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تاثیرگذار  و  معروف  سلبریتی  فقر، 
که  چهره ای  تاریخی است.  روایات 
آثار مخرب و منفی بسیاری در طول 

زمان ...

اصفهان  به  ورودمان  دیگر،  یک ماه 
بیست ساله می شود. یکی از شب های 
سنبله )شهریور( در سال ۱۳۷۹ بود. 

من چیز خاصی ...

بشر، از دیرباز متناسب با مقتضیات 
زمان خود، کم و بیش شاهد کجروی های 
در  بوده است.  اخالقی  و  اجتماعی 
علی رغم  نیز  امروز  مدرنیتۀ  جهان 

تمدنی که بشر از آن دم می زند ...

 world بر طبق آمار سایت معتبر
داده های  به  استناد  با  و   meters
بهداشت  جهانی  سازمان  آماری 
که  می  شود  زده  تخمین   )who(
ساالنه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون سقط 

جنین ...
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سخن سردبیر
تیتر یکتیتر یک

حــاال، پنجشــنبه، 11:25 شــب ســوم مهرمــاه -کــه پــس از ســه مــاه تــالش و ســپری کــردن یــک روز پر تالطم 
کاری، حتــی فرصــت قلــم بــه دســت گرفتــن را نــدارم- نشســته ام پشــت سیســتمی بی حــس، کیبــورد بــازی 
می کنــم تــا همــة آن چــه را کــه طــی ایــن مــدت در ری را گذشــته اســت، بــه تصویــر بکشــم: خیالــی خــام! مگــر 
می تــوان احساســات و دغدغه هــای ســه ماهــة یــک تیــم را در یــک صفحــه جــا داد؟ البتــه در ایــن انــدک فضایــی 
کــه فرصــت بــرای صحبــت فراهــم اســت، مایــل نیســتم کلیشــه های »ســخن ســردبیر« را خط خطــی کنــم! 
آن چــه پیــش رویتــان اســت، بی گمــان، خالــی از نقــص نیســت؛ امــا از آن رو برایمــان ارزش دارد کــه 
حاصل شور و ذوق ماست. این همان چیزی ست که در ری را، مدام احساساتی شیرین را برایم به 

ارمغــان مــی آورد: دنیایــی سرشــار از دقــت، تــالش و صمیمــت حاکــم بــر محفــل فرهنگی مــان. بنابراین، 
برحســب مســئولیتی کــه عهــده دار شــده ام، بــر خــود واجــب می دانــم بــرای حمایــت از ایــن جمــع 

ارزشــمند، به طــور شــفاف بیــان کنــم کــه هــر گونــه شبیه ســازی و کپی بــرداری از محتــوای نشــریة 
مــا، بی شــک، ظلمــی آشــکار بــوده اســت و خواهــد بــود. فرامــوش نکنیــم کــه کپی بــرداری از هــر 

تالشــی، در هــر زمینــه و در برابــر هــر شــخصی، شــرعاً و اخالقــاً حــرام اســت و فــارغ از بحبوحــة 
دنیــا، در نهایــت، قاضی القضاتــی نفســمان را به نظــاره نشســته اســت. در 
ــال تشــکر  ــه، کم ــان، صمیمان آخــر، از همراهــی اعضــا و مخاطبیــن گرانقدرم
را دارم و امیــدوارم کــه ایــن شــماره از نشــریه، مقبــول طبــع خــوش و 
باریک بین تــان افتــد. دومیــن شــمارة ری را را بــا عشــق، تقدیــم نگاهتــان 

ــم... . می کنی

سارا شریفی
آموزش ابتدایی مرکز سلمان فارسی شیراز



شما:پوشالی:و:سوختنی:اند.(

از: بهار:در:حمایت: الشعرای: اشعار:ملک: یادآور: بخش:دیگر،:
آزادی:است:

تزوجتک:ایتها:الحّریه

)با:تو:ازدواج:کردم:ای:آزادی(

جایگاه: و: آزادی: حق،: از: دفاع: در: او: اشعار: دیگر،: سوی: از:
عرصة: در: ملک::الشعرا: امثال: نظیر: کم: تالش:های: یادآور: زن:
ادب:و:فرهنگ:است.:بهار،:عالوه::بر:اشعارش،::هم:آن:زمان:که:
روزنامه:های:بهار،:نوبهار:و:تازه:بهار:را:منتشر:می:کرد:و:هم:آن:گاه:
که:وکیل:مشهد:و:تهران:در:مجلس:بود،:به:شدت:این:مسائل:را:
در:کانون:توجه:اجتماع:قرار::داد.:نزار:قبانی:نیز:چون:او،:در:هر:

دو:عرصة:سیاست:و:شعر،:این:موضوعات:را:انعکاس:داده:است.

در:پاره:ای:از:شعرهای:سیاسی:او:نیز:سمبلیِک:هنری:تری:را:
می:بینیم:که:در:کارهای:شفیعی:کدکنی:و:پیروان:نیما:هم:دیده:
می:شود.:مثاًل:شعِر:»گنجشک:ها:مجوز:عبور:نمی:خواهند«:دقیقاً:
با:شعر:سمبلیِک:»گون:و:نسیم«:محمدرضا:شفیعی:کدکنی:پهلو:

می:زند.:

یا:شعر:از:بندر:آبی:چشمانت:غزل:معروف:حسین:منزوی:را:
یادآوری:می:کند:با:مطلِع

دریای:شورانگیز:چشمانت:چه:زیباست

آن:جا:که:باید:دل:به:دریا:زد:همین:جاست.

کاملی: با:چکیدة: قبانی:می:خواند،: نزار: انسان: وقتی: بنابراین:
از:آثار:ادب:فارسی:هم:روبه:رو:می:شود.:تنها:چیزی:که:در:آثار:او:
کمرنگ:می:بینم،:حماسة:فردوسی:است:که:این:هم:بسیار:طبیعی:
به:نظر:می:رسد؛:چرا:که:در:ادبیات:عرب،:از:ابتدا:تا:به:امروز،:به:طور:

کلی:حماسه،:به:معنای:واقعی:کلمه:وجود:نداشته:است.

2- به نظر شما چه چیز باعث شد شعری که نزار ۴۰ سال پیش برای 
معشوقه اش سروده، ناگهان چنان بر سر زبان ها بیفتد که گویی آن 

را برای ۱۴ مرداد بیروت گفته است؟

خب،:تاریخ:را:انسان:ها:می:سازند:و:در:تاریخ،:فراوان:دیده:ایم:
شباهت:های:تاریخی:را:مثل:پدرکشی:ها،:پسرکشی:ها:و...:.:به:نظر:
من،:دلیل:اصلی:این:تکرار:تاریخ،:یکسان:بودن:گوهر:انسان:هاست:

که:در:این:سانحه:نیز:خود:را:بروز:داده:است.

از تمثیل رنگین کمان چه  بزنیم؛ منظور شاعر  به شعر  3- گریزی 
بوده است؟

در:این:جا:ما:باید:به:شکل:و:ساختار:انار:قدری:توجه:کنیم.:انار:
از:دانه:های:بی:شماری:تشکیل:شده:است.:حاال:شما:انار:قرمز:رنگی:
را:در:نظر:بگیرید:که:بر:روی:جسم:سختی:سقوط:کند؛:دانه:های:
آن:پخش:شود:و:مقداری:از:آب:سرخ:رنگش:بر:محل:اصابت:جاری:
شود.:این:دقیقاً:تصویری:ملموس:از:چگونگی:قتل:بلقیس:است.:
می:گوید:تو:رفته:بودی:انار:بگیری:و:خودت:بر:اثر:انفجار،:تبدیل:به:
انار:متالشی:شده:گشتی.:همچنین:انار:در:فرهنگ:ما:مسلمان:ها،:
حوری: یک: را: بلقیسش: هم: شاعر: و: است: بهشتی: میوه:های: از:
بهشتی:می:بیند:و:از:این:جهت:بین:بلقیس:و:انار،:تناسب:مراعات:

نظیر:هم:وجود:دارد.

او: یاد:و:خاطرة: از:زیر:آوار،: بلقیس: با:پیدا:شدن:کیف: گویا:
برای:شاعر:زنده:و:زنده:تر:می:شود:و:از:تمثیلی:استفاده:می:کند؛:
می:رود:به:سراغ:رنگین:کمان!:رنگین:کمان:با:آن:نیم:دایرة:مهندسی:
یک: از: اگر: رنگارنگی:ها،: و: زیبایی:ها: آن: همة: با: و: دقیق: شدة:
این: ببینیمش.: به:آن:نزدیک:تر:شویم،:دیگر:نمی:توانیم: نقطه:ای:
زیبایی:را:باید:از:یک:فاصلة:معین:تماشا:کرد:و:از:آن:بهره:گرفت.:
شاعر:با:استفاده:از:این:تمثیل،:می:گوید:تا:وقتی:که:بلقیس:در:
دسترس:من:بود:و:با:هم:بودیم،:زیبایی:های:صورتی:و:سیرتی:او:
و: از:حد:درک: بود،: زیبایی:ها: انواع: از: رنگین:کمانی: آمیزه:ای: که:
فهم:من:فراتر:می:رفت؛:اما:حاال:که:از:نزد:من:رفته،:تأمل:در:او:
و:امتیازاتش:برایم:ممکن:شده:است؛:خاطرات:او:را:مرور:می:کنم:
و:بیش:از:هنگامی:که:با:او:بودم:به:زیبایی:های:رنگین:کمانی:اش:

پی:می:برم.

۴- خب، همان طور که می دانید، نزار قبانی معروف است به »شاعر 
از  بعد  نزار  دارد.  قرار  جایگاه  واالترین  در  نزار  شعر  در  زن  زن«. 
خودکشی خواهرش تصمیم گرفت با جهل مردم دربارة زنان بجنگد. 
این خواستة او کاماًل در اشعارش پیداست. بهترین آثار نزار هم در 
رثا و سوگ همسرش بلقیس است. به نظر شما اگر بلقیس در انفجار 
سال ۱98۱ کشته نمی شد، نزار به این درجه از شاعرانگی می رسید؟

باال: و: در:جهت:دهی: دلخراش،: و: بزرگ: اتفاق: دو: این: قطعاً:
خودکشی: گذاشته:اند.: را: خود: تاثیر: او: شاعرِی: شدِن: پایین: و:
خواهر،:بر:گرایشش:به:زنانه:سرایی،:زن:مداری:و:اصطالحاً:رویکرد:
از: بیش: بلقیس،: مرگ: نظرم: به: اما: است؛: افزوده: فمینیستی:
آن:که:بر:بُعد:فمینیستی:شعر:او:اثر:گذاشته:باشد،:در:اوج:گیری:

اشعار:عاشقانه:اش:جایگاه:ویژه:ای:داشته:است.

درود:به:همة:همراهان:ری:را.:در:برگی:از:برگ:های:دفتر:بی:کران:
از: یکی: با: فراشاعرانه: مصاحبه::ای: بار،: این: شماییم.: با: هنر: و: عشق:

استادان:بزرگوار:ادبیات؛:جناب:آقای:دکتر:فرهادی.

بهانه ای برای  با شما و  آقای دکتر، برای آشنایی بیشتِر ری رایی ها 
شروع بحثمان، پذیرای سخن آغازینتان هستیم.

با:عرض:سالم:و:خدا:قوت:خدمت:شما:و:همکاران:شریفتان:
در:نشریة:ارزشمند:ری:را.:اجازه:دهید:در:ابتدا،:مراتب:ارادت:خود:
را:نسبت:به:عزیزانی:که:در:عرصه:های:مختلف:فرهنگی:و:تربیتی:
در:تالش:اند،:اعالم:کنم.:همکاران:جوان:ما:در:دانشگاه:فرهنگیان،:
برایم:بسیار:عزیز:و:محترم:اند:و:از:این:میان،:کسانی:که: حقیقتاً:
فعالیت:در:تشکالت: و: نشریه: ادارة: نظیر: فرهنگی: به:تالش:های:
بسیار: رو: همین: از: محترم:تر؛: و: عزیزتر: مشغول:اند،: دانشجویی:
مایلم:که:در:هر:زمینه:ای:که:بتوانم:با:شما:همکاری:داشته:باشم.

خوش: ری:را: روشنایِی: به: رو: اما: کوچک: دنیای: به: سپاسگزارم.:
آمدید.

نقل:قولی:که:در:سرآغاز:آورده:شد،:از:مردی:ست:که:اخیراً:اسمش:
:14 قبانی.: نزار: عرب،: جهان: بزرگ:شاعر: می:چرخد؛: دهان: به: دهان:
خبرها: تمام: خط: سر: مدیترانه،: کرانه:های: از: خبری: که: بود: مرداد:
شد.:انفجار:بیروت.:انفجاری:که:بعد:از:دو:انفجار:اتمی:ژاپن،:سومین:
انفجار:بزرگ:تاریخ:لقب:گرفت.:تنها:چند:ساعت:بعد:از:این:حادثه،:
برای: که: شعری: شد.: پخش: مجازی: دنیای: در: سرعت: به: شعری:
قبانی: نزار: زبان: از: پیش: در:حدود:چهل:سال: این:چنینی،: رخدادی:

برای:معشوقه:اش:»بلقیس:الراوی«:سروده:شد:

بلقيس
رفته بودی انار بگيری

تكه هايت برگشت.
آن ها بيروت را رها كردند

و غزالی را كشتند.
چشم هايت كه بسته شد

دريا استعفا داد

 بلقيس
كيفت را كه از الی آوارهای بيروت بيرون كشيدند

فهميدم كه با رنگين كمان
زندگی می كرده ام.

۱- آقای دکتر، قبل از این که بخواهیم وارد بحث درباره ی این شعر 
بشویم، نزار قبانی را در دو، سه جمله چگونه معرفی می کنید؟

است،: دشوار: کاری: قطعا: سطر: چند: یا: دو: در: نزار: معرفی:
اینکه:شاعری:است:عاشق:پیشه،:سیاست:مدار:و: بر: او:عالوه: زیرا:
دیپلمات:هم:بوده:و:در:مقابل:هر:دو:این:ها،:اپوزوسیون:و:منتقد:
ورق: را: قبانی: نزار: آثار: وقتی: است.: بوده: هم: پیشگان: سیاست:
مثاًل: از:پیش:دیدگانم:می:گذرد.: ایران: ادبیات: از: کلیاتی: می:زنم:
عرفان:جمال:پرستانه:که:از:قرن:ششم:به:این:سو،:استخوان:بندی:
ادبیات:فارسی:را:تشکیل:می:دهد،:در:آثار:نزار:قبانی:هم:به:خوبی:
در: بلقیس: که: را: نقشی: همان: می:کنم: فکر: من: می:شود.: دیده:
»آفاق«: داشته،: قبانی: عاشقانة: اشعار: اعظم: بخش: شکل:گیری:
آفاق: وجود: بگوییم: اگر: یعنی: است!: کرده: ایفا: نظامی: شعر: در:
مهم:ترین:عامل:در:نظامی:شدِن:نظامی:گنجه:ای:و:اهدای:پنج:گنِج:
بی:بدیل:به:جهان:ادبیات:و:عرفان:است،:گزافه:نگفته:ایم.:نظامی:
و: کند: توصیف: را: شیرین: می:خواهد: شیرین: و: در:خسرو: وقتی:
برای:مخاطب:ملموس:کند،: را: او:و:خسرو: روابط:عاشقانة:میان:
به:آفاق:استفاده:می:کند:و:گویی: از:تجربیات:خود:نسبت: حتماً:
یک:طرف:قضیه:در:داستان،:خود:اوست.:مثاًل:در:جایی:می:گوید:

سبک:رو:چون:بت:قبچاق:من:بود

گمان:افتاد،:خود،:آفاق:من:بود

با: زیادی: اشتراکات: قبانی،: شعر: عرفانی،: بُعد: این: بر: عالوه:
از: بخشی: دارد.: مشروطه: از: پس: منتقد: و: سیاست:مدار: شاعران:
و: حسینی: الدین: اشرف: چون: تندرویی: شاعران: یادآور: او: شعر:
به:حاکمیت:و:ناهنجاری:اجتماع: فرخی:یزدی:ست:که:مستقیماً:

می:تازند؛:مثاًل

الکبریت:فی:یدی:و:دوالتکم:من:ورق

)این:که:در:دست:من:است،:کبریت:است:و:دولت:های:ظالم:

»:من:همیشه:بر:لبة:شمشیرها:راه:رفته:ام!:عشقی:که:من:از:آن:حرف:می:زنم،:عشقی:نیست:که:در:جغرافیای:اندام:یک:زن:محدود:شود!:
من:خود:را:در:این:سیاه:چال:مرمر:زندانی:نمی:کنم!:عشقی:که:من:از:آن:سخن:می:گویم،:با:تمام:هستی:در:ارتباط:است...«.
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تیتر یکتیتر یک دک�ت نوازاله فرهادی در گفت و گو با ری را
از ی ادبیات فاریس دانشــگاه شــ�ی از، دک�ت لیســانس رشــته ادبیــات، فوق لیســانس ادبیــات فاریس دانشــگاه شــ�ی
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۱۱- عاشق شده اید؟

به: اشاره: که: دارند: فراوانی: فرود: و: فراز: من: عشقی: تجارب:
می:توانم: اندازه: همین:: می:کند.:: خیلی:شخصی: را: موضوع: آن:ها،:
بگویم:که:عشق:در:زندگی:خصوصی:و:اجتماعی:ام:جایگاه:خیلی:
خیلی:خاصی:دارد.:من:معتقدم:با:عشق:می:شود:بیستون:ها:کند.:
»بیستون:را:عشق:کند:و:شهرتش:فرهاد:برد!«.:اگر:تنگ:چشمی:ها:
نبود،:بیشتر:از:این:ها:برایتان:می:گفتم.:تا:آن:روزها:هنوز:فاصلة:

زیادی:داریم...:.

از  بعد  آیا  بگذارید:  قبانی  نزار  جای  را  خودتان  لحظه  چند   -۱2
شعر  خلق  و  قلم  به  دلتان  و  دست  بلقیس،  مرگ  صحنة  مشاهدة 

می رفت؟ اگر نه چرا؟ و اگر بله چرا؟

ترجیح:می:دهم:انسان:وضیعی:چون:من:با:شریفی:مانند:نزار:
قبانی:مقایسه:نشود:و:این:مقایسه،:قیاس:مع:الفارق:است.

۱3- از شعر و دنیای نزار قبانی، پنج واژه برای خودتان بردارید.

از:پنج:کلیدواژه،::قطعاً:سه:مورد:اول:»الُحب«:است!:الُحب،:
الُحب،:الُحب:و:دو:مورد:دیگر،:»بلقیس«:و:»الحریّه«.

۱۴- چیزی در زندگی نزار وجود دارد که به آن غبطه بخورید؟ اگر 
بله، چه چیزی؟

به:هیچ:بزرگی:غبطه:نمی:خورم!:خواه:نزار:قبانی:تازی:باشد:

و:خواه:شاعری:از:غرب،:بلندای:شرق:یا:ایران؛:بلکه:سعی:می:کنم:
آن:چه: از: بتوانم: اگر: و: ببرم: هنری: و: ادبی: التذاذ: بزرگان: این: از:

برایشان:رخ:داده:است،:درس:عبرتی:بگیرم.

کِل  به  می دهید؟  نمره ای  چه  مصاحبه  این  به  ده  از  استاد،   -۱8
مجموعه و نشریة ری را چطور؟

و: سوال: طراحان: مصاحبه:کننده،: مصاحبه،: سواالت: به:
مجموعة:نشریة:وزین:ری:را:از:ده،:ده:و:بلکه:صد:تقدیم:می:کنم؛:
اما:به:خودم:به:عنوان:مصاحبه:شونده،:بار:نیست:نمره:ای:بدهم.:آن:

را:به:داوری:خوانندگان:ارجمند:وا:می:نهیم.

۱9- به عنوان حسن ختام یک آرزو کنید.

آرزوی:من:از:شغل:و:حرفه:ام:جدا:نیست.:حقیقتاً:مهم:ترین:
تظاهر: و: ریا: اهل: که: کنیم: تربیت: معلمانی: است: این: آرزویم:
و: معضل: مدارس،: در: که: باشد: این: کارشان: سرلوحة: و: نباشند:

آسیب:وحشتناِک:ریاکاری:و:سالوس:را:ریشه:کن:کنند.

می:بالیم.: خود: به: و: خوشحالیم: بودید،: ما: میهمان: که: این: از:
امیدواریم:که:خسته:تان:نکرده:باشیم.:عمری:به:بلندای:تاریخ:ایران:

برایتان:آرزومندیم.

6- در طول تاریخ ایران هم رخدادهایی مشابه با وقایع جهان عرب 
وجود داشته اند؛ پس چرا شاعری با ویژگی های نزار در سرزمین ما 

ظهور نکرده است؟

برخالف:آن:چه:در:این:سوال:مطرح:است،:بر:این:گمانم:که:ما:
نزار:قبانی:ها:و:بلکه:فراتر:از:نزار:قبانی:ها:داشته:ایم:و:اگر:به:صورت:
برجسته:و:قهرمان:گونه:نمود:پیدا:نکرده:اند،:به:دلیل:تکّثر:آن:ها:
بوده:است.:فارغ:از:تعصب:ملی:و:به:گواهی:تاریخ،:ملت:ایران:از:
مدنی: مبارزات: امر: در: پیشروترین:ها: از: از:مشروطه،: قبل: دوران:
شعور: رشد: در: ریشه: شکل،: این: به: مدنی: مبارزات: است.: بوده:
قهرمان:پروری: و: قهرمان:سازی: دارد.: مردم: اجتماعی: و: سیاسی:
برای:چنین:ملتی:که:حتی:از:دوران:بلوغش:هم:فراتر:رفته:است،:
دوران: خاص: قهرمان:بازی،: و: اسطوره:سازی: نیست.: مطرح: دیگر:
چندانی: تعالی: و: رشد: که: جامعه:ای: در: است.: جوامع: طفولیت:
ندارد:و:میانگین:شعور:سیاسی-اجتماعی:مردم:در:سطح:نسبتاً:
ضیف،: شوقی: مثل: قبانی،: مثل: نفر: یک: یک:مرتبه: پایینی:ست،:
زمینة: آمدن: فراهم: دلیل: به: که: می:شود: پیدا: و...: شوقی: احمد:
بقیه:متمایز: از: تحصیل:و:زندگی:در:کشورهای:پیشرفتة:غربی،:
و: ایتالیا: در: قبانی: مثاًل: می:درخشد.: خود: جامعة: در: و: می:شود:
اسپانیا:زندگی:و:تحصیل:کرده:و:این:موقعیت:برای:او:فراهم:شده:
برمی:گردد،: به:جامعه:اش: با:نخبگی:خاص:خود،:وقتی: است:که:
اشارات:و:روشنگری:هایش:تفاوت:معناداری:با:تودة:مردم:داشته:
باشد:و:برجسته:و:قهرمان:گونه:نمود:پیدا:کند.:اما:در:کشوری:مثل:
ایران:که:معدل:شعور:اجتماعی:مردمانش:باالست،:وقتی:قرار:است:
دربارة:مسائل:روز:اجتماع:گفت:وگو:شود،:این:گفت:وگوها:فاصلة:
اسطوره:گونه: نمودی: به: و: ندارند: مردم: فهم: و: درک: با: چندانی:
یعنی: این،:چند:صدایی:هم:می:شود؛: بر: نمی:شوند.:عالوه: منجر:
و: می:دهند: داد:سخن: زمینه: آن: در: فراوانی: نخبگان: و: شاعران:
خود:این:چند:صدایی،:از:عواملی:است:که:اجازه:نمی:دهد:یک:نفر:
به:عنوان:قهرمان:و:نخبه:در:جامعه:ظاهر:شود.:فراوان:اند!:پیش:
از:این:به:عظمت:محمدتقی:بهار:در:این:زمینه:اشاره::داشتم؛:اما:
اگر:تاریخ:ادبیاتمان:را:ورق:بزنیم،:می:توانیم:بگوییم:از:مشروطه:به:
بعد،:نخبگان:فرهنگی:و:اجتماعی:ما،:همه،:رجال:سیاسی:و:زنان:
فهیم:اجتماعی::اند:که:با:جامعه:عجین:شده:اند:و:اطالعات:آن:ها:با:
میانگین:اطالعات:جامعه:در:یک:سطح:است.:به:طور:کلی،:افراد:
زیادی:از:این:دست:سخنان:سر:داده:اند!:نمونة:بارز:آن:را:می:توان:
در:زنانی:دید:که:داستان:های:زن:محورانه:نوشته:اند:و:فعالیت:های:
ادبی:و:هنری:بسیار:داشته:اند.:بنابراین،:در:سرزمین:ما:مثل:سوریه:
به:طور: قبانی،: نزار: همانند: شخصی: منطقه،: کشورهای: دیگر: و:

ناگهانی،:ظهور:و:نمود:قهرمان:گونه:پیدا:نکرده:است.

این  با  است.  بوده  همسرش  و  فرزند  خواهر،  مرگ  شاهد  نزار   -7
حال، ما یک دنیای مطلقًا سیاه و اندوه بار را در اشعارش نمی بینیم. 

به نظر شما علت چیست؟

و: فرهیخته: انسان: برای: ناگوار،: اتفاقات: برابر: در: استقامت:
خودساخته:ای:چون:نزار:قبانی:و:هر:انسان:خودشکوفای:دیگری،:
امری:طبیعی:است.:این:نوع:انسان:ها:خود:را:با:هر:شرایطی:وفق:
فرصت: به: را: مشکلی: و: اندوه: تهدید،: هر: می:توانند: و: می:دهند:
قبانی،:هم:در:زمان: نزار: تبدیل:کنند.:پیش:تر:عرض:کردیم:که:
دیپلمات:بودنش:خود:را:با:شرایط:وفق:می:دهد:و:موفق:است،:هم:
با:مسائل:شاعری:و:عاطفی:به:خوبی:کنار:می:آید:و:کارش:را:خوب:
انجام:می:دهد؛:بنابراین:مسلم:است:که:از:این:شکست:ها:به:انزوا:و:

تسلیم:شدن:روی:نیاورد.

8- آیا ترجمه های فارسی از اشعار نزار، توانسته اند حق مطلب را به 
درستی ادا کنند؟

:هیچ:ترجمه:ای:نمی:تواند:همة:ارزش:های:هنری:یک:متن:را:
به:زبان:دیگر:انتقال:دهد؛:اما:ترجمه:هایی:که:انجام:شده:اند،:انصافاً:
ترجمه:های:خوبی:هستند:و:کسی:که:نمی:تواند:مستقیماً:با:زبان:
تازی:آثار:قبانی:را:درک:کند،:از:طریق:این:ترجمه:ها:تا:حد:زیادی:

به:ارزش:کارهای:او:پی:می:برد.

9- آقای دکتر، اگر بخواهید برای کسی که عاشقش هستید، شعر یا 
کتابی از نزار قبانی بفرستید، انتخابتان کدام است؟

شعِر:»در:بندر:آبی:چشمانت«.

۱۰-  نزار را بیشتر شاعر می یابید یا عاشق؟

شاعری:و:عاشقی،:دو:مقولة:متناقض:غیر:قابل:جمع:نیستند؛:
هنرمند،: یا: شده:اند: شاعر: که: کسانی: اغلب: در: بالعکس،: بلکه:
زمینه:ای:از:عشق:و:عواطف،:آن:ها:را:به:اوج:رسانده:است.:چه:بسا:
کسانی:که:درونشان:استعداد:خدادادی:شعر:و:هنر:وجود:داشته،:
اما:عاملی:که:این:استعداد:را:به:حرکت:درآورد:و:این:قوه:را:به:
فعل:برساند،:در:زندگی:شان:رخ:نداده:است.:فکر:می:کنم:عشق:و:
عاشقی،:مانند:یک:کاتالیزور،:استعداد:شاعری:نزار:را:شکوفا:کرده:

و:به:اوجی:پذیرفتنی:رسانده:است.

»فــارغ از تعصــب مــی و بــه گواهــی تاریــخ، ملــت ایــران از دوران قبــل از 

وترین هــا در امــر مبــارزات مــد�ن بــوده اســت. مبــارزات مــد�ن بــه  وطــه، از پی�ش م�ش

ــازی و  ــردم دارد. قهرمان س ــی م ــیایس و اجتماع ــعور س ــد ش ــه در رش ــکل، ریش ــن ش ای

ــت،  ــه اس ــر رفت ــم فرات ــش ه ــیت از دوران بلوغ ــه ح ــیت ک ن مل ــ�ی ــرای چن ــروری ب قهرمان پ

ــع  ــت جوام ــاص دوران طفولی ــازی خ ــازی و قهرمان ب ــت. اسطوره س ــرح نیس ــر مط دیگ

اســت.«
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سارا شریفی
آموزش ابتدایی مرکز سلمان فارسی شیراز

غالم عباس حسینی
دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

پرنیان کعبه زاده
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز



عالوه:بر:فائق:آمدن:بر:همة:این:سختی:ها:و:حفظ:سرعت:اثر،:
از:خالقیت:خود: فیلم:برداری: و: اعال:در:زمینة:دکوپاژ: به:حد:

استفاده:می:کند.

است؛: فیلم:برداری:شده: نوار:سلولوییدی: طناب،:در:هشت:
هشت:نوار:که:هر:کدام:قابلیت:ضبط:ده:دقیقه:تصویر:را:دارند:
فیلم،: این: در: را:می:سازند.: دقیقه:ای: فیلمی:هشتاد: و:مجموعاً:

برای:اولین:بار:از:تکنیک:برش:های:نامرئی:استفاده:شده:است:که:این:
باالترین: به: را: با:داستان: رئالیسم:تصویر:و:درگیری:مخاطب: تداوم،:
حد:ممکن:می:رساند.:داشتن:خط:فرضی:1۸۰:درجه:در:فیلم:برداری،:
استفاده:از:حداقل:تعداد:کات:و::نامرئی:بودن:این:برش:ها،:به:نکات:

قابل:توجهی:در:این:فیلم:منجر:شد:اند.

این:که:تایم:طرح:و:توطئه،:یعنی:زمانی:که:در:داستان:می:گذرد:با:
مدت:زمان:واقعی:فیلم:که:مخاطب:برای:تماشای:آن:می:گذارد،:کاماًل:
برابر:باشد،:فضایی:را:می:سازد:که:انگار::ما:شاهد:یک:ساعت:و:بیست:

دقیقه:از:زندگی:واقعی:بازیگرانیم.:

در:زمینة:تعلیق:هیچکاکی،:فیلم:به:بهترین:شکل:عمل:می:کند.:
تعلیق،:بنا:بر:تعریف،:به:شرایطی:گفته:می:شود:که:فیلم،:اطالعاتی:را:

در:اختیار:مخاطب:می:گذارد،:اما:برخی:یا:همة:شخصیت:ها:
به:خوبی: را: تکنیک: این: بی:خبرند.: اطالعات: آن: از:
که: چنان: کرد؛: لمس: طناب: فیلم: در: می:توان:

فیلم:با:مهارت:هرچه:بیشتر،:هشتاد:دقیقة:
و: می:کند: درگیر: را: مخاطب: تمام،:
استرس:و:هیجان:ناشی:از:تعلیق:
فیلم: ویژگی: مهمترین: به: آن،:

بدل:می:شود.

در:کنار:نکات:تکنیکی،:بحث:های:فراوانی:در:مورد:این:فیلم:وجود:
امروز: جامعة: در: حتی: که: جامعه:شناختی: و: فلسفی: نظریاتی: دارد؛:
باعث:معضالت: و: عیان:می:کنند: را: دیگری:خود: زمان: از:هر: بیشتر:
فکری:و:اجتماعی:بسیاری:می:شوند:که:نشان:از:سطح:باالی:اثر،:هم:

از:نظر:متنی:و:هم:از:نظر:فراوانی:دارند.

به:طور:کلی،:طناب:فیلمی:ست:جذاب،:پر:تعلیق،:درجه:یک،:بدیع:
و:آموزنده.

یا: اثر: کارگردان:ها،: همة: کارنامة: در:
خوب: کیفیت: وجود: با: که: می:شود: پیدا: آثاری:

فیلم:ها،: این: است.: شده: پرداخته: آن:ها: به: کمتر: باالیشان،: سطح: و:
دوست:داشتنی:ولی:مهجورند.:اصاًل:شاید:بخشی:از:جذابیت:را:همین:
مهجور:بودن:برای:مخاطب:به:وجود:بیاورد.:وقتی:به:این:آثار:می:رسی،:
انگار:به:کشف:بزرگی:رسیده:ای؛:کشفی:که:بقیه،:عموماً:به:آن:بی:اعتنا:

بوده:اند:و:گویی:منحصر:به:خود:توست.

»طناب«،:ساختة:سال:194۸:از:همین:دسته:فیلم:هاست.:فیلمی:
نام،:نوشتة:پاتریک:همیلتون:در:سال: از:نمایشنامه:ای:به:همین: که:
1929:اقتباس:شده:است.:اما:پررنگ:تر:و:درخشان:تر:از:هرچیزی،:نام:

کارگردان:است:که:در:تیتراژ:این:فیلم:خودنمایی:می:کند:

آلفرد:هیچکاک!

دورة: در: هم: ساخته،: فیلم: صامت: دورة: در: هم: که: کارگردانی:
ناطق،:هم:در:دورة:فیلم:های:رنگی.:هم:

در:انگلیس:کار:کرده،:هم:در:آلمان:
و:نهایتاً:هم:در:آمریکا:هنرنمایی:

کرده:و:به:عنوان:استاد:تصویر:
شناخته:شده:است.

از: فیلم: این:
جهات،: سری: یک:
بودن: رنگی: به: می:توان: مثاًل: مهمی:ست؛: فیلم:
فیلم:های: زمینة: در: هیچکاک: تجربة: اولین: کرد.:طناب،: اشاره: فیلم:
رنگی:ست:و:توسط:کمپانی:تکنی:کالر:رنگی::شده:است.:تجربه:ای:که:
شاید:به:خاطر:اولین:بودنش،:کیفیت:رنگ:چندان:باالیی:نداشت؛:اما:
راه:را:برای:شاهکارهای:دیگری:همچون:»سرگیجه«:که:رنگ:در:آن:

اهمیت:و::جایگاه:بسیار:ویژه:ای:دارد،:هموار::کرد.

فیلمنامه: بودن: اقتباسی: نکات:مهم:دربارة:طناب،: از: یکی:دیگر:
تئاتر: با: مشترکش: نکات: و: شباهت:ها: تمام: با: سینما: مدیوم: است.:
فیلم:های: زمینة: در: و: می:آید: به:حساب: مستقلی: مدیوم: ادبیات،: و:
اقتباسی،:دو:نکته:حائز:اهمیت:فراوان:است::اول:این:که:تبدیل:مدیوم:
مرجع:به:مدیوم:سینما:چقدر:موفق:بوده:و:دوم:این:که:فیلم:تا:چه:
اندازه:به:متن:اولیه:وفادار:مانده:است.:با:قاطعیت:می:توان:گفت:که:
هیچکاک:در:این:فیلم،:به:نحو:احسن:از:عهدة:این:دو:وظیفة:خطیر:

برآمده:و:اثری:در:خور:توجه:را:به:وجود:آورده:است.

از:دیگر:نکات:مهم:فیلم،:می:توان:به:نقش:فیلم:برداری:و:تدوین:در:
پیشبرد:داستان:اشاره:کرد.:به:طور:کلی:می:توان:گفت:فیلم:هایی:که:
از:نمایشنامه:ها:اقتباس:شده:اند،:عموماً:لوکیشن:های:محدودی:دارند.:
کل: است.: محدود: بسیار: لوکیشن: خاص،: مورد: این: در:
صحنه:های:فیلم،:در:یک:اتاق:اصلی:و:دو:اتاق:فرعی:
این:موضوع،:دست:کارگردان:را: می:گذرند:که:
تئاتری:هم:مزید: به:شدت:می:بندد.:میزانسن:
بر:علت:است:تا:کارگردان:های:زیادی:سراغ:
هیچکاک: ولی: نروند؛: هم: پروژه:ها: این:جور:

7۸

اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!

آلفرد هیچکاککارگردان:

1948 ,August 28

Metacritic
73%8/1094%

IMDB Rotten
Tomatoes

تاریخ اکران:

فرهنگیفرهنگی

امیر حسین رفیعی راد
مهندسی عمران دانشگاه

صنعتی سجاد مشهد
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حاشیة: در: که: وقتی: از: »می:دانی،:
روحیات: با: فهمیدم: شدم،: رها: دشت: این:
و: رز: گل های: بوی: از: نیست.: سازگار: من:
افتاده :ام.: دور: بسیار: که: فهمیدم: پیچکش:
غروب: در: آسمان: می:کنم،: نگاه: که: را: افق:
بعد،: ساعت: چند: انگار: و: است: شده: تمام:
باران:می::بارد.:این:دشت:مترسک:ندارد،:ولی:
مدام:آدم¬:ها:عجوالنه:از:آن:عبور:می:کنند،:
گاهی:با:هم:بحث:می:کنند:و:حاال:به:گمانم:

مشغول:کارند،:نه؟«

صدای: با: و: کرد: آن::سمتی: را: رویش:
حاشیه: در: »تو: گفت:: خش دار: و: گرفته:
این::بار:دستم:بهت: افتادی.:فکر:نکنم: گیر:
می:شناسم؛: دیگر: دشت: یک: وگرنه: برسد،:
یک: است.: سازگارتر: تو: روحیه: با: آن:جا:
بعد: شب¬بو.«: گل:های: با: پرستاره: آسمان:
کمی:مکث:کرد:و:گفت::»آااا:نه،:یک:جای:
دیگر:هم:هست،:دشت:نیست.«:با:پوزخند:
سنگ.: جنس: از: است،: باکالس::تر: گفت:»:
فکر:کن،:یک:دشت:مرمر:سفید!:می:خواهی:

آنجا:باشی؟«

بعد:برایم:از:جاهای:دیگر:و:دیگر:گفت:
یک: با: می:زند.: سر: آن::ها: به: جمعه: هر: که:
غرور:خاصی:می:گفت:دنیا:دیده:است!:نفس:
و: می:کنم: نگاهش: خیره: کشیدم.: عمیقی:

سکوت:کرده ام.:سرفه ای:کرد:و:گفت::»این:
سری:که:دستم:بهت:نرسید،:حاال:فکرهایت:
را:بکن؛:هفتة:دیگر:همین:موقع ها:می:آیم.:

بگو:کجا:می خواهی...«

بعد:یک:دفعه:صدایش:قطع:شد.:حرفی:
نزد:و:رفت.

*:

هنوز: اگرچه: هفته،: یک: این: عرض: در:
دلم:دشت:زادگاهم:را:می:خواهد؛:اما:الاقل:
تنم: شناختم.: را: اینجا: اطراف: بیشتر: کمی:
تکیده تر:و:رنجورتر:از:هفته:پیش:شده:ولی:
می:کنم.: حس: را: گندم:زار: این: بوی: هنوز:
باالخره:امروز،:همان:روز:است.:قرار:است:که:
بیاید.:حوالی:ساعت:نه.:با:تقال:کمی:خودم:
را:جلوتر:می:کشم:تا:وقتی:می:آید:دستم:را:
بگیرد.:دیگر:حتی:یک:روز:هم:طاقت:این:جا:

را:ندارم.:

و: نه: از: می:کنم؛: نگاه: ساعت: به: خیره:
شور: دلم: است.: گذشته: هم: دقیقه: بیست:
کم: می:شنوم،: نمی آید؟: چرا: پس: می:زند.:
:کم:آدم:ها:به:دشت:می آیند:تا:مشغول:کار:
شوند.:اگر:می آیند،:پس:چرا:او:همراهشان:
خش:دارش: و: گرفته: صدای: چرا: نیست؟:
آدم: ببینم: تا: کردم: تیز: را: نمی::آید؟:گوشم:

ها:با:هم:چه:می:گویند:

آدم:اول:::»حیف:که:رنگ:و:رویش:رفته،:
طرح: آن: از: بیشتر: را: طرح: این: من: چون:

جدیدی:که:خریدیم:دوست:دارم.«:

آدم:دوم::»آره:من:هم:همین:قدیمی:را:
بیشتر:دوست:دارم،:حاال:می:گویی:چه::کار:

کنم؟:ببرمش:زیرزمین؟«

گوشة: بگذار: کن: لول: »نه،: اول:: آدم:
وسیله.:هروقت: از: پر:شده: زیرزمین: راهرو.:
که: جارو: بفروشش.: جا: یک: ببر: توانستی:
هفتة: همین: است،: تمیز: نه؟: نمی:خواهد:

پیش:جارو:برقی:کشیدم:رویش.«:

آدم:دوم::»آره:عزیزم،:تمیز:است.«

نمی آید.: پس: شد.: خالی: دلم: توی:
مبل: پایة: کنار: به: را: خودم: فرش،: تکان: با:
شنیدم.: را: اسمش: بار: اولین: برای: رساندم.:
اسم:او:که:می خواست:من:را:از:این:جا:ببرد؛:

جارو:برقی!

آرتور:شنیتسلر:در:سال:1۸62:در:شهر:
وین:چشم:به:جهان:گشود.:وی:تحصیالت:
رساند.: پایان: به: پزشکی: رشتة: در: را: خود:
چیِز: اصلی:اش: دغدغه: که: رو: آن: از: اما:
دیگری:بود:از:طبابت:رو:برگردان:شد:و:به:
شنیتسلر: آورد.: روی: ادبیات: و: نویسندگی:
تبحر: هم: روانشناسی: در: ادبیات: بر: عالوه:
راحتی: به: را: ویژگی: این: و: داشت: ویژه:ای:
می:توان:در:کتاب:هایش:حس:کرد.:او:رمان:
سال: در: کتاب: مقدمه: طبق: را: مردن": :"
شنیتسلر: که: زمانی: است.: نوشته: :1۸92
شروع:به:نوشتن:این:داستان:کرد،:سی:سال:
بیشتر:سن:نداشت:و:در:آن:هنگام:او:هنوز:
نیفتاده: ها: زبان: سر: بر: نویسنده: عنوان: به:
بود.:به:گفتة:علی:اصغر:حداد،:مترجم:این:
کتاب:که:در:پیشگفتار:نوشته:است::»مردن:
نویه: مجلة: از: شماره: سه: در: بار: نخستین:

دویچه:روندشائو:چاپ:شد،:سپس:انتشارات:
فیشر:آن:را:در:سال:1994:به:صورت:کتابی:
مستقل:منتشر:کرد.«:به:این:ترتیب:مردن:
به:صورت: است:که: اثر:شنیتسلر: نخستین:

کتابی:مستقل:چاپ:می:شود.

کتاب:دو:شخصیت:اصلی:دارد::ماری:و:
فلیکس.:جذابیت:کتاب:از:همان:لحظه:های:
آغازین:داستان:شروع:می:شود؛:هنگامی:که:
سال: یک: تنها: می:گوید: ماری: به: فلیکس:
ابتدا: در: ماری: و: نیست: زنده: بیشتر: دیگر:
این:حرف:را:انکار:می:کند؛:اما:وقتی:فقدان:
با:حالتی: تثبیت:می:شود،: برایش: فلیکس:
با: هم: من: می:گوید: قاطعیت: با: و: دگرگون:
برایم: زندگی: تو: بدون: میمیرم،:چرا:که: تو:
هیچ:و:بی:معنا:می:شود؛:داستان:از:همین:
نقطه:آغاز:و:صفحه:به:صفحه:بر:جذابیتش:

افزوده:می:شود.

است،: "مرگ": کتاب: این: اصلی: تم:
مقاالت: و: کتاب:ها: وجود: با: که: موضوعی:
به: تا: نوشته:اند،: آن: با: رابطه: در: که: زیادی:
ژرف: به: پژوهشگری: و: نویسنده: هیچ: حال:
مرگ: گویی: نبرده:است.: پی: آن: ُکنه: و:
چون:معمایی:در:زندگی:است:که:با:وجود:
نزدیکی:اش:با:ما،:همچنان:حل:نشده:باقی:
است: کشمکشی: مردن،: رمان: مانده:است.:
توان: را:می: فلیکس: زندگی؛: و: میان:مرگ:
نماد:مرگ:برشمرد:و:ماری:را:نماد:زندگی.:
حال:این:کتاب،:داستان:مبارزه:ای:ست:میان:

آن:دو.

:آدمی:ذاتا:اشتیاق:به:زنده:ماندن:دارد:
به: به:مرگ: زندگی،: استمرار: در: و:همیشه:
عنوان:یک:تهدید:می:نگرد:و:سعی:بر:آن:
شود.: دور: آن: از: امکان: حد: تا: که: دارد:
به: که: مردن": هنر: :" درخشان: کتاب:
شده،: منتشر: مرکز: نشر: توسط: تازگی:
مجموعة:دو:سخنرانی:از:پل:موران:است.:
خود: سخنرانی:های: از: یکی: در: موران:
می:گوید::":هیچ:غریزه:ای:متعصبانه:تر:از:

میل:به:زندگی:نیست:".:اما:همیشه:فرار:راه:
که: می:رسد: سر: روزی: و: نمی:برد: جایی: به:
می:کند: بستی:حس: بن: در: را: خود: انسان:
در: چیزی: مرگ،: فرشته: و: خود: جز: که:
مجبور: که: اینجاست: نمی:بیند.: اطراف: آن:
تسلیم: کند،: مرگ: تسلیم: را: خود: می:شود:

این:سرنوشت:محتوم.:

حال:فلیکس:ناخواسته:به:این:بن:بست:
دیگر: که: می:دانست: خودش: بود.: رسیده:
به: اطرافیانش: اما: ندارد: تسلیم: جز: راهی:
ویژه:ماری،:هر:لحظه:به:او:امید:می:دادند؛:با:
این:حال:مرگ:برای:فلیکس،:همچون:امری:
امیدهای: رو: این: از: می:مانست.: گریزناپذیر:
بود.: دردناک: عذابی: برایش: ماری،: واهی:
در:جایی:خواندم:که:می:گفت::»انسان:های:
با:موضوع:مرگ: باستان:راحت:تر:و:سهل:تر:
طبیعی: امری: عنوان: به: و: می:آمدند: کنار:
مدرن: انسان:های: اما: بودند.: پذیرفته: را: آن:
عنوان: به: مرگ: از: خود،: اسالف: خالف: بر:
امری:قطعی:سر:باز:می:زنند.«:حاال:می:توان:
این:مسئله:را:در:رابطه:فلیکس:و:ماری:به:
وضوح:مشاهده:کرد؛:گویی:فلیکس:به::سان:
انسان:های:باستان،:با:مرگ:خود:کنار:آمده:
پذیرش: مدرن،: انسان:های: چون: ماری: اما:

این:امر:برایش:دشوار:است.

:خواندن:کتاب:"هنر:مردن":پیشنهادی:
جدی:ست،:پس:از:دستش:ندهید.:این:کتاب:
کرده: منتشر: قطع:جیبی: در: ماهی: نشر: را:

است.

شدم  زاده  من 
چرا،  بدانم  که  آن  بی 

بدانم چطور،  که  آن  بی  زیستم 
و  چرا  بدانم  که  آن  بی  میمیرم 

چطور.
):هنر:مردن:/:پل:موران:/:اصغر:نوری:

/:نشر:مرکز:/:صفحه:35(

معرفی کتاب
آن سوی دشت

اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!

اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!
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علیرضا رحیمی نژاد
حقوق دانشگاه

پیام نور شیراز

ملیکا مصدقی حقیقی
روانشناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
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تو از طایفه ی بی تفاوتی بودی و من از قوِم همیشه عاشِق دلدار.
تو از ییالقی ترین قبیله ی قلب های سردسیری و من از زمین های قشالقِی دل های داغ و خون های سرِخ تپنده.

تو، نرتِس عبورهای ساده و من، همیشه مضطرِب مهمان های فصلی و کفش های پشِت در.
من، تنها به لبخندی و حتی امخی از تو بال می زدم تا بی نهایت و تو همان اخم را هم دریغ می کردی.

 تو شده بودی آن افسانه ی دست نیافتنِی قصه ها و رنِگ مقدِس چشم هایت بی رمحانه پاشیده بود بر در و دیواِر ذهِن من.
هر صبح با موسیقِی خنده هایت، به رقص، از جا برمی خاستم و شب، تیرگِی چشم هایت را به تن می کردم و در سوِگ متام نشدنی ام 

کابوس می دیدم.
 تو اما خوِن در رگ هایت »بی تفاوتی« بود حتی!

پای  می چکد  چکه چکه  چگونه  من،  عاشق  خوِن  ببینی  که  نبود  مهم  برایت  آن،  از  بدتر  یا  ببینی  منی خواستی  هم  شاید  منی دیدی، 
خیاالِت وهم آلودت.

دارد  که  حنیف،  روِح  این  به  نشسته  داغ  آن قدر  ببینی  که  نبود  مهم  برایت  اصالً  بدتر،  آن  از  یا  ببینی  منی خواستی  یا  منی دیدی 
قطره قطره ذوب می شود و آب می شود و می ریزد به قالِب غزل.

دل،  چشِم  با  نه  سر،  چشِم  به  نه  اما!  می زدی  کوری  به  را  خودت  باشند.  کور  منی توانستند  چشم ها  آن  نه!  تو،  نبودی  کور 
»منی خواستی« ببینی! منی خواستی »من« را ببینی. َو من، بیهوده فکر می کردم که بی تفاوتی ات از سِر ناآگاهی ست.

بیهوده بودم من، بیهوده!
بیهوده بودم آن گاه که غرورم را در مسلِخ عشقت سر بریدم و الشه اش را دو دستی، تقدیِم "دوست داشتنت" کردم!

بیهوده بودم وقتی سِر ُبریده اش را بر سردِر قلبم آویختم تا مدام ببینی و به یاد بیاوری کیستم!
بیهوده بودم که منی دانستم بی تفاوتی ات عالج ندارد، خوِن در رگ هایت است!

که فکر می کردم به نگاهی، حرفی، لبخندی، می توان چیزی نشاند در بی حسِی چشم ها یا نوازشی بر دست های سرد، شاید.
بیهوده بودم عزیِز من، بیهوده!

 مثِل گیاِه هرزی که بیهوده در کشتزاِر گندم می روید.
مثِل آخرین برِگ خشِک مانده بر درخت که به زور، خودش را آن باال، در جریاِن بی رحِم باد نگه می دارد تا نیفتد.

مثِل نفس های بیهوده ی آخر که بوی زندگی منی دهند.
مثِل تقال کردِن بچه گنجشِک تیرخورده.

اما تو کاش کمی از پوسته ی بی تفاوتی ات در می آمدی و این علِف هرز را وجین می کردی الاقل!
کاش قدری شدیدتر می وزیدی و این برِگ خشک را از شاخه می کندی!

کاش دست بر دهاِن این رو به موت می گذاشتی و می گرفتی نفس های آخرش را!
کاش تیِر دیگری در باِل این بچه گنجشک رها می کردی تا بیشرت از این، در خوِن سرِخ خودش جان نَکند!

تقالهای آخر -عزیِز من- بیهوده اند، زیاد.
آن واپسین تپِش امید، در حالی که می دانی به زودی خاموش می شود و از تپش می افتد، رجنشی دارد هزار و یک مرتبه افزون تر 

از آن گلوله ی زخمِت رها شده در سینه.
آن نسیِم بی جان که آخرین رمِق شمع را می گیرد، گاهی از چندین طوفاِن سخت، جانکاه تر است.

بی تفاوت نباش این قدر! اگر لبخند منی زنی، امخی کن الاقل! خالصم کن از این بالتکلیفِی کشدار... .

 من رد آغوش خیال
کار رغیبی شده ام !  رغق اف

 موج احساس لطیفم ره بار
 جای این هک ربسد ات بغل ساحل تو

 می خورد سخت هب رسدی تن صخره ی یأس!
 انامیدم از تو !

 ای تو هک روح و تنی ،
 بی تفاوت هب منی !

 از سکوتت پیداست
 دل هب رفتن داری

 اقیقت را ربدار
 ربو از ساحل من

 ربو آن جا هک ارگ گفت کسی "جااننم"
تو بگویی جانم!

بیهوده

اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!
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پرنیان کعبه زاده
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

مهدی جان محمدی
علوم تربیتی پردیس شهید رجایی سمنان

اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!
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با: و: :world meters معتبر: سایت: آمار: طبق: بر:
بهداشت: جهانی: سازمان: آماری: داده:های: به: استناد:
)who(:تخمین:زده:می::شود:که:ساالنه:حدود:4۰:تا:5۰:
میلیون:سقط:جنین:در:سرتاسر:جهان:اتفاق:می:افتد:و:
این:یعنی:آمار:فاجعه:باری:در:حدود:125:هزار:سقط:

در:روز:و:52۰۸:سقط:در:هر:ساعت!

بر:طبق:آمار:جهانی،:از:ساعت:12:بامداد:یکم:ژانویه:
حدود: آگوست،: چهارم: بامداد: :12 ساعت: تا: :2۰2۰

2517۸6۰5:سقط:در:جهان:انجام:شده:است.

در:یک:تعریف:کلی،:سقط:جنین:به:معنای:از:بین:
از: بافت:حاملگی،:جنین:و:جفت: بردن:و:خارج:کردن:

رحم:مادر:است.

غالباً: جنین،: سقط: مورد: در: مردم: عام: توده: باور:
معطوف:به:سقط:غیرقانونی:یا:انتخابی:است؛:در:حالی:

که:سقط:جنین:انواع:گوناگونی:دارد.:

دو: به: جنین: سقط: کلی،: بندی: تقسیم: یک: در:
نوع: در: می:شود.: تقسیم: غیرعمدی: و: عمدی: دستة:
غیرعمدی:یا:خودبه:خودی،:مرگ:جنین،:قبل:از:سقط:
سیگار،: مصرف: مانند: مادر: به: مربوط: عوامل: اثر: بر: و:
یا: غیره: و: عفونی: بیماری:های: رحمی،: ناهنجاری:های:

عوامل:جنینی:مانند:رشد:غیر:طبیعی:اتفاق:می:افتد.

و: درمانی: سقط: دستة: دو: به: خود: عمدی،: سقط:
انتخابی:تقسیم:می:شود:

سقط درمانی::هدف:از:انجام:آن،:کاهش:انتخابی:
به: احتمال: آوردن: پایین: منظور: به: جنین:ها: تعداد:
بارداری:های:چندگانه،: افتادن:سالمت:جنین:در: خطر:
جلوگیری:از:تولد:نوزادان:ناهنجار:-:نوزادان:کند:ذهن:
و:یا:با:مشکالت:فیزیکی:-:و:حفظ:سالمت:مادران:باردار:
است.:بنابراین:در:اکثر:کشورها:قانونی:شمرده:می:شود.

کشور:ها: از: برخی: در: سقط: این: انتخابی:: سقط 
پزشکان: توسط: معموالً: دلیل،: به:همین: است؛: ممنوع:
زیرزمینی: مراکز: در: غیرمتخصص،: افراد: یا: غیرمتعهد:
و:با:تجهیزات:پزشکی:ناقص:انجام:می:شود.:درنتیجه،:
آمار:سالیانة:7۰:هزار:مرگ:مادر:و:5:میلیون:معلول:

با: آن: از: و: بر:جای:می:گذارد: در:سراسر:جهان: را:
که:طبق: می:شود: یاد: :»unsafe:abortion«:نام
به: را: جهان: سقط:های: کل: از: درصد: :45 آمار،:
خود:اختصاص:می:دهد؛:یعنی:چیزی:در:حدود:

ساالنه:2۰:میلیون:سقط!

روش: دو: به: می:تواند: جنین: سقط:
جراحی:یا:با:مصرف:دارو:انجام:شود.:

روش:سقط:معموالً:مطابق:با:مدت:
زمان:بارداری:فرد:و:سن:جنین:

انتخاب:می:شود.:

دارو:: مصرف 
مصرف:دارو،:تا:9:هفتة:
در: و: بارداری: اول:
موارد:جوابگو: اغلب:
این: در: است.:
قرص:های: روش،:
مانند: ضدبارداری:
ن: یستو میفپر

میزوپروستول: و:
که: می:شود: مصرف:

از:هورمون: با:جلوگیری:
مانع: پروژسترون،: زنانة:

رحم: دیواره: شدن: ضخیم: از:
انقباضات: القای: با: و: می:شوند:

به: رحمی:و:خونریزی:شدید،:منجر:
ختم:بارداری:می:گردند.

جراحی: جراحی:: روش های 
آسـپیراسـیون: ساکشن: روش: شامل:

و: اتساع: و: :)D: &: E( تخلیه: و: اتساع: )کورتاژ(،:
در: ترتیب: به: که: می:شوند: :)D: &: X( استخراج:

و: بارداری: دوم: ماهة: سه: بارداری،: اول: ماهة: سه:
باالتری: موفقیت: و: امنیت: از: بارداری،: فرآیند: ادامه:

برخوردارند.

بحث و مقایسه:

عوارض و خطرات سقط غیرقانونی::این:نوع:سقط:به:این:
دلیل:که:توسط:افراد:غیرمتخصص:انجام:می:شود،:بسیار:خطرناک:
است؛:در:این:روش،:از:داروهای:سقط:کننده:گیاهی:و:شیمیایی:
و: تیز: ابزارآالت: از: استفاده: همچون:: سنتی،: روش:های: کنار: در:
به:دنبال:آن،: استفاده:می:شود:که: مادر: به:رحم: صدمه:رساندن:
منجر:به:مرگ:ساالنة:هزاران:مادر:و:تولد:میلیون:ها:کودک:معلول:

می:گردد.

عوارض و خطرات سقط دارویی::همانطور:که:گفته:شد،:
سقط:دارویی:منجر:به:خونریزی:شدید:رحمی:می:گردد.:خونریزی:
ایجاد::شده:دراثر:سقط:دارویی،:معموالً:9:تا:16:روز:ادامه:دارد.:
اسهال،: استفراغ،: تهوع،: نظیر: عالئمی: مدت،: این: در:طی: گاهی:
تب:و:لرز:و:خستگی:شدید:در:بیمار:ظاهر:می:شود:که:
روز: تا:63: دارو: می:رود.:مصرف: بین: از: خودبه:خود:
پس:از:سن:حاملگی:می:تواند:جوابگو:باشد:اما:با:
افزایش:این:زمان،:احتمال:سقط:ناقص:و:نیاز:به:

جراحی:مجدد:افزایش:می:یابد.

عوارض و خطرات جراحی::کورتاژ:یکی:
از:رایج:ترین:اعمال:جراحی:در:زنان:است:که:
برای:سقط:جنین:و:موارد:دیگر:کاربرد:دارد.:
جانبی: اثرات: از: برخی: با: می:تواند: روش: این:
دهانه: شدن: سوراخ: جمله: از: جدی،: اما: نادر:
ماندن: باقی: و: آن: خونریزی: و: عفونت: رحم،:
بر: باشد.: همراه: مجدد: تخلیه: به: نیاز: و: جفت:
طبق:مطالعات:صورت:گرفته،:روش:کورتاژ،:خطر:
:29 تا: بعدی: حاملگی:های: در: را: زودرس: زایمان:

درصد:افزایش:می:دهد.

مقایسه روش ها::همانطور:که:گفته:شد،:هرکدام:از:روش:ها:
در:سنین:مشخصی:از:جنین،:امنیت:باالتری:دارند؛:به:طوری:که:
در:سه::ماهة:اول:بارداری،:سقط:دارویی:به:اندازه:سقط:به:روش:
جراحی:امن:است،:اما:همراه:با:درد:بیشتر:و:موفقیت:کمتر:است.:
درنتیجه،:احتمال:انجام:سقط:ناقص:و:نیاز:به:تخلیه:مجدد:رحم:
افزایش:می:یابد.:به:طور:کلی،:خطر:عفونت:رحم،:به:روش:دارویی:
کمتر:از:سقط:جراحی:است:و:به:همین:منظور،:برخی:از::پزشکان:
قبل:از:انجام:سقط:به:روش:جراحی،:برای:فرد:آنتی:بیوتیک:تجویز:

می:کنند.

:بر:طبق:آمار،:ساالنه:2۰:میلیون:سقط:ناامن:در:جهان:انجام:
می:شود:که:97:درصد:آن:ها،:در:کشور:های:در:حال:توسعة:آفریقا،:

آسیا:و:آمریکای:التین:است.:سازمان:بهداشت:جهانی:به:منظور:
کاهش:این:تعداد:سقط:و:مرگ:و:میر:های:متعاقب:آن،:برخورداری:
را:جزء:حقوق: انتخابی: بارداری:و:حق:سقط: امکانات:سالمت: از:
اعتقاد،: این: می:رسد: نظر: به: آنکه: حال: می:آورد.: شمار: به: زنان:
دستخوش:تفاوت:های:ناحیه:ای،:قومی:و:دینی:می:گردد:که:باعث:
غیرقانونی:شمردن:سقط:در:برخی:مناطق:می:شود؛:به:طوری:که:

4۰:درصد:از:زنان:جهان:از:این:حق:محروم:هستند.

در:سال:1996،:لغو:قانون:ممنوعیت:سقط:جنین:در:آفریقای:
جنوبی،:آمار:چشمگیر:کاهش:9۰:درصدی:سقط:های:ناامن:و:مرگ:
و:میر:های:ناشی:از:آن:را:به:دنبال:داشت.:بنابراین:ممکن:است:لغو:
این:ممنوعیت،:روشی:کارآمد:برای:کاهش:شاخص:MMR:)میزان:

مرگ:مادران:باردار(:و:افزایش:سالمت:جوامع:باشد.

منابع:
1. www.worldmeters.info

سایت:سازمان:جهانی:بهداشت:به:نشانی:: :.2
www.who.int

مرکز:کنترل:و:پیشگیری:بیماری:)CDC(:به:نشانی :.3
 www.cdc.gov

پایــــــــــــــــــــــــــانپیش از آغاز
فرهنگیفرهنگی

رضا بهزادی
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

شهید صدوقی یزد

اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!
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ش
با

ه 
گا

آ

ش
با

ه 
گا

آ

رسالت:آدمی:به:جنگیدن:است

جزوه: مي:کشیدیم؛: را: ادب: و: علم: کبادة: که: بودیم: جماعتي: ما:
کالس: آن: به: کالس: این: از: گرفته،: دندان: به: را: امثالهم: و: کتاب: و:
الحمار: )کمثل: باشیم: نیز: دانش: جویاي: ناممان،: پیرو: تا: مي:شدیم:
سیني:هاي: و: سرویس: سلف: طوالني: صف:هاي: در: االسفار(.: یحمل:
استیل:چند:تکه،:با:برنج:هاي:نپخته:و:خورشت:هاي:ماسیده،:زور:زدیم:
تا:شکم:هامان:را:سیر:کنیم.:ما:آدم:امتحان:هاي:طوالني:حضوري:و:
پچ:پچ:هاي:بي:سر:و:ته:کالسي:بودیم.:صندلي:هاي:پوشیده:از:روکش:
پاره:سرویس:دانشکده،:مأمنمان:بود:و:فاصله:ي:میان:دانشکده:تا:دِر:
خوابگاه،:مجالي:براي:این:که:الف:تا:ِي:زندگي:مان:را:بریزیم:روي:دایره:

و:رازهاي:مگو:را:بگو:کنیم.

آدم: بودیم،: مغازه:ها: در: الکي: کردن:هاي: تلف: وقت: آدِم: ما:
عکس:هاي:دسته:جمعي،:ناخنک:زدن:به:محتویات:ظرف:هاي:یک:بار:
مصرف:در:مسیر:خوابگاه.:ما:اهل:یک:جا:نماندن:بودیم؛:همان:هایي:
که:اسباب:زندگي:شان:را:در:یک:چمدان:و:دو:سه:کارتن:موزي،:جا:
مي:دادند:و:راه:مي:افتادند:میان:ایستگاه:ها،:تا:باد:غربت:و:دلتنگي:شان:
بخوابد.:ما:آدم:گفت:و:گوهاي:طوالني:و:گزمه:رفتن:هاي:شبانه:و:قهر:

و:آشتي:هاي:یک:روزه:بودیم.:

حاال:نیم:سالي:می:شود:که:در:چهار:گوشه:ي:خانه:هامان:محبوس:
اسارِت: مدرن،: بشر: ساختة: دستگاه:های: و: دم: عقِب: از: و: شده:ایم:
ماه: را:مي:پاییم.:شش: بودند: آن:هایي:که:شریِک:روزهاي:رهایي:مان:
رزرو: پیش: از: را: شنبه: روزهاي: ماهِي: تن: و: سفید: برنج: که: است:
کنار: ندویده:ایم،: صبح: هشت: کالس: اتوبوس: دنبال: به: و: نکرده:ایم:
خیابان:تاکسي:نگرفته:ایم،:از:دستفروش:هاي:مترو:چیزی:نخریده:ایم:
و:بیسکوییت:هایي:را:که:از:دستمان:ُسر:خورده:اند:پایین،:با:یک:فوت:

تمیز:نکرده:ایم.

ما:و:همه،:تبدیل:شده:ایم:به:صدا،:تصویر:و:کلمه.:به:تلگرافي:حرف:
زدن:عادت:کرده:ایم.:شبیه:به:آدم:بزرگ:هایی:که:شازده:کوچولو:ازشان:
مي:گفت،:با:حجِم:کریهي:از:اعداد،:آمار:مرگ:و:میر:جهاني:را:زیر:و:
رو:مي:کنیم،:هر:بار:بیست:ثانیه:دست:هاي:دهان:بازکرده:از:الکلمان:را:
زیر:شیِر:آب:نگه:مي:داریم:و:تعداد:واحدهاي:مانده:تا:رسیدن:آزادي:
را:مي:شماریم.:زیر:شلواري:به:پا:مي:کنیم:و:با:چهره:هایي:که:از:فرِط:
مجازي: مستطیِل: صفحة: روبروي: شده،: ابوسفیان: به: شبیه: ماندگي:
مي:نشینیم؛:استاِد:عزیز:را:که:خاِک:تماِم:مسائل:مهم:دنیا:را:به:توبره:
ادامة: به: را:مي:خارانیم،: نمي:بینیم،:خودمان: و: مي:کشد،:مي:بینیم:
سریاِل:مورد:عالقه:مان:فکر:مي:کنیم:و:به:استاد،:گوش:مي:دهیم:و:

نمي:دهیم:و:رفته:رفته:به:تب:دار:بودِن:شهر،:خو:مي:گیریم.

کسي:چه:مي:دانست:این:طور:مي:شود؟:به:تمام:اتفاقاِت:نیفتاده:
فکر:مي:کنم:که:قرار:است:در:صفحاِت:اوِل:روزنامه:ها:و:تیترهای:اخبار:
میان: حاال: کنند.: پنبه: را: رشته:ایم: کنون: تا: چه: آن: و: بشوند: ظاهر:
طوفاِن:این:روزها،:براي:روزهاي:نیامده:مي:نویسم::وقتي:آزادي:مان:را:
پس:گرفتیم،:وقتي:در:زمان:و:مکاِن:آسوده:تري:کنار:هم:بودیم،:وقتي:
هشتمان:گرو:نه:مان:نبود،:آن:زمان:که:آسه:رفتن:و:آسه:آمدن:هایمان:
تمام:شد:و:سر:ِ:دماغ:آمدیم،:دوباره:به:سیاق:گذشته:به:کالس:هاي:
خاک:گرفته:باز:مي:گردیم:و:چانه:زني:ها:بابت:تاریخ:امتحانات:را:از:سر:
مي:گیریم،:در:صف:هاي:طوالني:براي:دریافِت:کارِت:ورود:به:جلسه،:
بعد: برنامه:مي:ریزیم،: و: قول:مي:دهیم: به:خودمان: انتظار:مي:کشیم.:
دوباره:همه:را:به:طاق:نسیان:مي:کوبیم.:ماسک:ها:را:کنار:مي:زنیم:و:
از:تماشاي:خنده،:به:خنده:مي:افتیم؛:برنج:سفید:و:تِن:ماهِي:چرب:
دانه: دانه: مي:شویم،: عاشق: مي:رویم،: سینما: و: تئاتر: به: مي:خوریم،:
واحدهاي:درسي:را:پاس:مي:کنیم:و:باز:برای:آینده:به:خودمان:قول:
مي:دهیم؛:با:اطمینان:از:این:که:هیچ:چیز:در:این:دنیا:قابل:اطمینان:

نیست:و:آب:ها:هیچ:وقت:از:آسیاب:نمي:افتند.

پس:آرام:مي:گیریم.:دقیق:تر:و:محتاط:تر:مي:شویم:و:بیش:از:هر:
کلمه:اي:از:همیشه:ها:و:هرگزها:و:بایدها:و:نبایدها:پرهیز:مي:کنیم.:

دادن؛: اهمیت: به: مي:کنیم: شروع: یافتیم،: باز: که: را: آزادي:مان:
با:هم:به:صداي:کافه،:به:هم:خوردن: بیشتر:از:هر:چیز:به:جزئیات.:

فنجان:ها،:با:هم:به:صداي:باران:گوش:مي:دهیم.:

به:خط:جزوه:ها: علم.:خط: و:جویاي: دانشجو:مي:شویم: باِر:دیگر:
را:پررنگ:مي:کنیم:تا:خطوِط:کِج:ذهن:هاي:دغدغه:مندمان:کمرنگ:
بمانند.:مبارزه:مي:کنیم:و:در:گوشة:ذهنمان:اندک:جایي:مي:گذاریم:

براي:تلنگرهاي:بعدي.

بیش: حادثه:اي: سرنوشت،: که: چرا: نمي:هراسیم: پایان: تلخي: از: :
برای: جنگیدن:ها: از: روایتي:ست: آن،: به: رسیدن: مسیِر: و: نیست:
حال،: این: با: ولی: نمي:افتند،: اتفاق: هرگز: مي:دانیم: که: اصالحاتي:

مي:جنگیم؛:زیرا:که:اهمیت:در:جنگیدن:است،:نه:در:سرنوشت.

کرونا،:دوران:دانشجویی:رو:داری:ازم:می:گیری،:
ولی:ناموسا:دوران:سربازی:رو:ازم:نگیر.

بذار:یه:چی:بمونه،:برای:بچه:هام:خالی:ببندم:حداقل::(((((

من:شک:ندارم:این:#کرونا:از:سوپ:خفاش:نیست...
این:چیزایی:که:ما:دوران:دانشجویی:

درست:کردیم:و:خوردیم:ما:رو:نکشت:چرا:پس؟!

دوران: از: که: اینه: نمی:ترسم،: #کرونا: از: من: که: دالیلی: از: یکی:
دانشجویی:و:خونه:مجردی:جون:سالم:به:در:بردم.:انقدر:اون:دوران:

اسفناک:بود:که:یه:همستر:داشتیم:یه:هفته:نشد:فرار:کرد!

باالخره:روزایی:رو:دیدیم:که:دانشجوها:نمیرن:دانشگاه:
ولی:دانش:آموزا:میرن:مدرسه.:مرسی:کرونا.

قبل:کرونا:
من:و:رفقام:یه:آب:نبات:می:خریدیم:سه:تایی:می:خوردیم.

"دوران:دانشجویی"
:

مجازی:کردن:امتحانات:دانشگاه:برای:
"جلوگیری:از:شیوع:کرونا":

فقط:اونجاش:که:دانشجوها:چهل:نفری:با:لپ:تاپ:میریزن:تو:کافه:
))):

دانشگاه:حضوری:که:میری:
راه:افتادِن:کاِرت:با:خداست؛:حاال:که:بخاطر:کرونا:باید

زنگ:بزنی:دیگه:صدبرابر:بدتر:شده:=((

امروز:یه:خبر:خوندم:که:توش:زده:بود:5:جلسه:از:کالس:های
دانشگاه:حضوری،:باقیش:غیرحضوری.

انگار:که:کرونا:میگه:بذار:از:روز:6ام:بهشون:حمله:می:کنم!

اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!

تن ماهی ام را پس بده!

شب میومدیم؟واقعا یه روزا�ی صبح می رفتیم دانشگاه

کالس عمیِل مجازی از کالِس 

تئوری مجازی تره!!

نقاش سورئال

ضا عل�ی
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پردیس اسدی
دانشجوی زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

فاطمه مویدی
آموزش ابتدایی سلمان فارسی

شیراز
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فقر،:سلبریتی:معروف:و:تاثیرگذار:روایات:
و: مخرب: آثار: که: چهره:ای: است.: تاریخی:
منفی:بسیاری:در:طول:زمان:از:خود:به:جای:
چهرة: این: خالق: و: کارگردان: گذاشته:است.:
معروف:چه:کسی:یا:چه:کسانی:بوده:اند؟:این:
فیلم:بلندباالی:تاریخی،:چقدر:باید:سود:کند:
پایان: به: زندگی: پرده:های: تا:پخش:آن:روی:

برسد؟

شامل: را: وضعیتی: عام،: معنی: در: فقر:
فاقد:میزان:معین:و: می:شود:که:فرد:در:آن،:

تراز:شده:ای:از:دارایی:مادی:)پول(:است.

در:متن:ذیل،:به:معنایی:که:فقر:در:علم:
در: می:پردازیم؛: گرفته:است،: خود: به: اقتصاد:
ادامه،:سفری:در:زمان:و:گردشی:حول:جامعه:

خواهیم:داشت.

ِگردِی: پیرِو: جهان،: که: واحدی: روند:
است:: صورت: بدین: شده:،: قفل: آن: در: خود:
»متمرکز:بودن:پول:در:نقاط:مرکزی:و:ثابتی:
نقاط: و: می:رسد: ارث: پسرها: به: پدرها: از: که:
وارث: را: درد: مدارش: بر: مردم: که: پیرامونی:
و: مرموز: طبقه:بندی: این: در: می:شوند.«.:
وسیع: و: اول: طبقة: همواره: فقر: ناعادالنه،:
این:ساختمان:اقتصادی:را:در:برگرفته:است.:
گرچه:فقر:در:طول:تاریخ،:دوام:و:استحکام:

انجامید،:
افزایش: باعث:
بر: تورمی: فشارهای:
صادرکنندة: کشورهای:
نفت:از:جمله:ایران:شد:و:ایران:را:در:
مقابل،:روش:های: داد؛:در: قرار: بدی: وضعیت:
نامطلوب:حکومت:پهلوی،:افزایش:دهندة:این:
تورم:ها:بودند.:در:طی:همان:سال¬ها،:انقالب:

اسالمی:به:وقوع:پیوست.

آینة: فساد،: و: تجمل:گرایی: اسراف،:
وضعیت:حاکم:در:اواخر:حکومت:عثمانی:بود.:
از: را: قلمرو:خود: از: حکومت،:هر:روز:بخشی:
دست:می:داد؛:اما:سلطان:و:دولت:از:خودنمایی:
جیب: نمی:آمدند.: کوتاه: تجمل،: به: تظاهر: و:
کافی: کاخ:ها: و: عمارت:ها: برای:ساخت: مردم:
نبود:و:پای:استقراض:از:کشورهای:دیگر:نیز:
نان: غم:نامة: و: گرسنگی: پرتکرار: ماجرای: به:

مردم:باز:شد.

عوامل طبیعی

دنیا: اول: شماره: قدرت: همواره: طبیعت،:
بوده:است:و:اگر:جنگ،:فساد،:استعمار،:غارت:
از:این:دست:نیز:رخ:می:داده،:یکی: و:چیزی:
از:اصلی:ترین:پایه:های:آن،:طبیعت:بوده:است.

شرقی: شمال: )کشورهای: شاخ: قحطی:
آفریقا(:در:سال:2۰11،:مناطق:شرق:آفریقا:را:
در:برگرفت.:این:قحطی:ناشی:از:خشکسالی،:
همچون: کشورهایی: در: غذا: کمبود: موجب:
سومالی،:اتیوپی،:کنیا:و:جیبوتی:شد.:با:از:بین::

بیشتری:داشته:است،:اما:امروزه:خورشید:علم:
اندازة: از: بیش: تجربیات: کنار: در: آگاهی،: و:
تاریخی:بشر،:یخ:ها:و:سردی:ها:را:به:آب:روان:
تبدیل:کرده،:از:وسعت:این:طبقه:از:ساختمان:
اقتصادی:کاسته:و:هشداری:برای:آسیب:پذیر:

بودن:آن:شده:است.

البته:همیشه:عوامل:انسانی:چون:جنگ،:
بلکه: نبوده¬؛: فقر: باعث: و...: فساد: استعمار،:
را: مهمی: نقش: میان: این: در: هم: طبیعت:
برعهده:داشته:است.:اتفاقاتی:مثل:خشکسالی،:
و...: بیماری:ها: انواع: اقلیمی،: تغییرات: زلزله،:
توسعه:دهندة:فقر:در:جوامع:انسانی:بوده:اند.:

عوامل انسانی

منابع:تاریخی،:مهم:ترین:علل:کشته:شدن:
عثمان:را:بذل:و:بخشش:بیت:المال،:متمرکز:
خویشاوندان: میان: مقام:ها: و: پست: کردن:
امیه: بنی: مافیای: راه:اندازی: و: خویش:

دانسته:اند.

و: امام: مقام: در: علی)ع(: عثمان،: از: پس:
پیشرو:جامعة:اسالمی،:عدالت:را:پرچم:خود:
را: قرار:داد:و:طی:جنگ:های:پیش:آمده،:فقر:
دست:وپا:بسته:به:زندان:های:کوفه:انداخت.:او:با:
هم:سطح:سازی:طبقات:جامعه،:رضایت:و:کنترل:
مردم:را:به:دست:گرفت:و:مدینة:فاضله:ای:را:

فتن: ر
ت: ال محصو

بهای: دامی،: و: کشاورزی:
قحطی،: این: رفت.: باال: خواربار:

ین:حدود:9.5:میلیون:نفر:از:ساکنان: ا
مناطق:را:تحت:تأثیر:قرار:داد:و:جان:5۰:تا:

1۰۰:هزار:نفر:را:گرفت.:

را: گوناگونی: مشکالت: شاخ،: قحطی: :
با: هنوز: منطقه: کشورهای: که: کرد: ایجاد:
می:کنند،: نرم: دست:وپنجه: آثارشان: و: آن:ها:
شاخ:می:سابند:و:حتی:در:شکم:یک:دیگر:فرو:

می:کنند!:

ایران،: ما،: کشور: که: است: ذکر: به: الزم: :
شده:است.: واقع: نیمه::خشک: منطقة: یک: در:
متوسط:میزان:بارندگی:ساالنة:ایران،:کم:تر:از:
یک::سوم:کل:بارندگی:در:سطح:جهان:است!:
تاریخی- دایرة: در: که: است: حالی: در: این:
جغرافیایی:ایران:زمین،:تمدن:های:گذشتة:ما:
خشکسالی:را:تجربه:کرده:اند:و:افزایش:نیازها:
درآورده:است.: زانو: به: را: آن:ها: کمبودها،: و:
کتیبه:های: در: بزرگ: داریوش: که: جایی:
دل: از: را: دعا: این: جمشید: تخت: هخامنشی:
از: را: این:سرزمین: »اهورامزدا: برمی:آورد:که::

دشمن،:خشکسالی،:دروغ:بپایاد!«.:

کم:آبی،:هشداری:است:که:فقر،:ادامة:آن:
است:و:توجه:بیشتری:را:در:کشور:ما:می:طلبد.

گسترش: در: نیز: واگیردار: بیماری:های:
نقش: چنان: آن،: محسوس:شدن: و: فقر:
با:همة: نیز: موثری:داشته:اند:که:گویی:آن:ها:

به:
مرکزیت:

بنا: کوفه:
ساخت.:اهمیت:این:موضوع:چنان:است:که:

ایشان:در:تمامی:خطبه:ها:و:عمدة:کتاب:نهج:
که: به:طوری: اشاره:کرده::است؛: آن: به: البالغه:
ناقص:کنندة: بیماری،: خطرناک:ترین: را: فقر:

انسان:و:مشوش:کنندة:اندیشة:او:می:داند.

هم:چنین،:فرانسة:قبل:از:انقالب:17۸9،:با:
فشار:اقتصادی:وارد:بر:عموم:مردم،:ولخرجی:
باال: آمریکا،: انقالب: به: کمک: اشراف،: طبقة:
لویی: افراطی: و:خرج:های: ملی: بدهی: رفتن:
شانزدهم:و:پیشینیانش،:مردم:را:تحت:فشار:
قرار:داد:و:کشور:را:تا:آستانة:ورشکستگی:برد.

انقالب:صنعتی: دیگر،: مکانی: و: زمان: در:
مناطق: بر: اروپاییان: ترک:تازی:های: باعث:
)به: شرق: پرجمعیت: و: سوخت: صاحب:
بازار:فروش:چین: خصوص:نفت:خاورمیانه:و:

و:هند(:شد.:

در: اقتصادی: چین،: :،1949 سال: در:
آن: از: قبل: تا: و: داشت: ناتوان: و: هم:ریخته:
در: همچنین: بود.: کشاورزی: به: متکی: نیز:
سال:های:1۸4۰:تا:1۸6۰،:عدم:توانایی:دولت:
و: فقر: پهنة: تریاک،: تجارت: مهار: در: چین:
ضعف:اقتصادی:را:در:آن:گستراند:و:دیوارهای:
چین:هم:آن:قدر:بلند:بودند:که:مردم:تا:سال:ها:

تحت:فشار:و:خفگی:باشند.:

بحران:نفِت:1973:که:تا:1976:به:طول:

»ژن: ویروس:بودنشان،:
خاِص«:گسترانیدن:فقر:را:دارایند!:
و: طاعون: بیماری: به: قبل: شمارة: در:
جهان: سطح: در: آن: کنندة: ایجاد: آثار:

پرداختیم.

ریشة: فقر،: که: بگوییم: باید: مجموع: در:
بسیاری:از:مشکالت:جامعه:می:باشد.:یکی:از:
شاخه:های:باال:و:بلند:آن،:باال:رفتن:آمار:ایجاد:
الیه:های: و: فرهنگ: در:چشم: که: است: جرم:
بنیادین:جامعه:می:رود؛:فلذا:خشک:کردن:و:
از:بین:بردن:آن:برای:جلوگیری:از:نابینایی:و:

سقوط:جامعه:بسیار:حائز:اهمیت:است.

منابع:

سایت:ویکی:پدیا

سایت:پایگاه:اطالع:رسانی:نیروی:هوایی:
جمهوری:اسالمی

از: ترکیه: فعلی: حکومت: انحطاط: مقاله:
منظر:اندیشه:های:ابن:خلدون:/:علی:آغجاکولو

اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!

پشت خط تاریخ غم نان فریاد می کشد
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سیده غزل رستمی
دانشجوی حقوق دانشگاه
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یک:ماه:دیگر،:ورودمان:به:اصفهان:بیست:ساله:می:شود.:یکی:
از:شب:های:سنبله:)شهریور(:در:سال:1379:بود.:من:چیز:خاصی:
به:یاد:نمی:آورم:جز:پیشواز:آمدن:عمویم،:آن:هم:خیلی:خیلی:تار:

و:ناپیدا...:.

رها: یعنی: بزرگ،: تصمیم: آن: بیست:سالگی:ِ: آستانة: در: حاال:
کردن:زندگی:در:دل:کوهستان:های:سر:به:فلک:کشیده،:مراتع،:
مزارع،:خانه:و:کاشانه::و:در:کل،:وطنمان،:به:سال:هایی:که:گذشت:
به: ورود: با: سپس: و: هم:ساالنم: با: بازی:: در: زود: خیلی: می:نگرم.:
مدرسه:متوجه:نکاتی:شدم::اسم:ها:و:لقب:هایی:که:بعضی:از:مردم:
مرا:با:آن:ها:خطاب:می:کردند:و:رفتارهایی:عجیب:و:نامفهوم:که:
با:دیدنم،:در:برخورد:بعضی:ها:به:وجود:می:آمد.:اول:دبستان:بودم:
که:فهمیدم:با:دیگران:تفاوت:هایی:دارم.:تفاوت:هایی:که:اسم:مرا:
تغییر: بقیه: برابر: در: و...: نجس: کثیف،: تبعه،: افغانی،:خارجی،: به:
بازی: نانوایی،: )صف: به:جمعی: ورودم: با: که: تفاوت:هایی: می:داد.:
دیدنم،: بعد: بالفاصله: و...(: فوتبال: تیم: کالس،: کوچه،: در: بچه:ها:
کنار: پچ:پچ:ها،: می:کرد.: ایجاد: تغییر: افراد: رفتارهای: و: چهره: در:
نگاه:کردن:ها،: دادن:ها،:چپ:چپ: تغییر: را: کشیدن:ها،:جای:خود:

جلو:زدن:در:صف:ها،:فحش:دادن:ها:و:صدها:رفتار:دیگر.

می:شد.: عمیق:تر: برایم: مسئله: می:شدم،: بزرگ:تر: هرچه:
ملیتمان،: بادامی:مان،: چشم:های: می:دانستم.: را: تفاوت:هایم: حاال:
البته:من:هیچ:وقت: اقتصادی:مان،:گویشمان:)که: نژادمان،:وضع:
به:گویش:وطنی:ام:تسلط:نیافتم(.:در:مقابِل:یافتن:تفاوت:ها:سعی:
کردم:دلیل:آن:ها:را:هم:بیابم.:صدها:دلیل:برای:خودم:می:تراشیدم؛:
اما:همیشه:به:یک:واژه:می:رسیدم::»مرز«؛:یک:خط:طوالنِی:936:
کیلومتری.:مرزی:که:تمام:شباهت:ها،:هم:زیستی:ها:،:هم:فرهنگی:ها،:

هم:تاریخی:ها:و:هم:زبانی:ها:را:یک:دفعه:ای:می:بُرید:و:بین:دو:ملت،:
فاصله:ای:فراتر:از:4۰۰۰:سال:یک:پارچگی:شان:ایجاد:می:کرد.

در:دویست:سال:گذشته،:چندین:مهاجرت:بزرگ:از:سرزمین:
در: به:ویژه: داده؛: رخ: همسایه:اش: کشورهای: به:سمت: افغانستان:
چهل:سال:گذشته:به:دلیل:رویدادهای:سیاسی:و:نظامی:درگرفته:
به: نفر: سه:میلیون: از: بیش: مهاجرت: شاهد: ایران: افغانستان،: در:
کشورش:بوده:است.:هجوم:شوروی:و:جنگ:با:آن:،:جنگ:های:
رخدادهای: از: بخشی: آمریکا: حملة: و: طالبان: داخلی،:
معاصر: تاریخ: اقتصادِی: و: امنیتی: مشکالت: به:وجودآورندة:

افغانستان:است.

در:تاریخ:ایران،:واژة:»تابعیت«:برای:اولین:بار:و:به:طور:
و: شد: تعریف: مشروطه: انقالب: اساسی: قانون: در: رسمی:
از: گشت.: تصویب: و: بررسی: مطرح،: آن،: با: مرتبط: قانون:

پهلوی: قاجاریه،: سه:حکومت: تغییر: با: حال،: به: تا: زمان: آن:
و:جمهوری:اسالمی،:قانون:تابعیت:هم:با:تغییراتی:نه:چندان:
زیاد:به:حیات:خود:ادامه:داده:و:در:تمام:این:سال:ها،:گرفتِن:
آن،: بی:شماِر: مهاجریِن: برای: ایران: در: شهروندی: و: تابعیت:

است.: بوده: ناممکن: شاید: و: سخت: بسیار: کاری:
خانواده:هایی:که:بعضی:هایشان:بیش:

به: است: چهل:سال: از:
کوچیده:اند،: ایران:
در: فرزندانشان:
و: مرز: همین:
دنیا: به: بوم:
بزرگ: آمده:اند،:

کرده:اند،: تحصیل: شده:اند،:
تشکیل:خانواده:داده:اند:و:بچه:دار:شده:اند:اما...:.

حاال:در:سال:1399:سومین:نسل:مهاجرین:افغانستانی:پا:به:
آن:ها: بیشتر: که: نسلی: گذاشته:اند.: اجتماعی: فعالیت:های: عرصة:
متولد:ایران:اند:و:شاید:حتی:هیچ:گاه:افغانستان:را:ندیده:اند.:نسلی:
زیر: که: نسلی: ایرانی.: نه: و: می:یابند: افغانستانی: را: خود: نه: که:
و: فرهنگ: با: می:یابند.: بی:هویت: را: خود: ایران: شهرهای: آسمان:
صحبت: ایرانی:ها: گویش: و: زبان: به: بیگانه:اند؛: افغانستان: تاریخ:
می:کنند؛:به:سبک:و:سیاق:ایرانیان:زندگی:می:کنند؛:با:خیابان:ها،:
پارک:ها:و:آثار:باستانی:در:کنار:مردمان:ایران:خاطره:دارند.:اما:
حاال:نگاه:ها:و:رفتارهای:مردم:ایران:هم:کمی:تغییر:کرده:و:
بیشترشان:افغانستانی:ها:را:به:عنوان:همشهریان:ساکت:و:
بی:آزار:خود:پذیرفته:اند:و:آن:برچسب:زدن:ها:و:رفتارهای:
خیلی: یا: نیست: خبری: ازشان: یا: کودکی:ام:،: نامفهموم:

کمتر:شده:اند.

زنان: و: با:مردان: ایرانیانی:که: بوده:اند: این:میان: در:
فرزندانی: دارای: آنان: از: و: کرده:اند: ازدواج: افغانستانی:
شده:اند.:فرزندانی:که:بسیاری:از:آن:ها:تا:همین:یک:ماه:
پیش:به:دلیل:قانوِن:»عدم:دادن:تابعیت:ایرانی:به:فرزنداِن:
زناِن:ازدواج:کرده:با:مردان:خارجی«:از:ابتدایی:ترین:خدمات:
زیادی: بسیار: با:مشکالت: و: بودند: و:حقوق:شهروندی:محروم:

دست:و:پنجه:نرم:می:کردند.

از:یک:ماه:پیش،:پس:از:سال:ها:انتظار:و:البته:با:تالش:
اهدای: قانون: متفکر،: و: دلسوز: افراد:
فرزنداِن:حاصل: به: تابعیت:
ایرانی: زنان: ازدواج:
خارجی،: مردان: با:
تکمیل: و: اصالح:
اجرا: به: و: شد:

درآمد.

هم:اکنون،:زنان:ایرانی:ساکن:ایران:با:مراجعه:به:استانداری:ها:و:
»دفاتر:خدمات:اتباع:خارجی«:و:زنان:ایرانِی:خارج:نشین:با:مراجعه:
به:سفارت:خانه:ها:و:کنسولی:های:ایران:می:توانند:درخواست:اهدای:

تابعیت:بدهند.

بدون:شک:این:اتفاق:پس:از:دستور:تاریخی:رهبری،:حضرت:
تمام: تحصیل: بر: مبنی: :1394 سال: در: خامنه:ای،: اهلل: آیت:
ایران: در: و:غیرقانونی(: قانونی: از: اتباع:خارجی)اعم: دانش:آموزان:
آن:هم:بدون:قید:و:شرط،:دومین:رویداد:مهم:در:حوزة:مهاجرین:
امیدبخش: اما: دیر،: هر:چند: قانون،: این: اجرای: و: تصویب: است.:
بسیار: ایران: در: مهاجرین: بزرگ: بر:جامعهة: قوانین:حاکم: است.:
با: ایران: این:حال،: با: آزاردهنده:اند.: و: گیج:کننده: سخت:گیرانه،:
اجرای:این:قانون:جدید:نشان:داد:که:در:حال:تغییر:و:اصالح:این:

قوانین:به:سمت:سعادت:مندی:مهاجرینش:است.

زل: گاهی: دارم،: فرق: بقیه: با: فهمیدم: وقتی: بودم: که: بچه:
دارم،: فرق: من: »وقتی: می:گفتم:: خودم: با: و: آسمان: به: می:زدم:
شده:ام،: زاده: آن: در: که: هم: شهری: آسمان: شکل: و: رنگ: حتماً:
فرق:دارد.«؛:ولی:این:روزها:وقتی:در:گوشه:ای:از:سی:و:سه:پل:یا:
به:آسمان:زل:می:زنم،:زیر:لب: یا:میدان:نقش:جهان،: پل:خواجو:
می:گویم::»نه!:قطعاً:آسمان:زادگاه:من:هم:همین:رنگ:و:همین:
شکل:است.:آبی؛:آبِی:لچک:ترنج:های:گنبدهای:شهرم،:اصفهان!«.

مرزی که چشم ها را تنگ کرد

اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!

اجتماعیاجتماعیاجتماعیاجتماعی

غالم عباس حسینی
دانشجوی علوم سیاسی

دانشگاه اصفهان
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من:می:گویم:آدم:ها:دو:دسته:اند::آن:هایی:که:می:گویند:و:آن:هایی:
که:نمی:گویند؛:آن:هایی:که:به:راحتی:و:بی:هیچ:واهمه:ای:در:هر:جمعی:
صحبت:می:کنند:و:آن:هایی:که:سکوت:می:کنند:و:نگاهشان:می:کنی:
و:می:گویی،:نمی:دانند:و:دغدغه:ای:ندارند؛:اما:این:ها:می:دانند:و:فقط:
صدای:دانستنشان:از:دیگران:کمتر:است؛:این:ها:می:دانند:و:روحشان:

با:هرسکوتی،:زخمی:جدید:برمی:دارد.

:امروزه،:مهارت:صحبت:کردن:در:جمع،:یکی:از:کلیدهای:قدرتمند:
موفقیت:است:و:متأسفانه،:یکی:از:متداول:ترین:ترس:هایی:که:تاکنون:
شناخته:شده،:ترس:حین:صحبت:در:جمع:یا:درمقابل:گروهی:از:افراد:
)گالسوفوبیا:(:است.:بسیاری:از:مردم:در:این:شرایط:حس:بدی:دارند؛:

درست:مثل:اینکه:یک:پروانه:در:قلب:آن:ها:بال:بال:می:زند!:

یک: عنوان: به: اجتماعی،: اضطراب: یا: اجتماعی: هراس: اختالل:
می:باشد: آن: نوع: شایع:ترین: اضطرابی،: اختالل:های: طبقة: از: اختالل:
و:شیوع:13درصدی:این:اختالل:درجامعه،:سبب:شده:است:که:از:آن:
به:عنوان:سومین:اختالل:روانی،:از:نظر:شیوع:بین:جمعیت:عمومی:
چند: یا: یک: از: پایدار: و: بارز: ترس: با: که: اختالل: این: برده:شود.: نام:
آن،: در: که: می:دهد: نشان: است،: همراه: اجتماعی: عملکرد: موقعیت:
شخص:می:ترسد:به:گونه:ای:رفتار:کند:که:موجب:تحقیر:و:شرمندگی:
در:حدود: اختالل،: این: داده:اند::سن:شروع: نشان: تحقیقات: او:شود.:
15سالگی:است:و:9۰:درصد:بیماران،:سن:شروع:را:قبل:از:25سالگی:
شایع:تر: زنان: در: اختالل: این: بزرگساالن،: میان: در: کرده:اند.: گزارش:
است.:اگرچه:بزرگساالن:گزارش:می:دهند:که:عالئم:این:اختالل:را:از:
کودکی:تجربه:کرده:اند:ولی:در:میان:کودکان:شیوع:این:اختالل:در:

هردو:جنس،:یکسان:است.

بروز: عاطفی: و: جسمی: نشانه:های: و: عالئم: با: اجتماع،: از: ترس:
شدید: ترس: شامل:: روحی: و: عاطفی: نشانه:های: و: عالئم: می:کند.:
ترس: دارد؛: وجود: ناآشنا: و: غریبه: افراد: آن،: در: که: موقعیت:هایی: از:
قرار: قضاوت: مورد: فرد،: می:شود: حس: که: مکان:هایی: در: حضور: از:
می:گیرد؛:اضطراب:از:اینکه:ممکن:است:سایرین:او:را:ناراحت:کنند:یا:
به:او:بخندند؛:که:این:مورد:به:تنهایی،:برای:تشدید:این:ترس:کافی:
است:و:موجب:خجالت:زدگی:و:تحقیر:فرد:می:شود:و:غیره.:عالئم::و:
تپش: لرزش،: شدید،: تعریق: برافروختگی،: شامل:: نشانه:های:جسمی:
قلب،:تهوع،:لکنت:زبان:وغیره.:به:عبارتی،:فرد:در:اجتماع:حضور:پیدا:

نمی:کند:تا:به:چنین:عالئمی:مبتال:نشود.

:معموالً:این:اختالل:به:دوره:ای:درازمدت:از:ناتوانی:می:انجامد:و:

مبتالیان:به:این:اختالل،:از:آسیب:های:چشمگیری:در:کارهای:روزانه،:
روابط:اجتماعی:و:شغلی:رنج:می:برند.:این:مشکل:هم:مثل:بسیاری:
از:مشکالت:دیگر،:در:اثر:تلفیقی:از:علل:محیطی:و:ژنتیکی:به:وجود:
از:صحبت:کردن:در:جمع،: از:ترس: بخش:عمده:ای: احتماالً: می:آید.:
انتظارات:که: این: از:خودش:است؛: انتظارات:غیرواقعی:فرد: به:دلیل:
روی:توانایی:های:عملکردی:فرد:تأثیر:منفی:می:گذارد،:بخاطر:شیوة:
این:ترس: از: فرد:تحمیل:می:شود:که:درنتیجه،: بر: نادرست،: تربیتی:
تصور:صحبت: از: افراد:حتی: این: درواقع،: می:آید.: وجود: به: اضطراب:
عاملی: دقیق: تعیین: و: می:شوند: اضطراب: دچار: هم: در:جمع: کردن:
که:این:اضطراب:را:به:وجود:می:آورد،:بسیار:مهم:است؛:مسلماً:دلیل:
آن:نمی:تواند:فقط:انتظارات:جامعه:باشد،:بلکه:رفتارهای:خودتان:نیز:
حضور: مانند:: رفتارهایی: دارد؛: مهمی: نقش: اضطراب: این: ایجاد: در:
روابط: و: ضعیف: برنامه:ریزی: منفی،: خودگویی: اجتماع،: در: کمرنگ:
دوستانة:ضعیف:نیز:تأثیر:بسزایی:دارند.:همچنین،:مواد:شیمیایی:و:
طبیعی:موجود:در:بدن:هم:می:تواند:در:ترس:از:اجتماع:نقش:داشته:
باشند؛:مثاًل:عدم:تعادل:ماده:ای:در:مغز:به:نام:"سروتونین":یک:عامل:

محسوب:می:شود؛:چون:در:تنظیم:خلق:و:عواطف:نقش:دارد.

شرم:یا:حالت:نگرانی:مختصر،:در:موقعیت:های:جدید:اجتماعی،:
طبیعی:است:و:ترس:از:اجتماع:محسوب:نمی:شود:اما:اگر:حس:کردید:
این:اضطراب،:زندگی:شما:را:سیاه:کرده:است،:باید:درمان:شود؛:در:غیر:
این:صورت،:بسیاری:از:موفقیت:های:اجتماعی:را:از:دست:می:دهید:و:
روز:به:روز:منزوی:تر:خواهید:شد.:هرچه:زودتر:برای:درمان:اقدام:شود،:
بهتراست.:معموالً:دو:روش:درمانی:وجود:دارد:که:بسیار:مؤثر:است::
از:داروهای:ضداضطراب:استفاده: یکی:دارو:درمانی:است:که:معموالً:
می:شود:و:دیگری:روان:درمانی:یا:رفتاردرمانی:که:در:آن،:اساس:کار،:
تفکرات:خود:شماست؛:بدون:اینکه:به:سایر:افراد:یا:موقعیت:ها:توجه:

شود.:

به: را: روش:هایی: باید: هم: خودتان: درمانی،: روش:های: بر: عالوه:
کار:ببندید:که:از:طریق:آن:ها:می:توانید:از:راهبردهایی:برای:کاهش:
نمی:کند: فرقی: کنید.: استفاده: کردن: صحبت: هنگام: در: اضطرابتان:
برای:چه:کسانی:و:در:کجا:صحبت:می:کنید؛:باید:صحبتتان:را:با:قدرت:
و:انرژی:آغاز:کنید.:قبل:از:صحبت:کردن:برای:دیگران،:باید:هم:از:نظر:
ذهنی:و:هم:از:نظر:جسمی:آرامش:داشته:باشید:و:از:روش:های:کاهش:
استرس)ورزش:کردن،خواب:مناسب:و...(:استفاده:کنید.:اگر:خجالتی:
هستید،:به:جای:فرار:کردن:با:آن:مقابله:کنید.:مهارت:صحبت:کردن:

در:جمع:را:از:جمع:کوچک:شروع:کنید:و:به:تدریج،:درمقابل:تعداد:
بیشتری:از:مردم:انجام:دهید.:آن:قدر:تمرین:کنید:تا:موضوع:صحبت،:
بر: شوند.: جاری: برزبانتان: خودبه:خود: وکلمات: شده: ذهنتان: ملکه:
لحظه:ای:که:در:آن:هستید،:تمرکز:کنید:و:فکر:و:خیال:را:کنار:بگذارید:

و:مثبت:فکر:کنید:و:خاطرات:بد:را:دور:بریزید.

نرم: پنجه: و: دست: مشکل: این: با: زیادی: افراد: اینکه: وجود: با: :
را: بیماری: این: : توانسته:اند: : فراوان: : تمرین: و: تالش: با: اما: کرده:اند:
مردم: از: زیادی: تعداد: برای: اضطراب،: و: ترس: بدون: و: کنند: درمان:

صحبت:کنند.

شما:جزء:کدام:دسته:از:افراد:هستید؟

منابع:

1(عبدی،:رضا.:بیرشک،:بهروز.:محمود:علیلو،:مجید.:اصغر:نژاد،:
علی:اصغر.:)13۸5(،مقاله:سوگیری:تعبیر:در:اختالل:هراس:اجتماعی.

www.sid.ir

محمدعلی.: محمدرضا.گودرزی،: تقوی،: مهدی:رضا.: 2(سرافراز،:
محمدی،:نوراله.:)13۸۸(،:مقاله:مقایسه:سوگیری:توجه:در:نوجوانان:

www.sid.ir.مبتال:به:اختالل:هراس:اجتماعی:و:نوجوانان:بهنجار

جهانبخش،مرضیه.کجباف،محمدباقر.: محمد:حسین.: 3(بهادری،:
بر: فراشناختی: درمان: اثربخشی: مقاله: :،)1391( ساالر.: فرامرزی،:
اختالل: به: مبتال: بیماران: در: اعتمادشناختی: و: فراشناختی: باورهای:

www.sid.ir.هراس:اجتماعی
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نه اینکه حرفی نباشد!

فاطمه فرج اله پور
آموزش ابتدایی سلمان فارسی شیراز

اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!

اجتماعیاجتماعیاجتماعیاجتماعی

http://riramag_vol2.rozblog.com/page/ekhtelal


نرم: پنجه: و: دست: آن:ها: با: مردان: که: مشکالتی: به: امروزه،:
می:کنند،:کمتر:توجه:می:شود.:یکی:از:این:مشکالت،:خشونت:خانگی:
علیه:آن:هاست.:تصویر:جا:افتاده:از:خشونت:خانگی،:برگرفته:از:کلیشة:
آشنای:جنسیتِی:یک:مرد:متجاوز:و:یک:زن:قربانی:است؛:ولی:این:
کلیشه،:تصویری:ناقص:را:ترسیم:می:کند؛:زیرا:آمارها:حاکی:از:افزایش:
آخرین: براساس: است.: خشونت: از: نوع: این: در: مرد: قربانیان: شمار:
سال: ماه: آذر: در: ایران: بهزیستی: سازمان: اجتماعی: اورژانس: آمار:
گذشته،:2.3:درصد:از:قربانیان:خشونت:خانگی،:مردان:بوده:اند.:یک:
نظرسنجی:اخیر:در:دولت:انگلیس:نشان:داد:که:9:درصد:از:مردان،:
به:نوعی:خشونت:خانگی:را:تجربه:کرده:اند؛:یعنی:حدود:1.4:میلیون:
مرد.:هم:چنین،:یک:تحقیق:رو:به:رشد:بین:المللی:نشان:می:دهد:که:
مردان:و:زنان:به:نسبت:مشابهی:خشونت:خانگی:را:تجربه:می:کنند.:
برای:مثال،:اخیراً:آژانس:آماری:ملی:کانادا:طی:یک:نظرسنجی:نتیجه:
گرفته:است:که:به:نسبتی:مساوی،:4:درصد:از:مردان:و:زنان:در:طی:5:

سال:گذشته،:قربانی:خشونت:خانگی:شده:اند.

در: را: گسترده:ای: طیف: خانگی: خشونت: اصطالح: کلی،: به:طور:
که: می:شود: گفته: خشونت:آمیزی: اعمال: از: هریک: به: و: برمی:گیرد:
خانواده:یا:یکی:از:اعضای:آن،:علیه:عضو:دیگر:روا:می:دارد.:این:نوع:
از:خشونت،:اغلب:در:بدرفتاری:با:همسر:یا:کودک:دیده:می:شود:که:
نیز:در:پی: بر:آسیب:های:جسمی،:آسیب:های:روحی: می:تواند:عالوه:
داشته:باشد.:در:حقیقت،:وجه:تمایز:اصلی:بین:خشونت:های:خانگی:و:
سایر:اشکال:خشونت،:رابطة:خانوادگی:فرد:متجاوز:با:فرد:قربانی:است.

در:این:میان،:خشونت:خانگی:علیه:مردان:می:تواند:در:قالب:های:
و: شخصی: امور: در: کردن: دخالت: لفظی،: توهین: جمله: از: مختلفی:
با: افشای:اطالعات:شخصی،:نشان:دادن:دشمنی: به: خانواده،:تهدید:
و: مالی: استقالل: گرفتن: مخارج،: کردن: محدود: علنی،: طور: به: مرد:
خشونت:مالی:مثل:تهدید:به:اجرا:گذاشتن:مهریه:و:نفقه:بروز:پیدا:

کند.

بررسی:های:انجام:شده:نشان:می:دهد:که:کمتر:از:2۰:
علیه: خانگی: مرد،:خشونت: قربانیان: درصد:

متخصصین: یا: و: پلیس: به: را: خود:
می:دهند.: گزارش: حوزه: این:
دلیل: به: است: ممکن: این:

واقع: تمسخر: مورد: شدن،: تحقیر: از: ترس: چون: رایجی: ترس:های:
شدن،:قضاوت:شدن:یا:جدی:گرفته:نشدن:باشد.:یک:مقالة:تحقیقاتی:
از:دکتر:الیزابت:بیتس:نشان:داده:است:که:گالیة:اصلی:قربانیان:مرد:
در:خشونت:خانگی:این:است:که:سایرین:آن:ها:را:جدی:نمی:گیرند.:
مربوط: خانگی،: خشونت:های: نشدن: گزارش: دالیل: عمدة: ایران،: در:
این: مردان: ایران،: در: زیرا: اجتماعی:ست؛: ساختارهای: در: ضعف: به:
علت: کنند.: مسخره: و: تحقیر: را: آن:ها: اطرافیان: که: دارند: را: ترس:
دیگر،:نپذیرفتن:خشونت:خانگی:علیه:مردان:از:سوی:جامعه:است؛:
زیرا:ما:با:جامعه:ای:طرفیم:که:در:بسیاری:مواقع،:انگشت:اتهامش:را:
به: می:توان: هم: دیگر: دالیل: جمله: از: می:رود.: نشانه: مردان: به:سوی:
اشاره:کرد؛: و...: نفقه: زنان،:مثل:مهریه،: اهرم:های:فشار:در:دسترس:
را:تهدید: اهرم:ها:مردان: این: به:وسیلة: به:راحتی:می:توانند: زنان: زیرا:
مردان: برای: زمینه: این: در: حمایتی:ای: قانون:های: متأسفانه: و: کنند:

وجود:ندارد.

اگر:در:معرض:خشونت:خانگی:قرار:گرفتید،:بدون:در:نظر:گرفتن:
جنسیت:فرد:متجاوز،:در:مرحلة:اول:باید:بپذیرید:که:گرفتار:خشونت:
شده:اید.:گمان:نکنید:اگر:از:لحاظ:فیزیکی:از:همسر:خود:قوی:ترید،:
پس:خشونت:هرگز:برای:شما:اتفاق:نخواهد:افتاد!:البته:خویشتن:داری:
کنید: سعی: بنابراین: است؛: مهم: بسیار: مواقع: این: در:
احساسات:و:حرکات:فیزیکی:خود:
هرگونه: از: و: کرده: کنترل: را:
کتک: چون: تهاجمی: اقدام:
پرتاب: و: شکستن: زدن،:
دوری: و...: وسایل:
چنین: کنید.:
تنها: نه: اقداماتی:
حمایتی: راه:های:
می:بندند،: شما: بر: را:

شده: شناخته: مجرم: قربانی،: به:جای: شوند: باعث: است: ممکن: بلکه:
و:متحمل:هزینه:های:بسیاری:شوید.:بهترین:راهکار:این:است:که:در:
اسرع:وقت،:خشونت:علیه:خود:را:به:مراجع:انتظامی:و:قضایی:گزارش:
مختلفی: برچسب:های: ترس: از: بخواهید.: راهنمایی: آن:ها: از: و: کنید:
سکوت،: با: زیرا: نکنید؛: سکوت: بچسبانند،: شما: به: است: ممکن: که:
پشتیبانی:الزم:را:برای:شکستن:چرخة:خشونت:دریافت:نخواهید:کرد.:
در:صورت:لزوم،:با:یک:وکیل:خانواده:در:این:باره:صحبت:کنید:تا:با:
حقوق:خود،:بیشتر:آشنا:شوید.:خشونت:خانگی:علیه:مردان:می:تواند:
سبب:ایجاد:احساس:بی:ارزشی:و:شکست:در:قربانیان:شود.:با:توجه:
به:پیش:داوری:های:موجود:در:جامعه،:برای:مردانی:که:قربانی:این:نوع:
از:خشونت:شده:اند:سخت:است:که:به:دیگران:اطالع:دهند:و:از:آنان:
نیز: از:خشونت: این:شکل: که: حالی:ست: در: این: کنند.: کمک: طلب:
همانند:دیگر:شکل:های:خشونت،:مشکلی:جدی:است:و:جایی:برای:

تسمخر:و:خندیدن:و:جوک:ساختن:ندارد!:

در:پایان:باید:گفت:که:هرگونه:عمل:خشونت:آمیز:محکوم:است:و:
جنسیت:افراد،:تفاوتی:در:این:حکم:ایجاد:نمی:کند.:هم:مردان:و:هم:
زنان:این:حق:را:دارند:که:در:فضایی:عاری:از:خشونت:زندگی:کنند:و:
هیچ:کس:و:مطلقاً:هیچ:کس،:با:هیچ:بهانه:ای،:نباید:این:حق:را:از:آنان:

بگیرد.
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اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!

خشونت علیه ...؟ زنان

محمد پاینده
دانشجوی حقوق دانشگاه زند شیراز

مردان
اجتماعیاجتماعیاجتماعیاجتماعی
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بیش: و: کم: خود،: زمان: مقتضیات: با: متناسب: دیرباز: از: بشر،:
شاهد:کجروی:های:اجتماعی:و:اخالقی:بوده:است.:در:جهان:مدرنیتة:
امروز:نیز:علی:رغم:تمدنی:که:بشر:از:آن:دم:می:زند،:همچنان:شاهد:
انحرافات:و:کجروی:هایی:هستیم:که:با:شدت:بیشتر:در:چهره:ای:نو:

نمود:پیداکرده:اند.

از:خشونت:های: ایذای:جنسی،:طیف:گسترده:ای: یا: آزار:جنسی:
جنسی:را:شامل:می:شود.:ممکن:است:با:شنیدن:نام:آزار:جنسی،:در:
ابتدا:ذهن:شنونده:به:سمت:خشونت:جنسی:علیه:زنان:متمایل:شود؛:
این:جهت:گیری:سریع:ذهن،:ناشی:از:شیوع:گسترده:ی:این:انحراف:
اخالقی-اجتماعی:است:که:بشر،:از:ابتدای:تاریخ:با:آن:درگیر:بوده:است.:
اما:مسئلة:حائز:اهمیت:در:ارتباط:با:این:آسیب:اجتماعی،:قرارگرفتن:
خشونت:جنسی:علیه:مردان:و:کودکان،:در:طیف:خشونت:های:جنسی:
صورت: در: حتی: و: می:شود: گرفته: نادیده: غالباً: موضوع: این: است؛:
پرداختن:به:آن،:بسیاری:از:مسائل،:مورد:چشم:پوشی:قرار:می:گیرند.

کودکان،:همواره:نگاهی:پاک:و:بی:آالیش:به:دنیا:و:چالش:هایی:که:
انسان:ها:با:آن:ها:دست:و:پنجه:نرم:می:کنند،:دارند:اما:بی:رحمی:های:
غیرقابل:انکار:دنیا:ممکن:است:ناخودآگاه،:گریبان:معصومیت:آن:ها:را:
پیکربندی: بکشاند:که: به:سمتی: را: وبه:طور:غیرمترقبه:،:آن:ها: بگیرد:
جمله: از: شود.: جبران: غیرقابل: دگرگونی:های: دچار: روحشان،:
نامالیماتی:که:در:جوامع:امروزی:دیده:می:شود،:کودک:آزاری:جنسی:
کودک: عموم،: دیدگاه: در: :. است: :child sexual dysfunction : یا:
آزاری:جنسی:فقط:تعارض:به:جسم:کودک:اطالق:می:شود؛:درصورتی:
نیز: کودک: بهزیستی: و: رفاه: روان،: بر: تهدیدی: جسم،: عالوه:بر: که:
می:باشد.:وادارکردن:کودک:به:تماشای:تصاویر:و:فیلم:های:مستهجن:
و:تالش:برای:تماشاکردن:کودک:درحالی:که:برهنه::است،:نمونه:های:
قابل:توجهی:از:اینگونه:تهدیدهای:روانی:به:شمار:می:آیند:که:اثرات:
مخربی:به:دنبال:دارند:و:هجمة:این:اثرات،:قطعاً:کمتر:از:تأثیرات:ناشی:

از:تعارض:مستقیم:به:کودک:نیست.:

طبق:گزارش:سازمان:جهانی:بهداشت،:حدود:4۰:میلیون:کودک:
زیر:چهار:سال،:در:سراسر:جهان:مورد:کودک:آزاری:قرار:گرفته:اند؛:
در:واقع،:این:آمار:مربوط:به:کودکانی:است:که:به:خدمات:بهداشتی،:
درمانی:و:اجتماعی:نیاز:پیدا:کرده:اند:و:با:درنظرگرفتن:طیف:وسیعی:
از:کودک:آزاری:هایی:که:به:این:مرحله:نمی:رسند:و:در:جایی:ثبت:
نمی:شوند،:می:توان:متوجه:حجم:باالی:کودک:آزاری:در:جهان:شد:و:

درمی:یابیم:
درحال:: که:

از: دقیقی: آمار: حاضر،:
انسانی:در:جهان: فاجعة: این:

دردسترس:نیست.:

:،)WHO(سازمان:بهداشت:جهانی
گزارشی: انتشار: با: :2۰17 سال: در:
با: "بدرفتاری: عنوان: تحت: تکان:دهنده:
سراسر: در: کرده:است:: اعالم: کودکان"،:
قربانی: 1کودک،: هر4کودک،: از: جهان،:
این: در: شده:است.: فیزیکی: خشونت:
از: 23درصد: که: شده:است: تأکید: گزارش:
فیزیکی: معرض:خشونت: در: کودکان،: این:

قرار: شتم: و: ضرب: و: دادن: تکان: جمله:: از:
گرفته:اند؛:36درصد:از:کودکان:نیز:با:آزارهایی:

نظیر::تهدید،:تحقیر،:توبیخ،:اعمال:فشار:عاطفی:
و:نظایر:آن:مواجه:شده:اند.:همچنین،:براساس:این:

در:سراسر:جهان: که: از:کودکانی: گزارش،:26درصد:
آزار:دیده:اند،:مورد:استثمار:جنسی:نیز:قرار:گرفتند.

برای:جلوگیری:از:افزایش:رخداد:های:
از: ناشی: ناگوار:

نه: ینگو ا

تعارض:ها،:نیاز:فراوانی:به:ترمیم:قسمت:آسیب:دیدة:روح:کودک:داریم.:
امروز: از:مشکالت:اسفناک: به:کودکان،:یکی: معضل:تعارض:جنسی:
دنیا:است:و:تمام:کشورها،:کم:و:بیش:درگیر:این:بحران:اجتماعی-
اخالقی:جهانی:هستند.:باتوجه:به:نتایج:بدست:آمده:از:تحقیقات،:اینکه:
کودکان:پسر،:بیشتر:درگیر:آسیب:جنسی:هستند:یا:کودکان:دختر،:
گوناگونی: علل: به: این:موضوع: زیرا: نیست.: به:وضوح:مشخص: هنوز:
در: حقوقی: انجمن:های: در: تحقیقات:صورت:گرفته: اما: دارد؛: بستگی:
تمام:جوامع،:نشان:می:دهد:که:دلیل:اصلی:موفقیت:متعدی،:سکوت:
تعدی:می:باشد؛:بدین:معنا:که:به:دلیل:تحریم:های:اجتماعی:که:کم:
و:بیش:در:تمام:جوامع:حاکم:اند،:در:این:باره:آموزشی:داده:نمی:شود:
و:به:تبع:آن،:آموزشی:نیز:دیده:نمی:شود:و:نتیجة:این:سکوت،:خرد:
شدن:روان:کودک:در:خردسالی:و:به:دنبال:آن:در:نوجوانی،:جوانی:و:
بزرگسالی:است.:به:عبارت:کامل:تر،:این:معضل:تا:پایان:عمر،:سایه:ای:

تاریک:بر:آرامش:نیمه:جان:روانش:می:اندازد.

:در:ابتدا،:به:نظر:می:رسد:این:رخداد:ناگوار،:تنها:کودک:و:خانوادة:
او:را:درگیر:کرده:است؛:درصورتی:که:قطعاً:تبعات:ناشی:از:آن،:کم:و:
بیش:تمام:جامعه:را:درگیر:خواهد:کرد.:بنابراین،:باید:دیدگاه:خود:را:
نسبت:به:این:موضوع:عوض:کنیم:و:آموزش:های:الزم:را:ببینیم:و:به:
دنبال:آن،:سعی:کنیم:آموزش:های:الزم:را:به:اقتضای:سن:کودکانمان،:
)معموالً:از:سن:سه:سالگی(:-اگرچه:این:موضوع:که:شروع:آموزش:از:
کی:باشد،:به:خود:کودک:و:درک:اجتماعی:آن:نیز:بستگی:دارد-:به:
آن:ها:بدهیم:و:تمام:تالش:خود:را:به:کار:بگیریم:تا:کودکانمان:بدون:
هیچ:گونه:ترس:و:اضطرابی،:ما:را:از:رویدادهای:غیرمنتظره:ای:که:در:

کمینشان:است،:مطلع:کنند.

و: تعصب: به: که: آنچه: و: شکست: را: نشکستنی:ها: باید: گاهی:
بشود: شاید: تا: گرفت؛: نادیده: را: برمی:گردد: بیجا: جانب:داری:های:

ویرانه:ای:را:ساخت:تا:آبادانی:های:دیگر:ویران:نشوند...:.

اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!
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جلبابی بر سکوِت قربانیان
خامـــوشــــــــ

مرضیه محمدی دبیری
زیست شناسی دانشگاه
شهید رجایی اصفهان

اجتماعیاجتماعیاجتماعیاجتماعی
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یک:بار:چشمانت:را:ببند:و:عمیق:گوش:بسپار؛:آیا:صدای:ناله:های:
بی: های: زخم: سر: از: که: فریادی: می:شنوی؟!: را: روحت: درد: از: پر:
شماریست:که:بر:پیکر:جانت:وارد:شده؟:زخم:هایی:که:گمان:می:کنی:
یادگاریست:از:دیگران!:آیا:تو:نیز:مانند:من:و:خیلی:های:دیگر،:بارها:
به: را: نفرت: از: پر: کلمات: بارها: شده:ای؟: مقایسه: شده:ای؟: قضاوت:

سمتت:روانه:کرده:اند!؟:ظاهرت،کالمت:و...:را:مسخره:کرده:اند!؟

می:شد: کاش: کرده:ای: آرزو: آمده؛: بدت: خودت: از: بارها: می:دانم:
متنفر: از:خودت: سابق: از: بیشتر: هرروز،: می:دادی.: تغییر: را: کالبدت:

می:شوی؛:چون:تو:را:نخواستند!:تو:را:پس:زدند.

به:خودت:شک:کرده:ای!:و:شاید:هزاران:بار:از:خودت:پرسیده:ای::
ندارد،:چرا: مرا:دوست: دارم؟!:چرا:کسی: ایراد: اینقدر: من: چرا؟:چرا:

اینقدر:اشتباه:می:کنم:و...:.

این:همه:از:خودت:بیزار:بودی:چه:نتیجه:ای:داشت؟:حتی:یک:بار:
هم:به:این:فکر:نکردی:دیگران:در:زندگی:ات:،:در:ذهنت:،:در:تنهایی:
و:مشکالتت:چقدر:نقش:دارند؟:آیا:تاکنون:به:این:فکر:کرده:ای:چه:
از:چشمانت: اشک: قطرات: که: وقتی: داری؟: خودت: جز: به: را: کسی:
جاری:می:شود،:کدام:دست،:گونه:هایت:را:لمس:کرده:و:رد:اشک:را:از:
صورتت:پاک:می:کند؟:کدام:قلب:از:غم:هایت:تا:سر:حد:مرگ:می:گیرد:
و:نفسش:بند:می:آید؟:واضح:است،:فقط:دستان:و:قلب:خودت؛:بدنی:
که:بیشتر:از:همه:تو:را:دوست:دارد:و:بیشتر:از:همه:مراقب:تو:است.

چرا:از:خودمان:بدمان:می:آید؟؟

"اعتماد:به:نفس،:بر:خواسته:از:حس:ارزشمندی:و:اطمینانی:است:
که:فرد:به:خود:و:توانایی:هایش:دارد.:درواقع،:اعتماد:به:نفس:بر:اساس:
نظر:کوپر:اسمیت،:نوعی:ارزشیابی:فردی:است:که:باعث:توجه:فرد:به:
خویشتن:می:شود.:بنابراین،:اعتمادبه:نفس:و:یا:عزت:نفس،:قضاوت:فرد:

دربارة:شایستگی:خویش:است."

اما:چرا:ما:خودمان:را:ارزشمند:نمی:دانیم؟!:و:خودمان:را:دوست:
نداریم؟:

ما:از:خودمان:بدمان:می:آید،:چون:تصور:می:کنیم:ناکارآمد:هستیم،:
فکر:می:کنیم:نمی:توانیم:مانند:دیگران:عالی:باشیم!:از:خودمان:بدمان:
می:آید،:چون:دیگران:از:قیافه:و:ظاهر:ما:خوششان:نمی:آید؛:ما:را:پس:

می:زنند!:دائما:استرس:داریم:نکند:از:ما:خوششان:نیاید؟

وقتی:شما:خودتان:را:پس:می:زنید،:افکار:منفی:تان:ناخودآگاه:

بر:ذهن:دیگران:تأثیر:می:گذارد.:پس،:عاشق:خودتان:باشید:تا:دیگران:
نیز:عاشقتان:باشند.:بدون:شک،:هیچ:انسانی:وجود:ندارد:که:از:هر:نظر:
کاماًل:بی:عیب:و:نقص:باشد؛:پس:چه:لزومی:دارد:ما:از:خودمان:بدمان:
شروع: جایی: یک: از: باید: ندارد!: مهارتی: هیچ:گونه: نوزاد: یک: بیاید؟!:
دوست: که: یادبگیرید: را: چیزی: اکنون،: همین: از: یادگرفت؛: و: کرد:
دارید::نقاشی،:نویسندگی،:ورزش:های:رزمی:و...،:هر:چیزی:که:دلتان:

می:خواهد.:مگر:مهم:است:دیگران:دربارة:شما:چه:فکری:می:کنند؟

نهفته:در:وجود:خود: زندگی: و:شور: به:عشق: باری:که: "آخرین:
اجازه:دادید:تا:بیرون:آید:و:کمی:بازیگوشی:کند،کی:بود؟:آخرین:باری:
که:از:بازی:با:بچه:هایتان:به:اندازة:آنها:لذت:بردید،کی:بود؟:آخرین:
باری:که:از:زنده:بودن:خود:به:هیجان:آمدید،کی:بود؟:نگران:نباشید:
دیگران:دربارة:شما:چه:فکری:می:کنند.:به:این:فکر:نکنید:که:آنچه:را:
دوست:دارید:انجام:بدهید،:چقدر:عملی،:مفید:یا:مؤثر:است.:مضحک:

باشید،:عاشق:باشید،:با:شور:و:حال:زندگی:کنید،:خودتان:باشید."

را:می:بینید؟:دقت: کنید؛:چه:کسی: نگاه: آیینه: به: و: بلند:شوید:
و: بهترین: شما،: جسم: نه!!: نیست!!: بیزارید،: او: از: که: کسی: کنید!:
تالش: شما: بدن: در: سلول: میلیاردها: شماست؛: دوست: دلسوزترین:
می:کنند:تا:شما:زندگی:کنید،:نفس:بکشید:و:سالم:و:خوشحال:باشید؛:
لحظات: تمام: در: باشید.: عاشقش: و: داشته:: را:دوست: پس:جسمتان:
برای: ندارد: لزومی: می:ماند.: کنارتان: جسمتان: فقط: زندگی،: سخت:
را: حس: این: خودتان: همینکه: باشید؛: زیباترین: و: بهترین: دیگران،:

نسبت:به:خود:داشته:باشید،:کافیست.

اعتمادبه:نفس: و: کنید: افتخار: و: داشته: اعتماد: خودتان: به: :
داشته:باشید.:عاشق:خودتان:باشید:و:تمام:سعیتان:را:انجام:دهید:تا:
نسخة:عالی:خودتان:باشید.:به:بدنتان:اهمیت:بدهید؛:غذاهای:مضر،:

عادت:های:بد:و...:را:ترک:کنید.

هیچوقت:فراموش:نکنید،:تنها:چیزی:که:در:تمام:مراحل:زندگی،:
کنارتان:باقی:می:ماند،:جسم:و:روح:خودتان:است؛:پس:دوستش:داشته:
باشید:و:از:تمام:آدم:ها:و:عادت:های:مضری:که:باعث:آسیب:رسیدن:به:

آنها:می:شود،:دور:شوید.

بر: دیگران: می:کنید: گمان: که: زخم:هایی: گفتم: هست: یادتان:
جانتان:زده::اند؟

را: جانت: و: روح: که: کسی: آن: چون: می:کنیم،: گمان: آری،:

به: دیگران: نمی:دهد: اجازه: هیچکس: هستی.: خودت: کرده،: زخمی:
گنجینه:هایش:صدمه:بزنند؛:پس،:اگر:تاکنون:صدمه:دیده:ای،:بخاطر:
این:است:که:از:نظر:خودت:چندان:ارزشمند:نیستی؛:به:همین:خاطر:
به:خودت:اجازه:داده:ای:دیگران:به:تو:صدمه:بزنند،:قلبت:را:بشکنند،:

تحقیرت:کرده:و:تو:را:رد:کنند.

گنجینة:خودت:باش،:دوست:من.

سبک: افسردگی،: اعتمادبه:نفس،: با: وزن: اضافه: رابطه:ی: منابع::
زندگی:و:خودپنداره:بدنی:در:زنان:خود:مصرف:به:مراکز:کاهش:وزن/
محسن:گل:پرور:-:منوچهر:کامکار:-:بیتا:ریسمانچیان:::::"من:دوست:

داشتنی/:مرضیه:باقر:زاده
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اینجارو بزن تا صوتیشو گوش بدی!
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دوست دارم!

فاطمه پورقیومی
آموزش ابتدایی زینب کبری کازرون

اجتماعیاجتماعیاجتماعیاجتماعی

http://riramag_vol2.rozblog.com/page/mishenavi



