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مــی دانیــم تقویمــی کــه امــروزه مــورد اســتفاده و مراجعــه مــا ایرانیــان 
اســت طبــق قانونــی کــه در یازدهــم فروردیــن مــاه، 1304 شمســی بــه 
ــر اســاس آن  ــا ب ــی ) ســابق ( رســیده و م ــب مجلــس شــورای مل تصوی
ــار  ــل به ــتین روز فص ــه نخس ــال را ک ــر س ــن ه ــم روز اول فروردی تقوی
اســت » نــوروز « نامیــده و آن را جشــن مــی گیریــم یــا در حقیقــت آغــاز 
جشــن هــای نــوروزی مــا بــوده و هســت ایــن ســنت و رســم از نیمــه دوم 
قــرن پنجــم هجــری، دقیقــأ  در ســال 471 ه. بــه بعــد در زمــان حکومــت 
ملکشــاه ســلجوقی برقــرار بــوده و مــورد اجــرا قــرار مــی گرفتــه اســت. 

ــان  ــزرگ در آن زم ــاد شــد توســط دانشــمندانی ب ــه از آن ی تقویمــی ک
تنظیــم شــد کــه مهــم تریــن آن هــا حکیــم عمر خیــام نیشــابوری اســت و 
حکیــم لوکــری و میمــون ابــن نجیــب واســطی و ابوالمظفــر اســفزاری کــه 
ــن حکیمــان و دانشــمندان در حقیقــت منجمیــن ملکشــاه ســلجوقی  ای
بودنــد وجــه تســمیه آن: ) تقویــم جاللــی ( یــا ) تقویــم ملکــی( از همیــن 
اعتبــار اســت. پــس قبــل از تنظیــم ایــن تقویــم مــردم چگونــه حســاب 
روز ، مــاه و ســال خــود را نگــه مــی داشــته انــد یــا مــی فهمیــده انــد؟ در 
پاســخ بایــد گفتــه شــود: پیــش از تاریــخ، نــوروز ســیار یــا گــردان بــوده 
و کــم و بیــش در هــر چهــار ســال یــک روز و در هــر 128 ســال 31 روز 
نســبت بــه ســال شمســی واقعــی جلوتــر بــوده انــد. چنــان کــه در ســال 
نخســت پادشــاهی یزدگــرد ســوم ساســانی نــوروز ) روز اول فروردیــن مــاه 
ــزرگ  ــوش ب ــاهی داری ــاد. در روزگار پادش ــار افت ــد از به ــه 91 روز بع ( ب
ــی  ــم دین ــالد مســیح تقوی ــل از می ــا 521 قب ــی ســال هــای 485 ت یعن
مزدیســنا در ایــران رواج داشــته و مــاه هــای زرتشــتی بجــای مــاه هــای 
فــرق هخامنشــی رایــج بــوده و تــا زمــان دســتیابی اعــراب بــه ایــران رواج 
و روایــی داشــته اســت کــه پــس از آن تقویــم اســالمی در ایــران تــداول 
یافــت پــس از ایــن کــه طبــق قانونــی کــه از آن یــاد شــد و مطابــق آن 
ــن و  ــاه هــای فروردی ــد م ــه ســال شمســی مبــدل گردی ســال قمــری ب

اردیبهشــت جایگزیــن مــاه هــای محــرم و صفــر شــد.
فروردیــن نخســتین مــاه ســال شمســی اســت و اولیــن مــاه فصــل بهــار 
و زمــان شــکوفایی طبیعــت و زیبایــی و طــراوت مناظــر و مرایــا تقریبــا 
در تمــام ایــران. ایــن واژه یعنــی فروردیــن یــا فــرور یــا فــرورود برگرفتــه 
ــده   ــا مان ــه ج ــه بیســتون ب ــه در کتیب ــک واژه هخامنشــی اســت ک از ی
ضمــن ایــن کــه نــام دومیــن پادشــاه مــاد » فرورتــی « بــوده همچنیــن 
ــاد کــه  ــا » دیوکــو « کــه ســر سلســله پادشــاهان م ــدر » دیااکــو « ی پ
بنــای حکومتــش در مغــرب ایــران بــه ســال 713 پیــش از میــالد بــوده و 
هگمتانــه یــا همــدان نیــز پایتخــت ) و بدیــن نــام مشــهور بــوده فرورتــی 
ــا واژه اوســتای فروشــی Faravashi کــه همــان فروهــر اســت مطابقــت  ب
داده شــده اســت فروشــی در اوســتا یکــی از قــدرت هــای پنهــان یــا قوای 
باطنــی اســت کــه پــس از در گذشــت انســان بــه همــراه روان او از جســم 
ــد.  ــه ســوی جهــان معنــوی انتقــال مــی یاب خاکــی اش جــدا شــده و ب
ایــن قــوه باطنــی یــا ایــن نیــروی نهــان در آغــاز هــر ســال بــرای دیــدن 
بســتگان و دوســتان خــود بــه زمیــن می آیــد و مــدت ده شــبانه روز مــی 
مانــد تــا بــا آن هــا دیــدار کنــد. نــام فروردیــن  ، بهــار و نــوروز بــرای مــا 
ــوأم  ــا واژه جــذاب و دوســت داشــتنی » جشــن « ت ــان همیشــه ب ایرانی
بــوده. ببینیــم ایــن واژه از کجــا آمــده؟: از بســن یــا یســنا گرفتــه شــده 
کــه معــادل مصدرهــای پرســتش و نیایــش اســت و نیــز نمــاز و شــادی. 
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ــای  ــادل واژه ه ــه مع ــوده ک ــه ب ــان » سنســکریت « یَجَن ــن واژه و زب ای
مذکــور اســت. جشــن نــوروز کــه در واقــع اولیــن جشــن ســال اســت و 
نیــز جشــن آغــاز ســال شمســی و در واقــع جشــنی اســت بــرای پایــان 
آفرینــش گیتــی و آغــاز پدیــداری انســان و نیــز بازگشــت فــره ورهــای 

در گذشــتگان بــه زمیــن.
ــن  ــه روی زمی ــن ب ــتین روز فروردی ــه نخس ــی ک ــا فروش ــر ی ــره َوَه َف
می آیــد و یکــی از قــدرت هــای معنــوی مقــدس انســان، پیــش از خلقــت، 
در جهــان بــاال وجــود داشــته و آنــگاه کــه بــه مرحلــه خلقــت مــی رســد 
ــد و  ــی می ده ــی و ترق ــد و تعال ــه او رش ــرده و ب ــول ک ــم او حل در جس
ــراه او  ــه هم ــد ب ــی رس ــرا م ــش ف ــه مرگ ــد آن گاه ک ــش می کن حفاظت
ــی  ــردد و زندگ ــی گ ــر م ــگاه اول ب ــه جای ــدس ب ــاک و مق ــر پ ــار دیگ ب

ــازد. ــش را » آنجــا « مــی آغ جاودان
یکــی از یشــت هــای بــزرگ کــه » فروردیــن یشــت « نــام دارد و همــان 
ــای در  ــره وهره ــد. ف ــران می گوی ــره وه ــت از ف ــان اس ــن خودم فروردی
گذشــتگان پــاک و پارســا در نخســتین روز فروردیــن کــه آغــاز جشــن 
ــرای  ــاران و کســان خــود ب ــدن ی ــرای دی ــه ب ــم ک ــوروز اســت و گفتی ن
مــدت ده شــبانه روز بــه زمیــن مــی آینــد. اگــر طــی آن ده شــبانه روز 
فامیــل و دوســتان خــود را شــاد و خوشــحال دیدنــد خوشــوقت شــده و 
شــادمانه در جایــگاه خــود بــر مــی گردنــد و از درگاه اهورامــزدا- خداونــد 
ــعادتمندتر  ــر و س ــادمان ت ــا ش ــد ت ــا می کنن ــان دع ــرای آن ــال- ب متع
ــده  ــه تکانــی کــردن ایرانیــان از پنــج روز مان باشــند. شــاید فلســفه خان
ــرای آمــدن  ــه آخــر ســال همیــن موضــوع باشــد کــه مــی خواهنــد ب ب
ــاده  ــران آم ــره وه ــه از ف ــب و لیاقتمندان ــواز مناس ــوروز و پیش ــن ن جش
باشــند و خــوب مــی دانیــم کــه همیشــه و در هــر جــا میزبــان کوشــیده 
اســت تــا وقتــی مهمــان عزیــزی بــه خانــه اش می آیــد خانــه پاکیــزه و 

آب و جــارو شــده باشــد.

  در فروردين يشت آمده
» ... کســی کــه بــا دســت دهــش و رادی و بــا شــیر و پوشــاک فروردهــا 
ــه بخشــایش راســتی  ــو آن ب ــا دهشــی کــه از پرت ــان را ب ــد و آن را دریاب
ــا خشــنود و شــاد شــده، از  رســند بشــتابد، از آن کــس فروردهــای توان
درگاه اهورامــزدا درخواســت کننــد، ایــن خــان و مــان از انبــوه ســتوران و 
دلیــران و اســب هــای نیرنــک و گردونــه هــای اســتوار و مــردان انجمــن 
ــل  ــدان از بخشــایش کام ــن خان ــان آورد، برخــوردار باشــند و ای آرا و زب

بهــره ور شــود ... «

  خاستگاه نوروز و فلسفه پیدايی آن
حکیــم عمــر خیــام نیشــابوری در کتــاب ارجمنــد علــی مفیــد خــود- » 
نــوروز نامــه «- در مــورد جشــن نــوروز و راز پیدایــی آن مــی نویســد: » 
... ســبب نــام نهــادن نــوروز آن بــوده اســت کــه آفتــاب در هــر ســیصد 
ــد و چــون  ــاز آی ــل ب ــه حم ــه اول دقیق ــی ب ــبانه روز و ربع و شــصت ش
جمشــید آن روز را دریافــت، نــوروز نــام نهــاد و جشــن، آییــن آورد. پــس 
از آن پادشــاهان و دیگــر مردمــان بــه او اقتــدا کردنــد. چــون آن وقــت را 
پادشــاهان عجــم دریافتنــد از بهــر بزرگداشــت آفتــاب آن را نشــانه کردند 
ــگان  ــا هم ــد ت ــر دادن ــان را خب ــاختند و حالیم ــن س و آن روز را جش

ــت  ــب اس ــاهان واج ــر پادش ــد. ب ــگاه دارن ــخ را ن ــد و آن تاری آن را بدانن
آئیــن و رســم ملــوک را بــه جــای آرنــد، از بهــر مبارکــی و بهــر تاریــخ و 
خرمــی کــردن در اول ســال هــر کــه روز نــوروز جشــن کنــد و بــه خرمــی 
ــن تجربیــت را  ــد و ای ــوروز دیگــر عمــر در شــادی گذران ــا ن ــدد، ت بپیون

حکمــا از بــرای پادشــاهان کردنــد ... «
ــی  ــاهنامه فردوس ــن ش ــی و همچنی ــان بیرون ــه ابوریح ــار الباقی در آث
بــزرگ و برخــی دیگــر از کتــاب هــای مهــم مربوطــه جشــن نــوروز را بــه 
جمشــید نســبت داده انــد کــه مــی دانیــم از پادشــاهان بــزرگ سلســله 
ــاب  ــالی ن ــید از ط ــه جمش ــد ک ــی گوین ــن م ــوده و چنی ــدادی ب پیش
ــته و در  ــت رابرداش ــوان آن تخ ــت و دی ــر آن نشس ــاخت و ب ــی س تخت
ــن  ــن روز اول فروردی ــاندند. ای ــل رس ــه باب ــد ب ــک روز از دماون ــدت ی م
مــاه بــود کــه ُهرُمــزد نــام دارد، مــردم آن روز را جشــن گرفتنــد و شــادی 
ــن اســت: ــن موضــوع چنی ــت فردوســی در شــاهنامه از ای ــد. روای کردن

چو این بیشه ها از وی آمد پدید
تو گفتی هزار خویشتن را ندید
به َفّر کیانی یکی تخت ساخت

چه پایه بد و گوهر اند نشاخت ) نشانید (
که چون خواستی دیو برداشتی

ز هامون به گردون برافراشتی
چو خورشید تابان میان هوا

نشسته بر او شاه فرمانروا
جهان انجمن شد بر تخت اوی
شگفتی فرو ماند از بخت اوی
به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فرودین
بر آسود از رنج تن، دل ز کین

بزرگان به شادی بیاراستند
می و جام را مشگران خواستند              

چنین جشن فرخ از آن روزگار
بمانده ست از آن خسروان یادگار
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ــن  ــزاری جش ــم- برگ ــی میدانی ــه خوب ــد- و ب ــه ش ــه گفت ــور ک ــان ط هم
ــا در  ــران و تقریب ــته در ای ــدد گذش ــای متع ــده ه ــاز و از س ــوروز از دیرب ن
ــران  ــف و عشــایر ای ــا و طوای ــان همــه شــهرها و روســتاها و قومیــت ه می
رواج و گســتردگی داشــته و هــر کــس بــر حســب توانایــی خــود این جشــن 
را برگــزار کــرده و ایــن روز را گرامــی داشــته؛ ریشــه و خاســتگاه آن هــم 
جنبــه و وجهــه مذهبــی دارد چــرا کــه در دیــن مزدیســنا گرامــی داشــته 
شــده و در برگــزاری آن جشــن مناســک و مالحظــات دینــی مطــرح اســت:

 از حضرت امام جعفر صادق )ع( روايت شده است كه
فرخنــده  روز  روز،  آن  و  شــده  آفریــده  آدم  فروردیــن  آغــاز  در   ...  «
دیــدن  و  آرزوهــا  شــدن  بــرآورده  و  حاجــات  طلــب  بــرای  ایســت 
بــزرگان و کســب دانــش و زناشــویی و مســافرت و خریــد و فــروش؛ 
ــا  ــد و نوزاده ــی گذارن ــودی م ــه بهب ــاران رو ب ــته بیم ــن روز خجس در ای
»... می شــود  فــراوان  هــا  روزی  و  یابنــد  مــی  تولــد  آســانی   بــه 

و در ایــن مــورد یعنــی برگــزاری جشــن نــوروز و مبــارک بــودن آن و آداب 
ــه  ــم ک ــن داری ــزرگان دی ــددی از ب ــات متع ــم و تشــریفات آن روای و مراس

نمونــه ای از آن آورده شــده و شــاید کافــی بــه نظــر برســد.

 ابوريحان بیرونی- در كتاب مشهور و معتبر خود- التفهیم- 
گويد:

» ... نــوروز نخســتین روز اســت از فروردیــن مــاه و بــه ایــن جهــت نــوروزش 
نــام کــرده انــد کــه پیشــانی ســال نــو اســت ...«

جشــن نــوروز را برخــی از نویســندگان از اول فروردیــن تــا یــک ماه دانســته 
انــد و آن را دو قســمت کــرده انــد، پنــج روز اول را » نــوروز عامــه « و بقیــه 

را » نــوروز خاصــه « نامیــده انــد... «
در پنــج روز اول فروردیــن جشــن صــورت عمومــی داشــته و تمــام 
ــد و از ششــم فروردیــن مــاه  ایرانیــان جشــن مــی گرفتــه ان
ــت  ــت اس ــدن زرتش ــده ش ــد و برگزی ــگام تول ــه هن ک
ــار  ــرد و درب ــه خــود می گی ــوروز صــورت خــاص ب ن
ــده ...  ــاز می ش ــردم ب ــام م ــه روی تم ــاه ب پادش
ــود  ــم خ ــان درالتفهی ــه را ابوریح ــوروز خاص ن
ــع  ــان قاط ــد. در بره ــزرگ « نامی ــوروز ب » ن
ــده  ــده عقی ــده ش ــزرگ « نامی ــن ب » جش
زرتشــتیان بــر ایــن اســت کــه در روز 
ششــم فروردیــن کــه » خــرداد روز « 
ــده و در  ــا آم ــه دنی ــت ب ــام دارد زرتش ن
همیــن روز بــه پیغمبــری برگزیــده شــده 
گشتاســب در همیــن روز بــه دیــن او 
ــن  ــز در همی ــتاخیز نی ــده و روز رس گردی
ــت  ــت محدودی ــه عل ــود «. ب ــد ب روز خواه
ــتر  ــگارش بیش ــش و ن ــه، پژوه ــات مجل صفح
ــه فرصــت  ــر در ایــن خصــوص را ب و دامنــه دارت

ــم.  ــول می کنی ــر موک ــب دیگ ــای مناس ه

با مهر و یاری خداوند متعال     

اسالم و نوروز
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دکتر شكوه نوابي نژاد)مادر شایسته استان تهران در سال1395(

ــذاران رشــته علمــي مشــاوره  درکشــور اســت  ــژاد از پیشکســوتان و بنیانگ شــکوه نوابي ن
ــي،  ــواده اي مذهب ــند. او در خان ــاوره ایران« مي شناس ــوان »مادرمش ــه عن ــب، او را ب و اغل
ــه« در ســال 1315  ســنتي و فرهنگــي، در یکــي از محــالت قدیمــي تهــران، »عین الدول
ــواده پیوســته مــورد عشــق و محبــت  ــد خان ــه عنــوان کوچکتریــن فرزن ــه دنیــا آمــد. ب ب
ــرات  ــه خاط ــه اي ک ــه گون ــت ب ــوده اس ــرادر ب ــران و ب ــادر و خواه ــدر و م ــوازش پ و ن
 کودکیــش را بــه عنــوان یکــي از شــیرین تریــن خاطــرات زندگیــش پیوســته بــه یــاد دارد. 
- او زندگــي تحصیلــي، علمــي و حرفــه اي اش را مرهــون پــدر دانشــمندش بــوده و مــادر 
ــي و  ــي و اخالق ــاي دین ــد در آموزه ه ــي توانمن ــار و مرب ــي سرش ــش« را منبع »با فضیلت
معنــوي خــود مي داند.تحصیــالت خــود را در دبســتان مهــرگان و دبیرســتان آزرم بــه اتمام 
رســانیده اســت و در دو رشــته حقــوق و زبــان انگلیســي در دانشــگاه پذیرفتــه شــده اســت. 
او رشــته زبــان و ادبیــات انگلیســي را برگزیــد و پــس از اخــذ لیســانس بــراي دوره هــاي 
تحصیــالت تکمیلــي بــه دانشــگاه آمریکایــي بیــروت رفــت و در نیمســال اول تحصیلــي بــه 
شــدت تحــت تأثیــر یکــي از دروس تربیتــي بــا عنــوان »مبانــي راهنمایــي و مشــاوره« قــرار 
ــه  ــزه ادام ــن رشــته در او انگی ــا اســاتید برجســتة ای ــت و همیــن درس و مشــورت ب گرف
تحصیــل در رشــته راهنمایــي و مشــاوره را بــه وجــود آورد. ایــن تجربــه مهمتریــن نقطــه 
عطــف زندگــي حرفــه اي او را تشــکیل داد. پــس از دریافــت مــدرک کارشناســي ارشــد در 
رشــته راهنمایــي و مشــاوره بــه وطــن بازگشــت و در دانشــگاه تربیــت معلــم بــه عنــوان 
ــه تأســیس ایــن رشــته و گــروه آموزشــي راهنمایــي  نخســتین دانشــگاه کشــور اقــدام ب
مشــاوره کــرد و بــه تدریــس در نخســتین دوره هــاي کارشناســي و کارشناســي ارشــد ایــن 
ــع و  ــود منب ــودن رشــته و نب ــو ب ــل ن ــه دلی ــت. در نخســتین ســال ب رشــته اشــتغال یاف
مرجعــي علمــي در ایــن زمینــه بــه زبــان فارســي ترجمــه کتــاب »راهنمایــي در مــدارس 
امــروز« اقــدام نمــود. ایــن کتــاب در همــان ســال یعنــي 1349 برابــر بــا 1970 میــالدي 
یعنــي ســال جهانــي کتــاب، برنــده جایــزه بهتریــن اثــر در علــوم تربیتــي توســط یونســکو 
شــد.پس از 5 ســال فعالیــت در گــروه مشــاوره در ســال 1353 بــراي ادامــه تحصیــل بــه 
آمریــکا رفــت و در دانشــگاه ایالتــي نبراســکا مــدرک خــود را در » روانشناســي مشــاوره«  
در ســال 1356 دریافــت نمــود و بالفاصلــه پــس از اتمــام تحصیــل بــه ایــران بازگشــت و 
بــه عنــوان عضــو هیــأت را از اســتادیاري و دانشــیاري و در نهایــت اســتاد تمــام بــا موفقیت 
طــي کــرد و بــه فعالیتهــاي آموزشــي )در مقاطــع کارشناســي، ارشــد و دکتــري مشــاوره( 

پژوهشــي و مشــاوره اي و بالینــي خــود ادامــه داد.

بانوي 
مشاوره ايران

ــود. از ســال 1360  ــت در دانشــگاه نب ــه فعالی ــه اي او منحصــر ب ــي علمــي وحرف زندگ
تاکنــون او در میــان خانــواده و جامعــه از طریــق آموزشــهاي مســتقیم، تربیــت نیــروي 
انســاني، تألیــف کتابهــا و مقــاالت، ســخنراني در مجامــع، کتابهــا و مقــاالت و بــه ویــژه 
از طریــق صــدا و ســیما و نیــز مشــاوره هاي خانوادگــي و ازدواج، عمــاًل بــا خانواده هــاي 
ــوان  ــواد ه اي را مي ت ــر خان ــه کمت ــت ک ــب آور نیس ــت. تعج ــرده اس ــي ک ــي زندگ ایران
ــذ و چهــره آرام و دوســت داشــتني او آشــنا نباشــد.  ــا صــداي گــرم و ناف ــه ب ــت ک یاف
ــه خانواده هــا و حــل مشــکالت و معضــالت  ــژه در کمــک ب ــه وی او موفقیتهــاي خــود ب
زندگــي آنــان را صرفــاً از مواهــب الهــي مي دانــد و بــه همیــن جهــت پیوســته یــاد و نــام 
ــه چهــل  ــک ب ــد. نزدی ــش مي دان ــاي خوی ــر او را آذین-بخــش فعالیته ــوکل ب خــدا و ت
ســال عمــر حرفــه اي او سرشــار از آثــار علمــي، فرهنگــي، پژوهشــي و بالینــي اســت. 40 
اثــر تألیــف و ترجمــه، راهنمایــي صدهــا رســاله کارشناســي ارشــد و دکتــري و اجــراي 
ــدگار  ــای مان ــش چهره ه ــن همای ــده هفتمی ــي و کشــوري، برگزی ــن پژوهــش مل چندی
مشــاوره ایــران در ســال 1387، صدهــا ســخنراني در مجامــع علمــي داخلــي و خارجــي 
و رســیدگي بــه هــزاران پرونــده مشــاوره-اي و کمــک بــه حــل مشــکالت خانواده هــا از 

جملــه فعالیتهــاي او در ایــن چنــد دهــه تشــکیل مــي دهــد.

 )خالصه ای از فعاليت های دكتر شكوه نوابي نژاد(
  متاهل دارای دو فرزند

  از پیشکسوتان و بنیانگذاران مشاوره در کشور
  استاد نمونه کشور )1380(

  از بنیانگذاران رشته مشاوره در دانشگاه هاي کشور 
  46  سال سابقه تدریس، پژوهش و خدمات  مشاوره

  اسطوره زن پژوهشگر ایران)1381(
  برگزیده هفتمین همایش چهره های ماندگار مشاوره ایران در سال 1387

  قائم مقام سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور
  رئیس انجمن مشاوره ایران  )2 دوره(

 عضو هیأت امناي انجمن اساتید نمونه کشور
نایب رئیس انجمن علمي اولیا و مربیان 

  رئیس انجمن ایراني مطالعات زنان)3 دوره(
  عضو هیأت مدیره  فدراسیون بین المللی آموزش اولیا 

  عضو انجمن بین المللی خانواده درمانی

  رئیس کمیســیون مشــاوره و روان شناسی ورزش کمیته بین المللی ورزش و تربیت بدنی
  نائب رئیس کمیسیون روان شناسی ورزش کمیته ملی المپیک

  اولین اثر برنده جایزه یونسکو در سال جهاني کتاب
  داراي 40 اثــر )تألیــف و ترجمــه(: مشــاوره ازدواج، خانــواده درمانــی، روانشناســی زن، 

دایــره  المعــارف مشــاوره و اخــالق ارزش هــا در مشــاوره 
  سردبیر دو مجله علمي- پژوهشي،پژوهش در خانواده و تحقیقات زنان تا سال 90

ــی و  ــی- پژوهش ــالت علم ــده در مج ــاپ ش ــی چ ــه علم   دارای 170 مقال

ــی ــی و بین الملل ــای مل ــاالت کنفرانس ه ــه مق مجموع
  مجری بیش از 10 طرح پژوهشی در سطح ملی و کشوری

ــا جوانــان و خانواده هــا در ســطح ملــی و بین المللــی    مشــاوره های بالینــی ب

از ســال 1347 تــا کنــون
  صدا و چهره آشناي همه خانواده هاي ایران از سال 1360 تاکنون

  عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی مطالعات خانوده 

  عضو الگوی پیشرفت اندیشه های راهبردی اسالمی

  مدیرکارگروه  واژه گزینی مطالعات زنان فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  عضو کمیسیون نظریه پردازی علوم انسانی شورای انقالب فرهنگی 

  عضو اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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مــادر عیــد بــود ؛ اصــال خــود ؛ خــود بهـــار بــود . از چهــار ؛ پنــج ؛ روز مانــده بــه ســال نــو گنــدم 
و عــدس را شســته بــود و زیــر پارچــه ســفید  تــوی بشــقابهای خوشــگل مــی چیــد ؛ گلدانهــای 
شــمعدانی را رنــگ میــزد تــا نونــوار شــوند و از یكمــاه جلوتــر هــم خانــه تكانــی شــروع میشــد ؛ 
آن هــم چــه تكانــی ... خانــه نــو مــی شــد ؛ عیــد مــی شــد ؛ بــوی بهــار مــی داد ؛ بــوی تازگــی ؛ 

بــوی شــكوفه.

         مــــادر،
خود عید بود
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آن اوایــل کــه  ایــن خانــه را خریــده بودنــد ؛ گوشــه حیــاط بــه انــدازه یکــی 
دو کاشــی خالــی بودکــه مثــال باغچــه بــود ؛ امــا یکــروز کــه بابــت کاری » 
اوســتای بنــا » بــه خانــه آمــده بــود ؛ مــادر داده بــود دور تــا دور ایــن باغچــه 
را بــه انــدازه یــک مربــع بــزرگ؛ در همــان ســه کنجــی دیــوار کنــده بودنــد 
ــود  ــوزی گذاشــته ب ــوزی ل ــا آجرهــای قدیمــی کــه ل ــا ســلیقه و زیبــا ب و ب
جلــوی باغچــه تــازه ســاز ؛ حــدو حــدود باغچــه نازنیــن را مشــخص کــرده 
بــود . یعنــی یــک باغچــه نقلــی زیبــا در کنــار حیــاط درســت شــده بــود .

ــار ؛  ــه کن ــاس ســفید ب ــه شــب و ی ــای شــمعدانی و محبوب ــای گلدانه غوغ
ــک  ــو و ی ــوی  ســیب و آلبال ــازش؛ دو درخــت کوچول در باغچــه دســت س
یــاس امیــن الدولــه کــه روی دیــوار بــه بــاال قـــدکشیده بــود کاشــته بــود و 
نزدیــک عیــد زمیــن باغچــه را بنفشــه بــاران میکــردو گلدانهایــش را دورتــا 
ــاال  ــتین ب ــودش آس ــه خ ــگ زده اش ک ــازه رن ــگ ؛ ت ــی رن ــوض آب دور ح
ــن  ــه ای ــا و تماشــا کــن ک ــد. حــاال بی ــزد؛ میچی ــگ می ــزد و باعشــق رن می
درخــت میــوه و یــاس امیــن الدولــه چــه حــال و هوایــی بــه حیــاط کوچــک 
و حــوض قشــنگمان میــداد..   و آن باغچــه ؛ باغچــه نگــو ؛ بــاغ مــــادر ! باغی 
بــود کــه چشــم تمــام فامیــل  و آشــنا را بــه دنبــال مــی کشــید و همــان جــا 
ــر پیشــانی ننــه ســرما میــزد و زمســتان  ــوروز بوســه ای ب ــود کــه عمــو ن ب
را روانــه میکــرد تـــا از خجالــت باغچــه مــادر بــرود و بهــار جایــش بیایــد..!

اما مــادر خودش عید بود ؛ همیشه تازه بود !
همــه کارهایــش بــه جــا و بــه موقــع مثــل دیگــر مادرهــای آن روزهــا ؛ ... 
ــود در  ــی ب ــث مفصل ــه خــود حدی ــد ک ــاس عی ــد کفــش و لب ــان از خری ام
زمــان خــودش : بــاغ سپهســاالر و اللــه زار و میــدان فوزیــه و دســت آخــر 

ــزرگ... ــازار ب هــم بهارســتان و ب
عشــق عجیبــی بــه بــازار رفتــن داشــت ؛ امــا نزدیــک عیـــد کوچکترهــا را 
بــه بزرگتــری مــی ســپرد و بــا یکــی دو دختــر دیگــر بــه بــازار میرفــت ؛ و 
همیشــه کولــه بــار برگشــتن از بــازارش پــر بــود از شـــــادی و خریدهــای 

ــد . ــان کــه همراهــش نبودن ــرای آن رنگارنگــش  ؛ بخصــوص ب
ــود ؛  گنــدم و عدســش کــه الی دســتمال خیــس  امــا مــادر خــود عیــد ب
قــد مــی کشــید  و قــد و باالیــی بــه هــم میــزد در آن ظرفهــای رنگارنــگ و 
قشــنگ ؛ دورشــان بــا ســلیقه ربانــی قرمــز مــی بســت کــه یعنــی ! ســبزه 

دیگــر ســبز شــده.
ــش  ــش از زادگاه ــال برای ــر س ــد ه ــی خری ــازار را نم ــه و ب ــمنوی کوچ س
بــه قــول خــودش » ســمنوی درســت و حســابی » مــی فرســتادند  کــه » 

ــود ! ســریش » نب
روز قبــل عیــد همــه فرزندانــش را شــیک و نونــوار میکــردو بــه صــف راه مــی 
افتــاد بــه ســمت میــدان بهارســتان ؛ همیشــه میگفــت: دیــدن دارد میــدان 
ــت ....  دســت فروشــها ؛  ــی گف ــم م ــدی . و راســت ه بهارســتان شــب عی
دوره گردهــا ؛ ســمنو فروشــها و گل فروشــها و ســبزی فروشــهای دوره گــرد 
و چغالــه بــادام فروشــها کــه یکریــز بــا دستشــان گل نــم آب روی ســبزی و 
چغالــه بادامهــا مــی پاشــیدند تــا تــازه و شــاداب بماننــد ؛ همــه و همــه در 
حرکــت ؛ زنــده و جوشــان در حــال خوانــدن شــعری ؛ تعریفــی ؛ تمجیــدی 
؛ از جنسشــان . امــا هرســال تــا ســمنویی مــی گفــت : آبجــی ســمنو بــدم 
ــه پشــت گرمــی ســمنوی والیــت جــواب میــداد : مگــه میخــوام  ؟ مــادر ب
ــت آن  ــرم .... و پش ــریش بخ ــم ؛ س ــت کن ــا درس ــه ه ــه بچ ــادک واس بادب

صــدای خنــده مــا و دیگــر زن و مــرد بودکــه در هــوا مــی پیچیــد .....  مــادر 
بــه قــول قدیمــی هــا  »لـــوده« نبــود ؛ یعنــی زبــان دار و حاضــر جــواب ! 
امــا ایــن دیگــر نمــک شــب عیــد هرســاله اش شــده بــود ؛ جوابــی کــه بــه 
ــن جــواب  ــم ای ــم ؛ ببینی ــا هرســال منتظــر بودی ــداد و م سمنوفروشــها می
قســمت کــدام ســمنوفروش خــوش اقبــال میشــود ؛ شــده بــود یــک انتظــار 

هرســاله !!
عاشــق بــود  ؛ عاشــق دوره گردهــای دســتفروش بــود؛ کــه روی چرخهــای 
ــد و دســت آخــر هــم روی  ــازه رنــگ شده شــان ســبزی هــا را مــی چیدن ت
ــه  ــد... و دقیق ــوار میکردن ــی را س ــپ گل ــای ل ــا  » ترب ه ــبزی ه ــه س هم
ــر  ــیدند و ه ــی پاش ــان م ــی آب رویش ــان » گل نم ــا دستش ــه ب ــه دقیق ب
ــگار ده  ــدی ان ــی ش ــی م ــپ گل ــای ل ــن تربه ــه چشــم در چشــم ای ــار ک ب
هــا  » حســن کچــل« لــپ گلــی خنــدان نگاهمــان میکردنــد !! آخ کــه چــه 

دلفریــب بودنــد ایــن تربهــــــا ؟
ــدن را  ــت ســین چی ــود . ســفره هف ــار ب ــود ؛ اصــال خــود به ــد ب ــادر عی م
ــا  ــزل ام ــر در من ــد دخت ــور چن ــود حض ــا وج ــتید ؛ ب ــی پرس ــه م کودکان
ــو ؛   همیشــه همچــون اجــرای یــک مراســم مقــدس شــب قبــل از ســال ن
آنچــه را کــه روز از بهارســتان خریــده بــود جمــع و جــور میکــرد و بعــد از 
بیــرون آوردن ســفره قلمــکار قدیمــی اش و ترمــه ســفره عقــدش ؛ انداختــن 
ــرد ؛  ــین میک ــت س ــدن هف ــه چی ــروع ب ــاق ؛ ش ــاالی اط ــز ب ــا روی می آنه
ــه  ــه دان ــه دان ــوری ب ــی ؛ ط ــه ای نگفتن ــر و حوصل ــت و صب ــا دق ــم ب آن ه
ــازه  ــد ت ــگار فرزن ــگاه میکــرد ان ظرف هــای هفت ســین دســت میکشــید و ن
بــه دنیــا آمــده اش هســتند.. و همیشــه یــک ظــرف زیبــای خالــی سرســفره 
ــد وســط  ــاد داشــت حتمــا« بای ــه اعتق ــو ک ــو و کوک ــرای ســبزی پل ــود ب ب

ســفره هفــت ســین در زمــان تحویــل ســال بگــذارد..
زیباتریــن ظرفهــای آبــی و ســبز و قرمــزش را بــرای هفــت ســین میگذاشــت  
؛ گالب پــاش زیبــای ســرخابی بــا نقاشــی گل و بلبــل هــای قشــنگش را هــم 
ــر از ســرکه میکــرد و میگذاشــت ســر هفــت ســین ! روی ظــرف ماهــی  پ
هــا ؛ دو – ســه پــری بــرگ گل مــی انداخــت ؛ همیشــه . ماهــی هــای شــاد 
و شــنگولی کــه هرســال بــه آنهــا چشــم مــی دوختیــم کــه وقــت تحویــل 
ســال یکهــو صــاف بایســتند..... یعنــی واقعــا ماهــی هــای ســر ســفره هفــت 
ــوز هــم  ــد ؟ ؛ هن ــی حرکــت مــی مانن ــل ســال ب ســین  ؛ در لحظــه تحوی

نمیدانــم ؟؟؟
ــرق مــی انداخــت کــه دلــت میخواســت یواشــکی گازش  ســیب را آنقــدر ب
بگیــری . ســمنو هــم کــه نگــو ! بــا آنکــه همیشــه نزدیــک عیــد یــک ظــرف 
ــگ گل  ــکی رن ــوی زرش ــه ی کوچول ــا آن کاس ــود ؛ ام ــه ب ــش در خان بزرگ
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ســفید وســط ســفره ؛ چشــمکهای طنازانــه ای مــی زد بــه اهــل خانــه کــه 
باعــث مــی شــد گهگاهــی اثــر یــک انگشــت ناشــی را وســطش ببینــی ! ! !

هنرپیشــه ئ اصلــی » گــذر زمــان« در ســفره هفــت ســین مــادر ؛ » ســاعت 
ــود : چــاق و  ــا ب ــه ه ــه در همــه خان ــود. همــان ســاعتی ک شــماطه ای« ب
ــک  ــود و ی ــته وســطش ب ــک دس ــه ی ــرد ک ــوش گ ــا گ ــا دو ت ــره ای ؛ ب نق
چکــش فلــزی کوچــک هــم زیــر آن دســته !! همــان ســاعتی کــه هــر روز 
صبــح بــا بــی رحمــی تمــام بــا صــدای بلنــدش کــه ده برابــر هیــکل خــود 
ــد و بعــد بیــدار میکــرد!! ( و صــدای تیــک  ــا را اول میلرزان ــود )م ســاعت ب
تاکــش ؛  کــه اگــر حتــی زیــر تمــام رخــت خواب هــا و لحــاف کرســی های 

ــه بغلــی میرفــت  ! ! ! ! ــام خان ــا پشــت ب عالــم هــم میگذاشــتیش ؛ ت
ماجــرای ســکه هــای ســر ســفره هفــت ســین ؛ خــودش یــک کتــاب هفتــاد 
ــود کــه مــادر از دوران کودکــی از  ــود ؛ قــدرت خــدا ! روایــت ایــن ب مــن ب
ــد ؛ ده  ــود چن ــه ب ــدرش گرفت ــزرگ و پ ــدر ب ــه از پ ــدی ک ــای عی ســکه ه
تایــی را نگــه داشــته بــود و  خــرج نکــرده بــوده و تــا روزی کــه شــوهر کــرده 
بــود در کیســه ای پارچــه ای نگــه داشــته بــود حــاال هــر ســال همیــن ســکه 
ــد ؛ و  ــور چشــمی ســفره هفــت ســین مــا بودن ــزرگ و ســنگین ؛  ن هــای ب
ــی نشســتیم و  ــادر م ــرد م ــا گرداگ ــد  ؛ م ــل از عی ــای قب هرســال در روزه
بــرق انداختــن ایــن ســکه هــا و ظرفهــای نقــره جهیزیــه مــادر را بــا ســرکه 
و هــزار کیمیاگــری دیگــر نــگاه میکردیــم ؛بــا ایــن وعــده کــه روزی روزگاری 
مــادر یکــی یکدانــه از اینهــا را بــه بچــه هــا میدهــد بــرای ســر ســفره هفــت 
سینشــان .... امــا کوتاهتریــن و آخریــن بخــش چیدمــان ســفره هفــت ســین 
بــه دســت پــدر انجــام میشــد؛ پــدر بــا احتــرام قــرآن بزرگــی را کــه روزهــای 
تولــد هــر یــک از مــا پشــتش نوشــته شــده بــود و اسکناســهای عیــدی را 
ــک  ــود در ی ــته ب ــان آن گذاش ــردن در می ــدا ک ــگون پی ــت و ش ــرای برک ب
ــخ نمــای قدیمــی اش را درگوشــه  ــظ ن ــاب اشــعار حاف گوشــه ســفره و کت
ــارش  ــاب حافظــی کــه در گوشــه و کن دیگــری از ســفره میگذاشــت  ) کت
ــته  ــدر نوش ــط پ ــا توس ــه زیب ــت و جمل ــا لغ ــر صده ــز و جوه ــم ری ــا قل ب
شــده بــود و بــوی شــیراز و حافــظ و خاطــره  از آن بــه مشــام میرســید(؛ و 
خالصــه همــه ســینها بــا همیــن وســواس کنــار هــم چیــده مــی شــدند و 

مــا گرداگــرد ســفره هفــت ســین منتظــر ســال نـــــو ....

وقــت تحویــل ســال پــدر بــا افتخــار بــه هفــت ســین مــادر نــگاه میکــرد و 
مــی گفــت  ماشــااهلل ؛ مثــل هــر ســال قشــنگ اســت. و مــادر هــم باالخــره 
بعــد از یکســال مــی نشســت ؛ بــا آن روســری آبــی  رنگــش کــه معتقــد بــود 

ایــن رنــگ ؛ رنــگ خوبــی اســت بــرای همــه عیدهــا  و شــگون دارد.
مــادر قبــل از شــروع دعــای ســال تحویــل شــروع بــه خوانــدن قــرآن میکــرد 
ــم  ــت ؛ همیشــه ه ــرو میرف ــر ف ــه فک ــرد و ب ــوش میک ــه گ ــدر محترمان و پ
ــه زور و اجبــار کتــاب هــای درســی ریاضــی و فارســی را در دامــن  مــادر ب
لباســهای زیبــای عیدمــان میگذاشــت و میگفــت : اینجــوری تــا آخــر ســال 
درس مــی خوانیــد و یکریــز میگفــت : تــوپ تحویــل ســال کــه در میشــود 
آرزو کــن شــاگرد اول بشــوی! ! . کــه صــد البتــه ایــن  مســئله هــم ماننــد  
مســئله  صــاف ایســتادن ماهــی هــا در زمــان ســال تحویــل بــرای مــن یکــی 
ناگشــوده مانــد ! صــدای شــلیک تــوپ ســال جدیــد کــه مــی آمــد ما دســت 
مــی زدیــم و اول قــرآن را یکــی یکــی مــی بوســیدیم و بعــد از نقلهــای بیــد 
ــان  ــم ؛ هم ــیرین میکردی ــان را ش ــین دهانم ــت س ــفره هف ــر س ــک س مش
ــه و گلســتانش از  ــود ؛ دوســت دوران گرماب ــده ب ــدر زن ــا پ ــه ت ــی ک نقلهای

تبریــز مــی فرســتاد .
بعــد پــدر اول عیــدی  مــادر را میــداد ؛ همیشــه پارچــه نگیــن دار یــا چــادر 
ــا ســلیقه خــودش  ــه ب ــد قشــنگی ؛ ک ــا گوشــواره و گردنبن نمــازی شــاد ی
ــداد و  ــادر می ــه م ــود ب ــک دســته اســکناس ب ــارش ی ــود و در کن ــده ب خری
ــا احتــرام یــک بزرگتــر پیشــانیش را مــی بوســید ؛ مــادر هــم کــه خــود  ب
خــود عیــد  بــود ؛ هــر ســال و هرســال قرمــز میشــد ؛ مثــل تربهــای میــدان 
بهارســتان و : دســت شــما درد نکنــد آقایــی میگفــت و قــرآن را بــه دســت 
ــه حســابی  ــا را ک ــه کوچــک م ــزرگ ب ــب از ب ــه ترتی ــدر ب ــداد . پ ــدر می پ
ــه مــا  ــت مــی کشــیدیم مــی بوســید و عیــدی هــا را از الی قــرآن ب خجال
تعــارف میکــرد !  و مــا هــر کــدام مــی دانســتیم کــه یــک اســکناس ســهم 
ــه بیشــتر ! و همــان یــک اســکناس چــه غوغایــی در دلمــان  مــا اســت و ن

بــه پــا میکــرد  ؟
پــدر هــم عیـــــد بــود ؛ امــا انــگار  نیمــه هــای عیــــد !  خــود ؛ خــود عیــد 
نبــود ؛ بهــاری بــود کــه بــا او رودربایســتی داشــتیم ؛  بخصــوص آن بوســه 
ســال تحویــل ؛ رســمی ؛ بــا احتــرام ؛ بــا دقــت . اول دســتی بــه ســرمان مــی 
کشــید و بــه قــدو باالیمــان نگاهــی میکــرد کــه مــی فهمیــدی بــرق نگاهش 
از لـــذت  اســت و بعــد آن بوســه هــای دو طــرف گونــه! ؛ ماننــد دو مــدال 
افتخــار کــه بــه مــا داده مــی شــد . و اینگونــه عیــــد بــه خانــه مــا مــی آمــد 

و بهــار میشــد......
مــادر عیــد بــود ؛ حــاال کــه فکــر میکنــم ؛ مــی بینــم مــادر خــود خــود عیــد 
بــود .... شــاید اصــال عمــو نــوروز هرســال  فرصــت نمیکــرد بــه کوچــه مــا 
بیایــد ؛ شــاید ایــن مــادر بــود کــه پیشــانی ننــه ســرما را مــی بوســید و ننــه 
ــه جــای زمســتان مــی آمــد ؟؟؟ کســی چــه  ســرما مــی خوابیــد و بهــار ب
ــا ؛ در لحظــه  ــا ماهــی ه ــم واقع ــوز نمیدان ــه هن ــد ؟؟ همانطــور ک ــی دان م
ســال تحویــل صــاف مــی ایســتند  ؟؟  و نمیدانــم بغــل کــردن کتــاب درس 

ریاضــی در زمــان ســال تحویــل مـــا را  شــاگرد اول  کــرد یــا نــه ؟؟؟؟
شــما بــه کســی نگوئیـــــد امــا مــن ایــن یکــی را مطمئنم  ؛ مـــــادر خـــود 

؛ خــــود ؛ عیـــد بود .
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5 شاخص پیشنهادي براي انتخاب 
مادران نمونه كشور

1 مادر نمونه باید فرزند خوبي براي والدین خود بوده باشد.
ــان، هــم دل، همــکار و ســنگ صبورهمســرش  ــا وفــا، مهرب ــه بایــد همســري خــوب، ب 2 مــادر نمون

بــوده باشــد.

3 مــادر نمونــه بایــد وظائــف و مســئولیتهاي مــادر در قبــال فرزندانــش بخصــوص ازلحاظ)پرورشــي، 
 تربیتي، آموزشــي، معنوي، اجتماعي، مســئولیت پذیري( به نحو احســن و شایســته اي انجام داده باشــد.

ــراي  ــه بایــد هرجــا زندگــي و ســکونت دارد، شــهروندخوب، مــردم دار، و الگوئــي ب 4 مــادر نمون
ســایرین باشــد.

5 مــادر نمونــه بایــد در زندگــي شــخصي، خانوادگــي، اجتماعــي کار شــاخص و متفاوتــي کــه در 
جامعــه اثــر مثبــت داشــته، انجــام داده باشــد.

لطفــا نقطــه نظــرات و پیشــنهادات خــود را  بــه دفتــر بنیــاد مــادر بــه آدرس پســتی: شــیراز- فلکــه اطلســی- بلــوار هجــرت- 

كوچــه 6-پــاک 29-كدپســتی: 7145647177 ارســال فرمايیــد.

بنیاد فرهنگي بین المللي مادر

روزنه
در

 ما
ام

 پی
مه

ل نا
فص

ه 3
مار

ش

9



10 قانون کلی برای 
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روزنه

پانته آ فریدونی 



  قانون اول
بــه شــما جســمی داده شــده. چــه جســمتان را دوســت داشــته یــا از آن متنفــر باشــید، بایــد بدانیــد کــه در طــول زندگــی 

در دنیــای خاکــی بــا شماســت.

  قانون دوم
ــن مدرســه هــر روز فرصــت  ــام دارد. در ای ــه “زندگــی” ن ــد ک ــر رســمی و تمــام وقــت نام نویســی کرده ای در مدرســه ای غی
یادگیــری دروس را داریــد. چــه ایــن درس هــا را دوســت داشــته باشــید چــه از آن بدتــان بیایــد، پــس بهتــر اســت بــه عنــوان 

بخشــی از برنامــه آموزشــی برایشــان طرح ریــزی کنیــد.

  قانون سوم
ــای  ــا و پیروزی ه ــی، خط ــله دادرس ــک سلس ــت، ی ــش اس ــد آزمای ــد فرآین ــت. رش ــا درس اس ــدارد، تنه ــود ن ــتباه وج اش

ــتند. ــد هس ــد رش ــی از فرآین ــق، بخش ــای موف ــدازه آزمایش ه ــان ان ــه هم ــز ب ــاکام نی ــای ن ــی، آزمایش ه گهگاه

  قانون چهارم
درس آنقــدر تكــرار می شــود تــا آموختــه شــود. درس هــا در اشــكال مختلــف آنقــدر تكــرار می شــوند، تــا آنهــا را بیاموزیــد. 

وقتــی آموختیــد می توانیــد درس بعــدی را شــروع کنیــد، بنابرایــن بهتــر اســت زودتــر درس هایتــان را بیاموزیــد.

  قانون پنجم
آموختــن پایــان نــدارد. هیــچ بخشــی از زندگــی نیســت کــه در آن درســی نباشــد. اگــر زنــده هســتید درس هایتــان را نیــز 

بایــد بیاموزیــد.

  قانون ششم
قضــاوت نكنیــد، غیبــت نكنیــد، ادعــا نكنیــد، ســرزنش نكنیــد، تحقیــر و مســخره نكنیــد، وگرنــه ســرتان مــی آیــد. خداوند 

شــما را در همــان شــرایط قــرار می دهــد تــا ببینــد شــما چــكار می کنیــد.

  قانون هفتم
دیگــران فقــط آینــه شــما هســتند. نمی توانیــد از چیــزی در دیگــران خوشــتان بیایــد یــا بدتــان بیایــد، مگــر آنكــه منعكــس 

کننــده چیــزی باشــد کــه دربــاره خودتــان می پســندید یــا از آن بدتــان می آیــد.

  قانون هشتم
انتخــاب چگونــه زندگــی کــردن بــا شماســت. همــه ابــزار و منابــع مــورد نیــاز را در اختیــار داریــد، ایــن کــه بــا آنهــا چــه 

ــان دارد. ــه خودت ــتگی ب ــد، بس می کنی

  قانون نهم
جواب هایتــان در وجــود خودتــان اســت. تنهــا کاری کــه بایــد بكنیــد ایــن اســت کــه نــگاه کنیــد، گــوش بدهیــد و اعتمــاد 

. کنید

  قانون دهم
خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.
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الالیی

الالیــی، ادبيــات زنانــه  ای اســت كــه از 
دل زنــان هــر ســرزمين می  جوشــد و 

ــود. ــان می  ش ــر زب ــاری ب ــه  ی ج نغم در
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نگاه پیام مادر

دکتر سبا ولی زاده
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الال، الال، گل صدپر
بخواب اى نازنين دلبر

الال، الال، گل نرگس 
بال بر تو نياد هرگز
الال، الال، شكر بارت 
خدا باشه نگهدارت 
الال، الال، گل سوسن 

سرت بذار لبت بوسم 
لبت بوسم كه بو داره 
كه با گل گفتگو داره 

الال، الال، گل زردم 
نبينم داغ فرزندم 
خداوندا تو سّتارى 

همه خوابند تو بيدارى 
به حق خواب و بيدارى 

عزيزم را نگهدارى

ــان  ــه از دل زن ــت ک ــه  ای اس ــات زنان ــی، ادبی الالی
هــر ســرزمین می  جوشــد و نغمــه  ی جــاری بــر زبــان 
ــرزمین  ــر س ــان ه ــته  های زن ــی، نانوش ــود. الالی می  ش
ــكِوه از  ــه و ش ــار از گالی ــی سرش ــت؛ ناگفته  های اس
ــان از خســتگی  ــگاه کــه زن شــنیده   نشدن  هاســت. آن
ــی  ــد، الالی ــه روی می  آورن ــش مادران ــه آرام ــه ب زمان
ــه از  ــت ک ــی اس ــی، واگویه  های ــرد. الالی ــكل می  گی ش
ــی،  ــت. الالی ــده اس ــادگار باقی  مان ــه ی ــدوی ب ــان ب زن
موســیقی ســاده  ی زندگــی یــک زن اســت که آبســتن 
نواهــاِی حزن  انگیــِز تبعیــض و تفــاوت اســت. الالیــی، 
ارمغــان فرهنــگ و تمــدن بی  بدیــل زنانگــی اســت که 

امــروزه بــه فراموشــی می  گرایــد. 
ــه  ــادر ب ــردان چ ــادوش م ــان دوش ــه زن ــگاه ک آن
ــا  ــی از یاده ــد، الالی ــاز ش ــا آغ ــتند و نش ــر بس کم
ــد و  ــده ش ــم پیچی ــه  ی فمنیس ــی در بقچ ــت. الالی رف
در پســتوی مدرنیســم از خاطرهــا محــو شــد. دیگــر 
طنیــن رازانگیــز الالیــی ریتــم کنــد گهــواره را یــارا 
نیســت. فرزنــدان ســرزمینمان زندگــی را تــاب 
ــی  ــان الالی ــه زنانم ــبب ک ــدان س ــط ب ــد فق نمی  آورن
»صبــوری کــن، صبــوری« را در گوششــان سالهاســت 

ــد. ــه نكرده  ان ــه زمزم ک
زمان آن رسیده که دوباره از نو بسازیم.

ــه  ی  ــادری را از صندوقچ ــه م ــیده ک ــان آن رس زم
کهنــه و خــاک گرفتــه  ی مادربزرگ  هایمــان الیه  روبــی 

ــم. کنی
ــی  ــش کودک ــی طنین  بخ ــه الالی ــیده ک ــان آن رس زم

ــد. ــان باش کودکانم
بیت  هــای  قالــب  در  مــادری،  عاشــقانه  های  تــا 
کوچــک و ســاده  ی هــر الالیــی آواز شــبانه  ی خــواب 

ــود. ــان ش ــه  ی دلبندانم معصومان
بیاییــد »گنجشــک الال« را در زمزمــه  ی خامــوش رادیو، 

ــه نكنیم. ــت طاقچ زین
بیاییــد از یــاد نبریــم، پیونــد کالمــی عاشــقانه  ی مادر 
و کــودک، همــان »الال الال«ِی ســاده  ی خودمانی اســت.

ــم شــما  ــر از گل الالیــی شــیرازی تقدی ایــن ســبد پ
مــادران گل  پــرور ســرزمینم بــاد. 



اولیــن آئیــن نکوداشــت مقــام  واالی مــادر بــا حضــور بنیانگــذار و اعضــای هیــأت مدیــره بنیــاد مــادر، فرمانــدار داراب، مــادران نمونــه , مدیــران شهرســتان 
داراب  و مــردم خونگــرم آن شهرســتان ، بیســت و نهــم آذر مــاه  95 در تــاالر فرهنــگ و هنــر  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی داراب برگــزار شــد.

فرمانــدار داراب در ایــن مراســم بــا تقدیــر از مــادران نمونــه شهرســتان داراب گفــت: همــه مــا بایــد قــدردان خدمــات مــادران باشــیم و بــه آنهــا عشــق 
بورزیــم. مــادر لطیــف تریــن و جاودانــه تریــن واژه زندگــی و ســازنده جامعــه فرداســت. مــادران از جــان خودشــان مــی گذرنــد تــا فرزنــدان خــود را بــرای 
امــروز و آینــده ایــران اســالمی تربیــت کننــد. مــادر محــور اصلــی کانــون خانــواده اســت. مــادران؛ ســنگ بنــای اساســی و زیربنایــی توســعه و پیشــرفت 

کشــور هســتند.
فرمانــدار داراب  بــا تقدیــر از بنیــاد مــادر گفــت: آقــای محمــدی بنیانگــذار بنیــاد مــادر بــا تأســیس ایــن بنیــاد، کار مانــدگاری را انجــام داده انــد. هــدف 
ایــن بنیــاد آمــوزش و توانمنــد ســازی مــادران جــوان و همــه مادرانــی اســت کــه در ســطح شهرســتان هــا و حتــی کشــور حضــور دارنــد. در برخــی از 
کشــورها نمونــه بنیــاد بیــن المللــی مــادر داشــته ایــم؛ امــا در هیــچ یــک از کشــورها بنیــادی بــا ایــن حجــم کار و اهــداف وجــود نــدارد. ایــن بنیــاد در 

تــالش اســت تــا مــادران را توانمنــد و مقــام مــادر را بــرای نســل جــوان تشــریح کننــد.
مهنــدس غالمرضــا محمــدی مدیرعامــل و بنیــان گــذار بنیــاد مــادر  گفــت: داراب پنجمیــن شهرســتان در اســتان فــارس اســت کــه آئیــن نکوداشــت 

مقــام مــادر در آن برگــزار مــی شــود و ایــن روز )بیســت و نهــم آذرمــاه(در تقویــم بنیــاد مــادر ثبــت خواهــد شــد.
وی افــزود: جایــگاه مــادر از نظــر آمــوزه هــای دینــی و فرهنگــی جایــگاه ویــژه ای اســت. همــه آنهــا خــوب، محتــرم و عزیــز هســتند ولــی آنطــور کــه 

شایســته و بایســته اســت از مقــام مــادر تجلیــل صــورت نگرفتــه اســت.
محمــدی ضمــن اشــاره بــه عواطــف خــاص ایرانیــان بــه مــادر اظهــار داشــت: همــه مشــاوران بــر ایــن عقیــده هســتند کــه تــا 12 ســالگی وظیفــه هدایــت 

و پــرورش فرزنــد بــا مــادر اســت و بعــد از آن بــه دلیــل رشــد و بلــوغ فکــری بــه عهــده پــدر خانــواده و جامعــه گذاشــته خواهــد شــد.
مدیــر عامــل بنیــاد مــادر در خصــوص اهــداف شــوم شــبکه هــای ماهــواره ای عنــوان کــرد: شــرافت و قداســت مــادر در تیــررس شــبکه هــای ماهــواره 
ای اســت. آنهــا درصــدد هســتند تــا بــا خدشــه دار کــردن جایــگاه مــادر و ســپس آســیب بــه بنیــان خانــواده، جامعــه ایرانــی را از هــم متالشــی کننــد.
 مهنــدس محمــدی افــزود: مســئولیت مــادران در جامعــه بســیار بســیار ســنگین اســت؛ بــه خصــوص مــادران نســل جــوان مــا. چراکــه معضــل طــالق، 
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نگاه پیام مادر

گزارشگر: محبوبه جعفری

آئین نکوداشت مادران نمونه در 
شهرستان داراب



اسامی مادران نمونه سال 1395 
شهرستان داراب 

خانم ها:
1( زیور بشر پور

2( عزت جاهدیان پور
3( ماه پرویز جباری
4( آغا بی بی جوکار

5( معصومه دژم
6( فاطمه فعال

7( سمنبر کوهگرد
8( راضیه محمودی

9( زیور موسوی
10( طاهره هدائی

ــه  ــچ گون ــفانه هی ــرد و متأس ــی گی ــواده نشــأت م ــاد و ... از خان اعتی
ــه افــراد داده نمــی شــود. آموزشــی قبــل از ازدواج ب

ــون  ــر کل کان ــاری مدی ــرا افتخ ــر زه ــم دکت ــم، خان ــه مراس در ادام
ــادر  ــاد م ــارس و مشــاور آموزشــی بنی فرهنگــی، پرورشــی اســتان ف
گفــت: مــادر بــه عنــوان زمامــدار و رهبــر فکــری جامعــه مــی توانــد 

ــد. ــت کن ــده را تربی ــان آین ــردان و زن بدرخشــد و م
ــی  ــای دولت ــت نهاده ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــاری ب ــر افتخ ــم دکت خان
ــام  ــم تم ــان داشــت: امیدواری ــادر بی ــی م ــن الملل ــاد بی ــار بنی در کن
ســازمان هــای دولتــی در خدمــت مــادران باشــند و مــن بــه عنــوان 
مشــاور آموزشــی بنیــاد، امیــدوارم بتوانــم کمــک کنــم تــا در راســتای 
ــوری  ــتند کش ــده هس ــادران آین ــه م ــوان ک ــران ج ــوزش دخت آم

ــیم. ــته باش ــرفته داش پیش
ــت  ــودک در دس ــت ک ــرای تربی ــزاری ب ــادر اب ــق م ــزود: عش وی اف
ــم  ــد رق ــدان را مــی توان ــا نفــوذ کالمــش شــخصیت فرزن اوســت و ب

ــد. بزن
گفتنــی اســت ایــن مراســم بــا اجــرای آقــای رضــا نیــک فرجام؛فرزنــد 
شــهید و از خواننــدگان محبــوب اســتان فــارس و شــهر داراب حــال و 

هــوای خــاص و زیبایــی گرفتــه بــود.
در پایــان ایــن مراســم از 10 نفــر از مــادران نمونــه شهرســتان داراب 

بــا اهــدا لــوح تقدیــر تجلیــل شــد.
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ــر  ــاری مدی ــرا افتخ ــر زه ــم دکت ــخنرانی خان س
کل کانــون پــرورش فكــری کــودکان و نوجوانــان 
بنیــاد  آموزشــی  مشــاور  و  فــارس  اســتان 
فرهنگــی بیــن المللــی مــادر در نكوداشــت 

مــادران نمونــه شهرســتان داراب



دلـبستگی

ــای  ــبک ه ــرداز س ــه پ ــه نظری ــروف ک ــناس مع ــی روانش ــان بالب ج
دلبســتگی اســت، عقیــده دارد دلبســتگی از تولــد تــا پایــان کودکــی 
در چنــد مرحلــه شــکل مــی گیــرد. در اولیــن مرحلــه ی دلبســتگی، 
انــواع عالئــم فطــری ماننــد چنــگ زدن، لبخنــد زدن و گریــه کــردن 
ــک  ــاس نزدی ــایر انســانها تم ــا س ــا ب ــد ت ــوزادان کمــک می کنن ــه ن ب
برقــرار کننــد. پاســخ مناســب و بــه موقــع مــادر بــه عالئــم و واکنــش 
هــای نوبــاوگان ، دلبســتگی را قدرتمنــد مــی کنــد. نــوازش و صحبــت 
ــوزاد  ــه مــادر تســلی مــی دهــد و واکنــش هــای ن ــوزاد ب ــا ن کــردن ب
ماننــد لبخنــد زدن ، مــادر را ترغیــب مــی کنــد نزدیــک نــوزاد بمانــد. 
لبخنــد کــودک باعــث ایجــاد محبــت در والدیــن و موجــب لــذت بردن 
از بــودن در کنــار کــودک مــی شــود. لبخنــد نــوزاد لحظــه ی هیجــان 
انگیــزی بــرای والدیــن و پاســخی عاشــقانه بــه عشــق والدیــن اســت. 
ــد و  ــی کن ــگاه م ــران ن ــا دیگ ــادر ی ــای م ــه چشــم ه ــه ب ــی ک کودک
ــد.   ــی کن ــق م ــرد خل ــقانه را در ف ــی عاش ــد احساس ــی زن ــد م لبخن
ــه  ــز ب ــردن نی ــه ک ــود. گری ــی ش ــاد دلبســتگی م ــث ایج ــد باع لبخن
نزدیکــی مــادر یــا مراقــب منجــر میشــود و عملــی اســت کــه نشــان 

ــه کمــک نیــاز دارد. مــی دهــد کــودک ب

ــراد خــاص در  ــا اف ــد عاطفــی عمیقــی کــه ب ــارت اســت از پیون دلبســتگی عب
زندگــی برقــرار مــی  شــود، بــه طــوری کــه باعــث می شــود هنــگام تعامــل با 
آنهــا، احســاس نشــاط و شــعف کــرده و بــه هنــگام دوری از آنهــا احســاس 
ــن  ــت. ای ــق اس ــه عش ــاب تجرب ــتگی ن ــه دلبس ــم. تجرب ــترس کنی اس
تجربــه گوهــر وجــود را زالل و تابنــاک مــی ســازد. دلبســتگی واقعــی 
دوطرفــه اســت و هــر دو طــرف رابطــه در آب زالل عشــق ســیراب می 
شــوند. دلبســتگی در روابــط انســان بــا دیگــران از جملــه خانــواده 
ــژه والدیــن و بخصــوص مــادر شــكل مــی گیــرد. دلبســتگی  و بوی
ــق  ــا خال ــا محیــط و ب ــا خــود، ب ــد در رابطــه ب همچنیــن مــی توان
ــه،  ــد دگرخواهان ــک فراین ــی ی ــتگی متعال ــرد. دلبس ــكل گی ش
همــراه بــا پذیــرش کامــل اســت. در فراینــد رشــد و تكامــل، 
دلبســتگی نیــز رشــد مــی کنــد و متعالــی مــی گــردد. نیــاز 

بــه دلبســتگی در طبیعــت انســان نهفتــه اســت.
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جاده آرامش

مهندس محمد امین
)دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی(



ــخیص  ــود را تش ــادر خ ــد م ــاوگان می توانن ــتگی نوب ــدی دلبس ــل بع در مراح
دهنــد و پاســخ آنهــا بــه مــادر بــا دیگــران تفــاوت دارد. بتدریــج دلبســتگی بــه 
مــادر مشــهود مــی شــود و اضطــراب جدایــی خــود را نشــان مــی دهــد، یعنــی 
ــی  ــی تاب ــود و ب ــت می ش ــوزاد ناراح ــد ن ــرک می کن ــوزاد را ت ــادر ن ــی م وقت
مــی کنــد. اضطــراب جدایــی بعــد از شــش ماهگــی در همــه ی بچه هــا وجــود 
ــر از  ــا، غی ــودکان نوپ ــود. ک ــدید می ش ــی ش ــزده ماهگ ــدود پان ــا ح دارد و ت
 اعتــراض کــردن بــه تــرک مــادر تــالش می کننــد تــا او را نــزد خــود نگهدارنــد.

کــودکان در نتیجــه ی تجربیــات خــود در طــول مراحــل دلبســتگی ، پیونــد 
ــگاه امــن  ــک پای ــه ی ــادر ب ــد و م ــرار می کنن ــادر برق ــا م ــی ب ــا ثبات عاطفــی ب
ــار  ــت در کن ــاس امنی ــتگی و احس ــود. دلبس ــی ش ــل م ــودک تبدی ــرای ک ب
ــوی  ــک الگ ــوان ی ــه عن ــن جــزء مهمــی از شــخصیت می شــود و ب ــگاه ام پای
واقعــی درونــی  عمــل مــی کنــد. ایــن الگــو باعــث ایجــاد انتظــار در دســترس 
ــی  ــترس م ــع اس ــردن در مواق ــت ک ــتگی و حمای ــخصیتهای دلبس ــودن ش ب
شــود. دلبســتگي مــادر- نــوزاد یکــي از عوامــل مهــم ســالمت روانــي در دوران 

کودکــي و بزرگســالي اســت. 
ــدن  ــا دی ــد. کــودک ب ــادر دارن ــژه م ــن بوی ــه والدی کــودکان توجــه خاصــی ب
مــادر لبخنــدی عاشــقانه می زنــد و وقتــی مــادر او را بغــل می کنــد تنــگ بــه 
او می چســبد. کــودک بــا احســاس تــرس یــا اضطــراب بــه آغــوش مــادر پنــاه 
می بــرد . پیونــد عاطفــی نوبــاوه بــا مــادر، مبنــای تمامــی روابــط بعــدی اســت. 
ــاز  ــردی آغ ــم ف ــک رشــته عالئ ــه صــورت ی ــب ب ــادر اغل ــا م ــاوه ب ــط نوب رواب
می شــود کــه مــادر را بــه طــرف نــوزاد می کشــاند. بــه تدریــج پیونــد عاطفــی 
ــناختی و  ــد ش ــای جدی ــه توانائیه ــود ک ــاد می ش ــدی ایج ــی و قدرتمن صمیم

ــد.  ــت می کن ــی از آن حمای هیجان
ــه بســیار  ــادر در خان ــادر اســت کیفیــت حضــور م ــی دلبســتگی م نمــاد اصل
ــالمتی  ــرای س ــن ب ــن و پروتئی ــد ویتامی ــادری مانن ــق م ــت. عش ــم اس مه
جســمی و روانــی کــودک مهــم اســت. صمیمــت مــداوم امــری حیاتــی اســت.

ــرار مــی کننــد. کــودکان در  ــا مــادر برق کــودکان شــدیدترین دلبســتگی را ب
غیــاب مــادر بــا فــردی کــه بــا دقــت تمــام بــه عالمــت هــای آنــان پاســخ مــی 
ــوی ایجــاد  ــا دارد دلبســتگی ق ــا آنه ــل را ب ــن تعام ــذت بخــش تری ــد و ل ده

مــی کننــد.
جــان بالبــی ســبک هــای دلبســتگی ایمــن و نــا ایمــن را معرفــی مــی کنــد 
و عقیــده دارد ســالمت روانــی کــودک در فرآینــد زندگــی بســتگی بــه وجــود 
ــن  ــتگی ایم ــی دلبس ــان بالب ــر ج ــی دارد. از نظ ــن در کودک ــتگی ایم دلبس
نقــش مهمــی در ســالمت روانــی کــودک در طــول زندگــی دارد. ســبک هــای 
دلبســتگی در حالــت کلــی بــه دو ســبک دلبســتگی ایمــن و ســبک دلبســتگی 

نــا ایمــن تقســیم مــی شــوند.
عوامل موثر بر دلبستگی ایمن

 فرصت برقرار کردن رابطه ی نزدیک
 کیفیت پرستاری از کودک
 پاسخ دهی منظم و مناسب

 نگهداری محبت آمیز
 توانایی هماهنگ شدن با رفتار کودک

 شرایط خانوادگی
 کنش متقابل در برابر  رفتار کودک

 مالیم بودن و حمایت کردن
کودکانــی بــا ســبک دلبســتگی نــا ایمــن مادرانــی داشــته انــد کــه برخــورد نــا 

مناســب، رفتــار یکنواخــت و طــرد کننــده، رفتــار متناقــض و مداخلــه کننــده 
داشــته و از نظــر هیجانــی ســالم عمــل نکــرده و دارای پذیــرش کامــل نبــوده 
انــد. ایــن گونــه مــادران معمــوال تمــاس جســمانی را دوســت نداشــته و نســبت 

بــه رفتــار کــودک بــی توجــه هســتند.

پیونــد والــد کــودک بافــت غیــر قابــل جایگزینــی اســت. اگــر کــودکان در ســن 
مناســب از تعامــل انســانی کافــی برخــوردار نباشــند ممکــن اســت هرگــز بــه 
رفتارهــای اجتماعــی مناســب و ســالم دســت پیــدا نکننــد. کــودکان محــروم از 
دلبســتگی ایمــن ممکــن اســت در برقــرار کــردن پیوندهــای عاشــقانه و پایــدار 
ناتــوان باشــند و روابــط آنهــا در بزرگســالی ســطحی باقــی بمانــد. فــرو پاشــی 
ــی  ــه کــودک وارد م ــی جــدی ب ــادر - کــودک آســیب هــای هیجان ــد م پیون

کنــد. 

تحقیقــات علمــی نشــان مــی دهــد کــه دلبســتگي ایمــن بــا 
ــت دارد.  ــه مثب ــي رابط ــرفت تحصیل ــي و پیش ــوش هیجان ه
ــتري در  ــازگارانه بیش ــاي س ــث رفتاره ــن باع ــتگي ایم دلبس

ــود.  ــی ش ــتر م ــویي بیش ــت زناش ــویي و رضای ــط زناش رواب
ــروز رفتارهــاي ناســازگار  ــا ب ــا ایمــن ب همچنیــن دلبســتگي ن
و اعتیــاد بــه تلفــن همــراه ارتبــاط دارد. دلبســتگي نــا ایمــن 
ــی  ــی م ــش بین ــان را پی ــراب امتح ــتري از اضط ــزان بیش می
ــر و مســتقیمي  ــر، نقــش موث ــا ایمــن دخت کنــد. دلبســتگي ن
در تبییــن تعــارض دختــر بــا مــادر دارد. دلبســتگي نــا ایمــن 
ــه اختــالل  ــان مبتــال ب و نقــص در توانایــي بخشــش در نوجوان

ــود دارد.  ــلوک وج س
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گزارش ويژه

گزارشگر: مریم افشاری 

بهــار تــازه از راه رســیده اســت.علف هــای نــو رســیده بــوی 
خیســی شــبنم میدهنــد. آمــده ام تــا طلــوع آفتــاب را ببینــم 
شــاید هــم اگــر بخــت همراهــی ام کنــد چنــد عكــس زیبــا 
ــش  ــینه ک ــرم.در س ــه بگی ــرای مجل ــون ب ــای واژگ ــه ه از الل
ــا  ــم برپ ــه ه ــک ب ــایرها  نزدی ــای عش ــیاه چادره ــت، س دش
ــد  ــی تن ــایه های ــا س ــیاه چادره ــراف س ــد. در اط ــده ان ش
ــه  ــی افروخت ــه ای آتش ــور هستند.گوش ــال عب ــد در ح تن
ــكی دوغ در  ــاب دادن مش ــر ت ــر جی ــود...صدای جی ــی ش م
ــه  ــا بادیــه ای مســی ب گوشــهایم مــی پیچد...آنســوتر زنــی ب
ســراغ حصــار میــش هــا مــی رود...عطــر داغ نــان، زودتــر از 

ــد. ــی کن ــز م ــت را لبری ــید دش ــور خورش ن
گوســفندها مثــل تكــه ابــر های ســفید در دل دشــت ســبزینه 
ــر  ــده ب ــه لمی ــگهای گل ــغول هستند.س ــرا مش ــه چ ــوش ب پ
ــود دشــت و گلــه را  ــا چشــمهای خمــار و خــواب آل زمیــن، ب
ــی  ــا نگاه ــی ب ــمی، گاه گاه ــک چش ــگ ت ــد. س ــی پاین م
مشــكوک بــه ســوی مــن برمــی گــردد و خرناســی میكشــد. 

ــد. ــی زن ــک م ــرا مح ــال م ــس و ح ــگار دارد ح ان
ــد و  ــی آی ــرون م ــا بی ــت کوهه ــرم از پش ــرم ن ــید ن خورش
ــم  ــی بین ــد.زنی  را م ــی پاش ــن م ــر زمی ــفیدش  را ب ــور س ن
کــه بــا دامنــی چیــن دار بــا چارقــدی گلــدار از نهــر کوچــک 
ــر  ــد. زن نزدیكت ــی زن ــوت م ــگها س ــرای س ــذرد و ب ــی گ م
کــه مــی شــود مــرا مــی بینــد صــورت آفتــاب ســوخته اش 
ــود.چوب  ــی ش ــوده م ــمان گش ــر از آس ــدی فراخت ــه لبخن ب
دســتش را زمیــن مــی گــذارد و بــا نگاهــی کنجــكاو میگویــد: 
ــی  ــكار میكنی؟؟م ــا چ ــت روز اینج ــن وق ــی ای ــرم تنهای دخت

ــم.. ــق طبیعت ــم عاش ــم منه گوی
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  زنــان ايلیاتــی، زنانــی 
كــه تــرس را نمی شناســند 
ــد  ــه نمی دانن ــی ك مادران
ــی  ــه معناي ــتگی چ خس
ــايد  ــی ش دارد. زن ايلیات
ســواد نداشــته باشــد امــا 
ــت كه  ــوش اس ــدر باه آنق
ــی  ــان صحراي ــام گیاه تم
ــی  ــا را م ــواص آن ه و خ
دانــد. مــادر ايلیاتــی 
يــک پزشــک، يــک مامــا، 
يــک نانــوا، يــک همســر، 
يــک نگهبــان ، يــک معلــم 
ــک  ــا ي ــام معن ــه تم و ب

ــت. ــان اس قهرم
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ــم  ــوه میزن ــت و ک ــه دش ــری  ب ــم س ــی کن ــه فرصت ــی ک گاه گاه
و عكســی می گیرم...نگاهــی بــه دوربیــن  و کولــه پشــتی ام 
ــا  ــما ... و ب ــت ش ــان از دس ــد ام ــده می گوی ــا خن ــدازد و ب می ان
مهربانــی و رویــی گشــاده مــرا بــه خانــه اش در ســیاه چــادر دعوت 
ــمت  ــه س ــش ب ــزم و همراه ــر می خی ــحال ب ــد. خوش ــی کن م
چادرهــا مــی روم. قامتــش از مــن خیلــی بلندتــر اســت..چابک و 
ــیم  ــه می رس ــا ک ــه چادره ــی دارد ...ب ــر م ــدم ب ــه ق ــز و مردان تی
ــد. روی  ــون او می درخش ــره گلگ ــا چه ــاده ام ام ــس افت ــن از نف م
ــگاه می کنــم. مــردی  ــا دقــت ن جاجیــم می نشــینم و اطرافــم را ب
ــدام  ــد و م ــودش می پیچ ــه خ ــی ب ــالی لحاف ــادر الب ــه چ در گوش
ــدام اســت قــوری را از روی  ســرفه می کنــد. زن کــه نامــش گل ان
ــزد و چنــد  ــرای مردجوشــانده مــی ری آتــش اجــاق برداشــته و ب
ــی  ــوردش م ــه خ ــانده را ب ــد و جوش ــی زن ــرف م ــا او ح ــه ب کلم
ــه  ــت ک ــد روزی اس ــرش چن ــد همس ــن می گوی ــه م ــد. رو ب ده
ــرد.  ــی ب ــرا م ــه صح ــه را ب ــرروز گل ــودش ه ــورده وخ ــرما خ س
ــته و  ــی برداش ــل ننوی ــی را از داخ ــزد  طفل ــر می خی ــپس ب س
ــا  ــی رود. ب ــور م ــراغ تن ــه س ــدد و ب ــرش می بن ــه کم ــال ب ــا ش ب
ــاج  ــه کم ــی دارد و روی تاب ــر م ــر ب ــتی از خمی ــت هایش مش دس
ــان داغ و  ــیند.. ن ــم می نش ــاره روبروی ــد دوب ــی بع می مالد...کم
قیمــاق و چــای در سینی...اشــتهایم حســابی بــاز مــی شــود..لذت 
ــه  ــه تجرب ــت ک ــازه را سال هاس ــیر ت ــان داغ و سرش ــدن ن جوی

ــرده ام. نك
ــه  ــی ک ــند مادران ــرس را نمی شناس ــه ت ــی ک ــی، زنان ــان ایلیات زن

نمی داننــد خســتگی چــه معنایــی دارد. زن ایلیاتــی شــاید ســواد 
ــان  ــام گیاه ــه تم ــت ک ــوش اس ــدر باه ــا آنق ــد ام ــته باش نداش
ــک  ــی ی ــادر ایلیات ــد. م ــی دان ــا را م ــواص آن ه ــی و خ صحرای
ــان ،  ــک نگهب ــر، ی ــک همس ــوا، ی ــک نان ــا، ی ــک مام ــک، ی پزش
یــک معلــم و بــه تمــام معنــا یــک قهرمــان اســت.به عقیــده مــن 
ــواده عشــایری اســت  مــادر ایلیاتــی مهمتریــن ســتون یــک خان
ــان  ــادران و زن ــدون م ــادری ب ــیاه چ ــه و س ــچ خیم ــا هی و یقین

ــد. ــر جــا نخواهــد مان ــا ب عشــایر پ
ــرات  ــا و خاط ــا عكس ه ــت های ارژن، تنه ــت از دش ــت بازگش وق
آن روز نیســت کــه مــرا همراهــی می کنــد بلكــه احســاس مثبــت 
و قــوی مــادر بــودن آنچنــان خونــم را بــه جــوش آورده کــه حــس 

ــم. ــر و رو کن ــا را زی ــای دنی ــام کوه ه ــم تم ــم می توان می کن
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سیب

گردآورنده: پروین فرهادی
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شما قادر میباشید طبق فرمول زير سايز كفش خود را بدست آوريد

ابتــدا میبایســت طــول پــای خــود را بــا خــط کــش انــدازه گیــری کنیــد )از نــوک انگشــت 
شســت تــا پشــت پاشــنه پــا(.

سایز کفش =طول پا )سانتی متر( + 2 سانتی متر
ــور  ــهای کش ــایز کفش ــا س ــه ب ــد ک ــخص میكن ــی را مش ــش اروپای ــایز کف ــول س ــن فرم ای
عزیزمــان هماهنگــی دارد. امــا توجــه داشــته باشــید کــه بهتراســت بــه انــدازه بــودن کفــش 

ــه ســایز آن. ــه ب توجــه کنیــد و ن
معمــوال اگــر زبانــه ی کفــش را برگردانیــد اطالعاتــی از قبیــل طــول کفــش در آن درج شــده 

اســت.
اکثــر برنــد هــای کفــش جــدول ســایز بنــدی دارنــد کــه یــا درون قوطــی کفــش قــرار دارد و 

یــا در ســایت آن برنــد موجــود میباشــد.

1  کفشی بخرید که با فرم طبیعی پاهای شما مطابقت داشته باشد.
2 پاها بطور طبیعی در ساعات انتهایی روز اندکی ورم میکنند به همین خاطر بهترین زمان برای اندازه کردن کفش عصر و پس ازغروب است.

3 سایز درج شده بر روی کفش را مالک قرار ندهید چرا که قابل اطمینان نیستند.
4 خرید کفش تنگ به امید اینکه پس از مدتی جا باز خواهد کرد یک اشتباه محض است . هیچگاه یک کفش تنگ را خریداری نکنید.

5 کف کفش میبایست محکم و قابل انعطاف باشد و سطح آجداری نیز داشته باشد. خود کفش نیز باید سبک باشد.
6 از بــه پــا کــردن کفشــهای پاشــنه بلنــد بــه مــدت طوالنــی خــودداری کنیــد . کفشــهای پاشــنه بلنــد لغزیــدن و بــه زمیــن خــوردن ، درد کمــر و پــا و تغییــر      
در فــرم پــا را بدنبــال دارنــد . ســعی کنیــد پاشــنه کفشــتان از 4 ســانتی متــر بلندتــر نباشــد . همچنیــن پاشــنه هــای عریــض تــر نســبت بــه پاشــنه هــای نــوک 

تیــز و باریــک مناســبتر میباشــند.
7 هنگام امتحان کفش توجه داشته باشید که پاشنه ی پاهای شما نباید درون کفش بلغزد.

8 ســایز پاهــای شــما بــا افزایــش ســن ، تغییــر وزن و یــا در دوران بــارداری تغییــر میکنــد. بنابــر ایــن هنــگام خریــد کفــش نــو بــه ســایز پاهــای پیشــین خــود 
ــکا نکنید. ات

9 در اغلب افراد سایز یکی از پاهایشان با پای دیگر متفاوت میباشد بنابر این در انتخاب کفش پای بزرگتر را مالک انتخاب قرار دهید.
10 کفــش انــدازه کفشــی اســت کــه هنگامــی کــه شــما ایســتاده ایــد میــان نــوک بزرگتریــن انگشــت پــا )معمــوال شســت پــا(و نــوک کفــش حداقــل یــک 
ســانتی متــر فاصلــه وجــود داشــته باشــد و شــما قــادر باشــید انگشــتان پــای خــود را آزادانــه تــکان دهید.همچنیــن بــه قــوس کــف پــا نیــز توجــه کنیــد کــه 

مطابــق شــکل بایــد متناســب بــا قــوس کفــش باشــد.
11 بــرای امتحــان کــردن کفــش حتمــا بنــد هــای کفــش را بطــور کامــل ببندیــد و ســپس بایســتید و چنــد قــدم راه برویــد تــا کامــال از انــدازه بــدن کفــش 

اطمینــان حاصــل کنیــد.
12 از خرید کفشهای پنجه باریک تا حد امکان خودداری کنید چرا که اینگونه کفشها انگشتان پا را تحت فشار قرار داده و بد فرم میکند.

13 کفشهای تخت ، لژ دار و یا پاشنه کوتاه هم راحت ترند و هم ایمن تر.
14 در هنگام انتخاب کفش به نوع جورابی که عادت به پوشیدن دارید نیز توجه کنید و هنگام خرید نیز همان جوراب را به پا داشته باشید.

15 عوارض پوشیدن کفشهای تنگ شامل : پینه پا ، میخچه ، دردهای مفاصل ، درد زانو ها و پاشنه پا و خستگی زود رس میباشد.
16 به پا کردن کفشهای گشاد نیز سبب میگردد تا پاها تاول بزنند و فرد از تعادل کافی هنگام راه رفتن برخوردار نباشد.

17 از فروشگاه هایی  خرید کنید که تنوع کفش در آنها زیاد است تا محدودیت انتخاب نداشته باشید.
18 تحــت تاثیــر صحبتهــای فروشــنده قــرار نگیریــد آنهــا شــما را ترغیــب میکننــد تــا هــر کفــش تنــگ و نــا مناســبی را خریــداری کنیــد امــا شــما بــا صبــر و 

حوصلــه کفــش راحــت و انــدازه پاهــای خــود را انتخــاب کنیــد.
19 چرم بهترین رویه کفش محسوب میگردد چرا که مانند پوست تنفس کرده و تهویه دارد.

20 کفشی بخرید که بتوانید سایز آن را اندکی تغییر دهید یعنی کفشهای بند دار و یا سگک دار.
21 آستر و پوشش درون کفش میبایست نرم ، فاقد درز و هر گونه برآمدگی باشد.



سیر و سفر

در عصــری زندگــی می کنیــم کــه صنعــت و تکنولــوژی پیشــرفته حــرف اول را مــی زنــد، هــر روز وســایل و ماشــین آالتــی اختــراع می شــود و 
مــورد اســتفاده انســان قــرار میگیــرد، مســائلی کــه تــا دیــروز بــرای بشــر در پــرده ای از ابهــام و تاریکــی قــرار گرفتــه بــود، امــروز بدســت عــده 
 ای محقــق، از دنیــای ناشــناخته هــا و رمــز و رازهــا بیــرون آمــده و بــرای بهبــود زندگــی بشــر در اختیــارش قــرار می گیــرد و زندگــی انســان هــا

را بــه ظاهــر بســی زیباتــر ، راحــت تــر و در عیــن حــال پیشــرفته تــر و مــدرن تــر می ســازد، امــا چــرا انســان امــروزی بــا وجــود امکانــات و وســایل 
پیشــرفته، آرامــش عمیــق، عشــق واقعی و شــادی، نقــش کمرنگــی در زندگــی او دارد؟
چرا رنج، تلخی، ناامیدی، یأس، شکست، بر زندگی او پرده افکنده است؟ علت چیست؟

چــه موضوعــی در زندگــی انســان هــا خالــی اســت کــه تا مشــکلی برایشــان رخ میدهــد، راه یــأس و نومیــدی را در پیــش می گیرنــد و تمــام درها را 
بــه روی خــود بســته مــی پندارنــد؟ آیــا مادیــات تنهــا جوابگــوی نیازهــای بشــری اســت؟ انســان هــا بــه مــرور بــه ســوی ماشــینی شــدن پیش می 
رونــد، گاهــی زندگــی انهــا ماننــد ماشــین، ســرد و بی عاطفــه میشــود همــه ی مــا انســان هــا در ایــن دوره و زمانــه تحــت فشــار هســتیم و اســترس 
 فراوانــی را تحمــل می کنیــم، گاهــی اوقــات بــا خــود مــی گوئیــم، آرزو دارم بــه یــک جنــگل یــا جزیــره پنــاه ببریــم و دور از همــه آدم هــا باشــم.

تقریبــأ گاهــی اوقــات همــه چنیــن آرزوهایــی دارنــد ولــی بایــد گفــت هیــچ الزم نیســت بــرای رهائــی از شــر گرفتــاری و نامالیمــات بــه بیابــان 
و جنــگل پنــاه ببریــم، تجربــه ثابــت کــرده اســت کــه دنیــا بــا انســان معاملــه متقابــل می کنــد، اگــر بخندیــد دنیــا بــه روی شــما مــی خنــدد، 
اگــر چیــن بــر ابــرو اندازیــد او هــم مقابــل شــما ابــرو در هــم مــی کشــد اگــر شــاد باشــید بــه مجالــس شــادمانی و جشــن دعــوت میشــوید اگــر 
متفکــر باشــید در کنــار دانشــمندان جــای مــی گیریــد و باالخــره اگــر مهربــان و صمیمــی باشــید در اطــراف خــود مردمــی را مــی بینیــد کــه همــه 
 شــما را دوســت میدارنــد و درب گنجینــه دلهــا بــه رویتــان بــاز می شــود. بــد اندیشــان و بدبینــان هــر جــا کــه قــدم گذارنــد محیــط غــم و انــدوه

مــی آفریننــد، معمــوأل کمتــر کســی مایــل بــه گفتگــو بــا ایــن افــراد اســت زیــرا پیوســته از بدشانســی و مشــکالت و بــی عدالتــی جامعــه صحبــت 

و آرامش روح و روان
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جاده آرامش

دکتر ناصر بهمنی )روانشناس بالینی(



 دوســتان خــوب و ســاده زیســت را حفــظ کنیــد و 
بــا هــم بــه ســفر برویــد، حتــی اگــر ســفر نیــم روزه 
باشــد، در محیطــی آرام دور هــم جمــع شــوید، چــای 
ــته و  ــوش گذش ــای خ ــاد روزه ــه ی ــد و ب ــل کنی می

آینــده ای ســالم و بــا نشــاط گفتگــو کنیــد.
 حداقــل هفتــه ای یــک روز ) پایــان هفتــه ( تلفــن 
ــواده  ــراه خان ــد و بهم ــوش کنی ــود را خام ــراه خ هم
ــهرهای  ــد از ش ــفر و بازدی ــرا و س ــت و صح ــه دش ب

نزدیــک یــا اماکــن ســیاحتی و ... برویــد.
 قــدر نعمــت هــا و موهبــت هائــی کــه در اطــراف 

شماســت بدانیــد و شــكرگزار باشــید.
 خنــده روئــی و شــادابی را فرامــوش نكنیــد 
و بدانیــد خنــده روئــی خاصیــت درمانــی دارد، 
ــدن در  ــل دوی ــده مث ــد خن ــی گوین ــكان م پزش

ــت. جاس
 بــه آن چــه داریــد قانــع باشــید و بــا واقعیــت هــا 

کنــار بیائیــد.
ــوش  ــت را فرام ــی در طبیع ــی، راه پیمائ  کوهپیمائ
ــت  ــردن از طبیع ــذت ب ــه ل ــان را ب ــد، کودکانت نكنی

ــد. عــادت دهی
ــات و  ــزرگ ترقی ــای ب ــتوانه ه ــی از پش ــون یك چ
ــات  ــی و ثب ــش روح ــع، آرام ــر و جوام ــل بش تكام
فكــری اســت بــه آرامــش و آســایش واقعــی زندگــی 
و ســاده زیســتی بیــش از گذشــته فكــر کنیــد انشــا 
ــربلند،  ــی س ــاد و ایرانیان ــی آب ــاهد ایران ــه ش ا... ک

ــیم. ــاط باش ــا نش ــده دل و ب زن

به توصیه های زير عمل نمائید تا 
شادتر باشید

ــد. می کنن
پــر مســلم اســت کــه اگــر خــود را تســلیم افــکار منفــی نمائیــم، آرزوهائــی کــه 
دربــاره آینــده درخشــان داریــم هــم عقیــم خواهــد مانــد، منفــی بافــی ســعادت را 
از زندگــی افــراد خواهــد گرفــت و بــه جــای این کــه حاکــم بــر سرنوشــت خویــش 
باشــیم اســیر سرنوشــت خواهیــم شد.روانشناســان مــی گوینــد آنکــه امیدهــای 
بیشــتری دارد، عمــرش طوالنــی تــر اســت، قلبــی کــه آتــش محبــت در آن روشــن 
اســت بــر اثــر گذشــت ســالها حــرارت خــود را از دســت نمی دهــد. اگــر مــا فــرد 
ــم گمــان  ــل بررســی در نظــر بگیری ــده و ســوژه قاب و جامعــه را به عنــوان دو پدی
میــرود کــه  فــرد در برابــر ابداعــات و اختراعــات و نتایــج اعمــال خویــش نظیــر 
ــه  ــه نوعــی پارادوکــس خواهــد رســید، ب ــات آن ب ــار و آف ــب و آث صنعــت و عواق
گونــه ای کــه پذیــرش هویــت و اســتقالل ســاخته هــای دســت انســان شــاید بــه 
نفــی هویــت انســان و یــا بالعکــس بینجامــد، و ایــن امــر بــه ماننــد بحــران هویتــی 

خواهــد رســید کــه جامعــه را اســیر خــود خواهــد ســاخت.
ــر  ــه نظ ــردد و ب ــدل گ ــر مب ــه گی ــی و هم ــران جهان ــه بح ــه ب ــت ک ــد نیس بعی
بســیاری از صاحــب نظــران فراتــر از هــر بحــران فــردی و اجتماعــی بــه دلیــل فــرو 
رفتــن بشــر در عمیــق تریــن الیــه هــای فــرد گرائــی نوعــی انــزوای همــه گیــر 

ــر خواهــد گرفــت. جوامــع را در ب
ــزوا و اســترس و  ــی، ان در ایــن شــرایط تنهــا راه چــاره کاســتن از دردهــای تنهائ
افســردگی هــا، بازگشــت دوبــاره بــه اصــل خویــش و آشــنائی بــا رهیافــت هــای 
آرام بخــش و دلپذیــر اســت، بنابرایــن شــاد زیســتن و شــاداب بــودن در حقیقــت 

هنــر اســت، هنــری کــه نیازمنــد فراگیــری شــیوه و روش خــاص خــود اســت.
ــاور  ــن ب ــه ای ــی ب ــرفته صنعت ــه و پیش ــعه یافت ــورهای توس ــی کش ــون تمام اکن
ــن راه  ــس بهتری ــیر انف ــاق و س ــیاحت آف ــتی و س ــاده زیس ــه س ــد ک ــیده ان رس
ــی  ــفر را نوع ــروزه س ــران ام ــب نظ ــت. صاح ــی اس ــات زندگ ــتن از نامالیم کاس
ــه جهــت  ــرای دور شــدن از شــرایط یکنواخــت زندگــی و ب ــه آرام بخــش ب تجرب
 کســب شــناخت نســبت بــه شــیوه زندگــی و فرهنــگ و ســنن ملت هــا می داننــد.

ــت  ــدم فعالی ــی، ع ــم تحرک ــا ک ــی ب ــروزی بدالیل ــر ام ــت بش ــلم اس ــه مس آن چ
کافــی و مناســب در زندگــی روزمــره، عــادات غذائــی نامناســب، مصــرف دخانیــات، 
خشــونت، رفتارهــای مخاطــره آمیــز، حــوادث و ... روبروســت، به عنــوان مثــال در 
ــود، امــا امــروز  ــا تحــرک و فعالیــت فیزیکــی همــراه ب ــازی کــودکان ب گذشــته ب
بــازی کــودکان بــه نشســتن پــای کامپیوتــر و بازی هــای الکترونیکــی تبدیل شــده 
و موجبــات چاقــی، افزایــش وزن، بــروز بیماریهــای قلبــی و عروقــی، دیابــت، فشــار 
خــون و حتــی انواع ســرطانها در بزرگســالی برای او ایجاد میشــود.همه این شــرایط 
ضــرورت ســفر، گــردش، تحــرک و پویائــی را بیــش از پیــش یــادآوری مــی نمایــد 
و امــا چــون اغلــب هــم وطنــان عزیــز بــه اهمیــت ایــن امــر توجــه کافــی نداشــته 
و نداشــتن ســفر و تفریــح را بــا مشــکالت اقتصــادی و عــدم بضاعــت مالــی توجیــه 
مــی نماینــد، بایــد یــادآور شــد کــه چنین نیســت زیــرا بــا شــیوه ای بســیار ارزان و 
شــاید هزینــه ای معــادل همــان هزینــه جــاری، هــم میتوان به ســفر رفــت و وقتی 
بحــث ســفر مطــرح میشــود حتمــأ کــه نبایــد ســفرهای دور و دراز و طوالنــی و دور 
دنیــا مــالک عمــل باشــد، ســفرهای یــک روزه، ســفرهای آخــر هفتــه، ســفرهای 
 فــردی، ســفرهای گروهــی بــا فامیــل و اعضــای خانــواده و مجهــز شــدن بــه ابــزار 
ســفرهای ســاده و خودکفــا، بخصــوص رهــا شــدن از قیــد و بنــد تشــریفات و ... 

بســیار لــذت بخــش تــر و بیــاد ماندنــی تــر خواهــد بــود.
ــر  ــادآوری میگــردد زندگــی را پ ــم بیشــتر موضــوع ی ــرای درک و فه در اینجــا ب

ــه پرتحمــل کنیــد. معنــا و ن
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ــب  ــو جی ــول گذاشــتم ت ــس یواشــکی پ خســته شــدم از ب
دامــادم . خــدا شــانس بدهــد . مــردم دامــاد دارنــد مــن هــم 
دامــاد دارم . ســال بــه دوازده مــاه نشســته کنــج خانــه و غــر 
مــی زنــد بــه جــان دختــرم . دختــر ســیاه بختــم حق نــدارد 
دهــن بــاز کنــد و بگویــد چرا نمــی روی ســرکار . دعــوا و داد 
و بیــدادی راه مــی انــدازد کــه بیــا و ببیــن . زمیــن و زمــان 
ــان  ــا خیاب ــر ت ــر و وکیــل بگی ــد . از وزی ــه هــم مــی باف را ب
، ترافیــک و مورچــه هــای کــف خیابــان و مــوش هــای تــو 
جــوی آب و ابرهــای تــو آســمان و حتــی شــته هــای درخت 
ــی  ــد کــه ب ــه شــان را مقصــر می کن ــاط خان ــو حی انگــور ت

کاری و بــی عــاری اش را بپوشــاند .
مــن نمــی دانــم چــرا بــرای همــه کار هســت ، بــرای دختــرا 
شــرف خانــم کــه کــر و الل اســت کار هســت ، بــرای پســر 
حســن خیــاط کــه یــک دســتش رفتــه زیــر دســتگاه پــرس 

و قطــع شــده ، کار هســت ، بــرای دامــاد مــن نیســت .

ــه مــی  ــا یــک دســت صبــح ســاعت 5 از خان بنــده خــدا ب
ــرج زن  ــه خ ــد ک ــگ کار می کن ــوق س ــا ب ــرون ت ــد بی زن
ــا  ــه ب ــو خان ــیند ت ــت بنش ــب می توانس ــد . خ ــه بده و بچ
حقــوق از کار افتادگــی بخــور و نمیــرش بســازد . بنــده خــدا 
ناقــص کــه شــده حقوقــم کــه دارد ، می توانســت کار نکنــد و 
بگویــد ناقصــم  ؛ ولــی چــی ؟ کار می کنــد . جــان می کنــد. 
ــه  ــااله جهیزی ــة شــوهر . ماش ــت خان ــرافراز رف ــرش س دخت
ــم  ــر ه ــفیر و کبی ــای س ــه دختره ــرش ک ــه دخت ای داد ب
ــة شــوهر . پسرشــم  ــد خان ــه ای نمــی برن ــن جهیزی همچی

ــد.  ــش می کن ــی خرج ــگاه آزاد و کل ــته دانش ــه گذاش ک
آن وقــت واســه دامــاد رعنــا و ســالم مــن کار نیســت . حــرف 
ــک  ــری را ی ــان برب ــا ن ــار ت ــن چه ــد م ــود می گوی ــه بش ک
نفــس مــی خــورم ، آخــر کارد بخــورد تــو شــکم پــاره ات . 

چهــار تــا بربــری بایــد از کجــا بیایــد کــه تــو بخــوری ؟
حتــی زحمــت نمــی کشــد بــرود تــو صــف بایســتد و نــان 
ــن  ــون م ــم . مدی ــی گوی ــت م ــدا راس ــه خ ــرد . واال ب بخ
هســتید اگــر بــاور نکنیــد . دختــر بدبخــت مــن مــی رود تــو 
ــح  ــد . از صب ــدی می کن ــته بن ــاس بس ــی ، لب کارگاه خیاط
ســاعت 8 ســرپا مــی ایســتد تــا آخــر شــب . ســاعت 7 و 8 
می آیــد خانــه . تــازه بایــد بــرود صــف بایســتد نــان بخــرد 
بعــد هــم بیایــد پــای گاز بایســتد و غــذا درســت کنــد . بچــه 
ــه درسهایشــان برســد . اگــر  هــا را ســر و ســامان دهــد . ب
ــد . یکــی دو شــب بچــه  ــد کــه غوغــا دارن ــر بیای هــم زودت
ام حــال نــدار بــود و ســاعت 6 آمــد خانــه . ســرش قیامــت 
گرفــت کــه » یعنــی چــه ؟ مگــه رفتــی بــازی و تفریــح ! این 
چــه صاحــب کاریــه تــو داری ؟ کارگاه خیاطــی نیســت کــه 

ــه . «  کارگاه بخــور و بخواب
کــه چــی ؟ چرا دختــرم اضافــه کار نمونــده . نیســت خودش 
خیلــی کار می کنــد . آخــر از زمیــن بــه آســمان مــی بــارد 
. مــرد بایــد خــرج زن و بچــه اش را بدهــد تــو خانــة اینهــا 
ــد و دختــر  ــه مــی خواب ــو خان برعکــس اســت . می گیــرد ت
مــن بایــد بــرود ســرکار . تــازه اضافــه کار هــم بمانــد . واال 
مدیــون مــن هســتید اگــر بــاور نکنیــد . صبــح دختــر مــن 
ــد  ــاده می کن ــه آم ــد صبحان ــرد و میای ــان می گی ــی رود ن م
ــی  ــد ، م ــاده می کن ــد و آم ــه می ده ــا را صبحان ــه ه ، بچ

فرســتد مدرســه .
ــا در را  ــی ی ــو نعلبک ــد ت ــم بگذارن ــتکان را محک ــه اس کافی

جیب 
داماد

پنجره

نویسنده سمیه ترابی دلشاد 
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محکــم ببندنــد ، وای 
! بیــا ببیــن  خدایــا 
 . می کنــد  چــکار 
می گیــرد  دعوایــی 
و  داد  و  اینهــا  ســر 
بیــداد راه مــی انــدازد 
ــد فحــش  ــر میکن . قه

حملــه   ، می دهــد 
را  هــا  بچــه  می کنــد 

ــر و  ــرا س بزنــد ، کــه چ
ــتید  ــد و نگذاش ــدا کردی ص

ــم .  ــا لنــگ ظهــر بخواب مــن ت
دختــر مــن و بچــه هــاش خســته 

انــد شــب مــی خواهنــد زود بخوابنــد 
، بــاالی سرشــان عروســی می گیــرد . 

آهنــگ مــی گــذارد بــا صــدای بلنــد ، صــدای 
تلویزیــون را زیــاد می کنــد . همــۀ ســریالهای 

ــریالهای  ــد . س ــگاه می کن ــان ن ــا تکرارش ــون را ب تلویزی
ــازه  ــح ت ــد . ســاعت 3 و 4 صب ــگاه می کن ماهــواره را هــم ن
ــد .  ــدا نکنی ــر و ص ــد س ــح می گوی ــد صب ــد . بع ــی خواب م
ــداش در  ــرم ص ــر دخت ــم اگ ــد ه ــود . بع ــر می ش ــر مگ آخ
بیایــد کــه خــب مــرد شــب زودتــر بخــواب . انقــدر ســر و 
ــدار  ــد بی ــح زود بای ــا صب ــن و بچــه ه ــداز . م صــدا راه نیان
ــه  ــاز و ادا ک ــه  و ن ــه نال ــد ب ــروع می کن ــازه ش ــویم ، ت ش
چــی ؟ مــن مریضــم ، مــن افســرده ام ، مــن مشــکل روحــی 
ــو  ــی ت ــی کن ــن را نم ــات م ــو مراع ــردم ، ت ــدا ک ــی پی روان
اصــًا نمــی دانــی بــا یــک آدم افســرده چطــور رفتــار کنــی 
ــد . ــی گوین ــی م ــون چ ــو تلویزی ــا ت ــن دکتره ــا ببی  . بی

ــرده  ــی افس ــی توجه ــی و ب ــا از تنهای ــد آدم ه ــی گوین م
ــه  ــو ، ک ــن ت ــودم عی ــالم ب ــن س ــر م ــر اگ ــوند . آخ می ش
ــرد . بلــه دیگــه ، ســواره از پیــاده  ســر شــب خوابــم مــی ب
خبــر نــدارد و ســیر از گرســنه . آره ! تــا ســالم بــودم خــوب 
بــودم . حــاال کــه مریــض شــدم افتــادم گوشــه خانــه ، اَخــی 
شــدم . بــد شــدم . بــه جــای این کــه ببــری مــن را دکتــر ، 
تــازه مســخره ام مــی کنــی ؟ چنــد روز پیــش تــو ماهــواره 
دکتــر روانپزشــک مــی گفــت : مریضهای افســرده خودشــان 
حاضــر نیســتند درمــان بشــوند چــون مــی گوینــد افســرده 

نیســتیم . حاضــر نیســتند 
بیمــاری شــان را قبــول کننــد . حــاال مــن انقــدر عقلــم مــی 
ــه فکــر  ــو اصــًا ب ــم چــه مشــکلی دارم . ت رســد کــه بگوی

درمــان مــن نیســتی .
ــد از  ــر می گوی ــر . دکت ــردش دکت ــار ب ــد ب ــرم چن واال دخت
ــد.  ــد کار کن ــد ، بای ــت . می گوی ــاری اس ــی ع ــکاری و ب بی
کار درمانــی . آن وقــت دامــادم چــی کار کــرد ؟ یــک 
ــون و  ــای تلویزی ــت پ ــی نشس ــوان کار درمان ــدت به عن م
ــی  ــا گل م ــر . روزی 30 ت ــنجاق س ــبوند روی س گل چس
چســبوند کــه دســتمزدش از قــراری هــر ســنجاق ســر، صــد 
ــه ده روز بیشــتر  ــان . البت ــزار توم ــان ، می شــد ســه ه توم
ــده اســت  ــی فای ــن کار را نکــرد و دســت آخــر گفــت : ب ای
ــم  ــار ه ــک ب ــض خــوب نمی شــود . ی ــه مری . اینطــوری ک
رفــت پیــش یــک دکتــر کــه مــی گفــت دوســتش بهــش 

ــی خــوب اســت . ــرده خیل ــی ک معرف

                                           ادامه در شماره آینده ...
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ــت  ــه بعل ــد ک ــی می باش ــایع متابولیک ــال ش ــک اخت ی

ــه  ــا ک ــود. از آنج ــاد می ش ــولین ایج ــح انس ــش ترش کاه

ــد  ــک می باش ــون آنابولی ــن هورم ــولین مهمتری انس

ــه  ــواد از جمل ــه م ــم کلی ــود آن روی متابولیس کمب

پروتئیــن، هیــدرات کربــن و چربــی اثــر مــی 

ــذارد. گ

  اتیولوژی و عوامل خطر زا:

ــای  ــی و عفونته ــک، خودایمن ــامل ژنتی ــده ش ــل عم ــه عام س

ــن بیمــاری می باشــند.  ــر در ایجــاد ای ویروســی از عوامــل مؤث

ــی  ــی همراه ــل ژنتیک ــی از عوام ــا بعض ــک ب ــوع ی ــت ن دیاب

ــًا  ــت کام ــوع دیاب ــن ن دارد نقــش خــود ایمنــی در ایجــاد ای

شــناخته شــده اســت. پادتــن برعلیــه ســلول های بتــا در اکثــر 

ــن  ــاری وجــود دارد. همچنی ــگام تشــخیص بیم ــاران هن بیم

بیماریهــای خودایمنــی دیگــر ماننــد هاشــیموتو تیروئیدیت و 

ســلیاک در ایــن بیمــاران بیشــتر دیــده می شــود. تاریخچــه 

ابتــا بــه عفونتهــای ویروســی قبــل از بــروز عایــم دیابــت 

ــوارد وجــود دارد. ــز در بســیاری از م نی

تاریخچــه  و  یــک  نــوع  دیابــت    
فامیلــی:

اگــر در خانــواده ای پــدر یــا مــادر دیابــت نــوع یــک داشــته 

باشــند. خطــر ابتــا فرزنــدان 5-2% می باشــد. در صورتــی 

کــه یکــی از فرزنــدان در خانــواده مبتــا بــه دیابــت نــوع 

یــک شــوند در صورتــی کــه ســن ابتــا بــه دیابــت فــرد 

ــدان  ــرای فرزن ــر از 10 ســال باشــد شــانس ب بیمــار کمت

دیگــر 6% و اگــر ســن فــرد هنــگام ابتــا بــاالی 10 ســال 

ــد. ــر 3% می باش ــد زی باش

  عالیم بالینی :

در بســیاری از کودکان عایم کاســیک شــامل پرادراری، 

پرنوشــی، پرخــوری و کاهــش وزن وجــود دارد. عایمــی 

ــرل ادرار  ــًا کنت ــد شــب ادراری در کودکــی کــه قب مانن

ــی ممکــن  داشــته، دردهــای اســتخوانی، ضعــف و بیحال

اســت دیــده شــود.

در 60-25 درصــد بیمــاران اولیــن عامــت ممکــن اســت 

کتواســیدوز دیابتــی )DKA( باشــد، کــه خــود را بصــورت 

ــس  ــیون، تنف ــکمی و دهیدراتاس ــای ش ــتفراغ، درده اس

ــد. ــان ده ــیاری نش ــطح هوش ــش س ــمال و کاه کوس

   تستهای تشخیصی :

ــی  ــه م ــت مراجع ــی دیاب ــم بالین ــا عای ــه ب ــی ک در کودک

ــا مســاوی  نمایــد، قنــد پاســما در حالــت ناشــتا بیشــتر ی

بــا 126 میلــی گــرم در دســی لیتــر و قنــد پاســما در یــک 

نمونــه کــه بطــور تصادفــی گرفتــه شــده بیشــتر یــا مســاوی 

بــا 200 میلــی گــرم در دســی لیتــر همــراه بــا گلیکــوزوری 

ــد.  ــی می کن ــت را قطع ــخیص دیاب تش

  درمان دیابت نوع یک :

هــدف از درمــان دیابــت نــوع یــک شــامل مــوارد زیــر 
: شــد می با

1. رشد و نمو طبیعی
2. پیشگیری از افزایش قندخون
3. پیشگیری از کاهش قندخون

4. جلوگیری از عوارض زودرس و دیررس دیابت
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دیابت نوع یک



ــمت  ــه قس ــامل س ــک ش ــوع ی ــت ن ــان دیاب درم

اصلــی تغذیــه، ورزش و درمــان بــا انســولین 
 . شــد می با

  تغذیه در دیابت نوع یک :

میــزان کالــری مــورد نیــاز در یــک کــودک دیابتــی ماننــد یــک کودک 

هــم ســن، هــم جنــس و هــم وزن وی می باشــد.

ــوع  ــت ن ــان دیاب ــه در درم ــی ک ــول کل   اص

یــک وجــود دارد شــامل مــوارد زیــر می باشــد :

1. بــرای پیشــگیری از افزایــش ناگهانــی قنــد پــس از صــرف غــذا و 

همچنیــن خطــر کاهــش قندخــون در بیــن دفعــات غــذا پیشــنهاد 

می شــود کــه بیمــاران دیابتــی بــه جــای ســه وعــده پرحجــم روزانــه 

شــش وعــده غــذای کــم حجــم داشــته باشــند.

کــه ســه وعــده اصلــی صبحانــه، ناهــار و شــام می باشــد. ســه میــان 

وعــده نیــز بیــن وعــده هــای اصلــی باشــد. معمــوالً صبحانــه و شــام 

20 درصــد کالــری و ناهــار 30 درصــد آنــرا تشــکیل داده و میــان 

وعــده هــا نیــز هــر کــدام 10 درصــد کالــری را بــه خــود اختصــاص 
می دهنــد. 

ــراد  ــم اف ــه رژی ــز ب ــی نی ــواد غذای ــری برحســب م ــع کال 2. توزی

ــری از هیــدرات  ــر اســت 55% کال طبیعــی شــبیه می باشــد. بهت

کربــن، 30 درصــد از چربــی و 15 درصــد از پروتئیــن هــا تأمیــن 
شــود.

حداقــل 70 درصــد از هیــدرات کربــن بصــورت کمپلکــس باشــد 

ــز  ــا نی ــود. چربیه ــتفاده ش ــم اس ــی ک ــاده خیل ــای س و از قنده

ــه  ــوده و نســبت چربیهــای غیراشــباع ب بصــورت غیــر اشــباع ب

اشــباع شــده 1/2 بــه یــک باشــد.

3. در برنامــه غذایــی مبتایــان بــه دیابــت از غذاهــای فیبــردار 

ــم  ــذا ه ــر در غ ــود فیب ــردد وج ــتفاده گ ــی اس ــدازه کاف ــه ان ب

ــا  ــا ت ــذب چربیه ــم از ج ــرده و ه ــته ک ــد را آهس ــذب قن ج

ــد. ــگیری می کن ــدی پیش ح

  نقش ورزش در درمان دیابت :

ورزش بــا مکانیزمهــای زیــر کنتــرل قندخــون را تعییــن مــی 
نمایــد.

1. احساس سامتی در فرد ایجاد می کند.

2. جــذب انســولین هنــگام ورزش از محــل تزریــق بیشــتر 
می شــود.

 3. گیرنــده هــای انســولین هنــگام ورزش افزایش مــی یابد.

ــه ای در  ــلول های ماهیچ ــد س ــلولها مانن ــی از س 4. بعض

هنــگام ورزش بــدون وجــود انســولین هــم می تواننــد از گلوکــز 

اســتفاده نماینــد.

قابــل ذکــر اســت کــه انجــام کلیــه فعالیتهــای ورزشــی بــرای 

مبتایــان بــه دیابــت مجــاز و هیچگونــه منــع یــا محدودیتــی 

وجــود نــدارد. ولــی الزم اســت ورزش مســتمر و روزانــه بــوده و 

بــا یــک برنامــه ورزشــی منظــم قندخــون کنتــرل گــردد.

  ولــی ورزش در دو شــرایط خــاص ممکن 

اســت عارضــه ایجــاد نمایــد. که شــامل :

ــر  ــرل شــده اســت اگ ــًا کنت ــه قندخــون کام 1. در کســانی ک

ــود  ــام ش ــی انج ــت ورزش ــر فعالی ــای دیگ ــش از روزه روزی بی

ممکــن اســت باعــث کاهــش قندخــون گــردد. بــرای پیشــگیری 

از چنیــن مــواردی بایــد فــرد در زمانــی کــه مــی خواهــد فعالیــت 

بدنــی بیشــتری داشــته باشــد دوز انســولین را ده درصــد کاهــش 

ــروع ورزش  ــل از ش ــی را قب ــن مصرف ــدرات کرب ــدار هی ــا مق و ی
افزایــش دهــد.

ــون  ــرل قندخ ــولین کنت ــرف انس ــت مص ــه بعل ــانی ک 2. در کس

ــال  ــرده احتم ــل ک ــترس عم ــد اس ــد. ورزش مانن ــوب نمی باش خ

ــد. ــش می ده ــی را افزای ــیدوز دیابت کتواس

  درمان با انسولین

مهمتریــن قســمت درمــان تجویــز انســولین بصــورت تزریقــی 

ــی  ــاران دیابت ــد در بیم ــول قن ــل قب ــدوده قاب ــه مح ــد. ک می باش

برحســب ســن متفــاوت بــوده بعــد از ســن پنــج ســالگی بهتــر اســت 

قندخــون صبــح )ناشــتا( حــدود 80 و 

ــدود  ــذا ح ــد از غ ــون بع قندخ

ــد  ــرم درص ــی گ 140 میل

مجمــوع  در  باشــد. 

ــول  ــل قب ــدوده قاب مح

 60-220 قندخــون 

میلــی گــرم درصــد 
شــد.  می با
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ــی در  ــیار مهم ــکات بس ــت. ن ــو اس ــی مانت ــای ایران ــروری خانم ه ــای ض ــی از لباس ه یک
انتخــاب مانتــو وجــود دارد کــه بســتگی بــه انــدازه قــد و ترکیــب اندامــی شــما دارد، کــه 
بــا رعایــت ایــن اصــول می توانیــد بهتریــن مانتــو را انتخــاب کنیــد تــا ظاهرتــان متناســب 
ــرای  ــدام متفــاوت ب ــه ان ــا توجــه ب ــکات را ب ــن ن ــن ای دیــده شــود. مــن در اینجــا مهمتری

شــما شــرح خواهــم داد.

هر خانمی 
چه مانتويی بپوشد؟

خدیجه نصیری
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   خانم های چاق و درشت اندام
 ســایز را فرامــوش کنیــد و بــه دوخــت مانتــو توجــه کنیــد. هیــچ کــس 
ــن  ــید، بنابرای ــد بپوش ــی بای ــایز مانتوی ــه س ــا چ ــما دقیق ــد ش ــی دان نم
تــالش کنیــد تــا خــود را در لباســی خیلــی تنــگ، در لباســی کــه کامــال 
متناســب انــدام شــما نیســت، در فشــار قــرار ندهیــد. درعــوض مانتو هایــی 
ــش  ــد و دوخت ــده باش ــه ش ــما دوخت ــدازه ش ــه ان ــد ک ــاب کنی را انتخ
مناســب انــدام شــما باشــد. مانتو هــای کشــی و اســترچ و کمرهــای کشــی 
معمــوال بــرای زنــان درشــت انــدام مناســب نیســت. ســعی کنیــد خطــوط 
ــی  ــوط افق ــا و خط ــا، نواره ــد، راه راه پارچه ه ــان نباش ــی در مانتو یت افق
شــما را چاق تــر و عریض تــر نشــان می دهــد. مانتو هایــی را بپوشــید 
کــه خطــوط و راه هــای عمــودی دارنــد یــا اصــال راه و خطــی ندارنــد. از 
پوشــیدن مانتوهایــی کــه جیب هــای بغــل از رو دارنــد، خــودداری کنیــد 
مانتوهــای خیلــی کوتــاه انتخــاب نکنیــد و بــه دنبــال مدل هایــی باشــید 
ــر  ــالوه ب ــا ع ــن مدل ه ــرا ای ــد، زی ــی دارن ــو و جانب ــکاف های پهل ــه ش ک
افزایــش شــیکی و مــد بــودن، بــه راحتــی شــما در هنــگام حرکــت کمــک 

ــید. ــاA شــکل بپوش ــوش ی ــای کل ــا دامن ه ــی ب ــد. مانتوهای می کنن

   خانم هايی با شکم بزرگ
 از پوشــیدن مانتوهــای کمــردار جــدا خــودداری کنیــد. کمــر باعــث ایجاد 
جمع شــدگی و چیــن در قســمت شــکم می شــود و دور شــکم را بزرگتــر 
 Wrapــدل ــای م ــه مانتوه ــد. البت ــان می ده ــت، نش ــه هس ــه ک از آن چ
)مدلــی کــه یــک طــرف لبــاس روی طــرف دیگــر پیچیــده می شــود( را 
می توانیــد بپوشــید. ایــن مــدل باالتنــه باعــث می شــود کــه ســینه شــما 
بــه دو قســمت تفکیــک بشــود و کمر مشــخص تری ایجــاد کنــد، در نتیجه 
شــکم شــما کوچکتــر بــه نظــر می رســد. بــه دنبــال مانتو هــای قالــب تــن 
راســته باشــید کــه یــک فــرم یکدســت مســتقیم از شــانه تــا پاییــن پــای 
شــما ایجــاد می کنــد. بــه طــور کلــی جیــب، پلیســه و چیــن در ناحیــه 
ــی  ــه قســمت میان ــه ب ــث می شــود ک ــوی شــکم باع ــو و پهل پشــت، جل
 بــدن شــما بیشــتر توجــه بشــود و شــکم شــما بزرگتــر بــه نظــر برســد.

   خانم های قد بلند
ــه  ــل این ک ــه دلی ــد ب ــگ باش ــن تکرن ــا پایی ــاال ت ــه از ب ــی ک  لباس
ــر نشــان خواهــد داد.  خطــی یکدســت ایجــاد می کنــد، شــما را بلندت
ــود  ــث می ش ــلوارتان، باع ــو و ش ــرای مانت ــاوت ب ــی متف ــاب رنگ انتخ
ــه چنــد قســمت مختلــف تقســیم و تفکیــک بشــود  کــه قــد شــما ب
و در نتیجــه کوتاهتــر و متناســب تر دیــده بشــوید. پــس ســعی کنیــد 
مانتــو و شــلوار و حتــی کفشــتان در چنــد رنــگ متفــاوت امــا در یــک  
هارمونــی انتخــاب شــود. مانتوهــای خیلــی کوتــاه نیــز پاهــا را بلندتر از 
ــی  ــن مدل های ــس از پوشــیدن چنی آن چــه هســت نشــان می دهــد پ
خــودداری کنیــد. هــر مانتویــی کــه خیلــی گشــاد و بــاد کــرده باشــد 
ــای  ــد. مانتوه ــان می ده ــتید نش ــه هس ــه ک ــر از آن چ ــما را بزرگت ش
ــد.  ــان می ده ــا نش ــدام و زیب ــوش ان ــما را خ ــگ ش ــردار تن ــه کم زنان
ــتری  ــد بیش ــدن تاکی ــتگی های ب ــا و برجس ــه انحناه ــه ب ــی ک مانتوی
بکنــد، توجــه را از قــد بلنــد دور می کنــد و انــدام شــما را متناســب تر 

ــد. ــان می ده نش

   خانم های ريز اندام و كوتاه قد
 مانتوهــای ســاده ای کــه تنــگ و قالــب تــن هســتند، انتخــاب کنیــد. از 
پوشــیدن مانتوهایــی بــا دامن هــای خیلــی گشــاد و کلــوش خــودداری 
کنیــد. مانتــو، بارانــی یــا پالتویــی انتخــاب کنیــد کــه ســایز کوچــک 
ــد،  ــت نکنی ــود دق ــایز خ ــاب س ــر در انتخ ــد. اگ ــما باش ــدازه ش و ان
ــه  ــان را ب ــد مانتویت ــتین های بلن ــزرگ و آس ــانه های ب ــد ش مجبوری
خیــاط بســپرید تــا آن را اصــالح کنــد. مانتوهــای خیلــی بلنــد موجــب 
می شــود کــه کوتاهتــر دیــده شــوید. یــک مــدل کوتــاه تــا روی زانــو 
ــودی  ــای عم ــه راه ه ــی ک ــت. مانتوی ــب اس ــیار مناس ــما بس ــرای ش ب
ــاس  ــتری روی لب ــودی بیش ــوط عم ــاد خط ــث ایج ــی دارد، باع باریک
می شــود و درنتیجــه شــما را بلندتــر نشــان می دهــد، همچنیــن ایــن 
مانتوهــا رســمی و کالســیک هســتند. دقــت کنیــد کــه دامــن مانتــوی 
ــه بلندتــر دیــده شــدن شــما کمــک  ــو باشــد کــه ب ــا روی زان شــما ت
می کنــد. از پوشــیدن هــر مانتویــی کــه جعبــه ماننــد یــا خیلــی گشــاد 

ــد. ــای چــروک خــودداری کنی ــا مدل ه باشــد ی
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ازدواج یــا پیونــد زناشــویی پیونــدی آیینی اســت کــه طــی احــكام یــا رســومی خــاص بیــن زن و مــرد در 
ــش  ــه زای ــد منجــر ب ــواده منجــر گــردد و می توان ــه تشــكیل خان ــا ب ــرار می شــود ت ــف برق مذاهــب و کشــورهای مختل

فرزنــد شــود.
ازدواج در ایــران دارای رســوم و قواعــدی اســت کــه برخــی از آن هــا منحصــر بــه فرهنــگ ایرانــی اســت، در ایــران پســران 
بــرای ازدواج بایــد پــا پیــش بگذارنــد و در جامعــه ایرانــی پســران بــا دخترانــی در ســنین پایین تــر ازدواج می کننــد. ازدواج 
ــواده از اهمیــت بســزایی  ــن آن در تشــكیل خان ــه دلیــل نقــش بنیادی واقعــه ای اجتماعــی، زیســتی و فرهنگــی اســت کــه ب
ــه ازدواج بســتگی دارد. هنگامــی  ــی ب ــی کمــی وکیفــی نســلهای متوال برخــوردار اســت. بطوریكــه پایندگــی گــروه و زندگان
ــد،  ــت می یاب ــه آن دس ــع ب ــه موق ــر ازدواج ب ــر اث ــه ب ــی ک ــش روان ــه آرام ــر ب ــد، دیرت ــاال ازدواج می کن ــن ب ــرد در س ــه ف ک

ــودن او در محیــط کاری نیــز شــود. می رســد و حتــی ممكــن اســت نبــود آرامــش کافــی موجــب ناموفــق ب
سن قانونِی ازدواج در ایران 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است.

شیرینی که این روزها
با تاخیر خورده می شود

عوامل افزايش سن ازدواج جوانان چیست؟

زاده  حمیــدی  احســان  دکتــر 
این کــه  بیــان  بــا  )جامعه شــناس( 
ــار  ــه دوره انفج ــصت ک ــه ش ــل ده نس
ــاده ازدواج  جمعیتــی اســت ونســل آم
ــودن  ــگ نب ــت هماهن ــه عل ــزود: ب اف
نهادهایــی چــون نهــاد اقتصــادی، 
فعالیت هــای  نمی تواننــد  افــراد 

اقتصــادی داشــته باشــند.
حمیدی زاده گفت: 

ــکاری و  ــش بی ــل افزای ــتین عام نخس نداشتن استقالل مالی است.1

بــودن  گــذر  حــال  در  دوم  ــده 2عامــل  ــث ش ــه باع ــی ک ــاختار اجتماع س

ــی  ــار نوع ــی دچ ــام اجتماع ــای نظ ارزش ه
ــه دنبــال ازدواج  ــراد ب بالتکلیفــی شــده واف
مــدرن باشــد و جامعــه ســنتی بــرای افــراد 

ایجاد محدودیت کرده است.

ــی ازدواج  ــر معنای ــوم تغیی ــل س عام ــرای 3 ــراد ب در مردهــا و زن هــا کــه اف
کســب مقــام باالتــر چــه از نظــر اجتماعــی 
،تحصیــالت و اقتصــادی ازدواج خــود را بــه 

تعویق می اندازند.

عامــل چهــارم الیــه هــای غیــر  رســمی نظــام اجتماعــی کــه در 4
واقــع همــان تجربیــات زیســتی خانواده هــا 
رســمی  هــای  والیــه  ازدواج  مــورد  در 

ســاختار اجتماعــی کــه ازطریــق رســانه هــا 
ــاختهای  ــه زیرس ــود ک ــغ ش ــد تبلی می توان
اجتماعــی راتغییربدهــد ولــی عمــال تالشــی 

به شکل عملیاتی انجام نشده است.

ــان  عامــل پنجــم افزایــش حضــور زن ــا 5 ــی انه ــتقالل مال ــاع و اس در اجتم
باعــث پذیــرش فشــارنظام اجتماعــی در 
ــرده  ــاال ب ــن ازدواج را ب ــده وس ــواده ش خان

است.

شــدن  ارزش  کــم  شــش  عامــل  اولویــت  هــا 6 نهادخانــواده وتغییــر 
ســبک زندگــی در جامعــه باعــث باالرفتــن 

سن ازدواج شده است.
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بیست و پنج سال ،سن ايده ال ازدواج
دکتــر حبیــب اهلل نصیــری )روانشــناس و مشــاور خانــواده وکــودکان( گفــت: ارتبــاط گســترده 

ــن عامــل مهــم  ــان به صــورت مشــترک باهــم زندگــی می کنندکــه ای ــاره ای از اظهــارات تعــدادی از جوان ــه پ ــا ب ــان دختروپســر وبن می
افزایــش ســن ازدواج هســتند.نصیری افــزود :شــبکه هــای اجتماعــی نیــز عاملــی مهــم بــرای افزایــش ســن ازدواج اســت.این شــبکه هــا هــم 
جنبــه مثبــت و هــم جنبــه منفــی دارد کــه می توانــد هــم عاملــی بــرای آشــنایی بیشــتر و ایجــاد عالقــه بشــود واز طرفــی می توانــد باعــث 
ســوءظن شــود امــا ایــن مســئله احتیــاج بــه تحقیقــات بیشــتر دارد ،در ایــن زمینــه فقــر علمــی و فقــر پژوهشــی وجــود دارد.نصیــری بــا 
اشــاره بــه این کــه بهتریــن ســن بــرای ازدواج نســبی اســت و فــرد نیازمنــد رســیدن بــه بلــوغ عاطفــی، فکــری، جســمی وجنســی اســت 

گفــت :بهتریــن ســن ازدواج 25ســالگی اســت ومعمــوال ازدواج زیــر ایــن ســن نمی توانــد ازدواج موفقــی باشــد.

سن ازدواج جوانان شیرازی روبه افزايش است
ــه در  ــته ،ک ــودی داش ــیر صع ــتان شیرازس ــن ازدواج در شهرس ــن س ــیراز گفت:میانگی ــان ش ــور جوان ــی و ام ــت فرهنگ ــت معاون سرپرس

ــد . ــرده ان ــالگی ازدواج ک ــن 25س ــان در س ــالگی و زن ــال92مردان در 30س س
رضایی افزود: برای حل مشکالت جوانان نیازمند تدوین برنامه راهبردی هستیم.

رضایــی بــا بیــان این کــه مجمــع خیریــن ازدواج فــارس راه انــدازی میشــود گفــت: بــرای افزایــش امــار ازدواج جوانــان شــیرازی نیــاز بــه 
همدلــی و همــکاری بیشــتر مســئولین اســت.
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دوران شیـردهـیدوران شیـردهـی

نیازهای غذایی مادر در دوران شیردهی
بســیاری از ذخایربــدن مــادر در دوران بــارداری توســط جنیــن مصــرف میشــود 
ــا  ــی اســتخوان وی ــل پوک ــرای آنکــه دچــار عوارضــی مث ــادر شــیرده ب ــس م پ
ریــزش موهــا وخرابــی دندانهــا نشــود بایــد از میــزان انــرژی ومــواد مــورد نیــاز 

بــدن در دوران  شــیر دهــی آگاهــی کافــی داشــته باشــد.
بســیاری از مــادران شــیرده بــه علــت عــدم آگاهــی کافــی از تــرس اینکــه ایــن 
ــذا افزایــش وزن پیــدا مــی کننــد  ــد پرخــوری میکننــد ول عــوارض پیــش نیای
کــه بــاز گشــت بــه وزن قبــل از بــارداری برایشــان بســیار مشــکل خواهــد بــود.

ــری  ــرای یــک مــادر شــیرده فقــط 500 کال ــرژی مــورد نیــاز ب مثــال میــزان ان
اضافــه تــر از پیــش ازبــارداری اســت یعنــی اگــر قبــل از بــارداری میــزان انــرژی 
مــورد نیــازش 2000 کالــری بــوده در دوران شــیردهی بــه 2500 کالــری نیــاز 

دارد.
بعــالوه در دوران شــیردهی 500 کالــری هــم از ســوخت وســاز چربیهــای ذخیره 
شــده دربــارداری تامیــن میشــود بنابرایــن اگــر مــادر براســاس میــزان غذاهــای 
توصیــه شــده در ایــن دوران غــذا مصــرف کنــد بــه مــرور هــر مــاه نیــم کیلــو 

الغــر خواهــد شــد یعنــی چاقــی دوران بــارداری، برطــرف خواهــد شــد.
پروتئیــن مــورد نیــاز روزانــه در دوران شــیردهی فقــط 15 گــرم بیشــتر از دوران 
قبــل از بــارداری اســت کــه ایــن مقــدار مســاوی اســت بــا مصــرف 3لیــوان شــیر 

در روز 1 عــدد تخــم مــرغ 180 تا300گــرم گوشــت وحبوبــات.
چربــى هــا: در شــیر مــادر مقــداری چربیهــای غیــر اشــباع وجــود دارد کــه در 
غــدد پســتان ســاخته نمیشــوند و الزم اســت از راه مــواد غذایــی تامیــن شــوند 
ــار ماهــی مصــرف کنــد و حتمــا در  ــک ب ــه ای ی ــر اســت هفت ــادر بهت پــس م

وعــده هــای غذایــی از روغــن زیتــون اســتفاده نمایــد.
امــاح: مهمتریــن امــالح کلســیم وآهــن اســت کــه کلســیم مــورد نیــاز را مــادر 
ــبزیجات دارای  ــرب وس ــم چ ــیر ک ــوان ش ــرف روزانه3تا4لی ــد از راه مص میتوان
بــرگ ســبز مثــل اســفناج ، نعنــاع ، جعفــری، کرفــس ، کلــم ، مغــز بــادام وبــادام 

زمینــی بدســت بیــاورد.
ــادام  ــه ب ــار وهمچنیــن مصــرف روزان پــس خورشــت کرفــس هفتــه ای یــک ب

ــه مــادر شــیرده مــی باشــد. ــادام زمینــی توصیــه مناســبی ب وب

آهــن از دیگــر امــالح مــورد نیازبــدن اســت کــه اگــر مــادر کــم خونــی دارد ویــا 
در معــرض کــم خونــی مــی باشــد بایــد روزانــه قــرص آهــن مصــرف نمایــد از 
نظــر مــواد غذایــی مــادر دچــار کــم خونــی هفتــه ای یــک بــار جگــر بخــورد ودر 
طــول روز حتمــا از یــک عــدد تخــم مــرغ و مقداری گوشــت قرمــز اســتفاده کند 

والبتــه گــردو نیــز بــرای ایــن مــادران بســیار مفیــد اســت.
آب: یک خانم شیرده به روزانه 6تا8لیوان آب یا آب میوه احتیاج دارد.

ــه  ــازه ب ــازه وهمچنیــن ســبزیجات ت ــوه ت ــه 4تا5عــدد می ــن هــا: روزان ويتامي
شــکل ســاالد یــا ســبزی خــوردن و یــا ســبزیجات پختــه شــده جهــت تامیــن 

ــه مــی شــود. ــاز شــیردهی توصی ــورد نی ویتامیــن م

آهــن 
امــالح  دیگــر  از 

ــت  ــدن اس ــورد نیازب م
ــی  ــم خون ــادر ک ــر م ــه اگ ک

کــم  ویــا در معــرض  دارد 
خونــی مــی باشــد بایــد 

ــن  ــرص آه ــه ق روزان
ــد ــرف نمای مص
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نگاه ويژه

دکتر فریبا رضایی )متخصص زنان(



نکات مهم دوران شیردهی
ــان  ــد دلبندت ــد فرزن ــر تول ــز بخاط ــادر عزی ــما م ــه ش ــک ب ــرض تبری ــا ع ب

ــانم: ــی رس ــی م ــه آگاه ــیردهی را ب ــم دوران ش ــیار مه ــكات بس ن

1 در پژوهشــهای انجــام شــده ثابــت شــده اســت بهتریــن وکاملتریــن غــذا بــرای ســن 
4تا6ماهگــی شــیر مــادر مــي باشــد.

2 شیر مادر استریل است.
3 ارزش غذایی شیر مادر از سایر شیرها بیشتر است.

4 میــزان اســهال در کودکــي کــه از شــیر مــادر تغذیــه میکنــد نســبت بــه کودکــي کــه 
ازشــیر خشــک تغذیــه میکنــد بســیار کمتــر اســت.

5 بیــش از 300نــوع عامــل ضــد میکــروب در شــیر مــادر وجــود دارد کــه مانــع از ابتــالی 
کــودک بــه اســهال و عفونتهــای تنفســی،ادراری وعفونــت گــوش میانــی مي شــود.

6 از آنجایــی کــه شــیر مــادر در ابتداپروتئیــن بیشــتر ودر آخــر حــاوی چربــی بیشــتر 
اســت لــذا توصیــه میشــود مــادران نــوزاد را زود از ســینه جــدا نکننــد تــا نــوزاد بتوانــد از 

چربــي آخــر شــیر نیــز اســتفاده کــرده و بنــا برایــن وزن گیــری بهتــری داشــته باشــد.

7 بــا اســتفاده از شــیر مــادر کلیــه ی نیازهــای کــودک تامیــن خواهــد شــد. بنابرایــن 
کودکــی کــه شــیر مــادر مــی خــورد نــه چــاق پفکــی خواهــد شــد ونــه الغــر خواهــد مانــد.

8 یکــی از نــکات جالــب شــیر مــادر ایــن اســت کــه نــوزادی کــه زودتــر بــه دنیــا بیایــد 
شــیر مــادرش بــا شــیر مــادری کــه بــه موقــع بدنیــا آمــده تفــاوت زیــادی دارد ونیازهــای 

کــودک را بــرای رشــد بیشــتر تامیــن خواهــد کــرد.

9 شیر دادن ازسینه باعث نزدیکی بیشتر مادر وکودک میشود.
10 مکیدن سینه باعث رشد فک ودندانهای نوزاد میشود.

طبــق مطالعــات انجــام شــده کودکانــی کــه باشــیر 
مــادر تغذیــه شــده انــد کمتــر از کودکانــی کــه بــا 
شــیر گاو تغذیــه شــده انــد بــه دیابــت وابســته بــه 
انســولین کــه همــان دیابــت دوران نوجوانــی اســت 
مبتــال میشــوند همچنیــن میــزان ابتــال بــه MS نیــز 
ــر  ــد کمت ــورده ان ــادر خ ــیر م ــه ش ــی ک در کودکان

اســت.
ــرف  ــد مص ــیرده نبای ــادر ش ــه م ــی ک ــواد غذای م

ــد: کن
کاکائــو و شــكالت بهتــر اســت مصرفشــان محــدود 
شــود زیــرا اثــر محــرک روی نــوزاد دارنــد کافئیــن 
ــی روی  ــر تحریك ــده و اث ــادر رد ش ــیر م ــز از ش نی
نــوزاد دارد ؛ بنابرایــن مــادر شــیرده کمتــر از 

ــد. ــرف کن ــوکا در روز مص ــوه وک ــوان قه 2لی
ــا وگل  ــای نعن ــل چ ــی: مث ــای گیاه ــرده ه دم ک
گاوزبــان باعــث تهــوع و اســتفراغ در مــادر میشــود 
وترکیبــات ایــن نوشــیدنی ها وارد شــیر مــادر 
ــاد  ــوزاد ایج ــی را در ن ــوارض جانب ــن ع ــده وهمی ش
میكنــد ؛ بنابرایــن بهتــر اســت در دوران شــیر دهــی 

ــرد. ــودداری ک ــا خ ــیدنی ه ــن نوش ــرف ای از مص
ــم  ــات طع ــه ج ــرف ادوی ــون مص ــات: چ ــه ج ادوی
شــیر مــادر را عــوض میكنــد ؛ بهتــر اســت مصــرف 

ــود. ــدود ش ــیردهي مح ــاد دردوران ش ــه زی ادوی
ــرات  ــه اث ــت اینك ــه عل ــی : ب ــای مصنوع قنده
ــد  ــدون قن ــای ب ــی ه ــی وخوراک ــای مصنوع قنده
ــت در  ــس بهتراس ــد ؛ پ ــناخته میباش ــوز ناش هن

دوران شــیردهی مصرفشــان محــدود شــود.
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خستگي مزمن در

بــا آنكــه ســندروم خســتگی مزمــن یــا CFS در دهــه هشــتاد نامگــذاری شــده اســت، ولــی بیمــاری جدیــدی نیســت و از اوایــل قــرن 
هجدهــم بــه بعــد بــا نــام هــای مختلفــی شــناخته شــده اســت. بــا ایــن حــال هنــوز هــم موضــوع بحــث هــای داغــی اســت، زیــرا بــا 
 CFS آنكــه تشــخیص آن افزایــش یافتــه اســت، ولــی بســیاری از مــردم )بــه خصــوص کارشناســان و مــردم عــادی( شــک دارنــد کــه
وجــود داشــته باشــد و آن را نوعــی کســالت روانــی مــی داننــد. ولــی تحقیقــات ثابــت مــی کننــد کــه CFS در واقــع نوعــی بیمــاری 
جســمانی اســت، ولــی هنــوز کامــاًل درک نشــده اســت. حداقــل یــک میلیــون نفــر در ایــاالت متحــده CFS و ده هــا میلیــون نفــر دیگر 
شــرایطی شــبیه بــه آن دارنــد. عالئــم مهــم آن عبارتنــد از خســتگی و ضعــف فــراوان کــه نمــی گــذارد فــرد کارهــا و وظایــف روزانــه 
اش را بــه انجــام برســاند و حتــی از رختخــواب بلنــد شــود و لبــاس بپوشــد و غــذا بخــورد. ایــن خســتگی بــا اســتراحت بهبــود نمــی 
یابــد. ایــن بیمــاری بــه شــدت بــر فعالیــت هــای مدرســه، کار و غیــره اثــر مــی گــذارد و عالئــم جســمانی و احساســی پدیــد مــی آورد 
کــه مــاه هــا و گاهــی ســال هــا ادامــه دارنــد. ســندروم خســتگی مزمــن در خانــم هــا بیشــتر از آقایــان شــایع اســت و بــر همــه گــروه 
هــای نــژادی و قومــی اثــر مــی گــذارد. ایــن ســندروم بیشــتر در بیــن افــراد 20 تــا 40 ســاله شــایع اســت، ولــی در میــان نوجوانــان نیــز 
دیــده شــده اســت. نوعــی بیمــاری شــبیه بــه CFS نیــز در میــان کــودکان زیــر 12 ســال مشــاهده شــده اســت. تعــداد واقعــی کــودکان 

و نوجوانانــی کــه بــه ایــن بیمــاری مبتــال هســتند هنــوز مشــخص نیســت. 

   علت ها
ــای  ــش ه ــت. پژوه ــده اس ــخص نش ــوز مش ــاری CFS هن ــت بیم عل
ــتگاه  ــح دس ــرد صحی ــدم کارک ــال ع ــی احتم ــال بررس ــاری در ح ج
ــه  ــی هســتند. دانشــمندان آنورمالیت ــی مرکــزی و دســتگاه ایمن عصب
ــه اســتعداد  ــای ریســک )از جمل ــف و فاکتوره ــک مختل ــای متابولی ه
ژنتیکــی، ســن، جنســیت، ســابقه بیمــاری، محیــط و اســترس( را نیــز 

بررســی مــی کننــد.
ــن  ــل ای ــروس عام ــک وی ــه ی ــد ک ــی گوین ــگران م ــی از پژوهش بعض
ســندروم اســت، ولــی نظریــه آنهــا ثابــت نشــده اســت. زمانــی 
ــروس Epstein-Barr در  ــه وی ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــمندان ب دانش
ــن  ــر ای ــق ت ــات دقی ــی مطالع ــش دارد، ول ــندروم نق ــن س ــاد ای ایج
مســئله را تأییــد نکردنــد. نظریــات دیگــر در مــورد فاکتورهــای مهمــی 

ــد از: ــد عبارتن ــش دارن ــاری نق ــن بیم ــه در ای ک
  فقر آهن خون )کم خونی(

  آلرژی به محیط زیست
  اختالل خواب

  مشكالت روانی یا عصبی
  نقص کار غدد درون ریز

  فشار خون پایین

   نشانه ها
از آنجائیکــه نشــانه هــای ایــن ســندروم مبهم هســتند و از فردی به فرد دیگر بســیار 
متفاوتنــد، تعاریــف معــدودی بــرای پزشــکان جهت تشــخیص این ســندروم موجود 
 اســت. طبق این تعاریف فردی که این ســندروم را دارد، دو نشــانه زیر را حتماً دارد:
ــا  ــه ب ــر ک ــی ت ــا طوالن ــاه ی ــل 6 م ــه مــدت حداق 1. خســتگی مزمــن و شــدید ب

ــد. ــف نمــی یاب اســتراحت تخفی
2. چند مورد از عالئم زیر:

  فراموشی یا مشکل در تمرکز
  گلو درد

  نرم شدن گره های لنفاوی گردن یا زیربغل
  درد عضالنی یا درد در مفاصل بدون تورم

  انواع جدید سردرد
  عدم تجدید قوا پس از خواب و حس مبهمی از بیماری یا افسردگی

  خستگی طوالنی به مدت بیش از 24 ساعت
هــر کــدام از نشــانه هــای فــوق کــه بــه خســتگی مربــوط باشــند، بایــد حداقــل 
بــه مــدت 6 مــاه یــا بیشــتر بطــور متوالــی ظهــور یابنــد. خســتگی مــداوم اولیــن 
نشــانه مشــخص ایــن بیمــاری اســت. خســتگی یکــی از نشــانه هــای رایــج بیمــاری 
اســت. نشــانه هــای دیگــر CFS ممکــن اســت شــامل تــب خفیف، تــار شــدن دید، 

لــرزش، عــرق شــبانه، اســهال و نوســان اشــتها و وزن شــوند.
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خستگي مزمن در
   تشخیص

تشــخیص ســندروم خســتگی مزمــن دشــوار اســت، زیــرا آزمایــش معینــی بــرای 
ــایی نیســت. مشــکل  ــل شناس ــز قاب ــت آن نی ــدارد و عل ــود ن تشــخیص آن وج
ــه بیمــاری هــای دیگــری از جملــه  دیگــر اینجاســت کــه نشــانه هــای CFS ب
ــت هــای ویروســی، بیمــاری کلیــه، بیمــاری قلبــی، افســردگی و بیمــاری  عفون
هــای عصبــی، شــباهت زیــادی دارد. پزشــکان ابتــدا بایــد مطمئــن شــوند کــه 
خســتگی فــرد و نشــانه هــای دیگــر او ناشــی از بیمــاری دیگــری نیســتند و فــرد 
مشــکل خــواب نــدارد و مشــکالت هورمونــی ماننــد کــم کاری تیروئیــد در فــرد 

وجــود نــدارد.
ــن  ــا ای ــی CFS ب ــویم. ول ــی ش ــزار م ــه و ن ــا خســته، افســرده و کوفت ــه م هم
احساســات عــادی از خســتگی و کمبــود انــرژی فــرق دارد. از آنجائیکــه کــودکان 
 CFS ،و نوجوانــان ممکــن اســت بــه دالیــل مختلــف احســاس خســتگی کننــد
معمــوالً اشــتباه تشــخیص داده مــی شــود. کــودکان از خســتگی بــه عنــوان بهانه 
ــی  ــر اســتفاده م ــای دیگ ــدادن کاره ــا انجــام ن ــه مدرســه ی ــن ب ــرای نرفت ای ب
ــی  ــه باعــث م ــد ک ــت دارن ــادی فعالی ــای زی ــز در ورزش ه ــان نی ــد. نوجوان کنن

شــود خســته شــوند.

   درمان
 CFS متأســفانه هیــچ درمــان ثابــت شــده یــا قابــل اعتمــادی بــرای
ــا  ــه ت ــرادی ک ــه اف ــد ک ــات نشــان داده ان ــی مطالع ــدارد. ول وجــود ن
حــد امــکان فعــال هســتند و تــا درجــه ای بــر بیمــاری خــود کنتــرل 
دارنــد، شــانس بیشــتری بــرای بهبــود دارنــد.  اگــر شــک داریــد کــه 
ــکل را در  ــن مش ــه ای ــد ک ــکی بروی ــزد پزش ــان CFS دارد، ن فرزندت
کنــار مشــکالت روانــی بررســی کنــد. پزشــک بایــد بــا رویه تشــخیص 

CFS آشــنا باشــد.
بــا آنکــه هیــچ درمــان فــوری یــا قطعــی بــرای CFS وجــود نــدارد، 
ولــی کارشناســان مــی گوینــد کــه تغییــرات زیــر در ســبک زندگــی 

مــی تواننــد کمــک کننــده باشــند:
ــود و  ــد بهب ــه رون ــه ب ــده ک ــزی ش ــه ری ــم و برنام   ورزش منظ
ــه او  ــرد و ب ــی ب ــاال م ــرد را ب ــرژی ف ــد و ان ــی کن ــک م ــان کم درم
ــد ســخت و ســنگین  ــن ورزش هــا نبای حــس بهتــری مــی دهــد. ای
باشــند و بایــد بــه تدریــج افزایــش یابنــد و طــوری نباشــد کــه فــرد را 

ــد.  ــت زده کن از فعالی
  تکنیــک هــای کاهــش و کنتــرل اســترس کــه روش هایــی بــرای 
ــی  ــاری م ــن بیم ــای ای ــه ه ــرل بعضــی از جنب ــن کنت بدســت گرفت

دهــد. 
ــرد  ــی ف ــی کل ــا و ناراحت ــانه ه ــه نش ــب ک ــی مناس ــم غذای   رژی
ــه  ــد ک ــاق نظــر دارن ــورد اتف ــن م ــکان در ای ــد. پزش ــش ده را کاه
ــنگین،  ــای س ــد از غذاه ــتند بای ــه CFS هس ــا ب ــه مبت ــرادی ک اف
الــکل، کافئیــن و مقادیــر زیــاد فســت فــود اجتنــاب کننــد. متخصــص 
تغذیــه مــی توانــد برنامــه غذایــی مناســبی بــرای کاهــش نشــانه هــای 

ــه بدهــد.  خســتگی ارائ
  طــب ســوزنی، ماســاژ، یــوگا و تــای چــی کمــک زیــادی بــه ایــن 

افــراد مــی کنــد.
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طعم زندگی
را عمیق تر حس کن

بیا تو را روی شانه هایم بنشانم آن وقت دور تر از من را می بینی
دست کم سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا کنیم

با صمیمیت به هم دست بدهیم و در چشم هم نگاه کنیم
همیشه کمتر از درآمدت خرج کن

هر وقت احساس کردی استحقاقش را داری درخواست ارتقاع کن
آنچه را که بچه هایمان به حراج گذاشته اند بخریم

با مردم همان گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود
دوستان تازه پیدا کن اما دوستان قدیمی را عزیز بدار

هرگز تسلیم نشو هر روز معجزه ای تازه اتفاق می افتد
وقتت را برای یاد گرفتن حقه های تجارت تلف نكن در عوض خود تجارت را یاد بگیر

دیگران را مالمت نكن مسولیت های زندگیت را خودت بپذیر
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تلنگر

نویسنده: مصطفی رخشانی نژاد 



طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی، مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو بیفتند
ما آمده ایم با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمتی زندگی کنیم

موفقیت بر روی ستون های شكست شكل می گیرد
علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فواید آن کشف نشده است

تا وقتی که روی زمین راه می رویم پرواز یک آرزو است
از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن نگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد

نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع می کنیم، قلب هایی است که جذب می کنیم
هر که باران باشد روی چشم همه پنجره ها جا دارد

اگر چه یک شبه به پیروزی رسیدم اما همین یک شب بیست سال طول کشید
میان همهمه برگ های خشک پاییزی فقط تو مانده ای که از بهار لبریزی

به دوستان با وفا بیشتر از عصای شاهنشاهی می توان تكیه کرد
خدایا تمام خنده های تلخ امروز را می دهم یكی از آن گریه های شیرین کودکیم را پس بده

نگران نباش که مبادا نتوانی بهترین چیزها را به فرزندانت بدهی، بهترین آنچه را که می توانی به آن ها بده
عمق رودخانه را با هر دو پا آزمایش نكنید

آرامش، هنر نیندیشیدن به انبوه مشكالتی است که ارزش فكر کردن را ندارند
همواره دستی را که به سویت دراز شده بفشار

فراموش نكن در کار و در روابط خانوادگی اعتماد مهمترین چیز است
عادت کن چنان در حق دیگران خوبی کنی که هرگز نفهمند تو بودی

هر از گاهی به فرزندانت بگو که چقدر نازنین اند و تو چقدر به آنها اعتماد داری
فراوان لبخند بزن هزینه ای ندارد و ارزشش قابل تصور نیست

شناخت گیاهان محلی، پرنده ها و درختان را یاد بگیر
گوش کردن را یاد بگیر فرصت ها گاه با صدای بسیار آهسته در می زنند

به زندگی خصوصی فرزندانت احترام بگذار پیش از ورود به اتاقشان در بزن
هرگز امید را از کسی سلب نكن شاید این تنها چیزی باشد که دارد

هنگام بازی با بچه ها بگذار آن ها برنده شوند
در هفته از یک وعده غذا صرف نظر کن و هزینه آ ن را به فقیر بده

دعا کن اما نه برای به دست آوردن اشیا بلكه برای به دست آوردن عقل و شجاعت
برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو می شود وقت تلف نكن

هرگز از به دست آوردن آنچه که می خواهی نا امید نشو
یادت نرود که باال ترین نیاز عاطفی هر کس مورد تحسین واقع شدن است

چیزهای کم اهمیت را تشخیص بده و سپس آن ها را نادیده بگیر
هر کجا به پیش داوری و تبعیض برخوردی با آن مبارزه کن

از هر چیزی که داری استفاده کن و نگذار در اثر بدون استفاده ماندن بپوسد
مردم را به قدر قلبشان اندازه بگیر نه به قدر حساب بانكی شان

برای همه موجودات زنده احترام قائل باش
وقتی از تو تعریف می کنند گفتن یک متشكرم صمیمانه بهترین پاسخ است

حال و هوای بچگی را رها نكن
از دیگران در حضور جمع تعریف و تمجید کن

کسانی را استخدام کن که از تو زیرک تر باشند
از کسانی که دوستشان داری خوب مواظبت کن

از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد بترس
سر کارت زود حاضر شو و تا بعد از ساعت پایان کار بمان

هرگز توان خود را در تغییر دادن خویشتن دست کم نگیر
اگر وعده بزرگ می دهی آ ن را همان طور تحویل بده
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فکر كرديد؟فکر كرديد؟1450
همــه بلنــد میشــن، روی همدیگــر رو مــی بوســن ، و فــرا رســیدن 
ســال نــو رو بهــم تبریک میگــن و ...اون وســط یــک مهربــون از جمع 
جــدا میشــه و  قــاب عكســی را مــی بوســه و روش دســت مــی کشــه 
ــزرگ  ــدر ب ــاد پ ــت ش ــزرگ، روح ــان ب ــاد مام ــت ش ــه روح و میگ

میدونیــد اون عكــس کیــه ؟
ــره  ــک خاط ــه ی ــدیم ب ــل ش ــت تبدی ــن و شماس ــس م اون عك
آن هــم شــاید اگــر خیلــی خــوش شــانس باشــیم.این 

ــت. ــن و توس ــت روزگار م واقعی
50 ســال دیگــر فقــط یــک خاطــره ایــم تــو 
یــک قــاب عكــس خــاک گرفته.شــاید 
هــم نــه عكســی و نــه قابــی همیــن 

و واقعــا همیــن !
پس چرا حرص ؟؟

چرا دل شكوندن ؟؟
چرا تظاهر ؟؟

چرا چاپلوسی ؟؟
چرا دروغ ؟؟

چرا تعصبات بیهوده ؟؟
چرا  ادعای جاهالنه ؟؟

چرا بی مهری ؟؟
چرا ....؟؟

ــاد  ــیم، ش ــون باش ــد مهرب بیای
ــتر  ــون بیش ــه مردمم ــیم ، ب باش
ــم ،  ــا رو دور بریزی ــه ه ــیم، کین برس
ــی بدســت بیاوریــم، اون  همیــن االن دل
ســالها چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم بــزودی 
ــره ای  ــره خاط ــس بهت ــید .پ ــد رس ــرا خواهن ف
ــته  ــا گذاش ــته بج ــانی شایس ــادی از انس ــوش و ی خ

ــیم. باش
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نگاه ويژه

الهام موسوی 

تا حاال به لحظه تحویل سال 

1450



    دكتر احمد حلت می گويد : 

با خواهرت
شــوخی کــن، ماچــش کــن، بغلــش کــن، حمایتــش کــن 

واحترامــش رو حفــظ کــن.

داداشتو
محکــم بــزن بــه َســر شــونش وبگــو مخلصیــم ، هواشــو 
داشــته بــاش خصوصــا وقتی تنهاســت وکمــک نیــاز داره .

مامانتو
ــه از  ــف کن ــده، کی ــو ب ــتاش پُزت ــش دوس ــن پی کاری ک
داشــتنت ، واســش هدیــه بخــر ، ازش بخــواه دعــات کنــه 

وگاهــی یواشــکی پاهاشــو ببــوس

باباتو
بغــل کــن، چاییشــو بــده دســتش، بگــو بــرات از تجربــه 
هــاش بگــه، بشــین پــای حرفــش وخاطــره هــاش ،گاهــی 

هــم دســتاش رو ببــوس.

دوستت 
ــه مشــکلی  ــش ،اگ ــو دل ــم داره ت ــه غ ــه تنهاســت، اگ اگ

ــذار... ــاش ن ــاش و تنه ــته ب ــو داش ــو هواش داره، ت

همسرتو 
ــه از  ــتش داری، اگ ــدر دوس ــو چق ــش بگ ــن به ــل ک بغ
دســتش دلگیــری بــه ایــن فکــر کــن کــه اون تــوی تمــام 
آدمــای دنیــا تــو رو بــرای ادامــه زندگــی انتخــاب کــرده، 
پــس ببوســش ، ازش تشــکر کــن و بهــش وفــادار بــاش.

باور کنیم 
روزی هــزار بــار میمیــره، کســی کــه فکــر میکنــه بــرای 

کســی مهــم نیســت.

ــه میخــوای خوشــبخت  ــدون ؛ و اگ ــر ب ــی خــوای راحــت باشــی ، کمت ــه م 1- اگ
باشــی ، بیشــتر بخــون.

2- تا پایان کار، از موفقیت در آن ، با کسی صحبت نکن.
3- برای حضور در جلسات ، حتی یک دقیقه هم تأخیر نکن.

ــی و  ــت دوری ، جدای ــا طاق ــه آی ــن ، ک ــر ک ــدا فک ــدن، ابت ــق ش ــل از عاش 4- قب
ــه؟ ــا ن ــختی رو داری ی س

5- »سکوت« تنها پاسخی است که اصال ضرر ندارد.
ــن جمــع  ــر باشــید.) در بی ــر دارد کــه 2 نف ــی اث 6- نصیحــت کــردن ، فقــط زمان

کســی را نصیحــت نکــن (
7- در مورد همسر کسی اظهار نظر نکن، نه مثبت نه منفی.
8- نوشیدنی های داخل لیوان و یا فنجان را تا آخر ننوش.

ــو از  ــاش و ت ــو اســت ، شــجاع ب ــا ت 9- در اختــالف خانوادگــی حتــی اگــر حــق ب
همســرت عــذر خواهــی کــن.

10- برای کودکان اسباب بازی های جنگی هدیه نبر.
 11- نــه آنقــدر کــم بخــور که ضعیف شــوی و نــه آنقدر زیــاد بخور که مریض شــوی.

12- بدترین شکل دل تنگی آن است، که در میان جمع تنها باشی.
13- شخص محترمی باش، و بدون اطالع به خانه و محل کار کسی نرو.

 14-  وجدانــت را گــول نــزن چون درســتی و نادرســتی کارت را به تــو اعالم می کند.
15- موقــع عطســه کــردن ، حتمــا از دیگــران فاصلــه بگیــر و از دســتمال اســتفاده 

کن.ولــی بــا تمــام وجــود عطســه کــن.
16- عاشق همسرت باش تا بهشت را ببینی.

17-  کثیف نکن، اگر حوصله تمیز کردن نداری.
18-  بخشــیدن خطــای دیگــران بســیار قشــنگ اســت،،، تجربــه کردنــش را بــه تــو 

پیشــنهاد مــی کنــم.
19- همه جا از همسرت تعریف و تمجید کن، حتی در جهنم.

20- با کارمندانت مهربان، ولی قاطع باش.
ــو، خطــر  ــرای ت ــل شیشــه ی شکســته ب ــرور کســی رو نشــکن، چــون مث 21- غ

ــن اســت. آفری
22- عمل خالف را، نه تجربه کن، نه تکرار.

 23-  در جایــی کــه اشــتباهی ازت ســر زد ، با شــجاعت اقــرار کن که اشــتباه کردی.

 24- هنــر نواختــن را یــاد بگیــر نواختــن موســیقی در هیــچ کشــوری گدایی نیســت.
25- هنــگام صحبــت کــردن بــا دیگــران، بــه چشــم آنهــا نــگاه کــن تــا پیــام و کالم 

تــو را درک کننــد.
26-  با دندان، میخ نکش.

27- کسی را که به تو امیدوار است، نا امید نکن.
28- برای کسی که دوستش داری ، در روز تولدش پیام تبریک ارسال کن.

29- اولین خّیر باش.
ــز را  ــا داشــتن همســری خــوب و خــوش اخــالق، همــه کــس و همــه چی 30-  ب

یــک جــا داری.
31- در دفتر و منزل، گل های زیبا داشته باش.

32-  حسابداری و روشهای آنرا یاد بگیر.
33-  به سفر و همسفر فکر کن.

34-   تا ندانی ، نمی توانی ؛پس بدان ، تا بتوانی.

هواِی 
هم رو داشته باشیم ..

حتما بهتر میشه ...
شاید یه روز دیگه وقت نباشه ...

شاید ما نباشیم شاید اون نباشه و 
 دیدنش آرزومون بشه ، وقت کمه.

زندگی کوتاست
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دندان درد 
بارداري دوران  در 

   اندو يا عصب كشي در دوران بارداري
ــه  ــا درد شــدید ب ــاردار ب ــای ب ــم ه ــه خان ــع بســیاری وجــود دارد ک مواق
مراکــز دندانپزشــکی مراجعــه مــی کنند.بیشــتر ایــن دنــدان هــا نیــاز بــه 

ــد. ــان ریشــه ) عصــب کشــی ( دارن درم
حقیقــت ایــن اســت کــه درمــان عصــب کشــی بــرای زنــان بــاردار عــادی 
ــارداری قابــل انجــام اســت. هرچنــد ، ترجیــح داده مــی  در تمــام دوران ب

شــود کــه ایــن درمــان هــا بیشــتر در ســه ماهــه دوم صــورت گیرنــد.
ــای جســمی ،  ــه ه ــام جنب ــه تم ــده اســت ک ــده ی آزار دهن ــه پدی درد ی

روانــی و اجتماعــی انســان هــا را مــی توانــد مختــل کند.زنــان بــاردار کــه 
ــرات  ــل تاثی ــه دلی ــی باشــند، احتمــاال ب ــا منشــا دندان ــای ب دچــار درد ه
درد بــر فعالیــت هــای روزمــره شان،آســیب هایــی را حتــی متوجــه جنیــن 

خــود مــی کننــد.

   اقدامات اولیه در مراجعه خانم های باردار 
         به دندانپزشکی

ــا  ــی دارد ت ــه حقوق ــه کــه بیشــتر جنب ــک روی ــر اســاس ی دندانپزشــک ب
علمــی، از پزشــکی کــه خانــم بــاردار تحــت نظــارت او قــرار دارد یــک نامــه 
مشــاوره مکتــوب درخواســت مــی کنــد. در ایــن نامــه معمــوال بایــد اجــازه 
ــب،  ــان مناس ــول درم ــب ، ط ــان مناس ــکی، زم ــان دندانپزش ــام درم انج
ــی داده  ــس توضیحات ــعه ایک ــی اش ــام رادیوگراف ــی و انج ــی حس ــاده ب م
ــا  ــکده ه ــاردار در دانش ــان ب ــان زن ــرای درم ــکان ب ــود. دندانپزش ــی ش م
ــا اوال  ــی مــی داننــد ام ــه خوب ــد و نحــوه ی درمــان را ب ــده ان آمــوزش دی
بــه دالیــل حقوقــی) چــون خانــم بــارداردر درجــه ی اول تحــت نظــر یــک 
پزشــک دیگــر اســت( و همچنیــن بــه دلیــل اینکــه شــاید مــورد خاصــی 
ــد،  ــه خاصــی را ایجــاب کن ــه مداخل ــار باشــد ک ــده پزشــکی بیم در پرون
ــت  ــان را درخواس ــام درم ــوب انج ــوز مکت ــج ، مج ــک معال ــا از پزش حتم
ــا درد شــدید  مــی کنند.امــا از نظــر حقوقــی بــرای شــروع بیمــاری کــه ب
مراجعــه کــرده اســت،آغاز یــک درمــان اورژانــس حتــی بــا یــک مشــاوره 
ــا پزشک)شــفاهی( یــا بــدون مشــاوره و کســب مجــوز از ایشــان  تلفنــی ب

قابــل انجــام اســت.

دالیــل مختلفــی وجــود دارد کــه میــزان مشــكالت دهــان و دنــدان را در دوران بــارداری بــرای خانــم هــا 
افزایــش مــی دهــد . یكــی از علــت هــا ، مشــكالت لثــه ناشــی از تغییــرات هورمونــی در دوران بــارداری 
اســت . علــت هــای دیگــر، مصــرف بیشــتر مــواد قنــدی در دوران بــارداری ، بیمــاری صبحگاهــی و افزایش 
اســیدیته دهــان بــه دنبــال آن، کاهــش بهداشــت زنــان بــاردار بــه دلیــل خســتگی و کــم حوصلگــی و ... 
هســتند. بــه همیــن دلیــل مراقبــت هــای بهداشــتی قبــل از تصمیــم بــه بــارداری بــرای تمــام خانــم هــا 

توصیــه مــی شــود.
بنابرایــن خــود بــارداری بــه خــودی خــود منجــر بــه از دســت رفتــن دنــدان هــا نمــی شــود و بــا مراقبــت 

هــای قبــل و حیــن بــارداری مــی تــوان از مشــكالت دهــان و دنــدان در دوران بــارداری جلوگیــری کــرد.
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نبض

دکتر پریسا مومنی )دندانپزشک(



   راديوگرافی:
مطالعــات ثابــت کــرده اســت زیــان هــای اشــعه ایکس دندانپزشــکی بســیار 
بســیار ناچیــز اســت. بــه طــوری کــه حتــی اشــعه آفتــاب در زمــان طوالنی 
ــعه  ــه اش ــبت ب ــرد نس ــر ف ــرای ه ــتری ب ــی بیش ــش زای ــدرت جه ــر ق ت
ــد و  ــای جدی ــوژی ه ــا تکنول ــا ب ــی دندانپزشــکی دارد. مخصوص رادیوگراف
ــرای بیمــاران  ــی دوز اســتفاده شــده ب ــال رادیوگراف ــاوری هــای دیجیت فن
خیلــی کمتــر هــم شــده اســت. امــا در نهایــت ایــن اشــعه هــا مضر هســتند 
و اصــول درمــان مشــخص می کنــد کــه هــر بیمــاری را زمانــی کــه واقعــا 
نیــاز زیــادی وجــود نــدارد در معــرض ایــن اشــعه قــرار ندهیــم . در خانــم 
هــای بــاردار بــه دلیــل وجــود جنیــن در حــال تکامــل ایــن حساســیت هــا 
بــه مراتــب بیشــتر اســت. امــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه از زنــان بــاردار 
مطلقــا نبایــد رادیوگرافــی تهیــه شــود. در صورتــی کــه نیــاز اساســی وجــود 
داشــته باشــد ) مثــال قبــل از عصــب کشــی( تهیــه رادیوگرافــی در مراحــل 
ــدای دوران  ــه بیشــتر از ابت ــدر ک ــر ق ــارداری ممکــن اســت. ه ــف ب مختل
بــارداری دورتــر شــویم، خطــرات اشــعه رادیوگرافــی بــرای جنیــن کمتــر 
اســت. اســتفاده از پوشــش ســربی در برخــی مراجــع توصیــه شــده اســت 
ــن  ــه ســمت جنی ــوارد ب ــش اشــعه هــم در بســیاری از م ــی جهــت تاب ول

نیســت و لــذا خطــرات واقعــا حداقــل اســت.
والدیــن البتــه حــق دارنــد در مــورد ســالمت فرزنــد آینــده خــود نگــران 
باشــند. ایــن نگرانــی در جریــان مشــاوره ای کــه بــا پزشــک معالــج صــورت 
ــی  ــرف م ــد برط ــی ده ــک م ــه دندانپزش ــی ک ــی های ــرد و آگاه ــی گی م
ــند،  ــی نباش ــام رادیوگراف ــه انج ــل ب ــن مای ــه والدی ــی ک ــود. در صورت ش
ــد  ــی توان ــی تحــت شــرایطی م ــدون انجــام رادیوگراف ــس ب ــان اورژان درم

ــرد . صــورت گی

   بی حسی موضعی:
ــالم  ــاردار س ــان ب ــرای زن ــکی ب ــول دندانپزش ــی معم ــی موضع ــی حس ب
ــی  ــل پایان ــدارد. در مراح ــده ای ن ــناخته ش ــان ش ــچ زی ــان هی و جنینش
بــارداری ممکــن اســت خانــم هایــی مشــکل فشــار خــون پیــدا کننــد نــوع 

ــدرت تغییــر پیــدا مــی کنــد. ــه ن ــی حســی گاهــا ب ب
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ــی پـدر  نقش تربیت
یـرانی ا ده  در خـــانوا
ــی پـدر  نقش تربیت

یـرانی ا ده  در خـــانوا
وقتــی بخواهیــم بــه متولیــان فرهنگــی و تربیتــی هــر  جامعــه ای توجــه کنیــم در وهلــه اول بــه ســراغ اولیــن نهــاد اجتماعــی مــی 

رویــم . در واقــع خانــواده اولیــن و کوچكتریــن نهــاد خانوادگــی اســت کــه بخــش مهمــی از آموختــه هــا و دانــش و تربیــت خــود را در آن کســب 
مــی کنیــم.در حقیقــت در هــر خانــواده ای نقــش هــا بــه گونــه ای ذاتــی تقســیم شــده انــد و هــر فــردی متولــی بخشــی از امــور خانــواده مــی 
باشــد. یكــی از مهمتریــن نقــش هایــی کــه در هــر خانــواده ای مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد نقــش مهــم پــدر بــه عنــوان مهمتریــن عنصــر مــی 
باشــد.در گذشــته هــای نــه چنــدان دور نقــش پــدر آنچنــان پررنــگ بــود کــه در حقیقــت پــدر یكــه تــاز خانــواده و تنهــا مدیــر و تصمیــم گیرنــده 
تمــام امــور خانــواده از جملــه تربیــت فرزنــدان بــود.  در زمانــی نیــز تنهــا وظیفــه ی تأمیــن مخــارج کــودک بــر عهــده پــدر بــود و امــور مربــوط 
بــه کــودک معمــوالً بــه مــادران واگــذار مــی شــد در دوران معاصــر نیــز هرچنــد از شــكوه اســطوره ای پــدران کاســته شــده امــا هنــوز نیــز نقــش 
پــدر در مدیریــت  خانــواده از جملــه تربیــت فرزنــدان غیــر قابــل انــكار اســت. در واقــع در عصــر جدیــد و بــا توجــه بــه اشــتغال روزافزون مــادران 
هنــوز هــم نقــش پــدر بــه عنــوان کلیــدی تریــن فــرد خانــواده روز بــه روز حســاس تــر مــی شــود. در خانــواده هایــی کــه مــادران شــاغل، بخــش 
اعظــم  وقــت خــود را صــرف امــور خــارج از منــزل مــی کننــد ؛ نقــش پــدر در تربیــت کــودکان گســترده تــر شــده و مســئولیت هایــی نظیــر 
مراقبــت از کــودکان، رســیدگی بــه تكالیــف درســی بچــه هــا، نظــارت بــر تربیــت و کنتــرل رفــت و آمدهــای آنــان و ... نیــز بــر عهــده ی پــدران 

قــرار گرفتــه اســت . 
 در حقیقــت شــخصیت قــوی و مردانــه پــدر، بــرای هــر کودکــی آنچنــان قابــل ســتایش اســت کــه ایــن مســئله در نقــش پذیــری و الگــو گرفتــن 
وی از پــدر بــه شــدت تأثیــر دارد. پدرهــا بــه علــت شــخصیت قــوی و مردانــه خــود  مــی تواننــد بــه کــودک بیاموزنــد کــه چگونــه احساســات خود 
را کنتــرل نمایــد و هنــگام  مواجهــه بــا مشــكالتی در محیــط مدرســه یــا اجتمــاع، چگونــه بــدون درگیــر کــردن احساســات بــا مشــكالت  خــود 

کنــار آمــده و بــرای مســائل شــخصی خویــش راه حــل هــا و تصمیمــات درســت و بــه موقــع اتخــاذ کنــد.

گفــت ارتبــاط بــا کــودک در ایــن دوران یکــی از ســخت تریــن و در عیــن حــال لــذت بخــش ترین او نزدیــک تــر کــرده و اعتمــاد وی را نســبت بــه خویــش جلــب کننــد .شــاید بــه جــرأت بتــوان ایــن مرحلــه از رشــد کــودک ، پــدران مــی تواننــد بــا بــازی کــردن بــا کــودک  رابطــه خــود را بــا کالمــی ایجــاد کنــد، در برقــراری رابطــه بــا او دچــار مشــکالتی میشــود امــا بایــد توجــه داشــت در معمــوالً پــدر در دوران نوپــا بــودن کــودک بــه دلیــل اینکــه نمــی توانــد بــا کــودک خویــش ارتباط   نقش پدر در دوران نوپا بودن کودک
ــاوت اســت. مادرهــا حــس نــوع ارتبــاط پــدر و فرزنــدی مــی باشــد. ــاًل متف ــا کــودک کام ــادر ب ــدر و م ــراری رابطــه پ ــع نحــوه برق کــودکان خویــش برقــرار کننــد  فراگیــری مهــارت هــای زندگــی  یکــی از نتایــج بــازی کــودکان حالــی کــه پدرهــا هنــگام بــازی کــردن بــا کــودکان مــی تواننــد رابطــه صمیمانــه و بهتــری بــا صمیمیــت و نزدیکــی را از طریــق مراقبــت و شــیردادن بــه کــودکان خویــش  القــا مــی کننــد در در واق

ــه بــا پــدران مــی باشــد. ــد ک ــن کن ــز تمری ــادر نی ــد و م ــای بچــه داری را بیاموزن ــارت ه ــا مه ــر پدره ــال اگ ــرای مث ــا قانــون گــذاری، تربیــت مثبــت، تعامــل و ارتبــاط خــوب همــراه باشــد، چگونــه کمتــر احساســاتی شــود، زندگــی کــودک از عشــق و محبــت بیشــتری لبریــز خواهــد شــد. ب ــه زندگــی کــودک خــود وارد کننــد.هنگامــی کــه عشــق ب والدیــن مــی تواننــد تعــادل و ثبــات بیشــتری را ب

  پدران سنتی، اسطوره های دیروز 
یا پدران خاموش

در جامعــه ی مــا تصویــر ســنتی پــدران نشــان دهنده آن 
اســت کــه پــدر در حکــم یــک حاکــم یــا اربــاب بــر تمــام 
امــور خانــواده دخالــت دارد امــا نقــش تربیتــی کــودکان در 
اینگونــه خانــواده هــا بیشــتر بــر عهــده مــادران اســت. در 
واقــع پــدران ســنتی در مراقبــت از کــودک هیــچ نقشــی 
نداشــته انــد، پــدران ســنتی تنهــا در هنــگام تولــد کودک، 
در اتــاق انتظــار می ماننــد، تعویــض پوشــک یــا گــرم کردن 
بطــری شــیر  کــودک را هرگــز بــه عهــده نمی گیرنــد، پای 
خــود را بــه مهــد کــودک نمی گذارنــد و تربیــت فرزنــد را 
تقریبــا بــه طــور کامــل بــه همسرانشــان می ســپارند. ایــن 
پــدران افســانه ای کــه بــه ایفــای نقــش اختصاصــی نــان آور 
ــا دور از  ــدر ام ــی مقت ــتند، الگوی ــرگرم هس ــواده س خان
دســترس بــرای فرزنــدان خــود بــوده و بــه نــدرت شــرکای 
فعالــی در تربیــت فرزنــدان خویــش محســوب می شــدند.
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خانواده

نویسنده: مریم افشاری



ــی پـدر  نقش تربیت
یـرانی ا ده  در خـــانوا
ــی پـدر  نقش تربیت

یـرانی ا ده  در خـــانوا

  وجود هر پدری مفید نیست
پژوهــش هــا و تحقیقــات علمــی حاکــی از آن اســت کــه پدرهــای عالقه منــد بــه خانــواده  بــه ویــژه آنهایــی کــه از نظــر عاطفــی در دســترس هســتند، در خوشــبختی 

ــه فــردی را ایفــا می کننــد. فرزندانشــان نقــش منحصــر ب
ــد  ــا می توانن ــا و نگرانی ه ــوند و در ناراحتی ه ــل می ش ــود ارزش قائ ــدان خ ــرای فرزن ــد، ب ــور دارن ــی حض ــر عاطف ــه از نظ ــی ک ــر پدران ــت تأثی ــودکان تح ــی  ک زندگ
فرزندانشــان را آرام کننــد بســیار بهتــر می شــود امــا در عــوض پدرانــی نیــز هســتند کــه بــه علــت ضعــف هــای فرهنگــی و تربیتــی خویــش، نســبت بــه اعضــای خانــواده از 
جملــه کــودکان خشــونت می ورزنــد، عیب جویــی مــی کننــد، بــه طــور مرتــب و مکــرر فرزنــد خــود را تحقیــر کــرده یــا از نظــر عاطفــی آنچنــان بــی خیــال و ســرد هســتند 
کــه گویــا خانــه تنهــا مکانــی بــرای خوابیــدن و آرامــش آنهــا مــی باشــد. اینگونــه پــدران می  تواننــد  بــا ایــن عوامــل اخالقــی بــه شــدت بــه فرزنــد خــود آســیب برســانند.
در برخــی اوقــات نیــز پــدران بــه علــت مشــکالت اخالقــی یــا اعتیــاد مــی تواننــد مهمتریــن و مخــرب تریــن عامــل نابــودی و انحطــاط اخالقــی کــودکان خویــش باشــند.
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   تأثیر منفی پدران غایب
ــادران  ــد بســیار شــدیدتر از م ــدر می توان ــر پ ــات، تاثی ــق مطالع طب
باشــد، خــواه آن تاثیــر مثبــت باشــد یــا منفــی. بــرای نمونــه فرزندان 
ــه و  ــا مدرس ــاط ب ــت در ارتب ــب اس ــدر غای ــه پ ــی ک در خانواده های
همســاالن گرفتــار مســائل و مخاطــرات جدی تــر هســتند. پســرانی 
ــن  ــادل بی ــن تع ــدارد، دریافت ــور ن ــان حض ــدر در زندگی ش ــه پ ک
قاطعیــت مردانــه و خویشــتنداری دارای مشــکل هســتند و ایــن در 
ــزرگ شــدن پســرها  ــا ب ــی اســت کــه کســب ایــن مهارت هــا ب حال
ــی و  ــت تحصیل ــت یابی، موفقی ــرای دوس ــا ب ــتر آنه ــالش بیش و ت
ــی  ــن دختران ــود. همچنی ــر می ش ــه روز مهم ت ــغلی روز ب ــداف ش اه
هــم کــه پدرانشــان در زندگــی آنهــا حضــور فعــال و موثــری دارنــد، 
بــه احتمــال بیشــتر در بزرگســالی روابــط ســالمی بــا همســر خــود 

ــد. ــرار می کنن برق

  ارتباط  با پدر و موفقیت تحصیلی
ــط  ــن رواب ــرات و بدتری ــن نم ــی کم تری ــی ها، کودکان ــق بررس طب
ــتیزه جو  ــب، س ــرد، قدرت طل ــان س ــه پدرانش ــد ک ــی را دارن اجتماع
ــق پژوهشــگران متوجــه شــدند  ــک تحقی ــد. در ی ــر بودن و مداخله گ
ــان را  ــی فرزندانش ــازی ویدئوی ــن ب ــک تمری ــی ی ــه ط ــی ک پدران
مســخره و تحقیــر می کردنــد و بــرای اشتباهاتشــان آنهــا را ســرزنش 
ــه  ــد و ب ــه دســت می گرفتن ــازی را خــود ب ــرل ب ــا کنت ــد ی می کردن
ــان  ــتند، فرزندانش ــت هس ــه بی کفای ــد ک ــان می دادن ــودکان  نش ک
ــا دوستانشــان  بیشــتر از بقیــه دچــار مشــکل بودنــد. ایــن بچه هــا ب
رفتارهایــی ســتیزه جویانه داشــتند، در مدرســه ناموفق تــر از دیگــران 
بودنــد و مســائلی داشــتند کــه معمــوال بــه بزهــکاری و خشــونت در 

ــد. ــی می ش ــان منته آن
بــه طــور کلــی در مقایســه بــا واکنش هــای پــدر، کیفیــت ارتبــاط بــا 
مــادر آن قــدر در موفقیــت یــا شکســت آینــده فرزنــدان در مدرســه و 
بــا دوستانشــان ،  سرنوشت ســاز نیســت. شــاید بتــوان گفــت علــت 
ایــن تاثیــر شــدید پــدر برفرزنــد ایــن اســت کــه رابطــه پــدر،  فرزنــد 

عواطــف بســیار قدرتمنــدی را در کــودک بــر می انگیــزد.

  پدرها کارهایی بلدند که هیچ مادری قدرت انجام آن را ندارد 
پدرهــا نســبت بــه مادرهــا از مهارتهــای اجتماعــی بیشــتری برخــوردار هســتند. بــه عنــوان مثــال، پدرهــا غالبــا راننــدگان بهتری هســتند شــناگران یــا ورزشــکاران موفق 

تــری بــوه و از دایــره دوســتان و روابــط اجتماعــی گســترده تــری برخوردارند.
مســئله الگــو پذیــری کــودک از پــدر از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت بــه شــکلی کــه در شــیوه هــای رفتــاری او در اجتمــاع، دوســتان و... نقــش بســیار ارزنــده ای 

دارد و مــی توانــد او را بــه ســوی فعالیــت هــای اجتماعــی بیشــتر ســوق دهــد.
غالبــا کودکانــی کــه  کــه از روابــط ســالم و آگاهانــه ای بــا پــدر خویــش برخــوردار هســتند  در جامعــه موفــق تــر بــوده و بــر عکــس کودکانــی کــه از ســوی پــدر محبــت 

و حمایتــی کــه شایســته و محتــاج آن هســتند را دریافــت نمیکننــد در جامعــه بــه شــکل هــای گوناگــون مشــکل آفریــن می شــوند.
ایــن مســأله هنگامــی کــه پــدر از احساســات فرزندانــش بــا خبــر اســت و می کوشــد تــا بــه آنهــا در حــل مسائلشــان کمــک کنــد، بچه هــا در مدرســه و ارتبــاط بــا 
دیگــران موفق تــر هســتند. برعکــس پــدری کــه نســبت بــه عواطــف فرزندانــش خشــن، ایرادگیــر یــا بی اعتناســت، می توانــد تاثیــری بســیار منفــی بــر آنهــا بگــذارد و 
احتمــال آن کــه فرزنــدان چنیــن پــدری در انجــام تکالیــف درســی نیــز ناموفــق باشــند، بــا دوستانشــان بیشــتر دعوا کننــد و از ســالمت روانــی خوبــی برخوردار نباشــند، 
بیشــتر اســت. ایــن تاکیــد بــر نزدیکــی عاطفــی پــدر بــه ایــن معنــا نیســت کــه رفتــار متقابــل مــادر بــا فرزندانــش بــر آنهــا تاثیــری نــدارد. تاثیــر مــادر بــر فرزندانــش 

بســیار مهــم اســت.
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ــه شهرســتان  ــادران نمون ــل از م ــن تجلی ــج، آئی ــود و پن ــاه ن ــم بهمــن م نه
ــت همــراه،  ــادر و هیئ ــاد م ــاده ،بنیانگــذار بنی ــدار آب ــا حضــور فرمان ــاده ب آب
ــی  ــاد فرهنگــی بیــن الملل ــی بنی ــه میزبان ــردم و ب جمعــی از مســئولین و م
مــادر و بــا همــکاری کمیتــه امــور بانــوان فرمانــداری در محــل ســالن یــاس 

برگــزار شــد.
ــر  ــدار و رهب ــوان زمام ــه عن ــادر ب ــت: م ــاده گف ــدار آب ــن مراســم فرمان در ای
فکــری جامعــه مــی توانــد بدرخشــد و مــردان و زنــان آینــده را تربیــت کنــد.

موفقیــت و بهــروزی هــر انســان در گــرو دعــای مــادر اســت و نبایــد در تکریم 
ایــن عزیــزان از هیــچ کوششــی فروگــذاری کــرد.

ــی  ــه م ــی را در جامع ــروز جوانان ــر ام ــه داد: اگ ــا زارع ادام ــر محمدرض دکت
ــب  ــرزمین کس ــن س ــرای ای ــمندی ب ــارات ارزش ــدام افتخ ــه هرک ــم ک بینی
کــرده انــد، مدیــون مــادران آنهــا هســتیم چراکــه ایــن نتیجــه صبر،اســتقامت 

ــت. ــان اس ــت فرزندانش ــادران در تربی ــت واالی م و هم
فرمانــدار آبــاده ، تکریــم مــادران را یــک وظیفــه شــرعی و انســانی دانســت و 
تصریــح کــرد: موفقیــت و بهــروزی هــر انســان در گــرو دعــای مــادر اســت و 

نبایــد در تکریــم ایــن عزیــزان از هیــچ کوششــی فروگــذاری کــرد.
 در ادامــه ایــن آئیــن، بنیانگــذار بنیــاد مــادر بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت. 
ــد  ــه فرمودن ــرم )ص(ک ــی اک ــاس کالم نب ــر اس ــادر ب ــاد م ــت: بنی وی گف
ــی  ــان م ــادران جه ــه همــه م ــق ب ــادران اســت؛ متعل ــای م ــر پ : بهشــت زی
ــوم و... ــژاد و ق ــگ، ن ــر از رن ــرف نظ ــاد ص ــن بنی ــای ای ــت ه ــد و فعالی باش

اســت.   بنیانگــذار بنیــاد مــادر بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بنیــاد وابســته بــه 
هیــچ حــزب و گروهــی نیســت، بیــان کــرد: »هــر گونــه فعالیــت سیاســی در 
ایــن بنیــاد 100 درصــد ممنــوع اســت.ما در ایــن بنیــاد از کســی کمــک مالی 
نمیگیریــم و جــز رضــای خــدا و خشــنودی مــادران چیــزی نمــی خواهیــم«. 

مهنــدس محمــدی بــا اشــاره بــه برخی صفــات نیکــوی حضــرت فاطمــه زهرا 
)س(، گفــت: ان شــااهلل کــه همــه بــا تمــام وجــود از ایــن بانــو الگــو بگیریــم.
ــی و فرهنگــی  ــای دین ــوزه ه ــادر از نظــر آم ــگاه م ــان اینکــه جای ــا بی وی ب
بســیار ویــژه اســت، گفــت: متاســفانه علــی رغــم تمــام آمــوزه هــای مــا، از 
ــه اســت. ــادر تجلیــل شایســته و درخــور در جامعــه صــورت نگرفت ــام م مق

مهنــدس غالمرضــا محمــدی مســئولیت مــادران در جامعــه را بســیار مهــم 
ــواده شــکل  ــه از خان ــا در جامع ــزود : بســیاری از ناهنجــاری ه دانســت و اف
مــی گیــرد و ایــن وظیفــه مــادران در تعلیــم و تربیــت فرزنــدان بخصــوص در 

نســل جــوان را ســنگین تــر مــی کنــد.
ــه و شــاخص شهرســتان  ــادران نمون ــر از م ــش از ده نف ــن همای ــان ای در پای

ــر و تجلیــل شــد. ــاده تقدی آب

لیست مادران نمونه سال 1395 شهرستان آباده
خانم ها:

1( فرشته آستانه
2( رقیه اسکندری نیا
3( فاطمه زارع امامی

4( آذر طاهری
5( حمیده فرامرزی

6( مهناز قربانی
7( مهوش معمار زاده

8( مرضیه مفاضی
9( زهره هادی

10( رقیه هوایی
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نگاه پیام مادر

آئین نکو داشت مادران نمونه 
شهرستان آباده

محبوبه جعفری 



لبخند به کودکان را 
فراموش نکنیم ــز توجــه  ــان در مرک ــه جه ــگاه ک آن

ــش  ــی نق ــرد، بینای ــی گی ــرار م ق
ــاء  ــات ایف ــده ای را در ارتباط فزاین
مــی کنــد. ارتبــاط چشــمی امــروزه 
ــاط  ــی ارتب ــع اصل ــوان منب ــه عن ب
نیــات  و  احساســات  مــورد  در 
ــود.  ــی ش ــناخته م ــراد ش ــایر اف س
ــره ی  ــرد در چه ــر ف ــات ه احساس
او دیــده مــی شــود. اطمینــان از 
احساســات و مقاصــد افــراد از طریق 
ــرای  ــت از صح ــن اس ــره ممک چه
آفریقــا نشــات گرفتــه باشــد، آنجــا 
کــه نیــاکان مــا بــه منظــور حفاظت 
از خــود در برابــر حیوانــات درنــده و 
ــا شــیوه  ــد ب غارتگــران مجبــور بودن
ــاط  ــر ارتب ــا یکدیگ ــدا ب ــی ص ای ب

ــد. ــرار کنن برق
ایــن امــر بوســیله ابزارهــای بصــری، 
کــه از طریــق ایجــاد حجــم وســیعی 
ــاره  ــان اش ــورت و زب ــاالت ص از ح
ــل  ــات را منتق ــدن( اطالع ــان ب )زب
ــت  ــی گرف ــورت م ــد، ص ــی کردن م

ــر 2000(. )تورن
مطمئنــاً آگاهــی از حــاالت صــورت 
اســت  ذاتــی  انســانها  بیــن  در 
نیــز  نوزادهــا  بیــن  در  چنانچــه 

مشــاهده مــی شــود.
ــه  ــه مرحل ــل از اینکــه ب کــودک قب
نوپایــی برســد، حــاالت صــورت پــدر 
و مــادر را بــه عنــوان راهنمایــی 
ــود  ــاص خ ــط خ ــاری در محی رفت
بــر مــی گزینــد کــه در یــک محیــط 

ــد. ــار کن ــه رفت چگون
ــینه  ــا س ــدن ب ــارج ش ــا از در خ آی
خیــز امــن اســت؟ آیــا پــدر از 
ــاد اســت و  ــان ش ــن مهم ــدن ای دی

دارد؟ دوســت  را  او 
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نگاه ويژه

ترجمه: علی غالمی
دانشجوی دکتری رشته مشاوره )دانشگاه شهید چمران اهواز(
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 ایــن طریقــه رفتــار )اســتفاده از حــاالت چهــره و صــورت( شــیوه » ارجــاع اجتماعــی 
ــد انجــام  ــراری ارتبــاط بصــری، آنچــه بای ــا برق نامیــده مــی شــود، کــودک از دور ب
دهــد و آنچــه نبایــد انجــام دهــد، آنگونــه کــه بایــد حــس کنــد و آنگونــه کــه نبایــد 
حــس کنــد را یــاد مــی گیــرد، کــودک در ایــن فرآینــد حــاالت چهــره والدیــن را بــه 

عنــوان منبــع اطالعاتــی بــرای رفتــارش مــد نظــر دارد )فینمــن 1992(.
عــالوه بــر ایــن طبــق نظــر آلــن اســکور نــگاه کــردن بــه چهــره افــراد، حتــی نقــش 
ــا و  ــت، نگاهه ــوص در طفولی ــد. بخص ــی کن ــاء م ــر ایف ــی بش ــری را در زندگ موثرت

لبخنــد هــای اطرافیــان بــه رشــد مغــز اطفــال کمــک مــی کنــد. 
ایــن کار چگونــه بــه رشــد مغــز نــوزاد مــی انجامــد؟ اســکور چنیــن بیــان مــی کنــد 
کــه ایــن نــگاه هــای مثبــت هســتند  کــه ضــروری تریــن محــرک بــرای رشــد هــوش 

هیجانــی و اجتماعــی و مغــز بــه شــمار مــی آینــد.
 هنگامــی کــه طفــل بــه مــادرش )یــا پــدرش( نــگاه مــی کنــد، چشــمان کامــاًل بــاز 
شــده اش حاکــی از ایــن اســت کــه سیســتم عصبــی او تحریــک شــده و هــم اکنــون 
احساســی فــرح بخــش را تجربــه مــی کنــد. در ایــن حالــت سیســتم عصبــی طفــل 
بــه صــورت رضایــت بخشــی برانگیختــه شــده و ضربــان قلــب او افزایــش مــی یابــد.

ایــن فرایندهــای عصبــی، واکنشــهای بیوشــیمیایی را بوجــود مــی آورنــد. ابتــدا یــک 
فراینــد عصبــی لــذت بخــش بــه نــام » بتــا اندروفیــن « در سیســتم گــردش خــون 
بویــژه در ناحیــه »اربیتــو فرونتــال« مغــز آزاد مــی گــردد. غــدد درون ریــز یــا غــدد 
شــبه افیونــی مصنوعــی بــا تعدیــل گلوکــز و انســولین خــون بــه رشــد نورونهــای مغز 
ــه شــما احســاس خوبــی مــی  کمــک کــرده و مثــل مــواد شــبه افیونــی طبیعــی ب

دهنــد )اســکور 1994(.
ــن« از  ــام » دوپامی ــه ن ــری ب ــی دیگ ــای عصب ــده ه ــل کنن ــان منتق ــن زم در همی
قســمت پاییــن مغــز رهــا شــده و ســپس بــه ســمت پســین کورتکــس مغــز حرکــت 
مــی کننــد کــه ایــن امــر امــکان جــذب گلوکــز را بــا کمــک بــه رشــد بافــت هــای 
ــز  ــه رشــد قســمت مغ ــش داده، در نتیجــه ب ــز افزای ــوی مغ ــد در قســمت جل جدی
پســین مــی انجامــد. دوپامیــن نیــز تــا آنجــا کــه اثــرات برانگیزاننــده و انــرژی زا در 
فــرد ایجــاد کنــد، در پیــش بینــی رســیدن بــه یــک احســاس خوشــایند و رضایــت 

بخــش درگیــر اســت.
ــان گــردش خــون  ــن مســیر چرخشــی و تکنیکــی )در جری ــا ای ــن همــگام ب بنابرای
ــواده ،  ــراد خان ــز اف ــت آمی ــه و محب ــای مهربانان ــه نگاهه ــم ک ــی بری ــی م ــرد( پ ف
ــد  ــه رش ــاً ب ــه واقع ــد ک ــی کن ــاد م ــذت بخشــی را ایج ــیمیایی ل ــای بیوش فراینده

ــکور 1994(. ــد )اس ــی کن ــک م ــوزاد کم ــز ن ــی و مغ ــی ، اجتماع هیجان
 مغــز کــودک در اولیــن ســال زندگــی اش رشــد زیــادی مــی کنــد؛ بیشــتر از دو برابر 
وزن اولیــه اش. در دو ســال اول زندگــی، متابولیســم )ســوخت و ســاز( گلوکــز بطــور 
ــد. ایــن امــر حاصــل واکنشــهای بیوشــیمیایی  ــل مالحظــه ای افزایــش مــی یاب قاب
کــودک بــه مــادر اســت و باعــث تســهیل در ظهــور و شــکل گیــری ژنهــا مــی شــود. 
شــبیه دیگــر جنبــه هــای رشــد بشــری، بــروز جنبــه هــای ژنتیــک نیــز بــه طــور 
ــای  ــد. اعض ــته ان ــدن وابس ــر ش ــرای ظاه ــی ب ــای اجتماع ــه درون داده ــته ب پیوس
داخلــی بــدن مثــل هیپوکامــوس، کورتکــس پســین و پیشــین گیجگاهــی همــه در 
بــدو تولــد نــارس و ناقــص هســتند، امــا موفقیــت در رشــد و پیشــرفت ژنتیکــی آنهــا 
بســته بــه مقــدار تجربیــات خوبــی اســت که فــرد )درســالهای اول عمر(داشــته اســت.
فراوانــی تجربیــات مثبــت دوران اولیــه کودکــی، ارتباطهــای نورونــی بیشــتری بــرای 
مغــز فراهــم مــی آورد کــه حاصــل آن چیــزی نیســت جــز یــک مغــز بــا شــبکه هــای 
ــه  ــودن ایــن نورونهــا ب عصبــی بســیار غنــی. ولــی آنچــه مــا نیــاز داریــم مرتبــط ب

یکدیگــر اســت بــه نحــوی کــه باعــث کارکــرد موثرتــر در مــا شــوند.
ــی  ــر و توانای ــرد بهت ــر، عملک ــا همدیگ ــزی ب ــای مغ ــتر نورونه ــات بیش ــا ارتباط ب

بیشــتری بــرای اســتفاده از نواحــی ویــژه مغــز وجــود دارد ؛ بــه ویــژه در خــالل 6 تــا 
12 ماهگــی ســن نــوزاد ، تــوده عظیمــی از ایــن پیونــد هــای سیناپســی در ناحیــه 
کورتکــس پســین مغــز وجــود دارد و زمانــی کــه ارتباطــات لــذت بخــش گســترده 
ای )همــراه بــا خنــده و هیجــان( میــان کــودک و مــادر برقــرار مــی شــود ایــن تــوده 
هــای سیناپســی بــه باالتریــن مقــدار خــود مــی رســند و پیوســتگی میــان زنجیــره 
هــای سیناپســی در مغــز محکــم مــی شــود. ایــن رشــد جهشــی و ناگهانــی کورتکس 
پســین در دوران آغازیــن طفولیــت بــه باالتریــن درجــه رشــد خــود مــی رســد. ایــن 
مرحلــه دوره ای اســت کــه تازگــِی قــدرِت حرکــت بــه طــور مســتقل، بــرای کــودک ، 
شــادی و بــرای والدیــن ، افتخــار و غــرور بوجــود مــی آورد. در حقیقــت کــودک االن 
بــا تصاحــب یــک مغــز اجتماعــی بــه یــک موجــود اجتماعــی تبدیــل شــده اســت که 

ایــن تبدیــل بیشــتر ســال اول عمــر را بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه مــی گیــرد.
در پایــان ســال اول، مرحلــه طفولیــت رو بــه انتهــا مــی رود. بــه عبــارت دیگــر مــی 
تــوان گفــت کــودک انســان، حــال )یــک ســال پــس از تولــد( بــه ســطحی از رشــد 
رســیده اســت کــه دیگــر حیوانــات در رحــم مــادر بــه ایــن مرحلــه مــی رســند. امــا 
بــه دلیــل اینکــه ایــن امــر )رشــد مغــز و اعضــاء داخلــی( در نــوزاد انســان در محیــط 
خــارج از رحــم صــورت مــی گیــرد، ســاختمان مغــز او در برابــر محیــط جامعــه تاثیــر 
بیشــتری مــی پذیــرد. ایــن وابســتگی شــدید بشــری بــه محیــط خــارج رحــم مــادر، 
الــزام بــه یــک ارتبــاط شــدید اجتماعــی میــان مراقبــت کننــده از نــوزاد )مــادر یــا 
هــر کــس دیگــری کــه از نــوزاد مراقبــت مــی کنــد( و نــوزاد ایجــاد مــی کنــد. همین 
ارتبــاط، نوعــی فعــل و انفعــاالت زیســتی شــیمیایی تولیــد مــی کنــد کــه ســطح 
باالیــی از پیوندهــای عصبــی را تســهیل کــرده و باعــث رشــدی در مغــز مــی شــود 
کــه در هیــچ دوره ای تکــرار نمــی شــود ؛ اگرچــه ارتبــاط جهــت مراقبــت از نــوزاد در 

طــول زندگــی کــودک همیشــه وجــود دارد.
 یــک دلیــل بــرای اثبــات ایــن ادعــا، در مغــز اینشــتین بــه دســت آمــد کــه ســالها 
ــه ی آزمایــش گذاشــته شــد. آنهــا مغــز  ــه بوت ــادا ب پیــش توســط محققــان در کان
اینشــتین را بــا مغزهــای افــراد دیگــری کــه تقریبــاً همــه در یــک ســن مــرده بودنــد، 
مقایســه کردنــد و دریافتنــد کــه مغــز اینشــتین در قســمت آهیانــه ای 15 درصــد 
بزرگتــر از دیگــر مغزهــا بــود. ناحیــه آهیانــه ای قســمتی از مغــز اســت کــه درگیــر 

مســائل ریاضــی و تفکــر بصــری- فضایــی مــی باشــد.
پیامــی کــه در اینجــا مــی تــوان گرفــت ایــن اســت ، هــر چــه بیشــتر از مغز اســتفاده 
کنیــد ، بیشــتر رشــد مــی کنــد؛ از طــرف دیگــر اگــر از آن اســتفاده نکنیــد ، آن را 
ــا عــدم بــه کارگیــری مغــز در فعالیتهــای )فکــری(  از دســت خواهیــد داد؛ یعنــی ب
ــی کــه ماهیچــه  ــد، شــبیه زمان نورونهــا و ســلولهای عصبــی آن را از بیــن مــی بری

هــای بــدن در اثــر عــدم بــه کارگیــری فعالیتهــای بدنــی تحلیــل مــی رونــد. 
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مدیر مرکز سرای مهر سالمندان:

بايد فرهنگ تکريم را 
سرلوحه تمام آموزش ها 

قرار دهیم

مدیر مرکز سرای مهر سالمندان:

بايد فرهنگ تکريم را 
سرلوحه تمام آموزش ها 

قرار دهیم

ــه  ــراد جامع ــی از اف ــه گروه ــالمندان ب س
ــش از  ــل بی ــه حداق ــود ك ــی ش ــاق م اط
ــی از  ــه داليل ــا ب ــد و بن ــن دارن ــال س 65 س
جملــه نیازهــای جســمی، روحــی و احساســی، 

ــتند ــاص هس ــات خ ــت خدم ــد درياف نیازمن
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گزارش ويژه

گزارشگر: مریم افشاری



  بهشت كوچک فرشتگان خسته از زمین
بــرای تهیــه گــزارش از ســالمندان و موقعیــت آنهــا در خانــه های ســالمندان 
ــاز  ســری بــه ســرای مهــر، واقــع در بلــوار همــت مــی زنــم. درب حیــاط ب
اســت... وارد مــی شــوم... حیــاط زیبــا و باغچــه بــزرگ و دلبــازی دارد. شــبیه 
بهشــت کوچکــی کــه فرشــتگان خســته از زمیــن، در گوشــه هــای دنــج آن 

آفتــاب مــی گیرنــد.
ــا  ــه اش را ب ــش مادران ــی روم ســهمی از آرام ــه م ــدام ک ــر ک ــه ســوی ه ب
بوســه ای نصیبــم مــی کنــد. نفســم عطــر ســیب مــی گیــرد. اینجــا ســرای 
ــرف  ــه ح ــینم ب ــی نش ــا م ــته ه ــار فرش ــرای مهر...کن ــی است...س مهربان
دلهایشــان گــوش مــی ســپارم...هر کــدام قصــه ای دارد... قصــه هــای تلــخ...

شــیرین... و گاه غــم انگیــز، دستانشــان هنــوز آنچنــان گــرم اســت کــه مــرا 
ــه شــان مــی کنــد. مبهــوت زندگــی و مهــر زیبــای مادران

ــی  ــک كار فرهنگ ــالمندان ي ــراهای س ــاد س    ايج
ــه  ــرای جامع ب

مدیــر مرکــز ســرای مهــر ســالمندان در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار 
ــال  ــر 21 س ــال حاض ــت: در ح ــالمندان گف ــراهای س ــاره س ــهرراز درب ش
ــی  ــر م ــالمندان مه ــدازی ســرای س ــان راه ان ــه کار 1374( از زم )شــروع ب
گــذرد. در حقیقــت نگهــداری از ســالمندان و ایجــاد ســراهای ســالمندان را 

ــرای جامعــه تشــبیه کــرد. ــه یــک کار فرهنگــی ب ــوان ب مــی ت
ــز در  ــدای تأســیس مراک ــزود: در ابت ــاری زاده هاشــمی، اف ــر رضــا جب دکت
ــا پیشــرفت  ســطح اســتان فــارس تصــورات مبهمــی وجــود داشــت ولــی ب
ــا  ــداد  ب ــن روی ــی، ای ــداف اصل ــق اه ــی و تحق ــان عموم ــی اذه کار و آگاه

ــه مواجــه شــد.  ــی در ســطح جامع ــل قبول ــج قاب نتای
وی در ادامــه ســخنانش خاطرنشــان کــرد: توصیــف چگونگــی احساســم در 
ایــن کار ســخت اســت در حقیقــت هــدف از ایجــاد چنیــن مراکــزی چیــزی 
بیــش از خدمــات رســاندن و ارج نهــادن بــه قشــر ســالمندان جامعــه نیســت.

مدیــر مرکــز ســالمندان مهــر در توصیــف مرحلــه ســالمندی گفــت: 
ــل  ــه حداق ــود ک ــی ش ــالق م ــه اط ــراد جامع ــی از اف ــه گروه ــالمندان ب س
بیــش از 65 ســال ســن دارنــد و بنــا بــه دالیلــی از جملــه نیازهــای جســمی، 

ــتند. ــاص هس ــات خ ــت خدم ــد دریاف ــی، نیازمن ــی و احساس روح

   انسان در هر دوره از عمر خويش نیازمند نیازهای 
ويژه است

جبــاری بــا اشــاره بــه نیازهــای اساســی ســالمندان گفت: انســان در هــر دوره 
از عمــر خویــش نیازمنــد نیازهــای خــاص مــی باشــد ،ســالمندی نیز بخشــی 
ــای  ــالمندان نیازه ــی آن س ــه در ط ــت ک ــان اس ــر انس ــات ه از دوران حی
گوناگونــی دارنــد  کــه مهمتریــن آنهــا نیازهــای روحــی و روانــی اســت کــه 
متأســفانه کمتــر مــورد توجــه خانــواده هــا و اطرافیــان آنهــا قــرار مــی گیرد.

ــم  ــگ تکری ــت نقــش فرهن ــه توجــه و اهمی ــد ب ــن مســؤول ضمــن تأکی ای
ــی  ــن ســالها شــاهد دگرگون ــرد: متأســفانه در ای ــه  خاطرنشــان ک در جامع
نقــش هــا در جامعــه بــوده ایــم و طــی ایــن رونــد، متأســفانه شــاهد کاهــش 
تکریــم ســالمندان در جامعــه و پررنــگ شــدن آســیب هــا و معضــالت ناشــی 

از آن بــوده ایــم.

   در تکريــم ســالمند بايــد بــه نیازهــای عاطفــی و 
روحــی ســالمندان نیــز توجــه الزم مبــذول شــود

دکتــر جبــاری هاشــمی افــزود: تکریــم ســالمند در خانــواده تنهــا بــه معنــای 
فراهــم آوردن محــل خــواب و خــورد و خــوراک نمــی باشــد. بلکــه در تکریــم 
مقــام ســالمند بایــد بــه نیازهــای عاطفــی و روحــی ســالمندان نیــز توجــه 
الزم مبــذول شــود و ایــن مســأله بایــد در تربیــت فرزنــدان مــد نظــر قــرار 
گرفتــه و در ایــن زمینــه آمــوزش هــای الزم در اختیــار تمــام افــراد از جملــه 

کــودکان قــرار گرفتــه شــود.
وی ضمــن اشــاره بــه تحکیــم پیوندهــای خانوادگــی گفــت: تحکیــم خانــواده 
ــی شــود و در راســتای  ــه م ــان و ارزش هــای جامع ــم بنی ــا باعــث تحکی ه
تحکیــم ایــن روابــط هــر فــردی کــه پدر،مــادر یــا عضــوی از خانــواده اش را 
بــرای نگهــداری بــه ایــن مرکــز بیــاورد متعهــد میشــود کــه حداقــل هفتــه 
ای یــک مرتبــه از وی دیــدار نمــوده تــا ســالمند احســاس بیهودگــی و دوری 

از جامعــه و خانــواده نداشــته باشــد.
ــه ای  ــه گون ــر مرکــز ســالمندان مهــر تصریــح کــرد: خصلــت انســان ب مدی
ــورد  ــه م ــت ک ــن اس ــب ای ــرگ ،طال ــا م ــد ت ــدو تول ــه از ب ــده ک ــق ش خل
محبــت و کانــون توجــه قــرار بگیــرد و ســالمندان ایــن مرکــز در وضعیتــی 
ــواده هــای خویــش کمــی  هســتند کــه شــاید از نظــر بعــد مســافت از خان
ــی ایــن  ــر حمایــت و توجــه گروهــی بیــن اهال ــر باشــند امــا عــالوه ب دورت
خانــه مــورد لطــف، محبــت و  توجــه ســایر  اعضــای جامعــه نیــز واقــع مــی 
ــت اجتماعــی آنهــا کمــک  ــه افزایــش شــأن و منزل ــن مســأله ب شــوند و ای

مــی کنــد.
ــان ســخنانش حضــور در جمــع  ــاری زاده هاشــمی، در پای ــر رضــا جب دکت
همســاالن را مکانــی بــرای بالندگــی و کمــال و آرامــش انســان در هــر گــروه 
ــکان  ــور در م ــد حض ــز نیازمن ــالمندان نی ــت: س ــرد و گف ــی ک ــنی معرف س
هایــی هســتند کــه بتواننــد راحــت بــا همســاالن خــود در ارتبــاط بــوده و 
بــا آنهــا از احساســات و عواطــف خــود صحبــت کننــد پــس حضــور آنهــا در 
ــا محســوب  ــد نقطــه عطفــی در زندگــی آنه ســراهای ســالمندان مــی توان
ــه افســردگی و ســایر مشــکالت روحــی  ــی از جمل شــده و از معضــالت روان

جلوگیــری کنــد.

تکريــم ســالمند در خانــواده تنهــا بــه معنــای فراهــم 
آوردن محــل خــواب و خــورد و خــوراک نمــی باشــد. 
ــای  ــه نیازه ــد ب ــالمند باي ــام س ــم مق ــه در تکري بلک
عاطفــی و روحــی ســالمندان نیــز توجــه الزم مبــذول 
ــد  ــدان م ــت فرزن ــد در تربی ــأله باي ــن مس ــود و اي ش
ــای  ــوزش ه ــه آم ــن زمین ــه و در اي ــرار گرفت ــر ق نظ
الزم در اختیــار تمــام افــراد از جملــه كــودكان قــرار 

ــود ــه ش گرفت
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هب انم مناسب رتین واژه اه
هب رسم محبت، هب انم خدا

ــد و  ــت متول ــتان مرودش ــع شهرس ــتای درودزن از تواب ــادر، در روس ــعر م ــراینده ش ــكوهی س ــر ش ــد جعف محم
تحصیــالت ابتدایــی تــا دیپلــم خــود را در ایــن شهرســتان و لیســانس خــود را در رشــته شــیمی  و کارشناســی ارشــد را 

ــت آموزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مرودشــت اخــذ نمــود. در رشــته مدیری
ــود  ــدام نم ــر اق ــن ام ــه ای ــبت ب ــی نس ــال تفنن ــورت کام ــه ص ــربازی ب ــت س ــعر از دوران خدم ــرودن ش ــه س در زمین
ولــی بــا توجــه بــه اینكــه در هیــچ جایــی ایــن اشــعار ارائــه نشــد انگیــزه چندانــی بــرای ســرودن شــعر نداشــت. تــا 
ــناختی  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی ارش ــع کارشناس ــل در مقط دوران تحصی
ــان  ــر امیری ــم دکت ــوارش خان ــتاد بزرگ ــاعرانه اس ــع ش ــه از طب ک
ــن  ــا کالس درس ای ــاط ب ــوی در ارتب ــک مثن ــت  ی زاده داش
اســتاد گرامــی  ســرود و بــا تشــویق بســیار زیــاد ایشــان و 
دانشــجویان در ایــن خصــوص روبــرو شــد و ایــن اتفــاق 
جرقــه ای بــود تــا ســرودن اشــعار مختلــف و متفــاوت 
را ادامــه دهــد. شــعر حاضــر در ارتبــاط بــا مقــام مــادر 
ــف  ــت و لط ــورد عنای ــد و م ــروده ش ــادر س ــاد م و بنی
ــذار  ــدی بنیانگ ــا محم ــدس غالمرض ــای مهن ــاب آق جن

ایــن بنیــاد قــرار گرفــت.
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پنجره

محمد جعفر شكوهی



شعر مادر
حاللــم کــن تــو ای مادرکــه دانــم بــا تــو بــد کــردم
ــا ــرا امـ ــروردی م ــه پ ــودم ک ــصی ب ــین ناقــ جنـ
ــود ــم خنــده هایــت ب ــه دنیــا آمــدم گریــان، جواب ب
ــودی ــادمان ب ــه ش ــن همیش ــد و وزن م ــد ق ــه رش ب
شــبانگاهان کــه تــب کــردم تــو بــودی شــمع بالینــم
ــچیدی ــه پیـ ــم لقم ــاندی برای ــو پوش ــم را ت لباس
فــداکاری و غمخــواری چــه درخــواب و چــه بیــداری
تویــی زهــره تویــی پرویـــن هــوادار مــن مســكین
ــودم و کــودک همــه آمــال مــن کوچــک دبســتان ب
ــری دارم ــه گوه ــودم یگان ــن ب ــل از ای ــی غاف ول
بــه وقــت نوجوانــی کــه چنــان پــر شــور و شــر بودم
ــه دل دادم ــی را ک ــادم زمان ــی از ی ــت رفت ــه راح چ
زن و فرزنــد و پــول و کار به دســت آورده این هوشــیار
کــه ایــن در گرانــــمایه همیشــــه بر ســرش ســایه
بــه پایان بــردم این دفتــر حكایــت همچنان باقیســت

مســیر راحتــت را مــن همــان بــودم کــه ســـد کردم
بــه جــای لطــف و مهــرت مــن تــو را صدها لگــد کردم
گریــپ میكســچر نبــود امــا مســـكن الی الیــت بــود
چــرا ای مــــهر تابانــم بــه پــای مـــن تو فرســـودی
بــه غیــر ازتوکــه بــود آن دم اتــش خــواب و عرقچینم
ولــی افســـوس ای مــادر نــه آن بــودم که مــی دیدی
بــود مختـــص تــو مــادر کــه در عالــم تــو ســـاالری
تــو خورشــیدی و بــا مهــرت جهانــی را دهی تســكین
نهایــت آرزویــم بــود تفنــگ و تــوپ و یــک ســوتک
ــدد کارم ــار و م ــود ی ــرم ب ــن بح ــان ای ــه در طوف ک
ــاسودم ــانت میـ ــه دامـ ــم ب ــم قلب ــت مره کالمـ
ــادم ــرد آبـ ــاره ک ــدت دوب ــی ح ــق ب ــن عش ولیك
ولــی صــد آه و صــد افســوس نشــد در زندگــی بیــدار
فقــط نامــش بــود مــادر نــه نــرس و دوســت یــا دایــه
ببیــن بنیــاد مــادر را کــه بحــر تشــنگان ساقیســت

ــن ــا ک ــود عط ــر خ ــر خی ــا خی خدای
مقــام وشــان مــادر زنــده کــرده
چنیــن شــهكار هســتی را ســتوده
ــازی ــر مج ــن عص ــا در ای ــن دنی در ای
ــدی کــه ســلطان جهــان اســت    خداون

ــه لطــف خــود رضــا کــن غالمــت را ب
ــرده ــده ک ــا آکن ــب م ــرش قل ــه عط ب
حقــوق و نقــش او تبییــن نمــوده
ــی ــرده راض ــودش او ک ــدا را از خ خ
ــت ــادران اس ــای م ــر پ ــتش زی بهش
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پدیــده اشــتغال زنان،باوجودآنکــه درطــول چنددهــه اخیردرجامعــه مــا گســترش چشــمگیري داشــته است،هنوزسرمنشــاء بســیاري ازبحــث ها،درگیــري ها 
و اختالفــات خانوادگــي اســت. ایــن پدیــده کــه بــه عنــوان یکــي از مظاهــر شهرنشــیني مــدرن هنوزجایــگاه واقعــي خودرادرجامعــه مــا بــه دســت نیــاورده، 
بنیــان بســیاري ازخانــواده هــا را سســت کــرده و بــه عامــل آشــکار یــا پنهــان بســیاري ازآفــت هــاي زندگــي خانوادگــي تبدیــل شــده اســت. آنچنــان کــه 
هنــوز هــم شــاهد جدایي هایــي هســتیم کــه بــه ایــن بهانــه رخ مــي دهنــد یــا هــر روز بــا زنانــي مواجــه مــي شــویم کــه از کار و عالئــق اجتماعــي خــود 

بــه خاطرممانعــت ازفروپاشــي بنیــان خانــواده صــرف نظــر مــي کننــد.
افراســیابی کارشــناس جامعــه شناســي دربــاره نقــش تاریخــي زن و مــرد درجامعــه وخانــواده مــي گویــد: در گذشــته بــه ایــن دلیــل کــه اکثرمشــاغل،مثل 
کشــاورزي،آهنگري،نجاري و... مشــاغل یــدي بودندکــه نیازبــه قــواي جســماني داشــتند خــود بــه خــود و براســاس یــک توافــق ضمنــي تقســیم وظایــف 
انجــام گرفــت. بــه ایــن ترتیــب کــه زنــان چــون از قــواي جســماني کمتــري برخــوردار بودنــد در داخــل خانــه هــا محــدود شــدند و نگهــداري ازکــودکان و 
انجــام امــور منــزل بــه آنهــا واگذارشــد، مــردان هــم عهــده دارمســئولیت هــاي عمــده وتأمیــن اقتصــاد زندگــي شــدند. در نتیجــه بــدون هیچگونــه اعتراضي 
محــدوده وظایــف زن و مــرد مشــخص شــد و قرنهــا بــه همیــن منــوال گذشــت تــا ایــن کــه پیشــرفت علــم و گســترش تکنولــوژي درقــرن اخیر،تغییــرات 
بنیادینــي در ســاختار اجتماعــات بشــري و بــه تبــع آن مشــاغل ایجــاد شــد. ماشــین در بســیاري از مشــاغل ســخت و یــدي جایگزیــن انســان شــد و انســان 
ــا اســتفاده از مهــارت هــا و تخصــص هــای آمــوزش داده شــده  هــم ب
بــه مدیریــت ماشــین هــا مشــغول شــد. در نتیجــه نیــاز 
بــه قــواي جســماني و فیزیولوژیــک براي مشــاغل 
ــي  ــري  ب ــا اداري و دفت ــي، تخصصــي ی فن
معنــا شــد. درچنیــن شــرایطی افــرادي 
بــراي آن مشــاغل مناســب بودندکه 
ازتخصــص و دانــش کافــي بهــره 
ــه  ــیت ب ــند وجنس ــد باش من
طوراخــص اهمیــت خــود را 

از دســت داد.

مادران شاغل و دغدغه هامادران شاغل و دغدغه ها

  رابطه تحصیالت عالی و 
تمایل به اشتغال

ــوع  ــي متن ــاي تحصیل ــته ه ــا و رش ــگاه ه ــترش دانش ــن پدیده،گس ــا ای ــان ب همزم
وتمایــل دختــران بــه تحصیــل آنهــا را بــه کســب مهــارت هــا و تخصــص هــا رهنمــون کــرد کــه 

ــازار کار روي آورنــد و پســت هــاي تخصصــي را از آن خودکننــد. ازســوي  ــه ب ــا اتمــام تحصیالتشــان ب ب
دیگرمشــکالت اقتصــادي را کــه همیشــه در اکثــر پدیــده هــاي جامعــه مــا مؤثراســت، نبایــد فرامــوش کــرد. 

ــن شــرایطي  ــد. درچنی ــزل روي آوردن ــرون ازمن ــه مشــاغل بی ــه خاطــر گــذران زندگــي ب ــوان ب ــادي از بان ــداد زی تع
ــات و نیازهــاي  ــه امکان ــوان ب ــي شــد. بان ــه جای ــان وظایــف زن و مــرد، دچــار نوســان و جاب مرزهــاي تقســیم بنــدي می

جامعــه واقــف شــدند و از طرفــي دانســتندکه عــدم توانایــي آنهــا درانجــام برخــي کارهــاي یــدي دلیــل 
ــان را بیــش از  برعــدم توانایــي آنهــا در سایرمشــاغل جامعــه صنعتــي نیســت. چنیــن کشــفي زن

ــن  ــرد. ای ــاده ک ــد آم ــاي جدی ــئولیت ه ــرش مس ــراي پذی ــي و ب ــه اجتماع ــش وارد عرص پی
تغییــر نقــش هــا باعــث بــروز مشــکالتي در بنیــان برخــي خانــواده هــا شــد. درحقیقــت 

پذیــرش ایــن تغییــرات بخصــوص بــرای برخــی خانــواده هــای ســنتی ایــران کمــي 
مشــکل اســت امــا بایــد ایــن واقعیــت را بیــان کــرد کــه جامعــه درحــال حاضــر 
ــزون  ــا پیشــرفت روزاف ــع ب ــد اســت. در واق ــان نیازمن ــتغال زن ــروي اش ــه نی ب
علــم و تکنولــوژي نمــي تــوان زنــان را کــه بیــش از نیمــي ازجمعیــت فعــال 
جامعــه مــا را تشــکیل مــي دهنــد،در چهاردیــواري خانــه محصورکــرد و 
امــکان فعالیــت اجتماعــي را از آنهــا گرفــت. خانــواده هــا بایــد بــا در 
ــو  ــکات، تقســیم بنــدي هــاي وظایــف را از ن نظرگرفتــن ایــن ن

میــان خودشــان انجــام دهنــد و در ایــن تعریــف نقــش هــا، 
بــه تفاهــم و تعامــل صحیــح برســند.

  نهایت فداکاری در 
اوج سکوت

خانــم زمانــی یکــی از معلمــان ایــن شــهر اســت وی نیــز در 
ــه  ــح ک ــر روز صب ــرد: ه ــار ک ــزارش اظه ــن گ ــا موضــوع ای ــه ب رابط

ــودک  ــد ک ــه مه ــا ب ــم ت ــی کن ــدار م ــم را از خــواب شــیرینش بی کودک
بفرســتم آنچنــان دچــار عــذاب وجــدان مــی شــوم کــه تصمیــم مــی گیــرم 
تمــام ســاعات بعــد از کارم را بــا او ســپری کــرده و بــه نوعــی کمبــود حضورم 
را برایــش جبــران کنــم امــا دوبــاره پــس از پایــان ســاعت کاری آنچنــان 

خســته هســتم و کارهــای خانــه مــرا بــه خــود مشــغول مــی کنــد که 
نمــی توانــم بــه قــول خــود عمــل نمایــم و ایــن چرخــه روزانــه 

آنچنــان تکــراری شــده کــه حتــی کودکــم نیــز بــه آن 
عــادت کــرده اســت.
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خانواده

نویسنده: مریم افشاری



  تفاهم و تعامل در خانواده
ــوع  ــاره موض ــیراز، درب ــهرداری ش ــتأجر،کارمند ش ــم مس خان

گــزارش گفــت: همســرم مثــل بقیــه مردهــا بــه آســایش و آرامــش عالقــه 
دارد، او هــم دوســت دارد وقتــي شــب بــه خانــه مــي آیــد همــه چیــز آمــاده و مرتــب 

باشــد امــا در نهایــت فهــم و شــعور و بــا وجــود خســتگی بــا مــن همــکاري مــي کنــد چــون 
مــي دانــد کــه شــاغل بــودن را فقــط بــه خاطــر تأمیــن رفــاه خانــواده قبــول کــرده ام تــا بتوانیــم، 

آینــده زندگیمــان را بهتــر بســازیم.
ــک  ــا خســتگي ی ــا ب ــه دار اســت، م ــان خان ــر از زن ــان شــاغل ســخت ت ــه زندگــي زن ــه داد: البت وی ادام
ــاي  ــه کاره ــم و ب ــت کنی ــذا درس ــد غ ــت بای ــازه آنوق ــم و ت ــي آیی ــه م ــه خان ــترس ب ــر از اس روزکاری پ
خانــه برســیم. نگهــداري بچــه هــا هــم یکــي ازمشــکالتي اســت کــه تــا وقتــي بچــه هــا کوچــک هســتند 
بیشتراحســاس مــي شــود. خانــم مســتأجر در مــورد ســختی وظایــف مــادران شــاغل خاطرنشــان کــرد: 
پســرم بیشــتر توســط مــادر شــوهرم بــزرگ شــد و در حــال حاضــر دانــش آمــوز ســال دوم دبســتان 

اســت و در انجــام تکالیفــش نیازمنــد کمــک و همراهــی مــن مــی باشــد امــا مــن بیشــتر اوقــات 
بــه دلیــل خســتگی حوصلــه و تــوان همراهــی بــا او را  نــدارم و ایــن موضــوع باعــث عــذاب 

وجــدان و احســاس گنــاه در مــن شــده اســت. وی در پایــان ســخنانش گفــت: اگــر 
از نظــر اقتصــادی هیــچ نیــازی بــه شــاغل بــودن نداشــتم ترجیــح مــی 

دادم یــک بانــوی خانــه دار باشــم.

  نگهداري ازکودکان یکي ازمشکالت عمده زنان 
شاغل است

خانــم رفیعــي کارشــناس روانشناســي و مشــاورخانواده درایــن رابطــه مــي گویــد: 
» اگربرنامــه ریــزي صحیحــي بــراي نگهــداري کــودکان تــا قبــل از شــش ســالگي 
ــا  ــد ادع ــس نمیتوان ــود. هیچک ــي ش ــل م ــکالت ح ــیاري از مش ــود بس ــام ش انج
کندکــه شــاغل بــودن یــا خانــه داربــودن مــادر مــي توانــد درارتبــاط او و بچــه 
ــاط از  ــت ارتب ــع کیفی ــی داشــته باشــد. درواق ــر مســتقیم و منف ــا تأثی ه

ــر اســت . کمیــت آن مهمت
 فرزنــدان اگــر چــه درکودکــي و نوجوانــي بــه حضــور فیزیکــي و 
جســماني والدیــن خصوصــاً مــادر نیــاز بیشــتري دارنــد، اما در 
دوران جوانــي بــه تحصیــالت و بــه موقعیــت اجتماعــي پدرو 
مادرشــان بیشــتر اهمیــت مــي دهنــد. یــک مــادر تحصیل 
ــا  ــان ب ــه همزم ــي ک ــات اجتماع ــرده و داراي تجربی ک
ــوده بســیار  ــوردار ب ــي برخ ــد اجتماع ــش از رش فرزندان
بیشــتر مــورد اعتمــاد فرزنــدان خــود قــرار مــی گیــرد 
تــا مــادري کــه همیشــه در خانــه مشــغول خانــه داري 

بــوده و کمتــر بــا جامعــه تمــاس داشــته اســت.
البتــه همیشــه اســتثناهایي وجــود دارد امــا اگــر قضیــه را 
بــه طورکلــي مــورد بررســي قراردهیــم، متوجه مي شــویم 
کــه مادرانــي کــه داراي تخصــص هــاي اجتماعــي هســتند 
ــد و در  ــي گیرن ــود قرارم ــدان خ ــورد مشــورت فرزن بیشــتر م
ــروز  ــا مســائل فرزندانشــان درایــت بیشــتري از خــود ب برخــورد ب

مــي دهنــد.
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  وقتی که سرزنش جای قدردانی را می گیرد
خانــم رفیعــي، روانشــناس و مشــاورخانواده در بررســي مشــکالت نشــأت گرفتــه 
از اشــتغال زنــان مــي گویــد: مســئله اشــتغال زنــان بــه خــودي خــود مشــکل 
زا نیســت، آنچــه کــه مــا اصطــکاک و برخــورد در خانــواده هــاي بانــوان شــاغل 
مــي نامیــم، خــود معلــول عوامــل مختلفــي اســت کــه بــا کمــي تدبیــر و روشــن 
بینــي قابــل حــل اســت. برخــي از ایــن عوامــل عبارتنــد از: عــدم درک صحیــح 
ــح،  ــزي صحی ــه ری ــود برنام ــدم وج ــي، ع ــریک زندگ ــر و ش ــب همس از جان

فشــارکاري کــه اقتصــاد جامعــه بــر خانــواده هــا تحمیــل مــي کننــد.
او در تشــریح ایــن عوامــل مــي گویــد: حقیقــت ایــن اســت کــه یــک زن شــاغل، 
ــن لحــاظ  ــد و از ای ــر را تحمــل مــي کن عمــاًل مســئولیت و فشــار کاري دو نف
نســبت بــه مــردان شــاغل هــم مســئولیت ســنگین تــري دارد. تفــاوت کار در 
اینجاســت کــه از مــردان کســي انتظــار انجــام امورمنــزل را نــدارد امــا یــک زن 
در هــر پســت مدیریتــي و تخصصــي هــم کــه باشــد، ناچــار اســت وظایــف منزل 
ــا نادرســت،  ــف درســت ی ــن تقســیم بنــدي وظای ــرد. ای ــر عهــده بگی ــز ب را نی
باعــث افزایــش فشــار و اســترس روانــي در زنــان شــاغل مــي شــود، آن هــم زنان 
صبــوري کــه عمدتــاً در جهــت کمــک بــه اقتصــاد خانــواده بــه کار اجتماعــي 
ــه جــاي ایــن کــه مــورد قدردانــي شوهرانشــان واقــع شــوند  ــد و ب مــي پردازن
ــد. ســرزنش  در بســیاري ازمــوارد مــورد ســرزنش هــاي مکــرر قــرار مــي گیرن
ــه و...  ــه وظایــف خان ــه، نپرداختــن کامــل ب ــت عــدم حضــور مــداوم در خان باب
یکــي از دوســتان مــن کــه متخصــص بیمــاري هــاي زنــان اســت، هــر ازگاهــي 
برخــي از بیمارانــش را بــه مــن ارجــاع مــي دهــد تــا از طریــق روانــکاوي بــه حل 
مشکالتشــان کمــک کنــم. اکثــر آنهــا بانــوان شــاغلي هســتند کــه بــر اثــر فشــار 
ــاي جســماني  ــا و عارضــه ه ــزل دچــار درده ــور من ــي و ام مســئولیت اجتماع

شــده اندکــه منشــأ آن عصبــي اســت. برخــي از ایــن عــوارض بــه طــرز عجیبــي در عالیــم بیمــاري هــاي زنــان شــباهت دارنــد. بســیاري 
از ایــن بانــوان، از عــدم درک کامــل ازجانــب همسرانشــان رنــج مــي برنــد، مردانــي کــه بــا توقعــات بیجــا و بــدون در نظرگرفتــن شــرایط 
همسرشــان او را تحــت فشــار روانــي قرارمــي دهنــد، در نتیجــه زن بــراي اینکــه هــم مســئولیت اجتماعــي اش را خــوب انجــام دهــد و 
هــم درامــور منــزل رضایــت همســرش را جلــب کنــد، نیــروي مضاعفــي را بــه کارمــي گیــرد کــه همــراه بــا اســترس دائمــي، ســبب بــروز 

ناراحتــي هــاي عصبــي مــي شــود.
او افــزود: گاهــي هــم عــدم برنامــه ریــزي صحیــح موجــب بــروز مشــکالت در بنیــان خانــواده مــي شــود. زنــان شــاغل بایــد بــا همــکاري 

شوهرانشــان بــه یــک برنامــه ریــزي دقیــق دســت پیــدا کننــد بــه طــوري کــه بــراي تفریــح و اســتراحت خانــواده هــم زمــان 
ــاز هــم تأکیــد میکنــم بــدون همــکاري آقایــان چنیــن برنامــه ریــزي امــکان  مناســبي در نظرگرفتــه شــود. البتــه ب

پذیرنیســت. ازســوي دیگــر یــک تفکــر نادرســتي وجــود داردکــه سیســتم جســماني و روحــي زن بــا کار خــارج 
از خانــه هماهنگــي نــدارد. امــا ایــن غلــط اســت، آنچــه کــه زنــان شــاغل را خســته و درمانــده مــي کنــد،کار 

بیــرون ازمنــزل نیســت،کاراجتماعي بــه اضافــه کار منــزل و جوابگویــي بــه انتظــارات خانــواده اســت کــه 
آنهــا را دچــار ناراحتــي هــاي عصبــي مــي کنــد. در واقــع سیســتم اقتصــادي بیمارجامعــه اســت کــه زن 
و مــرد را وادار بــه کار ســخت مــي کنــد و ایــن واقعیــت بســیار تلخــي اســت کــه در شــرایط امــروزي 
جامعــه مــا، تقریبــاً همــه کــودکان ازجانــب حضــور عاطفــي پــدر بیشــتر دچــار محرومیــت هســتند تــا 
حضــور عاطفــي مادر،حتــي مــادران شــاغل. یعنــي اگــر آقایــان ذره بیــن خــود را از روي خانــم هــا بردارنــد 

ــد، متوجــه مــي شــوندکه  ــه کار کــردن همسرشــان نســبت ندهن ــا ب ــط خانوادگــي را تنه و ســردي رواب
قســمت عمــده اي از ایــن سســت شــدن بنیــان خانــواده، بــه دلیــل دوري خــود آنهــا از فرزنــدان و همسرشــان 

اســت. البتــه نمیتــوان کســي را مقصــر ایــن امــر دانســت چــون همــه مــا اتفــاق نظــر داریــم کــه شــرایط اقتصادي 
ســخت مســبب ایــن مســئله اســت. ولــي مــن بازهــم روي برنامــه ریــزي صحیــح تأکیدمــي کنــم کــه در واقــع مــي 

توانــد تأثیــري شــگفت انگیــز داشــته باشــد،من خانمــي را مــي شــناختم کــه کارهــاي روز بعــدش را مــو بــه مــو روي کاغــذي مي 
نوشــت و کنــار تختخوابــش مــي گذاشــت، او مــي گفــت صبــح هــا بــه محــض چشــم بازکردن،کاغــذ را بــر مــي دارم و مثــاًل مــي بینــم 
کــه اول بایــد زیــر کتــري آب را روشــن کنــم و بعــد دســت و رویــم را بشــویم و آنوقــت بچــه هــا را بیدارکنــم. ایــن خانــم اگرچــه زندگــي 
فشــرده اي داشــت ولــي بــه همــه کارهایــش مــي رســید و هرگــز احســاس کمبــود وقــت نمــي کــرد. در نتیجــه برنامــه ریــزي صحیــح و 

دقیــق مــي توانــد گــره گشــاي بســیاري ازمشــکالت خانــم هــاي شــاغل باشــد.

ن  نــا ز
شــاغل بایــد بــا 

همــکاري شوهرانشــان بــه 
ــق  ــزي دقی ــه ری ــک برنام ی

طــوري  پیداکنندبــه  دســت 
ــح و اســتراحت  ــراي تفری کــه ب

زمــان  هــم  خانــواده 
 مناســبي در نظرگرفتــه
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ــم  ــد، ده ــتان اقلی ــادر در شهرس ــام واالی م ــن نکوداشــت مق نخســتین آیی
ــی  ــاد فرهنگــی بین الملل ــذار بنی ــا حضــور بنیانگ ــج ب ــود و پن ــاه ن بهمــن م
ــه ســده،  ــه مقاومــت ســپاه، امام جمع ــده ناحی ــد، فرمان ــدار اقلی ــادر، فرمان م
مســؤوالن شهرســتانی و بیــش از 300 مــادر اقلیــدی در ســالن اجتماعــات 

ــن شهرســتان برگــزار شــد. دانشــگاه آزاد اســالمی ای
فرمانــدار اقلیــد در ایــن آییــن از مقــام و جایــگاه واال و نقــش مؤثــر مــادران 
در جامعــه و تربیــت فرزنــدان ســخن گفــت و اظهــار داشــت: تــالش و همــت 
ــه  ــه جامع ــادر ب ــت م ــناخت منزل ــادر در ش ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ بنی

ــت. ــر اس ــان قابل تقدی ــژه جوان به وی
صــادق کریمــی امنیــت، توســعه، پیشــرفت، عــزت و ســربلندی ایران اســالمی 
را مدیــون دلســوزی و همــت مــادران واالمقــام ایــن ســرزمین خوانــد و گفــت: 
ــی  ــت فرزندان ــرا )س( در تربی ــه زه ــن از فاطم ــو گرفت ــا الگ ــادران ب ــن م ای
شایســته و جان برکــف در راه میهــن و مذهــب کوشــیدند و خــون دل 
خوردنــد، ازایــن رو تجلیــل و قدردانــی از آن هــا کار ســخت و حساســی اســت.

در ایــن آییــن نکوداشــت، مهنــدس غالمرضــا محمــدی، بنیان گــذار »بنیــاد 
فرهنگــی بین المللــی مــادر« ضمــن تکریــم مقــام مــادر، بــه تشــریح 
فعالیت هــای ایــن بنیــاد پرداخــت و گفــت: بنیــاد مــادر یــک تشــکل مردمــی 
ــوده  ــوع ب ــی در آن ممن ــت سیاس ــه فعالی ــه هرگون ــت ک ــی اس ــر دولت و غی
ــام  ــا مق ــژه نســل جــوان ب ــه به وی ــی همچــون آشــنا ســاختن جامع و اهداف
واالی مــادر، ارتقــا و بازآفرینــی مقــام مــادر از جهــات فرهنگــی، خانوادگــی 
ــه خانم هــای جــوان  ــادری ب ــر م و اجتماعــی، آمــوزش مســئولیت های خطی
ــه  ــان نســبت ب ــل آن ــار متقاب ــدان و رفت ــال فرزن ــران در قب به خصــوص دخت
مــادران و بازشناســی نقــش مــادران در ســاختن جامعــه ای ایــده آل را دنبــال 

می کنــد.
ــبخت« در  ــی خوش ــی، جهان ــی متعال ــم انداز »مادران ــه چش ــاره ب ــا اش وی ب
ــدان  ــر نمــودن مســئولیت های جامعــه به خصــوص فرزن ایــن بنیــاد، پررنگ ت
ــادران  ــرای م ــاوره ب ــز مش ــاد مرک ــادران، ایج ــمند م ــوق ارزش ــال حق در قب
ــی،  ــی، حقوق ــی، اجتماع ــر فرهنگ ــان از نظ ــای آن ــع تنگناه ــور رف به منظ
درمانــی، معنــوی، خانوادگــی و انتخــاب مــادران شایســته را از دیگــر اهــداف 

ــادر برشــمرد. ــاد م واالی بنی
ــا  ــت و ب ــه یاف ــی ادام ــوع فرهنگ ــای متن ــرای برنامه ه ــا اج ــش ب ــن همای ای

ــان رســید. ــه پای ــد ب ــه شهرســتان اقلی ــادران نمون ــل از م تجلی

اسامی مادران نمونه شهرستان اقلید سال  1395 
خانمها:

1( مرضیه اسلمی
2( افروز رحیمی 

3( زهرا زارع
4( زرافشان شریفی

5( سرور شریفی 
6( صغری شریفی
7( عقیله صادقی
8( نازی فرهادی 

9( گل افشان مسلمی
10( فاطمه سادات میرقادری

11( آفتاب یوسفی

نگاه پیام مادر

برگزاری نخستین آیین نکوداشت 
مقام واالی مادر در اقلید 
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آغوش پر مهر مادری 
جامعه فردای  سازنده 
ــه یــک ســمینار دعــوت شــدم. در ایــن ســمینارکه از ســوی دانشــگاه علــوم  ــه عنــوان عــكاس ب ســال گذشــته ب
ــن  ــا آخری ــد ت ــون جهــان حاضــر شــده بودن ــاط گوناگ ــادی از نق ــكان زی ــود پزش ــزار شــده ب ــیراز برگ پزشــكی ش
ــای  ــم ه ــروع فیل ــه ش ــا لحظ ــن ت ــد. م ــرار دهن ــكاران ق ــد هم ــرض دی ــود را در مع ــی خ ــتاوردهای پژوهش دس
ــا دیــدن اولیــن فیلــم کــه دوران جنینــی یــک انســان را نمایــش  ــودم. امــا ب تحقیقاتــی فقــط ســرگرم عكاســی ب
میــداد آنچنــان مبهــوت شــدم کــه بــر روی اولیــن صندلــی خالــی ســالن نشســتم و بــا حیــرت بــه تماشــای فیلــم و 

شــنیدن ســخنان مترجــم مشــغول شــدم.

ــی و دو  ــان دوران جنین ــل انس ــان تکام ــن زم ــی تري حیات
ســال اول كودكــی مــی باشــد

ــتری  ــز بس ــا مراک ــا ی ــدان ه ــون زن ــای گوناگ ــش ه ــری بخ ــم دیگ در فیل
ــه نمایــش درآمــد. در ایــن قســمت پزشــکی توضیــح داد  ــی ب بیمــاران روان
کــه نیمــی از تحقیقــات مــا بــر روی افــراد جانــی، روانــی یــا دارای اختــالالت 
ــه تشــریح آمارهــای  ــوده اســت و توســط نمــوداری ب شــخصیتی متمرکــز ب
ــا کمــال شــگفتی متوجــه شــدم  ــن تحقیقــات پرداخــت. ب اخــذ شــده از ای
کــه 89 درصــد از افــرادی کــه در بزرگســالی ناهنجــاری هــای اجتماعــی از 
خــود نشــان میدهنــد، در زمــان تولــد یــا دوران کودکــی مــادران خــود را از 
ــد کــه نتوانســته اند  ــزرگ شــده ان ــی ب ــا در جــوار مادران ــد ی دســت داده ان

تمــام غریــزه مــادری و فرزنــدی کــودک خویــش را ارضــا نماینــد. وی عــدم 
تکامــل عاطفــی انســان در دوران کودکــی را منشــأ تمــام اختــالالت و 
ناهنجــاری هــای بزرگســالی برشــمرد و گفــت بــر اســاس تحقیقــات علمــی و 
روانشــناختی، حیاتــی تریــن زمــان تکامــل انســان، دوران جنینــی و دو ســال 
اول کودکــی او مــی باشــد. اینجــا بــود کــه بــه معنــای عمیــق جملــه بهشــت 

زیــر پــای مــادران اســت پــی بــردم.

ــارداری را  ــا مــادر در دوران ب یکــی از پزشــکان نحــوه ارتبــاط جنیــن ب
تشــریح میکــرد. در ایــن دوران جنیــن برخــالف تمــام دانســته هــای مــن، 
ــا تکامــل جســمی  ــه گام ب فقــط مشــغول رشــد جســمی نبــود بلکــه گام ب
مســیر معنــوی بزرگــی را مــی پیمــود کــه ســرآغاز بــزرگ انســان شــدن بــود. 
ــد بوهــای اطــراف را  ــادر مــی توان متوجــه شــدم جنیــن حتــی در رحــم م
تشــخیص دهــد و از دوره ای خــاص، شــنیدن صداهــا را آغــاز میکنــد. اولیــن 
صدایــی کــه جنیــن قــادر بــه شــنیدن آن مــی باشــد صــدای ضربــان قلــب 

مــادرش مــی باشــد و بــا تغییــر ریتــم ضربانهــا جنیــن بــه خوبــی مــی 
ــه آنهــا  ــه عمــق احساســات مــادر خویــش پــی ببــرد ونســبت ب توانســت ب

واکنــش نشــان دهــد و ایــن نکتــه بســیار حیــرت زده ام کــرد.

 89
درصد از افرادی که 

در بزرگسالی ناهنجاری های 
اجتماعی از خود نشان میدهند، 
در زمان تولد یا دوران کودکی 

مادران خود را از دست 
داده اند
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نگاه ويژه

نویسنده: مریم افشاری



مهمترين عامل برای ساخت يک جامعه هنجار 
و متکامل، آغوش پرمهر و بی واسطه مادر 

می باشد
ــه  ــن ســمینار ب در اســالید دیگــری کــه در ای
ــرم  ــار در عم ــن ب ــرای اولی ــد، ب ــش درآم نمای
ــردم.در  ــا ک ــوزاد را تماش ــک ن ــد ی ــه تول لحظ

ــی  ــد حت ــض تول ــه مح ــوزاد را ب ــم ن ــن فیل ای
قبــل از اینکــه شستشــو داده شــود بــر روی باالتنه 

ــزه  ــاس غری ــر اس ــوزاد ب ــد. ن ــرار دادن ــادر ق ــه م برهن
خــود ضمــن گریــه کــردن بــه ســوی قلــب مادرحرکــت کرد 

و پــس از تــالش بــرای رســیدن بــه قلــب مــادر، ســرش را بــر ســینه او گذاشــت و بــا نهایــت آرامــش 
ــه نوشــیدن اولیــن جرعــه هــای زندگــی اش از ســینه مــادر پرداخــت. ب

یکــی از پروفســورهای حاضــر در ســمینار توضیــح داد براســاس تحقیقــات متوجــه شــده ایــم کــه نوزادانــی 
کــه از بــدو تولــد تمــاس بدنــی مســتقیم بــا پوســت مــادر دارنــد خیلــی ســریع تــر رشــد کــرده و بیمارهای 
مختلــف آنــان از جملــه زردی نــوزادی بــا ســرعت بیشــتری بهبــود مــی یابــد. ایــن پروفســور معتقــد بــود 
ــوزاد بایــد حداقــل تــا دوســالگی بــه شــکل مســتمر ادامــه  تمــاس پوســتی بیــن جســم مــادر و بــدن ن
داشــته باشــد و پــدر نیــز مــی توانــد در ایــن فراینــد تکامــل عاطفــی بیــن مــادر و نــوزاد شــریک شــود. بنــا 
بــه گفتــه ایــن مقــام علمــی، کودکانــی کــه بــا ایــن شــیوه بــزرگ مــی شــوند نســبت بــه ســایر کــودکان 
از ســالمت جســمانی و هــوش اجتماعــی و عاطفــی بســیار برتــری برخــوردار مــی شــوند کــه ایــن عامــل 
در رشــد صحیــح و تکامــل آنــان بــی نهایــت تأثیــر گــذار اســت و بنابرایــن مهمتریــن عامــل بــرای ســاخت 

یــک جامعــه هنجــار و متکامــل، آغــوش پرمهــر و بــی واســطه مــادر مــی باشــد.

كودكانی دور از آغوش مادری
پــس از خــروج از ســالن همایش همانند انســانی 
بــودم کــه دنیــا را از دریچــه ای جدید مــی بیند. 
ناخــودآگاه به یــاد کــودکان پرورشــگاهی افتادم..
حــاال بــه خوبــی درک مــی کردم کــه چــرا هربار 
بــرای بازدیــد بــه پرورشــگاه میــروم بچــه هــا بــا 
شــادمانی از ســروکولم بــاال میرونــد .حــاال خــوب 
مــی فهمیــدم چــرا کــودکان پرورشــگاهی حتــی 
بغــض هایشــان را در آغــوش مــن گریــه میکنند 
و چــرا هربــار کــه از آن مــکان شــوم و غــم انگیــز 
ــا مدتهــا ســایه هــای آن کــودکان  برمیگــردم ت
ــای  ــبها و روزه ــده، ش ــت ندی ــوم و محب معص
ــی  ــم م ــوس های ــا و کاب ــزان رویاه ــی آوی متوال

شــود. 
ــی دارد  ــه تلخ ــودکان قص ــن ک ــدام از ای ــر ک ه
ــی  ــتن در اردوگاه ــه زیس ــوم ب ــه او را محک ک
ــام پرورشــگاه نمــوده اســت. ــه ن تهــی از مهــر ب
مــن نیــز یــک مــادر هســتم و میدانــم یــک مادر 
در ســخت تریــن شــرایط زندگــی نیــز حاضــر به 
ــی شــک  ــدش نیســت.پس ب ــدن از فرزن دل کن
ــدید  ــر ش ــدر، فق ــود پ ــدم وج ــل ع ــی مث موانع
ــای دســت و  ــا ســنت ه ــی  ی ــا فرهنگ ــی ی مال
پــا گیــر جامعــه باعــث شــده کــه ایــن کــودکان 
حیاتــی تریــن دوره رشــد انســانی خویــش را در 
محرومیــت مطلــق عشــق مــادری بــه ســرآورند.
ــودن کاســه مهرشــان در  ــی کــه تهــی ب کودکان
امــروز، باعــث ناهنجــاری هــای بزرگــی در آینده 
خواهــد شــد.ناهنجاری هایــی کــه آرام آرام مــی 
ــی  ــگ غن ــک فرهن ــاس ی ــالوده و اس ــد ش توان

هــزاران ســاله را نابــود کنــد.
کاش مــا نیــز مثــل کشــورهای متمــدن جهــان 
اول، قوانیــن ســخت و پابرجایــی بــرای حمایــت 
از مــادران ایــن قبیــل کــودکان داشــتیم تــا آنان 
ــای  ــت ه ــون و حمای ــد در ســایه قان ــز بتوانن نی
اجتماعــی بــدون انــگ هــای مختلــف اجتماعی و 
دغدغــه هــای مالی، آغــوش پرمهرشــان را نصیب 
کــودکان خویــش نماینــد...کاش دیوارهــای تمام 
و کــودکان  مــی شــد  ویــران  پرورشــگاهها 
ــواده هــای شــاد  ــه در جمــع خان همچــون پروان
ــای  ــه ه ــد و از زندگــی تران ــش میچرخیدن خوی
شــادتری مــی ســرودند.کاش هزینــه هایــی 
ــاد  ــان اعتی ــرای درم ــردا ب ــد ف ــه بای ــه جامع ک
ــا و آسایشــگاه هــای  و بازنگهداشــتن ندامتگاهه
روانــی کنــد امــروز بــی دریــغ نثــار مادرانــی مــی 
کــرد کــه مــی تواننــد دنیــا را بــا عطــر مادرانــه 

خویــش بهشــتی کننــد.

تماس 
پوستی بین جسم 

مادر و بدن نوزاد باید حداقل 
تا دوسالگی به شکل مستمر ادامه 

داشته باشد. کودکانی که با این شیوه 
بزرگ می شوند نسبت به سایر 

کودکان از سالمت جسمانی و هوش 
اجتماعی و عاطفی بسیار برتری 

برخوردار می شوند
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پنجره

آرزو حقیقی 
 مربی مسئول کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان  نی ریز

صبــح خیلــی ســردی بــود .شــب گذشــته بــرف زیــادی آمــده بود.خرگــوش 
ــرون را  ــاق  بی ــره ی ات ــد و از پنج ــن پری ــش پایی ــت خواب ــو از تخ کوچول
نــگاه کــرد. همــه جــا ســفید ســفید بود.خرگــوش کوچولــو بــا خوشــحالی 

ــاد زد : فری
ـ واااای خداجون ! چه برف قشنگی! 

ــه اش را  ــی زود صبحان ــا خیل ــد ت ــپرخانه دوی ــمت آش ــه س ــه ب ــا عجل و ب
ــوی آشــپزخانه از  ــا ت ــد .ام ــازی کن ــرف ب ــرود ب ــا دوســتانش ب بخــورد و ب

ــت : ــودش گف ــا خ ــو ب ــوش کوچول ــود . خرگ ــری نب ــه خب صبحان
ـ  چرا مامان خرگوشه امروز صبحانه ی مرا آماده نکرده ؟!

از صــدای پاییــن ریختــن برفهــای روی پشــت بــام معلــوم بــود کــه 
ــت  ــرف هاس ــردن ب ــارو ک ــغول پ ــی زود مش ــح خیل ــه از صب ــا خرگوش باب
.خرگــوش کوچولــوکاله قشــنگی کــه مامــان خرگوشــه برایــش بافتــه بــود 

ــت . ــاط رف ــوی حی ــت و  ت ــرش گذاش را روی س
ـ صبح بخیر بابا خرگوشه !

بابا خرگوشه همان طور که برف ها را پارو می کرد، گفت:
ـ صبــح بــه خیــر پســرم.می بینــی چــه بــرف قشــنگی باریــده! امــروز مــی 

توانــی حســابی بــا دوســتهایت بــرف بــازی کنــی .
و مشــغول پــارو کــردن بقیــه بــرف هــا شــد .خرگــوش کوچولــو داخــل خانه 
ــا خرگوشــه را  ــا مامــان خرگوشــه را صــدا بزنــد کــه صــدای باب برگشــت ت

شــنید.
ـ راســتی پســرم مامــان خرگوشــه ســرماخورده اســت.بهتر اســت امــروز را 

اســتراحت کنــد تــا خیلــی زود حالــش خــوب شــود.
خرگــوش کوچولــو بــه داخــل خانــه برگشــت.خبری از نــان گــرم و شــیر داغ 
و کلوچــه هــای برنجــی خوشــمزه نبــود. تصمیــم گرفــت تــوی اتاقــش بــرود 

و بــا  جوجــه اردک اســباب بــازی اش بــازی کنــد .امــا جوجــه اردکــش را 
ــه  ــد ک ــادش آم ــا ی ــد .ام ــه بپرس ــان خرگوش ــرد .خواســت از مام ــدا نک پی
ــر  ــه فک ــوب ک ــد .خ ــتراحت کن ــد اس ــرماخورده و بای ــه س ــان خرگوش مام
ــرده اســت.  ــازی  ک ــش ب ــا اردک ــه ب ــار باغچ ــروز کن ــد دی ــادش آم ــرد ی ک
ــود  ــام شــده ب ــا خرگوشــه تم ــد .کار باب ــه ســمت باغچــه دوی ــه ب ــا عجل ب
ــی  ــن م ــه را پایی ــان باغچ ــرف روی درخت ــش ب ــته پاروی ــا دس ــت ب و داش
ــود .صــدای بچــه راســو و بچــه  ــار باغچــه نب ریخــت .جوجــه اردکــش کن
ــد. خرگــوش  ــازی بودن میمــون از بیــرون می آمــد. آن هــا مشــغول بــرف ب

ــاز کــرد و گفــت : ــو در را ب کوچول
ـ من  دارم می روم بیرون.

فکــر کــرد صــدای مامــان خرگوشــه را شــنیده اســت کــه مثــل همیشــه 
مــی گویــد :

ـ مواظب خودت باش !
اما.. .یادش آمد که او امروز سرماخورده است . 

ــا  ــاد چنــد ت ــو افت ــه خرگــوش کوچول بچــه راســو همیــن کــه چشــمش ب
ــون  ــه میم ــش. بچ ــه طرف ــرد ب ــرت ک ــرد و پ ــت ک ــی درس ــه ی برف گلول
شــروع کــرد بــه بــاال و پاییــن پریــدن و خندیــدن .امــا خرگــوش کوچولــو 
ــه  ــاب کــردن گلول ــازی کــردن نداشــت.بچه راســو دســت از پرت ــه ب حوصل

ــی کشــید و پرســید : هــای برف
ـ چی شده خرگوش کوچولو؟چرا ناراحتی ؟

ــو  ــد و نخندید.خرگــوش کوچول ــاال پاییــن نپری بچــه میمــون هــم دیگــر ب
ــا بغــض گفــت : ب

ـ مامان خرگوشه سرماخورده !
بچه راسو گفت :

ـ وااای چــه بــد ! آخریــن بــاری کــه ســرماخورده بــودم ؛ دکتــر بــز کوهــی  
دو تــا آمپــول بــه مــن زد . آااای هنــوز هــم جایــش درد مــی کنــد!

بچه میمون گفت : 
ـ مــن هــر وقــت ســرما مــی خــورم؛ مامانــم برایــم ســوپ درســت میکنــد 
و مــی گویــد اگــر ســوپ گــرم بخــورم و اســتراحت کنــم خیلــی زود خــوب 

مــی شــوم .
بعد با خوشحالی باال پایین پرید و گفت :

ـ آهــان فهمیــدم .اگــر تــو هــم بــرای مامــان خرگوشــه ســوپ درســت کنــی 
حتمــا حالــش خیلــی زود خــوب مــی شــود.

و نگاهی به بچه راسو انداخت و ادمه داد :
ـ تازه من و بچه راسو هم میتوانیم به تو کمک کنیم .

خرگوش کوچولو با خوشحال گفت :
ـ این که خیلی خوب است .ولی چه طوری ؟ من که بلد نیستم.

بچه میمون گفت : اول باید کمی سبزی تازه پیدا کنیم .
خرگــوش کوچولــو گفــت: امــا دیشــب بــرف زیــادی آمــده اســت.به راحتــی 

نمــی توانیــم ســبزی پیــدا کنیــم 
بچه راسو گفت :

ـ مامــان راســو قبــل از بــرف  ســبزی هــای تــوی باغچــه را چیــده اســت.
فکــر کنــم کمــی از آن هــا را بــه مــا بدهــد. 

بچــه راســو ایــن را گفــت و بــه طــرف خانــه دویــد .مــدت زیــادی نگذشــت 
کــه بــا یــک ســبد ســبزی تــازه شســته شــده برگشــت . 

بچه میمون گفت :



ـ حــاال بایــد چندتــا قــارچ بچینیــم .اطــراف رودخانــه قــارچ هــای تــازه و 
خوبــی پیــدا میشــود .

و ســه تایــی راه افتادنــد بــه طــرف رودخانــه .بــرف هــای کنــار رودخانــه کم 
تــر از جاهــای دیگــر بــود ؛ امــا هرچــه گشــتند ،قارچــی پیــدا نکردنــد .انگار 

مدتــی قبــل یــک نفــر همــه ی قــارچ هــا را چیــده بــود .
ـ آهای شما سه تا دنبال چیزی می گردید؟

ایــن صــدای بچــه قورباغــه بــود کــه روی بــرگ ســبزی نشســته بــود و روی 
آب کنــار رودخانــه میچرخیــد .

خرگوش کوچولو گفت :
مامــان خرگوشــه ســرماخورده اســت .مــا میخواهیــم برایــش ســوپ گــرم 
درســت کنیــم .ســبزی داریــم، قــارچ نداریــم .بچــه قورباغــه قورقــوری کــرد 

و گفــت :
ــد  ــم بتوانی ــر نمیکن ــده اســت فک ــه دیشــب باری ــادی ک ــرف زی ــن ب ــا ای ب
ــارچ چیــده  ــروز یــک عالمــه ق ــا مامــان قورباغــه دی ــارچ پیــدا کنیــد .ام ق

ــا بدهــد. ــه م ــا را ب ــم کمــی از آنه فکــر کن
ــه  و  ــرف رودخان ــت آن ط ــوی آب و رف ــد ت ــد پری ــور بلن ــک ق ــد بای  بع
ــا یــک ســبد پــر از قــارچ تــازه  برگشــت .بچــه میمــون  پــس از مدتــی  ب

ــت : ــد و گف ــم مالی ــه ه ــحالی ب ــا خوش ــتهایش را ب دس
ـ خــب ایــن هــم قــارچ .حــاال مــا فقــط  چندتــا هویــج تــازه و آبــدار الزم 

داریــم .
ــازه و  ــج ت ــی هوی ــه کل ــه خان ــوی باغچ ــا ت ــت : م ــو گف ــوش کوچول خرگ

ــم . ــدار داری آب
و همه با هم به طرف خانه خرگوش کوچولو دویدند .

حاال همه چیز آماده بود .سبزی ، قارچ و هویج .
خرگوش کوچولو گفت :

ـ  این از مواد الزم . حاال چه طوری سوپ بپزیم ؟
 همــه بــه بچــه میمــون نــگاه کردنــد. در همیــن لحظــه 

ــه  ــی ب ــب نگاه ــید.با تعج ــه از راه رس ــم میمون خان
ــج انداخــت  ــارچ و ســبد هوی ســبد ســبزی ،ســبد ق

ــید: و پرس
ـ اینجا چه خبراست ؟!

خرگوش کوچولو دوباره بغض کرد و گفت :
ــی  ــا م ــت ! م ــورده اس ــرما خ ــه س ــان خرگوش مام
خواســتیم برایــش ســوپ بپزیــم تــا خیلــی زود 

ــا... ــود ام ــوب بش ــش خ حال
ــن  و قطــره اشــکی از گوشــه چشــمانش پایی

ــاد . افت
ــرش را  ــی س ــا ناراحت ــون ب ــه میم بچ

پاییــن انداخــت و گفــت : امــا مــا کــه 
ــم . ــد نیســتیم ســوپ بپزی بل

خانــم میمونــه لبخنــدی زد و 
ســبدها را برداشــت و گفــت : من 
میدانــم چطــور بایــد یــک ســوپ 
خوشــمزه درســت کــرد کــه حال 

مامــان خرگوشــه خیلــی زود خــوب 
بشــود.خرگوش کوچولــو و بچــه میمــون 

و بچــه راســو و بچــه قورباغــه بــا خوشــحالی بــاال و پاییــن پریدند و مشــغول 
درســت کــردن یــک آدم برفــی شــدند.بعد از مدتــی خانــم میمونــه بــا یــک 

کاســه آش گــرم از راه رســید.
فــردای آن روز خورشــید خانــم تــازه از پشــت کــوه بیــرون آمــده بــود کــه 
خرگــوش کوچولــو بــا بــوی نــان گــرم و  شــیر داغ  از خــواب بیــدار شــد .بــا 
خوشــحالی بــه ســمت آشــپزخانه دویــد .مامــان خرگوشــه مشــغول درســت 

کــردن کلوچــه هــای برنجــی خوشــمزه بــود .
ــد  ــه پری ــان خرگوش ــل مام ــوی بغ ــحالی ت ــا خوش ــو ب ــوش کوچول خرگ
ــم  ــکرم ؛ خان ــرم، متش ــت پس ــید و گف ــم او را بوس ــه ه ــان خرگوش . مام
ــرده ای . ــالش ک ــوپ ت ــن س ــرای پخت ــدر ب ــروز چق ــت دی ــه گف میمون

خرگــوش کوچولــو تــوی چشــمان مامــان خرگوشــه نــگاه کــرد و آرام گفــت 
مامــان خرگوشــه مــن خیلــی دوســتت دارم .

ــوی چشــمان خرگــوش  مامــان خرگوشــه هــم ت
ــگاه کــرد و گفــت مــن هــم دوســتت  ــو ن کوچول
دارم .راســتی ...جوجــه اردکــت دلــش برایت تنگ 
شــده اســت .امــروز تــوی باغچــه پیدایــش کــردم 
.زیــر برفهــا بــود. فکــر میکنــی ســرما خــورده ؟

ــت و  ــو جوجــه اردکــش را گرف ــوش کوچول خرگ
خندیــد و بــا خوشــحالی گفــت  فکــر کنــم امــروز 
ــزم  و کاله  ــرای جوجــه اردکــم ســوپ بپ ــد ب بای
ــه  ــان خرگوشــه برایــش بافت قشــنگی را کــه مام
ــک  ــه ی ــان خرگوش ــت. مام ــرش گذاش ــود، س ب
ســبد پــر از  کلوچــه برنجــی بــه او داد و گفــت :

ـ از دوستانت هم متشکرم !
ــاط. صــدای  ــوی حی ــد ت ــو دوی ــوش کوچول خرگ
ــه از  ــه قورباغ ــون و بچ ــه میم ــو و بچ ــه راس بچ
بیــرون مــی آمد.خرگــوش کوچولــو خواســت برود 
تــا بــا هــم بــازی کننــد و کلوچــه برنجــی بخورنــد 

ــان خرگوشــه را شــنید : کــه صــدای مام
ـ مواظب خودت باش! 
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ــن  ــم بهم ــخ هفده ــادر در تاری ــام واالی م ــت مق ــن نکوداش ــتین آیی نخس
مــاه نــودو پنــج بــا حضــور جمــع کثیــری از مســئولین و بانــوان شهرســتان 
سروســتان بــه منظــور شــناخت و تکریــم هــر چــه بیشــتر جایــگاه مــادران 
توســط بنیــاد بیــن المللــی مــادر در تــاالر حافــظ ایــن شهرســتان برگــزار 

شــد.
ــدار سروســتان  در ابتــدای ایــن آئیــن، جنــاب آقــای دکتــر کراماتــی فرمان
ــراه تشــکر  ــت هم ــتغیب و هیئ ــم دس ــدی و خان ــدس محم از حضــور مهن
کردنــد و از اینکــه مهنــدس محمــدی ایــن جلســه باشــکوه را ترتیــب دادنــد 
قدردانــی نمــوده و خاطرنشــان کــرد نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مهنــدس 
ــد کــه مــادر  ــه بزرگداشــت مقــام مــادر اهتمــام ورزیدن ــی ب محمــدی زمان

بزرگوارشــان در قیــد حیــات بودنــد و ایــن بســیار ارزشــمند اســت.
دکتــر کراماتــی در ادامــه بیــان داشــت کســی قــادر نیســت مقــام مــادر را 
توصیــف کنــد. مگــر می شــود کســی کــه همــه هســتی اش را ســخاوتمندانه 
تقدیــم فرزندانــش کــرده، توصیــف کرد.مــادر موجــودی اســت کــه حاضــر 
ــن  ــک تری ــدش کوچ ــی فرزن ــد ول ــل کن ــا را تحم ــختی ه ــه س ــت هم اس

ســختی نبینــد.
در ایــن مراســم ســیده معصومــه دســتغیب مدیــر کل امــور بانــوان و خانواده 
ــه مقــام واالی مــادر گفــت:  ــا اشــاره ب اســتانداری فــارس طــی ســخنانی ب
امــروزه جامعــه فرزنــدان را از خانــواده هــا جــدا کــرده و آنهــا را در برگرفتــه 

و ایــن زنــگ خطــری اســت بــرای مســئولین تــا بــه ایــن فکــر باشــند کــه 
ــر ســازند. ــه خانواده هــا مقید ت ــا فرهنــگ ســازی ب نســل هــا را ب

 وی همچنیــن افــزود: متأســفانه در ســال هــای اخیــر کشــور مــا بــه ســوی 
تــک فرزنــدی پیــش رفتــه و ایــن باعــث کــم شــدن نســل بــوده کــه تبعــات 

بــدی را در پــی خواهــد داشــت.
ــر از بنیــاد مــادر تأکیــد کــرد:  ــوان فــارس ضمــن تقدی ــر کل امــور بان مدی
تذکــر بســیار عمیــق ایــن بنیــاد بــرای رفــاه همــه جانبــه مــادر و نکوداشــت 
ــرار گرفتــن ســازمانهایی همچــون آمــوزش و  ــزرگ اســت و ق ــن مقــام ب ای

پــرورش و دیگــر نهادهــا در کنــار ایــن بنیــاد ضــرورت دارد.

بنیانگــذار  محمــدی؛  غالمرضــا  مهنــدس  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر بــا تشــکر از حضــور مســئولین 
و مــردم و بــه ویــژه بانــوان نمونــه سروســتان در ایــن ویــژه برنامــه 
ــت:  ــت و گف ــاد پرداخ ــن بنی ــداف ای ــی اه ــریح معرف ــه تش ــی ب  فرهنگ
بنیــاد مــادر بــه منظــور شــناخت مقــام واال و بــی بدیــل مــادر و ارج گــذاری 
ــردم  ــورت م ــه ص ــاه 1393، ب ــم مهرم ــخ یازده ــی از او در تاری و قدرشناس
ــالش،  ــد، ت ــه؛ ایمان،امی ــل از جمل ــد اص ــه چن ــر پای ــاد )NGO( و ب نه
ــه دیگــران تأســیس  ــه خصــوص والدیــن و کمــک ب ــه دیگــران ب  احتــرام ب

شد.
وی بــا اشــاره بــه نقــش مــادر در خانــواده و فرامــوش شــدن جایــگاه رفیــع 
آنــان در تمامــی اعصــار یکــی از اهــداف ایــن بنیــاد را معرفــی مــادران نمونه 
دانســت و افــزود: حرکــت ایــن بنیــاد کــه از شــیراز و اســتان فــارس شــروع 
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نگاه پیام مادر

آئین نکو داشت مقام واالی مادر 
در شهرستان سروستان

سخنرانی خانم سیده معصومه دستغیب مدير كل امور بانوان و خانواده استانداری فارس 
و مشاور بنیاد مادر در آئین نکوداشت شهرستان سروستان

محبوبه جعفری 



ــق شــده اســت در بیــش از 50کشــور  ــروز موف ــه ام ــا ب شــده ت
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــی ب ــن الملل ــادی بی ــوان بنی ــه عن ــت و ب  ثب

دهد.
ــاب  ــا انتخ ــم ب ــر داری ــرد: در نظ ــد ک ــن تاکی ــدی همچنی محم
مــادران نمونــه از تمامــی شهرســتانهای کشــور 31 مــادر نمونــه 
ــه  ــان را ب ــرده و در آخــر یکــی از آن را از 31 اســتان انتخــاب ک

ــران معرفــی کنیــم. عنــوان نماینــده ای
مهنــدس محمــدی در حســن ختــام ســخنان خــود بــا دعــوت  از 
مــردم و مســئولین بــرای همــکاری بــا این بنیــاد گفــت: از تمامی 
ــا را در پیشــبرد  ــد م ــه بتوانن ــی ک ــاد های ــراد، ســازمانها و نه اف
ــادر و  ــام واالی م ــل از مق ــان تجلی ــه هم ــاد ک ــن بنی ــداف ای اه
ارج نهــادن بــه تمامــی مادرانــی اســت کــه باعــث موفقیــت تــک 
تــک فرزنــدان خــود شــده انــد، دعــوت بــه همــکاری مــی کنیــم.

ــتان  ــه شهرس ــادران نمون ــر از م ــن مراســم ، 11 نف ــان ای در پای
سروســتان معرفــی و از مقــام واالی آنــان بــا اهــدای لــوح ســپاس 

تجلیــل شــد.
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اسامی مادران نمونه سال 1395 شهرستان سروستان
خانم ها

1( عطری ثابت کنوی
2( طاوس خیراندیش

3( بی بی رضائی تزنگی
4( خانم ماه رضایی کوهنجانی
5( محبوبه روحانی سروستانی

6( مژگان روحانی تزنگی
7( خدیجه علیزاده سروستانی

8( مریم کریمی کوچی
9( معصومه کریمی کوچی

10( زرگل مظاهر تزنگی
11( لیال میرشکاری



زایمــان طبیعــی روشــی اســت قدیمــی بــرای بــه دنیــا آوردن نــوزاد کــه هنــوز هــم ایــن روش 
محبوبیــت خاصــی دارد. اغلــب افــراد بــر ایــن باورنــد کــه زایمــان ســزارین آســان تــر از زایمان 
طبیعــی اســت ؛ امــا بهتــر اســت بدانیــد کــه بــا داشــتن کمــی اطالعــات در ایــن بــاره مــی توانید 
زایمــان طبیعــی را بــه خوبــی پشــت ســر بگذاریــد و کودکتــان را بــا آرامــش در آغــوش بگیریــد.

نحوه ی زایمان طبیعی
در مــاه هــای آخــر بــارداری دهانــه ی رحــم 
ــاز خواهــد شــد.  مرطــوب مــی شــود و کــم کــم ب
بعــد از تمــام شــدن 9 مــاه جنیــن بــرای بــه دنیــا 
آمــدن آمــاده مــی شــود و بــه لگــن و رحــم مــادر 
ــود را  ــی خ ــن کار آمادگ ــا ای ــی آورد و ب ــار م فش

ــد. ــی ده ــان م ــدن نش ــا آم ــه دنی ــرای ب ب
بعــد از ایــن جریــان ، دهانــه ی واژن بــاز مــی شــود 
ــه  ــد ادام ــن رون و رحــم منقبــض خواهــد شــد. ای
ــه ی  ــرش وارد دهان ــد و س ــن بچرخ ــا جنی دارد ت

ــم  ــه ی رحــم ک ــگام دهان ــن هن رحــم شــود. در ای
ــان  ــه درد زایم ــد از اینک ــود و بع ــی ش ــاز م ــم ب ک

شــروع شــد زایمــان صــورت مــی گیــرد.

عالئم شروع زایمان طبیعی
بــا بــروز عالئمــی زایمــان نزدیــک خواهــد شــد. درد در ناحیــه ی زیــر شــکم 
و یــا کمــر نشــانه ی شــروع ایــن دوره اســت. ایــن درد کــم کــم بیشــتر و 
طوالنــی تــر مــی شــود. همچنیــن هــر نــوع ترشــح خونــی از واژن یــا مهبــل 
نشــان دهنــده ی شــروع زایمــان اســت. آبریــزش از مهبــل یــا واژن نیــز از 

عالئــم شــروع زایمــان بــه حســاب خواهــد آمــد.

مزایای زایمان طبیعی
زایمــان طبیعــی نســبت بــه زایمــان ســزارین مزایای بســیاری 

دارد کــه از مهــم تریــن مزایــای آن مــی تــوان بــه بــی دردســر بــودن آن 
اشــاره نمــود. در ایــن نــوع زایمــان جنیــن از رحــم مــادر بــه راحتــی خــارج مــی 

شــود و بعــد از آن مشــکلی مــادر را تهدیــد نمــی کنــد. همچنیــن دوره ی  نقاهــت بعــد 
از زایمــان طبیعــی بســیار کمتــر از زایمــان ســزارین اســت و بــه راحتــی دوره ی نقاهــت بــه 

پایــان خواهــد رســید و مشــکلی بــرای شــما پیــش نخواهــد آمــد. مــادر بعــد از زایمــان بعــد از 24 
ســاعت از بیمارســتان ترخیــص مــی شــود و درد هــای بعــد از ســزارین را نخواهــد کشــید.

کودکانــی کــه بــه روش طبیعــی بــه دنیــا مــی آینــد دچــار مشــکالت تنفســی نمــی شــوند و همچنیــن 
بــه راحتــی شــیر مــی خورنــد. ایــن کــودکان در گرفتــن ســینه از مــادر دچــار مشــکلی نخواهنــد شــد.

رابطــه ی عاطفــی کــه بعــد از زایمــان طبیعــی بیــن مــادر و نــوزاد وجــود دارد، بســیار صمیمــی تــر از 
ــان  ــد از زایم ــه بع ــوزاد بالفاصل ــی ن ــان طبیع ــرا در زایم ــزارین اســت. زی ــد از س ــی بع رابطــه ی عاطف
ــا در زایمــان ســزارین  ــرار خواهــد گرفــت ام ــادر ق در آغــوش م

ــد. ــادر دور مــی مان کــودک چنــد ســاعت از م
ــان  ــه زایم ــبت ب ــی نس ــان طبیع ــن زایم همچنی

ــد از  ــت. بع ــر اس ــادی ت ــزارین اقتص ــای س ه
زایمــان طبیعــی مــادر بــا انجام ورزشــهای 

مناســب مــی توانــد زودتــر به تناســب 
ــش  ــکلی پی ــد و مش ــدام برس ان

نخواهــد آمــد.

زایمان طبیعیزایمان طبیعیزایمان طبیعی
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سیب

دکتر مژگان بیک زاده )متخصص زنان و زایمان(

مراحل زایمان طبیعی
زایمان طبیعی سه مرحله دارد که عبارتند از:

ــی  ــای زایمــان شــروع م ــه درده ــی ک ــه از زمان ــن مرحل ــه اول: ای مرحل
ــه دارد. ــاز شــود ادام ــه ی رحــم کامــال ب ــی کــه دهان ــا زمان شــود ت

مرحلــه دوم: مرحلــه ی دوم از زمــان بــاز شــدن کامــل دهانــه ی رحــم 
تــا خــروج نــوزاد اســت.

مرحلــه ســوم: آغــاز ایــن مرحلــه از زمــان خــروج نــوزاد اســت و تــا خروج 
جفــت ادامــه پیــدا خواهــد کرد.



نکات الزم قبل از زایمان
ــی  ــه راحت ــا ب ــد ت ــی انجــام دهی ــل از زایمــان طبیعــی اقدامات ــه قب ــاز اســت ک نی
رونــد زایمــان را پشــت ســر بگذاریــد. قبــل از زایمــان الزم اســت کــه بــه پزشــک 
متخصــص زنــان مراجعــه کنیــد و بــا وی مشــاوره ای داشــته باشــید تــا اطالعــات 
ــاره کســب کنیــد و راحــت تــر تصمیــم بگیریــد. قبــل از زایمــان  الزم را در ایــن ب
بایــد محــل زایمــان را انتخــاب کنیــد و بــرای تولــد نوزادتــان برنامــه ریــزی الزم را 
داشــته باشــید. همچنیــن قبــل از زایمــان آمــوزش هــای الزم را ببینیــد و خــود را 

بــرای مقابلــه بــا اســترس آمــاده کنیــد تــا عمــل موفقــی را داشــته باشــید.

مراقبت های بعد از زایمان طبیعی
بعــد از زایمــان نیــاز اســت کــه مراقبــت هایــی صــورت گیــرد تــا مــادر زودتــر بــه بهبــودی 
برســد. برخــی از مراقبــت هــای بعــد از زایمــان طبیعــی را در اینجــا بــرای شــما مــی آوریــم:

بعــد از زایمــان 6 ســاعت اول مهــم تریــن زمــان بــرای مــادر اســت. در ایــن مــدت زمــان نیــاز 
اســت کــه مراقبتهــای الزم انجــام شــود و میــزان خونریــزی و عالئــم حیاتــی مــادر )فشــار 

خــون، دمــای بــدن، نبــض و تنفــس( چــک شــود.
همچنیــن نیــاز اســت کــه اقدامــات ضــروری بــرای مــادر انجــام شــود تــا زودتــر بــه بهبــودی 
دســت یابــد. تغذیــه بعــد از زایمــان طبیعــی یکــی از مــواردی اســت کــه بایــد مــورد توجــه 
قــرار گیــرد. تغذیــه مــادر بعــد از زایمــان بایــد حــاوی کالــری و پروتئیــن بیشــتری باشــد و 
 پروتئیــن، کلســیم و مــواد ضــروری کــه در اثــر شــیردهی از دســت می دهــد باید تامین شــود.

همچنیــن اگــر پزشــک بــرای وی قــرص آهــن و قــرص مولتــی ویتامیــن تجویــز کنــد مــادر 
بایــد تــا ســه مــاه بعــد از زایمــان مصــرف کنــد تــا مــواد الزم بــدن وی تامیــن گــردد.

بهتــر اســت بدانیــد کــه در زمــان شــیردهی نبایــد غذاهــای نفــاخ و حساســیت زا ماننــد گوجه 
فرنگــی، پیــاز، کلــم، شــکالت و ادویــه مصــرف نمایید.

 

زایمان طبیعی بدون درد
ــه زایمــان  ــل ب ــد و تمای ــه علــت درد زایمــان طبیعــی از آن هــراس دارن ــم هــا ب اغلــب خان
ــا پیشــرفت تکنولــوژی مــی تــوان درد زایمــان طبیعــی را تــا  ســزارین دارنــد. امــا امــروزه ب
حــدی کاهــش داد و امــکان زایمــان طبیعــی را بــرای افــرادی کــه از آن هــراس دارنــد ممکــن 
ــی باشــد و  ــن م ــدورال روشــی بســیار نوی ــی حســی اپی ــا اســتفاده از ب ســاخت.  زایمــان ب

باعــث تشــویق افــراد در زایمــان طبیعــی مــی شــود. ایــن روش کــم هزینــه اســت و اگــر 
توســط متخصــص بــی هوشــی مناســب انجــام گیــرد هیــچ گونــه عوارضــی بــرای فرد 

و جنیــن نــدارد.

زایمان طبیعی بدون درد
زایمــان طبیعــی بــدون درد بــا اســتفاده از بــی حســی اپیــدورال انجــام مــی شــود. 

زمانــی کــه از بــی حســی اپیــدورال اســتفاده مــی شــود، لولــه ای وارد نخــاع فــرد مــی 
شــود و داروی بــی حســی از طریــق لولــه وارد بــدن فــرد مــی شــود کــه ایــن امــر نیــاز 

بــه متخصــص بــی هوشــی بــا مهــارت و تجربــه  باالیــی دارد. در هــر مرحلــه ای از زایمــان و 
حتــی تــا آخــر زایمــان و خــروج جفــت مــی تــوان از بــی حســی اپیــدورال اســتفاده کــرد، و 

ایــن امــر حتــی باعــث تســکین درد ناشــی از بخیــه هــا نیــز مــی شــود.
بــا اســتفاده از بــی حســی اپیــدورال درد زایمــان طبیعــی تــا حــد قابــل توجهــی کاهــش مــی 
یابــد. اســتفاده از ایــن روش بــی حســی در ایالــت متحــده آمریــکا بســیار رایــج مــی باشــد. و 
بــه همیــن دلیــل خیلــی از بانــوان در ایــن کشــور از زایمــان طبیعــی اســتفاده مــی نماینــد. 
همانطــور کــه گفتــه شــد. تزریــق ایــن دارو حتمــا بایــد توســط متخصــص بــی هوشــی متبحر 
انجــام گیــرد، زیــرا اگــر مــواد ضــد درد، در دوز بــاال تزریــق گــردد، بــر روی جنیــن نیــز تاثیــر 

مــی گــذارد و مشــکالت تنفســی در جنیــن ایجــاد مــی نمایــد.

عالئم خطرزا بعد از زایمان
بعــد از زایمــان ممکــن اســت خطراتــی مــادر را تهدیــد کنــد. بــه 
همیــن منظــور نیــاز اســت کــه توجــه داشــته باشــید در صورتــی 
کــه ایــن عالئــم را مشــاهده کردیــد حتمــا بــه پزشــک متخصــص 
مراجعــه نماییــد و مــورد بررســی و معاینــه قــرار گیریــد تــا مشــکل 

برطــرف شــود.
این عالئم عبارتند از:

 خونریزی بیش از زمان قاعدگی
 ادامه خونریزی بیشتر از حد لکه بینی بعد از ده روز

 تب و لزر
 درد و ورم بخیه ها

 سرگیجه
 رنگ پریدگی

 درد، تورم یا قرمزی پستانها
 لمس توده یا درد و تورم از محل بخیه ها

 خروج ترشحات چرکی از بخیه ها
 خروج ترشحات چرکی و بد بو از مهبل

 درد ساق پا
 درد زیر دل

 بی اختیاری ادرار و مدفوع
 تکرر ادرار

 درد یا سوزش هنگام ادرار
 افسردگی شدید

ایــن عالئــم مــی توانــد نشــان دهنــده ی خطراتــی باشــد کــه البتــه 
ــی  ــه راحت ــد ب ــی توان ــک جــراح خــوب م ــی اســت. ی جــای نگران
شــما را مــورد معاینــه قــرار دهــد و مشــکل تــان را حــل کنــد. بــا 
دیــدن ایــن عالئــم زیــاد نگــران نشــوید زیــرا بــا رعایــت نــکات ارائه 
شــده توســط پزشــک بعــد از زایمــان مــی توانیــد 

بــه راحتــی بــه بهبــودی دســت یابیــد.

مشاوره
دوران  در  اســت  الزم 

بــارداری و همچنیــن بعــد از زایمان 
ــه  ــان مراجع ــص زن ــک متخص ــه پزش ب
ــر وی  ــت نظ ــی تح ــا مدت ــوده و ت نم

ــات الزم  ــن اطالع ــا ضم ــید ت باش
شــما    وضعیــت  بــارداری 

چــک شــود.
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  روش تهیه كوفته ريزه: 
پیــاز را روی گوشــت چــرخ کــرده رنــده  میكنیــم. آرد نخودچــی، نمــک، فلفــل و زرد 
چوبــه را اضافــه  مــی کنیــم و خــوب ورز  میدهیــم. آنهــا را بــه صــورت کوفتــه ریــزه 
در می آوریــم و ســرخ  میكنیــم. اگــر دوســت داشــتید مــی توانیــد کوفته هــا و کلــم 
را وســط پلــو  بگذاریــد تــا همــراه پلــو دم بكشــد. اگــر نه کــه وقتــی پلو دم کشــید 
هنگامــی کــه خواســتیم پلــو را در دیــس بكشــیم الیــه الیــه پلــو و کوفتــه و کلــم 

را در دیــس مــی کشــید.

  روش تهیه :
برنــج را بــا مقــداری نمــک چنــد ســاعت قبــل خیــس  میكنیــم، کلم هــا را پوســت 
کنــده و بــه صــورت خــالل خــرد و بــا نمــک و فلفــل و زرد چوبــه کمــی بخــار پــز 
ــا  ــو ی ــق آبلیم ــدن دو قاش ــرخ ش ــن س ــد و در حی ــت  دهی ــی تف ــد کم ــد و بع کنی
آب نــارج تــازه را بــه آن اضافــه  میكنیــم. ســبزی را پــس از اینكــه تمیــز کردیــم 
شســته و خــوب خــرد  میكنیــم برنــج را بــا نصــف قاشــق مربــا خــوری زرد چوبــه  
میجوشــانیم، و ســبزی را نیــز اضافــه کــرده و مــی گذاریــم برنــج دم بكشــد برنــج 
را آبكــش نكنیــد بــه صــورت دمــی درســت کنیــد و دانــه آن را زنــده تــر بــر مــی 
ــال دم  ــج در ح ــدن برن ــرم ش ــه ن ــودش ب ــبزی درون آن خ ــون آب س ــم چ داری
کشــیدن کمــک مــی کنــد بعــد کلــم ســرخ شــده را  بــا کوفتــه ریــزه هــا مخلــوط 
کــرده و کمــی آب نارنــج تــازه یــا آب لیمــوی تــازه نیــز بــه آنهــا اضافــه کــرده و 
مخلــوط مــی کنیــد و هنــگام کشــیدن در دیــس یــک الیــه برنــج مــی کشــید و 

یــک الیــه کلــم و کوفتــه تــا آخــر ســپس میــل نمایــد. 

  مواد الزم 
1 کیلو برنج سبوسدار  
1 کیلو  کلم سر خرد شده  

 سبزی )شوید، تره، ترخان، ریحان( خرد 
 شده                                        نیم کیلو

2 عدد  پیاز    
 روغن زیتون یا کنجد  به اندازه کافی
به اندازه کافی  نمک و فلفل  
آبلیمو تازه یا آب نارج  به اندازه کافی

  مواد الزم جهت كوفته ريزه:
گوشت بوقلمون چرخ کرده   300 گرم

 آرد نخود چی           4 قاشق غذا خوری
 پیاز     1 عدد

 روغن زیتون یا کنجد  به میزان کافی
به میزان کافی   نمک و فلفل   
زردچوبه    به میزان کافی
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كدبانو

ثریا طهمورثی

کلـم پلـو شیـرازی
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  روش تهیه :

ــا  ــل را ب ــودر ه ــد و پ ــودر قن ــد، پ ــن جام ــدا روغ ابت
ــر  ــا خمی ــد ت ــزن بزنی ــا هم ــد و ب ــوط کنی ــم مخل ه
صــاف، نــرم و یكدســتی درســت شــود. آرد نخودچــی 
ــر را ورز  ــد و خمی ــه کنی ــواد اضاف ــه م ــم ب ــم ک را ک
ــد  ــازه دهی ــپس اج ــبد.  س ــم بچس ــه ه ــا ب ــد ت دهی
خمیــر24 ســاعت داخــل فضــای آشــپزخانه بمانــد. در ایــن مرحلــه مــی توانیــد بــه دو روش عمــل کنیــد: یــا خمیــر را داخــل کیســه 
فریــزر بگذاریــد و زمــان دهیــد یــا اینكــه شــیرینی را بــه شــكل دلخــواه فــرم دهیــد و قالــب بزنیــد، روی ســینی فــر بچینیــد و بعــد از 
24 ســاعت ســینی را داخــل فــر بگذاریــد.  بــرای درســت کــردن شــیرینی مــی توانیــد خمیــر را بــه قطــر یــک ســانت روی ســطح صافــی 
پهــن کنیــد و بــه صــورت ســنتی قالــب بزنیــد یــا اینكــه بــه انــدازه یــک فنــدق از خمیــر برداریــد، داخــل دســت گــرد کنیــد و روی آن را 
بــا نــوک چاقــو شــكل دهیــد. همچنیــن مــی توانیــد بــا ماســوره شــیرینی روی خمیرهــا را ماننــد ُگل شــكل دهیــد.  شــیرینی هــای آماده 
را بــا فاصلــه روی ســینی فــری کــه کــف آن کاغــذ روغنــی انداختــه ایــد، بچینیــد و روی هــر کــدام یــک خــالل پســته بگذاریــد.   ســپس 
ســینی شــیرینی را 20 دقیقــه در طبقــه وســط بــا حــرارت 150 درجــه ســانتیگراد فــر بگذاریــد تــا شــیرینی هــا بپزنــد. بــرای اینكــه آرد 
نخودچــی بهتــری داشــته باشــید مــی توانیــد خودتــان از نخودچــی گل )خــام( آرد نخودچــی تهیــه کنیــد. نخودچــی را آســیاب کــرده و 

الــک کنیــد. بدیــن ترتیــب آرد نخودچــی خالــص داریــد و در نتیجــه شــیرینی شــما طعــم بهتــری خواهــد داشــت.

  روش تهیه :

ابتــدا شــكر را بــا نصــف فنجــان آب در ظرفــی مخلــوط کــرده روی 
حــرارت کــم قــرار میدهیــم و چنــد بــار بهــم مــی زنیــم تــا شــكر 
ــادام و مخلــوط  ــی رنــگ شــود ، ســپس ب در آب حــل شــده و طالئ
ــادام  ــز ب ــد مغ ــرد ش ــه س ــس از آنك ــه پ ــی ریخت ــكر را در صاف ش
ــرارت  ــی روی ح ــاره در ظرف ــكر را دوب ــوده ش ــدا نم ــكر ج را از ش
میگذاریــم و مرتــب بهــم میزنیــم تــا شــكر بشــكل کــرم غلیــظ در 
آیــد . ســپس مغــز بــادام را بــه شــكر ســوخته اضافــه مــی کنیــم 
ــاد ســوخته و تلــخ  ــا مغــز بادامهــا و شــكر زی و بهــم مــی زنیــم ت
نشــود . پــس از آنكــه مغــز بــادام هــا طالئــی رنــگ شــد در ســینی 
یــا آبكــش مســطح مــی ریزیــم مــی گذاریــم کامــال ســرد شــود ، 
ســپس بــا دقــت بــادام ســوخته هــا را جــدا کــرده و دانــه دانــه مــی 

کنیــم.

  مواد الزم

125 گرم روغن جامد :  
250 گرم آرد نخودچی:  
125 گرم پودر قند:   

1 قاشق غذاخوری پودر هل نرم:  
به میزان الزم برای تزیین خالل پسته:  

  مواد الزم

400 گرم مغز بادام :  
600 گرم شكر :  

کلوچه نخود

بادام سوخته



ــان در  ــون محقق ــا اکن ــد خــود دارد، ام ــب فرزن ــگاه خاصــی در قل ــادر جای م
بررســی هــای جداگانــه ای دریافتــه انــد مــادر بــر روی مغــز فرزنــد نیزتاثیــر 

منحصــر بــه فــردی مــی گــذارد.
ــادر  ــه صــورت م ــگاه ب ــد ن ــی گوین ــی م ــه پژوهشــگران کانادای ــی ک در حال
ســلول هــای مغــزی فرزنــد را بــه هیجــان مــی آورد، دانشــمندان آمریکایــی 
ــش  ــب آرام ــز موج ــادر نی ــی م ــاس تلفن ــوش و تم ــد آغ ــان داده ان ــز نش نی

اعصــاب مــی شــود.
ــرادی  ــزی اف ــت مغ ــی فعالی ــا بررس ــادا ب ــوی کان ــگاه تورنت ــان دانش محقق
کــه بــه تصاویــر والدینشــان، غریبــه هــا و افــراد معــروف نــگاه مــی کردنــد 
دریافتنــد تصاویــر مــادر فــرد داوطلــب، مناطقــی از مغــز را فعــال مــی کنــد 
ــدر  ــر پ ــه تصاوی ــی ک ــت، در حال ــات اس ــناخت و احساس ــوول ش ــه مس ک
واکنــش کمتــری را در ایــن منطقــه در پــی دارد. افــراد معــروف و در نهایــت 

ــراد  ــز اف ــر را در مغ ــش کمت ــب واکن ــه مرات ــا ب ــه ه غریب
ــد. ــب ایجــاد کردن داوطل

ایــن  مجــری  آرســالیدو  مــاری  دکتــر 
ــت  ــن اس ــت ای ــت: واقعی ــات گف تحقیق

فعــال ســازی حتــی در  ایــن  کــه 
بزرگســاالنی کــه ســالهای ســال دور 
از والدیــن خــود زندگــی کــرده انــد 
ــی از  ــه حاک ــد ک ــاهده ش ــز مش نی
تاثیــرات بلنــد مــدت ایــن احســاس 

ــت. اس
ــان دانشــگاه  از ســوی دیگــر محقق
ــکا  ــون آمری ــین - مدیس ویسکانس
نیــز دریافتــه انــد صــدای مــادر 
ــوش  ــد آغ ــن مانن ــق تلف از طری
ــراد را  ــوش اف ــاب مش وی، اعص
آرام مــی کنــد و تمــاس تلفنــی 
مــادر  آغــوش  انــدازه  بــه 

ــت. ــش اس ــش بخ آرام
نقشــی  بخشــی  آرام  ایــن   

اکســی  هورمــون  هماننــد 
ــش آن در  ــه نق ــین را دارد ک توس

ــوزاد شــناخته  ــد میــان مــادر و ن پیون

ــت. ــده اس ش
ــر  ــتند در براب ــاله خواس ــا 12 س ــت ت ــران هف ــی از دخت ــان از گروه محقق
غریبــه هــا ســخنرانی کــرده و مســائل ریاضــی را حــل کننــد. ایــن کار باعــث 

اســترس آنهــا مــی شــد.
ســپس یــک ســوم داوطلبــان نــزد مــادران خــود رفتنــد تــا آرامــش یابنــد، 
ــه  ــز ب ــه نی ــد و بقی ــت کردن ــی صحب ــود تلفن ــادر خ ــا م ــا ب ــوم آنه ــک س ی

ــم نشســتند. ــک فیل تماشــای ی
میــزان هورمــون اکســی توســین در افــرادی کــه مــادر خــود را دیــده و یــا بــا 
وی صحبــت کردنــد بــه ســرعت افزایــش یافــت و دانشــمندان دریافتنــد طــی 
یــک ســاعت دخترانــی کــه بــا مادرانشــان تمــاس تلفنــی گرفتــه بودنــد بــه 

همــان ســطح آرامــش دخترانــی کــه در کنــار مــادر خــود بودنــد، رســیدند.
 لســلی ســلتزر مجــری ایــن تحقیقــات مــی گویــد نتایــج ایــن بررســی هــا 
نشــان مــی دهــد صــدای مــادر مــی توانــد همــان تاثیــر 
ــار  ــر در کن ــی اگ ــد، حت ــته باش ــوش او را داش آغ

ــد خــود نباشــد. فرزن
ــز و  ــریه مغ ــات در نش ــن تحقیق ــج ای نتای

ــت. ــده اس ــر ش ادراک منتش

           مـــــــــادر
جایگاه خاصی در مغز فرزند دارد
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ــی و  ــت یافتگ ــای تربی ــانه ه ــار و نش ــی از آث یک
ادب هــر قــوم احترامــی اســت کــه افــراد آن قــوم 
بــه بانــوان و خصوصــا » بــه مــادران مــی گذارنــد . 
ایــن روش نیکــو در ایرانیــان قدیــم وجــود داشــته 
ــم  ــان صــورت قدی ــه هم ــار آن ب ــم آث ــوز ه و هن
ــده مــی  ــاده کشــور دی در برخــی از نقــاط دورافت

شــود .
ــردم  ــات م ــه طبق ــان هم ــی در می ــور کل ــه ط ب
ــه حــدی  ــرم اســت ب ــادر گرامــی و محت ــران م ای
ــه  ــه پای ــرام ب ــن احت ــاط ای ــاره ای نق ــه در پ ک
پرســتش مــی رســد . مــادر بــرای ایرانی ده نشــین 
فرمانــروا خانــواده بــه شــمار مــی رود و کفگیــرک 

ــت . ــی او س ــاخص فرمانده ــت او ش دس
ــد  ــز هرچن ــروز نی ــم ام ــی ه ــل ایران ــان اصی جوان
بالــغ و کامــل و دارای زن و فرزنــدان باشــند ، 
بــاز تســلیم اوامــر مــادر خــود مــی باشــند ، ایــن 
روش نتیجــه ی تــرس بــا حفــظ عــادات کودکانــه 
ــس  ــرف ح ــات و مع ــزء روحی ــه ج ــت ، بلک نیس

ــت . ــان اس ــی آن ــه شناس ــی و وظیف قدردان
مــا خواهــر را از آن رو همشــیره مــی نامیــم کــه 
بــا او از پســتان یــک مــادر شــیر نوشــیده و از یــک 

منبــع تغذیــه کــرده ایــم .
ــه ای هــم از پســتان مــادر مــا  اگــر کــودک بیگان
ــود  ــر خ ــرادر و خواه ــد او را ب ــورده باش ــیر خ ش
ــت  ــی اس ــت احترام ــن در حقیق ــم و ای ــی نامی م
کــه بــه پــای مــادر خــود بســته ایــم . مــی گوینــد 
شــیر یــک مــادر را خــورده انــد ، کــه ایــن عبــارت 
در مــوردی بــه کار مــی رود کــه دو نفــر صمیمــت 

را بــه منتهــا درجــه رســانده باشــند .
در میــان تــوده مصطلــح اســت کــه مــی گوینــد: 
ــدارد خــدا را  کســی کــه مــادر خــود را دوســت ن
نشــناخته اســت ایــن جامــع تریــن ارزشــی اســت 
ــود  ــرای آن موج ــادر، ب ــرای م ــوان ب ــی ت ــه م ک
عزیــز کــه دلســوز تــر ، مهربــان تــر و گرامــی تــر 
ــل شــد . ــدارد قائ از او کســی در جهــان وجــود ن

نیان  یرا ا ی   برا ر    د ما
نگاه ويژه
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مادرانی که مادری بلد نیستند
فروش مهر مادری در همهمه های شــلوغ شهر

در تمــام جوامــع بشــری آســیب های اجتماعــی زنــان و کــودکان را بیــش 
از ســایرین تهدیــد می کنــد. ایــن واقعیتــی اســت کــه بیشــتر کارشناســان علــوم 
ــش از  ــان آنچــه بی ــن می ــق رســیده اند و در ای ــه تواف ــر ســر آن ب ــی ب اجتماع
ــن  ــت. ای ــاد اس ــل اعتی ــرد، معض ــی می گی ــی قربان ــیب های اجتماع ــر آس دیگ
روزهــا اعتیــاد بــه مشــکلی تبدیــل شــده کــه دیگــر مــرد و زن و کــودک نمــی 
شناســد.معضل خانمــان ســوزی کــه قرنهاســت از فجایــع و عواقــب اســفناک آن 
بــرای نســل بشــر ســخن گفتــه انــد امــا دریــغ کــه هنــوز هســتند گوشــهایی 
کــه یــا نمــی شــوند یــا بلــد شــده انــد کــه شــنیده هــا را از دروازه ذهــن خویش 
بــه ســادگی بیــرون کنند.متاســفانه در ســالهای اخیــر بــا جمعیتــی از معتادیــن 
ــام مقــدس و پــاک مــادر را در البــالی دود و افیــون  ــرو هســتیم کــه گاه ن روب

لکــه دار کــرده انــد.
مادرانــی کــه شــاید هــر کــدام بــرای آغــاز اعتیــاد خــود قصــه هــا دارنــد و بــرای 

ادامــه آن دســت بــه دامــان هــزار و یــک دلیــل پــوچ و واهــی مــی شــوند.
شــاید ایــن مســأله را ناشــی از فقــر فرهنگــی یــا مــادی بدانیــم امــا در بیــن ایــن 
قشــر از معتادیــن گاه هســتند مــادران تحصیلکــرده و روشــنفکری کــه خواســته 

یــا ناخواســته در تارهــای عنکبــوت اعتیــاد گرفتــار شــده انــد.
ــاردار شــود نــوزاد وی نیــز کامــال  در ایــن شــرایط اگــر مــادر معتــاد باشــد و ب
ناخواســته معتــاد شــده و چشــمان زیبایــش را در هنــگام تولــد بــر روی دنیایــی 
از درد و توهــم و دود و اعتیــاد ناخواســته مــی گشــاید و اگــر مــادر معتــادی نیــز 
صاحــب فرزنــد بــوده و بــه مصــرف مــواد مخــدر مشــغول باشــد آنچنــان درگیــر 
اعتیــاد اســت کــه بــا از یــاد بــردن نیازهــای عاطفــی، جســمی و روانــی خویــش، 
آینــده کودکــش را از لحــاظ روانــی و تربیتــی تبــاه مــی ســازد. ایــن حقیقــت 
ــاد از لحــاظ روحــی و عصبــی  ــکار کــرد کــه  مــادر معت ــوان ان ــخ را نمــی ت تل

تــوان درک نیازهــا و خواســته هــای فرزنــدش را نــدارد.
ــز بســیار  ــد انســانی نی ــه از بع ــی بلک ــد اجتماع ــا از بع ــه تنه ــن موضــوع ن  ای
اســفناک اســت و بایــد بــرای آن بــه شــکلی کامــال جــدی تمهیداتــی در نظــر 

گرفــت.
اگرایــن نــوزادان یــا کــودکان معتــاد در خانــواده هایــی متولــد شــوند کــه عــالوه 
بــر فقــر فرهنگــی از فقــر مــادی نیــز رنــج مــی بــرد سرنوشــت شــوم تــری را 
بــه دوش خواهنــد کشــید.در واقــع سرنوشــت ایــن کــودکان گاه بــه خمــاری یــا 

نشــئگی پــدر و مــادر بســتگی دارد.
ــان  ــون در هم ــای گوناگ ــاد و بیماره ــدت اعتی ــا از ش ــودکان ی ــن ک ــی ای گاه
روزهــا  و ماههــای نخســت زندگــی مــی میرنــد یــا اگــر زنــده بماننــد بایــد یــک 
عمــر بجــای شــیر و پســتانک و نــوازش  و محبــت و دســتان نوازشــگر پــدر و 
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 برای تهیه گزارشی كوتاه راه می افتم
 گوشــه یکــی از خیابانهــای مرکــزی شــیراز، زنــی 
ســرش را بــه دیــوار تکیــه زده و خوابیــده اســت، 
روبرویــش بســاط  چنــد لیــف و کیســه و جــوراب 
ــه ام   ــه دریافت ــه تجرب پهــن است..بســاطی کــه ب
ــش  ــی بی ــران تقلب ــه گی ــاط  معرک ــد بس همانن

نیســت.
ــتی  ــر و زرد پوس ــه الغ ــا چهرماه ــه ی ــوزاد س ن
پتــوی  اســت.  خوابیــده  آغوشــش  نیــزدر 
مســافرتی رنــگ و رو رفتــه ای نیــز محکــم دورش 

پیچیدهاســت.
کنــارش مــی نشــینم و بــا کمــی زیــرو رو کــردن 
بســاطش تظاهــر بــه خریــد می کنــم و ســرش را 
بــه حــرف مــی گیــرم. بعــد از اینکــه چنــد جنس 
ــت  ــم کودک ــی پرس ــرم م ــی خ ــک از او م کوچ
بیمــار اســت؟؟ پاســخ مــی دهــد نــه خیلــی هــم 
خــوب اســت فقــط چــون خســته اســت خوابیده.

ــا  میگویــم میتوانــی از پــس مخارجــش برآیــی ب
شــرم نگاهــم میکنــد و میگویــد نه...می گویــم  زن 
ــوند  ــی ش ــه دار نم ــه بچ ــتند ک ــوهری هس و ش
ــی؟   ــا بفروش ــه آنه ــه ات را ب ــی بچ ــی خواه م
ــود... ــی ش ــوده م ــده ای گش ــه خن ــش ب لبهای

ــوی  ــور ت ــه اش بدج ــج و کول ــای زرد و ک دندانه
ذوقــم مــی خورد...بــا چشــم هایــی کــه از شــادی 
ــدوه  ــم ان ــد آری؟؟علیرغ ــی گوی ــد م ــرق میزن ب
نهفتــه در صدایــم بــا بغــض  کمــی ســر قیمــت 
ــا او چانــه مــی زنــم فقــط در یــک ربــع  بچــه  ب
ســاعت بــر ســر قیمــت یــک میلیــون تومــان بــا 

مــن کنــار مــی آیــد...
اصــرار دارد هرچــه زودتــر یــک میلیــون تومانــی 
ــرده  ــروش کودکــش مشــخص ک ــرای ف ــه ب را ک
ــاد  ــت اعتی ــت سال هاس ــخص اس ــد، مش ام ببین
ــواد  ــد م ــرای خری ــط ب ــز فق ــول را نی دارد و پ
ــش  ــی تحویل ــول را وقت ــم پ ــد. می گوی می خواه
می دهــم کــه از ســالمت کــودک مطمئــن شــوم 
یعنــی پــس از آزمایــش اعتیــاد و ایــدز. ایــن را که 
ــی  ــد عوض ــد و می گوی ــرش می کن ــنود ت می ش

ــم. ــم را نمی فروش ــن کودک ــال م ــه ای اص گرفت
ایــن گوشــه ای از زندگــی زنــی اســت کــه کســی 
نامــش را نمیدانــد  و آنقــدر بــا واژه مــادری بیگانه 
اســت کــه هنــوز بــر روی نــوزاد چنــد ماهــه اش 

اســمی نگذاشــته اســت...
ایــن نوشــته نیســت...خیال نیســت...توهم نیســت 
ــی  ــخ اســت حقیقت ــت تل ــا بخشــی از حقیق تنه
کــه مــن آن را فــروش مهــر مــادری مــی نامــم...
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مــادر دنبــال دود و بــوی افیــون باشــند و در البــالی زندگــی رقــت بــار خویــش روزمرگــی مالل 
انگیــز خویــش را مشــق کننــد.

ــگاه  ــادری کــه جای ــدر و م ــرار معــاش پ ــرای ام ــن کــودکان وســیله ای هســتند ب ــع ای در برخــی مواق
انســانی و اجتماعــی خویــش را از دســت داده اند...اینروزهــا راحــت مــی تــوان امثــال آنهــا را در البــالی 
جمعیــت شــهر پیــدا کرد...کودکــی کــه بــه عنــوان طفــل بیمــار بــر روی پــای زنــی خوابیــده تــا بــا جلب 
ترحــم از رهگــذران گدایــی کنــد... کودکــی کــه کودکــی اش بــه تــاراج مــی رود بــه تــاوان ســرقت  کیــف 
پــول پیرزنــی بــرای خریــد موادش...کودکــی کــه گاه جســمش حــراج مــی شــود  تــا  در کشــورهای دیگر 
بــه عنــوان بــرده ای انســانی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و در ایــن آشــفته بــازار خوشــبخت تریــن گــروه 
ایــن کــودکان ،نــوزادی اســت کــه توســط خانــواده هــای بــدون فرزنــد خریــداری مــی شــود تــا شــاید 

بتوانــد بــه اجاقهــای ســرد و خامــوش زندگــی آنهــا،  گرمــای امیــد و زندگــی ببخشــد.

ــازار  در ایــن آشــفته ب
ــن  ــروه ای ــن گ ــبخت تری خوش

کــودکان ،نــوزادی اســت کــه توســط 
خانــواده هــای بــدون فرزنــد خریــداری 
بــه  بتوانــد  تــا شــاید  مــی شــود 

ــی  ــوش زندگ ــرد و خام ــای س اجاقه
ــی  ــد و زندگ ــای امی ــا،  گرم آنه

ــد ببخش



سالم دوست قدیمی 
تکنیک 

وقتــی بــرای اولیــن بــار بــا کســی مالقــات مــی کنــی ، تصــور کــن کــه او یــک دوســت قدیمــی اســت . ) یــک مشــتری 
قدیمــی یــا یــک معشــوقه قدیمــی یــا کســی کــه تــو زمانــی عالقــه زیــادی بــه او داشــته ای ( چقــدر بــد کــه فــراز و 
نشــیب هــای زندگــی شــما دو نفــر را از هــم جــدا کــرد ، ولــی خواســت خــدا بــود کــه ایــن مهمانــی ) جلســه ، انجمــن ( 

تــو را دوبــاره بــه دوســت قدیمــی گمشــده ات رســاند ! 
ایــن تجربــه لــذت بخــش یــک ســری واکنــش هــای زنجیــره ای فــوق العــاده در تمــام بــدن تــو ایجــاد مــی کنــد. )از خــم 

ابروهایــت گرفتــه تــا پنجــه پایــت و هــر چیــزی کــه بیــن ایــن دو اســت(
در ســمینارهایم قبــل از اینكــه بــه شــرکت کننــدگان تكنیــک )) ســالم دوســت قدیمــی(( را یــاد بدهــم ، از آنهــا مــی 
خواهــم کــه خودشــان را بــه شــرکت کننــده دیگــری کــه در نزدیكــی شــان اســت معرفــی کننــد . آن هــا بــا هــم حــرف 
ــد بعــد ، از آنهــا مــی خواهــم خودشــان را  ــر حضــور دارن مــی زننــد ، گویــی کــه در یــک محفــل غیــر رســمی دلپذی
ــه غریبــه ای معرفــی کننــد و در حیــن انجــام ایــن کار تصــور کننــد کــه دوســتانی قدیمــی هســتند . تفــاوت فــوق  ب
العــاده اســت ! وقتــی از تكنیــک )) ســالم دوســت قدیمــی (( اســتفاده مــی کننــد ، اتــاق جــان مــی گیــرد ، فضــا پــر از 
احساســات خــوب مــی شــود ، آدم هــا نزدیــک تــر بــه هــم مــی ایســتند ، بــا صداقــت بیشــتری مــی خندنــد و  دســت 
ــه ســمت هــم دراز مــی کننــد . مــن احســاس مــی کنــم در یــک مهمانــی معرکــه شــرکت کــرده ام کــه  هایشــان را ب

ســاعت هاســت ادامــه دارد .
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روزنه

نوشته:لیل لوندز
ترجمه:فرخ بافنده



تکنیک 

پیشگويی كه به حقیقت می پیوندد 
یــک مزیــت دیگــر تکنیــک )) ســالم دوســت قدیمــی (( ایــن اســت کــه ایــن تکنیــک تبدیــل بــه یــک پیشــگویی حقیقــی مــی شــود 

. وقتــی طــوری رفتــار کنــی انــگار کســی را دوســت داری ، کــم کــم واقعــا بــه او عالقــه منــد مــی شــوی . تحقیقــی از دانشــگاه آدلفــی بــا عنــوان 

بســیار مناســب )) فکــر مــی کنیــد دیگــری شــما را دوســت دارد یــا نــه ، رفتارهایــی کــه باورهــا را حقیقــت مــی بخشــند (( ، ایــن مســئله را ثابــت کــرده 

اســت محققــان از افــراد شــرکت کننــده در تحقیــق خواســتند طــوری بــا افــراد مــورد نظــر رفتــار کننــد کــه گویــی از آن هــا خوششــان آمــده اســت . بررســی 

نتایــج تحقیــق نشــان داد افــرادی کــه جوابگــو هســتند احتــرام و محبــت بیشــتری نســبت بــه داوطلبانــی کــه وانمــود کــرده بودنــد از آن هــا خوششــان آمــده از 

خــود بــروز داده بودنــد . چیــزی کــه ایــن تحقیــق عیــان کــرد ایــن بــود کــه عشــق ، عشــق مــی آفرینــد ، دوســت داشــتن، دوســت داشــتن مــی آورد و احتــرام 

، احتــرام مــی آفرینــد . از تکنیــک )) ســالم دوســت قدیمــی (( اســتفاده کــن ! طولــی نمــی کشــد کــه کلــی دوســت تــازه )) قدیمــی (( پیــدا مــی کنــی کــه 
صادقانــه تــو را دوســت دارنــد !

حــاال دیگــر همــه چیزهــای اصولــی را بــرای اینکــه در چشــم دیگــران بــرای خــودت )) کســی(( بــه نظــر بیایــی داری ، فــردی دوســت داشــتنی و خونگــرم 

، ولــی کارت هنــوز تمــام نشــده اســت . نــه تنهــا بایــد طــوری باشــی کــه از تــو خوششــان بیــاد بلکــه بایــد قابــل اعتمــاد ، باهــوش و مطمئــن از خــود 
هــم بــه نظــر بیایــی . هــر کــدام از ســه تکنیــک بعــدی جوابگــوی یکــی از ایــن ســه ویژگــی اســت .

حتی يک كلمه حرف هم الزم نیست بزنی 

تکنیــک )) ســالم دوســت قدیمــی (( حتــی مرزهــای کشــورها را مــی نــوردد . هروقــت کــه بــه کشــوری ســفر مــی کنــی کــه زبــان 

آنجــا را نمــی دانــی ، حتمــا از ایــن تکنیــک اســتفاده کــن . اگــر دیــدی در جمــع عــده ای از آدم  هــا هســتی کــه همگــی دارنــد بــه زبانــی حرف 

مــی زننــد کــه تــو نمــی فهمــی ، پیــش خــودت خیــال کــن کــه آن هــا عــده ای از دوســتان قدیمــی ات هســتند همــه چیــز عالــی اســت و فقــط آنها 

بــرای چنــد لحظــه یادشــان رفتــه اســت کــه بــه زبــان مــادری تــو صحبــت کننــد . علــی رغــم ایــن واقعیــت کــه تــو یــک کلمــه از حــرف هــای آن هــا 

را نمــی فهمــی ، کل بدنــت بــه خوبــی بــه آن هــا پاســخ مــی گویــد .

مــن هربــار کــه بــه اروپــا ســفر مــی کنــم ، از تکنیــک )) ســالم دوســت قدیمــی (( اســتفاده مــی کنــم . گاهــی اوقــات دوســتان انگلیســی زبــان مــن 

کــه در آنجــا زندگــی مــی کننــد ، بــه مــن مــی گوینــد همــکاران اروپایــی شــان عقیــده دارنــد مــن خونگــرم تریــن امریکایــی هســتم کــه آن 

هــا بــه عمرشــان دیــده انــد  و ایــن در حالــی اســت کــه مــا حتــی یــک کلمــه هــم بــا هــم حــرف نــزده ایــم !
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دروغ گفتن كودكان دالیل مختلفی ميتواند داشته باشد مانند:

1 تخیــل: کــودکان گاهــی بخاطــر رویــا و خیاالتــی کــه در ســر دارنــد دروغ 
مــی گوینــد. راه تشــخیص دروغ از تخیــل ایــن اســت کــه دروغ واقعــی عمــدی 

اســت و در تخیــل عمــدی در کار نیســت.
درمان : تخیل کودکمان را هدفمند کنیم.

بــرای مثــال وقتــی کــودک بــه خانــه مــی آیــد و مــی گویــد ماشــینی را در خیابان 
دیــدم کــه حرکــت مــی کرد.ناگهــان شــروع کــرد بــه پــرواز کــردن ! بــرای شــکوفا 
کــردن رویاهــای کــودک کاغــذ و مــدادی بــه او بدهیــم و از او بخواهیــم آنچــه را 

دیــده ، نقاشــی کنــد.

2 انتقــام: گاهــی اوقــات کــودکان احســاس مــی کننــد کــه کســی در خانــه 
بــه آن هــا اهمیتــی نمــی دهــد و همیشــه مــورد انتقــاد هســتند.پس بــرای گرفتن 

انتقــام از دیگــران بــه والدیــن دروغ مــی گویــد.
مثال می گوید پسرخاله ام توپ را سوراخ کرده ؛ او پسر بدی است! 

درمان : 
1- درمان کمال گرایی والدین

2- باال بردن اعتماد به نفس کودک
الف( دادن مسئولیت و نقش در خانه

ب( تشویق کودک در جمع و در حضور دیگران

3 فــرار از مجــازات: گاهــی رفتــار مــا کــودکان را وادار بــه دروغ گفتن 
مــی کنــد و او چــاره ای جــز دروغ گفتــن نــدارد.

ــی از  ــن انداخت ــت را روی زمی ــاس های ــر لب ــم اگ ــل گفت ــه ی قب ــال : دفع مث
تماشــای تلویزیــون محــروم مــی شــوی  حــاال بگــو ببینــم تــو لبــاس هــا را روی 

ــی یاعروســکت؟ ــن انداخت زمی
درمان :

1- از او سوال هایی نپرسیم که مجبور شود دروغ بگوید.
2- با او بحث نکنیم.

4-ناتوانــی: گاهــی پــدر و مــادر از فرزندشــان خواســته هایــی دارد کــه او فکــر مــی 
کنــد تــوان انجــام دادنشــان را نــدارد ؛ پــس دروغ مــی گویــد.

مثــال : اگــر او را مجبــور کنیــد بــرای بلندتــر شــدن قــدش هــر روز 
ــی اش را نداشــته باشــد  ــر توانای ــد ؛ اگ ــار بارفیکــس بزن ده ب

دروغ مــی گویــد مثــال دســتم درد مــی کنــد !
ــه درخواســت  ــا ب ــه کــودک آمــوزش دهیــد ت ــان : ب درم

ــا بجــای دیگــران »نــه« بگویــد. هــای ن

4حســادت: گاهــی کــودکان بخاطــر حســادت 
بــه دیگــران دروغ مــی گوینــد.

ایــام  پرســد  مــی  کالس  در  معلمــی   : مثــال 
ــه کجــا ســفر کــرده اید؟....هــر کــدام از  تعطیــالت ب

ــد و  ــی کنن ــف م ــات تعری ــا جزئی ــا شــهری را ب آن ه
ــی مســافرت  ــل مشــکالت مال ــه دلی ــی ب ــر کودک اگ

ــد. ــی کن ــف م ــهری را تعری ــه ش ــفر ب ــه دروغ س ــت ب ــه اس نرفت
درمان :

1- معلمــان بایــد از طــرح ســواالتی کــه عرصــه ی حســادت را بــاز مــی کنــد در 
کالس بپرهیزنــد.

2 - والدین بر روی عزت نفس کودکشان کار کنند.

6 تقلیــد: کــودکان تمــام ســعی خــود را مــی کننــد تــا شــبیه بزرگتــر هــا 
شــوند. حــال اگــر در خانــواده ای دروغ گفتــن امــری عــادی باشــد ؛ کــودک نیــز 

ســعی میکنــد  شــبیه آن هــا شــود.
ــد و مــادر مــی گویــد بگــو کســی در  ــه را مــی زن ــال : کســی زنــگ در خان مث

خانــه نیســت!
وکودک هم این ماجرا را برای خود شبیه سازی میکند . 

درمان : اصالح رفتار والدین

چرا کودکان 
به مادران خود 
دروغ می گویند؟!

چرا کودکان 
به مادران خود 
دروغ می گویند؟!

جاده آرامش

منصورزارعپور )کارشناس ارشد روانشناسی بالینی(
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منم بانوی ایرانی
 همان آیینه حیرت فزای صنع یزدانی 
همان گنجینه مانای فرهنگ اهورایی 

به دستم مشعل روشنگر دنیای انسانی 
من از بی منتهای عشق میایم 

کلید گنج مقصودم 
خدایم داده فتح الباب بس اسرار پنهانی 

زاندوهان نمیگویم به راه مهر می پویم 
که من فرخ نژاد و بهمن و پاک و سپنتایم 

زن شایسته دیروز و هم امروز و فردایم 
منم آن دختر صحرا 

همان سرو بلند عشق و آزادی
 که هنگام سحر در دشت های خرم پوشیده از شبنم 

تمام بره ها در بزم من آواز می خوانند 
و دستان توانمند  من از پستان گاوان با محبت شیر می دوشند 

منم چادر نشین پرتالش دشتهای دور 
همانند ستیغ کوهها 

آزاده و مغرور 
تنور نان و فانوس و اجاق کومه ام روشن 

منم آن نقش بندی کز سر انگشت گهربارم به دشت خالی هر دار قالی خرمنی از عشق میکارد 
به شالیزار باران خورده با شادی سرود مهرمی آرم 

منم دنیای شعر و گنج الهام و هنر 
بانوی ایرانی 

همان خلوت نشین ساحت پر راز عرفانی 
همان الهام بخش سالکان عرش ربانی 

طبیبم من شفای جسم و جان دردمندانم 
پرستاری صبورم 

مرهم افسرده حاالنم 
یکی آموزگار عاشقم ، استاد آزادم 

به گاه داوری ، نیکو نهاد و عادل و رادم 
منم همراه و همگام و حریف و همدم و همسر 

به گاه نیک و بد پشت و پناه و در بال یاور 
منم مادر

 منم مادر خدای کوچک هستی ده انسان
که با الالی شیرینم زمان آرام میگیرد 

و با آواز رنگینم زمین بیدار میگردد 
و در آغوش پرمهرم شقاوت رنگ می بازد 
منم مادر شفای خاطر آزرده از آالم انسانی 

سخن کوته 
منم شعر بلند زندگی زیبا و بی پایان
 منم بانوی ایرانی و فخر کشور ایران 

منم بانوی ایرانی
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پنجره

سراینده : هما ارژنگی



ــودن  ــا ب ــه زيب هميش
بــر  امــا  نيســت،  ســاده 
ديگــران  چــه  آن  خــاف 
احتياجــى  دارنــد،  اعتقــاد 
ــادی را  ــاعات زي ــت س نيس
در جلــوی آينــه بايســتيد و 
بــرای زيبايــى خــود تــاش 
يــا از لــوازم آرايــش گــران 
ــد. در  قيمــت اســتفاده کني
واقــع تمــام چيــزی کــه 
شــما بــه آن احتيــاج داريــد 
توجــه بــه چنــد نکته اســت. 
ايده هــای ســاده را  ايــن 
ــر روز  ــا ه ــد ت ــال کني دنب

ــيد. ــر برس ــه نظ ــا ب زيب

چگونه 
همیشه

زیبا 
به نظر 
برسید؟ 
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6 ورزش کردن
ــر پوســت و زیبایــی شــما نیــز  ــی می دهــد بلکــه ب ــه شــما احســاس خوب ــه تنهــا ب  ورزش کــردن ن
ــالم تر از  ــی س ــود و بدن ــارج ش ــما خ ــدن ش ــموم  از ب ــا س ــد ت ــک می کن ــت. ورزش کم ــر اس موث

همیشــه داشــته باشــید. ثابــت شــده کــه ورزش بــر قابلیــت ارتجاعــی پوســت، بهبــود رنــگ، کاهــش آکنــه، افزایــش تولیــد کالژن و پاکیــزه ســاختن پوســت 
ــذارد. ــر می گ ــما تاثی ــره ش ــی چه و در نتیجــه زیبای

7 ابروهایتان را حالت دهید
 ابروهــای تمیــز و حالــت داده بــر زیبایــی صــورت شــما می افزایــد، در حالــی کــه ابروهایــی بهــم ریختــه بــه شــدت زیبایــی آن را کاهــش می دهــد. بــرای تمیــز کــردن 

 ابروهایتــان بــه آرایشــگاه برویــد یــا اگــر می توانیــد خودتــان ایــن کار را در خانــه انجــام دهیــد، فقــط مطمئــن باشــید کــه در ایــن کار مهــارت الزم راداریــد.

8 از اکسسوری استفاده کنید
مشــاهیر ایــن ترفنــد را همیشــه بــه کار می گیرنــد. آنهــا خــوب می داننــد هنگامــی کــه خــواب آلوده انــد یــا بــه ظاهــر خــود رســیدگی نکرده انــد، اســتفاده از 
یــک کیــف یــا عینــک می توانــد کار ســاز باشــد. یــک کاله ســاده، روســری، عینــک بــا یــک تــی شــرت ســفید و شــلوار جیــن می توانــد ظاهــر شــما را زیبــا 

کنــد. فقــط دقــت کنیــد کــه در اســتفاده از آنهــا زیــاده روی نکنیــد.

9 لباس مورد عالقه خود را به تن کنید
زمانــی کــه شــما چیــزی می پوشــید کــه شــما را زیبــا می کنــد، احســاس خوبــی داریــد. ســعی کنیــد همیشــه بهتریــن خــود را نشــان دهیــد. پوشــیدن لباســی 
کــه بــه نظــر شــما زیبــا اســت و بــه شــما آرامــش می دهــد، اعتمــاد بــه نفــس شــما را افزایــش خواهــد داد. هــر چــه اعتمــاد بــه نفس تــان بیشــتر باشــد، بیشــتر 

در چهره تــان نمایــان می شــود و ایــن حــس اعتمــاد و غــرور دیگــران را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد و شــما را از هــر زمــان دیگــری زیباتــر خواهــد کــرد.

1 صبح ها آرایش کنید
 اســتفاده از اصــول اولیــه آرایــش باعــث زیبایــی شــما می شــود. هــر صبــح صــورت خــود را بــا آب ســرد بشــورید، آن را خشــک کنیــد و کــرم مرطــوب کننــده 
مــورد عالقــه صــورت خــود را بزنیــد، ســپس کــرم پــودر و رژ گونــه را بــه صورتتــان بمالیــد. بــه جــای خــط چشــم و ســایه، از ریمــل اســتفاده کنیــد. لب هــای 

خــود را نیــز بــا رژ یــا بــرق لــب بپوشــانید. ایــن کار بــر زیبایــی شــما خواهــد افــزود.

2 به اندازه کافی بخوابید
 خــواب کافــی بــه جســم و ذهــن شــما اســتراحت می دهــد و در عــوض خــواب کمتــر از 8 ســاعت 
بــر چهــره، ظاهــر، فعالیــت و بــه بیــان دیگــر همــه چیــز شــما تاثیرمی گــذارد. شــاید ایــن کمبــود 
خــواب مشــکل خیلــی بزرگــی نباشــد امــا اگــر بتوانیــد 8 ســاعت بخوابیــد، انــرژی و بــه مراتــب 
ــا آمادگــی کافــی آغــاز خواهیــد کــرد. از طــرف  تمرکــز بیشــتر خواهیــد داشــت و روز خــود را ب
ــی  ــد و از خســتگی چشــم هایتان حرف ــما را نمی بینن ــر چشــم ش ــودی زی ــر گ ــردم دیگ ــر م دیگ
نمی زننــد. شــما پــر از انــرژی و از نظــر جســمی و ذهنــی پــر از شــادابی و طــراوت خواهیــد شــد.

4 هیدراته کنید
ــما  ــای ش ــن راز زیب ــه اولی ــد ک ــب نکنی ــن تعج ــانده، بنابرای ــدن را آب پوش ــی از ب ــش مهم  بخ
هیدراتــه کــردن اســت. حداقــل 8 لیــوان آب در روز بنوشــید تــا از کمبــود آب در بدنتــان خودداری 
ــرد و موجــب  ــدن را از بیــن می ب ــدن شــما را بیــدار می کنــد و ســموم ب کنیــد. آب ارگان هــای ب
ــن  ــالوه احســاس خســتگی شــما را از بی ــه ع ــردد. ب درخشــانی پوســت و چشــم های شــما می گ
می بــرد و بــه شــما انــرژی می دهــد. آب مــاده ای حیاتــی بــرای زیبایــی شــما اســت. همیشــه یــک 
بطــری آب همــراه خــود داشــته باشــید و هــر صبــح دو لیــوان آب بــرای بیــدار شــدن اندام هایتــان 

بنوشــید. نوشــیدن یــک لیــوان آب قبــل از خــواب نیــز از حملــه قلبــی جلوگیــری می کنــد.

3 به موهای خود اهمیت دهید
 مــو بــه تنهایــی می توانــد نشــان  دهنــده 
ــما در آن روز  ــه ش ــن ک ــد، ای ــما باش روز ش
چگونه ایــد و چــه احساســی داریــد. شــما 
ــا  ــد، ام ــا کنی ــت زیب ــد آن را بی نهای می توانی
ــت.  ــی اس ــه آن کاف ــیدگی ب ــی رس ــا کم تنه
ــی  ــه همیــن دلیــل اســت کــه خانم هــا زمان ب
ــد  ــت دارن ــد، دوس ــی دارن ــای زیبای ــه موه ک
ــر  ــد. ه ــرار بگیرن ــران ق ــد دیگ ــرض دی در مع
ــان  ــرای موهایت ــاعت ب ــک س ــا ی ــم ت روز نی
زمــان بگذاریــد. بــه موهــای خــود حالت هــای 
جــذاب و خــاص دهیــد. حتــی اگــر می توانیــد 
از دوســتانتان بــرای ایــن کار کمــک بگیریــد.

5 لب هایی سالم داشه باشید
بــر  می توانــد  ســالم  لب هایــی  داشــتن   
زیبایــی شــما بیافزایــد در حالــی کــه لب هــای 
ــض  ــا مری ــده ی ــردی ژولی ــما را ف ــک ش خش
ــب  ــرق ل ــک ب ــتفاده از ی ــد. اس ــان می ده نش
ــره  ــی چه ــر زیبای ــد ب ــواک زدن می توان و مس

ــد. ــما بیافزای ش
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هزار 
بهانه برای 
شادی

ــری  ــه تیت ــت ب ــا دق ــًا ب لطف
ــده  ــته ش ــاال نوش ــه در ب ک
اســت نــگاه کنیــد : هــزار 
بهانــه بــرای شــادی. بگذاریــد 
ــه  ــه همیش ــم ک ــراف کن اعت
ــوع در  ــن موض ــس ای از تدری
ــاص و  ــذت خ ــمینارهایم ل س
ــرم و  ــی ب ــاده ای م ــوق الع ف
واقعــًا کــه ایــن مبحــث چقــدر 
جالــب و تأمــل برانگیز اســت. 

شــاید باورتــان نشــود امــا هــم اکنــون کــه مشــغول خوانــدن ایــن 
مطالــب هســتید هــزار بهانــه بــرای شــاد بــودن داریــد. البتــه ممكن 
اســت  یكــی دو بهانــه هــم بــرای شــاد نبــودن داشــته باشــید امــا 
آنقدرهــا مهــم نیســت. مهــم ایــن اســت کــه تعــداد بهانــه هایــی که 
بــرای شــاد بــودن داریــد چندیــن برابــر بهانــه هایی اســت کــه برای 

توجیــه شــاد نبــودن خــود ردیــف کــرده ایــد. 
آیــا هــم اکنــون کــه داریــد ایــن مطلــب را مــی خوانیــد کشــور شــما گرفتــار 

یــک جنــگ جهانــی بــزرگ و فاجعــه بــار اســت؟ 
 آیــا مهاجمان)مثــال داعــش ملعــون(، کشــور شــما را اشــغال کــرده و شــما را 

اســیر و بــرده ی خــود کــرده انــد؟ 
آیــا دشــمنان، خانــواده ی شــما را بــه اســارت گرفتــه و مــورد تجــاوز و هتاکــی 

قــرار داده انــد؟ 
آیا شما دچار سرطان یا یک بیماری العالج و ناشناخته هستید؟ 

آیا از شدت ضعف و بیماری در بستر مرگ افتاده اید؟ 
آیــا حافظــه ی خــود را از دســت داده ایــد و هیــچ کــس را نمــی شناســید حتــی 

را؟  خودتان 
 آیا یک معلول جسمی و یا ذهنی هستید؟ 

آیا یک بچه ی سر راهی هستید و نام و نشانی از پدر و مادر خود ندارید؟ 
آیا دچار ناشنوایی هستید؟ 
آیا دچار نابینایی هستید؟ 

آیا حس المسه یا چشایی یا بویایی شما معیوب است ؟ 
آیا ناراحتی قلبی، امان شما را بریده است؟ 

آیا خودتان یا همسرتان دچار نازایی هستید و بچه دار نمی شوید؟ 
آیا تارهای صوتی شما مشکل دارند و نمی توانید حرف بزنید؟ 
آیا بنا به هر دلیلی خانواده و بستگان، شما را طرد کرده اند؟ 

آیــا شــدیداً فقیــر هســتید تــا جایــی کــه فکــر مــی کنیــد هیــچ کــس فقیرتــر 
از شــما نیســت؟ 

هــر پاســخ منفــی ِ شــما بــه هــر کــدام از ایــن ســواالت و هــزاران ســوال مشــابه 
دیگــر، یــک بهانــه بــرای شــاد بــودن اســت. حــال خودتــان قضــاوت کنیــد آیــا 

واقعــاً هــزار بهانــه بــرای شــاد زیســتن نداریــد؟ 
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منتظــر نباشــید تــا واقعــه ای رخ دهــد و شــادی را بــه زندگــی شــما 
ــه و  ــب اندیش ــان صاح ــک انس ــوان ی ــه عن ــان ب ــه خودت ــاورد بلك بی
انتخــاب، بــه صــورت آگاهانــه و ارادی، دســت بــه کارهایــی بزنیــد تــا 
شــادی را در شــما و زندگــی تــان ایجــاد کنــد. در نظــر داشــته باشــید 
کــه بــرای شــاد بــودن نیــازی بــه دالیــل محكــم و منطــق پیچیــده ای 
نداریــد. شــما مــی توانیــد هــر چیــزی را بهانــه ای بــرای شــادی بــه 
حســاب آوریــد. حتــی مــی تــوان بــدون هیــچ بهانــه ای هــم، شــاد 

بــود و شــادی کــرد. 
پیشــنهاد مــی کنــم در ایــن مــورد بــه خصــوص از کــودکان الگــو بــرداری کنیــد 
چــرا کــه آنهــا مــی تواننــد در ایــن زمینــه بهتریــن الگــو بــرای مــا بزرگســاالن 

باشــند. 
ــرای شــادی کــردن  ــه ای ب ــر بهان ــا معمــوالً از ه ــد، آنه ــگاه کنی ــا ن ــه بچــه ه ب
ــویم و  ــی ش ــزرگ م ــی ب ــرا وقت ــه چ ــوال اینجاســت ک ــد. س ــی کنن ــتفاده م اس
ظاهــراً بــر میــزان عقــل و درکمــان افــزوده مــی شــود ایــن ویژگــی مثبــت را کنــار 
مــی گذاریــم و بــه جایــش هــر مــورد کوچــک و بزرگــی را بهانــه ای بــرای انــدوه و 
دلگیــری و افســردگی بــه حســاب مــی آوریــم و از یــاد مــی بریــم کــه هــزار بهانــه 
نیــز بــرای شــادابی و ســرزندگی وجــود دارد؟ فرامــوش مــی کنیــم کــه مــی تــوان 
ــات، موجبــات شــادی و نشــاط را فراهــم  کــرد و از  ــه و امکان ــن هزین ــا کمتری ب

زندگــی لــذت بــرد. 
   اجــازه بدهیــد یــک خاطــره برایتــان تعریــف کنــم تــا بهتــر متوجــه منظــورم 
شــوید. چنــد ســال پیــش، شــب آخریــن چهارشــنبه ی ســال بــود. مــی دانیــد 
ــه شــب چهارشــنبه ســوری اســت  و ایرانیــان طبــق  کــه ایــن شــب، معــروف ب
یــک ســنت قدیمــی آتــش بــر پــا مــی کننــد و از روی آن مــی پرنــد. هــر چنــد 
ایــن رســم کهــن، در ایــن ســال هــا بــه بیراهــه کشــیده شــده و بــا بــی احتیاطــی، 
ــم  ــک رس ــال ی ــر ح ــا در ه ــت ام ــده اس ــراه ش ــردم آزاری هم ــازی و م ــه ب ترق
ــه  ــواده ام هــر ســال آن را در حیــاط منزلمــان ب باســتانی اســت کــه مــن و خان

جــا مــی آوریــم. 
ــواده مثــل ســال هــای گذشــته مقــداری چــوب خشــک کــه  ــراد خان مــن  و اف
ــی  ــم و م ــرده بودی ــع آوری ک ــود جم ــاط ب ــان حی ــی درخت ــای اضاف ــاخه ه ش
خواســتیم آنهــا را در لگــن فلــزی کهنــه و پوســیده ای کــه همیشــه آخــر حیــاط 
افتــاده و خــاک مــی خــورد بریزیــم و آتــش بزنیــم. در همیــن حیــن بــود کــه مــن 
تصمیــم گرفتــم پــدرم را هــم بــرای مراســم آتــش بــازی بــا خودمــان همــراه کنم. 
بنابرایــن بــه داخــل خانــه رفتــم و پــدرم را بــا حالتــی ناراحــت و گرفتــه مشــغول 
تماشــای اخبــار دیــدم. از او درخواســت کــردم تــا بــرای آتــش بــازی بــه حیــاط 
ــه نداشــت  ــدر کــه ظاهــراً حــال و حوصل ــا پ ــدد ام ــا بپیون ــه جمــع م ــد و ب بیای

نپذیرفــت. آنقــدر اصــرار کــردم تــا باالخــره راضــی شــد بیایــد. 
اولــش کنــاری ایســتاده بــود و بــا بــی میلــی نــگاه مــی کــرد. مــن و بچــه هــا  از او 
خواســتیم تــا از روی آتــش بپــرد. وقتــی پریــد همــه تشــویقش کردیــم چــرا کــه 
تــا ارتفــاع نســبتاً باالیــی پریــده بــود کــه از ســن و ســال او بعیــد بــود. پــدر چنــد 
پــرش دیگــر هــم انجــام داد و حســابی مــورد تحســین و تشــویق مــا قــرار گرفــت. 
کــم کــم روحیــه ی پــدر عــوض شــد. بــاور کنیــد پــدر مثــل پســر بچــه ی شــاد 
و پــر جنــب و جوشــی شــده بــود کــه مــی خواســت بــه هــر ترتیبــی شــده جلــب 
توجــه کنــد و هنرهــای خــودش را بــه نمایــش بگــذارد. بعــد از هــر پــرش ادعــا 
مــی کــرد کــه ایــن چیــزی نیســت، از ایــن باالتــر  و ســریع تــر هــم مــی توانــد 

بپــرد، و دوبــاره تــوی صــف قــرار مــی گرفــت تــا  ادعایــش را ثابــت کنــد.  
خالصــه آن شــب، حســابی بــه مــا خــوش گذشــت. همــه از ایــن کــه پــدر شــاد 

و ســرحال بــود و بــا مــا بــازی مــی کــرد خوشــحال بودیــم. بعــد از تمــام شــدن 
ــن   ــک لگ ــد ی ــم : دیدی ــردم و گفت ــم ک ــران و برادران ــه خواه ــازی، رو ب ــش ب آت
ــه درد نخــور، چطــور توانســت  ــد شــاخه ی خشــک و ب ــه و پوســیده و چن کهن

ــا را عــوض کنــد ! ؟ روحیــه ی  همــه ی م
دوســتان و خواننــدگان عزیــزم! شــب آخریــن چهارشــنبه ی ســال هیــچ تفــاوت 
خاصــی بــا شــب هــای دیگــر نــدارد بلکــه فقــط بهانــه ای اســت بــرای دور هــم 
جمــع شــدن و شــادی کــردن. لحظــه ی تحویــل ســال نیــز تفــاوت چندانــی بــا 
بقیــه ی لحظــات و یــا روزهــای ســال نــدارد. اگــر ســفره ی هفــت ســین پهــن می 
کنیــم، میــوه و شــیرینی مــی  خوریــم، روبوســی مــی کنیــم و بــه یکدیگــر تبریک 
مــی گوییــم، فقــط بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــاد باشــیم. همــه ی ایــن هــا بهانه 
هــای خوبــی هســتند بــرای شــاد بــودن. خــدا را شــکر در فرهنــگ مــا ایرانــی ها از 
ایــن بهانــه هــا کــم نیســتند. بیاییــد از ایــن بهانــه هــای زیبــا و دوســت داشــتنی 
نهایــت اســتفاده را ببریــم. بیاییــد ازهمیــن پاییــز بــه ظاهــر افســرده شــروع کنیم.
بــا توجــه بــه شــناختی کــه از روحیــات و ســالیق خــود داریــد، ببینیــد بــا انجــام 
چــه کارهایــی مــی توانیــد احســاس شــادی و نشــاط را در خود بــه وجــود بیاورید؟ 
هــر راه ســالمی کــه بــه ذهنتــان مــی رســد را امتحــان کنیــد. اصــاًل چــرا راه هایی 

کــه تــا بــه حــال نرفتــه ایــد و برایتــان تازگــی دارنــد را تجربــه نمــی کنیــد؟ 
   یــک موســیقی شــاد گــوش کنیــد، جســت و خیــز کنید،کســانی کــه دوستشــان 
داریــد را دور هــم جمــع کنیــد، بــازی کنیــد، آواز بخوانیــد، یــک فیلــم کمــدی 
ــواده و یــا  ــا خان ببینیــد، بــه ورزش یــا ســرگرمی مــورد عالقــه تــان بپردازیــد، ب
دوســتان خــود بــه پیــک نیــک برویــد، بــا اطرافیــان شــوخی و بذلــه گویــی کنیــد 

و هــر چیــز  کوچکــی را بهانــه ای بــرای شــاد بــودن بدانیــد. 
دوبــاره تکــرار مــی کنــم کــه شــادی یــک انتخــاب اســت. یعنــی شــما انتخــاب 
مــی کنیــد کــه علی رغــم مســایلی کــه احتمــاالً داریــد، شــاد باشــید یــا نباشــید. 
ایــن را بدانیــد کــه اگــر شــادی را انتخــاب نکنیــد مجبوریــد میزبــان غــم هــا، رنــج 
هــا و دردهایــی باشــید کــه بــه اســتقبالتان خواهنــد آمــد. پــس منتظــر نباشــید 

کــه شــادی هــا بــه ســراغ شــما بیاینــد. شــما بــه ســراغ آن هــا برویــد. 
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نقش خانواده در اين میان چیست؟

 » تعــادل در زندگــی مشــترک زمانــی برقــرار مــی 
ــتوار  ــی اس ــای عقالن ــه ه ــر پای ــل ب ــط متقاب ــه رواب ــود ک ش
ــن  ــا ای ــی ب ــر بهمن ــای دکترناص ــکاری آق ــی هم ــد «. در پ باش
ــی  ــه  مباحث ــماره مجل ــر ش ــم در ه ــر داری ــریه در نظ نش
پیرامــون اصــول و مبانــی زندگــی اجتماعــی و نقــش و جایــگاه 
ــذا چــون دکتــر بهمنــی  افــراد در آن طــرح و بیــان نماییــم؛ ل
تجربــه مفیــدی در روابــط اجتماعــی دارنــد، مناســب تر 
دیــده شــد کــه مباحــث ایــن شــماره بــه » روابــط انســانی و 

اجتماعی خانواده « اختصاص یابد.

ــت و  ــای مثب ــه برآينده ــروز چ ــدرن ام ــدن م تم
ــته دارد؟ ــه گذش ــبت ب ــی نس ــه تغییرات ــی و چ منف
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خانواده

پانته آ فریدونی)مشاور(



عصــر کنونــی، عصــر افســردگی، عصــر اضطــراب، عصــر ســیری ناپذیری 
مــادی بشــر، عصــر تمامیــت خواهــی، تنهائــی و عصــر فزونــی ولــع و دور 
ــت، و  ــش روح و روان انسانهاس ــت دادن آرام ــات و از دس ــدن از معنوی ش
لــذا در چنیــن دورانــی توجــه بــه مســائل عاطفــی، اخالقــی، اجتماعــی 
ــد حــوادث ناگــوار ایــن عصــر مصــون دارد  ــا را از گزن ــد م و ... مــی توان
ــراد  ــرش اف ــر نگ ــی در تغیی ــش اساس ــه نق ــی ک ــن نهادهای و از مهمتری
ــواده  ــت. خان ــواده اس ــات دارد خان ــوی معنوی ــه س ــان ب ــوق دادن آن و س
مرکــز تربیــت و رشــد اســت؛ نهــادی کــه مســئولیت دارد تــا شــخصیت 
فرزنــدان را پایــه ریــزی کــرده و بــه بهتریــن شــكل، خصایــل شایســته 
و رشــد یافتــه را در آنهــا پــرورش دهــد. نحــوه شــخصیت پــدر و مــادر، 
ــی آنهــا همــه و همــه  رشــد یافتگــی هــا، ارزش هــا و معیارهــای اخالق
ــود. ــع ش ــر واق ــدان مؤث ــر فرزن ــواده ب ــر خان ــد تأثی ــد در رون ــی توان م

خانــواده هــای بالنــده، پــدر و مــادری صبــور، آگاه و هشــیار دارنــد کــه به 
فراخــور حــال و دوره هــای رشــد فرزندانشــان از دانــش و دانســتنی هــای 
کافــی برخوردارنــد و بایــد گفــت بیــش از بالندگــی بــه تعــادل در خانواده 
ــوازن و  ــه حــد ت ــا نتواننــد ب ــواده ت ــراد در محیــط خان ــم و اف نیــاز داری
تعــادل، نیازهــای خــود خــود را رفــع کننــد قــادر نیســتند بالندگــی را 

نیــز درک کننــد.

  در خصوص اهمیت و جايگاه خانواده درجامعه توضیح بفرمايید.
خانــواده در عیــن حالیکــه کوچکتریــن نهــاد اجتماعــی اســت، ولــی یکــی از اساســی 
ــه تریــن نهادهــای اجتماعــی در سراســر حیــات آدمــی و  تریــن، پایاتریــن و جاودان
ــواده، عمیــق تریــن و پایاتریــن نیازهــای انســانی تشــکیل مــی  بشــر اســت. در خان
ــی اســت.امروزه  ــی و اجتماع ــای روان ــای جســمانی و نیازه ــه شــامل نیازه شــود ک
هنگامــی کــه می خواهنــد ســالمت جامعــه ای را ارزیابــی کننــد، یــک مــدرج جدیــد 
ــگاه مــی کنند.هیــچ جامعــه  ــواده ن ــه ســالمت خان وضــع مــی کننــد و آن اینکــه ب
ــر تالطــم  ــواده هــای ناســالم و پ ــد ادعــای ســالمت کنــد، اگــر از خان ای نمــی توان
در رنــج اســت. جامعــه همــواره بــرای پیشــبرد امــور خــود بایــد بــه ســراغ خانــواده 
بیایــد و حتــی ثبــات حکومــت هــا و دولــت هــا و ... بــه نهــاد خانــواده مرتبــط اســت.
ــواده می خواهــد کــه تعــداد بچــه هــا را افزایــش یــا  فــی المثــل، جامعــه گاه از خان
کاهــش دهــد تــا جامعــه دچــار اختــالل و بحــران نشــود.اغلب خانــواده هــا ســاختار 
یــک نظــام، حکومــت و یــا دولــت را تغییــر می دهنــد.) اکنــون در اروپــا و کشــورهای 
توســعه یافتــه، جامعــه رو بــه خاکســتری شــدن اســت. یعنــی زاد و ولــد کــم شــده 
و روز بــه روز بــر تعــداد ســالمندان افــزوده مــی شــود و علی رغــم عوامــل تشــویقی 
فــراوان، خانــواده از تولــد فرزنــد اســتقبال نمــی کنــد(. خانــواده در تنظیــم ســاختار 
معــرف و یــا تحقــق سیاســت هــای دولــت مــردان نقــش اساســی دارد. امــروزه جامعه 

شناســان معتقدنــد کــه خانــواده دچــار دو نــوع انقبــاض شــده اســت:
الــف( انقبــاض تدریجــی از نظــر کّمــی: یعنــی روز بــه روز جمعیــت خانــواده هــا هــر 
ــا یــک فرزنــد مــی  ــا اینکــه بــه دو نفــر و یــا حداکثــر ب روز کوچکتــر مــی شــود. ت

انجامنــد.
ب ( انقبــاض کیفــی: یعنــی کمرنــگ شــدن نقــش خانــواده هایعنــی کاهــش جمعّیت 
خانــواده هــا و مســئولیت آن هــا و بــه تبــع آن ســپردن نقــش هــا بــه ســازمان هــا و 

مؤسســات )تربیــت فرزنــدان، طبــخ غــذا، انجــام امــور خانــه و...(
علی رغم همه ی این امور، باز مهمترین نهاد اجتماعی کنونی، خانواده است.

اریــک فــروم جامعــه شــناس مــی گویــد: هنگامــی کــه مــا بــه شــخصیت هــای قدرت 
نگــر، ضعیــف کــش ، مســتبد ، خودخــواه ، ظالــم و یــا برعکــس بــه شــخصیت هــای 

مــردم دار ، خیــر اندیــش و... بــر مــی خوریــم و کنــکاش مــی کنیــم منشــأ چنیــن 
ــودی اســت.  ــدرت عم ــرم ق ــه ه ــی ک ــواده های ــواده اســت.از خان ــی از خان رفتارهای
ــی  ــد م ــار تولی ــرایطی ، بیم ــن ش ــار میســر نیســت و در چنی ــازی هنج ــی س درون
شــود.حال بــا توجــه بــه اهمیــت خانــواده ، ایــن نهــاد در معــرض هجــوم انواع آســیب 
هاست.ســایر عواملــی کــه بــر نهــاد خانــواده موثرنــد عبارتنــد از: شــخصّیت و مالکّیــت 
فکــری و اندیشــه تشــکیل دهنــده نهــاد خانــواده )زن و مــرد(، سیاســت گــذاری های 
دولــت هــا و نظــام هــای حاکــم، نقش رســانه هــا، شــرایط زمانــی و مکانــی و فرهنگی 
ــون(. ــی )تلویزی ــه جادوئ ــژه جعب ــا و بوی ــانه ه ــش رس ــا، نق ــواده ه ــی خان  و اقلیم

ــاد  ــر نه ــی ب ــاط جمع ــايل ارتب ــا و وس ــانه ه ــر رس   از تاثی
خانــواده ســخن بــه میــان آورديد.توضیحــات بیشــتری عنايــت مــی 

ــد؟ فرمايی
ــرده  ــغال ک ــه را اش ــای خان ــای ج ــا ج ــی مهاب ــی، ب ــاط جمع ــایل ارتب ــروزه وس ام
ــه مــا امــروز آدم مــی کشــند، جنایــت مــی کننــد، بــد آمــوزی  اســت.در درون خان
می دهنــدو  خانــه در تصــّرف امــواج اســت و رســانه هــا تأثیــر بســزائی در معمــاری 
خانــه، طــرز نشســتن، طــرز غــذا خــوردن و آداب معاشــرت دارند.رســانه هــا باعــث 
کاهــش کیفیــت ارتباطــات انســانی در خانــه هــا شــده اســت. همــه اعضــا در یــک 
جــا نشســته انــد ولــی همــه بــه یــک ســمت نــگاه مــی کننــد و رابطــه انســان بــا 
تکنولــوژی اســت. هــر روزه کــه رســانه هــا تخّصصــی تــر می شــوند ، دیگــر ســاکنین 
خانــه هــم بــه دور یــک تلویزیــون نمــی نشــینند و هــر کــس بــه اتاقــک مخصــوص 
خــودش مــی رود.» تحقیقــات نشــان مــی دهــد در بیــن اعضــای خانــواده هــا روزانــه 
20 دقیقــه گفتگــو صــورت نمــی گیــرد«. تحقیقــات و تجربیــات ثابــت کــرده اســت  
ــان  ــرکش و نافرم ــرادی س ــب اف ــد ، اغل ــب دارن ــن قدرت طل ــه والدی ــی ک نوجوانان
می شــوند و حتــی بســیاری از مســائل خــود و بیــرون از خانــه را پنهــان کــرده و کــم 
کــم از والدیــن فاصلــه مــی گیرنــد. از طرفــی کســی کــه والدیــن بــی تفــاوت داشــته، 
احســاس بــی ارزشــی مــی کند.اگــر دائــم در خانــواده انتقــاد باشــد، افــراد بدبیــن و 
کــج اندیــش تربیــت مــی کنیم.اگــر در خانــواده تمســخر دیگــران مــالک باشــد افــراد 
ــا دیگــران  خجالتــی و کمــرو تربیــت مــی کنیم.اگــر همــواره ســر جــدال و دعــوا ب
داریــم افــراد شــرور و ضــد اجتماعــی بــار مــی آوریم.بــه نظــر مــا روانشناســان ریشــه 

همــه تعارضــات جوانــان علــل روانشــناختی در خانــواده دارد.

  تعادل در زندگی مشترک چیست و چگونه حاصل می شود؟
تعــادل در زندگــی مشــترک زمانــی برقــرار مــی شــود کــه روابــط متقابــل بــر پایــه 
هــای عقالنــی اســتوار باشــد. آدمــی بــه جهــت حــب نفــس ) خود پرســتی ( پیوســته 
ــع شــخصی دارد. چنیــن نگرشــی شــاید در زندگــی دوران  ــه جانــب مناب گرایــش ب
تّجــرد تــا حــدودی عملــی و امــکان پذیــر باشــد، ولــی در زندگــی مشــترک باعــث 

ــا یکدیگــر می شــود. ــل ب تقاب

ــور، آگاه و  ــادری صب ــدر و م ــده، پ ــای بالن ــواده ه خان
ــد  ــای رش ــال و دوره ه ــور ح ــه فراخ ــه ب ــد ک ــیار دارن هش
فرزندانشــان از دانــش و دانســتنی هــای کافــی برخوردارنــد 
و بایــد گفــت بیــش از بالندگــی بــه تعــادل در خانــواده نیــاز 
ــد  ــه ح ــد ب ــا نتوانن ــواده ت ــط خان ــراد در محی ــم و اف داری
تــوازن و تعــادل، نیازهــای خــود خــود را رفــع کننــد قــادر 

ــد. ــز درک کنن ــی را نی ــتند بالندگ نیس

در
 ما

ام
 پی

مه
ل نا

فص
ه 3

مار
ش

81



  نشــانه هــای زن ســاالری  و مــرد ســاالری از ديــد شــما در 
جامعــه مــا چیســت؟

ــدار  ــوهر و اقت ــی ش ــت کل ــوق و مدیری ــن حق ــی نادیده گرفت ــاالری یعن زن س
ــتغال  ــوط و اش ــای نامرب ــه کاره ــرد ب ــتن م ــاع. وا داش ــه و اجتم ــه در خان پدران
طاقــت فرســا و گاهــی غیــر قانونــی و جــرم آلــود بــرای کســب درآمــد بیشــتر و 
رفــاه افزون تــر و یــا تجمــالت و پیرایــش همــه. مجبــور کــردن مــرد بــه خریــد 
ــی  ــد و اســتطاعت مال ــا در آم ــدان متناســب ب ــوازم زندگــی کــه چن اســباب و ل
ــط  ــذاری در رواب ــر گ ــردن وتأثی ــروض ک ــرد را مق ــار م ــا بناچ ــد و ی ــرد نباش م
ــا خویشــاوندان و  اجتماعــی و حتــی انتخــاب شــغل، محــل زندگــی، مــراودات ب

ــرد. ــژه وابســتگان م ــکان بوی نزدی
ــر  ــرد ب ــواع خشــونت از ســوی م ــری ان ــز بکارگی ــرد ســاالری نی ــای م نشــانه ه
ــه  ــردن زن در خان ــور ک ــه، محص ــگری در جامع ــی و پرخاش ــان و فحاش ــد زن ض
و ممانعــت از خــروج منطقــی و مشــروع ایشــان حتــی بــرای خریــد، تحصیــل و 
دیــد و بازدید،جهــت دهــی اجبــاری و آمرانــه در تهیــه نــوع لبــاس، نــوع خــوراک 
ــر زن و  ــا ب ــوار و طاقت فرس ــای دش ــل کاره ــد، تحمی ــری زن و فرزن و روش فک
ــل نشــدن حــق  ــی زن و قائ ــوق مال ــه حق ــر اجــرای آن، بی توجهــی ب ــم ب تحکی
ــر  ــر زن، تأکیــد ب ــه و ... ب ــر انجــام کلیــه امــور خان مالکیت،تاکیــد و پافشــاری ب
ــر  ــری غی ــرد، جلوگی ــل م ــه تمای ــا ب ــان بن ــر زم ــه زن در ه ــن همــه جانب تمکی
معقوالنــه و مســتبدانه مــرد از اشــتغال ســالم زن، ورفــت و آمــد بــه خانــه پــدر 
ــه روش  ــر ب ــه همس ــش ب ــرات خوی ــلیقه و نظ ــل س ــرادران، تحمی ــادر و ب و م

تحکیمــی.

  نظر دكتر بهمنی راجع به مبحث عشق چیست؟
عشــق ماننــد بــذر گیــاه اســت. در صورتــی باقــی مــی مانــد، رشــد مــی کنــد و 
گســترش مــی یابــد کــه در زمیــن مســاعد و شــرایط آب و هوائــی متناســب بــا 
اصــول صحیــح آبیــاری و داشــت، مــورد توجــه و رســیدگی قــرار گیــرد. عشــق 
ــر  ــل تصوی ــه طــرف مقاب ــد ک ــی کن ــو م ــا رشــد و نم ــی در م ــران زمان ــه دیگ ب
مناســبی از خــود در ذهــن مــا ایجــاد کــرده باشــد. وقتــی مشــاهده مــی کنیــم 
کــه علیرغــم زندگــی مشــترک هنــوز از کلمــه مــن اســتفاده مــی شــود نشــان 

ــال دارد. در اینجــا  ــن عشــقی بدنب ــه متعاقباکســالت مزم خودمحــوری اســت ک
ــگ شــدن عشــق و عالقمنــدی در  طبــق تحقیقــات مذکــور هفــت دلیــل کمرن

همســران بیــان مــی شــود:
1- عدم انعطاف پذیری
2- کمال گرایی مطلق

3- عدم مهارت کافی در اصول و مبانی زندگی مشترک
4- عدم رعایت حریم و مرزهای یکدیگر

5- انتظارات غیر واقع و نامتعارف از یکدیگر
6- لذت طلبی و خود کامگی فردی

7- عدم مهارت های ارتباطی ) حرف زدن، گوش دادن، طرح مشکالت و ...(

در پایــان چــه توصیــه هایــی بــرای خانــواده هــا داریــد؟ اصال ، نشــانه 
ــت؟  ــما چیس ــد ش ــبخت از دی ــق و خوش ــواده  موف ــک خان ــای ی ه
ــه  ــبخت ب ــق و خوش ــواده موف ــک خان ــارز ی ــای ب ــانه ه ــی از نش برخ

شــرح زیــر اســت:
1- در بیــن اعضــای خانــواده جملــه » بــه مــن چــه « » بــه تــو چــه « رد و بــدل 

نمــی شــود.
2- اعتماد و اطمینان به یکدیگر در سطح وسیعی وجود دارد.

3- زن و شــوهر در همــه مجالــس و محافــل از دو ســوی خانــواده هــا بــا میــل و 
رغبــت شــرکت مــی کننــد.

4- در همه کارهای خانواده روح مشورت و همفکری حاکم است.
ــه عقایــد و دیــدگاه یکدیگــر  ــه تفــاوت هــای فــردی یکدیگــر بهــا داده و ب 5- ب

ــد. احتــرام مــی گذارن
ــرای  ــت ب ــازه و فرص ــته و اج ــرام گذاش ــر احت ــخصی یکدیگ ــم ش ــه حری 6- ب

ــود. ــی ش ــردی داده م ــت ف فعالی
7- امور مالی و درآمد خانواده از نظر یکدیگر پنهان نیست.

8- بــرای رشــد و موفقیــت یکدیگــر تــالش کــرده و از کســب موفقیــت دیگــری 
خوشــحال مــی شــوند.

9- احساس برتری نسبت به یکدیگر ندارند.
ــر  ــاداری از یکدیگ ــتی و وف ــات دوس ــرای اثب ــول ب ــا و نامعق ــارات نابج 10- انتظ

ــد. ندارن
11- همــواره در صــدد رفــاه و خشــنود کــردن یکدیگرنــد و از زحمــات یکدیگــر 

ــد. ــی کنن ــپاس گزاری م س
ــواره  ــان هم ــن خودش ــد ولک ــر ندارن ــکر از یکدیگ ــی و تش ــار قدردان 12- انتظ

ــتند. ــدردان هس ق
13- بین عشق و عالقمندی و هوس های نفسانی تفاوت قائل هستند.

 14- بــه صداقــت و راســتگویی و وفــای بــه عهــد و خوشــقولی توجــه کافــی دارند.
ــالش  ــان ت ــت آن ــا هــدف مشــترک موفقی ــدان شــخصیت داده و ب ــه فرزن 15- ب

مــی کننــد.
ــه امــور  16- جلســات مســتمر شــورائی- خانوادگــی داشــته و مســائل مربــوط ب

خانــواده را در آنجــا طــرح و بحــث و تبــادل نظــر مــی نماینــد.
نکتــه قابــل توجــه اینکــه چــون در نظــر اســت سلســله مباحــث روانشناســی و 
اجتماعــی و بویــژه مســائلی کــه دامنگیــر جامعــه و خانــواده هــا بــوده در نشــریه 
مطــرح گــردد ، خواننــدگان محتــرم و خصوصــاً خانــواده هــا مــی تواننــد، ســواالت 
و ابهامــات و نقطــه نظــرات خویــش را بــه آدرس مجلــه ارســال نماینــد تا پاســخ و 

راهنمائــی تخصصــی الزم بوســیله دکتــر بهمنــی ارائــه گــردد.  
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تست روانشناسی :
ــه  ــرح در زمین ــان مط ــی از روان شناس ــل یک ــر فی دکت
تســت  نمونــه  یــک  ســایتش  در  انســانی  روابــط 
ــه  ــالم« ک ــه س ــوان »رابط ــت عن ــی دارد تح روانشناس
ــا آزمــودن آن مــی توانیــد متوجــه شــوید رابطــه تــان  ب

ــت. ــالم اس ــدر س چق
ــد  ــی کنی ــور م ــم تص ــر ه ــال حاض ــاید در ح ــه ش البت
ــوزه روان  ــن واژه در ح ــا ای ــت ام ــالم اس ــان س ــه ت رابط
ــود را  ــخص خ ــتانداردهای مش ــف و اس ــی، تعاری شناس
دارد و بــا آنچــه در ســرتان اســت، متفــاوت اســت. پــس 
ــا توجــه بــه  ــا ببینیــد ب آزمــون زیــر را مطالعــه کنیــد ت

ــتید. ــه هس ــای رابط ــالم، کج ــه س ــتانداردهای رابط اس
1. من در رابطه زناشویی ام بسیار خشنود و راضی ام.

درست                      نادرست
2. همســر مــن بــه معنــای واقعــی و آنطــور کــه بایــد و 

شــاید بــه حــرف هایــم گــوش نمــی کنــد.
درست                      نادرست

3. من به همسرم اعتماد کامل دارم.
درست                      نادرست

4. نسبت به آینده رابطه مان خوشبین نیستم.
درست                      نادرست

5. آسان است که احساساتم را با او در میان بگذارم.
درست                      نادرست

6. گاهی اوقات خارج از کنترل هستم.
درست                      نادرست

7. همســرم بیشــتر اوقــات بــه مــن بــا جملــه »دوســتت 
دارم« احساســاتش را ابــراز مــی کنــد.

درست                      نادرست
8. همسرم من را درک نمی کند.
درست                      نادرست

9. همسرم در شرایط سخت همیشه کنارم هست.
درست                      نادرست

10. مــی ترســم همســرم بــرای مــن و یــا برعکــس مــن 
بــرای او تکــراری شــوم.

درست                      نادرست
11. همســرم آنچــه در ذهنــش مــی گــذرد را بــا مــن بــه 

اشــتراک مــی گــذارد.
درست                      نادرست

12. گاهی اوقات به جدایی هم فکر می کنم.
درست                      نادرست

13. رابطــه مــن آن چیــزی اســت کــه همیشــه در 
رویاهایــم تصــورش را مــی کــردم.

درست                      نادرست
ــت و او  ــن اس ــا م ــق ب ــه ح ــه همیش ــم ک ــی دان 14. م

ــد. ــی کن ــتباه م اش
درست                      نادرست

15. همسرم یک حمایت کننده واقعی است.
درست                      نادرست

ــن  ــا ای ــذارم ام ــی گ ــرام م ــرم احت ــه همس ــن ب 16. م
احســاس دوطرفــه نیســت.

درست                      نادرست
ــادی  ــترک زی ــای مش ــر کاره ــا یکدیگ ــب ب ــا اغل 17. م

ــم. ــی دهی ــام م انج
درست                      نادرست

18. بعضــی اوقــات بــه همســرم آســیب مــی زنــم یــا او 
را اذیــت مــی کنــم.

درست                      نادرست
19. احساس می کنم عاشق همسرم هستم.

درست                      نادرست
20. اغلــب در برابــر مشــکالت فقــط یــک نفرمــان بــه آن 

رســیدگی مــی کنــد.
درست                      نادرست

21. در رابطه ما شور و هیجان زیادی وجود دارد.
درست                      نادرست

22. بیشتر مواقع رابطه مان کسل کننده می شود.
درست                      نادرست

23. همســرم مــی دانــد در کنــار او لحظــه هــای خوبــی 
را ســپری مــی کنــم.

درست                      نادرست
ــی  ــه تنهای ــان را ب ــات فراغتم ــم اوق ــت داری 24. دوس

بگذرانیــم.
درست                      نادرست

25. همسرم به من و رفتارم افتخار می کند.
درست                      نادرست

26. رابطه ما بیشتر چیزی شبیه همخانه است.
درست                      نادرست

ــرک  ــرا ت ــت م ــچ وق ــرم هی ــتم همس ــن هس 27. مطمئ
ــد. نمــی کن

درست                      نادرست
28. همسرم من را با دیگران مقایسه می کند.

درست                      نادرست
29. توقع ها و انتظارهای ما همسو است.

درست                      نادرست
30. همسرم گاهی سرم فریاد می کشد.

درست                      نادرست
31. من با همسرم صادقانه رفتار می کنم.

درست                      نادرست
32. گاهــی اوقــات همســرم را بــه تنهایــی مــورد قضــاوت 

قــرار مــی دهــم.
درست                      نادرست

ــی  ــن توجــه م ــه م ــر ناراحــت باشــم همســرم ب 33. اگ
کنــد.

درست                      نادرست
34. همسرم با من مثل بچه ها رفتار می کند.

درست                      نادرست
ــت  ــن اولوی ــوان اولی ــه عن ــا را ب ــه م ــرم رابط 35. همس

ــرد. ــی گی ــر م ــش در نظ های
درست                      نادرست

36. هیچ وقت از او راضی نبوده ام.
درست                      نادرست

ــوش  ــن گ ــای م ــه درددل ه ــد ب ــی توان 37. همســرم م
کنــد.

درست                      نادرست
 38. مــن همســرم را بــا معیارهــای غلطــی انتخــاب 

کرده ام.
درست                      نادرست

ــم  ــا ه ــرای ب ــی ب ــای خال ــان ه ــال زم ــن دنب 39. م
بودنمــان هســتم.

درست                      نادرست
40. همسرم با من مثل کارمندانش رفتار می کند.

درست                      نادرست
41. ما وظایفمان را با یکدیگر تقسیم می کنیم.

درست                      نادرست
42. گاهی اوقات به همسرم شک می کنم.

درست                      نادرست
43. اگــر الزم باشــد همســرم در موقعیــت هــای مختلــف 

بــه مــن کمــک مــی کنــد.
درست                      نادرست

44. همسرم به من حسودی می کند.
درست                      نادرست

45. احساس می کنم به وجود همسرم نیاز دارم.
درست                      نادرست

ــداد درســت و  ــد و تع ــون بازگردی ــدای آزم ــه ابت حــاال ب
ــه دســت  ــن اســاس ب ــر ای ــان را ب نادرســت ســوال هایت

ــد: آوری
تعداد درست های سوال های زوج
تعداد نادرست های سوال های فرد

نمره کل
ــفانه  ــود: متاس ــاالی 32 ب ــما ب ــره کل ش ــر نم اگ

ــت. ــر اس ــرض خط ــال در مع ــما کام ــه ش رابط
اگــر بیــن 20 تــا 32 باشــد: احتمــاال مــدت هاســت 

رابطــه تــان بــه مــرز جدایــی رســیده اســت.
ــد  ــان در ح ــه ت ــد: رابط ــا 19 باش ــن 12 ت ــر بی اگ
متوســط اســت و بــه رســیدگی و مراقبت نیــاز دارد.
اگــر زیــر عــدد 11 باشــد: رابطــه تــان کامــال ســالم 

اســت و احتمــال رشــد آن وجــود دارد.
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از زمــان هــای بســیار دور ، همیشــه ایــن ســؤال مطــرح 
بــوده کــه چــه چیــزی باعــث خوشــبختی و بهزیســتی مــی 
شــود. در طــول تاریــخ، فالســفه و رهبــران مذهبــی عقیــده 
ــدم دلبســتگی  ــت و ع ــه داشــتن عشــق و معرف داشــتند ک
بــه دنیــا و متعلقــات آن ، عامــل تکامــل و بهزیســتی 
ــی  ــد جرم ــودگرایی مانن ــول س ــه اص ــن ب ــت. معتقدی اس
بنتــام)1948 ( اعتقــاد داشــتند کــه وجــود خوشــی و لــذت 
ــه بهزیســتی مــی  و عــدم حضــور درد در زندگــی فــردی، ب
انجامــد. رویکــرد آســیب شــناختی، ســالمتی را بــه عنــوان 
نداشــتن بیمــاری تعریــف می  کنــد. بــر خــالف ایــن دیــدگاه 
رویکردهــای جدیــد، بــر خــوب بــودن بــه جــای بــد یــا بیمار 
ــن منظــر ، عــدم وجــود بیمــاری  ــد.از ای ــد دارن ــودن تأکی ب
ــی، شــاخص ســالمتی نیســت. بلکــه ســازگاری،  ــای روان ه
شــادمانی، اعتمــاد بــه نفــس و ویژگــی هــای مثبتــی از ایــن 
دســت، نشــان دهنــده ی ســالمتی بــوده و هــدف اصلــی فرد 

ــت.  ــود اس ــای خ ــازی قابلیت  ه ــی ، شکوفاس در زندگ

یستی  بهز

در
 ما

ام
 پی

مه
ل نا

فص
ه 2

مار
ش

84

جاده آرامش

تهیه کننده: اعظم برزگر )کارشناس روانشناسی(



ــه ی  ــرد بهین ــد عملک ــتی معتقدن ــف بهزیس ــی)2006( در تعری ــان ودس ری
انســان همــان بهزیســتی اســت.آیا تاکنــون اندیشــیده ایــد کــه چــه فــردی از 
ــا شــرایط  ــر خــوردار است؟شــخصیت ســالم بــه ســادگی ب شــخصیت ســالم ب
ــه  ــردن از هم ــذت ب ــن و ل ــی در پذیرفت ــی عجیب ــت و توانای ــازگار اس روز س
ــا  ــت ام ــده اس ــر آین ــه فک ــی کند.ب ــی م ــال زندگ ــان ح ــز دارد.او در زم چی
ــگاه  ــن گه ــرای همی ــت و ب ــل اس ــود ارزش قائ ــرای خ ــت.او ب ــران آن نیس نگ
ــت  ــکل اس ــادی مش ــردم ع ــرای م ــی ب ــی دارد.گاه ــوت و تنهای ــه خل ــاز ب نی
ــیار  ــش بس ــل در زندگی ــر آزادی عم ــون در براب ــد چ ــت بدارن ــه او را دوس ک
ــران  ــین دیگ ــا تحس ــد ی ــال تأیی ــه دنب ــز ب ــت. او هرگ ــر اس ــخت و مص سرس
ــایعه  ــال ش ــه دنب ــد.او ب ــی دان ــویق را م ــت تش ــر مثب ــد تأثی ــت هرچن نیس
پراکنــی و یــاوه گویــی نیســت،چون اصــوال وقتــی بــرای آنهــا نــدارد.او خــالق 
و سرشــار از انــرژی اســت.او ســاده ،صــادق و بــی ریاســت. او در پــی شــادمانی 
 نیســت بلکــه بــه راســتی زندگــی می  کنــد و شــادمانی پــاداش اوســت.

هفت معیار شخصیت سالم از ديدگاه آلپورت:
1  گســترش مفهــوم خــود: آدمــی بایــد خــود را بــا فعالیــت گســترش دهد. 
ــری در  ــوع ت ــای متن ــه ه ــردم و اندیش ــا، م ــت ه ــا فعالی ــخص ب ــه ش ــر چ ه

ارتبــاط باشــد ســالمت روان بیشــتری مــی یابــد.
2  ارتباط صمیمانه با دیگران

ــه  ــد همــه ی جنب ــی توانن ــای ســالم م ــی: شــخصیت ه ــت عاطف 3  امنی
هــای هســتی خــود، از جملــه نقــاط ضعــف و کاســتی هــای خــود را بپذیرنــد. 

ــد. ــه آنهــا بدهن ــن ب ــه ت ــدون آن کــه فعل  پذیران ب
4  ادراک واقــع بینانــه خــود: اشــخاص بالــغ بــر پایــه ادراک یــا تجربــه هــای 

شــخصی،همه ی مردمــان و تمــام موقعیــت هــا را نیــک یــا بــد نمــی 
پندارنــد و واقعیــت هــا را همــان گونــه کــه هســتند ، مــی پذیرنــد.
5  مهــارت و وظایــف: آلپــورت بــر اهمیــت کار و غــرق شــدن 

در آن تأکیــد فــراوان داشــت.
ــود،  ــی از خ ــناخت کاف ــود: ش ــه خ ــیدن ب ــت بخش 6  عینی

مســتلزم بصیــرت داشــتن اســت بــه آن چــه شــخص مــی پنــدارد 
هســت و آن چــه واقعــا هســت. هــر چــه ایــن دو تصویــر بــه هــم نزدیــک 

تــر باشــد فــرد بالــغ تــر اســت. 
ــزش  ــی: آلپورت،انگی ــاز زندگ ــه س ــفه ی یگان 7  فلس

یگانــه ســاز را جهــت و هــدف داشــتن خوانــده اســت. 
ــی  ــای زندگ ــه ه ــه ی جنب ــتن ، هم ــت داش جه

شــخص را بــه ســوی هــدف هــا هدایــت مــی کنــد 

ــد. ــتن می  ده ــرای زیس ــی ب ــه او دلیل و ب
در پــرورش شــخصیت ســالم، نقــش مــادر اهمیــت بســزایی دارد.چنــان چــه 
ــغ  ــیرخوار دری ــودک ش ــی را از ک ــت الزم وکاف ــت واحســاس امنی ــادر، محب م
دارد، کــودک، نامطمئــن، پرخاشــگر،پرتوقع، حســود و خودمــدار مــی شــود و 

کمــال روانیــش بــه حداقــل مــی رســد.
ــه عقیــده ی راجــرز نخســتین شــرط پیدایــش شــخصیت ســالم ، دریافــت  ب
توجــه مثبــت نامشــروط )یــا غیــر شــرطی( در دوره ی شــیر خوارگــی اســت. 
شــخصیت ســالم زمانــی ایجــاد مــی شــود کــه مــادر بــدون توجــه بــه چگونگی 
ــت  ــه مثب ــای توج ــد. معن ــان ده ــت نش ــق و محب ــه او عش ــودک، ب ــار ک رفت
نامشــروط ایــن نیســت کــه کــودک آزاد اســت هــر چــه دلــش مــی خواهــد 
انجــام دهــد و بــاز داشــتن و انــدرز دادن در کار نباشــد.به اعتقــاد راجــرز مــادر 
ــرای  ــدون آن کــه ب ــرار ندهد،ب ــد ق ــورد تأیی ــد رفتارهــای خاصــی را م می  توان
دریافــت عشــق و محبــت  قیــد وشــرطی بگــذارد.در ایــن حالــت ، فضایــی پیــدا 
مــی شــود کــه کــودک ناپســند بــودن بعضــی از رفتارهــا را مــی پذیــرد بــدون 
آن کــه  وادار شــود از انجــام دادن آنهــا احســاس حقــارت و گنــاه  کند.جیمــز 
پیــکاک و مــارگارت پولومــا)1985( دریافتنــد کــه احســاس نزدیکــی بــه خــدا، 
بزرگتریــن و تنهــا پیــش بینــی کننــده ی رضایــت از زندگــی در همه ی ســنین 

ــداری و  ــد دین اســت.موریس اوکــون واســتاک  )1999( دریافتن
ســطح مطلــوب ســالمت جســمانی، دو مــورد از قــوی تریــن 
پیــش بینــی کننــده هــای بهزیســتی روانشــناختی در میــان 

افــراد مســن هســتند.

ویلیــام جیمــز پــدر روانشناســی آمریــکا مشــاهده کــرد برخــی افــراد در هرســنی، بــا وجــود تمــام مشــکالت وســختی  هایی کــه در زندگــی دارنــد خــود را بــه ســوی 
خوشــبختی ســوق می  دهنــد. اینهــا کســانی هســتند کــه توجهشــان را از بیمــاری، مــرگ ، کشــتار و ناآرامــی هــا برگرفتــه و بــه ســوی مســائل دلپذیرتــر و بهتــر ســوق 
می  دهنــد. مطالعــات بســیاری نشــان دادنــد کــه می  تــوان تحــت بدتریــن شــرایط نیــز بهزیســتی را تجربــه کــرد. حرکــت از ســمت شــرایط مرضــی بــه جنبــه هــای 
مثبــت را جنبــش روانشناســی مثبــت نگــر مــی نامنــد. مــدل بهزیســتی روانشــناختی ریــف بــه جــای تمرکــز بــر بیمــاری ،ضعــف و تنــش ، بــر توانایــی هــا و داشــته 
هــای فــرد متمرکــز شــد. مــدل ریــف از مهمتریــن مدل  هــای حــوزه ی بهزیســتی روانشــناختی بــه شــمار مــی  رود.در ایــن دیــدگاه  ، بهزیســتی بــه معنــای تــالش 
بــرای اســتعال وارتقاســت کــه در تحقــق اســتعدادها و توانایــی هــای فــرد متجلــی مــی شــود. ریــف و همــکاران پیــش از هــر چیــز تــالش کردنــد بــر اســاس مبانــی 
فلســفی کســانی ماننــد ارســطو و راســل مــالک هــای زندگــی مطلــوب یــا اصطالحــاً خــوب بــودن را تعییــن و دســته بنــدی کنند.بــر ایــن اســاس، شــش عامــل مهــم 
را شناســایی کردنــد کــه از طریــق آنهــا مــی تــوان خــوب بــودن یــا نبــودن را تعییــن و دســته بنــدی کــرد. پذیــرش خــود، هدفمنــدی در زندگــی، رشــد شــخصی، 

داشــتن ارتبــاط مثبــت بــا دیگــران، تســلط بــر محیــط و خــود مختــاری مؤلفــه هــای تشــکیل دهنــده ی بهزیســتی روانشــناختی در مــدل ریــف هســتند.
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دردناک تریــن  از  یكــی  طــالق  وقــوع  بی تردیــد 
اتفاقــات زندگــی اســت امــا گیــر کــردن در رکــود پــس 
از طــالق و مصیبت هــای بعــد از آن و همچنیــن نداشــتن 
ــرایط  ــا ش ــدن ب ــار آم ــرای کن ــازگاری ب ــارت س مه
ــی  ــالق، زندگ ــس از ط ــی پ ــمی و اجتماع ــی، جس روح
فــردی  را بــه مخاطــره خواهــد انداخــت. در نتیجــه دیــر 
ــود و  ــت خ ــازی هوی ــرای بازس ــی ب ــد حرکت ــا زود بای ی

ــام داد. ــود انج ــی خ زندگ
ــرد  ــای ف ــه ه ــام جنب ــی تم ــل جراح ــد عم ــالق مانن ط
را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد . بــرای بســیاری از افــراد 
زندگــی پــس از طــالق ماننــد ظــرف شكســته ای 
اســت کــه فــرد بــرای ادامــه ی آن بایــد بتوانــد اجــزای 

ــد. ــع آوری کن ــته ی آن را جم شكس
کارگاه بازســازی زندگــی پــس از طــالق بــه افــراد کمــک 
ــر خــود  ــا بتواننــد هــر چــه زودت شــایانی مــی کنــد ت
را التیــام بخشــند. میتــوان احساســات عمیــق عاطفــی 
ــی را  ــل و درماندگ ــه مث ــه ب ــام، مقابل ــاس، انتق ــد ی مانن
تجربــه کــرد. طــی کــردن مراحــل عاطفــی بعــد از طالق 
بســیار دشــوار اســت . فــرد در ابتــدا واقعیــت را انــكار 
میكنــد و آن را نمیپذیــرد کــه در نتیجــه منزوی میشــود. 
بعــد از آن او بــا خشــم خــود دیگــران را بــرای وضعیــت 
ناگــوارش مالمــت میكنــد. ســپس روحیــه ی مقابلــه بــه 
مثــل و افســردگی یكــی پــس از دیگــری بــه ســراغش 
مــی آینــد تــا واقعیــت را بپذیــرد. نكتــه ی مهــم ایــن 
اســت کــه اجــازه دهیــم دوره ی بازســازی ســپری شــود 
و جنبــه هــای از کار افتــاده، ســرکوب شــده یا ناشــناخته 
وجــود فــرد احیــا شــوند و او بتوانــد بــا امیــدواری بدون 
احســاس یــاس و شكســت بــه ســوی آینــده گام بــردارد.
ــول  ــال ط ــک س ــن کار ی ــه ای ــان داده ک ــه نش تجرب
ــاز  ــتری نی ــان بیش ــه زم ــده ای ب ــه ع ــد و البت میكش
دارنــد. در هــر صــورت طــی ایــن مرحلــه، یعنــی عبــور 
ــتقالل  ــه اس ــیدن ب ــرد و رس ــه تج ــل ب ــت تاه از وضعی

ــرد. ــان میب ــی زم ــار روح ــام عی تم

باز سازی 
زندگی پس از
طالق
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الهام پورافروز، کارشناس ارشد روانشناسی 
)نقل از سایت ذهن و زندگی(



  مراحل بازسازی

ــی در  ــتی، روش ــن شكس ــا چنی ــدن ب ــار آم ــرای کن ب
1۸ مرحلــه معرفــی می شــود؛ در ایــن روش مراحــل 
ــرم وار  ــورت ه ــه ص ــالق ب ــا ط ــاق ب ــازگاری و انطب س
نشــان داده می شــود کــه بــه شــكل کــوه اســت. 
ــه  ــت ک ــی اس ــن از کوه ــاال رفت ــازی، ب ــع بازس در واق
ــراد  ــی از اف ــت. برخ ــان نیس ــه آس ــرای هم ــام آن ب انج
ــانند  ــه برس ــه قل ــود را ب ــه خ ــد ک ــوان ندارن ــدرت و ت ق
ــل از  ــر قب ــی دیگ ــد. بعض ــف می کنن ــه ی راه توق و درمیان
ــد،  ــاره ازدواج می کنن ــد، دوب ــاد بگیرن ــزی ی ــه چی آن ک
عــده ای هــم پــا پــس می کشــند و بــه غــار کوچــک درون 
ــد. و متاســفانه  عــده ی معــدودی نیــز  ــاه می برن خــود پن

ــه پاییــن پــرت  ــا اولیــن صخــره خــود را ب  در برخــورد ب
می کنند. 

ــرس،  ــكار، ت ــد از: ان ــب عبارت ان ــه ترتی ــل ب ــن مراح ای
ســازگاری، تنهایــی، دوســتی، طــرد شــدن، غــم، خشــم، 
رهــا کــردن، خــود ارزشــمندی، انتقــال، صداقــت، عشــق، 
اعتمــاد، تمایــالت جنســی، اســتقالل، هدفمنــدی و آزادی 
ــا  ــر ی ــوزده آج ــازی ن ــدل بازس ــدن م ــرد ش ــاه و ط گن
خشــت نشــان میدهــد کــه هر یــک نماینــده ی احســاس 
و نگــرش خاصــی اســت کــه فــرد بایــد تــک تــک آنهــا 
ــراد  ــن دوره اف ــد. در ای ــه برس ــه قل ــا ب ــد ت ــی کن را ط
کــم کــم متوجــه خواهنــد شــد کــه بــا وجــود ضربــه ی 
عظیمــی کــه از لحــاظ عاطفــی خــورده انــد میتواننــد بــه 

رشــد عظیمــی برســند.
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      ارث    و  میراث
پیرمردی صاحِب مال و منال 

می گذشت از عمر او هشتاد سال 

با خودش گفتا که پیر و خسته ام 
شادم از عهدی که با خود بسته ام  

تا نُمردم هر چه دارم وانهم 
سهم فرزندان همین حاال دهم 

بچه ها را مطلع زین کار کرد 
پافشاری کرده و اصرار کرد 

سهم دخترها فالن از مال شد 
از پسرها باقی اموال شد 

پیرمرد فارغ شد از مال و منال 
پاک و طاهر شد ز دارائی و مال 

روزها بگذشت و روزی پیر مرد 
دید رفتار عروسش گشته سرد 

با تعرض نیش میزد بر پسر 
بودن بابای تو هست دردسر 

پیرمرد افسرده و غمگین شد 
سینه اش چون کوه غم سنگین شد 

لب فرو بست و برون شد از سرا 
تا نبیند آنچه دیده است بینوا 

رفت و در زد خانه ی دیگر پسر 
در گشودند تعارفات مختصر 

با کسی حرفی ز دلسردی نزد 
حرفی از مردی و نامردی نزد 

تا که دیگ معرفت آمد بجوش 
آنچه باید نشنود آمد بگوش 

جمله اوالد ذکورش بی صفت  
جملگی زن باره و بی معرفت  

دختران زین ماجراها بی خبر 
شاد و خرسند بودن از کار پدر 

کور سوئی در دل آن پیر بود 
چونکه امیدش به آن تدبیر بود 

رهسپار خانه داماد شد 
گفت دامادش دل ما شاد شد 

اشک خوشحالی به چشم دخترش 
مات و حیران بود نمی شد باورش 

دید دامادش بر او هست بی نظر 
ماندنش آنجا دگر هست درد سر 

او همی گوید که بابایت چرا 
لنگرش را پیچ کرده نزد ما 

ما که تنها وارث او نیستیم 
با حقوق مختصر کوه نیستیم 

خانه شد دوار در ِگرد سرش 
چونکه تا این حد نمی شد باورش 

این چنین اندیشه اش بیدار شد 
موسم پیری رسید و خوار شد 

عاقبت تدبیر خود را کار بست 
نقش یک گنجینه در افکار بست 

رفت در بازار صندوقی خرید 
آشنائی در رهش آمد پدید 

گفت چه داری اندر این گنجینه ات  
این چنین چسبانده ای در سینه ات  

گفت اگر گوَشت ز رازم َکر بود 
صندوقی مملو ز سیم و زر بود 

راز او افشا شد در سطح شهر 
بچه ها پیدا شدند آسیمه سر 

ای بقربان تو ای بابای من 
تو کجائی ای گل زیبای من 

خانه ما بی تو تاریک است و سرد 
تو چراغ خانه ای ای شیرمرد  

الغرض با التماس و احترام 
شد پذیرائی دگر هر صبح و شام 

لیکن از گنجینه اش غافل نبود 
هر کجا می رفت حملش می نمود 

جنگ و دعوائی سرش کردند بپا 
خانه بی بابا نباشد باصفا 

فکر و ذکر بچه ها گنجینه بود 
گنج واهی بود....درِد سینه بود 

عاقبت، قالب تهی کرد پیرمرد 
رفت و شد آسوده از رفتار سرد 

باز کردند بچه ها گنجینه را 
صندوقی مملو ز درد سینه را 

نامه را خواندند چنین بنوشته بود 
قصه عمری به آخر گشته بود 

زنده بر مال و منالت باش پیر 
تا نگردی همچو من خوار و اسیر 

پنجره
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پنجره

نویسنده: دکتر مژگان امیریان زاده
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دکتر احمد به پژوه )استاد روان شناسی دانشگاه تهران(

چکیده
نظــام جمهــوري اســالمي ایــران بــراي تحقــق هدف هــای انقــالب اســالمي و تــداوم آن ناگزیــر اســت کــه بــه اهمیــت جایــگاه 
ــه نقش هــا، وظایــف و مســوولیت های خــود عمــل کننــد،  ــدون شــک اگــر مــادران ب مــادر و نقش هــای مــادران توجــه کنــد. ب
جامعــۀ مــا اصــالح و رســتگار خواهــد شــد و تربیــت نیــروي انســاني ســالم، صالــح، رشــید، شــجاع، نیــک اندیــش، بــا تقــوی، 
الیــق و شایســته بــراي عصــر حاضــر و آتــي بــه دســت مــادران موفــق تحقــق می یابــد. از ایــن رو، بیــش از هــر امــری ضــرورت 
ــم و تربیــت  ــه تعلی ــردد. همان طــور ک ــن گ ــان تبیی ــه شــود و نقش هــای آن ــادران پرداخت ــوزی م ــوزش و بازآم ــه آم ــه ب دارد ک
الزم و ملــزوم یكدیگرنــد، مــادر همــان قــدر معلــم اســت و تعلیــم مي دهــد کــه مربــي اســت و تربیــت مي کنــد و بــدون تردیــد 

مــادر هــم معلــم اســت و هــم متعلــم.
واژهای کلیدی:نقش های مادر، مادربودن، مادر موفق

کیست؟ موفق   در    کیست؟ما موفق   در    ما

 چند سوال
  آيا همۀ مادران، موفق هستند؟

ــوف و  ــود وق ــف  خ ــا و وظاي ــه  نقش ه ــادران ، ب ــۀ م ــا هم   آي
ــد؟ ــی دارن آگاه

ــل  ــود عم ــف  خ ــا و وظاي ــه  نقش ه ــادران، ب ــۀ م ــا هم   آي
؟ می كننــد

  آيا رهبران جامعه،  به  جايگاه و نقش   مادر توجه  دارند؟
ــد و ارج   ــاس  مي دارن ــادر  را پ ــام  م ــه، مق ــران جامع ــا رهب   آي

؟ مي نهنــد
ــۀ   ــاي  همه جانب ــه  نیازه ــته اند  ب ــه،  توانس ــران جامع ــا رهب   آي

ــد؟ ــب  دهن ــخ  مناس ــد و پاس ــه  كنن ــادران  توج م
ــش  ــادران و دان ــوزش م ــت آم ــه اهمی ــه، ب ــران جامع ــا رهب   آي

ــد؟ ــه دارن ــان توج ــی آن افزاي

 مقدمه
مــادر، مــادر اســت؛ امــا هــر مــادری، مــادر نیســت. بــی شــک، ایــن مــادر صالــح اســت 
ــالم  از  ــدس  اس ــب  مق ــادر  در مکت ــد. م ــت می کن ــح تربی ــدان صال ــا فرزن ــد ی ــه فرزن ک
پایــگاه  و موقعیــت  واالیــي  برخــوردار اســت . بــه  طــوري  کــه  حضــرت  رســول  اکــرم  )ص ( 
فرمــوده  اســت  بهشــت زیــر پــای مــادران اســت. بــه  همیــن  دلیــل  توجــه  بــه  مــادران  
ــه   ــا. ب ــه  سرچشــمة  خوبي ه ــام  بشــریت  و توجــه  ب ــه  مق ــي  توجــه  ب ــه ، یعن ــک  جامع ی
نظــر اینجانــب  اگــر عــزت  نفــس  مــادران  حفــظ  شــود، عــّزت  نفــس  آحــاد جامعــه  حفــظ  
ــگاه   ــن  پای ــادر  از چنی ــه ، م ــگ  و جامع ــدام  فرهن ــتي  در ک ــه  راس ــود. ب ــن  مي ش و تأمی
رفیعــي  برخــوردار اســت ؟ تاکنــون  چقــدر ســخنان  زیبــا بیــان  شــده  و چــه  میــزان  عمــل  
شــده  اســت ؟ بســیارند مادرانــي  کــه  عاشــقانه  و بــا نشــاط  بــه  امــر خطیــر فرزندپــروری 
می پردازنــد و بــه  فرزنــدان خــود  درس  انســانیت، شــجاعت، عشــق و محبــت   مي دهنــد، 

ــان توجــه نمی شــود. ــه جایــگاه حقیقــی آن امــا ب
ــا، نقــش همســری  ــادران جامعــة م ــان و م ــی، متأســفانه بســیاری از زن در عصــر کنون
ــارج  ــتغال در خ ــد اش ــر مانن ــای دیگ ــه نقش ه ــرده و ب ــوش ک ــود را فرام ــادری خ و م
ــح  ــه ترجی ــت در خان ــه خدم ــه را ب ــارج از خان ــت در خ ــد و خدم ــه پرداخته ان از خان
می دهنــد و در نتیجــه برخــی از فرزنــدان جامعــة مــا دچــار یتیمــی عاطفــی شــده اند. 
ــه حــدي اســت  از ایــن رو، اهمیــت و عظمــت نقش هــای مــادران در جوامــع بشــري ب
کــه از ســویي ناپلئــون می گویــد مــادران بــا یــک دســت گهــواره و بــا یــک دســت دنیــا 
ــه دســت  ــکان می دهنــد و از ســوي دیگــر مالحظــه مي شــود کــه تاریــخ، اغلــب ب را ت

ــود. ــم زده مي ش ــان رق ــزرگ و قهرم ــادران ب م
شــایان  ذکــر اســت  کــه  در روان شناســي  تربیتــي  پنــج  رکــن  عمــده  وجــود دارد: 1- یــاد 
ــده  3- روش  یادگیري-یاددهــي  4- موضــوع  یادگیري-یاددهــي  5-  ــاد گیرن دهنــده  2- ی
فضــاي  یادگیري -یاددهــي . در روان شناســي  تربیتــي  بیــش  از هــر عاملــي  بــه  یــاد گیرنــده  
و یادگیــری او پرداختــه  شــده  اســت ، در حالــي  کــه  جایــگاه و نقــش  نخســتین یــاد دهنــده  
یعنــی مــادر  از اهمیــت  خاصــي  برخــوردار اســت . مــادر  هــم  یــک  انســان  اســت  و هــم یــک 
انســان ســاز و نیازهــاي  خــاص  خــود را دارد. یــک  مــادر  موفــق ، شایســته  و صالــح ، مــادري  
اســت  کــه  بــا خودشناســي  و خودآگاهــي ، نقش هــا و وظایــف  خــود را بشناســد و بــه  آنهــا 
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ــر  عمــل  کنــد. بدیهــي  اســت  کــه  هــر قــدر هــدف  بزرگ ت
و  عمیق تــر  شــناخت   )انسان ســازی(،  باشــد  مهم تــر  و 
بیشــتري  ضــرورت  دارد و عوامــل  متعــددي  بــر موفقیــت و 

ــذارد. ــر مي گ ــادر  اث ــاي  م نقش ه
ترجمــة    ،1966 )بیــرو،  اجتماعــي   علــوم   فرهنــگ   در 
ســاروخاني ، 1366( دربــارة  تعریــف  نقــش  اجتماعــي  چنیــن  
آمــده  اســت  کــه  نقــش  اجتماعــي  شــامل  رفتــار، کــردار و 
وظیفــه اي  اســت  کــه  یــک  شــخص  در داخــل  یــک  گــروه  
ــا  ــوان  کار ی ــه  عن ــم  ب ــش  را ه ــرد. نق ــده  مي گی ــه  عه ب
ــار  ــود و انتظ ــارده  مي ش ــدان  گم ــه  شــخص  ب ــه اي  ک وظیف
ــر  ــد. در ه ــف  مي کنن ــد، تعری ــام  ده ــي رود آن  کار را انج م
حــال  مــادري ، یــک  نقــش  واحــد نیســت ، بلکــه  نقش هــاي  
متعــددي  )نقش هــاي  پنهــان  و آشــکار( اســت  کــه  جامعــه  
انتظــار دارد هــر مــادري  الگوهــاي  رفتــاري  خاصــي  را ارائــه  
کنــد. نقشــي  کــه  هنرپیشــگان  بــازي  مي کننــد، در شــرایط  
ــادر  اســت ،  ــادر ، همــواره  م ــا م خاصــي  اســت  و موقتــي ، ام
چــه  در خانــه  باشــد و چــه  در جامعــه  . مــادر ، فقــط  تعلیــم  
نمي دهــد، او مربــي  اســت و تربیــت می کنــد ، مدیــر اســت ، 

الگــو اســت ، هنرمنــد اســت ، راهنمــا و مشــاور اســت  و...
صــورت   خاصــي   رفتــاري   الگوهــاي   طبــق   نقش هــا، 
ــه   ــه  جامع ــي  هســتند ک ــر انتظارهای ــي  ب ــرد و مبتن مي گی
ــدان   ــادران  از فرزن ــال ، م ــراي  مث ــار دارد. ب ــادر  انتظ از م
ــم  در  ــای  حاک ــا و هنجاره ــه  ارزش ه ــه  ب ــد ک ــار دارن انتظ
ــذا  ــد. ل ــت  کنن ــا را رعای ــه  و آنه ــه  توج ــواده و جامع خان
ــند و در  ــه  باش ــل  این گون ــد در عم ــز بای ــود نی ــادران  خ م
ــي   ــد. بدیه ــي  بگیرن ــا پیش ــا و هنجاره ــه  ارزش ه ــل  ب عم
ــر  ــق، از نظ ــادر موف ــک م ــرای ی ــه  ب ــی  ک ــت  نقش های اس
ــهولت   ــه  س ــتند و ب ــل  هس ــت  متداخ ــد گذش ــما خواه ش
از  برخــي   کــرد.  یکدیگــر جــدا  از  را  آنهــا  نمي تــوان  
نقش هــا در بعضــي  از ســطوح  برجســته تر و برخــي  دیگــر 
ــه  ســعي  شــده  اســت   ــن  مقال ــر هســتند. در ای کــم  رنگ ت
ــث   ــورد بح ــق م ــادر موف ــک م ــای ی ــن  نقش ه مهم تری
واقــع  شــود. تردیــدي  نیســت  کــه  شــما نیــز مي توانیــد بــر 
حســب  دانــش  و تجربــه  خــود نقش هــاي  دیگــري  را بــراي  

ــد. ــق فهرســت  کنی ــادر  موف ــک  م ی
ــه   ــود ک ــرح  مي ش ــده  مط ــش های  عم ــن  پرس ــون  ای اکن
یــک  مــادر  موفــق کیســت؟ یــک  مــادر موفــق،  چــه  
نقش هایــی  را بــراي  خــود قائــل  اســت؟ جامعــه  از مــادران  
چــه  انتظاراتــي  دارد؟ بدیهــي  اســت  کــه  یــک مــادر موفــق، 
بــه نقش هــا و وظایــف خــود  آگاهــي دارد  و بــه آنهــا 
ــه   ــود آگاهان ــب  مي ش ــه موج ــد  و در نتیج ــل می کن عم
بــه  خودســنجي  و خودارزیابــي  بپــردازد و مراقــب  اعمــال  و 
رفتــار و گفتــار خــود باشــد. از ایــن رو، بــا انــدک  تأمــل  در 
ــخ  و مطالعــة  ســیرة   ــق  تاری ــزرگ  و موف ــادران  ب زندگــي  م
ائمــه  معصومیــن  صلــوات  اهلل علیهــم  اجمعیــن ، نقش هایــي  

ــوند: ــایي  مي ش ــخص  و شناس ــر مش ــرح  زی ــه  ش ب

1  مادر در نقش همسری و شریک زندگی شوهر
ــر  ــق، نقــش همســری او محســوب می شــود. ب ــادر موف ــک  م ــش  ی ــن نق ــن و ظریف تری مهم تری
پایــة روایــات، خــوب شــوهرداری کــردن زن در حکــم جهــاد در راه خــدا اســت )جــوادی آملــی، 
ــر و  ــد را حاض ــال، خداون ــه ح ــواره و در هم ــد هم ــعی می کنن ــر س ــر و مدب ــان مدی 1393(. زن
ــان، شــوهر خــود را  ــه زن ناظــر بداننــد و از فریــب کاری و مخفــی کاری پرهیــز کننــد. ایــن گون
همان طــور کــه هســت قبــول می کننــد و نشــان می دهنــد کــه شوهرشــان را دوســتش دارنــد و 
ــق و دلبســتگی های همسرشــان توجــه  ــه عالئ همیشــه حرف هــای امیــدوار کننــده می زننــد و ب

می کننــد )به پــژوه، 1394(.

2  مادر در نقش بارداری و فرزندآوری
ــه انســان  ــرا ک ــدآوری اســت، زی ــل و فرزن ــد مث ــواده و ازدواج، تولی ــل تشــکیل خان یکــی از دالی
تمایــل بــه جاودانگــی و ادامــة نســل دارد. از ایــن رو، خداونــد در ســورة نحــل، آیــة 72 فرمــوده 
اســت: و خداونــد بــرای شــما از جنــس خودتــان همســرانی قــرار داد و از همســرانتان بــرای شــما 
پســران و نوادگانــی قــرار داد و از چیزهــای پاکیــزه بــه شــما روزی بخشــید. از ایــن رو، تکامــل زن 
و زیباتریــن جلــوة رشــد او، مــادر شــدن اســت. گفتنــی اســت کــه فرزنــدآوری اختیــاری اســت، 

امــا فرزندپــروری الزامــی اســت.

3  مادر در نقش شير دادن به نوزاد 
دورة شــیرخوارگي، حســاس ترین، مهم تریــن و حیاتي تریــن دورة رشــد و تکامــل انســان محســوب 
ــوزاد  ــي ن ــي و عاطف ــده اي را در رشــد جســماني و روان ــادر، نقــش تعیین کنن مي شــود و شــیر م
امــروز و کــودک فــردا ایفــا مي کنــد. شــیر مــادر، تأمین کننــده نیازهــاي اولیــه نــوزاد محســوب 
ــه کیفیــت و کمیــت شــیر مــادر وابســته اســت. انســان، موجــودي  ــوزاد ب مي شــود و ســالمت ن
نیازمنــد اســت و نیازهــاي انســان از بــدو انعقــاد نطفــه و ســپس در دوران جنینــي و آنــگاه از بــدو 
تولــد بــه بعــد آشــکار مي شــود. چنانچــه نیازهــاي جنیــن و نــوزاد بــه خوبــي تأمیــن و ارضــا شــود، 
ــن راســتا، شــیر مــادر در دوران شــیرخوارگی بهتریــن عامــل  رشــد او تضمیــن مي شــود و در ای

ــژوه، 1394(. ــد )به پ ــمار مي  آی ــه ش ــودک ب ــالمت ک ــده س تضمین کنن

ــدان و  ــوی فرزن ــی و معن ــی، اخالق ــت دین ــم و تربي ــش تعلي ــادر در نق 4  م
ــی  ــاد دهندگ ــروری و ی ــد پ فرزن

مهم تریــن  نقــش  یــک  مــادر ، نقــش  یــاد دهندگــی اوســت . یــک  مــادر  شایســته  همــواره  تــالش  
ــا کســب  دانش هــای  الزم  در زمینه هــاي  روان شناســي  و تعلیــم و تربیــت  ، ایــن  نقــش   مي کنــد ب
خــود را بــه  بهتریــن  وجــه  ایفــا کنــد. مــادران  بــرای تربیــت فرزنــدان خــود، راهبردهــاي  گوناگونــي  
را انتخــاب می کننــد، عــده اي  روش  مســتقیم ، برخــي  روش  اکتشــافي  و برخــي  روش  نمایشــي  را 

ــد. ــه کار می برن ب
یــک  مــادر  موفــق  همــواره  بــا اخــالص  رفتــار می کنــد و در همــه  حــال  خداونــد تبــارک  و تعالــي  را 
شــاهد و ناظــر بــر اعمــال  خــود مي دانــد. یــک  مــادر ، چــه  بخواهــد و چــه  نخواهــد در عمــل  مبلّــغ  
مذهــب  اســت  و تقــواي  عملــي  او و حلــم  و شــکیبایي  او، اعضــای خانــواده را بــه  طــور مســتقیم و 

غیرمســتقیم  بــه  ســوی دیــن  و دیــن داري  دعــوت  مي کنــد.

5  مــادر در نقــش تأميــن كننــدۀ نيازهــای روانــی و بهزیســتی همســر و 
فرزنــدان

خداونــد متعــال  دربــارة  حضــرت  رســول  اکــرم  )ص ( مي فرمایــد: یکــي  از جلوه هــاي  رحمــت  الهــي  
ایــن  اســت  کــه  تــو )پیامبــر( خــوش  خلــق  هســتي  و اگــر تندخــو و خشــن  بــودي  همــة  مــردم  از 
اطــراف  تــو پراکنــده  مي شــدند )ســورة آل عمــران، آیــة 159(. در متــون  ادبــي ، همــواره  والدیــن  

را پــرورش  دهنــدة  جســم  و جــان  فرزنــد معرفــي  کرده انــد. 
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 منابع 
قرآن مجید، ترجمۀ محمد مهدی فوالدوند

رفتــار  چگونــه   کــودکان    .)1360( احمــد  به پــژوه ، 
مي کننــد؟ )پوســتر آموزشــي (. تهــران : انتشــارات  

ــان . ــا و مربی ــن  اولی انجم
رابطــۀ   برقــراري   اصــول    .) 1392( احمــد  به پــژوه ، 
ــر و  ــد نظ ــا تجدی ــوان  )ب ــودک  و نوج ــا ک ــاني  ب انس

ــژه. ــر دان ــران : نش ــم (. ته ــاپ  نه ــات( )چ اضاف
ــادران و  ــنایی م ــرورت آش ــد )1393 (. ض ــژوه ، احم به پ
پــدران بــا اصــول فرزندپــروری، ماهنامــۀ پیونــد )وزارت 

آمــوزش و پــرورش(، شــمارۀ پیاپــی 423، 14-7.
خانــوادۀ  و  موفــق  ازدواج   .) 1394( احمــد  به پــژوه ، 
ــارات   ــران : انتش ــارم(. ته ــاپ چه ــه؟ )چ ــالم، چگون س

ــان. ــا و مربی ــن اولی انجم
بــا  کــودکان   و  خانــواده   .) 1394( احمــد  به پــژوه ، 
ــارات  آوای  ــران : انتش ــاپ دوم(. ته ــژه )چ ــای وی نیازه

ــور. ن
ــدران و  ــه پ ــه ب ــد توصی ــد )1395 (. چن ــژوه ، احم به پ
مــادران بــرای بهبــود تغذیــۀ فرزنــدان، ماهنامــۀ پیونــد 
ــی 441، 7-3. ــمارۀ پیاپ ــرورش(، ش ــوزش و پ )وزارت آم
بیــرو، آلــن  )1966(. فرهنــگ  علــوم  اجتماعــي . ترجمــۀ  

باقــر ســاروخاني  )1366(. تهــران : انتشــارات  کیهــان .
ــادل و  ــوادۀ متع ــداهلل )1393 (. خان ــی ، عب ــوادی آمل ج
حقــوق آن )برگرفتــه از آثــار آیــت اهلل جــوادی آملــی(. 

قــم : مرکــز نشــر اســراء.

 سخن پايانی
ــروری و  ــم فرزندپ ــۀ مه ــال وظیف ــر ح در ه
تعلیــم و تربیــت  فرزنــدان بــه عهــدۀ والدیــن، 
ــم  ــت و تعلی ــده اس ــاده ش ــادر نه ــژه م ــه وی ب
ــل  ــت و تعطی ــی و پویاس ــری دایم ــت ام و تربی
بــردار نیســت! مــادر شــدن و پــدر شــدن یــک 
مســوولیت  اســت و شــما مســوول هســتید کــه 
کــودک دیــروز، نوجــوان امــروز و جــوان فــردا 
را بــرای ورود بــه دنیــای واقعــی آمــاده کنیــد و 

بــه آنهــا درس زندگــی یــاد بدهیــد. 
در هرحــال در پایــان  شایســته  اســت  بــا ایــرج 
ــگاه و  ــاره جای ــویم  و درب ــخن  ش ــرزا هم س می

نقــش مــادر بگوییــم :

پس هستی من ز هستی اوست
ات هستم و هست دارمش دوست

6  مــادر در نقــش تأميــن كننــدۀ نيازهــای جســمانی و ســالمت و تغذیۀ ســالم 
اعضــای خانواده 

انســان، موجــودی نیازمنــد اســت و بــرای زنــده مانــدن، کســب انــرژی الزم، فراهــم کــردن زمینــة 
رشــد و نمــو و ادامــة حیــات خــود نیازهــای متعــددی دارد کــه در صــورت بــرآورده شــدن آنهــا، 
امــکان ادامــة حیــات و ســالمت جســمانی، روانــی و اجتماعــی او تأمیــن می شــود. در ایــن راســتا، 
ــای رشــد انســان محســوب می شــود  ــن و حســاس ترین دوره ه ــی از مهم تری ــی، یک دوران کودک
و نیازهــای غذایــی ویــژه ای را ایجــاب می کنــد. بــدون شــک میــان ســالمت جســماني و روانــي 
کــودکان و تغذیــة آنــان ارتبــاط زیــادي وجــود دارد. نیــاز انســان بــه غــذا، یــک نیــاز همیشــگی 
اســت کــه نــوع و مقــدار آن، بــه تناســب ســن، جنــس، نــوع فعالیــت و شــرایط محیطــی، متفــاوت 
ــی اعضــای خــود  ــون تأمیــن کننــدة نیازهــای جســمانی و روان ــواده کان اســت. از ایــن نظــر خان
اســت و بــه طــور معمــول آمــاده ســازی وعده هــای غذایــی و رعایــت اصــول بهداشــتی بــه عهــدة 

ــژوه، 1395(. ــادر اســت )به پ م

7 مــادر در نقــش اقتصــادی و تأميــن كننــدۀ نيازهــای مــادی خانــواده و 
اشــتغال در داخــل و خــارج خانــه

ــه و  ــارج خان ــت در خ ــاره وق ــا پ ــت ی ــام وق ــتغال تم ــادران، اش ــای م ــر از نقش ه ــی دیگ یک
ــان  ــخ همــواره زن ــه در طــول تاری ــی اســت ک ــواده اســت. گفتن ــای اقتصــادی خان ــن نیازه تأمی
ــد و در امــوری ماننــد کشــاورزی،  ــواده کمــک  کرده ان ــه اقتصــاد خان ــی ب ــه شــکل های گوناگون ب

ــته اند. ــارکت داش ــر آن مش ــداری و نظای ــورداری، مرغ ــداری، زنب ــداری، باغ دام

8 مادر در نقش مربي و سازندۀ شخصيت فرزندان و مستقل سازی فرزندان
ــر آمــوزش  مقــدم  اســت . همچنیــن  گفتــه   ــر تعلیــم  و پــرورش  ب بارهــا شــنیده اید کــه  تزکیــه  ب
شــده  اســت  کــه  تعلیــم  در اســتخدام  تربیــت  اســت . از ایــن  رو، نقــش  مربي گــري  مــادر  بــر نقــش  
ــد، نقــش   ــد و چــه  ندان ــادر  چــه  بخواهــد و چــه  نخواهــد، چــه  بدان ــت  دارد. م آموزشــي  او اولوی

ــدان می شــود. ــي ایــن  نقــش  موجــب ســازندگی فرزن ــر عهــده دارد و اثرهــاي  نامرئ تربیتــي  ب

9 مادر در نقش اصالح گر رفتار اعضای خانواده 
ــه  عهــده  دارد، نقــش  اصالح گــري  رفتــار  نقــش  دیگــري  کــه  یــک مــادر موفــق ، خــواه  ناخــواه  ب
اعضــای خانــواده اســت . مــادر  بــا در اختیــار داشــتن  تقویــت  کننده هــاي  مثبــت  ســعي  مي کنــد 
ــه   ــتمرار بخشــد و ب ــد و اس ــعه  ده ــد، توس ــدان  را شــکل  ده ــوبِ  همســر و فرزن ــاي  مطل رفتاره
عکــس  بــا به کارگیــری تقویــت  کننده هــاي  منفــي  از توســعه  و اســتمرار و شــکل گیري  رفتارهــاي  
نامطلــوب  آنــان  پیشــگیري  کنــد. بــراي  مثــال ، »توجــه« یــک  تقویــت  کننــدة  مثبــت  اســت ، هرگاه  
مــادر  بــه  رفتارهــاي  مطلــوب  فرزنــدان  توجــه  کنــد، رفتارهــاي  مطلــوب  آنــان تقویــت  مي شــوند. 
ــاي   ــد، رفتاره ــرار ده ــه  ق ــورد توج ــان  را م ــوب  آن ــاي  نامطل ــادر  رفتاره ــه  م ــل ، چنانچ در مقاب

ــوند. ــت  مي ش ــوب  تقوی نامطل

10 مادر در نقش سياسی و اصالح گر جامعه
ایــن  روزهــا، همــه جــا ســخن  از اصالحــات  اســت  و ایــن  ســؤال  مطــرح  مي شــود کــه  اصالحــات  
را از کجــا و کــي  بایــد شــروع  کــرد؟ بــدون  شــک  نقطــة  آغازیــن  اصالحــات ، از خانــه  و خانــواده 
ــا  ــادران  و در مدرســه ، معلمــان ، نقــش  اول  را ایف ــدران و م ــه ، پ و ســپس  مدرســه  اســت . در خان
ــم   ــه  را رق ــي  جامع ــوي  و سیاســي  و اجتماع ــات  معن ــادران صالحــه و شایســته ، حی ــد. م مي کنن
مي زنــد و انقــالب  بنیادیــن  در جامعــه ، بایــد از جامعــة  مــادران  آغــاز  شــود. جامعــه اي  کــه  مــادران ِ 
صالــح و خــوب  نــدارد، جامعــه اي  اســت  کــه  روي  ســعادت  را نخواهــد دیــد. بــه  کســي  کــه  خــود 
ــري  را  ــه  دیگ ــس  ک ــه  آن ک ــل« و ب ــناگر قاب ــم  »ش ــد، مي گویی ــات  مي ده ــدن  نج ــرق ش را از غ
ــه  آن  کــس  کــه  جامعــه اي  را هدایــت  مي کنــد  نجــات  مي دهــد، مي گوییــم  »نجــات  غریــق« و ب

ــادر«. ــم  »م ــد، مي گویی ــات  مي ده ــدن  نج ــرق ش و از غ
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Conclusion 
However, the important tasks of 
parenting and educating children 
specify for with the parents, especially 
mothers and education is a permanent 
and dynamic affair that has not any 
suspension. Motherhood and fatherhood 
is a responsibility and you are responsible 
for preparing the child of yesterday, 
today›s teenager and tomorrow’s youth 
for entering the real world and teach 
them the life lessons and skills.
Finally, it is appropriate that we say such 
as Iraj Mirza the great poet to speak 
about the role and dignity of mother: 

Thus my existence is from her 
existence,

I will love her so long as I am and 
she is alive.

needs that, if met, allow the continuation of life and support 
physical, psychological and social health. In this regard, childhood, 
is considered as one of the most important and most critical periods 
of human growth, and necessitates special food needs. Undoubtedly, 
there is a close relationship between physical and mental health 
of children and their feedings. The need of an individual for food 
is an ongoing need that its type and amount is different in due 
to individual’s age, sex, and type of activity and environmental 
conditions. In this regard, family is the focus of providing physical 
and mental needs of their members and normally preparing meals 
and caring about hygiene principles is the responsibility of the 
mother (Beh-Pajooh, 2013).

7  Mother in the economic role and provider of 
family›s material needs and employment inside and 
outside of the home 
Another role of mothers is working full-time or part-time outside 
the home and providing economic needs of family. It is obvious that 
throughout the history, women have always helped the economy of 
family in the various forms and participated in different areas, such 
as agriculture, animal husbandry, horticulture, beekeeping, poultry 
and so on.

8 Mother in the role of instructor and creator of 
personality and independence of children 
You have heard several times that cultivation is precedence over 
training and purification is prior on education. Also, it is said that 
education is in employment of training. Therefore, the training role 
of mother has priority on instructional role. A mother whether likes 
it or not, whether she knows or does not know, has the training role 
and invisible effects of this role results in children breeding. 

9 Mother in the role of modifying of family member›s 
behavior
Another role that a successful mother inevitably plays is a role 
of modifying of family member›s behaviors. Mother by utilizing 
positive reinforcements tries to form, develop and continue 
desirable behaviors in her husband and children. In contrast, by 
using negative reinforcements tries to prevent from development, 
continuation and formation of their undesirable behaviors. For 
example, «heed» is a positive reinforcement, if a mother notes to 
desirable behaviors of their children, then the desirable behaviors 
will be reinforced and continued. In contrast, if she considers the 
inappropriate behaviors, consequently the inappropriate behaviors 
will be reinforced.

10  Mother in the role of political and social 
reformer
These days, everywhere is talking about reformation and this 
question is raised that where and when should we to begin reforms? 
Undoubtedly, the starting point for reformation is from home and 
family and then school. At home, fathers and mothers and at school, 
teachers play the first role. The competent and righteous mothers 
determine the spiritual, political and social life of the community and 
a fundamental revolution in a society must begin from the mothers 
of a society. A society that does not have competent and righteous 
mothers will not meet prosperity. To someone who can save herself 
or himself from drowning, we say «a competen swimmer» and 
someone who rescue others, we say «lifeguard» and someone who 
leads the society and rescue it from drowning, we say «mother». 
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role of the teacher especially the first teacher 
means mother is very important. Mother is 
a human being and a human trainer too and 
has her specific needs. A successful, decent 
and competent mother is a mother who 
by self-understanding and self-awareness, 
know her roles and responsibilities and act 
upon them. Of course, whatever a goal is 
more important and more great (human 
training), deeper and more knowledge is 
needed and many factors affect the success 
and the fulfillment of mothers’ roles.
In the dictionary of social sciences (Birou, 
1966) about definition of the social role is 
said that the social role is a behavior, action 
and task that a person takes in a group. 
The role also is defined as an action or a 
task to which a person is expected to do so. 
However, motherhood is not a single role, 
but many roles (covert and overt roles) that 
a society expects every mother to play and 
act. An actor or actress plays a role in certain 
and temporary conditions, but a mother, 
always is a mother, whether be at home or in 
the community. Mother, just does not teach, 
she is always an educator and trainer, she is 
simultaneously a manager, pattern, artist, 
and advisor and so forth.
Roles are done and played according to 
certain behavioral patterns as well as are 
based on the expectations that society expects 
from the mother. For example, mothers 
expect their children to respect and notice 
the existing and governing values and norms 
in the family and community. Therefore, 
mothers themselves should notice and 
consider such values and norms in action 
and anticipate in practice to these values 
and norms. It should be noted that the roles 
for being a successful mother which will be 
reviewed are interrelated and cannot easily 
be separated from each other. Some of the 
roles are more prominent in some levels and 
others are less important. In this paper, the 
most important roles of a mother is tried to 
be discussed. There is no doubt that you can 
also list other roles for a successful mother 
on base of your knowledge and experiences. 
Now, the major question arises that, who 
is a successful mother? What roles a 
successful mother does believe for herself? 
What a society does expect from mothers? 
Obviously, a successful mother, knows and 
acts to her roles and as a result, it leads 
to self-assessment and self-conscious and 
being mindful of her actions and behaviors. 
Thus, with little contemplation in the life 
of great and successful mothers in the 
history and studying the life of holy Imams 
«Allah blessing them”, different roles for a 
successful mother are identified as follows:

1  Mother in the role of wife and life partner of husband 
The most important and most delicate role of a successful mother is 
considered the role of being a wife. Based on traditions and hadith, 
taking good care of husband is equal to Jihad in Allah›s way (Javadi 
Amoli, 2014). Wise and competent women have always tried to know 
and believe God›s presence and observation at all times, and avoid from 
deception and concealment. Such women always accept their husband 
as they are and express their love to their husbands. Also, such women 
try to say hopeful talks and pay attention to their husband›s interests 
and affections (Beh-Pajooh, 2015).

2  Mother in the role of pregnancy and child-bearing 
One of the reasons for marriage and family formation is reproduction 
and child-bearing, because the human desire for immortality and 
continuation of its generation. Therefore, Allah in Surah Nahl, verse 
72 says: And Allah creates spouses for you from yourselves breed, and 
give you from your wives, sons and offspring and provided you with 
good things. Hence, the evolution of a woman and the most beautiful 
manifestation of her is being a mother. It should be noted that bearing a 
child is optional, but parenting and child rearing is obligatory.
 3  Mother in the role of Breastfeeding to the infant
Breastfeeding period, is considered the most sensitive, important and 
crucial period of growth and development of human, and breastfeeding 
plays a determining role in physical, mental and emotional development 
of today newborn baby and tomorrow child. Breast milk of mother 
provides basic needs of an infant and infant health is dependent on the 
quality and quantity of breast milk. Human being is a needy creature 
and the needs of the human being becomes apparent and revealed from 
the moment of conception and then continues during fetal life and then 
later after the birth. If the needs of the fetus and the baby be met and 
satisfied properly, her or his growth is guaranteed and in this regard, 
breast milk of mother in breast-feeding period is considered the best 
guarantee agent for health of the child (Beh-Pajooh, 2014).

4  Mother in the role of religious, moral and spiritual 
education to children and parenting
The most important role of a mother is her teaching role. A good 
mother always tries to acquire the necessary knowledge in the fields 
of psychology and education and tries to play her role in the best 
way. Mothers for training their children, typically select the various 
strategies, some direct, some exploratory and some displaying methods. 
A successful mother always treated with the honesty and in all conditions 
believes the God as a witness of her behaviors. A mother, whether she 
likes it or not, in practice, is a religious missionary and her practical 
virtue, her piety as well as her patience, invites family members directly 
and indirectly to religion and religiosity.

5  Mother in the role of provider of mental and well-
being needs for her husband and children 
Almighty Allah about the Holy Prophet (Peace be upon him) said: One 
of the manifestations of Divine Mercy is that you (Prophet) are good-
tempered, and if you were harsh and brutal, all people dispersed from 
around you (Surah Al-Imran, verse 159). In literature, parents are 
introduced always as foster of child›s body and soul. 

6 Mother in the role of provider of physical and mental 
needs of family and healthy feeding of family members 
Human is a needy creature and for surviving, gaining required energy, 
providing field of development and continuing their life have multiple 



Abstract
In order to actualize and fulfill of the Islamic Revolution›s goals, it is essential and imperative for the 
Islamic Republic of Iran, to pay attention seriously to the roles and place of mothers. Certainly, our society›s 
reformation, deliverance and salvation are linked to the fulfilling of roles, duties, and responsibilities by 
mothers. Indeed, training and having well-grown, courageous, charitable, pious and meritorious manpower 
as well as capable and competent individuals for the present and future eras, will be depended through the 
hands of the Iranian mothers. From this point of view, therefore it is critical to pay attention to educating 
and re-educating of all mothers and to clarify the importance of their roles. As teaching and training are 
mutually interdependent upon one another, similarly, mothers are as much teachers by educating as they 
are coaches by providing training. Also, without doubt a mother is both a teacher as well as a learner.

Keywords: Roles of Mother, Motherhood, Successful Mother

 Few Questions
  Are all of mothers, successful? 
  Do all of mothers, have consciousness and awareness 

of their roles and responsibilities?
  Do all of mothers, act to their roles and responsibilities? 
  What expectations does the Community have from 

mothers?
  Have the leaders of the society esteemed and respected 

the mothers honorably?
  Have the leaders of the society paid attention to the 

mothers’ needs properly?
  Have the leaders of the society paid attention to the 

mothers’ training?

 Introduction 
Mother, is mother, but every mother, is not a successful mother. 
Without any doubt, the righteous and worthy mother will raise 
the righteous and worthy children. Mother in holy doctrine of 
Islam has a great site and location. So that, the prophet of Islam 
(Blessings of God be upon him) has said: Paradise is under the 
feet of mothers (all of mothers). For this reason, to pay attention 
to the mothers of a society, means paying attention to the dignity 
of humanity and to the origin of all goodness. In my opinion, if the 
mental and physical health of mothers be provided and preserved, 
consequently, the mental and physical health of all the people will 
be provided and preserved. Truly, in which culture and society, 
the mother has such an eminent and high-ranking dignity? Till 
now, how much beautiful words have been said and how much 
action have been done? There are many mothers, that are rearing 
their children amorously and joyfully and teach their children the 
lessons of humanity, courage and love, but there is no attention to 
their rightful place.
In the current era and in the most societies, unfortunately many 
women and mothers, have forgotten their duties of being wife 
and mother and as a result embark on the other roles such as 
employment outside the home and prefer outside service to serve at 
home and as consequently some of our children being “emotional 
orphans”. Hence, the importance and greatness of the role of 
mothers in society is to such extent that Napoleon has said: “The 
mothers move a cradle with one hand and move the world by 
another hand” and on the other side we can see that the history, 
often will be determined by great and champion mothers.
It is noteworthy that in educational psychology there are five major 
pillars: 1. Teacher 2. Learner 3. Methods of Learning-Teaching 
4. The Subject of Learning-Teaching 5. The Environment of 
Learning-Teaching. In educational psychology more than anything 
else has been paid attention to learner and his learning, while the 

Who Is A Successful 
Mother?

Who Is A Successful 
Mother?

در
 ما

ام
 پی

مه
ل نا

فص
ه 3

مار
ش

95

 Calm Road

Dr. Ahmad Beh-Pajooh 
Professor of Psychology, University of Tehran



ا ر ز  ا پرو
ها  پرنده  ز  ا  

بیاموز
از ناشــناخته هــا هــراس نداشــته بــاش .... بپــر ... و بــدان کــه در آغوشــی جــای  گرفتــه 
خواهــی شــد. تــرس نبایــد تــو را در هــم شــكند... تــرس تــو را بایــد برانگیزانــد و بلنــد 
کنــد ... تــو را تــا ســر حــد توانــت خواهــد آزمــود... مبــارزه حــد و مــرزی نــدارد ... پــرواز 

را از پرنــده هــا بیامــوز .
ــر تســلیم  ــه اگ ــز تســلیم نشــو. چــرا ک ــا مالیمــات هرگ ــا  و ن ــرس ه علیرغــم تمــام ت
نشــوی و بــا وجــود تمــام یــأس هــا و نــا امیــدی هــا، همچنــان امیــدوار مانــده و ایمــان 
داشــته باشــی... در نهایــت راهــی خواهــی یافــت کــه خــود را بــاال بكشــی و پیروز شــوی... 
انتخــاب بــا خــود توســت... دو راه بیشــتر وجــود نــدارد ، بــرای کمــک گریــه و التمــاس 
ــا قــدرت و پایــداری  راهــی  پیــدا کنــی کــه  کنــی ، تســلیم شــوی، ســقوط کنــی یــا ب

ــه پیــروزی نهایــی برســی . خــودت را نجــات داده و ب
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نوشته: صدف محمدی / ترجمه: سارا معصومی



Learn
To Fly Like
A Bird
Dont fear the unknown,  jump, knowing you will be caught. 
Fear should not be something that brings you down. Fear is something that 
brings you up and raises  you...to greatness, it will test you to your limit...but 
a warrier, has no limits.  
No matter how bad the day is, and how much fear you are in, if it pushes you 
to your absolute limit, never give up! 
Because if you just hold on and not let go, if you have hope even though there 
seems to be no hope, if you just have faith when all seems faithless, if you 
dont give up... eventually  you will find a way to climb your way back up. 
The choice is yours...cry for help, give up and fall to your death, or find the 
strength to hold on and find a way to save yourself. 
Never give up! 



اهداف بنیاد مادر
ــا  ــوان ب ــل ج ــوص نس ــه  بخص ــتر جامع ــاختن  بیش ــنا س 1- آش
جایــگاه رفیــع مقــام مــادر و ارتقــا و بازآفرینــی ارزشــهای قداســت 

ــی و  ــی ، اجتماع ــات فرهنگ ــت از جه ــاهكار خلق ــن ش ــز ای آمی
ــی   خانوادگ

2- آمــوزش مســئولیت هــای خطیــر مــادری بــه خانــم هــای  جــوان در قبال 
فرزنــدان و رفتــار متقابــل آنــان نســبت به مــادران  

3- تبیین  تأثیر نقش مادران در ساختن جامعه ای ایده آل  
4- پررنگ تر ساختن  مسئولیت های جامعه بخصوص فرزندان در قبال حقوق ارزشمند مادران 

5- ایجــاد مراکــز مشــاوره بــرای مــادران بــه منظــور رفــع تنگناهــای آنــان از نظــر فرهنگــی ، اجتماعــی 
، حقوقــی ، درمانــی ، معنــوی ، خانوادگــی و غیــره

6- بنیــاد مــادر  بــه صــورت صــد درصــد NGO می باشــد و  وابســته بــه هیــچ ارگان ، نهــاد ، حــزب و 
یــا گروهــی نیســت  و هرگونــه فعالیــت سیاســی درآن ممنــوع مــی باشــد.

7- هرگونــه تبعیــض از لحــاظ زبــان ، رنــگ ، ملیــت ،  قومیــت ، فرهنــگ ،  عقیــده و مذهــب در بنیــاد 
مــادر ممنــوع  مــی باشــد .

۸- فعالیت های  بنیاد مادر در سراسر کشور و خارج از کشور در سطح بین المللی خواهد بود .
9- انتخــاب مــادران شایســته و برگــزاری آئیــن نكوداشــت در یازدهــم مهرمــاه هــر ســال بــه منظــور 

ــادر   ــاد م ــداف واالی بنی ــج اه ــویق و تروی ــور تش ــه منظ ــادران ب ــی از م ــل و قدرشناس تجلی
10-ایجــاد شــهرک فرهنگــی بنیــاد مــادر شــامل : مجتمــع اداری بنیــاد مــادر مراکــز مشــاوره،  مهدکودک 
، دبســتان،  دبیرســتان ، دانشــگاه و زیــر مجموعــه هــای مربوطه)کتابخانــه، ورزشــگاه ،خوابــگاه، درمانگاه، 

ســالنهای آمفی تئاتــر ، مــوزه و...(
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