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یادداشت های 
گاه و بی گاه

خانه 
پدر در بنایی استاد بود. او می گفت؛ روزی شخصی به من 
گفت تا برایش خانه ای بسازم پس از آن روز بر سر زمین 
رفتم و کار را شروع کردم و با هر خشتی که بر خشت می 
بیشتر می شد. من  بودم  گذاشتم دوستی من و آنچه ساخته 
هم به فراخور حال در حین کار هر آنچه دلم می گفت بر 
زبان می آوردم و به همین گونه دیوار و سقف تا خانه ساخته 
شد و هر چه کار به پایان نزدیک می شد دل کندن من هم از 
خانه سخت تر و در آخر وقتی دیوار کشیدم و بر در خانه قفل 
زدم بیرون آمدن از آن برایم غیرممکن بود. دیگر وقت فراغ 
و نوبت به آمدن صاحب خانه رسید و او آمد و کلید خانه را 

گرفت و از آن پس مرا دیگر به آن خانه راه ندادند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در هیاهوی خزان 
 تو در کنارم نیستی پا به پایم نیستی اما 
عطر  از  کشی.  می  نفس  هوا  همین  در 
بیکران عطرآگین  تا  نفس هایت آسمان 
شده است و من همچنان به زندگی چنگ 

می زنم تا هوای بودنت دلم را نوازش کند. کاش بودی تا 
قدم بر چشم هایم بگذاری و زندگی را به خانه ام بیاوری. 
اما حاال که نیستی روزی هزار بار خنده هایت را مرور می 
کنم تا قوت قلبم باشند. نام تو را در هیچ روزنامه ای نمی 
بی  را آرام و  تو  و  فایده است  بی  فریاد زدنت  نویسم که 
صدا باید دوست داشت عطر نفس هایت برایم کافی است 
بادها و شکوفایی  به هیاهوی  بیاورم.  تا در جو زمین دوام 
کوه و کویر و گلدان نگاه می کنم تا گمان کنم که هستی و 
بودنم را دوام بیاورم. تو شالوده ی زندگی ام هستی تکیه گاه 
دلم هستی و آدم بی تکیه گاه متزلزل می شود. ما ناگزیر از 
دوست داشتن و دوست داشته شدنیم حتی اگر فرسنگ ها 
با امیدمان فاصله داشته باشیم همچنان با او و برای او زندگی 
خواهیم کرد. اگر چه کنارم نیستی اما هنوز با تو طلوع می 
کنم و باتو غروب را تماشا می کنم. من پر از تکرار خواستن 
های توأم زیرا خواستنت به من یارای ایستادن می دهد من از 
تکرار تو خسته نمی شوم بلکه ارادتم به وجودت بیشتر می 
شود بیشتر به تو عادت می کنم و روزها را دوام می آورم تو 

بهانه ی منی برای زنده ماندن گرچه اینجا نیستی.
با تو من روشن و در چرخه ی جان می چرخم 

در هیاهوی بهاران و خزان می چرخم 
رونقم رفته به باالی هزاران شادی 

یاد تو در دل من رقص کنان می چرخم

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت حاشیه نشینی در شهر کرمان و معضل نقل مکان از مرکز به حاشیه به دلیل مشکالت اقتصادی؛

تراژدی کوچ اجباری به حاشیه

اشاره:
بنا بر اعالم معاون پیشگیری و درمان بهزیستی کشور، 
از جمعیت کشور در حدود  اکنون 19 میلیون  هم 
که  دارند  سکونت  نشین  حاشیه  منطقه  هزار  سه 
بی  معضل  این  از  نیز  کرمان  استان  میان  این  در 
بهره نبوده است. آنگونه که مدیر کل امور اجتماعی 
استانداری کرمان گفته است؛ 34 نقطه حاشیه ای 
در شهر کرمان وجود دارد. به تازگی نیز مدیر کل 
پدیده  به  نسبت   کرمان  استانداری  شهری  امور 
انتقاد کرده وگفته است؛  حاشیه نشینی در کرمان 
حاشیه نشینی باید در نطفه خفه شود و با جلوگیری 
از ساخت و سازهای غیر مجاز باید فرصت را از زمین 
خواران گرفت. در همین زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه قابل مطالعه است.
از متن به حاشیه

زمانی که شهر نشینی در نقاط دنیا بیش از گذشته 
می شد و شهرها مدام در حال بزرگ شدن بودند، 
در اطراف آنها سکونت گاه هایی شکل می گرفت که 
هم  و  کرد  نامتوازن شهری کمک  گسترش  به  هم 
مدیریت های شهری را با چالش های قانونی مواجه 
ساخت. این سکونت گاه ها رفته رفته بیشتر شدند 
ای  عده  و  گرفتند  خود  به  را   شهر  حاشیه  نام  تا 
این  اطراف شهرها مستقر شدند.  در  نشین  حاشیه 
روند تا جایی ادامه پیدا کرد که امروز چالش حاشیه 
نشینی سایه ای عظیم بر سر معضالت اجتماعی و 
شهرها  دوش  روی  بر  گزافی  هزینه  آن  نتیجه  در 
نهاده است. اقتصاد محور اصلی شکل گیری حاشیه 
به  روستایی  کار  مازاد  نیروی  وقتی  است،  نشینی 
تحرک  خود  سکونت  محل  در  امکانات  نبود  دلیل 

مکانی و مهاجرت را بر می گزیند. 

البته باید این موضوع را مد نظر قرارداد که امروز 
با  فقط  نشینی  حاشیه  کرمان،  شهر  اطراف  در 
مهاجرت روستاییان تشکیل نشده بلکه تعداد زیادی 
چرخش  نبود  دلیل  به  نیز  کرمانی  شهروندان  از 
اقتصادی در زندگی مجبور شده اند حاشیه را  برای 
زندگی انتخاب کنند؛ اتفاقی که روند حاشیه نشینی 

را در این شهر پیچیده تر کرده است.
هزینه هایی که بیهوده خرج می شود

باعث شده هر  موضوع حاشیه نشینی در کرمان  
مناطق  این  برای  گذشته   از  بیش  شهرداری  روز 
برای  افزوده ای  ارزش  هزینه کند. هزینه هایی که 
یک  حال  هر  به  نشینی  حاشیه  زیرا  ندارد،  شهر 
محسوب  اجتماعی  معضل  یک  و  نامبارک  اتفاق 
دارد.  خود  دل  در  را  معضالت  دیگر  که  شود  می 

اینکه  دولت ها باید گسترش و توسعه زیر ساخت 
های خدماتی در روستاهای کشور از قبیل امکانات 
سایر  و  فرهنگی  و  درمانی  و  بهداشتی  و  آموزشی 
نیازهای رفاهی و همچنین در نظرگرفتن تسهیالت 
تشویقی از قبیل اعطای وام های قرض الحسنه کم 
های  طرح  اجرای  منظور  به  روستاییان  برای  بهره 
تولید کشاورزی  و دامپروری  را در دستور کار قرار 
شهری  مدیران  اما  نیست،  شکی  آن  در  که  دهند 
گیرند  می  نظر  مد  که  راهکارهایی  با  بتوانند  باید 
مهاجران تازه وارد را  در شهرک های جدیدی که 

باید تاسیس کنند هدایت نمایند.
کمربندی کرمان بسته می شود

کرمان  شهر  در  نشینی  حاشیه  با  مقابله  برای 
بستن  که  اند  داده  ارائه  راهکارهایی  مسئوالن 

کمربندی کرمان یکی از این راهکارها بوده است. 
در مرحله بعد به صورت ضربتی با افرادی که زمین 
های دولتی  را تصرف و تفکیک کرده و به صورت 
غیر قانونی به فروش رساندند برخورد شد و بسیاری 
از زمین ها و امالک دارای حصار و دیوار شد. اما  با 
با معضل  برخورد   برای  ها   این تالش  وجود همه 
رواج  کرمان  در  پدیده  این  هم  باز  نشینی  حاشیه 

دارد.
زمین خواری در نطفه خفه شود

مدیر کل  امور شهری استانداری کرمان از جمله 
حاشیه  معضل  به  تازگی  به  که  است  مسئوالنی 
خواستار  و  کرده   اشاره  کرمان  شهر  در  نشینی 
و  شده  مجاز  غیر  سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری 
گفته است: حاشیه نشینی باید در نطفه خفه شود و 

فرصت را از زمین خواران بگیریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم  محمدرضا نژادخالقی  
اسالمی  شوراهای  اعضای  و  شهرداران  همایش  در 
حاشیه نشینی  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  شهر 
خفه  نطفه  در  باید  که  شهرهاست  جدی  موضوع 
مجوز  بدون  ساختمان  هر  ساخت  از  گفت:  شود 
از  را  فرصت  تا  شود  جلوگیری  ابتدا  همان  از  باید 

زمین خواران بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اهلل آباد کرمان که در مجاورت 
گرفته  آن  جلوی  ابتدا  از  اگر  است  حاشیه شهر  و 
می شد امروز دچار انبوهی از مشکالت نبودیم بیان 
فعال  باید  شهرداری ها  ساختمان  پلیس های  کرد: 

شود.
سخن آخر

حاشیه نشینی پیش از اینکه یک معضل اجتماعی 
اگر  است.  مهم  اقتصادی  معضل  یک  باشد  اساسی 
امروز شهری مثل کرمان دچار حاشیه نشینی شده 
است به این دلیل است که وضعیت اقتصاد شهری 
در این شهر به اندازه ای نابسامان بوده که عده ای 
حیات  ادامه  برای  ناتوانی  دلیل   به  شهروندان  از 
اقتصادی مجبور به ترک کاشانه خود از درون شهر 
به اطراف شده اند. بهبود شرایط اقتصادی شهر قطعا 
در بهبود شرایط حاشیه نشینی تاثیر گذار است چرا 
برای یک شهر چیزی  نشینی  که گسترش حاشیه 

جز تضعیف اقتصاد درون آن شهرندارد.

     به تازگی مدیر کل امور شهری استانداری کرمان نسبت به پدیده حاشیه نشینی در 
کرمان انتقاد کرده وگفته است؛ حاشیه نشینی باید در نطفه خفه شود و با جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیر مجاز باید فرصت را از زمین خواران گرفت. البته باید این موضوع 
را مد نظر قرارداد که امروز دیگر حاشیه نشینی تنها با مهاجرت روستاییان به حاشیه شهر 
کرمان اتفاق نمی افتد، بلکه بسیاری از شهروندان کرمانی به دلیل کم توانی اقتصادی 
مجبور شده اند حاشیه را برای زندگی انتخاب کنند؛ اتفاقی که روند حاشیه نشینی را در 

این شهر پیچیده تر والبته تاسف بارتر ساخته است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

مفهوم بخشش معموالً به عنوان یک تصمیم آگاهانه باعث می شود که شما 
بتوانید احساسات منفی و سنگینی از جمله خشم، نارضایتی و یا مجازات را از 
خود دور کنید. هر فردی در زندگی خود بار ها دچار خطا و اشتباهات بزرگ و 
کوچک می شود و به همین دلیل نیز درک مفهوم بخشش خود و عمل کردن 

به آن از ملزومات زندگی به شمار می رود.
اینکه شما نتوانید حتی خودتان را نیز ببخشید باعث می شود که همه چیز را 
بر خود سخت و سخت تر بگیرید و زندگی را برای خود همچون زهری تلخ و 
آزاردهنده بدانید. در این مطلب همراه ما باشید تا در این رابطه بیشتر بگوییم 
و ببینیم که چگونه می توان با درک و پذیرش اشتباهات، آن ها را رها کرد و 

برای دستیابی به بخشش و آمرزش خود پیش رفت.
 چالش های پیش رو برای بخشش خود

آیا تا به حال به کلیت این موضوع فکر کرده اید که چه چیزی باعث می شود 
تا شما نتوانید خودتان را بابت انجام اشتباهات کوچک و یا بزرگ ببخشید؟ 
چرا بیشتر مردم خود را حتی برای کوچک ترین و بی اهمیت ترین اشتباهات 
تنبیه می کنند؟ قطعاً انجام کار هایی که مطابق با ارزش ها و باور های هر کدام 
از ما نباشد می تواند منجر به احساس گناه و پشیمانی شود. به طور کلی دالیل 
متعددی وجود دارد که باعث می شود یک نفر نتواند خود را به راحتی ببخشد:

احساسات
یکی از مشکالت اساسی آن است که شما نه تنها برای انجام یک کار اشتباه 
احساس پشیمانی می کنید، بلکه دلیل اصلی گناهکار بودن خود را در افکار 
و احساساتتان می بینید. اینکه شما بخواهید که کسی به مشکلی بر بخورد 
است. حسادت،  تفکر  نمونه های همین  بارزترین  از  یکی  ببیند  آسیبی  یا  و 
شهوت، طمع و... از جمله احساساتی هستند که می توانند منجر به احساس 
گناه و پشیمانی در افراد شوند. باید پذیرفت که بخشیدن خود به دلیل چنین 
احساسات و افکاری تا حدی دشوار است، چراکه در بسیاری از شرایط، خود ما 

اصاًل از وجود آن ها در درونمان آگاه نیستیم.
مرور مکرر مساله

بسیاری از افراد به طور طبیعی احساسات منفی درون خود را بار ها و بار ها 
افراد در این شرایط، روند موقعیت را برای اطرافیانشان  مرور می کنند. این 
تعریف و یا بهتر است بگوییم اعتراف می کنند تا با این کار خود را به چالش 
بیشتری بکشند. معموالً افرادی که آمادگی ایجاد تغییراتی را در درون خود 
به چیزی شبیه  اما در عوض  ببخشند،  را  ندارند سخت می توانند خودشان 
به بخشش دست می یابند که در آن به جای آنکه اشتباه خود را بپذیرند و 
دست به تغییر خود بزنند، ترجیح می دهند که آن را نادیده بگیرند و یا برایش 

بهانه تراشی کنند.
فواید بخشش

بدیهی است که در روان شناسی مفهوم بخشش مورد ستایش قرار بگیرد و 
کار نیکویی شناخته شود. اینکه شما بتوانید بخشیدن خود را یاد بگیرید باعث 
می شود که رفته رفته تأثیرات مثبت آن را در وجود خود راه دهید و در نهایت 
احساس آرامش بیشتری نسبت به خودتان پیدا کنید. برخی از این تأثیرات 

مثبت در بخشیدن دیگران نیز نمود پیدا می کند.
که  دریافتند  محققان  گرفته  صورت   ۲۰1۶ سال  در  که  مطالعاتی  طبق 
با  پیوند قدرتمندی  استرس، سالمت روانی و بخشش عناصری هستند که 
یکدیگر دارند. بر اساس این تحقیقات افرادی که استرس باالیی را در طول 
زندگی خود تجربه می کنند بهداشت روانی تأثیرپذیرتری نیز دارند و کسانی 
هم که برای بخشیدن آمادگی بیشتری دارند کسانی هستند که سالمت روانی 

بیشتری را تجربه می کنند.
 سالمت روانی

تحقیقات نشان می دهد که بخشش می تواند مزایای روان شناختی بسیاری 
نیز داشته باشد، چیز هایی از جمله کاهش عالئم افسردگی، اضطراب و... یکی 
از اصلی ترین مزایای یادگیری بخشش آن است که شما می توانید راحت تر و 
سریع تر از عصبانیت رهایی پیدا کنید و همین موضوع نیز طبیعتاً تأثیر بسیاری 
در کاهش سطح استرس در وجود شما خواهد داشت، در نتیجه ایمنی روانی 
بیشتری را تجربه خواهید کرد و انرژی رو به افزایشی نیز دریافت خواهید نمود.

سالمت جسمانی
تحقیقات نشان می دهد کسانی که بخشیدن را بلد هستند عالئم بیماری 
کمتری را تجربه می کنند. احساس عصبانیت می تواند پیامد های منفی بسیاری 
در جسم شما داشته باشد، برای مثال ارتباط بین عصبانیت و خصومت با شیوع 
بیماری های عروق کرونر قلب موضوعی غیرقابل انکار است که امروزه بسیار هم 

مورد بحث واقع شده است.
روابط

عصبانیت، احساس گناه، پشیمانی و نارضایتی می تواند باعث بر هم خوردن 
روابط نیز بشود، بنابراین در صورتی که بتوانید مفهوم بخشیدن را یاد بگیرید 
می توانید مسیر طوالنی تری را برای بهبود زندگی خانوادگی و دوستانه خود 
توانایی بخشش یک مؤلفه مهم در  طی کنید. تحقیقات نشان می دهد که 
روابط اجتماعی موفق است. این موضوع می تواند در برقراری پیوند های عاطفی 

نزدیک با افراد نیز بسیار تأثیرگذار باشد.
طبیعی است که توانایی بخشش دیگران نیز در برقراری روابط اجتماعی سالم 
بسیار ضروری است، اما اینکه شما بتوانید خودتان را نیز ببخشید باعث می شود 

که در رفتار و تعامل با افراد دیگر موفق تر عمل کنید.
تصورات غلط

بخشش صرفاً به معنای نادیده گرفتن یک مشکل نیست. مفهوم بخشش 

چیزی فراتر از این را نیز به دنبال دارد. متأسفانه تصورات غلط بسیاری در 
رابطه با بخشش خود وجود دارد که مانع بزرگی در این مفهوم زیبا خواهند 
بود، برای مثال بسیاری از افراد فکر می کنند اینکه شما بتوانید قادر به بخشش 
گسترش  توانایی  که  صورتی  در  است.  درونی تان  ضعف  نشانه  باشید  خود 
همدلی و درک در زمان آسیب و مشکل هرگز آسان نیست. در بسیاری از 
موارد، بخشش بسیار سخت تر از آن است که به خودتان اجازه دهید که در 

خشم و پشیمانی باقی بمانید.
چگونه خودمان را ببخشیم؟

درست مثل هر ویژگی انسانی دیگر بعضی از افراد به طور طبیعی نسبت 
به دیگران بسیار بخشنده تر هستند. اگر شما اعتماد به نفس پایینی دارید و 
دائماً خود را سرزنش می کنید نمی توانید کلیت مسئله را حل نمایید. شما 
باید پیش از هر چیز یاد بگیرید که خود را ببخشید. به طور کلی یک رویکرد 
از چهار عمل  برای بخشش خود  افراد می توانند  که  نشان می دهد  درمانی 

اساسی استفاده کنند:
• مسئولیت
• پشیمانی

• اصالح
• تجدید و تغییر

مسئولیت
شما باید پیش از هر چیز مسئولیت اقدامات خود را بپذیرید. محققان به 
قدم  اولین  افراد  توسط  کار ها  مسئولیت  پذیرش  که  رسیده اند  نتیجه  این 
برای بخشش و آمرزش خود است. با مسئولیت پذیری و قبول اشتباهات شما 
می توانید به شکلی منطقی و عاقالنه احساساتی منفی از جمله احساس گناه و 

پشیمانی بیش از حد را از خود دور کنید.
 پشیمانی

بدی  اصاًل چیز  کنید  پشیمانی  احساس  تا  دهید  اجازه  به خودتان  اینکه 
نیست. همه ما در زندگی می توانیم مرتکب اشتباه شویم و در رابطه با عواقب 
آن ها فکر کنیم. بعد از پذیرش اشتباه و احساس پشیمانی وقت آن می رسد که 
به دنبال راه هایی باشید تا احساستان بهبود پیدا کند. نکته مهم آن است که 
شما باید بدون آنکه به سراغ احساساتی ناسالم بروید احساس پشیمانی کنید.

اصالح
سعی کنید به دنبال اصالح اعمال و کار های خود باشید. یکی از راه های 
اصلی و مهم در رابطه با گذر از احساس گناه دقیقاً همین است. شما می توانید 
برای اصالح اشتباهات خود راه های مختلفی را پیش بگیرید. از عذرخواهی 
کردن گرفته تا جبران اشتباهات، همه و همه راه هایی برای اصالح و ترمیم 

کار های شما هستند.
تجدید و تغییر

به دنبال اقدامات مثبتی باشید که به شما در پیشبرد کارهایتان کمک کنند. 

چگونه می توانید فرد بهتری شوید و تغییراتی مثبت را در درون خود ایجاد 
کنید؟ غالباً بخشیدن خود، راه های بسیاری را برای به دست آوردن تجربه و 

آموختن هرچه بیشتر فراهم می کند و شما را به فرد بهتری تبدیل می نماید.
راه های دیگر برای بخشش خود

1. از توجیه آنچه اتفاق افتاده است دست بردارید
مواجهه با آنچه انجام داده اید و آنچه اتفاق افتاده اولین قدم برای بخشش 
خودتان است. اگر غالباً بهانه تراشی می کنید تا رفتار خود را قابل قبول جلوه 
دهید بهتر است که به دنبال راه بهتری برای روبه رو شدن با مسائل شوید! شما 
باید مسئولیت اشتباهات خود را بر عهده بگیرید و اعتراف کنید که کاری که 

انجام داده اید یک اشتباه بوده است.
۲. سعی کنید انگیزه های خود را درک نمایید

قبل از آنکه بتوانید خود را ببخشید باید درک کنید که چرا چنین اشتباهی 
مرتکب شده اید؟ این کار می تواند به شما کمک کند که در نحوه بخشش خود 
درست تر عمل کنید و در آینده با ریشه یابی این اشتباه دیگر سراغ آن نروید. 
نیرو های انتخابی شما با درک این موضوع فرصتی پیدا می کنند که دوباره احیا 

شوند و به شکل قابل قبول تری ادامه دهند.
3. تفاوت بین پشیمانی و احساس گناه را تشخیص دهید

و  باشید  داشته  بدی  احساس  شده اید  مرتکب  که  اشتباهی  بابت  اینکه 
پشیمان باشید کاماًل طبیعی است، اما احساس شرم و گناه چیزی است که 
در رشد شما و اینکه بتوانید فرد بهتری شوید هیچ کمکی نخواهد کرد. اینکه 
بتوانید احساس پشیمانی را تجربه کنید کاماًل طبیعی است و به شما کمک 
می کند که مسئولیت کار های خود را بپذیرید، اما احساس شرم و گناه فقط 

شما را با محکوم کردن درگذشته ها نگه خواهد داشت.
 4. دلجویی کنید

یکی از راه هایی که غالباً احساس گناه را در افراد کاهش می دهد آن است 
که از کسانی که در نتیجه کار اشتباه شما آسیب دیده اند دلجویی کنید. این 
کار باعث می شود که تمرکز درونی تان افزایش پیدا کند و بتوانید به شکلی 
آگاهانه تر به همدلی پرداخته و درصدد جبران اشتباه هایتان برآیید و در نتیجه 

خود را ببخشید.
۵. ببینید که بخشیدن خودتان چقدر کمک کننده خواهد بود

از بخشیدن خودتان چه سودی می برید؟ همان گونه که بخشیدن دیگران 
فواید بسیاری دارد، اینکه بتوانید خودتان را نیز ببخشید می تواند آرامش و 

سالمت روحی و جسمی شما را حفظ کرده و افزایش دهد.
۶. بهای کار های خود را بپردازید

اینکه بتوانید اشتباهات خود را اصالح کنید بسیار مهم است. چه کاری از 
دستتان برمی آید تا بتوانید بهای کار های خود را بپردازید؟ شرایط را بررسی 

کنید و پاسخ این سؤال را خودتان بیابید.

چگونه خود را ببخشیم؟


