
 ها ها و نوآوری جهان تضادها و سنت
بار صحبت از سنت و فرهنگ شد.  در ساعت بحث آزاد کالس، این

این بحث پرداختند. و  جوانان ما با شور و شوق و هیجان خود به
در دو هفته متمادی این بحث را دنبال کردند و قرار بر این شد که 

ای در  به لزوم سنت و یا متروک دانستن آن بپردازند. و مقایسه
 رابطه با سنت کشور دوم، یعنی سوئد داشته باشند.

آموز، تصمیم گرفت این شماره  سرانجام هیئت تحریه نشریه دانش
را به موضوع سنت و فرهنگ اختصاص دهد. اکنون این شماره 

 نشریه را در مقابل خود دارید.
بدین ترتیب، جهان امروز جهان برخوردهاست، ما هر روزه شاهد 
برخوردهای گوناگون در سطوح مختلف جهانی هستیم. بعضی از 

گیرد که ما  المللی صورت می این برخوردها در سطح کالن و بین
کنیم  ها را از طرق گوناگون پیگیری می اخبار و گزارشات آن

های نظامی، سیاسی، اجتماعی،  چون برخوردهایی در زمینه هم
است. اما   نوعی کل جهان را درگیر خود کرده فرهنگی و...، که به
گیری  صدا در حال شکل ای آرام و بی گونه ها به برخی از این تقابل

است که اگر تاثیرگذاری آن بر روابط انسانی و ارتباطات اجتماعی 
چون  تر از آن هم نیست. هم تر از برخورد نوع اول نباشد کم بیش

 تقابل مدرنیته و سنت در جوامعی چون خاورمیانه متالطم.
بینیم که بخواهیم و نخواهیم هر روز شاهد مقابله سنت و  ما می

چون ایران، در حوزه  مدرنیته هستیم. برای مثال در کشورهایی هم
صورت سنتی داریم اما  خانواده ما هنوز تشکیل خانواده را به

)زندگی آزاد مشترک زن و  »سفید«های زیاد و یا زندگی  طالق
های مذهبی هم وجود دارد. در  مرد( بدون ازدواج رسمی و سنت

های محکم  واقع در این حوزه، یک شکاف بزرگ بین بنیان
های برگرفته از  اعتقادات و باورها و اخالقیات سنتی و ارزش

افکار و آرای مردساالری و مذهب در جامعه ایجاد شده است. 
 بینیم. حتی بین مهاجرین و تبعیدیان نیز این شکاف را می

خواهند به گفتمانی مطلوب در سطح زندگی  چه زن و مرد می چنان
خانوادگی داشته باشند بایستی باید به حق و حقوق خود آگاه شوند 

های سنتی و تفکر مردساالری را کنار بگذارند.  تا بتوانند ازدواج
تر از هر سند و ثبوت و  در جوامع امروزی، توافق دو انسان مهم

مهریه و غیره است. انسان اگر زندگی مشترک خود را دوست 
دارد باید بیش از هر سنت مذهبی و غیرمذهبی، روابط برابر و 

های غیرانسانی و  رسمیت بشناسد. تا کی باید این سنت آزاد را به
 ها گردن نهاد! آن تحمیلی و زوری را تحمل و تقدیس کرد و به

 معلم    

آموز دانش  صدای ما نوجواانن  10 
2017ژانویه   

ای هر انسان است! آموزش حق پایه  

 شکن! نیما یوشیج، شاعر نوآور و سنت
همین دلیل، او  پرداز و صاحب سبک در عرصه شعر بود. به نیما، یک نظریه

یاد  »پرداز شعر نو ایران نظریه«، با عنوان نخستین  را پدر شعر نو فارسی
 شود. می

پرداز شعر نو  ترین نظریه علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج، بزرگ
فارسی است. او در سایه مطالعات و کندوکاوهای عمیق و هوشیارانه بر 
روی ادبیات گذشته ایران و ممالک اروپایی از جمله مکاتب نوبیان فرانسه، 
درک عمیق از اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی جهان و 

های  ایران، قدرت خالقیت، عصیان ذاتی، نگرش انتقادی و دیگر اندیشه
ای در  های بنیادین و همه جانبه مطالعه شده اوست. او توانست دگرگونی

زوایای مختلف شعر فارسی از فرم درونی و بیرونی گرفته تا قالب، وزن، 
قافیه، موسیقی، تخیل، عاطفه و محتوا ایجاد کند و اسکلت هزار ساله شعر 

خواهش در شعر،  فارسی را بشکند. نیما برای هر کدام از تحوالت دل
ای تازه و گاه مخالف با باورها و سنن و عادات و عقاید و اصحاب  نظریه

بینی  بینش و جهان«معنی  به »تئوری ادبی«شعر و ادب نظر داشت. چرا که 
، کاشف ماهیت آثار ادبی است. نیما نیز »پرداز ادبی نظریه«است. و  »ادبی

 فارسی بود. »شعر نو«کاشف و پردازشگر ماهیت 
کند: شاعر  مقایسه می »پرودوم سولی«محمد ضیاء هشترودی، نیما را با 

را به واسطه  (sullyprudhomme( پرودوم معروف فرانسوی سولی
نامیدند. ما نیز اگر  »شاعر گلدان شکسته«به لقب  »شکسته  گلدان«قطعه 

مانند  شاهکار بی »افسانه«نام دهیم، رواست؛ زیرا  »شاعر افسانه«نیما را 
 (3131)هشترودی، اوست.

رو، بخشی از این  ، بهترین اثر نیما یوشیج و طوالنی است از این»افسانه«
 آوریم: جا می شعر را در این

 افسانه:
 ای گاو در شب تیره، دیوانه

  دل به رنگی گریزان سپرده
  در دره سرد و خلوت نشسته

  چو ساقه گیاهی فسرده هم
  آور كند داستانی غم می

  در میان بس آشفته مانده
  اش هست و دامی قصه دانه

  وز همه گفته ناگفته مانده
  از دلی رفته دارد پیامی

  داستان از خیالی پریشان
  ای دل من، دل من، دل من

  بینوا، مضطرا، قابل من
 با همه خوبی و قدر و دعوی
  از تو آخر چه شد حاصل من

 جز سر شكی به رخساره غم؟
  آخر ای بینوا دل! چه دیدی

 كه ره رستگاری بریدی؟
  مرغ هرزه درایی، كه بر هر
  شاخی و شاخساری پریدی

 تا بماندی زبون و فتاده؟
  توانستی ای دل، رهیدن می

 گر نخوردی فریب زمانه
... 
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 آموز: اهداف نشریه دانش
و پژوهش بين معلمان و  اشاعه فرهنگ مطالعه*

 آموزان؛ دانش
 آموزان؛ تبادل انديشه و نظريات علمی بين دانش*
ايجاد بستری برای رشد و پويايی مسايل آموزشی و *

 پرورشی؛
 آموزان؛ ارتقای سطح دانش، آگاهی و معلومات دانش*
 آموزش کتبی زبان مادری. *
 

 آدرس اميل تماس با نشريه:
 

daneshamooz2016@gmail.com  

*** 
 آموزش زبان مادری حق مسلم هر انسانی است!

فوريه، روز جهانی زبان مادری است. روز جهانی زبان  12
مادری بيش از هر جای ديگری، متوجه کشورهايی است که 

گفته جنوا  ای هستند تنوعی که به دارای تنوع زبانی گسترده
ای اجتماعی  اسپيترمن، امری طبيعی، ميراثی انسانی و سرمايه

های مادری  چون ايران، متاسفانه زبان است. اما در کشورهايی هم
های ترکی آذری،  همه مردم اين کشور غير از فارسی، يعنی زبان

 کردی، عربی، بلوچی و غيره ممنوع است.
 

های زبانی در  شناس و متخصص سياست جنوا اسپيترمن، زبان
دوران پسااستعمار، در گفتگوی اختصاصی، ضمن شرح اهميت 

های زبانی که منجر  زبان مادری، از سياست آموزش و تحصيل به
اگر «گويد:  کند و می شوند، انتقاد می سازی زبانی می سان يک به

شما آموزش و ترويج يک زبان را قدغن و غيرقانونی کنيد، در 
کنيد و با از بين بردن آن زبان،  نهايت، آن زبان را حذف می

کنيد و در نهايت، خود آن  فرهنگ آن گروه زبانی را نيز نابود می
صورت  ها به بريد. ممکن است که آن مردم را حذف و از بين می
ها ديگر خودشان نيستند بلکه تبديل  فيزيکی از بين نروند اما آن

ها  زبان و فرهنگ ديگری تعلق دارند. آن اند که به به ديگرانی شده
اين استاد دانشگاه ميشگان تاکيد  »ديگر وجود خارجی ندارند.

های زبانی را  گزاری وضع قوانينی که سياست«کرده است: 
ها  کند، گامی اساسی در جلوگيری از نابود کردن زبان اجباری می

وی سياست زبانی آفريقای جنوبی را مثال خوبی در اين  »است.
داند، کشوری که در آن يازده زبان رسمی وضع شده  زمينه می

 .است
 

شناسان بر آموزش زبان  بسياری از زبان«جنوا در جواب سئوال؛ 
، چنين جواب »کنند، چرا؟ مادری و تحصيل به آن زبان تاکيد می

زبان مادری خود آموزش  اين مساله که کودکان به«داده است: 
اين دليل که، اين زبان، تنها  ببينند، مساله بسيار مهمی است، به

شوند.  بهترين نحو آن را متوجه می زبانی است که کودکان به
کند که  تحقيقات در سراسر جهان اين مساله را اثبات می  پيشينه

کودکان،  ها به موثرترين راه برای آموزش مفاهيم و مهارت
ها، در تمام عمر با  ها است. اين آموخته استفاده از زبان مادری آن

 ».او خواهند بود
 

آموزش زبان مادری کامال طبيعی و ضروری است «به نظر جنوا؛ 

و در ارتباطات انسانی، بسيار مهم و مفيد است. البته در کنار آن، 

زبان مشترکی هم نياز دارند تا بتوانند با يکديگر  ها به انسان

که تنوع زبانی کامال يک مساله طبيعی  ارتباط برقرار کنند. با اين

زبان مشترکی نياز داريم تا با کسانی که  ها، به است اما ما انسان

مان هستند، ارتباط برقرار کنيم. اما  خارج از حيطه زبان مادری

چنينی،  ها و مفاهيم اين ها و ارزش عواطف و احساسات و انديشه

شکل، توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند  بهترين توانند به می

و در برخی موارد، زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال 

 »مفاهيم ذکر شده است...

 

 !ام بودم  ترین صحنه زندگی روزی که شاهد هولناک
 حسن آباد قم!  »                          سنگسار«

وجود آمد. یک روز که داشتم مثل  ام به ترین خاطرات زندگی نه یا ده ساله بودم که یکی از تلخ
کردم، خبری شنیدم که خیلی کنجکاو شدم که بدانم قضیه یا  همیشه با دوستانم در کوچه بازی می

 کنند. قدر مردم در موردش با هم صحبت می داستان چیست؟ که این
کنند.  خانه رفتم برای مادرم تعریف کردم که همه مردم محل در مورد یک زن صحبت می وقتی به

ما ندارد. ولی من کنجکاو بودم و  مادرم گفت: بهتر است که کنجکاوی نکنم و ربطی هم به
 خواستم بدانم که چه اتفاقی در شرف انجام است؟ می

محلی که مردم  از شب قبل با خود تصمیم گرفته بودم که روز بعد، صبح زود بیدار شوم و به
خواستند جمع شوند، بروم. صبح که شد من از همه زودتر بیدار شدم. حتی زودتر از پدرم که  می

شد. منتظر شدم تا خورشید طلوع کند و بتوانم به بیرون  هر روز برای کار صبح، زود بیدار می
 بروم.

طور بیدار و منتظر که  همان
بودم خوابم برد. وقتی بیدار 
شدم که دیگر دیر بود. 

هایم را با عجله برداشتم  کفش
 طرف میدان دویدم. و به

باالخره رسیدم و دیدم مردم 
ای که  زیادی در یک منطقه

تقریبا بیابانی بود جمع شده 
بودند. همه با یکدیگر حرف 

زدند. و دو مرد مشغول  می
 کندن گودالی بودند.

کندند  کندند و می گودال می
 دانستم چرا؟! من نمی

از مردی پرسیدم: ببخشید 
عمو، عمو... آن مرد برگشت 
و به من نگاه کرد و گفت چی 

گویی؟ از او پرسیدم: چرا آن دو مرد مشغول کندن گودال هستند؟ آن مرد با لحنی عصبانی  می
ها نیست! ولی  جا جای بچه ات و بازی کن! زودباش این خانه تو چه بچه! برو برو به من گفت: به به

 چنان کنجکاو بودم که بدانم چه اتفاقی خواهد افتاد؟  من اعتنایی نکردم و منتظر ماندم و هم
حرف زدن کرد. همه ساکت بودند و  شد. تا این که یک مرد شروع به جمعیت زیاد و زیادتر می

فهمیدم ولی این را متوجه شدم که یک زن را  هایش نمی کردند. من چیز زیادی از حرف گوش می
خواستند مجازات کنند. بعد از چند دقیقه، ناگهان  خاطر رابطه داشتن با مرد نامحرمی می به

هایش را از پشت بسته بودند داخل  وجود آمد. و دو مرد یک زن را که دست سروصدای زیادی به
کشید و فقط  زد و نه جیغ می همان گودالی که از قبل آماده کرده بودند قرار دادند. زن نه حرفی می

هایش را دیدم کل بدنم داغ شد. خیلی ناراخت شدم و  طوری که من وقتی اشک ریخت به اشک می

توانستم برایش انجام دهم. هنوز که کار کنم. هیچ کاری و هیچ کمکی هم نمی دانستم باید چه نمی
 شود. هایم جمع می شود و اشک در چشم شدت داغ می افتم بدنم به هنوز است وقتی یاد آن صحنه می

دانم  هایش خاک ریختند. نمی وفتی زن را در گودال گذاشتند چادرش را از سرش برداشتند و تا شانه
کردند.  طرف زن پرتاب می چه کسانی و چرا به کدامین گناه سنگی از زمین برداشتند و محکم به

کردند. من دیگر طاقتم  یکی همه مردم سنگ پرت می طور یکی از سر زن خون فواره زد و همین
طرف خانه  دویدن به هایم سرازیر شده بود با سرعتی زیاد شروع به تمام شد و در حالی که اشک

خانه رسیدم سریع رفتم و مادرم را بغل  گفتم چرا؟ چرا؟ وقتی به کردم. در طول راه با خودم می
ای که شاهدش بودم را برایش تعریف کردم. مادرم مرا بوسید و گفت: این مردمانی که   کردم. فاجعه

 امروز دیدی هیچ درکی از انسانیت و انسان بودن ندارند.
فهمم و دلیل  زمان من خوب یا درست متوجه حرف مادرم نشدم. ولی امروز معنای حرفش را می آن
ام. چون که آن زن با یک  است را فهمیده »سنگسار«که چرا آن زن را با مجازاتی که اسمش  آن

مردم نامحرم رابطه جنسی داشت و هنوز که هنوز است این فاجعه، کابوس فراموش نشدنی من 
 است. 

 
 ساله 31امید کریمی، 

۲صفحه   

mailto:daneshamooz2016@gmail.com


10شماره                                                                                                             دانش آموز                                                                                                                      

 ها سنت
 

باز  «سنت»نام  هفته پیش در کالس فارسی، بحثی به
دهیم و  ها اهمیت می سنت حدی ما به  شد که تا چه

ها را دوست داریم. خوب اگر قرار باشد در مورد  سنت
سنت حرف بزنیم و بنویسیم حرف برای نوشتن زیاد 

ها  است و نظرهای زیادی در مورد هر کدام از سنت
توانیم در  وجود دارد و همه ما نظرات مشترکی می

های خوب و یا بد داشته باشیم.  رابطه با برخی از سنت
هایی هستند که هم  چون نوروز و شب چله از سنتی

گونه  کنیم که این خوبند و هم زیبا و همه ما تالش می
 .ها در سنن ایرانی بمانند سنت

میان آمد که  ولی ناگهان در کالس، پای سنتی به
 نظرهای ما کامال متفاوت بود.

 سنت ازدواج و مهریه

این موضوع فکر نکرده بودم ولی  من خودم زیاد به
عنوان یک زن.  همیشه با داشتن مهریه مخالف بودم به

زیرا ازدواج مخصوصا ازدواج ایرانی که ریشه 
طریقی به زن چون کاال نگریسته  اسالمی دارد به

شود و این مهریه چه پرداخته شود چه نشود  می
ای است که برای خریدن زن در سند ازدواج او  ودیعه

شوم که در زمان قدیم  شود. من متوجه می ثبت می
زمانی که اصال یک زن هیچ ارزشی نداشته مهریه یک 

که زندگی  کمک به او بوده است تا بتواند زمانی
این  پایان رسید زندگی خود را بگذراند به مشترکش به

دلیل که زن هیچ جایگاهی در جامعه نداشته و 
توانسته کار کند و خرج خود را تامین کند و  نمی

متاسفانه خانواده خود زن و جامعه زن مطلقه را طرد 
دانستند.  کار می کردند و گویی او را مقصر و گناه می

اما االن زمان عوض شده و ما دختران و زنان نباید 
هایی بدهیم. نباید اجازه بدهیم که  اجازه چنین برداشت

ما را بخرند با پرداخت مبلغی پول. ولی متاسفانه در 
قدر  کنند که هر چه ایران، دختران جوان ایرانی فکر می

ها  سنت تری دارد و به مهریه باالتر باشد کالس بیش
است و در این زمینه، در   تر احترام گذاشته بیش

شود چشم و هم چشمی و مسابقه را دید  ها می خانواده
کنند و  که دختران به مهریه دخترهای فامیل نگاه می

تر از دختر  حتی شده مهریه خود را یک سکه بیش
 تر شوند. کنند تا گران قبلی تعیین می

ولی از نظر من، نباید مهریه وجود داشته باشد 
ها تالش برای  خصوص در جهان امروز که زن به

کنند که بتوانند جایگاه  حقوق برابر با مردها می
 برابری داشته باشند.

ها مهریه را  ام در جامعه ایرانی که زن من کم ندیده
دلیل مهریه چه  سپر خود دانستند و بعضی اوقات به

کارها که نکردند و ارزش خود را پایین نیاوردند.)در 
های زیاد ازدواج  ای در ایران زنان با مهریه یک دوره

ترین  کردند و بعد از مدت کوتاهی که فکرکنم کوتاه می
 (.دقیقه بود مهریه خود را به اجرا می گذاشتند 33آن 

توانند حضاانات  که نمی دلیل این ام مادرانی که به کم ندیده
توانند حضاانات  بچه خود را داشته باشند و یا الاقل نمی

درصدی داشته باشند مجبور شدند دسات باه ساپار  03
خود بزنند و بچه خود را که از وجود خاودش اسات را 
با مهریه خود طاق بزند که بتواند حضانت بچه خود را 
داشته باشد  و بتواند باا فارزنادش زنادگای کاناد و صاد 

 حیف 
چنین کاری  شود مادر دست به  که چنین سنتی باعث می

قدر برای یک مادر سخت   داند که چه بزند و خدا می
است که دست به چنین کاری بزند که بخواهد بچه خود 

)این حرکت من را یاد  را در ازای مبلغی پول بخرد.
قدر  اندازد و چه مبادله کاال با کاال در سالیان گذشته می

 تلخ است این ماجرا.(
خصوص  من در کل با موضوع مهریه مشکل دارم به

 .در جهان امروز و اصال با این موضوع موافق نیستم

 اما موضوع سنت ازدواج و سند ازدواج

گویم صددرصد با این موضوع مخالفم نه ولی  من نمی
با این قضیه که حتما باید ازدواج ثبت شود تا یک 

 تر شود مخالفم که من باید با کسی که رابطه مستحکم

 !سنت

 
ام هفده ساله، برای حق برابر  دختری

 نویسم، نه برای مذهب و سنت! می
سنت بنویسم. راجع سنتی که اگر  گفته شده راجع به

شد،  تر می االن نبود شاید خیلی چیزها بهتر و قشنگ
سنتی که در هر ملیتی شکل خودش را دارد، سنتی 

 .ها از هم جدا شوند که باعث شده کشورها و ملت
سنتی که باید من االن بگویم، من ایرانیم، من ترکم، 
من عربم و یا من افغانم، و هر وقت از ما سئوال 
شد فرق بین ترک و ایرانی چیست، در جواب گفتیم 

گاه نگفتیم ما همه  های ما متفاوت است، هیچ سنت
 هایمان متفاوت است؟  ایم، چرا، سنت مانند هم

من هم کریسمس را دوست دارم، عید نوروز را هم 
ها برای من سنت  کدام از آن دوست دارم. اما هیچ

 .نیست
کنیم، در روزگاری  ما در روزگاری مدرن زندگی می

که همه زندگی شده به روز بودن، لباس 
مان، طرز حرف زدن و یا  مان، مدل موبایل پوشیدن

های  حتی رنگ رژمان؛ همه ما هر روز در صفحه
دهیم، شعار مهربانی، اما  مان شعار صلح می مجازی

رسیم به این بحث که از  اگر باهم صحبت کنیم، می
کند، اگر من عرب باشم،  ایم؟ چه فرقی می کدام ملیت

هارا از هم جدا  ای این یا ایرانی باشم؟ چه مسئله
 ...کند؟ بله سنت و فرهنگ می

 
 ساله 31عاطفه عسکرمحمدی، 

 
 

اگر ثروتمندترین آدم     
 کردم؟ بودم چه کار می

 
بیرون خیره  ها نشستم به ساعت

شدم كه اگر ثروتمندترین آدم دنیا 
 كردم؟ بودم چه می

ها گفتند و نوشتند و  خیلی
خواندند اگر من ثروتمندترین آدم 

كل جهان سفر  جهان بودم به
كردم باالترین ماشین روز را  می
ها كمك  مریض خریدم، به می
 كردم و غیره. می

ولی ثروتمند بودن همیشه به 
پول نیست، از این كه من آدم 

توانم با  ثروتمندی هستم پس می
تمام دنیا تسلط داشته  اموالم به
هایم  خواهد را با پول باشم یا هر چیزی دلم می

 .بخرم
نه این چیز كامال اشتباهی است، ثروت فقط پول 

تواند خیلی چیزها  نیست فقط مال نیست، ثروت می
تواند مهربانی  تواند كتاب باشد، می باشد، ثروت می

 .باشد
های دیگر  ترین چیزهایی كه از نظر آدم حتی كوچك

آید شاید برای دیگری یك ثروت  حساب نمی ثروت به
 .با ارزش باشد

توان  تواند مهربانی باشد، با مهربانی می ثروت می
حال  توان خوش ها را به لبخند درآورد، می همه آدم

حال كردن دیگران یكی از زیباترین  كرد، خوش
توان یك فرد داشته باشد، علم هم  ثروتی است كه می

مندی هستم  یك ثروت با ارزش هست. من آدم ثروت
اگر علم داشته باشم، شاید من از نظر مالی 

مندترین آدم جهان نباشم ولی از نظر علمی  ثروت
 .ثروتمندترین آدم جهان هستم

گویند علم بهتر است یا ثروت ولی از نظر  همه می
من علم خود، یك ثروت است و هیچ تضادی 

 .شان نیست بین
 

 ساله  31آیدا، 

دوستش دارم ازدواج کنم تا عشق و دوست داشتنم را 
اند سند ازدواج  ام که کسانی گفته نشان بدهم. من شنیده

همانند خرید یک خودرو یا یک خانه است که اگر سند 
 .شوند نداشته باشی همه مالک آن می

من با این نظر در کمال احترام مخالفم. زیرا انسان با 
شود که نیاز به  جان وارد یک رابطه نمی یک جسم بی

سند داشته باشد تا نشان دهد که ما مالک طرف مقابلیم 
و طرف مقابل مالک ما تا کسی تجاوز به این رابطه 

 .نکند
ایم که در جامعه با وجود این سند وارد رابطه  کم ندیده

هایی که سند  اند و یا بالعکس ازدواج دیگری شده
اند و  ازدواجی در کار نبوده است زندگی بهتری داشته

ها همدیگر را واقعا  کسی وارد این رابطه نشده زیرا آن
 .دوست داشتند

 
 ساله 31فاطمه عسکرمحمدی، 

*** 
 ...معنی کلمه نکاح

آد که  می »نکح«ازریشه  »انکحتک«واژه  ، »ام« 
 .آد هم از همین ریشه می»نکاح«کلمه 

معنی این جمله که از طرف عروس به داماد گفته  
من  من در برابر پول معینی که به«میشه هست: 

 »دهم. دهی خود را در مقابل تو به گا...ن می می
عروس در برابر شنیدن جمله باال که از طرف  

قبول «گوید:  شه می )همون آخوند( گفته می وکیلش
 »کنم. می

در فرهنگ دهخدا)جلد نه  
 »نکاح«(، 123صفحه 

جماع «دارای دو معنی 
گ ا ی ی د «و  »کردن

چنین در  باشد. هم می »ن
فرهنگ عربی به عربی 

التوقیف علی مهمات «
نکاح به این  »التعاریف

صورت توضیح داده شده: 
ایالج ذکر فی الفرج لیصر «

که  »بذالک کالشی الواحد
معنی کلمه به کلمه آن 

وارد کردن آلت «شود:  می
تناسلی مرد در آلت تناسلی 

که یک جسم  زن برای این
 »د.واحد بشو

 
 ساله 31عاطفه عسکرمحمدی، 

*** 

 سنت
سنت آداب و رسوم که در طول تاریخ از نسلی به نسلی 

گردد. امروزه با باال رفتن دانش و  دیگر منتقل می
ها ارزش خود را از  فرهنگ مردم بسیاری از این سنت

اند. در دنیای امروز، دیگر جایی برای تفکرات  دست داده
های کهنه وجود ندارد. ولی نباید فراموش  قدیمی و سنت

بند این افکار  کرد که تعداد زیادی از مردم هنوز پای
شود که  کهنه هستند. حتی در کشورهای اروپایی دیده می

بندند. این  آن پای اند و به مهاجران سنت خود را آورده
 شود. مسئله باعث ایجاد مشکل می

ها باعث حفظ هویت یک ملت  نگه داشتن بعضی از سنت
 «سوم»ها در کشورهای جهان  است. نه تنها این سنت

بنیم که این  ظاهر می شود، بلکه ما به تر حفظ می بیش
 گردد. ها در کشورهای مترقی نیز حفظ می سنت

رساند  نظر من، تا جایی که سنت به دیگران آزاری نمی به
تواند جالب باشد. مثل چهارشنبه سوری که یکی از  می

داشتن آن،  هاست. نگه های بزرگ ما ایرانی جشن
 تواند جالب و زیبا باشد. می
 

 ساله  31آرمان قناد، 
 

۳صفحه   
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۴صفحه   

 »سند جهنم«نام  داستان کوتاه به
 

دهید که با  بنده وکالت می خانم دریا رضایی، آیا به 
هللا مجید و  یک دست این شمعدان، یک جلد کالم

شمارا به عقد  سکه تمام بهار ازادی  3131
 !دائمی آقای احمد منصوری دربیاورم؟

عنوان وکیل داشت از  صدای عاقد بود که به 
گرفت، اما دراوج سکوت زنی  عروس بله را می

با عشوه فراوان گفت: عروس رفته گل بچینه... 
 و خنده مهمانان.

عاقد دوباره تکرار کرد: دوشیزه محترمه، خانم  
دهید، که با  دریا رضایی، آیا به بنده وکالت می

هللا مجید و  یک دست این شمعدان، یک جلد کالم
سکه تمام بهار آزادی شما را به عقد  3131

 !دائمی آقای احمد منصوری در بیاورم؟
ها پیچید: عروس  صدای آن زن دوباره در گوش 

هایی که در  رقته گالب بیاره... و دوباره خنده
 ...سالن پر شد

عاقد دوباره شروع کرد به خواندن دوباره آن  
های کاسب  تر آدم را به یاد فروشنده متن، که بیش

 ...انداخت می
بعد از دوباره تکرار کردن  

ان متن نامعلوم کسی بلند 
داد زد که عروس زیر لفظی 

خواهد، یک دفعه بعد از  می
دست و تشویق مهمانان، 
مادر داماد سرویس طالی 
زیبایی را با کلی عشوه از 
جلوی چشم همه رد کرد و 
در گردن و گوش و دست 

 ...عروس انداخت
عاقد برای بار آخر شروع  

به خواندن همان متن نامعلوم کرد: انکحتک و 
 .زوجتک نفسی الی صداق المعلوم

و پرسید عروس خانوم بنده وکیلم: عروس هم با  
 .عشوه و ناز بلند گفت: بله

 .سالن مملو از صدای دست و جیغ مهمانان بود 
که  فکر این به فکر بود،  دختر گوشه سالن، به 

که معنی اون  چگونه عروس تنوانست بدون آن
خودش گقت شاید  جمله را بفهمد جواب دهد، به

 گونه قانع کرد. عربی بلد است و خود را این
اش را از  اما انگار برایش کافی نبود، گوشی 

جیبش درآورد و معنی را جستجو کرد: معنی 
 .خطبه عقد اسالمی

دهی در  من خودرا دربرابر پول معینی که می« 
  «دهم)از لحاظ جنسی( اختیار تو قرار می

  چی؟؟ چطوری؟؟ 
معنی برایش عجیب بود، چطوری توانست به این  

اش را بلد  معنی جواب مثبت دهد، آیا وقعا معنی
 بود...؟؟

  تا آخر شب درگیر جواب عروس بود، 
 ...خواهد چرا آدم زنده وکیل می 

سال گذشت دختر بزرگ شد، عاشق شد،   33
وار عاشق معشوش بود، معشوقش هم  دیوانه

پرستید، خدای هم بودند،  عاشقانه او را می
کردن؛ اما دختر با ازدواج  همدیگر و تکمیل می

اش متنفر  مخالف بود، از اون جمله و معنی
 ...بود
شد  سال را هر روز صبح که بیدار می 33

امیدوار بود که دیگر اون جمله از بین رفته 
سالی   0باشد، اون عقد، اون پول و اون سند، 

گذشت که دریا و احمد از هم جدا شدند و احمد  می
 دلیل نداشتن مهریه تو زندانه و دریا زنی زیبا    به
 

 های خوب و بد! سنت
 

من خود شخصا عاشق سنت هستم وقتی مربوط 
شود مانند: کریسمس،  ها و مراسمات می به جشن

 .عید نوروز
اند، و  هایی هم هستند که بسیار وحشتناک اما سنت

همه افکار را برای نگه داشتن سنت از بین 
 .برند می

خصوص در ایران و افغانستان که شاهد  به 
مردساالری و ازدواج اجباری هستیم، کشورهایی 

شان، حق و حقوقی  دلیل زن بودن ها تنها به که زن
 .ندارند

ها تاثیر زیادی  نظر شخصی من این است که سنت 
ها از  اند، سنت بر روی فرهنگ گذاشته

 .آید وجود می اند به هایی که پیشرفت نکرده فرهنگ
شود، بلکه  ها فقط باعث سرکوب زنان نمی سنت 

هایی که در سنت  ها و دعواها بین آدم باعث جنگ
هایی  خواهند با آن شود، و می اند نیز می گیر کرده

 .کنند جنگ کنند شکنی می  که در سنت
های تعصبی شکل  جا فرهنگ درست در این 

هایی که نخواستند پیشرفت کنند؛  گیرند، فرهنگ می
مانند: مرد ساالری، ازدواج اجباری و نداشتن 

 .حقوق زنان در ایران و افغانستان
دهد مردان  های مردساالری که اجازه می خشونت 

زنان خود را بکشند و ازدواج اجباری که ریشه 
دهد که مردان توانایی  در سنت دارد نشان می

 .گیری برای زن ها را دارند تصمیم
هر حال، طرز فکرها در سنت متفاوت است و  به 

این بستگی به این دارد که این سئوال از کی 
 شود. پرسیده می

در بعضی مواقع باعث شادی و امید برای بهتر  
کنم که بعضی  شود. و من فکر می شدن جامعه می

ها باعث صلح هستند و همبستگی را  مواقع سنت
 دهند. میان مردم نشان می

از فردیت انسان   آیا سنت فامیلی و قومی بیش 
 هویت دارد؟!

 
 ساله 33نویسنده: نیکو، 

 ساله 31عاطفه عسکرمحمدی، ترجمه به فارسی، 

*** 
 اگر من ثروتمندترین انسان در جهان بودم  

برای خودم، مادرم و برادرم یک ماشین و یک 
 خریدم. خانه می

دلیل این که  به
پدرم را با 
بیماری سرطان 
از دست دادم و 
مقدار زیادی از 
پولم را در 
درمان سرطان 

گذاری  سرمایه
کردم، زیرا  می

خواهم درمانی برای این بیماری که مردم  من می
 کند پیدا شود. گناه را شکار می بی

اگر من ثرومندترین مرد جهان بودم به خودم 
دادم که پول من را تغییر بدهد، من  اجازه نمی

من احساس برتر  دهم که پول به خودم اجازه نمی به
 بودن از دیگران را بدهد.

 تر از همه، همیشه فروتن باقی خواهم ماند! و مهم
 

 ساله 33رهام آزیش، 
 

خودفروشی شده؛  که برای مخارجش مجبور به
اون سند ازدواجم باطل شد اما اون خطبه و 

 ها در ذهن دختر مانده بود...  جواب سال
به خودش قول داده بود ازدواج نکند... مخالف 

 ...سرسخت ازدواج شد
عاشق بود و عاشقانه با معشوقش زندگی 

کرد، معشوقش هم برای احترام به او راضی  می
 ...به ازدواج نکردن شد

دوست صمیمی دختر که در کانادا زندگی 
کرد، برایش از زندگی عاشقانه خودش و  می

ها  کرد که چگونه با هم سال عشقش تعریف می
 ...زندگی کردند بدون خواندن خطبه و یا قولی

دختر حسودیش شد، دوست داشت هر چه زودتر 
شان  دنبال آشیانه خانه عشقش را بنا کند، باهم به

از این طرف شهر به 
آن طرف شهر 

 .رفتند می
چی؟؟ چه جوری؟؟ 

هم  شه که شما به نمی
محرم نیستید... 

شه... کافرید  نمی
 !مگر؟

ها  جواب صاحب خانه
این بود... حتی یک 

  نفر هم نپرسید عاشقید؟؟ نیستید؟؟
گفت من ازدواج  دختر آشفته احوال بود، مدام می

گم، اما، امان از  کنم، به اون سئوال بله نمی نمی
خانواده... اصرار پشت اصرار که دخترم 

دانیم عاشقشی، ما هم دوسش داریم، اما  می
ازدواج کن برو پیش معشوقت، اما دختر تا این 

 .شد تر می شنید. عصبی را می
خودش قول داده بود ازدواج نکند... مخالف  به

 ...سرسخت ازدواج شد
عاشق بود و عاشقانه با معشوقش زندگی 

کرد، معشوقش هم برای احترام به او راضی  می
 ...به ازدواج نکردن شد

پسر از حال دختر با خبر بود، تحمل نداشت 
گونه ببیند؛ تصمیم گرفت با  معشوقش را این

 تر شود. دختر به سفری برود که دختر آروم
های خود را جمع کردن و  بعد از دو روز ساک

سمت جاده عاشقانه چالوس راهی شدند... مدام با  به
کردند؛ برای پیک  هم شعرهای عاشقانه را مرور می

طرف جنگلی رفتند؛ دختر سرش را  نیک مختصری به
روی شانه عشقش گذاشت و دست در دست هم باهم 

 ...زدند شان حرف می از عشق

شون رفتند و با سئوال،  ما دو مرد بد اخالق به سمتا
شان را شروع کردند... دختر که  زن و شوهرید، بحث

تازه از اون جو ازدواج خارج شده بود، بدون واهمه 
بلند داد زد، نه، نه شوهرمه، نه سندی داریم، نه 

 ...ایی گفتم، عشقمه، با هم شادیم بله
بعد از شنیدن جواب انگار که فحشی شنیده باشد 

پایگاه خبر داد که ماشینی  داغ کرد، سری به
 .همراه پلیس خانم اعزام کنند به

سوار دختر که از هیچی ترس نداشت با غروری 
 .سمت پایگاه راهی شدند ماشین شد و به

 0ادامه در ص 
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 فرهنگ چیست؟
 

دبیر عزیزم، از من خواسته بودی كه 
 متنی بنویسم درباره فرهنگ. 

در باره این كه آیا نگه داشتن فرهنگ 
اجدادمان كار خوبی است یا خیر! آیا 

  فرهنگ و مذهب با هم در ارتباط هستند؟
خواهم در این باره چیزی  ولی من نمی

ام از این كه ببینم  بنویسم. زیرا من خسته
خاطر  مردم به جون یكدیگر افتادند تنها به

دلیل این كه هر دو فكر  اختالف عقیده! به
دانند و دیگری اشتباه  كنند كه خوب می می
كنند  عقاید یكدیگر توهین می كند! به می
افتاده،  هایی مانند عقب یكدیگر لقب به

  دهند. نادان، نفهم خرافاتی و ... می
وقتی دو انسان با عقاید متفاوت مذهبی 

  بینیم. می
گوید كافر  می »ب«به آقای  »الف«آقای 

 »الف«به  »ب«دین و ایمان و آقای  بی
فكر و خرافاتی   مانده كوته گوید عقب می
 .افتند  جان یكدیگر می به

زنیم،  های گوناگون می یه یكدیگر برچسب
كنیم و حتی یكدیگر  از یكدیگر تنفر پیدا می

 دلیل اختالف عقاید. كشیم تنها به را می
خیلی جالب بود كه دو نسل جوان و به 
اصطالح پیشرفته امروزی كه در یك 

كنند سر  كشور دمكراتیک زندگی می
كردند هردو  اختالف عقاید با همدیگر بحث 

خواهی بدانی و  گفتند چرا نمی طرف می
كنی. هر دو بر این باور  چرا قبول نمی

گویند و در آخر با  بودند که درست می
خداحافظی از كالس  ناراحتی و بی

شدند با این كه همیشه مسیر خانه را  خارج
 شدند. با هم همراه می

ها با عقاید خود زنده هستند انسان  انسان
انسانیت خود ایمان دارد و با ان  دین به بی

كند و انسان مذهبی به خداوند  زندگی می
کند و  خود ایمان دارد و با آن زندگی می

نظر من تا زمانی كه عقاید ما به كسی  به
آسیب نرساند صاحب اختیار هستیم كه هر 

خواهیم فكر كنیم! مگر همه ما  طور كه می
كنیم كه در جنگ و جدل  چند سال عمر می

 باشیم؟
متن جالبی در اینترنت خواندم كه منظورم 

توانم برسانم متن از  را بهتر از این نمی
ها  گوید بهترین و بدترین آدم گاندی كه می

ها  داران دیدم، بهترین آن را در بین دین
خواستن خودشان به  که می کسانی بودند 

آالیش و پاک  بهشت بروند و چقدر بی
کار خودشان بود و  بودن، سرشان به

دین  آزار بودند و بهترین مشوق من به بی
که  ها کسانی بودند  و به بدترین آن بودند، 

خواستند غیر از خودشان بقیه را هم به  می
بهشت ببرند، چقدر وحشتناک بود برخورد 

توحش  ها، تظاهر و ریا و خشونت و  با آن
 .زد ها موج می در بین آن

 

 »سند جهنم«نام  داستان کوتاه بهدامه ا
 ....4از ص  

بدترین شکل موجود با دختر برخورد  پلیس زن به
داد، او را هرزه  اتاق هل می کرد، اورا به می
ها پر  نامید، اما دختر گوشش از این حرف می
 ...بود

ها به پایگاه پلیس، بعد از  بعد از آمدن خانواده
مشورت دو تا والدین تصمیم بر ازدواج زوری 

 .شد
 ...دختر را مجبور به ازدواج با معشوقش کردند 
یک هفته بعد مراسم عقدشان برگزار شد، پسر  

 ... ای نداشت قبول کرد، دختر دیگر چاره
اش دوباره برایش زنده  سالگی 30خاطره بد  

 ...شد، عاقد برایش خوند
با  انکحتک و زوجتک نفسی الی صداق المعلوم 

 .اشکی که در چشمش حلقه زده بود، بله را گفت
اما وقتی سند را در دست گرفت، دیگر  

 .توانست مانند گذشته عاشق معشوقش باشد نمی
شب توانست با آن سند با معشوقش در هتلی  

 .مستقر شوند
در آغوش هم رفتند، دختر آن جمله  اما وقتی  

)من خود را در برابر پول معینی در    .یادش آمد
 گذارم( اختیار تو می

خوابی با عشقش برایش خالی از  دختر دیگر هم 
 ...شد لذت 

دختر خالی از احساس شد، هر شب النه عشقش  
 ای بیش نبود.  کده برایش مانند ماتم

 
 ساله 31عاطفه عسکرمحمدی، 

 

 

 ...خیام درباره نادانی مردم
 

 گمان فتاده در راه یقین قومی متفکرند در مذهب و دین                      قومی به
 خبران راه نه آن است و نه این ترسم از آن که بانگ آید روزی                      کای بی می

 
 ساله 31انتخاب: عاطفه عسکرمحمدی، 

 
   

۵صفحه   

اگر دین را قبول داریم اگر مذهب را قبول داریم 
اگر به فرهنگ و عقاید پیشین خود اعتقاد 
داریم بیایم به یکدیگر لطمه نزنیم و انسان 
خوبی باشیم و اگر انسان بدون ایمانی هستیم 
بیایم به كسی صدمه نزنیم دل كسی را نشكنیم 

فكر بودن  مونده و كوته به كسی ننگ عقب
نزنیم. بیایم باهم شاد زندگی كنیم بیایم كنار هم 

 طور كه هستیم زندگی كنیم. با یكدیگر همان
شاید دنیای زیباتری ساختیم در هیچ فرهنگي 
دم زده نشده از دل شكستن از ناراحت كردن 
دیگری از این كه دیگری را بزنیم و بكشیم 

ستیزی از جای دیگر ریشه  تمام این قتل و زن
 گیرد آن مرد كه می

رساند یك روزی جلوی  به همسر خود آسیب می
چشمانش پدرش به مادرش آسیب رسانده بود. 

نام  در این دوره از تاریخ علمی وجود دارد به
گوی تمام این اختاللت  شناسی كه پاسخ روان

توانیم این  روانی و ذهنی است و ما نمی
های تاریخ را به فرهنگ و مذهب  سادیسمی

خاطر قدرت  ها هستند كه به بچسبانیم و خیلی
كنه  استفاده می خاطر پول از اسم مذهب سوء به

 بیایم با یكدیگر مهربان باشیم!
 ساله 31نازنین تقوی، 

 تعارف: در فرهنگ ایرانی

در فرهنگ ایرانی چیزی وجود دارد به نام 
تعارف، که توضیع آن بسیار سخت است. ولی 
یک خارجی در ایران نیاز نیست به آن فکر کند 

شوند اگر قوانین  ها ناراحت نمی زیرا ایرانی
شان را کس دیگری متوجه نشود،   فرهنگی
ها بسیار مودب هستند چیزی که بیش  چون آن

شود. مختصرش این  از حد در تعارف زیاد می
است که نباید قبول و تشکر کرد وقتی 

شما بدهد ولی  خواهد به کسی چیزی می
ادب محسوب نشوید باید  که بی برای این

را بگویید. بهترین  »نه مرسی«چند بار جمله 
که از دست تعارف راحت شوید  راه برای این

این است که سریع بله یا خیر بگویید بدون 
که بخواهید قوانین فرهنگی ایران را را  این

رعایت کنید. ولی خوب است بدانید تعارف 
یک ایرانی  خواهید چیزی را به چیست وقتی می

ها مودبانه چندین بار نه  بدهید، چون آن
خواهند گفت و شما باید مصر باشید تا چیزی 

 ها بدهید. خواهید بتوانید به آن را که می
 

 ساله 33ترجمه: کیمیا داوودی، 
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 احمد شاملو، 
با جسارت فوق 

ای  العاده
های فكری  سنت

و ادبی را نقد 
کرد. وی در  می

هوای «دفتر 
با   »تازه

 مانیفستی چنین
گیری  جهت

 کرده است:
 
 

 موضوع شعر شاعر پیشین
 

 از زندگی نبود
 او اش،  در آسمان خشك خیالی
 كرد گفتگو جز با شراب و یار نمی

 در خیال بود شب و روز  او
 در دام گیس مضحك معشوقه پای بند

 كه دیگران حال آن
 دستي به جام باده و دستی به زلف یار

 زدند! مستانه در زمین خدا نعره می
  

 موضوع شعر شاعر پیشین
 چون غیر از این نبود

 تاثیر شعر او نیز
 چیزی جز این نبود

 یعنی اثر نداشت وجودش
 فرقی نداشت بود و نبودش

 موضوع شعر
 امروز

 موضوع دیگری ست...
 
 امروز 

 شعر
  حربه خلق است
  زیرا که شاعران

  اند ئی ز جنگل خلق  خود شاخه
 نه یاسمین و سنبل ُگل خانه فالن 

 
 ست احمد شاملو، شعری که زندگی  

*** 
 

ستیز با سنت  طور که به فروغ فرخزاد، همان
 سراید:  پردازد و می می
 

 سوزد دلم برای باغچه می

 ها نیست کسی به فکر گل
 ها نیست کسی به فکر ماهی

 خواهد کسی نمی
 میرد باور کند که باغچه دارد می

 که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
 که ذهن باغچه دارد آرام آرام

 شود از خاطرات سبز تهی می
 و حس باغچه انگار

 چیزی مجردست که در انزوای باغچه پوسیده ست.
 

10 svenska fenomen 

1. Svensk kökultur 

Alla bevakar sin tur i små butiker där 

man knappt får plats att köa på ett civi-

liserat sätt. 

2. Fika 

Typiskt svenskt 

3. Svenska brickluncher 

Att vi äter dagens lunch billigt med 

dryck, bröd och sallad som ingår samt 

kaffe. 

4. Köttbullar med potatis och 

lingonsylt  

En typiskt svensk rätt 

5. Strumpor inomhus 

Man tar av sig uteskorna direkt när man 

stiger in i någons hem. 

6. Svensk punktlighet 

När svenskar bestämmer en tidpunkt för 

en träff är de inte en minut sena. 

7. Vår informella ton  

Vi tilltalar de vi inte ens känner med 

"du" och deras förnamn, vilket anses 

otrevligt i andra länder. 

8. Restaurangbeteende 

När en grupp svenskar äter på en restau-

rang tillsammans så är de jättenoga med 

att dela upp notan så alla betalar sin 

egen del. 

9. Barn 

Svenskar har en väldigt avslappnad 

attityd till barn och låter de göra lite 

som de vill. 

10. Vi talar inte med främlingar 

och sitter absolut inte bredvid 

varandra på bussen utan vi spri-

der ut oss. 

Vald: Romina Hadjikani  

 فروغ فرخزاد
 

 گوید: پدر می 

 ست از من گذشته«
 ست از من گذشته

 من بار خودم را بردم
 «و کار خودم را کردم

 و در اتاقش، از صبح تا غروب،
 خواند یا شاهنامه می

 یا ناسخ التواریخ
 گوید: پدر به مادر می

 لعنت به هرچی ماهی و هرچه مرغ«
 وقتی که من بمیرم دیگر

 باغچه باشد  کند که چه فرق می 
 یا باچه نباشد

 «برای من حقوق تقاعد کافیست.
  

 مادر تمام زندگیش 
 ایست گسترده سجاده

 در آستان وحشت دوزخ
 مادر همیشه در ته هر چیزی
 گردد دنبال جای پای معصیتی می

 کند که باغچه را کفر یک گیاه و فکر می
 آلوده کرده است.

 خواند مادر تمام روز دعا می
 ست مادر گناهکار طبیعی

 ها کند به تمام گل و فوت می
 ها کند به تمام ماهی و فوت می
 کند به خودش و فوت می

 مادر در انتظار ظهور است
  و بخششی که نازل خواهد شد.

   

 گوید قبرستان برادرم به باغچه می
 خندد ها می برادرم به اغتشاش علف

 ها های ماهی و از جنازه
 که زیر پوست بیمار آب

 شوند های فاسد تبدیل می به ذره 
 دارد شماره بر می

 برادرم به فلسفه معتاد است
 برادرم شفای باغچه را

 داند. در انهدام باغچه می
 کند او مست می
 زند به در و دیوار و مشت می
 کند که بگوید و سعی می

 بسیار دردمند و خسته و مایوس است
 او ناامیدیش را هم

 مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک و خودکارش

 رد همراه خود به کوچه و بازار میب
 و ناامیدیش

 قدر کوچک است که هر شب آن
 شود. در ازدحام میکده گم می

۶صفحه   

http://farrokhzad-forough.persianblog.ir/post/125/
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Är traditioner bra eller 

dåliga? 

Personligen älskar jag traditioner 
när det gäller “fester” och högtider 
såsom Eid och Jul, Norouz etc. men 
det finns så många traditioner som 
är hemska, som förstör hela grejen 
med att hålla fast i det traditionella. 
Särskilt i länder såsom Iran och Af-
ghanistan där traditioner inkluderar 
patriarkat och tvångsäktenskap, 
länder där kvinnors roll i samhället 
blir till ingenting just på grund av 
att de är kvinnor. Sedan så har de 
traditionerna mycket att göra med 
kultur enligt mig, de uppstår på 
grund av kulturen i ett land, på 
grund av att kulturen har fastnat i 
tiden och vägrar utvecklas.  
Traditioner leder inte bara till ett 
systematiskt förtryck av kvinnor i 
t.ex. Afghanistan och Iran, utan de 
leder även till krig och bråk genom 
att människor fastnar i sina tradit-
ioner och vill hämnas när någon bry-
ter mot de traditionerna. Det är där-
ifrån som en hederskultur föds, det 
är på grund av traditioner som jag 
tycker att vi inte utvecklas. För ifall 
man verkligen tänker på det så är 
några av de största problemen i t.ex. 
Afghanistan och Iran hedersvåld, 
tvångsäktenskap och kvinnors icke-
existenta rättigheter.  
Hedersvåldet som tillåter att man-
liga släktingar mördar kvinnliga 
släktingar har sina rötter i tradition-
er, tvångsäktenskapet har sina rötter 
i traditionen att män är viktigare än 
kvinnor och därför får bestämma 
över dem.  
Dock så är synen på traditioner an-
norlunda beroende på vem man frå-
gar. Enligt vissa ger traditioner 
människor hopp och glädje, man blir 
ett bättre samhälle, och jag håller 
med att det är så ibland. Ibland är 
traditioner anledningen till att fred 
uppstår, till att människor visar soli-
daritet. Men, ifall priset är frihet, är 
det verkligen värt det? 

 
Är familj och ära värt mer än indivi-
den? 
Niko Erfani; 16 år 

 Traditioner  

Traditioner När vi tänker på tradit-

ioner tänker vi på toliga goda saker 

som fester, umgänge och presenter. 

Men det vi kanske inte tänker på är 

att traditioner har en annan bety-

delse i andra delar av världen bl.a. i 

Mellanöstern. Traditioner har både 

för och nackdelar, vilket kanske inte 

är självklart för folk som endast ser 

det av traditionerna. Traditioners 

betydelse må vara något som pågått 

under en längre tid och som har sina 

rötter från historien, men detta bety-

der inte att alla traditioner har ett 

gott syfte. I Mellanöstern och andra 

uländer som inte är så utvecklade 

håller människorna till det konser-

vativa och till gamla traditioner så 

som att män har större betydelse än 

kvinnor och att män har en slags 

makt över kvinnor vilket inte alls 

hör till den jämställdhet länder vill 

ha i sina länder idag. En tradition 

som är väldigt vanlig i sådana u-

länder är tvångsgiftermål. Tvångs-

giftermål är diskriminerande mot 

kvinnor och bevisar återigen att män 

har större betydelse än kvinnor vil-

ket inte alls stämmer. Enligt oss är 

tvångsgiftermål så orättvist och fel 

mot de kvinnliga rättigheterna som 

bör ha större betydelse än de har 

idag. Vi anser att kvinnor skall 

kunna bestämma över sig själva och 

sina dagliga beslut. Massor av dessa 

kvinnor som gifts bort är under 18 

år och anses inte ens myndiga de har 

knappt börjat att leva sina liv 

efersom de hårt arbetat för att leva i 

frid och såsom de själva vill ha det.  

Människor finns för att leva det liv 

som de själva vill vara en del av och 

inte bli tvungna att kasta bort sina 

liv på sådant som de inte vill vara 

med om. 

 Av: Nina, Ava, Julia, Parnia och Elena 

Om jag var den rikaste 
människan på jorden 

 
Av: Roham Azish, 16 år 
Om jag var den rikaste människan 
på jorden skulle jag köpa en bil och 
ett hus för mig själv, min mamma 
och även en för min bror Parham. 
Så att vi var och en har en bil och ett 
hus. 
Eftersom jag förlorade min pappa 
på grund av cancer så skulle jag do-
nera den största delen av mina 
pengar till  “Bota Cancer”, för jag 
vill bota en sjukdom som är anled-
ningen till döden av oskyldiga män-
niskor. 
Men framförallt skulle jag inte till-
låta pengar förändra mig även om 
jag är den rikaste människan på jor-
den. Jag skulle inte tillåta pengarna 
ge mig en känsla av överlägsenhet, 
där jag känner att jag är bättre än 
alla andra för att jag har mer 
pengar. 
Jag kommer alltid vara ödmjuk oav-
sett hur mycket pengar jag har.   
 
Översätt av: Romina Hadjikani 

Jag gillar en del traditioner i 
Iran som tex Eid. Men en del gam-
malmodiga traditioner som tex äkt-
enskapstvång eller unga flickor som 
gifter sig borde förändras. Iran är 
ett väldigt traditionellt land och pre-
cis som ortodoxa judar vill de inte 
ändra sina traditioner fastän de 
borde det. Sverige har inte många 
traditioner, men hade förut väldigt 
många som de har tagit bort med 
tiden.  
 
Hanif Sabzikar, 13 år 

۷صفحه   



Student______________ 
10 Januari 2017 

I mina ögon är Sverige ett land där traditioner och kul-
tur är lite undangömt då man måste leta efter det för att 
hitta det. Självklart tycker jag att detta är lite tråkigt, 
men samtidigt får vi inte glömma att detta även har 
medfört en annan sits för kvinnorna i det svenska sam-
hället. I Sverige är det varje individs rättigheter som 
står i rampljuset. I Sverige kämpar man mot patriarka-
tet, till skillnad från Iran som förstärker det genom att 
låta föråldrade traditioner leva kvar även om samhället 
blivit modernt. Som vi ser är inte Sverige heller lika 
religiöst som Iran är, vilket dels beror på den stora in-
tegrationen i det svenska samhället där kulturer från 
alla länder i världen samlas. Frågan man ställer sig här 
då är ifall det är religionen som skapar traditioner och 
kultur? Jag tror att det till viss mån är religionen, den 
förstärker traditionerna men traditionerna stärker även 
religionen eftersom man genom att skapa traditioner 
ger man makt till religionen då den respekteras mer. 
Kan man då säga att religionen står som grund till vissa 
fruktansvärda traditioner i Iran? Nej, det är inte relig-
ionen som ska ta ansvaret för detta utan det är männi-
skorna. Detta är enligt mig ett perfekt exempel på hur 
människor har utnyttjat traditioner för att få makt. 
 
Romina Hadjikani, 18 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traditioner - en riskfaktor  
eller livsnödvändighet? 

 
Traditioner är något som alltid har funnits i människans 
livshistoria i olika former. Alla samhällen har utvecklat 
olika kulturer som skapat traditioner för att upprätthålla 
en sammanhållning mellan människorna. Eller så har trad-
itioner snarare varit en produkt av gemenskap. Hur som 
helst, är det av människans natur att genom gruppbildning, 
samarbete och gemenskap vinna kampen mot överlevnad. 
Denna instinkt som människan utvecklat har lett till ett 
“vi” och “de”- tänk, som i dagens samhälle har omvärde-
rats till främlingsfientlighet. Så, nu kan man fråga sig själv 
ifall traditioner egentligen är något bra eller dåligt? Är 
traditioner något som skapar onödiga distanser mellan 
människor eller behövs verkligen i samhället? Ur min syn-
vinkel är det inget fel att ha traditioner och att skapa ge-
menskap är aldrig något dåligt. Det vore snarare ganska 
omöjligt att hindra traditioner från att växa fram. Men det 
problematiska här är inte själva traditionerna i sig utan det 
är sättet människorna utnyttjar dessa och deras funktion. 
Det är människornas handlingar, beslut och värderingar 
som förvandlar en del traditioner till hemska, nedvärde-
rande och förödmjukande företeelser.  
När jag reser till Iran varje sommar, så känner jag att jag 
träder in i ett land med betydelsefull kultur som alla värde-
rar högt och värnar om. De iranska traditionerna är mer i 
ögonfallande för mig än vad de svenska traditionerna nå-
gonsin kommer kunna bli. Norooz, sizdah-bedar, shabe-
yalda och jashne-Tirgan är bara några få av alla de 
färgsprakande och glädjegivande traditioner som existerar 
i den iranska kulturen.  
Men jag får inte låta mig bli bländad av detta, för samtidigt 
har jag trätt in i ett land som präglas av korruption, ex-
tremt patriarkat och brist på den fria viljan hos varje indi-
vid. För varje festlig högtid finns även en tragisk tradition, 
som olyckligtsvis för det mesta är på kvinnornas bekost-
nad. Traditioner, som exempelvis tvångsäktenskap och he-
dersvåld, är de som bidrar till att kvinnan snarare förvand-
las till en ägodel till mannen än en egen individ med rättig-
heter. Dessa traditioner bygger på kulturen i Iran som i sin 
tur bygger på religionen.   


