www.mothersfoundation.ir

فصلنامه فرهنگی -شماره هشتم  -بهار
قیمت 10000 :تومان

97

پروفسور خدادوست به خدا پیوست
شروع کنید و متوقف نشوید
دکتر مهرداد هاشمی

اصول موفقیت در ازدواج
دکتر احمد به پژوه

چگونه فرزندانی خالق پرورش دهیم؟

دکتر افضل السادات حسینی

آموزش مادران
دکتر زهرا افتخاری

مادری که از دل کوه  ،نان در می آورد

فهرسـت

سخن سردبیر 4 ........................................................................................................................................................................................................
پروفسور خدادوست به خدا پیوست 5 ...................................................................................................................................................
اهداف بنیاد مادر 6 ...................................................................................................................................................................................................
شاخصهای انتخاب مادران نمونه کشور 7 .......................................................................................................................................
خالصه فعالیتهای بنیاد فرهنگی بین المللی مادر 8 .................................................................................................................
چه گلها که رفتند از این بوستان 10 .....................................................................................................................................................
من آموختهام 11 .......................................................................................................................................................................................................

زندگــی آرام اســت ،مثــل آرامــش

یــک خــواب بلنــد.

زندگــی شــیرین اســت ،مثــل شــیرینی

یــک روز قشــنگ.

زندگــی رویایــی اســت ،مثــل رویــای

یــک کــودک نــاز.

زندگــی زیبایــی اســت ،مثــل زیبایــی

یــک غنچــه بــاز.

زندگی تکتک این ساعتهاســت،
زندگی چرخش این عقربههاســت،
زندگــی راز دل مادر من.

زندگی پینه دســت پدر است،

زندگی مثل زمان د رگذر اســت...

شروع کنید ،متوقف نشوید 12 ......................................................................................................................................................................
نکوداشت مادران نمونه استان گیالن 14 ............................................................................................................................................
لباس محلی زنان گیالنی 16 ..........................................................................................................................................................................
روایتی از دکتر انوشه 17 ....................................................................................................................................................................................
اصول موفقیت در ازدواج .........................................................................................................................................................................

18

تقویت اراده در زندگی 20 ................................................................................................................................................................................
هرگز مرا به تسلیم شدن دعوت نکن 21 ..........................................................................................................................................
فواید علمی تشکر و قدردانی از دیگران 22 .....................................................................................................................................
نکوداشت مادران نمونه استان سیستان و بلوچستان 24 .....................................................................................................
یوگای خنده 26 .........................................................................................................................................................................................................
قواعدی برای یک مکالمه زن و شوهری 28 ....................................................................................................................................
چگونه فرزندانی خالق پرورش دهیم 30 ............................................................................................................................................
مقام عشق 32 ............................................................................................................................................................................................................
حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز 33 .......................................................................................................................................................
نکوداشت مادران نمونه استان بوشهر 34 ........................................................................................................................................
دیدار بنیانگذار بنیاد مادر با مادر سنگشکن 36 ...........................................................................................................................
مادری که از دل کوه ،نان در میآورد 37 ..............................................................................................................................................
کارآفرینی زنان 38 ................................................................................................................................................................................................

صاحب امتیاز و مدیرمسئول  :مهندس غالمرضـا محمـدی
سردبیر  :مهندس غالمرضا محمدی
مسئول اجرائی  :مهندس محمدامین صفرپور
گرافیست  :اعظم آقــائی
اعضــای تحریریــه  :محبوبــه جعفــری ،مهــدی ســواری،
راضیـــه رمضـانی
فرهیختگانــی کــه در ایــن شــماره همــکاری داشــتهاند:
اســتاد ناصــر امامــی ،دکتــر احمــد بهپــژوه ،دکتــر مهــرداد
هاشــمی ،دکتــر زهــرا افتخــاری ،دکتــر افضلالســادات
حســینی ،مهنــدس صــدف محمــدی
مجری  :واحد فرهنگی بنیاد مادر
چــاپ  :چاپخانــه مصطفــوی .شــیراز .خیابــان داریــوش
32332915 - 32301968
روبــروی بانــک ملــی
قیمت  10000 :تومان

آدرس  :شــیراز  .فلکــه اطلســی  .بلــوار هجــرت

کوچــه  . 6پــاک 29

کدپستی 47177-71456 :
تلفن 07132288440-2 :
فکس 07132288443 :

www.mothersfoundation.ir
www.mother.foundation
Email: info@mothersfoundation.ir

برای بچهها چه کتابی بخریم؟ 40 ............................................................................................................................................................
نکوداشت مادران نمونه استان هرمزگان 42 ...................................................................................................................................
گذراندن روزهای خوب با خانواده 44 .....................................................................................................................................................
کوفته ریزه 46 .............................................................................................................................................................................................................
نکاتی که قبل از رفتن به دندانپزشکی باید بدانید 47 ..........................................................................................................
نکوداشت مادران نمونه بخش کوهمره نودان 48 ........................................................................................................................
زندهیاد پروفسور مریم میرزاخانی 50 ..................................................................................................................................................
من یک زنم 51 ...........................................................................................................................................................................................................
سرگذشت پسر بچه فقیر 52 .........................................................................................................................................................................
چرا بعضی از جوانها حوصله فامیل را ندارند؟ 53 ......................................................................................................................
آقایان شوهر نمونه باشید 54 ........................................................................................................................................................................
بیانیه پایانی دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در دانشگاه تهران 56 ......................................................
آبشار آب سفید 58 .................................................................................................................................................................................................
آموزش مادران 60 ................................................................................................................................................................................................
جی کی رولینگ کیست؟ 62 ...........................................................................................................................................................................
مقدار غذای مورد نیاز کودکان نوپا 64 ...................................................................................................................................................
هدیه شادی به مادر 66 ......................................................................................................................................................................................
نردبان موفقیت 68 ..................................................................................................................................................................................................
به رسمیت شناختن نشان بنیا د مادر توسط اداره مالکیت معنوی اتحادیه اروپا 70 .......................................

4

فصلنامه

فس
س
رپو ور خدادو ت
فصلنامه

شماره  - 8بهار 97

بنام خدا
بنام مارد

ســپاس بیپایــان حضــرت حــق را کــه عنایــت فرمــود تــا بــا همدلــی و همراهــی
و همــت گروهــی از اندیشــمندان ،فرهیختــگان و صاحبنظــران دلآگاه و مــادران
گرامــی بهویــژه فرزنــدان عزیــز بنیــاد مــادر ،هشــتمین شــماره فصلنامــه پیــام
مــادر را در بهــار  97تهیــه و بــه پیشــگاه مــادران سراســر گیتــی و شــما عزیــزان
تقدیــم کنیــم .امیــد آنکــه ســال جدیــد را نیــز بــا عشــق و عالقــه و انــرژی بســیار
بــه آرمــان و اهــداف مقــدس بنیــاد مــادر پرداختــه و رســالت خــود را برابــر بــا
هدفهــای عالیــه ایــن بنیــاد بــه انجــام رســانیم.
یقیــن داریــم کــه فرزنــدان گرامــی بنیــاد مــادر و ســایر عالقهمنــدان بــه ایــن
موهبــت بــزرگ انســانی در کنــار مــا خواهنــد بــود.
پیــام مــادر پیوســته آمــاده دریافــت پیشــنهادات و نظــرات ســازنده شــما در راه
پیشــبرد و بــه ثمــر رســاندن هرچــه بیشــتر ایــن فریضــه بــزرگ انســانی خواهــد
بــود .ســال جدیــد را بــا تمامــی قلــب تبریــک گفتــه و بــرای همــه مــادران سراســر
عالــم و فرزنــدان گرامــی آنــان ســامت و ســعادت و بهــروزی آرزومنــدم.
دعای مادر همیشه همراهتان
محمدی
غالمرضا
ّ
مدیر مسئول پیام مادر
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پی
س
هب خدا و ت

رددا هک مرگ رپچمغم زد هب بام دوست
هنــوز خاطــره اندوهبــار خبــر تأسـفآور یکی
از عزیزتریــن ،مهربانتریــن چهرههــای
مانــدگار ملــی و بینالمللــی و اولیــن رئیــس
هیــأت امنــاء بنیــاد مــادر که بــه راســتی نور
چشــم روزگار مــا بــود را بــاور نمیکنــم.
زندهیــاد پروفســور خدادوســت از افراشــته
ســران بزرگــی بود کــه مراتــب مهرســاالری،
مــردم دوســتی ،فرهنگاندیشــی و دانــش
پزشــکی او چشــم متخصصــان برجســته
جهــان را خیــره ســاخته بــود .اینجانــب
بیــش از  25ســال بــه عنــوان مریــدی
صــادق بــا ایــن مــرد بــزرگ مأنــوس و
همنشــین بــودم.
پروفســور خدادوســت ،گذشــته از اینکــه
در ســطح بینالمللــی بــه عنــوان یــک
چشمپزشــک برجســته ســرآمد همــگان
بــود و هــزاران بیمــار چشــمی در سراســر
دنیــا بــه دســت توانمنــد او بینایــی خــود را
بازیافتنــد؛ از بــزرگان پیونــد قرنیــه جهــان و
مبتکــر و مختــرع
Doctor Khodadoust Line
اختــراع ارزشــمند و شایســتهای در علــم
پزشــکی دنیــا بــه حســاب میآیــد.
او عارفــی بــود کــه در کاخ فضیلــت عاشــق
کشــور و مــردم وطــن خویــش بــود و بــا
دوراندیشــی و دلآگاهــی از طریــق عواطــف
و مهــرورزی تکیــه زده بــود .اگــر بخواهــم
بنمایههــای ارزشــمند آن عزیــز را در
شــیوههای واالی انســانیت بشــمارم از
حوصلــه ایــن مقــال خــارج اســت.

		

از پا فتاد سرو صنورب خرام دوست

		

یش
زد جام شوم خو تن آخر هب جام دوست

گس
ترد دام مرگ و ز ما دوست را گرفت

زنده است انم دوست هب نیکی هک گفته است

حافظ کالم آخر خود را هب انم دوست
		
نم
رهگز یرد آنکه دلش زنده شد هب عشق
		

ثبت است رب جریده عالم دوام دوست

ولــی نیــک میدانــم کــه او بنــده خــاص خــدا بــود و
بــه راســتی نــه بــه شــهرت کــه بــه حــق خــدا دوســت
بــود و تردیــدی نیســت کــه خداونــد بــزرگ نیــز دوســت
بنــدگان خــاص خویــش میباشــد.

«روحش شاد و یادش ات ابد رگامی باد»

				

محمدی
غالمرضا
ّ

5

6

فصلنامه

فصلنامه

شماره  - 8بهار 97

اهداف بنیاد مادر

 )1آشــنا ســاختن بیشــتر جامعــه بهویــژه نســل جــوان بــا جایــگاه و نقــش واالی مــادر و ارتقــا
و بازآفرینــی ارزشهــای قداســت آمیــز ایــن شــاهکار خلقــت از جهــات خانوادگــی ،اجتماعــی

و فرهنگی

 )2تبیین و تأثیر نقش مادران در ساختن جامعه ای ایده آل

 )3پررنــگ تــر ســاختن مســئولیت هــای جامعــه بهویــژه فرزنــدان در قبــال حقــوق

ارزشــمند مــادران

 )4آمــوزش مســئولیتهای خطیــر مــادری بــه خانمهــای جــوان در قبــال فرزنــدان و

رفتــار متقابــل آنــان نســبت بــه مــادران

 )5ایجــاد مراکــز مشــاوره بــرای مــادران بــه منظــور رفــع تنگناهــای آنــان از نظــر فرهنگی،

اجتماعــی ،حقوقــی ،درمانــی ،معنــوی ،خانوادگــی و غیره

 )6فراهم کردن زمینه آموزش از مهد کودک تا سطوح دانشگاهی

 )7انتخــاب مــادران نمونــه و برگــزاری آئیــن نکوداشــت در یازدهــم مهرمــاه هــر دوســال
یکبــار بــه منظــور بزرگداشــت ،تجلیــل و قدرشناســی از آنهــا

منشور بنیاد مادر

 )1بنیــاد مــادر یــک بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی اســت کــه بــه صــورت صــد درصــد
غیردولتــی میباشــد و وابســته بــه هیــچ ارگان ،نهــاد ،حــزب و یــا گروهــی نیســت و

هرگونــه فعالیــت سیاســی درآن ممنــوع اســت.

 )2هرگونــه تبعیــض از لحــاظ زبــان ،رنــگ ،ملیــت ،قومیــت ،فرهنــگ ،عقیــده و مذهــب در

بنیــاد مــادر ممنــوع مــی باشــد.

دعای مادر همیشه همراهتان

بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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خالصة فعالیت هاي بنیاد فرهنگي بین المللي مادر
از زمان تأسیس (مهرماه  )93تا پایان سال 1396

 )1انتخاب هیئت امنای بنیاد مادر از بین بزرگان ،خبرگان و اساتید
 )2انتخاب هیئت مدیره از بین اعضای هیئت امنا
 )3برگزاری مرتب جلسات هیئت مدیره یک بار در ماه
 )4انتخاب مشاوران بنیاد مادر
 )5تدوین اساسنامه
 )6گرفتن مجوز قانونی از وزارت کشور به شماره  2768مورخ 1394/12/24
 )7ثبت بنیاد فرهنگی بین المللی مادر به شناسه ملی  14005240610مورخ 1394/6/29
 )8دریافت پروانه انتشار نشریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره  76595مورخ 1394/10/28

 )9تدوین چارت سازمانی بنیاد مادر
 )10تدوین نقشه راه بنیاد مادر توسط خبرگان ،اساتید دانشگاه و صاحبنظران

 )11طراحی و ایجاد وب سایت بنیاد مادر
 )12طراحی لوگوی بنیاد مادر
 )13بــا توجــه بــه اینکــه بــه اعتقــاد مــا ،مــادر حکــم وطــن را دارد تصمیــم بــر آن شــد کــه
ســرود بنیــاد مــادر بــه عنــوان ســمبل ارزشــی بنیــاد مــادر تهیــه شــود .در ایــن راســتا پــس از
بررس ـی و پیگیریهــای زیــاد چــون بنــا بــر اجــرای ایــن ســرود در کشــورهای دیگــر نیــز هســت،
میبایســت از اســاتید و بــزرگان هنــری ،آهنگســاز ،شــاعر و خواننــدهای اســتفاده میشــد کــه
دارای ســوابق برجســته ملــی و هنــری باشــند ،کــه نهایتــا ایــن امــر بــزرگ بــه اســاتید ایــن رشــته
بــه شــرح زیــر واگــذار گردیــد و در روز جمعــه  10مهــر  1394در دومیــن نکوداشــت و جشــن بنیــاد
مــادر رونمایــی شــد.
 موسیقی و تنظیم :استاد ستار اورکی (آهنگساز فیلم برنده جایزه اسکار) خواننــده :اســتاد ســاالر عقیلــی  -شــعر :اســتاد بابــک صحرایــی  -اجــرا :ارکســتر ســمفونیکملــی ایــران
 )14اولیــن کتــاب بنیــاد مــادر توســط اســتاد ناصــر امامــی دبیــر محتــرم کانــون و ادبیــات فارســی
و جمعــی از اســاتید تدویــن و نــگارش شــد و در روز جمعــه  10مهــر  1394در دومیــن نکوداشــت و
جشــن بنیــاد مــادر رونمایــی شــد.
 )15طراحــی پرچــم بنیــاد مــادر و رونمایــی از آن در روز جمعــه  10مهــر  1394در دومیــن نکوداشــت
و جشــن بنیــاد مــادر
 )16طراحی و تهیه حمایل جهت تجلیل از مادران نمونه
 )17طراحی لوح مادر نمونه
 )18طراحــی تندیــس بنیــاد مــادر توســط یکــی از هنرمنــدان بــزرگ کشــور جنــاب آقــای پروفســور
طاهــر شــیخ الحکمــا کــه ایــن تندیــس در روز جمعــه  10مهــر  1394در دومیــن نکوداشــت و جشــن
بنیــاد مــادر رونمایــی شــد.
 )19چــاپ و انتشــار کتــاب قطــار زندگی(نوشــته :خانــم مهنــدس صــدف محمــدی و ترجمــه :خانــم
ســارا معصومــی) و رونمایــی از آن در نکوداشــت مــادران نمونــه کشــور در تهــران1395/7/8
 )20چاپ و انتشار کتاب کیمیای مدیریت نوشته دکتر مهرداد هاشمی
 )21شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب فارس در مهرماه 1394
 )22شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب فارس در آذرماه  1395و 1396
 )23صدور و ارسال کارت فرزندی برای مادران نمونه و فرزندان بنیاد مادر
 )24انتشار هفت شماره فصلنامه فرهنگی پیام مادر
 )25ارسال هفت شماره فصلنامه فرهنگی پیام مادر برای فرزندان بنیاد مادر در سراسر کشور
 )26ارســال هفــت شــماره فصلنامــه فرهنگــی پیــام مــادر بــرای ســازمانها و ادارات کل مراکــز
اســتانهای کشــور
 )27ارســال هفــت شــماره فصلنامــه فرهنگــی پیــام مــادر بــرای ســازمانها و ادارات دولتــی
شهرستانهای استان فارس
 )28ارسال هفت شماره فصلنامه فرهنگی پیام مادر برای سفارتخانههای مقیم ایران
 )29ارســال هفــت شــماره فصلنامــه فرهنگــی پیــام مــادر بــرای انجمنهــای دوســتی ایــران و
ســایر کشــورها
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 )30ثبت ملی لوگوی بنیاد مادر به شماره ثبت267862مورخ1395/12/18
 )31ثبت بین المللی لوگوی بنیاد مادر در ( WIPOسازمان مالکیت معنوی جهانی)
 )32انعقــاد تفاهــم نامــه بــا دانشــکد ه علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاههای شــیراز ،تهــران
و مشــهد در راســتای برگــزاری همایــش بررســی جایــگاه و نقــش مــادر و همچنیــن بورســیه کــردن
دانشــجویان آن دانشــگاهها
 )33بورســیه کــردن دانشــجویان دانشــگاههای مختلــف از جملــه دانشــگاه آزاد مرودشــت ،مؤسســه
غیرانتفاعی حافظ شیراز
ـا (فارســی ،انگلیســی ،عربــی ،بنگالــی ،دانمارکــی،
 )34ترجمــه اهــداف بنیــاد مــادر بــه  25زبــان زنــده دنیـ
فرانســه ،آلمانــی ،هنــدی ،ایتالیایــی ،ژاپنــی ،کــرهای ،روســی ،چینــی ،اســپانیایی ،ســومالیایی ،ترکــی ،تایلنــدی،
ســوئدی ،اردو ،ویتنامــی ،لهســتانی ،پرتغالــی ،پرتغالــی (برزیلــی) ،پرتغالــی (آنگوالیــی) ،اوکراینــی)

 )35ترجمه شاخصهای انتخاب مادر نمونه به  25زبان زنده دنیا
 )36امضــای تفاهــم نامــه بــا مرکــز تحقیقــات سیاس ـتگذاری ســامت وابســته بــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــیراز در زمینــه ســامتی بانــوان و خانــواده
 )37ســفر بــه کشــورهای آمریــکا  ،ســوئد ،آلمــان ،تاجیکســتان و مکاتبــه بــا ســایر کشــورها جهــت
هماهنگــی برگــزاری آئیــن نکوداشــت مــادر
ت مــادران نمونــه در اســتانهای مختلــف کشــور و شهرســتانهای
)38برگــزاری آئینهــای نکوداش ـ 
اســتان فــارس و همچنیــن همایشهــای ملــی جایــگاه و نقــش مــادر کــه شــرح آن در جــدول زیــر
آمــده اســت.

تهیه گزارش :محبوبه جعفری
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م ن آم وخته ام :
ساده تری

هچ گلاه هک رفتند از این بوستان

زمان باز هم نغمه غم رسود

استاد ناصر امامی (فریاد)
شاعر معاصر
رئیس هیئت مدیره بنیاد مادر

سخ
هم
ن از جدایی ی ساز رکد
نم
رخ تیره از بی وافئی ود

رکان ات رکان ردد انبوه ساخت

دل خلق را رغق اندوه ساخت

کجا رفت آن رمد اپکیزه رای

زک و غیر نیکی نماندی هب جای

هچ گلاه هک رفتند از این بوستان
از آن اهل دانش ِو را می ستود

هچ خوناه هک شد رب دل دوستان
هک با گوره جان خدادوست بود

خدا را ربای خدا دوست داشت

هن از بهر روی و ریا دوست داشت

ربین ماتم ار اکش رزیم رواست

هک همسان او رد جهان کیمیاست

هچ حاصل هک بی دوست ربدن هبرس

غم
شدن ره زمان از ی نوهح رگ

چش
ربای جهان م بیدار بود
هچ حاصل رما عمر اندوختن

هک شب دل از آن روی «رفیاد»اه

					

شاد بودن،

ن راه برای

سروده استاد ناصر امامی
در وصف زندهیاد پروفسور علی اصغر خدادوست

زمان باز هم فتنه آغاز رکد

فصلنامه

نکو سیرت و نیک پندار بود

هک رد رمگ یاران خود سوختن
هک بیند از این دره بیداداه

الیه است...

کشیدن از گ

م ن آم وخته ام :

دست

زگار خوب،

ویق یک آمو

تش

میتواند

دانش را دگر

زندگی شاگر

م ن آم وخته ام :

فراد بدبین،

ن نسبت به ا

راد خوش بی

اف

گون کند...

ری دارند...

مر طوالنیت

م ن آم وخته ام :

ع

نفرت

مانند اسید،

ه در آن قرار

ظرفی ک

م ن آم وخته ام :

دارد را از بی

جیبی دارد،

د توانایی ع

فا دادن خو

دن برای ش

ب

ن می برد...

فقط باید با

حبت کرد...

ت با آن ص

کلمات مثب

م ن آم وخته ام :

حال باشم،

واهم خوش

یخ
اگر م 
سعی کنم د
باید

ل دیگران را

م ن آم وخته ام :
ا

گر دو جمله

«خستهام» و

شاد کنم...
وبی ندارم»

«احساس خ

یها برطرف

ها و خستگ
ی
ی از بیمار 

م ن آم وخته ام :

بسیار

کر میکنم،

تی مثبت ف

وق

شا

و

ن هک
رسان جام ای 

یشوند...
م 

ی پرورانم...

انه در سرم م

فکار مهرورز

دتر هستم و ا

را از زندگی

م ن آم وخته ام :

چی م مک ن اس ت...
با خدا هم ه ز

حذف کنم،
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دکتر سیدمهرداد هاشمی
عضو هیئت امناء بنیاد مادر

به خودم میگفتم ،بدترین آفریده خدا بر روی زمینی دیوید!
بــه خــودم میگفتــم :ضعیفتریــن انســانی هســتی کــه آفریــده شــده
دیویــد!
بــه خــودم میگفتــم :بدتریــن خونــوادهای کــه ممکنــه نصیــب یــه بچــه
بشــه ،نصیبــت شــده دیویــد!
بــه خــودم میگفتــم :بیچارهتــر از تــو امــکان نــداره وجــود داشــته
باشــه دیویــد!
وقتــی نقــاط ضعفــم رو شــمردم،متوجــه شــدم حداقــل  ۱6تا دلیــل دارم
کــه هیــچ کاری نکنــم .یــا بهتــر بگــم ۱6،تــا بهانــه دارم کــه زندگیمــو
همینجــوری ادامــه بــدم.
زشت بودم.
توی یه شهر پر از سفید پوست ،سیاهپوست به دنیا اومده بودم.
چاق بودم و به سختی میتونستم پلهها رو باال برم.
موهای وز و زشتی روی سرم بود.
هفتهای دو بار از بچههای مدرسه کتک میخوردم.
آسم داشتم.
بــه بیمــاری  ASDیــا همــون نقــص دیــواره دهلیــزی قلبــی دچــار بــودم
و یــه ســوراخ تــوی قلبــم بــود.
پزشــکان گفتــن فقــط  ۷۵درصــد قلبــت میتونــه کار کنــه و هیــچ وقــت
نبایــد ســراغ ورزشهــای ســنگین و یــا پرهیجــان بری.
پدرم کنارم نبود.
هیچ دوستی نداشتم.
ولــی حتــی یکبــار هــم خــدا رو مقصــر ندونســتم کــه منــو اینجــوری
آفریــده!
یکبــار هــم بــه خــدا شــکایت نکــردم کــه چــرا مــن تــو ســن ۱۳
ســالگی بایــد ایــن همــه مصیبــت بکشــم!

اشــکامو پــاک کــردم ،از پشــت میــز بلنــد شــدم ،یــک کــم قــدم زدم بعــد
رفتــم تــو آشــپزخونه.
بــرای خــودم یــه چــای شــیری درســت کــردم،تــا وقتی چــای بجوشــه و
قــل بزنــه ،بــه خــودم فکــر میکــردم ،بــه حرفــای دیویــد فکــر میکــردم،
بــه پیامهایــی کــه تــوی ایــن چنــد روز از خوانندههــام داشــتم فکــر
میکــردم و هــر از گاهــی اشــکای روی صورتــم رو پــاک میکــردم و
دوبــاره چشــمام پــر از اشــک میشــد!
خیلیهاتــون نوشــته بودیــن ،همــه ایــن مطالــب و فرمولهایــی کــه
مینویســین فقــط حرفــه و مثــل خیلــی حرفــای دیگــه ،فقــط قشــنگه
ولــی عملیاتــی نیســت!
چیکار کنیم که بتونیم عملیاتی کنیم این حرفا رو؟!
جــواب همــه ایــن ســؤاال و دالیــل تنبلیهــا و شکســتهامون تــوی
همیــن حرفــای دیویــد گاگیــن ( )David Gogginبــود.
دیویــد گاگیــن،ســال ۱۹۷۵تــوی یــه شــهر کوچیــک تــو آمریــکا بــه
دنیــا اومــد و االن  ۴۲سالشــه.
وقتــی بچــه بــود ،مــادرش از خونــه قهــر کــرد و چنــد وقــت بعــد ســاعت
دو شــب خبــر دادن کــه جســد مــادرش تــو بیمارســتان شــهر قــرار داره
پــدرش هــم بعــد از یــه مــدت دیویــد رو رهــا کــرد و دیویــد تنهایــی
زندگــی کــردن رو یــاد گرفــت.
چون سیاه پوست و چاق بود ،کلی تو مدرسه کتک خورد.
وقتی  ۱۶سالش بود ،موهاشو تیغ زد.
روبــروی آینــه ایســتاد و ایــن جملــه رو بــا خــودش بلنــد بلنــد تکــرار
کــرد:

تــو زشــت تریــن و ضعیــف تریــن
آفریــده خــدا هســتی ،ولــی بــه
قویتریــن آفریــده خــدا تبدیــل
شــو.

همــه مــا ممکنــه بهانههــای مختلفــی بــرای عــدم رشــد و موفقیتمــون
داشــته باشــیم .ولــی مطمئنــم هیــچ کــدوم از دالیــل و بهانههامــون
موجهتــر و قابــل قبولتــر از بهانههــای دیویــد گاگیــن نیســت و
نخواهــد بــود.
ولــی وقتــی ضعیفتریــن انســان روی زمیــن هــم تصمیــم بگیــره ( واقعــا
تصمیــم بگیــره ) وضعیتــش رو تغییــر بــده ،سرنوشــت هــم نمیتونــه
مانعــش بشــه و در مقابــل اراده و تصمیــم انســانهای مصمــم کوتــاه
میــاد و تحــت فرمــان اونهــا قــرار میگیــره.
اما چجوری؟
سؤالی که خیلیهاتون ممکنه داشته باشید.
چجوری؟
ایــن ســؤالی بــود کــه دیویــد از خــودش پرســید و بــه ایــن جــواب
رســید.
مــن هــر چــی بــه دور و بــرم نــگاه کــردم دیــدم کســی رو نــدارم کــه
کمکــم کنــه ،کــه مربیــم بشــه و راهنماییــم کنــه.
برای همین خودم شدم مربی خودم.
دوبــاره دور و بــرم رو خــوب نــگاه کــردم تــا ببینــم مــردم چیــکار میکنن
و چیــکار نمیکنــن.
مهمترین چیزی که دیدم و بهش خیلی فکر کردم اینا بود.
همه مردم اطراف ،دنبال زندگی راحتترن.
همه دنبال کار کمترن.
همه از مشکالت فرار میکنن.
هیچکس دوست نداره زجر بکشه.
همونجــا فهمیــدم ،اگــه میخــوام تغییــر کنــم و از ضعیفتریــن و
زشــتترین و بدهیکلتریــن نوجــوان ســیاه پوســتی کــه میشناســم
بــه قویتریــن فــرد جهــان تبدیــل بشــم:
بایــد زجــر بکشــم .بایــد بــه جــای فــرار از ســختیها بــه ســمت
ســختیها بــدوم .بایــد بیشــتر از همــه تــاش و کار کنــم و اصــا بــه
دنبــال زندگــی راحــت نباشــم.
وقتــی ایــن تصمیــم رو گرفتــم ،دیگــه دربــارهاش فکــر نکــردم و دیگه در
مــورد اینکــه تصمیمــم از نظــر علمــی درســته یــا غلطــه شــک نکردم.
بــه قــول  ،Tim Groverیکــی از بزرگتریــن مربیــان بســکتبال جهــان و
مربــی شــخصی مایــکل جــردن:
فکــر نکــن ،تــو همیــن االنشــم میدونــی کــه چیــکار بایــد بکنــی و
میدونــی کــه چجــوری بایــد اینــکار رو انجــام بــدی .پــس چــی جلوتــو
گرفتــه؟
باور کنید اکثر ما میدونیم که باید چیکار کنیم.
میدونیــم کــه بایــد درســمون رو بخونیــم و بــا نمــرات بــاال و رتبــه بــاال
قبول بشــیم.
میدونیــم کــه بایــد ســخت کار کنیــم و پــروژه ای کــه قــول دادیــم رو
پیــش از وقــت موعــود تحویــل بدیــم.
میدونیم که به جای  ۸صبح باید  ۶صبح بیدار بشیم.
میدونیــم کــه بعــد از بیــدار شــدن بایــد بریــم و ورزش کنیــم ،بریــم و
شــروع کنیــم بــه دویــدن.
میدونیــم کــه بایــد هــر چــه زودتــر زبانمــون رو تقویــت کنیــم و
امتحــان  IELTSبدیــم یــا زبــان جدیــدی یــاد بگیریــم.
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میدونیم که باید بیشتر کنار خونواده و کسانی که مهمن باشیم.
میدونیم و میدونیم و میدونیم.
پس چرا عمل نمیکنیم؟
چی جلومونو گرفته؟
جوابش فرمول امروزمونه.
مــا حاضــر نیســتیم زجــر بکشــیم و بیشــتر ترجیــح میدیــم منتظــر
فردایــی باشــیم کــه قــرار نیســت هیچوقــت بیــاد.
چــون مــا هــم مثــل خیلــی از مــردم ،دوســت داریــم فعــا تــو آرامــش
باشــیم.
ولی اگه میخواین موفق بشین ،شروع کنید.
زجــر بکشــید ،ســختی بکشــید ،بــا مشــکالتتون روبــرو بشــید ،بــا نقــاط
ضعفتــون بجنگیــد.
شروع کنید .از فردا نه .از همین امروز ،از همین االن.
بیاییــد چنــد ســال از زندگیتــون رو جــوری زندگــی کنیــد و زجــر
بکشــید کــه هیــچ کــس حاضــر نباشــه جاتــون زندگــی کنــه ،امــا
بقیــه عمرتــون رو طــوری بگذرونیــد کــه هیــچ کــس نتونــه و فقــط تــو
حســرت زندگیتــون بمونــه.
دیویــد گاگیــن ســرش رو تراشــید ،چشــمش رو روی همــه مشــکالتش
بســت.
تصمیمــش رو گرفــت و بــه جــای اینکــه بــرای عــدم موفقیتهــاش
بهانــه بیــاره ،شــروع کــرد بــه ســاختن خــودش و تمــام نقــاط ضعفــی
کــه خــدا هنــگام آفرینــش بهــش داده بــود رو بــه پلههایــی تبدیــل
کــرد کــه روی اونهــا پــا بــزاره و روز بــه روز نقــاط قــوت بیشــتری
بســازه.
فقــط  ۱۰ســال طــول کشــید تــا دیویــد گاگیــن بــه قویتریــن مــرد
جهــان تبدیــل بشــه!
دیویــد گاگیــن تنهــا ســرباز و فرمانــده ارتــش آمریکاســت کــه موفــق
شــد  ۳تــا از ســختترین دورههــا و امتحانهــای ارتــش آمریــکا رو بــا
رکوردهــای جدیــد پشــت ســر بــزاره.
اون موفق شد دوره  SEALویژه نیروی دریایی ارتش آمریکا
دوره  Rangerویژه نیروی زمینی ارتش آمریکا
و دوره  Air Force Tacticsویــژه نیــروی هوایــی ارتــش آمریــکا رو پشــت
ســر بگــذاره!
بــه گفتــه روانشناســای ارتــش آمریــکا ،گذرونــدن ایــن  ۳دوره توســط
یــک شــخص اون هــم در طــول  ۳ســال تــا پیــش از ایــن ناممکــن
محســوب میشــده!!!
در ســال  ۲۰۱۳دیویــد گاگیــن بــه ایــن موفقیتهــا اکتفــا نکــرد و بــا
ثبــت نــام در کتابهــای رکــورد بیــن المللــی تونســت رکــورد جهــان
تــوی بارفیکــس رو بشــکنه.
دیویــد در عــرض  ۱۷ســاعت ۴ ،هــزار و  ۲۵عــدد بارفیکــس اجــرا کــرد
و بــا اخطــار پزشــکان مبنــی بــر پــاره شــدن رگ بازوهــا متوقــف شــد!!!
دیویــد تــوی مســابقات دوی ماراتــن هــم  ۴رکــورد از خــودش بــه جــا
گذاشــت و در رکــورد آخــر  ۱۶۰کیلومتــر رو در عــرض  ۱۸ســاعت دویــد
و بــه خــط پایــان رســید.
شــما رو نمیدونــم ولــی مــن هیــچ بهانــه و دلیلــی بیشــتر و بزرگتــر
از دیویــد گاگیــن بــرای عــدم موفقیتهــام نــدارم.
اگــه میخوایــن موفــق بشــین ،اگــه میخوایــن
زندگیتونــو تغییــر بدیــن،اگــه میخوایــن بــه هــر
چــی کــه تــو ذهنتونــه برســین ،روبــروی آینــه بایســتید.
بــا خودتــون تصمیــم بگیریــد و بعــد چشــم و گوشــتون
رو بــر همــه حرفهــا و نصیحتهــا و بهانههــا و
صحبتهــا ببندیــد .شــروع کنیــد و متوقــف نشــید.
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استان گیالن

نخســتین آئیــن نکوداشــت مــادر در اســتان گیــان روز
چهارشــنبه ششــم دی مــاه نــود و شــش بــا همــکاری دفتــر
امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری گیــان بــا حضــور مهنــدس
غالمرضــا محمــدی بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی
مــادر ،مــادران نمونــه بــه همــراه خانــواده آنــان ،جمعــی از
مســئولین اســتانداری و فرمانداریهــا ،رؤســای ادارات و
شــورای اســامی شــهر گیــان ،برگــزار شــد.
در آغــاز برنامــه خانــم فاطمــه رفیعــی مدیــرکل دفتــر امــور
بانــوان و خانــواده اســتانداری گیــان و مشــاور اســتاندار پــس از

تبریــک میــاد امــام حســن عســکری(ع) ،گفــت مقــام شــامخ
مــادر در الفــاظ گنجانــده نمیشــود و مــا بــاور داریــم کــه مــادر
یکــی از نعمــات بــزرگ خداونــد اســت.
مدیــرکل امــور زنــان و خانــواده اســتانداری گیــان بــا بیــان
اینکــه هــر تجلیــل و مراســمی بــرای تجلیــل از مقــام شــامخ
مــادر بهطــور حتــم کوچــک و حقیــر اســت افــزود :پاسداشــت
مقــام واالی مــادر اقــدام کوچکــی در مقابــل ســیل عظیــم مهــر
مــادری اســت کــه بایــد بهدرســتی بــه آن پرداختــه شــود.
خانــم رفیعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــادران ایــران زمیــن بــا

ارادهای قــوی و آهنیــن ،وقایــع زرینــی را بــر تاریــخ ایــران
اســامی مانــدگار کردنــد بیــان کــرد :قهرمانــان و علمــای
بزرگــی همچــون میرزاکوچکخــان جنگلــی و آیــتاهلل
بهجــت فومنــی (ره) در دامــان مادرانــی از ســرزمین گیــان
پــرورش یافتنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام
واالی مــادر بــا همــکاری بنیــاد فرهنگــی و بینالمللــی
مــادر در اســتان گیــان برگــزار شــد اظهــار داشــت :مــادران
منتخــب گیالنــی ایــن نکوداشــت از ســوی مشــاوران
فرمانداریهــا و دســتگاهها و تشــکلهای مردمــی گیــان
برگزیــده شــدند.
مدیــرکل امــور زنــان و خانــواده اســتانداری گیــان بــا بیــان
اینکــه ایــن مــادران طبــق شــاخصهای اعــام شــده از
ســوی بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر ارزیابــی شــدند
تصریــح کــرد :بیــش از  60مــادر نمونــه اســتان گیــان
توســط مشــاوران بــا توجــه بــه شــاخصهای بنیــاد مــادر
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.
از میــان آنهــا  17مــادر نمونــه شــاخص انتخــاب شــدند.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اقدامــات گســترده بنیــاد فرهنگــی
بیــن المللــی مــادر ،ایــن نکوداشــتها در سراســر کشــور
برگــزار میشــود.
در ادامــه آقــای کــوروش معالــی سرپرســت بانــک ملــی
اســتان گیــان بیــان داشــت شــعار بنیــاد مــادر «مادرانــی
متعالــی ،جهانــی خوشــبخت» واقعــا صحیــح و بجاســت و
مــا بــا تمــام وجــود ایــن مطلــب را در زندگــی درک کــرده
و بــاور داریــم .مــا بــر خــود مــی بالیــم کــه در ایــن روز
میزبــان مــادران نمونــه هســتیم.
ســپس مهنــدس غالمرضــا محمــدی ضمــن تبریــک میــاد
امــام حســن عســکری(ع) و تشــکر از مســئولین برگــزاری
نکوداشــت ،بیــان داشــت کــه پایــه و اســاس بنیــاد مــادر
ایــن ســخن نبــی اکــرم (ص) کــه «بهشــت زیــر پــای
مــادران اســت» میباشــد .مــا هــم بــرای رضــای خــدا و
قدرشناســی از جایــگاه و مقــام مــادر ایــن بنیــاد را تأســیس
کردیــم.
بنیانگــذار بنیــاد مــادر افــزود همیشــه از فرهیختــگان
و اســاتید در مجامــع مختلــف تجلیــل میشــود ولــی
هیـچگاه از مــادران آنهــا تجلیــل نشــده اســت .هــدف بنیــاد
مــادر تجلیــل از همــه مــادران اســت.
در ادامه از مادران نمونه گیالن خانمها:
مریــم اســمعیلی بــازارده ،معصومــه جعفــرزاده چماچائــی،
معرفــه جهانکشــت شــال ،بانــو رفیــق خــواه شــلمانی،
کلثــوم غالمیــان ســفید داربنــی ،ربابــه قایــقران ســراب،
زهــرا قلــیزاده ،لیــا میرزائــی ،حیــران محمدپنــاه
ســیدآبادی ،ســیده طاهــره میرعبدالعظیمــی ،راضیــه
محمدحســنی ،زهــرا معصومــی نشــرود کلــی ،دکتــر ســونیا
معصومــی ،حبیبــه صفرپــور لیمــا ،کبــری نقشپــور،
فرخنــده نارندهــی ســیاهکل و مولودالســادات وعیــدی
واحــدی تجلیــل شــد و لــوح و حمایــل مــادر نمونــه بــه
آنهــا اهــدا گردیــد.
تهیه گزارش :محبوبه جعفری
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روایتی از

دکتـر انوشـه

اســتان چهــار فصــل گیــان عــاوه بــر زیباییهــای طبیعــی،
از جلــوهای خــاص در پوشــاک زنــان برخــوردار اســت کــه بــا
بهرهگیــری از رنگهــای طبیعــت در کمــال یکرنگــی،
رنگینکمانی از لطافت و زیبایی را با خود به همراه دارد.
زنــان گیالنــی از جملــه زنــان ایرانــی هســتند کــه هنوز به پوشــاک
ســنتی و محلــی خــود پایبندنــد و از آنهــا در بیشــتر اوقــات و
بخصــوص در جشــنها و مجالــس عروســی اســتفاده میکننــد.
پوشــش وحجــاب کامــل و تنــوع رنگهــا و پارچههــا ،جلــوه
خاصــی بــه لبــاس محلــی زنــان در ایــن اســتان بخشــیده اســت
و رنگهــای آن بــر طبیعــت زیبــا و دامنــه البــرز شــمیم نشــاط و
شــادی پخــش میکنــد.
پوشــاک بانــوان گیلــک دارای تنــوع و جلــوه خاصــی اســت .از
بیــن آنهــا پوشــاک زنــان قاســم آبــاد ،شــاخصترین پوشــاک از
لحــاظ تنــوع و ســلیقه در منطقــه اســت .ایــن پوشــاک  ۱۰تکــه
اســت کــه شــامل لچــک ،چارقــد ،پیراهــن ،جلیقــه ،یــل و کــت،
تنبــان یــا شــلیته ،جــوراب ،چــاروق ،چــادر کمــر و عرقچیــن
میشود.
در قشــر مرفــه بــه ظرافتهــا ،زیباییهــا و تزئینــات توجــه
زیــادی میشــود و پارچههــای زری و ابریشــمی و مخملهــای
رنگــی و یراقهــای پهــن ،ســکههای قدیمــی و دامنهــای
پرچیــن و دیگــر نقشآفرینیهــا ،کــه از یــک دنیــا ذوق و ســلیقه
و مهــارت خبــر میدهــد ،وقــار خاصــی بــه زنــان میبخشــد.
پوشــاک زنــان شــامل روســری و ســربند ،پیراهــن ،کــت ،الجاقبــا،
دامــن ،گردتومــان ،جلیقــه ،چــادر کمــر ،چــادر شــب ،کفــش و
جــوراب اســت.
روسـری و سربنـد
اغلــب زنــان گیــان از دو ســربند ،یکــی در زیــر (لچــک) و
دیگــری بــر روی آن (دســتمال) اســتفاده میکننــد .دســتمال در
نواحــی مختلــف گیــان اســامی مختلفــی دارد ،در تالــش بــه
آن «ســرا بســت» ،در ناحیــه ســرود «تونــه دســمال» ،در ماســال
«بنشــه دســمال» و در گرگانــرود و خوشــابر اســالم بــه آن «ســر

دســتمال» میگوینــد .در جلگههــای گیــان نیــز دســتمال بــه
اســامی زیــر خوانــده میشــود :روســری دســتمال ،پیلــه دســمال
و ســرفود کــه بــر روی لچــک بســته میشــود و اصــوال رنــگ
آن ســفید اســت.
پیـراهن
پیراهــن ،باالپــوش بانــوان گیالنــی اســت .ایــن پوشــش در
گویــش تالشــی« ،شســی» و در شــرق و جلگــه تالــش ،پیرهــن و
جمــه خوانــده میشــود.
پیـراهن زنـان
در جلگــه گیــان ،مثــل پیراهــن زنــان غــرب گیــان اســت
امــا بســیار از آن کوتاهتــر اســت .پیراهــن بانــوان شــرق
گیــان بــه مراتــب متنوعتــر از پیراهــن زنــان در غــرب
گیــان اســت و تفاوتهایــی در آنهــا مشــاهده میشــود.
مثــا نوعــی از آن ،جلــو بســته اســت و از طــرف شــانه دکمــه
دارد و نوعــی دیگــر دارای چــاک پهلــو اســت و غیــر از
یــراقدوزی و چــرخدوزی از نخهــای رنگــی نیــز در جلــوی
پیراهــن اســتفاده میشــود .متفاوتتریــن پیراهــن ،پیراهــن
مرســوم در پاشــاکی واقــع در «خــرارود» اســت کــه چــرخدوزی
شــده و پارچــه آن بــا «پاچــال» و ابریشــم خــام در محــل بافتــه
میشــود و اطــراف پیراهــن بــه رنــگ ســرمهای و بــا پیلــه ابریشــم
رنــگ میشــود .ایــن پیراهــن را دختــران در روز عروســی یــا در
مهمانــی بــه تــن میکننــد.
جلیقـه
جلیقــه یکــی از پوشــشهای متــداول بانــوان گیــان اســت.
مــدل متــداول جلیقــه ،اصــوال جلوبــاز ســه دکمــه و یقــه هفــت
بــا ســه جیــب در طرفیــن اســت و پشــت آن ســگک دارد کــه
قابلیــت گشــاد و تنــگ کــردن را بــه آن میدهــد .جلیقــه در
نواحــی جلگـهای گیــان بــه صــورت ســاده مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد ولــی در مناطــق کوهســتانی و کوهپایــهای ســکهدوزی
و بــا نخهــای رنگــی چــرخدوزی میشــود.

منبع :سایت سیری در ایران

خانمم همیشه میگفت دوستت دارم
من هم گذرا میگفتم منم همینطور عزیزم...
از همــان حرفهایــی کــه مردهــا از زنهــا میشــنوند و
قــدرش را نمیداننــد...
همیشه شیطنت داشت.
ابــراز عالقــهاش هــم کــه نگو...آنقــدر قربــان صدقــهام
میرفــت کــه گاهــی بــا خــودم میگفتــم :مگــر مــن چــه
دارم کــه همســرم آنقــدر بــه مــن عالقهمنــد اســت؟
یــک شــب کالفــه بــود ،یــا دلــش میخواســت حــرف
بزنــد ،میدانیــد همیشــه بــه قــدری کار داشــتم کــه وقــت
نمیشــد مفصــل صحبــت کنــم.
مــن بــرای فــرار از حــرف گفتــم :میبینــی کــه وقــت نــدارم،
مــن هــرکاری میکنــم بــرای آســایش و رفــاه توســت ولــی
همیشــه بــد موقــع ماننــد کنــه بــه مــن میچســبی...
گفت کاش من در زندگیت نبودم تا اذیت نمیشدی.
این را که گفت از کوره در رفتم،
گفتم خدا کنه تا صبح نباشی...
بی اختیار این حرف را زدم...
ایــن را کــه گفتــم خشــکش زد ،بــرق نگاهــش خامــوش شــد
بــه مــدت ســی ثانیــه بــه مــن خیــره شــد و بعــد رفــت بــه
اتــاق خــواب و در را بســت...
بعــد از اینکــه کارهایــم را کــردم کنــارش رفتــم تــا بخوابــم،
موهــای بلنــدش رهــا بــود و چهــرهاش بــا شــبهای قبــل
فــرق داشــت ،در آغوشــش گرفتــم افتخــار کــردم کــه
زیباتریــن زن دنیــا را دارم لبخنــد بیروحــی زد ...
نفس عمیقی کشید و خوابیدیم ...
آن شب خوابم عمیق بود ،اصال بیدار نشدم...
از آن شــب پنــج ســال میگــذرد و حتــی یــک شــب خــواب
آرامی نداشــتهام...
هــزاران ســوال ذهنــم را میخــورد کــه حتــی پاســخ یــک

اكرم عليجان
ســوال را هــم پیــدا نکــردهام ...
گاهــی بــا خــود میگویــم مگــر یــک جملــه در عصبانیــت
میتوانــد یــک نفــر را...
مگــر چقــدر امــکان دارد یــک جملــه بــه قــدری بــرای یــک
نفــر ســنگین باشــد کــه قلبــش بایســتد ؟!!
همســرم دیگــر بیــدار نشــد ،دچــار ایســت قلبــی شــده
بــود...
شــاید هــم از قبــل آن شــب از دنیــا رفتــه بــود ،از روزهایــی
کــه لبــاس رنگــی میپوشــید و مــن در دلــم بــه شــوق
میآمدم از دیدنش اما در ظاهر ،نه...
شــاید هــم زمانــی کــه انتظــار داشــت صدایــش را بشــنوم،
امــا طبــق معمــول وقتــش را نداشــتم...
بعدهــا کارهایــم روبــراه شــد ،حــاال همــان وضعــی را دارم کــه
همســرم برایم آرزو داشــت ...
من اما...
آرزویــم ایــن اســت کــه زمــان بــه عقــب برگــردد و مــن
مــردی باشــم کــه او انتظــار داشــت...
بعــد مرگــش دنبــال چیــزی میگشــتم ،کشــوی کنــار تخــت
را بــاز کــردم ،یــک نامــه آنجــا بــود ،پاکــت را بــاز کــردم
جــواب آزمایشــش بــود تمــام دنیــا را روی ســرم آوار کــرد...
خانــوادهاش خواســته بودنــد کــه پزشــک قانونــی ،چیــزی بــه
مــن نگویــد تــا بیشــتر از ایــن نابــود نشــوم ...
آن شــب میخواســت بیشــتر باهــم باشــیم تــا خبــر پــدر
شــدنم را بدهــد...
حــاال هرشــب لباســش را در آغــوش میگیــرم و هــزاران بــار
از او معــذرت میخواهــم امــا او آنقــدر دلخــور اســت کــه تــا
ابــد جوابــم را نخواهــد داد...
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یکــی از محورهــای اساســی کــه مــورد توجــه
روان شناســان و مشــاوران قــرار میگیــرد،
بررســی انتظارهــا در روابــط زن و شــوهر
بــه طــور متقابــل و عــدم بــرآورده شــدن
نیازهــای آنــان اســت .در ایــن مقالــه بــه منظــور
بــه تصویــر کشــیدن اصــول موفقیــت در یــک
ازدواج ســعی شــده اســت بــه انتظارهــای زن از
شــوهر و شــوهر از زن بــا زبانــی ســاده و فشــرده
اشــاره شــود.
شــایان ذکــر اســت کــه اصــول و رازهایــی کــه در
ایــن مقالــه مطــرح شــده اســت ،بــرای موفقیــت
همــه زوجهــا و همــه انســانها کــه بــا هــم
زندگــی میکننــد ،بــا هــم کار میکننــد و در
کنــش و واکنــش یــا تعامــل بــا یکدیگر هســتند،
میتوانــد مفیــد و مؤثــر باشــد .بــه طــور
مشــخصتر زوجهایــی کــه میخواهنــد ازدواج
موفــق و زناشــویی ســالم و شــادابتری داشــته
باشــند ،میتواننــد بــا مطالعــ ه ایــن اصــول بــه
هــدف مقدسشــان برســند .ایــن مقالــه همچنیــن
میتوانــد بــرای کســانی کــه در مرحلــه
تصمیمگیــری بــرای ازدواج یــا در آســتانه
ازدواج هســتند و نیــز کســانی کــه روابــط
زناشوییشــان آشــفته شــده اســت ،مفیــد و
راهنمایــی کننــده باشــد.

ازدواج
دکتر احمد به پژوه
استاد روانشناسی دانشگاه تهران
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اصل برقراری ارتباط عاطفی و کالمی

برقــراری ارتبــاط عاطفــی و کالمــی میــان زن و شــوهر و دیگــر
اعضــای خانــواده ،مهمتریــن عامــل موفقیــت در ازدواج و تأمیــن
کننــده ســامت خانــواده محســوب میشــود .از ایــنرو ،ســعی
کنیــد در هــر فرصتــی کــه پیــش میآیــد بــا همســر و اعضــای
خانوادهتان صحبت کنید و به گفتوگوهای خانوادگی بپردازید.

اصل حفظ آراستگی ظاهر

در کنــار رعایــت اصــول دیگــر و التــزام عملــی بــه ارزشهــا و
هنجارهــای واالی دینــی و اخالقــی ،حفــظ آراســتگی ظاهــر و
پوشــیدن لبــاس مناســب در موقعیتهــای گوناگــون میتوانــد
بســتر موفقیــت زن و شــوهر در ازدواج را فراهــم کنــد .از ایــن رو ،زن
و شــوهر وظیفــه دارنــد خــود را در برابــر یکدیگــر آراســته و پاکیــزه
و جالــب توجــه نگهدارنــد و از پریشــانی و وضــع نامرتــب اجتنــاب
کننــد.
مــورد تاییــد واقــع شــدن ،مــورد محبــت و توجــه قــرار گرفتــن از
نیازهــای اساســی انســان اســت .ســعی کنیــد در روابــط زناشــوییتان
بــه نوعــی رفتارهــای مطلــوب همســرتان را مــورد توجــه قــرار دهیــد
و تاییــد کنیــد .همســر شــما بایــد بدانــد کــه بــرای او ارزش قائــل
هســتید .بــه ویــژه آن کــه تشــویق و تاییــد و بیــان نــکات مثبــت
بایــد بــه طــور آشــکار و یــا در جمــع باشــد و تذکــر نــکات منفــی و
انتقــاد بــه طــور محرمانــه و در تنهایــی صــورت گیــرد.

اصل عفو و گذشت

گذشــت ،شــرط اصلــی اســتمرار و اســتحکام پیونــد زناشــویی و بقــای
خانــواده از ســوی هــر یــک از زوجهاســت .لــذا ســختگیر نباشــید،
از خطاهــای یکدیگــر بگذریــد و کاســتیهای همدیگــر صبورانــه
تحمــل کنیــد.

اصل عقل ساالری و عدم سلطه گری

وقتــی در زندگــی زناشــویی ،مشــکل و یــا ســوءتفاهمی بــروز
میکنــد ،بــه جــای ســرزنش کــردن یکدیگــر و تفســیر نادرســت،
شایســته اســت ســه مرحلــه را طــی کنیــد.
نخســت ،شناســایی کامــل و همــه جانبــ ه آن مشــکل .در مرحلــه
دوم توصیــه میشــود بــه شناســایی علتهــا و معلولهــا بــه
علتشناســی و ریشــه یابــی آن مشــکالت بپردازیــد .در مرحلــه ســوم
ســزاوار اســت کــه بــه راهکارهــا و راهحلهــا بیندیشــید.

اصل تعدیل انتظارها با توانهای همسر

اصل دانایی

یــک رابطــه زناشــویی ســالم میــان زن و شــوهر ،دوســت داشــتن
یکدیگــر و مبادلــ ه مهــر و عاطفــه بیــن آنهاســت .یــک نــگاه
محبتآمیــز یــا یــک دســت محبتآمیــز ،معجــزه میکنــد و در
درون زن یــا شــوهر تحولــی عمیــق بــه وجــود مــیآورد.

اصل توجه به نیازهای همه جانبه همسر

اصل شناسایی علت ها و معلولها

نخســتین اصــل موفقیــت در ازدواج ایــن اســت کــه
انجــام دادن هــر کاری بــه مهــارت و دانــش نیــاز دارد.
یعنــی بــرای همســری توانــا شــدن بایــد داناییهــا و
مهارتهــای الزم را کســب کــرد .از ایــنرو توصیــه
میشــود بــا مطالعــ ه کتابهــای مربــوط بــه
روانشناســی ازدواج و خانــواده و آئیــن همســرداری
و بــا شــرکت در جلســههای آمــوزش خانــواده بــه
دانــش و مهــارت خــود بیفزاییــد.
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در رویارویــی بــا مســائل و مشــکالت زناشــویی و خانوادگــی همــواره
بایــد انتظارهــای واقــع بینانــه داشــت .بــه بیــان دیگــر خــود را در
وضعیــت طــرف مقابــل قــرار دادن ،قبــول مســئولیت خــود و شــناخت
انتظارهــای متقابــل ،قــدم اول در حــل و فصــل اختالفــات زناشــویی
و خانوادگــی اســت .راه حــل عمــده مســائل و مشــکالت زناشــویی،
تعدیــل و تصحیــح انتظارهــا براســاس تــوان و وســع یکدیگــر اســت.
لــذا توصیــه میشــود زمــان مشــخصی در روز یــا هفتــه بــرای
توگــو دربــاره مســائل و مشــکالت و روشــن کــردن انتظارهــا از
گف 
یکدیگــر و بــه اصطــاح درددلکــردن اختصــاص دهیــد.

اصل ابراز محبت

مهمتریــن شــرط موفقیــت در ازدواج ،ابــراز محبــت اســت و جوهــر

در روابــط زناشــویی ســالم ،نــه بایــد مــرد ســاالری حاکــم باشــد.
نــه زن ســاالری .بــه بیــان دیگــر اصــوال رابطــه ســلطهگرانه و
ســلطهپذیرانه چــه از طــرف زن و چــه از طــرف شــوهر بــرای کانــون
گــرم خانــواده آفــت بزرگــی بــه شــمار میآیــد.

اصل تشویق و قدردانی

تشــویق و ابــراز تشــکر از رفتارهــای مطلــوب همســر ،تأثیر به ســزایی
در تکــرار و اســتمرار آن رفتارهــا دارد و انگیــزه تکــرار آن رفتارهــای
مطلــوب را بیشــتر میکنــد .زمانــی کــه رفتــار مطلــوب همســرتان را
تشــویق میکنیــد ،او اینگونــه نتیجهگیــری میکنــد کــه« :پــس
همســر مــن ایــن رفتــار را دوســت دارد و بــرای خوشــایند او بایــد آن
را تکــرار کنــم».
سخن آخر
ســخن آخــر ایــن کــه بــرای موفقیــت در ازدواج
و داشــتن یــک رابطــة زناشــویی ســالم ،موفــق و
بــا طــراوت بایــد هــر یــک از زوج هــا تــاش کنــد،
بیندیشــد و وقــت بگــذارد ،احســاس مســئولیت کنــد
و موانــع برقــراری ارتبــاط ســالم را از میــان بــردارد و
در مقابــل بــه عوامــل کمــک کننــده برقــراری ارتبــاط
ســالم توجــه نمایــد و عمــل کنــد .شــایان ذکــر اســت
کــه ازدواج موفــق ،زمینهســاز شــکلگیری خانــواده
ســالم اســت.
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زندگی

مهندس صدف محمدی

عــزم و اراده بــه افــراد موفــق کمــک میکنــد تــا ســخت تــاش کننــد و بــه اهــداف بلندمــدت خــود
پایبنــد باشــند .در ایــن مقالــه درصــدد آن برآمدیــم تــا ببینیــم کــه چگونــه مــا هــم میتوانیــم اراده
قــوی داشــته باشــیم.
در اینجــا بــه روشهایــی اشــاره میکنیــم کــه بــه کمــک آنهــا میتوانیــد ایــن ویژگیهــا را در خــود
توســعه دهیــد و درنتیجــه موفقتــر باشــید:

گذشته ارزشمند است

اجــازه ندهیــد اشــتباهات گذشــت ه شــما مانــع از داشــتن یــک اراده قــوی شــود .گذشــته ارزشــمند اســت.
از اشــتباهات خــود درس بگیریــد .از اشــتباهات دیگــران هــم درس بگیریــد .ســپس آن را بــه حــال خــود
رهــا کنیــد.

موفقیت دیگران را جشن بگیرید

از موفقیــت دیگــران نرنجیــد و در عــوض آن را جشــن بگیریــد .افــرادی کــه اراده قــوی دارنــد از موفقیــت
دیگــران نمیرنجنــد و آن را جشــن میگیرنــد .رنجــش بخــش اعظمــی از انــرژی ذهنــی شــما را هــدر
میدهــد ،انــرژیای کــه میتوانــد در جایــی دیگــر ،بهتــر بــه کار بیایــد.

در برابر شکایتها تسلیم نشوید

هرگــز در برابــر شــکایتها و انتقــادات تســلیم نشــوید .حرفهــای شــما قــدرت دارنــد بــه خصــوص بــر
خــود شــما .نالیــدن از مشــکالت همیشــه احســاس بدتــری را بــه شــما القــا میکنــد ،نــه احســاس بهتــر.
بنابرایــن اگــر خطایــی کردیــد ،وقــت خــود را صــرف شــکایت و نالیــدن نکنیــد .انــرژی ذهنیتــان را روی
بهتــر کــردن شــرایط بگذاریــد.

یاست خودتان باشید
کاف 

بــرای داشــتن اراده قــوی کافیســت خودتــان باشــید .هیچکســی شــما را بــه خاطــر لباسهایتــان،
داشــتههایتان ،سِ ـ َمتتان یــا دســتاوردهایتان دوســت نــدارد .اینهــا همگــی چیزهــای معمولــی هســتند.
افــراد ممکــن اســت ایــن چیزهــا را دوســت داشــته باشــند ،امــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه شــما را
دوســت دارنــد.

به اهداف بلندمدت خود سر بزنید

دائمــا بــه اهــداف بلندمــدت خــود ســر بزنیــد وقتــی از نظــر ذهنــی خســته هســتید ،کار راحــت ایــن
اســت کــه خودتــان را توجیــه کنیــد کــه رژیــم غذایــی و ورزش را بــه فــردا موکــول کنیــد؛ امــا بــه جــای
آن بگوییــد کــه میخواهیــد وزن کــم کنیــد.

به داشتههای خود فکر کنید

نعمتهــا و موهبتهــای زندگــی خــود را برشــمارید .هــر شــب پیــش از خــواب بــرای لحظاتــی ،نگرانــی
از نداشــتههای خــود و داشــتههای دیگــران را کنــار بگذاریــد .بــه داشــتههای خــود فکــر کنیــد.
شــما خیلــی چیزهــا داریــد کــه بــه خاطــر آن بایــد شــکرگزار باشــید .احســاس خوبــی بــه شــما دســت
میدهــد ،اینطــور نیســت؟ داشــتن احســاس خــوب از خــود ،بهتریــن راه بــرای شــارژ مجــدد باتــری
ذهــن اســت.

منبع :روزنامه آرمان
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هرگز مرا به
(تسلیم شدن)
دعـوت نکـن
زندگــی ماننــد نردبــان بلنــدی اســت بــرای بــاال
رفتــن یــا چــرخ و فلــک بزرگــی اســت درحــال
چرخــش بــرای رســیدن بــه آنچــه میخواهــی. . .
همــه منتظــر ایســتادن و حــذف تــو هســتند . . .
امــا آنهــا حــاال کجــا هســتند  . . .تمــام افــرادی
کــه میگفتنــد نمیتوانــی؟
اینــک تــو در قلــه ایســتادهای ،شــاید فکــر کنــی...
ممکــن اســت بــا صــورت زمیــن بخــوری و امــا
بایــد برخیــزی ،بــه خــود بگــو:
مــن ترجیــح میدهــم تمــام قــد بایســتم تــا روی
زانــو زندگــی کنــم  . . .چــون مــن یــک فاتحــم و
توقــع شکســت نــدارم.
مــن بینشــی دارم کــه کســی نمیبینــد . . .
هیچوقــت نمیدانــی کــه سرنوشــت تــو را بــه
کجــا خواهــد کشــاند ،همــه تــو را بــاور نخواهنــد
داشــت  . .امــا بایــد برخیــزی و باور داشــته باشــی.
مــرا بــه تســلیم شــدن دعــوت نکــن . . .مــن یــک
فاتحــم و هیــچ چیــز نمیتوانــد مــرا متوقــف
کنــد!
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همــه مــا چنیــن وضعیتــی را تجربــه کردهایــم .ایــن کار بــه ویــژه زمانــی دشــوارتر
میشــود کــه در شــرایط ســختی گرفتــار شــده باشــید .امــا ،بــر اســاس شــواهد بســیار
زیــاد علمــی ،قلبــی کــه قدرشــناس باشــد مخــزن فایدههــای بســیار زیــادی اســت .از
ســامت ذهنــی و فیزیکــی گرفتــه تــا روابــط بهتــر ،تشــکر و قدردانــی روزانــه میتوانــد
بــه شــدت زندگــی شــما را تغییــر دهــد .هم ـه مــا دلمــان میخواهــد بهتــر باشــیم .بیایــد
بــرای قــدردان بــودن هــر قدمــی کــه میتوانیــم برداریــم .در ادامــه فوایــد خارقالعــاده
تشــکر و قدردانــی بــر مبنــای علــم را بــه شــما معرفــی میکنیــم.
 .۱جبران دوسویه
تشــکر و قدردانــی میتوانــد واگیــر باشــد .اگــر شــما از کســی
قدردانــی کنیــد او نیــز بــه نوبـ ه خــود میتوانــد همــان کار را بــرای
شــما یــا شــخص دیگــری انجــام بدهــد.
 .2کاهش فشار خون
سپاســگزار بــودن میتوانــد کمــک کنــد فشــار خونتــان کاهــش و
سیســتم ایمنــی بدنتــان بهبــود پیــدا کنــد.
 .۳دوری از افکار منفی
قدردانــی کــردن کمــک میکنــد مغزمــان را از نــو ســازماندهی
کنیــم تــا بــه احســاس حقشناســی و امیــدواری ادامــه دهــد و از
فکــر کــردن بــه نــکات منفــی دســت بــردارد.
 .۴جلوگیری از احساس تنهایی
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه اگــر احســاس تنهایــی میکنیــد
قدردانــی کــردن میتوانــد ایــن احســاس را کاهــش دهــد و بــه
شــما کمــک کنــد بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد.
 .5دستیابی به موفقیتها
مطالعــات نشــان دادهانــد قدردانــی بــه کار و عمــل منجــر میشــود،
کــه باعــث موفقیــت بیشــتر آدمهــا در محیــط کار میشــود چــون
آنهــا بــرای اهدافشــان ســخت تــاش میکننــد و بــه آنهــا دســت
مییابنــد.
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 .6لذت بردن از زندگی
قدردانــی قطعــا باعــث ایجــاد احســاس خوبــی میشــود.
ایــن کار بخــش پاداشدهــی مغــز را فعــال میکنــد و لــذت
بیشــتری را بــرای شــما در زندگــی بــه بــار مــیآورد.
 .7جذابیت و دلربایی
اگــر میخواهیــد زندگــی عشــقیتان را بهبــود ببخشــید ،هــزاران
مطالعــه وجــود دارد کــه نشــان میدهنــد سپاســگزار بــودن بــه
شــما کمــک میکنــد جذابتــر و دلرباتــر شــوید.
 .8سالمت ذهنی بهتر
عــاوه بــر افزایــش قــدرت فیزیکــی ،تشــکر و قدردانــی همچنین
بــا ســامت ذهنــی بیشــتر نیــز در ارتبــاط اســت .نشــان داده
شــده اســت کســانی کــه ضربـه جســمی را تجربـ ه کردهانــد بــا
قــدردان بــودن موفــق شــدهاند از پــس آن بــر بیاینــد.
 .9افزایش سالمت و دوری از بیماریهای قلبی
یکــی از مطالعــات رابطـ ه بیــن قدردانــی و نیکــوکار بــودن را بــا
افزایــش ســامت فیزیکــی و خطــر کمتــر بیماریهــای قلبــی
نشــان داده اســت.
 .10انعطاف پذیری بیشتر
«ســایکالوژی تــودی» ذکــر میکنــد کــه داشــتن یــک دفترچـ ه

 .15تاثیر مثبت بر زندگی
حتــی یــک “متشــکرم” ســاده میتوانــد تاثیــر مثبتــی بــر
زندگیتــان داشــته باشــد .یــک مطالعــه منتشــر شــده در
ایموشــن در ســال  2014بیــان میکــرد آدمهایــی کــه از یــک
آشــنا تشــکر میکننــد بیشــتر احتمــال دارد کــه دوســتی
پایدارتــری داشــته باشــند.
هیــچ نمیدانیــد فقــط بــا یــک ابــراز تشــکر و قدردانــی ســاده
روابطتــان چقــدر بهتــر خواهــد شــد.
 .16حس کمک نسبت به دیگران
در مطالعـ ه انجــام شــدهای در ســال  ۲۰۰۶دریافتنــد آدمهایــی
کــه قدردانتــر هســتند بیشــتر احتمــال دارد بــه دیگــران
کمــک کننــد ،حتــی بــه غریبههــا.
 .17بهبود سالمت و روان
پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه تشــکر و قدردانــی در کل بــه
بهبــود ســامت روانشــناختی شــما ،فــارغ از شــخصیتتان،
کمــک میکنــد.
 .18اهمیت تناوب قدردانی
اگــر مراقــب نباشــید ،تشــکر و قدردانــی هــم ،مثــل هــر چیــز
دیگــری ،میتوانــد خســته کننــده شــود .مطابــق یــک مطالعــه،

قدردانــی و سپاســگزارتر مانــدن در کل بــه انعطافپذیــری شــما
کمــک میکنــد.
 .11رژیم غذایی سالمتر
اگــر بــه دنبــال آن هســتید کــه رفتارهــای رژیــم غذایــی بهتــری
داشــته باشــید ،تشــکر و قدردانــی میتوانــد بــه ایــن امــر نیــز
کمــک کنــد .در یــک مطالعــه ،در کســانی کــه قدردانــی را بــه
جــا میآوردنــد مصــرف چربــی رژیمــی تــا  ٪۲۵کاهــش پیــدا
کــرد.
 .12خواب عمیقتر و طوالنیتر
تشــکر و قدردانــی همچنیــن بــه شــما کمــک میکنــد خوابــی
طوالنیتــر و عمیقتــر داشــته باشــید.
 .13اعتماد به نفس باالتر
میخواهیــد اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری داشــته باشــید؟
مطالع ـهای کــه در مجلــه روانشناســی ورزش چــاپ شــده بــود
نشــان میدهــد کــه آدمهــای سپاســگزار ،اعتمــاد بــه نفــس
باالتــری دارنــد چــون ایــن کار مقایســههایی کــه در ســطح
جامعــه صــورت میپذیــرد را کاهــش میدهــد.
 .14داشتن حس عطوفت و مهربانی
آدمهــا بــه وقــت تشــکر و قدردانــی نــه تنهــا پرخاشــگری
کمتــری دارنــد بلکــه نســبت بــه دیگــران عطوفــت بیشــتری
نیــز نشــان میدهنــد.

“فعالیتهــای شــادمانی” کــه شــامل مهربانــی ،قدردانــی
و نیکبینــی میشــود هنگامــی کــه بــه تنــاوب صــورت
میپذیرنــد بهتــر انجــام میشــوند تــا زمانــی کــه هــر روز
تکــرار میشــوند.
 .19شادتر بودن
طبــق مطالعــهای کــه توســط دانشــگاه کنــت اســیت انجــام
شــد ،تشــکر و قدردانــی بــه آدمهــا کمــک میکنــد شــادتر
باشــند.
سپاســگزاری میتوانــد بــه روشهــای بســیار زیــادی انجــام
شــود .در ایــن مطالعــه ،شــرکتکنندگان بــا نوشــتن نامههــای
قدردانــی بــه آدمهایــی کــه تاثیــر مثبتــی بــر زندگیشــان
گذاشــته بودنــد احســاس شــادمانی خــود را افزایــش دادنــد.
بنابرایــن بــار بعــد کــه یــک روز غمانگیــز داشــتید ،بــه یــک
نفــر نامــه بنویســید و بگوییــد کــه چقــدر قــدردان محبــت او
هســتید.
 .20محافظت در برابر استرس
بــر اســاس مطالعـهای کــه در دانشــگاه وارویــک صــورت گرفــت،
تشــکر و قدردانــی بــه محافظــت از آدمهــا در برابــر اســترس،
اضطــراب ،و افســردگی کمــک میکنــد.
منبع :سایت کسب و کار بازده
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استان سیستان و بلوچستان

بیســت و هفتــم دی مــاه نــود و شــش،
نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر
در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا حضــور
بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر،
جمعــی از مســئوالن اســتان و مــادران نمونــه
در ســالن ســینما هــال زاهــدان برگــزار
شــد.
آذر کشــمیری مؤســس انجمــن فرهنگــی
بانــوان اســتان سیســتان و بلوچســتان گفــت:
ایــن همایــش بــه ابتــکار و همــت بنیــاد
مــادر و همــکاری انجمــن فرهنگــی بانــوان
برگــزار شــده اســت.
خانــم کشــمیری هــدف از خلقــت مــادران را
روشــن مانــدن چــراغ امیــد در دل خانــواده
دانســت و گفــت :پشــیمانی مــا ،در زمــان
نبــود مادرانمــان بیفایــده اســت و بایــد از
تمامــی فرصتهــا بــرای تقدیــر از جایــگاه
واالی مــادر اســتفاده کــرد .در تمــام ادیــان
الهــی نیــز پــس از پرســتش خــدا بــه نیکــی
بــه پــدر و مــادر ســفارش شــدهاســت.
دکتــر مریــم پویــا مدیــرکل امــور بانــوان و
خانــواده اســتانداری سیســتان و بلوچســتان
گفــت :رشــد و بالندگــی یــک ملــت بــه
کیفیــت تربیــت نیــروی انســانی آن ملــت
بســتگی دارد.
نیــروی انســانی بخشــی از ســرمایه ملــی هــر
کشــور محســوب میشــود .مــادر و نقــش

مــادری عامــل عمــدهای در بقــای ایــن
ســرمایه اســت .کمیــت نیــروی انســانی تنهــا
دســتاورد مــادری نیســت .فرهنگســازی و
انتقــال فرهنــگ از نســلی بــه نســل دیگــر
در قامــت رســای مــادر متجلــی میشــود.
نقــش مــادر در مفهــوم مــادری از اهمیــت
بینظیــری برخــوردار اســت کــه میتــوان
بــه عنــوان پایــه اصلــی خانــواده و جامعــه از
آن یــاد کــرد.
دکتــر پویــا افــزود :نخســتین و پرنفوذتریــن
پایــگاه اجتماعــی ،دامــان مــادر اســت کــه
نیرومندتریــن ریشــه را در منــش فــرد
میافکنــد .اگــر دختــران یــک جامعــه روزی
از پذیــرش نقــش مــادری پرهیــز کننــد
بیشــک فرهنــگ و باورهــا رنــگ خواهنــد
باخــت.
بــا دگرگونیهــای اجتماعــی دهههــای
اخیــر ،نقــش مــادری بــا چالشهــای
فراوانــی همــراه شدهاســت کــه کیــان
خانــواده را تهدیــد میکنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه راهکارهــای
علمــی روشــنی بــرای ســازگاری بــا شــرایط
اجتماعــی نویــن در پشــتیبانی از نقــش و
فعالیــت اجتماعــی مــادران ارائه نشــده اســت
و جامعــه شناســان هنــوز بــه علــوم انســانی
و نقــش آن در حــل مشــکالت اجتماعــی بــه
بــاور الزم نرســیدهاند.

در راســتای ایــن ضرورتهــا در حــوزه
اجتماعــی و بــرای انسجامبخشــی و
جلــب توجــه نخبــگان و محققــان در امــور
اجتماعــی نیازمنــد توجــه بیــش از پیــش
صاحبنظــران در ایــن زمینــه هســتیم.
مدیــرکل امــور بانوان سیســتان و بلوچســتان
ادامــه داد :بســیاری از ارزشهــای متعالــی
اخــاق فــردی هماننــد عشــق ،فــداکاری،
عفــو و بخشــش کــه کمــال حقیقــی زیســت
اخالقــی تلقــی میگردنــد.
مــا در پاســخ بــه اینکــه چگونــه میتــوان بــه
ایــن ارزشهــا دســت یافــت ،بایــد بگوییــم
کــه طبیعیتریــن و فطریتریــن راهــی
کــه بــه صــورت اتوماتیــک و خــودکار بــدون
هیــچ آمــوزش قبلــی زمینهســاز تحقــق و
تکامــل ایــن ارزشهــا میگــردد چیــزی
نیســت جــزء ویژگیهــای مــادری.
توجــه بــه نقــش مــادری و تقویــت آن بــه
عنــوان یــک ســاز و کار طبیعــی و فطــری
در مســیر رشــد و تکامــل انســان میباشــد.
مــادر در یــک کشــمکش تمــام نشــدنی
بیــن ســرمایهگذاری بــر روی خــود و
ســرمایهگذاری بــر روی فرزنــدان قــرار دارد
و حفــظ ایــن تعــادل همــان هنــر مــادری
اســت.
بــارداری شــاید اولیــن گام بــرای ســرمایهگذاری
بــر روی فرزنــدان اســت .گامــی کــه از

خودپــروری بــه دگرپــروری برداشــته
میشــود و مــادر بــرای دگرپــروری بایــد
هزینــه پرداخــت کنــد و خطــرات متعــددی
را برجــان بخــرد.
در ادامــه خانــم دکتــر ســیده معصومــه
دســتغیب مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده
اســتانداری فــارس و مشــاور بنیــاد مــادر
گفــت :در دنیــای امــروز موضــوع مادر بســیار
مهــم اســت .در شــرایطی کــه دختــران
جــوان مــا در برابــر مســائل مختلــف روزمــره
قــرار میگیرنــد و کمتــر کســی دغدغــهای
در مــورد مــادر و مســائل مربــوط بــه آن را
دارد ،مهنــدس محمــدی پرچمــی را بلنــد
کــرده و میگویــد در ایــن دنیــا موضــوع
مــادر و حفــظ مقــام و جایــگاه مــادر بســیار
مهــم اســت.
دکتــر دســتغیب افــزود :مهمتریــن ویژگــی
بنیــاد مــادر ایــن اســت کــه مهنــدس
محمــدی یــک تیــم تخصصــی بــا بهرهمنــدی
از اســاتید و متخصصیــن تشــکیل دادهانــد،
بــرای اینکــه بتواننــد بــه بهتریــن شــکل،
خدماتــی را بــه مــادران ارائــه دهنــد ،ایــن
بنیــاد از مؤسســات منحصــر بفــرد در کل
ایــران و دنیاســت.
کار ایــن بنیــاد صرفــا برگــزاری نکوداشـتها
نیســت بلکــه فراخوانهــای علمــی در
سراســر کشــور انجــام شــده و همایشهــای

علمــی در دانشــگاههای مختلــف کشــور
برگــزار شــده و خواهــد شــد.
همچنیــن از پایاننامههــای کارشناســی
ارشــد و دکتــرا بــرای پژوهــش در موضوعــات
مرتبــط بــا مــادر ،حمایــت شــده و بورســیه
اعطــا میشــود .از اســاتید دانشــگاههای
مختلــف کشــور نیــز بــرای تبــادل نظــر
دعــوت بــه همــکاری شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،بنیــاد مــادر فصلنامــه
فرهنگــی پیــام مــادر را در هــر فصــل منتشــر
و بــه سراســر کشــور ارســال میکنــد.
در بخــش بینالمللــی نیــز مهنــدس
محمــدی تاکنــون بــه کشــورهای مختلفــی
ســفر کردهانــد و مکاتبــات متعــددی بــا آن
کشــورها داشــتهاند تــا همــه دنیــا بــا بنیــاد
مــادر آشــنا شــود و نظــر ایشــان اینســت کــه
مــا بایــد همــه مــادران را دریابیــم.
ســپس بنیانگــذار بنیــاد مــادر ضمــن
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای
نفتکــش ســانچی ،اظهــار داشــت :مــادران
حلقــه اتصــال کانــون گــرم خانــواده هســتند
و نقــش بســیار مهمــی در تربیــت فرزانــدان
و تحکیــم بنیــان خانــواده ایفــا مــی کننــد.
مهنــدس غالمرضــا محمــدی خاطــر نشــان
کــرد :امــروز از  22مــادر نمونــه سیســتان و
بلوچســتانی بــه نمایندگــی از تمامــی مــادران
اســتان تقدیــر میشــود.

بنیانگــذار بنیــاد مــادر اذعــان داشــت :بنیــاد
مــادر یــک بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی
اســت و مــردم نهــاد بــوده و وابســته بــه
هیــچ ارگان ،نهــاد ،حــزب و یــا گروهــی
نیســت و هرگونــه فعالیــت سیاســی در آن
ممنــوع اســت.
هیچگونــه تبعیــض از لحــاظ زبــان ،رنــگ،
ملیــت ،قومیــت ،فرهنــگ ،عقیــده و مذهــب
در بنیــاد مــادر وجــود نــدارد.
وی افــزود :بنیــاد مــادر نــگاه جهانــی دارد
و ایــن نــگاه از فرمایــش رســول اکــرم(ص)
مبنــی بــر اینکــه بهشــت زیــر پــای مــادران
اســت نشــأت گرفتــه اســت.
در پایــان برنامــه از مــادران نمونــه اســتان
سیســتان و بلوچســتان خانــم هــا:
شــهناز آمــاده ،زهــرا اربابــی ،شــهناز اربابــی،
مهیــن اســکندری ،آمنــه ایرندگانــی ،معصومه
حســینی ،گلافــروز خاشــی ،ماهــی ملــک
خــدادادی ،معصومــه دانــش پــور ،کبــرا
ســاالری ،رقیــه ســرگزی ،صدیقــه شــائوزائی،
گل بیبــی شــیبانی مطلــق ،بــی بــی فاطمــه
طباطبائــی ،زهــرا علویــان ،کشــور کوشــا،
مریــم مهماندوســت خواجــه داد ،مریــم
میــر ،هاجــر میــر بلــوچ زهــی ،ایــران ناروئــی،
فرزانــه هرمــزی مقــدم ،صــد گنــج هنــر جــو
تجلیــل و قدردانــی شــد.
تهیه گزارش :محبوبه جعفری
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یــوگای خنــده کــه بــه هاســا یــوگا معــروف اســت ،تمرینــی اســت کــه از هندوســتان
نشــات گرفتــه و اکنــون در سراســر دنیــا رواج پیــدا کــرده اســت .
یــوگای خنــده تمرینــی شــامل خندههــای طوالنــی و عمیــق اســت ،بــر پایــه ایــن
نظریــه میباشــد کــه خندیــدن عمــدی ،دارای همــان فوایــد روانــی و فیزیولوژیکــی
خندیــدن ناگهانــی اســت.
یــوگای خنــده بــه طــور گروهــی انجــام میشــود و در ابتــدا نوعــی تمریــن اســت؛ امــا
وقتــی افــراد بــه یکدیگــر نــگاه میکننــد ،خنــده مســری و واقعــی مــی شــود.
یــوگای خنــده توســط دکتــر مــادان کاتاریــا در ســال  1995در یــک پــارک در بمبئــی
بــا حضــور  5نفــر آغــاز شــد کــه دو نفــر از آنهــا دکتــر کاتاریــا و همســر وی بودنــد؛
در حــال حاضــر بیشــتر از  16هــزار کلــوب یــوگای خنــده در بیشــتر از  72کشــور دنیــا
وجــود دارد.

شماره  - 8بهار 97

مفهــوم یــوگای خنــده ایــن اســت کــه هــر کســی میتوانــد بــدون جــوک
و کمــدی بخنــدد و دلیلــی کــه بــه آن «یــوگای» خنــده گفتــه میشــود
ایــن اســت کــه در آن از تکنیکهــای تنفســی یــوگا اســتفاده میشــود
کــه باعــث اکســیژن رســانی بیشــتر بــه بــدن و افزایــش ســطح انــرژی
میشود.

کالس یــوگای خنــده بــا تکنیکهــای گــرم کــردن ســاده آغــاز
میشــود کــه شــامل کشــش ،دســت زدن ،ارتبــاط چشــمی
و حــرکات بــدن اســت و در آن از تمرینــات تنفســی کمــک
گرفتــه میشــود تــا ریههــا بــرای خندیــدن آمــاده شــوند.
مهمتریــن دلیــل علمــی در اثبــات فوایــد یــوگای خنــده ایــن
اســت کــه اگــر ادای انجــام کاری را در بیاوریــم ،بــه خــود آن
کار نیــز خواهیــم رســید .پروفســور ویلیــام جیمــز در ســال
 1884نشــان داد کــه ادا درآوردن یــک حــس بــا کمــک بــدن،
میتوانــد تأثیــر ایــن حــس را در مغــز مــا بیشــتر کنــد.
بهطورکلــی دو مــدل خنــده وجــود دارد؛ اول ،خنــدهای کــه از
مغــز میآیــد؛ همــان خنــدهای کــه بــا جــوک و کمــدی ایجــاد
میشــود .در ایــن نــوع خنــده ،ذهــن ماســت کــه تصمیــم
میگیــرد بــه چــه چیــزی بخندیــم و بــه چــه نخندیــم و بــا
افزایــش ســن قــدرت مــا بــرای ایــن نــوع خندیــدن کاهــش
مییابــد .نــوع دوم خندیــدن ،خندیــدن کودکانــه اســت.
کــودکان بــا ذهنشــان نمیخندنــد ،بــا بدنشــان میخندنــد.
آنهــا تمــام مدتــی کــه بــازی میکننــد ،میخندنــد .بــا
توجــه بــه ارتبــاط بیــن ذهــن و بــدن ،وقتــی بــا کمــک بــدن
میخندیم ،ذهن نیز آن را متوجه میشود.
حــال ســوالی کــه پیــش میآیــد؛ ایــن اســت کــه چــرا بایــد
الکــی بخندیــم؟ و چــرا بــا دیــدن کمــدی نخندیــم؟
دلیــل اول ایــن اســت کــه خنــده در زندگــی واقعــی ،فقــط
بــرای چنــد ثانیــه اســت کــه بــرای تغییــرات فیزیولوژیکــی،
زمــان کافــی نیســت .بــرای اینکــه خنــده بــرای ســامتی مفید

باشــد ،بایــد حداقــل  5تــا  10دقیقــه بخندیــم .از آنجــا کــه در
یــوگای خنــده ،بــه صــورت یــک تمریــن و بهطــور طوالنــی
میخندیــم ،از فوایــد آن بهرهمنــد میشــویم.
و امــا دلیــل دوم؛ بــرای اینکــه خنــده مفیــد باشــد بایــد خنــده
بــه صــورت عمیــق از دیافراگــم و بــا صــدای بلنــد باشــد ولــی
در زندگــی معمولــی ایــن گونــه نمیخندیــم .در یــوگای
خنــده محیطــی امــن فراهــم اســت کــه شــما میتوانیــد هــر
قــدر دوســت داشــتید و بــا صــدای بلنــد بخندیــد.
دلیــل ســوم ایــن اســت کــه در ایــن زندگــی مــدرن پرتنــش،
دالیــل و بهانههــای زیــادی بــرای خندیــدن وجــود نــدارد،
درنتیجــه بایــد خنــده خــود را از دالیــل بیرونــی مســتقل کنیم
و ایــن توانایــی را در خــود افزایــش دهیــم کــه بــدون دلیــل
بیرونــی بخندیــم.
فواید یوگای خنده:
• تغییــر حالــت شــما تنهــا در عــرض چنــد دقیقــه بــا کمــک
ترشــح هورمونهــای خاصــی مثــل اندورفیــن
• کاهش تأثیرات مخرب استرس و تقویت سیستم ایمنی
• تخلیه هوای مانده ته ریهها
• دریافــت اکســیژن بیشــتر و در نتیجــه افزایــش وضــوح و
بازدهــی ذهنــی
• بهبود در ایجاد روابط
• ایجاد نگرش مثبت به زندگی

گردآورنده :نوید عطرچین
(برگرفته از سخنرانیهای مادان کاتاریا)
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قواعدی برای یک مکالمه زن و شوهری

اگــر میخواهیــد همســرتان در خانــه بــا شــما صحبــت کنــد،
بایــد شــنونده و همصحبــت خوبــی بــرای او باشــید .قواعــدی
مثــل گــوش دادن فعــال و قضــاوت نکــردن میتوانــد بــه
همصحبتیتــان کمــک کنــد.
بعضیهــا از کمحرفــی همسرشــان شــاکی هســتند .بــرای
مثــال از ایــن گلهمندنــد کــه اگــر حتــی بــرای یــک ســاعت
بنشــینند و بــا همسرشــان حــرف بزننــد ،بــه جــز همــان دو
ســه جملــه اول ،صحبــت دیگــری از ســوی او مطــرح نمیشــود.
معمــوال ایــن افــراد تمــام تقصیــر را بــه گــردن همسرشــان
میاندازنــد غافــل از آنکــه رفتــار و گفتــار خــود آنهــا هــم
نقــش مهمــی در ســاکت شــدن همسرشــان دارد.

فصلنامه

گفتگو همان زندگی است

شــاید شــما هــم ایــن جملــه را شــنیده باشــید کــه
میگوینــد یــک رابطــه زن و شــوهری تــا وقتــی زنــده اســت
کــه دو طــرف ،حرفهایــی بــرای گفتــن داشــته باشــند.
گفتگــو یکــی از مهمتریــن مهارتهــای زندگــی زناشــویی
اســت و بــرای داشــتن آن ،بایــد بــه معنــای واقعــی
یــک زبــان و دو گــوش باشــید .یعنــی خــوب بگوییــد و
خوبتر گوش کنید.
نگاه زبان او به گوشهای شما است
اگــر بــه دنبــال یــک رابطــه زنــده و پویــا بــا همســرتان
هســتید ،اگــر دلتــان میخواهــد بــازار «گفــت» و «گــو» در
رابطهتــان همیشــه داغ باشــد و اگــر دوســت داریــد قفــل
زبــان همســرتان را بــاز کنیــد ،بایســتی کــه قبــل از هــر
کاری گوشهایتــان را بــرای حرفهــای او حســابی تیــز
کنیــد .گوشهــای شــما میتواننــد زبــان همســرتان را بــاز
کننــد و بــه قــول قدیمیهــا او را بــر ســر ذوق بیاورنــد.
بــر عکــس آن هــم صــادق اســت؛ یعنــی اگــر همســرتان
احســاس کنــد کــه شــما بــه او خــوب گــوش نمیکنیــد،
عقــب میکشــد و یــا بــا چنــد کلمــه مختصــر ســر و تــه
گفتگــو بــا شــما را هــم مــیآورد .موقعیتهــای زیــادی
میتواننــد احســاس «گــوش داده نشــدن» را در همســر
شــما بــه وجــود بیاورنــد.
در ادامــه بــه چنــد نمونــه از ایــن موقعیتهــا کــه بــدون
شــک همســرتان را از صرافــت گفتگــو کــردن بــا شــما
میاندازد ،اشاره میشود.

دکمه سکوت همسرت را فعال نکن

ممکــن اســت بگوییــد کــه «وقتــی همســرم حــرف
میزنــد ،مــن کامــا ســاکتم ولــی بــاز هــم او از صحبــت
کــردن اســتقبال نمیکنــد» .درســت اســت کــه ســاکت
مانــدن شــما موقــع صحبــت کــردن همســر ،نکتــه مهمــی
در تــداوم گفتگــو اســت امــا بــه تنهایــی کافــی نیســت.
بــه عبــارت دیگــر ،رفتارهــا و مســائل دیگــری هــم هســتند
کــه اگــر از شــما ســر بزننــد ،احســاس گــوش داده نشــدن
را در همســر شــما بــه وجــود خواهنــد آورد و تمایــل او را
بــرای ســاکت شــدن تقویــت خواهنــد کــرد:
 –1قضاوت کردن
اگــر موقــع صحبــت کــردن همســرتان حرفــی یــا رفتــاری
نشــان بدهیــد کــه احســاس قضــاوت شــدن را در او ایجــاد
کنــد ،بــه احتمــال بســیار زیــاد همانجــا نطــق همســرتان
کــور خواهــد شــد.
 –۲سرزنش کردن
نــه فقــط ســرزنش کالمــی ،بلکــه حتــی یــک نــگاه بــه
ظاهــر ســاده هــم میتوانــد احســاس ســرزنش شــدن را در
همســرتان ایجــاد کــرده و او را بــه وادی ســکوت بکشــاند.
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« -۳مــن کــه میدونــم تــوی ســرت چــی
میگــذره»
اگــر شــما هــم بــه ایــن جملــه معتقــد هســتید،
بایــد بدانیــد کــه داریــد بــه ســمت ســاکت کــردن
همســرتان حرکــت میکنیــد .چــون تنهــا خاصیــت
ایــن طــرز فکــر آن اســت کــه گوشهــای شــما
را بــه روی بخشهــای مهمــی از گفتههــای
همســرتان میبنــدد و موجــب شــکل گرفتــن
رفتارهــا و گفتارهایــی در شــما میشــود کــه در
نهایــت ســاکت شــدن همســرتان را در پــی خواهــد
داشــت.
 –۴اصرار به راهکار دادن
گاهــی اوقــات همســرتان بــه قصــد راهنمایــی
شــدن بــا شــما صحبــت نمیکنــد بلکــه فقــط
میخواهــد حرفهایــش را بــا شــما در میــان
بگــذارد؛ امــا شــما خیلــی زود بــاب پنــد و راه و چــاه
نشــان دادن را بــاز میکنیــد و باعــث میشــوید
همســرتان احســاس کنــد کــه شــما اصــا او را درک
نکردهایــد .نتیجــه ایــن رفتــار نیــز چیــزی بــه جــز
ســکوت پیشــه کــردن همســرتان نخواهــد بــود.
 –۵آماده شدن برای جواب دادن
یکــی دیگــر از رفتارهایــی کــه موجــب میشــود
همســرتان ســکوت را بــه گفتگــو بــا شــما ترجیــح
بدهــد آن اســت کــه موقــع حــرف زدن او ،شــما
بــه جــای آنکــه بــه حرفهایــش گــوش بدهیــد
مــدام داریــد بــا خودتــان فکــر میکنیــد کــه در
جوابــش چــه بگویــم؟ ایــن مســئله باعــث میشــود
کــه شــما خــوب بــه همســرتان گــوش ندهیــد و از
آن بدتــر اینکــه بــر اســاس شــنیدههای نصفــه
و نیمهتــان بــه او پاســخ هــم بدهیــد .ایــن نــوع
َکل َکل کردنهــا موجــب میشــود کــه دیــر یــا
زود همســرتان عطــای گفتگــو کــردن بــا شــما را
بــه لقایــش ببخشــد!
 –۶به جاده خاکی زدن
یکــی از نشــانههایی کــه همســرتان را بــه احســاس
«گــوش داده نشــدن توســط شــما» میرســاند آن
اســت کــه موقــع حــرف زدن او شــما پــای مباحــث
دیگــری را وســط میکشــید و یــا حرفهــای او
را بــه شــوخی میگیریــد .ایــن نــوع رفتارهــا و
گفتارهــا موجــب احســاس جــدی گرفتــه نشــدن و
یــا مهــم تلقــی نشــدن در همســرتان میشــوند و
ماننــد نکتههــای قبلــی دکمــه ســکوت همســرتان
را فعــال میکننــد!
منبع :سالمت نیوز
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چگونة

فرزنداني خـالق

پرورش دهیم

مقـدمه:

دکتر افضل السادات حسینی
عضو هیئت علمی و
دانشیار دانشگاه تهران

در شــماره قبــل بــه ضــرورت و اهمیــت خالقیــت در عصــر امــروز اشــاره شــد و مشــخص شــد کــه بــرای حــل مســائل و مدیریــت
چالشهایــی کــه کــودکان در پی ـشرو دارنــد بایــد تــوان خــاق کــودکان را پــرورش داده و فرصــت الزم بــرای رشــد و توســعه آن را
فراهــم کنیــم .خانــواده مهمتریــن بســتر رشــد ایــن توانایــی و موهبــت الهــی اســت و مــادران نقــش کلیــدی در ایــن زمینــه دارنــد
توجــه بــه اســتقالل فکــری و عملــی کــودکان ،تقویــت کنجــکاوی و اعتمــاد بــه نفــس و بهرهبــرداری از بازیهــای خــاق از مــوارد
مهــم در رشــد خالقیــت کــودکان و نوجوانــان اســت .در ایــن قســمت بــه بررســی رابطــه تخیــل ،بــازی و خالقیــت میپردازیــم.

چرا تخیل مهم است؟

کــودکان ذاتــا دارای قــدرت تخیــل باالیــی هســتند و اگــر بتــوان آن را بــه
صــورت مناســبی هدایــت کــرد آنهــا میتواننــد از ایــن تــوان بــه عنــوان
الگویــی بــرای ســاختن دنیــای آینــده اســتفاده کننــد .آلبــرت اینشــتین
معتقــد اســت تخیــل از دانــش مهمتــر اســت .چــون دانــش محــدود اســت
در حالــی کــه تخیــل تمــام دنیــا را در برمیگیــرد.
والدیــن بــا تشــویق تخیــل و خالقیــت کــودکان بــه آنهــا کمــک میکننــد
بــه درک روابــط تــازه از پیرامــون خــود دســت پیــدا کننــد .آنهــا از زمــان
حــال بــه گذشــته و آینــده میرونــد و از جهــان حســی فراتــر میرونــد و
ایــن بــه آنهــا قــدرت آفرینــش و ابــداع راههــای تــازه بــرای حــل مســائل
را میدهــد ،زیــرا آنهــا میتواننــد بــه اعمــال و اشــیا معنــای تــازهای
ببخشــند .کــودکان و نوجوانــان بــا قــدرت تخیــل خــود ،میســازند و
بازســازی میکننــد .آنهــا از طریــق تخیــل ،آنچــه را کــه نمیتــوان از
طریــق حــواس بــه دســت آورد ،بــه نمایــش میگذارنــد .بنابرایــن از طریــق
تخیــل میتــوان آینــده احتمالــی را تجســم کــرد .بــه عبارتــی دیگــر امــروز
تصــور کــرد و فــردا اثبــات نمــود .همانگونــه کــه بســیاری از ابداعــات،
پیشــرفتهای امــروز تصــورات دیــروز بــوده اســت.

رابطه تخیل و خالقیت چیست؟

«خالقیــت» یافتــن راههــای تــازه بــرای حــل مســائل اســت ایــن اغلــب
زمانــی میســر میشــود کــه مــا قــادر بــه تجســم و بازنمایــی احساســات،
عقایــد و تجــارب خویــش باشــیم ،بنابرایــن والدیــن بــا توجــه و تقویــت
تخیــل کــودکان و نوجوانــان خویــش خالقیــت و مهارتهــای ادراکــی و
جســمانی آنهــا را توســعه میدهنــد .کــودکان بــه وســیله تخیــل و خالقیــت
ایــن امــکان را پیــدا میکننــد کــه بــه دانــش و نگــرش تــازه دســت یابنــد
کــه باعــث رشــد آنهــا در تمــام ابعــاد اجتماعــی ،عقالنــی ،عاطفــی و حتــی
جســمانی میشــود .بنابرایــن والدینــی کــه آرزوهــای خــوب زیــادی بــرای
فرزندانشــان دارنــد بایــد خالقیــت و قــوای تخیــل آنهــا را مــورد توجــه قــرار
دهنــد .تجاربــی کــه والدیــن در ســالهای ابتدایــی بــرای کــودکان فراهــم
میآورنــد آینــده آنهــا را رقــم میزنــد هــر چــه ایــن تجــارب غنیتــر
باشــد ،امــکان رشــد بیشــتر را فراهــم م ـیآورد.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه چــرا
خالقیــت و تخیــل را در کنــار هــم مطــرح میکنیــم ،آیــا ایــن دو یکــی
هســتند؟
بایــد گفــت :هــر چنــد ایــن دو یکــی نیســتند امــا کامــا بــا هــم مرتبطنــد.
خالقیــت معمــوال بــا تخیــل همــراه اســت امــا هنــگام کاربــرد تخیــل لزومــا
همیشــه خالقیــت نیســت وقتــی کودکــی بــازی تخیلــی میکنــد اگــر
بــازی تکــراری باشــد خالقیــت نیســت.
والدین چگونه میتوانند قدرت تخیل و خالقیت را تقویت کنند؟
بــرای برانگیختــن قــدرت تخیــل از روشهــای خالقیــت برانگیــز مختلفــی
میتــوان اســتفاده کــرد .بعضــی از ایــن روشهــا عبارتنــد از:
 -1حاال تصور کن
در ایــن روش والدیــن قصــهای را شــروع میکننــد .قصــه بایــد آنگونــه
بیــان شــود کــه کــودک خــود را کامــا در آن فضــا حــس کنــد بعــد از آن
بخواهیــد کــه ادامــه ماجــرا را خــود بگوینــد .بــه طــور مثــال:
«یــک مردابــی بــود پــر از ماهیهــای رنگارنــگ و زیبــا .ماهیهــا تــوی
آب شــلپ و شــلوپ شــنا میکردنــد ،شــیرجه میرفتنــد ،دور مــرداب پــر
از علــف و نیــزار ،بــوی علفهــا را حــس میکنــی ،صــدای قورباغههــا را

میشــنوی ،حــاال آرام آرام وارد مــرداب میشــوی»...
 -2ماشین زمان
در ایــن روش والدیــن میتواننــد کــودک را ســوار یــک ماشــین خیالــی
کننــد و او را بــه زمانهــای بســیار دور در آینــده یــا گذشــته ببرنــد و از او
بخواهنــد تغییــرات و اتفاقــات را بــا جزئیــات بیــان کنــد.
 -3یک حرف تازه یک کار تازه
والدیــن میتواننــد دربــاره موضوعــات مختلــف بــا کــودک گفتگــو کننــد و
طرحهــای تــازهای را دنبــال کننــد.
بدینوســیله قــدرت ابــداع و ابتــکار را بــه کار اندازنــد میتــوان از
دور ریختنیهایــی ماننــد قوطیهــا ،خــرده کاغــذ و پارچــه و چیزهــای
دیگــر بــرای طراحــی وســایل جدیــد اســتفاده کــرد.
 -4اگر ...
بــا اســتفاده از ســؤال «اگــر» میتــوان ســؤاالت زیــادی از غیرممکنهــا و
ممکنهــا پرســید بــه طــور مثــال:
اگر گیاهان راه میرفتند ،اگر با دستمان راه میرفتیم و ....
 -5قصه و عناوینی برای آن
میتــوان عناویــن محرکــی طــرح کــرد کــه کــودک دربــاره آن قصــه
بســازد .قصههــا میتوانــد برگرفتــه از تجربههــای شــخصی کتابهــا و
نقاشــیها باشــد .کــودکان بــه راحتــی میتواننــد از کلمــات و جملههــا
در قالــب داســتانی اســتفاده کننــد .میتــوان بــه آنهــا کمــک کــرد کــه
آگاهــی داشــته باشــند قصــه اول ،وســط و آخــری داشــته باشــد کــه پشــت
ســرهم بیایــد .کــودک بدیــن طریــق ادراک و فهــم خــود را از جهــان نشــان
میدهــد ،مفاهیــم تــازهای را میآفرینــد و تجــارب را در قالــب کلمــات
طــرح میکنــد و اینهــا باعــث میشــود او هویــت خــود را شناســایی
کــرده و اعتمــاد بــه نفــس پیــدا کنــد.
 -6بازیهای تخیلی و خالق
تخیل و خالقیت در بازی عمیق ریشه دارد.
بــا حفــظ روحیــه بــازی کــردن در طــول زندگــی ،بخــش خــاق وجــود
مــا در مــا باقــی میمانــد .والدیــن میتواننــد بــا بــازی ،انعطافپذیــری و
مهــارت حــل مســاله کــه بــرای خــاق بــودن الزم اســت را تقویــت کننــد.
محققیــن پیشــنهاد میدهنــد بزرگســاالن هــم روحیــه بــازی کــردن را در
خــود حفــظ کننــد و آگاهانــه بــا ویژگیهــای بــازی بــه تخیــل خــود پــر و
بــال بدهنــد ،تــا توانایــی کاوش در مفاهیــم تــازه ،توانایــی تحمــل ابهــام و
آفرینــش را در خــود رشــد دهنــد.
والدیــن میتواننــد بــا بــازی خالقانــه فرصتهــای زیــادی را در اختیــار
کودکانشــان بگذارنــد تــا دربــاره امــور ،تجــارب بیشــتری کســب کــرده
و دربــاره رویدادهــا عمیقتــر برخــورد کننــد .بــه طــور مثــال بازیهــای
خانوادگــی زمینــه ســاز آمــوزش از راه تجربههــای روزانــه در محیطــی
آشــنا میشــود کــه کــودک بــا آســودگی میتوانــد تجربــه کــرده و حتــی
اشــتباه کنــد.
بازیهــای خالقانــه و تخیــل برانگیــز هــر چنــد بــرای کــودکان فــی نفســه
هــدف اســت امــا میتوانــد اهــداف مختلفــی را تأمیــن کنــد .میتــوان از
طریــق آنهــا غیرمســتقیم بســیاری از آموزشهــای مفیــد را پیــاده کــرد.
بــازی تفکــر برانگیــز منجــر بــه درک عمیقتــر کــودک از مســائل میشــود.
بــازی اگــر درســت طراحــی شــود بهتریــن روش آموزشــی همــراه بــا شــادی
و نشــاط اســت .انتقــال فرهنــگ بــه مهارتهــای اجتماعــی و اخالقــی و
مدیریــت چالشهــا را میتــوان بــا بازیهــای خالقانــه بــه بهتریــن شــکل
آمــوزش داد.

نکات کلیدی برای رشد خالقیت کودکان

شماره  - 8بهار 97

31

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد والدیــن میتواننــد فرصتهــای
زیــادی بــرای رشــد خالقیــت کــودکان از طریــق تقویــت تخیــل در
کــودکان فراهــم آورنــد .در تکمیــل بحــث بــه مهمتریــن نکاتــی کــه
والدیــن بــا توجــه بــه آنهــا نقــش تســهیلکنندگی خــود را کامــل
میکننــد میپردازیــم .مهمتریــن تمهیــدات عبارتنــد از:
 -1فعالیتهایــی را تــدارک ببینیــد کــه مبتنــی بــر کاوش و فعالیــت
و مشــارکت کــودکان باشــد.
 -2عملکرد شما خالقانه و تخیل برانگیز باشد.
 -3روابطی مبتنی بر امنیت و اعتماد ایجاد کنید.
 -4دنیا را از دید کودک ببینید و با او همدلی کنید.
 -5شــرایطی فراهــم آوریــد کــه کــودک از توانایــیاش حداکثــر
اســتفاده را بــرده و مهــارت تــازه کســب کنــد.
 -6به کودکان اجازه دهید راه و روش خود را بیابند.
 -7به آنها نشان دهید فرایند کار مانند نتیجه مهم است.
 -8چگونگی استفاده از موارد و وسایل جدید را به کودک نشان دهید.
 -9بــه جزئیــات مهــم در ارتبــاط بــا کــودک دقــت کنیــد ،آهنــگ
صــدا ،میــزان توجــه بــه کار کــودک
 -10در صورت لزوم تشویق کنید.
 -11قدرت نقادی از کار خود و دیگر کارها را یاد بدهید.
 -12از کودک بخواهید ابراز نظر کرده و عقایدش را بیان کند.

نتیجه گیری:

والدیــن میتواننــد از قــوای تخیــل کــودک بــرای رشــد
خالقیــت بیشــترین بهرهبــرداری را بنماینــد زیــرا تخیــل نــه
تنهــا بــه زندگــی رنــگ میدهــد بلکــه میتوانــد کنجــکاوی
و ابتــکار را برانگیــزد زیــرا بــا تخیــل ،کــودک بــه مفاهیمــی
جدیــد ورای مفاهیــم معمــول دســت مییابــد.
تخیــل میتوانــد کــودک را در شــناخت خــود و دیگــران یــاری
رســاند و بــا آزادی اندیشــه دنیــای بهتــری فرض کرده و ســپس
آن را بســازد .فعالیتهــای متعــددی میتوانــد ســاعاتی
شــاد و مفیــد بــرای پــرورش قــدرت تخیــل و خالقیــت بــرای
کــودکان و والدیــن فراهــم آورد.
عــاوه بــر آن زمینهســاز رشــد و پیشــرفت فــرد و اجتمــاع
باشــد.
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حاصل عمر گابریل گارسیا
از زبان خودش:

شکوه نیک نظر

اگر معنای زن بودن هویدا بود
اگــر چین و واچين های روح این موجود پیدا بود
چه دنیای قشنگی بود
زمین سراسر جای زندگانی بود
چرا برتر می داند یکی خود را ز دیگر ؟
که حکمت های تکمیلی است در پشت این در
چه گنجی نهفته است در اتحاد این دو موجود
برون ریزد رازها در جمع و عشق موعود
به اکسیر عقل زندگی امن و آرام است
ولیکن با عشق در تغییر مدام است
برای زندگي عقل یک پای کار است
ولیکن در بقا  ،عشق پای ماندگار است
یکی آمد برای امنیت ،ایجاد بستر
یکی بهر پذیرش ،رشد در بر
اگر زن را دگرگونی در وجود است
برای رشد موجودی در درون است
کسانی که او را کم عقل میدانند
مقام عشق را خود نمیدانند
آنجا که عقل ابراز ناتوانی میکند
عشق می آید و پا در میانی میکند

مارکز (نویسنده بزرگ کلمبیایی)
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در  ۱۵سالگی آموختم كه مادران از همه بهتر میدانند و گاهی اوقات پدران هم.
در  ۲۰سالگی یاد گرفتم كه كار خالف فایدهای ندارد ،حتی اگر با مهارت انجام شود.
در  ۲۵ســالگی دانســتم كــه یــك نــوزاد ،مــادر را از داشــتن یــك روز هشــت ســاعته و پــدر را از داشــتن یــك
شــب هشــت ســاعته ،محــروم میكنــد.
در  ۳۰سالگی پی بردم كه قدرت ،جاذبه مرد است و جاذبه ،قدرت زن.
در  ۳۵ســالگی متوجــه شــدم كــه آینــده چیــزی نیســت كــه انســان بــه ارث ببــرد؛ بلكــه چیــزی اســت كــه
خــود میســازد.
در  ۴۰ســالگی آموختــم كــه رمــز خوشــبخت زیســتن ،در آن نیســت كــه كاری را كــه دوســت داریــم انجــام
دهیــم؛ بلكــه در ایــن اســت كــه كاری را كــه انجــام میدهیــم دوســت داشــته باشــیم.
در  ۴۵ســالگی یــاد گرفتــم كــه  ۱۰درصــد از زندگــی چیزهایــی اســت كــه بــرای انســان اتفــاق میافتــد و ۹۰
درصــد آن اســت كــه چگونــه نســبت بــه آن واكنــش نشــان میدهــد.
در  ۵۰سالگی پی بردم كه كتاب بهترین دوست انسان و پیروی كوركورانه بدترین دشمن وی است.
در  ۵۵سالگی پی بردم كه تصمیمات كوچك را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب.
در  ۶۰ســالگی متوجــه شــدم كــه بــدون عشــق میتــوان ایثــار كــرد امــا بــدون ایثــار هرگــز نمیتــوان عشــق
ورزیــد.
در  ۶۵ســالگی آموختــم كــه انســان بــرای لــذت بــردن از عمــری دراز ،بایــد بعــد از خــوردن آنچــه الزم اســت،
آنچــه را نیــز كــه میــل دارد بخــورد.
در  ۷۵ســالگی دانســتم كــه انســان تــا وقتــی فكــر میكنــد نــارس اســت ،بــه رشــد وكمــال خــود ادامــه
میدهــد و بــه محــض آنكــه گمــان كــرد رســیده شــده اســت ،دچــار آفــت میشــود.
در  ۸۰سالگی پی بردم كه دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است.
در  ۸۵سالگی دریافتم كه همانا زندگی زیباست.
منبع :عصر ایران
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استان بوشهر

نخســتین آئیــن نکوداشــت مــادر در اســتان بوشــهر ،ســوم
بهمــن مــاه نــود و شــش بــا همــکاری دفتــر امــور بانــوان و
خانــواده اســتانداری بوشــهر بــا حضــور مهنــدس غالمرضــا
محمــدی بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر ،مــادران
نمونــه بــه همــراه خانــواده آنــان ،جمعــی از مســئولین ادارات و
مــردم خونگــرم و فرهنــگ دوســت بوشــهر برگــزار شــد.
در ابتــدا خانــم فاطمــه دهقانــی مدیــرکل امــور بانــوان
و خانــواده اســتانداری بوشــهر و مشــاور اســتاندار ضمــن
تبریــک میــاد حضــرت زینــب ســام اهلل علیهــا ،بــه مهنــدس
محمــدی و هیئــت همــراه و مهمانــان خیــر مقــدم گفــت و از
دستاندرکاران برگزاری این برنامه تشکر و قدردانی نمود.
فاطمــه دهقانــی گفــت :هــدف از برگــزاری ایــن آئیــن ،تجلیــل
از مــادران فرهیختــه و دلســوز اســتان اســت.
وی افــزود :رشــد و بالندگــی ملــت بــه کیفیــت تربیــت نیــروی
انســانی آن بســتگی دارد .مــادران نیرومندتریــن پایــگاه اجتماعی
هســتند کــه تــاش شــده بــا ایــن کار ،فرهنــگ تقدیــر از ایــن
شــخصیت در جامعــه نهادینــه شــود.
وی ادامــه داد از پنــج مــاه پیــش بــا ادارات اســتان مکاتبــه
داشــتیم و مــادران زیــادی بــه مــا معرفــی شــدند کــه در نهایــت
براســاس شــاخصهای بنیــاد مــادر  12مــادر نمونــه بــه عنــوان

نماینــده مــادران بوشــهر انتخــاب شــدند.
در ادامــه حجــت االســام و المســلمین احمــد رزمجــو مشــاور
اســتانداری بوشــهر بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت.
وی گفــت :بعــد از توحیــد و پرســتش خــدا ،مهمتریــن مســأله
در دیــن اســام ،تکریــم والدیــن مخصوصــا در دوران ســالمندی
میباشــد کــه چندیــن بــار در قــرآن تکــرار شــده اســت.
از آیــات قــرآن درمییابیــم جایــگاه پــدر و مــادر بــه عظمتــی
اســت کــه خداونــد ســبحان در آیـهای میفرمایــد «:امــر قطعــی
پــروردگار اینســت کــه جــز خــدا پرســتش نشــود و بــه پــدر و
مــادر خــود نیکــی کنیــد» و ایــن دســتور را خطــاب بــه کل
انســانها میفرمایــد و نــه جامعــه دینــی یــا مؤمنــان.
در ادامــه مهنــدس غالمرضــا محمــدی بنیانگــذار بنیــاد مــادر بــا
تبریــک ســالروز والدت حضــرت زینــب ســام اهلل علیهــا و روز
پرســتار ســخن خــود را آغــاز کــرد و ســپس حادثــه غــرق شــدن
کشــتی ســانچی را بــه مــردم دریــادل بوشــهر تســلیت گفــت.
بنیانگــذار بنیــاد مــادر ادامــه داد :هــدف و چشــمانداز و
مأموریــت بنیــاد مــادر ،احتــرام بــه والدیــن و بزرگترهــا اســت.
جایــگاه و نقــش مــادر یــک جایــگاه مقــدس اســت .هــدف بنیــاد
مــادر تجلیــل از همــه مــادران اســت .همــه مــادران اگــر وظایــف
مــادری خــود را طبــق آموزههــای دینــی انجــام دهنــد ،همــه
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مــادران نمونــه هســتند.
وی ادامــه داد اکثــر روانشناســان و جامعهشناســان دنیــا
معتقدنــد کــه تربیــت روحــی ،روانــی و پرورشــی و معنــوی
فرزنــدان از بــدو تولــد تــا  12ســالگی برعهــده مــادر اســت ،پــدر
مســئول آســایش خانــواده و مــادر مســئول آرامــش خانــواده
اســت و وظیفــه مــادر خیلــی خطیــر و ســنگین اســت.
پــس از  12ســالگی کــه فرزنــد از لحــاظ جســمی و فکــری
تکامــل یافــت ایــن مســئولیت بــه عهــده پــدر گذاشــته
میشود.
پــدر و مــادر بایــد الگــوی عملــی بــرای فرزندانشــان باشــند اگــر
آنهــا بــه والدیــن خودشــان احتــرام بگذارنــد ،بچههــا هــم از
آنهــا یــاد میگیرنــد.
جوانــان عزیــز! فرصــت را از دســت ندهیــد و تــا پــدر و مادرتــان

در قیــد حیــات هســتند ،قدرشــان را بدانیــد و بــه آنهــا احتــرام
بگذاریــد .پــدر و مــادر غیــر از احتــرام و محبــت و ســامتی
فرزندانشــان چیــزی از آنهــا نمیخواهنــد.
در ادامــه مهنــدس محمــدی شــاخصهای انتخــاب مــادر نمونــه
را بیــان کــرد:
 -١مــادر نمونــه بايــد فرزنــد خوبــي بــراي والديــن خــود بــوده
باشــد.
 -٢مــادر نمونــه بايــد همســري خــوب ،بــا وفــا ،مهربــان ،همدل،
همــكار و ســنگ صبــور همســرش بوده باشــد.
 -٣مــادر نمونــه بايــد وظائــف و مســئوليتهاي مــادر در قبــال
فرزندانــش بخصــوص از لحــاظ (پرورشــي ،تربيتــي ،آموزشــي،
معنــوي ،اجتماعــي ،مســئوليتپذيري) بــه نحــو احســن و
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شايســتهاي انجــام داده باشــد.
 -٤مــادر نمونــه بايــد هرجــا زندگــي و ســكونت دارد ،شــهروند
خــوب ،مــردم دار و الگوئــي بــراي ســايرين باشــد.
 -٥مــادر نمونــه بايــد در زندگــي شــخصي ،خانوادگــي ،اجتماعي
كار شــاخص و متفاوتــي كــه در جامعــه اثــر مثبــت داشــته،
انجــام داده باشــد.
ســپس اســتاندار بوشــهر مهنــدس عبدالکریــم گراونــد بــه ایــراد
ســخنرانی پرداخــت.
وی گفــت :یکــی از آســیبهایی کــه متوجــه برخــی از طرحهــا
و برنامههــا مــی شــود سیاســی شــدن آنهاســت.
سیاســی نبــودن از جملــه رمزهــای موفقیــت بنیــاد فرهنگــی
بینالمللــی مــادر اســت.
وی اضافــه کــرد :همــه شــخصیتهای بــزرگ ایــن ســرزمین از

دامــن مــادر بــه ایــن مقــام و مرتبــه رســیدهاند و بایــد از ایــن
مقــام بــه شایســتگی تجلیــل شــود .وی برضــرورت ارج نهــادن
بــه مقــام شــامخ مــادر در جامعــه تأکیــد کــرد.
در ادامــه از مســئولین و دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن آئیــن
نکوداشــت تجلیــل شــد و ســپس از خانمهــا:
فاطمــه آذربــان ،معصومــه اســفندیاری ،فــرح اکبرپــور ،صغــری
امیــری ،کلثــوم حســن احمــدی ،فاطمــه حاجــی نــژاد ،ماجــده
ربیعــی ،حلیمــه زارعــی ،مهرانگیــز فرزانــه ،مریــم قنبــری،
ملکــی متولــی و خدیجــه نیازمنــد بــه عنــوان مــادران نمونــه
بوشــهر تجلیــل شــد و لــوح و حمایــل مــادر نمونــه بــه آنهــا
اهــدا گردیــد.

تهیه گزارش :محبوبه جعفری
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مارد سنگشکن

ســال  95بــود کــه مهنــدس غالمرضــا محمــدي
بنیانگــذار بنیــاد مــادر بــا اطــاع یافتــن از زندگی
بانــوي ســنگ شــکن رامهرمــزي و شــگفت زده
شــدن از فــداکاری قابــل ســتایش ایشــان تصميم
گرفــت بــرای دیــدار بــا وی بــه رامهرمــز بــرود.
تيــم بنیــاد مــادر بــراي پيــدا کــردن ايــن مــادر
پــس از جســتجوی بســیار ،از اداره امورعشــاير

شهرســتان رامهرمــز کمــک گرفتنــد و در نهایت،
تحقيقــات نتيجــه داد و آدرس او را بدســت
آوردنــد .در اوج گرمــای مــرداد مــاه ،بنیانگــذار
بنیــاد مــادر بــا همراهانــش بــه رامهرمــز ســفر
کــرد و بــه ديــدن ايــن مــادر خســتگيناپذير
رفــت.
پــس از مالقــات حضــوری مهنــدس محمــدی

بــا مــادر سنگشــکن و مشــاهده وضعیــت
زندگــی او از نزدیــک ،مریــم نصیــری زاده بــه
هیئــت مدیــره بنیــاد مــادر معرفــی شــد و پس از
مطالعــه و بررســی پرونــده ایشــان ،وی بــه عنوان
مــادر نمونــه اســتان خوزســتان در ســال 95
معرفــی شــد و در نکوداشــت ملــی تهــران از ایــن
مــادر فــداکار تجلیــل و قدردانــی شــد.
مریــم نصیــری زاده متولــد ســال  1354در
منطقــه عشــایری تنــگ چویــل از توابــع
شهرســتان باغملــک اســتان خوزســتان بــه دنیــا
آمــد .مریــم در ســن  9ماهگــی پــدر خــود را از
دســت داد و در کنــار مــادرش زندگــی میکــرد.
در ســن  12ســالگی بــا وجــود تفــاوت ســنی
زیــاد بــا رحــم خــدا رنــودی مــودب ازدواج کــرد.
او همــراه بــا همســرش همیشــه در حــال کــوچ
و ییــاق و قشــاق بــود و همپــای همســرش
بــه دامــداری و بچــهداری مشــغول بــود .پــس از
چندســال و بــه دنیــا آمــدن چنــد فرزنــد ،زندگــی
ســختیهای خــود را بیشــتر نمایــان ســاخت
چــرا کــه توانایــی کار و امــرار معــاش از شــوهرش
رحــم خــدا گرفتــه شــد و بــه دوش مریــم افتــاد.
مریــم بــا بچههــای قــد و نیــم قــد ،ســختیهایی
چــون کــوچ ،تأمیــن معــاش ،تربیــت فرزنــدان
را در پیــش رو داشــت .وضعیــت همســرش بــه
دلیــل کهولــت ســن و نداشــتن پشــتوانه قــوی
مالــی ســختیها را دوچنــدان کــرده بــود .حتــی
یکــی از فرزنــدان مریــم بــه دلیــل فقــر ،بیمــاری و
نداشــتن تغذیــه مناســب از بیــن رفــت .حــال ایــن
مــادر بــرای حفــظ کانــون خانــواده باید تالشــش را
صدچنــدان میکــرد .حــاال مریــم خــود را بــر ســر
دوراهــی میدیــد ،یــا بایــد غــرور خــود را زیــر
پــا گذاشــته و دســت گدایــی جلــوی دیگــران دراز

میکــرد و یــا بایــد از زور بــازوی خویــش بهــره
میبــرد .ولــی مریــم گدایــی را در شــأن یــک زن
عشــایر و یــک مــادر نمیدانســت.
پــس دســت بــر روی زانوهــای خــود گذاشــت و
عزمــش را جــزم کــرد تــا بــا سنگشــکنی در دل
کــوه بــرای فرزنــدان خــود نــان حــال بــه خانــه
ببــرد.
مریــم یاعلــی گفــت و دســت بــر دیلــم بــرد ،دیلــم
ســنگین بــود و او تــوان بلنــد کردنــش را نداشــت.
بــار دیگــر تــاش کــرد و بارهــای دیگــر .ناچــار
بــود ایــن مــادر.
ســیر کــردن شــکم بچههایــش بــه ذهنــش
خطــور کــرد و او را درگیــر .مریــم نمیخواســت
شــرمنده فرزندانــش باشــد چــرا کــه یــک مــادر
بــود .بــا هــر ســختی بــود دیلــم را برداشــت و بــه
ســمت معــدن ســنگ رفــت.
مریــم ســنگها را از معــدن خــارج کــرد .موقــع
بــار زدن شــد و بــاز هــم مریــم یکــه و تنهــا بــود.
ســنگها را خــود بــه تنهایــی بــار ماشــین کــرد
و مــزدش را دریافــت کــرد .مریــم خوشــحال از
روزیای کــه خــدا نصیبــش کــرده نــه خســتگی
میفهمیــد و نــه زخمهــای روی دســتانش
را میدیــد .مریــم خوشــحال بــود کــه خنــده
بچههایــش را میبینــد بعــد از ایــن مــدت
ســختی و بدبختــی و فقــر .مریــم شــب را بــا

خوشــحالی بــه صبــح رســاند .بــه شــهر رفــت و
خریــد مفصلــی بــا حقــوق و دســتمزد ناچیــزش
بــرای فرزندانــش انجــام داد .مریــم خوشــحال و
شــادمان بــود .خنــده بچههــا در خانــه پیچیــده
بــود .مــادر بــه فکــر فــرو رفــت .یــک روز گذشــت
آیــا میشــود بــاز ایــن خوشــحالی دوام داشــته
باشــد؟ نگاهــش بــه آســمان ،نگاهــش بــه لبخنــد
نقــش بســته بــر لبــان فرزندانــش و نگاهــش بــه
مــرد از کار افتــاده و نابینایــش .مریــم ایــن کارش
را هفــت ســال ادامــه داد و روزی خــود را بــه ایــن
شــیوه درآورد و بــا ایــن وجــود همــه بچههــا را
بــه درس خوانــدن تشــویق میکــرد.
االن ســالها از آن روزهــای ســخت گذشــته
اســت .مریــم االن چنــد پســر و دختــرش را راهــی
خانــه بخــت کــرده و چنــد نــوه دارد .دو پســرش
را بــه دانشــگاه فرســتاد و همــه تالشــش را بــرای
موفقیــت و ســربلندی فرزندانــش انجــام داد.
حــاال همــه فرزندانــش قاســم ،کاظــم ،ســلیمان،
رســول ،هاشــم ،کلثــوم و کوثــر خــوب میداننــد
کــه اگــر تــاش و پشــتکار آن روزهــای مادرشــان
نبــود ،آنهــا بــه موفقیــت و آســایش امروزشــان
نمیرسیدند.
مریــم نیــز همچنــان بــه فکــر فرزندانــش اســت
و دغدغــه او فقــط و فقــط ســامتی و عاقبــت بــه
خیــری آنهاســت.
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بانــوان کارآفریــن وقتــی کــه
رهبــری کســب و کاری را
برعهــده دارنــد ،هیــچ چیــز را
تضمیــن شــده نمیداننــد .در
گذشــته ،بانــوان کارآفریــن
بــه صنایــع کلیــدی دسترســی
کامــل نداشــتند .شــکی نیســت
کــه دوره دیگــری در تاریــخ
کســب و کارهــا آغــاز شــده
اســت؛ دوره کارآفرینــی زنــان.

کارآف
ری
ن
م
و
ف
ق
ت
ب
دی
ل
شوند

 .۱اطراف خود را با کارشناسان خبره و ماهر پر کنید
اداره یــک کســب و کار موفــق کار ســختی اســت .بیشــتر زنــان کارآفریــن کــه
مدیریــت کســب و کاری را بــر عهــده دارنــد ،ترجیــح میدهنــد کــه افــرادی را
اســتخدام کننــد کــه آنهــا را میشناســند .در بیشــتر مــوارد ،ایــن کار غلطــی اســت.
شــما بایــد تجربــه را معیــار انتخــاب خــود قــرار دهیــد و افــرادی را در مجموعــه
خــود داشــته باشــید کــه میتواننــد تاثیرگــذار باشــند.
 .۲از فناوری مناسبی بهرهمند شوید
فنــاوری مقیاسگــذاری ســریع را بــرای اســتارت آپهــا (شــرکتهای نوپــا)
راحتتــر میکنــد .هیــچ دلیلــی مبنــی بــر ایــن وجــود نــدارد کــه چــرا نبایــد در
کســب و کار خــود از فنــاوری اســتفاده کنیــد .شــما بایــد بــرای عملیــات خــود در
فنــاوری مناســبی ســرمایهگذاری کنیــد.
 .۳از قوانین و مقررات داخلی پیروی کنید
شــما هرگــز نبایــد از هیــچ قانونــی -هرچــه کــه باشــد -تخطــی کنیــد .یــک وکیــل
خبــره اســتخدام کنیــد تــا بــه هنــگام راهانــدازی یــک کســب و کار جدیــد از
حقــوق شــما دفــاع کنــد .شــما نبایــد هزینههــای قانونــی را بیهــوده بدانیــد بلکــه
آنهــا را بــرای خودتــان نوعــی ســرمایهگذاری در نظــر بگیریــد.
 .۴از بازارهای غلط دوری کنید
برخــی از زنــان بــدون داشــتن مطالعــات امــکان ســنجی براســاس وابســتگیهای
شــخصی خــود تصمیماتــی میگیرنــد .ایــن کار اصــا درســت نیســت .شــما بــرای
حمایــت کــردن از انتخــاب بــازار خــود بایــد از حقایــق اســتفاده کنیــد.
 .۵شبکة ارتباطات اجتماعی خود را تقویت کنید
بیشــتر زنــان کارآفریــن بازاریابهــای شــبکهای طبیعــی هســتند .امــا عــاوه بــر
ایــن ،در ایجــاد گروههــا و کانالهایــی در شــبکههای اجتماعــی هــم مهــارت

دارنــد .شــما میتوانیــد کســب و کار خــود را از طریــق تبلیغــات رســانهای
یــا دهــان بــه دهــان هــم گســترش دهیــد.
 .۶تحقیقات گسترده انجام دهید
شــما بایــد بــرای جلوگیــری از بــروز اشــتباهات پرهزینــه در کســب و کار
خــود ایــده آن کســب و کار را مــورد بررســی و آزمایــش قــرار دهیــد.
شــاید کســب وکاری کــه در آن وارد میشــوید ظاهــرا روی کاغــذ عالــی
بــه نظــر برســد امــا شــما تــا زمانیکــه تحقیقــات گســتردهتان را انجــام
میدهیــد ،همچنــان بایــد محتاطانــه عمــل کنیــد.
 .۷منتظر پول استارت آپ نباشید
مجبــور نیســتید کــه قبــل از راهانــدازی کســب و کارتــان منتظــر باشــید
تــا تمــام پــول مــورد نیازتــان را تامیــن کنیــد .بایــد ادامــه دهیــد و هرگــز
نبایــد تســلیم شــوید! میتوانیــد یــک ایــده کســب و کاری کوچــک بــا
هزینههــای اســتارت آپــی پاییــن پیــدا کنیــد.
 .۸قیمتهــای محصــوالت و خدمــات خــود را بــة درســتی تعییــن
کنید
قیمتگــذاری نادرســت محصــوالت شــما ممکــن اســت مشــتریهایتان
را از اطــراف کســب و کار شــما پراکنــده ســازد .همــواره بایــد ســطوح
قیمتگــذاری خــود را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــد .بایــد تغییــرات بــازار و
همچنیــن اقدامــات رقبــای خــود را مطالعــه کنیــد.
 .۹محصوالت یا خدمات درستی را فراهم کنید
ارائــه محصــوالت نادرســت و نامناســب میتوانــد زودتــر از هرچیــزی
کســب و کار شــما را فلــج کنــد .بــرای اینکــه خودتــان را از ایــن خطــر در
امــان نگــه داریــد ،چیــزی را ارائــه دهیــد کــه نیــاز بازارتــان اســت .بــرای
اینکــه بدانیــد مــردم بــه چــه چیــزی بیــش از هرچیــز نیــاز دارنــد ،انجــام
تحقیقــات بــازار امــری حیاتــی و ضــروری اســت.
 .۱۰طرفدار سادگی باشید
شــما نبایــد قــدرت فنــاوری را دســت کــم بگیریــد .از آنجایــی کــه
نرمافزارهــا در میــان کارآفرینــان فنــاوری از محبوبیــت باالیــی برخــوردار
هســتند ،اســتفاده از ایمیــل مارکتینــگ همچنــان پادشــاه اســت.
 .11هزینةهای خود را بررسی کنید
هزینههــای افراطــی و بیــش از انــدازه یکــی از بزرگتریــن مشــکالتی
اســت کــه بانــوان کارآفریــن اغلــب مرتکــب میشــوند .خریــدن
محصــوالت و مایحتــاج نــو و دســت اول اعــم از کمکهــای تبلیغاتــی،
تجهیــزات و نرمافزارهــا غیرضــروری اســت .پیــدا کــردن گزینههــای کــم
هزینهتــر در چنیــن شــرایطی از نظــر مالــی مقــرون بــه صرفــه اســت.
 .12در رقابت وارد شوید
شــما بایــد رقابــت را فرامــوش کنیــد و بــر افزایــش ارزشهــای قابــل ارائــه
بــرای مشــتریان خــود متمرکــز شــوید .رقابــت ســخت بــرای هــر کســب و
کاری ســازنده اســت درحالیکــه بســیاری از کارآفرینــان از آن در هــراس
و وحشــت هســتند .بجــای ترســیدن از چنیــن رقابتــی ،آن را در آغــوش
بگیریــد.
 .13رسانةهای اجتماعی را اولویت بندی کنید
رســانه اجتماعــی یکــی از مهمتریــن پلــت فرمهایــی اســت کــه هرگــز
بعنــوان یــک تــازه وارد نبایــد از آن غافــل شــوید .شــما در ایــن محیطهــا
میتوانیــد بــا مشــارکت فعــال خــود از دیگــران ســبقت بگیریــد ،خــود
را بــه جامعــه مخاطــب خــود نشــان دهیــد و محصوالتتــان را بــه فــروش

شماره  - 8بهار 97

39

برســانید .بــه هنــگام اســتفاده از رســانههای اجتماعــی مطمئــن شــوید کــه
نگرشــی حرفـهای داریــد و بــه ایــن ترتیــب قــادر خواهیــد بــود برنــد خــود
را تثبیــت کنیــد.
 .14مشتریان خود را برای خرید تشویق کنید
شــما بایــد مطمئــن شــوید کــه مشــتریان شــما نمیتواننــد در برابــر
محصــوالت و خدمــات شــما مقاومتــی داشــته باشــند .بایــد محصــوالت
و خدمــات خــود را در دســته بندیهایــی شــگفتانگیز ارائــه کنیــد تــا
مشــتریان ایــدهآل خــود را مجــذوب و شــیفته آنهــا کنیــد.
 .15هشدارهای بازار
اســتمرار بــر بازاریابــی و تبلیــغ محصــوالت بــرای شــما امــری ضــروری و
حیاتــی اســت .اســتراتژیهایی مؤثــر و کارآمــد بــرای حــل بزرگتریــن
مســائل خــود طراحــی کنیــد .شــما بایــد درد موجــود در بــازار و موضوعات
تاثیرگــذار بــر مشــتریان خــود را بشناســید و هدفتــان پیــدا کــردن راه
کارهایــی درســت بــرای آنهــا باشــد.
 .16جریان نقدی
آیــا کســب و کار شــما پررونــق و ســودآور اســت؟ اگــر پاســخ مثبــت
اســت ،پــس شــما بایــد اقدامــی بــزرگ بــرای جــذب مشــتریان بیشــتر انجــام
دهیــد .امــا اگــر کســب وکارتــان درآمــد چندانــی نــدارد ،بایــد ایــده ایــن
کســب وکار و اســتراتژیهای بازاریابــی آن را مــورد بازبینــی قــرار دهیــد.
 .17بودجة داشتة باشید
وقتــی کــه کســب و کار جدیــدی را شــروع میکنیــد ،بایــد هزینههــای
خــود را  ۳۰درصــد باالتــر از بودجــه موجودتــان در نظــر بگیریــد .داشــتن
برنامهریــزی صحیــح در کســب وکارتــان بــه شــما کمــک میکنــد تــا
دچــار فقــدان منابــع و ورشکســتگی نشــوید.
 .18سودتان را افزایش دهید
بعنــوان یــک بانــوی کارآفریــن ،بایــد از رویکردهایــی جدیــد و نویــن
بــرای ارتقــاء ســود کســب وکارتــان بهرهمنــد شــوید .میتوانیــد در یــک
شــرکت مشــاوره ســرمایهگذاری کنیــد و از خدمــات آنهــا اســتفاده کنیــد
یــا بــا اســتفاده از اینترنــت رویکردهــای دلخــواه خــود را پیــدا کنیــد.
 .19نگرش و تصویر ذهنی صحیح
بــرای پیشــرفت و رســیدن بــه موفقیــت در کســب و کارتــان بــدون شــک
بایــد نگــرش و تصویرذهنــی صحیحــی از کســب و کار را در ذهنتــان بــه
وجــود آوریــد.
 .20قرض ندهید
وقتــی کــه پولــی نداریــد نبایــد بــه مشــتریان خــود محصولــی را نســیه
بفروشــید یــا بــه آنهــا مهلــت پرداخــت بدهید .پیــدا کــردن ســرمایه و بودجه
بــرای کســب و کارهــای کوچــک کار ســختی اســت .در چنیــن شــرایطی،
کســب وکار آنالیــن روشــی ســریع و کــم هزینــه بــرای راهانــدازی کســب
و کار شماســت.
کالم آخر
رســیدن بــه موفقیــت بــه عنــوان یــک بانــوی کارآفریــن نبایــد چنــدان کــه
بــه نظــر میرســد کار ســختی باشــد .تمــام کاری کــه بایــد انجــام دهیــد
ایــن اســت کــه شــهامت داشــته باشــید و متفــاوت بــا دیگــران فکــر کنیــد.
همیــن االن شــما تمــام دانــش الزم بــرای راهانــدازی یــک کســب وکار
موفــق را داریــد.
منبع :سایت بیداروندی
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متأســفانه در کشــور مــا کتابهــای کــودک
و نوجــوان بــه دو دســت ه کلــی کتابهــای
بــا ارزش و کتابهــای بــیارزش (یــا بــه
اصطــاح کتابهــای دکــهای کــه در هــر
دکــ ه روزنامهفروشــی میتوانیــد نمونهشــان
را ببینیــد؛ کتابهایــی بــا تصویرگریهــای
بــد و درونمایـه نامناســب) تقســیم میشــوند.
تشــخیص ایــن دو دســته از یکدیگــر و
انتخــاب کتــاب مناســب بــرای گــروه ســنی
مناســب ،مهارتــی اســت کــه در ایــن مطلــب
ســعی داریــم بــه آن دســت پیــدا کنیــم.

نویسنده  :نیلوفر نیک بنیاد

به فهرستهای معتبر مراجعه کنید
وقتــی قــرار اســت بــرای بچههــای اطرافتــان کتــاب بخریــد یــا بــه کســی در
خریــد کتــاب کــودک و نوجــوان کمــک کنیــد ،میتوانیــد از فهرس ـتهای راهنمــا
اســتفاده کنیــد .در حــال حاضــر در کشــور مــا چنــد فهرســت معتبــر وجــود دارد
کــه دو تــا از بهترینهــای آنهــا «فهرســت الکپشــت پرنــده» و «فهرســت
کتابهــای برگزیــده شــورای کتــاب کــودک» هســتند.
الکپشــت پرنــده نهــادی اســت کــه در هــر فصــل کلیــه کتابهــای منتشــر
شــده در آن فصــل را بررســی کــرده و بهترینهــای آنهــا را در فهرســتی منتشــر
میکنــد .همچنیــن در پایــان هــر ســال بــه بهتریــن کتابهــای آن ســال
الکپشــت نقــرهای و طالیــی میدهــد .فهرســت الکپشــت پرنــده میتوانــد از
نظــر موضوعــی (کتابهــای علمــی ،داســتانی ،مذهبــی و )...و ســنی کمککننــده
باشــد.
شــورای کتــاب کــودک نیــز نهــاد معتبــری اســت کــه هــر ســال تمامــی کتابهــای
کــودک و نوجــوان منتشــر شــده در کشــور را بررســی میکنــد و در پایــان ســال
کتابهــای برگزیــده و شایســته تقدیــر را معرفــی میکنــد .ایــن فهرســت نیــز
از نظــر ســنی و موضوعــی قابــل اســتفاده اســت .نشــان کتابهــای برگزیــده
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شــورای کتــاب کــودک یــک ماهــی ســیاه کوچولــو اســت کــه روی جلــد
کتابهــای برگزیــده چســبانده میشــود.
بــا یــک جســتوجوی ســاده میتوانیــد بــه ایــن دو فهرســت معتبــر
دسترســی پیــدا کنیــد .اگــر هــم امــکان چنیــن کاری نداشــتید ،در هنــگام
خریــد کتــاب بــه جلــد آن دقــت کنیــد و کتابهایــی را کــه نشــان
ماهیســیاه کوچولــو یــا الکپشــت پرنــده دارنــد ،در اولویــت خریدتــان
بگذاریــد.

از برگزیدههای جهانی بخرید
چنــد ســالی اســت کــه ناشــران کــودک نیــز ماننــد ناشــران بزرگســال
افتخــارات هــر کتــاب را روی جلــد آن مینویســند.
بــرای خریــد کتــاب میتوانیــد بــه نشــانها و مدالهایــی کــه روی
جلــد هــر کتــاب چــاپ شــده ،دقــت کنیــد.
اگــر میخواهیــد کتابهــای ترجمــه بخریــد ،ســعی کنیــد کتابهایــی
را تهیــه کنیــد کــه جایزههــای بینالمللــی و معتبــر ادبیــات کــودک و
نوجــوان را دریافــت کردهانــد.
مثــا «مــدال نیوبــری» یکــی از معتبرتریــن جوایــز در حــوزه ادبیــات
کــودک و نوجــوان اســت و خریــد کتابهایــی بــا نشــان نیوبــری
هیچوقــت شــما را از انتخابتــان پشــیمان نمیکنــد.

ناشران کودک و نوجوان را بشناسید
متأســفانه تعــداد ناشــران کــودک و نوجــوان هــم ماننــد ناشــران
بزرگســال هــر روز در حــال رشــد اســت امــا در ایــن میــان فقــط چنــد
ناشــر توانســتهاند فعالیــت حرفهایتــری از خــود نشــان بدهنــد.
نمیتــوان گفــت تمــام کتابهــای یــک ناشــر خــوب ،خــوب از آب
درمیآیــد یــا یــک ناشــر متوســط هیچوقــت کتــاب خوبــی منتشــر
نمیکنــد .امــا بــاز هــم تجربــه نشــان داده کــه خریــد از ناشــران
شناختهشــده ریســک انتخــاب نادرســت را پاییــن مــیآورد.
تعدادی از ناشران خوب در حوزه کودک و نوجوان عبارتند از:
افق :در زمینه ادبیات داستانی
پیدایش :در زمینه ادبیات داستانی
کانــون پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان :کتابهایــی بــا موضوعــات
متنــوع از جملــه ادبیــات ،ســرگرمی ،آمــوزش ،هنــر و...
محراب قلم :در زمینه دایرهالمعارف و کتابهای علمی
کتابهــای نردبــان (انتشــارات فنــی ایــران) :در زمین ـه محیــط زیســت
و مهارتهــای زندگــی
پرتقال :کتابهای ترجمه
هوپا :در زمینه ادبیات داستانی و بازیهای فکری
ونوشه (نشر چشمه) :در زمینه ادبیات داستانی
بهنشر :کتابهای دینی
چرخوفلک :کتابهای طنز
پرنده آبی (نشر علمی و فرهنگی) :در زمینه ادبیات داستانی
طوطی (نشر فاطمی) :کتابهای تصویری کودکان
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آفرینــگان ،هرمــس ،زعفــران ،زرافــه ،قدیانــی و ایرانبــان نیــز چنــد مــورد
دیگــر از ناشــران مطــرح در حــوزه کــودک و نوجــوان هســتند.

از کتابک کمک بگیرید
«کتابــک» نهــادی اســت کــه بــا هــدف ترویــج کتابخوانــی توســط
مؤسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات کــودکان تأســیس شــده اســت.
بــا مراجعــه بــه وبســایت کتابــک میتوانیــد بــه راحتــی در بخــش
معرفــی کتــاب ،بــا بهترینهــای کــودک و نوجــوان آشــنا شــوید.
یکــی از مزیتهــای ایــن وبســایت ایــن اســت کــه هــم بــرای
گروههــای ســنی مختلــف و هــم باتوجــه بــه موضوعــات مختلــف
کتابهــای معرفیشــده را دســتهبندی کــرده اســت .معرفیهــای
درجشــده در ایــن وبســایت توســط کارشناســان ادبیــات کــودک و
نوجــوان نوشتهشــده و قابــل اعتمــاد هســتند.

ماهیگیری یاد بدهید
بــه جــای اینکــه بــه بچههــای اطرافتــان ماهــی بدهیــد ،ماهیگیــری
را یادشــان بدهیــد .میتوانیــد یــک بــار بــه جــای هدیــه دادن کتــاب،
کارت یــا فــرم عضویــت کتابخانــه عمومــی کانــون پــرورش فکــری
کــودک و نوجــوان را بــه آنهــا هدیــه کنیــد.
خوشــبختانه کانــون در تمــام شــهرهای کشــور کتابخانــه دارد و میتوانــد
کــودکان و نوجوانــان را بــا یــک دنیــای شــگفتانگیز روبـهرو کنــد.
در نظــر داشــته باشــید شــاید یــک کتــاب کوچــک بتوانــد مســیر زندگــی
یــک کــودک یــا نوجــوان را تغییــر دهــد .پــس اگــر تصمیــم گرفتهایــد
بــه اطرافیانتــان کتــاب هدیــه بدهیــد ،هــر کتابــی ندهیــد .چنــد دقیقـهای
زمــان بگذاریــد و کتــاب مناســبی را انتخــاب کنیــد کــه خواندنــش بتوانــد
چیــزی بــه زندگــی کــودک یــا نوجــوان مــورد نظرتــان اضافــه کنــد.
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نم
ل از  14مارد وهن استان رهزمگان

در نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر در هرمــزگان از
 14مــادر نمونــه تجلیــل شــد.
خانــم زهــرا یعقــوب نــژاد مدیــر کل امــور بانــوان و خانــواده
اســتانداری هرمــزگان هــدف از برگــزاری ایــن مراســم را تکریــم
مــادران و معرفــی هرچــه بهتــر جایــگاه و شــأن مــادران عنــوان
کــرد.
مدیــر کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری هرمــزگان گفــت:
داشــتن فرزنــدان نمونــه و موفــق بــا وجــود تمــام محدویتهــا
و مشــکالت ،دارا بــودن شــاخصههای همســر خــوب ،شــهروند
نمونــه و کســب موفقیتهــای شــاخص در زندگــی شــخصی،
خانوادگــی و اجتماعــی از مالکهــای انتخــاب ایــن مــادران اســت.
مهنــدس غالمرضــا محمــدی بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللی
مــادر هــم در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه جایــگاه و مقــام شــامخ
مــادران گفــت :مــادران فرشــتگان آســمانی بــر روی زمیــن
هســتند.
وی افــزود :کانــون هــر جامعــه ،خانــواده و قلــب ایــن کانــون مــادر
ا ست .
بنیانگــذار بنیــاد مــادر گفــت :ســعادت هــر فــرد در گــرو پنــج
اصــل ایمــان ،امیــد ،تــاش ،احتــرام بــه دیگــران بــه ویــژه پــدر
و مــادر بخصــوص مــادر و کمــک بــه دیگــران و شــرکت در کار
خیــر اســت.

مهنــدس محمــدی افــزود :بنیــاد مــادر یــک بنیــاد
فرهنگــی بیــن المللــی و یــک ســازمان مــردم نهــاد
بــوده و وابســته بــه هیــچ ارگان ،نهــاد ،حــزب و یــا
گروهــی نیســت و هرگونــه فعالیــت سیاســی در آن
ممنــوع اســت و هیچگونــه تبعیــض از لحــاظ زبــان،
رنــگ ملیــت ،قومیــت ،مذهــب در ایــن بنیــاد وجــود
نــدارد.
اســتاندار هرمــزگان نیــز بــا اشــاره بــه نقــش واالی
مــادران در خانــواده و جامعــه گفــت :داشــتن
جامع ـهای خــوب و متعالــی در گــرو داشــتن مادرانــی
نمونــه و شایســته اســت.
دکتــر فریــدون همتــی افــزود :تجلیــل از مــادران
یــک کار فرهنگــی ارزشــمند و تأثیرگــذار اســت.
ایــن مراســم بایــد بــه یــک جریــان فرهنگــی
ســازنده در جامعــه تبدیــل شــود و حرکــت
خودجــوش مــردم در ایــن زمینــه بســیار تأثیرگــذار
اســت.
در پایــان ایــن برنامــه کــه هفدهــم بهمــن مــاه نــود و
شــش در بندرعبــاس برگــزار گردیــد از مــادران نمونــه
اســتان هرمــزگان خانمهــا فاطمــه نســاء آتشفــراز،
قدمخیــر اتحــادی ســرجوئی ،فاطمــه باختــری،
مریــم بهمنــی چاهســتانی ،کلثــوم بیضائــی ،فاطمــه
حســینیان ،آمنــه خادمــی رودان ،زینــت دریائــی
صلغــی ،کنیــز رزمگــر ،حلیمــه شمســائیگهکانی،
عــزت محســن پــور گل روئیــه ،زهــرا مصلحــی زاده،
مریــم مالحــی و فاطمــه وثوقــی تجلیــل شــد.
تهیه گزارش :محبوبه جعفری
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گذراندن روزهای خوب با خانواده
تفریح چیست؟
تفریــح ،اتفاقــی اســت کــه از غمهــا میکاهــد
و شــادی روانــی ایجــاد میکنــد .در بســیاری
مواقــع عامــل بازدارنــده از انــواع بیماریهــای
روحــی و جســمی اســت .آدمهــا را امیدوارتــر
کــرده و از افســردگی میرهانــد.
انواع تفریحات خانوادگی
تفریحات بیرون از خانه:

«وقــت نداریــم ...پــول نداریــم ...ماشــین نداریــم ...یــه روز تعطیــل بمونیــم
خونــه ...و در یــک کلمــه حــال نداریــم!»
اینهــا بهانههایــی هســتند کــه معمــوال افــرادی کــه بلــد نیســتند اوقــات
فراغــت خــود را خــوب و خــوش بگذراننــد ،تحویــل خانــواده و اطرافیانشــان
میدهنــد .فقــط کمــی خالقیــت و اســتفاده بهینــه از امکانــات الزم اســت تــا
بفهمیــم اینهــا واقعــا بهانهانــد.
بلــه ،بــرای رفتــن بــه ســفرهای آنچنانــی و هتلهــای اینچنانــی و تفریحــات
پرهزینــه ،امکانــات و جیــب خیلــی از ماهــا جوابگــو نیســت ،امــا آیــا اینهــا
تنهــا گزینههــا هســتند؟
نمیشود به گزینههای کم هزینهتر فکر کرد؟
آیــا آنهــا کــه وضــع مالــی خوبــی دارنــد ،واقعــا مهــارت آن را دارنــد تفریــح
خــوب و ســالمی داشــته باشــند و بهشــان خــوش بگــذرد؟
الزم اســت اول تعریــف درســتی از تفریــح داشــته باشــیم و بعــد چنــد
پیشــنهاد ســاده بــرای آن.

خیلــی خــوب اســت کــه برنامهریــزی داشــته
باشــیم هــر از گاهــی محیــط تفریحمــان را از
ایــن چهاردیــواری خانــه خــارج کنیــم .بســته بــه
وقتــی کــه داریــم ،هزینـهای کــه بــرای ایــن کار
در نظــر گرفتهایــم و امکانــات.
در ایــن بــاره حتمــا یــک بســته پیشــنهادی بــه
خانــواده ارائــه کنیــد.
نظر همه خصوصا بچهها را بپرسید.
همیشــه برنامــه ریــزی خــوب اســت امــا خودتــان
را محــدود نکنیــد؛ «موافقیــد شــام را ببریــم
پــارک ســر کوچــه بخوریــم؟ پشــت بــام
چطــور؟»
مســافرت همیشــه گزینــه خوبــی اســت .امــا
اگــر مرخصــی نداریــم و بچههــا درس دارنــد،
ســفرهای کوتــاه یــک روزه هــم ســفر اســت.
همیشــه کــه نبایــد صدهــا کیلومتــر رفــت تــا
مســافر شــویم .میتــوان صبــح زود راه افتــاد و
شــب هــم بازگشــت .بــد نیســت بــرای ایــن کار
اطالعاتــی از روســتاها ،رودخانههــا و مناظــر
طبیعــی اطــراف شــهرتان پیــدا کنیــد .بــا پــرس
و جــو از دوســتان ،نقشــه و یــا جســتجو در
اینترنــت.
گــوش بــه زنــگ باشــید ســینما کــی یــک فیلــم
خانوادگــی خــوب مـیآورد .معمــوال یــک روز
در هفتــه هــم ســینماها نیمبهــا هســتند .رزرو
کنیــد و اگــر بــه وقــت شــام میخــورد بــا یــک
ســاندویچ ســالم راهــی شــوید.

جمعــه صبــح یــک برنامــه پیــادهروی یــا کوهپیمایــی ســبک
ترتیــب دهیــد بــه همــراه خــوردن صبحانــه در دل طبیعــت.
وســایل ورزشــی پارکهــا هــم خیلــی خــوب هســتند بــرای
اســتفاده .میــز تنیــس و فوتبــال دســتی هــم خیلــی جاهــا دارنــد
فقــط کافــی اســت توپــش همراهتــان باشــد.
بــه دل طبیعــت کــه میرویــد بــا بچههــا در اکتشافاتشــان
همــراه شــوید .دیــدن موجــودات ،گیاهــان ،جمــع کــردن
انــواع ســنگها ،آب بــازی و گرفتــن عکــس یــادگاری.
کمــک بــه دیگــران ،عضــو انجمنهــای خیریــه شــدن و وقتــی
را بــه آنهــا اختصــاص دادن ،عیــادت از بیمــاران و ســالمندان
و کلــی کار خــوب دیگــر را میتوانیــد در برنامــه خودتــان و
خانوادهتــان بگنجانیــد .هیــچ چیــز بــه انــدازه کار نیــک کــردن
روحتــان را شــاد نمیکنــد.
میهمانــی رفتــن آن هــم خانــه اقــوام ،یکــی از بهتریــن تفریحات
اســت .حیــاط خانــه پدربــزرگ یــا دایــی و عمــو ،فضــای
خوبــی اســت بــرای گذرانــدن یــک روز خــوب دور هــم.
تفریحات خانگی:

خیلــی وقتهــا شــرایطش نیســت بیــرون برویــد ،امــا تفریــح
کــه بایــد بکنیــد؟ پــس حــاال کــه هیــچ جــا خانــه آدم
نمیشــود ،آن را لذتبخــش میکنیــم.
پختــن یــک غــذای جدیــد بــه کمــک اعضــای خانــواده و
تزییــن آن.
در خانــه هــم میتــوان کلــی بــازی هیجــان انگیــز کــرد .نقطــه
بــازی ،منــچ ،بیســت ســؤالی ،گل یــا پــوچ ،بــازی بــا کلمــات
و...
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خیلــی وقتهــا همــکاری همــه در درســت کــردن کاردســتی،
خوانــدن کتــاب نوبتــی ،اجــرای نمایــش ،تغییــر دکوراســیون
خــودش کلــی تفریــح بــه دنبــال دارد.
طبیعــت را بــه خانهتــان بیاوریــد .حتمــا قســمتی را بــه گل و
گیــاه اختصــاص دهیــد .هیــچ چیــز بــه انــدازه کاشــت و بــه ثمــر
رســاندن یــک گیــاه لذتبخــش نیســت .هرکــس هــر گیاهــی
دوســت داشــت بــکارد و خــودش از آن مراقبــت کنــد .اگــر
باغچــه داریــد کــه چــه بهتــر .ســبزی بکاریــد ،گوجــه و تــوت
فرنگــی.
جلســات خانوادگــی و دیــد و بازدیــد اقــوام را تحــت هیــچ
شــرایطی از دســت ندهیــد .ســعی کنیــد بــا مدیریــت خودتــان
جلســات را مفیــد برگــزار کنیــد ،بــه دور از غیبــت و زخــم
زبــان و چشــم و همچشــمی کــه در ایــن صــورت دیگــر
مفــرح نخواهــد بــود .ســاده برگــزار کنیــد و همیشــگی.
حتــی اگــر میخواهیــد تلویزیــون نــگاه کنیــد ،هدفمنــد ایــن
کار را انجــام دهیــد .یــک برنامــه مناســب ،اگــر خانوادگــی
بــود دور هــم بنشــینید و تماشــا کنیــد ،بعــدش هــم میتوانیــد
همــه بــا هــم میــوه بخوریــد و نقــدش کنیــد.
شــوخی و مــزاح کــردن و خنــده رو بــودن کــم خــرج اســت و
بســیار راهگشــا .در اســام هــم ســفارش شــده بــه شــرط آنکــه
بــه کســی توهیــن نشــود و و مؤدبانــه باشــد .ســعی کنیــد هــم
خودتــان اینگونــه باشــید و هــم اعضــای خانــواده .اینطــوری
دیگــر بــه دنبــال بهانــه بــرای خندیــدن و شــاد بــودن نیســتید و
همیشــه خانــواده شــادی داریــد.
منبع :سالمت نیوز
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دندانپزشکی
باید بدانید

مواد الزم برای  4نفر:
گوشت چرخ کرده 500 :گرم
پیاز متوسط2 :عدد
آرد نخود خام 3 :قاشق سوپخوری
آرد نخودچی 2 :قاشق سوپخوری
سیب زمینی کوچک1 :عدد
روغن حیوانی 2 :قاشق سوپخوری
زیره سبز 1 :قاشق چایخوری
نمک فلفل و زردچوبه :به میزان الزم
رب گوجه در صورت دلخواه 1 :قاشق سوپخوری
آب 2 :لیوان
طرز تهیه:
گوشــت را در یــک ظــرف بریزیــد پیــاز و ســیب زمینــی را رنــده ریــز کنیــد و آب آن را بگیریــد و بــه گوشــت اضافــه کنیــد بعــد آرد نخودچــی و
آرد نخــود خــام و نمــک فلفــل و زردچوبــه بزنیــد و ورز دهیــد تــا همــه مــواد بــا هــم مخلــوط شــوند از مایــه بــه انــدازه گــردو برداشــته و در دســت
گــرد و منظــم کنیــد و همــه کوفتههــا را همینطــور آمــاده کنیــد.
قابلمــه را روی شــعله گاز گذاشــته و روغــن بریزیــد .پیــاز کوچــک را ریــز خــورد کــرده و تفــت دهیــد پیــاز کــه طالیــی شــد در صــورت دلخــواه
یــک قاشــق ســوپ خــوری رب گوجــه ،نمــک ،فلفــل ،زردچوبــه و زیــره ســبز را اضافــه کنیــد .کمــی تفــت دهیــد و بعــد آب را اضافــه کنیــد .وقتــی
آب بــه جــوش آمــد کوفتههــا را دانهدانــه داخــل آب در حــال جــوش گذاشــته و حــرارت را کــم کنیــد تــا کمکــم بپــزد و جــا بیفتــد و در ظــرف
مخصــوص ســرو کنیــد.
نکته :این کوفته باید آبدار باشد.
نوش جان

غیرممکــن اســت هــر کــدام از مــا در طــول زندگــی چنــد بــار بــه
دندانپزشــکی مراجعــه نکــرده باشــیم .بعضــی از مــا راضــی از مطــب بیــرون
میآییــم و بعضــی هــم ناراضــی .رضایــت مــا از دندانپزشــک و نحــوه کار
او تــا حــد زیــادی بــه دقــت مــا بســتگی دارد .قبــل از رفتــن بــه دندانپزشــکی
بــه ایــن چنــد نکتــه مهــم توجــه کنیــد.
 حتمــا از قبــل وقــت بگیریــد .حضــور بــه موقــع در محــل درمــان عــاوهبــر اینکــه نمــودار شــخصیت شــما و احترامتــان بــه دندانپزشــک اســت،
میتوانــد از بــروز اســترسهای بیمــورد نظیــر تــاش بــرای یافتــن جــای
پــارک اتومبیــل و دویــدن روی راهپلههــا یــا بحــث بــا منشــی بــه خاطــر تاخیــر
و انتظــار تــا خالــی شــدن دســت دندانپزشــک پیشگیــری کنــد.
هــر کــدام از ایــن پیشآمدهــا میتوانــد آرامــش شــما را هنــگام نشســتن
زیــر دســت دندانپزشــک خدش ـهدار کنــد و تجربــه درمــان دندانپزشــکی
را بیدلیــل ،ســختتر از چیــزی کنــد کــه بایــد باشــد.
البتــه اینکــه میگوینــد ســر ســاعت مقــرر در دندانپزشــکی حضــور یابیــد
بــه معنــای ایــن نیســت کــه بالفاصلــه وارد اتــاق شــوید .کار دندانپزشــکی
قابلپیشبینــی نیســت چــون بعضــی از درمانهــا ممکــن اســت مــدت
زیــادی وقــت بگیــرد.
 دندانپزشــک را از بــارداری خــود و هــر نــوع بیمــاری و مصــرف دارومطلــع کنیــد .اقدامــات دندانپزشــکی ممکــن اســت ســامت بعضــی از
بیمــاران را بــه خطــر بینــدازد.
 هنــگام مراجعــه بــه دندانپزشــکی از گیــره ســر ،ســنجاقهای بــزرگو ...اســتفاده نکنیــد .ایــن کار باعــث ایجــاد ناراحتــی در شــما میشــود و
عملکــرد دندانپزشــک را هــم بــا مشــکل مواجــه خواهــد کــرد .هنــگام کار
دندانپزشــک عینــک خــود را از روی چشــمها برداریــد.
 رژلب نزنید .رژلب باعث آلوده شدن دستکش استریل خواهد شد. تشــنه و گرســنه نباشــید .اگــر بــرای درمــان دندانهایتــان وقــت مالقــاتداریــد ،بــا شــکم خالــی بــه دندانپزشــکی نرویــد .تشــنگی و گرســنگی
میتوانــد آســتانه تحمــل درد شــما را کاهــش دهــد و بــر اضطرابتــان بیافزایــد.

اگــر قنــد خــون شــما پاییــن باشــد ممکــن اســت در میانــه درمــان دچــار افــت
قنــد خــون شــوید و از حــال برویــد یــا حالتــان دگرگــون شــود .از دیگــر
ســو ممکــن اســت دندانپزشــک بــه شــما توصیــه کنــد پــس از درمانهایــی
نظیــر جراحــی لثــه یــا کشــیدن دنــدان ،تــا چنــد ســاعت از خــوردن و
آشــامیدن پرهیــز کنیــد .حســاب تمامــی ایــن احتمــاالت را داشــته باشــید و
پیــش از مالقــات بــا دندانپزشــک گرســنه نباشــید.
 قبــل از رفتــن بــه مطــب دندانپزشــکی بــه دقــت دندانهــای خــود را بــانــخ دنــدان تمیــز کنیــد و مســواک بزنیــد.
 در صــورت لــزوم یــک نفــر همــراه داشــته باشــید .اگــر بــرای دریافــتخدمــات دندانپزشــکی اضطــراب داریــد ،یــا بناســت درمــان مشــکل
و پیچیــدهای نظیــر جراحــی لثــه یــا ایمپلنــت بــرای شــما انجــام شــود ،بــد
نیســت از یکــی از دوســتان یــا اعضــای خانــواده بخواهیــد در مالقــات بــا
دندانپزشــک شــما را همراهــی کنــد .داشــتن یــک همــراه میتوانــد
اضطــراب شــما را کــم کنــد و بــه آرامــش خاطرتــان بیافزایــد .در صــورت
دگرگــون شــدن حالتــان بــه یــاری شــما بشــتابد و یــا اینکــه پــس از اتمــام کار
دندانپزشــکی در راه منــزل یــا داروخانــه شــما را همراهــی کنــد.
 دفترچــه ،آزمایشهایــی کــه بــه تازگــی بــه هردلیلــی انجــام دادهایــد وعکــس دنــدان و فــک کــه دندانپزشــک درخواســت کــرده بــا خــود همــراه
داشــته باشــید .البتــه از تاریــخ عکــس فــک و دهــان نبایــد بیــش از  6مــاه
گذشــته باشــد.
 بــا کــودک وارد مطــب دندانپزشــکی نشــوید .کــودکان ممکــن اســترونــد کار را بــا مشــکل مواجــهکننــد.
 بــه نحــوه کار دندانپزشــک از نظــر اســتفاده کــردن از دســتکش ،رعایــتکــردن بهداشــت بــرای بیمــاران و تمیــز بــودن محیــط اطــراف توجــه
کنیــد .اگــر از بهداشــت دندانپزشــک و محیــط راضــی نیســتید حتمــا
دندانپزشــک خــود را عــوض کنیــد.
منبع :سالمت تبیان
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نم
س
ل از  26مارد وهن از  22رو تای
خ
ب
م
ه
ش کو ره نودان

بــه همــت مهنــدس غالمرضــا محمــدی بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر،
آئیــن نکوداشــت  26مــادر نمونــه و منتخــب  22روســتای بخــش کوهمــره و شــهر
نــودان در تاریــخ دهــم اســفندماه  1396برگــزار شــد.
در آئیــن یادشــده کــه بــا حضــور جمــع کثیــری از مــردم شــهر نــودان و روســتاهای
بخــش کوهمــره شهرســتان کازرون برگــزار شــد ،اســتاد پروفســور جعفــر مهــراد
عضــو ارشــد فرهنگســتان علــوم ایــران و چهــره مانــدگار کشــور بــه همــراه اســتاد
ناصــر امامــی شــاعر معاصــر ،دکتــر زهــرا افتخــاری مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانــان اســتان فــارس و مشــاور فرهنگــی بنیــاد مــادر ،امــام جمعــه،
بخشــدار ،مســئوالن محلــی و مــردم منطقــه حضــور داشــتند .در ایــن آئین نکوداشــت،
یحیــی حقیقــی بخشــدار کوهمــره و حجــت االســام حســین انصــاری امــام جمعــه
ایــن بخــش بــه ایــراد ســخن پرداختنــد.
بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر کــه بــر آن اســت تــا در شــهرها ،اســتانها و
کشــورهای مختلــف جهــان برنامههــای تجلیــل از مــادران نمونــه را برگــزار کنــد.
در روزهــای پایانــی سال(اســفندماه) و همزمــان بــا ایــام ســالروز تولــد دخــت
گرامــی رســول اکــرم(ص) حضــرت فاطمــه زهــرا صلــوات اهلل علیهــا بــه همراهــی
جمعــی از اصحــاب دانــش ،فرهنــگ و هنــر ایــن مراســم باشــکوه را برگــزار کــرد کــه
مــورد اســتقبال فــراوان مســئوالن و مــردم منطقــه کوهمــره نــودان در شهرســتان
کازرون واقــع گردیــد .در ایــن آئیــن باشــکوه کــه در ســالن چندمنظــوره کوثــر
شــهر نــودان برگــزار گردیــد ،مهنــدس غالمرضــا محمــدی بنیانگــذار بنیــاد مــادر در
ســخنانی کوتــاه ،اظهــار داشــت :خداونــد بــزرگ و مهربــان را سپاســگزاریم کــه بــه
یــاری فرزنــدان بنیــاد مــادر توانســتیم در چهــار ســال پیاپــی اقدامــات ارزشــمندی
را در راســتای تجلیــل از مــادران نمونــه انجــام دهیــم و ایــن همــه را مــن لطــف
خــدا و محبــت مــادر میدانــم زیــرا جایــگاه مــادر بســیار مهــم اســت و در آیــات
و روایــات و احادیــث نبــوی و ائمــه معصومیــن نیــز بــر تکریــم مــادران تأکیــد
شــده اســت .وی گفــت :ایــن کار معنــوی بــه لطــف الهــی ،نیــات خیــر مــادران و

همدلــی و همــکاری هموطنــان عزیــزم و گروهــی از نخبــگان
علمــی و دانشــگاهی و فرهنگــی و هنــری کشــورمان و بــه جهــت
آگاهیرســانی عمــوم بــه ایــن نکتــه کــه ارزش وجــودی مــادران
خــود را بدانیــم انجــام میشــود و امیدواریــم کــه بتوانیــم در ایــن
راســتا گامهــای بزرگتــری را برداریــم.
مهنــدس محمــدی افــزود :بــرای مــا فرقــی نــدارد کــه مــادر نمونــه
از کــدام دیــن ،آئیــن ،نــژاد ،لهجــه و زبــان اســت و مــادری کــه در
ایــران و روســتایی از روســتاهای کوهمــره تجلیــل میگــردد بــا
مــادری نمونــه کــه در مالــزی یــا در آفریقــا و کشــورهای آســیایی و
اروپایــی هــم باشــد تفاوتــی نــدارد .بنیــاد مــادر منشــوری دارد کــه
توجــه بــه آن خیلــی مهــم اســت .ایــن بنیــاد یــک بنیــاد فرهنگــی
بیــن المللــی اســت کــه صددرصــد غیردولتــی مــی باشــد.

تقدری بخشدار کوهمره نودان از بنیانگذار بنیاد مارد

همچنیــن در ایــن مراســم یحیــی حقیقــی بخشــدار کوهمــره
نــودان همــت واال و برنامهریزیهــای ارزشــمند مهنــدس غالمرضــا
محمــدی مدیرعامــل و بنیانگــذار بنیــاد مــادر در تجلیــل از بیســت و
شــش مــادر نمونــه روســتاهای بخــش کوهمــره و شــهرنودان کازرون
را ســتود.
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قدردانی بنیاد مارد از رمدم و مسئوالن کوهمره نودان

مهنــدس محمــدی از مــردم و مســئوالن بخــش کوهمــره نــودان قدردانــی
کــرد .وی کــه کارآفریــن و فعــال در زمینــه امــور خیریــه و بهداشــت و
درمــان اســت ،از تــاش و برنامهریزیهــا و حضــور پرشــور مــردم و
مســئوالن محلــی بخــش کوهمــره نــودان و شهرســتان کازرون در اجــرای
برنامــه فاخــر تجلیــل از  26مــادر نمونــه انتخابــی بنیــاد مــادر از روســتاهای
منطقــه کوهمــره و شــهرنودان تقدیــر و تشــکر نمــود.
مهنــدس محمــدی اظهــار داشــت« :مــادر» واژه مقدســی اســت کــه بــا
کالم نمیشــود تفســیر و بــا واژه نمیشــود تعبیــر کــرد .فقــط پــروردگار
مهربــان در کالمــش و رســول مهربانــی حضــرت محمــد(ص) در بیانــش
توانســتند بــه شایســتگی تمــام جایــگاه و ارزش مــادر را تفســیر و تعبیــر
کننــد کــه همانــا پیامبــر فرمود«:بهشــت زیرپــای مــادران اســت» .دهــم
اســفندماه  1396روزی تاریخــی در دفتــر ســبز ســرزمین وســیع کوهمــره
ثبــت میگــردد.

نم
تقدری بنیاد مارد از ماردان وهن کوهمره نودان

در ایــن آئیــن از  26مــادر نمونــه و منتخــب  22روســتای بخــش کوهمــره
و شــهر نــودان ،خانــم هــا:
کبــری احمــدی ،مــاه زر بهمنــی ،زینــت حســین زاده ،اشــرف دهقانــی،
حوریــه رفیعــی ،دلبــر رئیســی ،گل خانــم رئیســی ،منــور رمضانــی،
خاتــون ســلیمانی ،کیمیــا عباســی ،دختــر بــس عزیــزی ،طلعــت فرهنگــی،
ماهزنــان کوهگــرد ،قزبــس کاظمــی ،جــان بــی بــی کمــالزاده ،گوهــر
میــر غفــاری ،بــی بــی مــرادی مصرمــی ،اهــی جــان محمــدی ،مــاه بانــو
محمــدی ،خیرالنســاء محمــدی ،زینــب محمــدی ،مــاه خانــم منصــوری،
سوســن ناصــری ،زهــرا هاشــمی ،طوبــی هاشــمی و گلشــن هاشــمی تجلیل
و قدردانــی شــد و لــوح و حمایــل مــادر نمونــه بــه آنهــا اهــدا گردیــد.
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی
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روزی روزگاری دختــری بــه نــام
مریــم در تهــران زندگــی میکــرد.
مریــم خجالتــی بــود و دوســت
داشــت در آینــده نویســنده شــود.
هــر نوشــتهای را کــه بــه دســتش
میرســید میخوانــد.
امــا وقتــی کــه وارد دبیرســتان
شــد دیــد کــه بــه ریاضیــات عالقــه
بیشــتری دارد .او در دبیرســتان در
یــک آزمــون بــه نــام المپیــاد
شــرکت کــرد و در کشــور اول شــد.
مریــم در حــل کــردن مســائل
ریاضــی اســتعداد شــگفت انگیــزی
داشــت .اولیــن دختــری بــود کــه
بــه تیــم المپیــاد ریاضــی ایــران
راه یافــت و در چندیــن المپیــاد
جهانــی نیــز مــدال طــا گرفــت.
او بــه آســانی در دانشــگاه صنعتــی
شــریف کــه یکــی از بهتریــن
دانشــگاههای ایــران اســت قبــول
شــد.
مریــم بــرای ادامــه تحصیالتــش به
دانشــگاه هــاروارد در آمریــکا رفــت.
در دانشــگاه بســیار کنجــکاو بــود و
ســؤال زیــاد میپرســید و تندوتنــد
بــه زبــان فارســی یادداشــت

ن بل

«در طــول مســیر خودت
را شــکنجه میکنــی،
امــا قــرار نیســت کــه
زندگــی آســان باشــد».

روفسور

ده یاد پ

(13

ن
دپرواز

برمیداشــت .او عــادت داشــت
ابتــدا روی کاغــذ خطخطــی
کنــد و ســپس در اطــراف آن
فرمولهــای ریاضــی بنویســد.
او در دوران دانشــجویی در آمریــکا
توانســت جــواب یــک مســأله
ریاضــی را بیابــد کــه تــا آن زمــان
کســی نتوانســته بــود حــل کنــد.
در ســال  2005از مریــم بــه عنوان
یکــی از ده ذهــن جــوان برگزیــده
در آمریــکا تجلیــل شــد .مریــم
همچنــان بــه تحقیــق در رشــته
ریاضــی ادامــه داد و در ســال
 2014برنــده مــدال فیلــدز شــد
کــه باالتریــن جایــزه در ریاضیــات
اســت .او تنهــا زنــی اســت کــه
برنــده ایــن مــدال شــده اســت.
مریــم کــه نابغــه ریاضــی لقــب
گرفتــه اســت میگفــت «:گاهــی
احســاس میکنــم در یــک جنــگل
بــزرگ هســتم و نمیدانــم بــه
کجــا مــیروم .ولــی باالخــره
بــه بــاالی تپــهای میرســم و
میتوانــم همــه چیــز را واضحتــر
ببینــم .آنچــه آنگاه رخ میدهــد،
واقعــا هیجــان انگیــز اســت».

ی می رزاخان ی
رم م

زن

فرانچ

سکا
کاوالّو

اردیبه

شت 6

 23تیر
-135

)1396

ن
من یک ز م

من یک زمن  ،پس روز زن بر من مبارک.
یک مادرم ،پس روز مادر بر من مبارک.
امور خانه را مدیریت میکنم پس روز مدیر بر من مبارک.
بــر بالیــن عزیــزان دردمنــدم بیدارمیمــامن و دردهایشــان را مرمحــم،
پــس روز پزشــک برمــن مبــارک .
بــرای راحتــی زندگــی خانــواده ام میســازم آنچــه کــه نیســت و خلــق
مــی کنــم آنچــه کــه مایــه آرامششــان هســت ،پــس روز مهنــدس برمــن
مبــارک.
مــی آمــوزم درسهــای زندگــی را بــا متــام وجــود ،بــا مهربانــی ،بــا صــر
و حتمــل و امیــد ،پــس روز معلــم بــر مــن مبــارک.
میجنگــم بــا هــر پلیــدی کــه خانــواده ام را هتدیــد کنــد .پــس روز پلیــس بــر
مــن مبــارک.
حریــم زندگیــم را ،حرمــت خــود و خانــواده ام را پاســبامن ،پــس روز مرزبانــان
جنیــب و صبــور بــر مــن مبــارک.
دســته گلــی بــه خــودم تقدیــم میکنــم چــون یــک زمن بــا یــک عاملــه عشــق
نه وظیفه.

فاطمه صادقی
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چـرا بعضی
از جـوانهـا
حوصـله
فـامیـل را
نـدارنـد؟

سرگذشت
پسربچه فقیر
ســالها پیــش پســر بچــ ه فقیــری از جلــوی یــه مغــاز ه
میوهفروشــی رد میشــد کــه بهطــور اتفاقــی چشــمش بــه
میوههــای داخــل مغــازه افتــاد ،صاحــب مغــازه کــه پســرک
را تــو اون حــال دیــد دلــش ســوخت و رفــت یــه ســیب از روی
میوههــا برداشــت و داد بــه پســر بچــه .پســربچه بــا ولــع زیــاد
ســیب را بــه دهانــش بــرد و خواســت یــه گاز محکــم بــه ســیب
بزنــد کــه یــه فکــری بــه ذهنــش خطــور کــرد ،اون بــا خــودش
گفــت بهتــره ایــن ســیب را ببــرم دم یــه مغــازه دیگــه و بــا
دوتــا ســیب کوچکتــر عــوض کنــم و ایــن کار را انجــام داد و
بعــد یکــی از ســیبها را خــورد و اون یکــی را هــم بــه یــه نفــر
فروخــت و بــا پولــش دوبــاره دوتــا ســیب خریــد و ایــن کار را
اینقــدر انجــام داد تــا اینکــه تونســت یــه مقــدار پــول جمــع
کنــه و بعــدش بــا ایــن پولهــا دیگــه بــرای خریــد ســیب
ســراغ میــوه فــروش نمیرفــت و مســتقیما از جایــی کــه
میوهفــروش میــوه تهیــه میکــرد میــوه میخریــد .چنــد
ســال گذشــت و حــاال دیگــه اون پســرک بزرگتــر شــده بــود
و بــا ایــن کارش موفــق شــده بــود مغــازه ای دســت و پــا کنــه
و کــم کــم بــا ایــن مغــازه اوضــاع مالیــش خــوب شــده بــود.
اون جــوان دیگــه بــه ایــن پولهــا راضــی نمیشــد و ســعی
کــرد بــرای خــودش یــه کار دیگــه ای دســت و پــا کنــه و بــا
همیــن هــدف یــه شــرکت کوچــک تولیــد قطعــات الکترونیــک
دســت و پــا کــرد و چنــد نفــر را هــم ســرکار گذاشــت چنــد
ســالی گذشــت و اون شــرکتش را گســترش داد و بهجــای چنــد
نفــر ،چندیــن هــزار نفــر رو اســتخدام کــرد و بهجــای تولیــد
قطعــات شــروع بــه ســاخت موبایــل و لپتــاپ کــرد و موفــق
بــه تولیــد بزرگتریــن و باکیفیتتریــن موبایلهــای دنیــا
شــد ،اون شــخص کســی نبــود بهجــز "اســتیوجابز" مالــک
معتبرتریــن برنــد موبایــل و لپتــاپ دنیــا "اپــل".
اون تــوی یــه مصاحبــه گفتــه علــت اینکــه شــکل مــارک
جنسهــای مــن عکــس ســیبه ،بــه ایــن دلیلــه کــه یــادم نــره
کــی بــودم و هــرگاه خواســتم مغــرور بشــم گذشــتهام رو بــا
دیــدن ایــن ســیب بــه یــاد بیــارم...

شماره  - 8بهار 97

53

همیــن چنــد روز پیــش ،بــه گمانــم روز دوم عیــد بــود کــه در اتاقــم
مشــغول کتــاب خوانــدن بــودم و مــادرم صدایــم کــرد« .زود آمــاده
شــو و بیــا پاییــن ،میخوایــم بریــم خونــه عمــه ».در همــان لحظــه
اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنــم خطــور کــرد فــرار از ایــن مهمانــی بــود.
میخواســتم بهتریــن و باورکردنیتریــن بهانــه بــرای نیامدنــم را پیــدا
کنــم .بیآنکــه دقیقــا بدانــم چــرا از ایــن رفــت و آمدهــا دل خوشــی
نــدارم.
اول خــودم را بــه خــواب زدم .بعــد یــادم آمــد ایــن دم دســتیترین و
ناشــیانهترین بهانــه اســت .بــرای همیــن چشــمان قرمــز و عطس ـههای
بیوقف ـ ه ناشــی از حساســیت بهــاری را بــه عنــوان بهروزتریــن بهانــه
بــرای نیامدنــم بــه خانــواده اعــام کــردم.
همگــی موافقــت کردنــد کــه مــن بــه دلیــل بیحالــی ناشــی از
حساســیتم در خانــه بمانــم و بــه دیــدن عمــهام نــروم .وقتــی همــه
رفتنــد و دقیقتــر همــه چیــز را بررســی کــردم ،هیــچ دلیلــی بــرای
در خانــه مانــدن نداشــتم جــز اینکــه جــواب دادن بــه پرســشهای
بیوقفــه و تکــراری عمــه خــارج از حوصلــهام بــود.
انــگار کــه عمــهام بــا دیــدن مــن و بــه یــاد آوردن پرســشهای
قدیمــیاش ،شــرطی شــده باشــد« .چــرا درســت اینقــدر طــول
کشــید؟»« ،تــو چــرا شــوهر نمیکنــی؟»« ،چــرا عیــب و ایــراد
میگــذاری روی پســرهای مــردم؟ تــا آخــر عمــر تنهــا میمونــی؟»
از ایــن دســت ســواالت تکــراری کــه بعضــا البهالیــش چاشــنی
نصیحــت هــم هســت.
چنــد روز بعــدش کــه عمــه بــه دیدنمــان آمــد ،آنقــدر دربــاره
نیامدنــم گفــت و گفــت تــا اینکــه دل را بــه دریــا زدم و گفتــم شــما
بزرگترهــا بــه محــض دیــدن مــا بچههــای فامیــل یادتــان میافتــد
ازدواج نکردهایــم ،هنــوز درس میخوانیــم ،چــاق شــدهایم،
پوســتمان خــراب شــده و هــزار چیــز دیگــر و بعــد شــروع بــه نصیحت

میکنیــد .عمــه هــم کــه کمــی جــا خــورده گفــت شــما جوانهــا
ســخت میگیریــد و بعــد توضیــح داد کــه همـ ه ایــن ســواالت بــرای
بــاز کــردن ســرحرف اســت و هیــچ قصــد و نیتــی پشــتش نبــوده جــز
اینکــه جویــای احــواالت کســانی باشــد کــه دوستشــان داشــته .در
آخــر هــم ماجــرا را طــوری مدیریــت کــردم کــه همــه گفتیــم و
خندیدیــم و کســی خــردهای بــه دل نگرفــت.
چنــد روزی از آن حرفهــا میگــذرد و حــاال گمــان میکنــم
اینکــه بیشــتر مــا جوانهــا از دیــدن بزرگترهــای فامیــل فــراری
هســتیم و تــاش میکنیــم کــه در جمعهــای فامیلــی حضــور
نداشــته باشــیم ،عــاوه بــر ســوال و پرس ـشهای زیــاد فامیــل مبنــی
بــر زندگــی شــخصیمان ،ایــن اســت کــه بــه قــول عمــه ،خودمــان
هــم «ســخت» میگیریــم.
شــاید واقعــا طبیعــی باشــد کــه میزبــان بــا دیــدن مــا ،ســعی داشــته
باشــد تــا بــا ســوالهای معمــول ســرحرف را بــاز کنــد .از تحصیــات،
شــغل ،ازدواج ،کارهــای روزمــره و ...بپرســد.
ســوالهای کلیشــهای کــه گاهــی بــدون هیــچ نیــت بــدی و تنهــا
بــرای خبــر داشــتن از احــواالت هــم از یکدیگــر میپرســیم .چــرا
بعضـی از مــا جوانهــا هــر ســوالی را عجیــب میدانیــم و نیــت کســی
کــه ســوال میپرســد را دخالــت میدانیــم؟ چــرا گمــانمیکنیــم
هرچیــزی و هرکســی ایــراد دارد جــز خودمــان و تفکرمــان!
فکرکنــم اولیــن چیــزی کــه در ســال جدیــد نیــاز بــه تغییــر داشــته
باشــد ،خودمــان هســتیم کــه دائــم در حــال جبههگیــری و درگیــر
افــکار منفــی هســتیم .اصــا امســال را بیاییــد کمــی مثبــت فکــر کنیــم
تــا از هــر عملــی رنجیــده نشــویم .تــا از روزهایمــان لــذت ببریــم.
بیاییــد تمــام دورهمیهــا را غنیمــت بشــماریم و بــا دل خــوش بــه
گــپ و گفــت بنشــینیم و از لحظــه لحظهمــان اســتفاده کنیــم.
نویسنده  :عطیه میرزا امیری
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شــما انتخــاب کردهایــد بــا
همســرتان ازدواج کنیــد چــون او،
دختــر مــورد عالقهتــان بــوده
اســت .یعنــی بایــد بقیـ ه عمرتــان با
او بــه عنــوان دوستداشــتنیترین
فــرد زندگیتــان رفتــار کنیــد.
شــما انتخــاب کردهایــد کــه از
ایــن بــه بعــد بــا همســرتان زندگــی
کنیــد و بــا او پیمــان محبــت و
وفــاداری بســتهاید .بــودن یــک
شــوهر نمونــه بــرای همســرتان از
رمــوز اصلــی اســت کــه میتوانــد
زندگــی زناشــویی شــما را بــه یــک
رابطــه کامــا عاشــقانه و دوســتانه
تبدیــل کنــد .در ایــن مقالــه بــه
شــما میگوییــم ویژگیهــای یــک
شــوهر نمونــه چیســت.

چطور شوهر نمونه برای همسرمان باشیم؟

• خانمها مقدماند!
بــرای یــک بــار هم که شــده دنیــا را از چشــم همســرتان ببینید .شــاید
تــا بــه حــال اصــا بــه ایــن موضــوع توجــه نکــرده باشــید کــه ممکــن
اســت خــدای نکــرده عالیــق و خواســتههای خانمتــان بــا عالیــق شــما
کامــا متفــاوت باشـد! امــا حــاال وقتــش شــده کــه بــه قــول معــروف،
چشمهایتان را بشویید و جور دیگر ببینید.
• خواباندن بچهها هم لذتی دارد ،امتحان کن
هفتــهای یکبــار بــه همســرتان مرخصــی بدهیــد و وظیفــه خوابانــدن
بچههــا را شــما بــه عهــده بگیریـد ،تــا حداقــل خانمتــان یــک ســاعت
ســر و صــدای بچههــا را فرامــوش کــرده و بــا خیــال راحــت ایــن
وقــت را بــرای خوانــدن کتــاب ،انجــام کارهــای شــخصی عقـب افتــاده
و یــا حتــی بــرای گشــت زدن در اینترنــت اختصــاص ده ـد .مطمئــن
باشــید بــا ایــن کار دعــای خیــر همســرتان همیشــه پشــت ســر شــما
خواهد بود.
• عذرخواهی هم کلمه مفیدی است!
در ایــن یــک مــورد بــا شــما همــدردی میکنیــم ،چــون
بــه همــان انــدازه کــه عذرخواهــی از طــرف مقابــل ســاده
بــه نظــر میآیــد ،احتمــاال بــه همــان انــدازه هــم برایتــان
ســختترین کار روی زمیــن خواهــد بــود .اگــر تــا بــه حــال متوجــه
شــده باشــید ازدواج شــباهت زیــادی بــه مســابقه دوی ماراتــن دارد،
چــرا ؟ از ایــن جهــت کــه هــر چقــدر در بگـو مگوهــای خانوادگــی زود
از کــوره در بروی ـد ،زودتــر از پــا میافتیــد و ادامــه زندگــی زناشــویی
بــرای شــما ســختتر و خســتهکنندهتر میشــود.

امــا فقــط کافیســت یــک بــار هــم کــه شــده بــا قضیــه جــور دیگــری
برخــورد کنی ـد ،رفتــار آرام و متان ـت آمیــز بهتریــن مســکن بــرای
آرام کــردن موقتــی تنشهــای رفتــاری اسـت ،امــا اگــر احیانــا شــما
مقصــر بودیـد ،میتوانیــد تنهــا بــا بــه زبــان آوردن یــک عذرخواهــی
ســاده پرچــم صلــح را بــه همســرتان نشــان داده و اجــازه ندهیــد
دلخــوری پیــش آمــده بــزرگ و بزرگتــر شــود.
از همسرتان برای اینکه شما را تحمل میکند تشکر کنید.
شــاید حتــی خوانــدن ایــن کــه چطــور مــرد نمونــه بــرای همســرمان
باشــیم هــم بــه مذاقتــان خــوش نیایـد ،چــه رســد بــه عمــل کــردن
بــه آن .امــا منظــور مــا ایــن نیســت کــه در مقابــل همســرتان
بنشــینید و در حالــی کــه لیســتی از اشــتباهات خــود تهیــه کردهاید،
مــورد بــه مــورد را شــرح داده و بـه خاطــر آنهــا عذرخواهــی کنی ـ د
ن ـه! مســلما بــرای هــر مــردی پیــش آمــده کــه قــول و قرارهایــش
را فرامــوش نمایــد یــا بــا دیــدن دوســتان خــود آنچنــان زمــان و
مــکان را گــم کنــد کــه ســاعتها همســرش را چشــم انتظــار نگــه
دارد .امــا همیــن انــدازه کــه بــه او بگوییــد زندگــی کــردن بــا شــما
چنــدان هــم کار ســاده ای نیســت و بــه خاطــر صبــر و تحمــل
همســرتان از او تشــکر کنیــد ،کفایــت میکنــد.
• برای با هم بودن زمان بگذارید
شــما هــم از آن دســته افــرادی هســتید کــه بــا شــنیدن نــام دوران
نامــزدی بــه یــاد شــامهای خاطرهانگیــزی میافتیــد کــه در یــک
رســتوران دنــج خوردهایـد؟ چــه اشــکالی دارد اگــر حتــی بــا وجــود
ن چنینــی بــاز
داشــتن دو فرزنــد بــرای گذاشــتن قــرار مدارهــای ایـ 
هــم زمانــی را معیــن کنیـد؟!
میتوانیــد بچههــا را نــزد یکــی از دوســتان خــود بگذاریــد و
مثــل آن روزهــا فقــط بــرای بــا هــم بــودن شــام را بیــرون از خانــه
صرف کنید.
• آراسته و خوش تیپ باشید
ســعی کنیــد همیشــه بــه آراســتگی و مرتــب بــودن ظاهــر خــود
ی اســت.
اهمیــت دهیــد .ایــن بــرای خانمهــا نکتــه مهمــ 
• شما هم به تمدد اعصاب نیاز دارید
گاهــی وقتهــا شــرایطی را ایجــاد کنیــد کــه بــرای چنــد
ی از محیــط خانــواده و مســئولیتهای خــود
ســاعتی ،کمــ 
فاصلــه بگیریــد .مثــا بــا دوســتانتان بــه کــوه برویــد و یــا بــه
ورزشهــای مــورد عالقهتــان بپردازیــد تــا شــادی و نشــاط و
آرامــش باعــث تجدیــد نیــروی از دســت رفتهتــان شــدهو وقتــی
بــه خانــه ب ـ ر میگردی ـد ،بــه مــردی ایــدهآل بــرای زندگــی تبدیــل
شــده باشــید ،امــا در ایــن مســاله افــراط نکنیــد!
• مسئولیت تصمیمات خود را شخصا به عهده بگیرید
هیــچ وقــت و در هیــچ شــرایطی از پذیــرش عواقــب تصمیمــات
خــود شــانه خالــی نکنیــد .اگــر شــما بــه هــر دلیلــی
نمیتوانیــد دعــوت پــدر و مادرتــان را بــرای مهمانــی شــب جمعــه
قبــول کنیـد ،خودتــان گوشــی تلفــن را برداشــته و بــه آنهــا اطــاع
دهیـد .هیــچ وقــت مســئولیت چنیــن کاری را بــه گــردن همســرتان
نیندازید.
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• فراموش نکنید روزی شما هم فرهاد کوهکن بودید
یادتــان مـی آیــد قبــل از ازدواج چقــدر بــه رفتارهــا و حــرکات خــود
توجــه داشــتید و چقــدر ســعی میکردیــد بــا پرســتیژ و تاثیرگــذار
باشــید؟! امــا احتمــاال دیگــر مدتهاســت کــه خبــری از آن فرهــاد
کوهکــن نیســت و او هــم در میــان روزمرگــی هــر روزتــان گــم
شــده ،امــا هنــوز هــم دیــر نشــده از همیــن امــروز هــر کاری کــه
میتوانیــد بــرای گــرم کــردن آتــش زندگیتــان انجــام دهیـد ،کاری
کنیــد تــا مثــل گذشــته همســرتان را تحــت تاثیــر قــرار دهیــد و از
بــودن در کنــار یکدیگــر راضــی باشــید.
• آقایــان! لطفــا همیشــه همســرتان را بــه هــر کــس
دیگــری ترجیــحدهیــد
ایــن عهــد و پیمــان نــه تنهــا ارجمنــد و مقــدس اســت بلکــه،
پایبنــدی بــه ایــن قــول ،کلیــد ایجــاد روابطــی محکــم و پابرجاســت.
پــس اگــر دوســت داریــد روابــط شــما ،همیشــگی باشــد ،بایــد
همســرتان را بــه ایــن شــش نفــر در زندگیتــان ترجیــح دهیــد:
• فرزندانتان
البتــه شــبهایی خواهنــد بــود کــه فرزنــد کوچولویتــان بیــن شــما
و همســرتان وول بخــورد امــا بــه طــور کلــی ،اگــر وقــت گذاشــتن
بــرای فرزندتــان بــه معنــی صــرف وقــت کمتــری بــرای همســرتان
اســت ،پــس وقــت آن رســیده کــه تجدیدنظــر کنیــد و همســرتان را
در اولویــت قــرار دهیــد .خیلــی مهــم اســت کــه بــه عنــوان یــک پدر،
بــه طــور جــدی مســئولیتپذیر باشــید امــا اینکــه اجــازه بدهیــد
نقــش پدریتــان ،بــه قیمــت کمرنــگ شــدن مســئولیتهایتان بــه
عنــوان یــک شــوهر تمــام شــود ،ارزشــش را نــدارد.
اگــر در شــرایطی قــرار گرفتیــد کــه مجبــور شــدید بیــن
حمایــت از فرزندتــان و حمایــت از همســرتان یکــی را
انتخــاب کنیــد ،همســرتان را برگزینیــد.
• دوستان
شــما نبایــد بعــد از ازدواج ،ارتبــاط بــا دوســتان خــود را قطــع
کنیــد ،امــا بایــد بدانیــد کــه هیــچ رابط ـهای (هــر چقــدر قدیمــی
و صمیمــی) نبایــد ارزشــی بیشــتر از رابطــه شــما بــا همســرتان
داشــته باشــد.
• دوستان مجازی
زمانهــای طوالنــی گوشــی بــه دســت نشســتن و چــت کــردن،
کار ســادهای اســت .حتــی اگــر همســرتان هــم در همیــن اتــاق
باشــد و شــما مشــغول گوشــیتان و بــاال و پاییــن کــردن صفحــات
و کامنــت گذاشــتن بــرای دوســتان و آشــنایان باشــید کــه حتــی
خیلــی از آنهــا را مالقــات هــم نکردهایــد ،زمــان ارزشــمندی
را کــه میتوانیــد در کنــار همســرتان بگذرانیــد از دســت
میدهید.
مطمئنــا ســپری کــردن لحظــات در کنــار همســرتان بســیار مهمتــر
و زیباتــر از وقــت گذاشــتن بــرای آنهایــی اســت کــه حتــی نقــش
کوچکــی هــم در زندگیتــان ندارنــد .مراقــب باشــید ،دوســتان
مجــازی تــان ،توجــه و انرژیتــان را جــذب نکننــد!
منبع :مجله آنالین سبک زندگی
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خــدای را ســپاس میگوییــم کــه ایــن توفیــق را نصیــب
دانشــکده روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه تهــران نمــود
کــه دومیــن همایــش ملــی جایــگاه و نقــش مــادر را بــا همــکاری
بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر و مقــارن بــا زادروز بانــوی
نمونــه اســام ،حضــرت فاطمــه زهــرا (ســاماهلل علیهــا) در
روزهــای  16و  17اســفند  1396بــا حضــور گســترده اســتادان،
پژوهشــگران و دانشــجویان در حوزههــای حقــوق ،علــوم
تربیتــی ،جامعهشناســی و روانشناســی و ســامت بــا هــدف
شناســایی و تبییــن جایــگاه مــادری ،بررســی و طــرح مســائل
مطــرح در ایــن حــوزه و ارائــه راهکارهــا و برنامههــای مؤثــر
و کاربــردی جهــت ارتقــا ســطح آگاهــی و دانــش تخصصــی و
عمومــی و ایجــاد تغییــرات مطلــوب و مؤثــر بــرای خانــواده پویــا،
برگــزار نمایــد.

فصلنامه

بیانیه پایانی
دومین
همایش ملی
جایگاه و نقش مادر
در دانشگاه تهران

 -5بسترســازی علمــی مطالبهگــری و ترویــج مفهــوم مطالبهگــری در
چارچــوب قوانیــن ،برنامههــا و چشــم اندازهــای مطــرح شــده همچــون
اصــل  21قانــون اساســی مبتنــی بــر مطالبهگــری از ســازمانها و
نهادهــای متولــی بــه جهــت تأمیــن شــرایط رشــد شــخصیت و احیــای
حقــوق مــادی و معنــوی زنــان.
 -6ضــرورت تعامــل پژوهشــگران دانشــگاهی بــا فقیهــان و حقوقدانــان
بــه جهــت شــکلگیری بازنگــری پویــا در مباحــث فقــه و حقــوق
خانــواده بــر مبنــای ضروریــات جامعــه امــروز و نیازهــای خانــواده در
عصــر کنونــی.
 -7ضــرورت توســعه ،ترویــج و جایگزینــی اهمیــت و اولویــت علــم
و دانــش ،اخــاق و آزادگــی بــرای ارزیابــی جایــگاه انســان بــه جــای
جنســیت مــداری و تســری آن بــه جایــگاه مــادران فرهیختــه.
 -8تــاش بــرای تنویــر افــکار عمــوم جامعــه ،کــودکان ،نوجوانــان و
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اجتماعــی ،فرهنگــی ،روانشــناختی و تــاش بــرای آگاهســازی
عمومــی بــرای آشــنایی بیشــتر بــا بســتر شــکلگیری ایــن مســائل
و تــاش بــرای توانمندســازی مــادران بــه جهــت مدیریــت هرچــه
مؤثرتــر و کارآمدتــر مســائل.
 -13پیگیــری و اجــرای نشس ـتهای تخصصــی و عمومــی بــا حضــور
اســتادان ،پژوهشــگران ،برنامهریــزان و سیاســتگذاران بــه صــورت
ادواری و مســتمر پیرامــون مســائل مطــرح در حــوزه مــادری و زنانگــی
در ابعــاد مختلــف حقوقــی ،جامعهشــناختی ،روانشــناختی ،ســامت
و پزشــکی.
 -14ضــرورت پیگیــری تــا اجرایــی شــدن مســائل حقوقــی حــول نقــش
مــادری بــر مبنــای مقتضیــات عصــر حاضــر و تغییــرات و تحــوالت
فرهنگــی و اجتماعــی همچــون مســئله انتقــال تابعیــت از مــادر بــه
فرزنــد ،بازنگــری در مســئله والیــت مــادر بــر فرزنــد ،ســپردن حضانــت

دکتر محمد خدایاری فرد
ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

آیت اهلل دکتر سیدمحمد موسوی بجنوردی

دکتر افضلالسادات حسینی
دبیر علمی همایش

برگزارکننــدگان همایــش بــر ایــن اعتقــاد اســتوار هســتند کــه شــأن و
شایســتگیهای زنــان و مــادران ایــران زمیــن بیــش از توجهاتــی اســت
کــه تاکنــون بــه آن شــده اســت و مــادری بــه عنــوان مهمتریــن بعــد
زندگــی زن مــورد غفلــت قانونگــذاران واقــع شــده اســت و در نیــم
نگاهــی بــه تاریــخ تحــوالت ایــران زمیــن ،مبرهــن اســت کــه جایــگاه و
شــأن زن و مــادر ایرانــی همــواره جایگاهــی محــوری بــوده اســت و از
ایـنرو الزم اســت در جهــت ارتقــا و رشــد موقعیــت اجتماعــی او تــاش
روز افزونــی انجــام داد.
بــه ایــن وســیله بندهــای ایــن بیانیــه بــه عنــوان نقشــه راه بــرای دســتیابی
بــه افــق مطلــوب بــرای خانــواده ایرانــی مــورد اجمــاع و توافــق
شــرکتکنندگان در ایــن همایــش اســت کــه از دولــت محتــرم تدبیــر
و امیــد ،ســازمانها و نهادهــای دولتــی و خصوصــی ،مراکــز علمــی،
تحقیقاتــی ،دانشــگاهی و حــوزوی جهــان اســام و دانشــمندان و
متفکــران مســلمان طــرح ،بررســی و پیگیــری مباحــث زیــر را بــه طــور
جــدی خواســتاریم:
 -1ضــرورت بازنگــری در مفهــوم مــادری و تعریــف نقــش مــادری

زنــان ،فــارغ از ســوگیریهای جنســیتی بــر مبنــای مفاهیــم اصیــل و
بومــی اعتــدال جنســیتی.
 -2ضــرورت اتخــاذ رویکردهــای علمــی و پژوهشــی از ســوی محققیــن
و پژوهشــگران دانشــگاهی بــرای فهــم ذهنیــت مــادران و زنــان نســبت
بــه مفهــوم مــادری و توجــه و تأکیــد بــر تجــارب زیســته زنــان بــرای
شناســایی دقیقتــر نیازهــای زنــان و مــادران .ضــرورت ایــن موضــوع بــر
آن اســت کــه صــدای مطالبــات زنــان و مــادران بایــد از بطــن جامعــه و
تجــارب زیســته آنــان شــنیده شــود و افــراد ،جریانــات مختلــف ســخنگو،
تعیینکننــده و محدودکننــده نقشهــا ،مطالبــات و جایــگاه زنــان و
مــادران نباشــند.
 -3ضــرورت فرهنــگ ســازی در جهــت بهبــود جایــگاه مــادر بــا
اقتداربخشــی بــه نقــش زنــان بــر مبنــای اصــول فرهنگــی و اجتماعــی
بومــی بــه عنــوان نیمــی از پیکــره اجتماعــی و ضــرورت توجــه بــه حضــور
خانوادگــی و اجتماعــی توأمــان زنــان در جامعــه.
 -4توجــه دیگربــاره بــه مفهــوم کرامــت زنــان و مــادران و مصادیــق آن
بــر مبنــای مبانــی اصیــل معرفتــی قــرآن کریــم

مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

جوانــان بــا دیدگاههــای اصیــل دینــی و ایرانــی کــه محوریــت برتــری
افــراد را تقــوا ،علــم ،دانــش و اخــاق میدانــد و نــه تفاوتهــای
جنســیتی.
 -9ضــرورت تــاش گســترده بــرای کاهــش سیاســتگذاریها و
تصمیمگیریهــا بــر مبنــای تفاوتهــای زیستشــناختی ،فیزیولوژیکــی
و روانشــناختی زنــان و مــردان.
 -10ضــرورت بازنگــری مــداوم در منابــع تربیــت بومــی و جــرح و
تعدیــل اصــول تربیــت فرزنــدان خانــواده بنــا بــه مقتضیــات خانــواده در
عصــر کنونــی و توجــه بــه نیازهــای خانــواده در عصــر حاضــر.
 -11توجــه و پیگیــری جــدی و عمیــق در خصــوص آمــوزش مــادران
جــوان بــرای تربیــت فرزنــدان.
 -12ضــرورت اطــاع رســانی عمومــی از نتایــج تحقیقــات و
پژوهشهــای محققیــن و پژوهشــگران در زمینــه مســائل مختلــف

دکتر محمد جوادیپور
دبیر اجرائی همایش

فرزندان به مادر بر مبنای نیازهای تربیتی و عاطفی فرزند.
*********
الزم اســت دولــت محتــرم و کارگــزاران آن در جهــت افزایــش
جایــگاه و نقــش مــادران بــه عنــوان ســرمایههای عظیــم اجتماعــی و
فرهنگــی بــه تســهیل امــور مربــوط بــه وظایــف مــادری در ســازمانها و
مجامــع گوناگــون پرداختــه و در جهــت تحقــق ایــن مهــم برنامههایــی
مشــخص همــراه بــا ضمانــت اجرایــی تدویــن نماینــد.
در پایــان ایــن بیانیــه ،کلیــه شــرکتکنندگان در ایــن همایــش و بــه
طــور خــاص زنــان و مــادران ایرانــی مســلمان اندیشــمند شــرکت
کننــده ،از ابتــکار عمــل بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر در برپایــی
دومیــن همایــش جایــگاه و نقــش مــادر کمــال تشــکر و قدردانــی
خــود را ابــراز نمــوده و بــرای تمامــی مــادران ایــن مــرز و بــوم آرزوی
ســعادت و بهــروزی دارنــد.
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آبشـار آب سفید

عروس آبشارهای ایران

در بیــن شهرســتانهای اســتان لرســتان شهرســتان
الیگــودرز بــا وســعت بیــش از 8هــزار کیلومترمربــع
و بــا ارتفــاع 2هــزار متــر از ســطح دریــا بیشــترین
ســهم را از مناظــر دیدنــی و طبیعــی لرســتان بــه
خــود اختصــاص داده اســت.
از بیــن ایــن مناظــر طبیعــی میتــوان بــه
آبشــارهای آب ســفید و چــکان بــه عنــوان
مهمتریــن مناظــر طبیعــی ایــن شهرســتان نــام
بــرد.
شهرســتان الیگــودرز دارای مناطــق گردشــگری
بســیار زیــاد و زیبایــی اســت و ایــن زیبایــی
بــه حــدی اســت کــه بــه ایــن شهرســتان لقــب
«عــروس لرســتان» دادهانــد.
ســرابهای غــار تمنــدرو گردکانــک ،ســرابهای
ماهیچــال ،گایــکان و ســردره ،غارهــای تمنــدر و
بزنویــد و قلعــه ســیله از دیگــر دیدنیهــای ایــن
شهرســتان اســت.
آبشــار آبســفید یکــی از آبشــارهای شهرســتان
الیگــودرز اســت کــه بــه عــروس زیبــای آبشــارهای
ایــران معــروف اســت.
آبشــار آب ســفید الیگــودرز در حــدود  50کیلومتری
شــهر الیگــودرز در منطقـهای بنــام پشــتکوه ذلقــی
واقــع شــده اســت و در فصــل بهــار پذیــرای
گردشــگران زیــادی اســت.
پوشــش جنگلــی و گیاهــی در اطــراف آبشــار،
زیبایــی و طــراوت خاصــی بــه ایــن منطقــه

توریســتی داده اســت.
آب ایــن آبشــار از دل تونلــی در دل یــک کــوه ســنگی
بیــرون میآیــد و ارتفــاع آن نزدیــک  70متــر و عــرض
تــاج آن در فصــل پرآبــی حــدود  8متــر اســت .ایــن
آبشــار بــه رود رودبــار لرســتان میپیونــدد و ســرانجام
بــه دز میریــزد.
آب ایــن آبشــار بــه ســبب برخــورد بــا ســنگها بــه
شــکل حبــاب ســفید در میآیــد بــه همیــن ســبب
بــه آب ســفید معــروف شــده اســت .ایــن آبشــار در
درههــای تاریکــی کــه چنــد هــزار ســال پیــش توســط
آب بوجــود آمــده قــرار دارد.
جــاده آبشــار آب ســفید الیگــودرز یکــی از جادههــای
بســیار دیدنــی اســت ،بهگونــهای کــههــر رهگــذر را
مســحور جلوههــای زیبــا و بیبدیــل خــود میکنــد.
در طــول راه ،چندیــن رودخانــه پــر آب بــا کنارههــای
بســیار زیبــا و دیدنــی و روســتاهای کوچــک و بــزرگ
بــه چشــم میخــورد.
مســافران بــا طــی کــردن مســیر کوتاهــی بــه دور از
هیاهــوی شهرنشــینی ســاعاتی و حتــی بعضــا چندیــن
روز را در ایــن منطقــه ســپری میکننــد.
آبشــار آب ســفید درمنطقــهای ییالقــی بــا کوههــای
ســر بــه فلــک کشــیده و درختــان زیبــای بلــوط و
گــردو و آب و هوایــی خنــک و دلنشــین کــه حتــی در
تابســتان بــرای گــذران شــب در کنــار آن بــه ناچــار
بایــد بــه چــادر و آتــش پنــاه بــرد ،قــرار دارد.
اگــر در خلــوت صبــح مقابــل ایــن عــروس ســفیدپوش
بنشــینی و لحظ ـهای بــه صدایــش گــوش کنــی بــا تــو
ســخن میگویــد ،ســخن از قــدرت و عظمــت حضــرت
بــاری تعالــی ،قدرتــی کــه مــا انســانها از درک واقعــی
آن عاجزیــم.
آبشــار آب ســفید در  50کیلومتــری شهرســتان الیگودرز
قــرار دارد و تنهــا مســیر آن از روســتاهای کاکلســتان و
قلیــان میگــذرد کــه در ســالهای گذشــته آســفالت
آن بهطــور کامــل انجــام شــده اســت و آب آن نیــز
یکــی از بهتریــن و ســالمترین آبهــای معدنــی بــه
شــمار م ـیرود.
منبع :اخبار تسنیم
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م
آ وزش ماردان

دکتر زهرا افتخاری

مشاور آموزشی بنیاد مادر
و مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان فارس

1

از بدقولی بپرهیزید

بدقولــی باعــث کاهــش حــس عــزت نفــس در کــودکان میشــود ،آنهــا بــرای اینکــه در جامعــه و در زندگــی
اجتماعــی موفــق باشــند نیــاز بــه حــس عــزت نفــس دارنــد و وقتــی بــه قولــی کــه بــه آنهــا داده شــده
عمــل نشــود آنهــا احســاس بیارزشــی و بیاهمیــت بــودن میکننــد .ایــن احســاس کمکــم بــه عــدم
وجــود عــزت نفــس در کــودک منجــر میشــود .برخــی مواقــع بــه جــای اینکــه از قــول دادنهــای بیجــا
اســتفاده کنیــد ،بهتــر اســت معــذرت خواهــی کنیــد .از کودکتــان بخواهیــد کــه شــما را ببخشــد نــه اینکــه
بــا وعــده و وعیــد بیجــا او را فریــب دهیــد.

2

ترغیب بچهها به رفتار خوب

الزم نيســت همیشــه کــودک كار خــوب خاصــي انجــام داده باشــد تــا او را تشــویق کنیــد و بــه او توجــه
نشــان دهيــد همينكــه رفتــار بــدي انجــام نميدهــد نوعــي رفتــار خــوب بــه حســاب ميآیــد...
مطمئن باشيد تعريف از بچه او را لوس و پررو بار نميآورد...
اگــر بچ ـهاي ببينــد بــا خــوب بــودن توج ـهاي از والدينــش بــه دســت نم ـيآورد توجــه مثبــت يــا همــان
تعريــف و تمجيــد بــه دنبــال جلــب توجــه منفــي يعنــي داد و فريــاد آنهــا خواهــد بــود......
از نظر يك كودك ،توجه منفي بهتر از بي توجهيست!!
وقتي از بچه تعريف ميكنيد صدایتان بايد بلند و پرهيجان باشد ...دست بزنيد ،هورا بكشيد
به او بگویيد كه كار خوبي انجام داده و احساس خودتان را هم بيان كنيد...

3

روان شناسان اثر شش « میم » را در تربیت کودک با توجه به نیازهای روانی اش موثر می دانند:

اول:تو محبوبی
دوم:تو محترمی
سوم:تو میتوانی
چهارم:تو مهمی
پنجم:تو مفیدی
ششم:تو میفهمی
اگــر مــا در رفتــار و گفتارمــان ایــن «6میــم» را بــه فرزندانمــان انتقــال دهیــم «میــم هفتــم» کــه «موفقیــت»
اســت ،خــود بــه خــود خواهــد آمــد ،یعنــی باتــری روانــی انــرژی دهنــده فــرد شــارژ خواهــد شــد.
در آن صورت این کودک در تحصیل و زندگی و کار و… موفق خواهد شد.
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مثبت اندیشی مادر در زندگي باعث پیشرفت فرزندان میشود

مثبت اندیشی همیشه مهمترین عامل پیشرفت مالی و شغلی بوده است.
انســانهای مثبــت اندیــش معمــوال زیــاد در مشــکالت غــرق نمیشــوند و ســعی میکننــد هرچــه
ســریعتر راهــی بــرای مدیریــت موقعیــت پیــدا کننــد.
بعــاوه بایــد اعتقــاد داشــته باشــید کــه همــه مشــکالت همــه جــوره حــل خواهنــد شــد ،تنهــا کافیســت که
اعتمــاد بــه نفــس داشــته باشــید و همــه تالشــتان را بــرای حــل مشــکالت بــه کار ببریــد.

5

خردساالن را از کتاب کاغذی دور نکنیم

بســیاری از مادرهــا وقتــی کــودک زیــر  3ســال اســت ،بــه دنبــال کتابهــای پارچــهای و کتابهــای
حمــام هســتند .آنهــا همیشــه ایــن موضــوع را مطــرح میکننــد کــه چــون کودکشــان کتابهــای کاغــذی
را پــاره میکنــد یــا موقــع ورقزدن صفحــات کتــاب ،کاغــذ را مچالــه میکنــد ،نبایــد بــرای او کتــاب
کاغــذی خریــد ،در حالــی کــه ایــن تلقــی اشــتباهی اســت.
کــودک از هفت-هش ـتماهگی تــا دو ســالگی بــا وضعیــت و نگهــداری کتــاب آشــنا میشــود .او میآمــوزد
کتــاب را چگونــه درســت در دســت بگیــرد و چگونــه بایــد صفحــات آن را ورق بزند.
ورق زدن صفحــات کتــاب یــا نگهــداری از آن هــم یکــی از مهارتهایــی اســت کــه کــودک بایــد آن را
در همیــن ســن آمــوزش ببینــد؛ ماننــد مهــارت مراقبــت از لیوانهــا و لــوازم شکســتنی ،پــرت نکــردن
وســیلهها و...
دسـتها و انگشــتان او نیــاز بــه آمــوزش و مهــارت دارنــد و بعــد از چندیــن تجربــه خــراب کــردن کتابهــا،
دسـتورزی او تقویــت شــده و بــه تدریــج قــدرت و تــوان دســت خــود را بــرای جلوگیــری از مچالــه کــردن
شــدید صفحــات کتــاب ،کنتــرل میکنــد .بنابرایــن ایــن آمــوزش و مهــارت را نبایــد بــه تأخیــر انداخــت.
کتاب کاغذی را از خردساالن دریغ نکنیم.

6

اعتماد به نفس در کودکان

کودکانــی کــه از اعتمــاد بــه نفــس باالیــی برخوردارنــد ،احســاس خوبــی در مــورد خودشــان دارنــد .آنهــا
نقــاط ضعــف و قــوت خــود را بــه خوبــی میشناســند ،زودتــر تعارضــات را کنتــرل میكننــد و در برابــر
فشــارهای منفــی مقــاوم هســتند و هنگامــی کــه بــا چالشــی روبــهرو میشــوند قادرنــد بــرای یافتــن
راهحــل اقــدام کننــد.
همــه کــودکان دچــار اشــتباه میشــوند ،پــس والدیــن بایــد بــه آنهــا کمــک کننــد کــه از اشــتباهات خــود
پلــی بــرای موفقیــت بســازند.
علــت دیگــر خجالتــی بــودن کــودک ،احســاس حقــارت در جمــع اســت اگــر او را در جمــع تشــویق کنیــم
و اســتعدادهایش را بــه زبــان بیاوریم،کــودک اعتمــاد بــه نفــس از دســت رفتــه خــود را بدســت مـیآورد.
یکــی از راههــای تقویــت اعتمــاد بــه نفــس در کــودکان اســتفاده از موقعیتهــای عــادی و روزمــره زندگــی
اســت .مطالعــه باعــث افزایــش اطالعــات کــودکان میشــود و در نتیجــه میتوانــد بــه عاملــی بــرای بــاال
رفتــن اعتمــاد بــه نفــس و متعاقــب آن کاهــش اســترس تبدیــل شــود.

7

به کودک خود اجازه دهید خودش باشد

اغلــب اوقــات بــه طــور اشــتباه تــاش میکنیــم تــا فرزنــدان خــود را بــه گونــهای پــرورش دهیــم کــه
نمونــه کوچکــی از مــا باشــند تــا بتوانیــم بیشــتر دوستشــان داشــته باشــیم.
وظیفــه مــا دوســت داشــتن فرزندانمــان بــدون هیــچ قیــد و شــرط و پذیرفتــن رفتارهــای متفــاوت آنهــا
بــه عنــوان یــک انســان کامــل و مجــزا اســت .چیــزی کــه شــما بــه عنــوان ایــراد بــه آن نــگاه میکنیــد،
شــاید توانایــی خاصــی در کــودک شــما باشــد .بــا از بیــن بــردن ایــراد موردنظــر ،ممکــن اســت تکــه
تکمیلکننــده شــخصیت کــودک خــود را دور ریختــه باشــید.
بــه طــور مثــال ،اگــر کــودک شــما بــه دلیــل حســاس بــودن بســیار محتــاط اســت ،مکانیســم دفاعــی او
را بــا توســل بــه زور از بیــن نبریــد .بــه کــودک خــود بــه عنــوان یــک انســان کامــل نــگاه کنیــد و اجــازه
دهیــد خــودش باشــد.
ادامه دارد...
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کالفگــی و عصبــی شــدن ایــن خانــم زیبــا شــده بــود.
در سالهای  1992و  1993زندگی برایش جهنم شده بود.
ازدواجــی کــه بســیار شــیرین بــه نظــر میرســید ،بــرای جــوآن تلــخ
و مشــقت آور بــود .بدرفتاریهــای شــوهرش او را بــه جنــون کشــانده
بــود .باالخــره تصمیــم گرفــت از ژورگــه جــدا شــود و در ســال 1993
ایــن کار را انجــام داد.
حاال جوآن ،زنی جوان اما فقیر ،افسرده و شکستخورده بود.
مدتــی پــساز ایــن جدایــی او بــه همــراه دختــر کوچکــش بــه ادینبــرو
اســکاتلند مهاجــرت کــرد.
تنهایــی و ســختیهای زندگــی جــوآن ،او را زنــی افســرده و ناراحــت
کــرده بــود .وضعیــت روحــی او بســیار وخیــم بــود؛ شــغلی نداشــت و
بــا مســتمری ناچیــز دولــت زندگ ـیاش را میگذرانــد .جــوآن تصمیــم
گرفــت روی نوشــتن تمرکــز کنــد تــا از بیــکاری کالفــه نشــود.
روزی خواســت بــرای دختــرش ،جســیکا نــان بخــرد .آخریــن پِنــی
داخــل جیبــش را خــرج کــرد و در راه خانــه بــه ایــن میاندیشــید کــه
فــردا بایــد چگونــه زندگــی را بگذرانــد؟

قطــار رویاهــا کــه زندگــی جــی کــی رولینــگ را
متحــول میکنــد…
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در ایــن مطلــب داســتان زندگــی یکــی از زنــان پــرآوازه را
برایتــان بازگــو میکنیــم…
فکر میکنید در زندگی شکستخوردهاید؟
احساس میکنید همسرتان قدر شما را نمیداند؟
از لحاظ مالی در فشار هستید؟
اگــر در نقطــه بحرانــی زندگیتــان گیــر افتادهایــد ،تــا انتهــای
ایــن نوشــته بــا مــا همــراه باشــید.
«جــوآن رولینــگ» در جــوالی ســال  1965بــه دنیــا آمــد .پــدرش
مهنــدس و مــادرش تکنســین بــود .خانــواده او وضــع مالــی خوبــی
داشــتند .جــوآن از ســنین کودکــی کتــاب خوانــدن را شــروع کــرد.
محبوبتریــن کتابــی کــه در کودکــی خوانــد ،کتــاب «اســب ســفید
کوچولــو» نوشــته «الیزابــت گــوج» بــوده اســت.
البتــه کتابهــای «منکــس موشــه» نوشــته «پــل گالیکــو» و «گریمبل»
از «کلمنــت فرویــد» را نیــز خوانــده اســت؛ جــوآن ایــن ســه کتــاب را
بســیار دوســت داشــت .از کودکــی دوســت داشــت نویســنده شــود…
گهگاهــی مینوشــت و بــا ایــن کار احساســاتش را بــروز مــیداد.
در  6ســالگی داســتانی بــه نــام «خرگوشــی بــه نــام خرگــوش» نوشــت.

خرگوشــی بــه نــام خرگــوش ،اولیــن تجربــه داستاننویســی جــوآن بــود.
محبوبتریــن درس مدرســه بــرای جــوآن ،ادبیــات انگلیســی بــود.
معلــم خصوصــی او اعتقــاد داشــت کــه جــوآن چنــدان از بقیــه همســن
و ســالهایش متمایــز نیســت؛ امــا دختــری باهــوش و پرانگیــزه اســت.
جوآن در امتحان ورودی آکسفورد شرکت کرد ولی پذیرفته نشد.
بعــد از آن ،تصمیــم گرفــت در رشــته ادبیــات فرانســه در دانشــگاه
اکســتر انگلســتان مشــغول بــه تحصیــل شــود.
بعــد از اینکــه از دانشــگاه فارغالتحصیــل شــد در ســال  ،1990در
ســازمان عفــو بینالملــل بهعنــوان مترجــم و منشــی مشــغول بــه کار
شــد .دو ســال بعــد بــا یــک روزنامهنــگار پرتغالــی آشــنا شــد .نــام او
«ژورگــه آرانتــس» بــود .جــوآن بــا آرزو و امیــد دل بــه ایــن مــرد داده
بــود .هــردوی آنهــا بــه ســبک نویســندگی «جیــن آســتین» عالقــه
داشــتند.
کمی بعد از آشنایی ،با هم ازدواج کردند.
خیلــی زود دختــر کوچــک آنهــا بــه دنیــا آمد .نــام دخترشــان را جســیکا
گذاشــتند .پــس از ازدواج ،جــوآن فهمیــد ژورگــه مــرد رؤیاهــای او نبــوده
اســت .شــوهرش بــا او بدرفتــاری میکــرد .خشــونت همســرش باعــث

زندگی جوآن ،در قطار منچستر به لندن متحول شد.
قطــار حــدود  4ســاعت تأخیــر داشــت .در ایــن شــرایط اغلــب افــراد
کالفــه میشــوند و بــد و بیــراه میگوینــد.
امــا بــرای ایــن خانــم قضیــه فــرق داشــت… ایــدهای بــه ذهنــش
رســید .خالقیــت جــوآن شــکوفا شــد .در تمــام ایــن  4ســاعت ایــدهاش
را پــرورش داد .وقتــی بــه خانــه رســید ،بهجــای اینکــه مســتقیما بــه
ســمت رختخــواب بــرود ،پشــت میــزش نشســت و ایــدهاش را روی کاغــذ
ریخــت.
گویی به او الهام شده بود…
تنــد تنــد مینوشــت .روی کاغــذ پســرکی عینکــی و الغــر بــا توانایــی
جادوگــری خلــق کــرد.
فکــر میکنیــد ایــن خانــم کــه داســتان زندگــیاش را خواندیــد کــه
بــود؟ او نویســنده کتابهــای پرفــروش «هــری پاتــر» اســت .از آن
شــب ،جــوآن نوشــتن کتابــش را شــروع کــرد .بــا ماهیانــهای انــدک،
زندگــی او و دختــرش میگذشــت.
او و دختــرش بهشــدت فقیــر بودنــد؛ امــا جــوآن مصمــم شــده بــود کــه
تــا رســیدن بــه موفقیــت ،پــا پــس نکشــد.
در زمســتان خانــه جــوآن وســایل گرمایشــی نداشــت .بــه همیــن دلیــل
روزهــا مجبــور بــود بــا دختــرش بــه کافههــای ســطح شــهر بــرود.
جــوآن ،جســیکا را میخوابانــد و بعــد در گرمــای مطبــوع کافــه و پشــت
میزهــای آن ،نوشــتن را شــروع میکــرد.
حــدود یــک ســال گذشــت تــا کتابــش را بنویســد .بعــد از اینکــه کتابــش
را تمــام کــرد آن را بــرای انتشــارات مختلــف فرســتاد تــا آن را چــاپ
کننــد 12 .ناشــر بــا چــاپ کــردن کتــاب او مخالفــت کردنــد.
رولینــگ ناامیــد نشــد و بــاز هــم نوشــته خــود را بــرای ناشــران دیگــر
میفرســتاد .ماههــا بعــد ،انتشــاراتی بــه نــام «بلومزبــری» پذیرفــت کــه
کتــاب رولینــگ را منتشــر کنــد .اولیــن کتــاب رولینــگ بــه نــام «هــری
پاتــر و ســنگ جــادو» در ژوئــن  1997در ویتریــن کتابفروشــیها
قــرار گرفــت.
جوآن اولین کتابش را با نام «جوآن رولینگ» امضا میکرد؛
امــا « بــری کانینگهــام» ،صاحــب انتشــارات بلومزبــری ،از او خواســت کــه
بــا نامــی مســتعار کتابــش را امضــا کنــد؛ زیــرا در آن زمــان قشــر جــوان
از کتابهایــی کــه نویســنده آنهــا خانــم بودنــد ،اســتقبال نمیکردنــد.
بهاینترتیــب ،نــام «جی.کی.رولینــگ» روی کتــاب هــری پاتــر ثبــت
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شــد و ایــن نــام روی جــوآن مانــد .نخســتین جلــد از مجموعــه هــری
پاتــر  120میلیــون نســخه در ســطح جهــان فروخــت.
بعــد از فــروش فــوق العــاده هــری پاتــر و ســنگ جــادو ،رولینــگ تصمیــم
گرفــت ادامــه ایــن داســتان هیجانانگیــز را بنویســد.
بــه همیــن دلیــل یــک ســال بعــد «هــری پاتــر و تــاالر اســرار» نوشــته
شــد.
نوشــتههای رولینــگ بهســرعت بــه فــروش میرفــت .رولینــگ کــه از
ایــن اســتقبال شــگفتزده شــده بــود دیگــر کتابهــای هــری پاتــر را
نوشــت .سلســله کتابهــای رولینــگ بعــد از هــری پاتــر و تــاالر اســرار
عبارتانــد از:
هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و جام آتش
هری پاتر و محفل ققنوس
هری پاتر و شاهزاده دورگه
هری پاتر و یادگاران مرگ
تمــام ســالهای قــرن بیســت و یکــم بــرای رولینــگ ،پــر از موفقیــت
بودنــد.
کتابهــای او پشــت ســر هــم بــه فــروش میرفــت و در جشــنوارههای
مختلــف جوایــز متعــددی بــه او اعطــا میشــد.
مجموعــه کتابهــای هــری پاتــر جــزء پرفروشتریــن کتابهــای
تاریــخ قــرار گرفتنــد و چنــد ســری از فیلمهــای هــری پاتــر نیــز ســاخته
شــد .فیلمهــای هــری پاتــر نیــز بهانــدازه کتابهایــش پرطرفــدار بــود.
کتابهــای هــری پاتــر بــه  70زبــان زنــده دنیــا ترجمــه شــده اســت،
بــه همیــن دلیــل در هــر کشــوری میتوانیــد ایــن کتــاب را در کتابخانــه
نوجوانــان پیــدا کنیــد.
عــاوه بــر ســری هــری پاتــر ،ایــن نویســنده بــا قلــم گیرایــش چندیــن
داســتان بلنــد و کوتــاه دیگــر نیــز نوشــته اســت کــه همــه آنهــا جــزء
محبوبتریــن کتابهــا قرارگرفتهانــد.
یادتــان میآیــد گفتــم کــه روزی جــی کــی رولینــگ آخریــن ســکه
داخــل جیبــش را بــرای خریــد نــان خــرج کــرد و بــا نگرانــی بــه خانــه
برگشــت؟ ایــن روزهــا اوضاعــش کامــا تغییــر کــرده اســت .او اکنــون
یکــی از ثروتمندتریــن زنــان دنیــا اســت .خــودش گفتــه کــه بــهقــدری
ثــروت دارد کــه دیگــر نگــران آینــده دختــرش نیســت و میتوانــد تــا
آخــر عمــر در آســایش زندگــی کنــد.

چرا رولینگ موفق شد؟

در انتها میخواهم راز موفقیت رولینگ را به شما بگویم:
نترســیدن و ادامــه دادن بــه همــراه پیــروی از الهامــات قلبــی
رمــز موفقیــت رولینــگ بــود.
اگــر رولینــگ ایــدهای کــه در قطــار بــه ذهنــش رســیده بــود
را نادیــده میگرفــت ،اگــر باوجــود فقــر و نــداری کار نوشــتن
را رهــا میکــرد ،اگــر بــرای فرامــوش کــردن عالئقــش بهانــه
میتراشــید ،امــروز بــه ایــن جایــگاه نمیرســید.
حــاال کــه داســتان زندگــی جــی کــی رولینــگ را خواندیــد بــه
مــا بگوییــد شــما چــه آرزویــی داریــد؟
قلبتان چه میگوید؟
به حرف قلبتان گوش میدهید یا نادیدهاش میگیرید؟
پاسخ این سواالت آینده شما را میسازد…
منبع :مجله موفقیت
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مقدار غذای
مورد نیاز
کودکان نوپا

فصلنامه

فرزنــد نوپایتــان حــاال دیگــر یــاد گرفتــه غذاهای
جامــد بیشــتری بخورد؟
میخواهیــد مطمئــن شــوید کــه فرزندتــان
بــه انــدازه کافــی مــواد مغــذی دریافــت
میکنــد؟ اگــر جــواب ایــن ســوال را نمیدانیــد
و دوســت داریــد مطمئــن شــوید چــه مقــدار
غــذا بــرای ایــن فرشــته کوچــک مــورد نیــاز
اســت انتخــاب و مطالعــه ایــن مقالــه فکــر خوبــی
اســت.
یــک برنامــه غذایــی ســالم تمــام مــواد
مغــذی کــه کــودک بــه آن نیــاز دارد تــا
ســالم بمانــد و رشــد و نمــو خوبــی داشــته
باشــد را میتوانــد مهیــا کنــد .همچنیــن
میتوانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ایــن
موجــود کوچــک کــه دائمــا در حــال فعالیــت
اســت انــرژی الزم بــرای بــازی کــردن ،آموختــن
و انجــام فعالیتهــای مختلــف در طــول روز را
دریافــت میکنــد .ایــن مقالــه را بخوانیــد تــا
متوجــه شــوید یــک کــودک نوپــا در طــول روز
چــه مقــدار بایــد غــذا بخــورد و اینکــه چگونــه
روی تعــادل رژیــم فرزندتــان نظــارت کنیــد و
درســت بــه او غــذا بدهیــد.
ایــن بســیار مهــم اســت کــه کــودک خــود را
مرتــب از پنــج گــروه غذایــی مهــم تغذیــه کنیــد.
ایــن گروههــای مهــم غذایــی عبارتنــد از غــات،
میوههــا ،ســبزیجات ،لبنیــات ،منابــع پروتئینــی
گیاهــی و حیوانــی و چربیهــای ســالم .خــوردن
غذاهــای متنــوع از هــر گــروه نــه تنهــا از مغــذی
بــودن برنامــه غذایــی کــودک مطمئنتــان
میکنــد بلکــه باعــث میشــود کــودک بتوانــد
از طعمهــا و بافتهــای مختلــف غذایــی لــذت
ببــرد.
وقتــی بــرای برنامه غذایــی کودکتــان برنامهریزی
میکنیــد میتوانیــد از انتخابهــای غذایــی
متفــاوت کــه در گروههــای غذایــی وجــود دارد
بهــره بگیریــد.
گــروه غــات یــا غذاهــای سرشــار از کربوهیــدرات:

نــان ،غــات صبحانــه ،برنــج ،پاســتا و دیگــر
غذاهایــی کــه از غــات درســت میشــوند.

گــروه میوههــا و ســبزیجات یــا غذاهــای سرشــار از ویتامیــن و
مــواد معدنــی :مرکبــات ماننــد پرتقــال و گریپفــروت ،ســیب،

خیــار ،ســبزیجات بــرگدار ،هویــج و دیگــر میوههــا و ســبزیجات
سرشــار از مــواد مغــذی.
گــروه شــیر یــا غذاهــای سرشــار از کلســیم :شــیر ،پنیــر ،ماســت و
دیگــر محصــوالت لبنــی.
گــروه پروتئینهــا :ماهــی ،مــرغ ،گوشــت ،لوبیــا ،عــدس و نخــود
فرنگــی.
گروه چربیها :روغن و کره
یک کودک نوپا هر روز چه مقدار غذا باید بخورد؟
حــاال بایــد تصمیــم بگیریــد چــه غذاهایــی بــه فرزندتــان دهیــد
و ایــن غذاهــا چــه مقــدار و چنــد وعــده
باشــند .بایــد بیشــتر غذاهــای مقــوی
را انتخــاب کنیــد کــه فرزندتــان نیــز
دوســت دارد و ســعی کنیــد غذاهــای
تمــام گروههــا را بــه انــدازهای متعــادل
وارد برنامــه غذایــی او کنیــد .بــرای
اینکــه مطمئــن شــوید از هــر گــروه
بــه انــدازه کافــی غــذا وارد برنامــهاش
میکنیــد از راهنمایــی کــه در ادامــه
میآید استفاده کنید.
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 56گرم مرغ ،غذای دریایی و یا گوشت
یک دوم فنجان لوبیای پخته شده ،عدس یا نخود فرنگی
دو عدد تخم مرغ
دو قاشق غذاخوری کره بادام زمینی
 28گرم آجیل یا دانهها
 -5گروه چربیها

چربیهــای ســالم یکــی از بایدهــای برنامــه فرزندتــان اســت ،از
میــان مــواردی کــه گفتــه میشــود یکــی را انتخــاب کنیــد و بــه
برنامــه غذایـیاش اضافــه کنیــد.
مطمئــن شــوید کودکتــان  1000کالــری از روغــن ،مارگاریــن یــا
کــره دریافــت میکنــد.

-1گروه غالت

ایــن هــم چنــد گزینــه کــه میتوانیــد از
بیــن آنهــا انتخــاب کنید:
سه تکه نان
یــک و یــک دوم فنجــان برنــج پختــه
شــده ،پاســتا یــا غــات،
سه فنجان غالت آماده
-2گروه میوه ها و سبزیجات

مطمئــن شــوید بــرای کودکتــان یکــی از ایــن مــوارد را مهیــا
میکنید:
یک فنجان میوه
یک دوم لیوان آب میوه
یک دوم فنجان میوه خشک
یک فنجان سبزیجات خام یا پخته
 -3گروه شیر

مطمئــن شــوید برنامــه غذایــی روزانــه کودکتــان یکــی از ایــن
مــوارد را حتمــا در خــود داشــته باشــد:
دو فنجان شیر یا ماست
دو سوم فنجان پنیر خرد شده
 -4گروه پروتئین

یکــی از ایــن گزینههــای پروتئینــی را وارد برنامــه غذایــی
کــودک خــود کنیــد:

مطمئن شوید به کودک خود غذای کمچرب ندهید.
کودکتان از چه غذاهایی باید پرهیز کند؟
مطمئــن شــوید کودکتــان از غذاهایــی کــه در ادامــه میآیــد
تنهــا مقــدار کمــی بخــورد:
غذاهــای سرشــار از چربیهــای مضــر و قنــد ماننــد کیــک،
محصــوالت غذایــی سرشــار از روغــن اشــباع ماننــد شــکالت و
شــیرینی ،غذاهــای نمکــی ماننــد چیپــس ،پفــک و محصــوالت
فرآور یشــده
هرگــز بــه کــودک خــود نوشــیدنیهای گازدار کــه حــاوی مــواد
شــیمیایی مضــر هســتند ندهیــد.
بــه خاطــر داشــته باشــید دریافــت مــواد غذایــی ســالم در مقادیــر
مناســب و پرهیــز از مصــرف بــاالی تنقــات کمــک میکنــد
کــودک ســالم و ایمــن از بیماریهــا باشــد.
امیــدوارم از ایــن دســته بندیهــا خوشــتان آمــده باشــد و در
جهــت رشــد کــودک خــود از آن نهایــت اســتفاده را ببریــد.
منبع  :سایت دکتر کرمانی
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هدهی شادی هب مارد

خانم معلمی تعریف میکرد:
در مدرســه ابتدایــی بــودم ،مدتــی بــود تعــدادی از بچههــا را بــرای یــک
ســرود آمــاده میکــردم.
به نیت اینکه آخر سال مراسمی گرفته شود برایشان.
پــدر و مادرشــان هــم بــه مراســم دعــوت شــوند و بچههــا در مقابــل معلمــان
و اولیــا ســرود را اجــرا کننــد.
چندین بار تمرین کردیم و سرود رو کامل یاد گرفتند.
روز مراسم بچهها را آوردم و مرتبشان کردم.
باهم در مقابل اولیا و معلمان شروع به خواندن سرود کردند.
ناگهــان دختــری از جمــع جــدا شــد و بــه جــای خوانــدن ســرود شــروع کــرد
بــه حرکــت جلــوی جمــع.
دســت و پــا تــکان مــیداد و خــودش را عقــب جلــو میکــرد و حــرکات
عجیبــی انجــام مــیداد.
بچههــا هــم ســرود را میخواندنــد و ریــز میخندیدنــد ،کمــی مانــده بــود
بخاطــر خندهشــان هرچــه ریســیده بــودم پنبــه شــود.
ســرم از غصــه ســنگین شــده بــود و نمیتوانســتم جلــوی چشــم مــردم یــک
تنبیــه حســابیش هــم بکنــم.
خــب چــرا ایــن بچــه ایــن کار رو میکنــه ،چــرا شــرم نمیکنــه از رفتــارش؟
ایــن کــه قبلــش بچــه زرنــگ و عاقلــی بــود!!
نمونه خوبی و تو دل بروی بچهها بود!!
رفتم روبرویش ،بهش اشاراتی کردم ،هیچی نمیفهمید.
به قدری عصبانیام کرده بود که آب دهانم را نمیتوانستم قورت دهم.
خونســردی خــود را حفــظ کــردم ،آرام رفتــم ســراغش و دســتش را گرفتــم،
انــگار جیــوه بــود ،خــودش را از دســتم رهــا کــرد و رفــت آن طرفتــر و
دوبــاره شــروع کــرد!
فضا پر از خنده حاضران شده بود ،همه سیر خندیدند.
نگاهــی گردانــدم ،مدیــر را دیــدم ،رنگــش عــوض شــده بــود ،از عصبانیــت و
شــرم عرقهایــش ســرازیر بــود.
از صندلیــش بلنــد شــد و آمــد کنــارم ،ســرش را نزدیــک کــرد و گفــت:
فقــط ایــن مراســم تمــام شــود ،ببیــن بــا ایــن بچــه چــکار کنــم؟! اخراجــش
میکنــم ،تــا عمــر دارد نبایــد برگــردد مدرســه،
مــن هــم کمــی روغــن داغــش را زیــاد کــردم تــا اخــراج آن دانشآمــوز
حتمــی شــود.
حــاال فــردی کــه کنــارم بــود زنــی بــود ،مــادر بچــه ،رفتــه بــود جلــو و کامــا
جوگیــر شــده بــود.

فصلنامه

بسیار پرشور میخندید و کف میزد،
دخترک هم با تشویق مادر گرمتر از پیش شده بود.
همیــن کــه ســرود تمــام شــد پریــدم بــاالی ســن و بــازوی بچــه را گرفتــم و
گفتــم:
چرا اینجوری کردی؟!
چرا با رفقایت سرود را نخواندی؟!
دخترک جواب داد:
آخر مادرم اینجاست ،برای مادرم اینکار را میکردم!!
بــا ایــن جوابــش بیشــتر عصبانــی شــدم و تــوی دلــم گفتــم :آخــر ندیــد بَدیــد
همــه مثــل تــو مــادر یــا پدرشــان اینجاســت ،چــرا آنهــا اینچنیــن نمیکننــد و
خــود را لــوس نمیکننــد؟!
چشــمام گــرد شــد و خواســتم پاییــن بکشــمش کــه گفــت :خانــم معلــم صبــر
کــن بگــذار مــادرم متوجــه نشــود ،خــودم توضیــح میدهــم؛ مــادر مــن مثــل
بقیــه مادرهــا نیســت ،مــادر مــن "کــروالل" اســت،
چیــزی نمیشــنود و مــن بــا آن حرکاتــم شــادی و کلمــات زیبــای ســرود را
برایــش ترجمــه میکــردم.
تــا او هــم مثــل بقیــه مــادران ایــن شــادی را حــس کنــد! ایــن کار مــن رقــص
و پایکوبــی نبــود،
این زبان اشاره است ،زبان کرواللها
همیــن کــه ایــن حرفهــا را زد از جــا جهیــدم ،دســت خــودم نبــود بــا صــدای
بلنــد گریســتم ،و دختــر را محکــم بغــل کــردم!!
آفریــن دختــر ،چقــدر باهــوش بــوده ،الحــق مــادرش چقــدر برایــش عزیــز بــوده،
ببیــن بــه چــه چیــزی فکــر کــرده!!!
فضــای مراســم پــر شــد از پچپــچ و درگوشــی حــرف زدن و ...تــا اینکــه همــه
موضــوع را فهمیدنــد،
نه تنها من که هرکس آنجا بود از اولیا و معلمان همه را گریاند!!
از همــه جالبتــر اینکــه مدیــر آمــد و عنــوان دانشآمــوز نمونــه را بــه او عطــا
کــرد!!!
بــا مــادرش دســت همدیگــر را گرفتنــد و رفتنــد ،گاهــی جلوتــر از مــادرش
میرفــت و مثــل بزغالــه بــرای مــادرش جســت و خیــز میکــرد تــا مــادرش
را شــاد کنــد!!
درس ایــن داســتان ایــن بــود :زود عصبانــی نشــو ،زود از کــوره در نــرو ،تــاش
کــن زود قضــاوت نکنــی ،صبــر کــن تــا همــه زوایــا برایــت روشــن شــود تــا
ماجــرا را درســت بفهمــی.
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نـردبـان
موفقیت
ایجــاد تغییــر و تحول
مثبــت در زندگــی
فــردی و بــاال رفتــن
از نردبــان موفقیــت
در زندگــی آرزوی هر
کســی اســت .نردبان
موفقیــت شــش پلــه
دارد .کــه گذرانــدن
هــر یــک از آنهــا
اگــر بــه درســتی و
بــا کیفیــت باشــد و
شــرایط پیــش گفتــه
رعایــت شــده باشــد
بــه تدریــج شــما
را بــه پیــروزی و
کامیابــی نزدیکتــر
میکنــد .

پله اول – خودشناسی و خود باوری
در اینجــا شــما بایــد بــه نداهــای درونــی کــه از اعمــاق
وجودتــان بــر میخیــزد توجــه کنیــد و آرزوهــای قلبیتــان
را دریابیــد .ســعی کنیــد از طریــق تفکــر و تجزیــه و تحلیــل
خــود ،تواناییهــا و اســتعدادهایتان را کشــف کنیــد.
وقتــی کــه وارد جزیــره ناشــناخته وجــود خویــش میشــوید
چیزهــای شــگفت انگیــزی را مشــاهده خواهیــد کــرد.
ســپس خــود را بــاور کنیــد و بــه خــود ،تواناییهــا و قدرتمندیتــان
ایمــان بیاوریــد .بگوییــد« :میتوانــم» ،لــذت و احســاس
خوشــایندی کــه در هنــگام گفتــن «میتوانــم» در شــما پدیــد
میآیــد بــا هیــچ چیــزی قابــل مقایســه نیســت .اگــر شــما
اطمینانــی مطلــق کــه ناشــی از ایمــان قــوی اســت در خــود
بــه وجــود آوریــد در آن صــورت واقعــا بــه انجــام هــر کاری
قــادر خواهیــد بــود ولــو اینکــه دیگــران بــه غیــر ممکــن بــودن
آن ایمــان داشــته باشــند پــس بــه خودتــان تکیــه کنیــد و
همــه چیــز را از خودتــان بخواهیــد ،تنهــا شــما هســتید کــه
سرنوشــت خــود را معیــن میکنیــد .متاســفانه اکثــر مــردم
اشــتباهات و اهمالکاریهــای خــود را در زندگــی بــه گــردن
تقدیــر میاندازنــد.
پله دوم – هدفگذاری
وجــود هــدف بــرای تعییــن جهــت حرکــت مــا در مســیر
زندگــی ضــروری اســت .وقتــی هدفــی روشــن و چالــش برانگیز
در پیــش داشــته باشــیم کــه کمتریــن تردیــدی دربــاره آن بــه
خــود راه ندهیــم احساســی عالــی بــه مــا دســت میدهــد.
پــس براســاس اســتعدادها ،قابلیتهــا و خواســتههای واقعــی
خــود اهــداف بلندمدتــی را برگزینیــد.
بهتــر اســت اهــداف چندجانب ـهای را در زمینههــای علمــی و
تحصیلــی ،جســمانی و ســامتی ،مذهبــی ،معنــوی ،شــغلی و
مالــی و  . . .انتخــاب کنیــد .از ایــن طریــق تمــام ابعــاد وجــودی
خویــش را گســترش میدهیــد .ایــن اهــداف را بــه طــور واضــح
و دقیــق مشــخص کــرده و حتمــا بــر روی کاغــذ بنویســید.
زمــان الزم بــرای رســیدن بــه آنهــا را تعییــن و نیــز توجــه
داشــته باشــید کــه اهــداف بایــد در باورتــان بگنجــد و شــور و
شــوقی را در شــما بــرای رســیدن بــه آنهــا ایجــاد کنــد.
اهــداف خــود را همیشــه همــراه خــود داشــته باشــید و هــر
روز آنهــا را مرورکنیــد و از خــود بپرســید امــروز چــه کاری
(هرچندکوچــک) در راســتای اهــداف خــود انجــام دادهام؟
و هــر از گاهــی بــه بررســی آنهــا بپردازیــد شــاید متوجه شــوید
کــه اهدافتــان خیلــی کمبینانــه و یــا خیلــی بلندپروازانــه و
غیــر واقعــی اســت ،در ایــن صــورت بــه تعدیــل آنهــا پرداختــه
و حالــت متعادلــی را بــه وجــود آوریــد.

پله سوم – برنامهریزی
برنامــه عبــارت اســت از  :تعییــن اهــداف جزئــی و کوتــاه مدتــی کــه در
راســتای اهــداف بلندمــدت قــرار دارد و راه رســیدن بــه آنهــا.
برنامــه ریــزی تالشــی ذهنــی اســت کــه قبــل از تــاش فیزیکــی یــا
اقــدام بــه انجــام کار صــورت گرفتــه و راه تحقــق ایــن اهــداف تفکیــک
شــده را معیــن میکنــد.
بــرای طراحــی برنامــهای کارا و اثربخــش بایــد از تمــام واقعیتهــای
مربــوط موجــود اطــاع حاصــل کــرده و بــا دیــدی همهســونگر
کــه فرصتهــا و محدودیتهــای محیطــی (بیرونــی) و قوتهــا و
ضعفهــای فــردی (درونــی) را مدنظــر قــرار میدهــد برنام ـهای مناســب
و انعطــاف پذیــر در جهــت نیــل بــه اهــداف تدویــن کــرد .
در یــک برنامــه خــوب فعالیتــی کــه بایــد انجــام شــود ،روش انجــام،
زمــان و مــکان ،منابــع الزم و  . . .قیــد میشــود.
پله چهارم – عمل و تالش آگاهانه
همــه انســانهای موفــق اهــل عمــل و تالشانــد .کســانی کــه همــواره
در مــورد اهدافشــان ســخن ســرائی میکننــد و هرگــز دســت بــه عمــل
نمیزننــد موفقیتــی نخواهنــد داشــت .موفقیــت هیــچ ربطــی بــه شــانس
نــدارد .هــر چــه بیشــتر تــاش کنیــم و از خــود فعالیــت و حرکــت نشــان
دهیــم بــه همــان انــدازه بــه موفقیــت نزدیکتــر میشــویم.
از آنجــا کــه عمــر عــاوه بــر طــول ،عــرض و عمــق هــم دارد .هرچــه
شــدیدتر و بهتــر کار کنیــد بیشــتر زندگــی میکنیــد چــرا کــه بــه
عــرض زندگیتــان مــی افزاییــد و در نتیجــه شــادابتر ،ســرزندهتر و
راضیتــر خواهیــد بــود .لــذا شــما بایــد حرکــت کنیــد .حرکــت باعــث
رشــد و بــاروری اعتمــاد بــه نفــس میشــود .مســتقیما وارد عمــل شــوید
و دســت بــه اقــدام بزنیــد زیــرا کــه اقــدام تــرس را از بیــن میبــرد.
بگوییــد  :بایــد همیــن االن شــروع کنــم و شــروع کنیــد صبــر نکنیــد
تــا اوضــاع مســاعد شــود .انتظــار بــرای فراهــم آمــدن شــرایط مطلــوب
انتظــاری اســت کــه تــا ابــد بــه درازا میکشــد.
درعیــن حــال ،بایــد توجــه داشــته باشــید کــه تالشهایتــان آگاهانــه،
حســاب شــده و منظــم باشــد و کارهــا را از روی فکــر و ذکاوت انجــام
دهیــد .همیشــه بــه دنبــال بهتریــن راه ممکــن باشــید .همیشــه راه
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بهتــری بــرای انجــام کارهــا وجــود دارد.
پله پنجم – پشتکار و استقامت ،صبر و انعطاف پذیری
الــف – پشــتکار :وقتــی کــه وارد صحنــه میشــوید و دســت بــه عمــل
میزنیــد قســمت عمــدهای از کار را بــه انجــام رســانیدهاید امــا بــرای
تحقــق هــدف و کســب نتیجــه بایــد حتمــا پشــتکار بــه خــرج دهیــد و
پیگیــر باشــید .پیگیــری کارهــا مغــز را فعــال و امیــد بــه موفقیــت را در
شــخص بــارور میســازد.
اگــر در کارهــا جدیــت نداشــته باشــیم بیاســتعدادترین افــراد مصمــم و
بــا اراده نیــز از مــا پیشــی خواهنــد گرفــت چــرا کــه فقــدان اســتعداد،
بــا مقاومــت ،سختکوشــی ،نظــم ،دقــت و صبــر و شــکیبائی قابــل
جبــران اســت.
ب -صبــر :صبــر داشــته باشــید ،نگذاریــد مشــکالت و موانــع شــما
را ناامیــد کنــد .از مشــکالت درس بگیریــد و از هــر خطایــی تجربــهای
کســب کنیــد.
ج -انعطافپذیــری :بــه دنبــال هــدف نهائــی باشــید امــا در
عقایــد خــود خشــک نباشــید و قابلیــت انعطــاف داشــته باشــید .بــا
دوبارهســنجی برنامههایتــان دســت بــه ابتــکارات و ابداعــات جدیــد
بزنیــد و راهحلهــای آســانتر و عملیتــر را جســتجو کنیــد .وقتــی کــه
صبــر و اســتقامت و انعطافپذیــری از خــود نشــان دهیــد کامیابــی شــما
را در برخواهــد گرفــت و طعــم پیــروزی را میچشــید.
پله ششم – نتیجهگیری
در صورتــی کــه پلههــای قبلــی بــه خوبــی پشــت ســر گذاشــته شــود
نتیجــه دلخــواه خــود بخــود بــه دســت میآیــد حتــی اگــر نتیجــه
موجــود دلخــواه و مطلــوب شــما نباشــد جــای هیچگونــه ناراحتــی و
تاســف نیســت .اصــوال هــر وضعیتــی ماننــد ســکه یــک روی خــوب و
یــک روی بــد دارد ،آن روی خــوب را پیــدا کنیــد و جنبههــای مثبــت
را ببینیــد.
شکســت ظاهــری پلــی اســت بــه ســوی پیــروزی
حقیقــی.
از خود دو سوال بپرسید :
 -1اشکال کار کجا بود؟
 -2راههــای جدیــد کدامنــد؟ و مجــددا و خالقانهتــر
ـد.
ـدام کنیـ
اقـ
منبع :سالمت نیوز
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به رسمیت شناختن نشان بنیاد مادر توسط اداره مالکیت معنوی اتحادیه اروپا

شماره ثبت بینالمللی1376127 :

تاریخ اعالن به اداره مالکیت معنوی اتحادیه اروپا 23 :نوامبر 2017

نام صاحب نشان تجاری :غالمرضا محمدی
نشان تجاری :بنیاد مادر

بدیــن وســیله بــه اطــاع مــی رســاند مهلــت اعــام اعتــراض بــه نشــان بنیــاد مــادر بــه پایــان رســیده اســت
و هیــچ منــع قانونــی از طــرف اداره مالکیــت معنــوی اتحادیــه اروپــا وجــود نــدارد و هیــچ گونــه اعتراضــی
از طــرف اشــخاص ثالــث نیــز اعــام نشــده اســت و نشــان بنیــاد مــادر در اتحادیــه اروپــا پذیرفتــه شــده و
تحــت حمایــت قــرار گرفتــه اســت.
در تاریــخ  25آوریــل  2018نشــان بنیــاد مــادر در روزنامــه نشــان بیــن المللــی وایپــو WIPO GAZETTE
چــاپ و بــه اطــاع عمــوم رســانیده شــد.
نشان بنیاد مادر باید همان اثری که یک نشان ثبت شده در اتحادیه اروپا دارد را دارا باشد.

ویلیام مورل

30

28

Payam-e Madar Magazine
No.8 - Spring 2018

difference between selfish and self-full.
Selfish people feel so much lack in their lives that they
feel they have to take and take from others. If we are to
look at people as if their lives could be compared to cups,
the selfish person's cup is never full so they must remain
self focused, trying to fill up their own cup. People, who
take the time to find their own alignment and happiness,
are self-full. Their cup is full, so they are able to then spill
their focus towards other people.
Many of us had mothers who confused self-fullness with
selfishness. They sacrificed themselves for their children
in the name of "proper mothering" and in doing so, they
started to feel empty.
Without even realizing it, many mothers (who thought
of themselves as the least selfish) became the most selfish
people in their respective house holds because they
kept trying to extract appreciation and good behavior
from their children to fill the void of happiness in their
own lives that had been created by sacrificing their own
joy to the role of motherhood. We will only ever be
good mothers if we let go of sacrifice and begin to be
self-full. Becoming self full and staying in alignment with
our own joy does not (contrary to our worry) mean that
we are going to become absentee mothers. The nature of
loving our children means that being near them is a big
part of our happiness. Instead, we are simply ensuring that
when we are self full and in alignment with our own joy,
the times we are around them will be mutually beneficial
and even mutually wonderful.
At the end of the day there is really only one way to teach,
and that is by example. All we are doing when we sacrifice
our true selves and our happiness for our ideas of what
a mother "should" be like is teaching our children to do
the same. We are teaching them to be out of alignment
with themselves. We are perpetuating a damaging pattern
within society. And we are committing emotional suicide.
There is not only one way to be a good mother. Our
children want the real us, not the version of us that tries
to be someone we aren't for their sakes. It is not an act
that we can keep up for long anyway. And the real key
to parenting well is to remain in alignment with who we
really are. When we demonstrate what it looks like to
stay in alignment with our own joy and be honest about
what that is, we are giving our children a real gift. We are
showing them how to stay in alignment with themselves.
There is no more valuable lesson in the entire world for
a child to learn. It is the only thing that will sustain them
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when we are no longer there to guide them through their
lives.
Children want to spend time with us. But they do not
want to spend time with unhappy versions of us. We need
to do whatever it takes to stay in alignment with our own
joy even if that means spending more time each day on
ourselves. We need to stay in alignment because when it
comes to our children, three hours a day with a parent
who is in alignment with themselves is more beneficial
than twelve hours with a parent who is not in alignment
with themselves. We need to be brave enough to ask
ourselves what it means to us to be in alignment with
ourselves and our own happiness.
Instead of trying to emulate what we have been taught
a mother "should be like", we need to really look for
what kind of mother we are deep inside. We need to
uncover what our true beliefs about parenting are and
seek out the techniques, philosophies and methods of
parenting that are in line with those true beliefs.
The benefit of the information age is that we aren't just
restricted to a small sphere of learning when it comes to
mothering. We don't just have to do what our mothers
did. We can look for what suits us and our children as
individuals.
We can parent in a way that maintains our joy instead of
diminishes from it.
Our children are a reflection of ourselves as children.
They are a mirror of the child within, that is still alive
within us. Our children are meant to trigger our painful
emotional imprints (the suppressed feelings from our
childhood that we never let ourselves fully feel) so that we
can integrate them into our lives and become whole. By
becoming whole in this way, we will stop the transference
of emotionally painful experiences from one generation
to the next. This process is not easy. In fact it is one of
the most difficult processes to commit to. How does our
internal child want to be parented? That is how we should
be parenting our own child.
Motherhood can be one of the most fulfilling and
rewarding experiences of our lifetime, if we can learn to
allow ourselves to be our own, unique kind of
mother. And we will all be the mothers we want to be so
badly, if we can allow ourselves to prioritize staying in
alignment with our own joy before anything else…
including our children. Because the secret of truly
exceptional mothering is: To prioritize our own joy, is to
prioritize theirs.
www.tealswan.com

Written by Sadaf Mohammadi
Translated by Sara Masomi

Do Not
Invite Me to
Defect
Life is a big ferry-go-round, but life goes round and round... going in circles, trying to get
where you want to be.
Everyone has been counting you out...
But where are they now? All those telling you: you can't! Just faces on the crowd...
We all make mistakes, you might fall on your face, but you got to get up.
I rather stand tall than live on my knees. Because I'm a conqueror and I don't accept defeat.
Got a vision that no one sees. You never know where the road leads you, not everyone is going
to believe you. But you got to stand strong and believe
Try telling me NO ..one thing about me... I'm a conqueror.
Nothing will stop me!
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1. The traditional idea of what a mother should be like is
unrealistic and calls for a mother to sacrifice themselves
for their children.
2. Our own mothers who also fell prey to this idealistic
role taught us terrible habits.
Trying to fill the role of what we think a mother "should"
be like does not work. And it is also the reason that we

guilt and change our ideas about mothering.
To start with, there is no such thing as an ideal
mother. Every single woman on this planet is different.
So every single woman on this planet should allow
themselves to be a different mother. The idea that
there is such a thing as a perfect mother or a
perfect way to parent where no one gets their hands

have such a negative connotation with motherhood in
today's society. In our society today, there is a collective
belief that motherhood is when a woman's life ends and
her children's' lives begin. This could not be further from
the truth. But many of us who are mothers feel like it is
true because we allow our whole selves to be lost to the
role of mother instead of letting the role of mother be one
part of our lives as a whole.
Guilt is another unnecessary part of mothering that has
become an integral part of motherhood. As mothers, we
feel guilty for what we do and for what we don't do. We
feel guilty for what we think and we feel guilty for what
we don't think. We feel guilty as if the guilt is what is
separating us from the women who we have been taught
are "selfish" and therefore "bad". This guilt is the warden
that keeps us locked up inside the prison of how we are
supposed to be. And so if we are to set ourselves free and
really be the mothers we want to be, we have to let go of

dirty and everything goes smoothly is complete fallacy.
Behind closed doors, every mother feels as if they're
doing something wrong. Behind closed doors every
mother will admit to you that mothering is hard. It is time
to let go of the need to keep up the façade. It is time to
stop focusing on where we think we are falling short. We
need to abandon the comparison we are all convinced
we're falling short of and instead we need to focus on
being the mothers we really want to be. And we become
the mothers we want to be by making the decision to
never be out of alignment with ourselves.
Most of us have been spoon fed the idea that the time
to stop thinking about ourselves is the day our children
are born. We are taught that the good mother is the one
who sacrifices their own joy for their children's joy. We are
taught that anything less than this, is selfish. The result is
that we do what so many of our own mothers did before
us… We become unhappy people. We are not taught the

Teal Swan

The Secret To Being A

Good Mother
Before a child is born, a woman may have
existed, but a mother is born the moment a
child is born.
It is true that some of us are more adept at
mothering than others. For some of us, the
dream of raising and nurturing a child has
been one we have had since we were children.
For others, it comes upon us by surprisethat
after years of wanting nothing to do with kids.
Either way, the day our children are born,
we are born. And now we are faced with a
kind of love for something that is literally
unparalleled by any kind of love that we have
experienced or ever will experience towards
anything. What do we do from there?
There are no classes in school that we can
take that teach us how to be good mothers.
Instead, we are left to our own devices.
Sure, the hospital staff shows us how to

diaper our baby and give them a bath if we
ask them to. But after that, we're on our
own. Given the loss of community within
western society, most of us did not grow up in
communities where we have seen the full
process of menarche to menopause. Because of
this, most of us have not seen all that goes into
mothering first hand. And for some of us
who have, we can consider ourselves lucky if
we have seen it done well instead of poorly.
The bottom line is, most of us don't know
what to do so we find ourselves falling into
the all too common pattern of trying to cram
ourselves into a box of what we think a mother
is "supposed" to be like. Often this means
emulating what our own mother did. There
are two main problems with falling into this
trap of emulating what we think a mother is
"supposed" to be like…
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Ways
to Boost
Women’s
Health

Women's health concerns are a little different from those of
men. If you're a woman, these tips will soon have you feeling
fit and energetic.
To look and feel your best at every age, it’s important to make
smart lifestyle and health choices. Here are six simple things
that women can do every day (or with regularity) to ensure
good health

Health Tip 1: Eat a healthy diet
“Youwanttoeatasclosetoanaturalfoodsdietasyoucan,”says
Donald Novey, MD, an integrative medicine physician
with the Advocate Medical Group in Park Ridge, Ill. That
means a variety of fresh fruits and vegetables and fewer
processed foods. Eat whole grains and high-fiber foods
and choose leaner cuts of meat, fish, and poultry. Include
low-fat dairy products in your diet as well — depending on your
age, you need between 800 and 1,500 milligrams of calcium
daily to help avoid osteoporosis, Dr. Novey says. Avoid foods
and beverages that are high in calories, sugar, salt, and fat.
Healthy eating will help you maintain a proper weight for your
height, which is important because being overweight can lead
to a number of illnesses. Looking for a healthy snack? Try some
raw vegetables, such as celery, carrots, broccoli, cucumbers, or
zucchini with dip made from low-fat yogurt.
If you’re not getting enough vitamins and nutrients in your
diet, you might want to take a multivitamin and a calcium
supplement to make sure you’re maintaining good health.

Health Tip 3: Manage stress
No matter what stage of her life — daughter,
mother, grandmother — a woman often wears
many hats and deals with a lot of pressure
and stress. “Take a few minutes every day
just to relax and get your perspective back
again,” Novey says. “It doesn’t take long, and
mental health is important to your physical well-being.”
You also can manage stress with exercise, relaxation
techniques, or meditation.
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Health Tip 4: Sun safely
Excessive exposure to the sun’s harmful
rays can cause skin cancer, which can be
deadly. To protect against skin cancer, wear
sunscreen with a sun protection factor (SPF)
of at least 15 if you are going to be outdoors
for more than a few minutes. Even if you
wear sunscreen faithfully, you should check
regularly for signs of skin cancer.
Warning signs include any changes in the size, shape, color,
or feel of birthmarks, moles, or freckles, or new, enlarging,
pigmented, or red skin areas. If you spot any changes or
you find you have sores that are not healing, consult your
doctor.

Beth W. Orenstein

Health Tip 2: Exercise
Heart disease is the leading cause of
death among women in America, but
plenty of exercise can help keep your
heart healthy. You want to exercise
at least 30 minutes a day, five days
a week, if not every day. Aerobic
exercises (walking, swimming, jogging, bicycling,
dancing) are good for women’s health in general and
especially for your heart, says Sabrena Merrill, MS,
of Lawrence, Kan., a certified personal trainer and
group fitness instructor and a spokeswoman for the
American Council on Exercise.

Health Tip 5: Check for breast cancer
The American Cancer Society no longer recommends
monthly breast self-exams for women.
However, it still suggests them as “an option” for women,
starting in their 20s. You should be on the lookout for
any changes in your breasts and report any concerns to
your doctor. All women 40 and older should get a yearly
mammogram as a mammogram is the most effective way of detecting
cancer in its earliest stages, when it is most treatable.

A woman’s health needs change as
she ages, but the basics of women’s
health remain the same. If you
follow these six simple healthy
living tips, you will improve your
quality of life for years to come.
www.everydayhealth.com
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How to Raise
Creative Children

2- Time Machine

In this method, parents can engage the child in an imaginary car and
take him to a very far future or past and ask him to talk about the
changes and events in details.
3- A New Word, A New Action

Introduction

In the last article, the importance of creativity was pointed out in today’s era and it was specified that for solving
the problems and managing the challenges the children are going to face, we have to raise the child’s creative power
and provide the opportunity to grow it. Family is the main source for the growth of this ability and divine gift and
mothers play key roles in this matter. Attention to children’s intellectual and practical independence, self-confidence
and the exploitation of creative games are one of the most important issues in the development of children and
adolescents creativity. In this part we investigate the relationship between imagination, play and creativity.

Dr. Afzal Sadat Hosseini
Associate Professor at the
Tehran University

Parents can talk to the child about different issues and follow new plans.
In this way, they use the power of innovation and they can use disposable
cans, pieces of papers, textiles and everything to design new appliance.
4- If …

By using the question “If” you can ask a lot of questions about possibilities
and impossibilities. For example; If the plants could walk! If we could walk
on our hands!
5- A Tale and Titles for It

Why Imagination matters?

Children inherently have strong imagination and if it can be
properly guided, the children can use this ability as a model for
building their future. Albert Einstein believes that imagination is
more important than knowledge because knowledge is limited while
imagination encompasses the whole world. By encouraging children’s
imaginations and creativity, parents help them to understand a new
relationship of their surroundings. Children go from the present to the
past and the future and the transcend the sensory world and this
gives them the power to create and innovate new ways to solve
problems beacause they can give new meaning to actions and things.
Children and adolescents create and rebuild by the power of their
imagination. They display through imagination what cannot be achieved
through senses. Therefore, it is possible to imagine the possible
future through imaginations. In other words, to imagine today and prove
tomorrow. As many innovations, yesterday’s imagination is today’s reality.

What is The Relationship Between Imagination and Creativity?

Creativity is finding new ways to solve the problems and it’s often
possible when we are able to visualize and represent our feelings,
beliefs and experiences. So, parents by boosting the imagination of
their children and adolescents develop their creativity and perceptual
and physical skills. Through imagination and creativity children will
have ability to acquire new knowledge and attitudes that will make
them grow in all social, rational, emotional and even physical aspects.

Therefore, parents who have good wishes for their children should
consider their imaginations and creativity.
The experience that parents provide for children in their early years
will shape their future. The more richer these experiences are, the more
growth is possible.
Considering what was said, this question arises why do we bring
imagination and creativity together? Are these two the same?
It should be said although these two are not the same but they are
completely connected. Creativity is usually accompanied by
imagination but using imagination is not always necessarily creativity
and when a child engages in an imaginary play, if the game is deplicate,
it’s not creativity.

How Can Parents Boost Imagination and Creativity?

Various creative methods can be used to stimulate imagination. Some
of these methods are:
1- Imagine now

In this method, parents start telling a story. The story should be told
in a way that the child feels himself completely in that atmosphere.
Then ask the child to keep telling the story. For example; There was a
march full of colorful and beautiful fish. The fish were swimming and
diving in the water. The march is dominated by grasses and reeds. We
feel the smell of grass. You hear the sounds of frogs! Now slowly enter
the marsh.

You can create stimulus titles that the child create story about them.
The story can be derived from the personal experiences of books and
paintings. Children can easily use words and sentences in a narrative
form. This can help them to know the structure of a story follows a
pattern with beginning, middle and end. In this way, the child shows
his perception and understanding of the world. The child creates new
concepts and expresses experiences in the form of words and this makes
him to identify his identity and improve his self-confidence.
6- Imaginative and Creative Games

The spirit of playing throughout our lives will remain in our creative
side. Parents can use play to enhance the flexibility and problem solving
skills.
Researchers also suggest that adults keep the spirit of playing and
consciously boost their imagination with the features of play to develop
the ability to explore new concepts and the ability to tolerate ambiguity
and creation.
Parents can offer many opportunities by creative play to gain more
experience in the affairs and dealing with events deeper. For example,
family games are the basis for learning through daily experiences in
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an environment where the child can experience and even make
mistakes. Although creative and imaginative games are target for children
but it can meet different goals and it is possible to indirectly use many
useful tutorials through these games. Thought provoking games leads to
a deeper understanding of the issues.
If the game is properly designed is the best educational method with joy.
Transferring cultural to social and moral skills and managing challenges
can be the best taught by creative games.

Key Points on the Development of Creativity in Children

Based on what was said, parents can provide many opportunities
to grow children’s creativity through enhancing imagination in
children. In completing the discussion, we will focus on the most
important points that parents complete their facilitating roles.

The most important ones are:

1-Provide activities based on the exploration and participation of
children
2-Your performance should be creative and imaginative
3-Build trust in your relationship
4-See the world in the eyes of the child and empathize with him
5-Provide the conditions for the child to take maximum advantage
of his ability and gain new skills
6-Let the children find their ways
7-Show them that the work process is important as result
8-Teach them how to use new gadgets
9-Pay attention to important details about the child
10-Encourage your child if necessary
11-Teach the power of criticism of our work and other things
12-Ask the child to express his opinion

Conclusion
Parents can use the imagination of the child
to get the mos
t out of creativity growth
because imagination not only enliven life, it
can also spark curiosity and initiative.
With imagination, the child achieves new
concepts beyond the usual concept.
Imagination can help the child to recognize
himself and others to create a better world
with freedom of thought.
Several activities can bring happy and
useful hours to develop imagination and
creativity for children and parents.
In addition, it promotes indvidual growth and
social progress.
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Using Almonds for
Weight Loss, More
Energy and Better
Skin

Helen Sanders

Many people avoid nuts like almonds when they want to lose weight, thinking they are too high in
calories. But nuts are little powerhouses of nutrition and getting a good variety of vitamins, minerals
and other nutrients into your diet is precisely what is needed to help diminish the carbohydrate
cravings that lead to tiredness and weight gain.
Most nuts are also rich in healthy fats that provide high levels of satiety, that feeling of fullness
that eliminates hunger and will keep you satisfied with what you’ve eaten for much longer than a
grain-based ‘low-fat’ snack. Additionally, slow digesting nuts provide a much more sustained type of
energy than the rush and fall of simple carbohydrate based energy.
Here’s why adding more almonds to your diet, and particularly eating them in a certain way, can help
you to lose weight rather than gain it and look and feel much better doing it.
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Margarita Tartakovsky

How to
Discipline
Your Young
Toddler

Young toddlers like to get into places they
shouldn’t. They throw tantrums. They throw
their food. Maybe they hit or bite. Many still
don’t talk, and of course can’t articulate what
they want or why they’re so upset. (Many
adults can’t do that!) When you tell them “no,”
they don’t back down and just keep repeating
the behavior.
This, naturally, becomes very frustrating.
It’s as though your child is doing all these
things intentionally—which only escalates
your anger. But “Young toddlers are new
here and still have a lot to learn about which
behaviors are considered socially appropriate
and which aren’t,” said Kaylene Henderson, a
child psychiatrist, parenting expert and mom
to three kids.
This is why discipline is so critical. Discipline is
not the same as punishment, though we tend to
confuse these terms. According to Henderson,
“discipline” actually originates from a Latin
word that means “education” or “training.”
Because our kids aren’t born knowing how to
behave, it’s our job as parents to teach them—
just like we teach them about nursery rhymes,
animals and the ABCs.
Punishment often aims to teach, but its methods
include making kids feel bad, Henderson said.
“Children, like all of us, are more likely to do
good when they feel good.” They’re more likely
to learn better with a teacher “who inspires,
motivates, guides and encourages them.”
Discipline is an act of love, said Catherine
O’Brien, a marriage and family therapist in
Sacramento, Calif., guiding new parents on the
road of parenthood, and a mom to two kids.
It provides your kids with vital lessons and a
secure structure that’ll serve them throughout
their lives, she said.
What does effective discipline look like?
Henderson and O’Brien shared their tips
below.
Be consistent and calm. This is important
because, as parents, our job is to teach our
kids to regulate their emotions, O’Brien said.
If you laugh at something your child shouldn’t
be doing, they’ll think it’s funny and keep
doing it, she said. If you get mad, they might
be fascinated by your reaction, and also repeat
their behavior—or your anger “could be very
upsetting to them.”
Validate their feelings. O’Brien shared this
example: You’re at the park, and it’s time to
leave, so give your kids a warning: “One more
time down the slide” or “Five more pushes
in the swing and then it is time to go.” They
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get upset, so you validate their feelings by saying: “I know
you were having fun. We have to go but we can come back
another day or we can play with your toys at home.” If their
behavior isn’t safe, you can say: “I know you like that, but it
isn’t safe. I’m sorry you’re mad (or sad or disappointed) …”
Show them what you want. “Our kids learn more from how
we behave than from what we say,” said Henderson, founder
of A Dose of Awesomeness, which features advice packs on a
range of parenting topics, including anxiety and meltdowns.
In other words, if you don’t want your children to yell, show
them how to communicate without screaming, she said. If
you don’t want your kids to hit, “show them how to resolve
conflict without hitting.”
For instance, instead of hitting, say “gentle hands,” and show
them what that looks like, O’Brien said. Similarly, Henderson
suggested catching your child’s hand as it comes toward you
and saying, “I know you’re feeling angry. I’m going to help
you calm down. Then we can practice what you can do
instead of hitting when you’re feeling angry.”
Give choices. “Young children, like all of us, want to have
a say in what happens to them,” Henderson said. When
you give your kids many opportunities throughout the day
to make their own decisions, they’re less likely to assert
themselves at inappropriate or unsafe times, she said.
Henderson shared these examples: Ask your child which sink
they’d like to wash their hands. Ask what color cup they’d
like to use. Ask which fruits—banana or grapes—they’d like
you to pack for lunch. If your child doesn’t talk yet, they can
point to their preference.
Importantly, “Never ask a young child to make a choice if
you’re not going to be happy with the response,” Henderson
said. “Instead, decide on what you think needs to happen;
then provide a couple of choices wherever possible that don’t
affect this outcome.”
Go beyond no. When your young toddler is doing something
they’re not supposed to be, Henderson suggested explaining
what you’d like them to do instead and why. Instead of saying,
“Don’t throw your food from the highchair” tell them, “If
you’re finished eating and want to throw something, how
about I lift you up and you can throw your plate in the sink
for me?”
When you’re grocery shopping, instead of saying, “Stop
touching everything!” say, “Can you be my helper, and when
I pass you something, can you be in charge of popping it in
the [cart] for me?”
When you make a specific suggestion, your child is more
likely to actually do it, and they’re more likely to do it again
in the future in the same situation, Henderson said.
Help your child to calm down. We are not born with an
innate ability to soothe ourselves. According to Henderson,
“It takes years for the essential brain wiring to develop and
for our little ones to gain sufficient life experience such that
they’re able to calm themselves down from big feeling states.”
As such, she encouraged parents to remember that your
child isn’t misbehaving, acting out or trying to infuriate you.
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“They’re simply overwhelmed and in need of your help.”
Comfort them when they’re crying. Hug them when they’re
hurt.
Explore the before. Another tactic to deal with hitting
and biting at this age is to think about what preceded the
behavior, O’Brien said. Maybe your child was tired. Maybe
they were trying to communicate. Identifying this helps you
brainstorm how to proceed.
Disciplining our kids requires energy and calm. Which
might be hard to come by. In fact, you might find yourself
frequently losing your temper. Many of O’Brien’s clients
feel ashamed for getting angry with their kids. Usually, this
frustration stems from their self-care, or lack thereof. They’re
exhausted from not sleeping enough. They don’t carve out
time for themselves.
“Parenting is a hard job and in order to give our children
what they need to develop, it is also important that we are
giving ourselves what we need to be able to do this job.”
www.psychcentral.com
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Persian Food

Koofteh Rizeh | Meatballs
Yield: serves 4
Ingredients:
1 ¼ lb ground beef
2 medium onions
3 TBSP chickpea flour
3 TBSP leblebi flour
1 small potato
2 TBSP Ghee
1 tsp ground cumin
Salt, chili pepper powder and curry powder,
to the extent necessary
1 TBSP tomato paste, if desired
2 glasses of water
INSTRUCTION:
Add the ground beef to a bowl. Grant
the potato and onions and drain off any
excess liquid and add it to the ground beef.
Then add chickpea flour, leblebi flour, salt,
chili pepper powder and curry powder.
Knead all of the ingredients until the
mixture is paste like and sticks together
without falling apart. Use your hands to
shape walnut-sized meatballs.
Heat the pot, then add your oil. Sauté the
chopped onions until golden brown.
If desired, add 1 TBSP tomato paste, salt,
chili pepper powder, curry powder,
ground cumin and sauté until fragrant. Fill
the pot with water and bring the sauce to a
rolling boil. Reduce the heat and drop the
meatballs into boiling sauce and simmer
over low heat until most of liquid has been
cocked off and the sauce has thickened.
Serve the meatballs in a special dish.
*These meatballs must be soft and juicy.
Enjoy your meal!

Persian Sweets
ingredients:

• 1/3 cups Vegetable Oil, Plus More For Frying
• 1/3 cups Plain Yogurt
• 2 Egg Yolks
• 1-1/3 cup All-purpose Flour
• 1 teaspoon Baking Powder
• 1/4 cups Confectioners Sugar

Preparation:
In a large bowl, add vegetable oil, yogurt and egg yolks
and stir together until fully combined.
In another bowl, combine flour and baking powder.
Sift dry ingredients slowly to the large bowl, whisking
continuously.
Once batter forms a soft and sticky dough, knead for a
few minutes. Cover the bowl with plastic wrap and set
aside for 2 hours (at room temperature).
For the filling, grind the almonds and walnuts in a food
processor or blender. Add the cardamon, cinnamon and
granulated sugar and continue to blend.
Roll out the dough very thin, almost paper-like, at about
1/16 inch thick on a well-floured surface. Using a round
2-inch cookie cutter, cut out circular shapes.
Add 1 and 1/2 teaspoon of the almond/walnut filling

• FOR THE FILLING:
• 1 cup Almonds
• 1/2 cups Walnuts
• 1/2 teaspoons Ground Cardamom
• 1 teaspoon Cinnamon
• 1/2 cups Granulated Sugar

onto the centre. Fold over to form half-circle shape.
Press down on the edges and roll them over to seal or
seal them using a fork and make mini impressions onto
the seal. Repeat with all the dough.
Fill up a pot about 2 inches of vegetable oil and heat on
medium. Deep fry the crescents, one by one. It will only
take a few seconds until the crescents brown. Do not
overcook or they will burn. Place the cooked crescents
onto paper towels to remove any excess oil.
In a small plate, pour out some confectioners sugar.
Dip the cooked crescents into the sugar while they are
still hot, but cool enough to handle, or the confectioners
sugar will not stick on properly. Place on a tray and
allow it to cool completely.
www.tastykitchen.com
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Maud Purcell

Finding
Peace of
Mind by
Choosing
What You
Have

Each of us should enter the world with
a warning label attached: “Beware! I am
forever destined to long for what I don’t
have.” The desire to have “more and
better” is intrinsic to the human condition.
And I am convinced that it is the cause of
much human misery. In most cases our
unhappiness isn’t the result of what we
don’t have. Our discontent stems from
our belief that we must have more, e.g.,
a better relationship, better looks, more
money.
I am reminded of a lovely and highly
intelligent patient who graduated from
top schools to become a physicist. Phoebe
was convinced that if she were just a bit
brighter or more talented, she would
then be content with her life. What she
would discover is that the peace of mind
she sought would not come from more
of anything. Instead it would develop
from an internal adjustment — a change
in attitude that would allow her to feel
content, no matter what her circumstances
happened to be.
The steps that Phoebe took to feel good
regardless of life events do not spring
from a new philosophy. In fact, the path
she discovered has been traveled for
centuries, most often by people who could
never hope for improvement in their
day-to-day existence. But the idea is quite
new to those of us who have lived lives of
relative ease and comfort, and who have
the resources to create significant change
in our circumstances.

A Word of Caution

Adopting this approach will demand your full
attention. It will require that you make the
following attitude adjustments:
• Accept what is. Assume that the present
moment is all there is. Rather than looking
toward some future time when you will have
more, accept yourself (and your circumstances)
as you are at this moment, without judgment.
Initially this will cause you discomfort. It will
feel as though you have given up on your life
and admitted defeat. But accepting things as
they are now does not preclude future change.
It simply means that you are free to experience,
and possibly even enjoy, the here and now.
• Enjoy (and even capitalize on) the present. If
now is all there is, what aspects of your current
situation are positive, rewarding and meaningful?
Begin to focus your attention on these things,
rather than on what you are lacking. Even
during times of pain, disappointment and loss,
there are lessons to be learned, moments to be
cherished. Taking this idea a step further, what
opportunities exist in the present that you may
have overlooked while you were busy struggling
to be somewhere else?
• Appreciate now. Become aware of all of the
things around you, large and small, that bring
you satisfaction: that first cup of coffee in the
morning, the look of delight on your child’s face,
or the feeling of getting into a comfortable bed
at the end of a long day. Stop, periodically, and
acknowledge your appreciation for these things.
Express gratitude to those who contribute to
your happiness, and give back to them. When
you are busy reaching out to others it is difficult
to feel dissatisfied about what you don’t have.
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The Paradox

You may find that by letting go of the
insatiable desire for more, positive change
begins to occur. Somehow, new possibilities
start to develop where bitterness, greed
and envy previously flourished. And no
matter what the future holds you will find
yourself in a much better position to notice
the good things that are happening right
now, this very moment.
www.psychcentral.com
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The Principle of Identifying Causes and Effects

Dr. Ahmad Beh Pazho
Professor of Psychology
University of Tehran

The
Principles of
Success in

Marriage
One of the main issues that psychology experts
and marriage counselors are interes
ted in is
the examination of expectations in the mutual
relationship between a couple and not meeting
their needs. In this article, in order to illustrate the
principles of success in a marriage, it is tried to point
out the mutual expectations of couples in a simple
way.
It is worth mentioning that the principles and
secrets presented in this article can be useful and
effective for the success of all couples and all the
people living together or interacting with each other.
Particularly, couples who want to have a successful
and happy marriage can reach their holy purpose
by studying these principles. This article can also
be useful and instructive for those who are at the
stage of decision-making to marry or on the verge of
marriage, as well as couples who have problems in
their marriage.
The Principle of Wisdom

Doing anything requires konwledge and skills and that’s the first
principle of success in marrige. That is, for becoming a mighty
spouse you have to gain necessary knowledge and skills. Therefore,
it is recommended to study family, marital and couples counseling
books and enhancing your knowledge and skills by attending family
education sessions.
The Principle of Emotional and Verbal Communication

Emotional and verbal communication between a couple and other
family members is the most important factor in the success of a
marriage and is the provider of a healthy family. Hence, try to talk to
your spouse and your family members whenever possible and engage
in family conversations.

When there is a problem or misunderstanding in a marital life, instead
of blaming and misinterpreting, it is worth to go through three
steps. First, identify the problem accurately. In the second step, it is
recommended to identify the causes and effects, the causative and root
causes of the problems. In the third step, it is desirable to think about
the solutions.
The Principle of Adjustment of Expectations

There should be realistic expectations in dealing with marital and
family problems. In other words, put yourself in your partner’s place,
accept your responsibilities and recognizing the expectations of your
partner is the first step in resolving marriage and family conflicts. The
main solution for marriage and family problems is adjusting your
expectations. Therefore, it is recommended to have a specific time in
a day or week to talk about your problems and set and clarify your
expectations from each other.
The Principle of Expression of Affection

The most important factor for success in marriage is the expression of
affection and the essence of a healthy marital relationship is exchanging
love and affection. A lovely look or a loving hand makes miracles and
create a profound transformation in souls.
The Principle of Grooming

Grooming and dressing appropriately in various situations can provide
the basis of success in marriage. Therefore, the partners have a duty to
keep themselves neat and clean and avoid slovenliness.
The Principle of Paying Attention to the Needs of
Your Spouse

Verbal confirmation and receiving attention are fundamental human
needs. Try to consider and approve the desirable behaviors of your
spouse. Your spouse should know that you recognize your spouse’s
value. In particular, praise your spouse in public and correct in private.
The Principle of Forgiveness

Forgiveness is a necessary condition for martial stability. Don’t be so
tough! Walk in patience and tolerate each other’s mistakes even in
adverse conditions.
The Principle of Rationalism and Non-domination

There should be no male or female domination in a healthy martial
relationship. In other words, domination and submission whether from
a man or woman will effect and damage the family.
The Principle of Appreciation and Encouragement

Encouraging and expressing thanks and gratitude for the desirable
behaviors of a spouse has a great influence on the continuity of these
behaviors and it increases the motivation to repeat those desirable
behaviors. When you encourage your spouse's desirable behavior,
he/she comes to this conclusion that I have to repeat that desirable
behavior because my spouse like it.
Conclusion
For building a successful marriage and having a healthy martial
relationship, every couple should try, think, take time for their life,
feel responsible and eliminate barriers for a healthy relationship
and pay attention to the contributing factors for healthy
communication. It is worth mentioning that a successful marriage
is the basis for formation of a healthy family.
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