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غالمرضا محمدی (بنیانگذار بنیاد مادر)
نگاه پیام مادر

چگونه
چگونه
آغاز
آغاز
کردیم
کردیم
در ســایه اســتعانتهای ارزشــمند خداونــد بــزرگ و بــه

کمــک بــه دانــش آمــوزان و دانشــجویان و کارآفرینــی بــرای

نیــک پــدرم ،زنــده یــاد حــاج حســین محمــدی ،در ســال

هنــوز هــم ادامــه دارد.

پــاس حقشناســی از زحمــات و زنــده نــگاه داشــتن نــام

 1359موسســهای بــه نــام خیریــه حــاج حســین محمــدی
تأســیس کــردم از آن ســال بــه بعــد نــه در حــد آرزوهــای

بــزرگ خویــش بلکــه در حــد توانــم بهمنظــور رضایــت

4

خداونــد و انجــام وظایــف انســانی ،در راســتای خدمــت بــه
وطــن عزیــز و کمــک بــه نیازمنــدان و محرومیــن بهخصــوص

فصلنامه پیام مادر

و ســایر مناطــق اســتان فــارس انجــام دادم کــه از آن جملــه:
آبرســانی ،ســاخت خانه بهداشــت ،درمانــگاه اورژانــس ،احیا

بهشــت زهــرا(س) ،احــداث جــاده ،پــل ،مدرســه ،غســالخانه،
آســفالت کوچههــای روســتا ،درختــکاری در مســیر جــاده،

شماره اول

مســجد و مــکان ،احــداث بــاغ خیریــه ،احــداث عبادتــگاه و

کــه ارزش نــام مــادر و زحمــات او را داشــته باشــد آیــا مدرسـهای یــا
درمانگاهــی ،مرکــز خیریـهای و یــا مکانــی بهنــام ایشــان بنــا کنــم کــه
بتوانــم اندکــی از فداکاریهــا و از خودگذشــتگیهای قداســت آمیــز
او را پــاس داشــته باشــم .طــی حــدود ســه ســالی کــه در کنــدوکاو
و مشــورت کــردن بــا دوســتان و اندیشــمندان بــودم ،احســاس
کــردم مقــام واال و ارزشــمند و نیــز قداســت مــادر را نمیتــوان
در یــک جــا و مــکان مشــخص و محبــوس و محــدود نمــود .مقــام
و منزلــت مــادر گســتردهتر از مــکان ،زمــان و تاریــخ میباشــد
همانطوریکــه خداونــد بهشــت را زیــر پــای مــادران قــرار داد.
و ایــن مســئله چندیــن ســال فکــر و روحــم را مشــغول کــرده بــود.
ابتــدا تصمیــم گرفتــم بــرای مــادرم یــک مدرســه دخترانــه و یــا

روز بــه مــادر بیپناهــی در جایــی برخــورد کــردم ،بــا خــود گفتــم

اقدامــات بــرای مــادران انجــام دهــم ،نــه فقــط بــرای مــادر خــودم

مــادر مــن ،مــرا دارد ایــن مــادر چــه کســی را دارد؟ جرقــهای بــه

بلکــه بــرای همــه مــادران وطنــم و کل مــادران گیتــی در نتیجــه

ذهنــم رســید کــه بایســتی کاری بــرای همــه مــادران انجــام دهــم.

بــا مطالعــات و بررســیهای زیــاد و مشــورت بــا دوســتان ،یــاران،

همــه مــادران ،مــادر مــن هســتند و ایــن احســاس در ذهنــم و

همــدالن و صاحــب نظــران در داخــل و خــارج از کشــور ،نهایتــا

روحــم رخنــه کــرد .مدتهــا بــه ایــن موضــوع فکــر کــردم و جوانــب

تصمیــم بــه تأســیس بنیــاد مــادر بــا اهــداف مشــخص گرفتــم.

و راهکارهــای آن را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار دادم و نیــز بــا

احســاس کــردم کــه بهتریــن روز بــرای اعــام ایــن موضــوع در جشــن

دوســتان خــود در ایــن امــر حســاس و انســانی مشــورت کــردم .تــا

تولــد مــادرم میباشــد کــه در جمــع ،هــم قدرشناســی از زحمــات

اینکــه در اردیبهشــت ســال  1393روزی در خدمــت مــادرم بــودم

مــادرم بهصــورت عمومــی کــرده باشــم و هــم تأســیس بنیــاد مــادر را

ســوال کــردم ،مــادر تولــدت چــه روزی اســت؟ مــادر فرمــود یــادم

اعــام کنــم .لــذا تصمیــم گرفتــم جشــنی بهعنــوان نکوداشــت و تولــد

نیســت ،شناســنامهام را نــگاه کــن .عشــقی درچشــم مــادرم و شــوقی

مــادرم بــا حضــور دوســتان و اندیشــمندان در مهرمــاه برگــزار کنــم.

در دلــم احســاس کــردم ،شناســنامه را نــگاه کــردم ،مهــر ســال 1309

جلســات هماهنگــی و ســتاد اجرایــی بــرای برگــزاری جشــن تولــد

بــود مثــل اینکــه دنبــال گمشــدهای کــه میگشــتم پیــدا شــد .آن

مــادرم ،بــا همــکاری و همدلــی جنــاب آقــای اســتاد ناصــر امامــی و

روز تــا صبــح روز بعــد بــا شــوق و عشــق وصــف نشــدنی ســپری

جنــاب آقــای داریــوش نویــد گویــی و ســرکار خانــم زهــرا ســمیعی

شــد .بــا خــود حــرف مــیزدم ،زمزمــه میکــردم و خوشــحال بــودم،

هــر هفتــه از خــرداد مــاه  93بــرای بهتــر برگــزار کــردن ایــن جشــن

گفتــم مــادر خــود را بهانــهای میکنــم و بهعنــوان جشــن تولــد و

تشــکیل میشــد نهایتــا در آخریــن جلســه یعنــی در روز پنجشــنبه

قدرشناســی از مــادرم ،آن آرزوهــا ،هــدف و رویایــی کــه در ایــن چنــد

 10مهرمــا  93پــس از بحــث و بررســیها ،آخریــن تصمیمگیــری

ســال داشــتم کــه کاری بــرای همــه مــادران انجــام دهــم را عملــی

در مــورد چگونگــی برگــزاری نکوداشــت مــادرم انجــام شــد و در

مــی کنــم افــکارم و نگرانیــم اندکــی آرام گرفــت ،از طــرق مختلــف

آخریــن لحظــه بــه دوســتان اعــام کــردم کــه قصــد تأســیس بنیــاد

بررســی کــردم کــه آیــا در ایــران چنیــن اهدافــی بــرای مــادران پیــش

مــادر را دارم کــه همگــی ضمــن اســتقبال از ایــن امــر خیــر ،اظهــار

بینــی شــده اســت یــا خیــر؟ تــا آنجــا کــه دانــش و توانــم یــاری

میداشــتند کــه وقــت تنــگ اســت و مجالــی نیســت بــه دوســتان

نمــود و بررســی هــا نشــان مــی داد دیــدم تاکنــون چنیــن کاری

عــرض کــردم مهــم نیســت نگــران نباشــید تنهــا یــک شــب بــرای

بــا ایــن شــیوه و اهــداف در ایــران انجــام نشــده اســت .گفتــم بهتــر

تهیــه بنــر بهعنــوان تأســیس بنیــاد مــادر زمــان داشــتیم کــه جنــاب

اســت ببینیــم آیــا در جهــان چنیــن مرکــز و یــا بنیــادی بــا ایــن

آقــای نویــد گویــی بــا عشــق و عالقــه و زحمــت زیــاد ســفارش بنــر

اهــداف وجــود دارد یــا خیــر؟ بــاز هــم از طــرق مختلــف (ازطریــق

بهعنــوان تأســیس بنیــاد مــادر را دادنــد و در روز  1393/7/11در

اینترنــت ،ســوال از دوســتان ،بررســی مراکــز علمــی ،ســازمانهای

آخریــن لحظــات قبــل از آییــن نکوداشــت ،بنــر آمــاده شــد و ایــن

 N.G.Oدولتــی و ســازمانهای بیــن المللــی و غیــره) همــه را بررســی

امــر خیــر در آئیــن نکوداشــتی کــه بــه پــاس قدرشناســی از زحمــات

کردیــم تــا آنجــا کــه مــا دسترســی داشــتیم و توانســتیم اطالعــات
کســب کنیــم فقــط چهــار مرکــز  N.G.Oتحــت عنــوان بنیــاد مــادر

 mothersfoundation.comدر سراســر جهــان بــه شــرح زیــر وجــود دارد:
1

بنیــاد مــادر در حیدرآبــاد هنــد کــه ایــن خیریــه بــرای بچههــای

یتیــم و بیسرپرســت فعالیــت میکنــد.
2

بنیــاد مــادر در بنــگالدش کــه اطالعــات زیــادی در ســایت آنهــا

نیســت ولــی بــه ظاهــر لباسهــای دســته دوم بــرای افــراد مســتمند
تهیــه و پخــش میکنــد.
3

یــک بنیــاد مــادر در یکــی از بخشهــای ایالــت شــیکاگوی آمریــکا

وجــود دارد کــه بهمنظــور کمــک بــه کــودکان فعالیــت میکنــد.
4

بزرگتریــن و معروفتریــن بنیــاد در دنیــا تحــت عنــوان بنیــاد

مــادر میباشــد کــه دفاتــر اصلــی آن در نیویــورک (آمریــکا) ،لنــدن
(انگلســتان) و ژوهانســبورگ (آفریقــای جنوبــی) مســتقر اســت کــه
تنهــا بــه زنــان و یــا مادرانــی کــه مبتــا بــه ایــدز هســتند کمــک
میکنــد ولــی هــدف و آرزوی مــن خیلــی باالتــر از ایــن عوامــل
و موضوعــات جســمی ،فیزیکــی و دنیــوی بــرای مــادران بــوده

مــادرم برگــزار شــد ،بــه منظــور گرامیداشــت ارزش مقــام مقــدس و
واالی کلیــه مــادران وطنــم و مــادران جهــان بــا اهــداف مشــخص
تأســیس بنیــاد مــادر در روز  11مهــر  1393در شــیراز را اعــام
نمــودم کــه پــس از آن ،ایــن امــر مــورد تشــویق و اســتقبال بســیاری
از بــزرگان ،فرهیختــگان و مقامــات عالــی رتبــه علمــی ،فرهنگــی و
کشــوری قــرار گرفــت.
از خداونــد بــزرگ میخواهــم کــه در ســایه

دعــای خیــر مــادر ،بتوانــم اهــداف عالیــه
خویــش را بــا کمــک و همــکاری اعضــای ارجمنــد

هیئــت امنــاء ،مشــاوران و ســایر عزیزانــی کــه

در ایــن راه روشــن بــا مــن همــراه و همــگام
بــوده و هســتند انجــام داده و بــرگ زریــن

دیگــری بــر افتخــارات دیــر پــای کشــور عزیــز
اســامی ایــران افــزوده ســازم.

دعای مادر همیشه همراهتان

5

شماره اول

نصــب سیســتم اذان گــوی دیجیتــال در بیــش از یکصــد

مدتهــا در فکــر و اندیشــه ایــن بــودم کــه بــرای مــادرم چــه کنــم

کار بســیار کوچــک اســت در مقابــل مقــام مــادر ،تــا اینکــه یــک

نتیجــه رســیدم کــه بایــد کاری نــو و واالتــر از ایــن موضوعــات و

فصلنامه پیام مادر

بــه روســتاییان گرامــی ،خدماتــی در روســتای زادگاه خویــش

زنــان روســتایی (قالیبافــی) و غیــره از آن جملــه بــود کــه

یــک درمانــگاه مخصــوص مــادران بســازم ولــی فکــر کــردم ایــن

و هســت .بــا توجــه بــه دانــش انــدک و تــوان محــدود بــه ایــن

نگاه پیام مادر

اهداف بنیاد
بــه منظــور شــناخت مقــام واال و بیبدیــل مــادر و ارجگــذاری و قدرشناســی از

او ،در تاریــخ یازدهــم مهرمــاه  1393طــی مراســم شــکوهمند و افتخــار آمیــزی بــا

حضــور جمــع کثیــری از برجســتگان و بلندپایــگان اســتان فــارس بــرای تکریــم و
حفــظ و حراســت از شــأن و منزلــت مقــام واالی مــادر ،بنیــاد مــادر بــا اهــداف زیــر

بهصــورت  NGOتأســیس گردیــد:

1

آشــنا ســاختن جامعــه بهخصــوص نســل جــوان بــه مقــام واالی مــادر
بهمنظــور شــناخت بیشــتر جایــگاه رفیــع ایــن شــاهکار خلقــت و قدرشناســی
از زحمــات ایشــان.

2
3

ارتقا و باز آفرینی مقام مادر از جهات فرهنگی ،خانوادگی و اجتماعی.

آمــوزش مســئولیتهای خطیــر مــادری بــه خانمهــای جــوان
بهخصــوص دختــران در قبــال فرزنــدان و رفتــار متقابــل آنــان نســبت بــه
مــادران.

4
 5پررنگتــر نمــودن مســئولیتهای جامعــه بهخصــوص فرزنــدان در
تأثیر نقش مادران در ساختن جامعهای ایدهآل.

قبــال حقــوق ارزشــمند مــادران.

6

ایجــاد مرکــز مشــاوره بــرای مــادران بهمنظــور رفــع تنگناهــای آنــان
از نظــر فرهنگــی ،اجتماعــی ،حقوقــی ،درمانــی ،معنــوی ،خانوادگــی و غیــره.

7
 8بنیــاد مــادر وابســته بــه هیــچ ارگان و حــزب و نهــادی نمیباشــد و
بنیاد مادر بهصورت صد در صد  NGOمیباشد.

هرگونــه فعالیــت سیاســی در آن ممنــوع میباشــد.

9

انتخــاب مــادران شایســته و برگــزاری مراســم نکوداشــت آنــان در مهرمــاه
هرســال بهمنظــور تشــویق و ترویــج اهــداف واالی بنیــاد مــادر.

10

ایجاد شعب بنیاد مادر در سایر استانهای کشور و خارج از کشور.

مأموریت بنیاد مادر

بازشناســی  ،قدرشناســی و نکوداشــت مقــام مــادر ،تفهیــم و تبییــن نقــش مهــم و ســازنده مــادران

در جامعــه و ارائــه آموزشهــای مســئولیت پذیــری مــادران در قبــال خانــواده نســل جــوان و جامعه؛

مســئولیت و حمایــت جامعــه در قبــال مــادران از لحــاظ فرهنگــی ،خانوادگــی ،اجتماعــی و حقوقی

6

چشم انداز بنیاد مادر:

فصلنامه پیام مادر

شعار بنیاد مادر:

شماره اول

شماره اول

مادر چراغ راه آینده است

فصلنامه پیام مادر

مادرانی متعالی ،جهانی خوشبخت

7

غالمرضا محمدی (مدیر مسئول )

مــادر

نگاه پیام مادر

درراســتای رســالت آگاهــی دادن و اطــاع رســانی صادقانــه بــه هــم وطنــان شــریف ایــن ســرزمین بــا پشــتوانه بنیــاد بیــن المللــی

دکتر ناصر بهمنی (روانشناس)
خانواده

دوگانگی
اجتماعی

نسلها
و هویت
خانواده

بهطــور کلــی پدیدههــای اجتماعــی از آن رو مهــم تلقــی میشــوند
کــه فراگیــری و گســتره آن چــون موجــودی ســیال در میــان همــه
اقشــار مختلــف جامعــه بــه حرکــت در میآیــد ،مشــکلهای اجتماعــی
پدیــدهای نیســت کــه تنهــا بــه ســراغ جوامعــی خــاص بــرود از همیــن رو
کشــورهای مختلــف هــر یــک بــه فراخــور شــرایط خــود بــا پدیدههــای
اجتماعــی روبــرو میشــوند و حتــی گاه از آن بهعنــوان بحــران یــاد
میکننــد.
امــا آنچــه مســلم اســت جوامــع انســانی همــواره بــا مشــکلهای خانــه
و خانــواده و تفــاوت نســلها روبــرو بــوده اســت و تجربــه ثابــت کــرده
کــه اگــر بــه ایــن عــوارض در مراحــل نخســتین پیدایــش توجــه شــود
و بــرای پیشــگیری از گســتردگی مســائل اجتماعــی و عــوارض ،ثانــوی
اقدامــی صــورت گیــرد ،هزینههــای بســیار انــدک خواهــد بــود و بهویــژه
اینکــه موجــب گســترش امنیــت روانــی و احســاس تعلــق و امیــدواری
در خانــواده و جامعــه خواهــد شــد از ســویی دیگــر پــر واضــح اســت کــه
توســعه درون زا ،متــوازن و پایــدار توســعهای اســت کــه در آن انســان
محــور ،توســعه و عمــل قــرار گیــرد در ایــن ارتبــاط مشــارکت همــه افراد،
گروههــا و بهویــژه مهمتریــن نهــاد اجتماعــی یعنــی خانــه و خانــواده
ضامــن تحقــق اهــداف توســعه خواهــد بــود.
توجــه و اهمیــت بخشــیدن بــه تمامــی اقشــار جامعــه و بهویــژه
خانوادههایــی کــه دارای فرزنــدان جــوان و تفــاوت فاحــش نگــرش خانواده
هســتند بســیار حائــز اهمیــت اســت و هرگونــه غفلــت و بیتوجهــی
نســبت بــه ایــن گــروه ضمــن آنکــه آنــان را دچــار نوعــی انــزوای
اجتماعــی و بعضــا تزلــزل خانــواده و
بحــران هویــت و مســتمر آنــان

مادرتصمیــم بــه راه انــدازی نشــریه ای گرفتیــم کــه مختــص مــادر باشــد بــه ایــن دلیــل کــه مــادر ســنگ زیــر بنــای پیشــرفت و

تعالــی هــر جامعــه ای مــی باشــد .تهیــه ایــن نشــریه حداقــل کاری بــود کــه بــرای ارج نهــادن بــه مقــام واالی مــادر مــی توانســتیم
انجــام دهیــم بــا صــدور مجــوز نشــریه پیــام مــادر دلگــرم تــر از گذشــته در ایــن مســیر گام برداشــتیم.از همیــن جــا تقدیــر و

تشــکر مــی کنــم از آقــای دکترحســین انتظامــی معــاون محتــرم مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی انســان فرهیختــه ای
کــه در نــوک پیــکان مطبوعــات کشــور ایــن مســولیت خطیــر را بــر دوش مــی کشــند و ازهیــچ تــاش و کوششــی در ارتقــاع جایــگاه
مطبوعــات کشــور کــم نمــی گذارنــد و در مــدت تصــدی پســت ایشــان شــاهد حــرکات رو بــه رشــد در عرصــه مطبوعــات کشــور

بــوده ایــم همچنیــن خــدا قــوت مــی گویــم بــه جنــاب آقــای دکترمریــدی مدیریــت محتــرم اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
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اســتان فــارس و جنــاب آقــای ســهرابی معــاون محتــرم مطبوعاتــی ایشــان کــه در روز خبرنــگار امســال نشــان دادن بــرای بــاال

بــردن شــان و منزلــت مطبوعــات اســتان ازهیــچ گونــه تــاش و کوششــی دریــغ نمــی ورزنــد و بیشــتر از داشــته هایشــان بــرای روز

فصلنامه پیام مادر

پیشــبرد اهــداف فرهنگــی جامعــه تقدیــم مــی دارم.

از درگاه ایــزد منــان دوام عــزت وســامت ،تــداوم حضــور و تاثیــر آن بزرگــواران در راســتای دســتیابی بــه اهــداف عالیــه فرهنگــی

ارتقــای کیفیــت زندگــی و نشــاط ملــت شــریف وپرافتخــار ایــران و توســعه پایــدار جمهــوری اســامی ایــران رامســئلت دارم.

شماره اول

شماره اول

دعای مادر همیشه همراهتان

فصلنامه پیام مادر

خبرنــگار از خــود مایــع گذاشــتن بدیــن وســیله مراتــب ســپاس خــود را از زحمــات صادقانــه ایشــان وهمــکاران محتــرم درزمینــه

9

را بــه نیــروی ضــد توســعه و پــرورش نیافتــه تبدیــل مینمایــد.

نســل جدیــد ایــران ضمــن نقــد ارزشهــای کهــن
درپــی ایجــاد نوعــی تعامــل و تطابــق میــان آن
ارزشهــا و اقتضائــات روان جدیــد اســت

اصــوال مشــارکت از مقولههــای بســیار مهــم تأثیرگــذار بــر توســعه و
پیشــرفت جوامــع اســت و تحقــق مشــارکت همــه اقشــار جامعــه الزامــات و
پیــش زمینههایــی را طلــب میکنــد و آنچــه باعــث میشــود انســانها
احســاس تعلــق و خودبــاوری نماینــد ایجــاد حــق و تعییــن جایــگاه بــرای
آنــان اســت.
احســاس تعلــق و خودبــاوری معمــوال زمانــی حاصــل میشــود کــه همــه
انســانها متناســب بــا شایســتگی و توانمنــدی خویــش از امکانــات و
فرصتهــای اجتماعــی متعــادل و متــوازن برخــوردار باشــند بیتعــارف
بایــد گفــت درک ایــن ضــرورت چنــدان مــورد عنایــت متولیــان امــر قــرار
نگرفتــه اســت و بــدان ســبب عوامــل مختلــف دســت بــه دســت هــم
داده و بحــران هویــت نمــود یافتــه کــه جامعــه شناســان و روانشناســان
آنرا آشــفتگی اجتماعــی یــا آنومــی نامیدنــد و ابــراز داشــتند آنومــی
مقدمــه فروپاشــی اجتماعــی اســت زیــرا فروپاشــی معنــی عمیقتــری
دارد و شــرایط کنونــی میتوانــد مقدمــه فروپاشــی اجتماعــی و از هــم
گسســتن نســلها ،باورهــا و رهــا کــردن ســنتها باشــد علیهــذا
اغلــب صاحــب نظــران متفقالقــول ابــراز میدارنــد در شــرایط کنونــی،
در زمینــه فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی دچــار نوعــی
آنومــی هســتیم ،بــه ایــن صــورت کــه قوانیــن و مقــررات مشــخصی و
معینــی در محــدودهای اقتصــادی و اجرائــی و  ...وجــود نــدارد و مــردم
در هــر زمینــهای در شــک و تردیــد هســتند و مصــداق شــعر زیــر
است:

هیچ آرایی و تربیتی مجو هر چه میخواهد دل تنگت بگو

بــه عبارتــی دیگــر دلیــل ایجــاد آشــفتگی اجتماعــی در جامعــه مــا ایــن
اســت کــه قوانیــن و مقــررات و هنجارهایــی کــه طــی ســالها و قرنهــا
اعتبــار یافتــه و تثبیــت شــده اســت اکنــون همــه آنهــا رهــا شــده اســت
و بــه امیــد آنکــه هنجارهــای جدیــد جایگزیــن آن شــود ،در حالیکــه
هنجارهــای جدیــد نیــز یــا نهادینــه نشــده اســت و یــا اصــا وجــود نــدارد
بهزبانــی دیگــر یعنــی قوانیــن و مقــررات ثابتــی جــای قوانیــن و مقــررات
قبلــی را نگرفتــه اســت و در نتیجــه مــردم نیــز دچــار نوعــی ســردرگمی
و بالتکلیفــی هســتند بهطــور مثــال :در ارتبــاط بــا تربیــت فرزنــدان،
چگونگــی حــدود آزادی آنــان و حفــظ حریــم خانــواده و ســنتها افــراد
دچــار سردرگمیشــده و اقدامــات ســلیقهای طبقــات اجتماعــی در مناطــق
و دوائــر مختلــف حاکــم بــر امــور اســت پــر مســلم اســت همیــن آشــفتگی
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اجتماعــی منجــر بــه فســاد اجتماعــی میشــود فســاد اجتماعــی بــا آنومــی
اجتماعــی  social anomiرابطــه مســتقمی دارد و ایــن مــوارد را بــه
شــدت ناامیــد و دچــار بحــران میکنــد.

فصلنامه پیام مادر

و کاهــش کنتــرل بیرونــی میداننــد ،کــه کاهــش کنتــرل درونــی یعنــی
ضعــف وجــدان عمومــی و اعتقــادات و از بیــن رفتــن تعصبــات ملــی و
میهنــی و کاهــش الگوهــای صحیــح تربیتــی و ضعــف نهادهــای آموزشــی،
نظارتــی و هدایتــی اســت.

شماره اول

اجتماعــی و بهعبارتــی دیگــر یعنــی زمانــی کــه ارزشهــا و هنجارهــای

اجتماعــی مــا بــه دلیــل اتصــال و همراهــی بــا ارزشهــای دینــی و تطابــق
تاریخــی بــا ایــن ارزشهــا در خمیــر ناخــودآگاه مــردم شــکل گرفتــه و بــا
بهعبارتــی درونــی شــده اســت و بــه همیــن ســبب نســل نویــن جامعــه
مــا هــر چنــد بــا دیــده شــک بــه ارزشهــای نســل گذشــته مینگــرد ،امــا
ایــن بــه معنــای نفــی آن ارزشهــا بهصــورت مطلــق و عــدم جایگزینــی

مانــدگاری هویــت و فرهنــگ ملــی و
پاســداری از آداب و رســوم ،ارزشهــا و
میــراث فرهنگــی خــود از شــاخصهای
اصلــی رشــد فرهنگــی اســت.

جایــی بــرای دم کشــیدن اســت بــا ایــران عزیــز بیشــتر آشــنا شــویم و
بــرای ایــران عزیــز و مــردم خونگــرم و وفــادار و دوســت داشــتنی آن
بیشــتر دل بســوزانیم.
خالصــه کالم اینکــه الزم و ضــروری اســت در خصــوص بحــران هویــت
و اثرهــای ســو فرهنگــی بــرای نســل جــوان و راههــای پیشــگیری ایــن
امــر بنیــادی تدابیــری اتخــاذ شــود و پــر مســلم اســت شــرط موفقیــت

از راهکارهــای دســتیابی بــه توســعه فرهنگــی میتــوان ایجــاد شــرایط

در گــروی بهرهمنــدی از نظریــه علمــی و کارشناســی صاحبنظــران،

بــرای تقویــت همگرایــی فرمــی ،تبــادل فرهنگــی ملــل و طوایــف روزآمد

اندیشــمندان ،جامعهشناســان ،روانشناســان و پذیــرش واقعیتهــای

کــردن ارزشهــا و باورهــا و هنجارهــای فرهنگــی متناســب بــا تحــوالت

روانشناســی رشــد و شــخصیت جوانــان و دوری از خــوش باوریهــای

جهانــی در چارچــوب فرهنــگ ملــی و بیــن المللــی ،حفــظ و احیــای

غیــر واقعــی و گریــز از کتمــان واقعیتهــای عصــر ســرعت و عصــر

ارزشهــای فرهنگــی ،مذهبــی و ویژگیهــای هویتــی هــر فرهنــگ و

تکنولــوژی خواهــد بــود.

ارزشهــای جدیــد کــه بــه پدیــده آنومــی منجــر میشــود نیســت.
جامعــه ایرانــی و حتــی نســل جدیــد آن ضمــن نقــد ارزشهــای کهــن و
بــاور بــه بعضــی از آنهــا درپــی ایجــاد نوعــی تعامــل و تطابــق میــان آن
ارزشهــا و اقتضائــات روان جدیــد اســت.
و امــا احســاس نگرانــی نســبت بــه فرآینــدی اســت کــه آغــاز و پیامدهــای
آن هنــوز بهخوبــی معیــن و روشــن نیســت بهرغــم اینکــه از الگوهــای
بســیار غنــی ملــی و مذهبــی بهرهمنــد هســتیم و تاریــخ ایــن آب و خــاک
نشــان داده اســت کــه هیچــگاه از ریشــهها و بنیانهــای خــود فاصلــه
نگرفتهایــم والکــن بایــد بــاور کنیــم کــه نســل جدیــد مــا در معــرض
وضعیتــی قــرار گرفتــه کــه الزم اســت بــه خوبــی توصیــف و تبییــن و
تحلیــل شــود بهطــور مــداوم و مســتمر تغییــر و تحــوالت نگرشــی،
گرایشــی و حلق ـهای هویتــی آنهــا مــورد بــازکاوی دقیــق و بررســی قــرار
گیــرد.
یکــی از ابعــاد تعلــق آفریــن کــه میتوانــد هــم ریشــه در عواطــف و هــم
ریشــه در پیوندهــای اجتماعــی و در گرایشهــای فرامــادی افــراد داشــته
باشــد ،موضوعهایــی اســت کــه نــزد افــراد از اهمیــت برخوردارنــد و بخشــی
از هویــت افــراد بهوســیله همیــن عوامــل کــه در حقیقــت بیانگــر ارزشهــای
واالیــی در نــزد افــراد اســت ،تعییــن و تعریــف میشــود و بــه اختصــار،
بایــد گفــت ایــن مــوارد بــه ســه دســته کــه شــامل ارزشهــای فــردی،
ارزشهــای پیونــد دهنــده اجتماعــی و عوامــل فــوق مــادی یــا فرامــادی
اســت ،تقســیم میشــوند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تمــام پدیدههــای اجتماعــی کــه گاه بهصــورت
معضــل در میآینــد ریشــههای تعمــق روانشــناختی و روانکاوانــه
دارنــد ،ریشــه در تعاملهــای بیــن فــردی و الگوبرداریهــای خــودآگاه و
ناخــودآگاه مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم داشــته و یکــی از ایــن پدیدههــا
مفهــوم اختــاف دو نســل اســت کــه اختــاف فرهنگــی ،جهانبینــی و
تشــخصیتی فــراوان دارنــد و بهجــرأت میتــوان اظهــار کــرد در ســالهای
گذشــته در بعــد توســعه فرهنگــی و کاهــش اختــاف فرهنگــی نســلها
اقــدام شایســته و بایســتهای صــورت نگرفتــه اســت در حالیکــه بایــد
گفــت توســعه فرهنگــی بهعنــوان عنصــر اصلــی و تســهیل کننــده و زیــر
بنایــی دوام و بقــا و مشــارکت اجتماعــی مــردم اســت ،و ایــن حرکــت در

قــوم و  ...یــادآور شــد و بایــد متذکــر شــد هیــچ انتظــار نیســت کــه ایــن
برنامــه بــه یکبــاره اتفــاق افتــد و پــر مســلم اســت نیازمنــد برنامههــای
کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت خواهــد بــود.
مــع الوصــف ســخن کوتــاه نمــود و در پایــان ایــن بحــث بــار دیگــر
گوشــزد مینمایــد کــه جوانــان و بهویــژه آنانیکــه دارای اســتعداد
و حســن وطنپرســتی هســتند جــزو ســرمایههای بــزرگ ملــی
محســوب میشــوند ،آیــا خبرهایــی کــه دربــاره بریدگیهــای آنــان از
جامعــه ،فــرار از خانــه ،گرفتــار معضــات و بزهکارهــای اجتماعــی و
علیالخصــوص کــوچ از ایــران عزیــز بــه گــوش میرســد ،نمیبایســت
متولیــان امــر را بهتفکــر و اندیشــه بــرای اتخــاذ راهکارهایــی وا داشــت.
بهنظــر میرســد زمــان دســت روی دســت گذاشــتن و فقــط بــه شــعار
دادن و بــه ابــراز تأســف بســنده کــردن گذشــته باشــند بایــد کاری کــرد.
بیاییــد قلبــا بــاور کنیــم کــه ایــران یعنــی همــه مــا و شــاید بــا
گردشــگری ذهنــی و مجــازی بــه دور آن بیشــتر بــا شــمال و جنگلهــای
سرســبزش ،غــرب و کوهســتانهای ســر بــه فلــک کشــیده اش ،جنــوب

بــه امیــد روزی کــه همــه مــا همــواره بــا گســترش بنــد
معرفــت و توجــه بــه جایــگاه جوانــان ،شــاهد تأمیــن
جامعــهای پویــا و بــا نشــاط و کشــوری مســتعد رشــد
و بالندگــی جوانــان داشــته باشــیم .بــه امیــد روزی
کــه همــه و همــه بپذیریــم کــه نهــاد خانــواده مقــدس
و ریشــه تربیــت اســامی و بنیــادی در جــوار مــادران
مهربــان و پــدران فــداکار شــکل میگیــرد.
بــه امیــد روزی کــه فرهنــگ ظاهــر ســازی از بیــن مــا
رخــت بــر بســته و فرهنــگ اصیــل ایرانــی ،اســامی
همــراه بــا نشــاط اجتماعــی و ترویــج اصــول و موازیــن
حقــوق شــهروندی و تقویــت نهــاد خانــواده مــاک رفتار
و گفتــار متولیــان امــر گــردد.

چشــم هــا را باید شســت
جــور دیگــر بایــد دیــد
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شماره اول

آنومــی و یــا فروپاشــی اجتماعــی یعنــی از میــان رفتــن هنجارهــای مطلــوب

راهنمــا گــردد البتــه ناگفتــه نماند بخــش عمــدهای از هنجارهــا و ارزشهای

نســلها و رضایتمنــدی جوانــان نقــش حیاتــی دارد.

تمــام ســفید مردمــان بلــوچ و مرکــز تمــام کویــری بــا کویــر لوتــش کــه

فصلنامه پیام مادر

البتــه جامعــه شناســان دلیــل گســترش فســاد را کاهــش کنتــرل درونــی

اجتماعــی مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه و جامعــه فاقــد ارزشهــا و هنجارهــای

حفــظ و بقــای هویــت ملــی و ایجــاد همبســتگی ملــی و ارتبــاط ســالم بیــن

و مهماننــوازی مردمانــش ،شــرق نیمــه بیابــان بــا اســتار و لباسهــای

عبدالحسین مصدقی فرد مشاور حقوقی بنیاد مادر

نقـش مـادر
حقوقی

در استحکام بنیان خانواده
و جایگاه حقوقی وی در قوانین

آشــنای او را بــا دل و جــان احســاس میکنــد و اینبــار،
در آغــوش مــادر بــا صــدای دلانگیــز و روحنــوازش آشــنا

میشــود کــه برایــش الالیــی میخوانــد اولیــن تجربــهی

نــوزاد ،در آشــنایی بــا دنیــای موســیقی ،نوایــی فرحبخــش،
آرام و مهرآمیــز ،کــه او را بــه آرامــش دعــوت میکنــد.

کــودک از گریــه بــاز میمانــد و حیــرتزده چشــم

میگشــاید حــاال دیگــر هــم گرمــای وجــود مــادر را هــم
صــدای رویایــی و دلنــواز او را و هــم ســیمای مهربــان

و متبســم او را بــا تمامــی وجــود حــس میکنــد و بــا
چشــمهای تــازه بــه هســتی گشــودهاش میبینــد :خــدای

مــن :مــادر را بیــرون از وجــودش بــه تماشــا نشســتن ،چــه

بــا شــکوه اســت.

ســال هــا بعــد ،وقتــی گذشــتههای خویــش را مــرور
میکنــد بــه یــاد خواهــد آورد کــه چگونــه دســتان کوچــک

ظریفــش در دســتان مــادر ،بــه او قــوت قلــب میدادنــد تــا
احســاس توانمنــدی کنــد و پــا بــه پــای شــیوهی راه رفتــن را

بیامــوزد چــه ش ـبها کــه تــا ســحرگاه در کنــار گاهــوارهی
او بیــدار مینشســت و بــا لحــن مهربــان خــود بــه او آرامــش

مــیداد چــه روزهــا کــه بــه تعلیــم و تربیــت او همــت
مــی گماشــت و چــون آمــوزگاری دلســوز ،او را بــا گفتــار و

کالم و طــرز بیــان آشــنا میکــرد.

بهراســتی کــه چــه عظمتــی دارد مقــام ایــن فرشــتهی

صبــور و خســتگیناپذیر ایــن وجــود گرامــی و ایــن نمــاد

مهــر و محبــت و ایثــار و از خودگذشــتگی و ایــن محــور
اصلــی کانــون خانــواده و اجتمــاع.

اســطورهی مــادر ،یــک اســطورهی جهانــی اســت کــه از

ژرفــای تاریــخ تاکنــون مــورد توجــه ابنــاء بشــر بــوده و
همــواره مــورد تقدیــس و تکریــم قــرار گرفتــه اســت در

گذشــتههای دور و در بیــن جوامــع ابتدایــی بشــر ،مقــام

مــادر ،بهعنــوان یــک عنصــر اساســی در انســجام خانــواده
و پیوندهــای زیســت گروهــی ،طایف ـهای و عشــیرهای ،چنــان

جایــگاه ویــژه ای داشــته کــه بخــش عمــده ای از زندگــی

اجتماعــی را در طــول تاریــخ تحــت عنــوان «نظــام مــادر
ســاالری» بــه خــود اختصــاص داده اســت.

در تاریــخ باســتانی مــا ایرانیــان« ،ماندانــا» مــادری اســت کــه
طبــق روایتــی تاریخــی ،در خــواب میبینــد کــه از شــکمش
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درخــت تاکــی روییــده کــه ســایهی آن سراســر آســیا را فــرا

فصلنامه پیام مادر
شماره اول

در هرگوشــه از ایــن جهــان پهنــاور و در میــان هــر قــوم و قبیلــه و

را احســاس نخواهــد کــرد .او میگریــد ،تــا انــدوه خــود را بهخاطــر

ملیتــی ،در اولیــن لحظــات گام گذاشــتن بــه عرصــهی گیتــی و آغــاز

ایــن فــراق و جدایــی ابــراز نمایــد ،امــا دیــری نمیپایــد کــه ایــن بــار در

زندگــی ،گریــان بهدنیــا میآیــد شــاید میگریــد ،بــا ایــن تصــور کــه

دامــان پــر مهــر و عطوفــت مــادر ،بــاز هــم گرمــای وجــودش را و بــوی

چه با شکوه است.
فرزنــدش کــوروش کبیــر ،متصرفــات خــود را از شــرق و غــرب فــات
ایــران گســترش میدهــد بــه یــاد مــادر و خوابــی کــه دیــده بــوده
میافتــد و بــه ایــن بــاور میرســد کــه آنچــه دارد از برکــت وجــود
مــادر و تعلیــم و تربیــت اوســت.
در ادبیــات کهــن مــا نیــز ،بــه مقــام ارزشــمند مادر ،بســیار اشــاره شــده
و آثــار ادبــی مــا همــواره مشــحون از ســتایش و ارج نهــادن بــه جایــگاه
مــادر میباشــد گاهــی نیــز ادیبــان مــا بــه عکــس ،از بیتوجهــی
خویــش در دوران صبــاوت بــه مقــام مــادر ســخن رانــده و اظهــار
پیشــمانی کردهانــد و زمانــی بــه خــود آمدهانــد کــه دیگــر ،ســایه
مــادر بــه زوال رســیده بــوده اگــر شــیخ مصلــح الدیــن ســعدی جــوان،
در ایــام شــباب و نوجوانــی ،همچــون دوران میــان ســالی خویــش از
اهمیــت احتــرام بــه ایــن موجــود مقــدس آگاه بــود هی ـچگاه بــا اتــکا
بــه غــرور جوانــی بانــگ بــر مــادر نمــیزد تــا دلآزرده بــه کنجــی
نشــیند و گریــان ،نوجوانیــش را بــه یــاد عهــد خــردیاش بینــدازد
کــه چــه ســان ضعیــف و ناتــوان ،مامنــی جــز آغــوش گــرم مــادر
نداشت.
عــاوه بــر تاکیدهــای دیــن مبیــن اســام در تعییــن جایــگاه رفیــع و
واالی مــادر ،قانونگــذاران نیــز بــا تصویــب قوانیــن تکالیفــی را بــرای
فرزنــدان تعییــن و اجــرای آن را مــورد تاکیــد قــرار دادهانــد از جملــه
در مــاده  1177قانــون مدنــی مقــرر گردیــده ،طفــل بایــد مطیــع ابویــن
خــود بــوده و در هــر ســنی کــه بایــد باشــد بــه آنهــا احتــرام کنــد
تاکیــد قانونگــذار بــر اطاعــت طفــل از ابویــن و از جملــه مــادر و
احتــرام بــه آنــان در هــر ســن و ســال نشــان از اهمیتــی اســت کــه
مــادر در تحکیــم بنیــان خانــواده در اجتمــاع دارد و حاکــی از جایــگاه
ایــن شــخصیت ارزشــمند اســت کــه بایــد همــواره مــورد تکریــم و
احتــرام باشــد امیــد بــه آن کــه در جامعــه ایرانــی اســامی مــا همــگان
بــه مقــام شایســته مــادر و جایــگاه قابــل تقدیــس آن واقــف گردنــد
و فرزنــدان بیاموزنــد کــه امــر مــادر مطــاع اســت و دســتوراتش بایــد
بیچــون و چــرا اجــرا گــردد انشــاا. ...

بهراســتی کــه چــه عظمتــی دارد مقــام ایــن فرشــتهی صبــور و خســتگیناپذیر ایــن وجــود
ـون
ـی کانـ
ـور اصلـ
ـن محـ
ـتگی ،و ایـ
ـار و از خودگذشـ
ـت و ایثـ
ـر و محبـ
ـاد مهـ
ـن نمـ
ـی و ایـ
گرامـ

ـاع.
ـواده و اجتمـ
خانـ
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انســان ،ایــن آفریــدهی بیهمتــای پــروردگار و ایــن اشــرف مخلوقــات

از بطــن مــادر جــدا شــده و دیگــر صــدای قلــب او را و گرمــای وجــودش

مادر را بیرون از وجودش به تماشا نشستن،

فصلنامه پیام مادر

گرفتــه ،ســالها پــس از ایــن خــواب دیــدن ،هنگامــی کــه

خدای من:

تمیز کردن این7
شیدا توپچی پور

کدبانو

مکان خانه را فراموش نکنید

.1
14

میکروبهــا همهجــا هســتند،
مهــم نیســت چقــدر خانــه خــود
را تمیــز نگــه میداریــد ،بــاز
هــم میتوانیــد ردپــای آنهــا را
در نقــاط مختلــف خانــه ببینیــد.
مکانهــای زیــادی در خانــه وجــود
دارنــد کــه تمیــز کــردن آنهــا
را فرامــوش میکنیــد یــا حتــی
شــاید اینطــور بــه نظــر برســد
کــه احتیاجــی بــه تمیــزی ندارنــد
امــا بــه همــان ســادگی کــه تمیــز
کــردن آنهــا را فرامــوش میکنیــد،
میتوانیــد آنهــا را پــاک و بــراق
کنیــد .بنابرایــن بــار دیگــر کــه
بــه فکــر تمیــز کــردن خانــه
افتادیــد ،بــه مکانهایــی کــه در
اینجــا بــه شــما معرفــی میکنیــم
نیــز توجــه بیشــتری داشــته
باشــید.

زیر تخت

بســیاری از خانمهــا از تمیــز کــردن ایــن قســمت از خانــه اجتنــاب میکننــد .شــاید شــما هــم ماننــد کــودکان از نــگاه کــردن بــه زیــر تخــت
میترســید! امــا یادتــان باشــد کــه ایــن مــکان گــرد و غبــار زیــادی را بــه خــود جــذب میکنــد بنابرایــن حتــی اگــر بــرای تمیــز کــردن خانــه
عجلــه داریــد ،ایــن مــکان را از یــاد نبریــد.

فصلنامه پیام مادر

اینهــا لوازمــی هســتند کــه شــما در طــول روز بارهــا آنهــا را لمــس میکنیــد و پــر از میکــروب هســتند ،بنابرایــن بــا تمیــز کــردن آنهــا نــه تنهــا
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آنهــا آســیب نرســاند.

تمــاس انــد امــا معمــوال بــه تمیــزی آنهــا توجهــی نمیشــود ،شــاید
چــون کثیفــی آنهــا بــه چشــم نمیآیــد ،امــا بایــد بگوییــم کــه آنهــا
کثیفتریــن نقــاط خانهانــد .دســتگیرههای در یــا کلیدهــای چــراغ
بارهــا و بارهــا در طــول روز توســط افــراد مختلــف لمــس میشــوند
بنابرایــن هــر زمــان کــه خانــه خــود را تمیــز میکنیــد ،ایــن مکانهــا
را نیــز از یــاد نبریــد تــا از میکروبهــا در امــان باشــید.

.4

بالشتک

آیــا بــه همــان نســبت کــه بــه روبالشــیهای تخــت خــود اهمیــت
میدهیــد و هــر چنــد وقــت یــک بــار آنهــا را تمیــز یــا تعویــض
میکنیــد ،بــرای بالشــتکهای تزیینــی تخــت یــا مبلمــان خــود
نیــز وقــت میگذاریــد؟ افــراد خانــه معمــوال پــس از یــک روز
ســخت کاری ،هنگامــی کــه روی تخــت یــا مبــل لــم میدهنــد و
تلویزیــون تماشــا میکننــد ،پایشــان را روی بالشــتکها میگذارنــد
و ســلولهای مــرده پوستشــان روی آنهــا میریزنــد .بنابرایــن
اگــر میخواهیــد از شــر میکروبهــا در امــان باشــید ،هنگامــی
کــه خانــه خــود را تمیــز میکنیــد ،روکــش ایــن بالشــتکها را
نیــز تعویــض کنیــد و هــر چنــد وقــت یکبــار آنهــا را بشــویید.

.5

سطل آشغال آشپزخانه

حتــی اگــر ســطل آشــغال آشــپزخانه شــما بــوی بــد ندهــد ،پــس از

خالیکــردن آشــغالها بایــد آن را بشــویید زیــرا خــرده آشــغالهای
غــذا و باکتریهــا روی آن میچســبند .بــرای تمیزکــردن آن بهتــر
اســت از اســپریهای ضدعفونیکننــده اســتفاده کنیــد.

.6

جا مسواکی

جــا مســواکی همیشــه در ســرویس بهداشــتی قــرار دارد و شــما روزی

حداقــل دو بــار از آن اســتفاده میکنیــد .طبــق تحقیقــی کــه در ســال
 2011انجــام شــد ،جــا مســواکی یکــی از کثیفتریــن مکانهــای
خانــه اســت کــه بایــد هــر چنــد وقــت یــک بــار بــا دهانشــویههای
ضدباکتــری تمیــز شــود.

.7

گیاهان خانگی

گیاهانــی کــه خــارج از خانــه رشــد میکننــد معمــوال توســط بــاد و

طوفــان کثیــف و بــه کمــک بــاران تمیــز میشــوند امــا گیاهانــی کــه
داخــل خانــه نگهــداری میشــوند ،بــه مــرور زمــان گــرد و غبــار را بــه

خــود جــذب میکننــد .بنابرایــن هــر دو روز یکبــار بــا یــک اســفنج
مرطــوب آنهــا را گردگیــری کنیــد.
مکانهــای دیگــری نیــز ماننــد زیــر فــرش ،زیــر کابینــت،
حبابهــای چــراغ ،بــاالی کابینــت ،پنکــه ســقفی یــا قــاب
پنجــره و غیــره در خانــه وجــود دارنــد کــه معمــوال هنــگام تمیــز
کــردن بــه آنهــا توجهــی نمیشــود .آنهــا را نیــز از یــاد نبریــد.
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خــود کــه خانوادهتــان را از میکــروب و بیمــاری دور نگــه میداریــد .فقــط هنــگام تمیــز کــردن یادتــان باشــد از مــادهای اســتفاده کنیــد کــه بــه

مکانهایــی در خانــه وجــود دارنــد کــه تمــام افــراد بــا آنهــا در
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.2

لوازم شخصی مانند گوشی،کیبورد ،کنترل تلویزیون

.3

دستگیره در و کلید چراغ

مریم زارع

اینجا همه چی
به هم ریخته است
دخترونه

بــه واســطه چنــد وقــت زندگــی خوابگاهــی

بــه نــکات جالبــی پــی بــردم کــه هــر روز هــم

بــه ایــن نــکات اضافــه میشــود.

مقولــه ورودی بحــث « دم پایــی» اســت کــه
برعکــس اســمش هیچوقــت دمپــا نیســت،

گوشــه انتهــای ســالن اســت یــا اگــر دمپــا

باشــد یــک لنگــهاش دمپــای اتــاق کنــاری
اســت و یــک نکتــه جالــب دیگــر اینکــه

«بــی صاحــاب مونــده» اســت .

البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه در خوابگاههــای

دانشــجویی بحــث مالکیــت بیفایــده اســت.
همــه چیــز عــام المنفعــه اســت ،بــرای همیــن
اگــر دیدیــد کــه تــوی لیــوان شــما پوســت

تخمــه ریختهانــد یــا بــا حولــه شــما ســفره

را تمیــز میکننــد بههیــچ عنــوان دلگیــر

نشــوید ،بلکــه برویــد مســواک خــود را چــک

کنیــد و اگــر خشــک بــود دو رکعــت ســجده

شــکر بهجــای آوریــد!

در مبحــث خــورد و خــوراک ،خوبــیاش

ایــن اســت کــه تنــوع غذایــی داریــد ،مثــا

میتوانیــد از پلــوی شــفته شــده خودتــان

صــرف نظــر کنیــد و بــا هــم اتاقیتــان
ماکارونــی ســوخته بخوریــد!

در مــورد خوراکیهــای داخــل یخچــال هــم
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مثــل دمپایــی الکــی امیــد نداشــته باشــید
و اگــر احیانــا میــوهای داریــد کــه هــوس
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کیســه ســیاه بگذاریــد و رویــش بنویســید

«ســم ســیانور» یــا «مــرگ مــوش» و در انتهــای

یخچــال پنهــان کنیــد! الزم بــه ذکــر اســت
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را بیشــتر میکنــد!

گمشــده از مهمتریــن و
خطیرتریــن مباحــث در طــول
زندگــی مــا انسانهاســت کــه
بــا پیشــرفت زندگــی بغرنجتــر
شــده اســت!
قدیــم ترهــا نیمــهی گمشــده ،راه دوری
نمیرفــت طوریکــه طیــف انتخــاب پســرها از

«دختــر همســایه» شــروع میشــد و در بیشــترین فاصلــه
بــه آن دختــر مانتــو ســورمهای دبیرســتان کوچــه باالیــی
میرســید .یــا اگــر در ایــن حــد فاصــل پیــدا نمیشــد
کافــی بــود مــادر خانــواده یــک چــادری ســر کنــد و
یــک دوری در فامیــل بزنــد و یــک ســبزی پــاک کننــد
دور هم!
بــرای دخترهــا هــم همینطــور و ایــن نیم ـهی گمشــده از
«پســرعمو » شــروع بــه پیــدا شــدن میکــرد کــه در کمــال
خوششانســی انــگار عقدشــان را تــوی آســمانها بســته

صــدای اســاتید ،ســر کالس را متوجــه
نشــدم و از آنجایــی کــه توانایــی تغییــر
حنجــره ایــن بزرگــواران را نــدارم ،راههایــی را بــرای نخوابیــدن
ســر کالس پیــدا کــردهام!
بهتریــن راهکارم همــان راهکار معــروف ســیلی زدن بهصــورت
شــخص خوابآلــود و گفتــن « نخــواب ،تــو بایــد زنــده بمونــی،
نخــواب» اســت!

دنیای وارونه همینه حتما!

انســانها بســتگی بهنــوع شــغلی کــه دارنــد بــا

موضوعــات برخــورد میکننــد و همیشــه فکــر میکنــم
اگــر در مــواردی ایــن نــوع نگــرش جابهجــا میشــد چــی
میشــد؟! مثــا وقتــی بــرای بیمــاری بــه دکتــر مراجعــه

راهحلهــای دیگــری مثــل بــاز نگهداشــتن چشــم بــا
چــوب کبریــت ،خــوردن قهــوه و ایــن امثــال امــور هســت.
امــا راهکاری کــه جدیــدا متوجــه کارآیـیاش شــدم ایــن اســت
کــه تصــور کنیــم اســتاد لولــو اســت و یکــی دم گوشــمان
بگویــد « اگــه بخوابــی میگــم لولــو بیــاد بخورتــت»

میکنیــم بــه جــای دارو و قــرص ،بغلمــان میکردنــد و
جــای زخــم را میگفتنــد « بیــا فــوت کنــم خــوب شــه »
یــا وقتــی در مســائل عمرانــی یــک مهنــدس میخواســت
مبحــث خســتگی بنــا را محاســبه کنــد دســتی روی شــونه
بنــا مــی زنــد و میگفــت «خســته نباشــی بنــا جــان»
یــا اصــا مشــاورها بهجــای پیــدا کــردن راهحــل
مشــکلهایمان ،یــک دســتمال کاغــذی میگرفتنــد
دستشــان ،اشــک و دماغشــان را پــاک
میکردنــد و بــا صــدای گرفتــهای
میگفتنــد « ای وای ،الهــی ،آخــه
چــراااا؟ »

در حد نیچه مثال!

ایــن روزهــا کــه بــازار ارتباطهــای
مجــازی و اینترنتــی داغ اســت
موضوعــی کــه بیشــتر بهنظــر میآیــد
نشــر و پخــش متنهــای ادبــی از بــزرگان ا ســت .
ایــن موضــوع در حــدی فراگیــر شــده کــه ادیبــان دیگــر
حرفــی بــرای گفتــن ندارنــد و همینطــور فــرت و فــرت
ســخن ایــن و آن اســت کــه بــه بــزرگان میچســبانند!
اینهــا را گفتــم تــا آگاه باشــید و یکوقــت شــوکه نشــوید اگــر
بــه دوســتتان گفتیــد « مــن مســواک زدن را دوســت دارم» و نیم

بودنــد و اگــر اینطــور نبــود نهایتــا بــه یــک چایــی آوردن

ســاعت بعــد عیــن ایــن پیــام برایتــان بیایــد و زیــرش بنویســند

بــرای زنــان همســایه کــه در حــال ســبزی پــاک کــردن

« کــوروش بــزرگ ».

هســتند ختــم میشــد!
امــا امــروزه دیگــر خبــری از ایــن مباحــث نیســت و نیمـهی
گمشــده انــگار زیــادی گــم شــده اســت و هــر آن امــکان
دارد از طریــق شــبکههای اجتماعــی آن طــرف دنیــا
پیدایــش کنــی!
البتــه بهنظــرم مســئله مــد هــم در پیچیدگــی ایــن ماجــرا
بیتأثیــر نیســت ،چــرا کــه از بــس همــه افــراد بــا هجــوم
مــد یــک شــکل و یــک انــدازه شــده انــد ،مثــل یــک عالمــه
لنگــه دمپایــی شــبیه بــه هــم! آدم گیــج میشــود کــه
باالخــره کــدام یکــی از اینهــا نیمـهی گمشــده مــن اســت!
چــرا کــه هــر لحظــه امــکان دارد متوجــه شــوی نیمــهی
گمشــده و دمپایــی دختــر اقــدس خانــوم را اشــتباهی
برداشــتهاید و اســتفاده میکنیــد!

ِ
ورژن همین االن یهویی!
مجنون،

در طــول اعصــار ،از گذشــته تــا بــه حــال ،عشــق مضامیــن متفاوتــی بــه خــود گرفتــه اســت! معشــوق ثابــت
اســت ،ولــی رویکــرد برخــورد بــا معشــوق کمــی عــوض شــده و اصــا بــه طاقــت فرســایی قبــل نیســت!
طوریکــه قبــا شــاعر و خواننــده بــا لحنــی کــه دل آدم را از جــای میکنــد مثــا میگفــت « تــو ای پــری
کجایــی؟»
امــا االن خواننــدهای کــه قطعــا شــعر زیــاد میگویــد بــا امیــد بــه زندگــی بیشــتری بشــکن میزنــد و
میگوید « من دلم پری رو می خواد ،پری من رو نمیخواد »
تــازه بــا حــرص هــم اذعــان م ـیدارد کــه «پــری غلــط کــرد شــوهر کــرد» و اینگونــه تکلیــف خــود و پــری
و غلطــش را مشــخص میکنــد و م ـیرود ســراغ عشــق بعــدیاش کــه بــه گمــان بایــد «شــراره» باشــد کــه
موهایــش را مــادر گرانقــدرش عروســکی شــانه کــرده اســت!

17

شماره اول

ایــن کارهــا  ۲درصــد احتمــال زنــده ماندنــش

مقولــه یافتــن نیمــهی

هیچوقــت حکمــت الالیــی بــودن

فصلنامه پیام مادر

کردهایــد بــرای فــردا بخوریــد ،داخــل یــک

نیمهی گمشده
واقعا کجاست؟

!

راههای بیداری
سرکالس

محمد امین (کارشناسی ارشد روانشناسی)

مهرورزي

جاده آرامش

خود

تــا بتوانيــد بــه ديگــران عشــق بورزيــد .احســاس شــما پژواکــی
اســت کــه بــه کائنــات میفرســتيد ،انعــکاس آن بــه شــما بــاز
میگــردد.
از اعمــاق وجــود سرچشــمه ميگيــرد و ايــن دريافتــي نامحــدود
از ادراک کمــال وجــود شماســت .ممکــن اســت داراي ويژگيهايي
باشــيد کــه مطلــوب شــما نيســت .صادقانــه بــه خــود نــگاه کنيــد
و آنچــه هســتيد را بپذيريــد .کمــال وقتــي بــه دســت ميآيــد

خــود مهــرورزي درک جايــگاه شــما در طــرح کلــي زندگــي و
پذيــرش مســئوليت خــود در تکامــل زندگــي اســت .تجربههــا
درسهــای زندگــي هســتند اهميــت آنهــا را دريابيــد.
مهربانــی بــا يکديگــر ،احتــرام گذاشــتن بهديگــران و همــهی
موجــودات ،نشــانهی عشــق و احتــرام بــه خــود و قلبــی سرشــار
از محبــت اســت .مهربانــی ،وجــود مــا را لبريــز از عشــق و نشــاط
ميکنــد ،ايــن عشــق روز افــزون شــده ،تمــام جوانــب زندگــی
را لبريــز از احســاس زيبــای عشــق و محبــت میکنــد و مســير
موفقيــت را کوتاهتــر ميســازد.
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دگــر مهــروزري نيــز يعنــي دوســت داشــتن ديگــران بــا تمــام
ويژگيهايــي کــه شــما دوســت نداريــد .وقتــي خودتــان را

فصلنامه پیام مادر

کــه هســتند ،کامــل هســتند .خــود مهــرورزي بخشــي بنياديــن
از ســامت جامــع اســت و قدرتمندتريــن آغــاز بــرای شــفا
اســت .رويکــرد شــما بــه زندگــي بــا توانايــي مهــرورزي شــما
در ارتبــاط اســت .افزايــش عزتنفــس ،توانايــی دوســت

عشــق بــه زندگــی از مزايــای خــود مهــرورزی اســت.

خــود مهــرورزي بــه ايــن مفهــوم اســت کــه شــما در درون
وجودتــان بــا خــود بــه صلــح رســيدهايد ،خاســتگاه ايــن آگاهــي
از مراتــب متعالــي و فــارغ از تعلقــات زمينــي اســت .بــه خــود
مهــرورزي اهميــت دهيــد .بايــد بياموزيــد کــه بــه خــود عشــق

ارتبــاط بــا توانايــي درونــي حاصــل ميشــود و ارتبــاط بــا توانايــي
درونــي ،رهايــي را افزايــش ميدهــد.
وجــود خــود را سرشــار از عشــق نــاب راســتين ســازيد و عشــق و
محبــت را بــه ديگــران نثــار کنيــد .رفتارتــان را متعــادل ســازيد و
آزادي نظــر و اختيــار اراده ديگــران را بپذيريــد و محتــرم بداريــد.
بــه نظــرات ديگــران گــوش فــرا دهيــد و بــا رفتــار و عملکردتــان
ديگــران را راهنمايــي کنيــد و اميــد آفريــن باشــيد.
تعلقــات فيزيکــي ،عاطفــي و ذهنــي از جملــه موانــع مهــم پــرواز
ِ
هــدف کانونــي و
و اوج گرفتــن ميباشــند .خــود را رهــا کنيــد.

مقصــد غايــي خــود را تعييــن نماييــد و از تواناييهــاي فيزيکــي،
عاطفــي و ذهنــي در جهــت رســيدن بــه آن اســتفاده نماييــد.
تعلقــات ،زنجيــري اســت کــه شــما را زمينگيــر میکنــد.
رهايــي ،وســيله عــروج و بــال پــرواز شــما اســت .اگــر راهيابــي

شــادماني زندگــي در حضــور عشــق جريــان دارد .زندگــی بــاز و

بــه آســمان را دوســت داريــد و مشــتاق پــرواز هســتيد وابســتگی

بســته کــردن درهــا اســت ،خودتــان را تصــور کنيــد کــه درهــا

و تعلقــات خــود را رهــا نماييــد .ابتــدا ذهــن خــود را از تعلقــات

را بهســوی شــادی ،آرامــش و عشــق بــاز میکنيــد و همــواره

فيزيکــي ،امــوال و دارايــي رهــا ســازيد ســپس بــه رهايــي از

در حــال کســب تجربههــای جديــد ،رشــد و تعالــی هســتيد.

وابســتگیهای عاطفــي و ذهنــي بپردازيــد .توجــه نمايــد کــه

روزانـهکاری را انجــام دهيــد کــه در شــما احســاس خــوب ايجــاد

شــما ميتوانيــد داراييهــاي مــادي را در اختيــار داشــته باشــيد

مینمايــد .زندگــي شــما ايــن قابليــت را دارد کــه فوقالعــاده

و بــه آن تعلــق نداشــته باشــيد ،همچنيــن ميتوانيــد در فقــر

باشــد .شــما ايــن توانايــي را داريــد کــه از زندگــي خــود کمــال

زندگــي کنيــد و بــه داراييهــاي مــادي وابســتگي زيــاد داشــته

لــذت را ببريــد .کافــی اســت بــا عشــق و شــوق زندگــي کنيــد.

باشــيد .عشــق واقعــي شــما را آزاد و رهــا ميســازد .عشــق نــاب

عشــق ريشــهی احســاس خــوب و سرچشــمه تمــام خوبيهــا

يکســره سرخوشــي ،لــذت و معرفــت اســت.

الهــي داشــته باشــيد .بــا خــود مهــرورزی راحتتــر بــه منابــع
عشــق و مهــر وصــل خواهيــد شــد.
صداقــت ،ســخاوت و مهــرورزی بــه شــهامت نيــاز دارد و شــهامت،
نيازمنــد خودبــاوري و اعتمادبهنفــس اســت .دگــر مهــرورزی درک
و توانايــي ديــدن ديگران اســت و الزمــه آن توانايــي انعطافپذيري
و اعتمــاد بــه ديگــران میباشــد .مهــرورزی احســاس رضايتــي
ژرف بــه زندگــي شــما ميبخشــد و تــوان شــما را احيــا
مينمايــد .پذيــرش مســئوليت و مديريــت عواطــف ،احساســات،
تعلقــات ،رضايــت و خرســندی ،شــما را بــه درک عشــق ناســوتی
و الهوتــی رهنمــون میگردانــد و ايــن درک ،زمينهســاز ادراکات
ماورايــی خواهــد شــد .عشــق واالتريــن تجرب ـهی زندگــی اســت.
عشــق ،نيــاز درونــی اســت آن را بپذيريــد و از آن اســتقبال کنيــد.
عشــق ،ســوخت ماشــين اراده ،توانايــی خلــق اهــداف و قــدرت

شماره اول

رســيدن بــه خواســتههاي شــما اســت .بــرای قــدرت بيشــتر،
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داشــتن ديگــران ،توانايــی پذيــرش شکســت و

پذيــرش کامــل فــرد همــان عشــق
بی قيد و شرط است.

آمدهانــد« .عشــق رهــا شــدن از تــرس اســت» رهايــي بيشــتر بــا

فصلنامه پیام مادر

دوســت داشــته باشــيد ،درمیيابيــد کــه ديگــران همانگونــه

است»

ايــن جهــان نوعــي انــرژي و ارتعــاش اســت کــه از يــک سرچشــمه

(دکتر الهي قمشه اي )

خــود مهــرورزي راســتين ،يــک عملکــرد دگــر خواهانــه اســت کــه

واقعيــت اســت کــه آنچــه هســتيد ،کاملتريــن شــکل شماســت.

زمــان ،مــکان ،شــما و ديگــران ميدرخشــد و مانــدگار

کنيــد و ديگــران هــم شــما را دوســت بدارنــد .هــر چيــزي در

ـا
ـه دردهـ
ـاج همـ
ـق را عـ
ـان عشـ
«صوفيـ
و کيميــاي وجــود تعريــف کردهانــد.
عشــق فقــر را بــه ثــروت تبديــل
ـگ
ـاهزاده ،جنـ
ـه شـ
ـدا را بـ
ـد ،گـ
ميکنـ
ـش و جهنم
ـه دانـ
ـل را بـ
ـح ،جهـ
ـه صلـ
را بـ
را بــه بهشــت مبــدل مــي ســازد».

بداريــد و مهــرورزی را تجربــه نماييــد .بــه خــود محبــت کنيــد،

صــورت نيــاز آنهــا را اصــاح کنيــم .خــود مهــرورزي ،ادراک ايــن

وارســته بــاش امــا عاشــق ،بــاور داشــته بــاش خوبــي وراي

خودتــان را دوســت داشــته باشــيد تــا احســاس خــوب را تجربــه

«اندرو متيوس»

نســبت بــه خــود احســاس خــوب داشــته باشــيد ،خــود را دوســت

کــه تمــام ويژگيهــاي ناخواســته شــخصيمان را بپذيريــم و در

عشــق بيشــتری داشــته باشــيد« .عاشــق بــاش ،امــا وارســته،

اســت.

دکتر پریچهر پورانصاری (فوق تخصص زنان و زایمان)
نبض

مطالبی جهت اطالع

خانمهای باردار

ـر
ـد جگـ
ـارداری نبایـ
ـرا در بـ
چـ

ـن
ـر دارای ویتامیـ
ـرا جگـ
ـورد؟ زیـ
خـ
؟ باالیــی اســت و ایــن ویتامیــن

ـتم عصبی
ـرای سیسـ
ـد بـ
ـاال میتوانـ
بـ

جنیــن و سیســتم قلــب وعــروق

مضرباشــد.

در بیــن افــرادی کــه رژیــم

ـن
ـود ایـ
ـند کمبـ
ـته باشـ
ـب داشـ
مناسـ
ـن باید
ـت بنابرایـ
ـادر اسـ
ـن نـ
ویتامیـ
ـی
ـوردن غذاهایـ
ـود از خـ
ـعی شـ
سـ
مثــل جگــر و محصــوالت مرتبــط

مثــل مغــز خــودداری کــرد.

کســانی کــه مــدت زیــادی در منــزل

هستند(دور از نور افتاب هستند)

در کســانی کــه پوســت کمتــر در معــرض

افتــاب اســت و همینطــور از ضــد افتــاب بــرای

پوشش استفاده میکنند.

رزیــم غذایــی بــا میــزان پاییــن ویتامیــن دی

دارند(غــذا هــای غنــی از ویتامیــن دی شــامل تخــم

مرغ/گوشت/شــیر غنــی شــده بــا ویتامیــن و کــره و
غالت غنی شده با ویتامین دی.

افــراد چــاق کــه  BMIباالی  30دارند(نســبت

وزن به مجذور قد)

ایــن افــراد بایــد روزانــه حداقــل  600واحــد

روزانــه ویتامیــن دی طــی بــارداری و شــیر دهــی

ـن د مصرف
ـارداری ویتامیـ
ـد در بـ
ـانی بایـ
چه کسـ
کنند؟
اگــر از نظــر نــژادی متعلــق بــه مناطقــی مثــل

جنــوب اســیا بخصــوص ژاپــن؛ چیــن و یــا افریقایــی
تبار واسیای میانه هستند

دریافــت کنند.اغلــب مولتــی ویتامیــن هــای مــورد
اســتفاده در دوره پــری ناتــال حــاوی  600-400واحــد

ویتامین  Dهستند.

()RCOG guide&20.3 Upto date

جهت استفاده پزشکان:

طبــق نظــر  ACOGبــرای جلوگیــری از زایمــان

زودرس نبایــد بهطــور روتیــن اســتراحت در بســتر را
توصیــه کــرد  .اســتراحت در بســتر عــاوه بــر اینکــه
خطــر لختــه شــدن خــون دارد از عــوارض ان از دســت

رفتــن عضــات و تراکــم اســتخوان اســت .تحقیقــات

نشــان داده میــزان تولــد زودرس در بیــن کســانی

کــه احتیــاط میکردنــد  %37در برابــر  %17گــروه

اســتراحت در بســتر عــاوه

بــر اینکــه خطــر لختــه
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ـوارض
ـون دارد از عـ
ـدن خـ
شـ
ـات و
ـن عضـ
ـت رفتـ
ان از دسـ

ـری
ـونو غربالگـ
ـارم در سـ
ـن چهـ
بطـ

ـوان
ـت عنـ
ـه و  6روز تحـ
 13-11هفتـ

 intra cranial tranclusensyدر

)2013 LINE

بطــن چهــارم در ســونو غربالگــری  13-11هفتــه و 6

روز تحــت عنــوان  intra cranial tranclusensyدر

ویــو میدســاژیتال بــه ســهولت دیــده میشــود در
بعضــی از مــوارد اســپاینابیفیدا بــاز ایــن نمــا دیــده

فصلنامه پیام مادر

ویــو میدســاژیتال بــه ســهولت

نمــی شــود.

ـا
ـن نمـ
ـاز ایـ
ـپاینابیفیدا بـ
ـوارد اسـ
مـ

غربالگــری بــرای  NT&NBدر ویــو میدســاژیتال

دیــده میشــود در بعضــی از
دیــده نمــی شــود.

معاینــه ایــن یافتــه ســونوگرافی در طــی ســونو
قابــل بررســی اســت .در صورتــی کــه ایــن یافتــه

شماره اول

بــا دقــت چــک کنــد)2012 Isoug white journal( .

شماره اول

دیــده نشــود ســونوگرافر بایــد  FETAL SPINEرا
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تراکــم اســتخوان اســت.

کنتــرول بــوده اســتACOG ONLINE GUIDE( .

دکتر محمد ذوالعدل (عضو هیات علمی دانشگاه)
خانواده
مباشرت با افراد غیر مثبتگرا

تحقیقــات نشــان داده کــه میــزان ضــرری کــه از نظــر ســامتی بــرای
اطرافیــان ســیگاری ایجــاد میشــود چندیــن برابــر فــرد ســیگاری
اســت .در مســائل عاطفــی هــم همینگونــه اســت .یــک جامعــه ســالم
بایــد یــک جامعــه سرشــار از شــادابی باشــد نــه سرشــار از غــم و نــا
امیــدی .بنابرایــن درانتخــاب دوســت و مباشــر دقــت کنیــد .افــراد
مثبــت رو به@عنــوان مباشــر انتخــاب کنیــد .ممکــن اســت شــما
دیــدی مثبــت و متعــادل در مــورد زندگــی داشــته باشــید ولــی
ســروکار داشــتن بــا افــراد بدبیــن و منفیگــرا در خانــه ،در محیــط

و تــاش کنــد نقــاط ضعــف خــود را برطــرف و نقــاط قــوت خــود

شادی

را تقویــت نمایــد .هماهنگــی درون و بــرون از نشــانههای ســامتی

و

ذهــن اســت «همــواره چنــان باشــی کــه مینمایــی یــا چنــان نمــای
کــه هســتی»
باور نمودن شک ها و شک ها به باورها

ی در
خوشبخت 

یکــی از دالیلــی کــه مــا از زندگــی لــذت نمیبریــم ایــن اســت کــه
بــه باورهایمــان شــک داریــم و شـکهامون رو بــاور میکنیــم .اجــازه
ندهیــد بــه باورهایتــان شــک رســوخ کنــد .در یــک کلمــه و عبــارت
اگــر بخواهیــم در زندگــی آرامــش داشــته باشــیم بــه آنچــه کــه
ســهراب میگویــد توجــه کنیــد «چشــمها را بایــد شســت ،جــور

کار ،مدرســه و در بــازی میتوانــد پــس از مدتــی بــر روی شــما تأثیــر

دیگــر بایــد دیــد»

گذاشــته و شــما را افســرده و دلســرد کنــد .انــرژی منفــی بــر دیگــران

الزم اســت تردیــد بــه نفــس و تــرس خــود را بشناســید و تشــخیص

تأثیــر میگــذارد و موجــب ایجــاد احســاس غــم و مصیبــت میشــود.

دهیــد .وقتــی تــرس و تردیــد بــه خــود را شــناختید ،بایــد آن را

روابــط دوســتانهی مؤثــر بــا دیگــر افــراد خوشبیــن و مثبتاندیــش

اندازهگیــری کنیــد .بــرای ایــن کار از خــود مــی پرســید « :بــرای ایــن

ایجــاد کنیــد .گذرانــدن زمــان بیشــتر بــا افــراد خوشبیــن باعــث

تصمیــم چقــدر احســاس تــرس و شــک دارم؟» تشــخیص شــک و

افزایــش روحیــه شــما شــده و بــه شــما اطمینــان میدهــد کــه

تردیــد بــه خــود ،بــه شــما بــرای کنــار آمــدن بــا آن کمــک میکنــد

وضعیــت ســامت ذهــن شــما در حالــت مناســب خــود قــرار دارد.

و میتوانیــد راههــای عملــی بــرای برخــورد بــا آن را پیــدا کنیــد .در
موقــع تصمیمگیــری همــواره از خودتــان بپرســید بدتریــن اتفاقــی

احساس عدم موفقیت

کــه ممکــن اســت بیفتــد چیســت؟ اغلــب تــرس مــا از خجالــت

در موارد زیر فرد احساس شکست میکند:

کشــیدن و تحقیــر شــدن درصــورت شکســت اســت .تصورکــردن

 -1نرســیدن بــه آن چیــزی کــه در ذهــن اســت یــا نرســیدن بــه

بدتریــن نتیجــه ممکــن بــه شــما کمــک میکنــد همــه چیــز را از

ایدهآلهــا  -2نداشــتن توانایــی الزم  -3نداشــتن هــدف  -4مقایســه

دیــد بهتــری ببینیــد و تــرس و تردیــد خــود را کاهــش دهیــد .تــاش

کــردن  -5نداشــتن اعتمادبهنفــس  -6تکــرار اشــتباهات

کنیــد حمایــت اطرافیانتــان را جلــب کنیــد و اطالعاتــی جم ـعآوری

انســانها وقتــی شکســت میخوردنــد اول دنبــال متهــم بیرونــی

کنیــد کــه در برخــورد بــا تــرس و شــک بتوانــد کمکتــان کنــد.

میگردنــد ،درحالیکــه بایــد دنبــال متهــم درونــی بگردنــد .ابتــدا

بیشــتر تردیدهــا و ترسهــا نســبت بــه تصمیمگیــری در خیــال مــا

بایــد ببینیــم چــه اشــکالی در کارمــان بــوده و کجــا اشــتباه کردهایــم

هســتند .اگــر شــهامت الزم بــرای پایبنــدی و مقیــد بــودن بــه

کــه بــه شکســت منجــر شــده اســت.

هــدف خــود را داشــته باشــید و ســختیهای رســیدن بــه آن را
تحمــل کنیــد میتوانیــد بــه تمــام اهــداف خــود برســید .ممکــن

پرتوقعی

پرتوقعــی از خــود یعنــی هیچوقــت از خــودت راضــی نباشــی .اگــر

در جــای مناســب بســیار خــوب اســت.

بزرگتریــن گامهــای بســیار بســیار مهــم را در راه موفقیــت برداشــته

عدم پذیرش واقعیتها

کســی بتوانــد مســئولیت کار خــودش را بهعهــده بگیــرد یکــی از
اســت.
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مقایسه نابجای خود با دیگران

فصلنامه پیام مادر

مــا خــود را بــا دیگــران مقایســه میکنیــم و تــاش میکنیــم و
دوســت داریــم جــای دیگــران باشــیم .مــا در برخــورد بــا مســائل
واکنشهــای متفاوتــی میتوانیــم داشــته باشــیم .گلــه و شــکایت
کمکــی بــه شــما نخواهــد کــرد .البتــه درد دلکــردن و گریهکــردن

میگیریــم .بســیاری از مشــکلهای در جامعــه امــروزی ناشــی از

روانشناســان میگویندکــه مــا دو نــوع خــود داریــم :خــود ایــدهآل

ایــن اســت کــه فقــط بــه ظواهــر نــگاه میکنیــم ،قضــاوت میکنیــم

و خــود واقعــی .خــود ایــدهآل یعنــی آنچــه بــرای خــود تصــور

و دیگــران را بــا هــم مقایســه میکنیــم.

کردهایــم و دوســت داریــم آنجــور باشــیم .اگــر خــود ایــدهآل را
بــر اســاس واقعیتهــا موجــود در محیــط تنظیــم نکــرده باشــیم

هماهنگی درون و بیرون

شماره اول

میتوانــد منجــر بــه شکســت شــود .زندگــی واقعــی قهــر دارد ،آشــتی

یکــی دیگــر از موانــع شــادی و خوشــبختی در زندگــی تظاهــر بیجــا

دارد ،بگــو مگــو دارد ،مهــر و محبــت دارد ،تنفــر دارد ،مــرگ هــم

و بیجهــت اســت .انســان ســالم آگاه اســت کــه همــه انســانها

دارد .قبــول واقعیتهــا زندگــی از اصــول بهداشــت روانــی اســت.

دارای نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف هســتند و هیچکــس کامــل و

یکــی دیگــر از موانــع شــادی و خوشــبختی ایــن اســت کــه بهجــای

بیعیــب نیســت .پذیــرش واقعیتهــا و شــرایط موجــود زندگــی بــه

ایــن کــه تمرکــز را بگذاریــم روی آنچــه کــه داریــم تمرکــز را

انســان کمــک میکنــد تــا نقــاط ضعــف و قــوت خــود را بشناســد

میخواســته امــا از درگیــر شــدن بــا آن هــراس داشــتهاید را ســبک
و ســنگین کنیــد و در صــورت معقــول بــودن بــا تمــام قــوا دســت
ب ـهکار شــوید.
فعالیت عملی

فهرســتی از دوســتان خــود تهیــه کنیــد و بررســی کنیــد آیــا

دوســتان مثبــت و خوشــبینی هســتند؟
باورهــای خــود را در مــورد زندگــی ارزیابــی کنیــد و ببینیــد چقــدر
بــه باورهایتــان یقیــن دارید؟
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بــه میــزان هماهنگــی درون و بــرون خــود از بیســت ،نمــره بدهیــد
و بــرای افزایــش نمــره خــود تــاش کنیــد.

شماره اول

در جــای خــودش خــوب اســت .تخلیــه احساســات شــیوهی صحیــح و

زود هنــگام اســت ،بــدون تأمــل و دقــت قضــاوت میکنیــم و تصمیــم

مشــورت خانــواده و اشــخاص بــا تجربــه کاری را کــه تاکنــون دلتــان

فصلنامه پیام مادر

یکیدیگــر از موانــع شــادی و خوشــبختی در خانوادهایــن اســت کــه

میگذاریــم روی آنچــه نداریــم .یــک عــادت بســیار بــد قضــاوت

اســت در زندگــی خــود تاکنــون گامــی بلنــد برنداشــته باشــید ،بــا

قصهی من

مرا ...

ناهید نوری

صدا کن

زندگــی بکنــم نــه بــه خاطــر اتاقهــا و تاالرهــای تودرتویــش و نــه بــه

را بــا دســتهای لــرزان سرکشــید و گفــت :الهــی کــه خیــر ببینــی

خاطــر فرشهــای ابریشــمی و پردههــای کتــان و خالصــه هزا رویــک

دخترم.

جــور شــکوه و جاللــش .بلکــه بــه خاطــر درختهــای ســر بــه فلــک

لبخنــد زنــان لیــوان آب را از دســتهای لرزانــش بیــرون کشــیده و

کشــیده و حــوض بــزرگ پــر از ماهیهــای قرمــز کوچولویــش .بــه

پرســیدم :چیــز دیگــری الزم نداریــد؟

خاطــر صــدای پرنــدگان و تنهایــی ژرفــی کــه وقتــی وســط بــاغ

چشــمهای آبــی پرآبــش را بــه چشــمهایم دوخــت و زیــر لــب گفــت:

میایستادم بههم دست میداد.

راســت میگوینــد چــوب خــدا صــدا نــدارد .آدمــی تقــاص کارهایــش را

دلــم میخواســت ســاعتها بنشــینم و لــذت ببــرم از ایــن همــه زیبایــی

تــوی همیــن دنیــا پــس میدهــد  .تقــاص مــن هــم دیــدن هــرروزهی

و صفــا کــه هــی مــرا بــه یــاد عظمــت و بزرگــی پــروردگار میانداخــت

توســت دخترجــان .

و دل کوچولویــم را مــدام بــه تپــش وا میداشــت .بــه خاطــر همینهــا

گفتــم :ایــن حرفهــا چیســت کــه میزنیــد حــاج آقــا؟ مــن کــه گفتــم

هــم بــود کــه وقتــی مــادرم رخــت میپوشــید تــا بــرای گردگیــری و

از شــما گالیـهای نــدارم.

رختشــویی بــه خانــهی حــاج یــدا ...بــرود ،مــن زودتــر از او آمــاده

قطــرهی اشــک ســمجی کــه گوشــهی چشــمهایش بــود

میشــدم .در واقــع تمــام دوران کودکــی مــن بــه همــراه مــادرم در

بیصــدا ســرخورد و افتــاد روی گونههایــش .گفــت :حاللــم

آن خانــه گذشــت .بزرگتــر کــه شــدم تــوی کارهــا بــه مــادرم کمــک

کــن دخترجــان .مــن آفتــاب لــب بامــم ،میترســم بمیــرم و

میکــردم و در واقــع مــن هــم جزئــی از خدمتــکاران منــزل حــاج یــدا...

ایــن کولهبــار گنــاه و پشــیمانی را بــا خــودم بــه گــور ببــرم.

شــدم.

حــاج یــدا ...در حالــی کــه قــرص را در دهــان میگذاشــت ،لیــوان آب

خال ـهی بزرگــم ســرایدار منــزل حــاج یــدا ...بــود .در واقــع ایــن او بــود

کــه واســطهی آشــنایی مــا شــده بــود بــا خانـهی حــاج یــدا . ...خانـهی
بزرگــی کــه وقتــی ایــن ســرش میایســتادی ،آن ســرش هیــچ پیــدا
نبــود .از بچگــی همیشــه دلــم میخواســت تــوی همچیــن خانــهای

پتــو را تــا زیــر چانـهاش بــاال کشــیده و گفتــم :حاللتــان کــردهام حاجآقــا.
بــه خــدا حاللتان کــردهام.

ســهراب پرســید :راســتی تــو چــرا اینقــدر ســهراب را دوســت داری؟

حــاج یــدا ...کــه خوابــش بــرد ،بیصــدا رفتــم پشــت پنجــره .صــدای اذان

بــه خاطــر مــن؟

از منــارهی مســجد محلهمــان بــه گــوش میرســید .بیاختیــار مــرغ

خندیدم :شاید هم به خاطر سهراب ،تو را هم دوست دارم.

خیالــم پرکشــید بــه گذشــته .راســتی کــه چقــدر دور و دیــر بهنظــر

او هم خندید .پرصدا و بلند گفت :باز هم بخوان.

میرســید.

برایش خواندم :باید امشب بروم
بایــد امشــب چمدانــی را کــه بــه انــدازهی پیراهــن تنهایــی مــن جــا
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سهراب گفت :بخوان.

دارد ،بــردارم

برایش خواندم :صدا کن مرا،

و به سمتی بروم

صدای تو خوب است.

که درختان حماسی پیداست

صــدای تــو ســبزینهی آن گیــاه عجیبــی اســت کــه در انتهــای صمیمیــت

رو به آن وسعت بیواژه که همواره مرا میخواند

حــزن میرویــد.

باید امشب بروم.

فصلنامه پیام مادر
شماره اول

بیا تا برایت بگویم،

بــودم تــا  8کتــاب ســهراب را بخــرم ،او داشــت رباعیــات خیــام را ورق

تنهایی من چقدر بزرگ است...

م ـیزد 8 .کتــاب را کــه تــوی دســتم دیــد ،پرســید :جدیــد اســت؟

گفت :باز هم بخوان.

گفتم :بله ،چاپ جدید است.

گفتم :هشت کتاب تمام شد و تو خسته نشدی.

خندید :نه منظورم این است که شاعر جدید است؟

خندید :صدای تو خوب است...

متعجب نگاهش کرده و گفتم :شما سهراب را نمیشناسید؟

مســخرهام میکنیــد؟
خنــدهاش را قــورت داد و گفــت :نــه ،چــرا مســخره؟ راســت گفتــم .اســم
مــن هــم ســهراب اســت .راســتش بعــد از ســالها همیــن امــروز بــه
ایــران بازگشــتم و خبــر نداشــتم کــه از اســمم دارنــد سوءاســتفاده
میکننــد .آهــا یــادم آمــد تــوی ایــران قانــون کپیرایــت رعایــت
نمیشود .
ن هــم خنــدهام گرفــت .یــک جورهایــی
بــاز هــم خندیــد ،ایــن بــار م ـ 
بیتکلــف میخندیــد ،بیتکلــف حــرف مــیزد .از مــن خواســت تــا
از ســهراب برایــش بگویــم ،تــا از ســهراب برایــش بخوانــم .بــه خــودم
کــه آمــدم یــک ســاعتی بــود داشــتیم از هــر دری حــرف میزدیــم.
یکهــو یــادم آمــد کــه امــروز بایــد زودتــر بــه خانـهی حــاج یــدا ...بــروم،
آخــر قــرار بــود بــه مناســبت بازگشــت پســر تهتغــاریاش از دیــار فرنــگ
میهمانــی باشــکوهی بگیرنــد .آنقــدر عجلــه کــردم بــرای رفتــن کــه
صــدای ســهراب را نشــنیدم :کجــا دوبــاره میتوانــم ببینمتــان؟
میهمانــی خانــهی حــاج یــدا ...مثــل همیشــه باشــکوه و شــلوغ بــود.
تمــام بازاریهــا و هتلدارهــا و اعیــان و اشــراف شــهر آمــده بودنــد،
بــه قــول مــادرم شــهر شــهر فرنــگ بــود و از همــه رنــگ بــود .امــا مــن
در عالــم دیگــری ســیر میکــردم .دلــم میخواســت ایــن میهمانــی
مســخره زودتــر تمــام شــود تــا بتوانــم بــرای مــادرم از ســهراب جدیــدی
کــه وارد زندگـیام شــده بــود ،حــرف بزنــم .تــازه یــادم افتــاده بــود کــه
هیــچ نشــانی ازش نــدارم و تــوی ایــن شــهر بــزرگ ،پیــدا نکــرده ،گمــش
کــردهام .امــا بــه خــودم دلــداری مـیدادم کــه شــاید بتوانــم تــوی همــان
کتــاب فروشــی نشــانی ازش پیــدا کن ـم .اگــر ایــن حــس متقابــل بــود
حتم ـاً او هــم بــه دنبــال مــن میگشــت.
آنقــدر در فکــر ســهراب و پیــدا کردنــش بــودم کــه متوجــه ورود پســر
حــاج یــدا ...بــه ســالن نشــدم .پســری کــه ندیــده میدانســتم از آن
بچــه پولدارهــای بیغمــی اســت کــه بــه واســطهی مــال پــدر ،ســر
از دیــار فرنــگ درآوردهانــد .پســر تهتغــاری حــاج یــدا ...کــه وارد شــد
همــه دســت زدنــد و  ...نگاهــش کــردم ،بــاورم نمیشــد ،خدایــا چــه
میدیــدم؟
ســهراب پســر تهتغــاری حــاج یــدا ...بــزرگ بــود .حــاج یــدا...ای کــه
تــوی بــازار حــرف اول و آخــر را مـیزد .حــاج یــدا...ای کــه صاحــب یــک
هتــل بــزرگ و معــروف بــود .همــان حــاج یــدا...ای کــه هرگــز کســی
بــاالی حرفــش حــرف نم ـیزد .از بــد روزگار مــرد رویاهــای مــن پســر
حــاج یــدا ...بــود .همانــی کــه تــوی خانهشــان خدمتــکار بــودم.
ســهراب هــم مــرا دیــد و برعکــس مــن تــوی چش ـمهایش پــر شــد از
خوشــحالی .دیگــر نتوانســتم تحمــل کنــم از تــاالر بیــرون آمــده و رفتــم
تــه بــاغ و گریــه کــردم .بــرای بدشانس ـیهایم گریــه کــردم.
بیا تا برایت بگویم تنهایی من چقدر بزرگ است ...
ادامه در شماره آینده ...
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من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنهاترم

ســهراب را خیلــی اتفاقــی تــوی کتابفروشــی دیــدم .وقتــی کــه رفتــه

لحنــش و صــدای خنــدهاش ناراحتــم کــرد و بــا عصبانیــت پرســیدم:

فصلنامه پیام مادر

و در ابعاد این عصر خاموش،

بــاز هــم خندیــد :چــرا ،میشناســمش .مــن خــودم ســهرابم.

اسماعیل شیخ محسنی (کارشناس ارشد روانشناسی)

جلب توجه

جاده آرامش

نمونههــای رفتــار نادرســت کــه فرزنــدان بــرای جلــب توجــه

محيــط خانــه ،نخســتين و بــا دوامتريــن عامــل مؤثــر در رشــد شــخصيت كــودكان اســت .والدیــن و افــراد
خانــواده نقــش بســيار مؤثــري در آشــنا كــردن كــودكان بــه زندگــي جمعــي و فرهنگــي جامعــه دارنــد .خانــواده
يكــي از عوامــل مؤثــر در رفتــار فرزنــدان میباشــد .خانــواده محيــط مناســب را بــراي تأميــن احتياجهــای اساســی
فرزنــدان ،در زمين ـهي جســمي ،روانــي و اجتماعــي فراهــم ميســازد .خانــواده بــر انديشــه و باورهــاي فرزنــدان و
شــيوهی بــر خــورد آنهــا بــا ديگــران تأثيــر ميگــذارد.

رفتار و اهداف

فرزندان
خانوادههــا شــیوههای رفتــاری متفاوتــی را در تربیــت فرزنــدان اعمــال میکننــد .بهطــور کلــی
چهــار روش بــرای کنتــرل و محبــت کــردن از طریــق خانــواده مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

1
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كنترل زياد ،محبت كم:

هــر كودكــي بهطــور طبيعــي تمايــل بــه آزادي و اســتقالل عمــل دارد.

3

كنترل كم ،محبت كم:

كــودك نميتوانــد در خــاء عاطفــي رشــد يابــد .اگــر

ســختگيري بيــش از حــد ،روح آزادي را در كــودك از بيــن ميبــرد .در

والديــن هيچگونــه عشــق و محبتــي نشــان ندهنــد زندگــي

ايــن شــرایط فرزنــدان اعتمادبهنفــس خــود را از دســت ميدهنــد و در

بــراي كــودك بــيارزش و بيثمــر ميشــود .هنگامــي كــه

تصميمگيريهــاي مهــم در زندگــي ناموفــق خواهنــد بــود.

فرزنــد احســاس خطــر ميكنــد آغــوش مــادر بــه او اطمينــان

2

و آرامــش ميبخشــد .همچنــان كــه كــودك بزرگتــر ميشــود
كنترل كم ،محبت زياد:

عشــق و محبــت بيــش از انــدازه بــدون اعمــال كنترلهــاي الزم نیــز

روش صحيــح تربیــت فرزنــدان نیســت پذيــرش فرزنــد و محبــت بــه او و در

عيــن حــال اعمــال کنترلهــای الزم بــه كــودك ايــن حــس را القــاء ميكنــد

كلمههای اطمينان بخش مادر جاي آغوش او را ميگيرد.

فصلنامه پیام مادر

4

كنترل كافي ،محبت كافي:

بهتريــن ســاختار رفتــاری و شــيوهی فرزندپــروري آن

اســت كــه همــراه بــا كنتــرل مناســب ،محبــت كافــي باشــد.

انجــام میدهنــد :حــرف دیگــران را قطــع میکننــد .دلقــک بــازی

میکننــد .خــود را بــه فرامــوشکاری میزننــد .وظایــف خــود را انجــام

نمیدهنــد .از دیگــران انتظــار زیــاد دارنــد مثــل اینکــه نوکــر او هســتند.

رفتارهایــی کــه والدیــن معمــوال انجــام دهنــد :معمــوال در ایــن مواقــع
والدیــن احســاس رنجــش و آزردگــی دارنــد و تذکــر میدهنــد یــا پرخــاش
میکننــد .در ایــن شــرایط فرزنــدان ممکــن اســت موقت ـاً از رفتــار نادرســت

دســت بکشــند .البتــه احتمــال دارد در زمــان دیگــر رفتــار نادرســت خــود را
از ســر بگیرنــد.

رفتــار صحیــح والدیــن در مقابــل جلــب توجــه کــودکان :بــه

توقعهــای غیــر معقــول فرزنــد توجــه نکنیــد .در صــورت امــکان او را نادیــده
بگیریــد .بــه رفتــار خــوب فرزندتــان توجــه کنیــد.

شــیوههای ترغیــب کــودک بــه اهــداف و باورهــای مثبــت :بــه

نمونههــای رفتــار نادرســت :بیادبــی میکننــد .حرفهــای

کنیــد .از فرزندتــان بابــت کمکهــای او تشــکر و قدردانــی کنیــد.

توهینآمیــز میکننــد .بــا والدیــن همــکاری نمیکننــد.

نمونههــای رفتــار نادرســت کــه فرزنــدان بــرای اعمــال قــدرت

والدیــن احســاس عصبانیــت و ناراحتــی شــدید میکننــد و فرزنــدان را تنبیــه

مشــارکت فرزندتــان توجــه کنیــد و او را بــه مشــارکت در کارهــا دعــوت

اعمال قدرت

انجــام میدهنــد :قشــقرق راه میاندازنــد .بیــش از حــد متوقــع هســتند.

یــک ســوال کــه اکثــر والدیــن بــه دنبــال پاســخ آن هســتند ایــن اســت کــه وقتــی فرزنــدم مرتکــب رفتارهــای نادرســت
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از رفتارهــای نامناســب چیســت؟ تشــخیص اهــداف فرزنــدان در رفتارهــای نامناســب ،بــه والدیــن کمــک میکنــد در مقابــل
فرزنــدان واکنــش مناســب وصحیــح داشــته باشــند.

رفتارهایــی کــه والدیــن معمــوال انجــام دهنــد :معمــوال در ایــن مواقــع
میکننــد یــا رفتــار آنــان را بــه طریقــی تالفــی میکننــد .در ایــن شــرایط

بحــث و بگــو مگــو و لجاجــت میکننــد .کارهــای مــورد نظــر والدیــن را کنــد
رفتارهایــی کــه والدیــن معمــوال انجــام دهنــد :معمــوال در ایــن مواقــع

عصبانــی نشــوید .فرزندتــان ناراحــت نکنیــد .اعتمادســازی کنیــد .احســاس

و شــلخته انجــام میدهنــد.

والدیــن احســاس عصبانیــت و تهدیــد میکننــد و فرزنــد را دعــوا یــا تنبیــه
میکننــد و البتــه ممکــن اســت تســلیم خواســت فرزنــد شــوند .در ایــن
شــرایط فرزنــدان بــه رفتــار نادرســت خــود ادامــه میدهنــد ،نافرمانــی
میکننــد یــا بــا تعلــل و شــلختگی بــه خواســتههای والدیــن گــوش میدهــد.
رفتــار صحیــح والدیــن در مقابــل اعمــال قــدرت کــودکان :بــا

فرزندتــان دعــوا نکنیــد و تســلیم خواســته نابجــای آنهــا هــم نشــوید.
از جنــگ قــدرت پرهیــز کنیــد .در صــورت امــکان محــل را تــرک کنیــد.
شــرایطی فراهــم کنیــد کــه کــودک عواقــب رفتــارش را ببینــد.

شــیوههای ترغیــب کــودک بــه اهــداف و باورهــای مثبــت :بــه
فرزنــدان حــق انتخــاب و تصمیمگیــری بدهیــد .بــرای انجــام کارهــا از

کــودک کمــک بخواهیــد .گاه گاهــی بــا فرزندتــان همــکاری کنیــد.
عاجز جلوه کردن

نمونههــای رفتــار نادرســت کــه فرزنــدان بــرای عاجــز جلــوه

کــردن انجــام میدهنــد :بــرای انجــام کارشــان ســعی نمیکننــد و

براحتــی دســت از کار میکشــند.

رفتارهایــی کــه والدیــن معمــوال انجــام دهنــد :معمــوال در ایــن مواقــع
واکنــش والدیــن پاســخ نمیدهــد و رفتــار کــودک بدتــر میشــود.

رفتــار صحیــح والدیــن در مقابــل عاجــز جلــوه کــردن کــودکان:

متأســف نشــوید .انتقــاد نکنیــد .بــه هــر تالشــی کــه فرزنــدان انجــام
میدهنــد توجــه کنیــد.

شــیوههای ترغیــب کــودک بــه اهــداف و باورهــای مثبــت :در

صورتــی کــه فرزندتــان رفتارهــای تالشــمند میکنــد بــه او توجــه کنیــد.

رفتــار صحیــح والدیــن در مقابــل انتقــام گرفتــن کــودکان :آزرده و

محبوبیــت را در فرزنــد تقویــت کنیــد.

شــیوههای ترغیــب کــودک بــه اهــداف و باورهــای مثبــت :بــه
مشــارکت فرزنــد توجــه کنیــد و از او قدردانــی کنیــد .بــر روی نقــاط قــوت و
اســتعدادهای فرزندتــان تمرکــز کنیــد .بــه فرزندنتــان دلگرمــی دهیــد.

تشویق کردن

اگــر مایلیــد فرزنــد شــما رفتــار مطلوبــی انجــام دهــد

مهارتهــای تشــویق کــردن را بیاموزیــد:

رفتــار مطلوبــی را کــه میخواهیــد کودکتــان انجــام دهــد دقیقــاً

مشــخص کنیــد .بــرای مثــال «داشــتن نظــم» بــرای کــودک مبهــم اســت.
بــه جــای آن میتوانیــد از کــودک خــود بخواهیــد مثــ ً
ا اســباببازیها را
در محــل خــود قــرار دهــد.
در هــر نوبــت یــک رفتــار را انتخــاب کنیــد و وقتــی فرزنــد شــما آن رفتار
را بهصــورت خــودکار انجــام میدهــد روی رفتــار دیگــری تمرکــز کنیــد.
از روشهــای گوناگــون تشــویق کــردن اســتفاده کنید .تشــویقهای شــما
میتوانــد کالمــیباشــد بــرای مثــال :آفریــن دختــرم! مــن واقعـاً از ایــن کــه
بعــد از تمــامشــدن بــازی اســباببازیهایت را مرتــب کــردی خوشــحالم .یــا
تشــویقهای غیرکالمــی مثــل لبخنــد زدن ،چشــمک زدن ،بغــل کــردن ،و ...
کــه کــودکان از آن لــذت میبرنــد.
بعــد از اینکــه کودکتــان رفتــار مطلــوب را انجــام داد جایــزهی در نظــر
گرفتــه شــده را تهیــه کنیــد و بــه وعــدهی خــود عمــل کنید.
اگــر در تشــویق کــردن فرزندتــان بــرای انجــام یــک رفتــار مطلــوب
ناموفــق هســتید بــا متخصــص مشــورت کنیــد.
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شماره اول

شــد چــه کاری بایــد انجــام دهیــم؟ چگونــه بــا رفتــار نادرســت فرزنــدان برخــورد کنیــم یــا کنــار بیاییــم؟ هــدف فرزنــدان

توهینآمیــز میزننــد .رفتــار خشــونتآمیز انجــام میدهنــد .نگاههــای

فرزنــدان رفتــار نادرســت خــود را بیشــتر میکننــد و انتقــام میگیرنــد.

والدیــن احســاس نــا امیــدی و تســلیم شــدن دارنــد .در ایــن شــرایط رفتــار و

تشخیص  4هدف از رفتار نادرست فرزندان

انتقام گرفتن

فصلنامه پیام مادر

كــه والديــن دوســتش دارنــد امــا برخــي رفتارهــا و اعمــال او را تأییــد نميكننــد.

 4رفتار نادرست فرزندان

دکتر موسی صالحی (متخصص تغذیه)
سیب

نقش مادر
در سالمت جسم و روان

و سفره خانواده
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ســالم یارانــه اختصــاص دهــد .تــا مــادران بــا بودج ـهای کــه در اختیــار

شــکلدهی ســفره ســالم را ندارنــد .بعضــی اطالعــات الزم را دارنــد.

دارنــد بتواننــد ســفره خــود و فرزنــدان خــود را بــا مــواد غذایــی ســالم

دسترســی بــه مــواد غذایــی ســالم برایشــان ســخت اســت .از جملــه

تقویــت نماینــد .بدیهــی اســت نقــش رســانههای عمومــی بــاال بــردن

وظایــف مدیریــت جامعــه یکــی ایــن اســت کــه فروشــگاههای پررونــق

آگاهــی و اطالعــات مــادران در حــوزه غــذای ســالم و مــواد اولیــه ســالم

را حمایــت مالــی و مالیاتــی بنمایــد تــا در آنجــا قفسـههای مــواد غذایــی

میباشــد .زنــان نقــش مهمــي در توســعه جامعــه دارنــد .آنها از يك ســو

و از ســويي ديگــر بــا ايفــاي نقــش مــادري و همســري نقشمحــوري

از مــادر یــا خانــواده نتوانســته آن اعتمادبهنفــس را کســب کنــد

در تحكيــم خانــواده و تربيــت نســل آينــده را دارا میباشــد .نقــش

جامعــه چهقــدر میتوانــد بــه آن کمــک کنــد؟ حتمــا در شــرایط

زنــان در تأميــن بهداشــت و ســامت جامعــه بســيار حائــز اهميــت

ســختتری قــرار خواهــد گرفــت اگــر بخواهــد اعتمادبهنفســی را

اســت زيــرا آنــان نــه تنهــا مســئول ســامت خــود ميباشــند

کــه نــدارد از جامعــه یــاد بگیــرد .فرزنــدی کــه در خانــواده ،بــه هــر

بلكــه بيشــترين تأثيــر را بــر ســامت و بهداشــت خانــواده دارنــد.

دلیلــی عزتنفــس را یــاد نگرفتــه اســت و یــا از اعتمادبهنفــس

دوعامــل اصلــي در رشــد شــخصيتي هــر انســانی تأثيرگذار ميباشــد

نامطلــوب دچــار خودشــیفتگی شــده در جامعــه بــا چــه مشــکلهایی

كــه آن دو عامــل اصلــي پــدر و مــادر هســتند .بــا توجــه بــه نقــش

روبــرو میشــود و جامعــه بــا آنهــا چــه برخــوردی دارد؟

زنــان در ســامت روان جامعــه طبیعتــا بــرای شــناخت شــخصیت

وقتــی فــردی در دو ســر طیــف قــرار دارد یعنــی یــا اعتمادبهنفــس

یــک زن مراحــل تربیتــی او را بررســی میکنیــم زمانــی کــه وی

کــم دارد یــا اعتمادبهنفــس کاذب ،در هــر صــورت ســرخوردگی

بهعنــوان یــک دختــر جــوان در خانــواده مطــرح بــوده و بعــد رشــد

بــه دنبالــش میآیــد .بــرای اینکــه جامعــه هیچوقــت توقعهــای

کــرده و خانــوادهای را تشــکیل داده اســت و نقشــی کــه در خانــواده

افــراد را آنطــوری کــه میخواهــد بــرآورده نمیکنــد و یــا اگــر

و اجتمــاع ایفــا میکننــد .وقتــی صحبــت از خانــواده میباشــد

خــود شــیفته باشــند معمــوال اینگونــه اســت کــه انتظارهــای

و نقشمحــوری زنــان در خانــواده و جامعــه بایســتی اشــارهای

زیــادی از جامعــه و دیگــران دارنــد و چــون ایــن انتظارهــا بــرآورده

بــه مهارتهــای زندگــی هــم داشــته باشــیم همــهی مــا بــا

نمیشــود آســتانه تحمــل ناکامیهایشــان نیــز پاییــن میآیــد و

مهارتهایــی کــه کســب میکنیــم در دورههــای زندگیمــان

زود برآشــفته و ناراحــت میشــوند و در ارتباطهــای اجتماعــی

وارد مقاطــع جدیــدی از زندگــی میشــویم مثــل ازدواج کــردن ،بــه

دچــار خلــل میشــوند.

ســامت خانــواده و فرزنــدان بهــا دادن ،اطالعــات خــود را در زمینــه

پــس بنابرایــن ایــن افــراد هرچــه بــه تعــادل نزدیکتــر باشــند

غــذای ســالم و مقــرون بــه صرفــه بــاال بــردن ،شــاغل شــدن و وارد

آسیبپذیریشــان هــم کمتــر اســت یعنــی در بعضــی شــرایط کــه

محیــط کار شــدن بنابرایــن هرچــه در دوران کودکــی و نوجوانــی

بایــد اعتمادبهنفــس بــاال داشــته باشــند حتمــا بایســتی اینگونــه

والدیــن بتواننــد مهارتهــای بیشــتری بــه فرزنــدان و بهخصــوص

باشــند و در بعضــی شــرایط بایســتی نرمتــر و ظریفتــر برخــورد

دختــران آمــوزش بدهنــد ،در آینــده دختــران بهعنــوان زنــان

کننــد بایــد ایــن اســتراتژی و ایــن مهــارت را داشــته باشــند کــه

موفــق میتواننــد مطــرح شــوند یکــی از ایــن مهارتهــای مهــم

در برخوردهــای مختلــف انعطافپذیــری مناســبی را داشــته

زندگــی اعتمادبهنفــس میباشــد ،مهــارت بــر قــراری ارتبــاط،

باشــند .بحــث اصلــی مهــارت انعطافپذیــری اســت کــه بایــد

مهــارت گــوش کــردن ،مهــارت نقدپذیــری و مهــارت انعطافپذیــری

یــک فــرد(زن) در دوران زندگــی آن را فــرا بگیــرد تــا بتوانــد از

کــه هرچــه مــا در زندگــی انعطافپذیــری بیشــتری داشــته

پــس تمامــی نقشهایــی کــه در طــول زندگــی برعهــده میگیــرد

باشــیم و طبیعتــا قــدرت برقــراری رابطــه بهتــری خواهیــم داشــت

برآیــد مثــل نقــش همســری ،نقــش مــادری یــا نقــش یــک کارمنــد

و میتوانیــم در خانــواده خودمــان موفــق باشــیم و اگــر بهعنــوان

یــا یــک پزشــک یــا هــر شــغل دیگــری کــه بــر عهــده او میباشــد.

خانــم شــاغل در جایــی کار کنیــم بدیهــی اســت کــه میتوانیــم

امــروزه بــا پيشــرفت جوامــع بشــري و حضــور بيشــتر زنــان در

ارتبــاط بهتــری بــا همــکاران و کارفرمایــان برقــرار نماییــم پــس

بيــرون از خانــه ،آنهــا بــه يــك نيــروي اصلــي تبديــل شــدهاند

ایــن مهارتهــا اســت کــه در زندگــی بــه مــا کمــک میکنــد کــه

و منزلــت اجتماعــي آنــان در يــك جامعــه بــا توجــه بــه حضــور

در آینــده چگونــه زندگــی کنیــم و هســته اصلــی همــهی آنهــا

در محيــط كار( دوشــادوش مــردان) ميبايســت مهــم تلقــي شــود

اعتمادبهنفــس

میباشــد.

و بيتفــاوت وضعيــف جلــوه دادن كار زنــان تأثيرگــذاري منفــي

مســئله اعتمادبهنفــس و عزتنفــس یــک دختــر در

بــر ســامت روان آنهــا خواهــد داشــت .در واقــع همچنــان انتظــار

در

از زنــان بــه ســبب ماهيــت وجوديشــان از لحــاظ جســمي و عاطفــي

خانــوادهای کــه زن بهعنــوان مــادر خــودش از عزتنفــس

باالســت كــه ايــن خــود منجــر بــه افزايــش فشــارهاي روانــي و

و اعتمادبهنفــس باالیــی برخــوردار میباشــد میتوانــد

اجتماعــي بــر زنــان ميشــود و تمامــي ابعــاد ســامت زنــان را تحــت

ایــن مهــارت را بــه فرزنــدش نیــز آمــوزش دهــد ولــی

تأثيــر قــرار ميدهــد .پــس ميتــوان گفــت امنيــت ســامت يــك

متأســفانه گاهــی یــک دوره تسلســل باطــل ایجــاد میشــود

خانــواده و يــا يــك جامعــه نقــش مؤثــري در ســامت روان زنــان

مــادری کــه هنــوز خــودش اعتمادبهنفــس را کســب نکــرده

دارد .از عوامــل ديگــري كــه بــر ســامت روان زنــان تأثيرگــذار

خانــواده

بهصــورت

اکتســابی

حاصــل

میشــود
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ســالم ممکــن نیســت مگــر اینکــه ســفره ســالم باشــد .مدیــر ســفره
در همــه خانوادههــا مــادران هســتند .امــا بعضــاً اطالعــات الزم بــرای

میتوانــد بــر مــواد غذایــی ناســالم مالیــات ببنــدد و بــرای موادغذایــی

گوناگــون اجتماعــي ،مســئوليتهاي بســياري را بــر دوش گرفتهانــد

امــروزه نقــش زنــان در جامعــه پررنگتــر میباشــد .دختــری کــه

شماره اول

جســم ســالم الزم اســت تــا روان ســالم در خــود داشــته باشــد .جســم

ســالم پررنگتــر و مــواد غذایــی ناســالم کمرنگتــر شــود .دولــت

نيمــي از پيكــره جامعهانــد و بــا حضــور فعــال خــود در عرصههــاي

نمیتوانــد آن را بــه دختــرش آمــوزش دهــد.

نازنین بالش زر
ســامت عاطفــی از طریــق خانــواده فراهــم میشــود.
در خانــوادهای کــه عشــق و عالقــه و محبــت بــه انــدازه کافــی مبادلــه
میشــود ،ســامت روانــی افــراد آن خانــه تــا حــد زیــادی تأمیــن
اســت .خانــواده بــه پــدر و مــادری احتیــاج دارد کــه بــه برقــراری یــک
رابطــه ســالم بــا هــم متعهــد باشــند و آنقــدر احســاس امنیــت کننــد
کــه بتواننــد فرزنــدان خــود را بــه دور از کشــمکشها پــرورش دهنــد.
زنــان بــه دلیــل ویژگی خــاص شــخصیتی خــود و تفاوتهای جنســیتی

مصاحبه

آیا وظیفه مادر تنها خانهداری است؟
در ابتــدای ماجــرا آقــای مهنــدس محمــدی

بــا مــردان در زمینههــای گوناگــون ،نقــش بســیار حســاس و مهمــی

در زمــان حیــات مادرشــان قــرار شــد مراســم

در تأمیــن ســامت و بهداشــت روانــی خانــواده برعهــده دارنــد .تولیــد

بزرگداشــتی در مهرمــاه  1393بــرای ایشــان بــر

نســل ،پــرورش بدنــی (حضانــت) و پــرورش روانی کــودکان ،پرســتاری،

پــا کننــد.

تأمیــن آرامــش خانــواده ،انتقــال فرهنــگ و زبــان ،تأمیــن روانــی مــرد،
اقتصــاد خانــواده و ماننــد اینهــا کارکردهــای بســیار مهــم و حیاتــی
اســت کــه تنهــا از زن بــر میآیــد .همــه کارکردهــای زن را میتــوان
کارکردهــای فطــری دانســت و بیشــتر ایــن ویژگیهــا و کارکردهــا
را بهصــورت غریــزه حتــی در کودکــی دختــران میتــوان مشــاهده
نمود.
خانــواده یکــی از رکنهــای اصلــی جامعــه بهشــمار مــیرود و

« نقــش ویــژه زن در قالــب مــادر و پایــه
اساســی خانــواده در مراقبــت و تربیــت فرزنــد
و دادن عواطــف الزم بــه وی و توجــه بــه رشــد
ســالم جســمی و روانــی فرزنــد اهمیــت خــود
را مشــخص میســازد .فرزنــدان بــرای رشــد
ـا
ـادری بـ
ـود مـ
ـه وجـ
ـاز بـ
ـود نیـ
ـالم خـ
ـی سـ
روانـ
ـد »
ـاد دارنـ
ـرژی و شـ
ـا انـ
ـه ،بـ
ـا عاطفـ
ـت ،بـ
محبـ
ميباشــد ميتــوان عوامــل اقتصــادي و اجتماعــي را نــام بــرد.
عمــده نقشهــاي زنــان را ميتــوان حــول ســه بعــد اصلــي ســامت
تقســيمبندي نمــود ،بــا توجــه بــه ايــن  3بعــد زنــان نقشهــاي
عمــده زيــر را در خانــواده بــر عهــده دارنــد -1 :بعد ســامت جســماني:
نقشهــاي زنــان در ايــن بعــد بــه  2بخــش عمــده تقســيم ميشــود:
الــف :نقــش ســامت زنــان بــا توجــه بــه ويژگيهــاي بيولوژيكــي
آنــان بهعنــوان نيمــي از جمعيــت كشــور .ب :نقــش ســامت زنــان
بهعنــوان مديــر داخلــي خانــه و نيــز مديريــت ســبد و ســفره غذايــي
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و نقــش آنــان در فرهنگســازي الگــوي غذايــي افــراد خانــواده
 -2بعــد ســامت روانــي :نقــش زنــان بهعنــوان مديــر عاطفــي و روانــي
خانــواده و نقــش آنــان در معنويــت و مســائل روانــي و اجتماعــي و
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نقشهــاي زنــان ،کــه بیشــتر بهعنــوان مديــر عاطفــي خانــواده و
تربيــت عاطفــي و اخالقــي فرزنــدان بهعنــوان اعضــاي جامعــه و نقــش
آن در افزايــش كيفيــت زندگــي و ســهم آنــان در داشــتن جامع ـهاي

شماره اول

خانــواده نقــش بهســزایی در تشــکیل شــخصیت فــرد دارد .چــرا کــه
بهداشــت روان فــرد بســتگی بــه ســامت عاطفــی او دارد و داشــتن

داشــتن رابطههــای مطلــوب بــا یکدیگــر بســتگی دارد .خانــواده
مدرســه عشــق اســت .مرکــز محبــت اســت .مــادر رکــن اصلــی تربیــت
و مربــی و ســازنده عظیــم ایــن مدرســه اســت و پــدر عامــل اجــرای
ضابطــه و قاعــده بــرای کــودک.

شــد در یکــی از هتلهــای شــیراز  600نفــر را

کشــوری را در دســت میگیــرد و در غیــر ایــن صــورت اگــر فرزنــد خــوب

بــه صــرف شــام دعــوت کنیــم .هنــگام بررســی

تربیــت نشــود آینــده کشــور بهخطــر مــی افتــد.

هزینههــا بــه ایــن فکــر رســیدیم کــه ایــن مبلــغ

در همیــن راســتا تجلیــل از مــادران برتــر کــه موجــب ترغیــب و تشــویق ســایر

را صــرف راهانــدازی یــک  NGOبهنــام بنیــاد مــادر کنیــم.

مــادران میشــود و آنهــا را بــه جایــگاه واقعــی خــود نزدیکتــر میکنــد

در عــرض کمتــر از  24ســاعت لگــو و تابلــوی بنیــاد مــادر طراحــی و در آن

در حــال انجــام اســت .افــرادی کــه در ایــن بنیــاد عضویــت دارنــد بهدلیــل

مراســم رونمایــی شــد از مــادر جنــاب محمــدی طــی مراســم بــا شــکوهی

اینکــه هــدف مــادی ندارنــد نقــش آنهــا بســیار تأثیرگــذار میباشــد.

تجلیــل بــه عمــل آمــد .در همــان شــب تصمیــم گرفتیــم ایــن بنیــاد به شــکل
اهــداف شــما در بنیــاد مــادر چــه چیزهایــی
بیــن المللــی تأســیس گــردد.
اســت؟
عشــق مهنــدس بــه مادرشــان زمینهســاز شــکلگیری بنیــاد بینالمللــی

همــه مــا اعتقادمــان بــر ایــن اســتکــه حمایتهــای مــادی تنهــا راه حمایــت

مــادر گردیــد از همــان ابتــدا هــدف ایــن بــود کــه از تمــام مــادران در همــه

از مــادران نیســت .مــا میخواهیــم نقــش مــادر را بــه خوبــی ،عملــی و اجرایــی

جــای دنیــا حمایــت شــود بنابرایــن در همیــن راســتا کمیتههــای مختلفــی

نشــان دهیــم یــک تشــکیالت منســجم علمــی بــا خمیــر مایــع مذهبــی کــه

تشــکیل گردیــد.

تاکیــد دیــن مــا میباشــد را پایهریــزی کنیــم .مــا بایــد بــا الگویــی کــه از

از نظــر روانــی ،زن دارای عواطفــی رقیــق و قلبــی مهربــان و دارای

خودتــان را معرفــی کنیــد و نقــش شــما در
بنیــاد مــادر چیســت؟

ازایــنرو وجــود او میتوانــد تعدیــل کننــده احساســات خشــونتبار

بهعنــوان مشــاور نظرتــان در مــورد بنیــاد
بینالمللــی مــادر ،در ابتــدای تشــکیل بنیــاد برنامهریــزی کردیــم کــه چگونــه
محکــم و اســتوار پیــش برویــم ،بنــا بــر ایــن در مهرمــاه ســال  94طــی مراســم مــادر چیســت؟

غریــزه پرســتاری و مهــرورزی و صلــح جویــی و بهطــور طبیعــی یــک
زن ســالم بــدور از پرخــاش جنــگ و خصومــت اســت.
و جنگجویانــه مــرد در بیــرون و در خانــه باشــد .از برکــت همیــن
ویژگــی زن ســالم در خانــه و خانــواده انتظــار مــیرود کــه زن در
خانــواده اثــر آرامبخشــی و ایجــاد بهداشــت روانــی داشــته باشــد و در
خانــه بــرای اعضــای آن آســایش و تعــادل روانــی بــه بــار بیــاورد و
محیــط زندگــی عاطفــی و شــیرین شــود حتــی ایــن عاطفــی و لطیــف
شــدن آن ،از خانــه بــه جامعــه منتقــل گــردد.

در دیــن اســام زن نــه تنهــا ملعبــه مــرد نیســت و نــه

تنهــا وابســته نمیباشــد نــه تنهــا ابــزار نیســت بلکــه
چــون بنیــان مرصوصــی اســت کــه مــرد را از پرتــگاه دوزخ

میرهانــد و از انحــراف نجــات میدهــد و بــا هــم از خطــر
تیرگــی و تاریکــی آســوده میشــوند.

هماهنــگ هــم راه اصــاح را طــی میکننــد و از تبــاه و تبــار
میرهنــد .نقشهــای زن نســبت بــه شــوهر نیــز وجــود دارد کــه
از طــرف زن میبایســت مــورد توجــه خــاص قــرار گیــرد ،درصورتــی
کــه زن نســبت بــه ایــن نقشهــا توجــه داشــته باشــد و آنهــا
را انجــام دهــد ،بــه ایجــاد اســتحکام در خانــواده کمــک کــرده
است.

داریــوش نویــد گویــی هســتم نائــب رئیــس مجمــع و مشــاور اجتماعــی بنیــاد

اســام داریــم تمــام مادرانــی را کــه در بعــد انســانی باعــث تکامل انســان شــده
انــد و در هــر کجــای دنیــا هســتند را مــورد توجــه قــرار دهیــم و در همیــن
جــا اعــام میکنیــم مــا بــه هیچجایــی وابســتگی نداریــم و نخواهیــم داشــت.

بــا شــکوهی کــه داشــتیم کتــاب بنیــاد مــادر بــه همــراه گزارشــی از ســال

اعتقــاد مــا ایــن اســت از مشــاوره و نظــر هــر مــادر ،پــدر و فرزنــدی کمــک

گذشــته را ارائــه دادیــم.

بگیریــم مــا بایــد بــه شــیوهها و روشهــای مختلــف آموزشهــای همگانــی بــا

بنیــاد مــادر دارای چــه ویژگیهــای خاصــی
بــه دنیــا آمــده کــه کا ِر خانــه را انجــام دهــد و از بچــه مراقبــت کنــد یــا یــک
میباشــد؟

فرزندانمــان را شــروع کنیــم کــه چگونــه بــا مــادر رفتــار کننــد .آیــا مــادر فقط

ویژگــی خــاص بنیــاد ایــن اســت کــه از همــان ابتــدا آقــای محمــدی هیــچ

مــادر میتوانــد ســازندگی ،انســانیت ،اخــاق و حتــی اصــول شــهروندی را بــه

کمــک مالــی از کســی قبــول نکردنــد حتــی بــا وجــود ،اصــرار از خانــواده خــود

فرزنــدان آمــوزش دهــد .از طرفــی یــک مــادر بایــد قــدر و ارزش خــود را بدانــد

هــم کمــک نگرفتــن امــا در هــر زمینـهای کمــک مشــاورهای میگرفتنــد کــه

و از خانــه بیــرون بیایــد و در تمــام زمینههــای اجتماعــی شــرکت کنــد .بــه

کارهــا بــا کیفیــت بــاال انجــام شــود.

همــان انــدازه کــه یــک مــرد میتوانــد بــر جامعــه تأثیــر داشــته باشــد یــک

البتــه در ســال  94ایرادهایــی داشــتیم کــه بــا همدلــی دوســتان انشــاا ...در

زن هــم میتوانــد ایــن نقــش را داشــته باشــد.

آینــده کمتــر میشــوند .جهــت تحقــق هــدف بینالملــی و ایــن کــه جوانــب

مــا زنانــی را ســراغ داریــم کــه در نهایــت فقــر و نبود همســر ،فرزنــدان تحصیل

کار بــه خوبــی پیــش بــرود و پاســخگوی وجــدان خــود در برابــر مــادر باشــیم و

کــرده و بزرگــی را پــرورش دادهانــد .بایــد ایــن چنیــن مــادران شناســایی و از

کارمــان هیچگونــه نقصــی نداشــته باشــد امســال مراســم را در تهــران برگــزار

آنهــا تقدیــر بهعمــل آیــد.

میکنیــم.

در اینجــا بحــث مــا یــک مــادر نیســت ،منظــور تمــام مــادران در تمامــی نقــاط

به نظر شما مادر در چه جایگاهی قرار دارد؟

دنیــا هســتند و حتــی مادرانــی کــه در جمــع مــا نیســتند قابــل تقدیــر و

در کشــورهای غربــی هــر بچـهای کــه بــه دنیــا میآیــد مشــخصات آن بــه نــام

ســتایش هســتند انشــاا ...همــه مــردم بــا مــا هــم فکــری کننــد تــا هــر چــه

مــادر ثبــت میگــردد .ایــن جایــگاه مــادر در غــرب اســت .امــا در تمــدن مــا

بیشــتر مــادر را بــه جایــگاه و ارزش واقعــی خــود نزدیکتــر کنیــم.
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ســالم را میتــوان متذکــر شــد.

و تحقــق خانــواده ســالم بــه برخــورداری افــراد از ســامت روانــی و

درجلسـهای کــه بههمیــن منظــور داشــتیم قــرار

مــادر یــک جایــگاه ویــژهای دارد مــادر ،فرزنــدی را تربیــت میکنــد کــه آینــده

فصلنامه پیام مادر

اقتصــادي خانــواده و تربيــت نســلي پويــا -3 .بعــد ســامت اجتماعــي:

دسـتیابی بــه جامعــه ســالم ،آشــکارا در گــرو ســامت خانــواده اســت

یک مادر میتواند سازندگی ،انسانیت ،اخالق و حتی
اصول شهروندی را به فرزندان آموزش دهد

مرضیه فضلی نژاد (دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث)

ـی
ـت مالـ
مدیریـ
خانواده

درخانـواده

مــادر در خانــواده پررنــگ تریــن
نقشهــا را دارد و از جایــگاه
واالیــی برخــوردار اســت .زن
خــوب ،مدیــر داخلــی خانــواده
و از عمــال و کارگــزاران خداونــد
اســت.

برخی از آنها عبارتند از:

پسانــداز کــردن بخشــی از حقــوق ،داشــتن دفتــر دخــل و خــرج،
تعییــن حــق هــر یــک از اعضــای خانــواده ،دادن مســئولیت مالــی
بــه هــر یــک از فرزنــدان ،جلوگیــری از اســراف بهعنــوان بهتریــن
راهکارهــای مالــی خانــواده میباشــند.
نداشــتن امکانــات کافــی بهانــهی خوبــی بــرای زنــان بــا ســلیقه
نیســت زیــرا مــادران بــا ســلیقه از کمتریــن امکانــات بیشــترین
بهرههــا را بــرده و میتواننــد بهتریــن غذاهــا را حتــی بــا ایــن

قناعــت

بهعنــوان

عامــل

افزایــش دهنــدهی عزتنفــس
عامــل مهــم دیگــری در مدیریت
مالــی خانــواده اســت.

کمبــود امکانــات فراهــم ســازند.
قناعــت نیــز بهعنــوان عامــل افزایــش دهنــدهی عزتنفــس عامــل
مهــم دیگــری در مدیریــت مالــی خانــواده اســت.
ایــن عامــل از دیــدگاه روایــات از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت
کــه در خطب ـهی متقیــن بــدان اشــاره شــده اســت.

رســیدگی بــه معیشــت و اقتصــاد خانــواده در بعــد روایــی همســطح
شــناخت و بصیــرت در فرهنــگ دینــی قــرار میگیــرد و ایــن نشــان
از اهمیــت معیشــت در خانــواده میباشــد .اهمیــت حفــظ ســامت
خانــواده و امانــت بــودن آن زمینــه را بــرای مدیریــت بهتــر مــادران
فراهــم میســازد .داشــتن انگیــزهی کافــی بــرای انجــام امــور مالــی
خانــواده زمینهســاز رســیدگیهای بیشــتر مــادران میباشــد .امــور
دیگــری نیــز زیرمجموع ـهی ایــن انگیــزه قــرار میگیــرد.

گرچــه پــدر و مــادر هــر دو نقــش تربیتــی دارنــد امــا نقــش مــادر
بیشتــر اســت و در خانوادههایــی کــه سرپرســت و پــدر خانــواده
از دســت رفتــه مــادران هــم نقــش تربیتــی و هــم نقــش مدیریتــی
دارنــد .اگــر والدیــن نقــش ســازنده و تربیتــی خــود را خــوب ایفــا
کننــد جامعــه رو بــه رشــد خواهــد رفــت.
خانــواده در دو حیطــهی جســمی و تربیتــی نیازمنــد حمایــت
والدیــن میباشــد .نیازهــای جســمانی و رســیدگی بــه ایــن بخــش
از خانــواده پایــه و شــالودهی نیازهــای روحــی و عاطفــی اســت.
بنابرایــن برنامهریــزی صحیــح بــرای نیازهــای جســمی و غذایــی
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بــا مدیریــت مالــی پایهگــذاری مدیریــت در ســایر ابعــاد خانــواده
اســت.

فصلنامه پیام مادر

بخــش نماینــد و بــرای زنــان مســتحب اســت کــه ممســک باشــند
و از اســراف جلوگیــری کننــد .بــرای اینکــه ایــن برنامهریــزی
کامــل انجــام پذیــرد برنامهریــزی زمانــی پیــش نیــاز قــرار
میگیــرد .ایــن برنامهریــزی در چهــار حیط ـهی عبــادی ،معیشــت،

شماره اول
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روابــط اجتماعــی و تفریحــات و لــذات مشــروع امکانپذیــر اســت.

فصلنامه پیام مادر

بــرای مــردان مســتحب اســت کــه بــر خانــواه وســعت داده و بــذل و
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مهندس صدف مح ّمدی

نسرین بالشزر
مصاحبه

مقام واالی مادر
ریشه و ستون اصلی نه تنها خانواده

بلکــــه جامعـــــه است

ناصــر امامــی مشــاور فرهنگــی بنیــاد مــادر در گفتگــو بــا نشــریه

مشــاور فرهنگــی بنیــاد مــادر ادامــه

پیاممــادر گفــت :ســالیان درازی اســت کــه بــا جنــاب آقــای مهنــدس

داد :اگــر بخواهــم تمامــی اقدامهــای

غالمرضــا محمــدی افتخــار دوســتی دارم و بــه اندیش ـههای روشــن و

نیکاندیشــانه و انساندوســتانه ایشــان

آرمانهــای انســانگرایانه ایشــان آشــنا هســتم ،مــردی خــود ســاخته

را کــه بــه دور از هرگونــه تظاهــر و ریــا،

و هدفمنــد ،شــخصیتی خالقــه اندیــش و خیــر گســتر و انســان واالیــی

در دور افتادهتریــن نقــاط ایــن دیــار

کــه عشــق بــه خدمــت و مــردم دوســتی بــه راســتی او را از همــگان

انجــام شــده اســت را برشــمارم موجــب

خویــش ممتازتــر ســاخته اســت .

تطویــل کالم خواهــد شــد .

عاشقان را عمر جاویدان خدا بخشیده است
عشق آری کار آب زندگانی میکند

در راســتای آن همــه فرانهگــری
وعواطــف درونــی میتــوان بــه انگیــزه واالی تأســیس بنیــاد فرهنگــی
بینالمللــی مــادر اشــاره کــرد .
امامــی همچنیــن اظهــار کــرد :آنچــه کــه میتوانــد بهعنــوان بــرگ
زریــن دیگــری بــر تاریــخ خالقــه اندیشــیهای فرهنگــی و انســانی
جهــان مــورد توجــه قــرار بگیــرد و در روزگار فعلــی کــه اکثــر مبانــی
قداصــت آمیــز فرهنگــی ،عاطفــی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده،
بــار دیگــر مقــام واالی مــادر کــه بهراســتی میتــوان او را ریشــه و
ســتون اصلــی نــه تنهــا خانــواده بلکــه جامعــه قلمــداد کــرد مــورد
نگــرش و تکریــم قــرار بگیــرد موجــب افتخــار و مباهــات بســیار اســت
تــا مــادران آینــده نیــز ضمــن فراگیــری وظایــف حســاس مــادری بــه
شــأن و مرتبــت خــود واقــف گردنــد.
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وی در پایــان ضمــن اشــاره بــه خدمــات ارزنــده ایــن بنیــان خاطــر
نشــان کــرد :آنچــه تــا بــه حــال از طــرف جنــاب مهنــدس محمــدی

فصلنامه پیام مادر

اســت بهراســتی افتخارآمیــز بــوده و مــورد تأییــد اکثــر فرهیختــگان
جامعــه قــرار گرفتــه اســت.
موفقیــت هرچــه بیشــتر ایشــان را در انجــام برنامههــای گســترده
عاطــی بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر از خداونــد بــزرگ

زمانــی کــه بــا تمــام وجــودت و از اعمــاق قلبــت
چیــزی را میخواهــی و جهــان را بــا تمامــی
امکانــات و وســعتش کافــی نمیدانــی ،زمانــی
کــه متوجــه میشــوی متعلــق بــه آن طبقــه و
قشــری کــه بــه تــو تحمیــل شــدهاند نیســتی...
و آنگاه کــه دیگــر راضــی نیســتی همرنــگ
جماعــت شــوی و میخواهــی رنــگ خــودت
را پیــدا کنــی ...آن وقــت اســت کــه شــروع بــه
کاوش خــودت میکنــی و موفــق میشــوی
خــودت را پیــدا کنــی  ...وقتــی آن زمــان
باشــکوه فــرا میرســد ،متوجــه میشــوی
کــه حاضــری جانــت را فــدای خواســتههای
زندگیســاز خــود کنــی  ...و نگــذاری کســی
غیــر از خــودت ،تــو را معرفــی کنــد! تنهــا در
ایــن صــورت اســت کــه میتوانــی بــر قطــار
زندگــی ســوار شــوی و زمانــی کــه بــه انتهــای
مســیر رســیدی پاییــن بپــری ...و شــاهد تفاوتــی
کــه ایجــاد کــردهای باشــی!
همیشــه تشــنه بیشــترین و بهترینهــا بــاش...

شماره اول

شــجاعتر ،از خــود گذشــتهتر ،باهوشتــر،
صادقتــر و مهربانتــر ...
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خواهانم.

قطار زندگی
قسمت اول

فصلنامه پیام مادر

بهعنــوان بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر انجــام شــده

پنجره

مترجم :سارا معصومی

دکترمریم لطفی زاده (متخصص زنان ،زایمان و نازایی)

عالئم بیماری کیست تخمدان

نبض

بیشــتر کیســتها ،هیــچ عالمتــی ایجــاد نمیکننــد و خــود بــه خــود
برطــرف میشــوند .یــک کیســت تخمدانــی بــزرگ میتوانــد ســبب درد
شــکمی شــود .اگــر کیســت روی مثانــه فشــار وارد بیــاورد ،ممکــن اســت
احســاس تکــرر ادرار بــه فــرد دســت بدهــد.
نشانه های کیست تخمدانی اگر موجود باشند عبارتند از:

احساس سیری زود رس و نفخ شکم

کیست

تخمدان

ـا
ـتند .خانمهـ
ـدان هسـ
ـک تخمـ
ـطح یـ
ـا روی سـ
ـل و یـ
ـع در داخـ
ـر از مایـ
ـه پـ
ـدان ،کیسـ
ـت تخمـ
کیسـ
ـع
ـم واقـ
ـن رحـ
ـه در طرفیـ
ـت کـ
ـادام اسـ
ـک بـ
ـدازه یـ
ـه انـ
ـدام بـ
ـه هرکـ
ـتند کـ
ـدان هسـ
دارای دو تخمـ

نامنظمی در سیکل های قاعدگی
درد لگنــی – یــک درد مــداوم و یــا متنــاوب مبهــم کــه ممکــن اســت بــه
قســمت تحتانــی پشــت شــما و ران هــای شــما تیــر بکشــد
درد لگنی حین رابطه جنسی
درد حین اجابت مزاج و یا فشار روی روده ها
احساس پری و سنگینی در زیر دل

فصلنامه پیام مادر

جــدی میکننــد.

شماره اول

ـید.
ـته باشـ
ـم داشـ
ـی منظـ
ـه لگنـ
ـه معاینـ
اینکـ

عــرض  2تــا  3ســیکل قاعدگــی بعــدی از بیــن مــی رونــد.
سایر کیست ها

بعضــی از انــواع کیســت در رابطــه بــا عملکــرد نرمــال ســیکل قاعدکــی
نیســتند  .ایــن کیســت هــا عبارتنــد از:
کیست درموئید

ممکــن اســت حــاوی بافــت هایــی مثــل مــو  ،پوســت ویــا دنــدان باشــند
 .چــون از بافــت هایــی منشــا مــی گیرنــد کــه تخمــک انســانی را درســت
مــی کننــد  .آنهــا ندرتــا تبدیــل بــه ســرطان مــی شــوند.

اگر شما این عالئم را دارید سریعا به پزشک مراجعه کنید:

درد لگنی یا شکمی شدید و ناگهانی
درد همراه با تب یا تهوع

عالئــم شــوک شــامل پوســت رنــگ پریــده و ســرد  ،تنفــس ســریع و
تعریــق و یــا ضعــف
ایــن عالئــم نشــان دهنــده یــک حالــت اورژانــس اســت و ایــن معنــی را
مــی دهنــد کــه شــما هــر چــه ســریع تــر بایســتی بــه پزشــک یــا اورژانــس
بیمارســتان مراجعــه کنیــد ..

علل بیماری کیست تخمدان

بیشــتر کیســت هــای تخمدانــی در طــول کارکــرد نرمــال چرخــه قاعدگــی
شــما درســت میشــوند  .نــام آنها کیســت هــای فونکســیونل functional
اســت  .ســایر انــواع کیســت هــای تخمــدان شــیوع کمتــری دارنــد .
حــول و حــوش نیمــه ســیکل قاعدگــی ،از فولیکــول تخمــک آزاد مــی
آغــاز مــی کنــد  .یــک کیســت فولیکولــر وقتــی تشــکیل مــی شــود کــه
فولیکــول نتوانــد پــاره شــود و در نتیجــه تخمــک آزاد نمــی شــود و رشــدی
در جــای آن ایجــاد شــده و تبدیــل بــه کیســت مــی شــود .
کیست کورپوس لوتئوم

وقتــی کــه تخمــک از فولیکــول آزاد مــی شــود ،بقایــای فولیکــول پــاره

شــده تولیــد مقادیــر زیــادی هورمــون هــای اســتروژن و پروژســترون در
تــدارک بــرای بــاروری مــی کنــد .ایــن فولیکــول تغییــر یافتــه حاال اســمش
کورپــوس لوتئــوم اســت  .گاهــی اوقــات ســوراخ خــروج تخمــک مســدود
مــی شــود و در نتیجــه مایــع داخــل فولیکــول جمــع شــده و تبدیــل بــه

ایــن کیســت هــا از بافــت تخمدانــی منشــا مــی گیرنــد و ممکــن اســت کــه
آندومتریوما

ایــن کیســت هــا بــر اثــر بیمــاری آنــدو متریــوز رخ مــی دهنــد .بیمــاری
کــه در آن ســلول هــای الیــه داخلــی رحــم ( اندومتــر ) بــه طــرف خــارج
رحــم رشــد مــی کننــد .بعضــی از ایــن بافتهــا ممکــن اســت کــه بــه
تخمــدان بچســبندو بــر اثــر رشــد آنهــا کیســت آندومتریومــا تشــکیل
شــود.
کیســت هــای درموئیــد و آندومتریومــا مــی تواننــد بــزرگ شــوند بطوریکــه
محــل تخمــدان را در لگــن تغییــر دهنــدو ایــن منجــر بــه افزایــش احتمــال
پیــچ خــوردن آن و درد زیــر دل شــوند.

عوارض بیماری

بعضــی خانــم هــا فــرم هــای کمتــر شــایعی از کیســت را دارنــد کــه هیــچ
عالمتــی نــدارد و فقــط دکتــر آنــرا حیــن معاینــه لگنــی کشــف مــی کنــد .
کیســت هــای تخمدانــی کــه پــس از یائســگی ایجــاد مــی شــوند  ،ممکــن
اســت ســرطانی باشــند  ) cancerous( ،بنابــر ایــن اهمیــت معاینــه
لگنــی منظــم توســط پزشــک را متوجــه میشــویم
پیــچ خوردگــی تخمــدان  - ovarian torsionدر بعضــی مــوارد
کیســت هــای بــزرگ رخ میدهــد و بــا درد - ovarian rapture
پارگــی کیســت ممکــن اســت بــا درد شــدید و خونریــزی داخلــی همــراه
باشــد

تست ها و روش های تشخیصی

کیســت تخمــدان شــما ممکــن اســت حیــن معاینــه لگنــی یافــت شــود .
اگــر پزشــک بــه وجــود کیســت مشــکوک باشــد  ،اغلــب تســت هایــی را
بــرای تعییــن دقیــق وجــود آن و نــوع آن درخواســت مــی کنــد.
عمومــا پزشــک بــه ســایز کیســت و محتــوای داخلــی آن ( جامــد یــا مایــع
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ـدان و
ـت تخمـ
ـورد کیسـ
ـر در مـ
ـانههای خطـ
ـتن نشـ
ـما ،دانسـ
ـتن شـ
ـالم نگهداشـ
ـرای سـ
ـن راه بـ
بهتریـ

و ندرتــا ممکــن اســت کــه تولیــد درد کننــد و اغلــب خــود بــه خــودی در

فصلنامه پیام مادر

کیســتهای تخمدانــی بهخصــوص آنهایــی کــه پــاره شــدهاند ،گاهــی اوقــات تولیــد نشــانههای

بــرای آن هســتند  .کیســت هــای فونکســیونل معمــوال بــی ضــرر هســتند

چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد ؟

ـی
ـتر کیس ـتهای تخمدانـ
ـد .بیشـ
ـی دارنـ
ـای تخمدانـ
ـانهـ
ـی از زندگیشـ
ـا ،در زمانـ
ـیاری از خانمهـ
بسـ

اکثریــت ایــن کیســتها بــدون درمــان ،در عــرض چنــد مــاه ناپدیــد میشــوند  .گرچــه،

ایــن کیســت هــا نــه جلوگیــری از بــارداری مــی کننــد و نــه تهدیــدی

بــا مایــع آبکــی و یــا مــواد موکوســی پــر شــده باشــند .

شــود و ســفر خــود را بــه لولــه فالــوپ در جســتجوی اســپرم و بــاروری

بیضــرر هســتند.

کورپــوس لوتئــوم پــس از تخمــک گــذاری را افزایــش مــی دهــد.

احساس تکرر ادرار ویا تخلیه نا کامل ادرار بر اثر فشار روی مثانه

شــده انــد .تخمکهــا در تخمدانهــا بهوجــود آمــده و در حیــن یــک ســیکل ماهیانــه در

ایجــاد ناراحتــی بــرای خانمهــا نمیکننــد و یــا مختصــری ناراحتــی ایجــاد میکننــد و اکثــرا

کــه بــرای تخمــک گــذاری اســتفاده مــی شــود خطــر ایجــاد کیســت

سیست آدنوما

کیست های فونکسیونل

ســالهای تولیــد مثــل خانمهــا ،بالــغ میشــوند.
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موهای زائد و پر موئی

کیســت مــی شــود  .داروی بــاروری کلومیفــن ( کلومیــد  ،ســروفن ) وقتــی

مهندس صدف مح ّمدی
یــا مخلــوط ) بــه منظــور درمــان کیســت توجــه مــی کنــد  .کیســت هــای

پنجره

پــر از مایــع معمــوال ســرطانی نیســتند  .ولــی کیســت هــای پــر شــده از
مــواد جامــد و یــا مخلــوط جامــد و مایــع احتیــاج بــه آزمایشــات بعــدی
بــرای تعییــن وجــود ســرطانی بــودن کیســت دارنــد.
بــرای تعییــن نــوع کیســت  ،پزشــک شــما ایــن روش
هــای تشــخیصی را پیشــنهاد مــی کنــد:
تست حاملگی

یــک تســت حاملگــی مثبــت ممکــن اســت نشــان دهنــده ایــن باشــد کــه
کیســت شــما از نــوع کورپــوس لوتئــوم اســت .
ســونوگرافی لگنــی – در ایــن روش بــی درد  ،یــک دســتگاه تولیــد کننــده
امــواج صوتــی امواجــی را بــه داخــل بافــت مــی فرســتد و ســپس تصاویــر
حاصلــه توســط پزشــک سونوگرافیســت از لحــاظ وجــود کیســت  ،ســایز

پزشــک ممکــن اســت بــه شــما ایــن قــرص هــا را بــه منظــور کاهــش
احتمــال تشــکیل کیســت هــای جدیــد تخمدانــی در حیــن ســیکل هــای
قاعدگــی بعــدی بــه شــما بدهــد  .البتــه بــاز ایــن بســته بــه عواملــی مثــل
ســایز و نــوع کیســت و ســن شــما دارد .در ضمــن شــما نبایســتی مــوارد

آن و محتــوای داخلــی آن بررســی مــی شــوند .

ممنوعیــت مصــرف قــرص را داشــته باشــید .

درایــن روش پزشــک تحــت بیهوشــی عمومــی یــا کمــری  ،یــک لولــه

اگــر کیســت شــما بــزرگ باشــد ( ســایز کیســت بــاالی  8ســانتی متــر

الپاراسکوپی

باریــک دور بیــن دار را بــه داخــل شــکم بیمــار فرســتاده و تخمــدان هــا
و رحــم را مســتقیما مشــاهده مــی کنــد و حتــی مــی توانــد کیســت را بــا
کمــک الپاراســکوپ بــردارد .

تست خونی CA125

پروتئیــن موجــود در ســلول هــای ســرطانی اســت کــه اغلــب در بیمــاران
مبتــا بــه ســرطان تخمــدان بــاال مــی رود .اگــر شــما کیســت تخمدانــی
پــس از یائســگی ویــا کیســتی داریــد کــه محتــوای آن قســمتی جامــد
اســت  ،چــون شــانس ســرطانی بــودن کیســت در ایــن مــوارد بیشــتر
اســت ،پزشــک بــرای شــما ایــن تســت را درخواســت مــی کنــد .
ـد کیس ـتهای
ـری از رشـ
ـرای جلوگیـ
ـی بـ
ـچ راه قطعـ
ـه هیـ
اگرچـ
ـط
ـی توسـ
ـم لگنـ
ـای منظـ
ـا معاینههـ
ـدارد ،امـ
ـود نـ
ـی وجـ
تخمدانـ
پزشــک و نیــز آگاه بــودن شــما بــه عالئــم کیســت تخمــدان
کمــک زیــادی بــه تشــخیص هــر چــه ســریعتر آن میکنــد.

جراحی

) پزشــک ممکــن اســت بــه شــما جراحــی توصیــه کنــد  .در مــورد
کیســتهای مشــکوک بــه بدخیمــی و کیســت هــای پــا برجــا پــس از
درمــان و کیســت هــای تولیــد کننــده عالئــم مثــل درد ویــا پرموئــی
شــدید نیــز عمومــا جراحــی توصیــه مــی شــود.
بعضــی کیســت هــا بــدون در آوردن کامــل تخمــدان  ،بــا عمــل جراحــی
بنــام اافرکتومــی خــارج مــی شــوند  .در بعضــی مــوارد کیســت هــای
خیلــی بــزرگ  ،پزشــک برداشــتن کامــل تخمــدان را پیشــنهاد مــی کنــد.
اگرکیســت ســرطانی باشــد  ،پزشــک معمــوال برداشــت کامــل رحــم و
تخمــدان هــا یــا هیســترکتومی را پیشــنهاد مــی کنــد  .همچنیــن بــه
احتمــال زیــاد پزشــک برداشــت کیســت بــا عمــل جراحــی را در مــورد
کیســت هــای تخمــدان پــس از یائســگی توصیــه مــی کنــد .

جلوگیری

اگــر چــه هیــچ راه قطعــی بــرای جلوگیــری از رشــد کیســت هــای
تخمدانــی وجــود نــدارد  ،امــا معاینــات منظــم لگنــی توســط پزشــک و نیز

روش های درمانی

درمــان بســته بــه ســن شــما  ،نــوع کیســت و ســایز آن و وجــود عالئمــی
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آگاه بــودن شــما بــه عالئــم کیســت تخمــدان کمــک زیــادی بــه تشــخیص
هــر چــه ســریعتر آن مــی کنــد  .شــما بایســتی کــه متوجــه تغییــرات در
ســیکل قاعدگــی خــود کــه بیشــتر از  3بــار رخ داده  ،باشــید و ســپس آنــرا

مثــل درد و غیــره در شــما دارد  .پزشــک ممکــن اســت بــه شــما ایــن

بــا پزشــک خــود در میــان بگذاریــد.

صبر و انتظار

آیا ارتباطی بین کیست های تخمدان و نازائی وجود دارد؟

پیشــنهادات را بدهــد :

فصلنامه پیام مادر

و ســپس مجــددا معاینــه و ســونوگرافی شــوید  .بســیاری از کیســت هــا
خــود بــه خــود در عــرض ایــن مــدت از بیــن مــی رونــد. .
البتــه ایــن بســته بــه نــوع کیســت هــم دارد .در مــورد کیســت هــای
بــزرگ تــر از  8ســانتی متــر و جامــد و مشــکوک بــه ســرطان  ،پزشــک

شماره اول

قرص جلوگیری از بارداری خوراکی

از بیمــاری تخمــدان پلــی کیســتیک یــا پــی ســی او  PCOدر بیمــاری
تخمــدان پلــی کیســتیک کیســت هــای متعــدد و کوچــک تخمدانــی
و پریــود هــای نامنظــم  ،چاقــی و پــر موئــی و افزایــش ســطح بعضــی
هورمــون هــا وجــود دارد کــه مــی توانــد منجــر بــه نازائــی در خانــم
شــود .

چگونه خود را به زندگی
نشان خواهی داد

؟

زندگــی بیرحــم اســت ،بهتریــن و بدترینهــای
مــا را برمــا خواهــد کــرد  ...هر عاطفه و احساســی
را کــه داشــته باشــیم ،غــم ،شــادی ،خشــم ،تنفــر،
گذشــت ،خوشــیهای زودگــذر و غیرکافــی
بــرای دســتیابی بــه عشــق ،بــیزاری ،تنفــر
از خــود و دیگــران و هــزار و یــک درد و بــیدرد
دیگــر ،در آن لحظــه کــه دیگــر هیــچ احساســی
باقــی نمانــده ،در همــان لحظــه اســت کــه بایــد
تصمیــم بگیــری ،آیــا در آن لحظــه حســاس
زانــو میزنــی؟ و بــرای دریافــت کمــک التمــاس
میکنــی؟ آیــا از پایــداری منصــرف میشــوی؟
ســقوط میکنــی؟ یــا اســتقامت میکنــی
تــا بــه ورای ترسهــا و غمهــا غلبــه کنــی و

تصمیمبگیــری کــه بــا ناخواســتهها مبــارزه
کنــی تــا آخــر هیــچ راه برگشــتی وجــود نــدارد،
در آن لحظــات زندگیســاز موانــع زندگــی را از
ســر راه خــود بــردار ،تصمیــم بگیــر ،ایســتادهگی
کنــی ،اینــک تــو در حــال شــکلدهی بــه هویــت
خــود هســتی ،زیــرا هــر انتخــاب تصمیــم و اراده
تــو را تعریــف خواهنــد کــرد .انتخــاب بــا توســت.
چــهکار میخواهــی بکنــی؟
هــر تصمیمــی کــه اتخــاذ کنــی فرصتــی اســت
بــرای نشــان دادن خــود بــه زندگــی ،انتخابــت
چیســت ،هنگامــی کــه در لبــه تیــغ ایســتادهای
و همــه نظارهگــر تــو هســتند آیــا التمــاس
میکنــی؟ ســقوط میکنــی؟ یــا راهــی پیــدا
میکنــی کــه خــود را نجــات داده و بــه قلــه
موفقیــت صعــود کنــی؟
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بــه هیــچ وجــه توصیــه بــه صبــر نمــی کنــد .

در ارتبــاط باشــند  .شــامل  :آندومتریومــا و کیســت هــای تخمدانــی ناشــی

قسمت دوم

فصلنامه پیام مادر

در بســیاری از مــوارد بــه شــما توصیــه میشــود  2تــا 3مــاه صبــر کنیــد

بعضــی از انــواع کیســت تخمــدان  ،مــی تواننــد بــا کاهــش بــاروری فــرد

مترجم :سارا معصومی

مجید نورائی پور (کارشناس ورزشی)

نقش بازی
حرکت

در رشد کودک

نیــز بایــد از اصــول حرکتهــا
نیــز آگاهــی کســب نماینــد .اصولــی
کــه در کــودکان بهنــام حرک
تهــا بنیادیــن معــروف اســت کــه
چگونــه نشسـتن ،ایســتادن
صحیــح و راه رفتــن و دویـدن ،پریــدن
و دریافــت کــردن و پرتــاب
کــردن از پایههــای اساســی حرکــت
بهحســاب میآیــد.

چنانچــه ایــن حرکتهــا در بـ
ـدن بهخوبــی شــکل بگیــرد اســتفاده
از اهرمهــا (اندامهــای) بـ
ـدن بهراحتــی صــورت میگیــرد و در
آینــده (بزرگسـالی) بــا صــرف
کمتریــن انـرژی بیشــترین بهــر هوری
را از بــدن خــود خواهــد بــرد.

لــذا نقــش ب ـازی در راسـ تای
رشــد ،تکامــل جســمی و اندامهــا و
افزایــش قابلیتهــا (تــوان،
ســرعت ،قــدرت  )...در کنــار رشــد و
پــرورش فکــری بــا توجــه بــه ت
جربـهای کــه در طــی دوران کودکــی
از انــواع بازیهــا بهدســت م
یآیــد بســیار حائــز اهمیــت اســت.
در ســنین پنــج تــا ده ســا
لگی کــودک متمایــل بــه بازیهــای
گروهــی میشــود و باالتــر از
آن دختــران ترجیــح میدهنــد بــا
دختــران همبــازی شــوند.
باز
ی
هـ
ـای
فکــ
ری،
ک
ارهـ
ـای
دســ
ایــوان پاولــف (روســی) معت
تی ،حتــی بــازی بــا الفــاظ و
قــد اســت بــازی واکنشــی نســبت
کالم
و
...
ک
ـ
ـه
ب
ـ
ـا
ش
ـ
ادی
و
نش
ـ
ـاط
درونــی همــراه اســت میتوانــد
نســبت بــه تعدیــل انــرژی
در کــودکان کمــک مؤثــری نمایــد.
« پیـ
ازه » روانشــناس معــروف سوئیسـ
ـی،
ضمــن اینکــه در هنــگام
بــا
زی،
از
آ
نجای
ی

کــه
رقاب
ــت
موج
ــب
بــازی را وجه
دقــت در برتر 
یجویــی می
ــی از رشــد طبیعــی ذهــن کــودک
گــردد ،کــودک ســعی میکنــد از
کــه
اندیشــه و ذهنیــت خــود ح
دارای مراحــل مختلفــی اســت م 
یدانــد.
داکثــر اســتفاده را نمــوده و بــه حرکــت
در آورد.
بهنظــر او کــودک تــا 18

ماهگــی دوره رشــد
حســی و ح
رکتــی را میگذرانــد .از  18ماهگــی
تــا ســه یــا
چهــار ســالگی میآموزنــد کــه در
باز 
یهایــی ب
ــا همســاالن خــود شــرکت کنــد،
کــه حضــور
او بایــد بــا حفــظ نوبــت و رعایــت
دیگـران باش
ــد .از پنــج ســالگی بهبعــد رقابــت
را دوســت دارد.

رشــد عبــارت از دگرگونیهایــی کــه بــا توجــه بــه

شــرایط ذاتــی موجــود زنــده بــا تأثیــر از عوامــل و
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شــرایط خارجــی (بیرونــی) در او بهوجــود میآیــد .از
ایــنرو رشــد بــا رونــد زمــان حــادث میشــود .کــه

بــه دو گونــه صــورت میگیــرد.

فصلنامه پیام مادر

اســتخوان) دســتگاههای درونــی قلبوعــروق و تنفــس

و سیستم عصبی همراه است.

شماره اول

دریافتهــای ذهنــی و اندیشــه کــودک و از یادگیــری

در محیط بهدست میآید.

میگــردد کــه شــرایط محیــط یادگیــری بــرای کــودک فراهــم
شــده باشــد.
حرکــت ،کلیــد یادگیــری در کــودکان محســوب میشــود،
بدیهــی اســت بــدون حرکــت ،یادگیــری هــم اتفــاق نخواهــد
افتــاد از طریــق حرکــت در جســم و اندیشــه اســت کــه کــودک
و نونهــال بــه شناســایی دنیــای اطرافــش میپــردازد.
بهطــور کلــی بایــد بپذیریــم همانگونــه کــه افــراد بــرای
اســتفاده از الفــاظ و بــهکار بــردن کالم و خوانــدن نیازمنــد
دانســتن هجاهــا و آواهــا و لغتهایــی هســتند ،بــرای حرکــت

در
هــر حــال بــازی و ورزش نقــش غیــر

قابــل انــکاری در رشــد
کــودک دارد و الزم اســت
والدیــن زمینههــای اســتفاده از بازیهــا
را بــا حضــور ســایر کــود
کان بــرای فرزنــدان خــود بهوجــود
آوردنــد ،ا
ســتفاده از پارکهــای بــازی عمومــی.
اســتفاده از امکانــات مهدهــای
کــودک و در اختیــار گذاشــتن ابزار و
تجهیـزات بـدون خطــر ،کــم
قیمــت و دلخواه کــودک بــه او میتواند
نســبت بــه تکامــل رشــد در
همــه ابعــاد کمــک شــایان توجهــی
نماید.
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رشــد محیطــی کــه بــا کســب تجربــه ناشــی از

دارد ،امــا رشــد و بلــوغ هنگامــی بهنحــو مطلــوب کامــل تلقــی
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1

رشــد طبیعــی بــا نمــو جســمی (اندامهــا و عضلــه و

اگرچــه عوامــل ارثــی نقــش عمــده ای در رشــد و بلــوغ کــودک

بــه محرکهــای جدیــد اس
ــت از اینجاســت کــه کــودک حــس
کنجــکاویاش در برخــورد بــا
اشــیا برانگیختــه میشــود و ت ـاش
میکنــد کــه بهنوعــی لمــس
کــرده و یــا نســبت بــه شــناخت و
درک اشــیاء
از آزمایــش و تکــرار دســت نکشــد.
شــنیدن صــدای زنــگ تلفــن
و توجــه بــه اشــیایی کــه بهنوعــی
آویزاننــد و کشـیدن وسـایلی
کــه در دســترس قــرار دارنــد .بعضــی
از روا 
نشناســان معتقدنــد ،بــ
ازی کــودکان ،خصوصــاً بازیهایــی
کــه بهنوعــی بــا تحــرک
همــراه اســت ،پریــدن ،دویــدن،
خندی ـدن ،باعــث صــرف ان ـ
رژی مــازاد در کــودکان میشــود کــه
کــودک در طــی انجــام ب ـازی
ق ـوای محب ـوس شــده خــود را رهــا
میســازد و از ایــن کار
لــذت میبــرد ،از اینجاســت کــه

«گــروس» روا 
نشــناس سوئی
ســی کــه در زمینــه کــودکان دارای
مطالعــات زیــادی اســت معت
قــد اســت بــازی را بهعنــوان نوعــی
مح ـرک فطــری و درونــی بــه
منظــور آمــاده شــدن ب ـرای زندگــی
آینــده میدانــد ،او میگو
یــد بــازی دختــران خردســال بــا
عروسکهایشــان و انتقــال نقـ
ـش مــادری بــه آنهــا و همینطــور
بــازی پســران بــا ماشــین
و همینطــور اســتفاده از تفنــگ و
شمشــیر در بازی
هــای رزمــی از نیازهــای درونــی آ 
نهــا بــرای
دســ 
تیابی بــه آینــدهای
کــه در ذهــن خــود در بزرگســالی
بــرای خــود جســتجو میکن
نــد سرچشــمه میگیــرد ،لــذا تمــام
ایــن فعالی 
تهــا و کوشــ 
ش
های آگاه یــا ناخــودآگاه خــود را
فطرتــا در راس ـتای ســاختن
خویــش ب ـرای زندگــی آینــده ب ـهکار
میگیرند.

پانتهآ فریدونی (مشاور)

مهدکودک
نکته

هنگام انتخاب

به این نکات توجه کنید
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دربــاره شــیوههای تربیتــی و مدیریتــی مرکــز

نوشــتن تلفنهــای ضــروری ،پوشــیدن ســطوحی

اطــاع پیــدا کنیــد.

ماننــد زیرتــاب و سرســره بــا مــواد نرمــی ماننــد

نحوه مراقبت از کودکان بیمار.

تراشــه چــوپ .تمریــن اطفــای حریــق ،وجــود هشــدار

به کودکان دارو تجویز میشود یا نه؟

دهندههــای حریــق ،پوشــاندن پریزهــای بــرق ،لبههــای

آیــا مهدکــودک مجهــز بــه اتاقــی مخصــوص بچههــای

تیــز وســایل ،رعایــت بهداشــت اســباببازیها،

بیمــار میباشــد؟

اســباببازیهای قابــل شستشــو بایــد هــر روز بــا آب

آیا در مهدکودک پرستار یا پزشک برای مراقبتهای پزشکی

و مــواد ســفیدکننده شســته شــوند ،ضدعفونــی منظــم

وجود دارد؟

مهدکــودک.

ضــرورت واکسیناســیون بــرای کــودکان قبــل از ورود بــه
مرکــز.
لزوم انجام آزمایشهای پزشکی هنگام ثبتنام.
تشکیل پرونده پزشکی برای هر کودک.

مربیان و کارمندان مهدکودک:
آشــنایی آنهــا بــه کمکهــای اولیــه ،آشــنایی
مربیــان بــا روشهــای تربیتــی ،آیــا پرســنل مهدکــودک
آموزشهــای الزم بــرای جلوگیــری از گســترش

نکته:

اگــر کــودکان مهد از پاســخ به ســواالت
شــما طفــره میرونــد یــا کــودک شــما از
محیــط ابــراز نارضایتــی میکنــد ،نشــانه ایــن
اســت کــه مشــکلی در آن مهدکــودک وجــود
دارد و الزم اســت کــه جــدی گرفتــه
شــود.

بیماریهــا را دیدهانــد؟ ایــن کار اصلیتریــن راه
جلوگیــری از گســترش بیمــاری بیــن کــودکان اســت.
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قبــل از انتخــاب و ثبــت نــام
در یــک «مهــد کــودک» بهتر
و ضــروری اســت تــا مــواردی
مختصــر را مدنظــر قــرار
بدهیــد .از جملــه اینکــه؛
ســواالتی از کارکنــان آنجــا
بپرســید و بــا والدیــن
کودکانــی کــه در آن مهــد
هســتند صحبــت کنیــد.
نســبت تعــداد مربیــان بــه
تعــداد بچــه هــا :هرچــه
تعــداد کــودکان کمتــر
باشــد ،کارآیــی مربی بیشــتر
میشــود .آکادمــی پزشــکان
اطفــال آمریــکا ۳تــا ۵کودک
بــرای هــر مربــی و ۷تــا۱۰
بــرای کــودکان بــزرگ تــر را
پیشــنهاد کــرده اســت.
تفکیــک رده هــای ســنی
مختلف :ایــن کار از گســترش
بیمــاری بیــن بچــه هــا
جلوگیــری میکنــد.

مدیریت مهدکودک:

امنیت ساختمان و محیط بازی:

شماره اول

شماره اول

داریوش نویدگویی

نازنین بالش زر

پنجره

مصاحبه

زینــب یزدانشــناس متولــد نوزدهــم تیرمــاه

هــزار و ســیصد و شــصت و دوی شهرســتان شــیراز

اســت .دانشــجوی رشــتهی مدیریــت دولتــی و
عضــو انجمــن شــعر زنــان شــیراز اســت.

سکوت

فاصله
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سوء تفاهم

شاید عشق ما فقط سوء تفاهم بود و بس
تصویر چشم عاشقت شاید توهم بود و بس
گم شد خیال عشق تو در ال به الی لحظهها
شاید که حس عاشقت از اولش گم بود و بس
حاال ولی فهمیدهام از غربت چشمان تو
آن آشنا بیگانه ای مانند مردم بود و بس
تقدیر آدم می شوم تبعیدی از تو تا خودم
اما کجای ماجرا تنها تبسم بود و بس.

مهمترین وظیفه زن مادری است

فرزانــه یزدانشــناس متولــد دهــم فروردیــن
مــاه ســال هــزار و ســیصد و پنجــاه و نــه
شهرســتان شــیراز اســت.دیپلم تجربــی و عضــو
انجمــن شــعر زنــان شــیراز اســت کــه آثــارش
در مطبوعــات محلــی و نیــز مجموعــه هــای
اختصاصــی ایــن انجمــن بــه چــاپ رســیده
اســت .آثــار خانــم یزدانشــناس بارهــا در
همایــش هــای اســتانی رتبــه ی برتــر را حائــز
گردیــده اســت .متأســفانه زندگــی هــر از گاهــی
کانــون آرامــش غــزل هــای مســتعد را طوفانــی
میکنــد ،ولــی او مصمــم اســت.

ابهتی دورانی
ز
جر که میکشم
نق
ط
ه
ها
ی در به د ِر
امپرسیونیسم
چشم
های در به درت
کورم میکند
ر 
گ
های فاصله تیر
ک
می شد
تا س
کوت را بشکنی

رمزموفقیــت شــما

بهعنــوان یــک بانــوی موفــق
ـه چیـزهـایـی اسـت؟
در چــ

بحــث حضــور خانمهــا در اجتمــاع
شــرایط خــواص خــود را مــی طلبــد
بخشــی از آن بــه خــود فــرد بســتگی
دارد کــه یــک انســان پیگیــر باشــی،
پشــتکار داشــته باشــی ،توانمنــدی و
تخصصهــای ویــژه داشــته باشــی.
حمایتهــای خانــواده مهمتریــن بخــش در ایــن زمینــه میباشــد.

سفر

خیال تو

فصلنامه پیام مادر
شماره اول

زن که خودت را رها کنی
هی دست و پا ن
اره راه خودت را جدا کنی
از من دوب
این همه اما  ...اگر  ...نکن
دیگر برایم
این همه چون و چرا کنی
طاقت ندارم
سر به راه نشد آخرش دلم
دیدی که
ین همه هر شب دعا کنی
الزم که نیست ا
همیشه به این فکر کرده ام
شبها که من
به پنجره هایت صدا کنی
فردا مرا
با تمامی حرف و حدیث ها
آنجا تو
مرا اضافه به این ماجرا کنی
عشق
خیال تو مانده برای شعر
حاال فقط
نار پنجره ای که تو وا کنی
اینجا ک

همیشــه آمــاده کارهــای تیمــی باشــیم و زمانــی کــه وارد خانــواده
دوم میشــویم بــدون همراهــی همســر نمیتوانیــم موفــق باشــیم
مــن بهواســطه همراهــی ایشــان بــه فعالیتهــای اجتماعــی خــود
میپــردازم.
در نهایــت مــادران و همســران موفــق کســانی هســتند کــه احســاس
رضایــت از حضــور خــود در جامعــه داشــته باشــند خانمهــا در روابــط
اجتماعــی خــود چنــد تصــور بایــد داشــته باشــند تــا عملکــرد بهتــری در
جامعــه از خــود نشــان دهنــد.
مهمتریــن مســأله ایــن اســت کــه خانمهــا بایــد بپذیرنــد کــه نیمــی از
بدنــه جامعــه را تشــکیل میدهنــد امــا متاســفانه بــه آن بیتوجهــی
میشــود نصــف ســهم جامعــه بهعهــده خانمهــا اســت.با وجــودی کــه
تعــداد زیــادی خانــم تحصیــل کــرده داریــم امــا از توانمندیهــای خــود
اســتفاده نمیکنیــم.

زمینــه اجتماعــی نفــی نمیکنــد همانطــوری کــه وظیفــه پــدری را نفی
نمیکند.
ـه
ـود در جامعـ
ـته خـ
ـگاه شایسـ
ـوان در جایـ
ـرا بانـ
چـ

ـتند؟
نیسـ

اول اینکــه بایــد حــق زنــان بــرای حضــور در جامعــه پذیرفتــه شــود

هنــوز جامعــه مــا آنطــور کــه بایــد آمادگــی الزم بــرای ورود زنــان را
نــدارد در حــال حاضــر ،حضــور زنــان در جامعــه حــدود  %14میباشــد.
و ایــن نشــان میدهــد کــه بــار تکفــل را در خانــواده بــر دوش مــردان
گذاشــتهایم بنابرایــن مــا زنــان عــاوه بــر نقــش مــادری و همســری
نقــش خــاص خــود را در اجتمــاع داریــم.
ـادران
ـژه مـ
ـه ویـ
ـادر کـ
ـام مـ
ـریه پیـ
ـا نشـ
ـه بـ
در رابطـ

ـد؟
ـری داریـ
ـه نظـ
ـت چـ
ـوان اسـ
و بانـ

حرکــت بســیار پســندیدهای اســت بارهــا بــه اصحــاب رســانه در فــارس
گفتــهام وظیفــه خــود را در قبــال جامعــه آنطــور کــه بایــد انجــام
نمیدهنــد ســهمی کــه بــرای زنــان در رســانههای اســتان و کشــور
وجــود دارد بســیار کــم رنــگ اســت و توجــه کمــی بــه معرفــی زنــان
موفــق در جامعــه میشــود جامعــه فعــال مــا بــه شــدت مردانــه اســت و
رســانه هــا ترجیــج میدهنــد بیشــتر در آن زمینــه وارد شــوند رســانهای
اگــر شــهامت ایــن را داشــته باشــد کــه بــه زنــان بپــردازد میتوانــد
نقــش مهمــی در ســامت جامعــه داشــته باشــد .بنابرایــن تــرس حضــور
زنــان در جامعــه کمتــر میشــود.
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رفتی ،برو ،اما نگو دیگر نمیآیی
حاال که من میمانم و یک عمر تنهایی
حاال که دیگر عشق هم تکرار یک درد است
عشقی که در دل مانده تا روز مبادایی ...
این روزها را خواستی ،اما بدون من
سر کرد این دل بی تو اما با چه شبهایی
رفتی و من این لحظهها را میشمارم باز
تنها به این امید ،تو یک روز میآیی
اما دلم این لحظه را باور نخواهد کرد
وقتی نمیآیی ،چه امروزی ،چه فردایی؟
دیگر خیال بودنت را هم نمیخواهم
وقتی نداری تو برایم هیچ معنایی
میسازم از نو زندگی را ،اما
دیگر نخواهی داشت در دنیای من جایی

تربیــت خانوادگــی مــا را آمــاده ورود بــه اجتمــاع میکنــد و بایــد

مهمتریــن وظیفــه زن مــادری اســت امــا ایــن موضــوع وظیفه مــادر را در

فصلنامه پیام مادر

من
ط
خ فاصله
تو
پرانتز باز
خالی
پرانتز بسته
ی
امتداد ب 
حوصله یک خط
نقطه
سر خط
ی
ک صفحه سفید
یک دف
تر عالمت سؤال
جوهر تمام شد.

فارس

یلــدا راهــدار مدیــر گــروه صنعــت و مدیریــت ایرفا -شــرکتی کــه در زمینــه آمــوزش ،پژوهشهای
اقتصــادی ،اجتماعــی و مشــاوره مدیریــت و ســرمایهگذاری فعالیــت دارد یلــدا راهــدار دکتــرای
مدیریــت اســتراتژیک ،متاهــل و متولــد  1353اســت وی عــاوه بــر تدریــس و چــاپ کتــاب و مقاالت
متعــدد ســوابق مدیریتــی و پژوهشــی بســیاری دارد از جملــه ســوابق ایشــان رئیــس کمیســیون
رقابــت و خصوصیســازی اتــاق ایــران ،نائــب رئیــس کانــون زنــان بــازرگان ایــران ،رئیــس کانــون
بانــوان بــازرگان شــیراز نائــب رئیــس خانــه صنعــت و معــدن جوانــان فــارس و  ...میباشــد.
نشــریه پیــام مــادر گفتگویــی را بــا ایــن بانــوی موفــق انجــام داده کــه در ذیــل توجــه شــما را بــه آن
جلــب مینماییــم.

مهتاب خلفیان
سیب

خيلــی از پــدر و مادرهــا از زمانــی كــه متوجــه میشــوند كودكــی
ـكلی
ـه شـ
ـان چـ
ـه شـ
ـه بچـ
ـد كـ
ـد بداننـ
ـدام میخواهنـ
ـت مـ
در راه اسـ
اســت و االن در چــه وضعيتــی قــرار دارد ،مطلبــی كــه در ادامــه
ميخوانيــد تقديــم بــه هميــن پــدر و مادرهاســت.
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 30روز بعــد از بســته شــدن نطفــه و

زمانــي كــه جنيــن از حالــت یــک گلولــه
كوچــك ســلولي خــارج شــده ،ســاختار
اوليــه اندامهــا و ارگانهــاي حياتــي در حــال
شــكلگيري انــد .جنيــن در ايــن زمــان
شــبيه یــک لوبياســت.
كمتــر از یــک ســانتي متــر طــول دارد.

ميشــود و ميتوانــد بــه آنهــا پيــام

حــدود  200گــرم و طــول آن تقريبــا 18

دهد.

ســانتي متــر اســت.

بيضــه هــا و تخمدانهــا در ايــن زمــان
قابــل تشــخيص هســتند.
در پايــان هفتــه هشــتم تكامــل زبــان
كامــل ميشــود و شــكل نهايــي خــود را
ميگيــر د .

جوانــه هــاي اوليــه قلــب ،سيســتم گــوارش،

ســتون فقــرات و نخــاع ،همچنيــن مغــز در ماه سوم

حــال شــكلگيري از یــک لولــه اوليــه از
ســلولهاي حياتــي هســتند كــه در مركــز
جنيــن در حــال تقســيم و تمايزنــد.
جفــت در حــال شــكلگيري و رشــد
اســت.
ايــن تــوده ســلولي االن  10هــزار برابــر
زمانــي اســت كــه تــازه نطفــه تشــكيل
شــده و نخســتين ســلول انســان شــكل
گرفتــه بــود .در ايــن مــاه ،ســلولهايي كــه
بعــدا قــرار اســت چشــم را تشــكيل بدهنــد
بهصــورت دايــره اي در جلــوي لولــه
عصبــي قــرار ميگيرنــد .جوانــه هــاي اوليــه
دهــان و زبــان هــم ســلولهاي اوليــه خــود را
بــه دســت ميآورنــد.

ماه دوم

در پايــان هفتــه هشــتم ،جنيــن شــما

بيــن  2 /5تــا  3ســانت طــول دارد.
قلــب جنيــن كــه هنــوز شــبيه  2لولــه
در هــم پيچيــده اســت شــروع بــه فعاليــت
كــرده اســت.
چشــمها ،بينــي ،زبــان ،گوشــها و جوانــه
هــاي اوليــه دندانــي در حــال شــكلگيري
هســتند.
در نــوزدان پســر ،آلــت جنســي در حــال
شــكل گيــري اســت.

فصلنامه پیام مادر

هنــوز متوجــه حركــت نميشــود.
جوانــه هــاي پســتان در هفتــه هفتــم
روي ســينه بــه وجــود ميآينــد.

شماره اول

اوليــن امــواج مغــزي در ايــن زمــان
شــكل ميگيرنــد .مغــز بــراي نخســتين

گــرم اســت و در نهايــت  6تــا  5 .7ســانتي
متــر طــول دارد.
در ايــن مــاه ،شــكل ظاهــري جنيــن از
آن حالــت لوبيايــي شــكل خــارج شــده و تــا
حــدودي فــرم طبيعــي بــدن انســان گرفتــه
اســت.
اللــه هــاي گــوش شــكل گرفتــه انــد و

اســت و ممكــن اســت در ايــن مــاه جنيــن
قــادر باشــد شســتش را بمكــد.
غــدد عــرق در حــال شــكلگيري در
پوســت هســتند.
انگشــتان شــكل نهايــي خــود را پيــدا
ميكننــد.
جنســيت جنيــن اكنــون كامــا قابــل
تشــخيص اســت.
پوســت روشــن و صورتــي و شــفاف
اســت و تمــام ســطح آن بــا موهــاي جنينــي
پوشــيده شــده اســت.
در ايــن مرحلــه اگرچــه جنيــن كامــا
بهصــورت یــک انســان كامــل درآمــده
اســت امــا نميتوانــد خــارج از رحــم مــادر

ناخنهــا هــم در انگشــتان بــه وجــود آمــده

زنــده بمانــد.

انــد.

از ايــن مرحلــه بــه بعــد جنيــن فقــط رشــد

دســتها ،پاهــا و انگشــتان آنهــا كامــا

ميكنــد .تكامــل تقريبــا تمــام شــده اســت.

شــكل خــود را پيــدا كــرده انــد.

اغلــب بافتهــا و اعضــاي داخلــي بــدن ماه پنجم

جنيــن تشــكيل شــده انــد حتــي جوانــه

جنيــن بيــن  20تــا  25ســانتي متــر

هــاي چشــايي روي زبــان شــكل گرفتــه

طــول دارد و در پايــان ايــن مــاه وزن آن بــه

انــد.

 450گــرم ميرســد.

در پايــان هفتــه دهــم ميتــوان بــه وســيله
ســونوگرافي داپلــر ،ضربــان قلــب جنيــن را
ثبــت كــرد.
تكامــل مغــز بــه مرحلــه نهايــي خــود
رســيده اســت .در ايــن زمــان بــه ســرعت
مغــز رشــد ميكنــد و حجــم آن چنــد برابــر
ميشــود .رفلكســهاي جنيــن خــود را نشــان
ميدهنــد.

موهــاي ســر شــروع بــه رشــد كــردن و
ظاهــر شــدن روي ســر ميكننــد.
ارگان هــاي داخلــي بــدن در حــال رشــد
كــردن و بالــغ شــدن هســتند.
ابروهــا ،پلكهــا و مــژه هــا بــه وجــود
ميآينــد.
مــادر در ايــن مــاه بــراي نخســتين بــار
متوجــه حــركات جنيــن ميشــود.

عضــات گونــه كــه بعــد وظيفــه مكيــدن

جنيــن در هفتــه  18ديگــر ميتوانــد

را بــه عهــده دارنــد شــكل ميگيرنــد .جوانــه

بخوابــد و بيــدار شــود و حتــي حالــت

هــاي دندانــي همچنــان در حــال زيــاد

دلخواهــش را بــراي خــواب انتخــاب

شــدن هســتند و غــدد بزاقــي تكامــل پيــدا

كند.

كــرده شــروع بــه ترشــح بــزاق ميكننــد.
تارهاي صوتي به وجود ميآيند.

ماه چهارم

تخمكهــاي رحــم جنيــن دختــر در ايــن
مــاه بــه وجــود مــي آينــد و اينهــا همــه
تخمكهايــي اســت كــه یــک زن ميتوانــد در
تمــام زندگــي اش داشــته باشــد.
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جنيــن ميتوانــد حركــت كنــد امــا مــادر

در پايــان هفتــه  ، 12وزن آن حــدود 27

رفلكســهاي جنيــن درحــال شــكلگيري

شماره اول

شــما پــدر و مادرهایــی را ديــده
ايــد كــه زمــان حاملگــي عكســی
ســياه و ســفيد از ســونوگرافي
دستشــان گرفتــه انــد و دائــم
ميخواهنــد یــک لوبيــاي چشــم
بلبلــي را بــه جــاي عكــس بچــه
شــان بــه شــما قالــب كننــد؟ بعد
شــما هــم هرچــه زور ميزنيــد
وســط آن همــه مــوج هــا و ســايه
هــاي ســياه و ســفيد كــه شــبيه
فــال قهــوه اســت نميتوانيــد
بچــه آنهــا را پيــدا كنيــد و
فقــط الكــي ســر تــكان ميدهيــد.
اينهــا تقصيــري ندارنــد؛ همــه
اش از عالقــه زيــاد اســت .اينهــا
همــان والدينــي هســتند كــه بعد
كودكشــان بــه دنيــا آمــد ،بــزرگ
شــد و دانشــگاه شهرســتان
ديگــري قبــول شــد ،هــر روز
زنــگ ميزننــد و ميپرســند:
«امــروز ناهــار چــي خــوردي؟ »

ماه اول

بــار بــا بعضــي عضــات و اندامهــا متصــل

در هفتــه  16عمــر جنيــن ،وزن آن

نازنین بالش زر

ـم
ـاه نهـ
ـان مـ
ـه در پايـ
وزن بچـ
حاملگــي بــه طــور طبيعــي
بيــن  2600تــا  3500گــرم
ـه
ـن  9ماهـ
ـک جنيـ
ـت و یـ
اسـ
ـر
ـانتي متـ
ـدود  50سـ
ـد حـ
بايـ
ـد.
ـته باشـ
ـول داشـ
طـ

بيايــد نــارس تلقــي ميشــود و احتيــاج بــه
مراقبتهــاي ويــژه دارد.

ماه هشتم

در ايــن ســن جنيــن بــه ســمت نــور

مصاحبه

حركــت ميكنــد و بــه نــور واكنــش نشــان
ميدهــد.

در پایــان مــاه هشــتم ،وزن جنیــن در

نهایــت بــه  2 /5كيلوگــرم و طــول آن بــه
 45ســانتي متــر ميرســد.
رشــد كلــي در ايــن مــاه ســريعتر
انجام ميشود.

ماه ششم

جنيــن در ايــن ســن بيــن  27تــا 35

ســانتي متــر طــول دارد و وزن آن نهايتــا بــه
حــدود  900گــرم ميرســد.
پلكهــا از هــم جــدا ميشــوند و جنيــن
بــراي مــدت كوتاهــي چشــمانش را بــاز
ميكنــد و دوبــاره ميبنــدد.
ســطح پوســت جنيــن از مــاده اي بــه نــام
ورنيكــس پوشــيده شــده اســت كــه نقــش
محافظتــي دارد.
جنيــن در ايــن ســن قــادر بــه سكســكه
كــردن اســت و گاهــي سكســكه ميكنــد.
فعاليتهــاي مغــز تكامــل بيشــتري
مييا بــد .
دهــان و لبهــا حساســتر ميشــوند و امــواج
مربــوط بــه فعاليــت بخــش بينايــي جنيــن را
هــم در ايــن مــاه ميتــوان ثبــت كــرد.

ماه هفتم

وزن جنیــن در ایــن مــاه حــدود یــک و

نيــم كيلوگــرم و طــول آن بيــن  35تــا 40
ســانتي متــر اســت.
رشــد جوانــه هــاي چشــايي زبــان كامــل
شــده اســت.
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اليــه هــاي چربــي زيــر پوســت در حــال
شــكل گيــري انــد.
بعضــي از ارگانهــاي داخلــي همچنــان

فصلنامه پیام مادر

پوســت جنيــن هنــوز در ايــن مــاه
چــروك خــورده و قرمــز اســت.
امــواج مغــزي جنيــن ديگــر كامــا شــبيه

شماره اول

اگــر در ايــن مرحلــه نــوزاد بــه دنيــا

در داخــل بــدن جنيــن همــه اعضــا
داخلــي بــه غيــر از ريــه كامــا رشــد كــرده
انــد.
حــركات بچــه يــا همــان لگــد زدنهــا
آنقــدر قــوي شــده اســت كــه ميتــوان آن را
از روي پوســت شــكم مــادر هــم ديــد.
كليــه هــا كامــا رشــد كــرده و بالــغ
شــده انــد.
چروكهاي پوست كمتر شده است.
ناخنهــا رشــد ميكننــد و از نــوك
انگشــتان بلندتــر ميشــوند.
عنبيــه در اوايــل ايــن مــاه رنــگ ميگيــرد
و رفلكــس چشــم نســبت بــه نــور ايجــاد
ميشــود.

ماه نهم

وزن بچــه در پايــان مــاه نهــم حاملگــي

بــه طــور طبيعــي بيــن  2600تــا 3500
گــرم اســت و یــک جنيــن  9ماهــه بايــد
حــدود  50ســانتي متــر طــول داشــته باشــد.
ريــه هــا در ايــن مــاه بالــغ ميشــوند
جنيــن در ايــن مــاه ديگــر كامــا رشــد
كــرده اســت و ميتوانــد خــارج از رحــم مــادر
هــم زنــده بمانــد.
پوســت بــه تدريــج صورتــي و صــاف
ميشــود.
فعاليــت بچــه در ايــن مــاه كمتــر
ميشــود.
جنيــن در رحــم شــروع بــه چرخــش
ميكنــد و پاييــن تــر ميآيــد تــا وضعيــت
مناســب بــراي زايمــان پيــدا كنــد.

مادری کردن برای فرزندان

اولویت زندگی هر زنی است
خودتان را معرفی نمایید؟

دکتــر نســرین دانــش هســتم متخصــص
اعصــاب و روان و بهعنــوان موســس و هیــات
امنــای بنیــاد مــادر افتخــار حضــور در ایــن
بنیــاد را دارم

ایــران» بیشــتر تابــع و پیــرو مــردان جامعــه مــی دانــم و در ایــن زمینــه

کارهــای بســیاری بایــد صــورت پذیــرد تــا زنــان ایرانــی بتواننــد در حــد
اســتاندارد هــای جهانــی کار آفریــن و موفــق باشــند.اما نبایــد فرامــوش
کــرد کــه مــادری کــردن بــرای فرزنــدان در اولویــت زندگــی هــر زنــی
اســت و از مــواردی اســت کــه یــک بانــو را مســتثنی و بــزرگ مــی نمایــد.
خوشــبختانه در ســالهای اخیــر بــا وجــود نــرخ بــاالی اشــتغال زنــان مــی

زمینــه فعالیــت شــما در
بینیــم کــه وظایــف مادرانــه در کنــار کار در جامعــه انجــام گرفتــه و در
بنیــاد مــادر چیســت؟
اســاتید لطــف کرنــد و مــرا بهعنــوان مشــاور

روانشناســی انتخــاب نمودند.

کل حــد قابــل قبولــی دارد .مــا بــه مــادران روز آمــد و آگاه نیــاز داریــم تــا

فرزنــدان الیــق و متعهــد پــرورش داده و آینــده ای بهتــر را بســازیم.

بهعنــوان مشــاور روانشناســی بنیــاد چــه برنامــه
چه اهدافی را در این بنیاد دنبال میکنید؟
ایــن کار یعنــی کار تحقیــق و بررســی و مشــاوره دادن بــه مــادران اســت هایــی را دنبــال میکنیــد؟

همچنیــن کار اعضــای بنیــاد را بایــد پیگیــری و ارجــاع مناســب نمایــم.
ابتــدا بایــد نیــاز ســنجی شــود کــه اعضــای بنیــاد بــه چــه ســطحی از
خدمــات مشــاوره ای نیــاز مندنــد ،ســپس بــر اســاس حــد اکثــر نیــاز
برنامهریــزی مناســبی بــرای خدمــات صــورت پذیــرد .همــان گونــه
کــه مــی دانیــد بنیــاد هنــوز در حــال گســترش و عضــو گیــری اســت
و بــه تدریــج بایــد در ایــن زمینــه اطالعــات الزم جمــع آوری گــردد.

برنامهریــزی هــا بــه وســیله کل اعضای بنیــاد انجــام میگیرد و هیــچ اقدامی

بــا تصمیــم یــک نفــر صــورت نمیگیــرد .در مــورد برنامــه هــای مشــاوره ای
نیــز انشــا اهلل پــس از نیــاز ســنجی عــاوه بــر مشــاوره هــای فــردی ،برنامــه
هایــی شــامل کارگاههــای آموزشــی و پنــل هــای اطــاع رســانی خواهیــم
داشــت و اگــر بودجــه اجــازه دهــد در ســطح کشــوری فعــال خواهیــم شــد.

سخن آخر؟

تــاش دســت انــدر کاران بنیــاد یــادآوری شــأن و منزلــت مقــام مــادر و

از دیــدگاه شــما وضعیــت و جایــگاه بانــوان در
لــزوم احتــرام بــه والدیــن اســت.امیدوارم همــه مــا بتوانیــم در ایــن راســتا
جامعــه در چــه ســطحی میباشــد؟

وضعیــت و جایــگاه بانــوان را جــز بهعنــوان «یــک عضــو جامعــه ســنتی

اقدامــات شایســته و مانــدگاری انجــام دهیــم.

49

شماره اول

امــواج مغــزي یــک نــوزاد اســت.

دارد.

فصلنامه پیام مادر

مســير بلــوغ را طــي ميكننــد.

مغــز در مــاه هشــتم رشــد بســيار زيــادي

دکتر پریسا مومنی (دندانپزشک)

سیب

الهی؛
وای بر من
اگر دانشم رهزنم گردد
و کتابم حجابم

ـیدگی
پوسـ
دنـــدان
چیســت؟

محلهای شایع پوسیدگی:

پوســیدگی تمــام نقــاط دنــدان را یکســان مبتــا نمیکنــد ،بلکــه
بعضــی از ســطوح دندانهــا بــه علــت وضعیــت خاصــی کــه دارنــد
بیشــتر دچــار پوســیدگی میشــوند .ایــن ســطوح عبارتنــد از:
شــیارهای ســطوح جونــده :ســطح جونــده دندانهــای آســیا
شــیارهای باریــک و عمیقــی دارد کــه محیــط مناســبی بــرای رشــد و
زندگــی میکروبهــا اســت.
ســطوح بیــن دندانــی :ایــن ســطوح بدلیــل عــدم نفــوذ موهــای
مســواک قابــل تمیــز کــردن نیســت بنابرایــن از نواحــی مســتعد
پوســیدگی و بیماریهــای لثــه اســت.
طوق دندان یا ناحیه اتصال لثه با دندان.

زمــان در ایجــاد پوســیدگی نقــش دارنــد.
ایــن چهــار عامــل همــواره ایجــاد پوســیدگی میکننــد و اگــر یکــی
از آنهــا نباشــد دنــدان پوســیده نمیشــود .در دهــان هــر فــرد
بــه طــور طبیعــی انــواع و اقســام میکروبهــا وجــود دارد ولــی همــه
میکروبهــای موجــود در دهــان پوســیدگی بوجــود نمیآورنــد .وقتــی
مدتــی دهــان تمیــز نشــود میکروبهــا بــر روی دنــدان الیـهای تشــکیل
میدهنــد بــه نــام پــاک میکروبــی کــه الیــه نــرم و غلیظــی اســت
کــه از مقــدار زیــادی باکتریهــای مختلــف و ســلولهای موجــود در
دهــان تشــکیل شــده اســت و چنــان بــه ســطح دنــدان میچســبد

نشانههای پوسیدگی:

کــه بــه راحتــی بــا آب شســته نمیشــود و بیرنــگ اســت و بــرای
از بیــن بــردن آن بایــد بــه دقــت مســواک زد.

وقتــی دنــدان دچــار پوســیدگی میشــود ممکــن اســت یــک یــا
چنــد مــورد از عالمتهــای زیــر را داشــته باشــد.
تغییــر رنــگ مینــای دنــدان :در محــل پوســیدگی ،مینــا قهوهای
یــا ســیاه میشــود.
ســوراخ شــدن دنــدان در محــل پوســیدگی :گاهــی میــزان ایــن
پوســیدگی کــم اســت و فقــط بــا معاینــه مشــخص میشــود و گاهــی
مقــدار زیــادی از دنــدان از بیــن مـیرود بــه طــوری کــه شــخص فکــر
میکنــد دنــدان او شکســته اســت.
حســاس بــودن دنــدان یــا درد گرفتــن دنــدان در موقــع خــوردن
غذاهــای ســرد ،گــرم ،ترش ،شــیرین.
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روی هــم فشــار میدهیــم.
بــوی بــد دهــان کــه میتوانــد بــه علــل مختلــف باشــد کــه
یکــی از آنهــا میتوانــد پوســیدگی دنــدان باشــد.

فصلنامه پیام مادر

دنــدان هنــگام اســتفاده.

پوسیدگی دندان چرا و چگونه ایجاد میشود؟

شماره اول

علــل مختلفــی بــرای آن ذکــر شــده اســت ولــی بــه طــور کلــی 4
عامــل اصلــی ،میکروبهــا ،مــواد قنــدی ،مقاومــت دنــدان شــخص،

کــه عنــوان شــد را در خــود احســاس کردیــد حتمــأ بــرای درمــان بــه
دندانپزشــک مراجعــه کنید.
الهی؛

آن را که تو را شناخت

جان را چه کند

فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟
دیوانه کنی ،هر دو جهانش بخشی

دیوانه تو ،هر دو جهان را چه کند؟
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گیــر کــردن مــواد غذایــی بیــن دندانهــا و پــاره شــدن نــخ

یکبــار بــه دندانپزشــک خــود مراجعــه کنیــد و اگــر عالئــم پوســیدگی

شماره اول

پوســیدگی دنــدان ،بیمــاری عفونــی قابــل انتقالــی اســت کــه بــا فعالیــت میکروبهــا در ســطح دنــدان
آغــاز میشــود و در ســاختمان آن پیشــرفت میکنــد .بــرای ایجــاد پوســیدگی ،مــواد قنــدی هــم
بایــد در دســترس میکروبهــا باشــد تــا عامــل خــراب کننــده ســاختمان معدنــی ،یعنــی اســیدتولید
گــردد .در واقــع پوســیدگی دنــدان ،تخریــب بافتهــای ســخت دنــدان اســت .وقتــی یــک بیمــاری در
اثــر فعالیــت میکروبهــا ایجــاد شــود بــه آن بیمــاری عفونــی گوینــد و اگــر بیمــاری بتوانــد از محلــی
بــه محــل دیگــر منتقــل شــود ،آن را بیمــاری قابــل انتقــال میگوینــد .بــا تعریفــی کــه از پوســیدگی
دنــدان شــده میفهمیــم کــه پوســیدگی میتوانــد از یــک دنــدان بــه ســایر دندانهــا ســرایت
کنــد.

حســاس بــودن دنــدان یــا درد گرفتــن وقتــی کــه دندانهــا را

بــرای تشــخیص پوســیدگی و درمــان بــه موقــع آن حتمــأ هــر  6مــاه

نسرین بالش زر
مصاحبه

دستم بگرفت و پابهپا برد
پرفســور علــی اصغــر خدادوســت ،چندیــن

آن یــک مــادر فــداکار اســت .وی در پایــان گفــت :آقــای مهنــدس محمــدی

ســال متنــاوب بهعنــوان بهتریــن جــراح قرنیــه

کار فوقالعــادهای انجــام دادنــد .مــادران حقشــان اســت ،نبایــد بنیــاد مــادر را

در دنیــا توســط شــخصیتهای برجســته

دس ـتکم گرفــت بایــد بتوانیــم جهان ـیاش کنیــم بــرای اینکــه واقعــا ً اگــر

چشــم پزشــکی آمریــکا معرفــی شــدند.
دریافــت جایــزه چهــره مانــدگار چشــم
پزشــکی از:
)American Ophtalmology Association (AOA
بنیانگــذار مؤسســه اربیــس (بیمارســتان

ســیار جراحــی چشــم پزشــکی کــه در اکثــر کشــورهای محــروم دنیــا از
جملــه آفریقــا فعالیــت دارد)
پرفســور علــی اصغــر خدادوســت رئیــس هیــأت امنــاء بنیــاد مــادر گفــت:
اســاس هســتی در کــره زمیــن بــرای مــا انســانها ،پدرهــا و مادرهــا هســتند
عشــق پادشــاهی اســت کــه در کاخ دل انســانها بــه حکومــت نشســته اســت.
قویتریــن و زورمندتریــن مــرد روی کــره زمیــن هــم بــا دیــدن زن مــورد
عالقـهاش پایــش میلــرزد بــرای اینکــه عاشــق شــده اســت .وی ادامــه داد در
توســاز حرکتــی اســت
بیولــوژی تمــام آنچــه کــه مــن را میســازد ،سوخ 
کــه از زن منشــاء میگیــرد نــه از مــرد .اگــر میتوکندریــا نباشــد کــه از
تخمــدان میآیــد هیچوقــت مــن چنیــن قدرتــی پیــدا نمیکــردم .ایــن
ارزش زن را میرســاند کــه از همــان اولیــن مرتبــه کــه هرکــدام از مــا از او
بــه وجــود آمدیــم.
پرفســور خدادوســت همچنیــن گفــت :حــال یــک قــدم جلوتــر برویــم ،شــعر
زیبــای ایــرج میــرزا را شــنیده ایــد مــادر شــدن از آن نقطــه ای نیســت کــه
مــن تشــکیل مــی شــوم .تمــام عمــرم هســت (دســتم بگرفــت و پابهپــا بــرد)
همیشــه هســت نمونــه ایــن (دســتم بگرفــت و پابهپــا بــرد) رییــس هیــأت
امنــا بنیــاد مــادر اظهــار داشــت :چندیــن مــورد در زندگیــم دیــدهام کــه بایــد
تبریــک گفــت بــه ایــن معجــزه بــزرگ کــه کار اصلــی بهوجــود آمــدن ایــن
جمعیــت روی کــره زمیــن از مــادران اســت نــه پــدران.
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مــردان یــک بــذری را مــی کارنــد و مــی رونــد و حــاال آن مزرعــه ای کــه
بــذر در آن کاشــته شــده چــه حاصلــی خواهــد داد؟ ممکــن اســت لیــدر
بشــود ،ممکــن اســت یــک آدم جانــی بشــود ،ممکــن اســت آدم باطلــی شــود
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بگیــرد یــا خــوب نگیــرد.
پرفســور خدادوســت ادامــه داد :خانمهــای همــکالس مــن درس خواندنــد،
دکتــر شــدند و مشــغول بــه کار شــدند امــا وقتــی ازدواج کردنــد و صاحــب

شماره اول

و زندگــی مــن مقدمتــر اســت .بلــه مــادر شــدن همــان تمــاس اولیــه نیســت.
ناگفتــه نمانــد هــر مــرد موفقــی کــه شــما مــی بینیــد حتمــا ً پشــت ســر

شناخت بنیاد از سوی جامعه

اهمیت بیشتری دارد

پروفســور جعفــر مهــراد -رئیــس هیــات مدیــره
بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر  ،اســتاد دانشــگاه
شــیراز
عضــو فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران،
مشــاور امــور پژوهشــی دانشــگاه پیــام نــور کشــور،
چهــره مانــدگار علمــی کشــور  ،عضــو کرســی
هــای نظریــه پــردازی علمــی رفتــاری و اطالعــات
شــوراهای انقــاب فرهنگــی ،رئیــس بخــش علــم
اطالعــات و دانــش شناســی دانشــگاه شــیراز،
بنیانگــذار پایــگاه اســنادی علــوم جهــان اســام  ،موســس مرکــز منطقــه ای علــوم
و فنــاوری
پروفســور مهــراد در رابطــه بــا هــدف از تأســیس بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مادر
گفــت :ایــن بنیــاد کــه توســط مهنــدس غالمرضــا محمــدی بنــا نهــاده شــده و در
راســتای ارتقــاء پیشــرفت و حفــظ جایــگاه واالی مــادر حرکــت میکنــد و یکــی از
موثرتریــن بنیــاد هایــی اســت کــه در ســال هــای اخیــر در ســطح بیــن المللــی پــا
بــه عرصــه حیــات علمــی و فرهنگــی گذاشــته اســت .
وی دو هــدف را بــرای بنیــاد حائــز اهمیــت دانســت و اظهــار کــرد :بنیــاد تــاش
مداومــی را در راســتای تحقــق ایــن دو هــدف بعمــل مــی آورد کــه عبارتنــد از:
 )1تبیین جایگاه واالی مادر در عرصه های فرهنگی و اجتماعی
 )2پیشرفت مادران در سطوح باالی علمی و آموزشی .
در حالیکــه ایــن دو حــوزه مــورد توجــه شــدید اجتماعــات انســانی در ســطوح ملی
و بیــن المللــی اســت  ،مــا در بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر مــی کوشــیم بــا
چالــش هــای پیــش رو مواجــه شــویم و بــه مســایل و ایــده هایــی کــه در ایــن
حــوزه از فــراز و فرودهــای فراوانــی نیــز برخــوردار اســت  ،پاســخ دهیــم .
ایــن اســتاد دانشــگاه شــیراز ادامــه داد :ســال  1393کــه نخســتین ســال تأســیس
بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر بــود مهنــدس محمــدی در جمــع میهمانــان
بنیــاد در هتــل همــای شــیراز مبلــغ  10/000/000/000ریــال ( ده میلیــارد ریــال
) جهــت آغــاز فعالیتهــای فرهنگــی علمــی بنیــاد مــادر اختصــاص دادنــد کــه بــه
شــدت مــورد اســتقبال میهمانــان حاضــر در نشســت قــرار گرفــت .
رئیــس هیــات مدیــره بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مادرهمچنیــن گفــت :تــاش
بــرای اســتقرار هیــات مدیــره بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر بــرای محقــق
ســاختن اهــداف بنیــاد بــدون وقفــه آغــاز شــد و در فاصلــه انــدک مجــوز تأســیس
بنیــاد از ســوی وزارت کشــور صــادر و اعضــای هیــات مدیــره بــا شــرح وظایــف
مشــخص و مبتنــی بــر اهــداف بنیــاد فعالیتهــای خــود را آغــاز نمودنــد  .وی
گفــت :شــناخت بنیــاد از ســوی جامعــه اهمیــت بیشــتری دارد بنــا بــر ایــن
مصاحبــه هــا و ســخنرانی هــا تــا حــدودی موثــر واقــع شــد همچنیــن برقــراری
ارتبــاط بــا نهادهــای مردمــی و ســازمان هــای دولتــی نیــز اثــر بخــش بــود
 .در فاصلــه کوتاهــی ایــن بــاور بوجــود آمــد کــه طبقــات مشــخصی از مــردم
اســتان فــارس بــا بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر آشــنا شــده انــد و همراهــی
و همــکاری خــود را بــا ایــن نهــاد تــازه تأســیس اعــام و ابــراز داشــتند .عضــو
فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران ابــراز امیــدواری کــرد :در گام بعــدی
هیــات مدیــره بنیــاد بــا دانشــگاه و موسســات آمــوزش عالــی کشــور ارتبــاط برقرار
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اولیــن بچــه شــدند کار و مطــب را رهــا کردنــد و گفتنــد کــودک مــن بــر کار

مصاحبه

کــرد و نخســتین تفاهــم نامــه بنیــاد مــادر بــا دانشــگاه شــیراز بــه امضــاء رســید.
براســاس ایــن تفاهــم نامــه حمایــت از اجــرای طرحهــای پژوهشــی و برگــزاری
همایــش هــای ملــی و بیــن المللــی ،ایــراد ســخنرانیهای داخلــی و خارجــی،
حمایــت از پایــان نامــه هــای ارشــد و دکتــری در حــوزه «مــادر» و اعطــای بــورس
تحصیلــی بــه مــادران واجــد شــرایط در ســطح ارشــد و دکتــری طبــق آئیــن
نامــه هــای آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی در رشــته هــای مختلــف دانشــگاهی
در دســتور کار قــرار گرفــت .پروفســور مهــراد اظهــار کــرد :دومیــن ســالگرد جشــن
تأســیس بنیــاد مــادر در ســال  1394در هتــل بــزرگ شــیراز بــر اهمیــت برنامــه
هــا و گســتره فعالیتهــای بنیــاد افــزود  .میهمانــان کثیــری از اقصــی نقــاط
کشــور بــه ایــن جشــن دعــوت شــده بودنــد .بــه دعــوت بنیــاد از ســفارتخانه هــای
مقیــم جمهــوری اســامی ایــران نیــز میهمانــان در ایــن جشــن شــرکت کردنــد.
مقامــات عالــی رتبــه از یونســکو و آیسیســکو در ایــن جشــن ســخنرانی کردنــد.
در شــب دوم بیــش از  2000نفــر در جشــن دومیــن ســالگرد تأســیس ،میهمانــان
بنیــاد مــادر بودنــد  .ایــن برنامــه بــا هنرنمایــی ســاالر عقیلــی اســتاد آواز ایــران بــه
پایــان رســید .ایــن چهــره مانــدگار علمــی کشــور ادامــه داد :در ایــن جشــن بــرای
نخســتین بــار از مــادران شایســته کــه توســط نهادهــا و ســازمان هــای اســتان
فــارس انتخــاب و معرفــی شــده بودنــد بــه طــرز نیکویــی تقدیــر بــه عمــل آمــد .
بدیــن ترتیــب ،نــدای بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر در بافــت و متــن جامعــه
طنیــن انــداز شــد و طبقــات مختلــف بــا هــدف هــای مردمــی و اجتماعــی و
اســتقرار بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر در شــهر شــیراز آشــنا شــدند  .هیــات
مدیــره هــم اکنــون درصــدد تأمیــن زمیــن مناســب بــرای تأســیس مدرســه از
مقطــع ابتدایــی تــا متوســطه و دانشــگاه مخصــوص بنیــاد مــادر اســت  .مالقــات
هــا و گفتگوهــای مناســبی بــا مقامــات ارشــد اســتان صــورت گرفتــه اســت  .طــرح
مقدماتــی ایــن فعالیــت فرهنگــی علمــی عظیــم آمــاده شــده و هیــات مدیــره بــه
محــض تأمیــن زمیــن بــا همــکاری و رایزنــی وزارت علــوم  ،تحقیقــات و فنــاوری
کارهــای ســاختمانی را آغــاز خواهــد کــرد  .آنگونــه کــه اســتنباط کرده ام ســرمایه
گــذاری بهصــورت وقــف در ایــن زمینــه بــی وقفــه ادامــه خواهــد داشــت .وی
خبــر از برگــزاری نخســتین همایــش تبییــن مقــام و جایــگاه مــادر در شــهریور ماه
 1395در دانشــگاه شــیراز داد و گفــت :در دهــه اول مهرمــاه  1395نیــز جشــن
ســومین ســالگرد تأســیس بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر در ســالن همایــش
هــای صــدا و ســیما برگــزار خواهــد شــد .رئیــس بخــش علــم اطالعــات و دانــش
شناســی دانشــگاه شــیراز همچنیــن گفــت :از بــدو تأســیس بنیــاد فرهنگــی بیــن
المللــی مــادر تــا کنــون مهنــدس غالمرضــا محمــدی خــود شــخصا بــا هیــات
مدیــره بنیــاد همــکاری کــرده و ایــده هــا و دیــدگاه هــای خــود را تشــریح و هیــات
مدیــره را بــرای تســریع در اقداماتــی کــه بعمــل مــی آورد ،تشــویق میکنــد  .وی
تاکیــد کــرد :اعضــای هیــات مدیــره عمومــا از شــخصیت هــای علمــی و فرهنگــی
کــه ســالیان دراز در ایــن زمینــه فعالیــت کــرده انــد انتخــاب شــده انــد  .برنامــه
هــای بنیــاد جنبــه فرهنگــی و علمــی داشــته و مــی کوشــد در اوایــل هــزاره
ســوم ابتــکارات اجتماعــی و علمــی را بــر فعالیتهــای خــود مســلط و شــاخه هــای
بنیــاد را در ســطح ملــی و بیــن المللــی راه انــدازی کنــد  .بدیهــی اســت ایــده هــا
 ،بــزرگ و اندیشــه هــا  ،بســیار بلنــد مرتبــه اســت  .موفقیــت هیــات مدیــره در
مشــخص ســاختن اهــداف و رســالت هــای بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر در
گــرو همکاریهــای موثــر نهادهــا بــه ویــژه ســازمان هایــی اســت کــه در حــوزه های
فرهنگــی مســئولیت اساســی دارنــد .پروفســور جعفــر مهــراد در پایــان گفــت :
بنیــاد از نهادهــا و ســازمان هــای فرهنگــی علمــی جــز همــکاری در اجــرای اهداف
و برنامــه هــای خــود انتظــاری نــدارد  .منابــع مالــی بنیــاد بــه انــدازه کافــی وجــود
دارد  .آنچــه امــروز مــورد نیــاز اســت ،همراهــی و همــکاری در برگــزاری و اجــرای
برنامــه هــای بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر اســت .
هیــات مدیــره از کار مشــترکی کــه آغــاز کــرده اســت بــه خوبــی اطــاع دارد .
عشــق بــه خدمــت و مســاعدت بــه ارتقــای جایــگاه « مــادر» تنهــا رســالتی اســت
کــه انجــام آن را برخــود فــرض مــی دانــد .
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تمامــش اثــرات ایــن مزرعــه اســت تــا آن بــذر درون آن کاشــته شــده ،خــوب

مادرهــا نبودنــد نــه مــن بــودم و نــه شــما.

نازنین بالش زر

استاد امام زاده
سیب

تأمیــن انــرژی و مــواد الزم بــرای
فعالیتهــای ذهنــی کــودکان عــاوه
بــر اینکــه ســامت جســم آنهــا
را تأمیــن میکنــد بلکــه بــه آنهــا
کمــک میکنــد تــا از ســاعات حضــور
در کالس هــا بهتریــن بهــره را ببرنــد و
یادگیــری مطالــب درســی بــه باالترین
ـن انرژی
ـد  .ایـ
ـود برسـ
ـن خـ
ـد ممکـ
حـ
ـن
ـه مهمتریـ
ـه کـ
ـق صبحانـ
ـم از طریـ
هـ
وعــده غذایــی دانش آمــوزان اســت و
ـه
ـی کـ
ـده هایـ
ـان وعـ
ـق میـ
ـم از طریـ
هـ
ـه
ـوزان تهیـ
ـش آمـ
ـح دانـ
ـگ تفریـ
در زنـ
میشــود بایســتی تأمیــن گــردد.

تغذیه سالم
در دانش آموزان

ـیار
ـدارس بسـ
ـروزه در مـ
ـکالت و  ..امـ
ـواع شـ
ـس  ،انـ
ـک  ،چیپـ
ـل پفـ
ـی مثـ
ـواد غذایـ
ـرف مـ
مصـ
ـدن
ـه بـ
ـذی بـ
ـواد مغـ
ـرژی و مـ
ـوع انـ
ـچ نـ
ـا هیـ
ـه تنهـ
ـواد نـ
ـن مـ
ـه ایـ
ـت .در حالیکـ
ـول اسـ
معمـ
دانــش آمــوز نمــی رســاند بلکــه حــاوی رنگهــا  ،اســانس هــا و روغــن مضــر هســتند و بــا
ـی
ـاز مـ
ـروری بـ
ـی الزم و ضـ
ـواد غذایـ
ـوردن مـ
ـوزان را از خـ
ـش آمـ
ـیری کاذب  ،دانـ
ـاد سـ
ایجـ
ـا را
ـاری هـ
ـواع بیمـ
ـا انـ
ـه ابتـ
ـر زمینـ
ـای مضـ
ـی هـ
ـتن چربـ
ـا داشـ
ـا بـ
ـر اینهـ
ـاوه بـ
ـد .عـ
دارنـ
ایجــاد میکننــد.
كشــمش  ،نخودچــي و مغــز ميــوه هــا ماننــد گــردو ،فنــدوق  ،بــادام

کارشناســان امــر تغذیــه بــرای راهنمایــی مدیران
و والدیــن دانــش آمــوزان توصیــه میکننــد
خــود بگذاريــد  .ايــن مــواد خوراكــي داراي مقــدار زيــادي آهــن
مــوارد ذیــل را جهــت بهبــود تغذیــه دانــش
هســتند و مصــرف آن بيــن دو وعــده غــذاي اصلــي بســيار مفيــد
آمــوزان مــد نظــر قــرار دهنــد :

تهيــه كنيــد و بــه تنــاوب مقــدار كمــي از آن را روزانــه بــراي كــودك

.1

اســت  .كمبــود آهــن باعــث احســاس خســتگي  ،رنــگ پريدگــي ،

والديــن عزيــز كمــي راحــت طلبــي را كنــار بگذاريــد و بــا

كمــي صــرف وقــت ميــان وعــده مناســبي بــراي زمانــي كــه كودكتــان
در مدرســه اســت  ،ترتيــب دهیــد .

.2

ميــان وعــده غذايــي بايــد براحتــي قابــل حمــل باشــد ،مصرف

آن راحــت بــوده و در زمــان كوتــاه زنــگ تفريــح يــا ورزش مــورد

ضعــف حافظــه و تمركــز ميشــود و ايــن مــواد بــا جبــران كمبــود
آهــن ســبب شــادابي و افزايــش هــوش خواهنــد شــد .

.7

يــك لقمــه آمــاده از نــان و پنيــر و گــردو يــا ســيب زمينــي

پختــه كــه براحتــي ميتــوان آن را در منــزل تهيــه كــرد هميشــه در
مدرســه بهعنــوان يــك نيــم چاشــت لذيــذ بــوده و هســت .

اســتفاده قــرار گيريــد  .در ايــن خصــوص از ســليقه و ميــل كــودك
خــود نيــز جويــا شــويد .

.3

يكــي از نيــم چاشــت هــاي بســيار مناســب گذاشــتن چنــد

عــدد خرمــا همــراه بــا گــردو ميباشــد  .خرمــا داراي كلســيم ،
منيزيــوم  ،فســفر  ،آهــن و ويتاميــن هــاي  E - B - Aو مقــداري هــم

ويتاميــن  Cاســت  .بــه دليــل انــرژي بخــش بــودن  ،حمــل راحــت ،
اســتفاده ســريع  ،مصــرف آن در زنــگ هــاي تفريــح و قبــل از زنــگ
ورزش مفيــد اســت .

.4

انجيــر خشــك هــم از مــواد مغــذي اســت كــه معمــوالً

كــودكان از خــوردن آن اســتقبال مــي كننــد  .انجيــر داراي كلســيم
،آهــن  ،فســفر  ،پتاســيم  ،پروتئيــن  ،چربــي  ،قنــد و ويتاميــن هــاي
 C - B - Aاســت  .انجيــر نيــز بدليــل ســهولت در حمــل و مصــرف
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توصيــه ميشــود .
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مركبــات (پرتقــال  ،نارنگــي  ،ليموشــيرين  ،مــوز و گالبــي) نيــز
توصيــه ميشــود  .بــه خصــوص اگــر بــراي كودكتــان بيســكويت يــا
مــواد قنــدي گذاشــته ايــد مصــرف ســيب باعــث پــاك كــردن مــواد
غذايــي از دنــدان هــا خواهــد شــد .

و كــم ارزش مــواد غذایــی مفیــد نظیــر انــواع میــوه عرضــه شــود ،
عــادات غذایــی كــودكان تــا حــد زیــادی اصــاح میشــود .عــادات

شماره اول

غذایــی دوســتان و هــم ســن و ســاالن تاثیــر زیــادی بــر الگــوی
غذایــی دانــش آمــوزان دارد.

شماره اول

.6

ميــوه هــاي خشــك نظيــر برگــه هلــو ،آلــو ،تــوت خشــك،

.8

در صورتــی كــه در بوفــه مــدارس بــه جــای غذاهــای ناســالم
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گذاشــتن حداقــل يــك نــوع ميــوه فصــل مثــل ســيب يــا
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شهروندی

فاطمه باقری

شهروند

حقــوق

در پــی ریــزی حاکمیــت ملــی و انتقــال قــدرت تصمیــم گیــری
از « پادشــاه » بــه « شــهروندان » نقطــه عطــف بــه شــمار
میرونــد .در حقیقــت در پرتــو نــگاه جدیــد بــه مفهــوم حاکمیــت،
« رعایــا » بــه مقــام « شــهروندی » ارتقــاء پیــدا کردهانــد و در کنــار
تعهــدات و وظایــف از حقــوق اجتماعــی قابــل حمایــت بهرهمنــد
میشــوند .از ایــن رو قــرن هیجدهــم میــادی نقــش غیــر قابــل
انــکاری در عبــور « جامعــه اقتداگــرا» بــه « جامعــه قانونگــرا» ایفــا
میکنــد کــه از درون آن «جمهــوری ســوم فرانســه» ســر بیــرون
م ـیآورد .بعدهــا در مقدمــه قانــون اساســی ســال  1958م فرانســه
کــه آغــاز دوره جمهــوری پنجــم فرانســه اســت ،بــه طــور رســمی
پیوســتگی خــود را بــه « حقــوق بشــر» اعــام میکنــد.
از ســوی دیگــر ،مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در تاریــخ
 10دســامبر  1948م اعالمیــه حقــوق بشــر را پذیرفــت .اعضــای
شــورای اروپــا ،چهــارم نوامبــر  1950کنوانســیون حفاظــت از حقوق
بشــر و آزادیهــای بنیادیــن را تصویــب کردنــد .رفتــه رفتــه مفهوم «

شهروندی

از جملــه مفاهیــم نــو پدیــدی اســت کــه بــه طــور ویــژهای

بــه برابــری و عدالــت توجــه دارد و در نظریــات اجتماعــی،

سیاســی و حقوقــی جایــگاه ویــژهای پیــدا کــرده اســت.

مقولــه « شــهروندی » وقتــی تحقــق مییابــد کــه همــه
افــراد یــک جامعــه از کلیــه حقــوق مدنــی و سیاســی
برخــوردار باشــند و همچنیــن بــه فرصتهــای مــورد نظــر

زندگــی از حیــث اقتصــادی و اجتماعــی دسترســی آســان
داشــته باشــند.

ضمــن اینکــه شــهروندان بهعنــوان اعضــای یــک

جامعــه در حوزههــای مختلــف مشــارکت دارنــد و در برابــر
حقوقــی کــه دارنــد ،مســئولیتهایی را نیــز در راســتای

اداره بهتــر جامعــه و ایجــاد نظــم برعهــده میگیرنــد ،و
شــناخت ایــن حقــوق و تکالیــف نقــش مؤثــری در ارتقــاء
شــهروندی و ایجــاد جامع ـهای بــر اســاس نظــم و عدالــت
دارد.

اســام بهعنــوان یــک دیــن فراگیــر کــه بــه همــه ابعــاد

ســیر
تاریخــی
طــرح حقــوق
شــهروندی:

اعالمیــه حقــوق بشــر و شــهروندی ســال  1789م و قانــون
اساســی  1791م کشــور فرانســه کــه جایــگاه برجســتهای

در تحــوالت قــرن هجدهــم بــه خــود اختصــاص دادهانــد،

آزادی عمومــی » هــم بهعنــوان مطالبــات شــهروندان در برابــر قــوای
عمومــی قــد علــم کــرده و بــا مجموعــه « حقــوق بشــری » در هــم
آمیخــت .از دل مفهــوم « آزادی » عناصــر کوچکتــر و فرعیتــری
زاده شــدند .از جملــه آنهــا آزادی سیاســی ،آزادی مطبوعــات،
آزادی تجمعــات ،آزادی دینــی ،آزادی آمــوزش و  ...میباشــد .گــر
چــه خــود آزادی در ایــن مقاطــع تاریخــی اوج و حضیضــی را تجربــه
کــرد ،لیکــن ایــن امــر مانــع از ایــن نشــد کــه « حقــوق شــهروندی»
در اروپــا رفتــه رفتــه جــا بــاز نکــرده و وارد ادبیــات حقوقــی
نگردد.

ایده حقوق شهروندی:

شــهروندی مفهــوم جذابــی اســت و عمــوم مــردم در جامعــه مــدرن
از آن بهــره میبرنــد .گروههــای فکــری و سیاســی نیــز همــواره
تــاش دارنــد از زبــان شــهروندی بــرای حمایــت از سیاســتهای
خــود بهرهبــرداری کننــد .لیبرالهــای اروپائــی بدیــن دلیــل «
شــهروندی » را ارزشــمند میداننــد کــه بــا اعطــای حقــوق ،فضــای
الزم را بــه فــرد میدهــد تــا فــارغ از هــر گونــه دخالــت ،منافــع خود
را دنبــال کنــد و در وجــه اساســی نیــز در شــکل دادن بــه نهادهــای
حکومتــی عمومــی دســتی داشــته باشــند .بنابرایــن «شــهروندی»
بهعنــوان یــک ایــده از جذابیــت زیــادی برخــوردار اســت .از اواخــر
دهــه  1980م متفکــران اروپائــی ( جنــاح چــپ) شــهروندی را
بهعنــوان یــک ایــده بالقــوه رادیــکال پذیرفتنــد .در حالــی کــه در
گذشــته نگــرش کلــی پیــروان تفکــران چــپ و مارکیســتی در مــورد
« شــهروندی » بالســوء ظــن همــراه بــود .آنهــا شــهروندی را نــه راه
حــل بــرای بیعدالتیهــای ســرمایه داری بلکــه بخشــی از خــود
مشــکل بــه حســاب میآورنــد .در واقــع در نظــر آنهــا « حقــوق
شــهروندی » بــه یــک منطــق ســرمایهداران آغشــته شــده اســت.
شکســت کمونیــزم کاهــش ســاماندهی طبقاتــی و فهــم ایــن
مطلــب کــه در جوامــع ناهمگــون و گوناگــون ،نمیتــوان همــه
بیعدالتیهــا را بــه اقتصــاد نســبت داد ،باعــث شــد تــا بســیاری
از سوسیالیســتها در انــکار مفهــوم « شــهروندی » و تبــع آن
«حقــوق شــهروندی » تجدیــد نظــر کننــد.
هــر چنــد ایــن اتفــاق نظــر دارد کــه شــهروندی چیــز بســیار
مطلوبــی اســت امــا در ایــن مــورد توافــق بســیار اندکــی وجــود
دارد کــه موقعیــت شــهروندی بایــد متضمــن چــه چیــزی باشــد.
چــه نــوع جامعــهای بــه بهتریــن وجهــی شــهروندی و بــه تبــع
آن حقــوق شــهروندی را ارتقــاء میبخشــد .در فقــدان یــک ایــده
واحــد از دامنــه مفهــوم حقــوق شــهروندی ،جوامــع بشــری در ســیر
تحولــی خــود ناگزیــر شــدهاند حداقــل حقــوق را بهعنــوان کــف
شــهروندی بپذیرنــد و هــر جامعـهای بــه اقتضــاء خــود تــاش کنــد
تــا ایــن مطالــب را هــر چــه بیشــتر و بــا گســترش کمــی و کیفــی
بــه نقطــه مطلــوب برســاند.

زندگــی بشــر توجــه نمــوده اســت ،دســتورات صریــح
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و شــفافی بــرای روابــط اجتماعــی انســانها دارد و نــه

تنهــا بــه کمــال معنــوی انســانها توجــه نمــوده اســت
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دارد.

از جملــه مســائل مهــم حقــوق شــهروندی در اســام توجــه
بــه کرامــت انســانها بهعنــوان اشــرف مخلوقــات ،ارزش

حیــات و زندگــی افــراد ،برابــری بــدون توجــه بــه نــژاد،

شماره اول

بیهــوده نبــودن زندگــی انســان میباشــد.

شماره اول

رنــگ ،پوســت و  ،...هدفمنــد نمــودن خلقــت انســانها و
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بلکــه بــه چگونگــی ســاختن جامع ـهای نمونــه نیــز توجــه

57

مهرنوش احسایی
پرونده ویژه

رابطه عروس و مادر شوهر
نقش استراتژیک
مادر شوهر در زندگی

اســت ،مــادران همیشــه نگــران پسرشــان هســتند و ایــن امــر
دســت خودشــان نیســت و عــروس بایــد ایــن امــر را بــه خــود

بقبوالنــد و حســادت نــورزد زیــرا مطمئنــا خــودش هــم بــا فرزنــد
پســرش همیــن گونــه خواهــد بود.پــس نبایــد ســعی کنــد کــه پســر را
از مــادرش جــدا کنــد چــرا کــه همیــن امــر موجــب دلخــوری مــادر از
پســر خواهــد شــد و طبیعتــا مشــکلهای زیــادی را بــه همــراه خواهــد
داشــت .محبــت هــای مــادر بــه فرزنــد هــم باعــث میشــود کــه پســر بــه

پــس نتیجــه مــی گیریــم مــادر شــوهر هیچــگاه نبایــد بــرای عــروس
خــود دلســوزی کنــد زیــرا هیــچ کــس دوســت نــدارد کســی برایــش
دلســوزی کنــد و البتــه اینکــه خیلــی از افــراد اصــا جنبــه دلســوزی
ندارنــد! مــوارد بســیاری در جــدال عــروس و مــادر شــوهر دخیــل هســتند
امــا منشــا اکثــر آنهــا همیــن مســائل اســت  .شــاید بتــوان گفــت خیلــی
از رفتارهــای عــروس و مــادر شــوهر غیــر عمدیســت امــا طرفیــن آن را
عمــدی و ســوء نیــت مــی پندارنــد!

مــادرش عالقــه خاصــی نشــان دهــد و همین مســئله هــم باعث حســادت
همســرش میشــود زیــرا حســادت جــز اخالقهــای ذاتــی زن اســت و
فرقــی نمیکنــد .اکثــر پســرها قــدرت کافــی بــرای راضــی نگــه داشــتن
هــر دو طــرف را ندارنــد و همیــن امــر باعــث میشــود کــه دختــران
یــا مــادران همدیگــر را متهــم نماینــد در صورتــی کــه متهــم اصلــی
پســر اســت کــه نتوانســته بیــن عالقــه بــه همســر و مــادر خویــش تعــادل
برقــرار کنــد ! زیــرا میخواهــد احتــرام هــر دو حفــظ شــود و بنابرایــن
دســت بــه قضــاوت مــی زنــد و یــا حــق را بــه مــادر خــود میدهــد و
باعــث دلخــوری همســرش میشــود و یــا برعکــس .در صورتــی کــه
تجربــه ثابــت کــرده پســرها قــدرت قضــاوت صحیــح را در ایــن مقولــه
ندارنــد پــس بهتــر اســت یــا دخالــت نکننــد و یــا بــدون طرفــداری بیجــا،
ســعی در ایجــاد آرامــش کننــد و بــه نوعــی ســنگ صبــور باشــند و در
مقابــل دلخــوری هــای همســر یــا مــادر فقــط دلــداری بدهنــد و ســعه
صــدر داشــته باشــند کــه البتــه همچیــن اخالقــی بــه دلیــل خصوصیــت
ذاتیشــان کمتــر در پســرها دیــده میشــود !
پــس بهتــر اســت همســران و مــادران بــه جــای قاضــی قــراردادن شــوهر
یــا پســر مســئله را بیــن خــود حــل و فصــل کننــد و بــا قانــون طبیعــت
کــه بــه آن اشــاره کــردم کنــار بیاینــد!
انتظارهــای و دخالــت هــای بــی مــورد از عــروس عــروس

ـوهر
ـواده شـ
ـرای خانـ
ـی بـ
ـروس خوبـ
ـه عـ
ـد کـ
ـی اندیشـ
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ـه دختـ
ـل از آنکـ
قبـ

ـود.
ـظ شـ
ـا حفـ
ـرام هـ
ـد احتـ
ـعی میکنـ
ـزی دارد و سـ
ـین برانگیـ
ـار تحسـ
ـد از آن رفتـ
ـد روز بعـ
ـتگاری و چنـ
ـگام خواسـ
ـد  .هنـ
ـد شـ
خواهـ

ـورت
ـد صـ
ـه عقـ
ـض اینکـ
ـه محـ
ـا بـ
ـس ! امـ
ـد و بـ
ـی خواهـ
ـر را مـ
ـط پسـ
ـت و وی فقـ
ـگ اسـ
ـای کمرنـ
ـان انتظارهـ
ـن زمـ
ـوال در ایـ
اصـ

گرفــت و اطمینــان حاصــل شــد ،کــم کــم توقعــات  ،انتظارهــای  ،حــرف و حدیثهــا  ،دلخــوری هــا شــروع میشــود! شــاید

ـوءتفاهمات ،
ـا  ،سـ
ـوءظن هـ
ـیات ،سـ
ـای حدسـ
ـر مبنـ
ـروس بـ
ـوهر و عـ
ـادر شـ
ـات مـ
ـام اختالفـ
ـمه تمـ
ـه سرچشـ
ـت کـ
ـرات گفـ
ـه جـ
ـوان بـ
بتـ
ـت .
ـا اسـ
ـای بیجـ
ـت هـ
ـای و محبـ
ـات ،انتظارهـ
ـه و توقعـ
افکارمغرضانـ

را بــه حــال خــود بگذاریــد ،و نظــرات شــخصی خــود را بــه او تحمیــل
نکنیــد .همیــن اصــل را همــه مــادران بــرای دختــران خــود هــم انجــام
میدهنــد امــا ایــن مســئله بــا عــروس متفــاوت اســت زیــرا عــروس از
خانــوادهای دیگــر اســت .بــا خلــق و خــو هــا و رفتارهــای متفــاوت  .اگــر
مــادر شــوهر نظــرات خــود را بــه عــروس تحمیــل نکنــد و بگــذارد اگــر او
اشــتباهی هــم میکنــد خــودش نتیجــه آن را ببینــد خیلــی بهتــر اســت.
گاهــی مــادر شــوهران تجربــه هــای خــود را در اختیــار
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عــروس آنــرا کنایــه مــی پنــدارد و گاهــی عــروس حرفــی بــه
مــادر شــوهر میزنــد کــه مــادر شــوهر آن را مغرضانــه قلمــداد
میکند.

کــه محبــت بــه پســرش بســیار بیشــتر از محبــت بــه عروســش میشــود.

کــه وی دارد دخالــت میکنــد .در ایــن حالــت مــادر شــوهر نیــت

خاصــی دارنــد و ایــن امــری طبیعــی  ،ذاتــی و غریــزی اســت! همانگونــه

دلخــوری میشــود  .شــاید عــروس بعدهــا بــه تجربــه مــادر شــوهر برســد

ایــن امــر نبایــد فرامــوش شــود کــه مــادران بــه فرزنــد پســر خــود عالقــه
کــه اکثــر دختــران بــاردار عاشــق ایــن هســتند کــه فرزنــد پســر بــه دنیــا
بیاورنــد!
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مــدام ســراغ پســرش را میگیــرد و بــه او محبــت میکنــد! بــه طــوری

امــا همیــن نتیجــه بــرای او شــیرین تــر از آن اســت کــه بخواهــد زیــر بــار
ارشــاد مــادر شــوهر بــرود!! اکثــر مــادر شــوهران از روی حســن نیــت و

محبــت مــادر بــه فرزنــد پســرش بیشــتر از روی غریــزه

دلســوزی بــه عــروس حرفــی مــی زننــد کــه مطمئنــا باعــث دلخــوری
عــروس میشــود.

عــروس میگویــد تــو همچــون دختــر مــن هســتی ! خــب

ایــن جملــه اشــتباه اســت زیــرا عــروس در آن خانــواده بــزرگ نشــده
کــه بــه تمــام خلــق و خوهــا و رفتارهــای مــادر شــوهر و خانــواده اش
آگاه باشــد و جــرات انتقــاد یــا پیشــنهاد داشــته باشــد .از طرفــی هــم
عــروس بایــد بدانــد گاهــی بــا مــادر خــودش هــم اختــاف نظــر دارد
و دلخــور میشــود پــس انتظــار اینکــه همیشــه بــا مــادر شــوهرش
خــوب باشــد و از وی رفتــار ایدهآلــش را ببینــد  ،توقعــی بــی جاســت.
بــا همــه ایــن احــوال عــروس همیشــه بایــد همانطــور کــه احتــرام مــادر
خــود را حفــظ میکنــد بــا وجــود اختــاف نظرهایــش بــا مــادر همســر
خــود نیــز بایــد همیــن رویــه را پیــش بگیــرد و صبــوری کنــد؛ زیــرا هــر
چــه باشــد او بزرگتــر اســت و تجربــه هــای بیشــتری دارد و مطمئنــا بــد
عروســش را نمیخواهــد مگــر در مــواردی کــه ناســازگاری بــه اوج خــود
برســد .مطمئــن باشــید کــه احتــرام متقابــل و بــه جــا بهتریــن جــواب
را میدهــد .در هــر شــرایطی احتــرام را فرامــوش نکنیــد؛ حتــی اگــر
محبــت نمیکنیــد! الزمــه محبــت احتــرام اســت تــا دیــده شــود و بــه
چشــم آیــد.
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محبــت هــای بیجــا  :مــادر شــوهر عاشــق پســرش اســت و

خیــر داشــته امــا عــروس بــه نیــت شــر برداشــت میکنــد و همیــن باعــث

عروســها رد و بــدل میشــود ایــن اســت کــه مــادر شــوهر بــه
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گاهــی مــادر شــوهر صحبتــی بــا عــروس میکنــد کــه

عــروس مــی گذارنــد امــا ایــن ســوءتفاهم بــه وجــود میآیــد

یکــی از مســائلی کــه همیشــه بیــن مــادر شــوهران و
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قارچ تازه

بــرای اینکــه قــارچ در هنــگام نگهــداری در یخچــال ،پالســیده و کوچــک و ســیاه نشــود،
هیــچ گاه قــارچ را درون کیســه هــای پالســتیکی (کیســه فریــزر) کــه بــدون روزن (منفــذ)
اســت قــرار ندهیــد .بهتــر آن اســت کــه قــارچ را درون پاکــت کاغــذی بریزیــد و در هــوای
مرطــوب یخچــال ،تــازه و شــاداب باقــی بماننــد.

کاهو و کرفس

جلوگیــری از ترشــح روغن
داغ و چســبیدن غذا

بــرای نگهــداری کاهــو و کرفــس
نیــز بایــد آنهــا را در پاکــت کاغــذی
بپیچیــد و درون یخچــال قــرار دهیــد تــا
بــرای زمــان بیشــتری تــر و تــازه بمانــد؛
کیســه هــای پالســتیکی یــا ســلفون
بــرای نگهــداری اینگونــه ســبزی هــا
خــوب نیســتند ،البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید کــه بــرگ هــای خارجــی کاهــو
و کرفــس را نبایــد تــا زمــان مصــرف ،از بدنــه آنهــا جــدا کرد.اگــر کرفــس را پــس از
شســتن درون فویــل بپیچیــد و در یخچــال بگذاریــد ،زمــان زیــادی تــر و تــازه باقــی
میمانــد.

 .1هنــگام ســرخ کــردن و پختــن غــذا در ماهــی

تابــه ،همیشــه تابــه را پیــش از افــزودن روغــن،
کام ـ ً
ا گــرم کنیــد،
 .2اگــر اندکــی نمــک درون ماهــی تابــه بریزیــد،

از پاشــیدن و پخــش شــدن روغــن داغ بــه اطــراف
جلوگیــری مــی گــردد.

سیب زمینی با نمک!
گرفتن چربی اضافی از غذا

بــرای گرفتــن چربــی اضافــی از غــذا ،کافــی
اســت دو عــدد پاکــت کاغــذی را بــا یــک
بــرگ دســتمال و یــا یــک حولــه کاغــذی
بپوشــانید و روی غــذا بگذاریــد ،بــرای ایــن
منظــور ،نیــز کارســاز اســت.
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نــو کــه تــازه خریــداری کــرده ایــد ،بریزیــد و
بگذاریــد روی اجــاق بجــوش آیــد ،بــه هیــچ وجــه،
غــذا بــه آن ماهــی تابــه نخواهــد چســبید.
 .4اگــر برنــج (چلــو یــا پلــو) بــه تــه قابلمــه

رویــی (ســاخته شــده از فلــز روی کــه عــوام
بــه آن روحــی مــی گوینــد) چســبید ،قابلمــه
داغ را روی یــک حولــه خیــس بگذاریــد و یــا

نمک و فلفل

بــرای اینکــه نمــک از نمکــدان بــه آســانی
فــرو ریــزد و نیــز بــرای پیشــگیری از بســته
شــدن ســوراخ هــای نمکــدان کافــی اســت
چنــد دانــه برنــج ( 5تــا  10دانــه) بــه
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رطوبــت را جــذب میکننــد) و اگــر ســوراخ هــای فلفــلدان شــما میگیــرد و
فلفــل بــه آســانی فــرو نمــی ریــزد ،کافــی اســت چنــد دانــه فلفــل نســاییده را
درون فلفــلدان بیندازیــد تــا نــه تنهــا از بســته شــدن ســوراخ هــای آن جلوگیــری
کنــد ،بلکــه بــه آرد (پــودر) فلفــل درون فلفــل دان شــما نیــز مــزه و طعــم تازگــی
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ببخشد.

ظرفشــویی (ســینک آشــپزخانه) فــرو ببریــد.
 .5اگــر برنــج شــما بــوی ســوختگی گرفــت،

بــرای بــر طــرف کــردن مــزه و بــوی ســوختگی،
یــک تکــه نــان ســفید تــازه را روی برنــج در
قابلمــه قــرار داده و در قابلمــه را ببندیــد.
 .6اگــر ماهــی تابــه شــما از نــوع ماهــی تابــه

هایــی اســت کــه غــذا بــه آن مــی چســبد،
کافیســت قبــل از اســتفاده بوســیله یــک تکــه
کاغــذ ،مقــداری نمــک را بــه تــه داخلــی آن
بمالیــد.
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درون نمکــدان بیفزاییــد( .دانــه هــای برنــج

قســمت زیریــن قابلمــه را درون آب ســرد داخــل

شماره اول

اگــر خواســتارید کــه بــا ســیب زمینــی
ســرخ کــرده (چیپــس) خوشــمزه و بــا
نمکــی در ســر ســفره داشــته باشــید،
کافــی اســت کــه تکــه هــای ســیب را
پــس از ســرخ کــردن ،درون یــک پاکــت
کاغــذی تمیــز بریزیــد و بــه آن نمــک
بــه انــدازه مــورد نظرتــان بیافزاییــد.
اکنــون بــا اندکــی تــکان دادن پاکــت،
چربــی هــای اضافــی ســیب زمینــی بــه
کاغــذ جــذب شــده و ســیب زمینــی هــا،
نمــک را بــه خــود خواهنــد گرفــت.

 .3اگــر مقــداری ســرکه را درون ماهــی تابــه

مریم کشاورز
روزنـه

مثبت انديشي
واژههــا و اندیشــهها دارای امواجــی نیرومنــد هســتند

بــه جــای غــم آخــرت باشــد؛ بگوییــم  :شــما را در

بــا اســتفاده از واژههــا و اصطالحهــای مثبــت ،انــرژی

بــه جــای جمالتــی از جملــه چقــدر چــاق شــدی؟ و

میتوانیــم از جایگزیــن هــای زیــر در صحبــت هایمــان

چــرا موهــات را ایــن قــدر کوتــاه کــردی؟ چــرا

کــه بــه زندگیمــان شــکل میدهنــد .مــا میتوانیــم

مثبــت را بیــن همــه پخــش کنیــم .بــرای مثــال مــا

اســتفاده کنیــم :

شــادی هــا ببینــم

چقــدر الغــر شــدی؟چقدر خســته بــه نظــر میآیــی؟

ریشــت را بلنــد کردی؟چرتوهمی(تــوی همــی)؟ چــرا

به جای پدرم درآمد؛ بگوییم  :خیلی راحت نبود

رنگــت پریــده؟ چــرا تلفــن نکردی؟چــرا حــال مــرا

بــه جــای دســتت درد نکنــه ؛ بگوییــم  :ممنــون از

خوشــحال شــدم تــو را دیــدم ،همیشــه در قلــب مــن

به جای خسته نباشید؛ بگوییم  :خدا قوت
محبتــت ،ســامت باشــی

بــه جــای ببخشــید مزاحمتــون شــدم؛ بگوییــم  :از ایــن

نپرســیدی؟ بگوییــم :ســام بــه روی ماهــت ،چقــدر

هســتی و....

کــه وقــت خــود را در اختیــار مــن گذاشــتید متشــکرم

بــه جــای گرفتــارم؛ بگوییــم :در فرصــت مناســب بــا

شــما خواهــم بــود

بــه جــای دروغ نگــو؛ بگوییــم  :راســت مــی گــی؟

راســتی؟

بــه جــای خــدا بــد نــده؛ بگوییــم  :خــدا ســامتی بــده

واژههــا

و اندیشــهها دارای امواجــی

62

نیرومنــد هســتند کــه بــه

زندگیمــان شــکل میدهنــد.

فصلنامه پیام مادر

واژههــا و اصطالحهــای مثبــت،
ـه پخش
ـت را بین همـ
ـرژی مثبـ
انـ

به جای فقیر هستم؛بگوییم  :ثروت کمی دارم

به جای بد نیستم؛ بگوییم  :خوب هستم

بــه جــای بــه درد مــن نمــی خــورد؛ بگوییــم  :مناســب

مــن نیســت

به جای مشکل دارم؛ بگوییم  :مسئله دارم

بــه جــای جانــم بــه لبــم رســید؛ بگوییــم  :چنــدان هــم

راحــت نبود

به جای فراموش نکنی؛ بگوییم  :یادت باشه

بــه جــای مــن مریــض و غمگیــن نیســتم؛ بگوییــم :

شماره اول

مــن ســالم و بــا نشــاط هســتم
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شماره اول

کنیــم.

به جای شکستخورده؛ بگوییم  :با تجربه

فصلنامه پیام مادر

مــا میتوانیــم بــا اســتفاده از

به جای قابل نداره؛ بگوییم  :هدیه برای شما
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مقدس
پ -فرخزاد (ازکتاب سالم مادر)

نگاه ویژه

مادران

از مــادران ســپید

ـی
ـا فرزندانـ
ـدی پارسـ
جامـ

چــون ابراهیــم ،موســی

زرتشــت عیســی و محمــد
(ص) را پیــش برگرفتــه و

ـی را
ـش و بینایـ
ـراغ دانـ
چـ

روشــن ســاختهاند.

از مــادر ایــن موجــودی مینــوی کــه نامــش کالف نــوری اســت کــه از هم باز شــده ،رشــته رشــته گردیــده و جهــان را از روشــنایی
آفرینــش آکنــده کــرده اســت بســیار گفتهانــد و اکنــون نوبــت ســخن رانــدن از مــادران مقــدس اســت کــه فرزنــدان مقــدس
را بــه جهــان ارمغــان کردهانــد کــه بــه راســتی خویــش کاری مــادر بــه جــز ایــن نیســت و او وســیلهای آســمانی اســت بــرای
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بــه جلــوه درآوردن اشــکال خداونــدی در انســانهایی کــه بــا خداونــد پیمــان دارنــد و از بــرای گســترش نیکــی بــه هســتی

پــای میگذارنــد.

در بند هشت کتاب آفرینش آریایی که یکی از سنگینترین کتابهای مراجعه است میخوانیم:

فصلنامه پیام مادر

را در آغــوش مهرآگیــن مادرانــه اســت بپروانــی تــا بــه دســت آنــان ریش ـههای دشــمنان پاکــی و حقیقــت از دنیــا برانداختــه
شــود ای زن هــر چنــد کــه همــواره دشــمنان پاکیــزه دامانــی و پرهیــزکاری بــرای گمراهــی تــو در کوشــایی هســتند امــا مــن

کــه هورمــزد هســتم و تواناتریــن توانایانــم ،بــرای نــگاه بانــی تــو پایــداری میگمــارم تــا از بــدن پــاک و حقیقــت خداونــدی
مــن ،فرزنــدان تــو ،بهتریــن شــکل در جهــان آشــکار شــوند.

شماره اول

برگرفتــه و چــراغ دانــش و بینایــی را روشــن ســاختهاند مادرانــی کــه اکنــون بــه معرفــی آنــان خواهیــم نشســت.

مــادر هــوروس ،خورشــید جهــان بانــوی مصــر باســتان ،کــه در دو قالــب

و خــود اش ـکریزان در گوش ـهای بــه تماشــا نشســت.

اســطوره و تاریــخ جــای دارد ،هاجــر ،همســر دوم ابراهیــم و مــادر اســماعیل

امــا از بخــت خــوش در همــان هنــگام بــه گفتــاری همســر فرعــون و بــه

اســت کــه بنابــر نوشــته تــورات وقــرآن مجیــد نخســت در جام ـهی کنیــزی

گفتــاری دیگــر دختــر او کــه بــا کنیزکانــش بــرای آب بــازی بــه کنــارهی رود

بــه خانــهی ابراهیــم رفــت و چــون همســرش ســاره بــاردار نمیشــد بــه

فــرا آمــده و بــه آب رفتــه بــود آن تابــوت کوچــک را بــه چشــم دیــد و پــس از

خواســت ســاره بــه همســری ابراهیــم درآمــد و بــرای او پســری آورد کــه

گرفتــن و گشــودن در آن و دیــدن پســر نــوزادی کــه بــه تلخــی میگریســت

نــام اســماعیل را گرفــت امــا بــه زودی بــه خواســت ســاره کــه خــود نیــز بــه

از آنجــا کــه زن بــود و مهــر مــادی در تمامــی زنــان انــدر نهفــت اســت آن

گونـهای شــگفتآور در ســالخوردگی پســری اســحاق نــام را بــرای شــویش بــه

کــودک را میدانســت از فرزنــدان عبریــان اســت بــه فرزنــدی پذیرفــت و از

دنیــا آورد و دیگــر وجــود هاجــر را در کنــار خــود تــاب نمـیآورد ،از آن خانــه

کنیــزکان خــود خواســت تــا اندرحــال بــرای او دایـهای را بیابنــد کــه از رنــج

رانــده شــد و ابراهیــم او و پســر کوچکــش را بنابــر خواســت خــود ،بــا چنــد

گرســنگی آزادش بــدارد ایــن چنیــن مــادر گریــان در جامـهی دایگی بــه دربار

قــرص نــان و خشــکی آب بــه بیابانهــای ســوزان بشــر شــبع بــرد و آنــان را

فرعــون آمــد و دایگــی پســر خــود را کــه بــه خواســت زن و یــا دختــر فرعــون

در نقطـهای خشــک و خالــی بــر جــای گذاشــت و انــدود زده و گریــان بــه خانه

موســی ،موســه بــه معنــای از آب گرفتــه شــده نامیــده شــده بــود بــه جــان

بازگشــت امــا هاجــر کــه از مهــر مــادی کــه مهــر خــون اســت ســراپا جــوش و

و دل پذیــره آمــد و اگرچــه نامــی از خــود در تاریــخ بــه جــای نگذاشــت ،امــا

خــروش بــود بــا اتــکا بــه پــروردگار بــزرگ بــه سرنوشــت تلــخ خود تن ســپرد

تنهــا بــه ســبب قص ـهی برجــای مانــده در شــمار مــادران مقــدس و گرامــی

امــا در آن هنــگام کــه خــود و کودکــش دراوج تنهایــی و بیچارگــی دســت

درآمــد از مــادر اســماعیل و از مــادر موســی ســخن گفتــه انــد اکنــون بهتــر

و پــا میزدنــد از عشــقی کــه در ســینهی هاجــر میجوشــید چشــمهای

آن اســت کــه از مــادر زرتشــت ســخن آورده شــود کــه ایــن پیامبــر فیلســوف

در دل زمیــن جوشــید و آب زمــزم ،درخشــان و پاکیــزه ،در برابــر چشــمان

کــه آورنــدهی آئیــن کهــن اســت نیــز از مــادری گزیــده بــه جهــان آمــده

آنــان روانــه شــد و کام تشــنه آنــان را ســیراب کــرد پــس از آنگاه کاروانــی

اســت اگرچــه تارهــای زندگانـیاش در بودهــای ناشــناخته بافتــه آمــده اســت

کــه روان ـهی شــام بــود ،تــب زده و خســته بــه ســوی آن چشــمهی رخشــان

کــه راهیابــی بــه باریکــه آن بــه آســانی ممکــن نمیآیــد امــا از بخــت خــوش

کشــیده شــد و بدینســان در دل خشــک بیابــان نخســتین تخمههــای زندگــی

نوشــتارهای کهــن مــا را تــا انــدازهای بــا خانــوادهی او و مــادر نیــک نــژاد

جوانــه زد و کاروانیــان پــس از گرفتــن اجــازه از هاجــر آن مــادر پــاک نهــاد،

دغدویــه آشــنا میکنــد اگرچــه زرتشــت نامــه از کتابهــای کهــن اســت

در کنــار آن چشــمه رخــت اقامــت افکندنــد و بــا برافراشــتن چــادر در بیابــان

او را دوک تابــاوک مینامــد و میگویــد بــه هنــگام تولــد آن زن کالویــس

 ،پایههــای شــهر آبــادی را در آنجــا فــرو ریختنــد و ایــن چنیــن شــهر مکــه

و کاریــس کــه دو تــن از دیــوان ناپــاک بودنــد بــه رشــگ و خشــم درآمــده و

را بنیــاد گذاشــتند.

مــردم روســتایی را کــه آن کــودک در آنجــا زاییــده شــده بــود مجبــور بــه

از آن زمــان تــا دورانــی کــه اســماعیل بــه برنایــی و بلــوغ رســید هاجــر ،ایــن

اخــراج و تبعیــد مــادرش و فرســتادن وی بــه بلــدهی ارالک کــه در ناحیــه

مــادر برومنــد ســختیهای بســیاری را تــاب آورد امــا ســرانجام ســازندهی

اسپیشــمان بــود کردنــد و در اثــر ایــن فشــار و ســختگیری کودکــی کــه

شــخصیتی شــد کــه در تاریــخ بــه نــام حضــرت اســماعیل آوازه دارد.

بعدهــا مــادر زرتشــت گردیــد در بلــدهی مزبــور بــه خانـهی پائیــراگ تاراســپو

از پــس هاجــر بایــد ســخن از حضــرت موســی بــه میــان آورد ،اگرچــه از او در

نشــو و نمــا یافــت.

تاریــخ نــام و نشــانی بــر جــای نمانــده اســت و بــه جــز قصـهای کــه در تــورات

و بــاز بــه نوشــتار همیــن کتــاب کهــن آن دوشــیزهی پــاک رو در همیــن خانه

و قــرآن و دیگــر کتابهــا آورده شــده اســت هیــچ ردپایــی از او نمیتــوان

بالنــده شــد و در اوج جوانــی درخشــان خویــش بــا پــور شســپ کــه پســر

یافــت ،بدینســال کــه چــون یوســف و همـهی برادرانــش و تمامــی آن طبقه در

همــان خانــواده بــود ،پیمــان زناشــویی بســت و از او پســری را به دنیــا آورد که

مصــر مردنــد بنــی اســرائیل بــارور شــده و کثیــر و بینهایــت زورآور گردیدنــد

همــان زرتشــت آورنــدهی فلســفهی گفتــار نیــک ،کــردار نیــک و پنــدار نیــک

و زمیــن از ایشــان برگشــت پادشــاهی کــه بــه شــهریاری مصــر نشســته بــود

اســت ،فلســفهای کــه بیگمــان از نــژادهی مــادر او از اندیش ـهها و کردارهــا و

ســر مخالفــت بــا آنــان را در پیــش گرفــت و چــون از زیــاد شــدن تخم ـهی

منشهــای او سرچشــمه گرفتــه و نشــانگر چگونگــی آموزشهایــی اســت

آنــان کــه ممکــن بــود روزی بــه پیروزگــری آنــان بــر ســاکنان آن ســرزمین

کــه از ســوی مــادر بــه پســر داده شــده اســت مــادری کــه بهنــام مینــویاش

بیانجامــد وحشــت داشــت بــه ماماهــای مصــری کــه بــه نوشــتهی تــورات

بــه روزگاران پایــدار میمانــد و امــا شــگفتتر از تمامــی ایــن مــادران مریــم

شــفره و فوعــه نــام داشــتند دســتور داد کــه نــوزادان پســر را همــه جــا بــه

مقــدس اســت بانویــی افســانهای کــه تنهــا نــه چهــره از مــادری حضــرت

هنــگام زایــش ،از زندگــی خالــی کننــد و چــون ماماهــا از دســتور فرعــون

عیســی روشــن م ـیدارد بــل بــا نگاهــی باریــک بینانهتــر ،ماننــدهای زیــس

بدسرشــت ســرپیچی کردنــد فرعــون کارگــزاران خــود را مامــور کشــتار

و آناهیتــا ســمبل مــادری اســت مــادری هــم کنــاران بــا پســر و جــدا بــه نــام

نــوزادان پســر عبــری کــرد و ایــن چنیــن بــود کــه مــادر موســی کــه بانویــی از

مــادر خــود نامــی شــد و همــگان او را عیســی پســر مریــم عیســی ابــن مریــم

خانــدان الوی بــود در هنگامـهی مــرگ و هــراس پســری خــوب رویــی را بــه

شــناختهاند ،کــه اینبــار خــود بیانگــر واالیــی مقــام مــادر و ارزش راســتین

دنیــا آورد زیرکانــه او را ســه مــاه از چشـمهای دیــده پنهــان داشــت و چــون

او در امــر آفرینــش کــودک اســت.

زمــان آن فــرا رســید کــه دیگــر از نگاهــداری او در پنهــان احســاس ناتوانــی

در نوشــتارهای مذهبــی کهــن میخوانیــم کــه مریــم پاکیــزه دامــان بــه
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کــه بدیــن ســان از مــادران ســپید جامــدی پارســا فرزندانــی چــون ابراهیــم ،موســی زرتشــت عیســی و محمــد (ص) را پیــش

نخســتین بانــوی مقــدس تاریــخ بــه نوشــته درآمــده ،البتــه از پــس ای زیــس

در آن جــای داد و آن را از میانـهی نیــزار بــه رود رســاند ،در کنــار رود گذاشــت

فصلنامه پیام مادر

اهــورا مــزدا بــه زن فرمــود کــه تــو آفریــده شــدهای تــا مــردان گــردن فــرار پارســا و نیکمنــش را بــه وجــود آوری و آنــان

مادران مقدس

میکــرد برایــش تابوتــی از نــی بســاخت .آن را بــه فیروزفــت انــدود کــودک را

خواســت خداونــد ،از پــس دمیــدن روح قدســی عیســی را آبســتن شــد و از

و همســرگرامی حضــرت محمــد (ص) میرســد کــه بــه اندیشــهوری و

ســرزمین خــود بــه خــاک مصــر رفــت و ســالیان دراز در آنجــا به ســختی

تدبیرگــری نــه در قبیل ـهی قریــش کــه در شــهر بــزرگ مکــه و قبایلــی

بســیار و کار تــوان فرســا در کشــت زارهــای گنــدم و یــا کارگاههــای کتــان

کــه چــون حلقـهی انگشــتری شــهر را در خــود گرفتــه بودنــد نیــز نامــور

بافــی تــن ســپرد تــا توانســت دوران پــرورش و بالندگــی پســر خویــش،

بــود و خانــهی بزرگــش مرکــز آمــد و رفــت بــزرگان و محــل پناهــگاه

ســرانجام بــا نــام یــک پیــامآور ،چراغــی از نــور و روشــنایی را در جهــان

نیازمنــدان بــود.

برافروختــه ســاخته و راز شــیرینی بــه زیســتن را کــه همانــا محبــت و

در کتــاب شــیرین پیامبــر میخوانیــم کــه خدیجــه در میــان شهرنشــینان

دوســتداری و یــاری ویگانگــی اســت بــه انســانها بیامــوزد کــه البتــه ایــن

و بادیــه گــران عــرب بــه مــادر یتیمــان شــهره بــود هــر یتیمــی کــه در

همــه را از مــادر پاکیــزه دامــان و نیکمنــش خــود داشــت.

زندگــی نقطــهی اتــکا نمییافــت هــر پــدری کــه نمیتوانســت بــرای

اکنــون ســخن از آمنــه اســت بانویــی مینوی کــه در مقــام مــادری حضرت

فرزنــدان خــود لقمـهی نانــی بهدســت آورد هــر زنــی کــه از کشــته شــدن

محمــد (ص) بــه افتخــاری جاودانــه بــار رســیده اســت کــه ایــن چنیــن

شــوهرش بیپنــاه میمانــد هــر رنــج دیــده و صدمــه کشــیده و بیپنــاه

دیگــر نــه در جایــگاه میرایــان کــه بــر ســریر نامیرایــان جــای گرفته اســت.

همــه راه خانــه ی خدیجــه را پیــش مــی گرفتنــد ،بــه ثــروت و مهربانــی او

آمنــه کــه دخــت خــوب روی وهــب ســاالر قبیلـهی بنــی زهــره و دختــر

پنــاه میبردنــد و یــا بشــرهی بــر لطــف و عنایــت او ،جراحــات قلــب خــود

عمومــی عبــداهلل پســر عبدالمطلــب دیگــر بــزرگ آب قبیلــه بــود از

را بــر همــی گذاردنــد بــه ایــن جهــت ایــن طبقــه از مــردم نــام دیگــری

آغــازهی جوانــی بــه پســر عمــوی خــوب سرشــت خویــش ،دل ســپرده و

بــه او داده بودنــد مــادر یتیــم هــا...

ســینه از مهــر او پــر غوغــا میداشــت:

دســته دســته زنــان بینــوا دســت بچههــای خــود را گرفتــه و یــا آنهــا را

پــس از مدتــی بــه عقــد او درآمــده و بدینســان نــوری کــه در وجــود

بــر دوش انداختــه بــه خانـهی او میرفتنــد ،خانـهی او دو عالمــت داشــت

عبــداهلل میدرخشــید بــه آمنــه ارمغــان شــد و پــس از آن کــه نــه مــاه در

یکــی قبـهی ســبزی کــه بــر بــام آن بــود دیگــری آمــد و شــد و ازدحامــی

ـه
ـان بـ
ـه بدینسـ
ـی کـ
ـوی گرامـ
ـن بانـ
ـه ایـ
ـرت خدیجـ
حضـ
ـت کــه
ـن را گرفـ
روزگاران لقــب مــادر مومنیــن امالمومنیـ

معنایــش مــادری نــه در جهــت خــاص بلکــه در جهــت
ـن
ـن آئیـ
ـدن ایـ
ـر شـ
ـام و فراگیـ
ـزش اسـ
ـت در خیـ
ـام اسـ
عـ

ـان
ـرد ،همچنـ
ـا کـ
ـورانگیز را ایفـ
ـس شـ
ـش بـ
ـمانی ،نقیـ
آسـ

ـت
ـا تربیـ
ـید و بـ
ـوش درخشـ
ـز خـ
ـادری نیـ
ـام مـ
ـه در مقـ
کـ
دخــت دل نــواز خــود فاطمــه ملقــب بــه زهــرا روشــن

ـت
ـامی اسـ
ـگ اسـ
ـادر در فرهنـ
ـطورهای از زن و مـ
ـه اسـ
کـ
در شــمار مــادران بــزرگ جهــان نیــز درآمــده بــه

شــیوایی در پیشــانهی آنــان جــای گرفــت.

جاده آرامش

ســون درفــال ،پژوهشــگر حــوزه زناشــویی
مرکــز روســتوک آلمــان ،ضمــن بیــان ایــن
مطلــب ،از یافتههــای خــود کــه از بررســی
تعــدادی از زوجهــا در دانمــارک طــی
ســالهای  1990تــا  2005بــه دســت آمــد،
خبــر میدهــد و میگویــد « :اغلــب مــردان
تصــور میکننــد هــر قــدر نســبت بــه زنانشــان

اخت ـاف س ـن
زن و شــوهر

پیرتــر باشــند ،بــه همــان نســبت امیــد بــه
زندگیشــان بیشــتر و طوالنیتــر اســت.
بــرای مثــال مردانــی کــه از نظــر اختــاف
ســنی بیــن  7تــا  9ســال از همسرانشــان
بزرگتــر باشــند 11 ،درصــد خطــر ابتــا بــه
انــواع بیماریهــای کشــنده در آنهــا کمتــر
از مردانــی اســت کــه تقریبــأ همســن و ســال
همسرانشــان هســتند.

کــه در راه خانـهی او بــود.
خدیجــه دوســت داشــت بــه فقــرا و ســتمدیدگان کمــک کنــد ،آنهــا را
در هــر موقــع از روز یــا شــب میپذیرفــت مهربانــی مــی کــرد بــا آنهــا
ســخن میگفــت و بــه درد دل آنهــا گــوش م ـیداد دســت نــوازش بــه
ســر و صــورت بچههــا میکشــید و اشــکهای چشــم مــادران را پــاک
میکــرد.
ایــن بانــوی گرامــی کــه بدینســان بــه روزگاران لقــب مــادر مومنیــن
امالمومنیــن را گرفــت کــه معنایــش مــادری نــه در جهــت خــاص بلکــه در
جهــت عــام اســت در خیــزش اســام و فراگیــر شــدن ایــن آئیــن آســمانی،
نقیــش بــس شــورانگیز را ایفــا کــرد ،همچنــان کــه در مقــام مــادری نیــز
خــوش درخشــید و بــا تربیــت دخــت دل نــواز خــود فاطمــه ملقــب بــه
زهــرا روشــن کــه اســطورهای از زن و مــادر در فرهنــگ اســامی اســت در
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او در هنگامـهی ســوگ مــادر کــه دل از مــرگ نابــگاه شــوی جــوان خــود

ســرانجام ســخن بــه حضــرت فاطمــه میرســد کــه میتــوان او را نمونـهی

غمگیــن داشــت بــه دنیــا آمــد و هرگــز روی پــدر را ندیــد ،همچنــان کــه

مــادر در اســام شــناخت ،کــه او بــا زدان امامحســین و امامحســن،

آمنــه شــوی از دســت داده نیــز دیگــر بخــت دیــدار او را نیافــت و از آن

زینببــزرگ ،امکلثــوم ،نــه تنهــا مــادر فرزنــدان حضرتعلــی (ع) و مــادر

پــس تــا شــش ســال دیگــری کــه در جهــان باقــی بــود اگرچــه بــا تمامــی

امامــان طاهــر بــه شــمار میآیــد کــه فرزنــدان تشــییع نیــز از دامــان

دل و جــان بــه خدمــت پســر مشــغول بــود امــا بــه واقــع دمــی روی

پاکیــزهی او ســر بیــرون آورده و در خــون محبــت او روئیــده جــوان زده

آســایش را ندیــد و طعــم شــادی را نچشــید و جانــش آنچنــان بــا انــدود

و بــه بــار نشســتهاند حضــرت فاطمــه کــه دخــت پیامبــر اکــرم اســام

درآمیــزه شــد کــه ســرانجام در هنگامــی کــه محمــد پســر محبوبــش

و آرام جــان و نــور دیــدگان او بــود ،بانویــی متیــن ،بردبــار ،مهربــان و

هنــوز دوران نخســتینهی کودکــی را میگذرانــد بــه بســتر بیمــاری در

آراســته بــه تمامــی منشهــای نیــک انســانی و احساســات پــاک مــادری

افتــاد و پــس از زمانــی کوتــاه همچنــان کــه نگــران پــر شایســته ی خــود

بــود و اگرچــه در دیگــر مقامهــا نیــز چونــان ســخنوری ،و بازگفــت

بــود بــرای همیشــه دیــده از زندگــی فــرو بســت و بدنــش از نیــروی حیات

حدیــث پــرآوازه اســت امــا نــام بــرداری او بیشــتر از شــخصیت زن ،مــادر

خالــی شــد حــال آنکــه نامــش کــه نامــی مانــدگار و آرایــش نــام دیگــر

او سرچشــمه میگیــرد کــه ماننــدهی برفهــای قلههــای دور ســپید و

مــادران اســت پیوســته از روح زندگــی لبالــب و همــواره جاودانــه اســت

پــاک ،و چونــان آبهــای چشــمه آنچنــان زالل و روشــن اســت کــه از

از پــس ایــن گفتــار ،نوبــت بــه چهــره گشــایی از خدیجــه بانــوی قریــش

واقعیــت بــه اســطوره پیوســته و بــه جاودانگــی نشســته اســت.

امــا زنــان تصــور میکننــد هــر قــدر از شوهرانشــان پیرتــر و بزرگتــر

آنهــا فاحــش نباشــد ،همیــن مطلــب اســت کــه امیــد بــه زندگــی ،طــول

باشــند ،بــه همــان نســبت خطــر مبتــا شــدن بــه بیماریهــای خطرنــاک

عمــر و ســامت را تضمیــن میکنــد».

در آنهــا بیشــتر از زنانــی اســت کــه تقریبــأ همســن مردانشــان هســتند.

بــا توجــه بــه ایــن دســتاوردها ،بهتــر اســت بکوشــید بــا مردانــی ازدواج کنید

ایــن در حالــی اســت حداکثــر امیــد بــه زندگــی در زنانــی کــه همســن و

کــه حداکثــر دو تــا پنــج ســال بزرگتــر از شــما باشــند؛ نــه بیشــتر و نــه

ســال شوهرانشــان هســتند و خطــر ابتــای آنــان بــه بیماریهــای خطرنــاک،

کمتــر! توصیــه میشــود مردانــی را بــرای ازدواج انتخــاب کنیــد کــه از شــما

 20درصــد کمتــر از زنانــی اســت کــه  7تــا  9ســال حتــی جوانتــر و

زیباتــر و جذابتــر نباشــند و ایــن را هــم بدانیــد کــه مــردان غیــر جــذاب

کوچکتــر از شوهرانشــان هســتند.

بــه مراتــب خوشــبختتر هســتند و رضایــت بیشــتری از زندگــی دارنــد .در

بنابرایــن میتــوان گفــت مردانــی کــه زنانــی خیلــی جوانتــر از خــود دارنــد،

حالــی کــه مــردان جــذاب بــه طــور کلــی زندگــی ســختتر و خوشــبختی

در بیشــترین رفــاه ممکــن بــه ســر میبرنــد ،ســرحالتر و جذابترنــد و

کمتــری را نســبت بــه مــردان غیــر جــذاب تجربــه میکننــد.

عمــری طوالنیتــر دارنــد! علــت عملکــرد ایــن قانــون طبیعــت ،هنــوز در

داگمــار کنــوف و یوهــان پولــوس معتقدنــد « :شــوهران جــذاب باعــث

ابهــام اســت .شــاید یکــی از دالیــل ایــن کــه میگوینــد زنــان و مــردان بایــد

دردســرند و مردانــی کــه احســاس خوشــبختی و رضایــت از زندگــی دارنــد.

از نظــر ســنی ســنخیت داشــته باشــند و تــا حــد ممکــن اختــاف ســنی

در اصــل افــرادی هســتند کــه از نظــر ظاهــر ،جذابیــت خاصــی ندارنــد».
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مشــیمه آمنــه ،دوران تکاملــی خــود را گذرانــد در قالــب پســری بــه جهان

شــمار مــادران بــزرگ جهــان نیــز درآمــده بــه شــیوایی در پیشــانهی آنــان

با جوانی و

خوشبختی

استاد امام زاده
گزارش ویژه
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بیشــتر در مــورد بچــه هــای پرتحــرک و باهــوش هــا صــادق اســت

دخالــت والدیــن کمتــر شــود .

 .کــم خوابیــدن بســیار رنــج آور و آزار دهنــده اســت امــا باهوشــها

بعضــی از بچــه هــا در خــواب راه مــی رونــد  ،در یکــی از بحــث هــای

بهتــر اســت در ســاعاتی کــه دوســت ندارنــد بخوابنــد مطالعــه و کار
کننــد  .دقیقـاً بایســتی والدیــن کــودک خــود را بشناســند و اقــدام بــه

گذشــته بــا شــما عزیــزان در میــان گذاشــته شــد کــه ایــن حالــت

خوابانــدن او کننــد .

مشکالت خوابــ
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راحتــی بــرای خــود برنامهریــزی کنــد در ایــن صــورت بایســتی میــزان
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دیگــر بخــواب کمتــری نیــاز دارنــد  .پرتحــرک هــا اوقــات خــود

و ایــن حالتهــای اختــال در خوابیــدن بیشــتر مربــوط بــه بچــه هــای

را هنــگام بیــداری صــرف یادگیــری و فکــر کــردن میکننــد.

قبــل از مدرســه اســت  .امــا از لحــاظ حرفــه ای مــا معلمیــن ایــن را

بعضــی از والدیــن وســواس و اضطــراب عجیبــی دارنــد تــا بچــه هــای

مشــکل نمــی دانیــم و بیشــتر مربــوط بــه ســاختار جســمانی کــودک

خــود را بخواباننــد  .میــل خــواب بســتگی زیــادی بــه کار مغــز دارد .

تلقــی میکنیــم  .امــا مشــکل خوابیــدن در هنــگام رفتــن کــودک بــه

هــرگاه میــزان مــواد غذایــی در خــون کــم شــد و مــواد زائــد افزایــش

مدرســه کمتــر میشــود و خــواب بچــه هــا تنظیــم تــر مــی گــردد امــا

پیــدا کــرد مغــز تمایلــی بــه خوابانــدن انســان دارد.

بــه هــر صــورت در زمــان رفتــن بــه مدرســه کمتــر هــم بچــه هــا ظهــر

ایــن اجبــار بــه خوابانــدن حالــت منفــی گرایــی در کــودک ایجــاد

را دوســت دارنــد کــه نخوابنــد و بــازی کننــد  .در مدرســه معلمــان بــه

میکنــد و دیــده شــده کــه والدیــن شــکایت از منفــی گرایــی و

فراوانــی بــا بچــه هایــی روبــرو میشــوند کــه بــه علــت کــم خوابــی در

لجبــازی بچــه هــا دارنــد و بــه ریشــه آن هــم کــه فشــار بــرای

منــزل و تحــت شــرایط مســاعد مثــل گــرم بــودن هــوا و یــا ســاکت و

خوابانــدن بــوده توجــه نمیشــود  .هــم چنیــن امتنــاع از خوابیــدن و

آرام بــودن کالس و کــم تحرکــی بچــه هــا بعضــی بــه خــواب مــی روند

دلیــل هــای فــراوان کــه از جانــب بچــه هــا آورده میشــود از همیــن

و یــا حالــت خــواب آلودگــی دارنــد .

روســت  .هنگامــی کــه مــادری مالحظــه میکنــد کــه بچــه او کــم

در بچــه هــای قبــل از دبســتان تأثیــرات ترتیبــی کــه والدیــن بــر بچــه

خــواب اســت حــاال بــه هــر دلیــل بهتــر اســت او را آمــوزش دهــد کــه

هــا گذاشــته انــد میتوانــد وضــع خــواب بچــه را تنظیــم کنــد و یــا
بهــم بزنــد  .مثـ ً
ا مــادر زمانــی کــه بچــه در خــواب اســت او را بــا خــود

آرام بــازی کنــد و کار کنــد هــر چنــد گفتــه شــده رشــد مغــزی در
خــواب صــورت میگیــرد و بچــه هــا بــرای رشــد جســمانی ضرورتــاً

بــرای خریــد و یــا کارهــای دیگــر بیــرون مــی بــرد و ســر و صــدای

بایــد بــه انــدازه کافــی بخوابنــد .

اطــراف موجــب میشــود تــا بچــه مرتــب از خــواب بپــرد و بــه علــت

امــا اگــر مــادر از تکنیــک هــای مناســب بــرای ایــن کار برخــورد دار

جابجــا شــدن و تــکان خــوردن هنگامــی کــه هنــوز خیلــی کوچــک

نیســت بهتــر اســت بــه آنهــا آمــوزش دهــد تــا بچــه هــا در روز بــه

صبــح در مدرســه کســل خواهنــد بــود و توجهــی بــه درس ندارنــد .اگــر
کــودک خســته اســت بایــد فــورا ً بــه رختخــواب بــرود  .رفتــن زودتــر از

نــدارد.
بعضــی اوقــات اگــر بچــه شــب غــذای ســنگینی خــورده باشــد ممکــن

زمــان برنامهریــزی شــده بچــه نیــز او را مبتــا بــه بدخوابــی میکنــد.

اســت دچــار ایــن حالــت شــود بــه همیــن دلیــل از قدیــم مرســوم

اگــر بــرای کــودک خــود بــا توجــه بــه ســاختار جســمی او و کارهــای

بــوده کــه شــبها بــه بچــه هــا غــذای ســبک بدهنــد و گاهــی هــم

روزانــه اش مثــل درس و مدرســه بــرای او تنظیــم کــرده اید باید بســیار

زودتــر از دیگــران غــذا بدهنــد تــا موقــع خــواب ســبک باشــند  .گاهــی

جــدی بــود و زمــان الزم او را تشــویق بــه رفتــن بــه رختخــواب نمــود

هــم کــودک در خــواب بــه خــود آســیب مــی رســاند  ،هرچنــد کــه ایــن

و برنامــه هــای جانبــی و دیــد و بازدیدهــا و مهمانیهــا نبایــد بــه ایــن

حالــت بســیار کمیــاب اســت امــا علــت آن هــم شــناخته نشــده و بــه

کار لطمــه بزنــد  .و کلیــه مالقاتهــا و آمــد و رفــت هــا بایــد خــارج از

هــر حــال ایــن حالــت هــا نبایــد چنــدان والدیــن را مظطــرب کنــد

برنامــه خــواب کــودک باشــد  .شــاید بتــوان بــا الالیــی گفتــن و قصــه

چــون بــا رشــد برطــرف میشــود .

گویــی و پــاره ای از تمهیــدات از ایــن دســت ماننــد نــوازش کــردن و
یــا چیزهــای گــرم بــه او خورانــدن حتــی کــودک زیــر 4ســال را هــم
خوابانــد  ،امــا بــه تدریــج کــه بچــه هــا بزرگتــر میشــوند ایــن تدابیــر
کمتــر مؤثــر واقــع میشــود در آن صــورت یــک برنامهریــزی دقیــق و
در عیــن حــال مالیــم و غیــر خشــک الزم اســت تــا بچــه بــه رختخــواب
بــرود  ،و آنجــا آرام باشــد  .کتابهایــش را مطالعــه کنــد و بــا خــود فکــر
کنــد و کارهایــی از ایــن نــوع تــا بخــواب بــرود  ،همــه ی ایــن وضعیــت
تــا پایــان دبســتان ادامــه دارد از آن بــه بعــد کــودک میتوانــد بــه

میــل
خــواب بســتگی زیــادی
بــه کار مغــز دارد  .هــرگاه
میــزان مــواد غذایــی در خــون
کــم شــد و مــواد زائــد افزایــش
پیــدا کــرد مغــز تمایلــی
بــه خوابانــدن انســان
دارد.
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اغلــب حالتهــای تنــش در خانــه بوجــود میآیــد کــه چــرا نمــی
خوابنــد  .بیشــتر بچــه هــا دوســت ندارنــد مخصوصـاً ظهرهــا بخوابنــد

بچــه هــای پرتحــرک از یــک طــرف و بچــه هــای باهــوش از طــرف

بچــه هایــی کــه به انــدازه کافــی نخوابنــد و یــا دیر بــه رختخــواب بروند

پــرت شــدن در میــان نباشــد ایــن کار هیچگونــه مزاحمتــی بــرای بچــه
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بعضــی از بچــه هــا مشــکلهای خــواب دارنــد و بــه همیــن دلیــل

هســتند در آنهــا ایجــاد تــرس و اضطــراب میکنــد .

در بچــه هــا تحــت فشــار دیــده شــده اســت علــت اصلــی راه رفتــن
در خــواب شــناخته نشــده و اگــر واقعــاً خطــری از لحــاظ افتــادن و

روزنـه

آموختــه ام کــه در جســتجوی

لیال علی اکبری

محبــت و خوشــبختی ،زمانــی

بــرای تلــف کــردن وجود نــدارد.

لطف ًا لبخنـــــد بزنید
اگــر قــرار اســت کــه لبخنــد بزنيــد بهتــر
ـود
ـا خـ
ـد زدن بـ
ـه لبخنـ
ـدي کـ
ـت از فوايـ
اسـ
بــه دنيــاي شــما مــي بخشــد ،آگاه باشــيد.
ـما را وادار
ـه شـ
ـتند کـ
ـر داليلي هسـ
ـد زيـ
فوايـ
مــي کننــد لبخندتــان را در طــول روز بــا
ديگــران شــريک شــويد.

ـک راه
ـد زدن يـ
ـد .لبخنـ
ـي کنـ
ـر مـ
ـما را زيباتـ
ـره شـ
ـد ،چهـ
لبخنـ

ـره
ـت چهـ
ـط کافيسـ
ـد .فقـ
ـر کنيـ
ـود را زيباتـ
ـه خـ
ـت کـ
ـرج اسـ
ـم خـ
کـ
خندان و چهره اخموي يک نفر را تصور کنيد .کدام زيباتراست؟

يــک لبخنــد ســاده همــه چيــز را درســت مــي کنــد .لبخنــد

بيــش از کلمــات حــرف بــراي گفتــن دارد .اگــر در ميــان جمــع
ـن
ـر بيـ
ـده ،اگـ
ـما شـ
ـرمندگي شـ
ـب شـ
ـه موجـ
ـد کـ
ـرده ايـ
ـتباهي کـ
اشـ
شــما و ديگــري دلخــوري پيــش آمــده و اگــر احســاس تنهايــي و

ـي
ـه فراموشـ
ـز را بـ
ـه چيـ
ـاده همـ
ـد سـ
ـک لبخنـ
ـد يـ
ـي کنيـ
ـردگي مـ
افسـ
ـراي
ـه پذيـ
ـد کـ
ـان ميدهـ
ـران نشـ
ـه ديگـ
ـما بـ
ـد شـ
ـپارد .لبخنـ
ـي سـ
مـ

آنها هستيد و آماده ايد که همه چيز را سر و سامان دهيد.

لبخنــد تفاهــم و اعتمــاد را بــا خــود بــه همــراه مــي آورد.

ـد
ـان ميدهـ
ـه نشـ
ـد کـ
ـي کنـ
ـل مـ
ـل را منتقـ
ـس متقابـ
ـک حـ
ـد يـ
لبخنـ
ـا
ـه رو در رو بـ
ـد؛ چـ
ـي بينيـ
ـطح مـ
ـک سـ
ـا در يـ
ـا آنهـ
ـود را بـ
ـما خـ
شـ

ـس را
ـن حـ
ـد ايـ
ـردم ،لبخنـ
ـي از مـ
ـل گروهـ
ـه در مقابـ
ـيد و چـ
ـي باشـ
کسـ
القــاء مــي کنــد کــه بــه طــرف مقابــل مــي گويــد« :مــن حــس
خوبــي دارم و قــرار اســت کــه از لحظــات بــا هــم بــودن لــذت

ببريم».

لبخنــد زدن واقعــ ًا بــه شــما احســاس خوبــي ميدهــد .حتــي

اگــر کمــي احســاس کرختــي و بــي حوصلگــي مــي کنيــد ،کمــي

ـه آن
ـز بـ
ـد نيـ
ـک لبخنـ
ـد و يـ
ـق کنيـ
ـود تزريـ
ـن خـ
ـه ذهـ
ـت بـ
ـکار مثبـ
افـ

اضافــه کنيــد« .اندورفينــي» کــه در بــدن ترشــح ميشــود باعــث
ميشــود فشــارهاي جســمي و تنــش هــاي احساســي شــما کاهــش
يابد.

لبخنــد زدن بــه ديگــران نيــز حــس خوبــي ميدهــد .لبخنــد

شــما از فاصلــه دور قابــل تشــخيص اســت و بــه ديگــران اطمينــان

ـه
ـتيد و بـ
ـتني هسـ
ـت داشـ
ـان و دوسـ
ـخص مهربـ
ـما شـ
ـه شـ
ـد کـ
ميدهـ

آنها حس خوبي منتقل مي کند.
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خطــوط چــروک شــما وقتــي کــه حاصــل لبخنــد زدن باشــند

ـند.
ـما باشـ
ـاي شـ
ـم هـ
ـل اخـ
ـه حاصـ
ـي کـ
ـا وقتـ
ـد تـ
ـري دارنـ
ـکل بهتـ
شـ
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سن شما بيشتر مي گذرد بيشتر خود را نشان مي دهند.

لبخنــد بهتريــن تضميــن بــراي ســامت روح و جســم شــما اســت.

ـا
ـي را بـ
ـر طوالنـ
ـت و عمـ
ـتي ،موفقيـ
ـادماني ،دوسـ
ـامت ،شـ
ـد زدن ،سـ
لبخنـ
خــود بــه ارمغــان مــي آورد.بــا لبخنــد زدن راحــت باشــيد و از آن
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ـا
ـن دارد .امـ
ـه تمريـ
ـاز بـ
ـد زدن نيـ
ـه لبخنـ
ـبت بـ
ـي نسـ
ـترس و بدبينـ
ـر اسـ
بـ
مثل هر عادت ديگري با گذشت زمان راحت تر ميشود.

آموختــه ام بــه چیــزی کــه دل نــدارد ،نبایــد
دل بســت.
آموختــه ام کــه خوشــبختی ،جســتن آن اســت،
نــه پیــدا کــردن آن.
آموختــه ام کــه عشــق ،وســیله حرکــت اســت،
نــه هــدف حرکــت.
آموختــه ام کــه چشــم پوشــی از حقایــق ،آنهــا
را تغییــر نمیدهــد.
آموختــه ام کــه ایــن عشــق اســت کــه زخــم هــا
را شــفا میدهــد ،نــه زمــان.

لبخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ارزان تریـــــــــــــــــــن راه
وسعت بخشیــــــــــــــــــدن
به نگـــــــــــــــــــــــــــــــاه

آموختــه ام کــه گاهــی مهربــان بــودن ،بســیار
مهمتــر از درســت بــودن اســت.
آموختــه ام کــه تنهــا ،کســی مــرا شــاد میکنــد
کــه میگویــد :تــو مــرا شــاد کــردی.
آموختــه ام کــه اگــر در ابتــدا ،موفــق نشــدم ،بــا
شــیوه ای جدیــد ،دوبــاره بکوشــم.
آموختــه ام کــه تنهــا اتفاقــات کوچــک زندگــی
اســت کــه زندگــی را تماشــایی میکنــد.
آموختــه ام کــه بایــد سپاســگزار باشــم کــه
خــدا ،هــر آنچــه را کــه مــن مــی طلبــم ،بــه
مــن نمیدهــد.
آموختــه ام کــه هــر چــه زمــان کمتــری داشــته
باشــم ،کارهــای بیشــتری انجــام مــی دهــم.
آموختــه ام کــه همیشــه ،بــرای کســی کــه بــه
هیــچ وجــه ،توانایــی کمــک بــه او را نــدارم ،دعــا
کنم .
آموختــه ام کــه لبخنــد ،ارزان تریــن راهــی
اســت کــه میتــوان بــا آن نــگاه را وســعت
بخشــید.
آموختــه ام کــه در جســتجوی محبــت و
خوشــبختی ،زمانــی بــرای تلــف کــردن وجــود
نــدارد.
آموختــه ام کــه بهتریــن کالس دنیــا ،کالســی
اســت کــه زیــر پــای خالــق متعــال اســت.
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آموختــه ام کــه تنهــا چیــزی کــه یــک شــخص
مــی خواهــد؛ فقــط دســتی اســت بــرای گرفتــن
او و قلبــی اســت بــرای فهمیدنــش.
و در انتها
آموختــه ام کــه دادار پــاک ،همــه چیــز را در
یــک روز نیافریــد ،پــس چطــور میشــود کــه
مــن ،همــه چیــز را در یــک روز بــه دســت آورم؟

اگر مي خواهيد
شاد باشيد ،
اراده کنيد که
باشيد !...

شماره اول

ـه
ـت غلبـ
ـد ،جهـ
ـادت نداريـ
ـد زدن عـ
ـه لبخنـ
ـاد بـ
ـر زيـ
ـيد .اگـ
ـت نکشـ
خجالـ

نــدارد.
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ـه از
ـر چـ
ـد و هـ
ـي کننـ
ـو مـ
ـما را بازگـ
ـخصيت شـ
ـما شـ
ـاي شـ
ـد هـ
لبخنـ

آموختــه ام کــه بــاد بــا چــراغ خامــوش کاری

سمیه شامخی
نگاه پیام مادر

در آینده بی سواد کسی نیست که نتواند بخواند
بلکه کسی است که یاد نگرفته که چگونه یاد بگیرد.

ضرورت آموزش خالقیت

در مدرســـه
بــی تردیــد خالقیــت در زمــره مهمتریــن و
فراگیرتریــن فعالیتهــای بشــر بــه شــمار

موانع جدی خالقیت
 1مقایسه بچه ها با یکدیگر
 2اصــرار بــر آن کــه بچــه هــا هــر چیــز را بــه شــیوه ی درســت

انجــام دهنــد  .ایــن کــه بچــه هــا فکــر کننــد بــرای انجــام کارهــا
فقــط یــک راه درســت وجــود دارد  ،آنهــا را از تــاش بــرای یافتــن
راه هــای جدیــد بــاز مــی دارد .

 3پاداش ،پاداش گاهی انگیزه درونی را کم میکند.
 4همرنــگ جماعــت شــدن ،تــرس از احمــق جلــوه کــردن بــه

نظــر دیگــران  ،نتیجــه عــدم تمایــل بــه متفــاوت بــودن از دیگــران
همــراه اســت  (.ســنت گرایــی یکــی از عوامــل مهــم و دلســرد
کننــده بــرای خالقیــت اســت).

 5مطرح کردن سواالت کلیشه ای از کودکان
 6انجام ندادن کار عملی در کالس

 7وابسته بودن کودکان به پدرومادر و دیگران .
و ...

میآیــد  .خانــه هــا و اداره هــا مملــو از مبلمــان
 ،اســباب و اثاثیــه و دیگــر وســایل راحتــی
اســت کــه محصــول ابــداع و ابتــکار انســانند

عوامل پرورش خالقیت

.مــردم بــا مطالــب فکاهــی روزنامــه ها خــود را
ســرگرم میکننــد  ،هنگامــی کــه بــا هواپیمــا

 1کــودکان ایــده هــا و نظــرات خــود را بــدون تــرس در کالس
مطــرح کننــد .

مســافرت میکننــد یــا بــه کنــار دریــا مــی
رونــد بــا خــود کتــاب داســتان مــی برنــد  ،بــه

 2به فعالیتهای هنری کودکان توجه ویژه شود .
 3پرورش مهارت انتقادگری در کودکان

ســینما مــی رونــد تــا آخریــن فیلــم هــای بــا
شــکوه را تماشــا کننــد  ،برنامــه هــا و پیــام

 4کــودکان را عــادت دهیــم کــه بــرای حــل مســائل  ،همــواره راه
هــای متعــددی را جســت و جــو کننــد.

هــای بازرگانــی تلویزیــون را تماشــا میکننــد
 ،بــه بــازی هــای کامپیوتــری مــی پردازنــد و ...

 5تفــاوت هــای فــردی کــودکان را در نظــر داشــته باشــیم و بــه
فردیــت هــر یــک از آنهــا احتــرام بگذاریــم .

ایــن هــا بــه طــور ضمنــی و وافــر بــر
پیامدهــای ذهــن خــاق گواهــی میدهنــد
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و زندگــی آدمــی بــدون آنهــا دچــار رکــود

هــای عملــی الزم را بــرای انجــام وظایــف

و روزمرگــی میشــود و حتــی میتــوان بــا

خــود در جامعــه دارا باشــد از نتایــج و اهــداف

صراحــت بیــان کــرد کــه بــدون خالقیــت

آمــوزش هــای مدرســه ای اســت.تاثیر محیــط

زندگــی انســان ممکــن اســت بــه ورطــه

آموزشــی بــر خالقیــت از جنبــه هــای مختلــف

نابــودی کشــیده شــود  .یکــی از مراکــز بســیار

اســت  .شــرایط فیزیکــی  ،روابــط عاطفــی و

موثــر در آمــوزش تفکــر خــاق بــرای افــراد

اجتماعــی بیــن افــراد ،زمینــه هــای علمــی

جامعــه محیــط هــای آموزشــی و پرورشــی بــه

و یادگیــری  ،انگیــزه کار ،مدیریــت و غیــره

ویــژه پیــش دبســتانی و دبســتان میباشــد

.معلمــان بــه ســبب ارتبــاط وســیعی کــه بــا

 .پیــش دبســتانی و دبســتان نقطــه شــروع

دانــش آمــوزان دارنــد  ،بیــش از ســایر عوامــل

ورود افــراد بــه فعالیتهــای اجتماعــی اســت .

میتواننــد نقشــی موثــر در رشــد خالقیــت

تواناســازی فــرد از نظــر فــردی و اجتماعــی و از

دانــش آمــوزان داشــته باشــند چنــان کــه

میکننــد .
نگــرش معلمــان بــه خالقیــت  ،میــزان
شــناخت آنهــا بــه موضــوع و نحــوه ی
تدریــس و اداره کالس  ،تاثیــر مســتقیمی
بــر غنــی ســازی محیــط کالس بــرای رشــد

کنیــم .

 8کــودکان را بــه دس ـتکاری و تغییــر عقایــد و اشــیا تشــویق
کنیــم.
و ...

منابع :

خالقیــت دانــش آمــوزان دارد.همــان طــور کــه
بیــان شــد  ،خالقیــت را میتــوان تضعیــف یــا
نابــود کــرد یــا آن را رشــد و گســترش داد .
لــذا در ایــن جــا موانــع و نابــود کننــده هــای
خالقیــت و عوامــل یــا تقویــت کننــده هــای آن
را بــه طــور مختصــر بیــان میکنیــم :
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بیاییــم بــا آزادی عمــل هدایــت شــده
در مدرســه ،تفکــر خــاق کودکانمــان
را رشــد دهیــم

یادگیری خالق  ،کالس خالق .دکتر افضل السادات حسینی 1387.
پرورش خالقیت  .دروتی جی  .سینگر – دکتر حمید علیزاده 1391 .
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بــرای مــردم خصلتــی نیکــو تلقــی میشــود

کــه بتوانــد صالحیــت هــای علمــی و مهــارت

در تجربــه هــای خــاق دانــش آمــوزان ایفــا

و از وضــع مقــررات خشــک و محــدود کننــده درکالس خــودداری

شماره اول

.جــای شــگفتی نیســت کــه داشــتن خالقیــت

نظــر ایجــاد و گســترش دانــش و تربیــت نســل

میتــوان گفــت  ،معلمــان نقــش کلیــدی

 6آنها را با زندگینامه افراد خالق تاریخ آشنا کنیم .
 7تــا حــد امــکان بــه کــودکان امنیــت و آزادی عمــل بدهیــم

جلیل مرادی

مدیریت زمان
دیدگـاه

از دیدگـاه حافظ

در فرهنــگ مــا غنیمــت شــمردن فرصــت و
اســتفاده ی بهینــه از عمــر خــدادادی از اهمیــت
ویــژه ای برخــوردار اســت؛ در اشــعار شــاعران
و گفتــه هــای حکیمــان ،هــر جــا کــه نظــری
بیندازیــم مطالــب زیبــا و قابــل تأملــی مــی
یابیــم کــه ســراپا حکایــت از مدیریــت زمــان
دارنــد .لطفــاً بــه نکتــه هــای زیــر توجــه
فرماییــد:
هر دم از عمر میرود نفسی
چون نگه می کنم نمانده بسی

از بیــن بــزرگان ادب فارســی حضــرت حافــظ بیــش از همــه بــه ایــن مطلــب پرداختــه اســت .غنیمــت دانســتن فرصــت

هــا ،گــذرا بــودن دنیــا ،کوتــاه بــودن عمــر ،دل نبســتن بــه دنیــا ،غــم فــردا را نخــوردن ،از فرصــت عمــر بــرای خدمــت

بــه مــردم اســتفاده کــردن ،فکــر جهــان آخــرت بــودن و قــدر جوانــی دانســتن و  ...در جــای جــای غزلیــات وی مــوج
مــی زنــد.

هــر کــس بــا حافــظ مأنــوس باشــد و بــا او زندگــی کنــد ،هیــچ وقــت روزگار بــر او مــال آور نخواهــد بــود و همــواره بــا طــرب و شــادمانی
در کنــار دوســتان و همنوعــان خــود بــه فعالیــت و بهــره بــردن از نعمــت هــای خــدادادی خواهــد پرداخــت .نــا امیــدی ،منفــی نگــری ،کینــه
تــوزی ،لجبــازی ،خــود خواهــی و تکبــر و هیــچ رذیلــت اخالقــی در مکتــب حافــظ وجــود نــدارد و ســرا پــا امیــد و مهــر و محبــت و دوســتی
و مهربانــی ،مــروت و مــدارا اســت کــه ایــن بهتریــن روش گــذران زندگــی اســت.

اینک به چند بیت از ابیات خواجه ی راز اشاره میکنیم که مشت نمونه خروار است:
ده روز مهــ ِر گــردون ،افســانه اســت و افســون
ای دل ار عشــرت امــروز بــه فــردا فکنــی
گل عزیــز اســت غنیمــت شــمریدش صحبــت
چــو در دســت اســت رودی خــوش ،بــزن مطرب ســرودی خوش
ز کــوی یــار میآیــد نســیم بــاد نــوروزی
ســخن در پــرده می گویم،چــو گل از غنچــه بیرون آی
دایــم گل ایــن بســتان ،شــاداب نمــی مانــد
ِ
حکایــت جــام از جهــان نبــرد
جمشــید جــز
آخــر االمــر گل کــوزه گــران خواهــی شــد
شــب صحبــت غنیمــت دان کــه بعــد از روزگار مــا

نیکــی بــه جــای یــاران فرصــت شــمار یــارا
مایــه ی نقــد بقــا را کــه ضمــان خواهــد شــد؟
کــه بــه بــاغ آمــد از ایــن راه و از آن خواهــد شــد
کــه دســت افشــان غــزل خوانیــم و پاکوبــان ســر اندازیم

از ایــن بــاد ار مــدد خواهی ،چــراغ دل بــر افروزی
کــه بیــش از پنــج روزی نیســت حکــم میر نــوروزی
دریــاب ضعیفــان را در وقــت توانایــی
زنهــار دل مبنــد بــر اســباب دنیــوی
حالیــا فکــر ســبو کــن کــه پــر از بــاده کنــی
بســی گردش کنــد گردون ،بســی لیــل و نهــار آرد

ای که پنجاه رفت و در خوابی
مگر این پنج روزه دریابی
دم غنیمت دان که دنیا یک دم است
هر که با دم همدم است او آدم است.
آن پرنــده ای اســت کــه زودتــر بــر
دانــه از ِ

مــی خیــزد.

هــر کــس دو روزش مثــل هــم باشــد مغبــون
ا ست .
عمر مانند ابر بهاری می گذرد.
در تأخیر ،آفاتی نهفته است.
فرصــت هــا دیــر بــه دســت مــی آینــد و زود
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از دســت مــی رونــد.
از آهسته رفتن نترس! از ایستادن بترس.
هرگــز کار امــروز را بــه فــردا نگذاریــد ،زیــرا

فصلنامه پیام مادر

بودیــد.
مــردان شــجاع فرصــت مــی آفریننــد و
ترســوها منتظــر فرصــت مــی نشــینند.
یــک روز زندگــی در روشــنایی بهتــر اســت از

شماره اول

بــرای شــب پیــری در روز جوانــی بایــد
چراغــی تهیــه کــرد.

عمــر گرانمایــه ی خــود را بــه بطالــت
نگذرانیــم و از لحظــه لحظــه ی زندگــی

در مســیر کمــال و پیشــرفت اســتفاده

کنیــم .بــا مدیریــت وقــت و زمــان

و افزایــش کارآیــی و بهــره وری
میتوانیــم از بــه هــدر رفتــن عمــر

خــود جلوگیــری کنیــم تــا موجــب

خســران و پشــیمانی دنیــا و آخــرت
نگردد.بــا یــک برنامهریــزی دقیــق

میشــود در کنــار کار و فعالیــت اداری

یــا اقتصــادی بــه عبــادت ،ورزش،
تفریــح و مطالعــه نیــز پرداخــت.
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صــد ســال عمــر در تاریکــی.

قدســی خواجــه همــت بطلبیــم و

فصلنامه پیام مادر

امــروز همــان فردائــی اســت کــه منتظــرش

امیــدوارم کــه بتوانیــم از انفــاس

دکترسید مهرداد هاشمی(عضوهیئت مدیره و مشاور معنوی بنیاد مادر)

مادر
نگاه پیام مادر

نعیمه بایرامپور(مشاور مادران جوان بنیاد بین المللی مادر)
نگاه پیام مادر

دلنوشتهی دکتر هاشمی

اي لطيف ترين واژه هستي

مادر و مادری

مادربــودن مقــدس اســت و سرشــار از مســئوليت چــرا کــه تربيــت يــک نســل

آ نــگا ه
كــه فـرشتـگـــان در
آسمانـــها ســر در گــوش
يكديگــر نهــاده و نغمــه هــاي پــر
شــور عشــق را ســر مي دهند،هرگز
نمــي تواننــد كلمــه اي آســماني تــر
از كلمــه مــادر بيابنــد.
ادگار آلن پو

بــه عهــده مــادران اســت.
نقــش مــادر در خانــواده و تربيــت فرزنــدان ،بســيار مهــم و محــوري اســت .مــادر
در تکامــل و ســامت جســمي و روحــي فرزندانــش ،لحظــه بــه لحظــه نقــش دارد
و تأثيرگــذار اســت .مــادر داراي محبتــي اســت بالشــرط ،محبتــي توام بــا دخالت
احســاس و گاهــي بــدون دخالــت عقــل ،بــا شــدت و قوتــي فــوق العــاده كــه از
مهمتريــن جلوههــاي حياتــي بشــر اســت .مــادري فــداكاري و گذشــت اســت و
ايــن فــداكاري از مظاهــر برجســته شــرف مــادري اســت كــه در آن گذشــت از
خــود و رســيدن بــه ديگــري مطــرح اســت .حقيقــت زندگــي او عشــق ورزيــدن،

درســت کنــد و بــه درس و مشقشــان برســد .امــروزه کارهــاي خانــه را ماشــين

يــک عروســک پارچـهاي ســرگرم بوديــم ،امــا حــاال يــک بچــه بــه انــدازه پنــج تــا
از بچههــاي قديــم خــرج دارد و البتــه مســئوليت .بيشتــر مســئوليت هــم روي
دوش مــادر اســت ،مســئوليت يکــه مادرهــاي ديــروز هيچوقــت تجربــه نکردهانــد.
ايــن جمــات نظــر بســياري از مــادران قديمــي و مــادران جــوان يــا بــه قــول
معــروف مــادران امــروزي اســت .امــا بــه راســتي تفــاوت مــادران ديــروز و امــروز
چيســت؟ ازيکســو مادرهــاي يکــه اکنــون مادربــزرگ شــدهاند هميشــه
معتقدنــد باوجــود يکــه ســختيهاي بيشــتري کشــيدهاند ولــي هميشــه در
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گا ِه ترديــدم ،رهنمايــي راه آشــنا کــه راه از بيراهــه نشــانم دهــد .مــادر تــو شــگفتي خلقتــي ،تــو لبريــز از عظمتــي؛ تــو را

ســپاس مــي گويــم و مــي ســتايمت.

فصلنامه پیام مادر

کــه پايــم در راه مــي لغزيــد و ســوي بيراهــه مــي رفتــم؛ لحظاتــي کــه دســت بــه خطــا مــي بــردم و از ســر جهــل راه

عصيــان پيــش مــي گرفتــم .نــه بــه کالم تــو دل مــي ســپردم و نــه بــه نــگاه زنهــار زده ات توجهــی مــي کــردم .ســر

در گریبــان جهالــت فــرو کــرده ،راه خــود مــي رفتــم و تــو چــون کوهــي ســترگ ،راه بــر مــن مــي بســتی .چــون رودي

شماره اول

دريــده مــي شــد و چشــم دلــم گشــوده و مــي ديــدم کــه بــا آن خشــم لبريــز از مهربانــي ات ،چگونــه راه مــرا بــر پرتــگاه

خطــا بســته اســت و آن گاه ،فروتنانــه بــه سپاســت مــي نشســتم».

امــا برخــي از مادرهــاي امــروز مثــل مادرهــاي قديــم در تربيــت فرزندانشــان
مصمــم نيســتند .ايــن مادربــزرگ نميدانــد چــرا بعضــي مادرهــا بــا ايــن همــه
امکانــات رفاهــي کــه در اختيــار دارنــد مثــل ماشــين لباسشــويي و  ...بــاز
هــم وقــت کــم ميآورنــد و بــه کارهــاي منــزل و تربيــت فرزنــدان نميرســند!
برخــي از مادرهــاي امــروزي بــه داليلــي مثــل اشــتغال خيلــي زود فرزندانشــان
را ازخودشــان جــدا ميکننــد و بــه مهدکــودک يــا فاميــل ميســپارند .بهطــور
طبيعــي ،چنيــن بچههايــي وابســتگيهاي کمتــري بــه مادرشــان دارنــد و
گاهــي خالءهــاي عاطفــي هــم در آنهــا ديــده ميشــود کــه در آينــده آنهــا،

کنــار فرزنــدان خــود بودهانــد ،حــال آنکــه مــادر جوانــي کــه از صبــح تــا
شــب ســرکار مــيرود ديگــر رمقــي بــراي ســروکله زدن بــا همســر و فرزنــد
نــدارد و نمــي توانــد برايشــان ســنگ صبــور باشــد ،از ســوي ديگــر مــادران
جــوان معتقدنــد کــه مسئوليتشــان بيشــتر شــده و تربيــت فرزنــدان امــروز در
کنــار مشــکالت اقتصــادي کار آنــان را حســابي ســخت کــرده اســت .از طرفــی
شــاید وظايــف مــادري در زمــان حــال بســيار ســختتر از زمــان گذشــته باشــد.
پيشــرفت فنــاوري باعــث شــده اســت کــه فرزنــدان از پــدر و مادرهــا دور شــوند
و بيشــتر بــه ســمت رايانــه و بازيهــاي رايانــهاي تمايــل پيــدا کننــد و بــه
هميــن دليــل ،کار مادرهــا بــراي تربيــت صحيــح فرزنــدان ســختتر شــده
اســت .مــادران قديــم بــه ســبک خودشــان فرزندانشــان را تربيــت ميکردنــد و
ايــن روزهــا بــا پيشــرفت در حوزههــاي مختلــف ،مســائل حــوزه تربيــت هــم بــه
روز شــده اســت .بهطــور قطــع امــروز تربيتهــا هــم متفــاوت شــده اســت ولــي
نميتــوان گفــت کــه تمــام رفتارهــاي مادرهــاي امــروزي درســت يــا اشــتباه

همواره قدردان زحمات مادر خود باشيد

امــروز ،هيــچ فرزنــدي نميتوانــد هديـهاي در شــأن مــادرش بــه او تقديــم کنــد.
ســخن پيامبراکــرم (ص) کــه ميفرماينــد :بهشــت زيــر پــاي مــادران اســت،
نشــان دهنــده شــخصيت و ارزش بــاالي مــادران اســت .بــا ايــن حــال بــه نظــر
مــن بهتريــن هديــهاي کــه ميتــوان در روز مــادر بــه مادرهــا تقديــم کــرد
رفتــن حضــوري بــه خانــه مادرهــا ،ســپاسگزاري از آنهــا بــه همــراه بوســيدن
دستشــان و دعــا بــراي ســامتي آنهــا اســت .هــر زنــي بــراي مــادر شــدن
بايــد در قــدم اول داناييهايــش را افزايــش دهــد ،افــزود :داناييهــاي مــادر
بايــد هــم در زمينههــاي روحــي مثــل تربيــت و اخــاق و هــم جســمي ماننــد
حفــظ ســامتي فرزنــدان افزايــش يابــد .بــا توجــه بــه اينکــه ســامت روحــي و
جســماني روي هــم تأثيرگذارنــد ،بنابرايــن مادرهــا بايــد بــه همــه ايــن مســائل
توجــه کننــد .مــادري فنــي اســت عميــق همــراه بــا مبانــي دقيــق كــه در درون
زن ،خانــه دارد و روز بــه روز بــه ســوي كمــال و تخصــص مــيرود و اعمــال
ايــن تخصــص بــدون هيچگونــه چشمداشــت اســت .فنــي اســت كــه غفلــت
و اشــتباه در آن موجــب تباهــي نســل و فســاد جامعــه ميگــردد و مراقبــت از
آن جامعـهاي خيرخــواه و متكامــل پديــد مـيآورد .اينكــه مــادري را فــن ذكــر
كرديــم بــه ایــن دلیــل اســت كــه كار او پــرورش كــودك ،انسانســازي ،تربيــت

ايجــاد جامعــه صالــح فــردا و گردانــدن اجتمــاع و ســر و ســامان دادن آن اســت و 77

و تحويــل درســت کــودک بــه جامعــه ،ســاختن الگوهــاي اخــاق و انســانيت،
انجــام ايــن برنامــه از عهــده هــر کــس بــر نميآيــد.

مــادر شــدن از ايــن بــاب مشــكل اســت كــه مســئوليتي در قبــال خــود ،شــوهر،
فرزنــد ،جامعــه و پــروردگار اســت و در برابــر ايــن وظايــف مــورد بازخواســت قــرار
ميگيــرد او پيــش از اينكــه اقــدام بــه ســاختن ديگــران كنــد بايــد خــود را
بپرورانــد و بســازد و ايــن كاري آســان نيســت.
دعای مادر همیشه همراهتان

شماره اول

خروشــان مــي خروشــيدی ،آن گونــه کــه خــود را خردتــر از آن مــي ديــدم کــه نافرمانــي کنــم و چــه زود پــرده جهالتــم

میگویــد مادرهــاي قديــم فرزندانشــان را بــا ادب و بــا ايمــان بــزرگ ميکردنــد

فصلنامه پیام مادر

مهربانــي و لطافتــت را همیشــه ســتوده ام ولــي مــن ،لحظــه هــاي نــاب خشــم و قهــر تــورا بیشــتر مــي ســتايم؛ لحظاتــي

مــادر و فرزنــد ،فرزندانشــان را از خيلــي انحرافــات حفــظ ميکــرد .مادربزرگــی

شســتن ظرفهــا يــخ حــوض بشــکند ،بــراي هفــت بچــه قــد و نيــم قــد غــذا

بچههــاي االن کجــا؛ بچههــاي قديــم کجــا؟! بچــه کــه بوديــم ازصبــح تــا شــب با

حــرف دانايــي را در گوشــم زمزمــه مــي کنــد.

و بــوي بهتــري داشــت .هميــن رابطــه بهتــر و وابســتگيهاي عاطفــي بيــن

بــا توجــه بــه حقــوق بــاالي مــادر ،چــه مــادران قدیــم و یــا مادرهــای جــوان

میگوینــد زمانــه عــوض شــده اســت ،حــاال کمتــر مــادري مجبــور اســت بــراي

ســختيهاي مــادران خــود را تجربــه نکردهانــد .عــدهای نیــز اذعــان میکننــد

انــدرزم ،حکيمــي آگاه کــه بــه نرمــي زنهــارم دهــد .گا ِه تعليمــم ،معلمــي خســتگي ناپذيــر و ســخت کــوش کــه حــرف بــه

فرزندانشــان در کنارشــان بودنــد ،بــه نظــر مــن عاطفــه در مــادران قديــم رنــگ

دوســت داشــتن ،ناديــده گرفتــن و گذشــت كــردن و فــداكاري اســت .برخــی

خانــواده را هــم مربــي مهــد کــودک بــر عهــده دارد ،خالصــه مادرهــاي امــروزي

کنــد .گا ِه پروريدنــم آغوشــي گــرم کــه بالنــده ام ســازد .گا ِه بيمــاري ام ،طبيبــي کــه نفســهایش درمانــم مــي کنــد .گا ِه

بــه فرزندانشــان دارنــد امــا چــون مادرهــاي قديــم در تمــام لحظــات زندگــي

مشــکالتي را بــه وجــود خواهــد آورد.

لباسشــويي و ظرفشــويي انجــام ميدهنــد و رســيدگي بــه امــور تنهــا فرزنــد

مــادر ،اي لطيــف تريــن واژه هســتي ،باغبــان هســتي مــن ،گا ِه روييدنــم بــاران مهربانــي بــودي کــه بــه آرامــي ســيرابم

اســت .هرچنــد مادرهــاي امــروزي از لحــاظ روحــي و جســمي توجــه بيشــتري

نگاه مادربزرگ

به کلبهی کاهگلی

می شــو د
در یــک کلبــهی
محقرکاهگلــی ،قصــری
ـه
ـه بـ
ـاخت کـ
ـت سـ
ازمحبـ
صد قصــر پادشــاهی
بیــارزد

لیدا جواهری

مادر بزرگ مهربون

خوش آمدید
سرفصل ها

داد و ســتد محبــت ،بــی ضــرر تریــن و پرســود تریــن
معاملــه اســت و همــه از دادن و گرفتــن آن شــاد میشــوند
و لذت می برند .
محبــت تنهــا معاملــه و بــازی واقعــی بــا نتیجــه بــرد بــرد
اســت .هیچوقــت هیچکــس بازنــده نمیشــود و همیشــه هــر
دو طــرف برنــده انــد.
محبــت تنهــا هدیــه ای ســت کــه قیمــت نــدارد و هــم
دهنــده و هــم گیرنــده از داد و ســتد آن شــاد میشــوند
و لذت می برند .شادی و لذتی ماندگار نه زودگذر

سالم .

در ایــن دنیــای ماشــینی کــه در بســیاری مــوارد ارزشهــا کمرنــگ شــده انــد و ضــد ارزشهــا پررنــگ و حتــی عشــق و محبــت و عاطفــه
بــا معیارهــای مــادی ســنجیده میشــوند ،هــر عشــقی و هــر محبتــی پایانــی دارد ،یابعــد از مدتــی رنــگ مــی بــازد .تنهــا عشــقی کــه
پایــان نــدارد و هرگــز رنــگ نمــی بــازد عشــق مــادر و مــادر بزرگهــای مهربانــی اســت کــه خاطــره شــان تــا پایــان عمــر در خاطــر هــر
کــس مــی مانــد .مثــل مادربــزرگ مهربــان مــن کــه یــادش بخیــر و خــدا رحمتــش کنــد .بــا اینکــه حــاال خــودم مــادر بــزرگ هســتم
امــا یــاد محبتهــای او و درســهای خوبــی کــه از او گرفتــم لحظــه ای از یــادم نم ـیرود .اگــر بهــره ای از نوشــته هایــم بردیــد بــرای
شــادی روح او و همــه ی مادربزرگهــا و بــرای آرزوهــای خودتــان و آرزوهــای دور و دراز مــن دعایــی کنیــد کــه هیــچ چیــز بــا ارزش تــر
از دعــا نیســت .

برایتان دنیایی پراز شادی عشق و محبت و عاطفه و مهربانی آرزو می کنم  .روزو روزگارتان خوش باد .

« مادربزرگ مهربون »

درس اول  :بوسه ای از سر مهربانی
و زندگی شیرین تر از عسل

مهمتریــن درس زندگــی و مهربونــی کــه مــی تونــه زندگــی

رو تغییــر بــده  .محبــت بــا ارزش تریــن هدیــه ای اســت
کــه هیــچ خرجــی نــدارد امــا بیــش از هدایــای میلیونــی
اثرمیکنــد.
وقتــی وارد خانــه مــی شــوید دســت و صــورت بزرگترهــا و
کــودکان و صــورت و لبهــای همســرتان را ببوســید  .نمــی
دانیــد کــه ایــن بوســه هــا بــا دل آنهــا چــه میکنــد .فکــر
نمــی کنــم نیــازی بــه توضیــح بیشــتر باشــد .مدتــی امتحــان
کنیــد ببینیــد چگونــه ســوء تفاهــم هــا برطــرف میشــود و
چگونــه زندگــی بــرای آنهــا و شــما شــیرین چــون عســل
میشــود.

شاهراه خوشبختی و آرامش

« اوســت كــه نشــانههاى خــود را بــه شــما نشــان مىدهــد و
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از آســمان بــراى شــما رزق مناســب نــازل مىكنــد ؛ و فقــط
كســانى متذ ّكــر مىشــوند كــه بــه ســوى خــدا بــاز مىگردنــد
«.آیــه »13پــس خــدا را در حالــى كــه
ايمــان و عبــادت را [از هــر گونــه

فصلنامه پیام مادر

 ،بپرســتيد گرچــه كافــران [از
روش شــما] ناخشــنود باشــند
«.آیــه »14بــاال برنــده درجــات
و صاحــب عــرش اســت .ســوره

شماره اول

شماره اول

غافــر (ســوره  40قــرآن مجیــد)

فصلنامه پیام مادر

شــركى] بــراى او خالــص مىكنيــد

امام رضا (ع)

آن کــس کــه بــراي
رضــاي اهلل کســي را بــه
بــرادري برگزينــد خانــه اي را
در بهشــت بدســت آورده
ـال،
ـواب االعمـ
ـت .ثـ
اسـ
ص 151
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پانتهآ فریدونی (مشاور)
رويكرد پيشگيري

جاده آرامش

زنان سرپرست خانواده

تــاش جهــت كاهــش نــرخ مــرگ و ميــر مــردان

 -گشــودن مجــاري ويــژه وامدهــي بــه زنــان سرپرســت خانــوار و خــود

بزرگتريــن گــروه از زنــان سرپرســت خانــوار (80درصــد) ،زنــان بيــوه

 -اتخــاذ تمهيــدات الزم نظيــر اجــاره بــه شــرط تمليــك و وام مســكن و وام

سرپرســت خانــوار و افزايــش اميــد بــه زندگــي

هســتند كــه همســر آنهــا بــه داليلــي نظيــر ســوانح ،تصادفــات و

اصطــاح زنان سرپرســت خانــوار بــه زناني

بــه زندگــي آنهــا اقدامــات اساســي انجــام گيــرد.

آ نا ن

معــاش زندگــي يــا اداره امــور خــود و يــا

از آنجــا كــه تعــدادي از زنــان سرپرســت خانــوار بــه جهــت زندانــي

عهــده دار هســتند .زنــان سرپرســت

خانــوار از جملــه گروهــاي آســيب پذيــر

اجتماعــي هســتند کــه گاه عواملــي چــون

طــاق  ،فــوت يــا اعتيــاد همســر ،از کار
افتادگــي و رهــا شــدن توســط مــردان

موجــب آســيب پذيــر شــدن ايــن طيــف

وســيع در جامعــه ميشــود .تصــور ايــن

مــرگ و ميــر مــردان سرپرســت خانــوار و افزايــش طــول عمــر و اميــد
كاهش نرخ جرايم در ميان مردان سرپرست خانوار

برخــي قوانيــن نظيــر قانــون چــك و ديــه ،نــرخ زندانــي شــدن مــردان
سرپرســت خانــوار را كاهــش داد.

گسترش پوشش بيمه بين روستائيان و عشاير

انجــام بيمــه روســتائيان و عشــاير موجــب ميگــردد كــه پــس از
فــوت يــا ازكارافتادگــي مــردان روســتايي و عشــاير مقــرري بــه
خانــواده آنهــا تعلــق گيــرد و تــا حــدي مشــكالت خانوادههــاي زن

نيــز درد آور اســت (غفــاري)1382.6.

عاطفــي ،نداشــتن شــريک زندگــي و ضعــف موقعيــت اجتماعــي.
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مالــي ورفاهــی

ـامل :احســاس ناتوانــي در بــرآورده کردن
ـي شـ
ـي و روانـ
ـيب روحـ
آسـ

فصلنامه پیام مادر

خواســته هــاي فرزنــدان  ،احســاس تنهايــي وبــي کســي ،فقــدان فــردي در

جهــت در ميــان گذاشــتن مشــکلهای فرزنــدان و نبــود فرصــت بــراي رســيدگي بــه
مســائل فرزنــدان ،درآمدپاييــن وفقــر ،ايفــاي نقــش هــاي چندگانــه ومتعــارف ،فقــدان
حمايــت اجتماعــي ونگــرش منفــي نســبت بــه زنــان سرپرســت خانــوار میباشــد.

شماره اول

از حــد فرزنــدان نســبت بــه زنــان ،نگرانــي تحصيــل فرزنــدان و نگرانــي ازدواج

فرزنــدان اســت.

تقديــم كنــد.
اجرايي

در كشــور مــا اقداماتــی در زمينــه فعاليــت زنــان انجــام شــده
اســت .از مهمتريــن اقدامــات انجــام شــده در خصــوص فقرزدايــي
زنــان در ســالهاي اخيــر ميتــوان بــه فعاليــت ارگانهايــي

مالــي زوجــه محســوب ميشــود ،الزم اســت حكومــت اســامي

 -ايجــاد انگيــزه جهــت ارتقــاي دانــش و ســواد در بيــن زنــان سرپرســت

كــه طــاق بــه داليلــي نظيــر فســاد اخالقــي و اعتيــاد همســر انجــام

 -افزايش آستانه تحمل مشكالت در بين زنان سرپرست خانوار

حمايتهاي قانوني

 -اختصاص هزينه عائلهمندي به زنان سرپرست خانوار

 -استفاده از واژه زنان سرپرست خانواده به جاي زنان بيسرپرست

 -اختصــاص رديــف بودجــه خــاص از ســوي ســازمان مديريــت و برنامهريــزي

بــه تمــام دســتگاهها جهــت حمايــت از زنــان سرپرســت خانــوار

خانــوار شــاغل جهــت حفــظ كانــون خانواده

خانــوار

 تغييــر نگــرش در مــورد زنــان سرپرســت خانــوار و ايجــاد روحيــه همدلــيهمگانــي در رفــع معضــات آنهــا
 فرهنگسازي در زمينه ترويج ازدواج مجدد زنان بيوهپيشنهاداتي به زنان شاغل:

 1بــا برنامهريــزي و تقســيمبندي صحيــح اوقــات خــود  ،زمينــه بــراي رشــد
آموزشــي و تحــرک شــغلي در محيطهــاي کار و محيــط خانــواده فراهــم

 رفــع نابرابــري دســتمزدي بيــن زنــان و مــردان سرپرســت خانــوار در گــردد .درنهايــت موجــب افزايــش تــوان روحــي و شــادابي و نشــاط در خانوادهمشــاغل يكســان
ميشــود.

 -اولويت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار

 انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوتحمايتهاي اقتصادي

كارآفرينــي و مهارتآمــوزي زنــان سرپرســت خانــوار تاكيــد

و آســيبهاي اجتماعــي در هــر ســال

نميباشند.

بــراي خانوادههــاي زن سرپرســت

بــه جــاي نــگاه ترحمآميــز يــا بدبينانــه نســبت بــه آنــان و ايجــاد مســئوليت

ماننــد كميتــه امــداد امــام خمينــي (ره) بهزيســتي و وزارت

ميكنــد كــه البتــه پاســخگوي نيازهــاي زنــان سرپرســت خانــوار

حمايتهاي فرهنگي و اجتماعي

از آنجــا كــه مطابــق آموزههــاي اســامي و قوانيــن مدنــي مهريــه،

 -پيشبينــي افزايــش بودجــه ســازمانهاي متولــي در امــور زنــان و كــودكان

كار و امــور اجتماعــي اشــاره كــرد كــه بــر موضوعاتــي از قبيــل

و بحرانــي

بيسرپرســت و سرپرســت خانــوار بــا توجــه بــه افزايــش نــرخ طــاق ،جرايــم

 -آمــوزش مهارتهــاي شــغلي و اجــراي برنامههــاي آموزشهــاي حرف ـهاي

بــراي زنــان بيــكار يــا جويــاي كار سرپرســت خانــوار بــه منظــور برخــورداري

 .2اســتفاده از خدمــات مشــاورهاي جهــت پيشگيــري از اســترسهاي
شــغلي و تأميــن بهداشــتروانــي زن بــراي ســازگاري مؤثــر بــا زندگــي
خانوادگــي الزم و ضــروري اســت.
 .3بــه کلي ـهي مــادران توصيــه ميشــود درصــورت امــکان ،از اشــتغال تمــام
وقــت اجتنــاب ورزيــده بهصــورت نيمهوقــت شــاغل شــوند.
وضع قوانين کار:

قوانيــن کار بايــد بــه گونــهاي وضــع شــود کــه مــادران از فرصتهــاي
بيشــتري بــراي حضــور در خانــواده برخــوردار شــوند.
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4

ـامل :اســتقالل وآزادي کمتــر ،توقعــات بيــش
ـي شـ
ـيبهاي خانوادگـ
آسـ

حداكثــر ظــرف ســه مــاه اليحــه آن را بــراي تصويــب بــه مجلــس

 -اجــراي طــرح اســكان موقــت زنــان سرپرســت خانــوار در مواقــع ضــروري

فصلنامه پیام مادر
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3

آســيب اقتصــادي شــامل :عــدم داشــتن وضعيــت وامکانــات مناســب

موضــوع چهــارم اصــل بيســت و يكــم قانــون اساســي اقــدام و

 -گسترش اشتغال خانگي زنان سرپرست خانوار

 -برگــزاري جشــنوارههاي خــاص جهــت تمجيــد از زحمــات زنــان سرپرســت

ميشــود ،بــه طــور كامــل بــه حقــوق مالــي خــود دســت يابــد.

1

سرپرســت خانــوار و ايجــاد شــغل بــراي ايــن گــروه از زنــان

تــاش جهــت اعــاده حقــوق مالــي زوجــه در زمــان فــوت

تدابيــري اتخــاذ نمايــد تــا زنــان در ايــن شــرايط به ويــژه در شــرايطي

نســبت بــه تضميــن بيمــه و رفــاه زنــان و كــودكان بيسرپرســت

تمــام زنــان سرپرســت خانــوار

 -ايجــاد مراكــز مشــاوره و امــكان بهرهمنــدي از خدمــات مشــاورهاي رايــگان

اجــرت المثــل ،ارث زوجــه و تنصيــف بهعنــوان حقــوق و پشــتوانه

بيسرپرســت مــاده واحــدهاي اســت كــه در آن دولــت مكلف اســت

خانــوار

 -حمايــت از مؤسســات خيريــه مردمــي جهــت حمايــت مالــي از زنــان

الزم اســت بــا اتخــاذ سياســتهاي حبسزدايــي و ابهامزدايــي از

يــا طــاق از همســر

از جملــه مصوبههــاي مجلــس پيرامــون تأميــن زنــان و كــودكان

 -اختصــاص بازارچههــاي دائمــي خوداشــتغالي ويــژه زنــان سرپرســت

بــودن همســر ،مســئوليت سرپرســتي خانــواده را بــر دوش ميكشــند،

واقعيــت کــه اگــر موقعيــت آنــان در

قانونگذاري

رايــگان بــراي زنــان نيازمنــد سرپرســت خانــوار بــا لحــاظ اصــل حفــظ كرامت

 -گســترش پوشــش بيمـهاي و تخصيــص اعتبــارات الزم جهــت بيمهشــدن

سرپرســت كاهــش يابــد.

جامعــه ســنتي و پــدر ســاالرانه باشــند

درآمــد کافــي ،انــزوا ،طردشــدگي ،عــدم امنيــت جانــي ،عــدم حمايــت

اجــاره مســكن جهــت حــل مشــكل مســكن زنــان سرپرســت خانــوار

بيماريهــاي فــوت شــدهاند ،الزم اســت در جهــت كاهــش نــرخ

خانــواده خــود را بطــور دائــم يــا موقــت

آســيب اجتماعــي شــامل :تعارضــات خانوادگــي ،فقــدان شــغل و

سرپرســت

 -اعطــاي كمكهــاي بالعــوض ،بــن ارزاق ،طــرح اكــرام ،تهيــه ســبد غذايــي

اطــاق ميشــود کــه مســئوليت تاميــن

انواع آسیب هایی که زنان بی سرپرست را تهدید میکند:

آنــان از دانــش و مهارتهــاي جديــد و افزايــش فرصتهــاي شــغلي آنــان

دکتر زهرا کرمی زاده (فوق تخصص غدد درون و متابولیسم)
نبض

اهمیت ریزمغذیها در

تغذیه کودکان
تعریف ریزمغذیها:

شــامل ویتأمیــن هــا و

کل آهــن بــدن بزرگســاالن حــدود  2تا
 4گــرم اســت کــه در ســاختمان گلبولهــای قرمــز،
ماهیچــه هــا و بعضــی از آنزیمهــا وجــود دارد.

امــاح میباشــند کــه بــه

مقــدار جزئــی بــرای انجام

فرآیندهــای متابولیکــی
بــدن ضــروری هســتند.

نقش آهن در بدن

کمبــود امالحــی ماننــد

ـی  :آهــن بــه دو صــورت هــم و غیــر هــم وجــود
ـع غذایـ
منابـ

یــد ،آهــن و روی و

دارد .آهــن هــم در گوشــت قرمــز ،ماهــی و جگــر و گوشــت مــرغ وجــود
دارد و معمــوالً نســبت کمــی از آهــن دریافتــی را تشــکیل میدهــد.

ویتأمیــن هایــی ماننــد
 D,Aاز مشــکلهای شــایع

آهــن هــم از قابلیــت جــذب باالیــی برخــوردار اســت و حــدود %20-30

تغذیــه ای میباشــند.

آن جــذب میشــود .آهــن (غیــر هــم) در منابــع گیاهــی ماننــد غــات،
حبوبــات ،ســبزیجات ســبز و تیــره وجــود دارد و جــذب آهــن غیــر هــم
شــدیدا ً تحــت تأثیــر ترکیــب رژیــم غذایــی اســت وجــود مــوادی ماننــد

یــد بطــور عمــده بهصــورت یــون ،بیشــتر در غــده تیروئیــد و مقــدار کمتــری نیــز در غــدد بزاقــی و
معــده وجــود دارد .تمــام ســلولها دارای مقــدار جزئــی یــد هســتند.

نقش ید در بدن

در ســه ماهــه اول زندگــی جنینــی وجــود یــد بــرای نمــو سیســتم عصبــی
الزامــی اســت.از ســه ماهــه دوم زندگــی جنینــی و در طــول دوره زندگــی
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عمــل اصلــی یــد در ســاختن دو هورمــون  T4 ,T3میباشــد .از آنجــا کــه
هورمونهــای تیروئیــد روی عملکــرد کلیــه بافتهــا و اندامهــای بــدن تأثیــر
مــی گذارنــد .کمبــود یــد از طریــق کمبــود هورمونهــای تیروئیــد عــوارض
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رشــد و نمــو مغــز و سیســتم عصبــی در دوران جنینــی و شــیرخوارگی ،حفــظ
گرمــای بــدن تولیــد انــرژی ،کار سیســتم هــای قلــب و عــروق ،گــوارش و
تولیــد مثــل الزم میباشــد.
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هــای شــور ،صــدف و جلبــک دریایــی هســتند .گیاهانــی کــه در ســواحل
دریــا مــی روینــد منابــع خــوب یــد میباشــند .امــا گیاهانــی کــه دور از دریــا

رشــد میکنــد بســتگی دارد .در کشــور مــا آب و خــاک فاقــد یــد کافــی
هســتند.بعضی از مــواد غذایــی بــه علــت تداخــل در ســنتز هورمــون تیروئیــد
منجربــه گواتــر میشــوند .بــه ایــن مــواد غذایــی گواتــروژن مــی گوینــد.
مواگواتــرزا در بــادام زمینــی ،کاســاوا و بعضــی از دانــه هــای روغنــی موجــود
اســت .کلــم نیــز حــاوی مــاده ای بــه نــام گواتریــن اســت کــه گواتــر ایجــاد
میکنــد ایــن مــواد در اثــر حــرارت از بیــن مــی رونــد زمانــی ایــن مــواد
گواتر ایجاد میکنند که مصرف زیاد و روزانه داشته باشند.
ـگیری  :راهــکار عمــده بــرای پیشــگیری از اختــاالت ناشــی از
پیشـ

کمبــود یــد اضافــه کــردن آن بــه یــک مــاده غذایــی ماننــد یــددار کــردن
نمــک ،نــان و آب و اســتفاده از محلــول روغنــی یــد (تزریقــی و خوراکــی)
است.

هم را چند برابر افزایش میدهد.
پیشــگیری و درمــان کمبــود آهــن  :بــه کلیــه

شــیرخوارانی کــه بــا وزن طبیعــی متولــد میشــوند از  6ماهگــی و
کســانی کــه وزن کمتــر از  2500گــرم هنــگام تولــد دارنــد (چــه
شیرخشــک خــوار و چــه شــیرمادرخوار) آهــن شــروع میشــود (روزانــه
 12/5میلــی گرم).بهتــر اســت قطــره آهــن را عقــب دهــان کــودک
ریختــه و ســپس مقــداری آب بدهنــد تــا رنــگ دندانهــا تیــره نشــود
قطــره آهــن بایــد بیــن دو وعــده شــیر بــه کــودک داده شــود تا کلســیم
موجــود در شــیر مانــع جــذب آهــن نشــود .میــوه هــا و آب میــوه هــا
جــذب آهــن را افزایــش میدهند.درمــان فقــر آهــن ،تجویــز روزانــه

درمــان  :در کــودکان در مــوارد شــدید روزانــه  20میلــی

گــرم روی و در ســنین باالتــر  40-50میلــی گــرم روی روزانــه
میباشــد در مــوارد خفیــف روزانــه  1میلــی گــرم بــه ازای هــر گــرم
وزن بدن کافی است.
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آهــن خوراکــی بــه میــزان  4-6میلــی گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن
بدن حداقل به مدت یک ماه میباشد.

شماره اول

منابــع غذایــی  :مــواد غذایــی دریایــی ماننــد ماهــی هــای آب

گیاهــان برخــاف ســایر مــواد معدنــی بــه مقــدار یــد خاکــی کــه گیــاه در آن

میدهــد .وجــود مــواد غذایــی حــاوی ویتأمیــن  Cجــذب آهــن غیــر

نقش روی در بدن

فصلنامه پیام مادر

بســیار زیــادی ایجــاد میکند.هورمــون تیروئیــد بــرای رشــد کلیــه بافتهــا،

رشــد میکننــد و ماهــی آبهــای تــازه ،یــد کمــی دارنــد .یــد موجــود در

فیتــات ،اگــزاالت و ویتأمینهــا بــه مقــدار زیــادی جــذب آهــن را کاهــش

روی در اکثــر گیاهــان و حیوانات وجــود دارد.
در انســان بیشــترین غلظــت آن در اســتخوانها،
کبــد ،مو ،پوســت و غــده پروســتات اســت.مواد
غذایــی لبنــی ،غــات ســبوس دار ،ســبزیهای
ســبز تیــره و زرد تیــره مقادیــر خوبــی از روی
دارنــد .روی موجــود در مــواد غذایــی حیوانــی
نســبت بــه روی مــواد غــذای گیاهــی بهتــر
جــذب میشــود .دو علــل مهــم کمبــود روی،
ســوءتغذیه اختــال در جــذب و وجــود فیتــات
زیــاد در غــذا میباشــد .از عالئــم کمبــود روی
در کــودکان کاهــش رشــد ،کــم خونــی ،بــزرگ
شــدن کبــد و طحــال ،کاهــش حــس چشــایی،
تأخیــر در بلــوغ و والوپســی میباشــد.

مژگان موید (کارشناس ارشد گیاهان دارویی)

نسرین بالش زر
مصاحبه

خـانواده احیا میشود
بـا اهمیت دادن بـه نـقش مـادر
«به نام خدایی که مادر را آفرید»

دنیــا را تــکان دهــد.

1354

نهادهــا و ســازمان هــای برنامــه ریــز بــرای هــر یــک از امــور تخصصــی خــود

شــما بهعنــوان مشــاور اجتماعــی چــه
عبدالعلــی شــمس فــارغ التحصیــل دانشــکده
خدمــات اجتماعــی (مــددکار اجتماعــی) در ســال هدفــی را در ایــن بنیــاد دنبــال میکنیــد؟
مســئول مراکــز رفــاه خانــواده جنــوب تهــران،
مدیــر بهزیســتی منطقــه جنــوب تهــران ،معــاون
امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی اســتان فارس
از ســال  1365تــا ( 1382زمــان بازنشســتگی)
از ســال  1382بــه بعــد مدیــر عامــل خانــه خیریــن اســتان فــارس ،نایــب
رئیــس خانــه خیریــن ایــران  ،مســئول انجمــن مــددکاران اجتماعــی شــعبه
اســتان فــارس  ،مدیــر

از مشــاوران اســتفاده مــی نماینــد .بنیــاد مــادر و شــخص جنــاب مهنــدس
محمــدی بــه پیشــنهاد یکــی از دوســتان در شــاخه اجتماعــی ایــن فرصــت در
بخــش امــور اجتماعــی را بــه حقیــر واگــذار کردنــد ،تــا هــم در صــورت لــزوم
بــه ایشــان مشــاوره داده شــود و هــم در بخــش اجتماعــی پیشــنهاداتی ارائــه
گــردد .از آنجــا کــه مــادر محــور اصلــی خانــواده بــوده و خانــواده اساســی ترین
ســلول اجتمــاع اســت ،امــور اجتماعــی بایــد در ایــن نــوع فعالیــت هــا پررنــگ
تــر دیــده شــود  .اگــر شــناخت اجتماعــی نباشــد ،زوایــای کار از نظــر اجتماعی

عامــل خیریــن کتابخانــه ســاز اســتان فــارس و مشــاور اجتماعــی بنیــاد مــادر

دیــده نشــود ،دسترســی بــه اهــداف بســیار مشــکل خواهــد شــد .

نسـلها و انتقــال ارزشهــای فرهنگــی در طــول تاریــخ بــوده و تمــدن انســان

در کوتــاه مــدت بهعنــوان مشــاور ســعی شــده تــا اهــداف بنیــاد مــادر کــه

اهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت شــما
تعریــف شــما از بنیــاد مــادر چیســت؟
خانــواده بنیــادی تریــن نهــاد اجتماعــی بــوده و اولیــن کانــون محبــت ،تربیــت در بنیــاد مــادر بــه چــه صــورت اســت؟
از درون آن بــه وجــود میآیــد .در ایــن کانــون زن بــه ویــژه مــادر اصلــی تریــن
و اساســی تریــن نقــش را بــه عهــده داشــته و دارد  .هــر جــا مــادر نقــش و
جایگاهــش حفــظ شــده محصــول آن انســان هــای کارآمــد و شایســته بــوده و
هــر وقــت مــادر دچــار نقصــان شــده لطمــات جبــران ناپذیــری بــر فرزنــدان و
نهایتـاً جامعــه وارد کــرده اســت .بنیــاد مــادر ســازمانی اســت مــردم نهــاد ،غیر
سیاســی و غیــر انتفاعــی ،کــه همــت هیئــت امنــا ،هیئــت مدیــره ،مشــاوران
و بــه ویــژه بنیــان گــذار و مدیرعامــل آن جنــاب آقــای مهنــدس محمــدی،

همــان ارزش گــذاری و اهمیــت جایــگاه ایــن مقــام عزیــز میباشــد را بــرای
مســئولین و کارگــزاران تبییــن نمــوده تــا بــه موقعیــت و جایــگاه مــادر بیشــتر
وقــوف پیــدا کنــد و در بلنــد مــدت بایــد اهــداف بنیــاد مــادر در بین کــودکان،
نوجوانــان ،جوانــان ،برنامــه ریــزان ،برنامــه ســازان و دولــت مــردان و قانــون
گــذاران نهادینــه شــده و برنامــه هــای بنیــاد ضمــن علمــی بــودن بومــی
ســازی شــده و در سراســر کشــور و عرصــه بیــن الملــل بــه مرحلــه اجــرا،
ارزشــیابی و پایــش برســد.

چــه تأثیــرات اجتماعــی را میتوانــد ایــن
بــر آن اســت تــا نــه تنهــا در موطــن مادریمــان بلکــه در سراســر صحنــه
گیتــی پرچمــدار نهضتــی باشــد کــه مــادر را بــه معنــی واقعــی کلمــه تعریــف بنیــاد بــر جامعــه داشــته باشــد؟
و ترجمــه نمــوده ،جایــگاه و اصالتــش را تبییــن نمایــد و بــه نســل حاضــر و
آینــده ،بــه برنامــه ســازان و برنامــه نویســان ،بــه دولــت مــردان ،قانون گــزاران،
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اگــر امــروز مســئولیت پذیــری اجتماعــی کــم رنــگ شــده ،اگــر خــاء روانــی،
عاطفــی و معنــوی وجــود دارد اگــر شــاهد از هــم گســیختگی خانــواده و

فصلنامه پیام مادر

قــرار گرفتــن او در جایــگاه واقعــی اش اســت  .جایگاهــی کــه خــدا و انبیــاء و

بــه فکــر آن اســت کــه مواظــب کاله خــود باشــد ،اگــر منافــع شــخص را بــر

اعــام نمایــد ،کــه خیــر دنیــا و آخــرت در گــرو گرامــی داشــت مقــام مــادر و
علمــای تعلیــم و تربیــت و فالســفه تعییــن نمــوده انــد  .همــه چیــز بــا مــادر
شــروع میشــود و بــا او خاتمــه مــی یابــد .در کنــار و پشــت هر انســان ســازنده
ای مــادری واقعــی ایفــای نقــش نمــوده اســت و بنیــاد مــادر رســالت ایــن
تعریــف و معرفــی ایــن جایــگاه را در ســطح جامعــه بــه عهــده گرفتــه اســت.

شماره اول

جایــگاه مــادر واحتــرام بــه مــادر اســت و تمــام خوبی هــا از دامــان مادر شــروع
میشــود .مــادری کــه میتوانــد بــا یــک دســتش گهــواره و بــا دســت دیگــرش

خــود را خــوب ایفــا نمــی نمایــد و فضــای مجــازی ،رســانه هــا و تکنولــوژی
بــر ارتباطهــای بیــن افــراد چیــره شــده و یکــی از علــل اصلــی آن اســت کــه،
مــادر جایــگاه و محوریــت خــود را آنطــور کــه بایــد دارا نیســت  .بنابرایــن
بایــد بــرای داشــتن افــراد بــا نشــاط ،پویــا و ســازنده و جامعــه پررونــق خانــواده
را احیــا نماییــم و خانــواده احیــا نمیشــود مگــر بــا اهمیــت دادن بــه نقــش
مــادر و برخــوردار شــدن دعــای خیــر او.

هرچه گلها بیشتر و باریکتر و رنگ گل نارنجی تر باشد خواص دارویی بیشتری
دارد .بیشتر خواص این گیاه مربوط به پوست و مو است .

عصــاره آن تاثیــر ضدســرطانی بــه ویــژه در برابر ســرطان

خــون ،پوســت ،ســینه ،پروســتات ،ریــه ،لوزالمعــده و روده
بــزرگ دارد.

خواص

عصــاره گل آن بــرای معالجــه گزیدگــی زنبــور و عقــرب
بــه کار بــرده میشــود.

خواص درمانی  :به دو صورت خوراکی و موضعی مصرف دارویی دارد.

خــواص خوراکــی  :درمــان التهــاب معــده – قاعــده آور – رفــع دردهــای قاعدگــی – صفــرا

آور – ادرار آور – معــرق – کاهنــده فشــار خــون – ضــد ســرطان – ضــد عفونــی کننــده
خــواص موضعــی  :ضــد التهــاب – التیــام دهنــده زخــم هــا – ضــد قــارچ – ضــد اگزمــا و

خشــکی پوســت – درمــان زخــم نــوک پســتان در شــیردهی – ضــد آفتــاب ســوختگی – درمــان
زخــم هــای واریســی – ســرمازدگی – میخچــه و زگیــل

خاصیــت ضدالتهابــی دارد و بــا منقبــض کــردن
رگهــای خونــی از خونریــزی پیــش گیــری میکنــد.
بــرای معالجــه عفونــت گــوش ،چــای گل همیشــه بهــار
بخوریــد.
چــای آن بــه هضــم غــذا کمــک میکنــد ،سیســتم
دفاعــی بــدن را تحریــک و بــدن را ســم زدایــی میکنــد و
ســیکل قاعدگــی را منظــم میکنــد.

روش استفاده

به تشکیل رگ های خونی جدید کمک میکند.

روش اســتفاده  :دم کــرده – کــرم – کمپــرس – پمــاد – دهــان شــویه – روغــن – پــودر

دم کــرده  :بــرای مشــکلهای یائســگی – قاعدگــی دردنــاک ( یــک هفتــه قبــل از قاعدگــی مصــرف
شــود) – ورم معــده و التهــاب آن ( یــک فنجــان پیــش از هــر وعــده غذایــی مصــرف شــود )

بــه طــور موضعــی روی آکنــه ،ســوختگی و خراشــیدگی
اســتعمال میشــود.
این گیاه ادرار آور است.

کمــک بــه درمــان دردهــای واریســی (پارچــه خیــس شــده در دم کــرده روی زخــم هــای واریســی و
زخــم هایــی کــه دیــر خــوب میشــوند  .آفتــاب ســوختگی هــا و زخــم هــای ناشــی از ســرمازدگی
– کــورک و آکنــه قــرار گیــرد).

دهــان شــویه  :محلول دم کــرده در زخم های دهــان و بیماری لثه بــه کار میرود ( بهصــورت غرغره)

پودر  :پودر گل خشک شده روی زگیل و میخچه قرار گیرد.

کــرم  :مشــکلهای مربــوط بــه التهــاب و خشــکی پوســت مثــل اگزمــا – زخــم نــوک پســتان

در شــیردهی ( مخلــوط شــیر مــادر و همیشــه بهــار روی زخــم هــای شــیردهی اســتفاده شــود) –

ســوختگی و آفتــاب ســوختگی – ضــد گزیدگــی حشــرات وکمــک بــه رفــع خــارش گزیدگی حشــرات
و ضــد درماتیــت گهــواره ای (ادرار ســوختگی)
برای رفع ادرار ســوختگی از دم کرده همیشــه بهار برای شستشــو محل ادرار ســوختگی اســتفاده شــود.
روغن  :برای رفع اضطراب و خستگی مقداری روغن به آب حمام اضافه شود.

خواص آرایشی
بهعنــوان رنــگ مــوی طبیعــی اســتفاده میشــود .پــودر گلبرگهــای ایــن گل را بــه شــامپو یــا نــرم کننــد اضافــه کنیــد .مصــرف مــداوم از آن رنــگ
مــو را روشــن میکنــد.

عوارض جانبی  :در دوران بارداری مصرف بهصورت خوراکی ممنوع است و در دوران شیردهی بهتر است به طور خوراکی مصرف نشود.
فراورده های موجود در بازار  :پماد کاالندوال (ضد عرق سوز)

همیشه بهار باعث روشن شدن رنگ مو میشود
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شماره اول

ایــن بنیــاد نیــز مــی خواهــد بــه نســل جــوان بگویــد همــه چیــز درگــرو ارتقاء

منافــع اجتماعــی ترجیــح مــی دهیــم ،علــت آن اســت کــه خانــواده نقــش

همیشــه بهــار

فصلنامه پیام مادر

هنرمنــدان ،ورزشــکاران ،متخصصیــن  ،صنــوف و اقشــار مختلــف پیــر و جــوان

افزایــش طــاق هســتیم اگــر کــم مهــری و عــدم مهــرورزی وجــود دارد اگــر
نســبت بــه مشــکلهای یکدیگــر تقریب ـاً بــی تفــاوت شــده و هرکــس تنهــا

سیب

Translate message
Turn off for: Persian
سایر اسامی  :آذرگون
نام علمیCalendula officinalis :
نام انگلیسی Marigold :

زیبایی

با ۱۰

روش آسان

مادری زیبا و سالم باشید
ـا ۱۰
ـه بـ
ـد کـ
ـاال حاضریـ
ـت .حـ
ـل نیسـ
ـی کامـ
ـچ زنـ
هیـ
ـوید؟
ـد رویاهایتان شـ
ـه ،ماننـ
ـن گونـ
ـان ایـ
ـه آسـ
مرحلـ

1

ورزش کنیــد :ظاهرتــان بهعنــوان یــک دختــر زیبــا بایــد عالــی باشــد.

بنابرایــن یــک برنامــه روزانــه بــرای ایــن کار داشــته باشــید .دویــدن صبــح

هــا و رفتــن بــه باشــگاه بعــد از مدرســه گزینــه هــای خوبــی هســتند .مهــم ایــن
اســت کــه هــر روز ورزش کنیــد .دوچرخــه ســواری یــا شــنا هــم میتواننــد
گزینه های خوبی باشند.

2

ســالم غــذا بخوریــد :تمــام روز را بــه خــوردن تنقــات نگذرانیــد.

ســه وعــده غــذای مناســب بخوریــد و مطمئــن شــوید کــه در برنامــه

غذایــی تــان ،هــر روز یــک لیــوان شــیر ،یــک تخــم مــرغ و مقــداری گوشــت و

سبزیجات وجود دارد.

3

ـد :در غیــر اینصــورت کســل
ـتراحت کنیـ
ـی اسـ
ـزان کافـ
ـه میـ
بـ

خواهیــد بــود و کســی چــه مــی دانــد؟ ممکــن اســت حلقــه های ســیاهی

دور چشــم تــان بــه وجــود بیایــد! شــما کــه بهعنــوان یــک بانــوی زیبــا ایــن را

نمیخواهید ،درست است؟

4

ـد :یــک بانــوی زیبــا و ســالم حداقــل یــک
ـت کنیـ
ـت را رعایـ
بهداشـ

بــار در روز دوش میگیــرد ،بعــد از بیــدار شــدن از خــواب و قبــل از رفتــن

بــه رختخــواب صــورت تــان را بشــویید .یــک بــار در روز از نــخ دنــدان و دهــان
شــویه اســتفاده کنیــد ،و البتــه ،دو بــار در روز هــم دنــدان هایتــان را مســواک
بزنید.

5

ـید :اگــر چیزی
ـا باشـ
ـید و زیبـ
ـاس بپوشـ
ـان لبـ
ـبک خودتـ
در سـ
جــذاب و زیباســت امــا مناســب شــما نیســت ،آن را نپوشــید .در مــورد

اســتفاده از لــوازم جانبــی خجالــت نکشــید! النگــو بیندازید ،بــه موهایتــان کلیپس

بزنیــد ،کمربنــد ببندیــد یــا هــر چیــز دیگــری کــه دوســت داریــد اســتفاده کنیــد
.

6

ـد :شــاید
ـگ کنیـ
ـب و هماهنـ
ـم ترکیـ
ـا هـ
ـان را بـ
ـاس هایتـ
لبـ
بخواهیــد هــر روز لبــاس متفاوتــی بپوشــید ،امــا بــه انــدازه کافــی لبــاس

بــرای ایــن کار نداشــته باشــید .پــس فقــط بایــد لبــاس هــا را ترکیــب و هماهنــگ
کنیــد .بهعنــوان مثــال یــک ژاکــت ســبز کــه بــا یــک بلــوز آبــی هماهنــگ
میشــود ،میتوانــد بــا یــک بلــوز صورتــی و شــلوار جیــن آبــی هــم اســتفاده شــو
د!

7

اعتمادبهنفــس داشــته باشــید :اگــر خودتــان فکــر نکنیــد یــک

بانــوی زیبــا هســتید ،هیــچ کــس اینگونــه فکــر نخواهــد کــرد .لبخنــد

بزنید ،استایل خودتان را نشان دهید و اعتمادبهنفس داشته باشید.

8

ـید :حتمـاً دو یــا حتــی ســه بــار در روز آنهــا را
ـان برسـ
ـه موهایتـ
بـ

شــانه کنیــد .حداقــل  ۳روز در هفتــه آنهــا را بشــویید و نــرم کنیــد .هــر

دو یــا ســه مــاه یکبــار آنهــا را کوتــاه کنیــد و بــاز هــم از لــوازم جانبــی اســتفاده
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کنیــد ،اعتمادبهنفــس داشــته باشــید و اســتایل خودتــان را بهعنــوان یــک
بانوی زیبا نشان دهید!

فصلنامه پیام مادر

دوســتانه رفتــار کنیــد ،خــوش رو و خوشــحال و بذلــه گــو باشــید .آدمــی

را که زیبایی ها و جذابیت های درونی داشته باشد را همه دوست دارند.

شماره اول

صبــح ،فقــط کمــی لــب هایتــان را بــراق و مرطــوب کنیــد .بــرای شــب

هم ریمل ،پنکیک و رژ صورتی یا قرمز جواب میدهد!

مــی خریــم ،تاریــخ مصــرف ندارنــد .از کجــا بایــد بفهمیــم کــه ایــن
گــروه از لــوازم آرایشــی را تــا کــی بایــد نگــه داریــم؟
ســامت :برخــی محصــوالت آرایشــی کــه از فروشــگاه یــا داروخانــه
مــی خریــم ،تاریــخ مصــرف ندارنــد .در ایــن صــورت طبیعــی اســت
کــه چنیــن ســوالی در ذهــن بــه وجــود آیــد کــه از کجــا بایــد
بفهمیــم کــه ایــن گــروه از لــوازم آرایشــی را تــا کــی بایــد نگــه
داریــم؟ متخصصــان بــه طــور کلــی ایــن دســتور را بــرای نگهــداری

پاک کردن آرایش و
نکاتی که باید رعایت کنیم

لــوازم آرایــش توصیــه میکننــد:
انقضــای ریمــل و خــط چشــم :هــر بــار کــه فرچــه ایــن محصــوالت
را اســتفاده میکنیــد و بــه محفظــه آن بــاز مــی گردانیــد ،باکتــری
هــای مختلفــی وارد مــاده آرایشــی میشــود .ایــن محصــوالت
کمتریــن مــدت مانــدگاری را دارنــد و بهتــر اســت  3-4مــاه بعــد از
شــروع اســتفاده  ،آن را دور بریزیــد.
انقضــای کــرم پــودر مایــع :اگــر کــرم پــودر در جــای خنــک
نگهــداری شــود تــا  1ســال قابــل اســتفاده اســت .امــا بــه دلیــل
مایــع بــودن ،احتمــال رشــد باکتــری در آن زیــاد اســت .در صورتــی
کــه پوســتتان زیــاد جــوش مــی زنــد ،هنــگام مصــرف ،انگشــتتان را
کام ـ ً
ا در ظــرف کــرم پــودر نبریــد تــا آلــوده نشــود و در صــورت
امــکان از انــواع تیوپــی یــا پمپــی کــرم پــودر اســتفاده کنیــد.
انقضــای رژ لــب :باکتــری هــا معمــوالً روی رژ لــب هــای جامــد رشــد
نمیکننــد و میتوانیــد ایــن محصــوالت را بیــن  6مــاه تــا  1ســال
نگــه دارید.
انقضــای پودرهــا :پــودر ،محیــط خشــک نامناســبی بــرای
رشــد باکتــری اســت و اگــر پــودر ،تغییــر بــو یــا رنــگ ندهــد،
میتوانیــد بیــن  18مــاه تــا  2ســال آن را نگــه داریــد.

ایــن روزهــا انــواع مختلفــی از صابــون هــا در بیــرون موجــود هســتند ولــی ایــن
تنــوع انــواع محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی نبایــد ســبب گیجــی شــوند و
ندانیــد چــه محصولــی را انتخــاب کنیــد

1

بــرای تمیــز کــردن پوســت خــود بــه  2نکتــه توجــه نماییــد .اول
اینکــه بــه هیــچ وجــه از صابــون بــرای پــاک کــردن آرایــش خــود

اســتفاده نکنیــد و نکتــه دیگــر اینکــه؛ هــر نــوع پوســت نیــاز بــه صابــون ویــژه
و مناسب خود دارد.

2

بــرای پــاک کــردن آرایــش خــود میتوانیــد از پنبــه آغشــته بــه کــرم
یــا دســتمال هــای آرایشــی پــاک کننــده اســتاندارد و بــدون الــکل

اســتفاده نماییــد .در هنــگام پــاک کــردن پوســت خــود ،پنبــه یــا دســتمال
آرایشی مخصوص را به آرامی بر روی پوستتان بکشید.
 3چنانچــه از پــاک کننــده هــای محلــول اســتفاده میکنیــد ،بــا توجــه بــه
نــوع پوســت خــود ،پــاک کننــده مناســب را انتخــاب کنیــد .معمــوال
بــرای پوســت هــای چــرب ،پــاک کننــده ای را انتخــاب میکننــد کــه کــم
چــرب باشــد و بخــش آبــی پــاک کننــده آن بیشــتر باشــد .در صورتــی کــه برای
پوست های خشک باید از پاک کننده های چرب تر استفاده گردد.

4

اگــر پوســت خــود را بــا آب گــرم و صابــون مــی شــویید ،بالفاصلــه
پوســتتان را بــا آب ســرد بشــویید تــا منافــذ پوســت را کــه در اثــر

شستشــو بــا آب گــرم بــاز شــده انــد ،مجــددا بســته شــده و بــه حالــت طبیعــی
خود باز گردند.
 5ترکیباتــی بــه نــام بهبــود دهنــده موجــود هســتند کــه پوســت را تقویت
مــی ســازند .بهبــود دهنــده هــا نــه تنهــا باعــث بهبــود و بازســازی
پوســت میشــوند بلکــه بقایــای آلودگــی ســطح پوســت را نیــز از بیــن مــی
برند .در واقع،بهبود دهنده ها کار پاکسازی پوست را کامل میکنند.

6

بــرای انتخــاب بهبــود دهنــده هــا بــه پوســت خــود توجــه نماییــد .بــرای
پوســت هــای چــرب یــا خیلــی چــرب از بهبــود دهنــده هــای فاقــد

چربــی و بــرای پوســت هــای خشــک از بهبــود دهنــده هــای چــرب اســتفاده
نمایید

87

شماره اول

10

ـد :آرایــش تــان را در حــد طبیعــی نگــه داریــد .بــرای
ـش کنیـ
آرایـ

برخــی محصــوالت آرایشــی کــه از فروشــگاه یــا داروخانــه

فصلنامه پیام مادر

9

ـد :مــؤدب باشــید،
ـان دهیـ
ـان را نشـ
ـی تـ
ـای درونـ
ـی هـ
زیبایـ

لوازم آرایش
را کی دور بریزیم؟

دکتر امیر عزیزی (پزشک عمومی)

نسرین بالش زر
مصاحبه

سیب

معرفی چند گیاه دارویی مفید

.1

شاهی آبی ( بوالق اوتی )

طبع گرم و تر

روش مصرف :دم کرده

در حرارت معتدل و خشک

خــواص :کمــک بــه کنتــرل قنــد خــون ،بیماریهــای

خــواص :ضــد کــرم معــده و روده ،کمــک بــه درمــان

طریقه مصرف :جوشانده ،عرق شاه تره

پوســتی ماننــد اگزمــا و خــارش ،ریــزش مــو،

میگــرن و ســر دردهــای عصبــی ،تســکین اعصــاب

تصفیــه کننــده خــون ،رفــع ســموم کبــد ،کمــک بــه

شــکنندگی ناخــن ،کاهــش دهنــده دردهــای قائدگی،

و افســردگی ،کمــک بــه درمــان ســیاتیک نقــرس،

درمــان زردی و یرقــان ،تــب بــر ،دفــع کننــده ســودا

دردهــای مفصلــی ،مفیــد بــرای کبــد و کلیــه ،مقــوی

قائــده آور ،کمــک بــه اســهالهای ســاده ،رفــع کــم

و صفــرا ،بــاز کننــده گرفتگــی هــای کبــد و طحــال

معــده و اشــتها آور ،تصفیــه کننــده خــون و از بیــن

اشــتهایی ،تقویــت سیســتم ایمنــی.

غرغــره آن جهــت زخمهــای دهــان و اســتحکام لثــه

برنــده تیرگــی و لــک هــای صــورت
روش مصــرف :آب ســبزی ،بــه تنهایــی یــا بصــورت
شــربت .دم کــرده کــه میتوانــد باعــث رفــع خســتگی
شــود .اســتفاده در ســاالد ،آش هــا و کوکــو .اســتفاده
در ســبزیجات مــورد اســتفاده.

.6

غازایاقی

طبیعت گرم

روش استفاده درون غذا ،دم کرده
خــواص :قابــض ،مقــوی معــده و کبــد ،زیــاد کننــده

.10

طبیعت گرم و خشــک .روش مصرف بصورت دم کرده.

لکــه هــای ســفید بــرص میشــود .زنــان بــاردار

جهت درد کبد ،درد معده ،قاعده آور ،باز کننده

خــواص :تقویــت هضــم ،تــب بــر ،درد معــده ،بــاد

مصــرف نکننــد.

انسدادهای کبدی و کیسه صفرا و طحال ،تب بر،

شــکن .شستشــو بــا آب دم کــرده بابونــه بــرای ضــد
عفونــی کــردن و التیــام زخــم مفیــد اســت.

.3

آویشن

.7

طبیعت گرم

روش اســتفاده :درون غــذا ،مخلــوط بــا ماســت

طبع گرم و خشک

و دوغ ،درســت کــردن ترشــی .بعلــت تلخــی

روش مصــرف :بهعنــوان ســبزی خــوردن ،اســتفاده

گیــاه قبــل از مصــرف میبایســت چنــد

در پخــت غذاهــا ،دم کــردن ،ریختــن روی غذاهــا و

نوبــت جوشــانده و آب آن را دور ریختــه شــود

ســاالد.

خــواص :کاهش تری گلیســیرید و کلســترول ،خاصیت

خــواص :تقویــت معده،تقویــت چشــم ،کمــک

آنتــی اکســیدان ،تقویــت کبــد ،ضــد درد مفاصــل.

بــه تقویــت حافظــه ،کمــک بــه درمــان ســرفه و
عفونــت هــای ریــوی ،بیماریهــای پوســتی ،برطــرف
کننــده سکســکه ،تســکین دردهــای دوران عــادت
ماهیانــه ،نشــاط آور ،کمــک بــه درمــان دردهــای

.8

والک ( سیر جنگلی؛ سیرموک )

اســتفاده در پلــو بصــورت ســبزی پلــو ،بصــورت

ســبزی خــوردن همــراه بــا جعفــری و پیازچــه یــا بــا
ســاالد ،اســتفاده در ســوپ و کوکــو

ضد صفرا .اگر کاسنی را همراه با ریشه ان به اندازه
مساوی دم کنید و دو فنجان آب آن را صبح ناشتا
بنوشید کمک به درمان یبوست میکند ،تسکین
دهنده درد قلب ،کمک به درمان یرقان و زردی ،پاک
کننده مجاری ادرار و کلیه .اگر آب تازه آن را با آرد
جو خمیر نموده و بر موضع درد نقرس استفاده شود
کمک به تسکین درد میکند .زنان باردار مصرف نکنند

.11

ریواس

طبیعت سرد و خشک
طریقه مصرف :استفاده در غذا
خنــک و ملیــن ،مقــوی معــده و احشــا و کبــد گــرم،
صــاف کننــده خــون ،ضــد انــگل

دكتــر ســعيده ابراهيمــي ،عضــو

بنيــاد مــادر پيــش بينــي مينمايــم بطــوري كــه

پژوهشــي بنيــاد مــادر و عضــو

بيــن المللــي و ملــي و بخصــوص بيــن قشــر جــوان

هيــات امنــا ،هيــات مديــره و مشــاور

کاسنی

آن بــا برنــج ماننــد ســبزی پلــو باعــث از بیــن رفتــن

بنــده بــا اطمينــان آينــده درخشــاني را بــراي

کنیــد؟

خــارش بــدن و خــارش بینی و خــارش بین انگشــتان)

روش مصرف :جوشانده و دم کرده ،داخل غذا

بیلهر

خودتــان را معرفــی

خــارش بــدن حتــی بصــورت موضعــی (کاهــش

ترشــح شــیر ،روشــن کننــده پوســت صــورت .مصــرف

بابونه

ارتقاي جايگاه و منزلت مقام مادر در بستر جامعه

هــا مفیــد اســت.عرق شــاهتره مفیــد جهــت اســهال،

طبیعت سرد و تر

.2

بتوانــد در بازشــناخت مقــام مــادر در ســطح

هيــات علمــي دانشــگاه شــيراز،

خدمــات ارزنــده و موثــري را بــه عرصــه ظهــور

مديــر كل كتابخانــه هــاي عمومــي

برســاند.

اســتان فــارس ميباشــم.
تعریف شما از بنیاد مادر چه میباشد؟

بنيــاد مــادر ســازماني فرهنگــي -بيــن المللــي اســت كــه بصــورت
 NGOو بــا اســتقالل كامــل مالــي در راســتاي اهــداف متعالــي خــود دو

ســال اســت كــه فعاليــت خــود را آغــاز نمــوده اســت.

ـاد
ـی را در بنیـ
ـه اهدافـ
ـاد چـ
ـاور بنیـ
ـوان مشـ
بهعنـ

دنبــال میکنیــد؟

اهــداف بنيــاد مــادر ارتقــاي جايــگاه و منزلــت مقــام مــادر در

بســتر جامعــه ،فــارغ از هــر نــوع فرهنــگ ،قوميــت و مليــت
اســت .كــه ايــن تمریــن از طريــق بازشــناخت مقــام مــادر صــورت
ميگيرد.
بنــده بهعنــوان مشــاور پژوهشــي بنيــاد مــادر تــاش خواهــم
نمــود تــا بنيــاد مــادر بتوانــد اجــراي طــرح اوليــن پژوهشــكده
ملــي مطالعــات مــادران و هميــن طــور كتابخانــه تخصصــي حــوزه
مــادران را در آينــده نــه چنــدان دور در دســتور كار خــود قــرار
دهد.
همچنیــن تــا كنــون در حــوزه پژوهشــي فعاليتهــاي ديگــري
از طــرف بنيــاد همچــون تاســيس نشــريه بنيــاد مــادر و هميــن
طــور برگــزاري همايــش بنيــاد مــادر بــه مرحلــه اجــرا رســيده

هــای هاضمــه ،مداومــت در خــوردن آن باعــث

ســوپ ،ســاالد .باعــث بهبــود جریــان خــون و کــم

ســیاه شــدن مــوی ســفید میشــود ،ضــد کــرم

خونــی ،تقویــت قلــب و کبــد ،جلوگیــری از کبــد

معــده و کــدو تســکین دهنــده دردهــای مفاصــل و

چــرب ،کاهــش دهنــده صــدای گــوش ،پاییــن آورنده

میکنید؟

طبیعت گرم و خشک

روماتیســمی ،ملیــن .نوشــیدن آب بــرگ و ســاقه آن

چربــی و اوره خــون ،کمــک بــه هضــم غــذا و درمــان

پيــش بينــي مينمايــم بطــوري كــه بتوانــد در بازشــناخت

روش مصــرف :بصــورت دم کــرده و اســتفاده در غذاهــا

کــه تــازه باشــد بــا صمــغ عربــی جهــت تقویــت معده

درد مفاصــل ،از بیــن برنــده بــوی بــد عــرق ،تقویــت

خــواص :قائــده آور ،رفــع درد دوران عــادت ماهیانــه،

و خونریــزی معــده و بنــد امــدن اســهال و معالجــه

قــوای جنســی ،اگــر در آب جوشــانده آن بــه مــدت1

کمــک بــه درمان ســرما خوردگــی ،زکام ،ســرفه و گلو

بواســیر مفیــد است.نوشــیدن جوشــانده ریشــه آن

روز هــر یــک ربــع تــا نیــم ســاعت نشســته کمــک

درد ،مقــوی معــده ،کمــک بــه کاهــش درد مفاصــل.

جهــت ســنگ کلیــه و مثانــه مفیــد اســت.

بــه درمــان بواســیر میکنــد

از خــواب کمــک بــه درمــان بــی خوابــی میکنــد.
مالیــدن آب جوشــانده غلیــظ آن بــه ســر باعــث از

فصلنامه پیام مادر

بیــن رفتــن شــپش ســر و تقویــت مــو میشــود.

.4

پونه کوهی

چــه آینــده ای را بــرای بنیــاد مــادر تصــور

بنــده بــا اطمينــان آينــده درخشــاني را بــراي بنيــاد مــادر
مقــام مــادر در ســطح بيــن المللــي و ملــي و بخصــوص بيــن

شماره اول

قشــر جــوان خدمــات ارزنــده و موثــري را بــه عرصــه ظهــور
برساند.
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رفــع تصلــب شــرائن و گرفتگــی عــروق و ناراحتــی

طریقــه مصــرف :اســتفاده در غذا و ماســت ،جوشــانده،

کنگر

است.

شماره اول

خــواص درمانــی :تصفیــه خــون ،کاهــش فشــار خــون،

.12

مفصلــی و ســیاتیک ،نوشــیدن یــک فنجــان قبــل
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.5

چای کوهی ( توکلیچه )

.9

شاهتره

اهداف بنيـاد مـادر

دکتر سبا ولیزاده
سیب

وقت خواب

اختالالت صوتی

شب بخیر
کـــــوچـولـو

یخی که عاشق خورشید شد

زمســتان تمــام شــده و بهــار آمــده بــود .گلهــا و گیاهــان ،یکــی یکــی سرشــان
را از خــاک بیــرون میآوردنــد.
تک ـهی یــخ کنــار ســنگ بــزرگ نشســتهبــود .تمــام زمســتان ســرش را بــه
ســینهی ســنگ گذاشــته بــود؛ جــای خوبــی بــرای خوابیــدن بــود .بــاد ســردی
کــه از کــوه میوزیــد ،تــن یــخ را ســفت و محکــم کــرده بــود .تنــش شــفاف
و بلــوری شــده بــود.
چنــد روزی بــود تکـهی یــخ احســاس میکــرد چیزی تنــش را قلقلــک میدهد.
یــک روز آرام چشــمهایش را بــاز کــرد و از البــهالی شــاخههای درختــی

تکــه یــخ بــا خوشــحالی بــه خورشــید نــگاه کــرد .بعــد بــا صــدای بلنــد گفــت:
«ســام خورشــید! خــوش بهحالــت چقــدر زیبایــی! خیلــی خوشــحالم کــه
تــو را دیــدم .دوســت دارم همیشــه بــه تــو نــگاهکنــم .مــن تــا االن بــا کســی
دوســت نشــدهام ،تــو
د و ســت

یخ با نگرانی گفت« :اما چی؟»
خورشــید گفــت« :تــو نبایــد بــه مــن نــگاه کنــی ».و بعــد خــودش را پشــت
لک ـهی ابــری پنهــان کــرد.
یــخ ناراحــت شــد ،بغــض کــرد و گفــت« :مــن تــو را دوســت دارم ،مــن فقــط
بــه تــو نــگاه میکنــم».
خورشــید گری ـهاش را دیــد ،دوبــاره گفــت« :بــاور کــن مــن دوســت خوبــی
بــرای تــو نیســتم ،اگــر مــن باشــم تــو نیســتی! میمیــری ،میفهمــی؟»
یــخ گفــت« :بــاز هــم حــرف بــزن ،بــاز هــم بگــو ،صــدای تــو خیلــی قشــنگ
اســت! وای مثــل اینکــه چیــزی تــوی دلــم آب میشــود».
خورشــید بــا ناراحتــی گفــت« :ولــی تــو بایــد زندگــی کنــی ،تــو نبایــد بــه مــن
نــگاه کنــی تــو نبایــد»...
یــخ زیــر لــب گفــت« :چــه فایــده کــه زندگی کنــی و کســی را دوســت نداشــته
باشــی؟ چــه فایــده کــه کســی را دوســت داشتهباشــی؛ ولــی نگاهــش نکنــی!»
روزهــا یــخ بــه آفتــاب نــگاه میکــرد .خورشــید و درخــت میدیدنــد کــه هــر
روز کوچــک و کوچکتــر میشــود.

بــه جــز خواننــدگان و گوينــدگان حرفــه اي کســی بــه صــداي خــود توجــه
نمــي كنــد ،مگــر هنگامــي كــه صبــح از خــواب بيــدار شــوند و دریابنــد كــه
صدايشــان بــه حــدي گرفتــه اســت كــه نميتواننــد صحبــت كننــد .در ايــن
هنــگام متوجــه میشــوند کــه صــدا نقــش مهمــی در ارتباطهــای انســاني
دارد.
حنجــره محــل اصلــي فرآینــد توليــد صــدا اســت .مهمتريــن بخــش ايــن
فراینــد تارهــاي صوتــي هســتند ،در واقــع تارهــاي صوتــي از دو ماهيچــه
تشــکیل شــده انــد كــه بــه طــور متنــاوب بــاز و بســته مــي شــوند .در هنــگام
بــازدم ،هــوا از شــشها بــه نــاي مــي رود و از بيــن تارهــاي صوتــي عبــور

مناســب تارهــای صوتــي بــا يكديگــر ميشــود .نشــانه هــاي ديگــر اختــاالت
صــوت شــامل ناتوانــي در بلنــد صحبــت كــردن ،كيفيــت يكنواخــت صــوت،
صحبــت كــردن بــا فشــار ،زيــر يــا بــم بــودن نامناســب صــدا  ،ناتوانــي در
توليــد صداهــاي زيــر (بــه ويــژه در خواننــده هــا) نفــس آلودگــي صــوت  ،درد
در ناحيــه قفســه ســينه  ،گــوش هــا ،گلــو و لــرزش صــوت ميباشــد .توصیــه
میشــود در صــورت بــروز گرفتگــي صــدا بيــش از دو هفتــه جهــت معاينــه
بــه پزشــك گــوش ،حلــق و بينــي مراجعــه شــود.

ب

ج

پ
ز

م
ت ص

مــي كنــد ،هنــگام صحبــت كــردن  ،در مســير جريــان هــوا تارهــاي صوتــي

یخ لذت میبرد؛ ولی خورشید نگران بود.
یــک روز کــه خورشــید از خــواب بیــدار شــد تکـهی یــخ را ندیــد .نزدیــک شــد .از
جــای یــخ ،جــوی کوچکــی جــاری شــده بــود.
جــوی کوچــک مدتــی رفــت ،تــوی زمیــن ناپدیــد شــد .چنــد روز بعــد،
از همانجــا ،یــک گل زیبــا بــه رنــگ زرد ،بــه شــکل خورشــید
روییــد .هــر جایــی کــه آفتــاب میرفــت ،گل
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پدر من نگرانم ...

صــوت ،باعــث بــروز نــدول بــرروی تارهــاي صوتــي و مانــع از برخــورد

ظ

درخت گفت« :این خورشید است .من سالهاست او را میبینم».

خورشید صدای تکه یخ را شنید و با مهربانی گفت« :سالم ،اما»...

مهم تریــن اختــال صــوت  ،اســتفاده
ـت
ـدازه از تارهای صوتی اسـ
ـش از انـ
بیـ

مرتعــش و يــا بــه شــكل كامــل بســته نشــوند .گرفتگــي طوالنــي مــدت

لف
پا

وای چقدر قشنگ است .چرا تا حاال او را ندیده بودم؟!

مــن میشــوی؟»

صــوت زمانــي ايجــاد ميشــود كــه تارهــاي صوتــي بــه طــور هماهنــگ

گ

آفتــاب افتــاد.

رايــج تريــن نشــانه هــاي اختــال صــوت ،گرفتگــي صــوت اســت .گرفتگــي

ل د

درخــت بــا بیحوصلگــی شــاخههایش را کنــار زد .تکــه یــخ چشــمش بــه

صوتــي تأثيــر مــی گذارنــد.

ق

شــاخههایت را کنــار میزنــی؟»

(برگشــت اســيد معــده ) مــی گردنــد .بيمــاري هــای مذکــور بر ســاختارهاي

ن

کــه کنــارش بــود ،نــوری دیــد .کنجــکاو شــد و بــه درخــت گفــت« :کمــی

د
ر
ر
ا
ب
طه با

دکتر سبا ولیزاده

هــم بــا او میچرخیــد و بــه او نــگاه
میکــرد.
گل آفتابگــردان هنــوز

فصلنامه پیام مادر

او هنوز عاشــق خورشــید
اســت.

از تارهــاي صوتــي اســت كــه ميتوانــد در اثــر كشــيدن ســيگار ،نوشــيدن
الــكل ،فريــاد زدن ،صــاف كــردن گلــو ،ســرفه كــردن و يــا صحبــت كــردن
بــا زيــر و بمــي نامناســب رخ دهــد .ايــن رفتارهــا بــه التهــاب و آســيب
ســطح تارهــاي صوتــي منجــر میشــوند و ايــن آســيب هــا تغييــر ارتعــاش،
آســيب بافــت و ســرانجام ناهنجــاري هــاي غيــر ســرطاني ماننــد زگيــل
 ،و پوليــپ تــار صوتــي را بــه همــراه دارنــد .در صــورت ادامــه ی
ايــن رفتارهــا نشــانه هــا بدتــر مــي شــوند .کشــیدن ســیگار
و نوشــیدن الــکل باعــث تشــدید ســرطان بافــت هــای
دهــان  ،قفســه ســينه و بينــي ،عفونــت هــا،
تنگــي نفــس و بيمــاري رفالكــس مــري

91

شماره اول

شماره اول

منبع :یخی که عاشق خورشید شد
نویسنده :رضا موزونی

مهمتريــن عامــل اختــاالت صــوت  ،اســتفاده ی بیــش از انــدازه و نادرســت

فصلنامه پیام مادر

خورشــید را دوســت دارد،

بــه هــم نزديــك مــي شــوند و ماننــد ســیم هــای ویولــن مرتعــش میشــوند.

محبوبه قرمز سرچشمه
ـود
ـه میشـ
ـه گفتـ
ـت کـ
ـالی اسـ
ـد سـ
ـادر -چنـ
ـام مـ
پیـ

مصاحبه

نقش مادر در کیفیت جمعیت

و توسعه کشورها
بنيانگذار اينستيو زنان خردگرا در امريكا

دکتــرای تعلیــم و تربیــت تطبیقــی باگرایــش روانشناســی و تغذیــه بيــن المــل (Multicultural
 )Educationاز دانشــگاه ســان فرانسیســکو کالیفرنیــا و تحقيــق شــير مــادر و فورميــا نوزاد و تندرســتى
مــادر وكــودك پيونــد بــا بيمارســتان پزشــكى ســن فرانسيســكو
دریافــت عنــوان زن شــگفت انگیــز از ســوی ســازمان ملــل در ســال  1995وابــداع کننــده پــروژه
پژوهشــی تغذيــه هورمونــی ارگانيــك پروتئينــى فيتــو اســتروژنيك و انســولين بــا فايبــر طبیعــی
مثــل ســویا ،نخــود و عــدس همــكارى بــا پروفســور مارگــون شــلدن دانشــگاه بركلــى
ریاست سازمان ملل متحد سن فرانسيسكو زنان و كودكان بين الملل
اســتاد و مربــى ارشــد طــب ورزشــى چــى گانــگ و تــاى چــى مجــوز از ون وو اكادمــى چيــن و امريــكا
و فدراســيون ووشــو ايــران
تالیــف کتــاب هــای بســیاری در زمینــه خــرد تغذیــه و هفــت خــرد خويشــتن شفابخشــی Eating
 Wisely for Hormonal Balanceو جورنالينــگ روان در لحظــه بنويــس و كتــاب وزن
هوشــمندانه و مطلــوب

جمعیــت ایــران در آینــده در صــورت عــدم فرزنــد آوری
بــا بحــران پیــری جمعیــت رو بــرو خواهــد شــد ،نظــر

ـت؟
ـه چیسـ
ـن رابطـ
ـما در ایـ
شـ

اوال مــن بــا لغــت پيــرى مشــكل دارم و ســن تندرســتى گزينــه خردمندانــه
تــرى ميباشــد حتــى در ســن جوانــى شــما مىتونيــد پيــر باشــيد زمانيكــه
ســبك زندگــى ناســالم و بــا اســترس و تــرس شــما را غالــب كنــد و از
همــه مهمتــر نــگاه منفــى گــرا و نــا ســپاس بــه زندگــی داشــته باشــيم.
حــال برگرديــم بــه ســوال حياتــى شــما بــه نظــر مــن اگــر مــا بخواهیــم
نیــروی انســانی خــود را کــه امــروزه روی آن تکیــه و تاکیــد زیــادی
کمــی دهیــم بایــد برنامهریــزی دقیــق و منســجمی در
میشــود ،توســعه ّ

دوره هــای مختلــف (کــه اولیــن دوره آن دقیقــا قبــل از بــاروری اســت)،
صــورت دهیــم تــا بچــه هــای ســالمی بــه دنیــا آوریــم و بتوانیــم جامعــه
مــان را توســعه دهیــم.
دلیلــی کــه چینــی هــا ،بزرگتریــن اعتمادبهنفــس را در سیاســت بــه
دســت آوردنــد ،ایــن نیســت کــه چیــن تنهــا جمعیــت بســیار زیــاد دارد،
بلکــه جمعیتــی کــه دارد پــر انــرژى و پــر كار و ســالم میباشــد .ایــن
کشــور توانســت ســن تندرســتی را پاییــن آورد ،کشــورهایی هماننــد ایــران
کــه بــه دنبــال افزایــش نیــروی انســانی هســتند نیــز بایــد برنامهریــزی و
سیاســت خیلــی قــوی در زمينــه پيشــگيرى از بيماريهــا مخصوصــا ســامت
روان و جــان داشــته باشــد .در ایــران گفتــه میشــود کــه فرزنــدآوری
بیشــتری داشــته باشــید ،از طرفــی چیــن ایــن فرزنــد آوری بیشــتر را در
برنامهریــزی کالن خــود داشــت و توانســت بــا برنامهریــزی دقیــق ،عــاوه

بــر افزایــش جمعیــت مفیــد ،کیفیــت زندگــی را هــم بــرای مــردم کشــور
خــود افزایــش دهــد یعنــی از جمعیــت بــاالی خــود بهــره مفیــد را بگیــرد.
بــاال بــردن کیفیــت زندگــی معنــای بســیار دقیقــی دارد ،چیــن
برنامهریــزی خیلــی زیــادی بــرای افزایــش جمعیــت داشــته اســت،

امــا موضــوع فرزنــد آوری و کیفیــت جمعیــت در توســعه کشــورها موضوعــی
اســت مرتبــط بــا مــادر و کــودک کــه کمتــر بــه شــکل کارشناســانه
مــورد واکاوی قــرار گرفتــه اســت ،بــا توجــه بــه اهمیــت
ایــن موضــوع بــا « دکتــر ســونیا هاشــمی
قئمى»بــه گفتگــو نشســتیم حاصــل
گفــت و گویــی صمیمانــه بــا ایــن
موضــوع در زیــر آورده میشــود:
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امــروزه سیاســت مــداران و صاحبــان کشــور هــای دنیــا دنبــال آن
هســتند کــه بداننــد چگونــه میتواننــد تعــداد نیروهــای انســانی را
بــاال ببرنــد؛ چــرا کــه بــه اهمیــت ارزش نیــروی انســانی در جهــان
دســت یافتــه انــد ،یعنــی نیــروی انســانی بیشــتر از ارتــش نظامــى،
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دولــت مــردان اهمیــت دارد.

اولیــن کشــوری بــوده کــه اهمیــت نیــروی انســانی را درک کــرده اســت
و توانســت بــا کمــک ارزش دادن بــه روان خانــواده ،توجــه بــه اهمیــت
طــب ورزش مثــل چــى گانــگ و بــر پایــه تغذیــه ســالم گياهــی و صحیــح،
کار تربیــت جمعیــت ســالم را شــروع کنــد و همچنیــن توانســت بــا یــک
قوانیــن مهرآييــن خانوادگــی بــه تمــام اهــداف خــود برســد.
تمــام مــوارد گفتــه شــده در مثــال چیــن بــرای فرزنــد آوری از اهمیــت
بســزایی برخــوردار اســت ،چــرا کــه ایــن کشــور ســعی کــرد کــه خانوادههــا
در مرحلــه اول خوشــبخت باشــند و احســاس خوشــحالی کننــد ،ســاختار
خانوادگــی کــه در آن چنــد همســری وجــود نــدارد ،از اهمیــت فراوانــی
بــرای خوشــبخت بــودن کــودکان برخــوردار اســت.
پیــام مــادر -بــه نظــر شــما کلیــدی تریــن

ـد در
ـق و تولـ
ـد آوری موفـ
ـورد فرزنـ
ـه در مـ
ـی کـ
موضوعاتـ

جامعــه وجــود دارد ،چیســت؟

بــه نظــر مــن همانطــور كــه اشــاره كــردم اولیــن نکتــه کلیــدی در فرزنــد
آوری موفــق و در کنــار آن بوجــود آمــدن جامعــه ســالم و موفــق ،وجــود

خانوادههایــی کــه در آنهــا چنــد همســری وجــود دارد ،بچــه هــای بســیار
ناراحتــی هســتند .خــود مــن يكــى از بچــه هــاى آســيب ديــده از ایــن
ماجــرا هســتم .پــدری مهربــان و مــادرى زيبــا بــا زيبايــى درون کــه عاشــق
پــدرم بــود ،ولــى پــدرم هميشــه دلخــور از قوانيــن بــود كــه چــرا بــه خــود
اجــازه داد در جوانــى بــا زنــى ديگــر ازدواج كنــد.
دومیــن موضوعــی کــه اهمیــت فراوانــی دارد و میتــوان در ارتبــاط بــا
کــودک و مــادر بــه آن اشــاره کــرد ،قوانیــن موجــود كشــورى در فراهــم
اوردن ســبك زندگــى ســاده بــا تغذيــه و طــب ورزشــى و زيســت محيطــى
ســالم جامعــه اســت ،قوانینــی کــه نظــام روان خانــواده را در هــر کشــور
تعریــف میکنــد و در رابطــه بــا تنظیــم روابــط بیــن مــادر و کــودک و
پــدر از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.
عامــل مهــم بعــدی کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه شــود ،آمــوزش بهداشــت
ســامتى در مــدارس اســت ،مــدارس مــا بایــد عــاوه بــر آگاهــی تغذیــه ای
و نرمــش بــا ورزش صبــح گاهــی کارکــرد ریــه هــا را بــاال ببرنــد  .همچنیــن
موضوعــی کــه از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت و تــا کنــون بــه آن
توجــه زیــادی نشــده  ،عــدم وجــود «ســپاس گــذارى » و « نرمــش ملــی»
اســت ،در واقــع بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع مــن تمرکــز خــود را در
ایــران بــر روی فــرم هــاى ســپاس و نرمــش ملــی چــى گانــگ قــرار داده
ام كــه ســبب پاكســازى در ســطح ســلولى مخصوصــا « راديكالهــای ازاد» و
افزایــش تــوان سيســتم دفاعــى بــدن همچنیــن بــراى تقويــت روان ســالم
بــه خصــوص در كــودكان و جوانــان در مــدارس و دانشــگاه هــا گذاشــته ام.
عــاوه بــر آنچــه گفتــه شــد یکــی از مــوارد بســیار مهمــی کــه حتمــا باید
مــورد توجــه قــرار گیــرد ،بحــث جوانــان اســت ،جــوان هــا و مخصوصــا
مســئله هورمــون خانمهــا و آقایــان از اهمیــت فــوق العــاده ای برخــوردار
اســت .بایــد بــر روی فیبروفيتــو اســتروژن هــا و پروتئيــن هــای گياهــى
ارگانيــك آگاهــی بســیار زیــادی وجــود داشــته باشــد .مــادران بایــد بــراى
موهبــت الهــى دوران حاملگــی خــود سپاســگذار و شــکرگذار باشــند ،پــدر
و مــادر هــم بایــد بــرای ایــن موضــوع مهــم وقــت بگذارنــد ،در مــورد
بهداشــت قبــل از بــارداری بایــد مــوارد بســیار زیــادی رعایــت شــود و تمــام
نــکات منفــی( چــه جســمی و چــه روحــی و چــه زيســت محيطــى)را از
درون خــود خــارج کننــد.
پــارك هــا بایــد جــاى بيمارســتان هــای مــا را بگيــرد و هماننــد کشــور
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بولــت ،نفــت ،اینترنــت و ســایر قــدرت هــا در حــال حاضــر بــرای

آنچــه در مــورد ایــن کشــور اهمیــت دارد ایــن اســت کــه در واقــع چیــن

خانوادههــای شــاد اســت .خانوادههــا بایــد شــاد باشــند ،بچــه هــای
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بــرای مــا بگوییــد؟

نکتــه کلیــدی در فرزنــد آوری
موفــق و در کنــار آن بوجــود
ـق،
ـالم و موفـ
ـه سـ
ـدن جامعـ
آمـ
وجــود خانوادههــای شــاد
اســت.

چیــن کــه نرمــش ملــی دارد ،مــا هــم ورزش ســنتى و نرمشــی بــا پیشــینه

همچنیــن وقتــی مــادر بچــه را بغــل میکنــد بایــد لحظــه خــاص روان

غلبــه فرهنــگ بريتانيــا بــوده.

نــگاه مــا بــه اســترس هاســت در ناراضــى بــودن ،قضــاوت كــردن ،زيــاده

بســیار قــوی کــه بــر روی عملکــرد تمــام ارگان هــا و نقطــه هــاى فشــارى

رفتــارى باشــد بیــن مــادر و فرزنــد ،ایــن آگاهــی و آگاهــی هایــی از ایــن

جامعــه ای ماننــد جامعــه چیــن بــه طــب ورزشــى تغذيــه اى چــی گانــگ

خواهــى كــه منجــر بــه از بیــن رفتــن شــادی در خانوادههــا میشــود،

تاثیــر مــی گذارد،داریــم کــه بــر روی رفتــار و اخالقیــات تاثیــر مــی گــذارد.

دســت بایــد بــه شــکل کامــل در قالــب کالس هــا و کارگاه هــای متفاوتــی

خــود بــاور دارد و در مزرعــه هــا و پــارک هــا بــه آن مــی پــردازد ،همچنیــن

خانوادههایــی کــه دچــار مشــکل میشــوند اکثــر خانوادههایــی هســتند

ایــن ورزش تنهــا ورزش جــان و تــن نیســت ،بلکــه ورزشــی طبــى اســت

بــرای فرزنــدآوری آمــوزش داده شــود.

در چیــن بــه تغذیــه اهمیــت بســیاری داده میشــود ،بــه شــکلی کــه در

کــه مســئول نيســتند و احتــرام نســبت بــه یکدیگــر را رعایــت نمیکننــد

بســیاری از غذاهــای ایــن کشــور حبوبــات ،ســبزیجات ســبز ،ميــوه ،مغزهــا

همچنیــن وجــود نقــص در قوانیــن مربــوط بــه خانوادههــا نیــز مشــکل

و غــذای دریایــی حــرف اول را مــی زنــد الگــوى تندرســتى و خويشــتن

ســاز اســت ،چــرا کــه در برخــی مــوارد قانــون هــم زنــان و هــم مــردان را

شفابخشــى را مــن بــر اســاس فرهنــگ غنــى ايــران زميــن ادغــام بــا علــم

بــرای ازدواج آزاد گذاشــته اســت ،موضــوع چنــد زن داشــتن قبــا بســیار

نويــن امــروزه و مطالعــه در فرهنگهــاى ملــل بــرای رســیدن بــه هــدف

شــرم آور بــود ،امــا اکنــون رخ میدهــد ،و حاصــل آن بچــه هایــی اســت

توســعه ،رشــد کیفــی جمعیــت را عــاوه بــر رشــد کمــی توصیــه کــردم،

کــه در ایــن زندگــی هــا هســتند و زندگــی شــادی نــدارد ایــن در حالــی

توصیــه دیگــر مــن ایــن بــود کــه ارتباطــی بیــن فرزنــدآوری بیشــتر و

اســت کــه مــا هــر چــه بچــه هــای شــادترى داشــته باشــیم بــه هــدف

رشــد جامعــه بوجــود آوریــد و بتوانیــد الگــوى ســبك زندگــى و خــود شــفا

جامعــه و خــود نزیــک تــر شــده ایــم.

بخشــی داشــته باشــید همچنیــن ورزش غــاز هــای مهاجــر کــه اســتیو
جابــز ،ســونی و برخــی نوابــغ روی پــرواز بصــورت  Vو بــا پيونــد بــا آن
الگــو توانســتند مدیریــت خالقشــان را انجــام دهنــد ،وارد جامعــه کنیــم و
ســپاس از پــروردگار بــراى تمامــى داشــته هــا و بــى نيــازى از وادى عطــار
و عشــق بــه خــود از موالنــا مــدل شــاد بــودن و شــاد زندگــی کــردن را یــاد
بگیریــم .بایــد ابتــدا بتوانیــم خــود را شــفا دهیــد بعــد خــود را بــه جهــان
هيئــت
عرضــه کنیــم .وقتــى پرزيدنــت دانشــگاه هنــد گفتــه هــاى مــرا در ّ

امنــا بازگــو كردنــد ولولــه اى در حضــار رخ داد روز بعــد اعــام کردنــد در
واحــد دانشــگاهى خــود شفابخشــى را بهعنــوان دروس چهــار واحــدى در
دانشــگاه هــا تدریــس شــود و بالفاصلــه كالس هــاى اكستنشــن را در خــود
شفابخشــى تدريــس كــردم .ایــن در حالــی اســت کــه در ايــران خالقيــت را
مشــکل ارزش يابــى مــی كننــد.

نــگاه و عمــل سيســتماتيكى بــراى افزایــش جمعیــت و فرزنــد
آوری ذیــل عنــوان کیفیــت جمعیــت مــورد بررســی قــرار

گرفــت .اولیــن عامــل مهــم ســپاس و پيشــگيرى از بيمــاري
هــا و نــوع نــگاه بــه اســترس هاســت و در بررســی فرزنــد آوری
موفــق توجــه بــه اصــاح قوانیــن خانــواده ذکــر شــد ،بــه ایــن
شــکل کــه قوانیــن دارای نقــص مــورد بازنگــری قــرار گیــرد و

مشــکلهای آن حــل شــود ،دومیــن عامــل مهــم توجــه بــه

روان طــب ورزش ســپاس و پايــه گــذارى تغذیــه ســالم گياهــى

در تمــام گــروه هــای ســنی اســت و كاربــرد الگــوى تندرســتى
در ســطح كشــورى ،بــه ایــن شــکل کــه بایــد تغذیــه قبــل از

بــارداری و بعــد از فرزنــد آوری و بــه شــکل کلــی در تمامــی

كــه جــوان مانــدن ارمغــان آن اســت و همچنيــن در مديريــت خــاق همــان

پیــام مــادر  -بــه نظــر شــما چــه ارتباطــی بیــن

پیــام مــادر -بهعنــوان مــادر و مــادر بزرگــى عاشــق و

را معرفــى كــردم و در فكــر بــود در سياســت اپــل از آن اســتفاده كنــد و

کشــور هنــد گزینــه خوبــی بــرای نشــان دادن اهمیــت ایــن موضــوع اســت

رئيــس ســونى هــم در تلويزيونهــا بــا مصاحبــه بــا باربــارا والتــر در مديريــت

زمانــی کــه مــن در هنــد بــودم ،مشــاهده کــردم در سراســر هنــد حتــی

فعالیــت داشــته ایــد و مشــکلهای را از نزدیــک دیــده ایــد،

خــاق از وادى کار گروهــی غازهــاى مهاجــر بهــره گرفــت و اعــام كــرد بــا

مناطــق بســیارمحروم مــدارس  MBAتشــکیل میشــود و دولــت بــه

بــه نظــر مــن ،وجــود یــک پروتــکل خیلــی قــوی کــه از قــدرت اجرایــی

پيونــد گروهــی مــا پــرواز پــر توانتــرى را تجربــه مــی كنيــم ،یعنــی ایــن

شــدت تــاش میکنــد ایــن کشــور را در زمینــه اینترنــت و  ITقــوی

خوبــی هــم برخــوردار باشــد ،ضــروری بــه نظــر مــی رســد و عــاوه بــر

داشــتن زندگــى شــاد و همــراه بــا عشــق را بیــان کــرده انــد،

افــراد توانســتند در کارخــود از آن بهــره ببرنــد و تاثیــر آن در تمــام قســمت

کنــد ،و امیــدوار هســتند در آینــده قــدرت برتــر جهانــی شــوند ،در جلســه

آن یــک برنامــه بســیار دقیــق بایــد وجــود داشــته باشــد؛ برنامــه ای کــه

هــای زندگــی بــرای کســانی کــه نرمــش را انجــام میدهنــد  ،بــه چشــم

ای کــه بــا یکــی از پرزیدنــت هــای ایــن کشــور داشــتم نظرشــان را در مورد

نقطــه آغــاز آن بــا پــاک ســازی از اســترس هــا شــروع شــده باشــد ،ایــن

آمادگــی قبــل از حاملگــی اســت کــه هــم بــرای مــردان و هــم

مــی خــورد.

آینــده کشــور هنــد از مــن جویــا شــدند و پرســیدند بــا توجــه بــه برنامــه

کــه چطــور پــروژه را مدیریــت کنیــم ،چطــور خانوادههــا سپاســگذار و

تغذیــه مــادر و دوره شــیردهی مــادر از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار

هایــی کــه داریــم بــه نظــر شــما در آینــده نزدیــک میتوانیــم هماننــد

خوشــحال باشــند و چگونــه انــرژى مثبــت وارد ســلول هــاى خانــواده شــود،

اســت .شــیر مــادر میتوانــد عــاوه بــر اینکــه تمــام مــواد مــورد نیــاز

چیــن قــوی ظاهــر شــویم؟ جوابــی کــه مــن بــه ایــن شــخص هنــدی دادم

در ازدواج و قبــل از بــارداری چــه اقداماتــی صــورت گیــرد ،مــادران چطــور

کــودک را تأمیــن کنــد از نظــر روحــی نیــز در بــه آرامــش رســیدن دوران

را در جــواب ارتبــاط بیــن روان و تغذیــه و فرزنــد آوری و ایجــاد جامعــه

از حاملگــى و شــير دادن لــذت ببرنــد و بــه فرزنــدان خــود ســامت جــان و

محیــط زیســت و چهــار عنصــر اســت .ایــن عوامــل گفتــه شــده

کودکــی و بزرگســالی تاثیــر گــذار خواهــد بــود .گفتنــی اســت هیــچ تغذیــه

ســالم و رشــد جامعــه میتــوان بیــان کــرد؛ گفتــم شــما نمیتوانیــد بــا

تــن را هديــه دهنــد و مهمتــراز همــه چــه رفتارهایــی بایــد انجــام دهنــد،

ای جــای شــیر مــادر را بــرای کــودک نمیگیــرد ،شــیر مــادر بهعنــوان

ایــن شــرایط بــه هــدف خــود برســید ،درســت اســت کــه شــما هماننــد

همــه از مــوارد مهمــی اســت کــه بهعنــوان بــن و پایــه بهبــود شــرایط بایــد

الگــوى تندرســتى خويشــتن شفابخشــى را اســتفاده از الگــوى

مــادر غــذا هــا مطــرح میشــود ،و کودکــی کــه آغــاز تغذیــه اش را بــا

چیــن از موهبــت جمعیــت زیــاد برخورداریــد امــا از نظــر روان و تغذیــه و

در یــک برنامــه دقیــق وجــود داشــته باشــد.

آغــوز شــیر مــادر داشــته باشــد نســبت بــه ســایر کــودکان قــوی تــر و

ورزش بســیار ضعیــف هســتید ،ســبك تندرســتى و تغذیــه شــما ،تغذیــه

ســالم تريــن اتوسيســتم دفاعــى را خواهــد داشــت و رشــد طبیعــی خواهــد

ســنتى ايــرو ودا زيــر ســوال اســت .يــوگا شــما هــم اكثــرا يــوگا امريكايــى و

كــرد .در کل شــیر دادن توســط مــادر بایــد در آرامــش کامــل صــورت گیرد

بازاريســت و يــوگاى اصيــل پاتانجــرى هنــد فقــط واحــد كرســهاى فلســفه

زیــرا زمانــی کــه مــادر ،بچــه را بــا اســترس شــیر میدهــد ،بــر کــودک

شــده .ولــى بايــد اعتــراف كنــم كــه هنــدى بــه زيبايــى پذيــرا اســت و

در كلينيكــى در تهــران ولنجــك از مراجعيــن مــى امــوزم و آموختــه هایــم

اثــرات منفــی هورمونــى ایــن اســترس مثــل كورتيــزول ظاهــر میشــود.

بگفتــه فرهيختــه گانشــان پذيــرا بــودن و فراگرفتــن انگليســى را در اثــر

را بــا شــما تقســيم مــى كنــم كــه ریشــه بســیار از بیمــاری هــا درنــوع

طــور كــه بــه اســتيو جابــز وادى ســيمرغ و مديتيشــن غازهــاى مهاجــر
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پیام مادر -سخن آخر؟

فرزنــدآوری بیشــتر و رشــد جامعــه وجــود دارد؟

گــروه هــای ســنی بــر اســاس اصــول درســت رفتــار ســبك

جويــاى آگاهــى کــه ســال هــای ســال در عرصــه مــادر و کــودک

زندگــى تنظیــم شــود.

بــرای بهبــود شــرایط چــه پیشــنهادی داریــد؟

داشــته باشــند و بزرگانــی هماننــد عطــار هفــت وادى بــرای

بــرای زنــان بایــد صــورت گیــرد ،عامــل پنجــم نرمــش همگانــی
در مــدارس و وارد شــدن ورزش و نرمــش ملــی در ســطح زندگــی

تمــام اعضــای جامعــه اســت ،عمــل ششــم توجــه ویــژه بــه
همــه در کنــار هــم تظمیــن کننــده ســامت جامعــه اســت.

فصلنامه پیام مادر

پائولــو فريــره در انقــاب فرهنگــى برزيــل كــرده.

شماره اول

Instagram
drsoniahashemi
www. Drsonia.com
drsonia777@gmail.com
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عامــل چهــارم کــه از اهمیــت بســیار باالیــی بــر خــوردار اســت

فصلنامه پیام مادر

پیــام مــادر -مشــکلهای خانوادههــای امــروز را

ســومین عامــل ایــن اســت کــه همــه بایــد زندگــی شــادی

GholamReza Mohammadi (Founder Of Mothers Institute(

In the light of the Almighty God’s assistance and

struck me as I had to do something for all mothers,

in order to express gratitude of my father’s efforts,

all of them are my mothers and this feeling penetrates

the late Haj Hossein Mohammadi, and to keep his

into my mind and soul.

good name, I founded an institution in the name of

I thought about this matter for a long time and studied

Haj Hossein Mohammadi charity.

aspects and strategies and I also consult with my

From that year onwards, in order to satisfy God

friends in this sensitive and humanitarian matter.

and perform humanitarian assignment, and also to

On May 2014 I was at my mom’s. I asked her: “when is

serve my dear homeland and help the needy and

your birthday mom?” she replied: “I don’t remember,

disadvantages especially good village people I have

go and check my ID.”

done some services in my native village and other

Love was felt from her eyes and I was delighted at

areas of Fars province to the extent of my affords
not my wishes. The services include: water supply,
construction of health centers, emergency room
reconstruction of Behesht-e Zahra , road, bridge
, school, mortuary construction , school, , asphalt
streets in the village, planting trees in the road,
installation of digital prayer calling time in more
than hundred mosques and places, construction of
charity garden, construction of places to worship
and help school and college students and provide
jobs for village women( carpet weaving and…) are
among the services and they are ongoing.
For a long time, I was thinking of doing something
so that it deserved her name, her efforts, and to
gratify her great dedications and her sacred selfsacrifices. I thought whether it be a school or clinic
or a charity organization.
During the three years that I was searching and

First Issue

Payame-E-Madar
Quarterly

97

consulting friends and scholars, I felt that it was
not easy to limit and restrain the sublime and
priceless status of mother and her sanctimonious.
I was preoccupied with this matter for few years.
At first I decided to open a girls’ school or a clinic
especial for mothers with my mom’s name but I
thought that this was a very small thing to do, until I
came across a helpless mother. I thought to myself:
“my mother has me to take care of, what about this
mother? Who is going to take care of her?” an idea

I thought that the best day to announce that was

1930.

It seemed like I had found the lost one.

my mother’s birthday so that I could declare my

That day passed while I was very much delighted. I

gratefulness to my mother for what she had done for

was taking to myself, I was whispering and cheerful. I

me and also announce mother’s foundation.

was thinking to use my mom’s birthday as a birthday

Therefore, I decided to hold a celebration in

party and as a way of expressing my gratefulness to

October as a commemoration and her birthday and

her. Those days I was obsessed with the wariness that

in that celebration I would invite my friends and

I hadn’t done much for my mom, but by such a feast I

intellectuals.

could have got over my wariness. I studied all the way

coordination sessi on and Executive Committee for

to find a path for such a goal. As much as I studied and

my mom’s birthday were held every week of June

searched no such a thing had been done in Iran.

with the assistance and consultation of professor

I was curious to know if such an organization or

Naser Emami , Mr. Dariush Navid Gooei and Ms.

institution existed or not. We searched in various ways

Zahra Samiei to better hold the celebration. Finally

(from the Internet, asking questions from friends,

in the last session(on Thursday 2nd of October)after

considering scientific centers, NGOs, and international

discussion and studies the last decisions were done

organizations, etc.). According to our studies and our

about how to hold mother’s Commemoration. In the

obtained information there are only four NGOs under

last moment I announce to friends that I had planned

Mother’s name in the world(mothersfoundation.com).

to open mother’s foundation. Although every one

They are as follows:

welcomed the idea, they all said that the time was

1 Hyderabad mother’s foundation in India works for

orphans and children living in isolation.

2 Mother’s foundation in Bangladesh which there

short and there was no time for that .I told them not
to be worried. We only had one night to make banner
as establishing the foundation. Mr. Navvid Gooei

are not much information available in the website, but

with love and interest and much trouble ordered

apparently they provide and distribute second hand

the banner as the establishing mother’s foundation

clothes for the poor and needy.

and the banner was prepared in the last moments of

3

There is a mother’s foundation in one part of

commemoration ritual, which was 3th of October

Chicago province in the U.S which its aim is helping

2014.

children.

Such a rewarding work which was held as a

4 The biggest and the most famous foundation in the

gratefulness to my mom’s endeavors, to respect the

world is Mother which head offices are located in New

sacred status of mother and all mothers in my country

York (the U.S), London (England) and Johannesburg

and the world was announced in 3rd of October in

(South Africa).this foundation only helps women or

Shiraz. Many dignitaries, scholars and high ranking

mothers with HIV.

officials in science, technology and culture of the

But my wish and my aim was much bigger than these

country encouraged and welcomed this affair.

and matters as physical, material and worldly for

I ask God that besides my mother’s prayers, I

mothers.

would do my sublime aims with the assistance and

As our knowledge and potential were limited and little,

cooperation of Esteemed Members of the Board

we came to the conclusion that we had to do a bigger

of Trustees, consultants and other loved ones who

and more sublime work for not only my own mother

accompanied me in this way ,and add another honor

but also for all mothers in my home country and the

to the country’s enduring fame.

world. Thus by a lot of studies and consultation with
friends, companions, and scholars at home and abroad,

May mother’s prayer enlighten your path

I finally decided to establish a mother’s foundation

Gholamreza Mohammadi

with clear objectives.

Founder of Mother’s Foundation
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How did we start

heart. I checked her ID, her birthdate was September
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Look Of Mothers Message

مــــادر
نازنین بالش زر

مصاحبه

نخستین نکـوداشـت مـادر مهـر 1393

یعنـی سازنـده جامعـه فـردا
نقش مادر در خانواده چیست؟

اعتقــاد وباورمــا در بنيــاد مــادر ايــن اســت كــه
خانــواده ،واحــد ســاختاری جامعــه و مــکان
رشــد و پــرورش تمــام اعضــای آن و بــه ویــژه
شــکل دهنــده ی شــخصیت کــودکان اســت
ومــادر بنیــاد ايــن خانــواده اســت.
و ایــن کــه کــودکان بــرای شــکوفایی خــود
ضمــن معرفــی خــود بگوییــد چــه

وظایفــی در بنیــاد مــادر بــه شــما محــول
شــده اســت؟

زهــرا افتخــاری ،دكتــري مديريــت

آموزشــي و مشــاور آموزشــي بنيــاد مــادر
هســتم.

وظایف ما در بنیاد به
شرح زیر میباشند:

آشــنا ســاختن جامعــه بهخصــوص

نســل جــوان بــه مقــام واالی مــادر بــه

منظــور شــناخت بیشــتر جایــگاه رفیع

ایــن شــاهکار خلقــت و قدرشناســی از
زحمــات ایشــان

ارتقــا و بــاز آفرینــی مقــام مــادر

از جهــات فرهنگــی ،خانوادگــی و
اجتماعــی.

آمــوزش مســئولیتهای خطیــر
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مــادری بــه خانمهــای جــوان
بهخصــوص دختــران در قبــال

فرزنــدان و رفتــار متقابــل آنان نســبت

فصلنامه پیام مادر

بــه مــادران.

تأثیــر نقــش مــادران در ســاختن

جامعــهای ایــدهآل.

پررنگتــر نمــودن مســئولیتهای

شماره اول

جامعــه بهخصــوص فرزنــدان در قبــال
حقــوق ارزشــمند مــادران

نیازمنــد داشــتن خانــوادهای هســتند سرشــار
از محبــت ،عشــق ،تفاهــم و احتــرام .ایثــار،
شــکیبایی ،عفــاف ،پایــداری ،آرامــش ،قدردانــی،
احتــرام وبســیاري از مفاهیــم زیبــاي دیگــر ،نقش
مقــدس مــادر بســيار بــا اهميــت بــوده وبنيــاد
مــادر در راســتاي اهــداف متعالــي خويــش در
راســتاي آمــوزش بــه مــادران بــه آنهــا كمــك
خواهــد كــرد كــه هنرمندانــه در تربيــت کــودک
خــود برنامــه و هــدف داشــته باشــند بــا اصــول
تربیتــی کــودک آشــنا شــوند و راهکارهــای
مناســب تربیتــی را بــرای تربيــت کــودک خــود
بــه کار گیرنــد تــا گام بــه گام بــا رشــد کــودک
پیــش برونــد و نیازهایشــان را تأمیــن کننــد و
زمینــه مناســب تربیــت را در او ایجــاد کننــد و
بــذر تربیــت را در او بکارنــد و از آن طريــق مــادر
موفــق بــه انتقــال ميــراث فرهنگــي خــود بــه
نســل جديــد ميشــود و او را بــراي زندگــي در
دنيــاي آينــده آمــاده مــي ســازد تــا قداســت نــام
مــادر همــواره جــاودان بمانــد

فعالیتهای بنیاد چه تاثیری
بر مادران میتواند داشته باشد؟

كــودکان امــروز ســرمایه هــای معنــوی ،معمــاران
ســازندگی ،و آموزنــدگان دانــش و پژوهــش
جامعــه و کشــور هســتند .مراقبــت در تربیــت،
ســامت ،رشــد و تکامــل فکــری ،مصونیــت
ســازی از آســیب هــا ،برخــورداری از حقــوق
مســلم خــود و ایمنــی در پروســه زندگــی شــان

امــری حیاتــی اســت کــه در دســتورات دینــی
و قانــون اساســی کشــورمان مــورد تأکیــد قــرار
گرفتــه اســت بــدون شــك يكــي از مهمتريــن و
مؤثرتريــن دوران زندگــي آدمــي ،دوران كودكــي
اســت ،دورانــي كــه در آن شــخصيت پايــه ريــزي
شــده و شــكل ميگيــرد .پــدر و مــادر بایــد در
حــد تــوان وامکانــات خــود شــرایط مناســب
را بــرای شــکوفایی ،توانایــی و رشــد جســمی،
ذهنــی ،معنــوی ،اخالقــی واجتماعــی کــودکان
شــان فراهــم ســازند .آموزندگــی و رشــد
اســتعدادهای کــودکان بســیار اهمیــت دارد
زیــرا بدیــن ترتیــب آنــان توانایــی هــای الزم
را بــرای یــک زندگــی مســئوالنه در جامعــه ای
آزاد و سرشــار از صلــح ،تفاهــم و دوســتی بــه
دســت خواهنــد آورد .همچنیــن هــر کودکــی
حــق بــازی و تفریــح دارد .آنــان حــق دارنــد از
فرصــت هــای برابــر و مناســب بــرای شــرکت
در فعالیتهــای فرهنگــی ،هنــری ،ورزشــی و
تفریحــی برخــوردار باشــند.
والدیــن مســئول تأمیــن تمــام نیازهــای کــودک
اعــم از مــادی و معنــوی میباشــند امــروزه ايــن
حقيقــت انــكار ناپذيــر بــه اثبــات رســيده اســت
كــه كــودك در ســنين طفوليــت فقــط بــه توجــه
و مراقبــت جســماني نيــاز نداشــته ،بــه پــرورش
اجتماعــي ،عاطفــي ،روانــي و ذهنــي نيــز
بهعنــوان عواملــي اساســي و تعييــن كننــده در
زندگــي نيازمنــد اســت و بنيــاد مــادر بــا آمــوزش
مســئولیتهای خطیــر مــادری بــه خانمهــای
جــوان بـ ه خصــوص دختــران در قبــال فرزنــدان
عزيــز بــا برخــورداري از آموزشــهاي الزم ايــن
مســير ســخت ودشــوار را بــراي آنــان لــذت
بخــش وهمــوار ميســازد.

سخن آخر؟

مادریعنی سازنده جامعه فردا

دومیـن نکـوداشـت مـادر مهـر 1394
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