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خبر کوتاه بود و جالب
دکتــر رضایــی نــور ریاســت محتــرم دانشــگاه صنعتــی قــم 
در گفتگــو بــا خبرگــزاری مــوج، خبــر از جــذب دانشــجوی 
ــال داد. ــگاه از مهرماه امس ــن دانش ــط ای ــی توس  بین الملل

و طــاب  دانشــجویان  توجــه  قابــل  بدلیــل حضــور   
ــا  ــر ب ــن ام ــی شــده ای ــش بین ــم، پی خارجــی در شــهر ق
ــات  ــه تحصی ــدان ب ــه من ــط عاق ــی توس ــتقبال خوب اس
دانشــگاهی روبــرو شــود. در ایــن میــان، راه انــدازی 
ــی خواهــد داشــت.  ــر مطلوب ــا تاثی ــز قطع ــم نی ــرودگاه ق  ف
هــر چنــد احتمــال مــی رود اکثــر ایــن دانشــجویان 
جدیدالــورود خارجــی تــا حــد خوبــی بــا شــهر قم آشــنایی 
داشــته باشــند امــا بــرای لحظاتی خــود را جای دانشــجویی 
قــرار دهیــد کــه بــرای اولیــن بــار چشــمش به جمال شــهر 
 قــم و البتــه عجایــب دانشــگاه صنعتــی قــم بــاز مــی شــود. 
در عجیــب بــودن دانشــگاه مــا همیــن بــس کــه از 
ــت  ــتان بهش ــمت آن را  آرامس ــک س ــی ی ــر جغرافیای نظ
معصومــه)س( و ســمت دیگــر دانشــگاه را اداره کل پزشــک 

ــد! ــرده ان ــه ک ــی احاط قانون
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــناک ب ــی ترس ــذ کم ــاً روی کاغ  حقیقت
بــه هــر حــال ایــن دانشــگاه  در یکــی از متفــاوت 
تریــن شــهرهای ایــران جــا خــوش کــرده پــس دور 
از انتظــار نیســت کــه صنعتــی قــم ایــن عجایــب را 
 از قســمت دوم نامــش یعنــی قــم وام گرفتــه باشــد. 
ــا ســایر شــهر هــای  اگــر بخواهیــم از تفــاوت هــای قــم ب
 ایــران وچــه بســا جهــان ســخن بگوییم حرف بســیار اســت. 
ــود  ــهر وج ــن ش ــاوت ای ــن تف ــی تری ــک اصل ــدون ش ب
 حــرم پــاک و مطهــر حضــرت معصومــه)س( اســت.

ــم، همچنــان   از حــوزه هــای علمیــه قــم هــم کــه بگذری
ــاوت و  ــهری متف ــه ش ــم را ب ــه ق ــود دارد ک ــی وج دالیل

ــد؟  ــول نداری ــد. قب ــل مــی کن ــب تبدی ــه عجیــب و غری البت
کافــی اســت بــه پایــه هــای مونوریــِل بــدون قطــار نگاهــی 

ــد! بیاندازی
ــدا(  ــی خ ــده ی خارج ــی )بن ــدای خارج ــده خ ــر آن بن اگ

ــم؟! ــه بگویی ــید؟ چ ــش را پرس دلیل
پــروژه ی عجیــب فــرودگاه قــم را هــم اضافــه کنیــد 
ــن  ــا و همچنی ــی ه ــت قم ــه اس ــک ده ــه ی ــک ب ــه نزدی ک
 زائــران زیــادی را بــرای پــرواز در انتظــار نگــه داشــته. 
از  لهجــه ی  نــکات مثبتــی هــم وجــود دارد،   البتــه 
ــهر.  ــن ش ــوص ای ــای مخص ــا غذاه ــه ت ــی گرفت ــاص قم  خ
ــی  ــم حت ــق ق ــی از مناط ــامی بعض ــته اس ــا گذش ــن ه از ای
 بــرای خــود قمــی هــا نیــز عجیــب و غریــب اســت.

بــرای نمونــه مــی تــوان بــه »زنبیــل آبــاد« ، جســارتاً 
چــوب«  بــه  »تــف  و  عبــاس«  »ننــه  هــای    کوچــه 
نمونــه  کــرد.  اشــاره  ریــش«   »اکبــر  چهــارراه  یــا  و 
ــت  ــه عل ــه ب ــرد ک ــام ب ــوان ن ــی ت ــز م ــری نی ــای دیگ ه
معذوریــم...  آن  از  اخاقــی  هــای  محدودیــت   وجــود 
رســمی  اســامی  ایــن  اکثــر  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
نــام  ایــن  بــه  محلــی  ســاکنین  نــزد  امــا  نیســتند 
در  مــورد خــاص  ایــن  البتــه  و  مــی شــوند  شــناخته 
می خــورد. چشــم  بــه  نیــز  ایــران  شــهرهای   ســایر 

از عجایــب قــم کــه بگذریــم تــازه نوبــت بــه عجایب دانشــگاه 
ــورد آن  ــر در م ــت دیگ ــوان در فرص ــی ت ــه م ــد ک ــی رس م

ســطرها نوشــت.
در هــر صــورت همــه ی مــا امیدواریــم بیــن المللــی 
شــدن دانشــگاه، منجــر بــه افزایِش بیشــتِر ســرعِت 
ــه در دو ســه  چــرِخ پیشــرفِت آن شــود. چرخــی ک
ســال گذشــته جــان تــازه ای گرفتــه و بــا موفقیــت 

روبــرو شــده اســت.

ــد  ســال هــای تحصیــل خــود را در  ــرارگاه کسانیســت کــه قصــد ندارن ــا ق رای
دانشــگاه بــه بطالــت بگذراننــد. آن هــا زندگــي درگیــر بــا کرونــا را محــدود بــه 
آشــپزخانه ، اتــاق خــواب و شستشــوی 20 ثانیــه ای دســت هــا نمــی داننــد و در 
 دغدغــه شــان صرفــا پــاس کــردن واحــد هــا و فــارغ التحصیــل شــدن نیســت.

رایا ایجاد شد تا در صورت لزوم مطالبه گر باشیم و تعقل کنیم . 
ــم  ــه رو خواهی ــی رو ب ــات زیبای ــا کلم ــم ب ــز بپردازی ــا نی ــای رای ــه معن ــر ب اگ
شــد. رایــا در زبــان فارســی بــه معنــای اندیشــمند ، در زبــان عربــی بــه معنــای 
پرچمــدار و در زبــان روســی بــه معنــای آســمان اســت . پــس قــرار اســت ماننــد 
ــدار  ــی پرچم ــای عرب ــان معن ــه س ــویم ، ب ــا اندیشــمند ش ــای فارســی رای معن
مطالبــه گــری ، حقیقــت طلبــی و عدالــت خواهــی باشــیم و ســقف رویــا هــا و 

اهدافمــان هــم ماننــد معنــای روســی آن بــی انتهــا باشــد.
مــردم مــا ملتــی شــریف هســتند و لیاقــت بهره منــدی از بهتریــن هــا را دارنــد. 
آنهــا بارهــا در طــول تاریــخ ایــن مــورد را ثابــت کــرده انــد و خوشــحالیم کــه 
ــا کیفیــت و وزیــن را تقدیمتــان کنیــم.  مــا نیــز تــاش می کنیــم تــا نشــریه ب

پــس عینــک هایمــان را بــه چشــم مــی زنیــم؛ قلــم هــا را در دســت 

شــویم.  مــی  آمــاده  دانشــجویی  هــای  فعالیــت  بــرای  و   میگیریــم 
اینجــا قــرار اســت ذره بیــن هــا را برداریــم و ریــز و درشــت رخدادهــا را بررســی 
ــت رشــد شــخصیت  ــی در جه ــم و اندک ــا بپردازی ــد آنه ــه نق ــم؛ ســپس ب کنی

خودمــان قــدم برداریــم.
ــا  ــا باشــید ام ــم، یعنــی منتظــر م ــه ای ــه لحــاظ ترتیــب انتشــار هــم گاه نام ب

ــم. ــرای انتشــار نداری ــی ب ــخ معین تاری
بنابرایــن بــرای اینکــه از اخبــار و تاریــخ حــدودی انتشــار رایــا مطلــع شــوید و 
فرمهــای همــکاری با مــا را پر کنید و پــس از آن مقاالت و نوشــته هایتان را برای 
 مــا بفرســتید ، بایــد از طریــق تلگرام و کانال رســمی مــان با ما در ارتباط باشــید.

ــرای تهیــه ایــن شــماره تشــکر  در انتهــا نیــز از تعــداد بیشــمار همراهانمــان ب
ــرای  ــط الزم ب ــب و محی ــتر مناس ــتیم بس ــه توانس ــندیم ک ــم و خرس ــی کنی م

ــم. ــم کنی ــما را فراه ــت ش فعالی

ــبک و  ــی و س ــا زندگ ــن ب ــه م ــد ک ــان نکنی }گم
ســیاق متظاهــران بــه روشــنفکری اشــنایی نــدارم 
؛خیــر! مــن از یــک راه طــی شــده بــا شــما ســخن 
ــم. مــن هــم ســال هــای ســال در یکــی  مــی گوی
از دانشــکده هــای هنــر درس خوانــده ام و بــه 
شــب شــعر و گالــری هــای نقاشــی رفتــه ام و 
ــاعت  ــوش داده ام، س ــیک گ ــیقی کاس ــه موس ب
ــاره ی  ــه مباحثــه ی بیهــوده در ب هــا از وقتــم را ب
چیزهایــی کــه نمــی دانســتم گذرانــده ام. مــن هــم 
ســال هــا بــا جلــو فروشــی و تظاهــر بــه دانســته ی 
بســیار زیســته ام. ریــش پروفســوری و ســبیل نیچه 
ای گذاشــته ام و کتــاب تــک ســاختی عربــرت 
مارکــوزی را بــی آنکــه خوانــده باشــم طــوری 
دســت مــی گرفتــم کــه دیگــران جلــدش را ببینــد 
و بــا خودشــان بگوینــد: عجــب! فانــی چــه کتــاب 
ــوم اســت خیلــی مــی فهمــد!! ــد، معل هایــی میخوان

امــا خوشــبختانه زندگــی مــرا بــه راهــی کشــید کــه 
ناچــار شــدم  رودربایســتی را نخســت بــا خــودم و 
ســپس بــا دیگــران کنــار بگــذارم و عمیقــا بپذیــرم 
کــه تظاهــر بــه دانایــی جایگزیــن دانایــی نمی شــود 
و حتــی از ایــن باالتــر دانایــی بــا تحصیــل فلســفه 
ــوی  ــت و ج ــد در جس ــود . بای ــی ش ــل نم حاص
حقیقــت بــود و حقیقــت بــرای هرکســی کــه طالب 
ــس از  ــود ... پ ــی ش ــکار م ــد آش ــتین آن باش راس
یــک راه طــی شــده بــا شــما ســخن مــی گویــم.{

حقیقتــا شــهید آوینــی نمونــه ی بــارز ایجــاد 
تحــول و تغییــر مســیر زندگــی جوانــان بــه واســطه 

ــت.  ــوده اس ــامی ب ــاب اس ی انق
وی در اوایــل انقــاب بــا اینکــه در رشــته ی 
معمــاری تحصیــل کــرده بــود امــا در فضــای 
ــرد و  ــا ک ــاز و خ ــاس نی ــگ احس ــانه ای جن رس
ــگ  ــروع جن ــا ش ــپس ب ــد. س ــه ش ــن عرص وارد ای
در قالــب گــروه رســانه ای جهــاد بــه جبهــه هــای 
ــهر و  ــقوط خرمش ــا س ــتافت .ب ــدس ش ــاع مق دف
محاصــره ی ســنگین ابــادان بــه ایــن مناطــق 
ــاخت  ــت« را س ــتند »حقیق ــه مس ــت و مجموع رف
و همزمــان بــا عملیــات والفجــر8 نیزمجموعــه  

ــت. ــکل گرف ــح« ش ــت فت ــی »روای تلویزیون
ــیس  ــا تاس ــه ت ــع نام ــرش قط ــل پذی ــد فاص ح
موسســه ی روایــت فتــح در ســال 1370  مجموعــه 
مقــاالت اندیشــه ســاز شــهید آوینــی در فصــل نامه 
فارابــی و مــاه نامــه ســوره منتشــر مــی شــد ؛ ایــن 
مقــاالت شــامل ماهیــت هنــرو ســینما و جذابیــت 

ــود ســینما و حاصــل شــده از تجربیــات وی ب
بــزرگ تریــن میــراث ایشــان فــارغ از روایــت فتــح 
ــمار  ــی ش ــرات ب ــتن خاط ــه داش ــده نگ ــه در زن ک
دفــاع مقــدس و روایــت درســت و همــه جنبــه ی 
ــود کــه  دغدغــه امــور  آن فعالیــت میکــرد؛ ایــن ب
ــا  ــان م ــر و کارآمــد را در بطــن جوان فرهنگــی موث
کاشــت و توانســت بــه واســطه ی قلــم زیبــا و 
ــوش  ــه گ ــام،آنها را ب ــم اس ــع مفاهی ــح جام توضی

ــاند . ــه برس ــردم جامع م
شــهید آوینــی در اوج تمــدن هــای لیبــرال و 
همچنیــن اوج تمــدن اســامی بــوده اســت و ایــن 
ــود؛ او  ــه او شــده ب ــد همــه جانب حضــور باعــث دی
ــگاه مــی کــرد کــه هیــچ  ــد کســانی ن ــه دی از زاوی
ــتند و  ــا او نداش ــترکی ب ــرش مش ــری و نگ ــا فک بن
بــه ایــن ســبب راه درســت انتقــال مفاهیــم انقــاب 

ــت. ــی یاف ــان را م ــه آن اســامی ب
ــه  ــان در ده ــال ایش ــی و امث ــی آوین ــای  خال ج
هشــتاد بیشــتر از قبــل احســاس شــد؛ جایــی کــه 
رســانه هــای خارجــی یــا زیــر زمینــی گــوی رقابــت 
ــو و  ــانی الگ ــد و کس ــی دزدین ــانه ی داخل را از رس
ــدرت تشــخیص  ــی ق ــه حت ــردم شــدند ک ــراد م م
ــان را  ــخصی ش ــی ش ــائل زندگ ــن مس ــاده تری س
نداشــتند ؛ و رفتــه رفتــه رســانه هــای ملــی جایــی 
بــرای پیــاده کــردن تفکــرات احمقانــه و متعصبانــه 
ای شــد کــه ثمــره اش همیــن وضــع منفعــل 
ــن هــا خســران فقــدان  ــی اســت . ای رســانه ی مل
تفکرعمیــق و مبنایــی آوینــی اســت، فقــدان هــدف 

ــی اســت. ــع اوین ــد جام ــکار و دی ســنجی و ابت
ــد  ــدف من ــد ه ــی بای ــی کار فرهنگ و در کام پایان
باشــد ؛ســپس بــا تعییــن هــدف ومخاطــب شناســی 
کار مــی توانــد صحیــح پیــش رود و وقتــی مبنــای 
کار شــناخته شــد مــی تــوان کاری کــرد کــه تفکــر 
ــر  ــاالن دیگ ــای فع ــتاره ی راهنم ــما س ــل ش وعم

شــود؛
درست مانند آوینی.

بیســتم  فروردیــن مــاه ســال هــزار و 
ــهادت  ــالگرد ش ــاد و دو س ــیصد و هفت س
ســردار جهــاد فرهنگــی  و هــم ســفرآقایان 
چمــران و خــرازی و باکــری  و هــزاران دلیــر 

ــت . ــر اس دیگ
اودر ســال هــزارو ســیصد وچهــل و دو بــرای 
ــای  ــکده هنره ــاری وارد دانش ــل معم تحصی
ــال  ــد.درآن س ــران ش ــگاه ته ــای دانش زیب
ــا  ــرد ام ــی میک ــران معرف ــود را کام ــا خ ه
ســیدمرتضی  و  آوینــی  کامــران  میــان 
ــت... ــرق اس ــمان ف ــا آس ــن ت ــی از زمی آوین

از زبان رایا ...از زبان رایا ...

ت آوینـی َـّ ل ـِ ت آوینـیدر ق َـّ ل ـِ در ق

محمدصدرا محمدی افشار رضا بهرام پور 

 با آرزوی موفقیت های روزافزون
شورای سردبیری

صاحب امتیاز : حسین اعتمادی

گاهنامه اجتماعی، فرهنگی، ادبی مدیر مسئول : الهه افخمی

/شماره اول اردیبهشت 1400 شورای سردبیری : حسین اعتمادی ، الهه افخمی ، فاطمه شعبانی 

شهید سید مرتضی آوینی



مســئولیت اجتماعــی در شــرکت هــا متشــکل از مجموعــه 
وظایفــی اســت کــه شــرکت مــورد نظــر ، بایســتی نســبت 
ــام  ــد انج ــت میکنن ــرکت فعالی ــه درآن ش ــرادی ک ــه اف ب
ــت  ــی ،زیس ــئولیت اجتماع ــه مس ــار جنب ــه چه ــد.و ب ده
ــی تقســیم  ــه و اخاق محیطی،ســرمایه انســانی خیرخواهان
ــی و  ــن آن مســئولیت اجتماع ــم تری ــه مه شــده اســت ک

زیســت محیطــی اســت.
یــک چارچــوب و محــدوده اخاقــی کــه مهــم تریــن عامــل 
ــع  ــت و مناف ــف اس ــاد مختل ــور در ابع ــعه ی کش در توس
زیــادی را بدنبــال دارد. ایــن محــدوده و چارچــوب اخاقــی 
بعنــوان وظیفــه ای بــر عهــده افــراد ،ســازمان و یــا نهــادی 
ــدود  ــی در ح ــود. درکل مفهوم ــی ش ــته م ــاص گذاش خ
انجــام وظایــف فــردی بــه وســیله تــک تــک افــراد جامعــه 
ــه انجــام آنهــا  دارد و هــر فــرد، بصــورت عــادی موظــف ب
اســت و ســبب ایجــاد تعــادل بیــن اکوسیســتم و اقتصــاد 

جامعــه مــی شــود.
ــه  ــواره مقایس ــی هم ــئولیت اجتماع ــوم مس ــر مفه درذک
هایــی میــان توســعه اقتصــادی از بعــد مــادی و همچنیــن 
آســایش و رفــاه جامعــه و ســامان یافتگــی محیــط ،وجــود 

دارد. 
تــاش هــای بســیاری بــرای کمرنــگ کــردن ایــن موضــوع 
صــورت گرفتــه اســت امــا یــا بــدون آگاهــی و یاهمــراه بــا 
ــد  ــی ده ــر م ــی ثم ــا هنگام ــاش ه ــن ت ــرض ورزی ،ای غ
ــن  ــادل بی ــی درایجــاد تع ــف مســئولیت اجتماع ــه تعری ک

دومفهــوم ذکــر شــده قــرار گیــرد ! 
ــن تــاش ممکــن اســت برخــی از گــروه  ــع طــی ای درواق
ــاش  ــن ت ــوند و ای ــه ش ــکل مواج ــا مش ــه ب ــای جامع ه
ــنای  ــه ی آش ــود اورد ! جمل ــه وج ــکل ب ــا مش ــرای آنه ب
ــر  ــد زی ــی بای ــم میگوید:برخ ــوع ه ــن موض ــا ای ــط ب مرتب

ــوند. ــه ش ــعه ل ــای توس ــرخ ه چ
ــی  ــئولیتی قانون ــی مس ــئولیت اجتماع ــر جوامع،مس دراکث
و الزامــی نیســت و بصــورت اخاقــی مطــرح میشــود. 
درجوامعــی کــه توســعه یافتــه هســتند، بصــورت وظایــف 
فــردی دارای اهمیــت اســت و مســئولیت اجتماعــی امــری 
ــت  ــه اس ــراد جامع ــان اف ــده می ــه ش ــاری و پذیرفت اجب
؛متاســفانه درجوامعــی کــه دچــار فقــر فرهنگــی هســتند 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــن موضوع ،چنی
ــن  ــا ای ــگاه ه ــا و بن ــرکت ه ــف ش ــای مختل ــوزه ه درح
مســئولیتCorporate social responsibility و 
بــه اختصــار csr مــی نامنــد و بعــد هــای مختلفــی بــرای 

ــرای مثــال :تعهــد در قبــال  ایــن موضــوع مطــرح شــده ب
ــی  ــردن تمام ــراورده ک ــال ب ــد در قب ــت ،تعه ــت عدال رعای
نیــاز هــای ضــروری کارمنــدان و خانــواده ی آنهــا ، تعهــد 
ــوق  ــت حق ــال رعای ــد درقب ــد ، تعه ــرف درآم ــال ص درقب
ــف دیگــر  ــدگان و بســیاری از بندهــای مختل مصــرف کنن
قســمت عــده ای از تعهــدات شــرکت هاســت کــه در 

ــت. ــی آن هاس ــئولیت اجتماع ــوص مس خص
درایــن شــرکت هــا واحــد هایــی بنــام HSEوجــود دارد 
ــط  ــامت و محی ــی س ــه ایمن ــوط ب ــور مرب ــام ام ــه تم ک

ــد. ــرل مینمای ــت را کنت زیس
ــاد  ــزایی در اقتص ــم و بس ــش مه ــی نق ــای نفت ــرکت ه ش
ــی  ــزرگ و فرامل ــای ب ــرکت ه ــد و ش ــا کرده ان ــان ایف جه
هــای  مســئولیت  عنــوان  تحــت  گزارشــاتی  عمدتــاً 
اجتماعــی شــرکت هــا منتشــر کــرده و در دســترس عمــوم 
ــای ســرمایه  ــت ه ــه شــرحی از فعالی ــد ک ــی دهن ــرار م ق
گــذاری آنهــا و نیــز مشــارکت هــای اجتماعــی خــود ارائــه 

ــد. مــی دهن
و هرســال موسســاتی بــر اســاس ایــن گــزارش هــا شــرکت 
ــدی  ــی رده بن ــری اجتماع ــئولیت پذی ــر  مس ــا را از نظ ه

میکننــد مجلــه فورچــون یکــی از آن نشــریات اســت.
ــه ایــن  ــی ب ــراد بومــی و جامعــه اعتــراض های از طــرف اف
ــی و  ــای نفت ــرکت ه ــت. ش ــه اس ــورت گرفت ــوع ص موض
ــرای مثــال  گازی جــزو پیشــتازان دنیــای csr هســتند؛ ب
ــی  ــت رخ م ــل نف ــتی های حام ــرای کش ــه ب ــی ک حوادث

ــود. ــی ش ــت م ــط زیس ــی محی ــبب آلودگ ــد و س ده
ایــن اعتــراض هــا از طــرف حامیــان محیــط زیســت اســت. 
بــرای مثــال نشــت نفــت بــه دریــا از یکــی از میــدان هــای 
نفتــی بــی_ پــی در خلیــج مکزیــک و اعتصابــات محلــی در 
اعتــراض بــه فعالیــت شــرکت هــا نظیــر آنچــه در نیجریــه 
بــرای شــل رخ داد . متهــم شــدن بی_پــی در کلمبیــا بــه 
نقــض حقــوق بشــر ،متهــم شــدن اســتات اویــل بــه نقــض 

قوانیــن ضــد فســاد نــروژ در هنــگام فعالیــت در ایــران...
درنتیجــه مســئولیت اجتماعــی  csr بــه ســرعت هــر چــه 
ــای کســب و کار  ــگاه خــود را در دنی تمــام اهمیــت و جای
ــه  در تمامــی دنیــا پیــدا می کنــد اهمیــت ایــن موضــوع ب
عنــوان شــرط الزم بــرای رشــد ارزش برنــد و کســب و کار 

در دنیــای امــروزی کامــًا شــناخته شــده اســت.
فعالیــت هــای csr شــرکت هــای چنــد ملیتــی در ایــران 
از تنــوع و کیفیــت الزم بــه ماننــد ســایر نقــاط دنیــا 
برخــوردار نیســت .عوامــل مختلفــی بــر آن تاثیــر میگــذارد.

ــن  ــر شــدن ای ــال ت ــرای فع ــال نفــت بایســتی ب ــرای مث ب
شــرکت هــا در حــوزه مســئولیت اجتماعــی در ایــران وارد 
حــوزه سیاســت گــذاری و تعییــن نقشــه راه بــر آنهــا شــود.

مســئولیت اجتماعــی گامــی بــرای زندگــی بهتــر در 
ــی  ــورهایی رویای ــاد کش ــرای ایج ــس ب ــت. پ ــع اس جوام
ــمندانه و  ــتیم هوش ــی هس ــد تاش ــی نیازمن ــرای زندگ ب

ــزرگ... ــی ب همت

چـرخ توسعه روی ریـل مسئولیتـــچـرخ توسعه روی ریـل مسئولیتـــ

تصــور همــه مــا زمانــی کــه صحبــت از خودکشــی بــه میان 
مــی آیــد ایــن اســت کــه فقــط افــرادی کــه از نظــر عاطفی 
ــرایط  ــه در ش ــانی ک ــا کس ــد ی ــده ان ــت ش ــار شکس دچ
ــد. ــه خودکشــی مــی کنن ــدام ب ــد اق ــرار دارن ــی ق ــد مال  ب

حــرام  و  شــده  نفــی  امــری  خودکشــی  اینکــه  بــا 
ــراد  ــا اف ــه تنه ــه ن ــرده ک ــت ک ــخ ثاب ــی تاری ــت ول اس
ســر خــورده دســت بــه خــود کشــی میزننــد؛ بلکــه 
ــد.  ــی روی آوردن ــه خودکش ــز ب ــق نی ــای موف ــان ه انس
ــرح  ــن مط ــز کمدی ــن ویلیام ــراد: رابی ــن اف ــه ای از جمل
ــتیم. ــنا هس ــش آش ــی از کار های ــا بخش ــا ب ــه م ــا ک  دنی

ــل توجــه اینجاســت کــه فــردی کــه اقــدام  امــا نکتــه قاب
ــی  ــرگ حقیق ــال م ــه دنب ــا ب ــد صرف ــه خودکشــی میکن ب
ــه  ــدارد بلکــه بیشــتر ب ــردن ن ــه م ــل ب ــی می نیســت! یعن
دنبــال رهایی از آشــفتگی هاســت و خودکشــی را راه فراری 
میدانــد تــا بــا آن از مشــکات ذهنــی اش خاصــی یابــد. 
زیــرا در برهــه ای از زندگــی بنــا به دالیــل متفــاوت توانایی 
 خــود را فرامــوش کــرده و دســت بــه ایــن اقــدام زده اســت.

گفتیــم کــه درجهــان افــراد سرشــناس بســیاری بــا 
ــراد موفــق  ــد. اف ــان دادن ــه زندگــی خــود پای خودکشــی ب
دارنــد؛  بســیاری  طرفــداران  کــه  ســبکی  صاحــب  و 
از جملــه صــادق هدایــت کــه در داســتان زنــده بــه 
ــه در  ــوک ک ــا ون گ ــت و ی ــی پرداخ ــه خودکش ــور ب گ
ــت. ــته اس ــودش را داش ــه خ ــر ب ــبک منحص ــی س  نقاش

ــن انســان  ــدام از ای ــر ک ــی ه ــه زندگ ــاه ب ــی کوت ــا نگاه ب
حــرام  عمــل  دچــار  متاســفانه  کــه  معــروف  هــای 
خودکشــی شــده انــد؛ درمیابیــم ایــن موفقیــت آنهــا 
ــل  ــن عم ــا از ای ــتن آنه ــری در بازداش ــه تاثی ــچ گون هی
نوعــی در زندگــی  بــه  اســت و هــر کــدام  نداشــته 
 شــخصی خــود از آشــفتگی هایــی رنــج مــی بردنــد.

ــورد  ــان م ــزرگ جه ــان ب ــه خودکشــی در ادی شــاهدیم ک
نکوهــش واقــع شــده اســت!! بــرای مثــال در دیــن اســام 
طبــق آیــات 30 و39 ســوره نســا و32 ســوره مائــده ایــن 
امــر از محرمــات مســلمانان شــمرده میشــود و گنــاه کبیــره 
اســت. همچنیــن امــام صــادق )ع( می فرمایــد: هــر کســی 
ــی  ــم باق ــش جهن ــه در آت ــرای همیش ــد ب ــی کن خودکش

خواهــد  مانــد. در دیــن یهــود خــود کشــی امــری نکوهــش 
شــده اســت و جســد فــرد بــی آنکــه مراســم خاصــی برایش 
برگــزار گــردد در آرامگاهــی جــدا دفــن می شــود. و در دین 
 مســیح ایــن عمــل از نظــر عقلــی گناه محســوب می شــود.

نکتــه دیگــری کــه توجــه مــا را بــه خــود جلــب مــی کنــد 
ــر  ــر اث ــده ب ــرد خودکشــی کنن ــی ف ــه گاه ــن اســت ک ای
ــه ایــن اقــدام مــی زنــد؛ در  تاثیــرات فــرد دیگــر دســت ب
کتــاب المــوت نوشــته والدیمــر بارتــول بــه زیبایی و بســیار 
هنرمندانــه ایــن مطلــب در قالــب رمــان بیــان شــده و البته 
 ایــن رمــان بازگــو کننده بخشــی از تاریــخ ایران نیز هســت.

روز  را  ســپتامبر  دهــم  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
ــعار  ــرده و ش ــی ک ــی معرف ــگیری از خودکش ــی پیش جهان
هــای متفاوتــی بــرای هرســال برگزیــده اســت. مثــا 
ســال 2017 بــا شــعار یــک دقیقــه وقــت بگذاریــد 
ــود. ــده ب ــذاری ش ــام گ ــد ن ــات بدهی ــی ای را نج  ،زندگ

و در انتهــا ســوالی اســت کــه فــردی کــه میخواهــد 
 دســت بــه ایــن اقــدام بزنــد بایــد از خــود بپرســد:

اهــداف مــن  و  آینــده  و  آیــا زندگــی شــیرین مــن 
تــا  نداشــته  ارزش  برایــم  میــزان هــم  تــا کمتریــن 
بــرای بدســت آوردن آن بجگنــم؟ و آیــا مــن یگانــه 
کــه  زمانــی  ام  کــرده  فرامــوش  را  هســتی  قــدرت 
 میگویــد: بخوانیــد مــرا تــا اجابــت کنــم شــما را ...؟؟

و همانــا خودکشــی نکنیــد کــه خداونــد نســبت بــه شــما 
مهربــان اســت .

ســوگ هیــچ ایــرادی نــدارد. ســوگ امتــداد طبیعــی پرسهپرسه
 عشــق اســت، پاســخی ســالم و عاقانــه بــه فقــدان.

باعــث  دارد  بــه همــراه  بــدی  این کــه ســوگ حــس 
ــد  ــاس می  کنی ــما احس ــه ش ــد. این ک ــد باش ــود ب نمی ش
باشــید. دیوانــه  نمی شــود  دلیــل  شــده اید   دیوانــه 

بــه  عشــق  اســت،  عشــق  از  بخشــی  ســوگ 
دیگــران. بــه  عشــق  خــود،  بــه  عشــق   زندگــی، 

فقدان، درست مثل عشق، منفرد است.
این کــه کســی فقدانــی را تجربــه کــرده باشــد، حتــی اگــر 
فقدانــی بســیار مشــابه شــما باشــد، بــه ایــن معنــا نیســت 

ــد.... ــاً شــما را درک می کن کــه لزوم
ــش  ــه چال ــازه ای را ب ــگاه ت ــد ن ــنده کتاب می کوش نویس

ــد. ــدان مطــرح کن ســوگ و فق
او معتقــد اســت کــه همــه ی انســان ها الزامــاً مراحل ســوگ 
را بــه شــیوه  ای کــه کوبلــر راس گفته طــی نمی کننــد و این 
 نــگاه، نگاهــی اســت کــه بیــش از حــد ساده شــده اســت .

ــرای  ــت ب ــن اس ــن ممک ــاب دیوای ــای کت ــه ی بخش ه هم
مخاطــب جــذاب نباشــد. ضمــن این کــه وارد حاشــیه هایی 
ــا  ــه ب ــی ک ــدِن کس ــه ی خوان ــاید از حوصل ــه ش ــده ک ش
ــد، خــارج باشــد. ــرم می کن ــش ســوگ دســت و پنجه ن  چال

توصیه هــای  و  پیشــنهادها  و  ایده هــا  و  نــکات  امــا 
ارزشــمندی هــم در کتــاب آمــده اســت کــه باعــث 
می شــود ایــن کتــاب، خواندنــی و قابل اســتفاده باشــد.

مســئولیت اجتماعــی عاملــی مهــم در کشــورهای توســعه 
ــئولیت و  ــی مس ــج مهــم و اساس ــی از نتای ــه ویک یافت

ــت. ــه اس ــر جامع ــی در ه تعهداجتماع

سودای مرگسودای مرگ

ــم،  ــاب، فیل ــم کت ــّرج در عال ــرف تق ــه ص ب
موســیقی، تکنولــوژی، ورزش و کســب وکارهای 
ــا  ــم ت ــاد کردی ــی را ایج ــی دائم ــا بخش نوپ
 تجارب پرســه زدن هایمان را مشــترک شــویم .
ــان  ــه برایت ــه ک ــر آنچ ــد ه ــم میتوانی ــما ه ش
دلپذیــر بــوده را بــه دوســتانتان معرفــی کنیــد 
ــد آن  ــه نق ــا ب ــط آنه ــی توس ــد از بررس و بع

ــینید. بنش
ــتانتان  ــدن دوس ــد ش ــره من ــرای به ــس ب پ
ــا و  ــته ه ــا، نوش ــنیده ه ــا، ش ــده ه از خوان
ــا مــا در  ــا ب اطالعاتتــان؛ از طریــق ادمیــن رای

ــید. ــاط باش ارتب

زهرا عاصم آبادیمبینا ابراهیمی
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روزای  روســتامون  تــو  بــود  کتابخونــه  یــه 
پینگ پنــگ  تــوش  میرفتیــم  دختــرا  بــا  فــرد 
بــود. پســرا  بــرای  زوج  روزای  میکردیــم   بــازی 

ســالن  مــا  داشــت،  رو  کتابخونــه  اســم 
کتابخونــه  در  سه شــنبه  کــرده بودیــم.  ورزشــش 
محلمــون! دیوونــه ی  بــود،  مریــم  زدن.   رو 

ــای  ــه ج ــون ب ــل. کار اصلیش ــاد داخ ــتن بی ــا گذاش بچه ه
بــازی کــردن تبدیــل شــد بــه سربســر ایــن بیچــاره 
ــه  ــا جمل ــن دوت ــش گفت ــک عصبی ــم تی ــتن. مریم گذاش
ــالمی(! ــو س ــه، ت ــن دیوون ــو خاری)م ــل، ت ــن خ ــود: م  ب

ــت:  ــردن میگف ــس اذیتــش ک ــادم نیســت. از ب دومیــش ی
ــو  ــارم زد ت ــن. دوب ــش کن ــداد ول ــم می ــد، قس ــس کنی ب
ســر خــودش! بچه هــا طــرز حــرف زدنــش رو دیــدن 
تعجــب کــردن و اون رو بــه حــال خــودش گذاشــتن. 
بعــد نیــم ســاعت همــون تیــک عصبیــش رو شــروع 
خوشــحال  دوســتام  خــاری!  تــو  خــل،  مــن  کــرد، 
ــده.  ــادی ش ــی ع ــه چ ــکر هم ــدا رو ش ــن: خ ــدن گفت  ش
میدونــی چــرا همه چی عادی شــده بــود؟ چــون وقتی بهت 
برچســب دیوونــه بــودن بزنــن راه برگشــت نــداری. وقتیــم 
 مثــل خودشــون حــرف بزنــی میگــن شــرایط عادی نیســت. 
مــردم بــه یکــی نمیگــن دیوونــه چــون دیوونســت! میگــن 
ــا سربســر  دیوونــه چــون دوســت دارن دیوونــه باشــه تــا ب

گذاشــتنش حــس برتــر بــودن بهشــون دســت بــده.


