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در  ماشینی  زندگی  به  خانواده ها  امروزه 
شهرهای بزرگ روی آورده اند و اغلب آنها 
در آپارتمان زندگی می کنند. والدین ساعات 
کمتری کنار فرزندان هستند و آدم ها تنهاتر 
شده اند. این تنهایی به کودکان هم رسیده و 
آنها کمتر با دوستان و همساالن همسایه ارتباط 
برقرار می کنند. از طرف دیگر، والدین تمایلی 
ندارند فرزندانشان را مانند قدیم به کوچه و 
خیابان  بفرستند. بازی هایی مانند تیله بازی، 
ندارند.  دیگر وجود  تقریبا  و...  قایم باشک 
به طور کلی، بازی های کودکانه شکل دیگری 
گرفته اند اما باید این نکته را بازگو کنیم که 
هیچ چیز مانند بازی  کودکان در فضای باز 
نمی تواند باعث رشد شناختی، جسمی، روانی 
و... آنها شود. با نزدیک شدن به تعطیالت 
و تابستان و مالیم بودن هوا فرصت خوبی 
فراهم می شود تا بتوان کودک را با محیط 
بیرون از خانه و بازی  در فضای آزاد آشنا کرد.

شاید والدین فکر کنند که وقتی کودک مشغول 
بازی رایانه ای یا تبلت و... است، بازی می کند 
اما اهداف عمیق تری از بازی کودکان انتظار 
چه  اینکه  شود؛  تعریف  باید  بازی  می رود. 
ویژگی هایی دارد و چه زمانی می توان گفت 
که بازی انجام شده است. در بازی باید دنبال 
تغییر رفتارها و پرورش هوش کودک بود و 
در همان حین مفهوم ها نیز به کودک آموزش 
داده شود. هرچقدر بازی کودکان تنوع بیشتری 
داشته باشد، تغییرات رفتار، هوش و شناخت 
مشهودتر و مفیدتر خواهد بود. هدف از بازی 
فقط وقت گذرانی و پرکردن اوقات فراغت 

نیست.

کودکان را به پارک ببرید
بزرگ در هر چند  تقریبا در همه شهرهای 

صدقدمی یک پارک وجود دارد. بردن کودک 
به فضای سبز و پارک ها مهم ترین توصیه به 
والدین است. این کار حداقل یکبار در هفته 
باید انجام شود. البته اگر والدین وقت دارند هر 
روز هم می توانند کودک را به پارک ببرند ولی 
بهتر است هر بار کودک به یک پارک خاص 
برده شود. پارک های متنوع اسباب بازی های 
مختلف و فضاهای خاص خود را دارند و 
این کار شناخت کودک را از محیط پیرامون 
خود بیشتر می کند. سعی کنید هر بار کودک 
را به سوی بازی جدیدی سوق دهید و اجازه 
ندهید در یک فضا بماند. فضاهای قبلی باید 
تغییر  و  اسبا ب بازی  در  تنوع  شکسته شود. 
محل بازی و پارک و... نگاه کودک را به دنیای 
پیرامون عوض می کند. یکی از وظایف والدین 
تربیت کودک خالق است. تربیت کودک خالق 
وقتی رخ می دهد که شیوه فرزندپروری کودک 

خالقانه باشد.

به هم بازی  ها و نوع وسیله انتخابی 
کودک توجه کنید

والدین نباید کودک را در پارک به حال خود 
رها کنند. آنها باید مراقب اوضاع باشند و به 
هم بازی های کودک و نوع بازی توجه کنند. 
حتی وسایلی را که کودک قصد بازی با آنها 
بودن  امن  و  با سن  تناسب  نظر  از  دارد  را 

بررسی کنند.
باید کودکان را به بازی های گروهی تشویق کرد

و  هستند  تک فرزند  کودکان  اغلب  امروزه 
باعث  هم  کاری  مشغله  ندارند.  هم بازی 
برای  کافی  وقت  نتوانند  والدین  می شود 
بازی با کودک بگذارند. از طرفی، نوع بازی 
بزرگساالن، همزبان و همجنس کودک نیست. 
به همین دلیل والدین همیشه باید تالش کنند 

در پارک ها، مهمانی ها، شهربازی و... کودکان 
را به بازی های گروهی هدایت کنند. وقتی 
کودک در محیط بازی قرار می گیرد با همساالن 
اطرافش تعامل پیدا می کند و ارتباطات شکل 
می گیرد. بهتر است خانواده ها بازی های قدیمی 
دوباره  را  و...  قایم باشک  زوو،  لی لی،  مانند 

زنده کنند زیرا این بازی ها گروهی هستند.

حین بازی خالقیت کودک را 
تقویت کنید

را  کودک  خالقیت  بازی  حین  اینکه  برای 
یا  پارک  به  رفتن  هنگام  باید  کنید،  تقویت 
خریدن اسباب بازی به اولین نکته ای که توجه 
باشد. گاهی  می کنید سلیقه و عالقه کودک 
و  است  عالقه مند  اسبا ب بازی  یک  به  مادر 
همان را برای کودک تهیه می کند. بهتر است 
انتخاب را برعهده کودک بگذارید. همچنین 

توجه کنید که در یک بازی چگونه می توان 
برای کودک چالش ایجاد کرد تا خالقیت که 
مانند جرقه ذهنی است، فرصت بروز پیدا کند. 
خالقیت در انسان ها وجود دارد و جرقه های 

ذهنی کودک باید کاربردی شود.

اطالعات کودک را در مورد 
موجودات زنده در طبیعت باال ببرید

بازی در پارک و فضای باز حواس پنجگانه 
کودک را تقویت می کند. او با موجودات زنده 
پرندگان و صداهای  و  می شود  آشنا  جدید 
مختلف را می  شناسد. گردش در پارک می تواند 
آموزش شاد و جذاب برای کسب اطالعات 

بیشتر کودک باشد.

استقالل طلبی و رعایت حقوق دیگران 
حین بازی آموزش داده می شود

هنگام بازی کودک وارد فضای باز و وسیعی 
می شود و تعامالت اجتماعی باعث می شود 
نسبت به خود و دوستانش شناخت پیدا کند. 
او یاد می گیرد نوبت دیگری را رعایت کند، 
ناشناس ها را تجربه می کند، حس کنجکاوی اش 
تحریک می شود، استقالل خود را حفظ می کند 

و رفتارهای فردی و اجتماعی را می آموزد.
نکته: اگر بخواهیم مقایسه ای بین بازی های 
کودکانه در محیط باز و بسته داشته باشیم، 
باید بگوییم قطعا محیط های باز تاثیر بیشتری 
در شناخت روانی کودک خواهد داشت. البته 
این بدان معنا نیست که بازی  در محیط بسته 
تاثیری در کودک ندارد. بازی های فکری و 
ذهنی مفیدی وجود دارند که می توانند مانند 
همان محیط منزل ذهن و خالقیت کودک را 

تقویت کنند.

بازیدرپارکوفضایبازحواسپنجگانهکودکراتقویتمیکند

تاثیر بازی در فضای باز روی کودک
در یک بازی ساده می توان برای کودک 
چالش ایجاد کرد تا خالقیت که مانند 
جرقه ذهنی است، فرصت بروز 
پیدا کند

دکترپرینازبنیسی
دکترای روان شناسی تربیتی، 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

اسالمی
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کودکان انرژی و هیجان زیادی برای 
محیط  در  و  دارند  جوش  و  جنب 
هیجان خود  و  انرژی  می توانند  باز 
و  جنب  و  دویدن  کنند.  تخلیه  را 
جوش فواید زیادی برای عضالت و 
استخوان های کودک دارد. با دویدن 
عضالت کودک قوی تر می شوند و 
فضای  در  می گیرند.  مناسبی  قوام 
باز کودک در تماس مستقیم با اشعه 
آفتاب قرار دارد و ویتامین D کافی که 
باعث استحکام استخوان ها می شود، 
دقت  والدین  البته  می کند.  دریافت 
کنند که ماندن کودک به مدت طوالنی 
زیر نور شدید آفتاب تابستان ممکن 
آفتاب سوختگی  مثل  است خطراتی 
و گرمازدگی را به دنبال داشته باشد. 
نخی  لباس  پوشیدن  این شرایط  در 
و داشتن کاله لبه دار و همراه داشتن 
مقداری آب برای نوشیدن و بازی در 
ساعات خنک روز توصیه می شود. 
هنگام بازی کودک با پدیده ها و افراد 
مختلف آشنا می شود و از نظر کالمی 
و ذهنی رشد می کند. بازی های گروهی 
حس سازگاری و حتی مدیریت را به 
کودک آموزش می دهد. مهارت های 
حواس  بین  هماهنگی  و  حرکتی 
پنجگانه و اندام ها نیز ایجاد می شود. 
بازی موجب تخلیه هیجانی می شود 
و  خشونت  موضوع حس  همین  و 
درگیری های فیزیکی و کالمی را در 
کودک کاهش می دهد. کودکانی که از 
بازی های فیزیکی محروم اند، دچار 
افزایش وزن و مشکالتی در رشد 
فیزیکی و شناختی خواهند شد. این 
بچه ها آداب معاشرت خوبی ندارند و 
از نظر عاطفی هم با دیگران متفاوت 

هستند.

بازی در فضای باز 
استخوان ها و عضالت 
کودک را قوی تر می کند

نگاه  متخصص کودکان
دکترمعصومه

همتیار
عضو هیات علمی 

دانشگاه آزاد اسالمی

مورد  در  زیاد  روزها  این 
کالس های  در  ثبت نام 
نقالی  شاهنامه  خوانی، 
موالنا،  حافظ،  تفسیر  و 
سعدی و.... می شنویم. البته این طور به نظر 
محتوای  بودن  سنگین  به دلیل  که  می رسد 
بزرگساالن  مختص  کالس ها  اشعار،  ادبی 
برگزار  کارگاه هایی  که  حالی  در  است، 
می شود که کودکان و نوجوانان نیز در هر 
گروه سنی ای می توانند در آن شرکت کنند. 
البته کارگاه هایی که برای کودکان تشکیل 
می شود، اغلب کارگاه های شاهنامه خوانی و 
نقالی است. روز 25  اردیبهشت ماه هر سال 
روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی، شاعر 
فرهنگ  انسانی که  ایرانی است.  بلندآوازه 
و  کشاند  مرزها  فراسوی  به  را  ایران  غنی 
درس جوانمردی، اخالق و ایمان را با اثر 
جاودانه خود بر تاریخ و عاشقان فرهنگ و 
هنر حک کرد. چند روز قبل در یکی از مراکز 
شهر کتاب در تهران شاهد برگزاری مراسم 
زیبای شاهنامه خوانی و نمایش نقالی توسط 
کودکان بودیم که صرفا یک نمایش ساده 
نبود و معنای عمیقی در آن نهفته بود. مسعود 
براره، یکی از عاشقان فردوسی است که توجه 
ویژه ای روی آموزش شاهنامه خوانی و نقالی 
به کودکان دارد. با او درباره اهدافش راجع 
به شاهنامه خوانی و تاثیر آن روی کودکان 

گفت وگو کرده ایم.

و  کودکان  شاهنامه خوانی  در   :
نوجوانان چه هدفی دنبال می شود؟

شاهنامه خوانی ابزار تربیتی دارد. بافت داستانی 
شاهنامه فردوسی به گونه ای است که همه افراد؛ 
از کودکان تا بزرگساالن را به خود جذب می کند. 
جذابیت نهفته در شاهنامه قدرت یادگیری کودک 
را افزایش می دهد. کودکان در خواندن آن با 
هم همراه می شوند و نکات آموزشی، اخالقی، 
عرفانی و... که در آن وجود دارد را یاد می گیرند.
: چگونه شاهنامه به کودکان آموزش 

داده می شود؟
هر داستان به صورت دوره ای برگزار می شود. 

مثال دوره پادشاهی جمشید، کیکاووس و... . 
گذراندن هر دوره مانند این است که کلیت 
یا  انسانی تعریف شده و کودک  سرگذشت 
دقت  اگر  می شود.  همراه  داستان  با  نوجوان 
کنیم، متوجه می شویم هنگام خواندن شاهنامه 
بعضی از مفاهیم را به صورت مستقیم دریافت 
به صورت رمز  مفاهیم  از  بعضی  می کنیم و 
باز شود. آنچه شاهنامه را  باید  است و رمز 
بسیار زیبا و دلنشین کرده، همان رمزگشایی آن 
است. فردوسی نیز در ابیات خود به رمزگردانی 

شاهنامه اشاره کرده است.
تو این را دروغ و فسانه مدان   
به یکسان روش در زمانه مدان
از او هر چه اندر خورد با خرد

دگر بر ره رمز و معنی برد

: درباره تاثیر شاهنامه روی افکار و 
رفتار کودکان و نوجوانان برایمان بگویید.

فضای شاهنامه فضای بزرگی، عزت، اخالق 
وارد ذهن  اگر شاهنامه  است.  و جوانمردی 
کودک یا بزرگسال شود، خودبه خود می تواند 
به عنوان بازدارنده از خطا عمل کند. تکرار چنین 
داستانی از دوران کودکی می تواند مقام و منزلت 
انسانی و وارستگی را در انسان شکل دهد. 
ذهن کودک در حال رشد و شکل گیری است 
و اگر از همان ابتدا سعی کنیم قوانین و قواعد 
هنجار مانند پیمان بستن، دالوری، راستی و 
درستی، خردورزی، مهر، خدمت و... در ذهن 
کنجکاو و کاوشگر کودک و نوجوان نقش ببندد، 
مسائل روانی و تربیتی کودک به سمت و سوی 
مثبتی سوق پیدا خواهد کرد. بهترین زمان برای 

یادگیری شاهنامه خوانی زمانی است که جنین 
داخل رحم مادر است. جنین صدای مادر را 
می شنود. بعد از تولد کودک اگر شاهنامه خوانی 
در خانه مرسوم باشد، کودک نیز به همان سمت 
گرایش پیدا خواهد کرد. کارگاه های مختلفی 
برای مادران و کودکانشان وجود دارد که یکی 
از آنها شاهنامه خوانی است و مادر و کودک 

می توانند در آن حضور یابند.
نکته مهم دیگر خواندن شاهنامه است. خواندن 
جمالت فاخر، زیبا، آهنگین و دشوار شاهنامه 
می تواند قدرت کالمی، خواندن متون و ادبیات 
کودک را تقویت کند. شاهنامه خوانی توام با 
نمایش جاذبه بیشتری برای کودکان و نوجوانان 
دارد و این هنر معلم است که داستان ها را در 
حد فهم کودکان و به صورت جذاب تعریف 

یادگیری و درک  کار حتی قدرت  این  کند. 
و فهم کودکان را افزایش می دهد اما معنای 
عمیق دیگری هم از شاهنامه خوانی کودکان 
دریافت می شود و آن تاثیر درازمدت شاهنامه در 
آینده کودک است که بیشتر مورد توجه ماست. 
متاسفانه از ناهنجاری های دنیای مدرن امروز، 
گریزی نیست و همه خواه ناخواه، تحت تاثیر 
آن قرار خواهند گرفت. این خطری است که 
کودکان ما را در آینده تهدید می کند و باید 

فکری برای آن کرد.
: چگونه می توان با شاهنامه خوانی 

با ناهنجاری های جامعه مقابله کرد؟
برای جلوگیری یا کاهش اثر ناهنجاری های 
جامعه راهی جز بازگشت به آموزش ها و پندهای 
پیشینیان نیست. شاهنامه به دفعات روی اعمال 
و رفتار هنجار تاکید می کند و شخصیت های 
داستان را که خردمندانه عمل می کنند و کارهای 
نیک انجام می دهند، معرفی می کند. یکی از 
مهم ترین نکاتی که فردوسی در شاهنامه به آن 
اشاره می کند، قانون کنش و واکنش است. به 
این معنا که هر کاری انجام می دهیم، نتیجه آن 
را در زندگی به شکلی، مشاهده می کنیم. این 
نکته بارها در طول شاهنامه و با اشعار متفاوت 

تکرار می شود.
نگر تا چه کاری همان بدروی     

سخن هرچه گویی همان بشنوی
این شعر آموزش خوبی برای کودک است که 
بداند خطاها و نیکی های او بی جواب نخواهد 

ماند.
: آیا در این کارگاه ها کودکان از 

نظر سنی تفکیک می شوند و آموزش ها در 
هر سنی متفاوت است؟

نظر  از  نوجوانان  و  کودکان  کارگاه ها  در 
که  است  درست  نمی شوند.  تفکیک  سنی 
شاهنامه خوانی دشوار است و شاید این طور 
به نظر برسد که کودکان در سنین مختلف، فهم 
متفاوتی از موضوع خواهند داشت ولی شاهنامه 
وزن شعری خاصی دارد که خواندن را بعد از 
مدتی آسان می کند و دشواری های آن از بین 
می رود. کلمات نیز طوری هستند که به تدریج در 
ذهن جا می افتند و خواننده شاهنامه با آن آشنا 
می شود. هدف ما از آموزش این نیست که اتفاقات 
ادبی و لفظ و... را مدنظر قرار دهیم. بیشترین 
تاکید در کارگاه های شاهنامه خوانی، آموزش 
نکات رفتاری است. البته تجربه آموزش دهنده 
نیز مهم است. بعضی از نکات داستان الزم 
نیست به کودکان آموزش داده شود. شعر برای 
کودکان معنی می شود. ادبیات عرفانی که بعد از 
شاهنامه شکل گرفت تا حدود زیادی دنباله روی 
شاهنامه بود. شاهنامه آبشخور عارفان است و 

ابعاد مختلفی دارد.
آموزش  مورد  در  شما  نظر   :

شاهنامه خوانی در مدارس چیست؟
آموزش شاهنامه خوانی در بعضی از مدارس 
وجود دارد اما این آموزش باید همگانی  شود. 
هدف کلی از شاهنامه خوانی در دوران کودکی و 
همگانی کردن آن، افزایش سطح سالمت روان 
نصیحت  با  کرده  ثابت  تجربه  است.  جامعه 
کردن کودکان یا تحت فشار گذاشتن آنها و 
اعمال قوانین و باید و نباید، نمی توان کاری 
درست  و  عمقی  باید  آموزش  برد.  پیش  از 
باشد. امروزه تمرکز روی باال بردن اطالعات 
کودکان و نوجوانان است و در واقع فرزندان 
ما مانند هارد کامپیوتر هستند که بسیاری از 
ذخایر آن مفید نیستند. داستان شنیدن و نقل 
کردن آن با اجرای نمایش توسط کودکان بسیار 
جذاب است. شاهنامه  مملو از داستان هاست 
و داستان چیزی است که خرد جمعی در آن 
اتفاق نظر دارد و حاصل تجربه مردم است. 
سال ها نیاکان ما با داستان زندگی کرده اند و 

تاثیر آن همیشه عمیق بوده است.

اگر شاهنامه وارد 
ذهن کودک یا 
بزرگسال شود، 
خودبه خود می تواند 
به عنوان بازدارنده از 
خطا عمل کند. تکرار چنین داستانی 
از دوران کودکی می تواند مقام و 
منزلت انسانی و وارستگی را در 
انسان شکل دهد
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تاثیر شاهنامه خوانی روی کودکان و نوجوان 
 پرنیان 

پناهی

ت
 هفته نامه سالم



 

صحنه

هنر آنالین: برخی بر این باورند آغاز ماه مبارک رمضان از رونق تئاتر و 
نمایش های صحنه ای می کاهد؛ اما در این روزها نمایش هایی که با حضور 
هنرمندان باسابقه و چهره به صحنه رفته است بیش ازهر زمان دیگری است.
رویا نونهالی، امیر آقایی، سحر دولتشاهی، پریناز ایزدیار، بابک کریمی، 
رویا تیموریان، نازنین بیاتی، مهرداد صدیقیان، پانته آ بهرام، مهدی سلطانی، 
فرشته صدر عرفایی و .... فقط تعدادی از ۴0 بازیگری هستند که به عنوان 
نقش خوانان و بازیگران پروژه دی روزبه کارگردانی علی سرابی به صحنه 
خواهند رفت. این اثر از 18 تا ۲۲ خردادماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر 
شهر خوانش و اجرا می شود. این ۴0 بازیگر، پنج نمایشنامه از نویسندگان 
بزرگ تئاتر ایران در دهه 80 هم چون افرا: بهرام بیضایی، کوکوی کبوتران 
حرم: علیرضا نادری، تهران زیر بال فرشتگان: نادر برهانی مرند، در مصر 
برف نمی بارد: محمد چرم شیر و یک دقیقه سکوت اثر محمد یعقوبی 
را خوانش می کنند و 10 تا 15 دقیقه از هر اثر به صورت کامال مینیمال 

اجرای صحنه ای خواهد شد.
مجید مظفری در اولین تجربه کارگردانی تئاتر خود، نمایش نماینده 
ملت نوشته سجاد افشاریان را با بازی نیکی مظفری، سوسن پرور، مجید 
مظفری، وحید آقاپورو.. روی صحنه آورده است. نماینده ملت تا 19 
خردادماه ساعت ۲1:30 در سالن استاد ناظر زاده ایرانشهر اجرا می شود.
بهزاد فراهانی یکی دیگرازبزرگان هنرهای نمایشی ایران، نمایش مطرب 
را در سالن استاد سمندریان ایرانشهر اجرا می کند. شقایق فراهانی، سانیا 
ساالری، وحید دهشکار، مسعود رحیم پور، فهیمه رحیم نیا، ابوالفضل 

شاه کرم، حمید صفایی، علی طاهری، نگین ابدالی، زهرا روشن ضمیر، 
علی بی غم، بهزاد فراهانی، مهسا اقبالی، سیاوش خادم حسینی، حسن 
یارلو، انسی رمضانی، حمید یعقوبیان، ملیکا رضی، محمد آقا محمدی 
و عبداهلل احسانی بازیگران این نمایش هستند. مطرب تا ۲۲ خردادماه 

ساعت 19 بر روی صحنه است.
 بهاره رهنما نمایشی بانام دیگری روی صحنه دارد که تا ۲۲ خردادماه هر 
شب ساعت ۲1:۴5 در سالن استاد سمندریان به صحنه می رود. در این 

نمایش بهاره رهنما و شیوا اردویی بازی می کنند.
 نمایش ضیافت پنالتی ها به کارگردانی پوریا کاکاوند با بازی امیر جعفری در 
سالن شماره 1 تماشاخانه پالیز تا 10 خردادماه ساعت 19:15 اجرا می شود.

در همین سالن نمایش پپرونی برای دیکتاتور به کارگردانی علی احمدی 
اجرا می شود که محسن کیایی، خسرو احمدی، نسیم ادبی، پژمان جمشیدی، 
علی احمدی، سوگل قالتیان و فریده سپاه منصور بازیگران این نمایش 

هستند. این نمایش تا 10 خردادماه ساعت ۲0:30 روی صحنه است.
در سالن شماره ۲ تماشاخانه پالیز نمایش زبان اصلی نوشته و کار رسول 
کاهانی با بازی بهرنگ علوی، آزاده صمدی و سعید زارعی تا 1۲ خردادماه 

ساعت ۲1:۴0 روی صحنه است.
تئاتر مستقل تهران میزبان دو اثر به نویسندگی و کارگردانی امیررضا کوهستانی 
است. نمایش اول بانام در میان ابرها، با بازی محمدحسن معجونی، باران 
کوثری و شیوا فالحی اجرا می شود. البته باران کوثری فقط 10 شب 
نخست اجرا در نمایش خواهد بود. این نمایش ساعت 19 اجرا می شود.
دیگر نمایشی که از این کارگردان ساعت ۲1 اجرا می شود نمایش شنیدن 
است. الهام کردا، مهین صدری، مونا احمدی و آیناز آذر هوش در آن 

نقش آفرینی می کنند.
 در تماشاخانه باران، نمایش پاره های ساده به کارگردانی سید علی هاشمی 
تا ۲ تیرماه ساعت ۲1 اجرا خواهد شد. در این نمایش سیما تیرانداز، الهام 
شکیب، کاوه خداشناس، الناز شاهوردی، علی دستانپور، هاله گرجی، فرزانه 

سکوتی، رضا سخایی و شکوفه هاشمیان بازی می کنند.
 نمایش سماعی زاده به کارگردانی رضا بهاروند نیز با بازی علی شادمان، 
باران وقار کاشانی، شیدا خلیق، احمد کاوری، تینو صالحی، فرانک کالنتر، 
ساالر کریم خانی، مهدی زندیه و توران کیایی تا 19 خردادماه ساعت 19 

در تئاتر باران اجرا می شود.
 نمایش صعود مقاومت پذیر آرتورواویی به کارگردانی امیر دژاکام هم تا تاریخ 
11 خردادماه ساعت ۲0:۴5 در تاالر حافظ به روی صحنه می رود. بازیگران 
این نمایش سروش طاهری، تینو صالحی، بهار قاسمی، بهرام ابراهیمی، 
مرتضی آقا حسینی، دانیال ابراهیمی، امیر کربالیی زاده، احسان ابوالقاسم، 
ابوالفضل جمشیدی، حسین شهبازی، ملیحه کیا، هدیه آزاده، مهرنوش دارا، 

حامد پور محمد، عارف عباسی، سمیه صباغی و شهره رعایتی هستند.

شب های پرستاره نمایش

اخبار هنری

 جایزه بخش  سینه فونداسیون جشنواره کن به 
برادران ارک رسید

سینه  بخش  داوران  آنالین:  هنر 
فونداسیون جشنواره فیلم کن به 
ریاست کریستیان مونجیو کارگردان 
رومانیایی برندگان سه جایزه این 
بخش را معرفی کردند. بخش سینه 
فونداسیون را ژیل ژاکوب رئیس 
سابق جشنواره کن در سال 1998 
راه اندازی کرد. برگزارکنندگان این 
فیلم سازان  باهدف کشف  بخش 

جدید هرسال بین 15 تا ۲0 فیلم کوتاه و نیمه بلند به کارگردانی دانشجویان فیلم سازی 
از سراسر جهان را انتخاب می کنند حیوان به کارگردانی بهمن و بهرام ارک از ایران 
برنده جایزه دوم شد که با جایزه نقدی معادل 11:۲5 هزار یورو همراه بود. این فیلم 
تولید مدرسه ملی سینما است. این فیلم که به مدت 15 دقیقه ساخته شده، داستان 
مردی است که می خواهد از مرز رد شود.  جایزه اول همراه با 15000هزار یورو 
جایزه نقدی به فیلم بلژیکی پل اینجاست )Paul Is Here( به کارگردانی والنتینا 
 Two Youths( رسید و فیلم فرانسوی دو جوان مردند INSAS مورل تولید
Died( به کارگردانی توماسو اوسبرتی از La Fémis جایزه 3 همراه با 5.7 هزار 
یورو جایزه نقدی را از آن خود کرد. کمیته انتخاب بخش سینه فونداسیون، امسال 
1۶ فیلم )1۴ فیلم داستانی و دو انیمیشن( را از بین ۲۶00 کار ارائه شده از سوی 
۶۲۶ مدرسه فیلم سازی در سراسر دنیا انتخاب کرد فیلم کوتاه حیوان یک اثر تجربی 

است که هیچ دیالوگی در آن به کار گرفته نشده است.

 نمایشگاهی از پوسترهای اورجینال سینمای 
کالسیک

 گالری آس قصد دارد برای دومین بار نمایشگاهی با موضوع پوسترهای اورجینال 
سینمای کالسیک و پخش این فیلم ها برپا کند. روابط عمومی گالری آس: این 

خردادماه   5 جمعه  از  نمایشگاه 
میزبان عالقه مندان است و عالوه 
بر نمایش پوسترها، با پخش هر 
شب یکی از این فیلم ها به نقد و 
بررسی فیلم های کالسیک با حضور 
منتقدین نیز می پردازد. در بخش اول 
قرار است فیلم هایی مانند ریچارد 
سوم، دکتر ژیواگو، پدرخوانده ۲، 

پیامبر، روشنی های صحنه، فرانکشتاین و ... به نمایش دربیاید. نمایش پوسترها در 
فضای گالری و پخش و نقد و بررسی فیلم ها در طبقه باال و کافه گالری آس بر پا 
خواهد بود. گالری آس در خیابان شریعتی، باالتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان، 
پالک 1831 واقع است. این نمایشگاه تا پایان ماه رمضان برپا خواهد بود و حضور 

در این نمایشگاه برای عالقه مندان آزاد و رایگان است.

بلیت سینماها تا ساعت ۱۷نیم  بها شد
هنر آنالین: غالمرضا فرجی 
صنفی  شورای  سخنگوی 
نمایش گفت: » طرح ویژه 
ماه رمضان امسال از 1۲ شب 
تا سحر اجرا خواهد شد و 
بلیت سینماها در طول این ماه 
مبارک تا ساعت 17 به صورت 

نیم بها خواهد بود.«
وی ادامه داد: »بلیت فیلم ها از ساعت 17 به بعد هم به صورت تمام بها خواهد بود، 
ضمن این که فیلم هایی که سقف تعداد 10 هفته خود را تمام کرده اند، در طرح ویژه 

ماه رمضان می توانند از ساعت 1۲ شب تا سحر نمایش داشته باشند.«

 چهارمین جشنواره بین المللی عکس خیام در 
خانه هنرمندان افتتاح شد

ایرنا: چهارمین جشنواره بین المللی عکس خیام طی مراسمی با حضور ریکاردو بوسی 
رئیس فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( عصر جمعه در خانه هنرمندان تهران 
افتتاح شد. علی سامعی نماینده فیاپ در ایران در این مراسم گفت: »این چهارمین 
دوره جشنواره فیاپ است که در ایران برگزار می شود و دوره های قبل این مراسم 

معاصر  هنرهای  موزه  در 
افزود:  وی  شد.«  برگزار 
»برای حضور در این دوره 
نزدیک به بیست و دو هزار 
اثر طی سال ۲01۶ میالدی 
به دبیرخانه جشنواره چهارم 
از سراسر دنیا ارسال شد و 
امروز در این مراسم جوایز 
داخلی  شرکت کنندگان 
جشنواره  کتاب  همراه  به 
و  خیام  عکس  چهارم 
جوایز و تندیس فیاپ به 
نفرات برتر در بخش های 
عکس تک رنگ و رنگی، 
خالقه و شهری اهدا شد.« 
سامعی گفت: »جایزه ایرانی 

فوکوس شامل تندیس فوکوس به همراه عضویت در هیات داوری دوره پنجم که 
بیشترین پذیرنده در یک سال اخیر را به خود اختصاص داد به سعید عرب زاده 
تعلق گرفت.« چهارمین نمایشگاه بین المللی عکس خیام در دو گالری بهار و تابستان 
خانه هنرمندان تهران برای مدت یک هفته جهت بازدید عالقه مندان دایر است و 
عکس هایی از هنرمندان کشورهای چین، اسپانیا، عمان، افریقای جنوبی، ایران، 
ازبکستان، قرقیزستان، هندوستان، ایتالیا، یونان، هنگ کنگ، روسیه، عربستان، یونان 

و فرانسه در این مکان ها به نمایش گذاشته شده است.

فرزانه قندریز

از داستان غار افالطون شروع می کنیم از آن بازنمایی واژگونه حقیقت 
و آن روزنه کوچک. همه ما تجربه دنبال کردن داستان را بر این پرده 
جادویی داشته ایم لحظه ای رها شدن از دنیای بیرون و اتفاق هایی که در 
جریان است و تسلیم شدن به واقعیتی دیگر، خلق شده بر پرده سینما.
از لحظه اختراع و نمایش آن در زیرزمین گران کافه در سال 1895 
میالدی توسط برادران لومیرتا اکنون، این پرده بارها داستان هایی روایت 
کرده است. درواقع سینما محملی شد برای روایت تجربه های زندگی 
من، شما و دیگران. دیگرانی که گاه فرسنگ ها از دنیای ما دور بودند 
و گاه چون آینه ای بازتابی از درون مان بودند. به مرورزمان هنر سینما 
نیز مانند هنرهای دیگر جلوه ای از انسان با تمام ویژگی هایش شد. با 
دردها، غم ها، شادی ها، شکست ها، پیروزی ها، نفرت ها و دودلی ها و...

سایر  با  اتصالی  نقطه  هفتم  هنر  ویژگی ها،  همین  دلیل  به  درست 
دانش ها پیدا کرد. تاریخ سینما را که مرور می کنیم با آثاری روبرو 
خواهیم شد که بازتاب آدمی وزندگی او هستند. از همان سال های 
نخستین سینما تا به امروز شاهد رابطه تنگاتنگ یکی از این علوم 

یعنی روان پزشکی با سینما هستیم.
سینما آنجا که به کاراکتر نزدیک می شود و به ویژگی های او می پردازد 
و اتفاقات فقط وسیله ای می شوند برای نزدیک تر شدن ما به شخصیت 
فیلم، گویی سینما، این هنر هفتم، روزنه ای باز می کند به سوی ذهن 
قهرمان یا ضدقهرمان ما. هم او که گاهی تا هم ذات پنداری با او 

پیش می رویم.
 قرار است در سلسله مطالبی به آثاری که مشخصه اصلی آن ها یک 

یا چند نوع از اختالالت روان پزشکی است، بپردازیم.
اختالالت اضطرابی

این اختالل از شایع ترین اختالالت روان پزشکی در بسیاری از نقاط 
جهان است که مشکالت و عوارض زیادی را سبب می شود. مطالعات 
نشان داده که اختالالت اضطرابی مزمن، می تواند میزان مرگ ومیر با 
عوارض قلبی و عروقی را افزایش دهد. شناخت علل زیست شناسی، 
ملکولی و عصبی اضطراب، دریچه های جدیدی را به سمت درک 
علل این بیماری ها و درمان آن گشوده و تشخیص را برای پزشکان 

و درمان گران آسان تر کرده است.
حدود یک قرن پیش )زیگموند فروید( اصطالح neurosis )نوروز( 
را وضع نمود و اعتقاد داشت )نوروزهای اضطرابی( درنتیجه سرکوب 
مسائل جنسی پدید می آید و منابع اصلی این )تنش( ها را مقاربت های 

جنسی و سایر اعمال مرتبط با مسائل جنسی دانست و عواملی را که 
مانع آزاد شدن این تنش های جنسی بودند را عوامل اضطراب نامید.
اضطراب طبیعی: هرکس دچار اضطراب می شود و او را تشویشی 
فرامی گیرد و احساسی ناخوشایند و نامطبوع و مبهم، بر او حادث 
می گردد و علیرغم احساس ذهنی مانند اینکه )منتظر خبر بد بوده( 
دچار  فرد  و  کارافتاده  به  نیز  عصبی  سیستم های  اتونومیک  عالئم 
سردرد، تعریق، گزگز دست وپا، تپش قلب، خشکی دهان، احساس 
او را بی قرار  تنگی نفس و احساس دل شوره در معده می گردد و 
نموده و یک جا نمی تواند بنشیند. میزانی از اضطراب همیشه طبیعی 
بوده و اعتقاد بر این است که اضطراب برای عملکرد موثر و مقابله 
با مشکالت ضروری است، یعنی افراد بر اساس اضطراب صبح بلند 
شده و روز را شروع می نمایند، بر اساس اضطراب در وقت معینی 
در اداره حاضرمی گردند و یا بر اساس اضطراب در حین رانندگی 
کنترل ماشین و حرکت ترمز کردن را انجام داده و روان پزشکان این 
آگاهی را داشته که تمامیت اضطراب بیمار را از او نگرفته و مرزهای 
طبیعی و بیمارگونه و اضطراب انتظار را باید دانسته و درفراخورحال 

بیمار، آن را درمان نمایند.
اضطراب بیمارگونه: این اضطراب معموال پاسخ به تهدیدی است 
نامعلوم، درونی و مبهم، که گاه از تعارضات درونی منشا گرفته و 
همیشه تفاوت بین اضطراب و ترس را باید دانست، ترس، در پاسخ 
خطری معلوم، بیرونی و کامال مشخص و بدون رابطه با تعرضات 
شخصی است. اغلب موارد شباهت ترس و اضطراب بسیار زیاد بوده 

و تفکیک آن برای متخصصان مشکل است.
اگراضطراب راهشداری تلقی نماییم که فرد را گوش به زنگ می سازد، 
ظاهرا نوعی هیجان با همان مبنای ترس است، اضطراب خطری بیرونی 
یا درونی را اعالم می کند، که خود موجب حفظ حیات می گردد و 
از آن خطرات و  پیشگیری  برای  باعث می گردد که فرد  اضطراب 
تهدیدها، یا برای تخفیف عواقب آن ها کاری انجام دهد و به نوعی 
بنابراین  برساند،  حداقل  به  را  زندگی  در  تهدید  و  خطر  حداقل، 

اضطراب از وارد شدن صدمات پیشگیری می کند.
اضطراب مرضی

ازنظر روان کاوان و نظریه های روان شناختی، اضطراب هشداری است 
به )ego( ساختار دوم شخصیت که تعارضات ناخودآگاه را که از 
دوران کودکی و نوجوانی پس زده شده، در حال کوشش می باشند 
که خود را به سطح آگاهی برسانند و این هشدارها ایگوی فرد را 
حساس نموده که مکانیسم های دفاعی خود را بسیج کرده تا از ورود 

افکار نامقبول به خودآگاه پیشگیری نماید.
هدف از درمان اضطراب آن است که ظرفیت فرد برای تجربه اضطراب 
بیشتر گردد و بتواند ازآن جهت یافتن تعارضات زیربنایی ایجادکننده 
اضطراب، سود جوید، پس الزاما با درمان، درصدد حذف کامل اضطراب 
نمی باشیم و بیشتر سعی درافزایش تحمل فرد در برابر آن می نماییم.
نوعی  که  داشته  اعتقاد  اخیر،  سال های  در  گرایان،  درمان  رفتار 
حساسیت زدائی تدریجی از مواجهه کردن فرد با محرک های اضطراب 
برانگیز و در کنار آن استفاده از روان درمانی های شناختی بسیار موثر 

خواهد بود.
روان پزشکی جدید نظریه های زیستی مربوط به اضطراب را از منابع 
متعددی می داند، ازجمله: دستگاه های عصبی خودکار، نورترانسمیترها 
نفرین، سروتونین، گابا  نوراپی  مانند  )واسطه های شیمیایی مغزی( 
از  طیفی  اساس  بر  اضطرابی  خطردرافراد  احساس  درزمان  و...که 
در حالت  فوق  عوامل  زیستی،  مختلف  حساسیت و وضعیت های 
فعالیت های شدید یا مواقعی نیز حالت های )بد تنظیمی(، در کارکرد 
آن ها مشاهده می شود. اختالالت اضطرابی نیز مانند سایر اختالالت 
روان پزشکی دارای زمینه های ارثی و ژنتیک خاصی بوده و واضح 
است که میان اختالالت اضطرابی و عوامل وراثتی نیز ارتباط خاصی 

مشاهده می گردد.
فهرست اختالالت اضطرابی شامل موردهای زیر است:

اختالل پانیک )هراس()بازار هراسی( یا فوبیای فضای باز، جمعیت 
آسیب زا  روانی  فشار  اجبار،  وسواس  مشخص،  فوبیاهای  هراسی، 
عمومی،  از طب  ناشی  اضطراب  فراگیر،  اضطراب  انفجار(،  )موج 

اضطراب ناشی از مواد مخدر و محرک و...
اضطراب فراگیر یا منتشر )Generalized Anxitey( را می توانیم 

در فیلمی به نام آنی هال موردبررسی قرار دهیم.
)Annie Hall( آنی هال

کارگردان: وودی آلن
بازیگران: دایان کیتن، تونی رابرتز،...

سال ساخت:1977
داستان مردی با وسواس مرگ که عاشق زنی می شود شیفته زندگی.
داستان فیلم: آلوی سینگر )آلن(، کمدین موفق که دو بار ازدواج کرده، 
تنها در منهتن زندگی می کند واو وقتش را صرف کار حرفه ای، رفتن 
به سینما و مراجعه به روان کاو می کند. تا این که پس از شانزده سال 
مراجعه به روان کاو با دختری به نام آنی هال )کیتن( آشنا می شود...
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