
دهنده ی جرم و... را در این یادداشت به زبانی ساده و به دور 

از تحلیل های دانشگاهی و...ارائه کند.
*وکیل دادگستری

منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد)ص(:
اساس دین خیرخواهی برای خدا و دین خدا و 

پیغمبر خدا و کتاب خدا و پیشوایان مسلمانان و همه 
مسلمانان است.

)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


