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�ش�ی و ��ر      فصلنامه
فصلنامه ي پزشكي و هنر، اولين نشريه ي تخصصي و دو زبانه فارسي و 

 در ايران مي باشد. اين نشريه پزشكي و هنرانگليسي در حوزه ي علوم بين رشته اي: 

با هدف اطالع رساني و انتشار مقاالت مرتبط در تمام زمينه هاي بين رشته اي پزشكي 
و هنر تالش دارد تا زمينه ي مشاركت بين عالقمندان در اين حوزه را فراهم نمايد. 

زمينه هاي انتشار مقاله شامل معرفي پزشكان هنرمند در بخش هاي هنرهاي 
تجسمي، ادبيات، موسيقي و ديگر رشته هاي هنري ؛ تجسم و نمود موضوعات مرتبط 

با پزشكي در هنرهاي تجسمي و ادبيات، معرفي كتاب هاي مرتبط در زمينه ي 
مشترك پزشكي  و هنر، ارائه آثار خلق شده توسط پزشكان و ديگر كاركنان بخش 

 سالمت، مرور مقاالت منتخب در زمينه هاي مشترك پزشكي و هنر مي باشد. 

 

 

Quarterly Journal Of Medicine and Art (JOMA), is 
the first specialized bilingual journal in interdisciplinary 
medicine with art field in Iran. This journal with broadcasting 
and publishing papers in all aspects of medicine and art 
relation vision, try to prepare a common base for all. The fields 
that covers in this journal, includes presenting physicians who 
work in art area includes visual art, literature, music and other 
art categories; presence of medical topics in visual art and 
literature; review books in medicine and art common areas, 
publish the masterpiece and poems of medical and health 
professionals; review selected published papers in 
interdisciplinary area.  
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 ي پزشكيكاتورهايكار 

 گل آقا هفته نامه ي در 

 حسام نوروزي دكتر

 

 

 7 در »گل آقا« معروف به ي فومني صابركيومرث
 آمد. از دانشگاه تهران فوق يادنسرا به در صومعه1320 يورشهر

 مشغول شد. او همزمان در ي گرفت و به معلميات ادبيسانسل
 مجله را ين ايري و معاونت سردبي كرد ميت فعاليق»توف«  يمجله

 آن در يز ني ويت فعاليق، شدن توفيفبرعهده داشت كه با توق
 يعنوان مشاور فرهنگ. پس از انقالب بهيد رسيان به پايهنشر

 به كار مشغول شد.  يي رجاي محمدعليرنخست وز

 يادداشت هاي شروع به نوشتن 1363 سال ي د23از روز 
 طنز با نام مستعار «گل آقا» و تحت عنوان «دو كلمه  يروزانه

 مشكالت و ي دولتي انتقاد از دستگاه هايحرف حساب» با محتوا
 در ي عطف ي اطالعات كرد كه نقطه يموجود جامعه در روزنامه

 بود. پس از گذشت شش يران پس از انقالب در ايطنز مطبوعات
 ي دو كلمه حرف حساب، صابريادداشت هايسال از نوشتن 

 طنز پس از انقالب را منتشر  ي هفته نامهين گرفت اوليمتصم
سازد.  

 

 

 

 

 

 

 

 به صاحب 1369 بان ماه در آ» آقا گل«  ي هفته نامه ي شمارهيناول
 منتشر شد. از  ي فومني صابريومرث كيولو مسير و مديازيامت

 

 

 564 هر هفته تا  ي به طور مرتب پنجشنبهيه نشرينآن پس ا
 در قالب طنز و ي انتقادي و اجتماعياسي،شماره با مضمون س

صورت   صفحه و به16 هفته نامه در ين. ايد به چاپ رسيكاتوركار

 و يسان از طنزنوي و گروهي شد معرضه يد» و سفياه-  سيرنگ«
. انتشار ي كردند مي با آن همكاريش كسوت پيكاتوريست هايكار

 از طنزپردازان يدي نسل جديت تربي براي فرصتيه نشرينا
  يعهده به1374 هفته نامه تا سال يريوجود آورد. سردببه

 ي، صابريمي و دوست قديش كسوت طنز پرداز پيان، فرجيمرتض
 قرار داشت. 

 ير دو وزيكاتور آقا با كار  گل ي هفته نامه ي شمارهين اولارانتش
 بود.  يران اياسي سي در فضاي مهميار جلد آن، اتفاق بسيرو

 در يرگذارثا و تي جدي آقا حضور  گل ي هفته نامهين كهضمن ا
 طنز يت خصوصين كشور داشت. مهم ترياجتماع - ياسي سيعوقا

 در جامعه يت گل آقا كه باعث شد تا او به محبوب ينامههفته
 ين ادب و عفت كالم در طنز بود و هميت كند، رعايدادست پ

. عالوه بر يد بخشي و ادبي علميتمساله به او و قلمش شخص
 اييد مورد ت، اصول نگارشيت و رعايح نويسيخاطر صح بهين،ا
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 كشور قرار گرفت و لوح ي-  هنري فرهنگي از چهره هاياريبس
 ي كرد. صابريافت را درسي فرهنگستان زبان و ادب فاريرتقد

 ين مورد نظر در انتشار مطالب طنز اي در خصوص استراتژيفومن
چند ممكن است به   نوشتن هر»ي داشت كه «انتقاديدهمجله عق

. «طنز» يستت و جسارت گذاشته شود، اما «هنر» ناحساب جر
 اول طنز  ي آقا در درجه  گليه ي اول هنر است و نشر يدر درجه

 گل آقا منحصر به هفته نامه يت هاي. فعاليگر ديزاست و سپس چ
  ي گل آقا، هفته نامه ي گل آقا، سالنامه ي نماند. ماهنامهيباق

 انتشار كتب طنز و ي«بچه ها... گل آقا»، انتشارات گل آقا برا
 يسان پرورش طنزنوبراي يران طنز ا ي و سرانجام خانهيكاتور،كار

 بود.  ي صابريومرث كيت هاي فعاليگرجوان، از د

، همزمان با سالگرد آغاز 1381 در آبان ماه صابري يومرثك
 سال انتشار گل آقا، انتشار آن را متوقف كرد. گرچه يزدهمينس

 يچ گاه داشت اما او تا هنگام مرگش هي اقدام بازتاب گسترده اينا
 پس از ابتال به ي اقدام سخن نگفت. صابرين اي برايلشاز دال

 را يفان  دار1383 سال يبهشت ارد11سرطان خون، در صبح 
 وداع گفت. 

 به چاپ ي فراوانيكاتورهاي گل آقا كار يمجموعهير مجالت زدر
از عناصر مرتبط با طبابت در آن ها  كار، ي كه بنا به فضاي رسيدم

 يتنها در صفحات داخل را نهيكاتور ها كارين. اي شداستفاده منيز 
 يكرد رويلدل. بهيد دي توان ميز جلد و پشت مجله نيمجله كه رو

 به يكاتور ها كارين از ايادي درصد ز، «گل آقا»ي و اجتماعيانتقاد
 مرحوم از جمله آن زمان ياسي سيت هاي محترم و شخصيرانوز

 ي تنها به مروريادداشت ين اختصاص دارد. در ايبيحسن حب
گونه كه . اما هماني شود پرداخته ميكاتور ها كارينكوتاه بر ا

 اقدام به انتشار »يويوركر همچون «نيا در دني معتبرياتنشر
ده اند كر محبوب خود  ي كاريكاتورهاي شدهيبند و دستهانهجداگ

 ين از ايز ني پزشكيكاتورهاي با عنوان كاريكاتوري(كتاب كار
  ي موسسهي است بتوان با همكاريد است) امشده چاپ يهنشر

 چاپ ي مرتبط با پزشك ي كاريكاتورهاي دربارهيگل آقا، كتاب
  د.كر منتشر قا گل آيرمجموعه ي زياتشده در تمام نشر

الزم به يادآوري است كه تمام عكس ها از مجموعه شخصي 
نويسنده ي مقاله تهيه شده است. براي ديدن كاريكاتورهاي 

ديگري از طرح هاي روي جلد هفته نامه گل آقا مي توانيد به 
، 1369اين تاريخ ها در وب سايت مجله مراجعه كنيد: يكم آبان 

  1370 تير 11 و 1369 اسفند 14، 1369 آذر 13

 

 1371 تير 25: هفته نامه ي گل آقا، 1 تصوير
 

 

 1370 يد پنجم آقا گل ي نامه هفته: 2 تصوير
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 1370 دي 26:هفته نامه ي گل آقا: 3تصوير 
 

 

 1370: هفته نامه ي گل آقا:پنجم دي 4تصوير 
 

 

 

 1372 ارديبهشت 23:هفته نامه ي گل آقا 5تصوير 
 

 

 1372 شهريور 25: هفته نامه ي گل آقا: 6تصوير 
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 1372 دي 16: هفته نامه ي گل آقا: 7تصوير 
 

 

 1372 ارديبهشت 16: هفته نامه ي گل آقا: 8تصوير 
 

 

 1375 آبان 17: هفته نامه ي گل آقا: 9تصوير 
 

 

 

 1371 اسفند 6: هفته نامه ي گل آقا 10تصوير 
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 1377 ارديبهشت 24هفته نامه ي گل آقا 11تصوير 
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 كاريكاتورهاي پزشكي انوره دوميه

0Fدكتر حسام الدين نوروزي

1F فرانك بهزادي– �

� 

2Fاونوره ويكتورين دوميه

 كاريكاتوريست، نقاش ومجسمه ساز �
 26فرانسوي از برجسته ترين هنرمندان قرن نوزدهم فرانسه در 

 در بندر مارسي فرانسه بدنيا آمد. انوره از كودكي به 1808فوريه 
كار هنري عالقه داشت؛ به همين دليل پدرش وي را ابتدا به نزد 

3Fهوسير

 پس از مدتي  ).1 برا ي آموزش نقاشي برد(�

 

 

 

 
                                                            

  ، دانشگاه علوم پزشکی شيراز، ادرس تماس:MPH پزشک عمومی و ˺
Hesam_noroozi@yahoo.com 

  دانشگاه علوم پزشکی شيراز–کاردرمان  ˻
˼ Honoré Victorin Daumier 
˽ huissier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Fدوميه وارد مدرسه هنري سوسيه

 شد. در اين زمان او براي يك �
5Fناشر به نام بليارد

كار مي كرد كه باعث شد اولين جرقه هاي  �
عالقه وي به ليتوگرافي آشكار شود. در زمان سلطنت شاه لوئيس 

6Fفيليپ

7F كه مجله كاريكاتور�

8F توسط شارل فيليپون�

  شروع به �
 و 1832انتشار كرد، دوميه نيز به اين مجله پيوست. در سال 
9Fبخاطر كشيدن كاريكاتوري از پادشاه با نام گارگانچوا

 به مدت ��
شش ماه زنداني شد.پس از توقف انتشار مجله كاريكاتور 

10F، همكاري دوميه با فيليپون در مجله شاريواري

 ادامه يافت . در ��
اين مجله دوميه كاريكاتور هاي اجتماعي خود را طراحي ميكرد. 
                                                            

˾  Académie Suisse 
˿ Belliard 
̀ Louis Philippe 
́ La Caricature 
̂ Charles Philipon 

˺˹ Gargantua 
˺˺  Le Charivari 

http://en.wikipedia.org/wiki/Huissier
http://en.wikipedia.org/wiki/Huissier
http://en.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Suisse
http://en.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Suisse
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_of_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_of_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Philipon
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Philipon
http://en.wikipedia.org/wiki/Gargantua
http://en.wikipedia.org/wiki/Gargantua
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Charivari
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Charivari
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Honore_Daumier-Nadar.jpg
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از دوميه مجسمه هاي زيادي نيز از گل پخته نشده باقي مانده 
است كه بعد ها برا ي از بين نرفتن، آنهارا  از برنز ساختند. از 
دوميه نقاشي هاي زيادي نيز با مضامين اجتماعي باقي مانده 

است. كار هاي وي در موزه هاي بزرگ دنيا همچون لوور و 
). شارل بودلر نويسنده ي 1متروپوليتن نگهداري ميشود(

سرشناس فرانسوي، آنوره دوميه را يكي از مهمترين انسان ها نه 
فقط در عرصه كاريكاتور بلكه فراتر از آن و تاثيرگذار در روند 

شكل گيري هنر مدرن مي داند. هم اكنون در تمامي منبع 
هنري بررسي سير تحول هنر مدرن، آنوره دوميه و نقاشي و 

 طراحي هاي او جايگاه غيرقابل انكاري دارند.

 به مسائل پزشكي كاريكاتور 100بيش از از آنوره دوميه، 
در كاريكاتور هاي دوميه تصاوير متعددي از  اختصاص يافته است.

نحوه ارتباط بين پزشك و بيمار تا معاينه بيماران ، اقدامات 
تشخيص ، اقدامات درماني ، اقدامات پارا مديسين همچون 

هيپنوتيزم ( شكل شماره هفت)، اقدامات درماني در حيطه هاي 
مختلف پزشكي و زير شاخه هاي تخصصي تر آن همچون 

جراحي ، چشم پزشكي ، داخلي ،دستياران پزشكي و 
دندانپزشكان به تصوير كشيده شده است. بر اساس اين تصاوير 
مي توان نكات جالبي را در خصوص مسايل صنفي پزشكي در 

قرن نوزدهم مشاهده كرد. در وهله اول مي توان تا حدودي و با 
كمرنگ كردن رنگ اغراقي كه الجرم براي ايجاد طنز در تصاوير 

بكار رفته است تا حدودي به وضعيت و جوحاكم بر محيط 
پزشكي و حوزه بهداشت و درمان در آن زمان پي برد  و در 

مرحله دوم نيز به درمان هاي  رايج، جديد و باالخص درمانهاي 
پرسرو صدا كه سوژه خوبي براي كارتون هاي ترسيم شده بوده 

اند را در اين كاريكاتورها ديد. اما مهمترين نكته اين تصاوير ايده 
گرفتن از تصاوير ترسيم شده بمنظور كشف نكاتي تازه در تصاوير 

ترسيمي بمنظور آينده نگري در روابط بين پزشك و بيمار ( 
شكل شماره  دو ) است. در كارتون هاي ترسيم شده توسط انوره 

دوميه مي توان اشاراتي به تشخيص هاي اشتباه ( شكل شماره 
هشت  ) توسط پزشكان را نيز ديد. در تعدادي از كار هاي انوره 

دوميه تصاويري از پزشكان بر اساس داستانهاي مولير و با همان 
 )3 و 2شخصيت پردازي ها ترسيم شده است.(شكل چهار). (

 

Figure 12بدون و يسنت يدرمان-آب روش به يزيطنزآم ي اشاره 
 مرتبط ريغ و مرتبط يماريب هر يبرا كه مخصوص سرنگ از استفاده

 .شد يم برده كار به

 

Figure 13:يدرمان آب شروع و صيتشخ يبرا منتظر ماريب 
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Figure 14 :يمصنوع يها دندان كه دندانپزشكان از يكاتوريكار 
 حيتوض آن زيانگ شگفت راتيتاث مورد در و داده ليتحو خود ماريب به را
 )4 (دهد يم

    

 

Figure 15 :و مارانيب نيبال بر يدرمان آب به زيطنزآم ي اشاره 
 آنها ي همه يبرا باًيتقر كه شانيا يماريب صيتشخ به توجه بدون
 انتقال زمان به  را فيظر طنز نيا توان يم يراحت به ( شد يم انجام

 مارانيب به كه يمختلف يها آمپول و سرم به را يدرمان آب سرنگ و داد
 كياند به توجه بدون

 

Figure 16 :مارانيب و پزشكان نيب موجود يعاطف فاصله 

 

Figure 17:يصورت به پزشكان نيب در كه يدرمان زميپنوتيه 
 )6. (شد يم انجام ريفراگ
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Figure 18 :كه اينقدري مطمئنم من ، دكتر آقاي: تصوير زير متن 
 )6)(نيستم بيمار گوئيد مي شما
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11Fآدمك هاي آناتوميك مرمرين

�� 

 دكتر حسام نوروزي

يكي از موضوعاتي كه در تاريخ پزشكي كمتر به آن پرداخته شده 
است، مدل هاي آناتوميك كوچك از بدن انسان است . از اين 

گونه مدلها در ايران نمونه اي ذكر نشده است و در موزه ي تاريخ 
پزشكي شيراز و تهران نيز نمونه اي در دسترس نيست. اين 
مدلهاي آناتوميك، با دست ساخته و پرداخت مي شدند و به 

ندرت بيش از كف دست يك انسان بودند. با اينحال وقتي كه 
بخش رويه ي اين مجسمه ها برداشته شود مي توان بخش هاي 

آناتوميك زيرين آنرا كه بسيار ظريف ساخته شده اند را ديد. 
بخش زيادي از اين مجسمه ها بازوهايي قابل حركت دارند و 

بسياري از انها مجسمه هاي زن هستند. بسياري از اين مجسمه 
ها داراي يك مجسمه كوچك نوزاد نيز هستند كه با بند ناف 

باريكي به مجسمه مادر متصل اند. امروزه  بيش از صد نمونه از 
اينگونه مجسمه ها در موزه هاي اروپا و آمريك وجود 

دارد.پرسش مهمي كه درباره ي چنين مجسمه هايي به ذهن 
 متبادر ميشود، كاركرد اين گونه آدمك هاست.

بر اساس مطالعات و شواهد موجود، بيشتر اين مجسمه ها در 
آلمان ساخته شده و به پزشكان مرد تعلق داشته اند. اولين 

12Fآدمك توسط مجسمه سازي به نام استفان زيك

 در شهر ��
نورمبرگ ساخته شده است. اين مجسمه ساز، مجسمه هاي 
مينياتوريي نيز از چشم و گوش ساخته است. برخي از اين 

مجسمه ها از پزشكي به پزشك ديگر منتقل مي شده اند. تا سال 
 نمونه هاي زيادتري از اين مجسمه ها در دسترس بود و 1930

به فروش مي رسيد اما در زمان جنگ جهاني دوم، بسياري از 
 اين مجسمه ها و مجموعه هاي همراه آن، از بين رفتند. 

                                                            
˺˻  Ivory Anatomical Models 

˺˼  Stephan Zick (1639–1715) 

يادداشت هاي كمي نيز درباره ي نحوه ي استفاده از اين مجسمه 
 نمونه اي از اين آدمك ها 2007ها در دسترس است. در سال 

كه به پزشك و متخصص زنان و زايمان فرانسوي، فرانسوا 
13Fموريسو

 تعلق داشت، در حراج خانه كريستي به فروش رسيد. ��
پيشتر به نظر مي رسيد كه اين مجسمه ها براي آموزش و 

توضيح نحوه ي زايمان به مادران باردار توسط پزشكان بوده است 
ولي با توجه به برخي مدارك جديد، چنين فرضيه اي نامحتمل 

به نظر مي رسد. فرضيه ي دوم كه بر اساس متون قديمي به 
دست آمده از پزشكان ايتاليايي است، به استفاده از اين مجسمه 
ها در زماني كه دانشجويان پزشكي مي خواهند وارد بخش هاي 
مرتبط با بيماري زنان شوند  و يا پزشكاني كه در مورد بيماري 

 هاي زمان زايمان بيشتر كار مي كرده اند، شده است. 

چنين آدمك هاي كوچكي بيشتر كاريكاتوري از واقعيت آناتومي 
بدن  هستند و در جاي خود كوچكتر از آن هستند كه بتوانند 
اطالعات مهمي را منتقل كنند. اين مجسمه ها همچنين براي 

پزشكان آموزش ديده اي تهيه مي شدند كه همه جور وسيله ي 
پزشكي را براي مجموعه ي شخصي خود خريداري مي كردند.  

امروزه نمي توان سازنده ي چنين آدمك هايي را شناسايي كرد و 
فقط بر اساس برخي خصوصيات ظاهري مانند جعبه ي همراه و 

 يا پرداخت به جزئيات قابل تقسيم بندي اند. 

در تصوير شماره ي يك ، نمونه اي از اين آدمك هاي آناتوميك 
از جنس سنگ مرمر را مي بينيد. اين مجسمه در مجموعه ي 
تامسون در گالري هنر انتاريو موجود است. آدمك مرمرين در 

اين مجموعه، حدوداً پانزده سانتي متر طول دارد و بر روي تختي 
با مخمل قرمز قرار داده شده است. شانه هاي اين آدمك 

متحركند اما فرم دست ها يكسان نيست. بخش قدامي شكم 
براي ديد بهتر داشتن به جزئيات، برداشته شده است. هرچند 
بخش قدامي روده ها در جاي خود قرار دارد و جنين زيرين را 

 نميتوان ديد. در اين مجسمه بخش هايي از درون  قفسه سينه، 

                                                            
˺˽  Francois Mauriceau (1637–1709) 
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عروق بزرگ و ريه ها را مي توان ديد. هرچند به نظر مي رسد كه 
بخش هايي از اين آدمك ناقص است. به عنوان مثال نمي توان 

 قلب را درمحل خود ديد. 

در پايان به نظر مي رسد كه اين گونه از مجسمه ها تنها به 
بخش هاي جغرافيايي خاصي در اروپا تعلق داشته اند و همچون 
نقاشي هايي كه به بررسي و تشريح آناتوميك مي پرداخته اند و 
در طول زمان در بسياري از مناطق دنيا قابل پيگيري بوده اند، 
چندان عموميت نداشته اند. وجود اين مجسمه ها تنها تكميل 

كننده ي تاريخ پزشكي است و همچون مجسمه ي زن شيشه اي 
كه توسط دكتر فرانك نتر تهيه شده بود با ورودتكنولوژي هاي 

 ديجيتال جديد تنها به موزه ها و مجموعه ها تعلق دارند. 
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 نگارنده از عكس – ويانتار هنر يگالر در نيمرمر آدمك يك: تصوير

http://journal.plastination.org/archive/jp_vol.15/jp_vol.15_30-35.pdf
http://journal.plastination.org/archive/jp_vol.15/jp_vol.15_30-35.pdf
http://journal.plastination.org/archive/jp_vol.15/jp_vol.15_30-35.pdf
http://journal.plastination.org/archive/jp_vol.15/jp_vol.15_30-35.pdf
http://journals.cambridge.org/abstract_S0025727300017518
http://journals.cambridge.org/abstract_S0025727300017518
http://journals.cambridge.org/abstract_S0025727300017518
http://journals.cambridge.org/abstract_S0025727300017518
http://www.ago.net/


 �ش�ی و ��ر
 و بهار 1392زمستان 

1393  
دوره چهارم، شماره 
 هاي اول و دوم

 

 

14 

 پزشكان هنرمند: دكتر افشين خداشناس

 

 
 خورشيدي در شهر 1348در سال  كتر افشين خداشناسد

 وارد دانشكده ي پزشكي 1366رشت به دنيا آمد و در سال 
دانشگاه علوم پزشكي ايران در تهران شد. وي هميشه در كنار 

تحصيالت پزشكي به هنر و ادب عالقه اي وافر داشت و درسال 
و  هاي اخير همكاري مداومي با و نشريه ي پزشكان گيل 

سردبيرش دكتر مسعود جوزي داشته و دارد. گرايش او به انسان 
شناسي و روان شناسي تا به اكنون به نگارش بيش از سي مقاله 

در اين زمينه ها انجاميده كه از جمله مي توان به اين موارد 
اشاره كرد:براي زنده ماندن بكش(در مورد بازي هاي رايانه 
اي)،من ساالر(در مورد روان شناسي اختالل شخصيت خود 
شيفته)، نابغه هاي ابله(در مورد دانشمندان در خودمانده يا 

اوتيستيك)، وانسان و بازي هاي هزار توي زندگي(مقايسه ي 
 با زندگي انساني)، كارد "بازي" و "ترومن شو"تطبيقي فيلم هاي

اختالل، پنير روان(مروري بر آمار بيماري هاي رواني در جامعه) 
،هوش انساني(ترازوي هوش پيما،دژ هوش ربا و نسخه ي هوش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزا در مورد آزمون ها، ساز و كارها و موارد موثر بر تقويت 
  .هوش)

وي همچنين به نگارش خاطرات پزشكي خود زيرعنوان 
 متن هايي با – ومجموعه عكس "خاطرات طبيبانه ي من"

 و ...اقدام نموده است. وي به "ترانه عكس هاي خياباني"عنوان
مدت دو سال سردبير فصلنامه ي نظام پزشكي رشت بود و سايت 

 را منتشر مي ساخت اما در يكساله ي اخير "پازل هاي انساني"
با دوري جستن از نوشتن با اين ايده كه ديگر كمتر كسي پيدا 

مي شود كه براي خواندن و تغيير دادن خود وقت بگذارد به 
 رو آورده است كه به گفته "كاريكاتور"دلبستگي هميشگي اش 

ي خودش فارغ از زبان و زمان و مكان است.هم اكنون بخشي از 
مقاالت و طرح هاي او در 

قابل دسترسي است. با  www.jangalbeauty.ir :سايت
هم نمونه اي از كارتون هاي اخيرش كه در حال شكل گيري 

شخصيت ثابت است نگاه مي كنيم  يك

 

http://www.jangalbeauty.ir/
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14Fكاريكاتور و پزشكي: آنجل بوليگان

�� 

 

آ 

 در هاوانا پايتخت كوبا است. او تا سال 1965نجل بوليگان كوربو متولد 
عنوان اديتوريال كارتونيست   در مكزيكوسيتي زندگي كرد. به1992

براي مجالت و روزنامه هاي مختلفي كار كرده است. طرح هاي او غالباً 
داراي موضوعات انساني و اجتماعي است. انسان هايي كه در كارهاي او 

به نمايش در مي آيند بدني بزرگ و سري كوچك دارند اما اين سر 
كوچكتر نه بخاطر هوش كمتر كه بخاطر زاويه ديد از پايين به آنهاست. 

كارتونهاي وي با هاشورهاي بلند و مايل و  

                                                            
˺˾  Angel Boligan 

آبرنگ و مركب هايي كه براي ايجاد سايه تنها به بخش هايي از كار 
اضافه شده اند مشخص ميشود. او برنده جوايز متعددي در زمينه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارتون و كاريكاتور در جشنواره هاي جهاني شده است. در كاريكاتور 
باال نياز به توضيح نيست كه رعايت نكردن اخالق حرفه اي دستمايه 

 ي طنز تندي شده است كه جامعه پزشكان را هدف گرفته است

 

 

 

آ 
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 خودنگاره هاي هلن شرفبك

 

15Fترجمه و تلخيص

 : دكتر حسام نوروزي��

16Fهلن شرفبك

) نقاش فنالندي بيشتر بخاطر 1945- 1862 ( ��
كارهاي رئاليستي و خودنگاره هايش شناخته ميشود. در سن 

هجده سالگي با يك بورس تحصيلي به پاريس رفت و براي ده 
سال بعدي به طور عمده در اروپا ماند و ضمن كپي برداري از 
آثار هنرمندان بزرگ در موزه لوور به تحصيل نزد اساتيد هنر 

پرداخت. او مانند رامبراند و ونگوگ تعداد زيادي خودنگاره را در 
طول زندگي و بخصوص در سال هاي پاياني زندگي اش ترسيم 

 .كرد

  
خودنگاره هاي شرفبك را مي توان به سه دوره تقسيم بندي 

نمود. در مرحله اول و پيش از سن پنجاه سالگي تصاويرش واقع  

                                                            
 JAMAPsychiatryترجمه و تلخيص  از  ��

˺ ̀  Helene Schjerfbeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرايانه و معمول هستند. دومين دوره نقاشي هايش از سن پنجاه 
سالگي تا سنين پيري است. در اين دوره نقاشي هايش داراي 
سبك خاصي شدند كه مخصوص به خودش بودند. در مرحله 
سوم كاري اش كه مشخصاً در دو سال پاياني زندگي اش بود 

بيشتر بر روي خودنگاره هايش متمركز شد. او بر خالف رامبراند،  

ونگوگ، ادوارد مونش يا فريدا كالو فقط بر روي سر و باال تنه 
خود تمركز داشت. او مانند رامبراند خودش را در حالت و يا 

لباس خاصي به تصوير نكشيد و به ندرت خود را در چهره يك 
هنرمند به تصوير درآورد. يكي از شناخته شده ترين خودنگاره 

 است كه در مرحله دوم " خودنگاره با پس زمينه سياه"هايش 
زندگيش ترسيم شده است. در اين نقاشي تصوير روشن چهره 

هنرمند در پس زمينه اي مشكي به نمايش درآمده است. در اين 
نقاشي چشمان آرام هنرمند در تقابل با لكه هاي قرمز مضطرب 
گونه هايش قرار دارد. در كل در اين تصوير عالمتي از غرور به 

نمايش درآمده است. شرفبك اين حس را با استفاده از رنگ در 
تعريف بخش هاي خاصي از چهره اش ايجاد كرده است: صورتي 
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در اطراف چشم ها، قهوه اي در موها و گل سينه ي خاكستري- 
سبز. اين تصوير يك نقاش صاحب سبك است. سبك او در دوره 

آخر زندگيش تغيير كرد كه تا سن هشتاد سالگي اش تكميل 
گرديد. در آخرين خودنگاره هايش چهره مسن اش را بطرز غم 

انگيزي جوانتر نشان داد. هرچند اين جوانتر شدن نشاني از 
زيبايي به همراه ندارد و نزديك شدن مرگ را به نمايش مي 

 .گذارد

 خودش را به شكل يك شبح و " با نقطه قرمز"در خودنگاره ي 
با حالتي يخ زده و بي روح به تصوير كشيده است. بافت نقاشي 

 اش در هم  شده ي سر او در اين تصوير با قهوه اي پس زمينه
آميخته است. سمت راست صورتش در سايه قرار گرفته و حسي 

از حل شدن در فضاي مجاورش را القا مي كند. چشم سمت 
چپش كه كمي بزرگتر از حد معمول ترسيم شده به القاي اين 

باور دامن ميزند. . دهانش در اين نقاشي به شكل حفره اي 
ترسيم شده كه گويي ديگر خالي از هرگونه لذت و خواهش بوده 

و تنها يك لكه صورتي در محل لب پايين قرار داده شده است. 
در كل احساس يك روح مرده و حسي مرگبار را مي توان از اين 

نقاشي استشمام نمود. شرفبك مي گويد: نقاشي چهره من 
نمودي از مرگ خواهد داشت. هنرمند درونم بياني از مرگ را به 

نمايش گذاشته و من هم نمي توانم به او كمك كنم. من به 
دنبال روشي براي بيان خودم مي گردم، روشي قوي تر و فسرده 

 ."كننده تر از اين
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A piece of mind 

17Fپله پله تا مالقات خدا

�� 

 حسام نوروزي

 
 هرمزگان استان در خربس یغارها: 19 تصوير

ز سوژهايي كه دوست دارم عكس شان را در مجموعه هايي 
بگيرم، پله ها هستند. پله ها از جمله مواردي هستند كه 

هروقت مي بينمشان، اول نگاه مي كنم كه آيا به درد عكس 
گرفتن مي خورند يا نه . ابته منظورم عكس گرفتن حرفه اي 

نيست و فقط عكس گرفتن با گوشي موبايل و دوربين 
كه دم دست همه هست، از من هم بر مي  compact هاي
 آيد.

 از مهمترين بخش ها هست كه "ريتم"در ظاهر فيزيكي پله ها، 
 چشمم را به دنبال خودش مي كشد انگار از اولين تا آخرين پله 

 

                                                            
عنوان پست برگرفته از كتاب دكتر عبدالحسين زرين كوب  ��

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را با نگاه خريدار مي بينم! براي من پله ها يك مجموعه كنار هم 
قرار گرفته ي شكل هاي بسيار ساده ي هندسي مكعب مستطيل 
مينيمال هستند كه مي توانند چشم را آرام آرام دنبال خودشان 

 بكشند.

 اما چيز مهمتر آن نكته اي هست كه با ديدن ريتم پله ها مي  
توانم تصور كنم. پله ها مي توانند ما را گام به گام به طرف يه 

هدف ببرند. اين هدف مي تواند با باال رفتن از پله ها به صورت 
نمادي از رفتن به سمت روشنايي، نور ، آسمان ، رهايي ، ارتقا ، 

پيشرفت باشد (تصوير دو) و يا برعكس با حركت به سمت پايين، 
گونه اي حركت به سمت تاريكي، زوال، ناپديد شدن، رمز و راز، 

 سياهي (تصوير سه) .
براي همين از پله ها خوشم مي آيد. رفتارشان پيوسته و مداوم 

است. مي توانند شما را براي رفتن به سمت آسمان و ديدن نور و 
روز و روشنايي تشويق كنند و يا شما را وسوسه كنند به سمت 
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دنياهاي ناشناخته برويد و يا در تاريكي ها غرق بشويد. جنبه 
در مدارج طنز ماجرا مي تواند باال رفتن به سمت پيشرفت 

پله برقي و عدم مصرف انرژي پارتي با استفاده از مختلف دنيوي 
باشد! راحت و درجا مي ايستيد و پله ها خودشان تو را پيشرفت 

 ( تصوير چهار)!مي دهند

 

 20 تصوير

 

 21 تصوير

 

 22 تصوير
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 شعرهاي نجيب

ويژه نامه ي شعر : دكتر رئيس جاللي
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 بي اين/ تپش بي اين بودن/ زندگي اين/ مي خواهد تو تعريف
 انتظارگي

) فوق 1336 مرداد 6 دكتر كاووس رئيس جاللي ( تولد : 
تخصص نفرولوژي و دانشيار عضو هيئت علمي دانشگاه علوم 

پزشكي شيراز و پايه گذار موزه تاريخ پزشكي در دانشكده 
 سالگي شروع به سرودن شعر 16از  وی پزشكي شيراز است.

در بسياري از نشريات و  كرده و از آن زمان تا كنون اشعارش
 اشعار دكتر رئيس جاللي به .روزنامه ها به چاپ رسيده است

گفته ي استاد صدرا ذوالرياستين خوانندگان فراواني در صفحات 
ادبي نشريات دارد بلكه در وبالگ ها و دنياي مجازي نيز 

طرفداران فراواني دارد. استاد امين  فقيري با نگاهي به اشعار 
 پزشكان تاكنون گرچه "دكتر رئيس جاللي نوشته است كه 

 اند اما دكتر كرده آزمايي طبع داستان و شعر زمينه در زيادي
 و پيچيده آنقدر او اشعار  .دارد مدرن سبكي جاللي رئيس علي

  "لقب پسامدرن داد. آنها به كه بتوان نيست ازذهن خارج
خواندن اشعار دكتر رئيس جاللي ما را به وادي داستان سرايي و 
تخيل مي برد. شرحي شيرين از آنچه كه مي بيند و احساس مي 
كند. اشعار دكتر رئيس جاللي همچون پرده هاي روايت گونه ي 

يك فيلم سينمايي ما را به ديدن مناظري مي برد كه خودش 
 آنرا برايمان دوباره تعريف مي كند. اين "برداشتي آزاد"ديده و با 

برداشت هاي شخصي تركيب نگاهي نافذ به دنياي اطراف است 
كه با چاشني احساسات ماليم تركيب شده است. نمونه ي چنين 

تصويرپردازي كالمي را مي توان در شعري كه به استاد دكتر 
 :اكبر رجايي تقديم نموده اند خواند

يادگارروزگارمن/تكه پاره هاي /يادگار روزگارمن  
خاطرات/جداجدا/درگريز دائمي/ زسرزمين ياد/درحريم ذهن 

منفعل/جا به جا/حكايت ابروباد./اين روزها ي ملتهب/يادواره اي 
سمج/مي كشد سرك مدام/ازگذشته هاي دور/چو صيد كي 

عجول وبيقرار/خسته از گريز/درجستجوي دام و تور/به شكل 
 يادگار روزگار...

/بي خبر/آغاز يك سفر/شروع /بازارچه اي عزيز پنج شنبه صلوه ظهر
و باوقار/شاد و بي حصار/ بوي گوشت وادويه/ بوي سيب وگوجه 

وخيار / بوي سنگك وكباب/ ريحان وترپياز/ سماق وسير/ 
بيدمشك ونسترن/ نان قندي وگالب/ سركه و/ ترشي 

موسير./درسايه سارمهربان يك درخت پير/ جشنواره اي ازترانه 
اين پرندگان خوش نشين/  وصدا / ازطرقه وقناري وهزار.../

درقفس هاي آينه دار./ گذشتن ازكوچه ي ابراهيم- زاده ي امام/ 
با فراغ با ل و تخته گاز/ رسيدن به شاهچراغ/ شنيدن/ اذان/ وضو 

و خواندن نماز/ فقط ده دقيقه ي تمام./ ادامه ي سفر/ 
مسجدبزرگ نو/ كوچه هاي هفت پيچ/ صبوروتنگ/ طاق هاي 

مضطرب/ شمعداني هاي منتظر كنارپنجره/ نسترن هاي 
شادوشنگ/ هواي گرم/ ميروم بي تا مل ودرنگ./ مي رسم به 

فيلم وساندويچ/ جيب   انتهاي راه/ چهارراه زند/كندوي عاشقان
بري گاه به گاه/ ازبلند گو هاي پير/ خش/ خش ترانه ها./ بوي 

بوي كتلت بوي خوب  وسوسيس/ بوي مرغ وتود لي/ ژامبون
ژابوني/ باميه بي زولبيا/ آب  بوي كوفته قلقلي/ بوي تخمه لوبيا /

زرشك آب پرتقال/ بوي چربي بوي ناي/ بوي تند وتيز از جرز 
ديوار/ ........ بي خيال./ دوان دوان بدو بدو/ عقب عقب جلو جلو/ 

  دو. ساعت /پنج شنبه ظهر/ صف سينما

 كه گزيده اي از "حواس پرتي هاي نجيب". چندي پيش كتاب 
 بود، 92 تا 84مجموعه ي اشعار ايشان در فاصله ي سال هاي 

 در ادامه نگاهي به  به چاپ رسيد. در تهراننيز توسط نشر ميرماه
مجموعه ي اشعار دكتر رئيس جاللي كه در وبالگ مجله ي 

 پزشكي و هنر به چاپ رسيده است مي اندازيم:
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 همراه خواب من

 شب هاي دور

  همراه خواب من:

  يك بام كاهگلي

  يك آسما ن پرتپش

              ستاره زار-بي انتها 

 امشب 

 شاهدان بي خوابي منند: يك قا ب پنجره

  يك آسمان مختصر

                     با قحطي ستاره ها.

 91رئيس جاللي-دي 
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 سه تابلو
-- 

 بر زمينه آبي و سفيد

در آرامشي غريب 

دريا 

غلت مي زند 

بي هيچ شتابي 

 در قيلوله اي بي تپش      

با ذهني پاك پاك 

بي هيچ نقشي از موج هاي بازيگوش 

در خوابي ژرف 

بدون ردپايي از رويا. 

 ***

بر زمينه قهوه اي انزوايي بي زمان 

چاهي صبور 

بر سينه بياباني به وسعت انتظار 

خاطرات خوش گذشته را 

خاطرات خيس 

از قنات قديمي مهربان 

از چاه هاي مجاور يكدل 

را 

با دلو پر اشتياق 

 مرور مي كند.               

 ***

كنار پرچين بدون تيغ 

با گل هاي صورتي و بنفش 

در سايه سار سخاوت 

بلوط هزار پرنده 

كودكان شاد 

در حلقه اي به رنگ زندگي 

رقصان 

ترانه هاي مست 

ترانه هايي از جنس رنگين كمان 

بر بوم آسمان پرتاب مي كنند: 

ما آب چاه مي خوريم 

 دريا حسادت مي كند*                   

 -------------

*در كنار جاده روي گلگير كاميوني در حال استراحت نوشته 
شده بود: 

 دريا حسادت مي كند       من اب چاه مي خورم
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بازيگوش هميشگي 

-- 
 حس مبهم تعلق              

 غلت مي زني

 چه نرم                

 مي شود گناه  نگاه

 در دگرديسي ات

 اي واژه اي

 رند بي قرار           

 من :

 تعليقي لحظه هاي گرم

 لحظه هاي بي غبار         

 وامانده ي معلق

 ميان 

 زمين و ماه      

 در خلسه اي بي نشان

 در خلسه اي بي حصار.

  

 91رئيس جاللي-آذر       
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 گل هاي چله نشين
-- 

 

 گل هايت اگرچه چله نشينند

به گلخانه ات                        

به ناگزير                           

 رويايشان سيراب آسمان آبي ند

آبي سير سير.                       

 اين تبعيديان بي قرار

 درحسرت باغچه هاي منتطر

 تك تك ريشه مي دهند

در ذهن هاي بي حصار.           

 اين واژگان سبز

 پرنده پرنده پرواز مي شوند

برقامت بلند سروناز   

 شكوفه شكوفه غنچه مي دهند

  باز مي شوند.                 

91رئيس جاللي-دي ماه   
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  ش  )1391ش- 1300دكترپرويزدبيري  (

 تقديم به زنده ياد استاد دكتر پرويز دبيري مرد علم وادب
 

 ناشناس هميشه سبز

-- 

 در كوچه باغ هاي ذهن تو

 اي ناشناس سبز

 چه مي گذشت                 

  كه

 ات باغ شاه نامه در

 در ضيافت نقش و شعر

 حماسه در كنارغزل

 .مي نشست  تنگ          

  

 انسان هميشه سبز

 موجود مجهول هميشگي

 حكايت مي كني چو ني           

 با وقار   جلوه مي كني

 من

 نواي جادوئي آن فلوت با

 چه خوش  سحرمي شوم      

 .چون بهار   سبزمي شوم        

  

 دوباره گم مي شوم چوابر

    درآسمان آبي نيمه ي جهان

 كا شي مي شوم چه ال جورد

 برتن مناره اذان             

 جاري مي شوم چو زنده رود

 دربرگ برگ كتاب تو

 .كتاب عشق اصفهان              

  

  

 رقص مي گيرد مرا

                 چون باد                  

        برادروار- برابروار

  مي روم تا اوج  

 مي روم تا نا كجا

 چون ياد               

  .  مي شوم آزاد                

 زنده ياد سبز

 زنده باد نامت 

 روحت پاك              

  .روانت شاد                

 

91رئيس جاللي-بهمن  

 

 :توضيحات

ستاد اشاره به كتاب نفيس شاه نامه تهيه شده توسط ا : باغ شاه نامه
 دبيري
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اشاره به ترجمه ي كتاب انسان موجودنا  :موجود مجهول هميشگي
 شناخته آلكسيس كارل توسط استاد دبيري

اشاره به فلوت سحرآميز ازآثارموزارت-زندگي  :نواي جادوئي فلوت
ترجمه هاي استاددبيريموزارت از  

 اشاره به يكي از تا ليفات استاددبيري :اصفهان

اشاره به سمفوني نهم بتهوون-زندگي بتهوون  :برادري-برابري
 ازترجمه هاي استاددبيري
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  پرنده چنته نشين او تقديم به پرويز كالنتري و

 پرنده چنته نشين
-- 

 هم روياي ديرسال

 من هم

 پرنده ي تو را

 دركشا كش لحظه هاي ملتهب

  دنبا ل كرده ام  

  چون 

         سا يه ي يك خيا ل.      

 اينك

 حجم روشن اين آوازخوان پرخروش

 با كلك شوخ و جادوئيت

 نقشينه شد بر اين ذهن منتظر

 نقش

  يك آوازخوان چنته پوش.       

 اي پيك خوش خبر

 صورتگر سال هاي كودكي

 سال هاي تاريخ وجغرافيا

  در سرزمين سفر           

 تهمينه را چه خوش آفريدي

 اين گونه با وقار

  تا اين دختربهار               

 بر چنته اي ازجنس رنگين كمان

 نقشي زند به يادگار 

 نقش پرنده اي آوازخوان.

  
 اين دختر زالل

  رود پرشتاب در ذهن جاري 

 با ساق هاي شادوبي قرار

 موج مي كارد چه بي خيال

 چون بهار با دستان 

 نقش مي بافد

 از جنگل و پرنده وقله ها

                   از گل ها و سبزه زار.  

 91رئيس جاللي- بهمن

 *توضيحات:   

 چنته:عنوان قصه اي از پرويز كالنتري

سال هاي تاريخ وجغرافيا:نقاشي هاي كتاب هاي درسي سال 
 هاي چهل / پرويز كالنتري

 تهمينه:شخصيت اصلي قصه ي چنته
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 بادا

-- 

 بادا

از ترا نه ي سبزت   

 اي

   مرغ خوش ادا 

 آبي شود

اين سترون خاكستري   

رنگين كما ني شود   

   اين آ سمان مادري.           

 روياي هر شبم

پرواز   

فواره ا ي جوان     

 بي دل شوره ي سقوط

  ازدستان آسمان      

 تا اوج هر كجا

 چون

  پرنده اي آزاد        

 در دل:

فر يا د تپش تپش  

 در ذهن:

 خروش هر چه بادا باد.

  

91 اسفند –رئيس جاللي   
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 نقشي از يك سفر*

-- 
 نج دم كرده گوشه اي د

 تكه اي

  عصرتابستان     

 خوابي مي لمد آ رام

 :  رويا ئي مي رسد لرزان  

 پهنه ي شبي

  سياه آذين           

 نقطه هاي روشني باال

 نقطه هاي روشني پائين

 چون ستارگان

  كم رمق كم خون          

 درمداري شكسته

  نا موزون.              

 جاده اي نقره اي

  چون مار           

      مي خزد با درنگ 

  ييچا پيچ         

 برتنش غباروخار

 مي كند سفر

 به سوي هيچ.

 اتوبوسي عرق كنان ناالن

 مي سپارد راه

  با نفس تنگي            

 ده ساله اي به پنجره نزديك

 مي شمارد لحظه ها را

  به دلتنگي.          

  نه اي قهوه خا

  كنار نهر              

 خميازه مي كشد تنها

 خسته از

 كوه و دره و گذرگاه ها

 درخيا لش نفس مي كشد

 درشهر.               

 ده سا له ي خيال آلود

 احوال  گمشده درين        

 درتحير

 ازين شب تاريك

 مي تراود ترس

  از توهمي سيال.      

 كوه و دره كنارهم

  هم سنگ  دررقابتي          

 مرگ وزندگي همراه

  دررفاقتي يك رنگ          

 مي نوازند

  زخمه اي جانكاه       

 مي سرايند

 ترانه اي دل تنگ.       

 92رئيس جاللي-ارديبهشت

*سفري درگذشته اي دور- جاده ي قديمي كازرون-شيراز(كتل 
 پيرزن- كتل دختر)
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 ملودي هاي خاكستري

-- 

 خيابان شهر

 بدون ذهن

 منگ ازدهام

 در هجوم حادثه

 .لگدمال پرسه ي مدام

 گنجشك هاي مضطرب

 يا كريم هاي الل                 

                         زخمي صدا   

 زنداني لحظه هاي خشك

                   .لحظه هاي پرمالل             

 گل هاي نيمه رنگ - بدون برگ

 درفكرباغچه وحياط 

 گلدان هاي رنگ رنگ             

 درحسرت گل هاي زرورق به تن

                 بي حضور خار گل هاي

 .دردست كودكان كار               

 آوازه خوان دوره گرد

 گرسنگي سفير سفره ي 

 بي وقفه سرفه مي كند

 خاكستر ترانه هائي ازقديم

 .ترانه هاي آشنا بدون سبزي هميشگي

  

  

 درخشكسا لي هنر

  درقحط سالي حواس

 چشم باز مي كنند

 نت هاي بي رمق

 درمرزپرگهر           

 درحضورپرشمارمشتري 

 قد مي كشند

 بدون هارموني 

 .ملودي هاي خاكستري

 1393 تير ماه –رئيس جاللي 
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Pulitzer Prize winner in 2014 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pulitzer Prize of 2014 in Feature photography awarded 
to Josh Haner of The New York Times for his moving 
essay on a Boston Marathon bomb blast victim who lost 
most of both legs and now is painfully rebuilding his 
life. Josh Haner is Staff Photographer for The New York 
Times. After graduating  from Stanford University with a 
B.S, he moved to New York as an Assistant Photo Editor 
and after 2 years moved to the New York Times. He lives 
in Brooklyn, New York. 
 

 

 

 

http://medart.ca/wp-content/uploads/2014/04/Josh-Haner.jpg


Who take the first selfie: A physician? 

 
 
The most famous Selfie at this time is Oscar selfie that 
twitted more than one million times[1]. By considering 
the important parts of accepted definition of selfies such 
as being self-portrait that maybe shared on social 
networking services [2], we don’t know who invent the 
first selfie. With some leniency, we can remember Robert 
Cornelius who took photo from himself[3]. But taking 
photo from ourselves is not limited to modern era. Before 
the invention of photography, painting existed in the 
people’s life[4]. 
By little more moderation, we can accept self-portraits as 
selfies in ancient time. There are many self-portraits from 
great painters that prove the existence of selfies in the 
past[5][6]! If we accept these portraits as a primitive 
version of selfies, a series of questions must be answered. 
Who was the first selfie drawer? 
Who was the first human being tried to show him on 
media? 
The best way for finding answers to these questions is 
reviewing and reanalyzing cave paintings. Prehistoric 
human tried to increase his magic power in hunting by 
making these art pieces. Shamans, the magician of tribes, 
drew the animals’ تصويرs on the cave walls and ceilings; 
sang the magic songs for victory and in the time of war, 
injury and disease. These arts were also magic tools for 
treating diseases[7]. 
In conclusion, it seems that these prehistoric medical 
therapists, unwittingly made primitive form of selfies and 
share it with others on primitive social network, the walls! 
Although this idea is not proved yet, I think it is a good 
point for archeologists and other scientists to start! 

 
 

 
 

 
 

[1] http://variety.com/2014/film/news/oscars-ellen-
degeneres-breaks-twitter-with-epic-group-selfie-
1201124224 
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie 
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cornelius 
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Self-portrait 
[5] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1838
787/ 
[6] http://psycnet.apa.org/psycinfo/1992-22864-001 
[7] onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/maq.1995.9.4.02
a00030/abstract 
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