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 گزارشی بر عملکرد آوا از تولد تا کنون
در ارتباط با عملکرد دوساله نشریه آوا تاکنون باایا  

گفت که این نشریه در ابت ا تاوساد دانشاااویاان 

، با ه ف چاپ 29رشته ارتباطات اجتماعی، ورودی 

و پوشش مطالب درسی بوجود آم  و اولین شاماار  

به م یرمسئولی و صاحب  4921آن در آذرما  سال 

امتیازی آقای میالد عب اله آبادی و سردبیری خانا  

 عفت ب ری چاپ ش .

به علات ازدیااد حااا   21در نیمسال دوم سال 

دروس دانشاویان این ورودی، چاپ ایان نشاریاه 

متوقف ش  اما با انتخاب ش ن م یر مسائاول ایان 

نشریه به عنوان نماین   م یران مسئول دانشگاا  و 

رفتن به جشنوار  کشوری نشریات تیاتار ناوا  و 

آشنایی ایشان با سبک و سیاق نشریات دانشاویای،  

نشریه آوا با شکل و شمایلی  4921در فروردین ما  

ج ی  و بوبود یافته تر به گونه ای پاا باه عارصاه 

نشریات دانشگاهی گذاشت که توانست دانشاویانای 

از رشته های دیگر را به عضویت در کادر هایائات 

 تحریریه خود ترغیب کن .

عالو  بر آن آوا برای نخستین بار در جشنوار  درون 

نایا   21دانشگاهی نشریات دانشگا  گلستان سال 

شرکت کرد  و مقام اول نشریه فرهنگی،اجتمااعای 

 وسیاسی را کسب کرد.

در این جشنوار  ضمن تق یر از آقای عب اله آباادی 

به عنوان برترین گ ارش نویس، از خان  علوی مق م 

به عنوان نویسن   برترین مقاله دفاع مق س و آقای 

عرب به عنوان برترین گرافیست و صفحه آرا تق یار 

 ش .

آوا باا افا ودن   21_ 29از مورما  سال تحصیلی 

بخش ج ی ی با عنوان مطالبات صنفی دانشاویای 

درکنار دیگر عناوین خود بیش از پیش درخشی  و 

مورد استقبال بسیاری از دانشاویان قرار گرفات و 

همین امر زمینه جسارت آنواا درماورد اعااد  ی 

حقوقشان را فراه  آورد و پاس از آن باخاش 

اعتراضات صنفی بر دیگار نشاریاات دانشاگااهای 

 دانشگا  گلستان نی  اف ود  ش .

از جمله حواشی ای که می توان به آن اشار  کارد، 

توهین یکی از تشکل های سیاسای دانشاگاا  باه 

عوامل نشریه در فضای دانشگا  بود که باه دلایال 

یکی از متن های ساد  ویک انتقاد از آن ها اناااام 

ش  و با خویشتن اری و سکوت عوامل نشریه همارا  

ش ، و یا ماجرای انتقادات از شاورای صانافای و 

اعتراض هاو تو ی  های عوامل شورای صانافای و 

م یریت دانشاویی به شکایت، که هیچ ک ام از آن 

 ها عملی نش  چون حق با آوا بود .

با وجود انتقادات و جناال هایی که در حاواشای 

چاپ شمار  های آوا باه وجاود آما  و ماوجاب 

درگیری و شکایات بسیاری ش ، عوامل این نشاریاه 

همچنان با اقت ار به کار خود ادامه دادو باه هایاچ 

 وجه از موضع خود کوتا  نیام . 

درکنار این تحوالت و حواشی بار دیگر نشریه آوا در 

عنوان برترین نشریه را کساب  29جشنوار  نشریات

نمود  و عنوان برترین گرافیک و صفحه آرایای باه 

آقای عرب و برترین تیتر مقاله به خان  میرکریامای 

 تعلق گرفت.

نشریه آوا همیشه همراهان بسیاری را در کنار خاود 

داشت و بیش از پناا  دانشااو از رشاتاه هاای 

مختلف در آن فعالیت کردن  وبع  از دانشاااویاان 

رشته ارتباطات، دانشاویان رشته علاوم  29ورودی 

اجتماعی، زبان انگلیسی، ادبیات فارسای، عاماران، 

نقشه برداری، روابد عمومی، مونا سای شایامای 

و...نقش مومی را در موفقیت های این نشریه ایافاا 

 کردن  و یار همیشگی نشریه آوا بودن  .

و در آخر با تشکر فراوان از م یرمسئول و صااحاب 

امتیاز پیشین نشریه جناب آقای مایاالد عابا ا  

آبادی که از آغاز تا درخشش آوا تاالش هاای بای 

وفقه خود را درجوت بوتر دی   ش ن نشریه دریا  

نکردن  و ازاین پس به دلیال فاارا الاتاحاصایال 

ش نشان از ادامه فعالیت های ایشاان در جاوات 

 پیشرفت آوا محروم مان ی . 
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و درکنار ایشان  از خانوم عافات با ری 

سردبیر سابق نشریه، محم تقی توسالای، 

محم  عرب، بونام قورچایی و مساعاود 

اولیایی که از همراهان همیشگی بود  انا  

و با حمایت م یرمسئول نشریه، دلسوزاناه 

در جوت درخشش آوا کمک های شایانی 

 داشتن ،سپاس گ اری  . 

به بوانه تغییر ارکان اصلی نشریه آوا 

مروری داری  بر زن گی دانشاویی میالد عب ا   

آبادی؛ م یر مسئول و صاحب امتیاز سابق نشریه 

 آوا :

فارا التحصیل در 4931میالد عب اله آبادی متول  

رشته علوم اجتماعی، گرایش ارتباطات در سال 

4929. 

وی فعالیت های فرهنگی خود را از انامن علمی 

آغاز  4921علوم اجتماعی و جشنوار  قرآنی سال 

عو   دار مسئولیت  29-21و  21-21کرد، در سال 

دبیری انامن علوم اجتماعی ش  و در کنار فعالیت 

نشریه  21در انامن علمی در آذر ما  سال 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آوا را تاسیس کرد .او 

با  این که فعالیت های فرهنگی خودرا دیر آغاز 

کرد ولی توانست بوترین عملکرد را از خود به 

 به عنوان نماین   ی  21جا بگذارد .در اواخر سال 

 م یران مسئول نشریات دانشاویی انتخاب و       

فعالیت خودرا در نشریات گسترد  تر کرد و همین 

امر باعث ش  به عنوان مسئول تی  خبری جشنوار  

حرکت، رویش و نشریات انتخاب شود ودر همان 

جشنوار  توانست جوای  متع دی از جمله بوترین 

انامن علمی در بخش آموزشی و نشریه برای 

انامن علمی علوم اجتماعی، برترین نشریه 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و برترین گ ارش 

نویسی برای نشریه آوا را کسب کن . درسال 

او توانست به عنوان دبیری  29- 21تحصیلی 

دانشک   علوم انسانی انتخاب شود و با فعالیت هایی 

 که در کانون ها از جمله فیل 

و عکس و تشکل های سیاسی داشته لقب _یکی از 

فعالترین دانشاویان فرهنگی دانشگا  گلستان_ را 

به خود اختصاص ده  . در دومین دور  جشنوار  

حرکت، رویش و نشریات به عنوان دبیر کل 

جشنوار  منصوب ش  و توانست برای دومین بار 

جوای  سال قبل، بوترین نشریه فرهنگی و اجتماعی 

و سیاسی و بوترین انامن علمی در بخش ترویای 

را کسب کن  .یکی از حسن های این فعالیت ها این 

بود که باعث ش  نام ایشان برای همیشه در 

دانشگا  گلستان به نیکی یاد شود و خاطرات خوبی 

 را برای دوستان و ن دیکان خود بسازد .

در این بین کمی شیطنت کردی  و نظر برخی از 

مسئوالن و اساتی  را در مورد آقای عب ا  آبادی 

پرسی ی  ... در مورد ایشان چنین می 

 گوین :

آقای میراب :یک دانشاوی پر تالش با 

م یریت قوی  ..اما کمی بی نظ  .. می 

 خن د ..

آقای عاشور)کارشناس کانون ها ( :ساد  

 دل صمیمی ... سمج پی گیر 

خان  صفری )کارشناس انامن  

ها (:میالد عب ا  آبادی در عین بی 

نظمی کمی ه  عاول بود ولی برنامه هایش ب 

نحو احسنت برگ ار می ش  و خروجی خوبی 

 داشت ...

دکتر غالمی )استاد مشاور انامن (:بیش فعال، 

 بازیگوش و دوست داشتنی ...

 دکتر علی اد  : بچه فعالی بود ..

در انتوا برای ایشان آرزوی موفقیت روزاف ون در 

تمامی جوات و مراحل زن گی را آرزومن ی  و امی  

داری  که بتوانی  با ق رت بیشتری را  ایشان و 

دوستانشان را ادامه دهی  و آوا را ه  چنان در 

 مسیر پیشرفت رو به جلوی خویش نگه داری  ..

 

کائیل ...  ژپوهشگری اجتماعی95شبنم می   

1 



وقتی که مسئول آموزش دانشک   

به من گفت که برای اناام ش ن کارت بای  به 

بروی انگار سطلی آب یخ روی سرم  41ع الت 

ریختن  و مطمئن بودم کارم به این زودی ها حل 

نمی شود. همیشه تعریف های خیلی ب ی از آناا 

می شنی م و حاال برای اولین بار کارم به آناا 

کشی   ش   بود. آن ه  برای اناام یک کار اداری 

ساد  که شای  اگر این ساختمان داخل دانشک   

خودمان بود پنج دقیقه ه  وقت  را نمی گرفت. 

مسیری که بای  می رفت  شای  خیلی طوالنی 

نباش  ولی همیشه ترافیک سنگینی دارد و وقت 

زیادی را بای  در این مسیر ه ر ب هی. با حالی 

گرفته و قیافه ای اخ  آلود به ساختمان اداری 

رسی م . از نگوبان آدرس اتاقی که می خواست  

بروم را پرسی م و فومی م که بای  به طبقه دوم 

بروم. با دی ن آسانسور خوشحال ش م ولی وقتی 

واردش ش م و شمار  دو را زدم با تکان های 

وحشتناکی رو به رو ش م و در آن واح  نام تمام 

ائمه را هم مان به لب آوردم. و تاز  با ص ای 

نگوبان به خود آم م که می گفت بیا بیرون، 

آسانسور خراب است! باالخر  به طبقه دوم رسی م. 

چن  دانشاو  و یک مرد مسن بر روی نیمکت ها 

نشسته و انگار منتظر کسی بودن . به اتاق م نظرم 

رفت  و با در بسته رو به رو ش م. مرد مسن به من 

گفت که وقت ناهار و نماز است، نیستن . نگاهی به 

ساعت  ان اخت ، پنج دقیقه به یک ظور را نشان می 

داد. خوشحال ش م که پنج دقیقه دیگر وقت ناهار 

و نماز کارمن ان که همیشه طبیعتاً از ساعت یازد  

و نی  تا یک هست به پایان می رس . روی نیمکت 

کنار بقیه منتظر آم ن کارمن ان ش م. یک، یک و 

پنج دقیقه، یک و ربع...خون  به جوش آم   بود که 

با ص ای دانشاویان به خودم آم م که می گفتن  

ای کاش بیشتر می خوان ن  و ایناا قبول نمی 

ش ن . یک و بیست دقیقه تاز  کارمن  محترم 

تشریف فرما ش ن  و تمام ارباب رجوع ها پشت 

سرش وارد اتاق ش ن ، بع  از اینکه وارد اتاق ش م 

پشت سر بقیه نفرات منتظر مان م تا نوبت به من 

برس . کارمن  پشت سیستمش نشست و یکی یکی 

از ارباب رجوع هاپرسی  که کارشان چیست. بع  از 

مطلع ش ن، همه انتظار این را داشتی  که کارها 

یکی یکی اناام بشود ولی کارمن  با خیالی راحت 

نشست و با کارآموزش مشغول صحبت ش ! انگار نه 

انگار که چن ین دقیقه وقت همه را گرفته است و 

 همه به امی  اناام ش ن سریع تر کارهایشان آم ن .

بع  از تمام ش ن صحبت هایش به سمت ما آم ، 

“  به ما مربوط نمیشه و اتاق فالن..”به نفر اول گفت: 

“     بای  صبر کنی ، سرم شلوغه! ”به نفر دوم گفت 

و به نفر سوم ه  گفت که 

م ارکش ناقص است و فردا دوبار  

بیاورد، نوبت من ش  و کارم را 

پرسی  و وقتی که کارم را گفت  با 

جواب اینکه بای  از طریق سایت 

اق ام کنی رو به رو ش م. هرچه 

ناله کردم که من کلی معطل ش   

ام تاثیر ن اشت و مرا از سر 

خودش باز کرد و گفت این شمار  

را بگیر، اگر کاری داشتی با این شمار  تماس بگیر. 

با ناراحتی بیرون آم م که با دانشاویانی رو به رو 

ش م که داشتن  الفاظ نامناسبی را به شخص 

خاصی نسبت می دادن  و از ع م 

همکاری هایش گالیه می کردن . انگار اینگونه 

برخورد ها در این ساختمان عادی بود. با ناامی ی 

به خانه رفت  تا از سیست  درخواست  را انتقال 

ب ه  ولی هرکاری می کردم به در بسته می 

خوردم و بای  منتظر می مان م تا فردا زنگ ب ن  و 

دقیق بپرس . فردا ش  و زنگ زدم، یک بار، دوبار، 

سه بار، چوار بار ...نی  ساعت بع ، یک ساعت بع ، 

دوساعت بع  ولی انگار نه انگار، کسی پاسخگو 

 نبود ... و بع  مابور ش م که حضوری بروم.

فکر کن  کسانی که مثل من کارشان تا به حال باه 

افتاد  کامال توانسته انا  کاه  41ساختمان ع الت 

حال من را درک کنن  که چی ی شبیه به گاذر از 

 هفت خان رست  را بای  سپری کنن .

 و این رویه ادامه دارد ...

ژپوهشگری اجتماعی95فرحناز فرج ژناد ...   

 ۵۱بی عدالتی در عدالت 
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 از زم مه ی افکار پوشالی شان 

 درآن دوسمبل سوال ناشی می ش 

 پس از آن،

 برای یک من، 

 به خود آم ن های ،

 تب یل به مفاهیمی پوشالی تر از

 افکارپوشالی شان ش   بود.

 آن شب ک پایان افکار اقاقیایی،

 برضمیرم ،

 همچون جی  بنفش زن آبستنی،

 که درموضعی خاموش،

 وضع حمل طبیعی می کن ،

 آژیری ممت  ش   بود

 ک م ام مرابه خودم یادآوری می کرد. 

 درآن لحظه من بودم و چش  هایی بسته

 وپلک هایی ک درآن روی دیگرش         

 خ اییست ک سیگار می کش  .        

 من مرا به یادش نمی آورد....        

 یک من ،        

 آن شب،        

 درهمومه ی افکار منضار کنن   اش        

 مستورش    بود        

 وزمانی که بازدم،        

 بر دم چیرگی اش را به رخ می کشی         

 ورعشه ای ه  اگر بود،        

 نبودش اُل ُرَم بُل ُرَم تمام تری داشت  

 ولرزش ها متوالی وار ،    

 در پیچ و خ  نایژ  های  خفه می ش ن  و می مردن  .

 داستان آن شب داستان  من بود..

 منی ک از آن ثانیه ها به بع ، 

 تاآناایی ک نمی دان  کااست ،

 پشت اشک های یک دلقک پنوان ش   ام،

 وتو می انی ک پشت اشکوای یک دلقک ،

 پنوان ش ن یعنی چه؟؟؟؟

 آری من به نمی دان  های تو واقف .

 قضاوت  مکن،

 بامن را  بیا،

 باکفش های من،

 باکفش های من را  بیا تا شالود  های  را 

 احساس کنی...

 دردهای  راکه احساس کردی،

 آنگا  کفشوایت رابه من ببخش

 تا دردهایت را احساس کن .

 واما این احساس....

 ای وای ازاین احساس موارنش نی،

 وازاین دخترک های زودرنج و 

 نازک نارنایه کتمان ش   دراوهام من،

 ازآن تاریکی به بع  ،

 م ام دمای آن اتاقک راان از  می گیرم ...

 وتو می انی ک سردیه احساس چیست؟

 من ،

 از یخ زدگیه احساس می ترس  ،

 ازینکه یک شبه همه اش پوچ شود ...

 واماترس دیگر می انی که چیست ؟

 من از درمان گی ات ب ماللت می افت  ..

 ودردنیای کوربایی نماها 

 به تکذیب گفتار عادت مالوف کرد  ام.

 من سوفیسطه وه  را نخواه  کشت 

 و مرد سیه چُرد  و مخیل داستان را 

 مُرد  می خواه .

 من با خود کَلَنااررفته ام ..

 ما)من وتو(نبای  کفشوایمان را 

 عوض کنی  .

 وتو نبای  اصال هیچ ه ارمایلی را

 طی کنی.

 دردهایت مال من ،

 من همه اش میشوم و

 سلول ب سلولش را تا یه میکن  

 اما دردهای  را مخوا ...

 

 ه ار مایلی ات راطی می کن 

 تو اما ه ار مایلی ام را نه

 من از مشقت تو ب ستو  می افت 

 پس من....

 من چق ر کفشوای  را دوست دارم

 کفش هایت را به من ببخش اما

 کفش های  را نه

 مخوا  از من کفش های  را ...

 

 ژپوهشگری اجتماعی   21نسرین نظری ... 

 انقالب ردونم 
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 درآغوشش مرا همچون مادری که میل به پروازم ن اشته باش  زن انی  کرد ...

 

 درد سنگین مرموزی ست ...که در زمین شلوا سرم سکنی گ ی  .

 هرچق رب رگ می شود،گول زدنش به ضرب وزور چه وچه سخت تر است. 

 تاجایی که دیگر تنوا سالح خفه کردن او براو کارساز نیست.

که ای  »:می خواب  به بوانه تغییر احوال  ...اما هر چن  دقیقه یادآوری می کن ، 

 «هی!مردمان پرسروص ای کله ات ماال خواب راازمن گرفته

 واونی  دادبرمی آورد...چه بی انصافی ...

خواب، همچنان پشت پلک های  درمی زن ...وع   هرشبش، سرساعتی 

خاص...ولی به ضرب اسلحه او پذیرای خواب نیست  اماخوابی ن رابازیگری می 

 کن .

کودک که بودم هرچق ر مادرم دست وبال  را می بست که جست وخی  نکن ، با 

وح ت د  انگشت  آنچنان تفرقه درانگشتان زنانه اش می ان اخت  که 

 سرآخرحصر رابشکن  و روی بوستان قالی دستبافت پرواز کن  ..

 ولی من م تواست به تو باج می ده ...

با قرصوا وشربتوا...لحظه کوتاهی بی عقلی و درسرم گ  می شوی...ولی همان 

 که هشیارش ی دوبار  بی ه ف داد می زنی ...

بع از ما  ها جاخوش کردنت در دنیای من، عادت به بودنت ن ارم، چراکه 

 ان وایی برای  آفری ی که به تلخی زهر است...

آری !گوشه ای از اتاق که نه برای اطرافیان  خوش آین  است ونه برای من لذت 

 بخش...

 اما تو همچنان فریاد برمی آوری..

 چنانکه حتی دیگر ص ای دغ غه های دیگر ذهنی به گوش  نمی خورد...

 اما حرف اخر...شای  اینطور  قانعت کردم...

برای تو شای  روزی تمام قوا راجمع کن  و ض دردی به خوردت ده  که برای 

 چن سال پیاپی دردنیای ما گ  شوی...

اما دغ غه های من اصطالحا می گوین  وظیفه،وظیفه ای که گا  اجبارا وجودش 

رابای  تحمل کرد مثل تو...ویا نه، اعمال سنگینی ست وظیفه شخصی ودرسی به 

 سنگینی سایه تو...

پس،ای کاش که قبل آنکه شیر  جانمان را تمام کنی،رفع زحمت می کردی 

 وچون گذشته به روال طبیعی از این ان ر خ  کوچه گذر...

 نه آنکه جای عقل وتمرک  

——————————————————————— 

 آرام گرفتی؟

روابط عمومی95نغمه ساداتی...  

 ای هی... - 
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هاای غانای  ادبیات فارسی یکی از گناینه

  مفاهی  دینی، اخالقی است. ادبیات آییانای

ای از ایان فارهاناگ  عنوان بخش عم   به

مایه، حاوی باالترین مفاهی  عرفانی و  گران

معرفتی است. شعر آیینی با خلق کالم زیباا 

و موزون در کنار معنا و مافاواوم بار دل 

نشین  و بیشترین تأثیر را بر خاوانانا    می

 همین جوت از ادبیات آیینی گذارد. به می

 عنوان یکی از عوامل مو   توان به می     

هاا  تربیتی و انتقال دهنا   ارزش       

بور  گرفت. در این میان، شعر شیعه با الوام 

از روح انقالبی حضرت علی )ع( و ماکاتاب 

یاب   سرخ عاشورا ع ت نفس و بلن همتی می

و روح را در آسمان ماعارفات باه پارواز 

آورد. جاذبة شعر آیینی، که از منااباع  درمی

ادبی و پرمایاه الاوای هاماچاون قارآن، 

الفصاحه و سخنان نغ  اهال  البالغه، نوج نوج

گایارد، فاراتار از هار  بیت سرچشمه می

نشین   موسیقی دلنوازی بر جان خوانن   می

توان گفت کاه  بخش . به جرئت می و اثر می

یکی از عوامل مو  پای اری و جااوداناگای 

فرهنگ غنی اسالم و شایاعاه، شاعارای 

ان  که در هر زماان رساالات  متعو ی بود 

الوی خویش را با خلق آثار آیینی پرمحتوا و 

سبب نیست کاه  ان . بی غنی به اناام رسان  

در ح یثی ق سی زبان شااعاران کالایا  

 های عرش نامی   ش   و  گنج

 

 

 

 

 

 

 

 مرتبه ی شاعران به دنبال انبیا آم   است:

 پیش و پسی گشت صف انبیا

 پس شعرا آم   پیش انبیا

شاعران در شعر حماسه ی حق، هماوار  ماورد  

ان . از جمله  حمایت پیامبر )ص( و پیشوایان بود 

امام سااد )ع( پس از قیام خاونایان عااشاورا 

شاعران را دعوت به سرودن شعر برای زن   نگاه 

داشتن یاد شوی ان کربال نمود و دربار  ی کمیت 

چنان که  س اوار تو بااشا   فرمود: ما پاداشی آن

ن اری  اما خ اون  ب رگ از پااداش تاو نااتاوان 

نخواه  بود. معروف است که امام رضا )ع( جوت 

سرودن قصی   ی بلن  تائیه جامووی خویش را 

عنوان صله به دعبل خ اعی بخشی  و وی را  به

 مورد مرحمت خاص خویش قرار داد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبیات آیینی در مفهوم

ترکیب یافته از دو واژ  ی  «ادبیات آیینی»

ادبیات و آیین است. در این مقوله ه ف، انتقال 

های انسانی با استفاد  از  مفاهی  دینی و ارزش

 اب ارهای شعر است.

 

طور  آیین یعنی نمادهای ارزشی و فرهنگی و به

مشخص منظور دین اسات. شاعار آیایانای 

های ممتازی دارد و از نظار  ها و ویژگی شاخصه

جذابیت و زیبایی و تأثیرگذاری و هماچانایان 

ساخت و بافت منسا  در میان انواع دیگر شعر 

 ممتاز است.
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 قلمرو ادبیات آیینی 

بن ی موضوعی، شعر آیینی را  در یک تقسی 

هایی تقسی  کرد و برای هر  توان به شاخه می

 هایی را در نظر گرفت. ک ام ماموعه

 . شعر ماورایی5

هاایای  در این نوع از شعر آیینی، از مقاولاه

آی  که فطرتی ملکاوتای،  سخن به میان می

بافتی ق سی و طبیعتی ماورایای دارنا  و 

ان . مطالب مرتبد باا  ذاتاً فراخاکی و افالکی

توحی ، پرستش، نیایش به درگا  حضارت 

باری، عرفان، معرفت الوی و سیر الی ا ، از 

شاماار  مفاهی  کلی ی این نوع شاعار باه

 رون . می

 

 

 

 

 

 

 . شعر رهایی1

های فضیلت، حکمت،  های دینی در حوز  آموز 

اخالق، تربیت، توذیب نفاس، خاودساازی و 

ها را، که در نوایت به رهایای  خودپیرایی انسان

اناام ، بایساتای  آدمی از شر اهریمن نفس می

در عرصه ی رهایی، که ج ئی از قلمرو و شاعار 

وجو کرد. در تعالی  اسالمی  آیینی است، جست

های دیگری را نی  سراا داری  که جنباه  مقوله

ها رهاایای  کار بستن آن ی تعمیمی دارن  و به

جامعه ی انسانی را از دام شیاطین بایارونای، 

گار تضامایان  های خودکامه و سالاطاه ق رت

کن . بی اری، اعتراض، دفاع، مقاومت، جواد  می

و مبارز  و شوادت موضوعاتی اسات کاه در 

 گیرن . قلمرو شعر رهایی جای می

 

 

 . شعر والیی3

گونه که از عنوان این شعر پایا اسات.  همان

دارد.  -سالم ا   علیو  -ا   اختصاص به آل

تمامی مطالبی که دربار  ی ذات ماقا س 

و دودمان پااک  -علیو  السالم -معصومین 

توان مطرح کارد، در حاوز  ی  نبوی می

گیرد. در یاک  موضوعی شعر والیی قرار می

توان در  بن ی کلی، شعر والیی را می تقسی 

دو مقوله ی مناقبی و ماتمی مورد مطالاعاه 

های شعر  قرار داد ولی از آناا که زیرماموعه

والیی غالباً این دو حالت را با خاود دارنا ، 

گونه شاعار از ناظار  بوتر آن است که این

هاای  بن ی گردد و زیرشاخه موضوعی تقسی 

ها نمایان   شود؛ شعر ناباوی،  هر ک ام از آن

شعر علوی، شعر فاطمی، شعر بقیع، شاعار 

ترین  عاشورا، شعر رضوی و شعر مو وی مو 

ان  که بخش قابل توجوی از  انواع شعر والیی

حا  شعر آیینی در زبان فارسی را به خاود 

 ان  اختصاص داد 

 

عمران 94نی کتولی... سالعلی ا  
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 مادر کُشی
جامعه شناسی رشته ای ست بسیار گسترد  و در بر 

گیرن   ی جنبه های مختلف اقتصادی، سایااسای، 

زیست محیطی و غیر . یکی از مسائل مومی که در 

سالوای اخیر توجه بسیاری از جامعه شناسان را باه 

خود جلب کرد  تاثیرات رفتار فردی و گروهای بار 

محید زیست و برعکس تاثیر تاغایایارات زیسات 

محیطی بر زن گی فردی و گروهی افراد یک جامعاه 

است. بر همین اساس علمی باا عاناوان جااماعاه 

شکل گرفات. 4231شناسی زیست محیطی در دهه 

این عل  به ارزیابی اجتماعای رفاتاارهاای زیسات 

 محیطی و اثرات و نتایج ناشی از آن می پردازد . 

*)محید زیست به همه محید هایی گفته می شود 

که در آنوا زن گی جریان دارد، یعنی ماموعه ای از 

عوامل فی یکی خارجی و موجودات زن   که با ها  

 در کنش هستن .(

از زمان صنعتی ش ن جوامع به بع ، اکثر کشور هاا 

به دنبال صنعتی کردن جوامع خود بودن  تا سانات 

های غلد پیشین را از بین ببرن  و از این طریق باه 

پیشرفت دست یابن . بسیاری موفق بود  و اماروز  

به کشور های توسعه یافته ای تب یال شا   انا ، 

برخی از جوامع ه  در حال توسعه و صنعتی شا ن 

هستن  و برخی از این فرآین  عقب مان   ان . نکاتاه 

قابل توجه این است که کشور های م رن و توسعاه 

یافته که پس از انقالب صنعتی سعی در حذف تمام 

سنت های پیشین را داشته ان  اماروز  باه دوران 

ماقبل م رن برگشته و برخی از سانات هاا را در 

پیشرفت خویش دخیل کرد  ان . و اکنون گامی باه 

 جلو نواد  و به جوامع پسا م رن تب یل ش   ان .

جوامع پسا م رن همان جوامع م رن هستنا ،  

با این تفاوت که مسیر انتقادی م رنیس  را در بطان 

پسا م رنیس  جا ان اخته و حل می کننا . اماروز  

توسعه جوامع فقد مح ود به پیشرفت تکنولوژی و 

صنایع و اف ایش دانش حقیقی نمی شاود، بالاکاه 

برخورداری از محید زیست ساالا  و غانای در 

پیشرفت و توسعه ی کشور ها تاثیر بسا ایای دارد. 

ولی متاسفانه رفتار ها و عوامل انسانی باعث نادیا   

گرفته ش ن این مورد ش   و تاثیرات مخاربای بار 

 محید زیست کشور ها گذاشته است. 

ایااد صنایع و کارخاناات متاعا د، افا ایاش روز 

اف ون جمعیت، تب یل ش ن کالن شور ها به شاوار 

های صنعتی و ماشینی و ه  چنین از بیان باردن 

جنگل ها، اف ایش بیابان ایی، ایااد س  های متناوع 

و فراوان بر روی دریاچه ها و رودخانه ها، از بایان 

بردن زیست بوم های حیوانی و...باعث آلودگی بیش 

از ح  هوا، ک  ش ن حا  آب، گرم ش ن زمایان، 

تخریب الیه اوزون، اف ایش بیماری های گوناگون و 

مشکالتی از این قبیل ش   است. تخریب ماحایاد 

زیست نه تنوا بر بخش داخلی کشور ها )شاوارهاا، 

روستا ها، زیست بوم ها و انسانوا ( تاثیر می گاذارد 

بلکه امروز  تاثیرات آن را بر بخش های خارجای و 

 ملت های دیگر نی  می توان مشاه   کرد. 

*)برای مثال آالین   هایی که در برف ناروژ وجاود 

 دارد منشا آن انگلستان و آلمان است. 

و یا باران اسی ی کانادا که دارای آالیانا   هاای 

محیطی می باش  از ایاالت متح   سرچشماه مای 

گیرد. و همینطور می توان از طوفان گرد و خااک 

جنوب کشور نام برد که دلیل آن ساخت س  با رگ 

آتاتورک در ترکیه بر روی رود فارات اسات کاه 

س  ایرانی اسات. سااخات  911ظرفیت آن معادل 

این س  بیابان ایی در عراق را اف ایش داد  و بااعاث 

شکل گیری ری گرد ها در غرب ایران ش . در آتان 

نی  آلودگی هوا گاهی به ان از  ای مای رسا  کاه 

کارخاناات تعطیل ش   و رفت و آم  اتومبیال هاا 

ممنوع می شود. مک یکوسیتی ، رم و تاواران از 

 جمله آلود  ترین شور ها هستن .(

فرهنگ بر روی بخش های اقتصادی، اجاتامااعای، 

زیستی جوامع تاثیر می گذارد و کارکرد های آن را 

تحت الشعاع قرار می ده . فرهنگ با حیات وحاش 

نی  رابطه مستقی  دارد. حیات وحش در ماعارض 

آسیب ج ی و انقراض گونه های متنوع حایاوانای 

است و این نتیاه ی فرهنگ نادرست در بین برخی 

جوامع است. هر چه در یک جامعه، فرهنگ رفاتاار 

های مناسب زیست محیطی از طاریاق رسااناه، 

آموزش عالی، خانواد ، نواد های خصوصی و دولتای 

و محید زیستی بیشتر معرفی شود امنیت محایاد 

زیست و حیات وحش آن جامعه تضمیان خاواها  

 ش . 
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شکار های گروهی، کشتن حیوانات وحشی، از 

بین بردن محل زن گی بسیاری از حیواناات و 

پرن گان مواجر سرعت مرگ حیات وحاش را 

 تش ی  می کن . 

*)فینستر بوش نگاهی به زمینه های کااربارد 

تحلیل تاثیر اجتماعی دارد و فورست کاملی از 

زمینه های کاربرد تحلیل تاثیر اجتامااعای را 

 ذکر می کن . این زمینه ها عبارت ان  از:

تغییرات در اشتاغاال  -9تغییرات جمعیتی  -4

جاباایی مکانی و تغییر مکان زن گی افاراد  -9

بر ه  خوردن ساختار محلاه ای ماکاان  -1

تاثیارات  -9تاثیرات سرو ص ا  -1زن گی مردم 

تغییرات در دسترسی ماردم  -3زیبا شناختی 

تاثیرات بر تسویاالت فاراغات  -8به امکانات 

باررسای  -41بو اشت و ایمنای  -2وتفریح 

تاثیر بر اجاتامااعاات  -44واکنش های مردم 

 تغییرات در کاربری زمین ( -49محلی 

پونه ی ایران داری زیست بوم های متناوعای 

است که در سالوای اخیر درص  قابل توجوی از 

آنان از بین رفته و طبیعت این خرابی و ویرانی 

را ما یاون 

عمالاکارد 

هاااااااای 

نااادرساات 

انسان است 

کاااه باااا 

جااوااالاات 

دست به نابودی این دایه ی موربان تر از ماادر 

 زد . 

مثال کمبود آب: ساخت انواع س  ها بار روی 

دریاچه ها و رودخانه های کشور باعث ک  آبی 

و حتی خشک ش ن آب برخی از این مانااباع 

ش   و نگرانی بابت معضل ک  آبی را به وجاود 

 آورد  است. 

*)مسئله آب از مرحله بحران گذشته و تقریباا 

نابود ش   است. واژ  هایی مانن  بیاباان )بای 

+آبان (، آبیاری )آب+بیآوری (، آبادی و... نشان 

دهن   ی اهمیت آب در فرهنگ و تم ن ایران 

است.(و یا طوفان گرد و خاک در جنوب کشور 

که زن گی مردمان جنوب را با مشکل رو به رو 

کرد  است. قطع بی رویه درختان باعث از بین 

رفتن جنگل ها می شود و در نتیاه باران های 

ش ی ، سیل، طوفان گرد و غبار و امثاال ایان 

حوادث زن گی اجتماعی افراد را به خطر مای 

ان ازد. با کمی مطالعه، تحقیق و تفکر متاوجاه 

می شوی  که استفاد  نامناسب و بی رویاه از 

محید زیست و آسیب رسان ن باه ماحایاد 

طبیعی نتیاه و آثاری مانافای بار زنا گای 

اجتماعی افراد و جامعه انسانی دارد. باه قاول 

معروف از هر دست ب هی از همان دست مای 

 گیری. 

*)تابناک از ساخت س  ایلیسو در ترکیاه بار 

خبر داد. از آنااا 9142روی رود دجله تا سال 

که ساخت این س  عراق را از جوت منابع آبای 

دچار مشکل می کن  و بیابان ایی در این کشور 

بیشتر می شود و از آناا که عراق در ماااورت 

ایران قرار دارد به طور حت  تاثیرات منافای و 

مخربی نی  بر غرب و جنوب غرب ایران خواه  

 داشت.(

در نوایت جوامع برای رسی ن به توسعه پای ار 

بای  رویکردی آین   نگر داشته باشن  تا نه تنوا 

انسان حال حاضر بلکه آین گان نی  بتواننا  از 

 امکانات انسانی و منابع طبیعی برخوردار شون . 

برگرفته از منابعی چون مقاله دکتر صاادق   * 

صالحی و همکاران در خصاوص تااثایارات 

اجتماعی اح اث س  فری ونکاناار بار شاوار 

 فری ونکنار، سایت تابناک و ویکی پ یا..

برای آشنایی بیشتر با حوز  جامعه شانااسای 

محید زیست می توانی  کتاب )جامعه شناسی 

محید زیست( نوشته جان هانیگن، تارجاماه 

 دکتر صادق صالحی را مطالعه نمایی . 

به امی  آنکه رفتار های مناسب زیست محیطی 

در سطح دنیا فراگیر شود و طبیعت، این ماادر 

موربان، به جوانی و طراوت گذشتاه خاویاش 

 بازگردد. 
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هاای  دارتاریان رماان این رمان یکی از ناام

شناختیِ اروین د. یالوم است که در سال  روان

به زبان انگلیسی نوشته ش . اروین د.  4229

گااارا  پاا شااکِ هسااتاای یااالااوم روان

)اگ یستانسیالیست(، اساتااد باازنشاساتاة 

پ شکی در دانشگا  استنفورد و نویسنا    روان

شناختی  های روان دارترین رمان شماری از نام

است. این رمان دی ار خیالیِ فری ریش نیچه، 

فیلسوف آلمانی، و یوزف برویر، پ شکِ وینی، 

کن . روی ادهای رمان در ساال  را روایت می

در شاوار ویانِ اتاریاش رخ  4889

دهن  و این رمان در واقع روایاتای  می

کنشِ فالاسافاه و  است از تاریخِ بره 

روانکاوی و رویارویای خایاالای بارخای از 

های پاایاانای قارن  های دهه ترین چور  مو 

نوزده  همچون فری ریش نیچه، یوزف برویار 

 و زیگمون  فروی .

این کتاب ماجرای درمان ناامی  نیچه توساد 

دکتر یوزف بروئر است.دکتار یاوزف باروئار 

پ شک معروف و مشوور وینی است که نااماه 

ای از طرف لو سالومه پ دریافت می کن  که 

در آن نوشته ش   است آین   فلسفه آلاماان 

در خطر است.لو سالومه، معشوقه فیالاساوف 

ب رگ، نیچه است که فکر می کن  نیچاه در 

پی خودکشی است و به کمک باروئار بارای 

درمان او نیاز دارد. اما این تاز  شروع داستان 

داساتاان افاول “  وقتی نیچه گریست” است! 

زن گی روزمر ، و شروع زن گی تااز  اسات. 

همانطور که در بخشی از کتاب نیا  باه آن 

زن گی جرقه ای ست میاان »اشار  می شود؛ 

دو خالء؛ تاریکی پیش از تول  و تاریکی پاس 

 و  «تنوایی»، «مرگ»، «آزادی« .«از مرگ!

 

 

 

 

 

 

 

 

برآین  بی رح  داستان اسات.  «پوچی»گاهی 

همان مفاهیمی که بسیاری از انسان هاا در 

طول تاریخ، برای گری  از آنوا روش هایای را 

اب اع کرد  ان  و همیشه ه  به شکست منتج 

ش   است. از کیمیاگری برای یافتن اکسایار 

جوانی تا ساختن ماشین زمان بارای فاراتار 

رفتن از زمان و مکان. واقعیت های بی رحا  

وجودی که حتی مخاطب ساد  ان یش را ه  

 به فکر وا می دارد.

، تقابل و رویارویی تاماام «وقتی نیچه گریست»

عیار دو نوع تفکر است. نویسن   در این آوردگاا  

بی رح ، هم مان با قورمان های داستان، افکار و 

باورهای مخاطب را نی  به جنگ می طلب  و باا 

بی رحمی تمام به خیلی از باورهای ساد  انگارانه 

ی مخاطب می تازد. آنق ر که در برخی ساطاور 

مخاطب نی  هم مان با قورمان های داستان باه 

فکر فرو می رود، به وج  می آی ، افسارد  مای 

شود، می خن د و یا شای  گریه کنا . در ساال 

فیلمی با همیان ناام باه کاارگاردانای  9113

Pinchas Perry  با اقتباس از ایان رماان

ترجماه  1ساخته ش   است. از این رمان تاکنون 

 به زبان فارسی منتشر ش   است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که به ترتیب موشی  میر مع ی نشر نی،سپایا   

حبیب انتشارات کاروان،کیومرث پارسا انتشاارات 

جامی وامیر علیاان پور انتشارات آوا مکتاوب و 

پس از بیست ساال ” به سادگی قابل تویه است. 

نادانی، در حال حاضر می دان  که هراس، حاصل 

تاریکی نیست، بلکه هراسوا همچون ساتاارگاان، 

همیشه حضور دارن ، ولی در درخشن گای روز، 

افرادی که آرامش و شادی روح “ ” محو می شون 

را آرزو دارن ، ایمان می آورن  و سرنوشت را باا 

اشتیاق می پذیرن . و افرادی کاه باه دناباال 

حقیقت می رون  و در نتیاه بای  از آرامش ذهن 

دور شون  و زن گی را وقف مطرح کردن پرسشوا 

 “کنن .
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 زلزله ای که قلب ها را لرزاند...

، زمین لرز  ای  4929آبان ما   94در شامگا  

در مرزهای غربی کشورمان اتافااق افاتااد و 

متاسفانه موجب ش  تع ادی از ه  وطنانماان 

را از دست ب هی  و تع اد زیادی ه  ماااروح 

شون  و سینه هاای ماا را مااالماال انا و  

کرد .شای  نوشتن و پرداختن به ایان رویا اد 

ناگوار  برای نویسن   بسیار سخت باش  ؛ اماا 

حتی تصور آین   ی کودکانی که وال ینشان را 

از دست داد  ان ، یا فکر کاردن باه شارایاد 

معیشتی و وضعیت بو اشتی آسیب دی گان و 

اصال فکر کردن به این موضوع که ه  وطاناان 

آسیب دی   ی مان، شب های سرد و سوزناک 

را چگونه سپری می کنن  ، هر قل  مسئولیات 

پذیری را به تکاپو وا می دارد .ه ف این نوشته 

، ارسال یک پیام تسلیت نیست؛ ایاناناوشاتاه 

پیغامی است از جامعه ی دانشاویی به همه ی 

شما ساکنین غرب ایران که یادماان نارفاتاه 

هشت سال باغیرت و باایمان راساخ ماقاابال 

بیگانگان ایستادی  ؛ به هاماه ی شاماا کاه 

سالواست مورد تااوز گروهک ها و اشرار قارار 

می گیری  اما خ  به ابرو نمی آوری  و عاشقانه 

از ناموس و هویت خود دفاع می کنی  .در ایان 

نوشته ، می خواهی  بگویی  که که درد اماروز 

شما، درد ما نی  هست و امروز ما مردم سراسر 

ایران، با چشمانی اشکبار به احترام تمام رناج 

هایی که کشی   ای  ، به احترام صبری که در 

برابر همه ی بی موری ها و کمبودها و گاهای 

بی ع التی ها داشته ای  ، سر تعظی  فرود مای 

آوری  و از آناا که شما را مانن  اعضای خانواد  

ی خود می دانی ، از سر عشاق و 

برادری ، نه از سر )خ ای نااکارد ( 

ترح  ، ح اکثر انرژی خود را صرف 

می کنی  که بیشترین یاری ممکان 

را به شما برادران و خاواهاراناماان 

برسانی . ب انی  که یک ملت شما را 

دوست دارن ، تنوایتان نگذاشته انا  

و تنوایتان نخواهن  گذاشت و رودخااناه ی 

عشق و محبتشان به قلب های شما منتوی می 

شود. و نی  مطمئن باشی  که به زودی اساب 

خوشبختی بر سرزمین های شما ه  خاواها  

 تاخت .

 

 ارادتمن  شما ؛ 

یکی از ه اران قطر  ی همان رودی که ماوا  

 ترین آرزویش بوبودی شماست .
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 “النتوری”

 نویسن  ،تویه کنن   و کارگردان: رضا درمیشیان

 با بازی نوی  محم  زاد ، مری  پالی بان،باران کوثری و..

 خالصه داستان:

مشواور  “ النتوری ” یک گرو  خالفکار چوار نفر  که به 

هستن ، به سرقت و زورگیری می پردازن  تا اینکه یکی 

از اعضای گرو  به نام پاشا ) نوی  محم  زاد  ( دختری 

به نام مری  ) مری  پالی بان ( را که از قبل می شناخته 

 دوبار  می بین  و عاشق او می شود اما...

 “النتوری ” درباره فیلم 

روایتی مستن گونه دارد کاه طای آن  «النتوری  »

شخصیت هایی که فیل  در حال مصاحبه با آنان اسات 

رو به دوربین از ج ئیات پرون   گرو  الناتاوری مای 

گوین  و صحبت های ض  و نقیضی نیا  در ایاناباار  

مطرح می شود که اختالف دی گا  افاراد مصااحاباه 

شون   نشانگر اختالف جامعه بر سر رویکردی است که 

این گرو  سارق در پیش گرفته است؛ ع   ای معتاقا  

هستن  که این افراد می بایست به اش  ماازات برسنا  

و نابود شون  و ع   ای دیگر معتق  به ریشه یاابای و 

رفع آن هستن . در کل این فیل  که با جوای ی کاه از 

اکاران  21جشنوار  های مختلف گرفته بود و تابستان 

 ش   با استقبال خوبی ه  از طرف عموم مردم رو به رو 

 

 

 

 

 

ش  فیلمی که با صراحت سعی مایاکانا  بسایااری از 

مشکالت عینی جامعه را ری  و درشت نشاان دها . اماا 

تن ی بیان اینومه معضل   باعث انتقاد های ماتاضاادی 

ش  مثل انتقاد تن  آقای مسعود فراستی که ایناا ناقال 

قول میکنی  و همینطور هنگامی که این کار در کنار ابا  

و یک روز و فروشن   و.. برای اسکار از طرف ایران معرفی 

ش  حرف های زیادی مبتنی بر اینکه این فیل  وضعایات 

کشور را  زیادی ب  نشان داد  و یک بی ابارویای اغاراق 

ش   است و نبای  فرستاد  شود، در صورتی که ماعاضال 

اجتماعی اصلی که در فیل  به آن پرداخته ش  موضوعای 

بود که به تازگی در ایران سر و ص ا کرد  و ترس ایااااد 

کرد  بود)چن  جنایت اسی  پاشی( به همین علات عا   

 ایی دیگر این فیل  را فیل  واقع بینانه ایی می انن .

زمانی که فیل  از این مق مه طوالنی فاصله می گیرد، ماا 

با چوار شخصیت آشنا می شوی  که در کنار یک یگر قرار 

گرفته و شروع به سرقت و زورگیری می کننا . باخاش 

زیادی از فیلا  باه ناحاو  زورگایاری ایان افاراد و 

داستانوایشان اختصاص دارد اما پس از م تی رویه بطاور 

کل عوض ش   و داستان عشق پاشا به مری  به عاناوان 

داستان اصلی مطرح می شود. متاسفانه درمیشیان عالای 

رغ  ساختار متفاوتی که بارای روایات داساتاان خاود 

انتخاب کرد ، موفق نمی شود در پرورش شخصیت هاای 

داستان به بلوا کامل برس  و ضعف های زیاادی در آن 

 مشاه   می شود.

 

النتوری فیل  “ منتق  طرف ار فیل  نی  می گوی : 

امروز است. فیل  این زمانه و این نسل و حاتای 

جامعه. دقیقتر ، بازتاب جامعه شوری معااصار و 

” . تنش و عصبیت و شتاب مرگبار جاری در آن

به نظرم الزم است به فیلمساز و مناتاقا  پشات 

سرش بگوِئی : سینما  ، هنر نمایش دادن است  ، 

باور کردن اسات ناه   –و درام ساختن   –دی ن 

شنی ن. بای  جامعه مورد نظرتان در فایالامای 

ساخته شود شبیه جامعه بیرون.فیل  هر چاقا ر 

زن   تر، خاص تر و واقعی تر ساخته شود ، تعمی  

پذیر می شود و عام. عام از دل خاص زاد  مای 

شود . همه چی  نمایشی است واقعی بارای بااور 

 کردن. همه ذهنیت ها از پس عینیت می آی  .

فیلمساز جوان بظاهرعاصی ما این همه ماعاضال 

ج ی را در فیل  خود تلنبار می کن ، اماا فاقاد 

آنوا را مستقی  فریاد می ن  و شعار می ه . او بار 

این تصور است که این مسایل اگر به فرض تماماا 

در جامعه ای موجود باش  و حاد ، باه ماحا  

گفتن و شعار ملتوب دادن ، فیل ، آینه جااماعاه 

اش می شود و شااعانه می ناماایا . صاحاناه 

پاشی ن اسی  ه  بسیار قابل بحث است . پااشاا 

کاه  -توجیوی برای عملش؟-مشروب می خورد 

قبل از آن از آن ن ی   ای ، و بع  که مطمئن مای 

شود دختر او را نمی خواه  ، بطری اسی  را در 

می آورد و به صورت دختر می پاش . ب ون آنکاه 

و درگیری ”  هولناک“ از قبل چی ی از این تصمی  

پاشا با خودش را شاه  باشی . نتیاااه اخاالقای 

حاال پسرعاشق با   -اینکه اگر دختری به پسری

 جواب نه داد ، بای  منتظر اسی  پاشی  –کار 
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باه قاول -باش ؟ رون  مثال جنون پااشاا

با بازی ب  محم زاد  بخصوص  -فیلمساز

در صحنه زن ان و دونفرش نش ؛ یعانای 

دوشخصیتی ؟ و این به قول فیالاماسااز 

 و دو شخصیتی ش ن ؟” جنون“یعنی 

و سراناام می رسی  به د  دقیقاه آخار 

فیل  و مراس  پر آب و تاب قصاص . قبل 

از مراس  با نمایش مکرر چور  زشات و 

 -باا گاریا  با -دفرمه ش   دخاتار 

مواجوی . بغل دستی من گافات داریا  

فیل  ترسناک می بینی ؟ گاویای ایان 

تصاویر سادیک مشمئ  کانانا   قصا  

شکناه ما را دارن ، که برعاکاس ناظار 

تماشاگر درد را حس کنا  و )“ فیلمساز 

با دخاتار ” (  خود را جای قربانی بگذارد

قربانی هم ری که نمی کنی  هیچ، علیه 

اش نی  می شوی  و با پاشای اسی  پااش 

هم ردی مای ”  کسی که درد می کش ” ،

کنی . چرا که در لحظه او را می بینی  و 

چور  وحشت زد  اش را و دست و پاا 

زدن هایش را و از دیا گاا  مساعاود 

فراستی این فیل  یک فیل  سادیستیاک 

است و با هیچ تصویر سادیستای نامای 

شود هم ردی انسانی برانگیخت، ماگار 

اینکه مازوخیست باشی . تمااشااگار باا 

و -صورت دفرمه و نمایش کور کاردن 

مشمئ  می شاود و پاس  -مثله کردن

 می ن .

نشان دادن بعضی خشونت ها تاماایال 

سادیستی است که فاقاد مای تاوانا  

مازوخیست ها را خوش آی  . که این را 

یک جور خالی کردن کارگردان پاس از 

 یک فیل  توقیف ش   اش ه  می انن .

بخشش دختر ه  سخت تصنعی و دفعی 

است و بی منطق، هرچن  که توضیحاش 

دقایقی دیگر از زبان قربانی داد  شاود. 

این بخشش ه  برایمان علی السویه مای 

 شود.

همین جا دربار  نگا  فیلمساز به مردم ه  

بگوی  : در دو نمای برق آساا صافای از 

 تظاهرکنن گان جوان را می بینی  که 

 

 

 

 

 

 

پالکارد به دست طرف ار قصاص ان  و لحظه ای 

دفاع می کنن . این ، یاعانای ”  بخشش“ بع  از 

فیل  فیلمساز است نه ”  نق “ آنوا ؟ اینکه ”  نق “ 

را  الناتاوری نق  مردم. اما نقطه قوت داستان 

می توان در یک سوم پایانی فیل  و پرداخاتان 

به سوژ  اسی پاشی دانست که تماشاگر را باه 

ش ت تحت تاثیر قرار می ده . در این دقاایاق 

از فیل  مخاطب به خوبی باا زجارهاای یاک 

قربانی اسی پاشی مواجه می شود و از نا دیاک 

فرصت این را می یاب  که دنیای این افاراد را 

 لمس کن .

بازی بازیگران فیل  نی  اگرچه عالی نباود  اماا 

متناسب با فضای فیل  است. نوی  محما  زاد  

که به نظر می رس  جنس بازیوایاش دائا  از 

فیلموای مختلف به یک یگر منتقل مای شاود، 

ابا  و یاک  ” در این فیل  نی  شکل و شمایلِ 

را دارد و بازی اش نی  تفاوت چن انای باا “  روز

دو سه فیل  اخیرش ن ارد. با اینحال ماحاما  

زاد  توانسته گلی  خود را از آب بیرون بکاشا . 

مری  پالی بان گ ی   کار ه  که هر چن  ساال 

یکبار در قاب تصویر قابل رویت است، در نقاش 

مری  به نظر می رس  که بوترین انتخاب بود  و 

همانطور که در فیل  شارح داد  مای شاود، 

کاری مایی دارد که می تاوانا  بااعاث شاود 

تماشاگر او را دوست داشته باش ! در این میاان 

شای  تلف ش   ترین استع اد فیل  را بای  باران 

کوثری دانست که در ماماوع پارداخات با  

شخصیت او باعث ش   توجه تماشاگر خایالای 

معطوف به او نباش . ما هرگ  دلیل ب هکاری او 

را متوجه نمی شوی  و در نوایت نی  زمانی کاه 

از عالقه اش به پاشا می شنوی ، غافلگیار مای 

شوی  چراکه فیل  در طول داستان هیچ لحظاه 

دونفر  ای که ن دیکی این دو را به یاکا یاگار 

 نشان ده  به تصویر نمی کش .

فیلمنامه ای آشفتاه دارد کاه  “  النتوری ” 

هرگ  به بلوا نمی رس  اما سوژ  ارزشمنا ی 

دارد که پرداختن به آن در شراید کاناونای 

جامعه ایران، مومترین دلیل برای تمااشاای 

الناتاوری  فیل  ج ی  رضا درمیشیان است. 

دنیای تیر  و تار قربانیان اق ام وحشاتانااک 

اسی پاشی را ، هرچن  در دقایقی، به تصویار 

می کش  و مخاطب اینبار بر پارد  عاریا  

سینما می توان  بیشتر از هر زمان دیاگاری 

نسبت به این اق ام تنفر پی ا کن . کالایا ی 

ترین دیالوگ فیل  را می توان دیالوگ پایانی 

آن دانست که در آن شاروعای دوباار  و 

ساختن جامعه ای بوتر به چش  می خاورد. 

دیالوگی که در آن قربانی اسی  پاشی رو باه 

می خوام بلن  ش ، االن  ” دوربین می گوی  : 

با این چور  بوتر می تون  رضایت کسانی که 

 “محکوم به قصاص هستنا  رو باگایارم! 
فیلمساز با این دیالوگ کلی ی ما دا امی  را 

به دل تماشاگر و جامعه ایران وارد می کن  و 

از او می خواه  تا پس از دی ن این حا  از 

رنج، حاال برای ساختن جامعه ای بوتر به پاا 

خی د  تا این دست از اق امات برای همیشاه 

از ماعا ود آثاار  “  الناتاوری ”از بین برود. 

سینماست که حتما بای  دی   شاود و باه 

دیگران نی  توصیه شود تا جامعه به آگااهای 

“ اسیا پااشای”  بیشتری در ارتباط با معضل

 دست پی ا کن .

ژپوهشگری اجتماعی95آسا خلیقی....   
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