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 دوســتان عزیــز بــرای تمــاس با مــا می توانیــد از پــل ارتباطی
 Email: abtabjournal@gmail.com استفاده کنید.

ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
ــا در  ــد؛ م ــان نمائی ــود را بی ــش خ ــه پرس ــناس مربوط ــام کارش ن
جلدهــای آتــی پاســخ شــما را مطــرح خواهیــم کــرد. لطفــا 
نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
دریــغ نفرمائیــد. ماهنامــه آبتــاب هــر مــاه بــه بهتریــن پیشــنهادها و 
راهکارهــای ســازنده هدیــه ای بــه رســم یادبــود اهــداء خواهــد 
ــران و  ــز در ای ــتان عزی ــما دوس ــک از ش ــر ی ــن ه ــرد. همچنی ک
ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 

ــگزاریم. ــما سپاس ــه از ش ــتید، صمیمان ــران هس ــان ای عزیزم
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سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

رسوالن بگفتند آیا شما
نمائید شکی به یکتا خدا

خدائی که این آسمان و زمین
بخوبی پدیدار کرده چنین
شما را خداوند به مغفرت

کند دعوت و بخشش و رحمت
ز تعجیل اندر عقوبت خدا
بخواهد شما را نماید رها

چو پیک اجل ناگهان در رسد
دگر مهلت مردمان سر رسد

 ترجمه شعری قرآن کریم از استاد 
»امید مجد«، آیاتی چند از سوره  ابراهیم.
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سخن سردبیر
فاطمه مهسا کارآموزیان

کرد با من کردم، نیکی  خداونــد جهــان، دادار ســبحانچو نیکی 

کــه می گوید:  گرانقــدر دکتر علی شــریعتی آغــاز می کنم  ســخنم را بــا جملــه ای زیبا از اســتاد 
کــه  کودکــی اســت  بــا  کردنــد، غافــل از اینکــه خــدا  بــاران دعــا  بــرای آمــدن  "هــزاران نفــر 
چکمه هایش ســوراخ اســت." امروزه، با بروز »مشــکالت مالی« و »رکود اقتصاد جهانی« و از 
گســترش فقر در میان مردم  ســوی دیگر »وقوع جنگ و درگیری« در برخی مناطق شــاهد 
که فقر در همه جوامع چه توســعه یافته و چه در حال توســعه وجود دارد،  هســتیم. با آن 
اما افراد فقیر در جوامع ضعیف به دلیل آنکه حمایت نمی شــوند؛ آســیب پذیرتر هســتند. 
هر یک از ما به عنوان یک انســان نســبت به این پدیده شــوم در جامعه وظیفه ای داریم، 
کند و  که فقر ممکن اســت در ظاهــر زندگی یک فــرد را درگیر  گفت  جدا از بعد انســانی باید 

گرفت. ربطی به زندگی سایرین نداشته باشد، اما آثار آن در جامعه دامان همه را خواهد 
گرســنگی یک  ک اســت، اینکه شــاهد درد  کــه صحبت از فقــر دردنــا کرد  بایــد اعتــراف 
کمی درد را  که  کافی است  کردن آسان است؛  کمک  انسان و یا حتی مرگ وی باشــیم، اما 
که از سرما به خود می پیچید،  کنیم  کودکی نگاه  کافی است به اشک های  کنیم.  احساس 
کافی اســت به پرســه های تنهایی اش  گلــی بخرند.  اما هنوز ایســتاده اســت تا از او شــاخه 
کاالیی  که  کنیم  که به دســتان رنجور پیرزنی نگاه  کافی است  کنیم.  در خیابان شــهر نگاه 
کافی  را بــرای فروش آورده و یا بر ســر ســطل زباله به دنبال چیــزی برای خوردن می گــردد. 
کافی است زنی را ببینیم  گونی پاره را به دوش می کشــد.  که یک  اســت پیرمردی را ببینیم 
کودکش درمانده شده است. باید به چشمان پرغرور اما خجالت زده  که برای تهیه داروی 
کمک به همنوع تنها  که بی نان به خانه بازگشته است. بهتر بگویم برای  کنیم  پدری نگاه 
کافی نیست، بلکه باید وجدانی دردمند داشته باشیم. چگونه می توان آسوده  دیدن درد 
کشــیده شــده اســت؟ چگونه  کــه زنی از فــرط نیاز به فحشــاء  گذاشــت وقتی  ســر بر بالیــن 
کلیــه اش را  که همنــوع ما  کنیم و خجلــت نبریــم، وقتی  می تــوان به خــدای خود ســجده 
فروخته اســت تــا هزینه درمــان عزیزش را بدهــد.  چگونه می تــوان نام مســلمان را بر خود 
که همانا فقر دین انســان را ناقص، عقل  که موالیمان علــی )ع( می فرماید  بگذاریم، وقتی 
را سرگردان و عامل دشمنی اســت. همه ما در برابر فقر مسئولیم. ما انسان هستیم، باشد 

که انسانیت در وجودمان نمیرد.





کــه نیکــی بــود یــادگارنباشــد همــی نیــک و بــد پایــدار همــان به 

گــر بخــردیدراز اســت دســت فلک بــر بدی کــن ا همــه نیکوئــی 

کنــی، نیکی آیــد برت بــدی را بدی باشــد انــدر خورتچــو نیکــی 

کیهان  خدای کســی نیــز، نیکــی نمایچو نیکی نمایدت  تو با هر 

کــه بینی بــه فرجام بد گــردد انــدر جهــان، نــام بدمکن بد،  ز بــد 

آراســتن تــن  ببایــد  نیکــی  کس خواستنبــه  که نیکی نشــاید ز 

کنــی، جز بــدی نــدروی شــبی در جهان شادمان نغنویوگــر بــد 

“حکیم ابوالقاسم فردوسی”
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والیت علی )ع(
روزی رســول خدا )ص( در مســجد مدینه، نماز ظهر می خواند. علــی )ع( نیز حاضر 
کس به  کنند، هیچ  کمک  که به او  بود. فقیری وارد مسجد شــد و از مردم خواست 
که من در مســجد  گواه باش  کــرد: خدایا  او چیــزی نداد. دل فقیر شکســت و عرض 
کمــک نکرد. در  کس بــه من  کــردم، ولی هیچ  کمک  رســول خــدا )ص( درخواســت 
کــرد، فقیر  کوچکش اشــاره  که در رکــوع نماز بــود، با انگشــت  ایــن هنــگام علــی )ع( 
جلو آمد و با اشــاره علی )ع( انگشــتر را از انگشــت علی )ع( بیرون آورد و رفت.رسول 
گردان  کار مرا آســان  گشــاده دار.  گفت: "پرودگارا ســینه مرا  خدا پس از نماز به خدا 
که »علی« باشــد و به وســیله او پشــتم را محکم  و وزیــری از خاندانــم برایم قرار بده 
که جبرئیل نازل شــد و آیه 55  کن." هنوز ســخن پیامبر )ص( به پایان نرســیده بود 
کرد: سرپرست و رهبر شما، تنها خدا است و پیامبر )ص(، و آنها  سوره مائده را نازل 
که ایمــان آورده اند و نماز را بر پا می دارند و در حال رکــوع، زکات می پردازند. به این 
گردید. ترتیب، والیت و رهبری علی )ع( پس از پیامبر )ص(  از سوی خداوند اعالم 

اســتاد  ایــن  از درد علــی )ع( دارد.  زیبایــی     دکتــر »علــی شــریعتی« توصیــف 
زخــم  از  کــه  اســت  دردی  درد،  :یــک  اســت  گونــه  دو  علــی  "درد  می گویــد:  بــزرگ 
شمشــیر  »ابــن ملجــم« بــر فــرق ســرش احســاس می کنــد و درد دیگر دردی اســت 
کــه او را تنهــا در نیمــه  شــب های خامــوش بــه دل نخلســتان های اطــراف مدینــه 
شمشــیر  از  کــه  می گرئیــم  دردی  بــر  تنهــا  مــا  اســت.  آورده  در  نالــه  بــه  و  کشــانده 
چنــان  کــه  دردی  نیســت.  علــی  درد  ایــن  امــا  می  کنــد،  احســاس  ملجــم«  »ابــن 
کــه مــا آن  را نمی شناســیم!  روح بزرگــی را بــه نالــه در آورده اســت، تنهائــی اســت 
که علی درد شمشــیر را احساس نمی کند و  باید این درد را بشناســیم، نه آن درد را؛ 

کنیم." ما درد علی را احساس نمی  

عید غدیر خم بر شیعیان عالم مبارک باد!



 سخنان مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 
درمورد جوانان

کنید  امــروز، شــما جوانــان  عناصــر مؤثرید؛ ولــی فردا ســتون هــاى انقالب هســتید. توجــه 
انقالب را با ریشه  ها و مبانی فکرى و منطقیش، به درستی بشناسید. جوان، آن هم داراى 
کشــور در آینــده داراى ارزش  علــم و معرفت، آن هــم در صــراط تحصیل دانش بــراى اداره  
اســت. جوان مظهر امید اســت. محبــوب ترین انســانهاى جامعــه در نزد پــروردگار، جوان 
گماشتند،  هاى پارســا و پرهیزگار و مؤمن هستند. هرجا جوان هاى ما خواســتند و همت 
بــه هدف رســیدند و رســیدیم. درخشــش امیرالمؤمنیــن علــی )ع( در دوران جوانی همان 
که همــه جوانــان می تواننــد آن را سرمشــق خودشــان قــرار بدهند.  الگــوى مانــدگار اســت 
گفت:  که شــما از جوان چــه می خواهیــد، خواهم  کوتــاه از من بپرســند  گــر در یــک جمله  ا
که جوانان باید این ســه خصوصیت را  »تحصیل«، »تهذیــب« و »ورزش«، من فکر می کنم 
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جمعیت جهان
* بیش از هفت میلیارد نفر

گرسنگی در جهان
کافی ندارد.  * 795 میلیون نفر- یا 1 نفر از هر 9 نفر در جهان-غذای 

کشورهای در حال توسعه زندگی  که از سوء تغذیه رنج می برند، در  98% از افرادی   *
می کنند.

      کجاها وضعیت گرسنگی وخیم است؟
* آسیا: 525.6 میلیون نفر

* کشورهای جنوب صحرای آفریقا: 214 میلیون نفر
کارآئیب: 37 میلیون نفر * آمریکای التین و 

گرسنگی و فقر را نشانه رویم، بایستی متعهد به اجرای پروژه های مبارزه با  گر مرکز  * ا
»هند«،  »اتیوپی«،  »بورکینافاسو«،  »بنین«،  »بنگالدش«،  کشورهای  در  گرسنگی 

بود.  »اوگاندا«  و  »سنگال«  »پرو«،  »موزامبیک«،  »مکزیک«،  »ماالوی«،  »غنا«، 

زنان و کودکان
گرسنه هستند.  * 60 درصد از زنان در جهان 

کشورهای در حال توسعه فاقد مراقبت های مناسب مادر  * 50 درصد از زنان باردار در 
که منجر به مرگ حدود سیصد هزار مادر  در حین بارداری و پس از زایمان هستند 

می شود.
کمبود وزن به دنیا می آید. کشورهای در حال توسعه با  * از هر 6 نوزاد، 1 نوزاد در 

جهان پیرامون خود را بشناسید: 
 حقایقی درباره گرسنگی و فقر

زنجیره های گرسنگی و فقر را بشکنید!
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ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
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شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 
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کودکان زیر 5 سال مربوط به سوء تغذیه است. این بدان  * تقریبا نیمی از مرگ و میر در 
که حدود 3 میلیون زندگی را در سال از دست می دهیم.  معنی است 

گرسنگی می میرد.  کودک از بیماری های ناشی از  * هر 10 ثانیه یک 
* در پروژه های مبارزه با گرسنگی، توانمند سازی زنان به عنوان عامل تغییر، کلید اصلی 
گرسنگی و خاتمه دادن به فقر در جوامع است؛ بنابراین حمایت از زنان و  حل بحران 

ایجاد ظرفیت های مناسب برای آنان در جامعه امری مهم می باشد. 

فقر
کمتر از 1.9 دالر در  کشورهای در حال توسعه با درآمدی  * حدود 896 میلیون نفر در 

روز زندگی می کنند. 
کودک روزانه به دلیل فقر می میرند. * 22 هزار 

گرسنگی، دسترسی به درآمد توأم با افزایش عزت نفس  * پروژه های روستایی مبارزه با 
در راستای توانمند سازی افراد را فراهم می کنند.  

ایدز و سایر بیماری ها
* 36.9 میلیون نفر با بیماری ایدز زندگی می کنند.

که با ایدز زندگی می کنند، زن هستند. * 50 درصد از افرادی 
کشورهای جنوب صحرای  کودکان و 60 درصد از زنان مبتال به ایدز در  * 88 درصد از 

آفریقا زندگی می کنند. 
گذشتند. 17000 نفر روزانه به دلیل بیماری های  کودک در سال 2013 در  * 6.3 میلیون 

قابل پیشگیری و درمان مانند: ماالریا، اسهال و ذات الریه از بین می روند.  
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کشاورزی
* 70  درصد از فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی زندگی می کنند و برای امرار 

کشاورزی و فعالیت های مرتبط به آن وابسته هستند. معاش خود به 
کشاورز می باشند. گرسنه از خانواده های  * 50 درصد از مردم 

آب و فاضالب
* 663 میلیون نفر دسترسی به آب بهداشتی ندارند.

* 2.4 میلیارد نفر از جمعیت جهانی بهداشت مناسب ندارند.
مانند:  آلوده  آب  مصرف  از  ناشی  بیماری های  دلیل  به  کودک  هزار  حدود  روزانه   *

می روند. بین  از  »اسهال« 

منبع خبر:
http://www.thp.org/knowledge-center/know-your-world-facts-about-hunger-poverty
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علل و اثرات فقر
مرتضی رجائی خراسانی

پژوهشگر علوم سیاسی و اقتصادی

صحبــت از »اختــالف طبقاتــی« بــدون پرداختــن بــه مبحــث »فقــر« امکان پذیــر نیســت. 
که فــرد فاقد حداقل غذا و ســرپناه برای حفــظ زندگی خود  »فقر مطلق«، بدان معناســت 
کافی برخوردار نیست. دستیابی به  باشــد. طبق آمارهای ســازمان ملل 1 نفر از 9 از غذای 
آمارهــای دقیق در این زمینه دشــوار اســت. واژه ای دیگر به نام »فقر نســبی« نیــز در اینجا 
که فرد بــرای تأمیــن مایحتاج خــود و پرداخت هزینه  تعریف می شــود و بدان معنی اســت 
که مفهوم فقر نســبی اســت و در هر  گفت  کند. باید  کار  مســکن باید 2 تــا 3 شــیفت در روز 

صورت به معنای محرومیت است.   
کشــف  که »فقر« یک پدیده اجتماعی فوق العاده پیچیده اســت و  باید اذعان داشــت 
کــه فقرا  کرده اند  علــل آن نیز بــه همان انــدازه دشــوار می باشــد. برخــی از محققــان بیــان 
کنند. بــا رواج چنین  نگرانــی برای آینده خــود ندارند و ترجیــح می دهند در لحظــه زندگی 
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که از نســلی به نســل دیگر منتقل می شود، احســاس انفعال و پوچی  فرهنگی در بین فقرا 
کرد.   به آنها القاء می شود و آنان ناتوان و ناامید زندگی خود را سپری خواهند 

کلیشــه ای اســت و همیشــه و همه جا  بــه بــاور نگارنده ســرزنش فقــرا با ایــن دیــدگاه، 
کار سخت  که مردم فقیر نیز مایل و قادر به  کند. شواهد نشــان می دهند  صدق پیدا نمی 
که از حداقل دستمزد برخوردار هستند  هستند، اما مشــکل آنان زمانی نمود پیدا می کند 
گذشــته افراد بــرای تأمین بهتر  و به آموزش و پرورش الزم دسترســی ندارند. طی ســالهای 
کرده اند و  معیشت خود از شهرســتان های فقیر نشین به داخل شــهرهای بزرگ مهاجرت 

کارگر رستوران با یک رفاه اندک روزگار می گذرانند.  به عنوان خدمتکار و یا 
که  که اثرات فقر به چه شکل می باشند؟ باید پاسخ داد  ح است  حال این پرسش مطر
که در فقر زندگی می کنند از مشکالت جسمی  کودکانی  اثرات فقر جدی و پیچیده هستند. 
که در رفاه نسبی زندگی می کنند، رنج می برند. بسیاری از نوزادان  کودکانی  مکرر نسبت به 
که اغلب از معلولیت های ذهنی و جسمی قابل  کمبود وزن به دنیا می آیند  مادران فقیر با 
کودکانی  پیشــگیری رنج می برند و به طور معمول قبل از یک ســالگی می میرند. متأسفانه 
خ وقوع حوادث نســبت  کرده اند، اغلب تمایل به مدرســه رفتن ندارند و نر که در فقر رشــد 
کودکان معموال از مشــکل بینایی، شنوایی،  کودکان برای آنان بیشــتر است. این  به سایر 
کند، رنج  که می تواند عملکرد مغز را فلج  کم خونی، فقر آهن و ســطح باالی سرب در خون 

می برند. 
کــه میزان تنــش موجــود در یک خانــواده در  از ســوی دیگــر مطالعــات نشــان داده اند 
ارتباط مســتقیم بــا شــرایط نامناســب اقتصادی اســت. از دســت دادن شــغل باعــث بروز 
کودکان و سالمندان است.  که این خشونت بیشــتر متوجه  خشونت در خانواده می شــود 
که یک پدر یا مادر بیکار می شــود، ممکن اســت دســت بــه تنبیه بدنی  زمانی 
که خانواده های  کند. از آنجا  کــرده و وی را تهدید  کودک بزند و یا به او توهین 
فقیــر اســترس بیشــتری را تجربــه می کننــد، لــذا احتمال ابتــال به افســردگی در 
آنهــا بیشــتر اســت. ایــن خانواده ها دیــدی منفــی بــه وقایع دارنــد و اغلــب  از 

کم شانسی صحبت می کنند. 
    بی خانمانی و یا فقر شدید عالوه بر آنکه افراد بزرگسال را تهدید می کند، 
کــودکان از ناامنــی غذایــی رنــج  کــودکان اســت. ایــن  ک بــرای  خطــری هولنــا
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که در فقر زندگی  کودکانی 
می کنند از مشکالت جسمی 

کودکانی  مکرر نسبت به 
که در رفاه نسبی زندگی 

می کنند، رنج می برند.
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کم وزن، ســقط جنیــن، و مرگ و میر  می برنــد. زنان بی خانمــان میزان باالتــری از نوزادان 
کار تجربه  کودکان فقر محرومیت های بیشتری در بازار  را برای فرزندشــان تجربه می کنند. 

می کنند و فقدان یک شغل مناسب برای آنها به فقرشان تداوم می بخشد.    
که در دهه های اخیر شــاهد زنانه شدن فقر هستیم. این پدیده  گفت  در نهایت، باید 
که زنان را مجبور می کند سرپرست یک خانواده باشند.  مربوط به افزایش آمار طالق است 
کودک اجتناب می ورزند  که از همسر خود جدا می شــوند، از حمایت  از سوی دیگر پدرانی 
و ایــن امــر موجب می شــود تا زنــان سرپرســت خانــواده به طبقــه فقیــر جامعــه بپیوندند. 
کاهش فقر داشــته  که حمایت قانونــی از این زنــان می تواند اثــرات مطلوبی در  اینجاســت 

باشد. 
در ایــن مقاله به طــور مختصر به بررســی ابعــاد فقر و علــل و اثــرات آن پرداختیم، حال 

گسترده است و نیاز به بحث بیشتری دارد.  آنکه این مبحث بسیار 
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زنان و کودکان قربانیان فقر و 
گرسنگی

کارآموزیان فاطمه مهسا 
  

  
 

کشــورهای در حال توسعه  طبق آمارهای ســازمان ملل متحد، حدود 896 میلیون نفر در 
بــا درآمــدی حــدود 1.9 دالر در روز زیــر خط فقــر زندگــی می کننــد. عواملی چــون »افزایش 
قیمــت مواد غذایــی«، »جنــگ و ناامنی«، و »عــدم وجود قانــون محکم« بــرای حمایت از 
گســترش پدیده شوم  که در میان عوامل متعدد؛ به  اقشــار آســیب پذیر از عواملی هســتند 

فقر دامن می زنند. 
کــه بیماری هــای متعددی از  گرســنگی می شــود، به طوری  »فقر« باعث ســوء تغذیه و 
گاه منجر به فوت فرد می شــود. در این میان راهکارهای متعددی برای  آن ناشــی شــده و 
کوتاهی پاسخگوی  که ممکن است در مقطع  گرسنگی ارائه شده اند  کن سازی فقر و  ریشه 

گرسنگی نشده است.  نیاز یک جامعه بوده باشد، اما هیچگاه منجر به رفع فقر و 
کافی یک بعد از ابعاد ابتالء به فقر شدید است.  که عدم دسترسی به غذای  گفت  باید 
کــه بین »فقــر«، »قیمت مــواد غذایی« و »گرســنگی«  کارشناســان اعتقاد دارند  عــده ای از 
که همه  گرســنه اســت، در حالی  که هر فرد فقیر  گفته می شــود  ارتباطی خطی وجود دارد. 

گرسنه فقیر هستند. افراد 
گرســنگی و ســوء تغذیــه رنــج  کــه میلیون هــا نفــر در جهــان از  آمارهــا نشــان می دهنــد 
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ک، شاید  می برند. با وجود این ارقام دردنا
بتــوان بــا تمســک بــه راهکارهایــی ماننــد: 
هدیه مواد غذایــی در مقطع زمانی خاص، 
گروهی را نجــات داد، اما آیــا این یک  جــان 
کنی  راهــکار دائمی اســت و منجر به ریشــه 
گرســنگی می شــود؟ بایســتی اعتراف  فقــر و 

کــه خیــر، هدیــه دادن مــواد غذایــی تنهــا در  کــرد 
شرایط بحران راهکاری مطلوب خواهد بود.  

گرسنگی زمانی در  کریه فقر و  متأســفانه، چهره 
کــه در آن دختران  یک جامعــه نمایان تر می شــود 
از تحصیــل بازداشــته شــوند تــا در هزینه هــا صرفــه 
کارهای ســخت  گاه این دختــران به  جویی شــود. 
وجــود  می شــوند.  فروختــه  یــا  و  شــده  واداشــته 
ک تریــن ابعــاد فقــر  کارگــران جنســی یکــی از دردنــا
کــه اعضای  ک دیگر این اســت  اســت و بعــد دردنــا
بدن دختران و زنان بــه عنوان بانک پول برای پدر 

یا همســر بوده و آن را به دالالن اعضای بدن به بهایی ناچیز می فروشد. در شرایطی 
دیگــر ایــن دختران در ســنین پائیــن بــه ازدواج افــرادی ســالمند و متمکن واداشــته 
می شــوند. عدم آموزش هــای عمومی و فقر فرهنگی در زیر ســایه تبعیض جنســیتی، 
که نشان می دهند،  بروز این خشونت ها را تشدید می کند. شواهدی در دست است 
کــی دارند و اشــکال مختلف خشــونت را در دوران  ایــن دختران عمومــا عاقبت دردنا
گاه دســت بــه خودکشــی می زننــد.  کــه  کوتــاه عمــر خــود تجربــه می کننــد، به طــوری 
هرچند دختران به دلیل آســیب پذیر بودن، بیشــتر در معرض خشــونت هستند، اما 

پسران نیز از عواقب فقر مصون نخواهند بود. 
که علــل فقر بایســتی در هر جامعه و بســته به شــرایط آن جامعه بررســی  از آنجــا 
گشایشــگر  شــود، لذا صرفا یک راهــکار عمومی بــه نظر نگارنــده این متــن نمی تواند 
گرســنگی به طور منطقه ای بررســی  معضل باشــد. در ابتدا نیاز اســت تــا دالئل فقر و 
کوتاه مــدت و دراز مدت  شــوند و با توجه به شــرایط محیطی و فرهنگــی راهکارهای 

گرفته شود.  برای رفع آن در نظر 
کــه توســط ســازمان ملــل متحــد ارائــه شــده اســت،  یکــی از راهکارهــای خوبــی 
توانمند سازی زنان اســت. زنان نیمی از جمعیت جهان را شامل می شوند. شاید به 
کــه هرچند زنــان بیشــترین قربانیان فقر هســتند، امــا حمایت از  گفت  جرأت بتــوان 
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کن سازی فقر است. چنانچه مادر یک خانواده بتواند  آنان نیز مؤثرترین راهکار برای ریشه 
مهارتــی خــاص - اعــم از: »کشــاورزی«، »خیاطی«، »صنایع دســتی« و ســایر مــوارد- را فرا 
کمــک می کند تا در جهت فقرزدایی از خانــواده اش بهتر عمل نماید.  بگیرد، این امر به او 
همچنین، برقراری بیمه و مستمری مکفی برای افراد نیازمند بسیار اهمیت دارد. اهمیت 
ایــن موضــوع بــرای زنــان سرپرســت خانــواده و ســالمندان بیشــتر خواهــد بود. بــه جرأت 
که توجه بیشتر مسئولین به این امر و تصویب قانون محکم و نظارت دقیق  گفت  می توان 
کمک نماید. فعالیت سازمان های  کردن فقر درجامعه  کن  بر اجرای آن می تواند، به ریشه 
گروه های خودیــار نیــز می تواند با اتــکاء به تــوان مردمی،  مــردم نهــاد و خیریه هــا در قالــب 
که در دین مبین اسالم نیز به رفع  گام های مؤثری در این زمینه بردارد. شــایان ذکر اســت 

فقر از جامعه سفارش های زیادی شده است. 

گرسنگی در سرتاسر جهان باشیم. که شاهد ریشه کن شدن فقر و  به امید روزی 
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 مشکالت ازدواج 
در سنین پائین

دکتر مهری نجات
متخصص اعصاب و روان، پژوهشگر در موضوعات 

آسیبهای اجتماعی
مدرس دانشگاه تهران

بــرای بلوغ عقلــی و ذهنی ســن خاصی وجــود ندارد، ولــی به طور حتــم در ســنین پائین با 
کم بعید به نظر می رسد. تجارب و مهارتهای 

کنم. هر  قبــل از توضیح در مورد ســن مناســب ازدواج بایــد چند نکتــه را خاطر نشــان 
کردن باید هدف از ازدواج را بداند.  زوج قبل از ازدواج و زوج شــدن و زیر یک سقف زندگی 
گر ازدواج به خاطر »عشــق آتشــین«، یا به خاطر »مســتقل  که ا نکته قابل تأمل این اســت 
شــدن«، یا »فــرار از تنهایــی« و یا »داشــتن صرفا فرزند« باشــد، بعــد از مدت چند ســال به 

صورت عادت در می آید و دلیل ادامه زندگی نخواهد بود.
تنها دلیل مهم ازدواج رســیدن به آرامش اســت و این آرامش و درک متقابل در ســایه 
بلوغ فکری دو زوج صورت می پذیرد. هر فردی در طی مســیر زندگی از تولد تا میانســالی با 
یادگیری های متفاوت از والدین و همنوعان خود و با تجارب زندگی، تحصیالت و شــغل و 
غیره به این بلوغ فکری می رســد. با این توانایی فرد قادر است عالوه بر ایجاد آرامش برای 

خود، باعث راحتی و آسودگی و آرامش برای همسر و بقیه اعضای خانواده اش هم شود. 
کــه در   در حــال حاضــر متأســفانه شــاهد اختالفــات فراوانــی بیــن زوج هایــی هســتیم 
ســنین پائین و به خاطر یک عشق آتشــین یا اجبار خانواده و یا به دلیل مسائل اقتصادی 
کــه آنهــا هیچ  کرده انــد و پــس از چندیــن ســال بــه مرحلــه جدائــی رســیده اند، چرا ازدواج 
وقت از انتخاب خود احســاس رضایتمندی نکرده اند و دائم افســوس فرصتهای از دســت 
رفته »شــناختی«، »تحصیلی«، »شــغلی« و »تفریحی« خود را می خورند. ایــن افراد یا جدا 

می شوند و یا در حالت افسرده و غمگین زندگی خود را سپری می کنند. 
از  مختلــف  ارزیابی هــای  مــورد  را  مــرد  و  زن  مشــاوران  ازدواج،  از  قبــل  مشــاوره  در 
جملــه: »روحیــه و خلــق«، »شــخصیت«، »ســازگاری«، »اقتصــادی«، »اهــداف ازدواج«، 
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»اختــالف  »عــادات«،  »تفریحــات«،  »تحصیــالت«،  فرهنگــی«،  »ســطح  »وابســتگی ها«، 
سنی«، »مسائل جنسی« و غیره قرار می دهند.   

کدام از این ارزیابی ها به خوبی انجام نشود، بعدها باعث اختالفات زیاد بین  هرگاه هر 
که این افراد صاحب فرزند می شوند  زوجین خواهد شد. مشــکل جایی شدیدتر می شــود 
گرفتار مسائل فرزندانشان  که هنوز مشکالت زناشوئی خود را حل نکرده اند،  و در شرایطی 
کــرده و تهدیدی جــدی بــرای زندگی زوج  می شــوند. بــه تدریج این فشــارها افزایــش پیدا 

خواهد شد. 

3

 دوســتان عزیــز بــرای تمــاس با مــا می توانیــد از پــل ارتباطی
 Email: abtabjournal@gmail.com استفاده کنید.

ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
ــا در  ــد؛ م ــان نمائی ــود را بی ــش خ ــه پرس ــناس مربوط ــام کارش ن
جلدهــای آتــی پاســخ شــما را مطــرح خواهیــم کــرد. لطفــا 
نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
دریــغ نفرمائیــد. ماهنامــه آبتــاب هــر مــاه بــه بهتریــن پیشــنهادها و 
راهکارهــای ســازنده هدیــه ای بــه رســم یادبــود اهــداء خواهــد 
ــران و  ــز در ای ــتان عزی ــما دوس ــک از ش ــر ی ــن ه ــرد. همچنی ک
ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 

ــگزاریم. ــما سپاس ــه از ش ــتید، صمیمان ــران هس ــان ای عزیزم
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مرگ عباس کیارستمی و چالش رابطه 
پزشک و بیمار

دکتر حسین بیات
پژوهشگر مسائل حقوقی و اجتماعی، وکیل دادگستری 

که مرگ و زندگی اجزاء جدائی ناپذیر و ســازنده هویت زندگی انســانی هســتند؛  در دنیایی 
خ می دهــد؛ موجــب تعجــب و تحیــر  کــه پیرامــون مــرگ انســان های معــروف ر هیاهویــی 
که در همه امور حیات خود سرابی دست نیافتنی به نام عدالت،  گوئی انسان ها  می شود. 
برابری و مساوات را از حکام خود طلب می کنند و البته در بسیاری از مواقع نیز در حسرت 
کــه علیالقاعده می بایســت؛  ک می نهند. در مــرگ نیز  رســیدن به آن رؤیا ســر بر بالیــن خــا
بی مانندتریــن شــکل برابری انســان ها را به معرض نمایش بگذارد، شــاهد نوعــی نابرابری 
که چــه بخواهیم و چــه نخواهیم وجــود دارد و بــر موجود  و تبعیــض پیــدا و پنهان باشــند 

انسانی تحمیل می شود. 
روزانه هزاران نفر از انسانها به دنیا می آیند و هزاران نفر از ایشان نیز به هزار و یک علت 
کشــتار انسانها هستند.  از دنیا می روند. بیماریها، حوادث و جنگها جزء مهمترین عوامل 
که این تعداد و یا آن تعداد انســان در ســیل یــا زلزله و یا جنگ  هر روز در اخبار می شــنویم 
کشــته  که  که افرادی  کشــته شــده اند و جالبتر آنکه نه تنها برای ما مهم نیســت  و امثالهم 
کردند؟ ایدئولــوژی و جهان  که بوده؟ چــه  کســانی بودند؟ پدر و مادرشــان  شــدهاند؛ چه 
کــه روزانه چه  کس دیگــری در دنیا نیــز اهمیت نــدارد  بینــی ایشــان چه بــوده؛ برای هیــچ 
تعداد انســان از دنیا می روند. انگار بسیاری از انســان ها صرفًا به این علت به دنیا می آیند 
کــه از دنیــا برونــد از ایــن روی هیچکــس نیز غــم رفتــن ایشــان را نمی خــورد و بر مزارشــان 
کند، اما عده دیگری از انسانها وقتی می میرند؛ دنیائی به تکاپو در می افتد  سوگواری نمی 
و بــه تالطم در می آید. مرگشــان، علت مرگشــان، دوره زندگیشــان، ایدهها و عقایدشــان یا 
کنجــکاوی مادی  ســبک زندگی شــان، آثارشــان و تقریبًا همــه اجزاء وجودی شــان مــورد 
گوئــی اینگونه انســانها بــه ظاهــر مرده اند، امــا در قالب  و معنــوی جهانیــان قرار می گیــرد؛ 
دیگری زندگی می کنند و بر جریان امور در جهان انســانی منشاء اثر می گردند. مرگ عباس 

گونه مرگ هاست.  کیارستمی نیز یک از همین 
که  کیارســتمی در زمــان حیــات مادی خــود بر دنیــای هنــر ســینما و تصویری  عبــاس 
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گذارد. او روایتگر زندگی بود و آنچنان بر روایت زندگی  انســان از زندگی دارد، تٌاثیر به سزائی 
کنون نیــز پــس از مرگــش نمــرده و از پس اتمــام حیات مــادی به  گوئــی ا کــه  اصــرار می کرد 
 گونــه  ای دیگر به حیات خــود در جویبار زندگی انســانی ادامه می دهد. او روایتگر عشــق به 
زندگی بود و اســتادانه بازیگران غیــر حرفه ای را در زمین  بازی ســینما به بــازی می گرفت تا 

روایتگر تصویری ناب و خالص از زندگی حقیقی موجود انسانی باشند. 
دســت تقدیر اما اینک او را پس از فنای مــادی به بازیگری پنهان، در نــزاع میان افکار 
که بوی متعفن مرگ از  عمومی و جامعه پزشکی مبدل نموده است تا شاید از میان نزاعی 
گهان اســیر بازی تقدیر شده  آن برخاســته اســت؛ جوانههای زندگی بروید و او هرچند به نا
کمی مقدر بــر تقدیر؛ صحنه نــزاع  میان پزشــک و بیمار را به  اســت؛ این بار خود چــون حا

صحنه بقاء زندگی و صلح آدمیان تبدیل نماید. 
کمتر  کارگردان برجســته ســینمای ایــران و جهــان در بســتر بیماری افتــاد  کــه      آنــگاه  
که خود صیاد ماهری در شــکار لحظات ناب زندگــی بود؛ به صید تور  کســی تصور می کرد او 

که قرار بوده و هست؛ ناجی انسان، جان جهان باشند.  بلند دستانی شود 
که از بســتر بیماری  او چون انســانی عادی بر تخت بیمارســتان آرمید و تصور می نمود 
گــر روایت های شــیرین خود خواهد بــود، اما در قصــه آخر خود  بر خواهد خاســت و تداوم 
که خاطــر آورد؛ اینجــا ایران اســت و تعریف آدمیــان از جان  کرده بــود تا  از زندگــی فراموش 
گردیده و انسان از انسانیت  گرفتار  که در چالش چرخه های روزمرگی  انسان مدت هاســت 
کــه انتهائی برایش متصور نیســت و تــازه این  گونه  کرده  خود به حضیــض مادیتی ســقوط 
که داستان وی ناخواســته آغاز می گردد و مرگش بهانه ای می شود تا انسان ایرانی را  است 
که براستی رابطه  ح نماید  و روشنفکر ایرانی را به تفکری جدی وا دارد و سؤالی سترگ مطر

گشته است؟ بیمار و پزشک بر چه بنیانی استوار 
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که خود را تمام قد در اختیار پزشکی قرار دهد      آیا بیمار مجبور جبری بیرونی است تا 
که  که قرار اســت ناجی جانش باشد؟ آیا رابطه پزشــک و بیمار رابطه جابر و مجبور است یا 

گفته و سخن ناشنیده دیگر است.  خیر این رابطه دربردارنده هزار و یک  حرف نا
که ایــن هر دو انســان اند و بــه اعتبار انســانیت خود از هویــت و حرمت  مگر نه آن اســت 
که جان انســان مصداق "فطــرت اهلل التی فطر  یکســان و برابــر برخوردارند؟ مگر نه آن اســت 
گردیــده و خداوندگارش از خلقتش چنــان به وجد آمده  الناس الیها" بر فطرتی الهی اســتوار 
که  که پیامبرش را صال در می دهد: "فتبارک اهلل احسن الخالقین؟" پس چگونه است  اســت 
که حرف اول و آخر را می زند  می پنداریم در رابطه بین بیمار و پزشــک این تنها پزشک است 
کــه به تخصــص و دانش پزشــک دارد؛ مجبــور جبر رابطــه ای نابرابر  و بیمــار بــه اعتبار نیازی 
کرامت انسانی؛ بلکه بر اســاس رابطه ای قراردادی، منفعت طلبانه  که نه بر اســاس  می گردد 
کز درمانی  کنون در بیمارســتان ها و مرا که هم ا گشــته است؟ آیا حکایتی  و اقتصادی استوار 
ایران اسالمی وجود دارد؛ در بردارنده حکایتی حکیمانه و مصلحانه است؟ بگذارید تا قدری 
که شاید از این دریای طوفانی  کنه تلخی حقیقی جانگداز فرو رویم تا  مسئله را بشکافیم و در 
که تــداوم آن جز به  گردد  که ســامان دهنــده رابطه نابســامانی  گوهری نــاب فرا چنگ آوریم 
که  کنید فــردی را  ســقوط ارزش های انســانی واخالقی منجــر نگردیده و نخواهد شــد. تصور 
بیمــاری صعــب العــالج دارد به پزشــکی رجوع می کند و پزشــک بــه اعتبار تجربــه و تخصص 
کــه غرور،  و البتــه، عوامــل جانبــی تٌاثیرگذار دیگــری نظیر پــول، ثروت و جــاه و مقام و شــاید 
نخــوت و تکبر و یا منت راه درمانی به وی پیشــنهاد می کند. آیا بیمــار در این رابطه معلول و 
که پزشک همه تجربه  علیل اســت و از خود اختیاری ندارد و تنها می بایســت امیدوار باشــد 
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و تبحــرش را در خدمــت بگیرد و جان عزیــزش را از چنــگال مرگی قریب 
الوقوع برهاند یا آنکه خیر بیمار نیز در این رابطه همسنگ پزشک است 
کم نــدارد؟ آیا بیمــار می تواند از  و در ترازوی ســنجش چیزی از پزشــک 
که تمام مراحل درمان و همه آثار و عواقب درمان را با  پزشــک بخواهد 
ذکر تمامی جزئیات با وی در میان بگذارد؟ آیا بیمار می تواند از پزشک 
کند؟ در این  که هــر زمان وی اراده نمــود ادامه درمان را قطــع  بخواهد 
میان نقش شــخصیت اجتماعی بیمار، ارزشهای ذهنی و اندیشه های 
انسانی و نیز ایدئولوژی و جهان بینی وی بر روند درمانی چیست؟ از آن 
سوی نگاه پزشک به این رابطه چیســت؟ آیا این رابطه ای صرفًا عادی 
که بر یک قرارداد حقوقی و تجاری استوار شده است؟ آیا پزشک  اســت 
که میان  که خدمتی ارائه می دهد و ما به ازاء خدمتی  صرفًا فردی است 
گرفت؟ در  وی و بیمار توافق شده دستمزدی صرفنظر از نتیجه خواهد 
کجای معامله  کرامت ذاتی بیمار در  این رابطه ارزش انســانی انســان و 
که هر چه  گذاری شده است؟ آیا پزشک چون پدرساالری است  قیمت 
کرد بیمار باید بگوید ســمعًا و طاعتًا و دم نیز برنیاورد؟ آیا  گفت و هر چه 
الگوی صحیح رابطه بیمار و پزشــک رابطه ای عملکردی و نقش محور 

است و احساسات، عواطف و ارزش های انسانی در آن نقشی ندارد؟
آیا رابطه بیمار و پزشک بر اساس الگوی مشارکت برابر و دموکراتیک 
کــه هویــت انســانی در آن نقــش عمــده دارد؟ یــا مــدل  شــکل می گیــرد 
که ارتبــاط این دو را چیزی  ارتباطی بر مبنای میثاقی بنیان نهاد شــده 
که  فراتــر از قرارداد نهاده اســت؟ آیــا این ارتبــاط ارتباطی تفضلی اســت 
در آن پزشــک خود را خــادم بیمار می دانــد و بیمار نیز مخدوم پزشــک 
کــه او و خانواده اش می گویند،  اســت و باید برای رضایت بیمار هرآنچه 
کند؟ اینکه رابطه پزشک و بیمار  می خواهند و مطالبه می کنند؛ برآورده 
بر اســاس چه الگوی جامعه شــناختی و روانشــناختی ســامان می یابد 
کــدام یک از شــقوق  که در ایــن الگــو تبیین می شــود از  و نظــام ارزشــی 
نظام های ارزشی دینی و یا غیردینی ســیراب می گردد؛ مقدمه بسیار پر 
کم بر روابط پزشــک و  که متأســفانه در نظام حقوقی حا اهمیتی اســت 
بیمار مفقود است و خود به معضالت بســیار زیادی در این حوزه دامن 

زده است. 
متأســفانه در ایران پزشــک رابطه خود را با بیمار بر اساس الگوئی 
"پاتریمونیالیســتی" یا "پدرســاالرانه" تنظیم نموده و یا آنکه این رابطه 

 فردی است 
ً
آیا پزشک صرفا

که خدمتی ارائه می دهد و 
که میان وی  مابه ازاء خدمتی 

و بیمار توافق شده دستمزدی 
صرفنظر از نتیجه خواهد 

گرفت؟ در این رابطه ارزش 
کرامت  انسانی انسان و 

ذاتی بیمار در کجای معامله 
قیمت گذاری شده است؟ 
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گــذاری شــخصیت انســانی بیمــار تــا حــد یــک  را بــدون ارزش 
گر هــم بــرای عملکــرد خود  قــرارداد تجــاری تنــزل می دهــد و ا
به جهــت ضوابــط فنــی و تخصصــی محدودیتــی قائل اســت، 
کامــاًل جنبه مــادی می یابــد و فاقد پشــتوانه  ایــن محدودیــت 
اخالقــی و حقوقــی اســت. از آن ســوی نیــز بیمــار پزشــک را نه 
یک انســان با همه نقاط ضعف و قوت مــادی و معنوی، بلکه 
کسب ســالمتی و بهبود بیماری می بیند.  تنها وسیله ای برای 
بنابرایــن، بــه جهــت فقــدان یــک رابطــه مبتنــی بــر الگوهــای 
پذیرفتــه شــده اخالقــی و البتــه حقوقــی ایــن روابــط بــه بهانه 
کشیده می شود و سطح این تنش  اشتباهات پزشک به تنش 
که تمامــی ابــواب و الیههــای اجتماعی را  چنــان باال می گیــرد 
کالمــی و نزاع فکری  که نتیجه آن جز خشــونت  گیــرد  در برمی 
نابرابــری  میــان الیه هــای مختلــف جامعــه و تعییــن شــکاف 

اجتماعی و اقتصادی نیست. 
کمال تأســف نظــام سیاســی نیــز هیچگاه بــرای رفــع این  بــا 
معضل چــاره ای نیاندیشــیده و برنامه درخــوری توصیف نکرده، 
کــه در حوزه برنامــه ریزی و  گســترده ای  بلکه بــا بی تدبیری های 
گرفته به  کالن در حوزه بهداشــت و درمان صورت  سیاست های 
دلیل فقدان توازن منطقی میان سطح عرضه خدمات بهداشتی 
و درمانــی؛ عمــاًل جامعه پزشــکی از چنان اقبال عجیــب و غریبی 
که نتیجه آن بروز آســیبهای عمیق اجتماعی و  گردیده  برخوردار 

تخدیش رابطه بین جامعه پزشکی و آحاد مردم می باشد. 
کیارســتمی« ســبب ســاز رسانه ای  فوت نابهنگام »عباس 
که زیر پوست شهر  که ســالیان ســال بود  شدن وضعیتی شــد 
و در روابط میان جامعه پزشــکی و بیماران جریان داشت، اما 
کسی از آن سخنی به میان نمی آورد تا اینکه فردی به شهرت 
وی می بایســت قربانی این شــکاف می شــد تا شــاید مرگ این 
که همه عمر هنری خود، زندگی را می جست  انسان برجســته 
کــه نه بر  گسســته ای را  و عشــق را فریــاد مــی زد؛ بتوانــد رابطــه 
مبنــای زندگی وعشــق بلکــه بر ســتونی به نــام "مــرگ و نفرت" 
گردیده اســت؛ در مسیر انســانیت و ارزشــهای اخالقی  اســتوار 

هدایت نماید.  
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 اهمیت امنیت غذایی 
برای جوامع بشری

دکتر غالمرضا شریفی
متخصص بیوتکنولوژی کشاورزی

 

کــه در آن همه مــردم و در همــه زمان ها به  »امنیت غذایــی« به وضعیتی اطالق می شــود 
کــه نیازهــای غذایی آنها  مواد غذایی ســالم و مغذی دسترســی داشــته باشــند، به طوری 
گذشته،  که طی دهه های  گفت  برآورده شــده و زندگی ای سالم و پویا داشته باشــند. باید 
»تغییرات اقلیمــی«، »افزایش جمعیت جهانــی«، »افزایش قیمت مــواد غذایی« و »وجود 

تنش های محیطی« اثرات نامطلوبی بر روی تأمین امنیت غذایی داشته اند.  
کــه از آن جملــه تصحیــح  در پاســخ بــه تغییــرات جهانــی راهکارهایــی ارائــه شــده اند 
الگوهــای اســتفاده از »آب«، »زمیــن«، »تجارت مواد غذایــی«، »فرآوری مــواد غذایی پس 
از برداشــت«، و »قیمت مواد غذایی« می باشــد. توجه به الگوهای صحیح تولید و مصرف 
کشــاورزان و جمعیت روســتایی در سرتاســر جهان  می تواند منجر به بهبود شــرایط زندگی 

باشد.   
کشورهای جهان به رشد اقتصادی پایدار می رسند  که تنها زمانی  توجه داشته باشید 
که از ناامنی  کشــورهایی  که  که امنیت غذایی در آنها برقرار باشــد. شواهد نشان می دهند 
غذایی رنج می برند، آمار جرم و خشــونت در آنجا شدت یافته است. برای ایجاد امنیت در 
ســطح منطقه ای و فرا منطقه ای امنیــت غذایی نقش پررنگی دارد. شناســایی و توجه به 
اقشار آسیب پذیر یک جامعه و به ویژه حمایت از زنان آن جامعه می تواند، مؤثر واقع شود 

که نیازمند بذل توجه بیشتری است. 
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ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
ــا در  ــد؛ م ــان نمائی ــود را بی ــش خ ــه پرس ــناس مربوط ــام کارش ن
جلدهــای آتــی پاســخ شــما را مطــرح خواهیــم کــرد. لطفــا 
نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
دریــغ نفرمائیــد. ماهنامــه آبتــاب هــر مــاه بــه بهتریــن پیشــنهادها و 
راهکارهــای ســازنده هدیــه ای بــه رســم یادبــود اهــداء خواهــد 
ــران و  ــز در ای ــتان عزی ــما دوس ــک از ش ــر ی ــن ه ــرد. همچنی ک
ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 

ــگزاریم. ــما سپاس ــه از ش ــتید، صمیمان ــران هس ــان ای عزیزم

نشریه تخصصی حقوق بشر و جرائم سازمان یافته در ایران
دوره انتشار: ماهنامه

موضوع: فرهنگی-اجتماعی
زبان: فارسی

شروع انتشار: آذر ماه 1394
صاحب امتیاز: فاطمه مهسا کارآموزیان
مدیر مسئول: فاطمه مهسا کارآموزیان

سردبیر:  فاطمه مهسا کارآموزیان
محل انتشار: تهران

توزیع: سراسری
بخش هنری و فنی )صفحه  آرایی و چاپ(: کارگاه هنرکالژ

آدرس:تهران، خیابان انقالب، روبروی دانشگاه
 abtabjournal@gmail.com :نشانی الکترونیک



27نشریه فرهنگی اجتماعی آبتاب ـ  شماره  10 ـ شهریورماه 95

کشاورزی عمودی 
چیست؟ 

دکتر امید نوری
استادیار باغبانی محیطی و شهری دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشگر علوم زیست محیطی

بر اســاس پیــش بینی های ســازمان ملل، جمعیــت جهان در نیمــه قرن اخیر بــه حدود 9 
کرد.  بیلیون نفــر خواهد رســید و 70 تا 80 درصــد این جمعیت در شــهر ها زندگــی  خواهند 
کشــاورزی بیشتری مورد نیاز است و  حال برای تأمین غذای این مقدار جمعیت، فعالیت 
که  کشــت بروند. همچنین، همه ساله مقدار زیادی از غذایی  زمین های بیشتری باید زیر 

تولید می   شود، به هدر می رود. 
کشــت محدود شــده  بــر اســاس تحقیقــات به دســت آمــده، وســعت زمین هــای قابل 
کشــت اســت، یعنی   کره زمین زیر  اســت. در حال حاضــر، 800 میلیون هکتــار از زمین های 
کردن شــکم 3  کــه برای ســیر  چیــزی به وســعت آمریــکا شــمالی. این بــه این معنی  ا ســت 
کشور »برزیل«  که تا ســال 2005 به ما ملحق خواهند شد، زمینی  به اندازه  بیلیون مردمی 
کــره زمین وجود  کشــاورزی در  که متأســفانه زمینی  به این وســعت بــرای  مــورد نیاز اســت 
کشــاورزی بــا روش ســنتی و در مراتــع بــزرگ با مســاحت زیــاد، بــا جاری  نــدارد؛ بــه عــالوه 
کش های شــیمیایی در رودخانه  هــا و دریاها، رانش و  کردن مقدار زیادی از ســم ها و آفــت 
کشــاورزی تأثیرات  ک حاصلخیــز و رواناب  ک و همچنین از دســت دادن خــا فرســایش خا

گذاشته است. کوسیستم محیط زیست  جبران ناپذیری روی ا
زمیــن  از  بهینــه  اســتفاده  همچنیــن  و  وارده  خســارات  ایــن  جبــران  بــرای  بنابریــن، 
کشــاورزی عمودی یا طبقاتی، یکی  از بهتریــن راه حل ها در پاســخ به نیازهای  کشــاورزی، 
که با تکیه بر آن  می شود هم مشــکالت جهانی  غذا را در دنیای مدرن  دنیای شهری  ســت 
کوسیســتم جهانی   کرد، و هم با روش توســعه پایــدار، به بهبود ا و شهرنشــینی امــروزه حل 

کرد. کمک 
کز شــهرهای بــزرگ احداث  ع عمــودی را در ســاختمان های چنــد طبقــه و در مرا مــزار
کــه به خوبی اجــرا شــوند، می تواننــد نویدبخش حیاتــی دوباره،  می کننــد. آنهــا در صورتی 
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نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
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ــران و  ــز در ای ــتان عزی ــما دوس ــک از ش ــر ی ــن ه ــرد. همچنی ک
ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
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کشــاورزی پایــدار و ایمنی تــدارک غذاهای متنوع در تمامی فصول ســال باشــند  تولیــدات 
ع افقی هســتند، به مــرور ترمیم  که قربانــی مزار کوسیســتمهای موجــود را  و حتــی قادرند ا

سازند.
کشــاورزی عمــودی را ایــن چنین  که صحبت شــد، می تــوان تعریف  با توجــه به آنچــه 
کشــاورزی عمــودی را می تــوان از باغ هــای معلــق بابل دانســت.  کــرد. ایــده اولیــه  تعریــف 
کمبود زمین  کــه برای حل مشــکل  گلخانه ای  ســت  کشــاورزی  کشــاورزی عمودی نوعی از 
کشاورزی  کشت،  کشاورزی و در واقع برای صرفه جویی و استفاده بهینه از زمینهای قابل 
را به صورت طبقاتی و الیه روی الیه در داخل آســمان خراش  ها و ســاختمان های بلند در 
گر چه خیلی  از این زمین  ها می توانند شــامل زمین های رها شــده شــهری  گرفته اند. ا نظر 

کم یا ساختمان های قدیمی  متروک باشند.  در مرکز شلوغ شهرهای پر ترا
گیاهان و جانوران برقرار است، در  کشاورزی عمودی همزیستی  مسالمتآمیزی بین  در 
گیاهان، غالت، درختان با حیوانات، طیور و حتی ماهی  ها و آبزیان با  کشــاورزی   این نوع 
گرفته اند. آنها  که به طــور عمودی روی همدیگر قــرار  هم پرورش داده می شــوند، در حالی  

کشاورزی در سراسر سال می باشند. قادر به تولید محصوالت 
که همه مسائل توســعه پایدار در  کشــاورزی عمودی یک سیســتم توسعه پایدار اســت 
کشــاورزی  طراحی، ســاخت و بهره بــرداری در آن  رعایت می شــود. فنون زیادی در اجرای 
عمودی وجود دارد و از شــهری به شهری متفاوت می باشد، ولی  همه آنها می توانند ارزان 
در ساخت، بادوام و ایمن و مستقل از یارانه های اقتصادی و حمایت های خارجی  باشند.
کــه در آن  مواد  کارگیــری در مزرعــه عمــودی دارای چرخه بســته  ای  اســت  تکنیک بــه 
کارآمــد و پایدار، »تولیــد«، »پــردازش« و »توزیع« می شــوند. این تولید  ارگانیک بــا راه حل 
کشــت و همچنین آبزی پروری اتفــاق می افتد. تمام  با اســتفاده از سیســتم آبکشــت، هوا 
ک حذف  کش انجام می شــود. در این روش خا کش یا علف  مراحــل ارگانیک و بدون آفت 
ک  و مــواد بــا اســتفاده از تکنولــوژی ابداعــی به ریشــه ها می رســند. در واقــع، با حــذف خا
گیاه از بین می رود. انرژی اســتفاده شــده از خورشــید و  ک به  چ از خا کتــری و قار انتقال با
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کنترل شــده مزرعه عمودی می تواند فن آوری های خورشیدی و  انرژی باد اســت. محیط 
کنــد. فناوری های  توربین هــای بادی را به منظــور تولید نیازهــای الکتریکی خود را ترکیب 
دیگر مانند: تهویه حرارتی و آیرودینامیکی، ذخیره سازی جرم حرارتی و سیستمهای جمع 
که می تواند به بهره وری از یک مزرعه عمودی  آوری آب باران و عناصر خود تنظیم اضافی 

کنید. اضافه 
     آب های بازیافت شــده، فاضالب شــهری یا آب های جمع  آوری شــده از بارش باران 
گیاهان اســتفاده می شــود. فاضالب شــهری بازیافت و مواد زائــد جامد باقی   بــرای آبیاری 
که در توربین  گیاهی غیر قابل خوردن ســوزانده و برای ایجاد بخــار  مانده همراه ضایعــات 
تبدیل به برق برای تولیــد نور مصنوعی در مزرعه عمودی می شــود. زباله های باقی  مانده 
که بــرای تولید برق  کود مایع یا جامد و یا ســوخت زیســتی تبدیل می شــوند  گیاهان به  از 
استفاده می شوند.استفاده از نور خورشــید در اطراف بنا و نور مصنوعی در داخل بنا برای 

گیاهان مورد استفاده است. تولید فتوسنتز 
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جایگاه انرژی های تجدید پذیر در 
پایداری زمین سبز

هومن رجبی پور
متخصص مکانیک بیوسیستم

   

کــه برای توصیــف وضعیت  کمیتی بنیادین اســت  کارمایه یــا انــرژی خاصیتی از اجســام و 
یک ذره، شــیء یا سامانه به آن نسبت داده  می شــود و قابل انتقال به اشیاء دیگر یا قابل 
کلی به دو دســته تجدید پذیر  تبدیل به حالتها و شــکل های مختلف اســت. انرژی به طور 

)برگشت پذیر ( و تجدید ناپذیر ) برگشت ناپذیر ( تقسیم می شود.
که بــه دنبال  گســترده ای  پــس از انقــالب صنعتی در اواســط قرن هجدهــم و تحوالت 
کتور اساســی در  خ داد تقاضــا برای انرژی، بــه عنوان اولین فا کارخانه هــا و صنایــع ر آن در 
صنعــت به شــدت افزایش یافــت. پیش از آن نیروی انســانی منبــع اصلی تأمیــن انرژی در 
کارخانه هــا به شــمار می رفــت و با جایگزین شــدن نیروی ماشــین بــه جای آن بســیاری از 
کارخانجات و صنایع ســنگین ایجاد شــدند، خطوط  محدودیت های بشــر از میان رفــت. 
کمک  کشــتی ها بــه  گســترش یافــت، نــاوگان دریایی احیا شــد و  ریلــی در سرتاســر جهــان 
کم جای خود را به  کم  موتورهای بخار پهنه ی اقیانوس را به ســرعت پیمودند، درشکه ها 
اتومبیل های پر زرق و برق دادند، آســمان عرصه ی پرنده های آهنی شد و جهان چهره ی 
گرفت. انــرژی به یکــی از اصلــی تریــن نیازهای انســان تبدیل شــد. بدون  نوینــی به خــود 

وجود انرژی به عنوان نیروی محرک ادامه حیات صنعت غیر ممکن شد. 
گرفته است  کنون تالشهای بسیاری برای تأمین انرژی صورت  از اوایل قرن نوزدهم تا 
کدام به طــور مقطعی موثر واقع شــدند، اما مجموع این اقدامــات رفته رفته محیط  که هر 
که امروزه بر هم خوردن توازن طبیعت حتی زندگی انسانها  کرد تا جایی  زیســت را تخریب 
را تهدید می کند. سوخت های فسیلی و منابع انرژی برگشت ناپذیر آینده ی تیره ای را برای 
گونه های جانوری با  کرد و  جهان در پی دارند. ســوزاندن چوب درختان جنگل ها را نابود 
خطر انقراض مواجه شدند. اســتفاده از زغال سنگ برای راه اندازی ماشین های بخار تازه 
ک در شــهرهای صنعتی و بزرگ بود. در دهــه 1870 میالدی نفت  شــروع ســتیز با هوای پا
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ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
ــا در  ــد؛ م ــان نمائی ــود را بی ــش خ ــه پرس ــناس مربوط ــام کارش ن
جلدهــای آتــی پاســخ شــما را مطــرح خواهیــم کــرد. لطفــا 
نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
دریــغ نفرمائیــد. ماهنامــه آبتــاب هــر مــاه بــه بهتریــن پیشــنهادها و 
راهکارهــای ســازنده هدیــه ای بــه رســم یادبــود اهــداء خواهــد 
ــران و  ــز در ای ــتان عزی ــما دوس ــک از ش ــر ی ــن ه ــرد. همچنی ک
ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 

ــگزاریم. ــما سپاس ــه از ش ــتید، صمیمان ــران هس ــان ای عزیزم
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گســترده بــرای راه انــدازی موتور هــای احتراق داخلــی مورد اســتفاده قرار  پاالیــش و به طور 
که باید آن را نــوع اولیه ژنراتورها  ِکرام در ســال 1871 میالدی  گرفت. بعد از اختراع ماشــین 
و موتورهای برق امروزی دانســت تولید برق نیز با استفاده از ســوخت های فسیلی صورت 
گاز شــهری برای روشــنایی و  می گرفت. عــالوه بر این، از اوایل قرن 19 میالدی اســتفاده از 
گســترش یافت. نتایج این فعالیت ها  گرما در اروپا متداول شد و به سرعت در تمام جهان 
امروز در قرن بیســت و یکم مشــهود اســت؛ طبیعت در بدترین شــرایط خود به ســر میبرد، 
گونه های جانوری زیادی  گرم تر شــده اســت،  کاهش یافته اند، زمین  منابع آبی به شــدت 
کره  منقرض شــده اند و ســوخت های فســیلی رو بــه اتمامنــد. می توان بــه قیمت نابــودی 
زمین بــه این روند ادامه داد و یا می تــوان به زندگی قبل از انقالب صنعتی بازگشــت جایی 
که چهارپایان تنها وســیله حمل و نقل بودند. آیا عاقالنه نیســت راه جدیــدی برای تامین 

کنیم؟  انرژی پیدا 
خوشبختانه در ســالهای اخیر با پیشرفت شــگرف علم مهندسی مکانیک و تحقیقات 
گرفته اســت استفاده از  که بر روی پیل های ســوختی و زیست ســوخت ها صورت  گســترده 
که  منابع انرژی تجدید پذیر نظیر انرژی خورشید رو به افزایش است. »انرژی برگشت پذیر« 
که منبع تولید آن بر خالف  »انرژی تجدید پذیر«  نیز نامیده می شــود نوعی از انرژی اســت 
کوتاه مجــدد به وجــود می آید.  ســوخت های فســیلی توســط طبیعــت در یک بــازه زمانــی 
گســترده اند، اما مهم ترین آنها عبارت است  منابع تولید انرژی های تجدید پذیر متفاوت و 

از :
کــه از مــواد زیســتی و تکثیــر ســلولی در زباله هــا از منابعــی همچون  1- زیســت توده هــا 
فضــوالت دامــی، فاضــالب شــهری، پســماند های آلــی صنعتــی، زباله هــای جامد 

کشاورزی به دست آیند.  شهری و ضایعات 
که با تزریق یک ســیال و با اســتفاده از  گرمایی، فرآیندی اســت   2- الکتریســیته زمین 

گرمای اعماق زمین منجر به تولید بخار و نهایتا تولید الکتریسیته می شود.  
3- انرژی خورشیدی

4- توان بادی 
5- انرژی برق آبی 

کشــندی این نوع انرژی از تبدیل انرژی جزر و مد به اشــکال مفید انرژی به  6- انرژی 
دست می آید. 

7- پیل های سوختی 

کید   آژانس بین المللــی انرژی هــای تجدید پذیر در اولین نشســت عمومی خود عــالوه بر تأ
که از جمله  کرد  ح  بر تولیــد انرژی های تجدید پذیر راهکار هایــی را جهت حفظ انرژی مطــر
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ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
ــا در  ــد؛ م ــان نمائی ــود را بی ــش خ ــه پرس ــناس مربوط ــام کارش ن
جلدهــای آتــی پاســخ شــما را مطــرح خواهیــم کــرد. لطفــا 
نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
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نــو ایــران )ســانا(  زیــر نظــر وزارت نیــرو ضمــن عضویــت در آژانــس بین المللــی انرژی هــای 
گاه ســازی  تجدید پذیــر در بخــش برنامــه ریــزی، اتخــاذ سیاســت، راهکارهای مناســب و آ
گام های مؤثری برداشــته اســت. قرار اســت بــه زودی 5% از انرژی های مــورد نیاز  عمومــی 
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انرژی مصرفی جهان از این منابع تأمین شده اند. 
انرژی های تجدید پذیر بدون شــک راه حل امن برای تأمین انرژی جهان آینده ی بشر 

هستند.
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 بررسی علل 
و روشهای 
 پیشگیری 

از سرطان پوست

دکتر فاطمه رجبی پور
 فوق تخصص خون و آنکولوژی، 

متخصص کودکان و نوزادان
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  
اشــعه ماوراء بنفش خورشید )uv( عامل اصلی سرطان پوســت است. خطر ایجاد سرطان 
که ســطح باالیی از اشــعه  کنین مناطقی  پوســت تحت تأثیر محیط زندگی  فرد اســت. ســا
ماورای بنفش خورشید را دریافت می کنند، امکان بیشتری برای ابتالء به سرطان پوست 

دارند. درجه باالترین میزان سرطان مربوط به »آفریقای جنوبی« و »استرالیا« است.
ســرطان پوست بیشــتر در ســنین باالی پنجاه ســال ظاهر می شــود. افراد باید در حد 
امکان از تماس با اشعه خورشید نیم روزی )از ده صبح تا دو بعد از ظهر( اجتناب نمایند. 
کاله های آفتابی و لباس های آســتین های بلند می توانند  که  بایستی توجه داشته باشــند 
مانــع پرتوهــای مضر خورشــید شــوند. لوســیون های ضد آفتــاب نیــز از پوســت محافظت 
کتور محافظ خورشــید  ) spf ( درجه بندی  می  کرم های ضد آفتاب بر اســاس فا میکننــد. 
شــوند، اختالف آنها بین 2-30 درجه یا بیشتر است. بیشتر آنها حدود 15-30 برابر پوست 

را در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت می کنند. 
که زبر، خشــک یا پوســته پوســته شــده شروع  شــایع ترین عالئم  از یک خال مســطح 
که رو به پیشــرفت و غیر قابل درمان اســت.  می شــود تا به صورت یک زخم با زائده جدید 
کوچک، نــرم و براق،  همه ســرطان های پوســت مثل هم نیســتند. می توانند از یــک توده 
رنــگ پریده تا یــک توده ســفت و قرمــز و با ضایعات هســتند. بیشــتر ســلولهای »بــازال« و 
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گردن،  که درمعرض نور خورشــید هســتند، مانند: ســر، صــورت،  »اســکواموس« درنواحی 
دستها و بازوها دیده می شوند.

برای تشــخیص توســط پزشــک بیوپســی برداشــته و زیر نظــر پاتولوژیســت تشــخیص داده 
کرایو ســرجری )ســرما درمانی، لیــزر درمانی، پرتو در مانی، شــیمی  می شــود. روش درمان 

درمانی موضعی و در نهایت پیوند یا   Grafting  ( است. 
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درمانهای نوین در 
دندانپزشکی زیبائی

گان حسنخانی دکتر مژ
جراح دندانپزشک

داشــتن ظاهــری زیبا و آراســته نقــش مهمی در جایــگاه ما به صــورت فــردی و اجتماعی و 
که بــه ظاهر خود اهمیــت می دهند؛ در  حتی در شــرایط اقتصادی مــان دارد، زیرا افرادی 
هر زمینه ای از طرف جامعه پذیرفته تر هســتند. در این بین داشتن لبخندی زیبا تأثیر به 

سزایی در روابط بین افراد دارد. 
هر چند علم دندانپزشــکی بیشــتر معطوف به درمان دندان های پوســیده و از دســت 
گاهی های عمومی جامعه از بهداشت دهان  رفته اســت، ولی در ســالهای اخیر با افزایش آ
کودکی، این رویکرد به »دندانپزشکی زیبائی«  و دندان و اهیمت آن به خصوص در سنین 

کرده است.  تغییر پیدا 
و  "لمینیــت"  لبخنــد  ح  طــر اصــالح  و  زیبایــی  دندانپزشــکی  در  نویــن  درمانهــای  از 

کردن دندانها( می باشد. "بلیچینگ" )سفید 
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نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
دریــغ نفرمائیــد. ماهنامــه آبتــاب هــر مــاه بــه بهتریــن پیشــنهادها و 
راهکارهــای ســازنده هدیــه ای بــه رســم یادبــود اهــداء خواهــد 
ــران و  ــز در ای ــتان عزی ــما دوس ــک از ش ــر ی ــن ه ــرد. همچنی ک
ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 

ــگزاریم. ــما سپاس ــه از ش ــتید، صمیمان ــران هس ــان ای عزیزم
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المینیت چیست؟
»المینیــت« در حدود چند دهه پیش در هالیوود  و برای ســتارگان ســینما مورد اســتفاده 
قرار می گرفت، ولی با پیشــرفت علم در زمینه باندینگ ها استفاده از المینیت های امروزی 
به ده ســال پیــش بــر می گــردد. »المینیت هــا« بــرای اصالح شــکل، رنــگ، ســایز و فاصله 
کــه الیــه نازکــی از جنس چینــی هســتند و بــر روی ســطح بیرونی  کار می رونــد  دندانهــا بــه 
کامپوزیت هــای همرنگ  گاهی مواقــع جنس ایــن الیــه از  دندان هــا چســبانده می شــوند. 

دندان می باشد.
کــه میزان تــراش و قالبگیری چگونه اســت؟ باید پاســخ  ح اســت  حال این ســؤال مطر
کارانه و در حدود نیم تا هفت دهم میلیمتر از ســطح بیرونی  که تراش بســیار محافظه  داد 

کمتر از روکش های رایج می باشد. که بسیار  دندانها صورت می گیرد 

»المینیــت« یک درمــان دائمی اســت، ولی ماننــد دندان هــای طبیعی احتمال شکســتن 
کــه در این صورت هــم »المینیت« قابل بازســازی و  آنها در اثــر ضربه و یا فشــار وجود دارد 
کوتاه«،  کــردن دندانهــای  کاربــرد »المینیــت« عبارتنــد از: »بلند  تعویض می باشــد. مــوارد 
»بســتن فاصله بیــن دندانهــا«، »درمــان نقایــص مینای دنــدان«، »اصــالح لبخنــد پیر به 
لبخند جوان«، »ترمیم با دوام پوســیدگی های دندان های جلو«، »درمان سریع جایگزین 

در برخی موارد به جای درمان های طوالنی مدت و سنگین ارتودنسی«.

3

 دوســتان عزیــز بــرای تمــاس با مــا می توانیــد از پــل ارتباطی
 Email: abtabjournal@gmail.com استفاده کنید.
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من خدا را در هر انسانی می بینم.
که از خــود خدا  وقتــی زخم های یــک جزامــی را می شــویم، احســاس می کنــم 

پرستاری می کنم.
این به نظر شما زیبا نیست؟

در پایان زندگی،
گرفته ایم،  که  از روی تعداد مدرک هایی 

که به انجام رســانده ایم، درباره  کارهای بزرگی  که اندوخته ایــم و  میزان مالی 
ما داوری نخواهد شد!

کــردی؟ برهنــه ای را لباس  گرســنه ای را ســیر  بلکــه از مــا خواهند پرســید: آیــا 
پوشاندی و بی خانه ای را پناه بخشیدی؟ 

گرسنه ی عشق، که  گرسنه ی نه فقط لقمه نان 
که برهنه ی از عزت و احترام انسانی، برهنه ی نه فقط از تن پوش 

کــه بی خانمان به ســبب طــرد و رانده  گل  و بی خانــه ای نــه فقــط از خشــت و 
شدن.

مادر ترزا 
برنده جایزه صلح نوبل 1979 
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جامعه اونیدا و انجمن آمانا را بشناسید!
نیویــورک  در  »اونیــدا«  در  میــالدی   1848 ســال  در  کــه  بــود  فرقــه ای  اونیــدا«،  »جامعــه 
که تئوری های مذهبی و اجتماعی ارائه  گرا بود  پایه گذاری شد. »اونیدا« مؤسسه ای آرمان 
که در 20 ســالگی چندین تحــول و الهام را  می کــرد. بنیانگــذار آن »جان هامفری نویز« بود 
ج شــده و به مدرســه  که از دایره حقوقی خار تجربــه نموده بود. او یــک وکیل حقوقی بــود 
کس خــود را به طور  کــه هر  کــه در آنجا بود، به وی الهام شــد  الهیــات »ییل« رفــت. زمانی 
کمال  گنــاه زندگی نمایــد یا به عبــارت دیگر بــه  کنــد، می تواند بــدون  کامــل وقــف خداوند 

کمال فرض نمود.    کرد و از آن پس خود را در حد  برسد؛ بنابراین او خود را وقف خداوند 
اولیــن اعضــای جامعــه اش، خانــواده خــودش بودنــد. بــه تدریــج دیگــران هــم بــه او 
گرایــان" نامیده می شــدند، زیرا معتقــد بودند امکان  گاهی اوقات "کمــال  پیوســتند. آنــان 
کمال وجــود دارد. آنها ســاده زندگی می کردند و هــر روز صبح قبل از شــروع به  رســیدن به 
کار در مزرعــه دعا خوانــده و عصرها انجیــل می خواندند. آنان جلســات انتقــادی از خود و 
کی بود. آنهــا در امر ازدواج  دیگران داشــتند. در این جامعه تملک بر تمام دارایی ها اشــترا
بــه »عشــق آزاد« اعتقاد داشــتند. تمامی اعضای بزرگســال جامعــه مزدوج بــا یکدیگر تصور 
کی بزرگ می شــدند. ایده این ازدواج اینگونه به ذهن »نویز«  می شــدند و بچه ها نیز اشــترا
که او چشــم طمــع به همســر دیگری داشــت. وی بــا صحبت هایی دلچســب،  کرد  خطــور 
کرد و همچنین زوج مربوطه را نســبت به قداســت اینگونه ازدواج  همســر خودش را راضی 

متقاعد نمود. 
»جامعــه اونیــدا« بــه یک سیســتم منســجم تبدیــل شــد و »نویــز« هدایتگــر و تصمیم 
کســی جفت شــود و چــه زمانی  کســی با چه  گیرنــده بود، به خصوص نســبت به اینکه چه 
که حتما خــودش یک بار با هر یــک از زنان  بچه دار شــوند. او طــوری برنامه ریــزی می کرد 
که رواج داده بود از جانب اجتماع تحت فشار  جفت شود. »نویز« با این سیستم ازدواجی 
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گریخــت. وی بعدها  کانادا  گرفــت و از ترس جانــش به  قرار 
قانون ازدواج مشــترک را لغو نمــود و جامعه »اونیــدا« را به 
که امــروزه برای  کــرد  صــورت یک شــرکت تجاری بازســازی 

تولید ظروف نقره معروف است.
»انجمــن آمانــا« یــا »انجمــن الهــام واقعــی«، در حالــی 
یــک  می نمــود؛  طرفــداری  مســیحیت  اولیــه  شــکل  از  کــه 
ســازمان آرمــان خواهــی تشــکیل داد. ایــن فرقــه در ســال 
گذاشــته شــد. در ســال 1824 یکی از  1714 میالدی بنیان 
کــرده و در  ج  گروه، هشــتصد عضــو را از آلمــان خار رهبــران 
کلیســیایی  نیویــورک مســتقر ســاخت. آنهــا نــام »انجمــن 
گذاشــتند. ایــن فرقه یک سیســتم خاص  آمانــا« را بر خود 
کلیســا را برای خــود برگزید  کمونیســتی بــا مدیریت بــزرگان 
که خدا  گونه بــود  و نــود ســال دوام آورد. عقایدشــان ایــن 
کــه همــان رهبر  از طریــق رابطــی بــا آنهــا صحبــت می کند، 
گروه اســت. آنها هر چیز دنیوی از قبیل: »ورزش«،  معنوی 
»رقص مــدرن«، »بــازی بــا ورق« و »عالئــق فــردی« را نهی 
می کردنــد و بــدون اجــازه نمــی توانســتند جامعــه را تــرک 
که  کنترل شــده بود. افــرادی  کنند. روابطشــان محــدود و 
مجــرد بودند در موقعیت هــای بهتر قــرار می گرفتند و تجرد 
که به صورت  ترجیح داده می شــد. آنان جلساتی داشــتند 
عمومــی برگــزار می شــد. در ســال 1932 میــالدی بســیاری 
گذشــته جامعــه لغــو شــد و انجمــن آمانــای جدید  از آداب 
گــروه صنعتی شــد. در  کلیســایی و یــک  گــروه  شــامل یــک 
حال حاضــر »انجمن آمانا« یــک بنگاه تولیــدی و بازاریابی 

که حدود 1500 عضو دارد.  است 
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سیری در تاریخ
ستار خان، یگانه قهرمان آزادی

 سردار ملی می گوید: "دشمنان تنها زمانی بر ما پیروز می شوند، 
که خود ما دشمن همدیگر شویم."  

کشــور،  گســترش آن در سراســر  تهــران و  انقــالب مشــروطه در  بــا شــروع 
فرماندهــی  بــه  قفقــازی  و  آذربایجانــی  خواهــان  آزادی  و  مجاهدیــن 
»ســتارخان« و »باقرخــان« بــه حمایــت از مشــروطیت قیــام نمودنــد و در 
مقابــل قــوای 35 تــا 40 هــزار نفــری اعزامــی از مرکــز و خوانیــن محلــی بــه 
کــه برای ســرکوبی قیــام تبریز  فرماندهــی »عبدالمجیــد میــرزا عین الدولــه« 
کردند و از تسلط آنها به شهر ممانعت  اعزام شده بودند به شــدت مقاومت 
نمودند. تبریز به مدت 11 ماه توســط قشــون دولتی محاصره شــد و از ورود 
آذوقه بــه شــهر جلوگیری به عمــل آمــد. زندگی برای مردم بســیار ســخت و 

گردید.  طاقت  فرسا 
کردم.  گریه نمی  در این بحبوحه »ستار خان« می گوید: "من هیچ وقت 
گــر اشــک می ریختــم، آذربایجــان شکســت می خــورد. ایــران زمیــن  چــون ا
شکســت می خورد، اما در دوران مشــروطه دو بــار آن هم در یک روز اشــک 
ریختــم. حدود 9 مــاه بود تحت فشــار بودیــم، بدون غــذا. بدون لبــاس. از 
قرارگاه بیرون آمدم، چشــمم به یــک زن افتاد با یک بچــه در بغلش. دیدم 
کــه بچــه از بغل مــادرش پائیــن آمــد و چهار دســت و پا رفــت به طــرف بوته 
ک ریشه ها  کرد خا گرسنگی شــروع  علف. علف را از ریشــه درآورد و از شدت 
گفتــم، االن مــادر آن بچــه بــه مــن فحــش می دهد و  را خــوردن. بــا خــودم 

که ما را به این روز انداخته است."  می گوید: "لعنت به ستارخان 
گفت: "عیبی ندارد  کرد و  کودک آمد طرفش و بچه اش را بغــل  اما مادر 
که اشــکم ســرازیر  ک نمی دهیم. آنجا بود  ک می خوریم، اما خا فرزندم، خا

شد." 
   سردار ملی ایران در مدت یازده ماه استبداد صغیر رهبری مجاهدین 
تبریــز و ارامنــه و قفقازی هــا را بــر عهــده داشــت و مقاومــت شــدید و طاقت 
فرســای اهالی تبریــز در مقابل ســی و پنج الی چهــل هزار نفر قشــون دولتی 



ج از مرزهای  که شــهرت او به خــار گرفت؛ به طوری  با راهنمایــی و رهبری او انجام 
کشــور رســید و در غالــب جرائــد اروپایــی و آمریکایــی هــر روز نــام او با خط درشــت 
ذکــر می شــد و دربــارهٔ مقاومت هــای سرســختانه وی مطالبــی انتشــار می یافت. 
پــس از ماه  ها محاصره تبریز، قوای روســیه بــا موافقت دولت انگلســتان و »محمد 
کردنــد. ســتارخان و دیگران  گذشــتند و به ســوی تبریز حرکــت  علی شــاه«، از مــرز 
که به شدت از روسها متنفر بودند، برای رفع بهانه تجاوز روس ها  مجاهدین تبریز 
تلگرافــی بــه ایــن مضمــون بــه »محمدعلــی شــاه« فرســتادند: “شــاه به جــای پدر 
خ دهــد، نباید  گر رنجشــی میان پــدر و فرزندان ر و توده بــه جای فرزندان اســت. ا
گذریم و شهر را  همسایگان دخالت داده شوند. ما هرچه می  خواستیم از آن درمی  
که با ما می  خواهند بکنند و اعلی  حضرت  به اعلی  حضرت می ســپاریم. هر رفتاری 
گذشــتن ســپاهیان  کــه راه خواربار باز شــود و جایی برای  بی درنــگ دســتور دهند 

روس به ایران باز نماند.”
»محمدعلی شــاه« پس از دریافت این تلگراف به نیروهای دولتی دســتور ترک 
محاصره داد، اما روس ها به پیشروی ادامه دادند و وارد تبریز شدند. »ستارخان« 
کنســول خانه  حاضــر بــه اطاعت از دولــت روس نشــد و به ناچــار بــا همراهانش به 
کنســول روس  کــه ســتارخان بــه  گفتــه می شــود  عثمانــی در تبریــز پناهنــده شــد. 
که می  خواست پرچم روس را خود به سر در خانه »ستارخان« زند و  »پاختیانوف« 
کنسول! من می خواهم هفت  گفت: “جناب  او را در حمایت دولت روس قرار دهد 
دولت زیر ســایه بیرق ایران باشد، شــما می  خواهید من زیر بیرق روس بروم؟ هرگز 
کاری نخواهد شــد.” همچنین، ســتارخان یکی از آرزوهایــش را بازگرداندن  چنین 

ک وطن بر می شمرد.  کو« به خا »با
در جریان تــرور آیت اهلل ســیدعبداهلل بهبهانی دولت مشــروطه تصمیم به خلع 
گرفت، »ســتارخان« با ایــن امر مخالفــت نمود و بــا قوای  گروه های مســلح  ســالح 
دولتــی بــه جنــگ پرداخــت. در ایــن جنــگ پــای او تیــر خــورد و تســلیم شــد و 30 
کشــته و 300 تن نیز اســیر شــدند. وی چهار ســال پــس از این  تــن از نیروهــای وی 
واقعــه در تاریخ 28 ذی الحجه 1332 درگذشــت و در باغ طوطــی در جوار حضرت 

ک سپرده شد. عبدالعظیم به خا



معرفی کتاب نسخه امید

کتــاب »نســخه امیــد« نوشــته دکتــر فاطمــه رجبــی پــور در ســال 1395 در تهران بــه چاپ 
کتاب عنوانی آرامش دهنده به چشم می خورد؛ سرطان درمان پذیر  رسیده اســت. در آغاز 
که خانم دکتر »فاطمــه رجبی پور« یکی  اســت، تا بهبودی راهی نیســت. الزم به ذکر اســت 
که فوق تخصص در رشــته خون و ســرطان اطفال می باشند و  از پزشــکان متعهد هســتند 
در ســال 1338 هجری شمســی در »الیگودرز« متولد شــده اند. این بانوی بزرگــوار در حال 
کز درمانی به آســیب  حاضر اســتادیار دانشــگاه علوم پزشــکی تهران بوده و همزمــان در مرا
کــه همانــا »کــودکان« هســتند، خدمــت می کنند.  پذیرتریــن و ضعیــف تریــن قشــر جامعه 
کودکان در جهان محســوب  که »ســرطان« پس از ســوانح دومین علت مــرگ و میر  از آنجــا 
کودکان  می شــود و با توجه به رونــد مثبت درمانــی در بیماران ســرطانی و به خصــوص در 
کــه در حــدود ) 70 _ 60 درصــد( درمان پذیــر هســتند، لذا تــرس زدائــی از خانواده ها بســیار 
کار از درد و رنج بیماران  گیرنده خاطرات این پزشــک فدا اهمیت دارد. این مجموعه در بر 
گاهی ســایرین به هنگام رویارویی با بیماری سرطان  و خانواده های آنهاست و در جهت آ

تألیف شده است.
دکتــر رجبــی پــور در ایــن مجموعــه بــه چگونگــی رابطــه پزشــک، بیمــار و راه حل های 

درمانی »ترس زدائی« در خانواده ها پرداخته است. 
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کجاییــد کجاییــد  بیاییــدای قــوم بــه حــج رفتــه  بیاییــد  معشــوق همیــن جاســت 

دیــوار بــه  دیــوار  و  همســایه  تــو  در بادیــه سرگشــته شــما در چــه هواییــدمعشــوق 

ببینیــد معشــوق  بی صــورت  صــورت  کعبه شماییدگــر  هم خواجه و هم خانه و هم 

برفتیــد خانــه  بــدان  راه  آن  از  بــار  یــک بــار از ایــن خانــه بــر ایــن بــام برآییــدده 

بنماییــدآن خانــه لطیفســت نشــان هاش بگفتیــد نشــانی  خانــه  آن  خواجــه  از 

گــر آن بــاغ بدیدیــت کــو ا گل  گــر از بحــر خداییــدیــک دســته  کــو ا گوهــر جــان  یــک 

گنــج شــما باد گنج شــما پــرده شــماییدبــا ایــن همــه آن رنج شــما  که بــر  افســوس 

دیوان شمس، مولوی
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فرش شستن روز جمعه 
نویسنده: بانو صدیقه انجم شعاع

این داستان به لهجه شیرین کرمانی نوشته شده است.

که از توی  امروز جمعه اســت. خیر سرم می خواستم بیشــتر بخوابم، اما ســر و صدایی 
گذارد از خــواب یــک روز تعطیل لذت ببــرم. بلند می شــوم  و پرده ی  حیــاط می آید، نمــی 
که به سختی دو تا فرش وسط اتاق پذیرایی  کنار می زنم. مادرم را می بینم  پشت شیشه را 

کرده است روی حیاط. کشیده و پهن  را بیرون 
به سرعت می پرم بیرون. 

ـ مامان! چکار داری می کنی. نگفتم هر وقت خواستی فرش ها رو بشوری، منم صدا بزن.
گفتم، بــرو صبحونه  مادر به چشــم های پف آلــودم نگاهی می کنــد و می گویــد: اونه ای 

کمک. بخور بیا 
عجب تعارفی زدم. می گویند تعارف آمد و نیامد دارد. اینهم از نیامدنش برای من. 

که فقط بلدند  شــش تا خواهر و برادریم. دو تا بزرگ، دو تا متوســط، دو تا هم فســقلی 
بخورند و بریزند و بپاشند...  

گرسنه باشد،   که از هر جا برسد،   که خواهر بزرگتر هستم نگویم بهتر است، هر  از خودم 
کند، خسته است و چایی می خواهد... همه دادشان در  لباسش اتو نباشد، جاییش درد 

که... منیر... می آید 
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 دوســتان عزیــز بــرای تمــاس با مــا می توانیــد از پــل ارتباطی
 Email: abtabjournal@gmail.com استفاده کنید.

ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
ــا در  ــد؛ م ــان نمائی ــود را بی ــش خ ــه پرس ــناس مربوط ــام کارش ن
جلدهــای آتــی پاســخ شــما را مطــرح خواهیــم کــرد. لطفــا 
نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
دریــغ نفرمائیــد. ماهنامــه آبتــاب هــر مــاه بــه بهتریــن پیشــنهادها و 
راهکارهــای ســازنده هدیــه ای بــه رســم یادبــود اهــداء خواهــد 
ــران و  ــز در ای ــتان عزی ــما دوس ــک از ش ــر ی ــن ه ــرد. همچنی ک
ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 

ــگزاریم. ــما سپاس ــه از ش ــتید، صمیمان ــران هس ــان ای عزیزم
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ـ منیر... صبحونه خوردی بیا.
صدای مادرم بلند شد.

ک میشــه، ایی فرشــا ِر  گرد و خا کیــوون و پیمونم صــدا بزن. لنگ ظهــره. بعد از ظهر  ـ 
باید تا ظهر بشوریم... 

کیوان و پیمان بیدار شده اند. خواب آلود نشسته اند وسط آشپزخانه.
منیر، ما چایی می خواهیم...

تا این دو تا برادر چایی بخورند، سیما و شیما هم از خواب صبح جمعه جدا می شوند 
و به جمع مــا می پیوندند. نگفتم چهــار تا خواهــر و برادرهایم، دو قلویند. جــز من و آبجی 
مهری. بابایمان هم یلی هســت، مثل رستم! صبح ســحر، تعطیل و غیر تعطیل با ماشین 

کشی تا آخر شب. مدل 58 خودش از خانه می زند بیرون برای مسافر 
مادر دوباره صدایم می زند: منیر!

کمک مامان. که برویم روی حیاط  به بچه ها دستور می دهم 
کار می پوشــیم و آمــاده می شــویم. تــوی حیــاط مامــان پاچه های شــلوارش را   لبــاس 
که هنو فرشا ِر  کار است. می گویم: مامان! شما ورمالیده و آســتین هایش را زده باال و آماده 

خیس ِنِکردن.
ـ آخه، ایی زری خانم همسایه ِر هر چی صدا می زنم، جواب نمیده،

ـ چکار زری خانم داِرن؟
ـ می خوام بگم: ایی شلنگ آبه ِبزنه َور ِسر شیر رو خونه شون.

ـ زری خانم!
گر آب زیاد بریزیم، دعوا می کنه.  ـ ها، مگر پدرت ِر نمشناسی، ا

که نیستن فرش بشوِرن. مهری با تعجب می گوید: خب، مامان، مجبور 
کثیف بریم تو سال نو؟ ـ چطو، همتو 

سیما می گوید: بجا ایی زحمتا، با شامپو فرش می شستیم دگه آبم خیلی مصرف نمی 
شد...

مادر از افاضات ما خوشش نمی آید.
کیــوون بــدو بــرو رو دیــوار، زری خانــِم صــدا بزن، بگو ای ســر  ـ ای حرفــا ِر ِبِلــن ِبگوشــه، 

شلنگ بزنه َور شیر رو خونه شون.
کیوان از خدا خواســته جلدی از دیوار باال می رود و با صدای نازکش زری خانم را صدا 

می زند:
ـ زری خانم خونه نیستن؟

کــه در خانــه چســبیده بــه مــا تنهــا زندگــی می کنــد، شــنیده  صــدای پیــرزن همســایه 
می شود: 
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ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
ــا در  ــد؛ م ــان نمائی ــود را بی ــش خ ــه پرس ــناس مربوط ــام کارش ن
جلدهــای آتــی پاســخ شــما را مطــرح خواهیــم کــرد. لطفــا 
نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
دریــغ نفرمائیــد. ماهنامــه آبتــاب هــر مــاه بــه بهتریــن پیشــنهادها و 
راهکارهــای ســازنده هدیــه ای بــه رســم یادبــود اهــداء خواهــد 
ــران و  ــز در ای ــتان عزی ــما دوس ــک از ش ــر ی ــن ه ــرد. همچنی ک
ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 

ــگزاریم. ــما سپاس ــه از ش ــتید، صمیمان ــران هس ــان ای عزیزم
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کیوون؟ ـ خونه هستم، ننه چکار داری 
کردن  چند دقیقه بعد آب با شدت از شیلنگ می زند بیرون. شروع می کنیم به خیس 
کبری  کردن به آخر نرســیده، مادر به شــیما می گوید: بپر برو در خونه ا کار خیس  فرش ها. 

گفته یه بسته فاب ِبِدن، ما فابامون تموم شده. اینا، به شایسته خانم بگو مادرم 
 من و مهری باز با چشمهای خیره به دهان مادرمان چشم می دوزیم. مامان...

کنــم، هرچی به پدرتون می گم فاب تو خونه نداریم میگه َپســین می خرم میارم  ـ چکار 
کو؟ َهِمش یادش میره! ِولی 

کــردن نظیــر ندارند و همســایه های مــا از بذل و بخشــش  گوش  بچه هــای ما از حــرف 
گردد.    که شیما جان با دو تا بسته پودر لباسشویی برمی  کردن. دقیقه ای نگذشته 

کوپایه فرشاشونه بشورن. کبری اینا ُدشَتن می رفتن  ـ مامان، ا
که بــر روی فرش ها پــودر می پاشــد، می گوید: مــا چکار به مــردم داریم،  مــادر در حالی 
کوپایه برا فرش شستن. باید بره  که وقت نداره ما ِر ببره ِلِب رودخونه یا  می تونن. پدر شما 

گلیم خودمونه، خودمون از آب بکشیم ِوَلرد. دنبال زحمتکشی. مام باید 
کرده اند و آن ها  کف  کیوان و پیمان، ســیما و شیما؛ ولو شده اند روی فرش ها. پودرها 

کف ها سر می خورند و غش غش می خندند. از این سر تا آن سر فرش ها روی 
کوچک  من و مهری شــروع می کنیم به ســاییدن. مادر هنوز از داخل اتاق ها تکه های 

موکت می آورد و خیس می کند. 
گرفته  کوچه. مادر ســوراخ چــاه حیــاط خودمــان را  کــف راه افتــاده اســت طــرف  آب و 

است!
کجویه؟ من سؤال می کنم. مادر می گوید: ِتی نداریم، پیموِن بفرست  ـ مامان، ایی ِتی 
کوچه اَ خونه صفایی ِبســتونه ِبیاره، اونا دو تا دارن، خودم پریروز تو انباری رو حیاطی  ِســِر 

شون دیدم.
گفتن من نیســت. پیمان خان می شــنود و همینطور پاچــه ورمالیده می دود   الزم بــه 

گردد با دو تا تی دسته بلند! کوچه و مثل برق برمی  توی 
کمتر شده اســت. هم جمعه هســت و هم روزهای آخر  نســبت به اول صبح فشــار آب 

سال و بشور بشور.
ک از زیرشــان ســرازیر  کمکمــان می آید. فرش ها را آنقدر تی می کشــیم تا آب پا مــادر به 

می شود. بیچاره فرش ها نخ نما شده ی خانه ی ما.
گرممان می کند. آفتاب روزهای آخر اسفند واقعًا دلچسب  خورشید باالتر آمده است و 
گردد. هفت هشــت  اســت. مادر داخل ســاختمان می رود و با یک ســینی چای داغ برمی 
کیوان و پیمان امانشــان را نمی دهند. با  که  کنارشــان  گذاشته است  دانه بیســکویت هم 

که داریم، چایی خالی هم حسابی می چسبد! خستگی 
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ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
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کمک هم تکیه می دهیم به دیوار تا آبشــان برود.  فرش های بــزرگ را لوله می کنیم و با 
کوچک را هم روی لبه های دیوار پهن می کنیم.  تکه های 

کف بازی می کنند. مادر عصبانی می شــود و سرشــان داد می زند:  کیوان و پیمان هنوز 
ِکــردن. اُوخ پدرتــون خودَم  ِبِس تونه، شــب ِقلمــا پاتون ِوَدرد میا. شــرو می ُکِنن َوَشــم ناله 

دعوا میکنه.
بعد هم دســت و پاهای این دو وروجک را آب می کشــد و می فرستد توی اتاق. خسته 

کمرش.  شده ایم حسابی. مادر آخ و ناله اش بلند می شود. باز درد آمده است سراغ 
مهری می گوید: چه زحمتایی می کشیم ما. خب فرشا ِر می دادیم فرش شویی سر خیابون. 

کوچه هدایت می کند. در  کمر آب های جمع شده روی حیاط را به سمت  مادر دست به 
همان حال می گوید: مگر فرش شورا مفتی فرش می شورن، را می بری چقد باید پول بدیم.

گویم: در عوض راحتتریم! می 
ـ َتمِبِلن. َتمِبلی تون میشــه. همش دلتون می خوا دو قرون پول زحمتکشــی ِر بدن این 

و اون، اوخ خودتون بنشینن ای لنگتونه بندازن َور رو او یکی و حرفا صد تا یه من غاز بزنن.
کوچه  که هی خانما اَ تو  من و مهری بلند می خندیم. ســیما و شیما یاد آوری می کنند 

آدم َرد میشه، صدا خنده تونه همه شنیدن.
کوچه هستیم. که ما داریم، انگار وصل به  کوچکی  راست می گفتند با حیاط 

کســی پر ســر و صدایش می رســد. بــا تعجــب می دویم جلوی  در همیــن موقع پدر با تا
راهــش. هیچوقت این وقت روز به خانه نمی آمد، مخصوصــًا روز جمعه. می گفت روزهای 

تعطیل مسافر بهتر به تورش می خورد. 
بابــا وارد می شــود و بــا چشــم دور تــا دور حیــاط را از نظــر می گذرانــد. بعــد رو بــه مــادر 
کت. صبــر می کردن منم  کمر دردنا کارایی می کنی خود ایــی  می گویــد: زن! تو چرا همچــی 

کمک. میومدم 
مادر حرف های پدر را به حســاب تعارف می گذارد و می پرســد: اول بگو چطو شده زود 

گیرت نومد؟ ورگشتی؟ مسافر 
بابا لبخندی بر لبها می نشاند:

گف ساعت  کبری همسایه مون  کار ایی ا کنم، صبحی ُدشــَتم می رفتم ســر  ـ چه عرض 
کوپایه بشــوریم، منم رفتم چن ُت ســرویس  9 بیــا، ما چن ُت فــرش داریم می خوایم ببریم 
کوپایه. از اوجو خیلی خوشم  مســافر بردم و ساعت 9 َورگشــتم اونا ِر خوِد فرشا شــونه بردم 

که صبر نِکرِدن. گفتم خودمونم فرشا ِر ببریم اوجو بشوریم، ولی  شما  اومد، ورگشتم 
کردی، َورگرد برو دنبال همو مسافرکشی.  گفت: هنر  کرد و با بی حوصلگی  مادر اخمی 
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ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
ــا در  ــد؛ م ــان نمائی ــود را بی ــش خ ــه پرس ــناس مربوط ــام کارش ن
جلدهــای آتــی پاســخ شــما را مطــرح خواهیــم کــرد. لطفــا 
نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
دریــغ نفرمائیــد. ماهنامــه آبتــاب هــر مــاه بــه بهتریــن پیشــنهادها و 
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ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
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سبک های نقاشی
پیدایش رئالیسم )1(

کارشناس هنری: بانو مژگان برکوک رام 

»رئالیســم« به عنوان یکــی از جنبش های هنــری قرن نوزدهم در فرانســه 
کرد. »رئالیســم« بــه معنای طراز  کشــورها نفوذ  گرفت و ســپس به ســایر  پا 
کدام  تلقــی هنرمند از مســائل اجتماعی، سیاســی و اخالقی اســت، اما هر 
برداشت خود را از دنیای پیرامون خویش با روش خاص خود داشته اند. 

 1855 ســال  در  او  می شناســیم.  را  رئالیســم  »کوربــه«  نقاشــی  در 
که به مــردان ســالهای 1830  نوشــته ای با ایــن مضمــون دارد: "همانطــور 
عنــوان رمانتیک داده شــد، بــه من نیز لقب رئالیســم داده شــده اســت." 
گر جز  عنوانها در هیچ زمانی انگاری درســت از چیزها به دست نداده اند، ا
گذشــتگان و امروزی ها  این بود، آثــار هنری بــه وجود نمــی آمد. من هنــر 
کــرده ام و اصال  غ از ذهنیت نظام ســاز و بدون پیشــداوری پژوهش  را فــار
کنم. فکرم بیشتر این نبوده  نخواســته ام از این یا آن تقلید یا الگو برداری 
که به هدف )هنر برای هنر( دســت یابم، بلکه من صرفــا بر آن بوده  اســت 
کل شناخت سنت از احســاس معقول و مستقل فردیت خویش  که در  ام 
کــه بنا بــه درک خویــش مفســر عادتها،  گیرم. هــدف من این اســت  بهــره 
انگارها، و سیمای زمانه ام باشم و اینکه نه فقط نقاش بلکه انسان باشم 

کالم هنر زنده بسازم.  و در یک 
»کوربــه« در توضیــح روش خــود اظهــارات معــروف دیگــری هــم دارد 
که به این شــکل اســت: "هنر نقاشی فقط شــامل بازنمائی اشــیاء جزئی و 

ملموس برای نقاش است." 
نقاش باید قوای ذهنی خود را بــرای انگارها و چیزهای روزگار خویش 
گذشته یا آینده  که مســائل مربوط به  گیرد. من نقاشــان هر قرنی را  کار  به 
آن قرن را منعکــس می کنند، فاقــد صالحیت می دانم؛ یعنــی نقاش نباید 
کنــد. هنر صحنه هــای تاریخــی را بایــد از تاریخ  گذشــته و آینــده را نقاشــی 
معاصر برگزینــد. او می گوید: فرشــته را به من نشــان دهید تــا آن را برایتان 

کنم.  نقاشی 
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بــه هــر حــال مــردی بــا شــخصیت قــوی »کوربه«، 
که قهرمان رئالیســم بود با ســلیقه داوران هنرشــناس 
به مبــارزه پرداخــت. یکی از ایــن هیئت هــا دو تابلوی 
کــه بــرای نمایشــگاه بین المللــی پاریس  پــر ارزش او را 
گویا  که  کــرده بود، به این علــت  در ســال 1855 آماده 
بــزرگ  زمختــی  طــرز  بــه  پیکرهایشــان  و  موضوعــات 

کرد.    بودند؛ رد 
را  کارگــر  و  متوســط  طبقــه  نقاشــی ها  ایــن  در  او 
که مدافعانــی چــون »کارل مارکس«،  نشــان داده بود 

»فردریش انگلس«، و »پیر ژوزف پرودن« داشت. 
کل دنیــای  کوربــه بــا همــکاری »میــه و دمیــه« بــا 
کالسیســم موجــود و قهرمانــان تــو خالــی  پوچــی هــا، 
کادمــی را تشــکیل می دادند  که بخــش بزرگــی از هنــر آ
که  به پیــکار برخاســت و توجــه مــردم را بــه آن چیزی 
»بودلــر« )روحیــه قهرمانی زندگــی نوین( نامیــده بود، 

کردند. جلب 
کادمــی در نقاشــی  پیــکار بیــن نگــرش جدیــد و آ
»دمیه« به خوبی نشــان داده شده است. یک دلقک 
ژنــده پــوش پاریســی در حــال حرکت به ســوی اســتاد 
کالسیک دفاع  کادمی اســت و اســتاد نیز حالت  عضو آ
کــه در نقاشــی های »داویــد« دیــده ایم، به  را آن طــور 

خود می گیرد.

ک رام
ی از بانو مژگان برکو

اثر هنر
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مسکنی به نام بابونه

گذشــته »بابونه اروپایی« در تمامی دیوارهای باغ های انگلیس و آلمان یافت می شــد،  در 
کشــت و پرورش آن در اطراف منازلشــان می پرداختند، چون عقیده داشــتند  مردم نیز به 
گیاه نشــان  گونــه و زرد رنــگ این  گل هــای ریــز، مروارید  گیاه هــوا را تصفیــه می  کنــد.  ایــن 
گیــاه را در  کــه از تیــره »آفتابگردان« اســت. برگ  هــا در واقع مهمتریــن بخش این  می  دهد 
گیاهی تشــکیل می  دهنــد. واژه »بابونــه« از اصطالح التین بــه معنای »تــب  بر« اخذ  طــب 
گزیدگی حشــرات، دردهای معــده و دندان درد  گیاه از دیرباز در درمــان  شــده اســت. این 
گیاهان دارویی از بابونه برای معالجه میگرن  کارشناســان  کار می  رفته است، اما امروزه  به 

استفاده می  کنند.
    فرآورده های حاصــل از بابونه، معمواًل از برگ های آن تهیه می  شــوند. خاصیت ضد 
گیاه، بــه عنصر فعالــی به نــام »پارتنولیــد« مربوط می  شــود. ایــن عنصر روی  میگرنــی ایــن 
عضلــه صاف دیــواره شــریان های خونــی در مغز اثــر می گــذارد تا فعالیــت عوامــل تنگی رگ 
کند. تنگی رگ، سبب  گالندین« و »نوراپی نفرین« را متوقف  نظیر: »سروتونین«، »پروستا
گیاه  باریک شدن رگهای خونی و یکی از عوامل اصلی انواع میگرن محسوب می شود. این 
دارویی می  تواند برای درمان انواع میگرن های در حال پیشرفت و همچنین در پیشگیری 
گــر مطابق با دســتورالعمل های پزشــک  گیــرد. با بونــه اروپایی ا از آنهــا مورد اســتفاده قرار 

معالج مصرف شود، دارویی بی  خطر است. 
گر 70 درصد از مبتالیان به میگرن  که ا     در دهــه 1980، متخصصان اروپایی پی بردند 
کــه روزانــه دو تا ســه عدد بــرگ بابونــه مصــرف می  کننــد، از ســردرد رهایــی پیــدا می  کنند. 
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که درصدد  دانشــمندان انگیســی چنان از این ضریــب باالی موفقیت شــگفت زده بودنــد 
کاهش شــدت  که بابوبه در  گســترش دهند. آنها دریافتند  برآمدند دامنه این تحقیقات را 
گیــاه عالئم ناراحتی هایی  میگرن به مراتب مؤثرتر از مســکن  عمل می کند. همچنین، این 

نظیر: »تهوع« و »استفراغ« ناشی از میگرن را از بین می  برد. 
در ســال 1997، بابوبــه در فروشــگاههای مــواد غذایــی بهداشــتی آمریــکا، در میــان پر 

گرفت.  گیاهان دارویی ایاالت متحده، در ردیف نوزدهم قرار  فروشترین 
کاهش تــورم و مفاصل  گیــاه در  که آیا این  متخصصــان علم پزشــکی مطمئن نیســتند 
که اســناد و مدارک در این زمینه متناقض است؛ اما برخی  آرتریت نیز مؤثر اســت یا نه، چرا
کاهــش درد آنها مؤثر  گیاه مزبور در  که مبتال بــه ورم مفاصل بوده اند ادعــا می  کنند  از افــراد 

بوده است. 
گیاه تهیه می شــود. همــواره در  کپســول از برگ های خشــک ایــن  درحــال حاضر انواع 
که حاوی حداقل دو درصد پارتنولید اســت،  گیاه  جســتجوی فرآورده های اســتاندارد این 
که  که بابونه در درمان ناراحتی میگرن آن دســته از بیمارانی  باشــید. توجه داشته باشــید 
نســبت به درمان های عــادی و رایج پاســخ مثبت نداده انــد، مؤثر واقع می شــود. بیماران 
گیاهی نظیــر: »درد شــکم«، »ســوء هاضمه«، »نفخ«،  گاهــی از عــوارض جانبی ایــن داروی 
که زنــان باردار و شــیرده  »اســهال«، »تهــوع« و »اســتفراغ« رنــج می  برنــد. توصیه می شــود 
کنند. مصرف توأم بابونه با »آســپرین«،  کودکان زیر 2 ســال از مصرف آن پرهیز  وهمچنین 

کننده خون )آنتی ترومبوتیک( ممنوع است.  »وارفارین« یا هر نوع داروی رقیق 
منبع: برگرفته از کتاب داروخانه گیاهی، تألیف: فاطمه مهسا کارآموزیان
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شگفتی های ایران

 چملی 
 جزیره شناور تکاب 

سیده انسیه سعادت
کارشناس گردشگری

گذشــته درباره مجموعه »تخت ســیمان« در نزدیکی شــهر تکاب در استان  در سه شــماره 
که از ایــن منطقه دیدنــی بگذریم، بهتر  کردیــم. اما قبــل از این  آذربایجــان غربی  صحبت 
گولی« هم ســری بزنیــم و به  دیــدم در ایــن شــماره به جزیره شــناور شــهر تــکاب، »چملــی 
که به ایــن منطقه می آینــد این جزیره خــارق العــاده در ایران و جهــان را بهتر  گردشــگرانی 
کیلومتری  کیلومتری  شمال شرق شــهر تکاب و سه   بشناسانیم. این جزیره شــناور در 15 
روســتای »بدرلو« در روســتای »ویــر« و در میان دره ای بــا درختان بید و چنار قــرار دارد. از 
که قصد  کســانی  که ایــن جزیره در مســیر »تکاب« بــه »تخت ســلیمان« قــرار دارد به  آنجــا 
بازدیــد از »تخت ســلیمان« را دارند، دیدن این منطقــه را نیز توصیه می کنیــم. این جزیره 
گیاهی  بسیار دیدنیســت و به دوره سوم زمین شناسی بر می گردد. ســاختار آن را پوششی 
که در تمام فصول ســال ســبز اســت، حتی در زمســتان و هوای ســرد  خاص تشــکیل داده 
زمســتانی نیز رنگ خود را از دســت نمــی دهد. جزیره چملــی از نی های بلند و ریشــه های 
که چون ریشــۀ آنها به زمین وصل نیستند، باعث  به هم پیوســتۀ آنها تشکیل شــده است 
کند. عــده ای »جاذبه زمیــن«، عده ای  که این جزیــره با شــرایط موجود؛ حرکــت  می شــود 
»حرکــت وضعی زمین« و عــده ای هم »وزش بــاد و عوامــل طبیعی« را دلیــل حرکت جزیره 

می دانند، اما هنوز دلیل قطعی برای متحرک بودن جزیره مشخص نشده است. 
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کــه بــه شــکل نیــم قوسیســت، وســعت  ایــن جزیــره 
آن حــدود80 مترمربــع و قطــر آن حــدود 60 متراســت و در برکه ای با 
گولــی« بــه معنای  گرفته اســت. بــه زبــان محلــی »چملی  وســعت هــزار متــر قــرار 
که جزیره در آن قرار دارد، حدود80 متر و  »جزیره ایی از چمن روی برکه« اســت. قطر برکه 
گر چه مرغابی های وحشــی و ماهی  عمق آن زیاد و 8  تا 15 متر تخمین زده شــده اســت. ا
کند.  در اطراف این برکه به چشــم می خورد، اما موجود زنده ای در خــود برکه زندگی نمی 
که از شرق به برکه  کی  این برکه فقط از یک راه قابل دســتیابی است، جاده ای باریک و خا
که انســان نمی  می رســد. در بقیه جاهــا در اطــراف این برکــه  باتالق، لجنــزار و نیزازیســت 
که از  کند و فقط همان راه دسترســی به دریاچــه باقی می ماند  تواند به آســانی از آنها عبور 
شرق به برکه منتهی می شود. در میان این برکه، این جزیره شناور و فوق العاده قرار دارد. 
گاهی به ساحل شرقی آن  وقتی جزیره حرکت می کند اغلب با ساحل برکه فاصله دارد، اما 
که در آن حالت می تــوان روی جزیره رفــت. بزرگی و ســنگینی این جزیره  مماس می شــود 
کنــد. فقط بعضــی نقاط از  که انســان بتواند بدون مشــکل بــر روی آن حرکت  باعث شــده 
جزیره تنها به دلیل نازک شدن چمن، در اثر فشار پایین رفته و پاها درون آب فرو می رود. 
که این جزیره متحرک اســت و بعد  کنند  که به روی این جزیره می روند باید توجه  کســانی 
کنند تا جزیره دوباره به ساحل شرق آن  از مدتی از ســاحل جدا می شــود و باید آنقدر صبر 

ج بشوند، برسانند.  که می توانند از برکه خار برسد یا اینکه خود را با شنا به قسمتی 
کــه طــول نی هــای  بــه غیــر از زیبایی هــای خــود برکــه و جزیــره شــناور آن، نیزارهایــی 
گلهــای زیبا اطــراف؛ یکی از  آن حتــی به دو متر هم می رســد، چمن ســبز، درختــان بلند و 
کــه به آن جلــوه ای زیبا بخشــیده اند. بد نیســت این را هم  دیدنی هــای این برکه هســتند 
کلی حرکت جزیره نامحسوس است و از فاصله 5 الی 6  که به طور  گردشگران بگوییم  برای 
کمتری  متری جزیره می توانیم حرکت آن را ببینیم. البته، وقتی سرعت باد باالست؛ زمان 

برای حرکت جزیره الزمست و تحرک جزیره بیشتر قابل دیدن است.
که باید این مسافت را پیاده  کیلومتری غرب روستای »ویر« قرار دارد  این برکه در یک 
که فاصلۀ روســتا به جزیره را  کــرد. در این فاصله طبیعت زیبایی به چشــم می خــورد  طی 
گر چه ایــن برکۀ و جزیره شــناور آن در ایران و جهــان یکی از نادر  کوتاه تر نشــان می دهد. ا
کافی نبودن معرفی آن، بسیاری از مردم از  ترین آثار طبیعی به شــمار می رود، اما به خاطر 
کردن از مشخصه های جالب و شگفت انگیز  وجود چنین جائی بی خبرند و شاید صحبت 
کند. هــدف از این مقاله آشــنایی افرادی  گردشــگران بیشــتری را به دیدن آن ترغیب  آن، 

کمتر شناخته شدۀ ایران آشنا بشوند.  که می خواهند بیشتر با نقاط  است 
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گاه  کــرده، آن  کردار خود  پیامبــران خــدا ابتدا با محبــت و مهربانی مردم را شــیفته رفتــار و 
به هـدایـــت آنـان مـی پـرداخـتـنـــد. بـــر این اساس، آنان مهربانترین فرد زمان خود بودند و 

همین امر موجب شد تا بسیارى از مردم به آنان بگروند. 
   در اســالم، مهربانی و محّبت موجب ثبات جـامـعـــه انـسـانـــی اســـت و جامعه بشــرى 
کند و  را به هم پیوند می دهد. خـــداى مـهـربـــان، بـنـدگـانـــش را بـــه مـهـــربانی تشویق می 
که ایمــان آورده و  کـسـانـــی بـــاشید  کــرده و می فرماید: " از  مهــرورزان را جــزو نیکان معرفی 
کنند. اینان اصحاب یمین  یکدیگر را به صبر و اســتقامت و مهربانی و عطوفت توصیه مــی 

هستند." 
گـرامـی اســـالم )ص ( نـیـــز می فرمایند: "مـؤمـنـــان، در مـقـــام مهربانی نسبت به  رسـول 
گروه بیمار شــود، ســایر اعضــاء در تب  یکدیگــر همانند یــک پیکرند. وقتــی عضــوى از این 

کنند."  دارى و شب بیدارى با او همراهی می 
حـضـــرت عـــلی )ع(، در هـــنگام انتصاب مالک اشــتر به عنوان والی مصر، در بخشــی از 
کـانـون مـهـر  عهدنامه آموزنده خود، خطاب به وى چنین می فرماید: "دلت را بـراى مـردم 
کــه آنان دو  و مـحـــّبت ســاز و آنان را دوســت بدار و مبــادا بر آنــان درنده خوى شـــوى، چرا 

دسته اند: یا برادر دینی تواند و یا نظیر تو در آفرینشند." 
کند: "بــه یکدیگر متصل شــوید و پیوند محبت را  امام صــادق )ع( چنین ســفارش می 

کنید. به هم نیکی نمائید و نسبت به هم مهربان باشید."  محکم 
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بی خودی پرسه زدیم، صبح مان شب بشود،
کم نشود، بی خودی حرص زدیم، سهم مان 

ما خدا را با خود سر دعوا بردیم،
و قسم ها خوردیم،

کردیم، ما به هم بد 
گفتیم،  ما به هم بد 

کردیم، و چقدر حظ بردیم، ما حقیقت ها را زیر پا له 
کردیم، که زرنگی 

روی هر حادثه ای، حرفی از عشق زدیم،
گول زدیم؟؟ که را  از شما می پرسم، ما 

دکتر علی شریعتی
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اثر هنری از هنرمند 7 ساله نکیسا رجائی خراسانی

ک پریا در دنیای پا
کی دارد گرو پا که عشق دل در  آنجا 

در لحظه ای ناب برای دوست داشتن
گرمای یک آغوش و در حجمی به پهنای 

من عشق تو را فریاد زدم،
که قلب یک زن  بدان 

کالبد احساس یک "مادر" در 
تو را می خواند

که دیگر خود منی تویی 
که در التهاب عشقت فنا شد. منی 

دختر نازنینم، نکیسا جان؛ 14 شهریور سالروز تولد توست. 
تولدت مبارک. 

کاف  ف.میم. 
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عجب صبری خدا دارد!
کرمانشاهی رحیم معینی 
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عجب صبری خدا دارد 
گر من جای او بودم ا

همان یک لحظه اول،
که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان،

جهان را با همه زیبایی و زشتی،
بروی یکدیگر، ویرانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد 
گر من جای او بودم ا

گرم عیش و نوش می دیدم گرسنه، چند بزمی  که در همسایه ی صدها 
نخستین نعره مستانه را خاموش آندم، 

بر لب پیمانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد
گر من جای او بودم  ا

که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیده از صد جامۀ رنگین
زمین و آسمان را 

گون، مستانه می کردم. واژ

عجب صبری خدا دارد
گر من جای او بودم ا

نه طاعت می پذیرفتم،
کرده، گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز  نه 

کف زاهد نمایان پاره پاره در 
سبحۀ، صد دانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد
گر من جای او بودم ا

گرد بی سامان برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا 
کو کو به  هزاران لیلی ناز آفرین را 

آواره و دیوانه می کردم.
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عجب صبری خدا دارد
گر من جای او بودم  ا

گردان بگرد شمع سوزان دل عشاق سر 
سراپای وجود بی وفا معشوق را

پروانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد 
گر من جای او بودم  ا

کبریایی، با همه صبر خدایی، بعرش 
گردیده خواری می فروشد که می دیدم عزیز نابجایی، ناز بر یک ناروا  تا 

خ را وارونه، بی صبرانه می کردم. گردش این چر

عجب صبری خدا دارد 
گر من جای او بودم ا

که می دیدم مشوش عارف و عامی، ز برق فتنۀ این علم عالم سوز مردم کش،
بجز اندیشه عشق و وفا، معدوم هر فکری،

در این دنیای پر افسانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد 
چرا من جای او باشم

که او خود جای خود بنشسته و تاب  همین بهتر 
تماشای تمام زشتکاری های این مخلوق را دارد

وگرنه من بجای او چو بودم
کی عادالنه سازشی یک نفس 

با جاهل و فرزانه می کردم.

عجب صبری خدا دارد... 
عجب صبری خدا دارد...

                                                                                                




