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غذا  رزرو  برای  وقت ها  بیشتر  متاسفانه   ■
داریم،  مشکل  اتوماسیون  سیستم  طریق  از 
امیدواریم این مشکل تکراری به زودی برطرف 

شود. 
برای  آموزشی  کارگاه های  و  دوره ها   ■
دانشجویان پژوهشگاه با تخفیف برگزار می شود 
دانشجویانی  برای  اما گاهی همین هزینه هم 
که مشکل اشتغال دارند زیاد است. اگر مقدار 

این تخفیف بیشتر شود بهتر است.

و  ریز  مشکالت  خوابگاه  در  دانشجویان   ■
درخواست  مسئوالن  از  دارند  فراوانی  درشت 

رسیدگی بیشتر داریم، با سپاس. 

■ ای کاش برنامه های فرهنگی و ادبی مانند 
دانشجویی  مشاعره  و  دانشجویی  شعر  شب 
و  درس  کنار  در  دانشجویان  تا  شود  برگزار 

مطالعه چنین تجربه هایی نیز داشتته باشند. 

صدای دانشجو

خدمات مشاوره 
مشاور  میرخشتی،  فرشته  خانم  سرکار 
در طبقه  و سه شنبه  یکشنبه  روزهای  خانواده 
هفتم ساختمان تحصیالت تکمیلی حضور دارند 
و آماده ارائه خدمات مشاوره ای هستند. دانشجویان 
می توانند در زمینه ارتقای مهارت های ارتباطی، 
مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره زوجین و خانواده 
از ایشان کمک و راهنمایی بگیرند. برای هماهنگی 
و تعیین وقت با شماره 88046993 داخلی 148         

تماس بگیرید.

همکاری با تحریریه نشریه دانشجویی

از دانشجویان دعوت می شود ایده های جدید، 
آثار مکتوب،  انتقادها و همچنین  پیشنهادها، 
از  را  دل نوشته های شان  و  اشعار  یادداشت ها، 
طریق مراجعه حضوری به معاونت فرهنگی در 
طبقه اول ساختمان پژوهشگاه به مدیر مسئول 
تحویل دهند و یا از طریق ایمیل برای سردبیر 
بیشتر در  و  بهتر  ارتباط  برای  و  ارسال کنند 

جلسات ماهانه تحریریه نشریه شرکت کنند.

نشرهی دانشجویی
گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ژپوهش
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زمان استفاده از سالن ورزشی 
در  2بار  هفته ای  می توانند  دانشجویان 
در  واقع  ورزشی  سالن  از  مشخص  زمان های 
ساختمان  اصلی پژوهشگاه )ساختمان کردستان(  
استفاده کنند. برنامه زمان بندی به این صورت 
است که روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 9 
صبح تا 11:45 به آقایان اختصاص پیدا کرده است 
و روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 صبح 
تا 11:45 برای خانم های دانشجو در نظر گرفته   

شده است.  

کسب و کار دانشجویی 
دانشجویانی که در زمینه  خدماتی مانند 
خارجی  زبان های  تدریس  و  متون  ترجمه 
مشغول به کار هستند، یا قصد فعالیت در 
چنین زمینه هایی را دارند و یا محصول یا 
دارند  اطالع رسانی  قصد  که  دارند  خدمتی 
در صورت تمایل می توانند آگهی کسب و 
معاونت  هماهنگی  با  را  نظرشان  مورد  کار 
فرهنگی در نشریه »بیان« بدون هزینه به 

چاپ برسانند.  

بار ها پیش آمده است که بخواهیم از جزوه 
از همان  یا کتابی عکس بگیریم و گاهی شاید 
پرینت بگیریم. برای این  که عکسی که می گیریم 
با  کیفیت تر باشد و هنگام خوانش راحت تر باشیم 
را  دوربین  فلش  مثال  دارد  وجود  تکنیک هایی 
روشن کنیم تا دیافراگم مدت کوتاه تری باز باشد 
در نتیجه لرزش کم تر شود و عکس واضح تری 

داشته باشیم. یکی از نرم افزار هایی که می تواند 
اسکن  کتاب های  به  شبیه  خروجی  راحتی  به 
شده را به ما بدهد »کم اسکنر« است. نرم افزاری 
ادوبی  شرکت  برای  کنم  معرفی  می خواهم  که 
کرده  طراحی  را  معروف  »فتوشاپ«  که  است 
است و سابقه ی زیادی در پردازش تصویر دارد.

آی. آو. اس  و  اندروید  با  سازگار  نرم افزاری 
که به صورت خودکار صفحه ای که می خواهید 
بهترین  می دهد،  تشخیص  را  کنید  اسکن 
تنظیمات دوربین را اعمال می کند و حاشیه های 
اضافه ی عکس را برش می دهد و در نهایت به 
صورت فایل پی.دی .اف به شما تحویل می دهد، 
گرفتن عکس  برای  دکمه ای  نیست  الزم  حتی 

فشار دهید زیرا تمام مراحل خودکار است.  
اگر  که  می کنم  اضافه  نکته ای  نیز  آخر  در 
تایپی  صورت  به  را  شده  اسکن  متن  بود  الزم 

داشته باشید به نرم افزار گوگل ترنسلیت مراجعه 
برایتان  را  آن  آپلود کنید  را  و هر عکس  کنید 
فارسی  برای  البته  که  می کند  متن  به  تبدیل 
ممکن نیست ولی مثال در زبان عربی یا انگلیسی 

با دقت باالیی این کار را انجام می دهد.
سینا اشرفی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
cna.ashrafi@icloud.com

معرفی یک نرم افزار کاربردی

در این شماره می خوانید:

با دکتر سیده زهرا اجاق گفت وگو 
جهانی شدن و سالمت زنان

صفحه 4 و 5

توصیه های 10گانه 
حفظ محیط زیست

صفحه 7

معرفی یک نرم افزار کاربردی
صفحه8
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فرزانه فوالدبند، سردبیر 
دانشجوی کارشناسی ارشد دین و رسانه

f.fouladband@gmail.com
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      نرم نرمک می رسد اینک بهار
      خوش به حال روزگار...

»فریدون مشیری«

1. این روزها با شنیدن آواز پرندگان و 
دیدن شکوفه درختان متوجه می شویم که 
سال 97 با همه تلخی ها و شیرینی هایش رو 
به پایان است. حال و هوای بهار، شور امید 
را در دل هر اهل ذوقی زنده می کند و ما نیز 
با امید به اینکه آینده سرشار از اتفاقات نیک 

باشد به استقبال بهار می رویم. 
و  )س(  زهرا  فاصمه  حضرت  میالد   .2
روز زن را به همه خانم ها به ویژه خانم های 
پژوهش   و  تحصیل  کنار  در  که  دانشجو 
بر عهده دارند  را  وظیفه همسری و مادری 
تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سالمت و 
شادی داریم زیرا که سالمت زنان بر سالمت 
خانواده، و سالمت خانواده بر سالمت جامعه 

تاثیرگذار است. 

انقالب  امسال  بهمن  دوم  و  بیست   .3
نشان می دهد  این  و  ساله شد  اسالمی 40 
40 ساله های امروز و فرزندان شان تجربه و 
و درک  ندارند  انقالب  از  مستقیمی  خاطره 
و  خوانده ها  به  انقالب  از  شناخت شان  و 
هجمه  در  دارد.  بستگی  شنیده هایشان 
موضوع  این  به  توجه  حاضر  عصر  رسانه ای 
برای  می رسد   نظر  به  و  است  مهم  بسیار 
و  آن   ویژگی های  و  انقالب  درباره  صحبت 
شناساندن تجربه و اهداف نسل قبل باید با 

جدیت بیشتری تالش کرد.   

4. در پایان از دانشجویان عزیزی که در 
نشریه  با  پیشین  شماره های  و  شماره  این 
سپاس گزاری  کرده اند  همکاری  »بیان« 
می کنیم و امیدواریم سال آینده دانشجویان 
بیشتری در این زمینه همکاری و مشارکت 
بیان،  برای  فرصت  این  از  و  باشند  داشته 

طرح و رفع مشکالت شان بهره ببرند. 

از  ایران،  در  اجتماعی  تاریخ  رهیافت 
نظام  شکل گیری  با  مشروطیت  انقالب  وقوع 
قرار  توجه  مورد  حدودی  تا  پارلمانتاریسم 
گرفت. اگرچه به لحاظ کمی  و کیفی، کارهای 
پژوهشی صورت گرفته اندک است، این دسته 
جبنه  و  دارند  توصیفی  جنبه  بیشتر  کارها 
نقادی در آنها چندان به چشم نمی آید. این امر 
حاکمان  گروه  سیاسی  محدویت های  از  متاثر 
در ساختی که نهادهای مدنی جنبه فرمالیسم 

داشته بوده است.
شناختی(  )هستی  آنتولوژیک  لحاظ  به 
مبانی  که  حکومت ها  ساخت  ایران  مورد  در 
یا  ملی  اسطوره های  از  را  خود  مشروعیت 
امر  مذهبی می گرفت، فلسفه سیاسی حکومت 
استعاره ای  فضایی  در  می گردید؛  تلقی  قدسی 
که مردم تابع امر سیاسی گروه حاکمان بودند 
اجتماعات  زیستی  شیوه  ساختی،  الزامات  و 
است  این  بنیادی  رقم می زد؛ مساله  را  انسانی 
چرا در ایران معاصر، علی رغم شکل گیری نظام 
تعیین کننده  و  پارلمانی، جامعه هویت مستقل 
علی رغم  را  خود  سرنوشت  حق  تعیین  در 

تغییرات سیاسی مختلف پیدا نکرده است. 
و  اجبارها  نیز  معرفت شناسی  لحاظ  به 
از پیش تعیین کننده که مرجع آن  هنجارهای 
تعیین  را  گروهی  و  فردی  رفتار  بود  حاکمیت 
نهادهای  مشروطیت  انقالب  وقوع  با  می کرد. 
مدنی و نظام پارلمانی و نمایندگان ملت مدافع 
شاهی  نظام  از  متاثر  اگرچه  بود.  مردم  حقوق 
حقوق  حافظ  مکانیسم های  همچنان  موجود 
نیازهای  و  رسمی  داشت  کارکرد  اجتماعی 
فزاینده جمعی به شکل حداقلی قابلیت تحقق 
اصلی  نامی  موضوعیت  رجال  همواره  داشت، 
داشتند و با وجود شکل گیری شهروند سیاسی 
ایجاد تمرکزگرایی سیاسی  با  دوره پهلوی اول 
و دولت–ملت به مفهوم امروزی، حقوق فردی 
گروه  سیاسی  اراده  تابع  همچنان  جمعی  و 

بود.  حاکمان 
فراتر از توصیف باورها و رسوم اجتماعی و 
اوقات فراعت هنوز تاریخ اجتماعی در سایه بود. 
با این مقدمه، لزوم توجه به تحوالت اجتماعی 
دوران  عمیق  شناخت  الزمه  تاریخی  بستر  در 
گذار جامعه ایران در روند مدرنیته است. تاریخ 
که  است  مهم  امری  آن  متدلوژی  و  اجتماعی 
است.  قلم  اهل  سوی  از  بیشتر  توجه  نیازمند 
مردم  گروهی  و  فردی  مطالبات  مانند  مسائلی 
ندارد.  محوریت  آنان  سیاسی  جایگاه  و  عادی 
متدولوژی  با  تاریخی  جامعه شناسی  منظر  از 
ایران  اجتماعی  روندهای  به  باید  نقادانه 
عمدتاً  که  حاکم  سیاسی  بینش  نگریست. 

مبانی مشروطیت خود را از اسطوره ها می گیرد 
شخص ساالری  و  سلطان گرایی  نخبه گرایی،  و 
سبب شده است مردم عادی در چنین ساختی 
داشته  حامی –پیرو  رابطه  تابع  مراتبی  سلسله 
باشند و در چنین رهیافتی تاریخی که پیشینه 
مشارکت  میزان  و  مردم  تکلیف  دارد  کهنی 
برساخت های  سوی  از  همواره  آنان  سیاسی 
هنوز  داشته اند  کاریزماتیک  جنبه  که  سنتی 
در  و  مردم  ورود  لذا  است.  نشده  مشخص 
شرط  پیش  اولین  جمعی  اراده  بودن  اولویت 
حیات  تاریخی  بسترهای  آسیب شناسی  آن 
سمت  به  سنتی  مرحله  از  گذار  در  اجتماعی 
با  پژوهش های  است.  مدرن  الگوهای  اخذ 
متدلوژی علمی  درباره تاریخ اجتماعی و نسبت 
مبانی  و  مولفه ها، قدرت حاکم  با سایر  سنجی 
مستندات  محتوای  تحلیل  آن،  مشروعیت 
مردم عادی گذشته و تلقی ها و باورداشت های 
با  برخورد  از  پس  ایران  جامعه  است.  آنان 
دامپروری  اجتماعی  زندگی  مرحله  از  مدرنیته 
نیمه صنعتی  و  کارگر–شهری  و  کشاورزی  تا 
بستر  در  داشته است.  نوسان  زیادی  شتاب  با 
مردم  سیاسی–اقتصادی  مناسبات  اجتماعی 
تا  شود  تبیین  نقادانه  رویکردی  با  باید 
پیدا  و  ساختی  کژکارکردهای  اصالح  مقدمات 
حاشیه  از  مردم  هدایت  نقشه  و  مسیر  کردن 
فراهم  آن  تاریخی  زمینه های  متن  سمت  به 
برای  کارکردی  موانع ساختی  مهم ترین  گردد. 
اجتماعی،  تاریخ  حوزه  در  پژوهش  توسعه 
در  مردم  جایگاه  و  سیاسی  ساخت  بر  عالوه 
شدن  نهادینه  و  ذهنیت ها  سیاست زدگی  آن، 
تاریخ نگاری ها  نامی  در  مردان  سیاسی  حیات 
شناختی  روش  مسائل  شناخت  فقدان  نیز  و 
بستر های  عمق  شناخت  برای  آن  کاربست  و 
از  مهم تر  و  آن  آسیب شناختی  و  اجتماعی 
شناخت  که  محوری  نکته  این  از  غفلت  همه، 
و  خلقیات  شناخت  اول  وهله  در  جامعه  یک 
است،  تاریخی  گذر  در  آن  اجتماعی  بسترهای 

می باشد.

ایرج سوری
دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم

soori94@yahoo.com

لزوم توجه به رهیافت تاریخ اجتماعی ایران 

عباس لطفی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
abbas_lotfi94@yahoo.com

)یونپ(  ملل  سازمان  زیست  محیط   برنامه 
معتقد است هر کدام از هفت میلیارد وسیصد 
می توانند  زمین  ساکن  شهروند  نفر  میلیون 
بردارند.  آن  از  حفاظت  برای  موثری  گام های 
جهان  شهروندان  به  توصیه هایی  برنامه  این 

دارد که با هم مرور می کنیم. 

1. هر نفر یک روز در هفته از رژیم غذایی 
با  نخورد.   گوشت  و  کرده  استفاده  گیاهی 
میزان  سال،  یک  از  پس  توصیه،  این  رعایت 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای توسط هر نفر 
منزل  از  خودرو  نیاوردن  بیرون  با  برابر  تقریبا 

به مدت یک ماه است.

را  خود  سفرهای  بلیت  کس  هر   .2
الکترونیکی تهیه کرده و بلیت کاغذی دریافت 
نکند. این اقدام در کاهش میزان مصرف کاغذ، 
قطع درختان و سایر هزینه ها تاثیرگذار است.

منظور  به  نشتی  دارای  آب  لوله های   .3
جلوگیری از هدر رفت آب، تعمیر و  بهسازی 
دارای  آب  لوله  یک  تنها  و  تنها  اگر  شوند. 
به  سالیانه  شود،  بهسازی  و  تعمیر  نشتی، 
هزار   40 حدود  رفت  هدر  از  میانگین  صورت 

لیتر آب در دسترس جلوگیری می شود.

جایگزین  مصرف،  کم  المپ های   .4
المپ های معمولی شوند. جایگزینی یک المپ 
مصرف،  کم  المپ  یک  با  رشته ای  یا  معمولی 
موجب 7۵ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی 

برق می شود.

5. هیچکس وسایل و ابزارهای الکترونیکی 
تلقی  زباله  عنوان  به  و  نینداخته  دور  را  کهنه 
نکند، بلکه این دستگاه ها را بازیافت نموده و از 

قطعات آنها استفاده کند.

طریق  از  خانگی  فعالیت های  برخی   .6
و  الکترونیکی  وسایل  سایر  و  تلفن  اینترنت، 
ارتباطی انجام  شده و برای انجام برخی کارها 
از تردد غیرضروری به ویژه با خوروی شخصی 

خوداری شود.

بطری های  جای  به  آب  مصرف  برای   .7
یک بار مصرف پالستیکی از قمقمه و بطری های 

دائمی استفاده شود.

8. شیشه و آلومینیم ازسایر زباله ها جدا و 
به مراکز بازیافت تحویل داده شوند.

زمینه  و  امکان  صورت  در  شهروند  هر   .9
کار  محل  به  دوچرخه  از  استفاده  با  مناسب 
کار  به محل  با دوچرخه  اگر کسی  برود.  خود 
خود برود، در ازای هر کیلومتر مسافت، زمین 

را از شر 2۵0 گرم کربن خالص می کند.

10. هر کسی تالش کند تا  غذا  را در خانه 
پالستیکی  مصرف  یک بار  ظروف  از  و  بخورد 
بر  عالوه  توصیه،  این  رعایت  با  نکند.  استفاده 
گونه   2۶0 پالستیکی،  زباله های  تولید  کاهش 
خوردن  از  ناشی  مرگ  خطر  از  نیز  جانوری 
آنها  در  افتادن  گیر  و  پالستیکی  زباله های 

نجات پیدا می کنند.

منبع:
http://www.greenlibrarian.ir/

توصیه های 10گانه برنامه محیط زیست سازمان ملل به شهروندان جهان 

فرشته کریمیان
دانشجوی کارشناسی ارشد دین و رسانه
mehraz92fk@gmail.com

مادر،  پدر،  همسر،  کینم  سعی  بیاییم     
هستند  که  همانطور  را  دوستان مان  و  خانواده 
دوست  ما  که  آنطور  نه  باشیم،  داشته  دوست 

داریم باشند و در خیاالت مان می سازیم شان. 
حسرت  در  زندگی مان  نگذاریم  بیاییم 

داشتن آدم های خیالی در ذهن مان بگذرد.
نگذاریم قلب و ذهن مان را آدم های خیالی 
پر کنند و از دوست داشتن آدم های واقعی دور 

و برمان غافل شویم.
یکی  ما  و  دارند  دوست  را  ما  که  کسانی 
برایشان  همین  هستیم،  زندگی شان  دالیل  از 

شوند،  داشته  دوست  ما  طرف  از  که  کافیست 
سرخ  گل  و  کنند  روشن  شمع  که  این  بدون 
شعر  برایمان  اینکه  بدون  بخرند،  برایمان 
عاشقانه بخوانند یا نامه های عاشقانه بنویسند. 
هر کس شخصیت خاصی دارد و به سبک 
به  دقت  با  اگر  ما  می کند.  عالقه  ابراز  خودش 
صدای قلب خانواده و دوستان مان گوش بدهیم 
می توانیم سبک عاشقی و دوست داشتن شان را 
عاشق شان  باشیم،  داشته  دوست شان  بفهمیم، 

بمانیم و با دیگران مقایسه شان نکنیم. 

دیگران را همانطور که هستند، دوست بداریم 
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دوباره  سرپل  ذهاب.   ،1397 آذر چهارم 
نمی  خواست  پاییز  نگار  ا لرزید.  زمین 
او  زخم های  روی  پاشیدن  نمک  از  دست 
و  بود  تازه  هنوز  که  زخم هایی  بردارد، 
گذشته. سال  هفت  روزهای  تک  تک  یادآور 

زندگی  اردالن  و  تارا  مهر1390،   5
دنیا  یک  با  کردند،  شروع  را  مشترک شان 

آنها.  همه  به  دستیابی  امید  به  و  آرزو 
ماه  خرداد  در  4سال،  حدود  از  بعد 
مسکن  مهر  واحدهای  دادن  تحویل   94
یعنی  خانه  دارشدنشان،  و  سرپل  ذهاب 
دوچندان  و  آرزو  اولین  شدن  برآورده 
همه  به  رسیدن  برای  انگیزه  و  شوق  شدن 
نکشید  طولی  اما  داشتند؛  آرزو  که  آنچه 
بزرگترین  از  یکی  به  رسیدن  فهمیدند  که 
رویایی  به  همیشه  برای  شاید  آرزوهایشان 
و  مادر  آرزوی  شود،  تبدیل  دست  نیافتنی 

شدن.  پدر 
رویا  این  به  بخشیدن  تحقق  برای 
و  تارا  هم  که  راهی  بود،  هم  دیگری  راه 
هم  و  می  رساند  آرزویشان  به  را  اردالن 
برای  را  خانواده  آغوش  در  بودن  رویای 
به  خاک  این  بی  سرپرست  کودکان  از  یکی 

می  کرد.   تبدیل  واقعیت 
کودک  سرپرستی  قبول  اداری  روند 
و  انجامید  طول  به  سال  یک  حدود 
 96 پاییز  آغازین  روزهای  در  سرانجام 
به  کردند  اعالم  اردالن  و  تارا  به  که  بود 
را  یازده  ماهه  شان  کوچولوی  دختر  زودی 

ببرند.  خانه  به  می  توانند 
خانه  ای که هر گوشه آن برای استقبال 
آماده  خانواده  جدید  عضو  »خورشید«  از 
و  بود  رنگ  از  پر  که  اتاقی  بود.  شده 
صاحب  دیدن  برای  آن  در  عروسک ها 
می  کردند.  لحظه  شماری  کوچولوی شان 
رشته  های  و  بادکنک ها  با  که  دیوارهایی 
که  عکسی  قاب  و  بود  شده  تزیین  رنگی 
پدر  و  خورشید  تصویر  زودی  به  بود  قرار 

دهد.  در دل خود جای  را  مادرش  و 

اردالن،  و  تارا  ماه  آبان  بیستم  روز 
تمام  با  و  بردند  خانه  به  را  خورشید 
خوشبخت ترین  که  کردند  احساس  وجود 
بود  قرار  خورشید  شهرند.  انسان های 
باشد  زندگی شان  روشنی  بخش  عمر  یک 
با  را  خوشبختی  این  می خواستند  آنها  و 
این  عمر  اما  کنند؛  تقسیم  عزیزانشان 
کوتاهتر  هم  نه  ها  پروا عمر  از  خوشبختی 
برایشان  را  دیگری  سرنوشت  زمین  و  بود 

زد.  رقم 
آبان  یکم  و  بیست  شامگاه  در 
ریشتر   7 /4 بزرگی  به  زمین  لرزه  ای 
آرزوهای  کاخ  و  لرزاند  را  سرپل  ذهاب 
برهم  زدنی  چشم  در  را  اردالن  ها  و  تاراها 
دیگر  که  خانه  ای  کرد.  تبدیل  نه  ای  ویرا به 

نیست. دیگر  که  خانواده  ای  و  نبود 
تارا  تنها  سه  نفره،  خانواده  آن  از 
یادگاری.  و  خاطره  از  کوله  باری  با  ماند 
یا  و  فروریخته  بودند  یا  که  دیوارهایی 
بازمانده  ها،  اندوه  عمق  به  ترک هایی  با 
اسباب  بودند.  وغصه  ها  غم ها  ناظر  و  شاهد 
از  مفهومی  هیچ  دیگر  که  وسایلی  و 

عکسی  قاب  و  نداشتند  خود  در  را  زندگی 
ماند. خالی  همیشه  برای  که 

تارا  گذشته  سال  یک  روزهای  تمام  در 
فرصتی  داشتن  کرد؛  زندگی  رویا  یک  با 
زندگی  خورشید  غروب  و  طلوع  بین  دیگر 

خانواده  اش. کنار  در  بودن  برای 
بود  قفسی  مثل  تارا  برای   97 پاییز 
فراری  راه  و  می  شد  تنگ تر  لحظه  هر  که 
لرزش  نبود.  برایش  خاطرات  هجوم  از 
دست  از  سخت  لحظات  آذر  چهارم  شدید 
کرد  زنده  برایش  را  عزیزترین هایش  دادن 
رویای  که  بود  خالصی  تیر  همچون  و 
بر  برا در  حبابی  همچون  را  تارا  زندگی 
که  حقیقت  این  و  کرد  نابود  چشمانش 
نیست  بودن  هم  با  برای  فرصتی  دیگر 

ریخت. فرو  سرش  بر  آواری  مانند 

ندهد کس  خبر  عشق  و  زلزله  از 
شده ای ویران  که  شوی  خبر  لحظه                         آن 

کدکنی« »شفیعی 

فاطمه دقیقی ماسوله
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
fatemeh.daghighi.91@gmail.com

در انتظار خورشید

فریبا عبدی
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
f.abdifard.hejran@gmail.com

سکوت مبهم در خانه حاکم است، کوچه 
است.  گذشته  نیمه  از  شب  خلوت،  و  تاریک 
کودکان مضطر و پریشان با نوک انگشت شان 
ناگهان  می کردند؛  پاک  را  خود  سراشک 
متعجب  کودکان  رفت،  باال  پدر  صدای 
آرام  ماگفتند  به  پدر  اینکه  مگرنه  گشتند. 
یعنی  بلندنشود  گریستن  تان  و صدای  باشید 
چه شده که پدر خود بلند می گرید و بی تاب 

شده است؟!
غسل  مشغول  مادر  خود  وصیت  پدربه 
تطهیر بود؛ وصیت مادر این بود که گفته بود 
و  باشد  شبانه  بده.  غسل  پیراهن  روی  از  مرا 
مگذار آن نا اهالن در تشیع من حاضر شوند 

و بر من نماز گذارند.
اما دست پدر به بازوی ورم کرده ی مادر 
با غالف شمشیر  خورد و دید آن مرد چگونه 
به بازوی مبارک ایشان زده بود و گوشت بازو 
در  نه،  دفاع والیت  در  اصال  بود.  کوفته شده 
نه، در  از همسرش  دفاع  در  نه،  امام  از  دفاع 
نیز  هم  شدنت  خانه  داخل  بی اجازه  از  دفاع 
بانویی را میان دیوار و در  نه، آیا روا بود که 
قرار دهی و بطنش را از طفلش خالی کنی؟!

و  خیبر  فاتح  بود،  سکوت  بر  مأمور  پدر 
چه  صبر  جز  اکنون  جنگ  میدان  نبرد  مرد 
تعبیر  چنین  خودشان  که  بکند  می توانست 

نموده که تیغ استخوان در گلو دارم. 
غدیر  واقعه ی  در  که  شیرمردی  همان 
کر  را  غدیر  وادی  گوش  بخ بخ هایشان  صدای 
می دانستند  نیک  همه  خودشان  و  بود  کرده 
چنین  شایستگی  هیچکس  ایشان  جز  که 

مقامی را ندارد. 
بعد از آن واقعه ی هجوم دگر ایشان حتی 
یک مونسی هم نداشت، باید فریاد دلش را از 

و  ببرد  چاه  گریبان  بر  وهجر همسر سر  فراغ 
نماید. آن جا صیحه 

وباخود زمزمه می کرد که:

کنا کزوج حمامة في أیكة
بصحة وشباب متمتعین 

چنان جفت کبوتری بودیم در درختی
که از سالمتی و جوانی بهره داشتیم

دخل الزمان بنا و فرق بیننا
ق األحباب  إن الزمان مفِرّ

زمان میان ما آمد و بین ما جدایی انداخت
که زمان، جدا کننده ی عشاق است

وإني لمشتاق إلی من احبه
فهل لي إلی من قد هویت سبیل؟

لكل اجتماع من خلیلین فرقة
و کل الذي دون الممات قلیل

و ان افتقادي واحدا بعد واحد
دلیل علي ان الیدوم خلیل

دلتنگ کسی هستم که اورا دوست دارم
برایم  دارم  دوستش  که  او  سوی  به  راهی  آیا 

وجود دارد؟
 جمع هر دو دوست را جدایی و فراق

از  است.  ناچیز  مرگ  جز  چیزی  هر  و  است   
دست دادن یکی پس از دیگری نشان آن است 

که هیچ دوستی جاوید نمی ماند.

نیمه  بازمی گردند دربی  به بیت شان  وقتی 
در  که  دختر چهارساله ای  و  می بینند  سوخته 
را برایشان باز می کند و آه که خانه داری برای 
او نیز چقدر زود است که بایدجایگزین بانوی 
بهار  از  سال  هجده  تنها  که  شود  دوعالمی 
زندگیش گذشته بود و در نه سال زندگی شان 

از هیچ محبتی دریغ نکرده بود.

َمْحبوسٌة َزَفراتِها  نَْفسی َعلی 
َفراِت یا لَْیَتها َخَرَجْت َمَع الزَّ

َّما ال َخْیَر بَْعَدک ِفی الَْحیاِة و إن
أبكی َمخاَفًة أْن تَطوَل َحیاتی

جانم در فراق تو زندانی شده است
دنیا  از  تو  اندوه  با  همراه  من  جان  کاش  ای 

می رفت 

بعد از تو خیری در زنده بودن نیست
گریه می کنم و از این می ترسم که بعد از تو، 

زیاد زنده بمانم

ای  بود،  زود  رفتنت  برای  چقدر  که  وای 
فاطمه  یا  اطهر،  صدیقه ی  عالم،  دو  بانوی 

الزهرا، یا ام ابیها!
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فرهنگی و مطالعات  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اجاق، عضو هیات علمی   با دکتر سیده زهرا  گفت وگو 

جهانی شدن و سالمت زنان

زندگی  بر جنبه های مختلف  جهانی شدن 
در  تهدیدهایی  و  فرصت ها  و  گذاشته  تاثیر 
ایجاد  سالمت  جمله  از  مختلف  زمینه های 
آثار و پیامدهای آن در جوامع  اما  کرده است 
نبوده  یکسان  متفاوت  گروه های  بر  و  مختلف 
است. به نظر می رسد زنان به گونه متفاوتی از 
این پدیده تاثیر می پذیرند. به بهانه روز زن در 
این باره با سیده زهرا اجاق، دکترای ارتباطات، 
و  ارتباطات  و  فرهنگی  مطالعات  گروه  مدیر 
و  انسانی  علوم  علمی  پژوهشگاه  هیات  عضو 

مطالعات فرهنگی گفت وگو کرده ایم. 

جهان  از  صحبت  شدن  جهانی  در 
مرد  و  زن  بین  تمایزی  و  است  یکپارچه 
آثار  زنان  نظر می رسد  به  اما  ندارد  وجود 
و  گستردگی  با  را  شدن  جهانی  پدیده 
گونه  به  و  می کنند  تجربه  بیشتری  عمق 
می پذیرند.  تاثیر  پدیده  این  از  متفاوتی 

چرا؟
شدن  کمرنگ  معنی  به  شدن  جهانی 
مرزها یا قدرت اندک مرزها در محدود کردن 
جوامع  در  انسان ها  تعامالت  و  ارتباطات 
اطالعاتی  و  اقتصادی  بعد  در  به ویژه  مختلف 
فرایند  منسجمی  که  یا  یکپارچه  جهان  است. 
واقع  در  می کند،  اشاره  آن  به  شدن  جهانی 
حی و حاضر نیست، بلکه طی فرایند تعامالت 
بر  خود  نوبه  به  که  می شود  حاصل  فرامرزی 
سیاسی،  نظام های  فرهنگ،  زیست،  محیط 
جوامع  در  افراد  بهداشت  و  رفاه  مالکیت، 
محیط  در  که  هم  تغییراتی  دارد.  اثر  مختلف 
می پیوندند،  وقوع  به  غیره  و  اقتصاد  و  زیست 
تحت  را  فردی  فرصت های  و  انسان ها  روابط 
که  این  دلیل  به  زنان  می دهند.  قرار  الشعاع 
بوده اند،  پذیر  آسیب  یا  محروم  گروه های  جزء 
دارند  بیشتری  شانس  مرزها  شدن  شکسته  با 
از  که فرصت های مختلف را شناسایی کنند و 
آنها به نفع خود استفاده کنند. باید بگویم که 
جهانی شدن حرفی یا ادعایی بر از بین بردن 
ولی  است  نزده  مردان  و  زنان  بین  تمایزات 

برخی افراد با رویکرد حقوق بشری بر این نکته 
جمله  از  محروم  گروه های  که  می کنند  تاکید 
از  باید  تنها  نه  شدن  جهانی  شرایط  در  زنان 
منابع بیشتری بهره مند شوند، بلکه باید فضای 
سیاسی و حقوقی برای مطالبه حقوق خودشان 
که  باشند  داشته  تصمیم سازی  در  مشارکت  و 
حکومت های  که  دارد  داللت  موضوع  این  بر 
محلی باید سیاست هایی را در نظر بگیرند که 
دسترسی عادالنه زنان به فرصت های حاصل از 
جهانی شدن را تضمین کنند، در برابر تبعیض 
و  اجتماعی  حقوق  و  کنند  محافظت  آنها  از 

اقتصادی آنها را برآورده کنند.
 

»سالمت«  توسعه،  برنامه های  در 
برای  و  است  توجه  قابل  موارد  از  یکی 
بین  از  بر  توسعه  اهداف  به  دستیابی 
ناتوان کننده و مراقبت  بیماری های  بردن 
گروه های  عنوان  به  کودکان  و  زنان  از 
شدن  جهانی  می شود.  تاکید  آسیب پذیر 
چطور می تواند در این زمینه کمک کننده 

باشد؟
بیماری  نبود  فقط  توجه کنیم که سالمت 
با  سازگار شدن  برای  فرد  توانایی  بلکه  نیست 
مواجهه  هنگام  در  خودش  مدیریت  و  محیط 
اجتماعی  و  روانی  ذهنی،  فیزیکی،  تغییرات  با 
است؛ اما عوامل زیادی مانند درآمد و وضعیت 
اجتماعی،  حمایت  شبکه های  اجتماعی، 
استخدام،  و  اشتغال  شرایط  سواد،  و  آموزش 
محیط اجتماعی، محیط فیزیکی، نحوه گذران 

دوران کودکی، خدمات بهداشتی در دسترس، 
فرهنگ و حتی  فردی،  بهداشت  اصول  رعایت 
تعیین  را  ما  سالمت  که  هستند  جنسیت 
می کنند؛ جهانی شدن بر بسیاری از این عوامل 
آموزش  فرصت  شدن  جهانی  مثال  دارد.  تاثیر 
غیررسمی  و مادام العمر را از طریق فناوری های 
زنان  بیشتر کرده است.  ارتباطاتی  و  اطالعاتی 
از  می توانند  اجتماعی  گروه های  سایر  همانند 
آموزش  مجازی  دوره های  در  شرکت  امکان 
مهارت  و  سواد  سطح  ارتقاء  با  و  گیرند  بهره 
نتیجه  در  که  این  یا  شوند.  توانمند  خودشان، 
از  را  پیشگیری های ساده، خود و خانواده شان 
نگاه دارند هر  بیماری ها مصون  به برخی  ابتال 

اطالعاتی  وسواس  دچار  است  ممکن  که  چند 
به عنوان یک اثر سوء هم شوند. از طرف دیگر، 
اشتراک  به  فرصت  دوره،  این  فناوری های 
فراهم  مجازی  فضای  در  را  تجربیات  گذاشتن 
می کنند و بسیاری از زنان از جمله در ایران با 
عضویت در این گروه ها یا با بازخورد دادن به 
تیم هایی  و  ارتباطی  شبکه های  پیام ها،  برخی 
را تشکیل می دهند که حتی اگر نتواند سرمایه 
دهد  ارتقاء  واقعی  دنیای  در  را  آنها  اجتماعی 
باعث احساس تعلق به گروه، احساس استقالل 
مشکالت  حل  برای  بودن  توانا  احساس  و 
طرق،  این  از  می کنند.  تجربه  را  خودشان 
جهانی شدن بر سالمت زنان تاثیر می گذارد.  

اینترنت  از  استفاده  که  کردید  اشاره 
شدن  جهانی  مظاهر  از  یکی  عنوان  به 

    4

و  است  کرده  ایجاد  فرصت هایی 
در  اطالعات  کسب  با  می توانند  زنان 
اطالعات  بیماری های  و  سالمت  زمینه 
از  و  دهند  افزایش  را  بهداشتی شان 
بیماری های مختلف پیشگیری کنند اما از 
طرفی ممکن است دچار وسواس و نگرانی 
چاره  کنند.  خوددرمانی  اقدام  یا  و  شوند 

چیست؟ 
یکی  حال  عین  در  و  ساده ترین  این  بله. 
جهانی  اثرات  برجسته ترین  و  مهم ترین  از 
شدن  جهانی  است.  زنان  سالمت  بر  شدن 
قرار  موجب  چیز  هر  از  بیش  ایران  در  به ویژه 
گرفتن ما در برابر اطالعات متراکم و پیام های 
روانی  جسمی  و  بهداشت  که  شده  متنوعی 
هم  ما  است.  کرده  متاثر  را  ما  جامعه  افراد 
مبتال  آنها  به  واقعا  که  بیماری هایی  رفع  برای 
و  می گردیم  درمان  دنبال  اینترنت  در  هستیم 
برای  فرهنگی مان.  کسالت های  رفع  برای  هم 
این  زمره  در  گونه  و  لب  و  بینی  مدل  نمونه 
آسیب  مختلف  شیوه های  یا  هستند  کسالت ها 
ما  غفلت  موجب  نباید  اینها  اما  خود،  به  زدن 
شدن  آگاه  برای  اینترنت  که  شود  فرصتی  از 
از  است.  ما گذاشته  اختیار  در  آگاه ساختن  و 
این رو، آنچه که ما به آن احتیاج داریم سواد 
رسانه ای است که این روزها گاهی از آن سوء 
ارتباطات  متخصصان  یعنی  می شود.  استفاده 
باید این علم را عمومی  کرده و به مردم منتقل 
نادرست  و  درست  منابع  بتوانند  آنها  تا  کنند 
هم  بیماری ها  مورد  در  و  دهند  تشخیص  را 
ما  اطالع  می تواند  اینترنت  که  باشند  متوجه 
از ماهیت بیماری را افزایش دهد اما نمی تواند 
جای پزشک را بگیرد. اینترنت هم دسترسی ما 
به اطالعات بهداشتی موثق و معتبر را تسهیل 
کرده و هم ما را در وسوسه خوددرمانی گرفتار 
نقش  ویژه  به  زنان  که  است  مهم  است.  کرده 
رسانه  عنوان  به  اینترنتی  سایت های  جایگاه  و 
شده  اشباع  فضای  در  و  بدانند  را  اطالعاتی 
و  خود  سالمت  و  نشده  سردرگم  اطالعات  از 

خانواده را تامین کنند.    

امروزه پیشرفت های زیادی در درمان 
ارتقای  با  و  است  داده  رخ  ناباروری 
دوره  مراقبت های  افزایش  و  بهداشت 
پیدا  کاهش  مادران  میر  و  مرگ  بارداری 
و  ازدواج  سن  رفتن  باال  اما  است  کرده 
مشکالت  باال  سن  در  زنان  آوری  فرزند 
این  است،  کرده  ایجاد  زنان  برای  دیگری 
موضوع چطور سالمت زنان را تحت تاثیر 

قرار می دهد؟
می دانیم  وضعیتی  را  سالمت  وقتی   

روانی،  روحی،  ذهنی،  شرایط  مجموعه  که 
آن  تحقق  در  ارتباطی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
تغییرات  به  را  خود  نگاه  باید  دارند،  نقش 

فرهنگی نیز بازتر کنیم. 
شدن  جهانی  فرصت های  و  مدرن  شرایط 
و  زیستی  عملکرد  نحوه  در  تغییراتی  موجب 
دارند که  زنان حق  زنان شده است.  اجتماعی 
بروند،  کار  کنند، سر  تحصیل  ببینند،  آموزش 
داشته  سیاسی  مشارکت  و  کنند  درآمدزایی 
و  سن  در  نمی توانند  که  است  بدیهی  باشند. 
ازدواج  اجدادشان  یا  مادربزرگ ها  که  سالی 
تجربه  را  شدن  مادر  می شدند،  مادر  و  کرده 

کنند. 
نبوده  بدی  تحوالت  ما  جمعیتی  تحوالت 
در  که  شناسانی  جمعیت  نظر  از  و  است 
کشور  معتبر  پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها 
رشد جمعیت  نرخ  می کنند،  تحقیق  و  مطالعه 
ما نیز متعادل به نظر می رسد و جامعه کنونی 
ما را فرصت طالیی یا پنجره جمعیتی می نامند 
که باید سیاست گذاران حاکم برای بهره برداری 
هم  پزشکان  نظر  از  کنند.  برنامه ریزی  آن  از 
ریسک بارداری در سنین باال قابل کنترل است 
و ارتباط زیادی با سطح توسعه یافتگی ما  دارد. 

که  همان قدر  کنیم  توجه  باید  که  این  ضمن 
بارداری در سنین باال خطرناک است، بارداری 
در سنین پایین نیز آسیب رسان و تهدید کننده 
است. با این توضیحات با قایل شدن به حقوق 
زنان و تالش برای دستیابی آنها به حقوقشان 

به عنوان نیمی  از جمعیت کشور، می توانیم به 
دور از نگرانی درباره جمعیت و سن بارداری، از 
فرصت های جهانی شدن هم برای ارتقاء سطح 

سالمت و تندرستی جامعه مان بهره ببریم. 

جهانی  که  فرصت هایی  از  یکی 
است  آورده  همراه  به  زنان  برای  شدن 
است.  بیشتر  درآمد  و  شغلی  فرصت های 
گرچه نرخ اشتغال و درآمد زنان نسبت به 
فرصت های  اما  است  شده  بیشتر  گذشته 
با  و  نیست  برابر  مردان  با  زنان  شغلی 
پایین تر  شغلی  امنیت  و  کمتر  دستمزد 
دسترسی شان  و  می شوند  گرفته  کار  به 
طرفی  از  است  محدود  سودآور  بازار  به 
تحمل فشار مسولیت های شغلی هم زمان 
در  زن  سنتی  وظایف  و  رومزه  کارهای  با 
شاغل  زنان  بر  مضاعفی  فشار  خانواده 
موضوع  این  می توان  چطور  می کند.  وارد 
تاثیر  زنان  روان  و  بر سالمت جسم  را که 

می گذارد کنترل کرد؟
این موضوع، مساله ای فرهنگی و بومی  است. 
ما باید فرهنگ خود را با تحوالت و تغییراتی که 
در جامعه زنان می بینیم، سازگار کنیم. مردان 
این  به  بلکه  آگاه شوند،  تنها  نه  باید  ما  جامعه 
سالم تر،  جامعه ای  زنان  چه  هر  که  برسند  باور 
آینده  نسل  باشند،  توانمندتر  و  تحصیل کرده تر 
باهوش تر  و  سالم تر  قوی تر،  فرزندانی  شامل 
می شود و این به نفع کلیت جامعه و تمدن ایرانی 
اتفاقی که شما شرح می دهید  ماست.  اسالمی  
نیروی  مثابه  به  زنان  به  مردانه  نگاه  از  ناشی 
کار ارزان است. از سوی دیگر ما گاهی به جای 
حل مشکالت، فرافکنی می کنیم. مثال به جای 
ایجاد فرصت های شغلی بیشتر در تمام استان ها 
مسئول تر،  پسرانی  و  مردان  تربیت  جای  به  یا 
مردان  مشاغل  زنان  که  می زنیم  این  از  حرف 
به همین دلیل شوهران و  و  اشغال کرده اند  را 
پسران در خانه مانده اند و زنان و دختران بیرون 
چنین  کرات  به  من  می روند.  کار  سر  خانه  از 
بین   در  مغلطه اند  آشکارا  که  را  صحبت هایی 
زنان و مردان در سطوح مختلف جامعه شنیده و 
می شنوم. باید توجه کنیم که غفلت ما می تواند 
به ضرر زنان و در نتیجه آسیب رسیدن به نسل 
آینده و فعلی ما شود. فقط مادر سالم، قوی و 
مستقل است که می تواند پسر یا دختری سالم، 
بار آورد.  با احساس مسؤولیت  قوی، مستقل و 
مساله سازی های  و  مغلطه بافی  جای  به  باید  ما 
اشتباه، از فرصت های جهانی شدن برای افزودن 
بهره  جامعه  افراد  استدالل  و  تعقل  توانایی  بر 
ببریم و مسایل جامعه خود را درک و برای رفع 

آنها بی وقفه تالش کنیم. 
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»هرچه زنان 
جامعه ای 
سالم تر، 

تحصیل کرده تر 
و توانمندتر 
باشند، نسل 

آینده قوی تر 
و سالم تر 

خواهدبود«
-دکتر اجاق

فرزانه فوالدبند 
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