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سخن سردبیر
به نام هللا

موضوع زنان در طي اعصار مختلف به شكل هاي متفاوتي توسط انديشمندان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 
موضوغ زنان در جامعه ريشه در نهاد خانواده دارد .

ــان  ــرورش انس ــد و پ ــون و رش ــاي گوناگ ــگ ه ــروز فرهن ــور و ب ــتگاه ظه ــري و خواس ــات بش ــر اجتماع ــن عنص ــم تري ــواده مه خان
ــد. ــانده ان ــت رس ــض ذل ــا حضي ــزت ي ــه اوج ع ــري را ب ــع بش ــه جوام ــت ك ــوده اس ــي ب هاي
بدون عنصر خانواده نه تنها هويت انساني بلكه جامعه و بشريت رو به انحطاط ميرود.

از طرفــي بايــد در نظــر بگيريــم بيــش از نيمــي از ســرمايه هــاي انســاني كشــور را زنــان تشــكيل ميدهنــد و ايــن خــود دليــل مبرهني 
بــراي پرداختــن بــه مســائل نيمــي از ســرمايه هاي انســاني كشــور اســت .

ضــروري و الزم اســت كــه زنــان نســبت بــه موضوعــات خــود در جامعــه و خانــواده اطالعــات. جامــع و مبســوطي داشــته باشــند 
تــا بتواننــد از حقــوق خــود دفــاع كننــد و عــالوه بــر آن اعضــاي جامعــه  و مــردان اطالعــات كاملــي دربــاره نقــش زنــان در عرصــه 
هــاي گوناگــون زندگــي ، خانــواده و جامعــه داشــته باشــند تــا بتواننــد بــا آگاهــي و شــناخت كامــل مكمــل و ســكوي پرتابــي بــراي 

بانــوان باشــند.
اينكــه چــرا يــك شــماره مديرانــه را كامــال بــه ايــن موضــوع اختصــاص دادم بــه دليــل بــاوري بــود كــه نســبت بــه نقــش دختــران 

ــتم . ــه داش ــم از آن در جامع ــا و اع ــگاه ه ــرزمينم در دانش س
همچنيــن  اعتقــاد راســخ بــه تاثيرگــزاري عمــل هــر فــرد در جامعــه ســبب شــد در كنــار همــه پرداختــن هــا بــه مســائل زنــان ، مــا هــم 

نيــز بــه زنــان و دخترانمــان بپردازيــم.
مطابق سنت هر شماره براي بيان انتقادات و پيشنهادات و اعالم همكاري خود به ايدي درج شده پيام بدهيد.

@SaraAvadzadeh
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سارا عوادزاده

رگانی کارشناسی مدیریت باز



از وقتــی کــه کــودک بــودم و روزهایــم بــا َالــک دولــک یــا بــازی بــا تفنــگ آب پــاش و گل کوچیــک در زمیــن هــای ســفت ســخت، 
ــد. ــب می ش ش

یــا مثــال وقتــی کــه در آن یکــی مــدل آمــوزش پــرورش آن زمانــی کــه دوران ابتدایــی پنــج ســال بــود در کالس هــای مختلــط درس 
ــدم. میخوان

یــا مثــال ان زمانــی کــه بــا خواهــر کوچکتــرم دعواهــای کودکانــه میکــردم و ســریعا اشــتی  یــا حتــی همیــن اخــری هــا کــه تصمیــم 
گرفتــم ادامــه ایــن مســیر پــر تالطــم را بــا یکــی از همــان هایــی کــه از کودکــی بزرگترهــا  بــه هنــگام بــازی، درس و دعــوا گفتــه بودنــد 
ــه آن  ــر از هم ــش باالت ــه زن و جایگاه ــودم ک ــه ب ــوم . یادگرفت ــراه ش ــت  هم ــر اس ــازک ت ــرگ گل ن ــدف و از ب ــن ص ــد بی ــد مرواری مانن
چیزهایــی اســت کــه مــن و شــما و رســانه هــای عریــض طویــل ایــن دنیــای مــادی ســعی در تبییــن جایگاهــش بــه شــکل دنیایــی 
و مــادی داشــته باشــیم،چه بســا اگــر حتــی جایــگاه زن را در عالــم مــادی خــود درســت تبییــن میکردیــم کارمــان کــم از کشــف بــرق 
ــل  ــر از عس ــیرین ت ــوای ش ــد دع ــه ح ــگاه زن ب ــاندن جای ــل و رس ــرای تقلی ــم ب ــم و میکنی ــه کردی ــه هرچ ــف ک ــد حی ــا ص ــت ام نداش
ــف  ــط وظای ــر از آن خل ــش و بدت ــر پوش ــر س ــی ب ــل و احساس ــی دلی ــای ب ــی دعواه ــت. یعن ــژاد اس ــی ن ــیح عل ــال مس ــر امث مدنظ

زنــان بــا وظایــف مردانــه  بــا هــدف نشــان دادن عــدم رعایــت حقــوق زنــان ایــن ســرزمین و تضیــع حقــوق آنــان.
اصــال میدانــی مــن میــالد نمیدانــم چــرا بایــد بــرای ایــن حــوزه بنویســم مگــر آن بیســت انــدی دســتگاه متولــی حــوزه فرهنــگ و 

زنــان خبــر مرگشــان مــرده انــد؟
اما مینویسم و فریاد میزنم مانند خیلی از شماها، چرا که اگر هم رفیق هم نیستیم، الاقل هم درد که هستیم.

هم درد اینده ای که اگر به فکر دردش نباشیم باید بر بالینش سوگواری کنیم.
اما بعد 

مســئله زن مســئله امــروز ایــران نیســت و نخواهــد بــود، همانطــور کــه در آمریــکا یــک مســئله مربــوط بــه دهــه 60 تــا 80 میــالدی 
نبــود.

منظــورم همــان امریکایــی هســت کــه انقــالب  جنســی را  دیــده،  انقالبــی اجتماعــی، برخواســته از یــک کنــش اجتماعــی بــه ظاهــر 
درســت  کــه مثــال  توســط زنــان آن ســرزمین ایجــاد شــد.

زنانــی کــه امیــدوار بودنــد بــا دســت یابــی بــه حــق  آزادی جنســی و روابــط خــارج از چهارچــوب بتواننــد بــه آن برابــری و ازادی آرمانی 
مــد نظــر خــود برســند،درصورتی کــه همــه وعــده هــا بــرای حقــوق اجتماعــی برابــر و آزادی زنــان صرفــا ســرابی بــود بــرای دســت 

یابــی هرچــه بیشــتر سواســتفاده گــران  و  منافــع شــخصی صاحبــان قــدرت.
صاحبــان قدرتــی کــه زنــان را صرفــا بــه در چهارچــوب نــگاه ابــزاری ارزیابــی مــی کردنــد و بــا ایجــاد توهمــات آزادی، هرچــه بیشــتر 
آنــان را اســتثمار کردنــد، و حــال جنبشــی کــه بــرای ازادی زنــان راه انــدازی شــده بــود تبدیــل شــده بــود / اســت  بــه معضلــی کــه ازادی 

زنــان را نــه تنهــا تضمیــن نکــرد بلکــه ان را تحــت شــعاع قــرار داد.
ایــن چنــد خــط را گفتــم کــه برســم بــه اینجــا، ســرزمینی کــه هــر روز درگیــر معضــل جدیدیســت خــواه از طــرف منفعــت طلبــان دل 

داده بــه همــان صاحبــان انقــالب جنســی و یا دلســوزان ندانــم کار.
اینکــه غــرب بــه عنــوان پرچــم دار دروغیــن ازادی چــه کــرد بــرای اینکــه زن و مــرد ایرانــی بــا حیــا را بــه ایــن ســمتی ســوق دهــد کــه 
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زنــان  و مــردان خــود را در انقــالب جنســی ســوق داد بایــد بگویــم کار زیــادی نکــرد صرفــا ذائقــه مــردم ایــن ســرزمین یعنــی ایــران 
ــرای  ــچ کاری ب ــا هی ــی م ــرد ول ــرش ک ــرای تغیی ــه کار ب ــه او هم ــه ای ک ــر داد. ذائق ــه دارد را تغیی ــش نقش ــه برای ــرزمینی ک ــر س ــا ه و ی

ــم. ــت از آن نکردی ــت و تقوی محافظ
ــران آن  ــردم ای ــیاری از م ــد بس ــید  از دی ــی پوش ــاره م ــلوار پ ــی ش ــر کس ــال روزی اگ ــن رو ، مث ــت از هیم ــه نیس ــای مناقش ــل ج در مث

ــت. ــودن اس ــه روز ب ــوب و ب ــی خ ــع مال ــان وض ــروز نش ــا ام ــر بود،ام ــردی فقی ــخص ف ش
یــا مثــال اگــر دختــری بــا پســری و بلعکــس رابطــه خــارج از چهارچــوب رســمی داشــت در دیــد هــر دو خانــواده و اکثــر ایرانــی هــا 

عملــی زشــت و ناپســند انجــام داده بــود.
امــا امــروز بــه لطــف تغییــر ذائقــه مــردم و خوانــواده هــا ایــن هــا ملزومــات یــک زندگــی بــه روز اســت و اگــر شــخصی غیــر از ایــن 

باشــد محکــوم بــه تحجــر اســت.

چشــم هــای خــود را ببندیــد جنــوب شــرق آســیا را تصــور کنیــد در حالــی کــه مردمــش در رســتوران در حــال خــوردن یک سوســک 
اب دار تنــوری دور چیــن کــرم  هســتند و شــدیدا از خــوردن آن سوســک لــذت میبرنــد.

چشــم هــای خــود رابــاز کنیــد حــس بــدی پیــدا کردیــد؟ طبیعــی اســت چــرا کــه ذائقــه ایرانــی بــا خــوردن سوســک ســازگار نیســت 
ولــی مــردم جنــوب شــرقی آســیا از کودکــی بــا خــوردن ایــن مــدل خــوراک خــو گرفتــه انــد.

ــرض  ــردی در مع ــی ف ــنین کودک ــی از س ــرد. وقت ــتفاده ک ــی اس ــر ذائقــه ایران ــی تغیی ــق چگونگ ــرای تطبی ــوان ب ــن مــدل میت از همی
خــوردن سوســک قــرار میگیــرد قطعــا در آینــده ناخــودآگاه ذائقــه اش بــا آن همســو  اســت، حتــی اگــر سوســک نخــورد، سوســک 

خــوری را کار چندشــی نمــی دانــد.

ایــن نــگاره را ایــن گونــه تمــام کنــم: اگــر همیــن امــروز اقــدام کنیــم بــرای بــاز پــس گیــری آن بخــش از ذائقــه مــان کــه از دســت رفتــه  
در بهتریــن حالــت ممکــن 15تــا20 ســال آینــده بــه نقطــه مطلــوب بــاز خواهیــم گشــت در غیــر ایــن صــورت دور نیســت ترکیــه 

شــدن ایــران و یــا تبدیــل شــدن ایــران بــه امریــکا دهــه 60 تــا 80 میــالدی و حتــی امریــکای فعلــی .
بــا همــه ایــن گــذاره هــای مطــرح شــده کــف جامعــه ایرانــی را همچنــان در تضــاد بــا آن مــدل آزادی غربــی میدانــم حتــی آن دختــری 
کــه شــاید پوشــش مناســب جایگاهــش نیســت و یــا حتــی فکــر میکنــد آزاد نیســت و ....بــه طــور کامــل از چهارچــوب آن تعریــف 
متعالــی جایــگاه زن کــه از بــرگ گل نــازک  تــر اســت و جایگاهــی خــدا وار در بیــن ایرانــی دارد خــارج نشــده اســت. هرچنــد ممکــن 

اســت جراحاتــی در ایــن جنــگ فــر هنگــی تمــام عیــار برداشــته باشــد ولــی هنــوز میــدان را خالــی نکــرده.

میالد مفاخری

کارشناسی ارشد رفتار سازمانی
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مصاحبه اب 
ابنوان موفق

مصاحبه با دکتر عالیه کاظمیتالش، رمز موفقیت

لطفــا در ابتــدا خــوداتن را بــراي دانشــجواين معــريف كنيــد و اهــم فعاليت هــاي اجرايي و كســب افتخارات 
و جوايــز خــود را بفرماييد.

عالیــه کاظمــی هســتم، دانشــیار گــروه مدیریــت صنعتــی. از ســال ۱۳۹۰ عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران هســتم. در ایــن 
مــدت ۴ ســال معــاون گــروه مدیریــت صنعتــی بــودم. قبــل از دانشــگاه تهــران، بــه مــدت ۴ ســال در وزارت نفــت کار مي¬كــردم.

ــگاه  ــه دانش ــگر نمون ــن پژوهش ــه و همچنی ــجوی نمون ــوان دانش ــه عن ــودم، ب ــری ب ــجوی دکت ــه دانش ــی ک ــز، زمان ــورد جوای در م
تهــران انتخــاب شــدم. زمانــی کــه هیــأت علمــی شــدم نیــز بــه عنــوان پژوهشــگر نمونــه جــوان دانشــگاه تهــران انتخــاب شــدم و 
یکــی از مقاالتــم بــه عنــوان مقالــه ی برتــر دانشــکده مدیریــت انتخــاب شــد. همچنیــن در کنفرانــس بین¬المللــی انــرژی، رســاله 

دکتــری ام بــه عنــوان رســاله برتــر انتخــاب شــد. اخیــرا در جشــنواره ملــی علــم و زن، جایــزه مریــم میرزاخانــی را دریافــت کــرد م.
بــه عنــوان بانويــي كــه عضــو هيئــت علمــي دانشــكده مديريــت دانشــگاه تهــران هســتيد و جايــزه علــم و زن بزرگداشــت مريــم 

ميرزاخانــي را دريافــت كــرده ايــد در ايــن راه بــا چــه موانعــي روبــرو شــده ایــد و علــت موفقيــت خــود را چــه چيــزي مــي دانيــد؟
مســلما هــر کســی در زندگــی شــخصی  و زندگــی کاری  بــا موانعــی مواجــه می شــود. فکــر می کنــم در حــال حاضــر چــه خانم هــا و 

چــه آقایــان هــر کــدام تــالش کننــد می تواننــد بــه اهدافشــان برســند.
علــت اینکــه تــا حــدی در زمینــه ی کاری ام موفــق بــوده ام ایــن اســت کــه تــالش و پشــتکار زیــادی دارم. اگــر شکســت می خــورم، 
ایــن شکســت را یــک تجربــه تلقــی مــی کنــم تــا بعدهــا اشــتباهم را دوبــاره تکــرار نکنــم و اگــر بــه هدفــم نمی رســم آنقــدر تــالش 

ــتم. ــی هس ــخت کوش و پر تالش ــم و آدم س ــم برس ــه هدف ــا ب ــم ت می کن
همیشــه برنامه ریــزی می کنــم و همــه ی کارهایــم مشــخص اســت و دقیقــا مــي دانــم  کــه چــه کاری را چــه زمانــی بایــد انجــام بدهــم. 
بــه عنــوان کســی کــه رشــته مدیریــت خوانــده  اســت، چیــزی کــه برایــم خیلــی مهــم هســت و در زندگــي بــه مــن كمــك مــي كنــد، 

برنامــه ريــزي دقیــق هســت و اینکــه تــا جایــی کــه بشــود مطابــق بــا برنامــه پیــش مــی روم.
مســلما در کنــار ایــن مــوارد فرامــوش نمــی کنــم دلیلــی کــه توانســتم در زمینــه ی کاری موفــق باشــم ايــن بــوده کــه در یــک دانشــگاه 
خیلــی خــوب درس خوانــده ام؛ از محضــر اســاتید برجســته کشــور بهــره بــرده ام و از آن هــا یــاد گرفتــم کــه چگونــه همیشــه بــه 

دنبــال یادگرفتــن باشــم و چگونــه خــوب تدریــس کنــم و پژوهــش انجــام دهــم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران



بــه عنــوان يــك ابنــوي موفــق اب مســئوليت هــاي متعــدد چگونــه بــن زنــديگ شــخيص و حرفــه اي خــود 
تعــادل برقــرار كــرده ايــد ؟

بلــه مســئوليت هــاي مختلفــي دارم. در زندگــي كاري اســتاد دانشــگاه هســتم و دانشــجوهاي زيــادي را بایــد راهنمایــی کنــم. الزم 
اســت كارهــاي مربــوط بــه تدريــس و پژوهــش را بــه دقــت بررســي و مدیریــت نمایــم. همچنیــن همســر و مــادر هســتم و بايــد بــه 
زندگــي شــخصي خــودم هــم توجــه زيــادي داشــته باشــم. آنچــه كــه مهــم هســت وقتــي مســئوليت هــاي مختلفــي داریــم و مــي 
خواهيــم همــه را آن هــا را بــه خوبــي انجــام دهيــم بايــد تــالش بیشــتری هــم داشــته باشــیم. بــراي اينكــه بتوانــم زمــان کافــی بــرای 
انجــام كارهــاي دانشــگاه داشــته باشــم هميشــه صبــح هــای خيلــي زود بيــدار مــي شــوم. از طــرف ديگــر ســعي مــي كنــم در زندگــي 
ــوع  ــن موض ــتند و ای ــي هس ــان  خوب ــواده ام  همراه ــبختانه خان ــم. خوش ــک کن ــواده ام کم ــودم و خان ــرفت خ ــه پیش ــخصي ب ش

باعــث شــده كــه بتوانــم بيــن زندگــي شــخصي و كاري تعــادل برقــرار كنــم.
ســخن اپايين خــود و پيامــي كــه بــه دانشــجواين نســل جــوان و ابنــوان كــه در عرصــه جامعــه حضــور دارند 

بــه خصــوص دخــران جــوان بفرماييد.
ســخنی کــه بــراي دانشــجویان عزیــز )از نظــر مــن تفاوتــي بيــن اقايــان و خانم¬هــا در راه رســیدن بــه اهــداف نيســت( دارم ایــن 
اســت کــه اگــر مــي خواهيــد در زندگــي خــود موفــق باشــيد خيلــي تــالش كنيــد و بدانيــد كــه قــرار نيســت از روز اول بهتريــن اتفــاق 
بــراي شــما اتفــاق بيافتــد. در راه رســیدن بــه اهــداف و آرزوهــا بايــد ســختی هــا رو تحمــل کــرد، خيلــي تــالش داشــت، شكســت 
خــورد، از شكســت هــا درس گرفــت و بعــد كــم كــم بــه جايــي مــی رســیم كــه از كار و زندگــي خــود رضايــت داریــم. در يــك كالم در 
راه رســیدن بــه اهدافتــان  خيلــي تــالش كنيــد. قــدر دوره جوانــی را بدانیــد و از ایــن زمــان طالیــی حداکثــر اســتفاده را ببریــد. هيــچ 

وقــت نااميــد نشــويد، خوش بيــن و اميــدوار بــه اينــده باشــيد.
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روانشنایس
خود واقعیت باش

به عنوان یک زن، باید بهتون بگم که ، آرزوهای ما، هسته اصلی هویت ما هستش.
چقــدر خــوب اگــر میتوانیــد یــک زن خانــه دار همــه چــی تمــوم باشــید! امــا اگــر بــرای اینــکار ســاخته نشــدید ومناســب ایــن کار 
نیســتید، بایــد بگــم کــه هیــچ ایــرادی نــداره ! ذات هــر فــردی بــرای یــک کاری ســاخته شــده و چطــور میشــه اون چیــزی کــه خداونــد 

خــودش تــوی وجــود مــا قــرار داده اشــتباه باشــه؟
خانــه دار بودن،یــه انتخــاب خیلــی خــوب شــخصی هســتش. همونطــور کــه وکیــل بودن،پرســتار بــودن و روان شــناس بــودن...! 

ولــی چــه میشــه کــرد وقتــی یــک کاری ، خواســته درونــی مــا نیســت؟  
ــیم ،  ــه کار میش ــغول ب ــون مش ــه خودم ــوص ب ــک مخص ــک درکلینی ــوان پزش ــه عن ــم و ب ــوم میکنی ــون رو تم ــی تحصیالتم وقت
ــواده و  ــتان و خان ــب دوس ــه از جان ــادی توج ــدار زی ــت! مق ــاور هس ــل ب ــر قاب ــیده میشــه ، غی ــا بخش ــه م ــاره ب ــه یکب ــه ب ــی ک هویت

ــه.  ــرازیر میش ــمتتون س ــه س ــه ، ب ــمارو میشناس ــوی ش ــه نح ــه ب ــی ک هرکس
واقعا زیبا هستش نه؟ اما چه میشه کرد اگه این شغل وموقعیت،آرزوی ما نیست؟!

دوســتان، مــا گاهــی روی بــاور هــای غلــط ومحــدود کننــده، پــا فشــاری میکنیــم. تمــام تمرکزمــون رو میذاریــم روی ایــن بــاور هــای 
اشــتباه و بــه همیــن راحتی،خودمــون مانــع آرزو هــای خودمــون میشــیم.

البته، هم خانوم ها و هم آقایون ممکن گاهی از آرزوهاشون بگذرن، اما در این لحظه، روی صحبتم با شما خانم هاست.  
احتمــاال بعضــی هاتــون االن داریــد فکــر میکنیــد کــه بــا مــن موافــق هســتید یانــه ! قطعــا بــه اکثــر شــما از کودکــی یــاد دادنــد کــه 
بــه عنــوان یــک زن بایــد چــه شــکلی باشــید ! بذاریــد باهاتــون رو راســت باشــم ؛ بعضــی از بــاور هــا ، در درون مــا نهادینــه شــده ، 

پــس اول از همــه لطفــا بــا صداقــت و دقــت آموختــه هــای قبلــی خودتــون رو زیــر ســوال ببریــد.
زیر سوال بردن باورها ! احتماال کار ترسناکی هستش ! اما انجام این کار ، چندان هم خالی از لطف نیست. 

حتــی بهتــون اطمینــان میــدم بــا کنــار گذاشــتن بــاور هــای غلــط، قــراره اتفاقــات بهتــری رو در زندگیتــون رقــم بزنید.عــده ای از مــا 
وقتــی عقایدمــون بــه چالــش کشــیده میشــه، طــوری بــه اون عقایــد میچســبیم کــه انــگار جلیقــه ی نجــات مــا تــوی یــه کشــتی 
در حــال غــرق شــدنه و حتــی اگــر بــه لطــف روزگار مــا بفهمیــم کــه یکــی از عقایدمــون غلــط هســتش، انگشــت هامــون رو تــوی 
گوشــامون فــرو میکنیــم و بلنــد ســروصدا میکنیــم و امیدواریــم کــه اون شــواهدی کــه داره بهمــون نشــون میــده اعتقاداتمــون 

ممکنــه درســت نباشــه ، ناگهــان از بیــن بــره!
کامــال قابــل پیشــبینیه کــه بــا دور ریختــن بــاور هــای غلــط ، جــرات بیشــتری خواهیــد داشــت تــا بــه ســمت خواســته هاتــون قــدم 
برداریــد. دوســتان، اگــه مشــخص نکنیــن کــه چــی میخوایــن و چــی واقعــا براتــون مهمــه، در نهایــت کاری رو انجــام میدیــن کــه 
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دیگــران بــه شــما دیکتــه میکنــن. چــرا؟ چــون وقتــی مطمئــن نیســتین چــی میخواین،کارهایــی روانجــام میدیــن کــه مــورد تاییــد 
دیگــران باشــه چــون هــدف واضحــی ندارین،پــس کاری روانجــام میدیــن کــه بقیــه میخــوان تــا مــورد تاییــد قــرار بگیریــد.

ــدا  ــم پی ــش رو ه ــتیابی به ــی ، راه دس ــدف رو بدون ــای ه ــه ج ــتش اگ ــدف و آرزو هس ــردن ه ــخص ک ــز مش ــن چی ــم تری ــه ، مه بل
ــد. ــن رودور بریزی ــرفتت میش ــع پیش ــه مان ــی ک ــه های ــی. بهان میکن

حاال با شناخت همه این موارد ، به عنوان یک زن هدفمند، باید »ثابت قدم« باشید.
یکبار دیگه تکرار میکنم. به عنوان یک زن هدفمند، باید »ثابت قدم« باشید.

نباید انتظار داشته باشید که با یک بار انجام دادن کار، به نتیجه و جایگاهی که دنبالش بودید برسید.
گاهــی بایــد ده بــار یــا بیشــتر تــالش کنیــد امــا اهمیتــی نــداره ، چــون شــما عاشــق هدفتــون هســتین. خیلــی ممکنــه ســر راهتــون 
ســنگ بنــدازن و عمــدی و غیــر عمدی،بــه شــما بــدی کنــن، امــا شــعِر شــاعر بــزرِگ جوینــده علــم ، موالنــا را ســر لوحــه خــود قــرار 

دهیــم کــه ســروده انــد:
آنچه با او توکنی ای معتمد

از بد و نیکی،خدا با توکند
پس دوستای عزیزم رها کنین و راه خودتون رو برید و اجازه ندین که فردی مانع خواسته های شما بشه.

ــد  ــن کن ــدر داری ــه چق ــن ک ــر کنی ــید و فک ــته ش ــاید خس ــش ش ــن. اول ــل کنی ــروا عم ــی پ ــک زن ، ب ــوان ی ــه عن ــت ب ــی الزم هس گاه
حرکــت میکنیــد! امــا بــاز هــم بــه حرکــت ادامــه بدید.چیــزی کــه نیــاز داریــد مقــداری عــزت نفــس هســتش. شــاید فکرکنیــد کــه 

ــه! ــت نمیکن ــاش حرک ــته ه ــمت خواس ــه س ــه ب ــی پروایان ــوب ب ــان خ ــک انس ــا ی ــه ی ــل نمیکن ــروا عم ــی پ ــوب، ب ــان خ ــک انس ی
اما باید بگم که: اینم یکی از اون باور های غلط و »محدود کننده س«.

ــا  ــی از م ــون خیل ــم هدفم ــر میکنی ــی فک ــم. گاه ــی نکنی ــه تراش ــون بهون ــه هدفم ــیدن ب ــرای رس ــیم و ب ــروا باش ــی پ ــد ب ــی بای گاه
ــم. ــری میکنی ــاره گی ــون کن ــیم و از هدفم ــودآگاه میترس ــره و ناخ بزرگت

اینجاست که نیاز داریم عزت نفسمون بیاد سراغمون و اجازه نده بترسیم و بهونه تراشی کنیم.
وقتی نترسیم،تازه میشیم خود واقعیمون.

وقتــی نترســیم، هــدف و شــغل واقعیمــون رو بــی پروایانــه دنبــال میکنیــم. و ایــن،اون چیزیــه کــه بهــش نیــاز داریــم. همونطــور 
کــه قبــل تــر بهتــون گفتــم: اگــه مشــخص نکنیــن کــه چــی میخوایــن و چــی واقعــا براتــون مهمــه، در نهایــت کاری رو انجــام میدیــن 

کــه دیگــران بــه شــما دیکتــه میکنــن.
فاطمه خوش نژاد
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صرفًا جهت یادآوری
 تاحــاال بــه ایــن فکــر کردیــن کــه به عنــوان یــک زن چــه 

داریــن؟؟؟ خاصــی  ویژگی هــای 
بــه  آدم هــا  مختلــف  جاهــای  در  گاهــی  می بینیــن  اگــر 
ــش  ــع به ــردازن و راج ــوع می پ ــن موض ــه ای ــاص ب ــور خ ط
صحبــت مــی کنــن فکــر نکنیــد کــه موضوعــی هســت کــه 
نیــاز بــه اثبــات داره یــا حتــی بایــد بیــن آدم هــا جــا بیفتــه.
بلکــه از قدیــم گفتــن: آن چیــز کــه عیــان اســت چــه حاجــت 

بــه بیــان اســت!!
اما دلیل این که منم االن می خوام به یک چیز عیان بپردازم فقط و فقط یادآوریه!

 ما آدما این روزا اینقدر کارهای مختلف داریم که حتی ممکنه نفس کشیدنم یادمون بره چه برسه چیزای دیگه!
 پس صرفًا جهت یادآوری

 برای شروع ماجرا از بین دریای ویژگی های خاص و جذاب خانم ها میرم سراغ:
۱. تواانیی نقایش و رنگ کردن

 کاری کــه خانــم هــا خیلــی تــوش ماهــر هســتن. منظــورم نقاشــی پرتــره و رنــگ کــردن ســاختمون نیســت! البتــه اونــا هــم میتونــه 
زیرمجموعــه قــرار بگیــره! ولــی اینجــا منظــورم توانایــی بــی نظیــر خانومــا تــو رنگــی کــردن دنیــای اطرافشــونه.

یک زن اگر بخواد می تونه خیلی راحت به دنیای اطرافش رنگ و زیبایی ببخشه. باصداش با نگاهش با آغوشش...
 حاال چشماتون رو ببندین و صدای الالیی مادرتون رو توی ذهن تون مرور کنید.

و یا آخرین صحنه ای که مادرتون لیوان دمنوش رو داده دستتون رو مجسم کنین. خوب بهش فکر کردین ؟
تبرک می گم االن شما رنگی شدین.

ــودآگاه و  ــه خ ــیدی. چ ــگ بخش ــرژی و رن ــت ان ــای اطراف ــه دنی ــا ب ــا و باره ــاال باره ــا ح ــه ت ــم ک ــرم! مطمئن ــم محت ــما خان ــاال ش ح
ناخــودآگاه. ولــی پیشــنهاد می کنــم اگــر ایــن کارو کمتــر بــه صــورت خــودآگاه انجــام دادی ازیــن بــه بعــد بیشــتر بهــش فکــر کنــی 
ــه  ــه هم ــدی وگرن ــام ب ــی انج ــو می تون ــط ت ــاز داره و فق ــش نی ــا به ــه دنی ــه ک ــای مهمی ــی از مهارت ه ــن یک ــون ای ــی. چ ــن کن و تمری

ــن. ــرده می ش ــفید افس ــیاه و س ــای س ــوی دنی ــا ت آدم ه
۲. دیل داریم انزک تر از برگ گل 

 دل رحــم بــودن و مهربــان بــودن جــزو ویژگی هــای انســانیه امــا تــوی خانم هــا بــه صــورت ویــژه قــرارداده شــده. حــاال میدونیــن 
چــرا؟

ــا  ــوی دنی ــه ت ــت ک ــش نیس ــی بی ــدی توهم ــگ و ب ــونت و جن ــت و خش ــودی آدماس ــت وج ــوزی واقعی ــی و دلس ــون مهربان چ
ــده. ــترده ش گس

و بــرای ایجــاد تعــادل و بازگشــت بــه تنظیمــات کارخانــه چــه چیــزی بهتــر از لشــکری بــه انــدازه نصــف جمعیــت جهان؟اونــم بــا 
ایــن میــزان تاثیرگــذاری؟!

 فقــط یــک چیــزی نبایــد یادتــون بــره. شــما به عنــوان ســفیران محبــت و مهربانــی روی زمیــن بایــد ارزش هاتــون رو فریــاد بزنیــد 
و نزاریــد چیــزی شــما را از فطرتتــون دور کنــه.
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۳. عشق مجمس 
شاعر می فرماید:

اال یا ایها ساقی ادرکاسا و ناولها
 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها 

این عشق آسان کننده زندگی شما هستی بانو !!
ــق،  ــردن از عش ــتفاده نک ــی و اس ــت درون ــن ظرفی ــه ای ــی ب ــورت بی توجه ــم در ص ــه ه ــی! و در ادام ــو می دون ــه این ــم ک می دون

ــن. ــرازیر می ش ــی س ــه زندگ ــف ب ــکالت مختل مش
 پــس اینــو یــادت نــره کــه کلیــد اســتفاده از جــادوی زمیــن تــو هســتی. تویــی کــه می تونــی تصمیــم بگیــری کــه روزهــا معمولــی 
بگــذرن و دونــه هــای شــن ســاعت شــنی روی هم دیگــه ســر بخــورن و پاییــن بیــان یــا جــادوی عشــق رو چاشــنی روزهــا بکنــی و 

زمــان رو نگــه داری . 
همش به تصمیم تو برمی گرده.

ــای  ــم و فض ــا قل ــا داده ب ــه خانم ه ــدا ب ــه خ ــاده ای ک ــای فوق الع ــات و ویژگی ه ــای صف ــق دری ــم عم ــه گفت ــور ک ــه همان ط خالص
ــان  ــه پای ــظ ب ــت از حاف ــد بی ــا چن ــخنم را ب ــم و س ــنده می کن ــی بس ــه ویژگ ــن س ــه ای ــن ب ــرای همی ــداره ب ــی ن ــن همخون ــدود م مح

می رســانم.

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد
برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد.
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دل نوشته

سیزدهم رجب المرجب
سیزدهم رجب المرجب ،  والدت فاتح خیبر  !

هرسال به سیزدهم رجب که می رسیم ، می بینم نمی توان این عدد را نحس دانست !
همین که امیرالمؤمنین در این روز به دنیا آمدند ، اصاًل می شود کِل فخر و خوشِی دنیـا !

می دانید...
در هیـچ کجـای تاریخ ، در هیـچ گوشه و کنـاری ، در هیـچ جای دیگـری از دنیا ممکن نبود و نیست ، مردی چون علی)ع(!

تمام خوبی ها و محبت ها و دانِش رسول هللا )ص( را در یک نفر جمع کنی ، می شود ؛ 
علی)ع(!

می شود سِر خم شده علی)ع( و درد و دل با چاه ! که مباد کودکان یتیم کوفه ، اشکی از او ببینند و دلشان به لرزه بیفتد...
هر چه قدر هم که بخواهی ، می توانی از او بنویسی...

از بزرگی اش ،
از رشادت هایش ،

از مردانگی اش...
اما می دانی ، 

فقط علی)ع( است که حتی نامش ، حتی یک توسل کوچک به او ، می تواند دلت را قرص کند...
که اصاًل شیعه مرتضی علی )ع( و لرزیدن دل؟!
که اصاًل گدای دِر خانه امیرالمؤمنین و دلهره؟!

کــه فخــر و ُمباهــاِت خــود مــن بــه تنهایــی ، همیــن کــه از کودکــی وقتــی زمیــن خــوردم ، یــادم دادنــد میخواهــی بلنــد شــوی بگــو 
یــا علــی !
یا علی...

روِحي بَِفداْک  پدر جـان...هرچند ، رو سیاه و شرمنده!
مبـارک باد این فرخنده روز ، که کعبه »فاتح خیبر « را در خود پنـاه داد...
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