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م خدا
هب ان 

هب انم مارد

فرزندا نشایستهبنیاد مارد

زعزیاندعایقلبی ،قدرتیشگرف دارد ...

از آنجا که دعای برآمده از قلب اثراتی شگرف دارد
هنگامی که برای انسانهای دیگر دعا و آرزوی
سالمتی ،خوشبختی و آرامش میکنیم ،نیروی درون
خودمان به تمام انسانهای ممتاز و پاکطینت متصل
می شود و آنگاه انرژی مثبت این دعاها زندگی ما را
تحت تأثیر مثبت قرار خواهد داد.
عزیزان ،بر این اساس بیائیم در پایان سال  1397و
آغاز سال  1398و طلوع خورشید نوروز باستانی برای
تمامی بشریت ،صرف نظر از رنگ ،زبان ،قومیت ،ملیت،
عقیده ،مذهب ،مرزهای جغرافیائی و  ...آرزوی سالمت،
آرامش ،خیر و برکت و صلح و صفا کنیم.
همهی ما انسان و بنده خدایی مهربان هستیم ،بیائیم
انسانیت را محور مهر ،هم زیستی ،دوست داشتن ،نیک
اندیشی و صلح و صفا قرار دهیم.
خدای بزرگ را شکرگزار باشیم برای همه خوبیها،
داشته ها ،بودن در کنار خانواده ،دوستان و همنوعان
و لحظه لحظه ایام ارزشمند سال نو را پاس بداریم.
از همه عزیزان به خصوص هیئت امناء گرانمایه
و هیئت مدیره ارجمند و مشاوران محترم و همه
فرزندان شایسته بنیاد فرهنگی بین المللی مادر در
سراسر جهان که در سال  1397و سالهای گذشته
در نهادینه کردن فرهنگ احترام به والدین به خصوص
مادر و نیل به رسالت و اهداف بنیاد مادر با ما همدل،
همراه ،همفکر و همیار و همکار بودند از بُن جان تشکر

و قدرشناسی میکنم و امید آن را دارم که این همدلی
تا همیشه پایدار بماند.
شکفتن شکوفههای بهاری و نوروز نیاکانی ،یادگار
گرانبهای سرزمین اهورایی ایران را به همه شما عزیزان
تبریک عرض کرده و سالی سرشار از سالمت ،محبت،
شکوه و خیر و برکت و آرامش برای همه انسانهای
آزاده آرزو دارم.

دعای مارد همیشه همراهتان
مح ّ
ـم
غالمرضا دی
مدری مسئول و سردبیر

زمســتان 1397

اهـداف بنیـاد مـادر
 )1آشــنا ســاختن بیشــتر جامعــه بــه ویــژه نســل جــوان بــا جایــگاه و نقــش واالی مــادر و ارتقــا و بازآفرینــی
ارزشــهای قداســت آمیــز ایــن شــاهکار خلقــت از جهــات خانوادگــی ،اجتماعــی و فرهنگــی
 )2تبیین و تأثیر نقش مادران در ساختن جامعه ای ایده آل
 )3پررنگ تر ساختن مسئولیت های جامعه به ویژه فرزندان در قبال حقوق ارزشمند مادران
 )4آموزش مسئولیتهای خطیر مادری به خانمهای جوان در قبال فرزندان و رفتار متقابل آنان نسبت به مادران
 )5ایجــاد مراکــز مشــاوره بــرای مــادران بــه منظــور رفــع تنگناهــای آنــان از نظــر فرهنگــی ،اجتماعــی ،حقوقــی،
درمانــی ،معنــوی ،خانوادگــی و غیــره
 )6فراهم کردن زمینه آموزش از مهد کودک تا سطوح دانشگاهی
 )7انتخــاب مــادران نمونــه و برگــزاری آییــن نکوداشــت در یازدهــم مهرمــاه هــر دوســال یکبــار بــه منظــور
بزرگداشــت ،تجلیــل و قدرشناســی از آنهــا

منشـور بنیـاد مـادر
 )1بنیــاد مــادر یــک بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی اســت کــه بــه صــورت صــد درصــد غیردولتــی مــی باشــد و
وابســته بــه هیــچ ارگان ،نهــاد ،حــزب و یــا گروهــی نیســت و هرگونــه فعالیــت سیاســی درآن ممنــوع اســت.
 )2هرگونه تبعیض از لحاظ زبان ،رنگ ،ملیت ،قومیت ،فرهنگ ،عقیده و مذهب در بنیاد مادر ممنوع می باشد.

شاخص های انتخاب مادران نمونه کشور
 )1مادر نمونه باید فرزند خوبی برای والدین خود بوده باشد.
 )2مادر نمونه باید همسری خوب ،باوفا ،مهربان ،هم دل ،همکار و سنگ صبور همسرش بوده باشد.
 )3مــادر نمونــه بایــد وظایــف و مســئولیت هــای مــادر در قبــال فرزندانــش بــه خصــوص از لحــاظ پرورشــی،
تربیتــی ،آموزشــی ،معنــوی ،اجتماعــی ،مســئولیت پذیــری را بــه نحــو احســن و شایســته ای انجــام داده باشــد.
 )4مادر نمونه باید هر جا زندگی و سکونت دارد ،شهروند خوب ،مردم دار و الگویی برای سایرین باشد.
 )5مــادر نمونــه بایــد زندگــی شــخصی ،خانوادگــی ،اجتماعــی ،کار شــاخص و متفاوتــی کــه در جامعــه اثــر مثبــت
داشــته ،انجــام داده باشــد.

دعای مارد همیشه همراهتان
مح ّ
ـم
غالمرضا دی

ل
بنیانگذا ر بنیاد فرهنگی نیب ا مللی مارد
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پروفســور ســودابه داوران اســتاد دانشــکده داروســازی دانشــگاه
علــوم پزشــکی تبریــز بیــش از  150مقالــه در مجــات معتبــر
علمــی دنیــا بــه چــاپ رســانده اســت 15 .ثبــت اختــراع در زمینــه
طراحــی سیســتم هــای دارورســانی نویــن بــرای درمــان بیمــاری هــای
صعــب العــاج دارد .جــزو افــراد هوشــمند قــرن  21انتخــاب
شــده اســت .و مــدال علمــی یونســکو را بــه دلیــل مشــارکت در
توســعه علــوم و فنــون نانــو در جهــان بــه عنــوان اولیــن زن در
جهــان ،در مقــر یونســکو در پاریــس دریافــت کــرده اســت .او
مــی گویــد عاشــق ایــران اســت و هرچــه تــاش مــی کنــد بــرای
وطــن اســت و هرگــز ایــران را تــرک نخواهــد کــرد .اهــدای مــدال
یونســکو در نانوتکنولــوژی توســط مدیــر کل ســازمان آموزشــی،
علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد ( )UNESCOبــه بانــوی فرهیختــه
ایرانــی ،افتخــاری بــود کــه در  21فروردیــن  1394مقــارن بــا روز
گرامیداشــت مــادر ،در مقــر یونســکو رخ داد .دکتــر ســودابه داوران
اســتاد گــروه شــیمی دارویــی دانشــکده داروســازی و مدیــر گــروه
نانوتکنولــوژی پزشــکی دانشــکده علــوم نویــن دانشــگاه علــوم
پزشــکی تبریــز ،در  28آذر مــاه  1344در تبریــز بــه دنیــا آمــده
اســت و تحصیــات دانشــگاهی خــود را در دانشــگاه تبریز ســپری
کــرده اســت .در ســایه تــاش و پشــتکار بــی وقفــه خویــش
کارنامــه ســبز و درخشــانی در هــر دو حــوزه خانوادگــی و شــغلی
بــه جــای گذاشــته اســت .موفقیــت هــا و جوایــز دکتــر ســودابه
داوران در  15ســال اخیــر عبارتنــد از:
 کسب رتبه اول جشنواره علوم پزشکی رازی در سال 1382 انتخاب به عنوان زن نخبه نمونه کشوری و جهان اسالم در سال 1386 پژوهشگر برتر استان در سال  1386و 1394 برگزیده جشنواره زنان نام آور سال 1386 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در  12سال متوالی صد دانشمند برتر جهان در سال  2008و 2012 افراد هوشمند قرن  21توسط مرکز بیوگرافی کمبریج برنــده مــدال علمــی یونســکو بــه علــت مشــارکت در ترویــجعلــوم و فنــاوری نانــو در ســال 2015
 برگزیــده جشــنواره مــادر نمونــه اســتان آذربایجــان شــرقیاز ســوی بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی مــادر در آذرمــاه 1397
از دوران کودکــی و جوانــی خــود چنیــن مــی گویــد :پــدرم اســتاد
حســین داوران از پیــش کســوتان آمــوزش و پــرورش اســتان و
از پایــه گــذران شــیمی نویــن در تبریــز در زمــان خــود بــود و
ســال هــا بــه امــر مقــدس تدریــس و مدیریــت در آمــوزش و
پــرورش اشــتغال داشــت و عــاوه بــر راه انــدازی آزمایشــگاههای
شــیمی در دبیرســتان هــای تبریــز ،آزمایشــگاه اختصاصــی
کوچکــی نیــز در خانــه مــان دایــر کــرده بــود .مــن اولیــن بــار
در دوران کودکــی و در آزمایشــگاهی کــه از پشــت غبــار روشــنی
از ســال هــای دور هنــوز آن را بــه یــاد دارم ،بــا الفبــای تحقیــق
آشــنا شــدم و دنیــای شــگفت انگیــز و بــی انتهــای علــم را کنــار
پــدر کــه اولیــن اســتاد زندگــی مــن بــود شــناختم.
زیباتریــن خاطــره آن روزهــای ســودابه داوران ،ترکیــب رنگهایــی
اســت کــه از جــداره شیشــههای آزمایشــگاهی خودنمایــی
میکردنــد و ذهــن کودکانــه او را بــه روزهایــی گــره مــیزد کــه
آرزویــش بــرآورده و بــزرگ شــده تــا قــدم در جــای پــای پــدر
بگــذارد.
دکتر داوران از تولد تنها فرزندش اینگونه می گوید:
بــا تولــد فرزنــدم دوران جدیــدی از زندگــی مــن شــروع شــد.
دوره ســخت دکتــرا را میگذرانــدم و مســئولیت مــادری بــه ســایر
مســئولیت هایــم اضافــه شــده بــود .همســرم کمــال همــکاری را با
مــن داشــت .مهــم تریــن اولویــت مــن ،تربیــت فرزنــدم بــود برای
همیــن در تمــام برنامههــای زندگــی تغییراتــی ایجــاد کــردم.

کسب مدال کمک به علوم و فناوری نانو از طرف یونسکو
(در آوریل  2015این جایزه را در مقر یونسکو در پاریس همراه با دیپلم
افتخار شخصاً از خانم ایرینا بوکووا ،مدیر کل یونسکو ،دریافت نمود)
انتخاب به عنوان یکی از  100دانشمند نمونه سال  2008توسط دانشگاه کمبریج
انتخاب به عنوان افراد باهوش قرن  21توسط مرکز بین المللی بیوگرافی
ثبت  15اختراع و ارائه بیش از  150مقاله  ISIدر مجالت معتبر بین المللی
و موفقیت های بسیار دیگر...
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مادر

مــادرم خانــم تــوران میرزهــره بانویــی در تعلیــم و تربیــت و
پیشــرفت تحصیلــی مــن بــه عنــوان فرزنــد ارشــد خانــواده و
خواهــر و بــرادرم نقــش بســیار مهــم و تعییــن کننــده ای داشــت.
هنــوز هــم نفــس گــرم ،نــگاه مهربــان و حمایــت کننــده و حضــور
مثبتــش باالتریــن دلگرمــی و انگیــزه مــن و دســتان لــرزان و
پاهــای کــم توانــش محکــم تریــن ســتون زندگــی مــن اســت .در
طــول دوران ســخت و طوالنــی تحصیــل در مقــا طــع مختلــف ،در
کنــار فــداکاری و تحمــل بزرگوارانــه همســرم آقــای دکتــر رضــا
خندقــی ،محبــت هــا و توجهــات بــی شــائبه مــادرم جــای خالــی
مــرا کنــار پســرم امیــر احمــد خندقــی کــه در آن زمــان دوران
طفولیــت خــود را مــی گذرانــد پــر مــی کــرد .اکنــون وقتــی بــه
پســرم کــه یــک جــوان بیســت و چهــار ســاله موفــق و پــر تــاش
و دانشــجوی رشــته پزشــکی اســت مــی نگــرم ،رد پــای محکمــی
از محبــت و ایثــار مــادرم را پیــدا مــی کنــم .اگــر مــن در زندگــی
در ســایه توفیقــات الهــی موفقیــت هایــی کســب کــردم بــه
خاطــر ایــن بــود کــه مــادرم همیشــه چــون فرشــته ای نگهبــان
بــاالی ســرم حاضــر بــود و لحظــه هایــی را کــه مــن بــه اجبــار از
فرزنــدم دریــغ کــرده بــودم بــا مهــر خــود پــر کــرده بــود .مــن
اولیــن معجــزه مــادری را در وجــود مــادرم کشــف کــردم .پســرم
امیــر احمــد در ســال  1396بــا یــک دانشــجوی پزشــکی بــه
نــام خانــم هســتی شــرافت نــژاد ازدواج کــرده اســت تــا بتوانــد
راه پــر فــراز و نشــیب زندگــی و گــذرگاه هــای عمــر خــود را بــا
همراهــی همســری شایســته طــی کنــد .هســتی عزیــز بــا ســن
و ســال کــم خــود توانســته اســت زیبایــی و طــراوت و الفــت بــه
خانــواده مــا بــه ارمغــان آورد .دایــی هــای بزرگــوارم آقــای میــر
علــی میرزهــره و آقــای دکتــر ســید محمــد میرزهــره بــا گنجینه
ای از علــم و اخــاق تأثیــر گذارتریــن معلمــان زندگــی مــن از
دوران کودکــی بودنــد .خواهــر ارجمنــدم خانــم فرزانــه داوران و
بــرادر دانشــمندم آقــای دکتــر علــی داوران همیشــه بهتریــن یــار
و یــاور مــن در زندگــی بــوده و صمیمانــه در تمــام لحظــات تلــخ و
شــیرین زندگــی کنــارم بودنــد .در اردیبهشــت مــاه ســال 1386
وقتــی پــدرم اســتاد داوران در حیــن ســخنرانی و در مراســمی کــه
بــرای تجلیــل از او بــر پــا شــده بــود ایســت قلبــی کــرد و از دنیــا
رفــت ،دریافتــم کــه بزرگتریــن ســرمایه انســان در طــول حیــات
نــام نیــک ،خدمــت بــه مــردم و آثــار مانــدگار اســت .آنچــه کــه
پــدرم بــا خــود بــرد و ارثیــه ای کــه از خــود بــه جــای گذاشــت.
در مــورد اهمیــت کانــون خانــواده در موفقیــت مــی گویــد:
«نخســتین کانونــی کــه پیشــرفت و موفقیــت افــراد را تضمیــن
میکنــد ،کانــون خانــواده اســت .انرژیهــای مثبتــی کــه از
ســوی اعضــای خانــواده دریافــت میشــود ،قــوی تریــن نیــروی
محرکــه زندگــی ،ســعادت و کامیابــی اســت».
خانــواده بــزرگ ،یعنــی ایــران و جامعــهای بــزرگ؛ جامعــهای
کــه بانــوان آن نشــان دادهانــد کســب موفقیتهــای مثــال
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زدنــی بــرای آنهــا کار دشــواری نیســت .زنــان ســرزمینی کــه بــا
وجــود تمــام فــراز و نشــیب هــا ،بــه زیبایــی هــر چــه تمــام تــر
صحنــه هایــی از صعــود بــه قلههــای افتخــار را بــه تصویــر
میکشــند .دکتــر ســودابه داوران-دارنــده نشــان علمــی یونســکو–
مهمتریــن عامــل موفقیــت در زندگــی بانــوان ایرانــی را تعالیــم
عالیــه اســام میدانــد کــه بــرای زنــان اهمیــت قائــل شــده
اســت .او میگویــد« :در جامعــهای ســنتی زندگــی میکنیــم و
بــه معیارهایــی پایبنــد هســتیم کــه جــزو ارزش هــای زندگــی مــا
هســتند و در عیــن حال بانــوان ایرانی بســیار ســختکوش و بــا اراده
انــد و مــی تواننــد بــا اســتقالل و خودبــاوری بــه بهترینهــا جایــگاه
هــای اجتماعی دســت پیــدا کننــد و بــه عنــوان شــهروندان جهانی
بــه گنجینــه علــم و ادب جهــان بیفزاینــد».
دکتــر داوران در مــورد جایــگاه مــادر مــی گویــد« :مــن باالتریــن
وظیفــه یــک زن را ایفــای شایســته نقــش مــادری او مــی دانــم
و بهتریــن ســرمایه زندگــی خــودم را موهبــت مــادر بــودن
مــی دانــم .اگرچــه فقــط دارای یــک فرزنــد هســتم امــا صدهــا
دانشــجویی را کــه در ســالهای طوالنــی تربیــت کــرده ام و آموختــه
هــا و تجــارب خــود را بــا اخــاص و تعهــد تمــام در اختیارشــان
گذاشــته ام ،فرزنــدان خــود مــی دانــم و خوشــبختانه آنهــا نیــز
در ایــن احســاس زیبــا بــا مــن شــریک هســتند .باالتریــن دعــای
مــن ایــن اســت «خداونــدا! پســرم را بــه باالتریــن درجــات تعالــی
و موفقیــت و خوشــبختی نایــل بفرمــا و مــرا بــه خاطــر لحظاتــی
کــه از او دریــغ کــرده ام ببخشــا؛ زیــرا کــه آگاهــی بــه خاطــر
وظیفــه و رســالت شــغلی خویــش در جهــت تربیــت نســل جــوان
توانمنــد چــه زحماتــی متقبــل شــده ام».
نمونــه ایــن بهترینهــا را در خانــواده داوران و مراتــب علمــی –
پژوهشــی متعــددی کــه ســودابه داوران گذرانــده اســت میتــوان
دیــد« .منشــأ اصلــی موفقیــت همــه انســانهای موفــق ،خانــواده
و فــداکاری و ایثــاری خواهــد بودکــه جزئــی از فرهنــگ آن خانــواده
اســت .خــدا را شــاکرم ایــن شــانس را داشــتم در خانــوادهای
پــرورش پیــدا کنــم کــه بــه تحصیــات و انجــام کار مؤثــر بــرای
جامعــه اهمیــت میدادنــد ،خودخواهیهــا را کنــار گذاشــته و
بــرای موفقیــت یکدیگــر تــاش میکردنــد».
کالم آخــر دکتــر داوران « :بــه تمــام مــادران فــداکار و ایثارگــر
و بزرگــوار جهــان بــه خصوص مــادران کشــورم ایــران و زادگاهــم تبریز
ادای احتــرام و کرنــش مــی کنــم .بــر دســتان پــاک و توانمنــد زنــان و
مادرانــی کــه فرزندانــی شایســته و صالــح بــه جامعــه
تحویــل داده انــد بوســه مــی زنــم .بــه روان پــاک مــادران
برجســته ای کــه بــا اقتــدار عشــق و معجــزه عواطــف
مادرانــه در کنــار تربیــت بزرگمــردان و شــیرزنان ،بــه جهــان زیبایی و
عــزت و طــراوت بخشــیده انــد درود مــی فرســتم و ســر تعظیــم فرود
مــی آورم».
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نوروز در ایران باسـتان به پیشـینه ،مراسـم و رویدادهای مربوط به نوروز در ایران باسـتان
میپـردازد .قدمـت نـوروز و وجـود ایـن جشـن بـه زمانهـای پیـش از شـکلگیری ایـران
و قبـل از دوره مادهـا و هخامنشـیان برمیگـردد .از سـه هـزار سـال پیـش از میلاد ،در
آسـیای میانـه و آسـیای غربـی دو عیـد ،رواج داشتهاسـت ،عیـد آفرینش در اوایـل پاییز و
عیـد رسـتاخیزی کـه در آغـاز بهار ،برگـزار میشدهاسـت .بعدهـا دو عید پاییـزی و بهاری
بـه یـک عیـد تبدیـل گردیده و سـر بهـار جشـن گرفته میشدهاسـت.
ابوریحـان بیرونـی کـه نوشـتههایش در زمینـه ی نـوروز غنیتریـن و معتبرتریـن آثـار
مکتـوب اسـت میگویـد «نوروز نخسـتین روز اسـت از فروردیـن ماه و از این جهـت رو ِز نو
نـام کردند که پیشـانی سـال نوسـت».
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واژه ی نوروز

امروزه در فارسی این واژه در دو معنی بهکار میرود:
 )1نوروز عام :روز آغاز اعتدال بهاری (برابری شب و روز) و آغاز سال نو
 )2نوروز خاص :روز ششم فروردین با نام «روز خرداد»

منشأ نوروز

قدمت نوروز و وجود این جشن به زمانهای پیش از هخامنشیان و مادها
تحول تدریجی جنبههای متعدد دینی
برمیگردد .جشن نوروز با مرور زمان و
ِ
و رسمی و سیاسی پیدا کردهاست.

عید رستاخیزی

مهرداد بهار نوشته است ،از سه هزار سال پیش از میالد ،در آسیای غربی دو
عید ،رواج داشتهاست ،عید آفرینش در اوایل پاییز و عید رستاخیزی که در
آغاز بهار ،برگزار میشدهاست .بعدها دو عید پاییزی و بهاری به یک عید تبدیل
گردیده و سر بهار جشن گرفته شد.به اعتقاد مهرداد بهار ،احتماالً نوروز ،عی ِد
رایج در میان بومیان نجد ایران پیش از مهاجرت آریاییها بودهاست.
از جشن نوروز در اوستا و ادبیات اوستایی هیچ نام برده نشده ،چنانکه از
مهرگان نیز اشارتی نیست.به عقیده مهرداد بهار نوروز در اوستا مطرح
نمیشود ،چون یک عید ملی محسوب میشده و اوستا یک کتاب دینی است
و جشنهای خاص خودش را داشتهاست.

نوروز کوچک

پنج روز اول فروردین جشن نوروز گونهای همگانی داشته و عموم مردمان به
اجرای مراسم و سرور و شادمانی میگذرانیدهاند ،از این رو آن را «نوروز عامه»
یا «نوروز کوچک» یا «نوروز صغیر» نامیدهاند.

نوروز بزرگ در ششمین روز فروردین

نوروز بزرگ یا خردادروز نام ششمین روز فروردین ماه در گاهشماری اوستایی نو
بودهاست .خردادامشاسپند ،موکل بر آب است و این روز بدو منسوب میباشد.
این روز در میان جشنها و اعیاد فراوان ایران باستان به ویژه دوران ساسانیان
از اهمیت و ارزش و تقدس خاصی بهره داشتهاست .بسیاری از حوادث مهم به
موجب آن در چنین روزی واقع شدهاست .وقایع بسیاری به خردادروز نسبت
داده شدهاست .زاده شدن زرتشت و همچنین به پیامبری برگزیده شدن او
در این روز بودهاست .به وقوع پیوستن رستاخیز در این روز خواهد بود .در
تقویمهای سغدی و خوارزمی روز تولد سیاوش ،روز ششم فروردین نها شده
بود و سال نو با تولد سیاوش آغاز میشد .خردادروز ،همچنین روز نیایش و
سپاس از رپیتون و روز جشن رپیتون است .ایزد رپیتون سرو ِر تابستان است.
در زند (اوستا) تابستان هفت ماه دارد که از نخستین روز فروردین آغاز و در
سیام مهر ماه پایان مییابد .بنابر عقاید زرتشتی رپیتون در آغاز زمستان
راهی دنیای زیرزمینی میشود .وظیفه او نبرد با دیو سرما و یاری رساندن به
چشمههای آب زیرزمینی است تا ریشه گیاهان را گرم نگاه دارند تا ریشهها
در اثر سرمای شدید زمستان خشک نشوند .بازگشت هر ساله رپیتون در بهار
نشانی از پیروزی نهایی خیر بر شر ،گرما بر سرما ،روشنی بر تاریکی است .ایزد
رپیتون زمینه شکوفایی در بهار را فراهم میسازد .به همین خاطر به مناسبت باال
آمدن او بر روی زمین نیایشهای خاصی در کنار آیینهای نوروزی اجرا میشود.

ی فرهنگی نوروز با دیگر اقوام و ملل
پیوستگ 

مردم بابل از دورانهای بسیار قدیم ،روز اول سال را ،عموماً در اعتدال بهاری (21
مارس) جشن میگرفتند .این زمان اول بهار و آغاز فصل نو است ،زمانی که طبیعت از
خواب زمستانی بیدار میشود ،در حقیقت آغاز سال نو بود .از لوحهها چنین بر میآید
که این جشن تقریباً از  2340سال ،پیش از میالد ،شناخته شده بود .عید آغاز سال
در بینالنهرین (بابل و آشور) و همچنین در عیالم در اصل بازگشت ایز ِد شهید شونده،
ُدموزی بود که معتقدان نظر داشتند او هر ساله میمیرد و بار دیگر به حیات برمیگردد.

مرگ او مرگ جهان گیاهان و حیات مجدد او حیات
مجدد جهان گیاهی بود .سپس در پی عزاداریهایی
که برای ایز ِد شهید شونده ،مظهر برکت ،مظهر زندگی
و مرگ جهان گیاهی انجام میشد ،اشکهای بسیاری
ریخته میشد که این اشکهای ریخته شده نماد باران
و نوعی جادوی بارانآوری و آب بود ،در پی این عزاداری
و اشک ریختنها بود که ایز ِد به شهادت رفته بار دیگر
در روز نوروز زنده میشد و زندگی از سر میگرفت.
مراسم
فینیقیها در آغاز بهار مراسمی داشتند به نام
ِ
آدونیس .آدونیس یک روح گیاهی است که مرگ و
بازگشت او به زندگی معرف خواب طبیعت در زمستان
و احیای آن در بهار است .آدونیس از درختی به دنیا
آمد و مردم روغن آن درخت را در جشن مربوط به
روز سال که اول اعتدال ربیعی بوده به کار میبردند.
از مشخصات جشن کاشت بذرهای سبز در ظرفهای
گلدان بود .این رسم هنوز در بین مسیحیان قبرسی
معمول است .مردم این ظرفهای سبز را باغهای
آدونیس مینامیدند .سپس بعد از چند روز سوگواری،
این سبزهها را به دریاها یا آبهای روان میانداختند.
غرض اصلی از این تشریفات تحریک باروری زمین
و رشد نباتات بودهاست و مقصود از به آب انداختن
سبزیها تأمین باران بودهاست.
اسطورههای دیگری همانند داستان سیاوش در
فرهنگهای دیگر نیز یافت میشود که با بنیاد ایزد
گیاهی شهید شونده و الهه باروری شکل گرفتهاست.
این باور در دموزی و اینانا( ،اسطوره سومری) ،اوزیریس
و ایزیس (اسطوره مصری) ،سیبل و آتیس (اسطوره
یونانی) ،رام و سیتا (اسطوره هندی) ،تموز و ایشتر
(اسطوره بینالنهرین) ،آدونیس و آفرودیت (اسطوره
یونانی) ،یوسف و زلیخا) (ذکر شده در تورات) نیز بیان
شدهاست.
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نخســتین آییــن نکوداشــت مــادر ،در
اســتان چهارمحــال و بختیــاری ،بیســت
و ســوم آبــان مــاه نــود و هفــت بــا
همــکاری دفتــر امــور بانــوان و خانــواده
ی اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری بــا
حضــور بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن
المللــی مــادر ،جمعی از مســئوالن اســتان
و مــادران نمونــه در اتــاق بازرگانــی،
صنایــع معــادن و کشــاورزی ایــن اســتان
برگــزار شــد.
گرچــه تمــام مــادران ایــران زمیــن
شایســته ی تقدیــر و تجلیــل هســتند،
امــا در ایــن همایــش از  ۱۴مــادر نمونــه ی
اســتان تجلیــل شــد.
در ایــن آییــن خانــم دکتــر پریســا ابراهیم
پــور مشــاور اســتاندار و سرپرســت دفتــر
امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری
چهارمحــال و بختیــاری ضمــن خیرمقــدم
بــه تمــام میهمانــان حاضــر اظهــار
داشــت :مــادر در همــه ی فرهنــگ هــا و

جوامــع بشــری از منزلــت و ارزش واالیــی
برخــوردار اســت و در ایــران نیــز دارای
جایــگاه خاصــی اســت .در کشــورمان
مــادران ایثارگــر ،شــاغل و خانــه دار در
هــر قشــر و جایگاهــی کــه هســتند بایــد
تکریــم شــوند و منزلــت واقعــی آنهــا در
جامعــه بــه خوبــی تبییــن شــود .وی،
تربیــت فرزنــدان را ارزشــمندترین نقــش
مادرانــه عنــوان کــرد و گفــت :بــا تربیــت
نســلی موفــق و ســالم مــی تــوان جامعــه
ای پیشــرفته و متعالــی ایجــاد کــرد.
بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن
المللــی مادرنیــز در ایــن آییــن بــا
گرامیداشــت مقــام مــادر گفــت :بــه
جایــگاه و اهمیــت نقــش مــادر هــم در
آمــوزه هــای دینــی و هــم در فرهنــگ ملــی ما
بــه خوبــی پرداختــه شــده و ضــروری
اســت تــا در راســتای حفــظ و تقویــت
مــادران ،بیــش از پیــش اقــدام شــود.
مهنــدس محمــدی افــزود :امــروز بــه
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مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

مهندس اقبال عباسی ،استاندار چهارمحال و بختیاری

دکتر پریسا ابراهیم پور
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

واســطه ســقوط اخــاق در بخشــی از جامعــه ،مقــام مــادر آنگونــه کــه
شایســته اســت تکریــم نمــی شــود و ایــن موضــوع مــی توانــد بــرای
آینــده ی هــر جامعــه ای خطرنــاک باشــد .وی بــا بیــان اینکــه کانــون هــر
جامعــه ،خانــواده و قلــب هــر خانــواده مــادر اســت ،تصریــح کــرد :اگــر
ایــن قلــب بــه درســتی کار نکنــد کل جامعــه فــرو مــی پاشــد.
بنیانگــذار بنیــاد مــادر در ادامــه ،ســه عامــل پــدر ،مــادر و همســر را از
عوامــل اساســی موفقیــت هــر فــرد عنــوان کــرد و گفــت :اگــر بخواهیــم
جامعــه ی متعالــی و خوشــبخت داشــته باشــیم بایــد خانــواده ی متعالــی
بســازیم .مهنــدس محمــدی ،ایمــان بــه خــدا ،امیــد بــه آینــده ،تــاش،
احتــرام بــه دیگــران و شــرکت در امــور خیــر را پنــج اصــل موفقیت بشــر
دانســت و خاطرنشــان کــرد :بــی شــک در ایــن میــان جوانــان بــا بهــره
گیــری از تجربــه و راهنمایــی والدیــن خــود مــی تواننــد بســیار موفــق
عمــل کننــد .وی افــزود :امــروز ( ۲۳آبــان) در تقویــم بنیــاد فرهنگــی
بیــن المللــی مــادر بــه عنــوان روز چهارمحــال و بختیــاری ثبــت شــد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ایــن آییــن بــا گرامیداشــت
مقــام مــادر از ایثارگــری هــای مــادر خــود ســخن گفــت و افــزود :جبــران
زحمــات مــادر کاری مشــکل اســت امــا هرکــس کــه مــی خواهــد بــه
عالــی تریــن مقامــات انســانی دســت پیــدا کنــد ،بایــد مــادر خــود را
مــورد احتــرام و محبــت قــرار دهــد .مهنــدس اقبــال عباســی تصریــح
کــرد :مــادر ،نمونــه ی واالی صبــوری ،مقاومــت ،اســتواری ،گذشــت و
عشــق اســت کــه جــز بــا عشــق و محبــت نمــی تــوان از ایــن مقــام
واال قدردانــی کــرد .وی افــزود :انتظــار مــی رود نقــش و جایــگاه مــادر در
جامعــه بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد و تکریــم مــادر بــه یــک
فرهنــگ عمیــق و همیشــگی تبدیــل شــود.
در پایــان ایــن نکوداشــت ،ضمــن رونمایــی از یادبــود بنیــاد مــادر در
اســتان چهارمحــال بختیــاری ،از مــادران شایســته و نمونــه اســتان
خانمهــا :آمنــه احمــدی ،نبــات بیگــم اســدی ،کفایــت پــردل ،عطــرگل
حمــزه شــلمزاری ،هاجــر حیــدری ،معصومــه حیــدری ،فاطمــه خالــدی،
زیبــا صابــری ،مهرانگیــز قاســمی ،معصومــه کریمیــان کاکلــی ،ســکینه
کریمــی دســتنائی ،کبــری مالکــی ،کبــری هاشــمی بنــی و زیبــا همــت
زاده ،بــا اهــدای لــوح و حمایــل بنیــاد مــادر ،تجلیــل شــد.
همچنیــن در ایــن آییــن ،اقبــال عباســی اســتاندار چهارمحــال و بختیاری
بــه عنــوان فرزنــد بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر معرفی شــد.
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در ابتـدا از صمیـم قلـب بابـت همـه ی زحمـات مهنـدس محمدی سپاسـگزارم و
خیـر مقـدم عرض مـی کنم بـه ایشـان و همراهانشـان و همه ی دسـت انـدرکاران
که بـا همت خـود ایـن مراسـم را برگـزار کردند.
اگـر می دانسـتیم مراسـم بـا ایـن کیفیت برگـزار می شـود ،خیلـی بهتر و بیشـتر از
این وقـت می گذاشـتیم.
امـروز مهنـدس محمدی ابتدای مراسـم اشـک مرا درآورد .دیـروز هم مطلبـی در فصلنامه ی
پیـام مـادر خواندم؛ داسـتانی درباره ی مـادر از خانم حبیبه محمد یوسـفی و در اتـاق کارم در حین
خوانـدن اشـکم جـاری بـود .یکی از همکاران وارد شـد پرسـید اتفاقـی افتـاده؟ از چیزی ناراحت هسـتی؟
داسـتان را برایـش تعریف کـردم .او هم به گریـه افتاد.
مهنـدس محمـدی بـه مـن گفتند امـروز از هیچ کـس و هیـچ چیز حـرف نـزن اال از مادرت .مـن هم فکر کـردم که
از مـادرم چـه بگویـم که هـر چه بگویم اشـک خـودم و دیگـران جاری می شـود.
مـن در خانـواده ای کـم بضاعت در یـک روسـتای دورافتـاده زندگی می کـردم .ما ،در روسـتا مدرسـه ی راهنمایی
نداشـتیم .نزدیـک روسـتای مـا شـهری بـود بـه نـام شـهر کیـوی خلخـال؛ کـه مـن دوره ی راهنمایـی را در آنجا
گذرانـدم 5-4 .دانـش آمـوز بـا هـم یک اتـاق اجاره کـرده بودیـم؛ یک هفتـه آنجـا بودیـم و درس مـی خواندیم.
پنـج شـنبه ها از شـهر به روسـتا مـی آمدیم و جمعـه بعدازظهـر برمی گشـتیم .موقع برگشـتن بعضی اوقـات هزینه ی
خـرج هفتگـی نبـود که بـه من بدهنـد؛ مـادرم عمومـ ًا از دایی هایم بـا شـرمندگی قرض مـی گرفـت و دو تومان به
مـن مـی دادنـد .آن موقـع ها نمـی فهمیـدم که مـادرم با چـه سـختی آن دو تومـان را قـرض میکرد تـا من درس
بخوانـم .االن کـه فرزندانـم پـول نیـاز دارنـد من مـی فهمم کـه چقدر تحت فشـار بوده اسـت.
سـال  59بـرادر بزرگـم در کردسـتان در درگیـری با ضد انقلاب و در اثـر انفجار نارنجک زخمی شـد و تمـام بدنش
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پـر از ترکـش بـود .او را در بیمارسـتان تهران بسـتری
کردنـد .پـدر و مـادرم بـا اتوبـوس  16سـاعت راه را در
سـرما و یخبنـدان آن موقـع طـی کردنـد تا از روسـتا به
تهـران آمدنـد .من نگـران بودم کـه چگونه به مـادرم که
فرزنـدش زخمی شـده ،دلـداری بدهـم .ولی مـادر وقتی
آمـد به همـه ی ما دلـداری مـی داد و می گفت خواسـت
خـدا بـوده ،آرام باشـید و خودتان را کنتـرل کنید.
 45روز در کنـار بـرادرم بـودم .دکترهـا گفتـه بودند چون
بدنـش پر ازترکـش اسـت ،هیـچ کاری در داخـل و خارج
کشـور از دسـت کسـی برایش برنمـی آید و بـه او آب هم
نبایـد بدهیـد .برادرم خیلی تشـنه بـود و مـدام طلب آب
مـی کـرد .یـک روز مـادرم آمـد گفت پسـرم دیگـر می
خواهد شـهید شـود به او یک لیـوان آب بدهید .بـه او آب
دادیـم و فـردا صبـح پیکـر پاکش را بـه ما تحویـل دادند.
در راه آمـدن بـه اردبیـل ،دیـدم ماشـینها ایسـتادند.
مـادرم گفته بـود یک نوحـه خـوان اردبیلی پیـدا کنید
تا بـرای پسـرم نوحـه بخوانـد .نوحـه خوان که شـروع
کـرد ،دیـد مـادرم بهتـر و بیشـتر از خـودش روضـه و
نوحـه مـی خوانـد و سـوگواری مـی کنـد .نوحـه خوان
گفـت دیگـر بـه وجـود مـن نیـازی نیسـت ایـن مـادر
خـودش کافی اسـت.
نزدیک به چهل سـال اسـت کـه مـادرم در تنهایی های
خـود با خـودش نوحه مـی خوانـد و گریه مـی کند ولی
اگـر ببینـد ما ناراحتیـم یا گریه مـی کنیم مـا را دلداری
مـی دهد.
یـک سـال پیـش سرپرسـت اسـتانداری اردبیـل بودم،
زنـگ زدنـد گفتنـد پـدرت حالش خـوب نیسـت .پدر و
مادر را از روسـتا به شـهر آوردیم .پدر را در بیمارسـتان
بسـتری کردیـم و مـادر را به خانـه بردیم .چهـره ی پدر
در بیمارسـتان طوری شـده بود که دوسـت نداشـتم آن
صحنـه هـا را مـادرم ببینـد و در خاطـرش باقـی بماند.
بـرای همیـن مـادر را به بیمارسـتان نمی بردم .همسـرم
گفـت چرا مـادرت را نمی بری؟ بعدا پشـیمان میشـوی.
بنابرایـن شـب ،مـادر را بـه بالیـن پـدرم بـردم .چنـد
سـاعتی بـود که پدر سـاکت و بی حـال در بسـتر افتاده
بـود .مـادر شـروع بـه صحبت کـرد .بـه پدر مـی گفت
«تـو کـه داری میـری منـو بـه کی مـی سـپاری؟» یک
دفعـه دیـدم پـدر دارد حـرف مـی زند .بـا انگشـت به
سـمت بـاال اشـاره کـرد و گفت«:خدا هسـت ،تـو رو به
خـدا می سـپارم».
وقتـی برمـی گشـتیم ،مـادر گفت پـدرت تا صبـح فوت
مـی کند .گفتـم چطور؟ شـما از کجـا می دانیـد؟ گفت:
او منتظـر مـن بود تـا با هـم خداحافظـی کنیم.
سـاعت  6صبـح زنـگ زدنـد کـه پـدر فـوت کـرده و
شناسـنامه اش را بیاوریـد.
ایـن دو نمونـه را بیان کـردم تا همدلی و رابطـه ی زیبای
یـک مـادر با فرزند و با همسـرش را نشـان دهم.
متأسـفانه مـا تـا پـدر و مادرمان زنده و سـالم هسـتند
قدرشـان را نمـی دانیـم مخصوصـاً جوانها.
و امـا داسـتانی کـه در فصلنامـه ی پیـام مـادر خواندم
داسـتانی بـه نـام «ای وای مـادرم ...از خانـم حبیبـه
محمدیوسـفی»

دختری تعریف می کند:
«یـک روز تـوی دانشـگاه ،اسـتادم بدجـوری حالـم رو
گرفتـه بود .جلـوی همه ی بچه هـا آبروم رو بـرده بود و
همـه ی کالس بهـم خندیـده بودند .آخر سـر هـم گفته
بـود که با ایـن اوضاع ایـن تـرم میافتی .تمـام راه ،دلم
میخواسـت بـا راننـده ی تاکسـی ،خانمـی کـه کنـارم
تـو اتوبـوس ایسـتاده بـود و  ...هـم دعـوا کنـم .خونـه
کـه رسـیدم مامانـم گفت«:معلوم هسـت کجایـی؟ چرا
گوشـیتو بـر نمـیداری؟ مث ً
ال اسـمش تلفن همراهـه!»...
انـگار بهانـهای بـرای خالـی کـردن تمـام دق و دلیهام
پیـدا کرده باشـم شـروع کـردم بـه داد و بیـداد کردن:
«مگـه چـه کار کـردم؟ بیا دختـرای مـردم رو ببین! پدر
و مادرشـون چـه کارا کـه براشـون نمیکننـد! ماشـین،
موبایـل آخریـن مـدل ،تـا کمـر هم واسـه بچههاشـون
خـم میشـن .اون وقـت مامان ما بـرای ما یه گوشـی در
حد گوشـت کـوب گرفته ،اسـمش رو هم گذاشـته تلفن
همـراه و مـدام میزنـه تو سـر مـا .همـش منـو کنترل
میکنـه .دیگه خسـته شـدم .اص ً
ال گوشـیمو برنداشـتم
چـون روم نمیشـه جلـوی دوسـتام از تـو کیفـم درش
بیـارم .تازه شـهریه ی دانشـگاه هـم عقب افتـاده .اصالً
مـن میخـوام بدونـم آدمی کـه نداره چـرا بایـد بچهدار
بشـه که بچـهاش اینقـدر بدبختی بکشـه»...
بـه مـادرم نـگاه کـردم .حـرف نمـیزد .امـا انـگار تـو
همیـن چنـد دقیقـه ده سـال پیر شـده باشـه .بغض رو
تـه نگاهش دیـدم .ته دلـم میخواسـتم برم ببوسـمش
و بگـم غلط کـردم .مـن خوشـبختترین دختـر جهانم.
همـه ی ایـن حرفهـا رو هـم از سـر دلخـوری کـه از
اسـتادم داشـتم زدم .امـا غرورم بهـم اجازه نـداد .رفتم
تـو اتاق و شـروع کـردم به گریه کـردن .حالـم از خودم
بـه هم میخـورد .تمـام این سـالها مادرم بعـد از مرگ
پـدرم ،ازدواج نکـرد و زندگیـش رو وقف مـن و خواهرم
کـرده بـود .بـا کار تـوی یـک اداره ،مـا رو به دانشـگاه
فرسـتاد و خـرج ازدواج خواهـرم رو جـور کـرده بود.
تـو همیـن فکـرا بـودم کـه از تـو آشـپزخونه یـه صـدای
وحشـتناک اومـد .از جـا پریـدم و رفتـم تـو آشـپزخونه.
وقتـی رسـیدم بـه آشـپزخونه مـادرم رو دیـدم کـه نقش
زمیـن شـده بـود و چند تا بشـقاب هـم کنارش شکسـته
بـود .بـه سـرعت دویـدم و بغلـش کـردم .هـر چـه فریاد
مـیزدم و صـداش مـیزدم جـواب نمـیداد .شـروع
کـردم بـه بوسـیدنش و گریـه کـردن .امـا انـگار نـه انگار.
بلند شدم و رفتم سمت تلفن که زنگ بزنم به اورژانس...
پرسـتار اورژانـس بـه سـمت مـن اومـد و گفـت:
«خانـم نگـران نباشـید .بـه نظـر یـه افت فشـار سـاده
اسـت .نبایـد چیز مهمی باشـه .امـا وظیفه ی ماسـت که
ببریمشـون بیمارسـتان تا وضعیتشـون و کاهش سـطح
هوشیاریشـون بیشـتر بررسـی بشه».
آن روز عصـر رفتیـم بیمارسـتان و مـادر رو بسـتری
کردیـم .بعد هـم زنگ زدم بـه خواهرم و داییـم که بیان
بیمارسـتان .خواهـرم سراسـیمه خودش رو رسـوند و از
مـن پرسـید«:آخه چی شـد؟» و مـن فقط شـونههام رو
بـاال انداختـم .روم نشـد کـه بگم تمـام ایـن بدبختیها
زیر سـر منـه .بعد هـم خواهـرم را بغل کردم و حسـابی
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گریـه کردیـم .خواهـرم پیـش مـادرم رفت ،امـا مادرم
هـم بزرگوارتـر از آن بـود کـه آبـروی مـن رو ببـره.
داییـم گفـت کـه همـه باید امشـب بیایـن خونـه ی ما.
زن دایـی تـون شـام گذاشـته و منتظـره .مـن گفتم که
مـی خـوام پیـش مامـان بمونـم ،امـا داییـم گفـت که
پرسـیده و بیمارسـتان اجازه ی حضور همراه رو نمی ده.
شـب تـوی خونه ،داییم شـماره ی ایسـتگاه پرسـتاری
رو گرفـت و پرسـید«:خانم! مـن بـرادر خانمی هسـتم
کـه تـو اتـاق  305بسـتری شـده .امـروز بسـتریش
کردیم.حالـش چطوره؟» بعد داییم سـاکت شـد و خیره
خیـره بـه من نـگاه کـرد .تلفن از دسـتش افتـاد و بعد
دو دسـتی زد تو سـرش و گفت«:بدبخت شـدیم .مادرت
از دسـتمون رفـت ».باورم نمیشـد .حتی قدرت اشـک
ریختـن و فریـاد زدن رو هـم نداشـتم .دیگـه نفهمیدم
چی شـد.
هر جور بود حاضر شدیم و رفتیم بیمارستان.
نگهبـان گفـت :اگه بیمار شـما فـوت کرده باشـه ،االن
تـو سـردخونه اسـت .االن هـم کسـی به شـما جسـد
تحویـل نمـی ده .بایـد صبـر کنیـد صبح بشـه .صورت
جلسـه بشه.
بعد بیاین و جنازه تون رو تحویل بگیرید.
صبح همگی به سمت بیمارستان حرکت کردیم.
نگهبـان عـوض شـده بـود .داییـم بـراش توضیـح داد
کـه خواهـرش رو دیروز تـو بیمارسـتان بسـتری کرده
و دیشـب بهـش خبـر فوتـش رو دادن .نگهبـان مـا رو
بـه سـمت اطالعـات راهنمایـی کـرد .آقایی که پشـت
شیشـه نشسـته بـود ،گفـت متوفـی بـا این نـام ثبت
نشـده .اجـازه بدید بـا بخـش تمـاس بگیرم.
مـن دیگـه تحمـل نداشـتم .مـی خواسـتم هـر چـه
زودتـر ببینمـش و بـرای آخرین بار ببوسـمش .خسـته
و عصبانـی بـا صورتـی کـه از گریـه خیـس بـود رفتم
بـه سـمت پله هـا .به ایسـتگاه پرسـتاری که رسـیدم،
شـروع کـردم بـه داد و بیـداد که«دیـروز مـادرم رو به
شـما سـپردم و گفتیـد احتمـاالً یـه حملـه ی عصبی و
یه افت فشـار سـاده اسـت .دیشـب می گید کـه مرده
و امـروز مـی گیـد جسـدش هـم نیسـت .دیگه قـراره
چـه بالیـی سـرمون بیاریـد؟! »...پرسـتارا با دهـن باز
و چشـم هـای گشـاد شـده به مـن نـگاه مـی کردند؟
یکیشـون پرسـید«کدوم بیمـار رو می گیـد؟» خواهرم
گفـت «بیمـار اتـاق »305قبـل از اینکه پرسـتار حرف
بزنـه مـادرم رو دیدم کـه مثل همیشـه مهربـان و آرام
بـه سـمتم اومـد .مـی دونسـتم کـه از اون دنیـا هـم

مراقـب منه و مـن رو با همـه ی بدی هام دوسـت داره.
اومـد و کنارم نشسـت و آروم گفت«:چی شـده میترا؟»
دسـتش را ،رو سـرم کشـید .بـا گریـه گفتـم « ای وای
مـادرم! هنـوز هـم به فکـر ماسـت» متوجه مینا شـدم
کـه با چشـم هایـی کـه نزدیـک بـود از حدقـه بیرون
بزنـه داره بـه من نـگاه می کنه و با انگشـتش مـادرم را
نشـون میـده .تـازه فهمیـدم که فقـط این من نیسـتم
کـه مـادر رو مـی بینـم .انـگار رویـا نبـود .پرسـتار به
سـمت مـا اومـد و گفـت« :مـادر شـما ،ایـن خانمـه؟»
سـرم رو بـه عالمت تأییـد تـکان دادم....
دیـروز بعد از بسـتری مـادرم ،خانم بد حالـی رو میارن
و چـون نیـاز بـه مراقبـت بیشـتری داشـته ،مـادرم به
اتـاق دیگـری منتقـل می شـه تا ایـن خانم بـه تنهایی
در اتـاق  305تحـت مراقبـت باشـه .بعـد هـم شـیفت
عـوض مـی شـه و پرسـتار از همـه جـا بـی خبـر ،بـه
داییـم کـه خواسـته بـوده بـا مریـض اتـاق  305حرف
بزنـه ،خبـر درگذشـت بیمـار رو میده...
تا چند سـاعت کسـی نمی تونسـت من و خواهرم رو از
مـادرم جـدا کنه .همـون روز مـادرم ترخیص شـد و به
خونـه اومـد .چند سـاعت خیلی تلـخ رو گذرونـدم ،اما
بعـد از اون اتفـاق درس خوبـی گرفتم و دیگه همیشـه
مراقـب رفتـارم با عزیزتریـن آدم زندگیم هسـتم... ».
حواسـمان باشـد به روزی نیفتیـم که بگوییـم«ای وای
مـادرم و ای وای پـدرم» تـا زنـده و در کنار ما هسـتند
بگوییـم «جان! مـادرم و جـان! پدرم».
مادرم همیشـه بعـد از نماز بـه ذکر و دعا مشـغول بود.
از او پرسـیدم مـادر چـه دعایـی مـی کنی؟ گفـت :من
سـه دعا بیشـتر بلد نیسـتم .همـان را تکرار مـی کنم.
گفتـم چه دعایـی؟ گفت:
«خداونـدا! مـن و خانـواده ام را در مقابـل دوسـت و
دشـمن خـوار و ذلیـل نگـردان.
خدایـا به حرمـت ائمه ی اطهـار ،ملت ایـران را در کنار
هـم صحیح و سـالم نگه دار.
خداونـدا! اعضـای خانـواده ی مـا را نیازمند دوسـت و
دشـمن نکن».
مـن بـا خودم فکـر کـردم به غیـر از ایـن سـه دعا که
مـا بـه دعـای دیگـری نیـاز نداریـم .همـه ی دعاها به
ایـن سـه دعا ختـم می شـود« :سلامتی ،بی نیـازی و
عدم شـرمندگی».
خداونـد همه ی خانـواده ها بـه ویژه خانواده ی شـهدا
را سـالم در کنـار همدیگـر نگـه دارد و شـرمنده ی
دوسـت و دشـمن نکند.

به
ش
هف
گ
ت تزند ی...

بهشــت اول :آغــوش مــادری ســت کــه بــا تمام
داد.
وجــود ،بغلت کــرد و شــیرت ️
ی ســت کــه بــرای راه
بهشــت دوم :دســتان پــدر 
رفتنــت ،بــا تــو کودکــی کرد.
بهشــت ســوم :خواهــر یــا بــرادری ســت کــه
برای ندیــدن اشــکهایت ،تمــام اســباب بازیهایش
را بــه تــو داد.
بهشــت چهــارم :معلمــی بــود کــه بــرای
دانســتنت بــا تمــام بزرگـیاش هــم ســن تو شــد
تــا یــاد بگیــری.
️بهشــت پنجــم  :دوســتی ســت کــه روز ازدواجــت
در آغوشــت کشــید و چنــان در آغوشــش فشــرد
کــه انــگار آخریــن روز زندگیــش را تجربه مــی کند️.
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بهشــت ششــم :همسرتوســت کــه باتمــام وجــود
درکنــار تــو معمــار زندگــی مشــترک تــان اســت
گویــی دو شــاخه از یــک ریشــه ایــد.
️بهشــت هفتــم :فرزنــد توســت کــه خالــق
زیبایــی هــای آینده اســت ...آری شــاید هــر کدام
از مــا تمــام هفــت بهشــت را نداشــته باشــیم امــا
بهشــت همیــن حوالــی ســت ...مــادرت را بنگــر؛
پــدرت را ببیــن؛ خواهــر یــا بــرادرت را حــس کن؛
بــه معلمــت ســر بــزن؛ دوســتت را به یــاد بیــاور؛
همســرت را در آغــوش بگیــر؛ فرزندت را ببــوس...
یــک وقــت دیــر نشــود بــرای بهشــت رفتنــت...
بهشــت را بــا همــه قلبــت حــس کــن،
همین نزدیکی ست...

سرکار خانم هاجــر روحــی
مادر گرامی جناب آقای مهندس اقبال عباسی
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دکتر احمد بهپژوه
استاد روانشناسی دانشگاه تهران

چنــــد ســــؤال:

		
از محبت ،تلخها شيرين شود
از محبتُ ،دردها صافی شـود
		
از محبت ،خارها گل میشـود
		
از محبت دار ،تختی میشـود
		
از محبت سِ جن ،گلشن میشود
از محبت نار ،نـــوری میشـود
		
از محبت سنگ ،روغن میشـود
		
از محبت ُحزن ،شادی میشـود
		
از محبت نيش ،نوشی میشـود
		
از محبت ُسقم ،صِ حت میشـود
		
از محبت مـرده ،زنده میشــود
		
اين محبت هم نتيجۀ دانش است

شما از کدام سبک فرزندپروری برای تربيت فرزندتان استفاده میکنید؟
شما چگونه با رفتار و گفتار خود به فرزندتان نشان ميدهيد که او را دوست داريد؟
کودکی که به قدر کافی از محبت برخوردار بوده است ،چه ويژگیهايی دارد؟
کودکی که از محبت محروم بوده است ،چه ويژگیهايی دارد؟
کودکی که بيش از حد از محبت برخوردار بوده است ،چه ويژگیهايی دارد؟
شما چگونه به فرزندتان محبت میکنید؟

مقدمـــــــــــــه

وز محبـت مسها زريـن شـود
وز محبتَ ،دردها شـافی شود
وز محبت ،سرکهها ُمل میشود
وز محبت بــار ،بختی میشـود
وز محبت خانه ،روشن میشـود
وز محبت ديـو ،حوری میشود
بی محبت روضهُ ،گلخن میشود
وز محبت غول ،هادی میشـود
بی محبت شير ،موشی میشود
وز محبت قهر ،رحمت میشـود
وز محبت شــاه ،بنده میشـود
کی گزافه بر چنين تختی نشست
«مولوی»

يکـی از اصـول مهـم و ضـروری فرزندپروری ،محبت ورزيدن به فرزند اسـت و اسـاس يک ارتباط سـالم و درسـت
ميـان پـدر و مـادر و فرزنـد ،محبـت کـردن ،دوسـت داشـتن و مبادلة مهـر و عطوفت بيـن آنها قلمداد میشـود.
يـک نـگاه محبتآميـز يـا يـک دسـت محبتآميـز معجـزه ميکنـد و موجب رشـد کـودک و نوجوان میشـود و
او را بـه سـوي رفتـار مطلـوب تغييـر جهـت ميدهـد .پدر و مـادر بهتر اسـت بدون تبعیـض و بهطور مسـاوي به
همـة فرزندانشـان محبت کنند.
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محبـت کـردن يـک تقويـت کننـدة مثبـت اسـت ،امـا بايد
متوجـه بـود کـه کجـا ،کِـي ،به چـه ميـزان و چگونـه از اين
تقويتکننده اسـتفاده ميشـود .بديهي اسـت روش و ميزان
محبـت بايد با سـن و سـاير ويژگيهاي فرد تناسـب داشـته
باشـد .اگـر کـودک در دوران رشـد بـه قـدر کافـي دوسـت
داشـته شـود ،يـاد ميگيرد خـود و ديگـران را دوسـت بدارد
(بهپـژوه.)1360،
شـايان ذکر اسـت که مانند هـر امر ديگري نبايـد در محبت
کـردن افـراط و تفريـط کـرد .محبت کـردن بايد بـدون قيد
و شـرط باشـد تـا در درون کودک احسـاس امنيـت به وجود
آورد .بـه فرزندتـان اطمينـان بدهيـد کـه وجـود او را با تمام
ويژگيهايـش دوسـت داريـد ،چـه پسـر باشـد و چـه دختر،
چـه نمرۀ بيسـت بگيرد و چه نمرۀ بيسـت نگيـرد! چه درس
بخوانـد و چـه درس نخواند!
از سـوي ديگـر بايـد متذکر شـد که محبت کـردن به معناي
تسـليم شـدن در مقابـل خواسـتهاي غيرمنطقـي کودک و
تحقق کودک سـاالري و فرزند سـاالری نيسـت!

سبــکهــای فـرزنــدپــروری

کيفيـت رشـد و سلامت روانـی کودکان بـه شـیوۀ تعامل و
سـبک فرزندپـروری والدیـن بسـتگی دارد .با وجـود اين که
همـۀ والديـن در آرزوی تربيـت فرزنـد خود بـه بهترين وجه
هسـتند ،امـا ممکن اسـت برخـی از آنـان ندانند کـه چگونه
بايـد فرزنـد خـود را تربيـت کننـد و دچـار افـراط و تفريـط
شـوند؛ چـون هنـوز روش منحصـر بـه فـردی بـرای تربیـت
فرزنـدان ابـداع نشـده اسـت .علـت ايـن مسـئله آن اسـت
کـه هیـچ کودکـی شـبیه کـودک ديگر نيسـت .تفـاوت بین
کـودکان بیـش از آن اسـت کـه مـا بـهطـور معمـول تصور
میکنیـم .اگـر چـه بايـد اذعـان کـرد کـه کـودکان بيشـتر
از آنچـه متفـاوت باشـند ،شـبيه هم هسـتند .روانشناسـان
و متخصصـان تعليـم و تربيـت بيـش از حـد بـه تفاوتهـای
ی کـه بايـد به شـباهتهای
فـردی تکيـه میکننـد ،در حالـ 
فـردی نيـز توجـه کـرد (بهپـژوه .)1397 ،بـرای مثـال:

هر کودکی ،طالب محبت و توجه است.
هر کودکی ،از طرد شدن و تحقير شدن ناراحت میشود.
افـزون بـر تأثیر فرهنگ ،مذهـب ،جامعه و جنسـیت؛ عوامل
تأثیرگـذار دیگـري هسـتند کـه در تربیـت کـودکان دخالت
دارنـد .متخصصـان تعليـم و تربيـت و روانشناسـان خاطـر
نشـان میکننـد که سـبکهای متفاوتـی بـرای فرزندپروری
وجـود دارد .آنهـا عقیـده دارنـد سـبکهای فرزندپـروری را
میتـوان بـر حسـب دو عامـل عمـدۀ کنترل و محبـت پدر و
مـادر ،بـه چهار دسـته تقسـیم کرد:
الف -کنترل زیاد ،محبت کم
برخـی از پـدران و مادران عقیده دارند سـختگیری نسـبت
بـه فرزنـدان ،بهتریـن شـیوۀ تربیتـی و ضامن موفقیـت آنها
در آینـده اسـت .بـرای مثـال ،برخـی از مـادران و پـدران در
گذشـته میگفتنـد «بچـه بـه چشـم خـوار و بـه دل عزيز!».
در نتيجـه ،برخـی از پدران و مـادران رفتارهای فرزند خود را
بسـيار کنترل میکننـد و مرتب میگويند« :دسـت نزن! ،راه
نـرو! تکان نخـور! نفس نکـش!» ،و فرامـوش میکنند که هر
کودکـی بهطـور طبیعی تمایل بـه تجربه کـردن ،کنجکاوی،
آزادی و اسـتقالل عمـل دارد .کنتـرل و سـختگیری بیـش
از حـد ،روح آزادی را در کـودک از بیـن میبـرد و ایـن فکـر
نادرسـت را در او بـه وجـود میآورد که آزاد و مسـتقل بودن،
نامطلـوب اسـت و هميشـه بايد تابع و پيرو بـود! در حالی که
در دنیـای پـر رقابت امـروز ،کودک باید بتواند مسـتقل عمل
کنـد و اعتمـاد بـه نفـس الزم را داشـته باشـد كـه ایـن هم
تنهـا از طریـق حمايت و پشـتیبانی والدین به دسـت میآید
(رجـوع کنيـد بـه فصـل پنجم کتـاب خانـواده و کـودکان با
نيازهـای ويـژه تحـت عنـوان خانـواده و روشهـای تقويـت
اعتمـاد به نفس در کـودکان).
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در ايـن سـبک فرزندپـروری کـه پـدر و مادر بيشـتر سـختگیر
هسـتند و ا ِعمـال کنتـرل میکننـد ،فرزنـدان اعتمـاد بـه نفس
خـود را از دسـت میدهنـد و در تصمیمگیریهای زندگیشـان
نـاکام میماننـد؛ زیـرا همیشـه ایـن پـدر و مـادر بودهانـد کـه
بـراي آنهـا تصمیـم گرفتهانـد و بـه آنهـا بکـن و مکـن گفتهاند!
روانشناسـان بـه ایـن سـبک ،فرزندپـروری قدرتطلبانـه
و مسـتبدانه میگوینـد .کودکانـی کـه والدیـن مسـتبد و
قدرتطلـب دارنـد ،اسـتقالل الزم را بـه دسـت نمیآورنـد و
در شـرایطی کـه نیازمنـد تصمیمگیری باشـند ،دچـار اضطراب
ميشـوند .اینگونـه کـودکان تمایـل دارنـد در تمـام فعالیتها،
نقـش يـک فـرد پيـرو و تابـع را بـازی کننـد .ایـن کـودکان در
بزرگسـالی نمیتواننـد نقـش رهبـری را بر عهده بگیرنـد و این
احتمـال وجـود دارد کـه در تمـام زمینههـا احسـاس حقـارت
کننـد .در واقـع ،آنـان نخواهند توانسـت به هدفهـای مورد نظر
خـود در زندگـی دسـت یابند.
ب -کنترل کم ،محبت کم
کـودک در ايـن سـبک فرزند پـروری نمیتواند در خلأ عاطفی،
رشـد یابـد .اگـر والدیـن هیچگونـه عشـق و محبتـی بـه فرزنـد
خـود نشـان ندهنـد ،رشـد و سلامت روانـی کـودک بـه خطـر
میافتـد ،درون کـودک ناامن میشـود و در نتيجـه زندگی برای
کـودک بـیارزش و بیثمـر میگـردد .کـودکان بهطـور طبیعی
بیشـتر هیجانـی و احساسـی هسـتند تـا عقالنی و منطقـی؛ در
ی کـه رشـد صحیـح شـخصیت در پرتـو ترکیـب هماهنگ
حالـ 
ایـن دو عامـل صـورت میگیـرد .هنـر ترکیـب ايـن دو عامـل،
تنهـا در صورتـی بـه دسـت میآيد کـه والدیـن بتواننـد محبت
و کنتـرل را بـه نسـبت صحیـح و متعـادل اعمـال کننـد و بـه
فرزندشـان نشـان دهنـد .هنگامیکه والدیـن ،رفتار فرزنـد را در
حـد متعـادل کنتـرل میکننـد ،او درک میکند کـه اين کنترل
و انضبـاط برای یـک زندگی اجتماعی آرام ،کام ً
ال ضـرورت دارد،
همـان قـدر کـه فرزنـدان به محبـت نيـاز دارند.
هنگامیکـه فرزنـد احسـاس خطـر میکنـد ،آغـوش گـرم مادر

بـه او اطمینـان و آرامـش میبخشـد .تمـاس بدنـی بیـن مـادر
و کـودک در دوران رشـد ،مطمئنـاً نخسـتین شـاخص عشـق و
محبـت نـزد فرزنـد محسـوب میشـود .همچنـان کـه کـودک
بزرگتـر میشـود ،الالییهـا و کلمـات اطمینانبخـش مـادر،
جـای آغـوش گـرم او را میگیـرد .ذکـر ایـن نکتـه خالـی از
لطـف نیسـت کـه توجه بـه نيازهـای روانی کـودک ،ابراز عشـق
و محبـت ،ضرورتـي قطعـی بـرای رشـد سـالم فرزنـد اسـت و
در غیـاب آن ،شـخصیت کـودک دچـار اختلال خواهـد شـد.
افـرادی کـه در دوران کودکـی ،دچـار فقـر و محرومیت هیجانی
و عاطفـی بودهانـد ،نمیتواننـد در آينـده شـخصيت مطلوبـی
داشـته و شـریک خوبی در زندگی زناشـويی باشـند ،زیـرا پیوند
موفـق بیـن دو فـرد از طریـق مبادلـۀ عشـق و محبـت برقـرار
ميشـود .بنابرایـن ،هیجانهـای کـودک بایـد بـه شـیوۀ قابـل
قبولی تنظیم ،کنترل و مديريت شـوند .کنترل مناسـب توسـط
والدین و مشـخص کـردن مرزها ،راهنماییهـای الزم برای بیان
احساسـات و هیجانهـا را در اختیـار فرزنـدان قـرار میدهـد.
همچنیـن سـاختار الزم را کـه احساسـات بايـد در چهارچـوب
آن بـروز داده شـوند ،در اختیـار میگذارد .بديهی اسـت سـبک
فرزندپـروری کنتـرل کـم و محبـت کـم ،مطلـوب نیسـت .بـه
هميـن دلیـل اسـت کـه روانشناسـان این نـوع فرزندپـروری را
«سـبک بـاری بـه هـر جهـت» و «سـبک غفلـت و بیمباالتي»
مینامنـد.
ج-کنترل کم ،محبت زیاد
این سـبک ،سـبکی دیگر از فرزندپروری اسـت که در آن ،پدران
و مـادران عشـق و محبـت بیـش از انـدازه و بـدون کنترلهـای
الزم را اعمـال میکننـد .اینگونـه والديـن ،تحـت تأثیـر ایـن
کجفهمـی و سـوء برداشـت قـرار دارنـد کـه «روانشناسـان بـا
تنبیـه مخالفنـد!» ،و در نتيجـه از بـه کار بردن هر نـوع انضباط
و تنبیهـی اجتنـاب میکننـد .در حالـی کـه کودکان بر حسـب
نـوع رفتـار و اعمالشـان ،به تشـويق و توجه مناسـب نیـاز دارند.
تشـویق رفتارهـای مطلـوب و توجـه بـه رفتارهای درسـت ،تنها
ِ
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شـیوهای اسـت کـه موجـب میشـود کـودک به تدریـج بین
رفتارهـای درسـت و نادرسـت يا مطلـوب و نامطلـوب تفاوت
قائـل شـود .بـر اثـر تشـویق والدیـن اسـت کـه هنجارهـا،
موازيـن و ارزشهـای فرهنگـی يـاد گرفته میشـوند .يکی از
اشـتباههای معمـول والديـن این اسـت کـه آنان هنـگام بروز
رفتارهـای نامطلـوب و ناسـازگار ،به کودک توجـه میکنند و
واکنشهای نامناسـب نشـان میدهند و در نتيجـه رفتارهای
نامطلـوب کـودک تقويت میشـود.
اشـتباه ديگر اين اسـت کـه در برخـی خانوادهها ،کـودک در
یـک موقعیت ،بـرای رفتار نامطلوب و کار نادرسـتي که انجام
انجام همان
داده اسـت ،توبیـخ میشـود و در موقعیت دیگـر ،
رفتـار يـا کار ،نادیـده گرفتـه میشـود و یا گاهی حتـی مورد
تشـویق قـرار میگیـرد .این نـوع واکنـش والدين ،کـودک را
گیـج میکنـد و در درون او تعـارض ايجـاد مینمايد.
از سـوي دیگـر ،برخـی از والدیـن ،حتـی در شـرایطی کـه
کـودک بایـد از انجـام کاری منـع شـود ،از ایـن کار سـر بـاز
میزننـد و معتقد هسـتند کـه کـودک را بايد آزاد گذاشـت!!
و در ايـن وضعيـت اسـت کـه کـودک لـوس و ن ُنـر و از خـود
راضـی میشـود و احتمـاالً در آينـده الگوهـای رفتـاری ضـد
اجتماعـی و مجرمانـه از خـود نشـان میدهـد.
د -کنتـرل مناسـب ،محبـت مناسـب
ال روشـن اسـت کـه بهترین
از آنچـه تاکنـون گفتـه شـد کام ً
شـیوه و سـبک فرزندپـروری آن اسـت کـه پذیـرش فرزند و
محبـت بـه او در حـد اعتـدال و در عیـن حال توأم بـا رعايت
مرزهـا و آمـوزش هنجارهـا باشـد .ایـن سـبک تربيتـی بـه
کـودک این حـس را القا میکنـد که والدین دوسـتش دارند،
امـا برخی رفتارهـا و اعمال او را تأیید نمیکننـد .والدین باید
بیـن کـودک بـه عنـوان یـک انسـان از یـک سـو و رفتارهای
کودکانـۀ او از سـوی دیگر ،تفاوت قائل شـوند .در اين سـبک
تربيتـی ،والدیـن تفـاوت بین کـودک و اعمال نامطلـوب او را
درک میکننـد .آنهـا کـودک را به خاطر رفتارهـای مطلوب و
پسـندیدهاش تشـویق و به خاطـر اعمال ناپسـند و نامطلوب،
منـع و کنتـرل میکننـد .این گونـه والدین رفتاري سـازگار و
همخـوان در ارتبـاط با فرزندانشـان دارند .آنها يـک روز رفتار
نامطلـوب فرزندشـان را ناديده نمیگیرنـد و در يك روز ديگر

خاطـر همـان رفتار تشـويق نمیکننـد! کودکان در اين سـبک

او را بـه
تربيتـی تکليـف خـود را میدانند و با مرزها و هنجارها آشـنا میشـوند
و آنهـا را درک میکننـد.
مهمتریـن نکتـه در ایـن سـبک فرزندپروری این اسـت کـه هنگامیکه
کـودک از انجـام رفتـاری منـع شـد ،درک میکنـد کـه پـدر و مادرش
هنـوز بـه او بـه عنـوان یک فـرد عشـق میورزنـد و او را دوسـت دارند.
نقطـۀ مقابـل ایـن ،هنگامـی اسـت کـه والدیـن بهطورکلی فرزنـد خود
را سـرزنش و طـرد کننـد .در ايـن وضعيـت ،هنگامیکـه فرزنـد حـس
کنـد والدیـن او را بهطـور کامـل از خـود راندهانـد ،احسـاس تنهایـی و
درماندگـی خواهـد کـرد .ایـن امـر میتوانـد موجـب کاهش اعتمـاد به
نفـس کـودک شـود و بـه افسـردگی و پرخاشـگری او بینجامد.
اکنـون توصيـه میشـود سـبک فرزندپـروری خودتـان و ويژگیهـای
فرزندتـان را بر اسـاس چهار سـبک فرزندپروری متفاوتی که ارائه شـد،
بـا دقـت و صادقانـه بررسـی و ارزيابی کنيـد و مالحظه نماييد که شـما
از کـدام سـبک فرزندپـروری اسـتفاده کردهایـد يـا میکنیـد؟ و فرزنـد
شـما چگونه فرزندی اسـت؟

اگـر ميخواهيـد فرزنـد (کـودک و نوجواني) با نشـاط و
سـالم داشـته باشـيد ،اعمال و رفتارهای فرزندتـان را در
حد مناسـب کنتـرل و به قـدر کافي به او محبـت کنيد و
بـه نيازهای روانـی او توجـه نماييد (بهپـژوه.)1396 ،
ن چگون ه رفتار ميكنند؟ همان گونه که با
بهپژوه ،احمد ( .)1360كودكا 
ن اوليا و مربيان
ت انجم 
آنها رفتار میشود (پوستر آموزشي) .تهران :انتشارا 
بهپژوه ،احمد (.)1397
خانواده و روشهای تقويت اعتماد به نفس در کودکان در :خانواده و
کودکان با نيازهای ويژه (چاپ سوم) .تهران :انتشارات آوای نور.
بهپژوه احمد ( .)1394ازدواج موفق و خانوادة سالم ،چگونه؟ (چاپ چهارم).
تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربیان
ي با كودك و نوجوان (با
ي رابطة انسان 
ل برقرار 
بهپژوه ،احمد ( .)1396اصو 
پ يازدهم) .تهران :نشر دانژه.
تجديد نظر و اضافات) (چا 
موالنا جاللالدین محمد بلخی (مولوی) ( .)1370مثنوی معنوی (دفتر
دوم) .به کوشش رينولد نيکلسون .تهران :انتشارات اميرکبير.
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در آییــن باشــکوهی کــه ســی ام آبانمــاه نــود و هفــت بــا حضــور مهنــدس هوشــنگ بازونــد اســتاندار
کرمانشــاه در محــل مجتمــع خدماتــی فرهنگــی بعثــت کرمانشــاه برگــزار شــد ،از  ۱۵مــادر نمونــه ی
کرمانشــاهی تجلیــل شــد.
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده ی اســتانداری کرمانشــاه گفــت :دفتــر امــور بانــوان و خانــواده ،بــا همــت و
همــکاری بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر ایــن برنامــه را تــدارک دیــده تــا شــاید بتوانیــم گوشــه ای از
خدمــات مــادران نمونــه را معرفــی کــرده و از مــادران اســتان تجلیــل کنیــم.
دکتــر ســعیده فهیــم افــزود :هرچنــد همــه ی مــادران ،نمونــه هســتند و بهشــت زیــر پــای آنــان اســت ولــی
از بیــن آنــان مادرانــی کــه دارای شــاخص هــای برجســته ای بودنــد را بــه عنــوان نمونــه انتخــاب کردیــم تــا
مــورد تجلیــل قــرار گیرند.
مهنــدس غالمرضــا محمــدی ،از آشــنا ســاختن بیشــتر جامعــه بــه ویــژه نســل جــوان بــا جایــگاه و
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مهند هوشنگ بازوند ،استاندار کرمانشاه

نقــش واالی مــادر و ارتقــا و بازآفرینــی ارزش هــای
قداســت آمیــز ایــن شــاهکار خلقــت از جهــات
خانوادگــی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــه عنــوان یکــی
از اهــداف بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر یــاد
کــرد .مهنــدس محمــدی افــزود :بنیــاد مــادر یــک
بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی اســت کــه غیردولتــی
بــوده و وابســته بــه هیــچ ارگان ،نهــاد ،حــزب و یــا
گروهــی نیســت و هرگونــه فعالیــت سیاســی در آن
ممنــوع اســت .وی اضافــه کــرد :ایــن بنیــاد در ســال
 ۹۳در شــیراز تأســیس شــد و درصــدد هســتیم تــا
ســال  ۲۰2۲بــه ســازمان ملــل متحــد وارد شــویم تــا
بــه جایــگاه بیــن المللــی دســت پیــدا کنیــم.
وی در خصــوص شــاخص هــای انتخــاب مــادران نمونه ی
کشــور از وجــود پنــج شــاخص مــورد نظــر یاد کــرد و
افــزود :مــادر نمونــه بایــد فرزنــد خوبــی بــرای والدین
خــود باشــد و در مقابــل بایــد همســری خــوب،
با وفا ،مهربان و همدل باشد.

غالمرضــا محمــدی تأکیــد کــرد :مــادر نمونــه باید در
زندگــی شــخصی ،خانوادگــی و اجتماعی ،کار شــاخص
و متفاوتــی کــه در جامعــه اثــر مثبــت داشــته انجــام
داده باشــد .وی در ادامــه بــا تقدیــر از اســتاندار
کرمانشــاه گفــت :از نزدیــک ۲۵ ،اســتاندار در ســطح
کشــور را مالقــات کــرده ام و مــی توانــم بگویــم کــه
صالبــت در کار ،مدیریــت در کنــار نجابــت ،صبــوری
در کنــار عشــق و همدلــی را مــی تــوان در اســتاندار
کرمانشــاه بــه خوبــی مشــاهده کــرد.
در ایــن مراســم از خانمهــا رعنــا الیاســی ،مرضیــه
ایدهپــور ،فریــده حمــزه ،بتــول زیــدی ،اســماء
شــریفیفر ،مهنــاز فتاحــی ،نصــرت فرجــی ،بــدری
الســادات فیــض جعفــری ،کبــری کوشــکی ،هاجــر
محمــودی ،شــرف مــرادی ،فرشــته ندافــی ،شــهناز
نصیــری ،مهدخــت نظــری و ســعادت ویســی بــه
عنــوان  ۱۵مــادر نمونــه ی کرمانشــاه تجلیــل شــد.
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دنــدانــپزشک

یرنی
اولیــنزنا ا

بدرالزمانتیم
وراتش

مـادری برای همـه

بـــدری تیمورتـــاش (زاده ی  – 1287درگذشـــته ی  ،)1374نخســـتین دندانپزشـــک زن ایرانی بود و
«مادر دندانپزشـــکی ایران» لقب گرفتهاســـت.
دکتر «بدرالزمان تیمورتاش» ،اولین زن دندانپزشـــک ایرانی و مؤســـس دانشـــکده ی پزشـــکی مشـــهد ،در سال
 1290خورشـــیدی در روســـتای «نردین» میامی از توابع ســـمنان به دنیا آمـــد .او که به «مادر دندانپزشـــکی»
شـــهرت دارد ،خواهر «عبدالحســـین تیمورتـــاش» و فرزند «کریم دادخان نردینی» اســـت .بدرالزمـــان تیمورتاش
تحصیـــات ابتدایی خود را در ایران و در مدرســـه ژاندارک به اتمام رســـاند و ســـپس برای ادامـــه تحصیل راهی
دانشگاه ســـوربن فرانسه شـــد و در ســـال  1299برای ادامه تحصیل در رشـــته ی دندانپزشـــکی به بروکسل در
بلژیک رفت .رشـــته ی دندانپزشـــکی در ایران در آن روزها هنوز رشـــته ای نوپا بود و بیماری هـــای دندان و لثه و
عفونت های ناشی از این بیماری حتی باعث مرگ و میر به ویژه در نقاط دورافتاده ی کشور می شدند.
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جالب اســـت بدانید که در ســـال  ،1300یعنی مقارن
با زمانی کـــه بـــدری تیمورتاش در بلژیک مشـــغول
تحصیـــل بود ،در تهران تنها ســـه دندانپزشـــک وجود
داشـــت .دکتر «فالک کوش میلچارســـکی» از لهستان
و از تکنســـین های فوق العاده ی پروتـــز دندان ،دکتر
«اتکیناشـــتومپ» تبعه ی ســـوییس و دکتر «هارطیون
اســـتپانیان» از ترکیه که البته هر ســـه از پزشـــکان
مخصـــوص دربار بودند و کمتر کســـی از عامه ی مردم
به آنان دسترســـی داشـــت .بدرالزمان تیمورتاش ،بعد
از اتمـــام تحصیالتـــش در بلژیـــک ،مصمم شـــد تا
برای خدمـــت به مـــردم نیازمند به جمهـــوری کنگو
در آفریقا ســـفر کند ،امـــا پدرش با ایـــن تصمیم به
ســـختی مخالفت کرد و او را به ایـــران بازگرداند .دکتر
تیمورتاش بعد از بازگشـــت به ایران ،به مشـــهد رفت
و کار طبابـــت را در آنجـــا آغاز کرد.
خوب اســـت بدانیـــد که مخالفـــت پدر با ســـفر او
بـــه کنگو دالیلـــی بیشـــتر از عالقه ی یـــک پدر به
دختـــرش داشـــت .زمانی کـــه دکتـــر تیمورتاش به
ایران بازگشـــت ،بنا بـــه گفته ی دختـــر خوانده اش
دکتـــر «آذر وکیلی» ،همزمان بود با کشـــته شـــدن
برادرش عبدالحســـین تیمورتاش و تبعید خانواده ی او
به کاشـــمر ،بدرالزمان که عالقه ی بســـیار به مادرش
داشـــت ،درواقع به خاطـــر مادر ،به ایران بازگشـــت و
همـــراه با خانـــواده چهار یـــا پنج ســـال را در تبعید
گذرانـــد .او همـــان زمان نـــذر کرد که اگـــر از تبعید
آزاد شـــود ،با مادرش به مشـــهد برود .پـــس از تبعید،
مجـــاور حرم امام رضـــا (ع) اتاقی به عنـــوان مطب به
او داده شـــد .دکتر تیمورتاش در کنـــار کار در مطب،
در دانشـــکده ی پزشـــکی هم تدریس کرد و از همان
جـــا فکر تأســـیس مرکزی مســـتقل ،بـــرای آموزش
دندانپزشـــکی در مشـــهد در او شکل گرفت.
او کـــه زن مقاوم و سرســـختی بـــود ،در نهایت موفق
به جلب نظر رؤســـای دانشگاه شـــد و اولین کالس های
دانشـــکده ی دندانپزشـــکی را در باغ دانشگاه برپا کرد.
از آن جا که محل باغ برای تشـــکیل کالس ها مناســـب
نبـــود ،بدرالزمـــان تیمورتاش برای تأمیـــن بودجه ی
الزم بـــرای احـــداث ســـاختمان و جلب نظـــر هیئت
امنای دانشـــگاه در هفتـــه چندین بار به تهران ســـفر
می کـــرد تا این کـــه باالخره بودجـــه ی الزم آماده و
دانشـــکده ی دندانپزشکی مشـــهد حدود سال 1339
افتتاح شـــد .شـــاگردان دکتر تیمورتـــاش می گویند
که چون راه دانشـــکده از شـــهر خیلـــی دور بود ،برای
رفـــاه حال دانشـــجویان در خیابان کوه ســـنگی مینی
بوســـی قرار داده بودنـــد که دانشـــجویان را رایگان به
دانشـــکده می برد و باز مـــی گرداند.
عمـــوزاده ی دکتـــر تیمورتاش« ،شـــهاب تیمورتاش»
دربـــاره ی بدرالزمـــان مـــی گویـــد« :بـــدری به دو
اصل بســـیار معـــروف بـــود؛ یکی این که نخســـتین
بانـــوی دندانپزشـــک ایرانی بود و دوم به دانشـــجویان
بی بضاعتی که نمی توانســـتند هزینـــه ی تحصیل را
بپردازنـــد ،کمک می کرد .عشـــق و عالقـــه ی بدری
بـــه تحصیل و خدمت بـــه ایران به انـــدازه ای بود که
زمانـــی که بـــرای تحصیل بـــه اروپا رفـــت ،با وجود

محیط متفاوت و فضـــای باز آن جا ،نه جـــزء گروه های
سیاســـی شـــد و نه در جنبش های مدنـــی ،اجتماعی
و آزادی خواهانـــه ی تازه شـــکل گرفته در فرانســـه و
بلژیک عضو شـــد؛ تنهـــا درس و علم».
زندگی بـــدری تیمورتاش ،آن اندازه وقف دانشـــجویان
و شـــاگردانش بود که تصور آن برای بســـیاری که او را
بانویی از یـــک خانواده مالک و معروف می دانســـتند،
بسیار ســـخت و دشوار است.
دکتـــر تیمورتاش که تمـــام هدفش پیشـــبرد علم و
بـــه ثمر رســـاندن جوانان ایـــران بـــود ،از هیچ کمک
مالی بـــه شـــاگردان به ویژه بـــی بضاعت هـــا دریغ
نمی کـــرد .او زمـــان مرگ ،هیـــچ چیز از مـــال دنیا
نداشـــت؛ نه ملک و نه ذخیره ی بانکی .دخترخوانده اش
مـــی گویـــد« :او زنـــی بخشـــنده و دســـت و دلباز
بـــود و همـــه ی دارایی خـــود را یا می بخشـــید یا
مـــی فروخـــت تـــا اول عید بـــه همه عیـــدی بدهد.
بـــا این حال ســـعی مـــی کرد طـــوری زندگـــی کند
که هرگز کســـی متوجه این نـــداری او نشـــود .از ارث
پـــدری هیچ چیز خاصـــی جز منزلی کـــه در آن زندگی
می کـــرد و در نهایت آن را هم وقف کرد ،به او نرســـیده
بـــود ».دکتر تیمورتـــاش هرگز ازدواج نکـــرد و صاحب
فرزندی نشـــد؛ با وجود این شـــاگردانش همه او را مادر
صدا مـــی زدند و او به این مســـئله افتخـــار می کرد.
دکتـــر تیمورتاش در ســـال  1351پس از ،ازدســـت
دادن مادرش ،دچار افســـردگی و ناراحتی قلبی شـــد و
ناچـــار تن به جراحـــی داد؛ اما با همـــان حال بیماری
در کالس هـــا و مطـــب حاضـــر می شـــد و تدریس
می کـــرد .در ســـال  1368دوران بازنشســـتگی او فرا
رســـید .او که دیگر راه رفتن برایش دشـــوار شده بود،
بیشـــتر وقتش را در خانه و در کنـــار دخترخوانده اش
می گذراند تـــا آنکه در مردادماه  1374دچار ســـکته ی
مغزی شـــد و برای دو مـــاه به کما رفـــت .در نهایت
در  17مهـــر  1374چشـــم از جهـــان فرو بســـت .به
پاس خدمات دکتـــر بدرالزمان تیمورتـــاش ،کتابخانه
دانشـــکده ی دندانپزشـــکی دانشگاه مشـــهد ،به نام او
نامگذاری شـــده است.
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ن
خ
س
ت
ینآنیینکوداشت
مقام واالی مارد رد استان ایالم

نخســتین آییــن نکوداشــت مــادران نمونــه ی
ایــام در بیســت و هشــتم آبانمــاه نــود و هفــت بــه
همــت بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر در ســالن
فنــی و حرفــه ای شــهر ایــام ،بــا شــکوهی خــاص
برگــزار شــد.
در ابتــدا خانــم مریــم شــادیوند مدیــرکل امــور
بانــوان و خانــواده ی اســتانداری ایــام و مشــاور
اســتاندار ضمــن تشــکر و خوشــامدگویی بــه آقــای
مهنــدس غالمرضــا محمــدی بنیانگــذار بنیــاد
فرهنگــی بیــن المللــی مــادر و هیئــت همــراه و
همچنیــن کلیــه مدعویــن بیــان داشــت :بنیــاد
مــادر یــک بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی اســت
کــه بــه خاطــر تجلیــل و قدردانــی از تمــام مــادران
باگذشــت و صبــور ،بنــا نهــاده شــده اســت.
ایشــان انتخــاب مــادران نمونــه در اســتان ایــام را
کاری بســیار دشــوار عنــوان نمــود کــه مــاه هاســت با
پیگیریهــای بســیار توانســتند در نهایــت بــر اســاس
شــاخصهای بنیــاد مــادر 14 ،مــادر نمونــه بــه عنــوان
نماینــده ی مــادران ایــام را انتخــاب کننــد.
بنیانگــذار بنیــاد مــادر در ایــن آییــن اظهار داشــت:
ایــن بنیــاد بــا نــام مقــدس مــادر و بــرای همــه ی
مــادران جهــان شــکل گرفتــه اســت .مهنــدس
غالمرضــا محمــدی در خصــوص راه انــدازی ایــن
بنیــاد تأکیــد کــرد :تصمیــم گرفتــم بــه بهانــه ی

مناســبت زادروز مــادرم ،نــه تنهــا بــرای او ،کــه
بــرای همــه ی مــادران جهــان کاری کنــم ،در ســال
 ۹۳پایــ ه ریــزی بنیــادی بــا نــام مــادر در شــیراز
را آغــاز کــردم .وی اضافــه کــرد :در واقــع یکــی
از اهــداف تأســیس ایــن نهــاد یافتــن مادرانــی در
سراســر جهــان اســت تــا از آنهــا قدردانــی شــود،
ایــن تنهــا بــه مــکان خاصــی محــدود نشــده بلکــه
همــه ی مــادران دنیــا را شــامل مــی شــود ،هرگونــه
تبعیــض از لحــاظ رنــگ ،زبــان ،قومیــت و مذهــب در
ایــن بنیــاد ممنــوع اســت.
بنیانگــذار بنیــاد مــادر یــادآور شــد :افــراد بــزرگ
بســیاری در دنیــا وجــود دارنــد کــه از خــود آنهــا
تجلیــل شــده ،امــا هیچــگاه کســی یــادی از مــادر
آنــان نکــرده اســت؛ غافــل از آنکــه ســقوط اخالقــی
و چالــش هایــی کــه بخشــی از جامعــه را در بــر
مــی گیــرد ،از خانــواده بــر مــیخیــزد ،خانــوادهای
کــه قلــب آن ،مــادر اســت .مهنــدس محمــدی در
خصــوص فعالیــت هــای بــرون مــرزی ایــن نهــاد
بیــان کــرد :اهــداف و شــاخصهای ایــن بنیــاد
تــا کنــون بــه  ۳۰زبــان دنیــا ترجمــه شــده و مجلــه
پیــام مــادر بــه عنــوان نشــریه ایــن بنیــاد نیــز بــه
دو زبــان فارســی و انگلیســی در کتابخانــه ملــی
ایــران و کتابخانــه ملــی کشــور ســوئد ثبــت شــده
اســت.
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مریم شادیوند ،مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

مهندس قاسم سلیمانی دشتکی ،استاندار ایالم

وی تصریــح کــرد :آشــنا ســاختن بیشــتر جامعه
بــه ویــژه نســل جــوان بــا جایــگاه و نقــش
واالی مــادر و ارتقــا و بــاز آفرینــی ارزش هــای
قداســت آمیــز ایــن شــاهکار خلقــت از جهــات
خانوادگــی ،اجتماعــی و فرهنگــی و آمــوزش
مســئولیت هــای خطیــر مــادری بــه بانــوان
جــوان از جملــه اهــداف ایــن بنیــاد اســت.
قاســم ســلیمانی اســتاندار ایــام نیــز در ایــن
آییــن بــه بیــش از  350مــادر شــهید کــه
فرزندانــی شایســته و صالــح پــرورش دادهانــد،
اشــاره کــرد.
اســتاندار ایــام حضــور آقــای مهنــدس محمــدی
بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر را
موجــب مســرت و افتخــار اســتان ایــام عنــوان کرد.

مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

وی همچنیــن در ایــن آییــن ضمــن گرامیداشــت
مقــام واالی مــادر از دوران ســخت بــزرگ شــدن
خــود ســخن گفــت و بیــان کــرد :جبــران
زحمــات مــادر کاری بســیار مشــکل اســت.
در ایــن آییــن ضمــن رونمایــی از یادبــود
بنیــاد مــادر در اســتان ایــام از مــادران
شایســته و نمونــه اســتان خانمهــا زهــرا
الحســن ،شمســی بــادر ،ناهــده پرهیــز ،ترکیــه
تمــری ،هاجــر حســنپور ،والیــه خــدادادی،
پــری ســلیمانخانی ،رنگینــه شــاکری،کوکب
عبداللهــی ،زهــرا علیکرمــی ،کبــری قیطاســی،
زینــب کریمــی ،گلشــاد نورعلیونــد و لطیفــه
نورمــرادی تجلیــل و تقدیــر شــد.
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جمال عالمی نیسی ،فرماندار اهواز

واالیمارد
ن
خ
س
ت
م
ینآنیینکوداشت قام

رداستانخوزستان

نخســتین آییــن نکوداشــت مقــام مــادر بــا حضــور پرشــور مــادران اســتان خوزســتان و
جمعــی از مســئولین ،بیســت و یکــم آذرمــاه نــود و هفــت بــه همــت بنیــاد فرهنگــی بیــن
المللــی مــادر و بــه میزبانــی دانشــگاه جندیشــاپور اهــواز برگــزار شــد و در آن از  16مــادر
نمونــه اســتان خوزســتان تجلیــل شــد.
در ایــن همایــش ،دکتــر ســیده فرانــک موســوی ،مدیــرکل امــور بانــوان اســتانداری
خوزســتان ،بــه ایــراد ســخن پرداخــت و گفــت :قریــب بــه یکســال بــا بنیــاد فرهنگــی
بیــن المللــی مــادر همــکاری کردیــم کــه نتیجـهاش ایــن اتفاقــات خــوب اســت؛ بــر اســاس
شــاخصهای ایــن بنیــاد تالشهــای خــود را بــرای انتخــاب 16مــادر نمونــه در ســطح اســتان
خوزســتان آغــاز کردیــم کــه بــه علــت نمونــه بــودن تمــام مــادران ،کار بســیار مشــکلی بود.
دکتــر ســیده فرانــک موســوی افــزود :کلمــه مــادر ،احســاس امنیــت و آرامــش را بــه مــا
القــا میکنــد و خداونــد در صــدای مادرانمــان ،آرامشــی تزریــق کــرده کــه مأمــن ماســت؛
مــادری کــه در تمــام ادیــان الهــی بــرای حرمتــش ارزش قائــل هســتند.
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مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

دکتر سیده فرانک موسوی
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

موســوی ،بیــان داشــت :امــروز در جمــع مــا ،مــادران شــهدا حضــور دارنــد؛
همــان مادرانــی کــه از همــه چیزشــان بــرای آســودگی فرزنــد میگذرنــد اما
بــه خاطــر خــدا از فرزندانشــان گذشــتند؛ فرامــوش نکنیــم کــه تفاوتهــای
نســلی هرآنچــه کــه باشــد ،نمیتوانــد بیــن فرزنــد و مــادر فاصلــه بینــدازد.
وی همچنیــن در رابطــه بــا هــدف از برگــزاری ایــن آییــن نکوداشــت ،افزود:
هــدف مــا انتقــال پیامــی اســت کــه امیدواریــم بــه یــک جریــان فرهنگــی
تبدیــل شــود؛ اگــر مــا مــردان بزرگــی داریــم ،دلیلــش مادرانــی شــیرزن
اســت .مهنــدس غالمرضــا محمــدی بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن المللی
مــادر نیــز در ایــن جلســه اظهــار داشــت :خوزســتان مظهــر عشــق و ایثار و
مقاومــت اســت و مــن در برابــر یکایــک مــردم باصالبــت و نجیب خوزســتان،
ســر تعظیــم فــرو مـیآورم و بــر پــای تکتــک مــادران خوزســتانی ســجده
کــرده و بــه ایــن ســجده افتخــار میکنــم.
وی افــزود :بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر بــر اســاس حدیثــی از
پیامبــر(ص) کــه فرمودنــد« :بهشــت زیــر پــای مــادران اســت» و بــا ایــن
اعتقــاد کــه بایــد آنطــور کــه شایســته آن هســتند از جایــگاه قدســی ایــن
فرشــتگان آســمانی کــه بــر زمیــن آمدهانــد تقدیــر کــرد ،بــه پــا خواســته
اســت.
وی افــزود :در بنیــاد مــادر2 ،منشــور اساســی داریــم کــه طبــق آنهــا،
بنیــاد مــادر بــه هیــچ گــروه و یــا حــزب سیاســی وابســته نیســت و
همچنیــن هیچگونــه تبعیضــی از لحــاظ رنــگ ،ملیــت ،نــژاد و  ...در ایــن
بنیــاد وجــود نــدارد.
بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر بیــان کــرد :خوزســتان،
ســیامین اســتانی اســت کــه بــرای تجلیــل از مادرانــش بــه آن آمدیــم؛
هــدف مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم فرهنــگ احســان بــه والدیــن را بــه
خصــوص در جوانــان نهادینــه کنیــم و نیــز بتوانیــم مــادر شایســته را همانند
دختــر شایســته ،نهادینــه و جهانــی کنیــم.
در ادامــه ایــن مراســم ،فرمانــدار اهــواز بــا پیشــنهاد مجــری ایــن مراســم
مواجــه شــد کــه از وی خواســتند در تماســی تلفنــی و بــا زبــان عربــی،
حــال مــادر را جویــا شــوند ،ایــن مکالمــه کوتــاه امــا شــیرین مــادر و فرزنــد
و پیچیــدن صــدای گــرم و صمیمــی مــادر فرمانــدار بــا زبــان عربــی کــه
دعــای خیــر را بدرقــه راه فرزنــدش میکــرد ،لبخنــد را بــر چهرههــا نشــاند
و نشــان داد پســت و مقــام نیــز در برابــر مقــام مــادر ،حرفــی بــرای گفتــن
نــدارد .فرمانــدار اهــواز در ادامــه اظهــار کــرد :بهتــر از نــام مــادر هیــچ نامی
نیســت؛ صحبــت کــردن در رابطــه بــا جایــگاه مــادر کار ســختی اســت و بــه
مثابــه قطــرهای اســت کــه بخواهــد از دریــا ســخن بگویــد.
جمــال عالمــی نیســی ،افــزود :از دور بــر دســتان مــادران ســرزمینم بوســه
میزنــم و مــادران را قبلــهگاه خــود قــرار میدهــم؛ جاذبــه مقــام مــادر
باعــث شــد بــا وجــود گرفتاریهــا و دغدغههــای اهــواز ،خــود را مکلــف
بــه حضــور در ایــن مراســم بدانــم.
در پایــان ایــن مراســم از خانمهــا :خیــر النســاء
ابوعلــی ،فاطمــه برقــول ،ئروبخیــر تلقــری ،تســیار
حمیــد ،فریبــا دســت نشــان ،ســکینه دینارونــد،
صدمــه راشــدی ،فاطمــه رشــادیان پرســت ،گل
عنبــر زنگنــه ،کاظمیــه ســعیدانی ،حلیمه عاشــوری،
جمیلــه فتلی ســاکی ،ســرو گل لجــم اورک ،نســترن
مجــدی نســب ،زهــرا موذنــی ،فاطمــه مومنــی پــور
بــه عنــوان  ۱6مــادر نمونــه خوزســتان تقدیــر بــه
عمــل آمــد.
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توصیه های تغذیه ای

در دوران بـارداری

دکتر محمدحسین شریفی
پزشک متخصص تغذیه بالینی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تغذیــه در ســامت مــادر بــاردار و جنیــن دارای اهمیــت زیــادی اســت .رشــد و نمــو کامــل جنیــن رابطــه تنگاتنگــی بــا تغذیــه مــادر
دارد .زنــان بــاردار نســبت بــه ســایر زنــان نیــاز بیشــتری بــه دریافــت انــرژی وگــروه هــای غذایــی و ریــز مغذیهــا دارنــد ،بــه طــور
مثــال مــادران بــاردار بــه مقــدار بیشــتری کلســیم ،اســید فولیــک و آهــن در رژیــم غذایــی خــود نیــاز دارنــد .ســوءتغذیه طوالنــی
در دوران پیــش از بــارداری مــی توانــد باعــث ســوءتغذیه جنیــن شــود و در نتیجــه ممکــن اســت کــه وزن نــوزاد هنــگام تولــد از
حداقــل قابــل قبــول (  2500گــرم) کمتــر گــردد .مادرانــی کــه بــه انــدازه کافــی انــرژی دریافــت نمــی کننــد در معــرض خطــر زایمــان
نــوزادان کــم وزن و کوتــاه قــد قــرار دارنــد و موفقیــت آنهــا در تــداوم شــیردهی ،کمتــر اســت .در ســه ماهــه ی اول بــارداری میــزان
نیــاز بــه انــرژی افزایــش نمــی یابــد لــذا ضرورتــی نــدارد کــه بیــش از معمــول غــذای مــادر افزایــش یابــد امــا نیــاز بــه کالــری
در ســه مــاه ی دوم بــه میــزان  340کیلــو کالــری و در ســه ماهــه ی ســوم بــه میــزان 450کیلــو کالــری افزایــش مــی یابــد ،لــذا
ضــرورت دارد دریافــت انــرژی از گــروه هــای مختلــف غذایــی افزایــش یابــد.

رعایت تنوع و تعادل در مصرف گروه های مختلف مواد غذایی در دوران بارداری بسیار مهم است

تنـــوع :اطمینــان از مصــرف همــه گــروه هــای اصلــی غذایــی یــک اصل اســت ،لــذا همــه گــروه هــای غذایی مثــل نــان و غالت،
میــوه و ســبزی ،شــیر و لبنیــات ،گوشــت ،تخــم مــرغ ،حبوبــات و مغزهــا بایــد در برنامــه روزانه مــادر بــاردار دیده شــود.
تعـــادل :الزم اســت مصــرف مقادیــر کافــی از هــر گــروه از مــواد غذایــی بــه صــورت روزانــه مصرف شــود ،بــه عبارتــی چون
در هــر گــروه غذایــی ،مــواد غذایــی بــا ارزش تقریبـ ًا یکســان قــرار دارد ،مــی تــوان از یکــی بــه جــای دیگــری بــه مقــدار
کافــی اســتفاده کرد.
مقدار مورد نیاز به گروه های مواد غذایی برای مادر باردار چقدر است؟
گروه نان وغالت :شامل نان ،برنج ،ماکارونی ،رشته ،گندم ،جو ،ذرت و ...است .این گروه عمدت ًا نیاز به انرژی بدن را تأمین می کنند.
گروه میوه ها و سبزی ها :تأمین کننده ویتامین ها به ویژه ویتامین های  Aو  Cو امالح معدنی می باشند.
گروه شیر و لبنیات :تأمین کننده کلسیم ،فسفر ،پروتئین و ویتامین های  Aو  ،B2می باشند که شامل شیر ،ماست ،پنیر ،بستنی
و کشک می باشند.
گروه گوشت ،تخم مرغ ،حبوبات و مغز ها :تأمین کننده پروتئین و امالحی نظیر آهن و روی می باشند .این گروه شامل انواع
گوشت سفید و قرمز ،دل ،جگر ،تخم مرغ ،عدس ،حبوبات ،مغز ها (پسته ،بادام ،گردو) می باشند .توجه گردد که استفاده از منابع دارای
روی( ،گروه گوشت) باعث افزایش وزن زمان تولد نوزاد می شود.
مقایسه نیاز به گروه های مواد غذایی در دوران بارداری و غیر بارداری
مادر غیر باردار وغیر شیرده باالی  18سال

گروه نان وغالت
گروه گوشت
گروه شیر
گروه میوه و سبزی

6
5
2
5

مادر باردار باالی  18سال

7
7
3
5

وضعیت بدن مادر

الغر
طبیعی
اضافه وزن
چاق

شاخص تود ه بد نی

>180.5
180.5-25
<25-30
<30

میزان افزایش وزن به کیلو گرم

12.5-18
11.5-16
7-11.5
6-9
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مقــدار افزایش وزن طبیعی
در طــول بارداری چقــدر اســت؟

مقــدار افزایــش وزن در طــول بــارداری بــه عوامــل مختلفــی از
جملــه وضعیــت شــاخص تــوده بدنی مــادر ،قــد و ...بســتگی دارد.
اســتفاده درســت از مکمــل هــای غذایــی در دوران بــارداری
اهمیــت حیاتــی دارد.
ـن :در شــرایطی کــه ترکیــب برنامــه غذایی
مولتــی ویتامیـ
روزانــه خانــم بــاردار از تعــادل و تنــوع کافــی برخــوردار نیســت
و یــا بــه علــت حاملگــی هــای مکــرر و بــا فاصلــه کــم ،ذخایــر
بدنــی کافــی نــدارد مصــرف مکمــل هــای مولتــی ویتامیــن از
شــروع مــاه پنجــم تــا ســه مــاه بعــد توصیــه مــی گــردد.
ـن :افزایــش نیــاز بــه آهــن در بــارداری  2برابــر مــی گــردد
آهـ
کــه معمــوالً از طریــق مصــرف مــواد غذایــی تأمیــن نمــی شــود
بــه عبارتــی زنــان بــاردار روزانــه بــه  ۲۷میلیگــرم آهــن نیــاز
دارنــد کــه دو برابــر مقــدار مــورد نیــاز ســایر زنــان اســت ،لــذا
توصیــه مــی گــردد مصــرف یــک عــدد قــرص فــرو ســولفات در
روز ،از هفتــه  16بــارداری تــا ســه مــاه بعــد از زایمــان مصــرف
گــردد .البتــه اگــر مــادر دچــار کــم خونی شــدید باشــد ،بایــد دوز
درمانــی یعنــی  5-4میلــی گــرم آهــن بــه ازاء کیلوگــرم وزن بــدن
افزایــش یابــد.
اســید فولیــک :بهتــر اســت از  3مــاه قبــل یــا حداقــل
یــک مــاه قبــل از بــارداری و در نهایــت بــه محــض اطــاع از
بــارداری مصــرف روزانــه  400میکروگــرم مکمــل اســید فولیــک
شــروع شــود .از شــروع هفتــه  16بــارداری در صــورت مصــرف
کپســول مولتــی ویتامیــن کــه حــاوی  400میکروگــرم اســید
فولیــک باشــد بایــد قــرص اســید فولیــک قطــع شــود .مصــرف
منابــع غذایــی غنــی از اســید فولیــک ماننــد جگــر ،ســبزی های
ســبز تیــره مثــل اســفناج و حبوبــات ،غــات کامــل فرآوردههــای
آن و حبوبــات توصیــه مــی گــردد .اســید فولیــک کــه بــا عنــوان
«فــوالت» نیــز شــناخته میشــود از خانــواده ویتامیــن  Bاســت و
از نقــص مــادرزادی مغــز و ســتون فقــرات جنیــن تــا حــد زیــاد
جلوگیــری میکنــد.
ویتامیــن  :Dاســتفاده از ویتامیــن  Dبــرای جــذب کلســیم
از روده هــا ضــروری اســت کــه در دوران بــارداری بــا مصــرف
مکمــل هــای حــاوی ایــن ویتامیــن یــا در معــرض نورخورشــید
قــرار گرفتــن تأمیــن مــی شــود .بهتــر اســت مــادر بــاردار هــر روز
و اگــر هــر روز امــکان نداشــته باشــد ،چنــد بــار در هفتــه ،هــر بار
 ۱۰تــا  ۳۰دقیقــه در زمانــی کــه اشــعه ی آفتــاب مســتقیم نباشــد،
پوســت بدنــش در معــرض نــور خورشــید قــرار بگیــرد.

مشکالت شایع دوران بارداری وتوصیه های الزم:

ســوزش ســردل :ســوزش ســردل یکــی از مشــکالت
شــایع مــادران بــاردار اســت کــه بــه علــل هورمونــی ،افزایــش
حجــم رحــم ،رشــد جنیــن و فشــار آن بــه معــده و دســتگاه
گــوارش و در نتیجــه ریفالکــس اســید معــده بــه قســمت تحتانی
مــری مــی توانــد بــه وجــود آیــد .لــذا بــرای کنتــرل این مشــکل
توصیــه مــی گــردد مــوارد زیــر را رعایــت کننــد :افزایــش تعــداد
وعــده هــا بــا حجــم کــم ،مصــرف غذاهــای آب پــز و بخــار پــز،
خــوب جویــدن و آرام خــوردن ،پیــاده روی بعــد از غــذا ،مصــرف
غذاهــای کــم چــرب و بــدون ادویــه ،کاهــش مصــرف شــکالت،
قهــوه ،چــای ،نوشــابه هــای گازدار و ســایر نوشــیدنی هــای حاوی
کافئیــن ،خــودداری ازمصــرف ســرکه و اســتفاده از شــیر ،تخــم
مــرغ و غذاهــای نشاســته ای ،خــودداری از دراز کشــیدن یــا خــم
شــدن بعــد از صــرف غــذا ،بــاال بــردن ســر باالتــر از بــدن در
هنــگام اســتراحت.
تهــوع صبحگاهــی :تهــوع صبحگاهــی نیــز یکــی از
مشــکالت مــادران بــاردار اســت ،لــذا بــرای کنتــرل ایــن مشــکل
توصیــه مــی گــردد کــه 4تــا  5وعــده غــذا در حجــم کــم ،روزانــه
مصــرف گــردد .توجــه گــردد کــه گرســنه مانــدن باعــث تشــدید
تهــوع مــی گــردد .توصیــه مــی گــردد کــه غذاهــای چــرب،
ســرخ کــرده و پــر ادویــه کمتــر مصــرف گــردد.
بیــن وعــده هــا ،غــذا هــا و مایعــات ســرد میــل گــردد .آرام غــذا
خــوردن و اســتراحت کافــی و حمایــت روحــی هم،کمــک کننــده
اســت .بــا اســتفاده از مکمــل ویتامیــن  B6مــی تــوان تهــوع را
کاهــش داد.
ادم بــارداری :ادم بــارداری بــه ورم مختصــر در ســاق و
قــوزک پــا گوینــد کــه در نتیجــه فشــار رحــم و محتویــات آن روی
وریــد هــای لگنــی و مختــل شــدن بــاز گشــت وریــدی خــون
از پاهــا بــه وجــود مــی آیــد .بــرای کنتــرل ادم بــارداری توصیــه
مــی گــردد کــه مــادران بــاردار محدودیــت نمــک و غذاهای شــور،
چیپــس ،آجیــل شــور ،ماهی شــور ،شــور هــا و ترشــیجات داشــته
باشــند .عــاوه بــر آن مــادر بــاردار  4تــا  5بــار در روز به پهلــو دراز
بکشــد تــا خــون رســانی بهتــر بــه اعضــای لگنــی ،رحــم و جنین
صــورت گیــرد و از پیشــرفت ادم جلوگیــری گــردد .همچنیــن
توصیــه مــی گــردد کــه از ایســتادن و نشســتن روی صندلــی
بــا پاهــای آویــزان خــود داری گــردد .توجــه گــردد کــه اگــر ادم
سراســری همــه بــدن همــراه بــا فشــار خــون و بعــد از هفتــه 20
حاملگــی باشــد ،شــک بــه فشــار خــون حاملگــی مــی رود کــه
نیــاز بــه اقدامــات تشــخیصی فــوری توســط پزشــک مــی باشــد.
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همـه ی مـا آدمهـا خاطرات تلخ و شـیرین
زیـادی از گذشـته داریم .وقتی گذشـته ی
خـود را مـرور می کنـم خاطرات شـیرزنی
کـه مظهر وفاداری و صبر و اسـتقامت بود،
در ذهنـم تداعـی مـی شـود .مـادری کـه
فرزنـدان دختـرش را در آغـوش پر مهرش
کشـید و بدون هیچ چشـم داشـتی آنها را
بـزرگ کـرد .مـادر بزرگـم عالیه خانـم به
معنـای واقعی عالـی بود.
نـه سـاله بـودم کـه شـمع وجـود مـادرم
خامـوش شـد و مـن و دو خواهر کوچکترم
تنهـا شـدیم .مـادری کـه در پرتـو گرمای
آفتـاب وجـودش زندگـی خوبی داشـتیم،
مـادری که بـا رفتنش دیگر کسـی صدای
خنـده های کودکانـه مان را نشـنید ،همه
ی دل خوشـی هـا از دسـت رفـت و تنهـا،
غـم از دسـت دادنـش برایمـان ماند.
مـن ،هـادی نظرآبـادی فرزنـد حـاج علـی
متولـد سـال 60هسـتم .گفتـم فرزنـد
حـاج علـی ،پـدری کـه فقـط اسـمش در
شناسـنامه ی مـا ثبـت شـده ،پـدری کـه
تسلا بخـش غـم بـی مـادری نبـود بلکـه
بعـد از رفتـن مـادرم ،بـرای همیشـه ما را
تـرک کـرد و به مادربـزرگ مادری سـپرد.
پـدرم بـا شـروع زندگـی جدیـدش بـرای
همیشـه مـا را از زندگـی اش حـذف کـرد.
مـن کوچکتـر از آن بودم کـه بتوانم از نظر
مالی خـود و خواهرانـم را تأمین کنم ،ولی
ایـن موضـوع هم برایـش مهم نبـود .بدون
هیـچ حمایـت مالـی مـا را تنها گذاشـت.
خاطـرات کمـی ،از مـادرم در ذهـن دارم
از جملـه مهربانـی هـای مـادرم وقتـی که
در کودکـی بیمـار بـودم و در بیمارسـتان
بسـتری شـدم ،با وجود اینکـه دکتر خطر
مـرگ را برایـم پیـش بینـی کـرده بـود،
مـادرم لحظـه ای مـرا تنها نگذاشـت و به
ایـن دلیـل همیشـه از خـدا می خواسـتم
کاش بـاز بیمار بودم ولی مادرم در کنــارم
بود.
نمونــه دیگـر از محبـت هـا و صبـــر
بـی انتهایـش بـرای مـن ایـن بـود کـه در
سـال اول مدرسـه از لحظه ورود به کالس
تـا پایـان درس در مدرسـه می نشسـت تا
من احسـاس ناراحتـی نکنم.
در آن سـن کـم کودکـی ،غـروب غـم
انگیـز مـادر و بـی مهـری پـدر برایمـان
رمقـی نگذاشـته بـود کـه آن فرشـته ی
مهربانـی ،مـادر بزرگـم عالیـه خانـم مـا را
در دامـان پرمهـرش جـا داد و بـه ما جانی
دوبـاره بخشـید .مـادری پیـر کـه خـود
داغـدار دخترجوانـش بـود و بـا اینکـه پدر
بزرگـم در قیـد حیـات نبـود بـرای تأمین
مسـائل مالـی و عاطفـی مـا مـی جنگیـد.
خـوب بـه یـاد دارم کـه اقـوام و آشـنایان
بارهـا از او خواسـتند کـه مـا را نپذیـرد و به

ن
دلوشته
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پـدر بسـپارد ،پـدری کـه مـا را نمـی خواسـت ولـی او هیـچ گاه تحـت تأثیـر این حـرف هـا قـرار نگرفت.
قبـل از ورود بـه دوران راهنمایـی تصمیـم گرفتـم کمـک خرجـی باشـم بـرای مادربـزرگ مهربانـم.
وارد بـازار کار شـدم؛ ایـن مسـئله باعـث شـد چنـد سـالی از درس فاصلـه بگیـرم .دوران نوجوانـی بـه
کار در مشـاغل مختلـف سـپری شـد تـا اینکـه سـال  85وارد شـهرداری شـدم و تـا هـم اکنـون در
پسـت هـای مختلـف خدمـت مـی کنـم و بعـد از سـال هـا درسـم را ادامـه دادم و مـدرک کاردانـی
روابط عمومی را گرفتم و خواهرانم نیز با پشتکار فراوان آرایشگران ماهری شدند.
مادربزرگـم بـا صحبت های شـیرین و گرمی که داشـت باعث شـده بـود پای حرف هایش بنشـینم و با
جـان و دل بـه حـرف هایش گـوش دهم ،یکی از مواردی که همیشـه به یاد دارم ایـن بود که می گفت:
«اگـر در زندگـی ات در راه خـدا قـدم بگذاری ،خدا همیشـه کمکت می کند .همیشـه در زندگی مراقب
بـاش اگـر زمانـی وسـیله ای یـا چیـزی پیدا کردی سـعی کن آن وسـیله را بـه صاحبـش برگردانی ،که
نظـر خـدا همیشـه به سـمت تو باشـد ».احترام گذاشـتن به دیگـران از جمله به همسـایه هـا از دیگر
مسـائلی بـود کـه همیشـه یادآوری می کـرد .می گفت « :اگـر روزی خدا کمکت کرد و سـرکار رفتی به
فقـرا کمـک کن و همیشـه به یـاد خدا بـاش .در ارتباط گرفتن با مردم همیشـه به نحو احسـن برخورد
کن و همیشـه سـعی کن با شـخصیت خودت به مردم نشـان بدهی که انسـان سـالم و پاکی هسـتی،
تـا مردم بـه تو احتـرام بگذارند».
ایـن کـوه اسـتوار ،طـوری راسـت قامت پشـت مـا ایسـتاد که هیچ کـس تصور نمـی کرد مـا از نعمت
پـدر و مـادر محرومیم .او با دسـت های پیر ،چشـم های خسـته و صـورت چروکیده اش مردانه ایسـتاد
تـا اینکـه وجـود نازنینـش در یکی از روزهای گرم تابسـتان سـال  95برای همیشـه ما را تنها گذاشـت
و دوبـاره غـم رفتن مـادر برایمان تداعی شـد.
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ن
خ
س
ت
ینآنیینکوداشتمقامواالیمارد
رداستانآرذبایجانرغبی

نخسـتین آییـن نکوداشـت مقـام واالی مـادر در اسـتان آذربایجان غربی بـه همت بنیـاد فرهنگی
بیـن المللـی مادر و دفتـر امور بانـوان اسـتانداری آذربایجـان غربی روز دوشـنبه دوازدهـم آذرماه
نـود و هفت برگزار شـد.
مدیـر کل امور بانوان اسـتانداری آذربایجـان غربی با خواندن متنـی توصیفی درباره شـأن و جایگاه بانوان
موجـب شـد تا حاضران در این جلسـه تحـت تأثیر قرار گرفته و اشـک از دیده گانشـان جاری شـود.
مهنـدس غالمرضـا محمـدی بنیانگذار بنیـاد بین المللـی مادر نیـز در این آییـن با ابـراز رضایت از
حضـور در اسـتان آذربایجان غربـی بیان کرد :اعضـای این بنیاد برای خشـنودی مـادران ،این بنیاد
را تشـکیل داده اند.
وی افـزود :دعـای خیـر پـدران و مـادران همـواره بدرقـه راه فرزنـدان اسـت و مادران قلـب کانون
خانواده هسـتند.
ایشان همچنین بیان داشتند اگر خانواده متعالی داشته باشیم ،جامعه موفقی خواهیم داشت.
علـی مصطفـوی سرپرسـت معاونـت سیاسـی اجتماعـی اسـتانداری آذربایجـان غربی نیـز در این
همایـش گفـت :آذربایجـان غربـی همواره سـنگر ایـران اسلامی بـوده و مظهر رشادتهاسـت.
وی بیـان داشـت :این اسـتان با وجـود مذاهب ،اقـوام و ادیان مختلـف مکانی مثال زدنـی در زندگی
مسـالمت آمیـز اقوام و ادیـان و مذاهب بوده و این همزیسـتی اسـتان را زیبا نشـان می دهد.
سرپرسـت معاونـت سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری آذربایجـان غربـی با اشـاره به نقش
مـادران در حفـظ تمامیت ارضی کشـور گفت :مـادران در کنار ایفـای نقش های اجتماعـی در دوران
دفـاع مقدس و هشـت سـال جنـگ تحمیلی بـه تربیت فرزندانـی مقاوم و شـجاع پرداختنـد و این
روند تـداوم دارد.
مصطفوی اضافه کرد :مادران ایران اسالمی دارای جایگاه بسیار رفیعی هستند که همگان به این موضوع
واقف هستیم.

دکتر علی مصطفوی
معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی
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دکتر شهال تاجفر
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

در این مراسم از خانمها :فروردین احمد نژاد ،عصمت اسمعیلی ،اقدس افتخاری ،لیدا تهمورثی ،فاطمه
جوادی ،رابعه حسین پور ،مهناز حسینی ،مارال رضازاده ،نرگس شاه محمدی ،خیال عبداهلل زاده ،زنان
کوهستانی ،شمامه لنبرانی ،شمامه محمدنژاد ،فرحناز نوروزی نیا ،پریزاد یاری گورچین قلعه به عنوان
 ۱۵مادر نمونه استان آذربایجان غربی تجلیل شد.
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مینـو اختر زنــد

موفقیــت هــای ایرانیــان در ســوئد و تســخیر برجســته تریــن مشــاغل و ســمت هــای
سیاســی ،دولتــی ،اقتصــادی ،هنــری و فرهنگــی در ایــن کشــور همچنــان ادامــه دارد.
مینــو اختــر زنــد متولــد  1335در تهــران ،اســتاندار یونشــوپینگ در کشــور ســوئد و
عضــو هیئــت رئیســه ی دانشــگاه ســودرتورن در اســتکهلم اســت.
وی دانشآموختــه ی ســال  1978در رشــته ی مهندســی بــرق از مؤسســه ی ســلطنتی
فناوری اســتکهلم اســت.
از جملــه ســمتهای قبلــی وی ،مدیــر عامــل شــرکت تولیــد انــرژی واتــن فــال،
مدیــرکل شــورای اســتانی کار در شــهر اوپســاالی ســوئد و مدیــر عامــل شــرکت راه
آهــن ســوئد (بــان ورکــت) اســت.

زمســتان 1397

مینــو اخترزنــد در مــاه مــه ســال  2010به ســمت اســتانداری
یونشــوپینگ ســوئد منصــوب شــد .او نخســتین ایرانــی بود
کــه ســمت اســتانداری را درســوئد بــه عهــده میگرفــت.
بنــا برتصمیــم هیئــت دولــت ســوئد ،مهنــدس مینــو اختــر
زنــد بانــوی ایرانــی تبــار از روز اول فوریــه  2008ســمت
جدیــد خــود بــه عنــوان مدیــر کل اداره راه آهــن ســوئد
(بــان ورکــت) را آغــاز نمــود« .اوســا تورشتنســون» وزیــر
ســاختاز زیربنایــی ســوئد در مــورد ایــن انتخــاب هیئــت
دولــت گفــت« :اداره کل راه آهــن ســوئد بــا مدیریــت مینــو
اخترزنــد خواهــد توانســت بــر مشــکالتی کــه در مقابــل آن
قــرار دارد فائــق آیــد».

ایــن اولیــن بــاری اســت کــه یــک ایرانــی بــه ســمت
مدیرکلــی یــک اداره کل دولتــی ســوئد منصــوب
مــی شــود .مدیــر کلــی ادارات دولتــی ســوئد در دوره
زمامــداری حــزب سوســیال دموکــرات عمومــ ًا بــه
افــراد وفــادار بــه ایــن احــزاب محــول مــی گردیــد.
شــیوه ای کــه ســال هــا مــورد انتقــاد شــدید
احــزاب دســت راســت قــرار گرفــت و ایــن احــزاب
وعــده دادنــد کــه در صــورت پیــروزی در انتخابــات،
بــه هنــگام تقســیم مشــاغل مهــم دولتــی شایســته
ســاالری را جایگزیــن زد و بندهــای حزبی و سیاســی
حــزب سوســیال دمکــرات خواهنــد نمود.
دولــت دســت راســت ســوئد پــس از پیــروزی در
انتحابــات ایــن وعــده ی خــود را عملــی کــرد .پــس
از ســرنگونی حکومــت سوســیال دموکــرات بــرای اولیــن
بــار تصــدی پســت هــای مهــم دولتی نیــز بــه ماننــد دیگر
مشــاغل در روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی گردیــد
و ســپس بــدون مالحظــات سیاســی بــه شایســته تریــن افــراد
محــول گردیــد .تصــدی مینــو اخترزنــد در ایــن مقــام بلنــد پایــه ی
دولتــی را مــی تــوان نتیجــه ی مســتقیم تالشــهای دولــت دســت راســت در
سیاسی زدایی در روند تقسیم مشاغل بلند پایه ی دولتی دانست.
مینــو اخترزنــد کــه امــروز  52ســاله اســت در ســال  1974و هنگامــی کــه  17ســاله بــود جهــت تحصیــل در
رشــته ی مهندســی الکترونیــک در دانشــگاه ســلطنتی تکنیــک اســتکهلم (کــی تــی اچ) بــه ســوئد آمــد و قرار
بــود کــه پــس از اتمــام تحصیــات بــه ایــران بازگــردد .امــا انقــاب اســامی باعــث گردیــد کــه او پــس از اتمــام
تحصیالتــش در رشــته ی مهندســی در ســوئد مانــدگار شــود.
مجلــه ی اقتصــادی و معتبــر ســوئدی «وکانــز افــرر» در ســپتامبر ســال  2005لیســتی منتشــر نمــود کــه در آن
نــام  44نفــر از بانفوذتریــن مهاجرتبــاران در اقتصــاد ســوئد درج شــده بــود .متــن کامــل ایــن لیســت همــان
زمــان در اســتکهلمیان نیــز منتشــر گردیــد .نــام یــک بانــوی ایرانــی در صــدر ایــن لیســت و در مقــام پنجم آن
مــی درخشــید .وی «مینــو اختــر زنــد» از مدیــران ارشــد شــرکت معظــم تولیــد انــرژی «واتــن فــال» در ســوئد
بــود کــه خیلــی زود لقــب «بانــوی انــرژی» را از آن خــود نمــود و امــروز بــه مدیریــت کل اداره ی راه آهن کشــور
ســوئد رســیده اســت.
مینــو اخترزنــد کــه متولــد تهــران اســت قبـ ً
ا عــاوه بــر ســمت بلنــد پایــه ی خــود درشــرکت عظیــم تولیــد
انــرژی «واتــن فــال» ســوئد از جملــه در هیئــت رئیســه ی چندیــن کمپانــی و ســازمان بــزرگ ســوئدی و نیــز
هیئــت رئیســه ی دانشــگاه «ســودرتورن» اســتکهلم عضویــت داشــته اســت .وی قبــل از تصــدی بــه مقــام
مدیــر کلــی در شــورای اســتانی کار در شــهر اوپســاال مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت .وی متأهــل؛ دارای یــک
پســر  26ســاله و درآمــد ســاالنه ای بالــغ بــر یــک و نیــم میلیــون کــرون اســت.
اداره ی کل راه آهــن ســوئد وظیفــه ی نگاهــداری و اداره ی خطــوط راه آهــن سراســر ســوئد را بــر عهــده دارد و
اینــک ریاســت کل آن از روز اول فوریــه  2008بــر عهــده ی یــک بانــوی ایرانــی قــرار دارد.
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نخ
س
ت
ی
نآنیینکوداشتمقامواالیمارد
رداستانآرذبایجانشرقی

نخسـتین آییـن تجلیـل از مقـام واالی مادر به همـت بنیاد
فرهنگـی بیـن المللـی مـادر و امـور خانـواده اسـتانداری
آذربایجـان شـرقی ،چهاردهـم آذرمـاه نود و هفـت در تاالر
معلـم تبریز برگـزار و از  14مادر نمونه اسـتان تجلیل شـد.
دکتـر رقیـه صـادق زاده مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده
اسـتانداری آذربایجان شـرقی ضمن خیرمقـدم به میهمانان
و مسـئولین محتـرم اسـتان اظهار داشـت :بنیـاد فرهنگی
بیـن المللی مـادر بـا تکریـم مقـام واالی مادر مـی خواهد
دختـران و پسـران ،جایـگاه مـادر را قـدر بداننـد و آنان را
تشـویق کننـد تا جایـگاه خانـواده تحکیـم یابد.
ایشـان همچنیـن بیـان کـرد :داشـتن فرزنـدان نمونـه و
موفق بـا وجود تمامـی محدودیتهـا و مشـکالت ،دارا بودن
شاخص های همسر خوب و شـهروند نمونه و کسب موفقیت
های شـاخص در زندگی شـخصی ،خانوادگـی و اجتماعی از
مالک های انتخاب این مادران نمونه است.

دکتر رقیه صادق زاده
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

وی افـزود :برگزاری چنین مراسـم ارزشـمندی اولین تجربه
اسـتانی ماسـت و امیدواریم در مراسـم آتی با همراهی کلیه
دسـتگاههای ذیربط شـاهد برگزاری هرچه باشـکوه تر این
مراسم در سـطح ملی باشیم.
بنیانگـذار بنیاد فرهنگـی بین المللـی مادر گفت :شـعار ما
«مادرانـی متعالـی جهانی خوشـبخت» اسـت و امیـد دارم
مـادران مـا بـا الگـو گرفتـن از حضـرت فاطمه زهـرا (س)
مادرانـی متعالی باشـند.
مهنـدس محمـدی در آییـن نکوداشـت مقـام واالی مـادر
اظهار کـرد :امـروز افتخار می کنـم در تبریز حضـور دارم و
از نزدیـک با فرهنگ و آداب و رسـوم غنی مـردم آذربایجان
آشـنا می شـوم.
وی بـا بیـان ایـن که تبریـز همیشـه شـهر اولین هـا بوده
اسـت ،ادامـه داد :ملـت ایـران بایـد بـه آذربایجـان افتخار
کنـد و امروز با سـربلندی مـی گویم که رئیس هیـات امنای

مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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آیت اهلل سیدمحمد علی آل هاشم
امام جمعه تبریز

بنیاد فرهنگی بیـن المللی مادر،
اهل تبریز هسـتند.
مهنـدس محمدی بیـان کرد :من
ایـن بنیـاد را پـس از مشـورت
هـای فـراوان بـرای ادای احترام
بـه مـادر خـود و همـه مـادران
ایـران زمیـن راه انـدازی کـردم
و خواسـتم بـا ایـن اقـدام گامی
هرچند کوچـک برای مـادرم که
بعـد از پـدرم زحمت خانـوده را
بـه دوش کشـیده بود ،بـردارم.
وی ادامه داد :شـعار مـا «مادرانی متعالی جهانی خوشـبخت»
اسـت و امیـد دارم مادران مـا با الگو گرفتـن از حضرت فاطمه
زهرا (س) مادرانی متعالی باشـند.
بنیانگـذار و مدیـر عامـل بنیـاد فرهنگـی بیـن المللـی مادر
افـزود :در جامعـه مـا عـرف اسـت کـه پـس از مرگ پـدر به
فرزنـدان یتیم مـی گویند ،هرچند مـا بعد از مرگ پـدرم فراز
و نشـیب ها و سـختی هـای زیادی داشـتیم ولی بعـد از مرگ
مـادر کـه چـراغ خانه خامـوش شـد در اصل یتیم شـدیم.
مهنـدس محمـدی افـزود :ایمـان بـه خـدا ،امیـد بـه زندگی،
تلاش ،احتـرام به دیگـران و به خصـوص پدر و مادر و شـرکت
در امـو ر خیر پنج اصل و الگو برای زندگی سـعادتمند هسـتند.
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی و امـام جمعه تبریز با
اشـاره به اینکـه در سـیره و فرمایش های پیامبـر (ص) و اهل
بیـت (ع) بر احتـرام و تجلیل از مقام مادر تاکید شـده اسـت،
مـی گویـد :بنا بر تصریـح قرآن مجیـد و تاکید پیامبر اسلام
بهشـت زیر پـای مـادران و جای قـدم هـای مـادران باغی از
باغ های بهشـت اسـت.
حجـت االسلام سـیدمحمد علـی آل هاشـم بـا اسـتناد به
حدیثـی از امـام صـادق (ع) اضافه مـی کند :مـردی از پیامبر
خـدا پرسـید به کـدام یـک از بسـتگانم نیکی کنم و ایشـان
فرمودنـد بـه مـادرت ،پرسـید بعـد از مـادرم بـه چه کسـی
نیکی کنـم ،باز فرمودنـد مادرت ،برای مرتبه سـوم پرسـیدم
بعـد از مادرم به چه کسـی ،دوبـاره تاکید کردند مـادرت و در
بـار چهـارم فرمودند بـه پدرت نیکـی کن.
وی حدیـث دیگـری در بلنـدی جایـگاه مـادر نقل مـی کند:
فـردی بـه رسـول خـدا مراجعه کـرد و گفت انسـان بسـیار
گناهـکار و معصیـت کاری هسـتم آیا امیدی به بخشـش خدا
هسـت؟ فرمودند :آیا پـدر و مادرت زنده اسـت ،گفـت ،پدرم
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زنـده اسـت ،فرمودند :بـرو به
پـدرت نیکـی کـن و در حالی
که مرد دور می شـد ،فرمودند
ای کاش مـادرش زنـده بود.
امـام جمعه تبریز یـادآوری می
کنـد :اگر مـادر دعا کنـد گناه
انسـان بخشـیده می شـود ،بر
ایـن اسـاس بایـد هـر لحظـه
عمر مادران را قـدر بدانیم و در
زمـان رسـیدن به سـن پیری،
دسـت والدیـن را بگیریم.
حجت االسلام آل هاشـم با بیـان اینکه نبایـد کمترین اهانت
بـه پـدر و مـادر شـود و بایـد بزرگوارانه بـا آنها رفتـار کنیم،
گفت :کسـب رضایت پـدر و مادر در هر پسـت و مقامی الزم و
واجب اسـت و سـعادت دنیـا و آخرت را به دنبـال دارد.
محمدرضـا پـور محمـدی اسـتاندار آذربایجان شـرقی گفت:
پـدر و مـادر باید بـه جـای تهدید بـا فرزنـدان خـود ارتباط
عاطفی داشـته باشـند.
پـور محمـدی اظهار کرد :بسـیار خرسـند هسـتم کـه اولین
برنامـه بعـد از انتصاب بـه عنوان اسـتاندار ،شـرکت در برنامه
گرامیداشـت مقام واالی مادر اسـت.
وی ادامـه داد :در همـه جای دنیا مادر از مقـام و منزلت واالیی
برخـوردار اسـت ولی فقط در اسلام اسـت که احتـرام به پدر
و مادر مایه خوشـبختی در دنیا و آخرت معرفی شـده اسـت.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی با بیان ایـن که سـواد در جامعه
امروزی فقط خواندن و نوشـتن و حتی داشـتن مـدرک دکترا
نیسـت ،گفـت :یک فـرد باسـواد کسـی اسـت کـه بتواند با
خانـواده و افـراد نزدیـک خـود ارتبـاط عاطفی قوی داشـته
باشـد و در ایـن صـورت اسـت کـه اگر افـراد از نظر مسـافت
از هـم دور باشـند ولـی بـاز به یـاد هم هسـتند و لـذا پدر و
مـادر بایـد به جـای تهدید بـا فرزندان خـود ارتبـاط عاطفی
داشـته باشند.
در پایـان ایـن مراسـم از خانمهـا :ام البنیـن ابراهیـم پـور،
سـودابه داوران ،اکـرم دیزمـاری ،افخـم راسـخی عزمـی
ثابـت ،سـیما شـفایی ،خدیجه علـی پـور ،حکیمـه غفوری،
کفایـت فـرج زاده ،نوبـر قدیمی مقـدم ،ایران محمـدی ،اکرم
محمدیـان ،منصـوره محمدیـان ،ماریـا مهاجـران ،فاطمـه
هریسـچیان بـه عنـوان  14مـادر نمونـه آذربایجـان شـرقی
تقدیـر بـه عمـل آمد.
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نقـش مـــــــــادر؛
در خانواد ه های ایتـالیایــی

«یک مادر خوب به اندازه صدها معلم ارزش دارد».
ایــن ضــرب المثــل قدیمــی ،دقیق ـ ًا نقــش «مــادری»
را در خانــواده توصیــف مــی کنــد .در میــان عشــق
بــی حد و مــرز و محبــت بــی پایــان او و محدودیــت هایی
کــه برایــش وجــود دارد ،مــادران ایتالیایــی نقــش
اساســی در حفــظ تــداوم خانــواده دارنــد .مــادر نــه
یــک دوســت اســت و نــه کســی هماننــد اوســت.
وظیفــه اش بــودن یــک مــادر تمــام عیــار و کامــل
اســت .او از بچــه هــا نگهــداری مــی کنــد ،خانــه را
مرتــب کــرده و اخیــرا ً هــم کــه در کارهــای بیــرون
همــکاری مــی کنــد ،اگــر چــه ایــن ســوای از نقــش
مادرانــه اوســت کــه نقــش پــدر و مــادر جابــه جــا
شــده ،امــا همچنــان بــه نظــر مــی رســد کــه
ایتالیایــی هــا ســعی در حفــظ و تــداوم ایــن رســم
دیرینــه دارنــد .قبــل از اینکــه مــادرم مــرا بــه دنیــا
بیــاورد ،یــک معمــار بســیار موفــق در شــهر منهتــن
بــود .وی جــوان ،باهــوش ،بــا اســتعداد و بــا تجربــه
و یــک واســطه عالــی بــود .همــه او را دوســت مــی
داشــتند ،چــرا کــه هــم یــک هنرمنــد پرتــوان بــود
و هــم شــخصیت شــیرین و دلپذیــری داشــت .زمانــی
کــه متولــد شــدم ،تصمیــم گرفــت در خانــه بمانــد و
وقــت بیشــتری را بــه تربیــت کــردن اولیــن فرزندش
بگذرانــد.
ســال بعــد خواهــرم بــه دنیــا آمــد .دقیقــا هماننــد
مــن ،ســعی کــرد کــه بــرای دختــر کوچکــش هــم
وقــت بیشــتری داشــته باشــد .پــس از ســپری شــدن
مرخصــی زایمــان ،تصمیــم گرفــت کــه بــه ســرکار
برگــردد؛ امــا نــه بــه صــورت تمــام وقــت ،بلکــه بــه
صــورت کارمنــد نیمــه وقــت .ایــن تصمیــم نــه از
ســوی پــدرم بــود و نــه از ســوی خانــواده خــودش
و همســرش ،بلکــه خــودش مــی خواســت همانــی

باشــد کــه همیشــه در تصــورات خــودش از یــک مادر
در ذهنــش ســاخته بــود؛ مــادری کــه بتوانــد هــم در
خانــه و هــم در بیــرون بــه کار بپــردازد و بتوانــد مــا
را بــه کالس هــای ورزشــی و موســیقی ببــرد و هــم
چنیــن بتوانــد کارهــای ادارای اش را ســر و ســامان
دهــد .پــس از بیســت ســال مــادرم ،هــم چنــان قوی
و باهــوش و بــا شــخصیت و زن ماهــری اســت کــه
هنــوز بــه کارگاه هــای ســاختمانی در شــهر سرکشــی
مــی کنــد .بــا ایــن اوصــاف او بــه دخترانــش نشــان
داد کــه چگونــه انســان خوبــی باشــند .نقــش او بــه
عنــوان مادرمــان ،بســیار مشــکل تــر از آنــی بــود
کــه انجــام مــی داد و مــی خواســت انجــام دهــد امــا
مــی دانســت کــه هیــچ چیــز بــا ارزش تــر از تربیــت
کــردن دو زن مســتقل و باهــوش در ایتالیــا نیســت .او
بــه مــا یــاد داده کــه در کارهــای علمــی و در مســیر
زندگــی ،در آشــپزی و پخــت و پــز و مهــارت هــای
ارتبــاط بــا مــردم چگونــه قــوی باشــیم و بتوانیــم
درســت بیندیشــیم و نگــران چیــزی نباشــیم .مــن
آن خــودم بدانــم،
آنقــدر خوشــبختم کــه مــادرم را از ِ
چــرا کــه او دائم ًا نصیحــت و اندرزهــا را برایمــان تکرار
مــی کــرد کــه هماننــد او عمــل کنیــم .مــن مــی دانم
کــه چگونــه راه او را بــرای خــود دنبــال کــرده و مردی
را در آینــده پیــدا کنــم کــه بــا او بــا عشــق و احتــرام
در آســایش و آرامــش زندگــی کنــم و بتوانــم فرزندان
بــا تربیــت و بــا فرهنگــی را بپرورانــم .احتمــاالً
نتوانــم کســی بهتــر از مــادرم را پیــدا کنــم .همــان
طــور کــه مــادرم ،مــادر مــن اســت ،همیشــه برایــم
چــون کــوه خواهــد مانــد بــا صدایــی از برهــان و
منطــق و آن صــدا دعــای مــادر اســت کــه قیمــت
نــدارد و بســیار گرانبهاســت.

مترجـم :بهدخـت اوجـی
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دکتر زهرا افتخاری
مشاور آموزشی بنیاد مادر
و مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان فارس

ــود را
خ
نه خشـم ــــم؟
کنیـــ
چگـو
ـــــرل
کنتـ
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هــر چنــد عصبانیــت یــک هیجــان طبیعــی اســت ،امــا وقتــی از
کنتــرل خــارج شــود ،میتوانــد مشــکالتی در خانــواده ،کار و
ارتباطــات اجتماعــی پدیــد بیــاورد و حتــی زندگــی روزمــره را
بــا اختــال روب ـهرو کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــه عقیــده
بســیاری از روانشناســان نبایــد خشــم و عصبانیــت خــود را
ســرکوب کنیــم.
روانشناســان معتقدنــد فــرو خــوردن خشــم نــه تنهــا
مشــکالت جســمی زیــادی بــه همــراه خواهــد داشــت ،بلکــه
ســبب میشــود انــرژی منفــی ناشــی از عصبانیــت را در
موقعیتــی دیگــر و در ارتبــاط بــا دیگرانــی کــه ربطــی هــم
بــا موضــوع ندارنــد ،تخلیــه کنیــم و مشــکالت جدیــدی
بــه وجــود آوریــم .بــه عبارتــی ،بــا تبدیــل عصبانیــت بــه
پرخاشــگری ،زمینــه بــروز رفتــار پرخاشــگرانه را افزایــش
خواهیــم داد.

شش راهکــار بــرای کنتــرل خشــم:
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عصبانیت خود را بروز دهید:
از ابــراز اینکــه از چیــزی یــا کســی عصبانــی هســتید ،خــودداری نکنیــد؛ بلکــه بکوشــید آن را بیــان کنیــد و
بگوییــد عصبانــی هســتید ،ولــی پرخاشــگری نکنیــد و صحبــت کــردن راجــع بــه موضــوع را بــه وقتــی کــه آرام
شــدید ،موکــول کنیــد.
وقتی عصبانی هستید از تصمیم گرفتن یا اظهار نظر به شدت اجتناب کنید:
م بگیریــد یــا اظهــار
حتمـ ًا ایــن جملــه را بارهــا شــنیده یــا خواندهایــد کــه هنــگام عصبانیــت هرگــز نبایــد تصمیـ 
نظــر کنیــد ،امــا چــون مراقــب حــرف زدن خــود نیســتیم خیلــی بــه آن عمــل نمیکنیــم و بــا بیــان حرفهــای
نابــه جــا ،ارتباطــات و دوســتیهایمان را دچــار اختــال و آشــفتگی میکنیــم .اگــر شــما بارهــا در ایــن موقعیــت
ناخوشــایند و ســخت قــرار گرفتهایــد ،الزم اســت بــرای کنتــرل ایــن رفتــار مخــرب ،تدبیــری بیندیشــید.
خاموشی:
بــه شــما توصیــه میکنیــم لحظ ـهای کــه عصبانــی هســتید و قصــد داریــد حرفــی بزنیــد کــه نبایــد بــر
زبــان آورده شــود ،مغــز خــود را نســبت بــه حرفهــای دیگــران و وضــع موجــود کــه دلیــل عصبانیــت
غیرقابلکنتــرل شماســت در حالــت خامــوش قــرار دهیــد؛ یعنــی حرفهــای دیگــران را نشــنیده و شــرایط
موجــود را نادیــده بگیریــد .از لحظــهای کــه بــه پیلــه امــن خــود میرویــد و از ماجــرا دور میشــوید،
قــادر خواهیــد بــود از شــرایط ،تصویــر بهتــری پیــدا کنیــد.
تنفس:
نفــس عمیــق بکشــید و بــا ایــن روش احساســاتتان را کنتــرل کنیــد .نفــس عمیــق کشــیدن شــیوه
قدیمــی امتحــان شــدهای اســت کــه بــه آرامــش و خونســردیتان کمــک میکنــد .شــاید تعجــب
کنیــد چطــور شــخص میتوانــد در اوج عصبانیــت روی تنفســش متمرکــز شــود .در پاســخ بایــد
گفــت شــما میتوانیــد هنــگام عصبانیــت ،روش یــک و دو را ترکیــب کنیــد؛ یعنــی ابتــدا مغــز
خــود را نســبت بــه حرفهــای دیگــران در حالــت خامــوش قــرار دهیــد و پــس از دور شــدن از
شــرایط روی تنفســتان متمرکــز شــوید.
ابتدا فکر کنید و بعد واکنش نشان دهید:
بــه محــض کنتــرل احساســات و رســیدن بــه آرامــش ،موقعیــت را بســنجید و بــه اصــل
موضوعــی کــه شــما را بــه دردســر انداختــه اســت ،بپردازیــد .ایــن ارزیابــی دقیــق از
شــرایط بــه شــما امــکان خواهــد داد بــه مســائل نگاهــی منطقــی داشــته باشــید.
فکــر آرام و آســوده بــه شــما کمــک میکنــد ،خــوب و بــد را از هــم تشــخیص دهیــد و از
بدتــر شــدن کارهــا بــه دلیــل عصبانیــت جلوگیــری کنید.
آرام صحبت کرده ،در صورت لزوم عذر خواهی کنید:
پــس از بررســی و تحلیــل شــرایط ،شــما میتوانیــد بحــث را در کمــال آرامــش و
خونســردی ادامــه دهیــد .بــرای برقــراری ارتبــاط بهتــر و مؤثرتــر بیشــتر از حــس
المســه اســتفاده کنیــد و از اشــارههای غیرضــروری بــا دســت کــه ســبب تحریــک
و بــروز ســوءتفاهم میشــود ،بپرهیزیــد .همچنیــن از ســرزنش کــردن مخاطــب
اجتنــاب کنیــد و بــا صــدای آرام و شــمرده حــرف بزنیــد و در صــورت بــروز
عصبانیــت و بلنــد شــدن صدایتــان عذرخواهــی کنیــد .ایــن شــش مرحلــه
آســان و کاربــردی ،فرآینــد کنتــرل عصبانیــت اســت کــه بــا بــه کار بســتن آن
در زمــان بــروز عصبانیــت بــه مــرور زمــان متوجــه خواهیــد شــد عصبانیــت
شــما کــم شــده اســت.

52

شماره 11

زمســتان 1397

یــک زن هرگــز از ابــراز
عشــق هــای مــرد زندگیــش
خســته نخواهــد شــد .بــه زبــان
آوردن دوســتت دارم موجــب مــی
شــود کــه زن بــه عشــق واقعــی
مــرد زندگــی اش پــی ببــرد و آن
را احســاس کنــد.
یــک زن بــه دریافــت عاشــقانه
چنــد شــاخه گل ،هدایــای کوچک
و ابــراز عشــقهای بــی اختیــار،
عشــق مــی ورزد.
زمانـی کـه مـردی به زنـی چند
شـاخه گل تقدیـم مـی کنـد و یـا
یادداشـت هـای عاشـقانه اش را
نثـارش مـی دارد ،بـه آن زن اجازه
مـی دهـد تـا بدانـد تـا چه انـدازه
منحصـر بـه فرد اسـت.
وقتــی زنــی عاشــق مــی شــود،
احســاس زیبایــی و زنانگــی در او
بــه چندیــن برابــر مــی رســد.
نــوازش یــک زن بــه او قــدرت
و انگیــزه بــرای زندگــی کــردن
می بخشاید.
یــک زن همیشــه دوســت دارد
از عشــق همســرش نســبت بــه
خــودش مطمئــن شــود.
پیـش از اینکـه زنـی قـادر بـه
احسـاس عمیـق برقـراری رابطـه
جسـمانی باشـد ،به احساس عشق،
نـوازش و مالطفـت نیـاز دارد.
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زنــان ابتــدا کیمیــای روح و عاطفــه را احســاس
می کنند و بعد به کیمیای جسم پی می برند.
لحظاتــی کــه مــرد ،دســتهای زنــی را در دســت
مــی گیــرد و او را لمــس مــی کنــد ،لحظاتــی هســتند کــه
زن بــه آنهــا عشــق مــی ورزد.
هــدف یــک زن در برقــراری رابطــه جســمانی ،شــور
شــهوانی نیســت .بلکــه مقصــود او لــذت بــردن از
صمیمیــت ،عشــق و مالطفــت در کنــار شــور جســمانی
اســت.
هنگامــی کــه زنــی بدانــد فقــط اوســت کــه راه بــه قلب
شــریک زندگــی اش دارد ،در عــرش ســیر خواهــد کرد.
یــک زن هرگــز مشــکالتش را دســته بنــدی نمــی کنــد،
در صورتــی کــه زمانــی کــه غمگیــن و ناراحــت باشــد،
تمامــی مشــکالتش از کوچــک و بــزرگ بــه دلــش هجــوم
مــی آورنــد.
یــک زن هنگامــی ســکوت مــی کنــد کــه دردهــای
نهفتــه در دلــش بســیار عمیــق اســت و یــا اینکــه بــه
مــرد مقابلــش آنقــدر اعتمــاد نــدارد کــه ســخن دل بــا او
بگویــد.
وقتــی مــردی بــا دلســوزی و توجــه بــه مشــکالت
زن گــوش مــی ســپارد و از ارائــه راه حــل مــی پرهیــزد،
احســاس عشــق و بلــوغ را در او دو چنــدان مــی کنــد.
مــردان و زنــان در برابــر فشــارهای عصبــی واکنــش
هــای متفاوتــی از خــود نشــان مــی دهنــد .دراینگونــه
مواقــع زن نیازمنــد نزدیکــی و درک طــرف مقابلــش مــی
باشــد ،در صورتــی کــه مــرد بــه تنهایــی احتیــاج دارد.
هنگامــی کــه اظهــارات و اعمــال زنــی بیهــوده تلقــی
مــی گــردد ،او بــرای مطــرح شــدن شــروع بــه ابــراز
نظریــات مخالــف و عــدم توافــق مــی کنــد.
بــه جــرأت مــی تــوان گفــت بــه جــز در مــوارد انگشــت
شــماری ،هیــچ چیــز بیــش از ســخن گفتــن بــر علیــه
یــک زن بــه او آســیب نمــی رســاند.
زن درســت مثــل یــک مــوج اســت ،بــه هنگامــی کــه
عشــق در قلبــش بــه ظهــور مــی نشــیند ،اعتمــاد بــه
نفســش در حرکتــی مــواج بــه اوج مــی رســد.
هنگامــی کــه مــوج احساســات یــک زن بــه اوج
مــی رســد ،بــه هیــچ عنــوان محدودیتــی در ارائــه عشــق
نمــی بینــد.
مردهــا همــواره بایــد بداننــد کــه هــر گاه زنــی رنــج
و عصبانیــت خــود را بیــرون بریــزد و آشــکار نمایــد،
احســاس آســایش و آرامــش بیشــتری مــی کنــد.
ایــن نکتــه را بــه خاطــر بســپارید کــه هــر گاه زنــی در
اوج فــوران خشــم و غــم قــرار گرفتــه باشــد ،بــه هیــچ
عنــوان تقصیــری را بــه گــردن نمــی گیــرد.
وقتــی زنــی از موضوعــی مــی رنجــد ،مــرد بایــد ضمــن
همــدردی بــا او ،نشــان دهــد کــه بــرای غــم او نگــران
اســت ،ســپس ســکوت اختیــار کنــد تــا آن زن بتوانــد
احســاس همــدردی اش را حــس کنــد.
دردنــاک تریــن مســائل بــرای بعضــی از زنــان ،عــدم
پذیــرش ،قضــاوت نادرســت و تــرک شــدن اســت ،چراکــه
امــکان دارد ایــن باورهــا در عمــق ضمیــر ناخودآگاهشــان
آنــان را بــه ســوی ایــن تصــور نادرســت ســوق دهــد کــه
لیاقتشــان بیــش از ایــن نیســت.
ماهیت یک زن ،درخواست تأیید امور است.
در صورتـی کـه مـردی در مقابل پیشـنهادات یـک زن از
خـود مقاومـت نشـان دهـد ،زن با این حـال که مفهـوم این

مقاومـت را درک مـی کنـد ،اما هیـچ گونه توجهـی به آن
نشـان نمـی دهد .ولـی در ایـن زمان احسـاس مـی کند
کـه مرد بـه او احتـرام نمی گـذارد.
بسیاری از زنان به این علت که نمی خواهند کسی ایشان
را نیازمند بداند ،نیازهایشان را انکار می کنند.
حتــی در صورتــی کــه زنــی بپنــدارد نیازهــا و
خواســته هایــش بــرآورده نخواهنــد شــد ،اجتنــاب
از بیــان آنهــا و قصــد انجــام دادن تمــام کارهــا بــه
تنهایــی ،اشــتباه بزرگــی اســت.
یــک زن بایــد بیامــوزد کــه چطــور نیازهــا و تمایــات
خــود را بــدون نکوهــش و یــا تزلــزل ابــراز دارد و ایــن
نکتــه از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت.
امـروزه بسـیاری از زنـان از اینکـه عشـق مـی ورزند،
امـا در عـوض چیزی دریافـت نمی کنند ،رنج می کشـند،
آنـان بـه دنبـال وقفـه ای مـی گردنـد تـا در ایـن زمان
تنهـا بـه خـود بیندیشـند و توجه کننـد و در خلال آن
وجودشـان را بهتـر کنـکاش و کشـف کنند.
یـک زن جوان در اوج جوانی مایل اسـت برای برآوردن
تمایالت شـریک زندگی اش خـودش را فدا کند.
یــک زن بــه طــور ذاتــی از توانایــی نامحــدودی در
شــاداب ســاختن دیگــران برخــوردار اســت .امــا وقتــی
آن زن لبخنــد میزنــد ،لبخنــدش بــه ایــن معنــا
نیســت کــه در اوج شــادابی و خوشــحالی قــرار دارد.
همیشــه زنــان بــه همــان انــدازه ای کــه در تــوان
دارنــد ،بخشــش مــی کننــد و در ایــن زمــان بــه خاطــر
مــی آورنــد هنگامــی کــه آنــان بــه بخشــش نیــاز
داشــتند ،تــا حــدودی کمتــر از ایــن انــدازه ،بــه ایشــان
بخشــیده شــده اســت.
اغلــب زنــان بــا آنچــه همسرشــان مــی خواهــد بــه
راحتــی موافقــت مــی کننــد ،امــا ایــن کار بــه ایــن
معنــا نیســت کــه خواســته همسرشــان دقیقــا همــان
باشــد کــه آنــان مــی خواهنــد.
یــک زن ،هرگــز بــه کارهــای خــودش و همســرش
امتیــاز نمــی دهــد ،بلکــه شــوهرش را آزاد مــی گــذارد
و تصــور میکنــد او نیــز بــه همیــن ترتیــب آزادش
گذاشــته اســت.
وقتــی زنــی بــه ثبــت امتیــازات مــی پــردازد ،ممکــن
اســت موضــوع بســیار کوچکــی در نظــرش بــه انــدازه
امــری بســیار بــزرگ بــه شــمار آیــد .پــس امــکان دارد
یــک شــاخه گل ســرخ بتوانــد بــرای شــما امتیــازات
فراوانــی بــه همــراه داشــته باشــد.
یــک احســاس پنهــان در درون زن بــه او مــی گویــد
نمــی خواهــم خواســته هایــم را برایــش بگویــم ،اگــر
عشــق او بــه مــن واقعــی باشــد ،خــودش از نیازهایــم
مطلــع مــی گــردد.
مــردان و زنــان بایــد بــه خاطــر داشــته باشــند
کــه همسرشــان بــه هیــچ عنــوان خــود بــه خــود از
نیازهایشــان ،مطلــع نیســت.
زنــان نمــی پســندند کــه شوهرانشــان ،بــرآورده
ســاختن نیازهایشــان را بــه دســت فراموشــی بســپارند.
بــه همیــن علــت ،دســت از نــق زدن بــر مــی دارنــد و به
حمایــت شوهرانشــان مــی پردازنــد.
یــک زن بایــد احســاس کنــد کــه مــورد احتــرام
قــرار گرفتــه و بــه بهتریــن وجــه در خاطرهــا
مــی مانــد .در ایــن صــورت نادیــده گرفتــه شــدن
برایــش همچــون امــری اســت کــه دربخــش انتهایــی
فهرســت شــخصیتش قــرار مــی گیــرد.
تهیه و تنظیم :فرگل فقیه
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یادگیری موسیقی این روزها بیش از هر دوره دیگری محبوبیت یافته
است .از والدینی که قصد دارند کودکان شان هنری را بیاموزند تا جوانانی
که پس از گذر از سد کنکور و ورود به دانشگاه می خواهند مهارتی
جدید را به دست آورند .بسیارند افرادی که در اتاق انتظار آموزشگاه های
موسیقی در نوبت کالس سی دقیقه ای شان نشسته اند تا زمان آن فرا
برسد .اینک ،روانشناسی نشان داده است که می توان از موسیقی برای
التیام آسیب های روانشناختی نیز استفاده کرد؛ چگونه؟
«اینت سوارت» ،پژوهشگری از دانشگاه «نورث وست» در آفریقای
جنوبی در مقاله خود نشان می دهد که چگونه وارد کردن آموخته های
روانشناسی به آموزش موسیقی می تواند منفعت آفرین باشد؛ به خصوص
در آموزش به هنرجویانی که حادثه تلخی را تجربه کرده اند.

آموزش موسیقی چالشی است برای هنرجویان و مربیان
که با درک این عامل که بر رشد و عملکردهای مغزی تأثیر
می گذارد ،به رویارویی با آن کمک می کند .یافته های
جدیدی که در  ،Muziukiژورنال پژوهش های موسیقی در
آفریقا منتشر شده است ،نشان می دهند که آموزش موسیقی
به مربیان یاری می دهد تا قابلیت های نهفته شاگردان خود را
به شکوفایی برسانند و بفهمند که چگونه می توان از آموزش
موسیقی برای کاهش آالم افراد استفاده کرد.
پژوهش های عصب شــناسی مشـــخص کرده انــد که نیـم کره
راست مغز ،که بخش های اولیه رشد «خود» و هویت در آن
اتفاق می افتند ،بزرگ ترین قسمت معنای هیجانی موسیقی
را شکل می دهد .نیـم کره راست مغز بسیار تلقین پذیر است،
جاییست که حوادث رخ داده در دوران اولیه زندگی فرد روی
آن تأثیر می گذارد.
به این ترتیب ،آموزش دهندگان باید نقش موسیقی را در
زندگی فرد در نظر بگیرند و از آن به نفع خود در راهبردهای
آموزشی شان استفاده کنند .به گفته «سوارت» در تحلیل
شرایط هنرجویانی که حادثه تلخی را تجربه کرده اند ،به شکل
خاص تری ،مهم است بررسی شود که موسیقی چه نقشی را
در زندگی این افراد ایفا می کند ،چه چیزی انگیزه بهتری در
آنها به وجود می آورد و به چه طریقی ممکن است اهداف و
دالیل آنها برای آموختن موسیقی با انتظارات آموزگارشان
متفاوت باشد.
حافظه موسیقی از طریق مسیرهای عصبی بسیاری به دست
می آید و ارزیابی می شود ،اما پردازش اطالعات ،مربوط به
بخش هایی از مغز است که در پردازش خاطرات مربوط به
ترس ها نیز نقش دارند .مثل آمیگدال و هیپوکامپ ،نورون هایی
که هم زمان فعال می شوند با همدیگر ارتباط برقرار می کنند
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و محتمل است به همراه حافظه مربوطه پاسخ دهند .این روند،
هم در به خاطر سپردن موسیقی اهمیت دارد و هم ملزوماتی را
به وجود می آورد تا بتوان تجربه و خاطرات ترس را از تجربه
یادگیری و اجرای موسیقی جدا کرد.
«سوارت» اشاره می کند که برای کاهش احتمال رخداد
ناتوان شدن فرد در نتیجه الگوهای وحشت زدگی روی صحنه
( )fright stageدر هنرجویانی که تجربه ضربه روحی داشته اند،
باید اجرای موسیقی در ذهن فرد با انتظارات مثبت و تجربه های
خوب تداعی شود .این هنرجویان می توانند از تمرین و اجرای
هنر خود در محیط هایی که به آنها احساس امنیت می دهند،
پیش از نواختن در کنسرت ها یا مسابقات نفع ببرند.
«اینت سوارت» می گوید« :موسیقی قدرت این را دارد که
تجربیاتی را برای هنرجویان آسیب دیده فراهم کند که بار
تسکینی و درمانی دارند .البته این اثر ،محدود به این هنرجویان
نیست و نیز تنها نفعی نیست که این گروه از آموختن موسیقی
به دست می آورند اما باید توجه داشت که ایجاد تغییرات نورونی
نیازمند زمان و نظم است ،همان طور که مدل های رفتاری
انسان نشان می دهند که فعالیت و رشد انسانی در خأل اتفاق
نمی افتد .زمان آن فرا رسیده است که این روش تبدیل به سنتی
اجتماعی شود.
موسیقــــی درمانـــــی چیســــت؟
موسیقی درمانی عبارت است از کاربرد موسیقی برای  )1القاء آرامش،
 )2تســریع رونــد بهبود بیماری ها )3 ،بهبـود عملكرد ذهنی
و ایجاد سالمتی .افراد تحت درمان با موسیقی ،به وسیله
راهنماییهای یك فرد متخصص كه در این زمینه آموزش
دیده یا زیرنظر یك موسیقی درمانگر دارای مجوز فعالیت،
به موسیقی های خاصی گوش می دهند و یا موزیكهایی را برای
خود میسازند .موسیقی درمانی یكی از درمانهای هنری خالق یا
درمانهای بیانگر احساسات (شامل درمانهای هنری ،شعر سرایی،
درام درمانی و پسیكودرام) می باشد.
از موسیقی درمانی میتوان به تنهایی و یا همراه با درمان های دیگر
استفاده نمود .موسیقی درمانگرها با تمام سطوح سنی از اطفال ك م سن
و سال گرفته تا افراد مسن كار میكنند .این افراد در مراكز مختلفی
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همانند مدارس ،مطب های خصوصی ،خانههای سالمندان ،بیمارستان ها و
مراكز روانپزشكی مشغول به فعالیت اند.
کاربردهای موسیقـی درمانـی چیست؟
مطالعات و تحقیقات مختلف نشان دادهاند كه موسیقی درمانی در پیشبرد
آرامش ،كاهش اضطراب و استرس و درمان افسردگی مؤثر است .مطالعه
بر روی بیمارانی كه به دالیل مختلف مثل سوختگی ،بیماریهای قلبی،
دیابت و سرطان در بیمارستان بستری بودهاند ،نشان داده است كه موسیقی
درمانی به بیمارانی كه از اختالالت و مشكالت عاطفی و احساسی رنج
میبرند ،اجازه می دهد تا بتوانند تغییرات مثبت ذهنی و خلقی در خود
ایجاد نموده و در عین حال توانایی حل مشكالت را به دست آورند .در
عین حال موسیقی درمانی در بیماران بستری در انستیتوی سالمت روانی
هم بسیار مؤثر بوده است .موسیقی درمانی میتواند نیاز به دارو درمانی را
در حین زایمان كاهش داده و به عنوان عامل مكمل در كنار بی هوشی
در جریان اعمال جراحی و دندانپزشكی مورد استفاده قرار گیرد .موسیقی
درمانی را جهت كاهش دردهای مزمن هم میتوان به كار برد.
از موسیقی درمانی برای تكمیل درمان بیماران مبتال به ایدز ،سكتههای
مغزی ،پاركینسون ،سرطان و آلزایمر و سایر انواع فراموشیها می توان
استفاده نمود.
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ژاپنـی هـا همـواره عاشـق ماهـی تـازه هسـتند .ولـی آب نزدیـک
ژاپـن بـرای چنـد دهه ماهـی زیـادی نداشـت .بنابرایـن بـرای فراهم
کـردن غـذای ژاپنـی هـا  ،قایـق هـای ماهـی گیـری بزرگتر شـدند و
مسـافتی بیشـتر از قبـل را طی مـی کردند هرچـه ماهیگیـران دورتر
مـی رفتند ،بیشـتر طول می کشـید تـا ماهی بیاورند .اگر برگشتشـان
بیشـتر طـول می کشـید ماهی ها دیگر تـازه نبود.
بـرای حـل ایـن مشـکل ،شـرکتهای ماهیگیـری فریزرهایـی را در
قایقهایشـان نصـب کردنـد  .آنهـا ماهـی های صیـد شـده را در فریزر
قـرار مـی دادنـد .فریزرهـا ایـن امـکان را فراهـم می کـرد کـه قایقها
دورتـر برونـد و بیشـتر بماننـد .ولیکن ،ژاپنی ها توانسـتند بـه تفاوت
بیـن ماهـی تـازه و منجمـد پـی ببرنـد و آنهـا مـزه ماهـی منجمـد را
دوسـت نداشـتند قیمـت ماهـی منجمـد کاهش پیـدا کـرد بنابراین
شـرکتهای ماهیگیـری مخزنهایـی نصـب کردنـد.
آنهـا ماهـی مـی گرفتنـد و درون مخـزن قـرار مـی دادنـد.
ماهـی هـا پـس از کمـی تحـرک ،خسـته مـی شـدند و مـزه تـازه
بـودن خـود را از دسـت مـی دادنـد .صنعـت ماهیگیری دچـار بحران
قریـب الوقوعـی شـد .ولـی امـروزه آنهـا ماهـی هـای تـازه بـه ژاپـن
می فرستند .چطور توانستند مدیریت کنند؟
بـرای اینکـه طعم ماهـی تازه بماند ،شـرکتهای ماهیگیـری ژاپنی هنوز
ماهـی هـا را در مخـزن هـا قرار مـی دهند ولـی با یک کوسـه کوچک.
ماهـی هـا تقال مـی کنند و از ایـن رو دائماً در حال حرکت اند .تالشـی
کـه مـی کننـد باعث می شـود آنها تـازه و سـرحال باشـند تاحاال به
ایـن پـی بردیـد کـه برخـی از مـا در اسـتخر زندگـی می کنیـم ولی
بیشـتر مواقع خسـته و کسـل هستیم؟
اساسـاً در زندگـی مـا ،کوسـه هـا چالـش هـای تـازه ای هسـتند کـه
مـا را فعـال نگـه مـی دارنـد .اگـر شـما مـدام در تکاپو باشـید ،شـاد
خواهیـد بـود .تالشـهایتان اسـت که شـما را پر انـرژی نگه مـی دارد.
در وضعیتی از سـکون موفقیت را کسـب نکنید و به آن شـاد نباشـید.
شـما منابـع ،مهارتهـا ،و توانایـی هایـی را بـرای ایجـاد ایـن تفـاوت
داریـد .کوسـه ای را درون مخزنتـان قرار دهید و سـپس خواهید دید
کـه واقعـاً چقـدر مـی توانید پیـش بروید.
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خانمهــا مفیــد اســت) یــا بــرای ایــن کــه خــود او خجالــت میکشــد
کــه ایــن کار را انجــام دهــد ،برایــش پــد بهداشــتی بخــرد .در صورتــی
کــه ایــن کارهــا را بــرای او انجــام دهیــد در واقــع بــه آرامــش زندگــی
خودتــان کمــک کــرده ایــد و همســرتان قطعــاً بــه شــما عالقــه
بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد.
چطور وقتی همسرتان عادت ماهیانه است احساس بهتری به او بدهید؟

گاهیاوقــات بــرای آقایــان ســخت اســت کــه درک کننــد خانمهــا
در طــول عــادتماهیانــه چــه احساســی دارنــد و بــه همیــن دلیــل
نمیداننــد بــرای کمــک بــه او بایــد چــه کننــد .همیشــه فــردی
منطقــی و بــا مالحظــه بــودن هــدف همــه اســت .اگــر میخواهیــد
در زمانهایــی کــه همســرتان عــادتماهیانــه ســنگین دارد ،حمایــت
بیشــتری از او داشــته باشــید ،ایــن مراحــل کمکتــان خواهدکــرد:
ت ماهیانــه چــه اتفاقــی بــرای خانمهــا
 .1بفهمیــد در طــول عــاد 
میافتــد .مطمئنــاً آقایــان نمیتواننــد خودشــان را جــای خانمهــا
ت ماهیانــه چــه حســی
بگذارنــد و درک کننــد کــه داشــتن عــاد 
میتوانــد داشــته باشــد ولــی میتواننــد عالئــم آنهــا را بفهمنــد و
درک کننــد .خانمهــا ممکــن اســت دچــار دلدردهــای شــدید شــوند
کــه اصـ ً
ا چیــز جالبــی نیســت .ایــن دلدردهــا ممکــن اســت دردی
خفیــف و جزئــی یــا دردهایــی فلجکننــده باشــد .خانمهــا در ایــن
دوران دچــار تغییــر روحیــات میشــوند ،ممکــن اســت ســردرد گرفته
یــا دچــار بیقــراری ،خســتگی ،خوابآلودگــی یــا تغییر اشــتها شــوند.
ت ماهیانــه در خانمهــای مختلــف متفــاوت اســت و
البتــه عالئــم عــاد 
حتــی ممکــن اســت بعضــی خانمهــا هیــچ عالئمــی نداشــته باشــند!
ت ماهیانــه ســنگین دارنــد ســختی بیشــتری
خانمهایــی کــه عــاد 
میکشــند چــون بــه خاطــر خونریــزی زیــاد مجبورنــد مــدام بــه
ت ماهیانــه
فکــر تعویــض پدهــای بهداشــتی خــود باشــند .عــاد 
بــه طــور کلــی مســئلهای ناخوشــایند اســت و عالئــم آن بــه هی ـچ
عنــوان شــوخی نیســت.
 .2کاری کنیــد احســاس خوبــی نســبت بــه خــود پیــدا کنــد.
تحســینش کنیــد .حرفهایــی بزنیــد کــه احســاس کنــد در زمــان
عــادتماهیانــه هــم مثــل زمانهــای دیگــر زیبــا و باهوش اســت .این
اعتمــاد بــهنفــس او را بــاال میبــرد و باعــث میشــود بــه خاطــر
تغییــرات روحیـهای کــه در ایــن دوره بــرای خانمهــا ایجــاد میشــود،
حــس بهتــری نســبت بــه خــود پیــدا کنــد.
 .3در کارهــا بــه او کمــک کنیــد .اگــر کارهــای کوچکــی بایــد در
خانــه انجــام دهــد ،کمکــش کنیــد .بــا شســتن ظرفهــا یــا لباسهــا
کمــی اســترس او را کــم کنیــد .ایــن کمــی بــار را از روی شــانههایش
برمـیدارد و زمانــی بــرای اســتراحت بیشــتر بــه او میدهــد .یادتــان
باشــد کــه فقــط کارهــای کوچــک خانــه نیســت ،خانمهایــی کــه
بیــرون کار میکننــد یــا مســئولیت بــزرگ کــردن بچههــا را بــر
عهــده دارنــد هــم عادتماهیانــه میشــوند .بــا آنهــا بایــد بــا مالحظــه
بیشــتری رفتــار کنیــد.
 .4بــه او آرامــش دهیــد .او را بنشــانید و ماســاژش دهید یا در آغوشــش
بگیریــد .حتــی نــوازش کــردن دس ـتهایش احســاس بهتــری بــه او
میدهــد یــا حداقــل نشــان میدهــد کــه دوســتش داریــد.
 .5کاری کنیــد احســاس کنــد دوســتش داریــد .بــه او نشــان دهیــد
کــه از اینکــه او را در زندگیتــان داریــد خوشــحالید .بــه او بگوییــد
کــه دوســت و همســر فوقالعــادهای بــرای شماســت .اگــر ســر کار
اســت یــا از شــما دور اســت ،بــه موبایلــش یا تلفــن محـلکارش زنگ
بزنیــد و بــه او بگوییــد چقــدر زیبــا و فوقالعــاده اســت .نمیدانیــد
ایــن کارهــا چــه تأثیــر مثبتــی در او میتوانــد داشــته باشــد.
ت ماهیانــه او حــال شــما را بد
 .6بــه او نشــان دهیــد کــه چرخــه عــاد 
نمیکنــد (حتــی اگــر واقع ـاً حــس خوبــی نســبت بــه آن نداریــد).
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اگــر ســعی میکنــد درمــورد آن بــا شــما صحبــت کنــد ،صــورت تــان
را برایــش کــج نکنیــد و نگوییــد بــرو بــا یکــی از دوسـتهای دخترت
درمــورد آن حــرف بــزن .ایــن باعــث میشــود تصــور کنــد هیــچ
اهمیتــی برایتــان نــدارد .یــک قســمت دیگــر ایــن مرحلــه ایــن اســت
کــه کارهایــش را انجــام دهیــد .وســایلی کــه الزم دارد را برایــش تهیه
کنیــد ،برایــش شــکالت یــا مجلــه موردعالقــهاش را بخریــد .ایــن
باعــث میشــود احســاس کنــد واقع ـاً برایتــان مهــم اســت.
حتــی اگــر زنــی در طــول عــادتماهیانــه خــود هیــچ عالئمــی
نداشــته باشــد ،بــاز هــم کمــک کــردن و آرامــش دادن بــه او
فوقالعــاده اســت.
فقــط بــا او حــرف بزنیــد و از موضوعــات بحثبرانگیــز خــودداری
کنیــد .صــرف نظــر از حســی کــه دارد ،کمــک کــردن بــه او برایــش
لذتبخــش اســت.
باعــث لبخنــد او شــوید .یــک جــوک یــا داســتان خنــدهدار برایش
تعریــف کنیــد تــا حالــش بهتر شــود.
گاهیاوقــات بیــرون رفتــن برایــش ســخت میشــود .ولــی بــد
نیســت رســتورانی رزرو کنیــد و بــرای شــام او را بیــرون ببریــد .این کار
میتوانــد برایــش لذتبخــش بــوده و فکــرش را از موضــوع پــرت کنــد.
کارهایــی کــه دوســت دارد را انجــام دهیــد .اگــر بــرای غــذا خوردن
بیــرون میرویــد ،اجــازه دهیــد او رســتوران را انتخــاب کنــد یــا اگــر
میخواهیــد بــه ســینما برویــد بگذاریــد او بگویــد کــه دوســت دارد
چــه فیلمــی ببیند.
فقــط بغــل کــردن او و خوابانــدن او در آغوشــتان بــه او احســاس
آرامــش میدهــد .مهربانــی کــردن بــا او باعــث میشــود حســی
فوقالعــاده پیــدا کنــد.
یادتــان باشــد کــه او در ایــن مواقــع بســیار احساســی اســت ،بــه
همیــن دلیــل حرفهایــش را بــه دل نگیریــد .ولــی بایــد بدانیــد که او
در ایــن زمانهــا همــه چیــز را بــه دل میگیــرد.
یادتــان باشــد صبــور باشــید و درکــش کنیــد .اگــر کنتــرل اوضــاع از
دســتتان خــارج شــد ،یــک نفس عمیــق بکشــید و از اتــاق خارج شــوید.
ت ماهیان ـهاش غــش کــرد ،خیلــی
اگــر دختــری در طــول عــاد 
مهــم اســت کــه نترســید .درمــورد آن تحقیــق کنیــد ،او را بــه پهلــو
بخوابانیــد تــا بتوانــد نفــس بکشــد .یــک بالــش نــرم زیــر ســرش
بگذاریــد و اگــر عالمــت دیگــری (مثــل خــون یــا مشــکل تنفســی)
مشــاهده نکردیــد فقــط منتظــر بمانیــد تــا دوبــاره بــه هــوش آیــد.
حتم ـاً بــه او بگوییــد کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت و همــه چیــز
رو بــه راه خواهــد شــد ،ممکــن اســت بعــد از بــه هــوش آمــدن
اســتفراغ کنــد یــا اینکــه گریــه کنــد ،بایــد بــرای آن آمــاده باشــید.
اگــر ایــن اتفــاق زیــاد بــرای او افتــاده باشــد ،درمــورد آن بــه شــما
خواهــد گفــت و بایــد بدانیــد کــه در ایــن مواقــع چــه بایــد بکنیــد.
بعضــی خانمهــا در طــول عــادتماهیانــه خــود اســتفراغ یــا غــش
میکننــد .احســاس ســرگیجه در آنهــا متــداول اســت ولــی غــش
مســئلهای اســت کــه بــه نــدرت اتفــاق میافتــد .اگــر بــاال آوردن
او حالتــان را بــد میکنــد ،حتم ـاً از اتــاق خــارج شــوید .ولــی اگــر
در توانتــان بــود ،دســت همســرتان را بگیریــد و موهایــش را نــوازش
کنیــد تــا بفهمــد مراقبــش هســتید .کاری کنیــد کــه احســاس
خجالــت نکنــد ،ســرتان را برنگردانیــد چــون ایــن کارهــا حــال او را
بدتــر خواهــد کــرد.
اگــر دوســت دارد تنهــا باشــد ،تنهایــش بگذاریــد .گاهیاوقــات
کاری بــرای درد او از دســت شــما برنمیآیــد و حضورتــان ممکــن
اســت فقــط حالــش را بدتــر کنــد .بعــد ًا کــه دردش کمتــر شــد
میتوانیــد بــه او آرامــش دهیــد .از او ســؤال کنیــد کــه ترجیــح
میدهــد چطــور رفتــار کنیــد.

گردآوری :فرگـل فقیـه

66

شماره 11

زمســتان 1397

در شــمال شــهر شــیراز آرامگاهــی وجــود دارد کــه نامــش بــرای همــه ســاکنان ایــن ســرزمین کهــن آشناســت.
هــر کــه بــه شــیراز قــدم مــی گــذارد راهــی آرامــگاه حافــظ مــی شــود و در آن ســاعات خوشــی را مــی گذرانــد.
ایــن مجموعــه بــا نــام حافظیــه شــناخته مــی شــود و همــان طــور کــه از نامــش پیداســت ،محــل دفــن حضــرت
حافــظ ،یکــی از شــعرای بــزرگ ایــران زمیــن اســت .بســیاری معتقدنــد کــه وی در یکــی از اشــعارش ایــن مســاله
را کــه مرقــدش پــس از او زیارتــگاه خواهــد شــد ،پیــش بینــی کــرده و چنیــن گفتــه اســت:
زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
بر سر تربت ما چون گذری ،همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود
حافظ را بیشتر بشناسید
نــام کامــل ایــن شــاعر ،خواجــه شــمس الدیــن محمــد بــن بهاءالدیــن حافــظ شــیرازی اســت کــه بــه اختصــار
حافــظ خوانــده مــی شــود و القــاب دیگــری همچــون لســان الغیــب ،ترجمــان االســرار ،لســانالعرفا و ناظماالولیــا
نیــز دارد .وی در ســال  727هجــری قمــری چشــم بــه جهــان گشــود و در ســال  792هجــری قمــری از دنیــا رفــت.
حافــظ در طــول حیاتــش بــه یکــی از ســخنوران نامــی جهــان و شــاعر بــزرگ قــرن هشــتم ایــران (برابــر قــرن
چهاردهــم میــادی) تبدیــل شــد و غزلیاتــی ارزشــمند را از خــود بــر جــای گذاشــت .بــا ترجمــه اشــعارش بــه
زبــان هــای اروپایــی در قــرون هجدهــم و نوزدهــم نــام او بــه محافــل ادبــی جهــان غــرب نیــز راه یافــت و شــهرتی
بیــش از پیــش پیــدا کــرد تــا جایــی کــه امــروز نــام وی بــه فرهنــگ و ادب ایــران گــره خــورده اســت و هــر ســال
در بیســتم مهرمــاه مراســم بزرگداشــتی بــرای او برگــزار مــی شــود.
تاریخچه پر فراز و نشیب آرامگاه حافظ
آرامگاهــی کــه امــروز پیــش روی ماســت در طــول تاریــخ تغییــرات فراوانــی را بــه خــود دیــده اســت کــه در ادامه
بــه آنهــا مــی پردازیم:
* برای اولین بار چه کسی برای حافظ آرامگاه ساخت؟
پــس از مــرگ ایــن شــاعر بزرگــوار تــا  65ســال ،هیــچ بنایــی بــر فــراز مقبــره وی بنــا نشــد تــا اینکــه در ســال
 856هجــری قمــری مصــادف بــا  1452میــادی ،شــخصی به نــام محمــد یغمایــی ،وزیــر میــرزا ابوالقاســم گورکانی
(حاکــم فــارس) بــرای اولیــن بــار تصمیــم گرفــت یادبــودی را بــرای وی بنــا نهــد .او عمارتــی گنبــدی شــکل بــر
فــراز مقبــره حافــظ ســاخت و در جلــوی آن حــوض بزرگــی تعبیــه کــرد تــا آب از رکــن آبــاد کــه منبــع آب شــیراز
بــه شــمار مــی رفــت ،بــه آن بریــزد.
* تغییراتی در دوره صفویان و افشاریان
در اوایــل قــرن یازدهــم هجــری قمــری و همزمــان بــا ســلطنت شــاه عبــاس صفــوی ،مرمــت هایــی در بنــا صــورت
گرفــت و ســپس  350ســال پــس از وفــات حافــظ ،نادرشــاه افشــار دســتور مرمــت آرامــگاه وی را صــادر کــرد.
* احداث آرامگاه شکوهمند در دوران زندیه
در ســال  1187هجــری قمــری ،کریــم خــان زنــد بــر شــکوه بنــای آرامــگاه افــزود و در جلــوی مقبــره حافــظ،
بارگاهــی بــه ســبک بناهــای مــورد پســند خــود ســاخت .ایــن بــارگاه ،تــاالری بــا چهــار ســتون ســنگی یکپارچــه
و بلنــد بــود کــه درگاه آن در شــمال و جنــوب قــرار داشــت و در دو ســوی آن ،دو اتــاق نیــز بنــا شــده بــود.
وی در جلــوی ایــن بنــا یــک بــاغ نیــز بنــا کــرد و ســنگی مرمریــن را بــر روی مقبــره نهاد کــه امــروز نیــز در همان
جــا وجــود دارد و در ادامــه بــه صــورت مفصــل بــه شــرح آن خواهیــم پرداخت.
در تصاویر زیر ،تاالر چهار ستون کامال مشخص است.
* دوره قاجار | یک زرتشتی برای حافظ مقبره می سازد
پــس از کریــم خــان زنــد تــا زمــان قاجــار تغییراتــی در بنــا داده نشــد تــا اینکــه در ســال  1235خورشــیدی،
ابوالفتــح میــرزا مویدالدولــه (تهماســب میــرزا) ،حاکــم فــارس ،آن را تعمیــر و مرمــت کــرد .پــس از وی در ســال
 1257خورشــیدی ،فرهــاد میــرزا معتمدالدولــه ،فرمانــروای فــارس ،کوشــکی چوبــی پیرامــون مقبــره حافــظ،
ســاخت بــه گونــه ای کــه آن را در بــر مــی گرفــت.
ولــی یكــی از ســادات متظاهــر وقــت ،بــه جــرم آنكــه چــرا یــک شــخص زرتشــتی (گبــر) میخواهــد قبــر حافــظ
را بســازد ،آن بنــا را خــراب كــرد و جلــوی کار شــخص بانــی را گرفــت.
ســپس در ســال  1278خورشــیدی ،شــخصی بــه نــام مــا شــاه جهــان زرتشــتی (اردشــیر) بــه واســطه عالقــه اش
بــه حضــرت حافــظ ،بــر ســر مــزار وی حاضــر مــی شــود و تفالــی بــه دیــوان وی مــی زنــد .غــزل بــا ابیــات زیــر
آغــاز مــی شــود:
كای سر حق ناشناسان گوی میدان شما
ای صبا با ساكنان شهر یزد از ما بگو
گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست بنده شاه شماییم و ثنا خوان شما
او از ایــن شــعر خوشــش مــی آیــد و تصمیــم بــه احــداث بقعــه و بــارگاه مجللــی بــر روی مــزار ایــن شــاعر بزرگوار
مــی گیــرد .وی شــروع بــه کار مــی کنــد و قســمتی از کار را پیــش مــی بــرد؛ امــا ســید علــی اکبــر فــال اســیری
(از عالمــان و سیاســتمداران عصــر قاجــار) بــه دلیــل زرتشــتی بــودن اردشــیر ،بنــای ســاخته شــده توســط وی را
تخریــب مــی کنــد.
بــا کمــی دقــت متوجــه شکســتگی هایــی در ســنگ مــی شــویم کــه آثــار تخریــب بنــا و افتــادن چــوب بســت
هــا روی ســنگ قبــر هســتند.
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نقل است که در آخر این ماجرا ،این عالم عصایش را به قبر حافظ می کوبد و میگوید:
درویش میخواستند تو را نجس كنند ،نگذاشتم!
بنــای آرامــگاه تــا ســال  1280خورشــیدی بــه صــورت مخروبــه باقــی مانــد تــا اینکــه شــاهزاده ملــک
منصــور ،ملقــب بــه شــعاع الســلطنه ،حاکــم فــارس ،بــا همــکاری علــی اکبــر مزیــن الدولــه (اســتا ِد کمــال
الملــک) ،کوشــکی آهنــی را بــر روی آرامــگاه قــرار دارد و کتیبــه ای بــر روی آن نصــب کــرد.
حافظیه ،حالتان را خوب می کند...
شــاید از نظــر برخــی ،حافظیــه تنهــا مقبــره ای زیبــا باشــد کــه شــاعری بــزرگ را در قلــب خــود جــای داده
اســت؛ امــا وقتــی در فضــای آن قــرار مــی گیریــد حــال و هوایــی متفــاوت پیــدا مــی کنیــد و حداقــل یکــی
از کارهــای زیــر را انجــام مــی دهیــد:
غرق در دنیای شعر می شوید
بــا قــدم گذاشــتن بــه مجموعــه حافظیــه ،حتــا اگــر از شــعر و ادبیــات نیز ذره ای ســر رشــته نداشــته باشــید،
بــه برکــت وجــود شــاعر بــزرگ ایــران زمیــن ،حافــظ ،کــه نامــش از شــرق تــا غــرب و از شــمال تــا جنــوب
جهــان ،زبانــزد خــاص و عــام اســت ،دل بــه تــک تــک واژه هــای ابیاتــی خواهیــد داد کــه بــر در و دیــوار
نقــش بســته و گویــی شــما را بــه ســرزمینی دیگــر مــی بــرد.
مشاعره ها را می شنوید
داغ داغ اســت و در هــر گوشــه ای مــی توانیــد گروهــی از آنــان
در اینجــا بــازار شــاعران و عرفــا و هنرمنــدان ِ
را ببینیــد کــه در کنــار هــم قلــب هــای شــان را بــه شــعر حافــظ گــره زده و بــر زبــان شــان ســخن عشــق
جاریســت .هــر یــک بیتــی مــی خوانــد و دیگــری بــه رســم مشــاعره ،گوشــه ای دیگــر از غزلیــات حافــظ را
بــه رخ مــی کشــد تــا عشــق و احترامــش را بــه ایــن شــاعر ابــراز دارد .اصــا مگــر مــی شــود در کنــار مقبره
حافــظ باشــی و عاشــق نشــوی؟!...
تفالی به دیوان حافظ می زنید
بــر ســر مــزار ،وقتــی فاتحــه ای نثــار روح ایــن شــاعر بــزرگ مــی کنیــد ،بــی اختیــار دســت تــان بــه دیوان
حافــظ مــی رود و تفالــی بــه آن مــی زنیــد؛ شــاید نــه بــرای آنکــه احــوال آینــده تــان را بدانیــد بلکــه تنهــا
ـال همیــن االن تــان را
بــه خاطــر آنکــه در میــان دنیــای پــر از معنویــت و عرفــان غــزل هــا غــرق شــوید و حـ ِ
خــوب کنیــد .ایــن حــال خــوب هدیــه حافــظ اســت بــه کســی کــه دل بــه اشــعارش مــی ســپارد و بــا جــان
و دل آنهــا را مــی خوانــد.
از برنامه های فرهنگی و هنری لذت می برید
گاهــی هــم از ســر خــوش شانســی بــه برنامــه هایــی بــر مــی خوریــد کــه حافظیــه میزبــان آنهاســت؛ برنامه
هایــی همچــون کنســرت هــا و نمایــش هــا و  ...کــه هــر یــک بــه گونــه ای بــه فرهنــگ ایــن ســرزمین پیونــد
ـی آن را بــه ایــن مــکان
خــورده و دوســتداران هنــر را بــه اینجــا مــی کشــاند .پــس چــه بهتــر کــه میزبانـ ِ
زیبــا بســپارند و حــال و هوایــی دیگــر بــه آن ببخشــند...
دلبسته حافظ می شوید
در میــان محوطــه کــه گام برداریــد در هــر قــدم ،بــا دیــدن گل هــا و درختــان جانــی تــازه خواهیــد یافــت.
اینجــا همــه چیــز دســت در دســت هــم داده انــد تــا وقتــی کــه از فضــا خــارج مــی شــوید ،بــا قلبــی
سرشــار از آرامــش حافظیــه را تــرک کنیــد و روح تــان اســیر خــاک گیــرای آن شــود .خاصیــت حافظیــه
همیــن اســت کــه شــما را دلبســته خــود و حــال و هــوای شــعرگونه اش کنــد...
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کس
باراه رد تنگنای بی ی

گفته ام ای کاش مارد داشتم
چم
ساهی بان از گل ربایش رد ن
از سر اخالص می افراشتم

می نهادم سر هب روی سینه اش
یخ
سی
ل اکش از دیدگان می ر تم

کودکاهن دست رب دامان او
یخ
ات ابد با شوق می آو تم

سر هب دنبالش میان کوهچ اه

می گذشتم شاد و مست و بی خیال
رد هوای اقصدک اهی سپید

می گشودم رپ تهی از ره مالل
هم
گویم از آن شب هک چون ساهی ای
بی صدا  ،آرام از این خاهن ربفت

ره هچ بود از شادی و عیش و نشاط
گوئیا با او از این کاشاهن رفت

شت
دا ن!
مارد
کس
کوهب رب این رد ی دیگر نکوفت
رپده اه را چیه کس یک سو زند
نس
تیرگی شد مو ی ردد آشنا
اختری رب شام ما سو سو زند

دشنه اه پنهان میان مشت اه
شم
دوستی را د نی رب باد داد
کس
مهربانی را ی رد خاک کرد
عشق را بی گانگی از سینه راند

یاد باد آن روزاهی خوب و شاد
لذت بی حد مارد داشتن
تلخ
بی خبر از ی بی گانگی
کس
ره ی را آشنا پندا شتن

شعر من شعر ن گاه گرم توست

آه! ساالر تمام قصه اه

مطلع شعر و زغل اهی منی
هم
چنان یک اههل رد اطراف ماه
هم
چنان روحی و پنهان رد تهی

قصه کوهت ،بی تو من رددی گران

بی تو آری سارغ بی باده ام
هم
چو ربگی خشک از باد خزان

رد میان راه اه افتاده ام

خواب خوش مارد! هک این افساهن اه
لت
چون غم د نگی ام بی انتهاست
یش
ما اسیر سرنوشت خو تن
راهاهمان ات ابد از هم جدا ست!

ورهن من کی شور و حالی داشتم

بی تو چون ردیای توافنی دلم

جان از غم بی قراری داشتم

فس
شیراز -ا ر نیک روی
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افقی
 .1خیس  -حرف مفعولی  -باز ،گشاده
 .2قناتی در  13کیلومتری شیراز -نوبت بازی شطرنج
 .3طال  -شبیه ،مانند
 .4تاب و توان  -سوا ،جزء
 .5زبانه آتش ،حرف ایجاب به معی نعم یا سوگند  -جریان شدید آب
 .6آگاهی فدرال آمریکا
 .7نویسنده یونانی ایلیاد  -بشقاب بزرگ لب تخت
 .8مقابل ماده  -مرد نیست  -کسی که حافظه خوبی دارد
 .9اگر -پایه و اساس بنا  -به یونانی هندسه است
 .10اولین بار برای حافظ آرامگاه ساخت

عمودی
 .1پیر شدن را به تأخیر می اندازد  -فلز بدن
 .2ناشنوا  -کنار ،پهلو
 .3هزار کیلو  -آهسته -مادر
 .4الفت گرفته  -بهشت هفتم
 .5صاف و پاک
 .6یک بوسه مادر وی را نقاش کرد -سر بی مو
 .7به جا آوردن  -قرضِ ،دین
 .8می توان از آن برای التیام ،آسیب های روانشناختی استفاده کرد
 .9عشق و محبت  -چهار من تبریز -مخفف اردی بهشت
 .10فرزند بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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What Is More Than A Dream
I have been contemplating on this question for a while:
What do you do when the universe grants one of your wishes?
Like a dream come true.
Smooth sailing with no clouds as far as your eyes could see!
You can’t help but wonder “why all of the sudden everything
is exactly how you always imagined it to be?”
Maybe, you brush off any thoughts and enjoy the life you
have.
..but maybe you keep thinking “why!”
What if you’re not seeing far enough? What if you are
almost
blinded by the dream like the world that is around
you?
Truth is…
When you think with your heart everything
seems like a dream
But when, for a brief moment, your smooth
sailing is rocked
by a sudden wave, your brain steps in
and you wonder…
If it’s too good to be true..is it?
And here you are… Wondering..
Is this really what I always
wanted? Is this truly the dream
I had dreamed off?
I have been contemplating...
So...
I have faith
I have hope
And I work hard
Because after all,
I did dream of this
dream...

Written by Sadaf Mohammadi
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A Shark Inside Us
The Japanese have always loved fresh fish. But the water close to Japan has not held many
fish for decades. So to feed the Japanese population, fishing boats got bigger and went farther than ever. The farther the fishermen went, the longer it took to bring the fish. If the
return trip took more time, the fish were not fresh.
To solve this problem, fish companies installed freezers on their boats. They would catch the
fish and freeze them at sea. Freezers allowed the boats to go farther and stay longer. However, the Japanese could taste the difference between fresh and frozen fish. And they did
not like the taste of frozen fish. The frozen fish brought a lower price. So, fishing companies
installed fish tanks.
They would catch the fish and stuff them in the tanks, fin to fin. After a little thrashing
around, they were tired, dull, and lost their fresh-fish taste. The fishing industry faced an
impending crisis! But today, they get fresh-tasting fish to Japan. How did they manage? To
keep the fish tasting fresh, the Japanese fishing companies still put the fish in the tanks but
with a small shark.
The fish are challenged and hence are constantly on the move. The challenge they face keeps
them alive and fresh!
Have you realized that some of us are also living in a pond but most of the time tired and
dull? Basically in our lives, sharks are new challenges to keep us active. If you are steadily
conquering challenges, you are happy. Your challenges keep you energized. Don’t create
success and revel in it in a state of inertia.
You have the resources, skills and abilities to make a difference. Put a shark in your tank and
see how far you can really go!
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INGREDIENTS
¾ tsp ground saffron
1.5 kg boneless leg of lamb
3 cups plain (natural) yogurt
6½ tbsp salt
½ tsp black pepper
6 cups long grain rice
½ kg eggplants (see Note)
300 ml oil (approximately)
100 g xereshk (dried barberries) (see Note)
2 tbsp sugar
3 egg yolks
200 g slivered almonds
METHOD
Dissolve the saffron in 3 tablespoons of hot water and
set aside. Clean the meat, remove any excess fat and
cut into pieces (about 5 x 5 x 2 cm). Marinate in 2 cups
of the yoghurt, 2 teaspoons of the salt, black pepper
and ¾ of the dissolved saffron. Refrigerate for about 8
hours. Clean and wash the rice with lukewarm water
and soak for at least 2 hours.
Meanwhile, peel the eggplants and cut into discs.
Dissolve 3 tablespoons of salt in a litre of water and
soak the eggplants for about an hour before frying.
This is to remove the bitter taste and to stop them
soaking up too much oil.
Drain and dry the eggplants with kitchen paper.
Heat ¼ cup of oil in a large non-stick frying pan and
when hot, fry the eggplant pieces in batches on both
sides. You may have to gradually add some more
oil as needed. Clean the barberries and soak for 2
minutes in water for any sand or dirt to sink to the
bottom. Carefully scoop the barberries out without
stirring up the sediment. Wash a few times and leave
to drain. Stir-fry the barberries in 2 tablespoons
of oil very lightly for about 1 minute. Take off the
stove and immediately sprinkle with sugar, stir and
put aside. There is no need for sugar if you are using
blackcurrants.
Mix the remaining yogurt and dissolved saffron with
the egg yolks and put aside.
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Reheat the oven to 180 C. Boil 12 cups of water in a
large pot. Drain the soaked rice in a strainer. Add 3
tablespoons of salt and the rice to the boiling water
and gently stir once or twice. Leave uncovered and
boil for 5 minutes. Try a grain of rice by pressing it
between your fingers. It should be half-soft and halfhard. Drain the rice in the strainer. Wash out the excess
starch with a cup of warm water while in the strainer.
Pour 3 tablespoons of oil over the base of the oven-safe
pot and swirl to coat the sides.
Keep 2 tablespoons of the yoghurt and egg mixture
aside. To the remaining mixture add one cup of the
rice and spread it evenly over the bottom of the pot
ensuring it is fully covered. Pour half of the rice into
the pot, level it and spread the meat over the top in one
layer. Spread the eggplant pieces on top of the meat
(reserving a few rounds for serving) and sprinkle with
slivered almonds and of the barberries. Pour the rest
of the rice and level it out. Add 2 or 3 tablespoons of
oil to 1 cup of water and spread over the top of the
rice. Add the reserved yogurt and egg yolk mixture to
the left over mixture from the marinated meat and the
remaining dissolved saffron. Pour this m
 ixture around
the inside edge of the pot. This makes a crispy layer
of rice around the edge and the bottom of the pot
helping it to come out as a cake when cooked. Press
a bit with the back of a spoon so that the ingredients
stick together. Poke a few holes in the rice to allow the
steam to rise from the bottom and place the lid on.
Put the pot into the oven and bake for 1 hour, then
reduce the oven to 130 C and bake for 1 hour more.
Take out of the oven and leave for a few minutes. Place
a round serving tray or a large plate on top of the pot.
While firmly holding the tray against the pot, gently
and carefully flip upside down so that the contents
of the pot neatly fall out onto the tray.
Garnish with fried eggplant circles and
remaining barberries and serve hot.
2

3
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Khan Zand. Arranged on the north bank of the
occasional Rudkhaneye Khoshk waterway in
the Musalla Gardens, the Hafezieh comprised
of four focal segments, with two rooms worked
at the east and west end and with the north and
south sides staying open. The building split the
greenery enclosures into two districts, with the
orange woods in the front and the burial ground
in the back. The genuine tomb was outside of
the structure, amidst the burial ground, with
a marble chunk set over the grave. The marble
was engraved
by a calligrapher with selections
from Hafez,s verse.
The tomb was reestablished in 1857 by a legislative head of Fars, and a wooden walled in
the area was worked around the tomb in 1878,
by another legislative head of Fars. Taking after
this, the site turned into a subject of discussion,
when, in 1899, Ardeshir, a Parsi from India start-,
ed to manufacture a sanctum around Hafez s
grave. Despite the fact that the altruist Parsi had
gotten consent from an ulema of Shiraz to manufacture the iron and wood place of worship,
a specialist of religious law with some expert
in Shiraz, Ali-Akbar Fal-Asiri, protested a Zoroastrian working over the grave of a Muslim.
With his devotees, he pulverized the half-manufactured development. The general population
of Shiraz challenged the decimation and the
administration requested the reconstructing of
the landmark, however, Fal-Asiri contradicted
them and articulated that he would annihilate
any building raised there, regardless of the possibility that it was raised by the Lord himself.
The site stayed in remnants for a long time,
until 1901 when Prince Malek Mansur Mirza
Shao es-Saltaneh set
an enlivening iron trans
Enna around Hafez,s tomb. It was recorded with
verse and the names of the benefactors of the
trans Enna.
Present Structure

Exercises to reestablish and extend the commemoration to Hafez started in 1931 when the
orange forest was repaired and the Hafezieh was
changed by a legislative leader of Fars and Isfahan, Faraj-Allah Bahrami Dabir-e Azam. Extra
upgrades were deferred until the Ministry of
Education sorted out for another working to be
worked, in 1935. André Godard, a French paleologist, and planner, was the specialized chief of
the Department of Antiquities at the time and
was dispatched to outline the new structures.
The Building of the Mausoleum of Hafez

Modifications to Hafez,s tomb included lifting
it one meter over the ground level and encompassing it with five stages. Eight sections, every
ten meters tall, bolster
a copper vault in the
state of a dervish,s cap. The underside of the

vault is an arabesque and vivid mosaic.
The first, four-sectioned remembrance lobby
worked in 1773 by Karim Khan Zand was
widely extended. Sixteen columns were added
to the four unique, making a long verandah,
and on a few facades are engraved
ghazals and
different selections from Hafez,s verse.
Greenhouses and Tourism

A few rectangular pools have been included among the patio nurseries, and very much
kept up orange trees, ways, streams, and blossom beds make a charming
situation for the
tourism center of Hafez,s tomb and remembrance corridor. A tea house on the grounds
gives refreshments, in a customary setting. The
vault over Hafez s grave is sufficiently bright
during the evening, giving an appealing point
of convergence. The previous Tomb of Qasem
Khan Wali is presently a library containing
10,000 volumes devoted to Hafez grant.
How Iranians Visit the Mausoleum of Hafez

For Iranians, going by the Hafez
tomb resembles heading off to a relative,s tomb. The emotions, obviously, are more with deference than
grievance. So me convey rosewater to wash
the gravestone and put a few blooms on the
grave. At that point, they touch the gravestone
with few fingers imploring by recounting a
section of Koran to request a gift of his spirit.
Some continue to ask for Hafez to converse
with them through his lyrics and enlighten
them regarding the condition of their lives or
give them some shrewd exhortation through
the words in his sonnets. At that point, they
open their eyes and open the book on any
page it arbitrarily opens and keeps on reading
it eagerly.
The ideas and subjects specified in Divan-eHafez, his entire works, are so life-related and
overwhelmingly alluring that one associates
with them effortlessly as though the artist is
inhabiting this time and offers us his insightful words in an agreeable way to improve our
lives. That is the reason many cherish him and
continue perusing his sonnets once a day.
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Tomb of Hafez
Tomb of Hafez rises up from the banks of
the Rukn-Abad River. The much-loved
wordsmith was laid to rest in the surrounding gardens in 1390, his memorial constructed and renovated throughout the centuries.
Placed within the lush gardens, the pavilion
still maintains some of its 18th-century features, including all of its original columns.
Uncover the work of Hafez through the engraved facades and marble tombstone, featuring a selection from his literary canon of
over 600 poems.
The Tomb of Hafez and its related dedication
corridor, the Hafezieh, are two commemoration structures raised on the northern edge
of Shiraz, Iran, in memory of the observed
Persian artist Hafez. The open structure
structures are arranged in the Musalla Gardens on the north bank of a regular waterway and house the marble tomb of Hafez.
The present structures, worked in 1935 and
composed by the French planner and classicist André Godard, are at the site of past
structures, the most surely understood of
which was worked in 1773. The tomb, its
patio nurseries, and the encompassing commemorations to other extraordinary figures
are a concentration of tourism in Shiraz.

History

Hafez was conceived in Shiraz in 1315
and kicked the bucket there in 1390. An
adored figure of the Iranian individuals,
who take in his verses by heart, Hafez was
unmistakable in the place where he grew
up and held a position as the court writer.
In his memory, a little, arch-like structure
was raised in Shiraz close to his grave at
Golgast-e Mosalla in 1452 at the request
of Babur Ibn-Baysunkur, a Timurid senator. The Golgast-e Mosalla were patio
nurseries (now known as Musalla
Gardens) that included in Hafez,s verse. With
a surface of more than 19,000 square meters, the patio nurseries, were additionally
home to one of Shiraz s burial grounds,
and Babur had a pool worked here in
the meantime as the dedication. Trusting,
they were requested by signs in Hafez s
verse, Abbas I of Persia and Nader Shah
both completed separate reclamation extends in the accompanying 300 years.
The Chalice of the King

A significantly more considerable commemoration was developed in the greenhouses in 1773 amid the rule of Karim

Payam-e Madar
Magazine
1397 زمســتان
2019

Winter

and care or do they look like stone, having had parts of their hearts chipped
away by negative, sharp or angry words.
Be very careful with what we say. Remember that death and life, blessings and
cursing are in the power of our tongue. With the words of our mouth, we can
impart greatness or smallness in someone else’s life. You and I can fan the
flame of a dream or you and I can snuff it out. Let us use our words for good.
Mothers teach us to pray. Prayer is taught by example. It is lived and it is a
legacy that is passed on to our children. A woman who can talk to God and
hear from Him is a force of strengths and beauty like no other.
“An ounce of mother is worth a pound of priest”, an old Spanish saying.
A mother’s prayers are a priceless gift, a real treasure, an earnest heartfelt
force of power. If you have a mother who prays for you, you are indeed truly
blessed.
Mothers teach us to live out our legacy. Scripture is certainly consistent about
reminding us that we will reap what we sow, and for many of us, our mothers
– the greatest women in our lives sowed beautiful seeds of truth, wisdom, joy
and peace, a spiritual harvest that is now bearing fruit in us and our children.
Mothers have always made a difference and will continue to do so.
Mothers have often shaped our world from the cradle by rocking, nurturing and instructing children who grow up to make life-changing and history
making accomplishments. For every preacher, president, volunteer worker, employee, fashionista, technician, community worker, doctor, caregiver
among others, there is a mother behind them who fostered her child to reach
his/her full potential.

www.worldvision.org.ph
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Being a Mother:
An Important Role of a Woman
The pivotal role of being a mother is still the divine mission assigned to women alone. From a
classic poem written by William Ross Wallace
entitled ‘What Rules the World’, he said that the
hand that rocks the cradle is the hand that rules
the world. It illustrates the influence a mother plays to her child and in the long run to the
society; that as a mother strives to nurture and
teach a child, she explicitly makes the world a
much better place. Women are actually given an
opportunity and a privilege by God to be His
partner in giving life to another human being.
A Jewish proverb rightly affirms what most of us
have experienced: “A mother understands what a
child does not say.” Indeed there exist a dynamic between mother and children. Mothers can
hear sentences in the silences of their children.
God has given mothers the special gift of intuition because it gives her a strong sense of what
is right for her children, what they are good at,
how they may excel in the future what gifts and
abilities she needs to make sure are developed in
their lives as God intended.
Mothers are timeless teachers in the classroom
of life. Women especially mothers are the most
influential educators. They bequeath to us timeless wisdom, a legacy so precious and valuable.
Mothers have often shaped our world from the
cradle, by rocking, nurturing and instructing
children to grow up to make life changing and
history-making accomplishments. For every
person, there is a mother behind who fostered
her child’s sensibilities to their full potential.
Mothers remain some of our most powerful
teachers in the hands-on laboratory of everyday
living. Of all their many attributes… all that
comes down to is the heart – a mother’s heart.
It has everything to do with the tenderness and
toughness, the compassion and conscientious-

ness of the heart. There is nothing quite comforting as having our mother’s arm wrapped
around us when we are sad, lonely, or afraid.
Mothers teach us to believe in God. Mothers
teach us the value of God’s word through their
lives, personal prayer life and dependence on
God’s strength and wisdom. Nothing is as attractive in a woman as the fear of the Lord.
Knowing God, honouring God and worshipping God are really the most praiseworthy endeavours a person can ever undertake.
Mothers are one of the first indications of the
sovereignty of God in our lives.
Mothers teach us to have confidence and belief
in ourselves. Mothers knew from experience
how important for people to believe in themselves in order for children to be whole, strong
and grow with a healthy estimation of oneself.
One way of parents to breed confidence in a
child is to affirm and sharpen his/her thinking. A healthy sense of self-confidence can
result in a person to achieve more and celebrate more. Mother’s lessons in life gives us
the space to believe in oneself as there is no
limit to greatness one can attain or the great
things you can accomplish.
Mothers teach us the power of words. The
words that mothers speak have power. Words
can build up a child or tear him down.
How are we shaping our children as we speak
to them? Are you like a potter, shaping the
soft clay of your children’s hearts with words
with a light guiding hand at some times and
with a gentle pressure at others? Or are you a
sculptor, using your words like hammers, chisels, and knives because you are too busy and
stressed to speak kindly and exercise patience?
When your children finish a conversation with
you, do they look like fine pottery in the process of being molded by your words with love
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Trade in Chemical Cleaners
Cleaners on the market are essentially packed with chemicals like
phthalates. Although they do the job, they are also toxic and unhealthy for you and your children. Years ago these commercial
grade products did not exist where common household ingredients
like vinegar, oils, lemons, and baking soda where used. A simple
solution is to use vinegar and water as an all purpose-cleaner or
baking soda and lemons and a light oil with some scented oil as a
furniture polish. Not only will your home be chemical-free but think
of the savings – especially since most of these products are already
found around the home.

Make a Compost at Home
Composting is a great way to recycle leaves, old newspapers and
food (fruits, vegetables, coffee, egg shells) as it breaks down its raw
materials and prevents waste from ending up in our landfills. This
soil is also incredibility rich and is great for planting as it acts as an
all-natural fertilizer to create your own compost, simply insert holes
on the top of a plastic bucket (like a garbage can) and add in your
fruits and vegetables. Every couple of days add in a new ingredient
and mix them around in the bin. In a few weeks you will have your
very own soil to go back into the earth! Today, there are also in-home
composting kits that make it even easier to reduce waste.

Go Organic
It is so surprise that going organic is a great way to become a green
family. This is not only beneficial to your health but it is also a way to
avoid GMO’s and pesticides. A lot of people think they can’t go organic due to the cost. I suggest starting small – maybe organic meat
makes sense to you or maybe it’s dairy – whatever it is stick with it
and then incorporate other organic items into your home. For me it
was dairy since my older daughter would have it a lot, I then found
a grocery store nearby that sold organic food at reasonable prices
where I then added in meat and then grains. You can also help the
environment by supporting local farmers and purchasing food seasonally at your local farmers market or co-op.

Plant Your Food
Knowing where your food comes from is truly eye opening. To get
connected to what you eat, plant some herbs in your garden. If you
don’t have a garden you can plant them in pots. Start with simple
herbs like oregano, basil, mint, etc that you will be able add in your
food. Not only is this an earth-friendly it is an economical solution –
and I am certain your food will taste better.

Be Conscious at Home
Every little thing you do can help the environment as well as help you
to break old habits. Something as simple as turning off your lights
when you leave a room or shutting off your water while you are brushing your teeth can help. You can also wash your laundry in cold water
and dry it out (instead of using a dryer), look for the Energy Star label
when making major appliance purchases, switch your light bulbs to
CFLs, pay bills online, donate old items, or switch to cloth diapers.
Becoming a green mama doesn’t have to be an all or nothing, you can
make small changes to impact the way to live, which will ultimately
help the environment as you live more consciously.
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How to Become a

Green Mama ?

By Serena Norr

I consider myself a green mama-in-train
ing. I’m not 100% green, but I try to do
my part to teach my children how to take
care of the environment as well as teach
myself how to change our routine.
Some things are easier to change than
others and require consistency for change
to happen, but I do feel that a little goes
a long way. With Earth Day approaching,
I think it’s a great time to think about ways
to go green in your home and change the
way to look at the environment.

Cut Sandwiches Into Fun Shapes
Sandwich cutters in fun designs are a parent,s best friend. That turkey and avocado sandwich is
more likely to be scarfed down if the sandwich is cut into a dinosaur or stars.
Think Small Serving Sizes
Big portions can be intimidating for little stomachs and little fingers. Your child isn,t likely to eat
10 baby carrots—the reality is that most kids who like baby carrots will probably consume 5 or
6, depending on
how many they will eat in a sitting. If you put in a whole apple, make it a smallsized one that,ll be easier for small hands and mouths to eat, or better yet, cut up the apple into
slices to make it easier for your child. Peel oranges and put them into reusable bags or cut up a
banana, and mix it with blueberries and other fruits to make a healthy fruit salad.
Don t Overpack
It may be tempting to stuff your child,s lunch box with a big sandwich, a full-size
yogurt, and a big cup of fruit. But young elementary-school kids are often too busy chatting with
pals to eat a huge
lunch, and many don,t eat huge
meals in one sitting.
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Think about how your child eats at home; if he
tends
to graze and eat snacks and small meals,
don,t expect him to eat a giant lunch at school.
Use a Bento Box
There are some great bento boxes on the market
today, or you can make your own compartments
with reusable silicone cupcake liners.
Think Fun Shapes for Vegetables and Fruit
Cut vegetables like carrots and zucchini into fun
shapes using Japanese vegetable cutters, which are
inexpensive and fun. Turn watermelons and cantaloupes into bite-sized flowers and stars. Not only
will the fun shapes make the fruit and veggies
more attractive, but also the small size will make it
less daunting and easier for kids to eat.
Add Cheese!
Whether it,s bow tie pasta with broccoli bites,
macaroni or a healthy quesadilla with beans and
veggies like zucchini or spinach hidden inside,

cheese is the magic ingredient that will make your
dish something kids will want to gobble up.
Don,t Try Anything New
A school lunch box isn,t the time to, trot out a new
recipe or food that your child isn t familiar with.
Most young children like to stick to their favorites.
While dinner is a great opportunity to encourage
kids to try something new, a better bet for school
lunches is to stick with old favorites.
Sweeten Naturally
Jazz up water with some cut up fruit or give him
grapes to go with some cheddar cheese and multigrain bread. Make other sweet goodies such as a
cookie or brownie a once-in-a-while treat, but do
use fruit to add a sweet touch to your child s lunch.
Use Those Leftovers
If you had spaghetti and meatballs a night or two
before, it can be a great addition to a school lunch.
Add some melted string cheese, broccoli bites and
other favorite veggies, and voila! A nutritious lunch
that your child is likely to eat.

Let Your Child Help You Pack the Lunch
Not only will this be a great opportunity to teach
your child responsibility and independence, but
it will also help motivate your child to eat the
lunch he helped pack.
Try Different Types of Potential School
Lunch Options on the Weekends
Pasta salad with olives and feta? Cucumbers
with cherry tomatoes and a ranch dipping
sauce? What about a turkey and avocado rolled
in a flax seed wrap? Weekend lunches are the
perfect time to try out different school lunch,
ideas to see what your child likes and doesn t
like.
Finally,
be patient. Pack a note inside your
child,s lunch reminding her how much you
love her, and ask her to try her best to eat up her
healthy lunch so that she can be big and strong
and power her brain to learn and have fun in
school.
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By Katherine
Lee
,

If you ve ever unpacked your child,s lunch box at the end of the school day
only to find that most of the lunch you packed was hardly touched, you
know how exasperating it can be. And if this happens regularly, it can be
worrying, too.
Eating a healthy lunch is not only important for your child,s physical growth,
but it can help her stay focused and mentally and emotionally at her best. So
what can frustrated parents do to make sure their child eats what they lov-,
ingly pack for lunch? Here are a few easy tactics to try to make your child s
school lunch tempting:

Payam-e Madar
Magazine
1397 زمســتان
2019

Winter

84
17

11No.11
شماره

Mobility Assistance

At some point in our lives we’re all going to be faced with
this situation: how to properly take care of our aging parents, while letting them be independent, healthy & safe.
Hiring a licensed caregiver is the answer. Home care agency can provide a caring caregiver to provide assistance to
your loved ones. Whether it’s your mom or dad, or your
grandparents or uncles and aunts, as they age the ability to
take care of themselves will slowly diminish.

Caregiver can provide clients with mobility assistance
can help them maintain a meaningful lifestyle. Physical
health benefits of activity include increased stamina and
energy, a strengthened heart, lower blood pressure, and
improved digestion and sleep. In addition, activity improves mood, releases stress, and increases mental alertness.
Transferring and Positioning

Engaging in conversation, enjoying a meal together, playing a board game, or taking a walk. Social contact is proven to enhance the mind, body, and soul.

Moving and placing clients in a correct posture position
promotes health and safety and proper functioning of the
body’s many systems. Proper transferring and positioning from or into beds and chairs eliminates pressure areas
on the skin, helps to strengthen muscles, and encourages
proper breathing, digestion, and elimination.

Meal Preparation

Toileting and Incontinence Care

Conversation and Companionship

Assisting clients in meal preparation or preparing meals
for them supports social interaction and the special nutritional requirements for clients.
Laundry

These services can be done in either the client’s home or the
local laundromat and include washing, drying, ironing, and
putting things away according to individual preferences.
Light Housekeeping

Basic housekeeping including vacuuming, dusting, sweeping, mopping, cleaning sinks, counters, tubs, showers, and
toilets, is no problem at all.
Transportation and Shopping

Running errands to the store, pharmacy, or doctor appointments are excellent ways to keep our clients engaged.
Or, clients may prefer to stay home while their errands are
completed for them.
Medication Reminders

Caregiver can help make sure clients take medications as
directed.
Grooming Guidance

We can assist clients with washing their hair, brushing
their teeth, and daily skin care routines.
Respite Care or Relief for Family

In-home care services can be scheduled as needed to provide family caregivers time away to run errands, go shopping, or to simply take a break and get some rest.
Bathing, Grooming, and Hygiene

These personal care services enhance clients’ mental as
well as physical well-being, helping them feel positive
about their appearance. Bathing not only cleanses the skin,
but goes deeper to refresh the spirit, provide relaxation and
stimulate circulation.

Compassionate and sensitive care for seniors and other
adults can help them maintain dignity and self-esteem as
they receive help with daily activities. Through this caring
approach we help to lessen the embarrassment associated with the loss of independence related to incontinence
and need for toileting assistance.
Feeding and Special Diet

For a number of reasons, adults may need help feeding
themselves. This loss of independence can be difficult to
accept. We understand this and make the extra effort to
turn mealtime into an enjoyable social time.
In addition, we help make certain that clients stay on
prescribed diets to prevent or control a wide variety of
medical conditions such as heart disease, diabetes and
osteoporosis. And in general we enable clients to eat a
well-balanced diet that provides the energy needed for
active living and nutrients for disease prevention, healing,
and healthy living.
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the walls and putting everything in their mouths
to the days when teens are driving (without us)
and preparing for college, there is a multitude of
dangers our children face, and therefore stresses that mothers face. Mothers also worry about
their children’s behavior and social development,
which makes every new stage of development a
challenge.
Self Doubt

Time Demands

With all the care and nurturing that children require, as well
as the additional demands of extra people in the household,
most mothers feel a shortness of time. Whether it’s a lack of
sufficient time to get the laundry done, time to spend just
playing with the kids, time to one’s self, or time for dozens
of other important activities, many mothers find that there
are simply not enough hours in the day to do everything
that they need or would like to do.
Finances

Whether using daycare, a nanny, or surrendering a full
income to stay at home, caring for children is expensive. As
they grow into new clothes, new activities, and eventually off
to college, each child can pose a strain on a family’s budget.
While children are more than worth the expense, parents
do tend to face greater financial stress.
Relationship Demands

As mothers invest the necessary time into their relationships with their children, sometimes other relationships
take a back seat, especially when children are young and
need more attention. Mothers of young children often feel
torn between meeting the needs of their little one and still
having the energy for stimulating conversation. They may
also find it more difficult to make time for their friends
as they juggle the responsibilities of motherhood. Also, as
children grow and change, mothers can change and grow
in new directions, which can also put pressure on long
standing relationships. Single mothers can face this to an
even greater degree, especially when it comes to dating.
Protective Instincts

Charged with the responsibility to care for a vulnerable
young soul and nurture this sweet life to adulthood, many
mothers feel the world to be a more perilous place than it
once seemed. From the days when toddlers are climbing

There’s also the fear that many mothers have -that they’re not doing a good enough job.
Because each child has unique temperament
traits, needs, and quirks, and because children
grow and change all the time, it’s impossible to apply a one-size-fits-all approach to mothering. That
means that mothers are constantly reevaluating
what they’re doing, looking for new insights (from
parenting experts who often disagree with one
another on major issues), and trying to stay one
step ahead of their kids to be their best as mothers.
Often, there are mysteries to be solved, crises to
handle, and fires to put out along the way.
It’s easy for mothers to question themselves,
and become stressed by the consequences
of making a mistake. It’s all part of being a
conscientious mother.
Time Alone

Finally, among these issues (as well as others
not mentioned), many mothers find it difficult
to make time and save energy to care for themselves. Gone are most of the spa treatments, personal enrichment activities and even hobbies of
the pre-child days once a woman’s responsibilities
multiply with the advent of motherhood. Sadly,
many of us need this time to be alone, reflect,
explore in a journal, and take care of ourselves to
be in a good position to care for others.
So, faced with all of the stressful demands of
raising children, what’s a mother to so she can
maintain some sanity and serenity? This article
on mothers and self-care is a good starting point.

86
15

11No.11
شماره

14
87
11No.11
شماره

Payam-e Madar
Magazine
1397 زمســتان
Winter
2019

Children bring joy, love, and countless gifts to our lives, and there is no deeper bond
than that between mother and child. However, with the commitment to nurture another human being from infancy to adulthood (and beyond!) comes an additional
load of stress, and the stress that comes with motherhood can be significant. While
each mother may face unique stressors, many demands of motherhood and the stressors experienced are virtually universal. A high percentage of mothers feel stress in the
following areas:
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we view ourselves. We have to step up as women and
take the lead”.
Beyoncé

13 “A leader takes people where they want to go. A great leader takes
,
people where they don t necessarily want to go, but ought to be”.
Rosalynn Carter

14 “Life shrinks or expands in proportion to one’s courage”.
Anais Nin

15 “A woman is like a tea bag – you never know
how strong she is until she gets in hot water”.
Eleanor Roosevelt
16 “Destiny is a name often given in retrospect
to choices that had dramatic consequences”.
J. K. Rowling

17. “The way to right wrongs is to turn
the light of truth upon them”.
Ida B. Wells

18

“Because I am a woman, I must make unusual
efforts to succeed. If I fail, no one will say, “She doesn’t
have what it takes.” They will say, “Women don’t have
what it takes”.
Clare Boothe Luce

22 “You take your life
in your own hands,
and what happens?
A terrible thing,
no one to blame”.
Erica Jong

19

“The question isn’t
who’s going to let me; it’s
who is going to stop me”.
Ayn Rand

23 “Stop wearing your
wishbone where your
backbone ought to be”.
Elizabeth Gilbert

20 “People think at the end of the day
that a man is the only answer [to fulfillment]. Actually a job is better for me”.
Princess Diana

24 “Courage starts with showing
up and letting ourselves be seen”.
Brené Brown, Daring Greatly

21

“You may encounter many
defeats, but you must not be defeated. In fact, it may be necessary
to encounter the defeats, so you
can know who you are, what you
can rise from, how you can still
come out of it”.
Maya Angelou

25

“I have learned over the years
that when one’s mind is made up, this
diminishes fear; knowing what must
be done does away with fear”.
Rosa Parks
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1 “Restore connection” is not just for devices, it is for
people too. If we cannot disconnect, we cannot lead”.
Arianna Huffington

2 “I decided I can,t pay a person to rewind time,
so I may as well get over it”.
Serena Williams

3 “If your actions create a legacy that inspires others to
dream more, learn more, do more and become more,
then, you are an excellent leader”.
Dolly Parton

4 “Finally I was able to see that if I had a
contribution I wanted to make, I must do it,
despite what others said. That I was OK the
way I was. That it was all right to be strong”.
Wangari Maathai

5 “Leadership is a series of behaviors
rather than a role for heroes”.
Margaret Wheatley

Motivational Quotes
by Female Leaders

6 “I just want women to always feel in control.
Because we’re capable, we’re so capable”.
Nicki Minaj
7 “The way to achieve your own success is to be willing to
help somebody else get it first”.
Iyanla Vanzant
8 “Champions keep playing until they get it right”.
Billie Jean King
9 “My best successes came on the heels of failures”.
Barbara Corcoran

10 “Dreams and reality are opposites. Action
synthesizes them”.
Assata Shakur, Assata: An Autobiography
11 “We must believe that we are gifted for something,
and that this thing, at whatever cost, must be attained”.
Marie Curie
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Djene Kaba Condé
Djene Kaba Condé (born in Kankan, Guinea) is
the wife of the President of Guinea Alpha Condé
and the current First Lady of Guinea.
She has three children.

Education

She studied at University Paris VII in France, Master of Information Science and Communication.
She also has a degree in sociology. She worked for
the agency of the Francophonie in Paris, and for ten
years was advisor to employment and professional
insertion ANPE-PARIS.
She began her primary studies brilliantly at the
school of Dramé Oumar in Kankan. After her admission to the CEP, she continued her schooling at
Almamy College Samory Touré became high school
Almamy Samory Touré for her secondary studies.
Her admission to the BEPC still gives her the taste to
continue her studies. Thus, she will meet successively
at the Lycée 2 August and 1 March in Conakry where
she got the «Baccalaureate». Assiduous and brilliant,
she will enter the Faculty of Social Sciences and Nature (FASSONA) of Donka, before winning Paris in
1984 to obtain a degree in Sociology at the presti,
gious university Jussieu Paris 7 and a master s degree in Sociology option «Information-Communication»
with honors.
Djéné Kaba supports her dissertation thesis on the theme: Racism in the French press, a comparative study
of three major dailies namely Le Monde, Le Figaro and Libération.
Professional background

Immediately after graduating from university and her post-graduate studies, the young Djéné Kaba began
working at the Agency for Cultural and Technical Cooperation (ACCT), now the Agence de la Francophonie, in Paris for 8 years under different responsibilities:
Initially responsible for the publication of a technical newsletter for monitoring the activities of the Heads
of State at the Summits of La Francophonie (drafting and dissemination in member countries);
Assistant to the Director of Communications where she was responsible for the synthesis and drafting of
the fact sheets and mission report; preparation and maintenance of a press kit;
IT Manager and encoding of Human Resources file data.
She then took on the job of Employment Counselor at the National Employment Agency (ANPE), now
called «Pole Emploi».
At this agency, Djéné Conde deals for several years mainly recruitment, linking (intermediation between
supply and demand), implementation of job search methodologies and balance of personal and professional
achievements.
Political engagement

Since April 2010, as a patriot convinced and anxious for the advent of change so much desired by the people
of Guinea, Djéné Condé is involved and continues to invest in the daily life of Guineans alongside her husband. Noticing the hard reality of the people, she laid the foundation of the foundation PROSMI.
The Foundation for Maternal and Child Social Promotion (PROSMI) was created in February 2011 in the
first place, coming from an appalling fact: Guinea is the second country with the highest rate of women
dying in childbirth. Having lost her older sister under the same conditions almost 30 years ago, this fight
for the reduction of maternal and infant mortality is very important to her. However, even more social
and medical injustice remains to be fought, so, the foundation is diversifying to several areas to meet the
needs, including: health, environment, women s empowerment, schooling girls and well others. Remaining
convinced that it is possible to see a sovereign and independent Africa Djéné Conde engages in its own
population.
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Far Away

There,s a lucky man who,ll take you faraway
Faraway, so very very faraway
He will come some day
To another land he,ll take you faraway
Faraway, so very very faraway
This will come they say
Nobody knows, who will share
All your love pure and fair
But in your eyes I can see
That someone will be me
Who will catch your heart my lovely
Who can say, who can say
From tomorrow you will stay
More than just a day
To another land he,ll take you faraway
Faraway, so very very faraway
Love will show the way
Nobody knows, who will share
All your love pure and fair
But in your eyes I can see
That someone will be me
Nobody knows who will share all your love
But in your eyes that someone will be me
Nobody knows who will share
All your love pure and fair
But in your eyes I can see
That someone will be me
Nobody knows who will share all your love
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“Una buona mamma vale cento maestre.”
“A good mother is worth a hundred teachers.”

This old Italian proverb accurately depicts
the maternal role in families. Through her
endless amount of love and affection and
strict boundaries set in place, the Italian
mother plays the key role in keeping the
family together. She isn’t a friend; she isn’t
an equal. Her duty is to be a good motherthrough and through. She raises the children,
keeps the household in order, and -more
recently- works in the corporate world. Although there are exceptions to these “maternal” duties, where the father and mother
reverse roles, Italians seem to keep this tradition alive.
Before my mother gave birth to me, she was
an extremely successful commercial architect
in Manhattan. She was young, intelligent,
talented, experienced, and a great communicator. Everyone loved my mother because
she had both the artistic skill and amiable
personality. When I was born, my mom decided to stay at home to spend time with her
first born and raise me. About a year later,
she had my sister. Just as my mother wanted
to spend time with me, she wanted the same
with her younger daughter. Shortly after her
maternal leave from work, she decided to go
back to the firm, but not as a full-time employee, rather part-time. My mother wasn’t
forced to this decision from my father or

grandparents. Instead, she wanted to become
the kind of mother she always imagined for
herself – the mother that worked both at home
and in the office; the kind that could go to our
sporting and musical events and still be able to
draw blueprints for office renovations.
Over 20 years later, my mother continues to
be the same strong, intelligent, personable,
and talented woman that used to walk around
construction sites in The City. By following
her example, she has shown her daughters
how to become good human beings. Her role
as our mother is the most difficult job she has
ever done and will ever do but she knows that
nothing is more rewarding than raising two
smart and independent women in New York.
She has taught us how to be successful in our
academics, career paths, cooking and people
skills, and how to always keep a strong head
on our shoulders, no matter what. I’m so lucky
to call my mother my own because she always
practices what she preaches and by following
her example, I know how to get the career I
want for myself, find the kind of man to settle
down with (in the future), and how to raise
loving, respectful, and cultured children.
I couldn’t possibly ask for a better mother.
Just as my nonna is to my mamma, she will
always be my rock and the voice of reason.
Ti voglio bene, mamma
Mother’s prayer is priceless.
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ing with ambivalence is that it’s uncomfortable to feel two
opposing things at the same time.
Most of the time, the experience of motherhood is not good
or bad, it’s both good and bad. It’s important to learn how
to tolerate, and even get comfortable with the discomfort of
ambivalence.
Fantasy vs. Reality: The psychoanalyst Joan Raphael-Leff,
the head of the University College London Anna Freud
Centre academic faculty for psychoanalytic research, explains that by the time the baby arrives, a woman has already
developed feelings about her fantasy baby. As a pregnancy
progresses, a woman creates a story about her make-believe
child and becomes emotionally invested in that story.
A woman’s fantasies of pregnancy and motherhood are informed by her observations of the experiences of her own
mother and other female relatives and friends and her community and culture. They may be powerful enough that reality disappoints if it doesn’t align with her vision.
Guilt, Shame and “The Good Enough Mother”: There’s
also the ideal mother in a woman’s mind. She’s always cheerful and happy, and always puts her child’s needs first. She
has few needs of her own. She doesn’t make decisions that
she regrets. Most women compare themselves to that mother, but they never measure up because she’s a fantasy. Some
women think that “good enough” (a phrase coined by the
pediatrician and psychoanalyst Donald Winnicott) is not
acceptable, because it sounds like settling. But striving for
perfection sets women up to feel shame and guilt.
Mothers will feel guilty because they’re always making challenging and sometimes impossible choices. At times they
are required to put their own needs over those of their child.
Most women don’t talk about feeling ashamed because it’s
usually about something that they don’t want anyone else
to know. Shame is the feeling that there’s something wrong
with me. This is often the result of comparing yourself to an
unrealistic, unattainable standard.

Too many women are ashamed to speak openly
about their complicated experiences for fear of being judged. This type of social isolation may even
trigger postpartum depression.
When women find themselves feeling lost somewhere between who they were before motherhood
and who they think they should be now, many
worry that something is terribly wrong, when in
fact this discomfort is absolutely common.
In the April 2017 of Glamour magazine, the model
Chrissy Teigen became the latest in a series of celebrities who announced her struggle with postpartum depression. She joined Adele, Gwyneth Paltrow, Brooke Shields and other prominent women
who have used their platforms to call attention to
this serious condition.
Postpartum depression is an underdiagnosed and
undertreated public health issue that affects 10 to
15 percent of mothers. But many other mothers
may still be struggling with the transition to motherhood.
Consider the Instagram image of the pregnant and
postpartum supermom: a nurturing, organized,
sexy-but-modest multitasker who glows during
prenatal yoga and seems unfazed by the challenges
of leaking breasts, dirty laundry and sleep training.
This woman is a fiction. She’s an unrealistic example of perfection that makes other women feel inadequate when they pursue and can’t achieve that
impossible standard.
As the Yale psychiatrist Rosemary H. Balsam
showed in an article in February in the Journal of
the American Psychoanalytic Association, the history of psychiatrists ignoring how pregnancy impacts a woman’s development can be traced back
to Freud. Women are often left with a false binary:
They either have postpartum depression or they
should breeze through the transition to motherhood.
Knowing the causes of distress and feeling comfortable talking about them with others is critical
to growing into a well-adjusted mother. It will
help new mothers and those around them to acknowledge that while postpartum depression is an
extreme manifestation of the transition to motherhood, even those who do not experience it are
undergoing a significant transformation.
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By Alexandra Sacks, M.d.

For most women, pregnancy and
new motherhood is a joy — at
least some of the time. But most
mothers also experience worry,
disappointment, guilt, competition, frustration, and even anger
and fear.
As the psychiatrist Daniel Stern
explained in the 1990s in his books
“The Motherhood Constellation”
and “The Birth of a Mother,” giving birth to a new identity can be
as demanding as giving birth to a
baby.
Dr. Stern showed that becoming
a mother is an identity shift, and
one of the most significant physical and psychological changes a
woman will ever experience.
The process of becoming a mother, which anthropologists call
“matrescence,” has been largely

unexplored in the medical community. Instead of focusing on the woman’s identity
transition, more research is focused on how the baby turns out. But a woman’s story,
in addition to how her psychology impacts her parenting, is important to examine,
too. Of course, this transition is also significant for fathers and partners, but women
who go through the hormonal changes of pregnancy may have a specific neurobiological experience.
When people have more insight into their emotions, they can be more in control of
their behaviors. So even when the focus remains on the child, understanding the psychology of pregnant and postpartum women can help promote healthier parenting.
Mothers with greater awareness of their own psychology may be more empathetic to
their children’s emotions.
Knowing the challenges of matrescence will normalize and validate how new mothers may be feeling. These are the four key things to look out for:
Changing Family Dynamics: Having a baby is an act of creation. Pregnancy is more
than creating a new human, it’s also creating a new family. A baby is the catalyst that
will open new possibilities for more intimate connections as well as new stresses in a
woman’s closest relationships with her partner, siblings and friends.
In her 2012 book “The Maternal Lineage,” Paola Mariotti, a psychoanalyst and fellow of the British Psychoanalytical Society, says that a woman’s maternal identity is
founded in her mother’s style, which in turn was influenced by how she was raised.
Whether a woman parents her child as her mother raised her, or adopts a different
style, becoming a mother provides an opportunity for a do-over. In a way, a woman
gets to re-experience her own childhood in the act of parenting, repeating what was
good, and trying to improve what was not. If a woman had a difficult relationship
with her mother, she may try to be the mother she wishes she’d had.
Ambivalence: The British psychotherapist Rozsika Parker wrote in “Torn in Two:
The Experience of Maternal Ambivalence” about the pull and push of wanting a
child close, and also craving space (physically and emotionally) as the normal wave
of motherhood. Ambivalence is a feeling that comes up in the roles and relationships
a person is most invested in, because they’re always a juggling act between giving
and taking. Motherhood is no exception. Part of why people have a hard time deal-
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Spring Cleaning
People prepare for Nowruz by cleaning the whole house, and everyone in the family
helps out. Carpets, windows and curtains are cleaned. Anything broken is repaired or
replaced. Silverware is polished. The house is decorated with flowers. By doing this
spring cleaning, people wash away the bad things from the previous year and prepare for
better things to come in the new year. They also put on brand new clothes to symbolize
a fresh start.
Traditions
On the last Wednesday of the old year, the night of Chahar Shanbe Suri is celebrated in
order to symbolically get rid of all the misfortunes and bad luck of the past year. People
light small bonfires and jump over the flames, shouting “Zardie man az to, sorkhie to
az man,” which means, “May my sickly pallor be yours and your red glow be mine.” It is
also acceptable to simply light a flame and shout the phrase.
A traditional ceremonial table display is set up called the sofreh-ye haft-sinn (“cloth of
seven dishes”). The table is set with flowers, a bowl of goldfish, mirror, candles, painted
eggs, the Quran, and seven foods that start with the letter S. This table remains in the
family home for 13 days after the start of the holiday.
The seven traditional foods are:
sabzeh: lentil, barley or wheat sprouts growing in a dish, symbolizing renewal
samanu: a thick, sweet pudding made from wheat germ,
symbolizing affluence
senjed: dried fruit of the lotus tree, symbolizing love
sir: garlic, symbolizing medicine
sib: apples, symbolizing health and beauty
somaq: sumac berries, symbolizing sunrise
serkeh: vinegar, symbolizing age and patience.
A traditional dinner for Nowruz often includes fish, which
represent abundance.
After 13 days, Sizdeh Bedar is celebrated, which literally means
“getting rid of the thirteenth.” Families throw green sprouts into
rivers or lakes to symbolize the plant’s return to nature and
conclude the festivities until the next year.
What Countries
Celebrate Nowruz?
Nowruz is celebrated across the
Middle East, Central Asia, the
Caucasus and beyond. Countries celebrating Nowruz include Iran, Iraq, Afghanistan,
Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, India and
Albania.
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History

Nowruz celebrates renewal and rebirth, symbolized by the coming of spring. It is partly rooted in the Zoroastrian tradition, but is an ancient holiday that was celebrated thousands of years ago. Now, it is also an
important Iranian cultural holiday that spans many religious traditions. The word Nowruz is a compound
word that blends together the Persian words “now” which means “new,” and “roz” which means “day.”

Nowruz & Mythology

According to the ancient myths, when Iranian mythological king, Jamshid, ruled in Iran for 1000 years,
everything was good. Food was abundant, lies didn’t exist, plants didn’t go dry, people didn’t suffer from
extreme cold and hot weather conditions, nobody got old, jealous, etc.
During such time and at the beginning of the first day of the first month of Spring, Jamshid sat on his
throne decorated with gems and put on a crown encrusted with jewels, against the East. When the Sun
started shining at him and the throne, people saw him glittering like the Sun. Therefore, this brought plenty of happiness and joy to the nation. They celebrated that day and called it a new day, Nowruz. The happy
ceremonies took five days and everyone celebrated the New Year and the revival of nature.
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