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ــو  ــر ت ــواز، مه ــا را ج ــو م ــام ت ــی ن اله
ــان،  ــا را ام ــو م ــا را جهــاز، شــناخت ت م

ــان.  ــا را عی ــو م ــف ت لط
الهــی ضعیفــان را پناهــی. قاصــدان را 
بــر ســر راهــی. مؤمنــان را گواهــی. 
چــه عزیــز اســت آن کــس کــه تــو 

خواهــی...
الهــی در جــال رحمانــی، در کمــال 
نــه  و  زمانــی  محتــاج  نــه  ســبحانی، 
آرزومنــد مکانــی، نــه کــس بــه تــو مانــد 

ــی. ــی مان ــه کس ــه ب و ن
پیداســت کــه در میــان جانــی، بلکــه 
ــو  ــه ت ــت ک ــزی اس ــه چی ــده ب ــان زن ج

ــی.  آن
خواجه عبداهلل انصاری
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هب انم خدا
هب انم مارد

با درود و احترام؛
ــی،  ــق، همدل ــرو عش ــه دل در گ ــی ک ــه آنهای ــادر و هم ــاد م ــته بنی ــدان شایس ــه فرزن ب
ــه همنوعــان را  ــاری رســانی ب ــرام و ی ــی، احت همزیســتی، صلــح، صفــا، محبــت، مهربان
ســرلوحه زندگــی خــود قــرار داده انــد و مــاک ســنجش دیگــران را بــر پایــه انســانیت 
همنوعــان، فــارغ از رنــگ، نــژاد، قومیــت، ملیــت، جنســیت و مــرز جغرافیایــی، عقیــده 

ــد. ــه همــه ماســت، نهاده ان ــق ب ــدگار هســتی کــه متعل ــت آفری ــا محوری و مذهــب ب
بــر ایــن اســاس بنیــاد مــادر بــر آن اســت کــه بــرای نخســتین بــار در کشــور از مــادران 
نمونــه کلیــه اقــوام و هموطنــان عزیــز ادیــان الهــی حــول محــور مــادر گــرد هــم آییــم 
تــا از ایــن طریــق بــه همــه جهانیــان و آزادیخواهــان سراســر گیتــی ثابــت کنیــم مــا همــه 

همــدل، همــراه، همنــوا و ایرانــی هســتیم.

بنی آدم اعضای یکد یگرند   
                                     هک رد آرفینش ز یک گورهند

چو عضوی هب ردد آورد روزگار                         
درگعضواه را نماند رقار

                         

دعای مارد همیشه همراهتان
محـّمدی

غالمرضا 
مدریمسئول و سردبیر

چه خوش گفت سعدی شیرین سخن:

خدایا چنان کن رسانجام کار

گار         تو خشنود باشی و ما رست
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قدر آئینه   بدانید چو  هست                              هن رد آن لحظه هک افتاد   و شکست
 )فریاد(

دعای مادر همیشه همراهتان
غالمرضا محمدی 

بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر 

  ریاست هیئت مدیره بنیاد مادر به دیار حق سفر کرد
با  ردود  و احترام 

ن شایسته بنیاد مارد  زعزیان دست تقدری ومشیت الهی یکی از فرزندا

یار دریینه و مشاور فرهنگی و رئیس هیئت مدریه بنیاد  مارد 

استاد انصر امامی )فریاد(
رد روز    98/03/19  رد شیراز، شهر  راز هب دیار حق شتافت 

او زود رت از مارفت... و  هچ زود رفت ای کاش ...

کاران بنیاد مارد بود. او استادی فرهیخته و  شارعی توانمند و  استاد انصر امامی جزء اولین یاران و همدالن و همفکران و همرااهن و هم

 نویسنده ای زربدست   و ادیبی سخنور و  دوستی  با واف  و از همه مهمتر ، انسانی وارسته بود.

ن این زعزی رددانک است ولی یاد  و خاطرات و آاثر ارزشمند و اندیشه  رهچند فقدا

زیبا و اشعار هب یاد  ماندنی او ات ابد ماندگار خواهد ماند .

روحش شاد و یادش همیشه جاوید باد
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سخنان زیبای
راتان تاتا در لنـدن

ــدن،  ــخنرانی هایش در لن ــی از س ــدی در یک ــه دار هن ــرمایه گذار و کارخان ــن س ــی از خیری ــا یک ــان تات رات
چنــد ســخن آموزنــده بیــان کــرد کــه بــد نیســت نگاهــی بــه آن بیندازیــم.

مترجم: بهدخت اوجی

ــروع  ــه ش ــود را اینگون ــخنان خ او س
ــرد: ک

ــد  ــت ثروتمن ــان را در جه 1- فرزندان ت
آنهــا  بــه  نکنیــد.  تربیــت  شــدن 
ــد،  ــی کنن ــاد زندگ ــه ش ــد ک بیاموزی
ــوند  ــزرگ ش ــه ب ــی ک ــن هنگام بنابرای
خواهنــد دانســت کــه ارزش چیزهــا بــه 

ــت. ــا نیس ــت آنه قیم
2- غــذا را بــه عنــوان دارو میــل کنیــد 
در غیــر ایــن صــورت مجبوریــد دارو را 

بــه جــای غــذا مصــرف کنیــد.
ــت دارد،  ــما را دوس ــه ش ــی ک 3- کس
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــان نمی کن ــز ترک ت هرگ
ــرای تــرک کــردن  اگــر صدهــا دلیــل ب
ــک  ــا ی ــد، او تنه ــته باش ــود داش وج
ــدا  ــما پی ــتن ش ــه داش ــرای نگ ــه ب بهان

. می کنــد
بــودن  انســان  و  انســان  بیــن   -4
ــه  ــی ب ــر کس ــه کمت ــت ک ــی اس تفاوت

آن واقــف اســت.
ــت  ــدید دوس ــد ش ــه متول ــی ک 5- زمان
ــد. هنگامــی کــه از دنیــا  داشــتنی بودی
ــت و  ــد داش ــتتان خواهن ــد دوس می روی
ــت  ــزی اس ــن دو چی ــن ای ــه بی در فاصل

ــد آن را مدیریــت کنیــد. کــه بای
6- اگــر می خواهیــد بــا ســرعت راه 
ــر  ــا اگ ــد... ام ــا راه بروی ــد، تنه بروی
بخواهیــد تــا دوردســت برویــد، همــراه 

ــد. ــم راه بروی ه
ــود  ــا وج ــوب در دنی ــب خ ــش طبی ش

دارد:
1- نور خورشید

استراحت  -2
3- ورزش

مناسب تغذیه   -4
به نفس 5- اعتماد 

6- دوست
مراحــل  همــه  در  را  اینهــا  تمــام 
ــی  ــک زندگ ــن و از ی ــظ ک ــی حف زندگ
شــاد و ســالم لــذت ببــر. هنگامــی کــه 
ــی  ــه زیبای ــی، ب ــگاه می کن ــاه ن ــه م ب
ــه  ــی ک ــری... هنگام ــی می ب ــد پ خداون
را  او  را می بینــی، عظمــت  خورشــید 

می کنــی...  درک 
ــا  ــه تماش ــود را در آین ــه خ ــی ک و زمان
می کنــی، اشــرف مخلوقــات خــدا را 
را  خــودت  پــس  می کنــی...  نظــاره 

ــاش. ــته ب ــاور داش ب

مــا همــه مســافر ایــن جهــان 
ــفر  ــده دار س ــد عه ــتیم و خداون هس
ــیر و  ــام مس ــه تم ــی ک ــت، کس ماس
مقصــد مــا را از پیــش تعییــن کــرده 
اســت. بنابرایــن بــه پــروردگارت 
ــه  ــفر ک ــن س ــن و از ای ــاد ک اعتم

ــر. ــذت بب ــام دارد، ل ــی« ن »زندگ
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ــی  ــاد فرهنگ ــای بنی ــه برنامه ه ــیراز، از مجموع ــادر در ش ــام واالی م ــن نکوداشــت مق ســومین آئی
ــد.  ــزار ش ــیراز برگ ــزرگ ش ــل ب ــت ماه در هت ــنبه 12 اردیبهش ــادر پنجش ــی م بین الملل

ــور و  ــر کش ــتانداری های سراس ــواده اس ــوان و خان ــور بان ــران کل ام ــور مدی ــا حض ــم ب ــن مراس ای
ــد.  ــزار ش ــتانی برگ ــوری و اس ــمی کش ــات رس مقام

ــگاه و نقــش مــادر را از اولویت هــای ایــن  بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر تبییــن جای
بنیــاد دانســت و اولویــت دوم را شناســایی، بازآفرینــی، تجلیــل و تقدیــر از مــادران سراســر کشــور 

و جهــان اعــام کــرد.
بنیانگذار بنیاد مادر: »تبیین جایگاه و تجلیل از مادرهدف این بنیاد است.«

ــام  ــت مق ــن نکوداش ــومین آئی ــت ماه در س ــنبه 12 اردیبهش ــدی پنجش ــا محم ــدس غامرض مهن
واالی مــادر در شــیراز، خــود را روســتازاده ای معرفــی کــرد کــه در چــادر عشــایر در دامــن مــادر 

ــی داد.  ــت م ــار و محب ــه او درس ایث ــه ب ــه اســت ک ــرورش یافت زحمت کشــی پ

دکتر عنایت اله رحیمی
استاندار فارس
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ــادر را  ــگاه م ــام و جای ــه مق ــان اینک ــا بی وی ب
نمی تــوان در یــک زمــان یــا یــک مــکان 
محبــوس کــرد، افــزود: »بنــا بــه تجربــه بازدیــد 
از خانــه ســالمندان دریافتــم چشــم انتظاری 
مــادران بــرای فرزنــدان بســیار دشــوار اســت و 
تصمیــم گرفتــم کاری بــرای همــه مــادران دنیــا 

انجــام دهــم.«
ــادر  ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ ــذار بنی بنیانگ
گفــت: »ایــن بنیــاد در 11 مهــر 1393 بــا 
ــده،  ــن ش ــوری تدوی ــخص و منش ــی مش اهداف

ــد.«  ــیس ش تأس
مهنــدس محمــدی بیــان کــرد: »مــادر همیشــه 
ــای  ــر از دع ــی گیرات ــچ دعای ــده اســت و هی زن
ــگ  ــن فرهن ــه والدی ــرام ب ــت. احت ــادر نیس م
ــه  نیکــو و آموزه هــای دینــی ماســت؛ همان گون
ــای  ــر پ ــود بهشــت زی ــر اســام فرم ــه پیامب ک
همــه مــادران اســت، همــه مــادران کــره خاکــی 

ــز و محتــرم هســتند.« عزی
ــال  ــرد: »در ح ــوان ک ــدی عن ــدس محم مهن
بــه  احتــرام  ضمــن  مــادر  بنیــاد  حاضــر 
ــا دانشــگاه های کشــور  ــگاه و مقــام مــادر ب جای
ــن  ــت؛  بنابرای ــرده اس ــد ک ــه ای منعق تفاهم نام
ــیراز،  ــگاه ش ــی در دانش ــس علم ــن کنفران اولی
دومیــن آن در دانشــگاه تهــران، ســومین در 
دانشــگاه فردوســی مشــهد و چهارمیــن آن 
ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــده در دانش ــال آین در س

ــد.« ــد ش ــزار خواه برگ

ــل  ــیراز تجلی ــه ش ــادران نمون ــم از م ــن مراس در ای
شــد؛ و طــی آن فاطمــه جــوکاری، کارشــناس 
ــز  ــیمی، روح انگی ــر ش ــه و دبی ــیمی تجزی ــد ش ارش
ســتوده همســر مرحــوم ســید محمــد مصباحــی، از 
ــانه  ــور افس ــدگار، پروفس ــی مان ــای فرهنگ چهره ه
ــدز  ــیمی از دانشــگاه لی ــرای ش ــوق دکت ــوی، ف صف
انگلســتان و دانشــمند برتــر جهــان در ســال 2012 
و نیــز برنــده جایــزه آکادمــی جهانــی مــدال لکچــر 

ــدند. ــل ش ــال 2018، تجلی در س
آیــت اهلل  فرزنــد  اســیری،  فــال  زهــره   ســیده 
ــت اهلل  ــر آی ــیری و همس ــال اس ــن ف ــید محی الدی س
ســید محمدمهــدی دســتغیب، تولیــت ســابق حــرم 
مطهــر احمــدی و محمــدی، فاطمــه فرامــرزی 
سرپرســت خانــوار کــه بــا تــاش و جدیــت فرزندانــی 
مدیــر  کمالــی  حمیــده  کــرد،  تربیــت  موفــق 
مؤسســه اجتماعــی، فریبــا کیانــی از چهره هــای 
نامــدار اجتماعــی، ســهیا محبــی کارشــناس ارشــد 
مهندســی علــوم و صنایــع غذایی و مشــاور اقتصادی-
اجتماعــی امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری فــارس، 
ــی  ــان و مامای ــص زن ــی متخص ــام آور جهرم ــه ن بهی
ــوم پزشــکی شــیراز، فاطمــه  ــدرس دانشــگاه عل و م
بکتــی، پزشــک، مینــو هنــرور، هنرمنــد و سرپرســت 
ــه ایــن دوره شــیراز  ــا عنــوان مــادران نمون ــوار ب خان

شــناخته شــدند.
یازدهــم  در  مــادر  بین المللــی  فرهنگــی  بنیــاد 
ــد و  ــدازی ش ــیراز راه ان ــال 1393 در ش ــاه س مهرم
یکــی از اهــداف آن قدردانــی از مــادران نمونــه اســت.

دکتر فریبا نظری پورکیایی
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده
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ــه   ــه ب ــی اســت ک ــی بین الملل ــاد فرهنگ ــک نه ــاد، ی ــن بنی ای
صــورت غیــر دولتــی فعالیــت و اهــداف هفت گانــه ای را دنبــال 

می کنــد.
ــر  ــادر از منظ ــت  آمیز م ــای قداس ــی ارزش ه ــا و بازآفرین ارتق
خانوادگــی، اجتماعــی و فرهنگــی، تبییــن و تأثیــر نقــش 
مــادران در ســاختن جامعــه ای ایــده آل، پررنــگ کــردن 
مســئولیت های جامعــه بویــژه فرزنــدان در قبــال حقــوق 
ــان  ــه زن ــادری ب ــر م ــئولیت های خطی ــوزش مس ــادران، آم م
ــه  ــان نســبت ب ــل آن ــار متقاب ــدان و رفت ــال فرزن جــوان در قب

ــت. ــه اس ــداف هفت گان ــن اه ــره ای ــادران، در زم م
همچنیــن ایجــاد مراکــز مشــاوره بــرای مــادران، فراهــم  آوردن 
ــز انتخــاب  ــا دانشــگاه و نی زمینــه آمــوزش از مهــد کــودک ت
ــه و برگــزاری آئیــن نکوداشــت در هــر دو ســال  مــادران نمون

یــک بــار از جملــه اهــداف ایــن بنیــاد اســت. 
ــت  ــه ثب ــز ب ــان نی ــور جه ــون در 74 کش ــاد، تاکن ــن بنی ای

ــت. ــیده اس رس
ــن  ــادر، ای ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ ــی بنی ــاور فرهنگ  مش
آئیــن را زاده ســرزمینی دانســت کــه در آن همــگان بــا 
رســالتی جهانــی بــا هــر کیــش و آئینــی بــرای تعالــی جامعــه 

کوشــیده اند. 
ــر آن  ــادر ب ــاد م ــه بنی ــان اینک ــا بی ــاری ب ــرا افتخ ــر زه دکت
ــادر  ــواده م ــاس خان ــل و اس ــاورد اص ــاد بی ــه ی ــه ب ــت ک اس
اســت، افــزود: »فرزنــدان در چنیــن خانــواده ای ریشــه عشــق 
ــه لحظــه  ــد و لحظــه ب ــه مــادر را در دل و جانشــان می کارن ب

تیمــارش می کننــد.« 
برخــورداری  مــادر  بین المللــی  بنیــاد  فرهنگــی  مشــاور 
و  توســعه نگری  تحول خواهــی،  صدســاله،  چشــم انداز  از 
ــادر را  ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ ــا بنی ــور ب ــنایی 72 کش آش

ــتود.  ــاد س ــن بنی ــذار ای ــه بنیانگ ــگاه خاقان ــه ن ــه منزل ب
مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان فــارس 
ــر  ــادر ب ــی م ــاد فرهنگــی بین الملل ــاد بنی ــراز داشــت: »اعتق اب
ایــن اســت کــه نــام مــادر در هــر کجــای دنیــا در میــان هــر 
قــوم و نــژادی بــا هــر آداب و آئینــی جــاری باشــد، سرشــار از 

دکتر عنایت اله رحیمی
استاندار فارس

اشکان کاظمی
فرماندار شهرستان کوار
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شــور و حــرارت و مهــر و الفــت اســت.«
همچنیــن مشــاور وزیــر کشــور در امــور بانــوان و خانــواده 
ــر  ــا ه ــه ب ــت ک ــادر واژه ای اس ــت: »م ــن گف ــن آئی در ای
زبــان، آئیــن، دیــن، قــوم و نــژادی می توانیــم از آن 

ــیم.«  ــته باش ــترک داش ــتی مش برداش
ــر  ــی تصوی ــرد: »همگ ــان ک ــی بی ــری پورکیای ــا نظ فریب

ــم.«  ــادر داری ــام م ــه ن ــانی ب ــترکی از انس ــی مش ذهن
** نام مادر پرغرورترین افراد را به تعظیم وا می دارد. 

اســتاندار فــارس نیــز در ایــن برنامــه، مــادر را واژه ای 
دانســت کــه بــا بیــان آن پرغرورتریــن افــراد را بــه تعظیــم 

ــی دارد.  وام
دکتــر عنایــت الــه رحیمی ابــراز داشــت: »مفهوم انســانیت، 
نوع دوســتی، ایثــار، عشــق ورزیــدن و گفتــار و رفتــار نیــک 
ــای  ــی و قصه ه ــوز آوای الالی ــم و هن ــادر آموخته ای را از م
ــا  ــم.«  وی ب ــاد می آوری ــه ی ــای او را ب ــذاب و پرغصه ه ج
ــه  ــد و شــادابی را ب ــرژی، امی ــادر ان ــدار م ــه دی ــان اینک بی
ــادر را  ــم م ــا می توانی ــت: »م ــد، گف ــاز می گردان ــی ب زندگ
آئینــه هســتی خــود بدانیــم؛ چــرا کــه او ســتون، ســرپناه 

و تکیــه گاه اســت.«
اســتاندار فــارس افــزود: »نقــش معنــوی، تربیتــی، اخاقــی، 
ــل اســت و  ــادر بی بدی ــی و اقتصــادی م ــی، اجتماع فرهنگ
ــد.«  در  ــتمرار می بخش ــواده را اس ــک خان ــوام و دوام ی ق
ادامــه ایــن مراســم از خانم هــا: رویــا ســادات مدنــی، معــاون 
ــر،  ــا آژی ــور، لی ــواده وزارت کش ــوان و خان ــور بان ــر ام دفت
ــواده اســتانداری کردســتان،  ــوان و خان ــور بان ــر کل ام مدی
شــها تاجفــر، مدیــرکل ســابق دفتــر امــور بانــوان و خانواده 
اســتانداری آذربایجــان غربــی، ســیده معصومــه دســتغیب، 
مدیــرکل دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری فارس و 
آقــای اشــکان کاظمــی، فرمانــدار کــوار حامــی بنیــاد مــادر، 
ــه  ــا عنــوان مدیــران نمونــه حامــی بنیــاد مــادر تقدیــر ب ب
ــد  ــی فرزن عمــل آمــد. همچنیــن نخســتین تندیــس طای
شایســته بنیــاد مــادر نیــز بــه مشــاور وزیــر کشــور در امــور 

بانــوان و خانــواده رســید.

مهندس سید تقی سهرابی
مدیرکل صدا و سیمای استان فارس

دکتر زهرا افتخاری
مشاور آموزشی بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
 از سه مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کشور به عنوان

مدیر نمونه تجلیل به عمل آورد

با درود و احترام
ــن نکوداشــت  و  ــن آئی ــادران، اولی ــر م ــای خی ــا دع ــه ب ــاکریم ک ــان را ش ــزد من ای
ــی  ــری و همراه ــی، همفک ــا همدل ــتان ب ــتان کردس ــه اس ــادران نمون ــل از م تجلی
ــا  قداســت  و شــکوه خاصــی برگــزار  آن  بانــوی گرامــی و همــکاران محترمتــان ب
گردیــد، بــا توجــه بــه همراهــی ارزشــمندتان در ایــن امــر مقــدس، هیئــت مدیــره 

ــوان ــه عن ــرکار را ب ــادر،   س ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ بنی
مدیر نمونه

برگزیده اند.
ــوده و از  ــرض نم ــک ع ــه ســرکار تبری ــن انتخــاب شایســته و مســرت بخش را ب ای
خداونــد بــزرگ ســامت، عــزت و موفقیــت بیشــتر آن بانــوی ارجمنــد و گرامــی را 

خواهانیــم.

ســرکار خانم دکتر لیال آژیر
مدیرکل محترم دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری کردستان

ســرکار خانم دکتر شهال تاجفر
مدیرکل محترم دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری آذربایجان غربی

ــیده معصومه دستغیب سرکار خانم دکتر س
مدیرکل محترم دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری فارس

با درود و احترام
ــت  ــن نکوداش ــن آئی ــادران، اولی ــر م ــای خی ــا دع ــه ب ــاکریم ک ــان را ش ــزد من ای
ــری و  ــی، همفک ــا همدل ــی ب ــان غرب ــتان آذربایج ــه اس ــادران نمون ــل از م  و تجلی
همراهــی آن  بانــوی گرامــی و همــکاران محترمتــان بــا  قداســت و شــکوه خاصــی 
برگــزار گردیــد، بــا توجــه بــه همراهــی ارزشــمندتان در ایــن امــر مقــدس، هیئــت 

ــوان ــه عن ــرکار را ب ــادر، س ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ ــره بنی مدی
مدیر نمونه

برگزیده اند.
ــه ســرکار تبریــک عــرض نمــوده و از  ــن انتخــاب شایســته  و مســرت بخش را ب ای
ــد و گرامــی ــوی ارجمن ــزرگ ســامت، عــزت و موفقیــت بیشــتر آن بان ــد ب  خداون

را خواهانیم.

با درود و احترام
ــن نکوداشــت  و  ــن آئی ــادران، اولی ــر م ــای خی ــا دع ــه ب ــاکریم ک ــان را ش ــزد من ای
ــی آن   ــری و همراه ــی، همفک ــا همدل ــارس ب ــتان ف ــه اس ــادران نمون ــل از م تجلی
ــزار  ــی برگ ــکوه خاص ــت  و ش ــا  قداس ــان ب ــکاران محترمت ــی و هم ــوی گرام بان
گردیــد، بــا توجــه بــه همراهــی ارزشــمندتان در ایــن امــر مقــدس، هیئــت مدیــره 

ــوان ــه عن ــرکار را ب ــادر، س ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ بنی
مدیر نمونه

برگزیده اند.
ــوده و از  ــرض نم ــک ع ــه ســرکار تبری ــن انتخــاب شایســته و مســرت بخش را ب ای
خداونــد بــزرگ ســامت، عــزت و موفقیــت بیشــتر آن بانــوی ارجمنــد و گرامــی را 

خواهانیــم.
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در ســال ۱۳۷۰ در آزمــون ورودی وزارت کشــور پذیرفتــه شــدم. مــدرک کاردانــی در رشــته امورکشــوری و 
مدنــی از دانشــگاه شــیراز، دوره کارشناســی در رشــته مدیریــت دولتــی از مرکــز آمــوزش مدیریــت د ولتــی 
ــم. در  ــیرجان گرفت ــگاه آزاد س ــی را از دانش ــت اجرای ــته مدیری ــد در رش ــی ارش ــور و کارشناس ــوب کش جن
ــئول  ــال مس ــج س ــدار، پن ــال ده ــار س ــدود چه ــردم. ح ــت ک ــور خدم ــی در وزارت کش ــت های  مختلف پس
ــم  ــال و نی ــج س ــی، پن ــئول سیاس ــناس مس ــال کارش ــش س ــدار، ش ــال بخش ــداری، دو س ــت فرمان حراس
ــتان های ممســنی،  ــدار در شهرس ــوان فرمان ــه عن ــون ب ــا کن ــال ۱۳۹۲ ت ــفندماه س ــدار و از اس ــاون فرمان  مع
ــی را از  ــی و فرهنگ ــور اجتماع ــتم. ام ــت هس ــه خدم ــغول ب ــوار مش ــن و ک ــد، قیروکارزی ــز، خرم بی نی ری
ــه در  ــادران نمون ــل از م ــم تجلی ــوال مراس ــن من ــر همی ــم و ب ــه می دان ــروزی جامع ــات ام ــات و ضروری الزام
شهرســتان های قیروکارزیــن و کــوار را برگزارکــردم و همچنیــن در شهرســتان فراشــبند بــه عنــوان میهمــان 

ــژه شــرکت داشــتم.  وی
ــرد  ــادر، ف ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ ــذار بنی ــدی، بنیانگ ــدس محم ــای مهن ــاب آق ــودم از جن ــهم خ ــه س ب
ــام  ــنگ تم ــور س ــادران در کش ــل از م ــرام و تجلی ــتای احت ــا در راس ــه واقع ــی ک ــش و نیک اندیش خیراندی

ــم. ــکر می کن ــر و تش ــه تقدی ــتند، صمیمان گذاش

 از  اشکان کاظمی
به عنوان فرماندار نمونه استان فارس

تجلیل به عمل آورد

بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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ــادی از  ــان زی ــه زم ــی ک ــی جای ــواده یعن خان
ــزان  ــود و می ــپری می ش ــا س ــا در آنج ــر م عم
خوشــبختی و رضایــت مــا از زندگــی، بــه 
مقــدار زیــادی بــه شــرایط خانــواده و کیفیــت 
اســت.  وابســته  آن  در  شــکل یافته  روابــط 
خانــواده همــان جایــی اســت کــه قســمت 
 مهمــــی از سرنوشــت بزرگســـــاالن آینــده 
ــروزه،  ــورد. ام ــم می خ ــا رق ــاع در آنج  اجتم
ــاد و  ــی مــدرن، مشــغله های زی ســبک زندگ
فرصت هــای کــم و دالیــل متعــدد دیگــر، 
بــا چالش هــای فراوانــی  رکــن خانــواده  را 
مواجــه ســاخته اســت. انســان بــه طــور طبیعــی 
ــش دارد و  ــذت گرای ــی و ل ــادی، راحت ــه ش ب
اگــر خانــواده ایــن نیــاز را بــرای او تأمیــن 
جاهــای  در  را  آن  اســت  ممکــن  نکنــد، 
ــف  ــه تضعی ــت ب ــد کــه در نهای دیگــری بجوی
ــی  ــط خانوادگ ــواده و رواب ــی خان ــا فروپاش ی
منجــر شــود. امــا حفــظ و تقویــت شــادی 
و صمیمیــت در خانــواده نیــاز بــه دانــش و 

دارد.  مهــارت 
ــذا  ــم غ ــا ه ــم ب ــور منظ ــه ط     ب

ــد بخوری
در گذشــته ای نــه چنــدان دور، دور هم نشســتن 
و بــا هــم غــذا خــوردن یکــی از اصــول ثابــت 
خانواده هــا بــود. بــا هــم غــذا خــوردن اهمیــت، 

مهم تــر  دارد.  بســیاری  کارکــرد  و  معنــی 
از همــه اینکــه اعضــای خانــواده همدیگــر 
را می بیننــد و بــا هــم حــرف می زننــد و از 
ــروزه،  ــوند. ام ــر می ش ــر باخب ــوال همدیگ اح
ــه دلیــل وضعیــت کار و تحصیــل ایــن  شــاید ب
ــکان  ــا حتی االم ــد، ام ــر نباش ــئله امکان پذی مس
ــده در روز را  ــک وع ــل ی ــد حداق ــعی کنی س
ــذا  ــرف غ ــگام ص ــد. هن ــذا بخوری ــم غ ــا ه ب
تلویزیــون را خامــوش کنیــد و موبایل هــا را 
کنــار بگذاریــد. زمــان وعده هــای غذایــی 
فرصتــی ارزشــمند بــرای دیــدن یکدیگــر، 
ایــن  اســت،  اســتراحت  صحبــت کــردن و 

ــد. ــت ندهی ــز از دس ــت را هرگ فرص
ــم در  ــا ه ــود را ب ــات خ     نظری

ــد ــان بگذاری می
بــه عنــوان والدیــن ســعی کنیــد همیشــه نظــــر 
اعضــــای خانــواده را در زمینه هــــای مختلــف 

جویــا شــوید.
نظرخواهــی از کــودکان، نوجوانــان و جوانــان 
ــد  ــا خواه ــس آنه ــزت نف ــادی در ع ــر زی تأثی
ــوردی  ــر م ــری در ه ــرای تصمیم گی ــت. ب داش
ــواده را  ــراد خان ــد نظــر تک تــک اف ســعی کنی
بپرســید. منظــور ایــن نیســت کــه حتمــا بــر طبق 
نظــر آنهــا تصمیــم بگیریــد. تصمیــم نهایــی را 
ــا  ــد. ام ــن، بگیری ــوان والدی ــه عن ــان، ب خودت

ســعی کنیــد نظــر آنهــا را هــم بــه دقــت بشــنوید 
و دالیل شــان را بررســی کنیــد و اگــر نظــر 
ــود از  ــری خ ــود، در تصمیم گی ــد ب ــان مفی ایش
آن اســتفاده کنیــد. ایــن کار بــه آنهــا ایــن پیــام 
ــرام  ــان احت ــرای نظرش ــما ب ــه ش ــد ک را می ده
ــودن  ــمند ب ــس ارزش ــب ح ــد و بدین ترتی قائلی
و عــزت  نفــس را در ایشــان تقویــت می کنیــد. 
عهــده   بــر  را  تصمیم گیری هــا  بعضــی 
ــرای صــرف  ــا ب ــد. مث ــدان خــود بگذاری فرزن
ــم در  ــد. تصمی ــرون بروی ــت بی ــرار اس ــام ق ش
مــورد اینکــه در کجــا غــذا بخوریــد را بــه 
ــان  ــم دلیل ش ــاز ه ــا ب ــد، ام ــذار کنی ــا واگ آنه

ــد. ــی کنی را بررس
ــه  ــودن را ب ــاد ب ــای ش     فرصت ه

ــانید ــر برس حداکث
بهتــر اســت کــه در خانــه از هــر فرصتــی 
بــرای شــاد  بــودن اســتفاده کنیــم. می تــوان بــه 
بهانه هــای مختلــف جشــن و ســرور مختصــری 
برپــا کــرد. بهتــر اســت ایــن اندیشــه را بــه 
ــدن  ــه خندی ــد ک ــل کنی ــود منتق ــدان خ فرزن
هیــچ گاه  نمی خواهــد.  دلیــل  شــاد بودن  و 
ــات  ــا داشــتن امکان ــا ب شــادی را در ذهــن آنه
خــاص پیونــد نزنیــد و شــرطی نکنیــد، در 
 غیــر اینصــورت آنهــا همیشــه بــرای شــاد بــودن 
شــرط و شــروط خواهنــد گذاشــت. این شــرط 

راهکارهای مؤثر برای اینکه
خـانـواده ای شـاد و صمیـمی

داشته باشیم
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گذاشــتن بــرای شــادی و خوشــبختی، یکــی از 
ــی و افســردگی بســیاری  ــی غمگین ــل اصل دالی
ــده  ــه خن ــد ک ــعی کنی ــس س ــت. پ از آدم هاس
ــد  ــل کنی ــره تبدی ــی روزم ــه عادت و شــادی را ب
ــار  ــودن در کن ــرای شــاد ب و هیــچ فرصتــی را ب

ــد. ــت ندهی ــر از دس همدیگ
    بــر نقــاط مثبــت شــخصیت 
ــد ــز کنی ــواده تمرک ــای خان اعض
ــتوار  ــای آن اس ــن اعض ــه  بی ــر رابط ــواده ب خان
ــرادی  ــواده، اف ــای خان ــرد اعض ــرد ف ــت. ف اس

منحصــر به فــرد هســتند.
ــا را  ــق  و خوه ــات و خل ــاوت روحی ــه تف همیش
ــی  ــت برخ ــن اس ــید. ممک ــته باش ــر داش در نظ
شــما  بــرای  خانــواده   افــراد  خصوصیــات 
قــرار  ،اگــر  بالعکــس  یــا  نباشــد  خوشــایند 
شــخصیت  ناخوشــایند  مــوارد  روی  باشــد 
ــه شــادمانی و صمیمیــت  افــراد تمرکــز کنیــم ب
ــه  ــس همیش ــم زد. پ ــه خواهی ــی لطم خانوادگ
ــواده  ــراد خان ــخصیت اف ــت ش ــاط مثب روی نق

تمرکــز کنیــد. 
نــوع  ایــن  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
برخــورد، یعنــی تمرکــز و توجــه بــه رفتارهــای 
مطلــوب افــراد و تأییــد و تشــویق ایــن مــوارد، 
تقویـــت  و  افزایـــش  بــرای  روش  بهتریــن 
تضعیــف  و  کاهــش  و  مطلــوب  رفتارهــای 

نامطلــوب اســت.  رفتارهــای 
بــه ویــژه در مــورد کــودکان، اســتفاده از توجــه 
و تشــویق رفتارهــای مطلــوب و بی توجهــی 
تربیتــی  تأثیــر  نامطلــوب،  رفتارهــای  بــه 
بســیار باالیــی دارد. بــا تمرکــز بــر رفتــار و 
بــه  خانــواده،  افــراد  مطلــوب  خصلت هــای 
مــرور ذهنیــت مثبت تــری نســبت بــه آنهــا 

ــه  ــا ب ــا آنه ــا ب ــه  م ــه در رابط ــم ک ــدا می کنی پی
 شــکل صمیمیــت و دوســتی بیشــتر نمــود پیــدا 

. می کنــد
ــان  ــاز در کنارش ــگام نی ــه هن     ب

ــید باش
از اعضــای خانــواده  هــر گاه کــه عضــوی 
بــه شــما نیــاز داشــت، حتمــا ســعی کنیــد 
لحظــات  مواقــع،  ایــن   باشــید.  کنــارش  در 
ــه  ــکان دارد ک ــت و ام ــی اس ــاس و خاص حس
دیگــر فرصــت جبــران پیــش نیایــد. مثــا اگــر 
بــه جشــن آخــر ســال کودکســتان دعــوت 

کنیــد.  شــرکت  آن  در  حتمــا  شــده اید، 
ــد  ــی نباش ــاق مهم ــما اتف ــر ش ــاید از نظ ــن ش ای
امــا ممکــن اســت از دیــد کــودک شــما معنــای 
زیــادی داشــته باشــد و شــاید نبــود شــما لطمــه  

عاطفــی شــدیدی بــه او وارد کنــد.
فرهنــگ  یــک  شــکل  بــه  بایــد  را  ایــن 
ــت یکــی از  ــر وق ــی درآورد کــه ه خانوادگ
اعضــا بــه حضــور ســایرین نیــاز داشــت، حتمــا 
همــه آن را در اولویــت برنامه هــای خــود قــرار 
ــرای حضــور و  ــد و تمــام ســعی خــود را ب دهن

ــانند. ــام رس ــه  انج ــارکت ب مش
ــارکت  ــد و مش ــات را بدانی ــه لحظ ــدر اینگون ق
در هیچ یــک از شــرایط مهــم خانوادگــی را 
ــه  ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــد. ب ــت ندهی از دس
در زندگــی، انجــام نــدادن کارهــای خــوب 
ارزشــمند،  فرصت هــای  دســت  دادن  از  و 
همــواره تأســف بار اســت. پــس تــا جایــی 
ــن  ــه در چنی ــد همیش ــعی کنی ــد س ــه می توانی ک
مواقعــی در کنــار عزیــزان خــود حضــور داشــته 
باشــید و توجــه و عاقــه  خــود را عمــا بــه آنهــا 

ــد. ــان دهی نش

     بــه آنهــا بگوییــد کــه دوستشــان 
دارید

»دوســتت دارم« قدرتمندترین و تأثیرگذارترین 
ــه  ــد ب ــر می توان ــک نف ــه ی ــت ک ــه ای اس جمل
طــرف مقابــل خــود بگویــد. امــا معمــوال پــس 
ــن  ــترک، ای ــی مش ــی از زندگ ــت مدت از گذش
جملــه کمتــر و کمتــر در میــان همســران شــنیده 
ــز  ــی نی ــورد قبل ــه در م ــور ک ــود. همان ط می ش
ــه  ــه را ب ــن جمل ــد ای اشــاره شــد، شــما می توانی
ــه  ــا همیش ــد، ام ــراز کنی ــی اب ــیوه های متفاوت ش
ــه،  ــد. البت ــز اســتفاده کنی ــی آن نی ــوع کام از ن
بایــد ایــن جملــه را بــا تمــام وجــود ابــراز 
ــم کــه نقــش  ــه نمی کنی ــا اینجــا توصی ــد. م کنی
بــازی کنیــد یــا افــراد خانــواده  خــود را فریــب 
ــی  ــه  واقع ــاس عاق ــر احس ــن اگ ــد. بنابرای دهی
بــه همســر یــا فرزنــد خــود نداریــد، بــه طــوری 
کــه نمی توانیــد بــه شــکل صادقانــه و از صمیــم 
ــد  ــد، بای ــا بگویی ــه آنه ــه را ب ــن جمل ــب ای قل
روی خودتــان کار کنیــد و شــاید بهتــر باشــد از 

ــد. ــواده کمــک بگیری ــک مشــاور خان ی
ــت  ــر شــگرفی در تقوی ــه تأثی ــن جمل ــن ای گفت
حــال،  ایــن  بــا  دارد.  خانوادگــی  روابــط 
بســیاری از افــراد اهمیتــی بــه آن نمی دهنــد. 
ــر،  ــه خصــوص در ســنین باالت برخــی مردهــا ب
ــل  ــه دالی ــد. ب ــود می دانن ــأن خ ــر ش آن را کس
مختلــف، بســیاری از مــردم در گفتــن ایــن 
جملــه بــه عزیــزان خــود مشــکل دارنــد و 
ایــن  نیــز آن را فرامــوش می کننــد.  برخــی 
بیــان مکــرر  افــراد معمــوال نمی داننــد کــه 
ــت و  ــط، صمیمی ــت رواب ــه در تقوی ــن جمل ای

اســتحکام خانــواده چقــدر مهــم اســت.
منبع: هنر موفق بودن
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ســیمین دانشــور )زاده ۸ اردیبهشــت سال ۱۳۰۰ خورشــیدی در شیراز– 
درگذشــت ۱۸ اســفند ســال ۱۳۹۰ خورشــیدی در تهــران( نویســنده و 
ــوی  ــود. وی نخســتین بان ــی و همســر جــال آل احمــد ب مترجــم ایران
ــتان  ــی داس ــان فارس ــه ای در زب ــی حرف ــه صورت ــه ب ــود ک ــی ب ایران
نوشــت.مهم ترین اثــر او رمــان سووشــون اســت کــه نثــری ســاده دارد 
و بــه ۱۷ زبــان ترجمــه شــده اســت. سووشــون از جملــه پرفروش تریــن 
آثــار ادبیــات داســتانی در ایــران بــه شــمار مــی رود. دانشــور همچنیــن 

عضــو و نخســتین رئیــس کانــون نویســندگان ایــران بــود.
ــد  ــد. او فرزن ــیراز زاده ش ــیدی در ش ــال ۱۳۰۰ خورش ــور در س دانش
)مدیــر  حکمــت  قمرالســلطنه  و  )پزشــک(  دانشــور  محمدعلــی 
هنرســتان دخترانــه و نقــاش( بــود. تحصیــات ابتدایــی و دبیرســتان را 
در مدرســه انگلیســی مهرآئیــن بــه پایــان رســاند و در امتحــان نهایــی 
دیپلــم، شــاگرد اول کل کشــور شــد. ســپس بــرای ادامــه تحصیــل در 
ــه دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران رفــت. رشــته ادبیــات فارســی ب
دانشــور،پس از مــرگ پــدرش در ۱۳۲۰ خورشــیدی، مقاله نویســی را 
ــام مســتعار  ــرای رادیــو تهــران و روزنامــه ایــران آغــاز کــرد. او از ن ب

ــرد. ــتفاده می ک ــام اس ــیرازی بی ن ش
ــوش را منتشــر کــرد  ــش خام ــاه آت در ۱۳۲۷، مجموعــه داســتان کوت
ــی  ــوی ایران ــم بان ــه قل ــه ب ــت ک ــتانی اس ــه داس ــتین مجموع ــه نخس ک
چــاپ شــده  اســت. تشــویق کننــده دانشــور در داستان نویســی فاطمــه 
ــد. او در همیــن  ســیاح، اســتاد راهنمــای وی، و صــادق هدایــت بودن
ــا  ــود ب ــیراز ب ــی ش ــران راه ــوس از ته ــه در اتوب ــی ک ــال، در حال س

جــال آل احمــد نویســنده و روشــنفکر ایرانــی آشــنا شــد و دو ســال 
ــا او ازدواج کــرد. ــد ب بع

ــران  ــگاه ته ــی از دانش ــات فارس ــری ادبی ــدرک دکت ــا م در ۱۳۲۸ ب
جمــال  و  »علم الجمــال  وی  رســاله  عنــوان  شــد.  فارغ التحصیــل 
در ادبیــات فارســی تــا قــرن هفتــم« بــود )بــا راهنمایــی ســیاح و 

فروزانفــر(. بدیع الزمــان 
دانشــور در ۱۳۳۱ بــا دریافــت بــورس تحصیلــی بــه دانشــگاه اســتنفورد 
آمریــکا رفــت و در آنجــا دو ســال در رشــته زیبایی شناســی تحصیــل 
ــی و  ــتنگر« داستان نویس ــزد »واالس اس ــگاه ن ــن دانش ــرد. وی در ای ک
ــدت دو  ــن م ــت. در ای ــی آموخ ــک« نمایشنامه نویس ــل پری ــزد »فی ن
داســتان کوتــاه کــه دانشــور بــه زبــان انگلیســی نوشــته بــود در ایــاالت 

متحــده چــاپ شــد.
ــای  ــتان هنره ــور در هنرس ــر دانش ــران، دکت ــه ای ــت ب ــس از بازگش پ
زیبــا بــه تدریــس پرداخــت؛ تــا اینکــه در ســال ۱۳۳۸ اســتاد دانشــگاه 
ــر شــد. اندکــی پیــش از  تهــران در رشــته باستان شناســی و تاریــخ هن
ــه از  ــرد ک ــر ک ــون را منتش ــان سووش ــد در ۱۳۴۸، رم ــرگ آل احم م
جملــه پرفروش تریــن رمان هــای معاصــر اســت. در ۱۳۵۸ از دانشــگاه 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــوی ایران ــتین بان ــد. وی نخس ــته ش ــران بازنشس ته
ــر  ــن اث ــان فارســی داســتان نوشــت. مهم تری ــه ای در زب ــی حرف صورت
ــاره  ــه شــده و درب ــان ترجم ــه ۱۷ زب ــان سووشــون اســت کــه ب او رم
رخدادهــای زمــان رضاشــاه اســت. ســیمین دانشــور در هجدهــم 

ــت. ــران درگذش ــه اش در ته ــال ۱۳۹۰ در خان ــفندماه س اس
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کتابها
مجموعه داستان

آتش خاموش، اردیبهشت ۱۳۲۷
شهری چون بهشت، دی ۱۳۴۰

به کی سام کنم؟، خرداد ۱۳۵۹
پرنده های مهاجر، ۱۳۷۶

رمان ها
سووشــون معروف تریــن اثــر دانشــور در 
ــی  ــارات خوارزم ــوی انتش ــر ۱۳۴۸ از س تی
ــال  ــرگ ج ــش از م ــی پی ــدت کوتاه و م
ــان  ــن رم ــاره ای ــد. درب ــد منتشــر ش آل احم
ــن  ــت. ای ــر شده اس ــیاری منتش ــای بس نقده
رمــان بــه وقایــع پــس از پادشــاهی رضاشــاه 

می پــردازد.
انتشــارات   ،۱۳۷۲ ســرگردانی،  جزیــره 

خوارزمــی
انتشــارات   ،۱۳۸۰ ســرگردان،  ســاربان 

خوارزمــی
 کوه سرگردان، انتشارات خوارزمی

ترجمه ها
سرباز شکاتی، نوشته برناردشاو، ۱۳۲۸

دشمنان، نوشته آنتون چخوف، ۱۳۲۸
بنال وطن، نوشته آلن پیتون

داغ ننگ، نوشته ناتانیل هاوثورن
مــاه عســل آفتابــی )مجموعــه داســتان(، 

و… آکوتــاگاوا  ریونوســوکه  نوشــته 

آثار غیرداستانی
غروب جال، انتشارات رواق، ۱۳۶۰

شاهکارهای فرش ایران
راهنمای صنایع ایران

ذن بودیسم
مبانی استتیک
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ایــن جایــزه بــا عنــوان ' Suffrage in Science and Technology' بــا هــدف معرفــی موفقیت هــای علمــی بانــوان و 
ــه فعالیــت هــای علمــی و تحقیقاتــی اهــدا می شــود.  ــوان در زمینــه ورود ب ــه جامعــه بان انگیزه بخشــی ب

ــوده و تحقیقــات  ــادا ب ــز دانشــگاه مــک گیــل کان ــن دانشــگاه و نی ــن اســتاد دانشــگاه شــیراز فارغ التحصیــل ای ای
ــوژی  ــی و تکنول ــوژی صنعت ــی، میکروبیول ــوژی غذای ــوژی و بیوتکنول ــوزه میکروبیول ــمندی در ح ــراوان و ارزش ف

شــیات داشــته اســت.
وی در ایــن راســتا بیــش از ۲٥۰ مقالــه علمــی داشــته و بیــش از ٦۰ دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی را راهنمایــی 

کــرده اســت. 
ــزه  ــر دانشــگاه شــیراز، جای ــرق و کامپیوت ــر، دانشــیار دانشــکده مهندســی ب ــر زهــره عظیمی ف ــن دکت پیــش از ای

ــود. علــوم ســافریج ســال ۲۰۱۷ را دریافــت کــرده ب
جایــزه علــوم ســافریج مــورد حمایــت دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی برتــر انگلســتان از جملــه امپرالــه کالــج و آی 
بــی ام و مرکــز تحقیقــات پزشــکی لنــدن اســت و در دســته بندی های علــوم پایــه، مهندســی و علــوم پزشــکی بــه 

بانــوان دانشــمند دنیــا اختصــاص می یابــد.
ــل  ــی منتق ــوی علم ــر بان ــه دیگ ــمند ب ــوی دانش ــک بان ــار از ی ــال یکب ــر دو س ــان ه ــن نش ــاس، ای ــن اس ــر ای  ب

می شود.

ــیو ــعغذای ــومصنای ــامعل ــتادتم ــب،اس ــوینس ــهموس ــرمرضی دکت
ــاورزی ــاندانشــکدهکش ــرآوریآبزی ــروهپژوهشــیف ــسگ مؤســسورئی
ــرد. ــتک ــادریاف ــومســافریج٢٠١٩راازبریتانی ــزهعل دانشــگاهشــیراز،جای
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ــا  ــه دنی ــد ب ــرات هن ــال ۱۹۲۸ در گج ــی در س ــتار ایده عبدالس
آمــد و پــس از تقســیم هندوســتان در ســال ۱۹۴۷، بــه پاکســتان 
ــام  ــه ن مهاجــرت کــرد. وی در ســال ۱۹٥۱ کلینیــک خــود را ب

»ایــدی« ایجــاد کــرد.
عبدالســتار ایدهــی ایجــاد یتیم خانه هــا، مراکــز نگهــداری 
و حمایــت از کــودکان و بانــوان بی سرپرســت را ســرلوحه 
ــود  ــا خ ــداری از آنه ــرای نگه ــود و ب ــرده ب ــود ک ــی خ زندگ
ــات  ــی خدم ــه ایده ــاد خیری ــرد. بنی ــع آوری می ک ــه جم اعان
ــد  ــه می ده ــردم ارائ ــه م ــگان ب ــور رای ــه ط ــترده ای را ب گس
کــه دولــت پاکســتان تــوان آن را نــدارد. ایــن بنیــاد، ده هــا 
ــتان  ــه در پاکس ــگاه و مدرس ــتان، زایش ــه، بیمارس یتیم خان
اداره  را  دنیــا  آمبوالنــس  ســرویس  بزرگ تریــن  و  دارد 

می کنــد.

خدمات
یــک  تأســیس  بــا  جوانــی  از  ایدهــی  عبدالســتار 
ــر  ــرای کراچــی شــتافت. دکت ــه کمــک فق ــه ب داروخان
ایدهــی اولیــن کلینیــک رایــگان بــرای فقــرا را در ســال 
ــه  ــر او ب ــر نظ ــی زی ــاد ایده ــرد. بنی ــاح ک ۱۹٥۱ افتت
بزرگ تریــن ســازمان خیریــه پاکســتان تبدیــل شــد.

ــرام  ــت و احت ــتان از محبوبی ــی در پاکس ــای ایده آق
بســیار باالیــی برخــوردار بــود و بــرای بیشــتر مــردم 

او یــک قدیــس و چهــره ای افســانه ای بــود.
عبدالســتار ایدهــی زندگــی بســیار ســاده ای داشــت 
ــا دو  ــتان تنه ــانه های پاکس ــزارش رس ــق گ و طب
دســت لبــاس داشــت و در یــک خانــه کوچــک در 

ــاد ایدهــی زندگــی می کــرد. نزدیکــی بنی
او  کــه  گفتنــد  پزشــکان   ۲۰۱۳ ســال  در 
مشــکل کلیــوی دارد. آصــف علــی زرداری، 
رئیس جمهــور وقــت پاکســتان، بــه او پیشــنهاد 
ــه خــارج ســفر  ــرای معالجــه ب ــا ب ــود ت داده ب
کنــد امــا او ایــن پیشــنهاد را رد کــرد و 
گفــت ترجیــح می دهــد در یــک بیمارســتان 

ــرد. ــرار گی ــان ق ــت درم ــی تح داخل

مؤسسبزرگترینمؤسسهخیریه
وامدادرسانیدرپاکستان

درگذشت
ــن ــه۲۰۱۶درس ــی،در۸ژوئی ــتارایده عبدالس
ــک ــویدری ــاییکلی ــرنارس ــراث ــالگیب ۸۸س
مرکــزپزشــکیدرکراچــیدرگذشــت.ازآخریــن
ــش ــدایاعضای ــتاه ــتههایاودرخواس خواس
بــود،امــابــهدلیــلبیمــاری،تنهــاقرنیــهچشــم

ــود. ــبب ــدامناس ــرایاه اوب
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ــا همــکاری اداره کل  ــه همــت بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر و ب نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر ب
امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری مازنــدران در ســالن همایش هــای هــال احمــر اســتان برگــزار شــد و از ۲۳ مــادر 

نمونــه مازندرانــی قدردانــی بــه عمــل آمــد.  
اســتان مازنــدران مــادران غیــور و زحمتکشــی را بــه خــود دیــده اســت، مادرانــی کــه هــم در زندگــی روزمــره و هــم 

در تربیــت فررنــدان در هــر شــرایطی موفــق بــوده و هســتند.
ــدرم  ــر شــهادت پ ــی کــه خب ــن مراســم گفــت: »زمان ــدران در ای ــواده اســتانداری مازن ــوان و خان ــور بان ــرکل ام مدی

ــه امــروز ایــن ســنگر را حفــظ کــرده اســت.« ــا ب رســید، مــادرم مــن را در پنــاه خــود گرفــت و ت
دکتــر ســمیه قاســمی طوســی افــزود: »مــادرم ســالیان ســال، پایبنــد و وفــادار بــه ایــن عهــد و پیمــان اســت و بــا 
مشــاهده ایــن لحظــات، غبطــه می خــورم آیــا مــن هــم می توانــم قــدردان زحمت هــای مــادرم شــوم.« وی خطــاب 
ــه در شــب های ســخت  ــی ام و ای کســی ک ــوی همیشــه دوست داشــتنی زندگ ــت: »ای بان ــه گف ــادرش اینگون ــه م ب
بمبــاران اهــواز و در روزهــای دوری پــدر، کــه علیــه منافقــان و دشــمنان 
بعثــی می جنگیــد، بــه خوبــی مــن را در چتــر محبــت خــود گرفتــی، 
ــت  ــادم اس ــوب ی ــان، خ ــادر ج ــتم. م ــت هس ــرمنده محبت ــد ش ــا اب ت
وقتــی زمزمــه شــهادت پــدرم رســید، نگهبــان کوچکــم شــدی و مــن 
را در پنــاه خــودت گرفتــی بــه گونــه ای کــه وجــود پــدرم را در لحظــه 

لحظــه زندگــی ام احســاس کــردم.«
ــار  ــم اظه ــن مراس ــادر در ای ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ ــذار بنی بنیانگ
داشــت: »افتخــار مــن ایــن اســت کــه امــروز بیســت و پنجمیــن آئیــن 
ــدف،  ــم، ه ــزار می کن ــدران برگ ــتان مازن ــادر را در اس ــت م نکوداش
ــدران  ــزرگ و زحمت کــش اســتان مازن ــادران ب ــام واالی م ــل مق تجلی

اســت کــه قابــل وصــف نیســت.«
ــاتید  ــمی از اس ــرداد هاش ــزود: »مه ــدی اف ــا محم ــدس غامرض مهن
فرهنگــی  بنیــاد  امنــای  هیئــت  عضــو  پژوهش هــا،  و  مدیریــت 

ــام  ــت مق ــن نکوداش ــتین آئی نخس
واالی مادر در اســــتان مازنــــدران

بهـــــار 1398  شماره 12

20

دکتر سمیه قاسمی طوسی
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده



ــکار ماســت.« ــار و هم ــر و همی ــدل، همفک ــدران اســت و هم ــتان مازن ــل اس ــه اه ــاد در کشــور اســت ک ــا عضــوی از بنی ــادر و تنه ــی م بین الملل
وی اضافــه کــرد: »مــن روســتازاده و خــاک پــای مــادران وطنــم هســتم، ایــن را بــا تمــام وجــود و ایمانــم بیــان می کنــم، مــادران خطــه شــمال بــا 
اینکــه در اســتان سرســبزی زندگــی می کننــد ولــی بــا بررســی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه زحمتکش تریــن مادرهــای کشــور در شــمال، بــا ایثــار 

و همــدوش مــردان در شــالیزار و در کارهــای خانــه فعالیــت دارنــد و الگــوی مــادران فــداکار در کشــور و جهــان هســتند.«
ــر ایــن  مهنــدس محمــدی افــزود: »انتظــار داریــم رســانه ها در گســترش ایــن فرهنــگ، کمــک کــرده و اطاع رســانی کننــد، چــون اعتقــاد مــا ب

اســت اگــر مــادر متعالــی داشــته باشــیم جهانــی خوشــبخت خواهیــم داشــت.«
ــا اشــاره بــه اینکــه بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر در ســال ۹۳ در شــیراز تأســیس شــد، گفــت: »بــه پــاس همــه خدمــات مــادران ایــن  وی ب

ســرزمین ایــن مؤسســه را شــکل دادیــم و یکــی از اهــداف ایــن بنیــاد، تجلیــل از مــادران اســت.«
وی افــزود: »تبییــن نقــش مــادر و جایــگاه مــادر در بیــن جوانــان یکــی دیگــر از اهــداف ایــن بنیــاد اســت تــا بتوانیــم بویــژه مــادران جــوان را آموزش 

دهیــم تــا مســئولیت خطیــر را بــه خوبــی بــه مــادران فــردا منتقــل کننــد.«
ــگاه و  ــا پنــج دانشــگاه تفاهم نامــه دارد، گفــت: »دو ســال قبــل، همایــش تبییــن جای ــا بیــان اینکــه بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر ب ایشــان ب
نقــش مــادر را در دانشــگاه شــیراز و ســپس دانشــگاه تهــران برگــزار کردیــم و امســال ۱۰ و ۱۱بهمن مــاه ایــن همایــش در دانشــگاه فردوســی مشــهد 

برگــزار می شــود و ســال آینــده دانشــگاه شــهید بهشــتی و بعــد دانشــگاه تبریــز، میزبــان ایــن مراســم خواهنــد بــود.«
بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر بــا اعــام اینکــه فعالیت هــای علمــی بنیــاد بــه خاطــر نســل جــوان انجــام می شــود، افــزود: »امیدواریــم 

مســئوالنی کــه در زمینــه فرهنگ ســازی و اطاع رســانی، مســئولیتی بــر عهــده دارنــد بــه مــا کمــک کننــد.«
ــوان  ــور بان ــرکل ام ــی، مدی ــمیه قاسمی طوس ــادر س ــی و م ــین قاسمی طوس ــهید محمدحس ــردار ش ــر س ــرب زاده، همس ــه ع ــن از حلیم همچنی

ــد. ــل ش ــدران تجلی ــتانداری مازن اس
ــدی  ــدران، محم ــتانداری مازن ــوان اس ــور بان ــرکل ام ــدران، ســمیه طوســی، مدی ــتانداری مازن ــاون اس ــور مع ــل، حســن خیریان پ  در مراســم تجلی
مدیــرکل حــوزه ریاســت اســتانداری و آرزو ولی پــور، مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی حضــور داشــتند و پــس از رونمایــی از تمثــال ۲۲ مــادر نمونــه 

اســتان مازنــدران، امضــا و متنــی بــه یــادگار نگاشــتند.
فــروزان اصفهانــی، زنده یــاد عــذرا باطبــی، فریــده پورکریمــی، طاهــره 
خســروی، شــهربانو خلیلــی، حمیــده رضایــی، مهرانــه رضایــی منفــرد، 
ــه  ــلطان پور، آمن ــن س ــاالرکیا، پروی ــه س ــش، رحیم ــا رودگرمن آزیت
ــه کاووســی، آســیه  ــی، رقی ــه طراوت ــو، فاطم ــه صیدانل صالحــی،  مدین
ــو،  ــوران محمودجانل ــی، ت ــوا کیان ــان، ح ــوش کوثری ــگر زاده،  مهرن عس
مولــود نامــی، طیبــه نجفیــان اشــرفی، ایــران نامــی، طاهــره نیکخــواه و 
راضیــه یوســف پور از مــادران نمونــه اســتانی در خانــه داری، اشــتغال و 

تربیــت فرزنــدان بودنــد.
شــایان ذکــر اســت در حاشــیه همایــش، بــا همــکاری ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان، ۱۰ غرفــه از محصوالت 

مهندس غالمرضا محمدیو صنایــع دســتی بانــوان مازندرانــی بــه نمایــش گذاشــته شــد.
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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در مواجهــه والدیــن بــا فرزنــدان و مســائلی کــه میــان آنــان پیــش می آیــد، اغلــب والدیــن را می تــوان بــه ســه گــروه: برنــدگان، 
 بازنــدگان و نوســانی ها تقســیم کــرد. والدیــن گــروه اول، معتقدنــد حــق بــه کارگیــری قــدرت و اســتفاده از مقــام را در برابــر 
بچــه هــا دارنــد و از ایــن حــق دفــاع می کننــد. آنهــا عقیــده دارنــد بایــد بــرای بچــه حــدودی قائــل شــد، از او رفتــار مشــخصی 
ــوع  ــن ن ــع کــردن او اســتفاده کــرد. در ای ــرای مطی ــه ب ــه او دســتور داد، از او انتظــار اطاعــت داشــت و از تنبی انتظــار داشــت، ب
ــن  ــتر ای ــد. بیش ــده باش ــودک بازن ــده و ک ــود، برن ــه خ ــد ک ــل می کنن ــوری ح ــئله را ط ــه مس ــادر همیش ــا م ــدر ی ــا، پ خانواده ه
ــرای  ــا ایــن جمــات آرام می کننــد: »هــر چــه باشــد، عقــل پــدر و مــادر بیشــتر اســت؛ کار مــا ب خانواده هــا وجــدان خــود را ب

ــد.« ــر بچه هــا اســتفاده کنن ــدرت خــود در جهــت خی ــن اســت کــه از ق ــن ای مصلحــت خــود اوســت؛ و مســئولیت والدی
ــد،  ــل می دهن ــان آزادی کام ــه هایش ــه بچ ــع ب ــیاری از مواق ــتند، در بس ــته اول هس ــر از دس ــداد، کمت ــر تع ــه از نظ ــروه دوم ک گ
ــا  ــان و بچه ه ــان آن ــی می ــی کشمکش ــم.« وقت ــی مخالفی ــا زورگوی ــا ب ــد:  »م ــرور می گوین ــا غ ــد و ب ــدود نمی کنن ــا را مح بچه ه

ــتاد. ــان ایس ــا و خواسته هایش ــل بچه ه ــد مقاب ــد نبای ــروه، معتقدن ــن گ ــتند، ای ــده هس ــا برن ــه بچه ه ــد، همیش ــش می آی پی
گــروه ســوم کــه بیشــتر والدیــن از ایــن دســته اند، نمی تواننــد همیشــه یکــی از روش هــای ذکــر شــده را اســتفاده کننــد؛ در نتیجــه 
می کوشــند ترکیبــی از ایــن دو را بــه کار برنــد و میــان جــدی بــودن و نبــودن، ســخت گیر بــودن و نبــودن، محــدود گذاشــتن و 
آزاد گذاشــتن، برنــده بــودن و بازنــده بــودن در نوســان باشــند. چنیــن پــدر و مادرانــی بــه بچه هایشــان آنقــدر آزادی می دهنــد 
تــا آنجــا کــه بــد شــوند و دیگــر نتــوان آنهــا را تحمــل کــرد؛ در چنیــن شــرایطی، ایــن والدیــن از زور اســتفاده می کننــد و چنــان 
ســخت گیر می شــوند کــه طاقــت تحمــل خــود را نیــز ندارنــد. در ایــن میــان، اگــر بتــوان از نوعــی مهــارت بـُـرد بــدون باخــت 
ــتر  ــط بیش ــی در رواب ــری اساس ــن روش، تغیی ــه ای ــود؛ الزم ــاد می ش ــر ایج ــاط مؤث ــرای ارتب ــی ب ــت خوب ــد، فرص ــوردار ش برخ

والدیــن بــا فرزنــدان و داشــتن فرصــت کافــی اســت.

خانــواده موفــق، خانــواده ای اســت کــه نگــران برنــده شــدن و بازنــده شــدن خــود یــا نوســان میــان ایــن دو نیســت، بلکــه در 
اصــل روشــی را انتخــاب می کنــد کــه در آن کســی بــه فکــر مقابلــه و رقابــت نباشــد تــا بحــث برنــده و بازنــده مطــرح شــود. 
ــه  ــود، هم ــه ش ــری گرفت ــردن و تصمیم گی ــر ک ــار نظ ــن، اظه ــخن گفت ــق س ــی ح ــه از کس ــدون اینک ــواده ای، ب ــن خان در چنی
اعضــای خانــواده، در برنامه هایــی کــه بــه آنهــا مربــوط اســت می اندیشــند، بــا انگیــزه نظــر می دهنــد و واقع بینانــه بــه نتیجــه ای 
ــرای  ــه کســی بــی حرمتــی نمی شــود، کســی مســتحق تحقیــر نیســت و ب کــه حاصــل می شــود رضایــت می دهنــد. همچنیــن ب
ــیار  ــی بس ــن خانواده های ــادر در چنی ــدر و م ــود. پ ــتفاده می ش ــیار اس ــال، بس ــردن فع ــوش ک ــارت گ ــم از مه ــه تفاه ــیدن ب رس
ــا واقعیــت اســتفاده می کننــد و در نتیجــه، امیــد بیشــتری  ــه همیــن واقع بینــی از مهارت هــای متناســب ب ــا توجــه ب واقع بیننــد و ب

بــه موفقیــت دارنــد.

نویسنده: علی حسین زاده
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خانــواده موفــق خانــواده ای اســت کــه والدیــن از یکســو موفقیــت فرزنــدان، ویژگــی دوره هــای گوناگــون ســنی آنان و خواســته های 
طبیعــی آنهــا را بشناســند و از ســوی دیگــر، خواســته های خــود را اولویت بنــدی کننــد و از نحــوه ابــاغ آن، بــه خوبــی آگاه باشــند. 
ایــن آگاهــی زمینــه خوبــی بــرای تربیــت صحیــح فرزنــدان اســت. در کنــار ایــن آگاهــی، همــت و اراده قــوی والدیــن همــراه بــا 

انعطــاف در موقعیت هــای الزم، بــرای اجــرای دانســته های خــود، ضــروری اســت.
از مهم ترین ویژگی های این خانواده می توان به این موارد اشاره کرد:

- در مســائل مربــوط بــه خانــواده، میــان اعضــای خانــواده مشــورت حاکــم اســت، هــر یــک بــرای اســتقال دیگــری احتــرام قائــل 
اســت، همــه بــه ســخنان یکدیگــر گــوش می کننــد، آن را درک می کننــد و اعضــای خانــواده بــه تناســب ســن، تحصیــل، موقعیــت 

و توانمنــدی شــخصیتی خــود اظهــار نظــر می کننــد.
- افــراد خانــواده بــرای هــم ارزش قائل انــد، بــا دلســوزی و محبــت بــه ســخنان یکدیگــر توجــه می کننــد و بیــش از عشــقی کــه بــه 

دیگــران مــی ورزنــد، از آنــان انتظــار مهــرورزی ندارنــد.
- افــراد خانــواده هدف هــای مشــترک و ارزشــمندی دارنــد و همــه، بــه ویــژه کســانی کــه مســئولیت بیشــتری دارنــد، بــرای تحقــق 

ــند. ــداف می کوش آن اه
- همه در برابر یکدیگر احساس مسئولیت می کنند.

- همه افراد، به تناسب موقعیت، شرایط و مسئولیتی که دارند، اظهار نظر می کنند.
ــه گــوش کننــد و حرف هــای یکدیگــر  - در مشــورتی کــه میــان اعضــای خانــواده شــکل می گیــرد، همــه تــاش می کننــد فعاالن

را بــه خوبــی درک کننــد.
ــن  ــه همی ــد. ب ــده بگیرن ــد آن را نادی ــد و نمی خواهن ــررات را پذیرفته ان ــن مق ــه ای ــت، هم ــه اعضاس ــرای هم ــواده ب ــررات خان - مق

ــود. ــده می ش ــواده دی ــی در خان ــاط خاص ــل، انضب دلی
- قانــون اصلــی خانــواده ایــن اســت کــه بــزرگ وکوچــک حــق اظهــار نظــر دارنــد و بچه هــا، بــه دلیــل کــم ســن بــودن، مــورد 
ــه آنهــا کمــک  ــد، البتــه بزرگ ترهــا، در تبییــن ســخن کوچک ترهــا و کارهایــی کــه بایــد انجــام دهنــد، ب اهانــت قــرار نمی گیرن

می کننــد.
ــن  ــان دهنده همی ــا نش ــی لغزش ه ــن برخ ــده گرفت ــود و نادی ــاهده می ش ــنی مش ــه روش ــواده، ب ــای خان ــان اعض ــس می ــت نف - کرام

ویژگــی اســت.
ــود و  ــاالری می ش ــاالری و فرزند س ــاالری، مادر س ــن پدرس ــل جایگزی ــن اص ــت. ای ــواده اس ــی خان ــاالری، ارزش اصل - شایسته س

»حــق«، بــر تمــام افــراد حاکمیــت دارد.
- توجــه والدیــن بــه فرزنــدان بســیار عادالنــه اســت. فرزنــدان بــا یکدیگــر مقایســه نمی شــوند تــا بی جهــت، فرزنــدی بــه 

خودکم بینــی مبتــا نشــود و زمینــه رشــد خــود را از دســت ندهــد.
ــر روشــی عقانــی مبتنــی اســت، البتــه خالــی از عطوفــت و مهربانــی نیســت و هماهنگــی و همــکاری الزم  ــواده ب - مدیریــت خان

میــان اعضــای آن چشــمگیر اســت.
ــراد  ــان اف ــدار می ــم پای ــی تفاه ــل اصل ــت و عام ــم اس ــی حاک ــی، واقع بین ــی افراط ــاده لوحی و خوش بین ــی، س ــای بدبین ــه ج - ب

ــت. ــی اس ــن واقع بین ــواده، همی خان
- اســتعداد فرزنــدان شــکوفا می شــود و زمینــه رشــد در خانــواده بــه وجــود می آیــد. فرزنــدان جایــگاه ویــژه ای دارنــد و والدیــن 

بــرای فرزنــد و شــکوفایی اســتعدادهای او، در برابــر همــه مشــکات ایســتادگی می کننــد.
- مهربانی بر روابط اعضا حاکم است و هم نوایی و همدردی، به طور کامل حس می شود.
- افراد به نیازهای یکدیگر حساسند، از آنها آگاه می شوند و نیاز یکدیگر را رفع می کنند.

- نشاط، شادابی و روحیه مثبت میان اعضای خانواده وجود دارد و همگی این حالت را تقویت می کنند.
- فرزنــدان، در تجربــه رفتارهــای جدیــد، نگــران تنبیــه یــا ســرزنش والدیــن نیســتند، امــا خــود را موظــف می داننــد کــه رفتــاری 

درســت داشــته باشــند و اشــتباه نکننــد.
- افــراد بــرای یکدیگــر، در هــر ســن و ســالی باشــند، محتــرم هســتند و زن و شــوهر، قبــل از اینکــه فرزنــدان را دوســت داشــته باشــند 

و بــه آنهــا احتــرام گذارنــد، بــرای همدیگــر ارزش قائل انــد و بــه یکدیگــر احتــرام می گذارنــد.
- پدر و مادر الگوی عملی مناسبی برای رفتار فرزندان هستند و رفتار آنان با یکدیگر، سرمشق زندگی فرزندان است.

- فرزندان، آزادانه مشکات خود را با والدین در میان می گذارند و تحلیل خود را بیان می کنند.
- فرزنــدان، چــون دیــد مثبتــی بــه والدیــن دارنــد، بــه راهنمایــی آنــان توجــه می کننــد و رفتــار خــود را بــا خواســت درونــی کنتــرل 

می کننــد.

معنــای مطلــوب بــودن رابطــه اعضــای خانــواده ایــن نیســت کــه والدیــن یــا فرزنــدان خواســته هایی از 
یکدیگــر نداشــته باشــند یــا از خواســته های خــود صــرف نظــر کننــد، بلکــه بایــد خواســته های روشــن 

و منطقــی داشــته باشــند و در ابــراز آن احســاس، عاطفــه و مهــارت بــه خــرج دهنــد.
والدیــن بــرای داشــتن رابطــه موفــق بــا فرزنــدان خــود، بایــد آنهــا را بشناســند و موقعیت شــان را درک 
کننــد، انتظــارات خــود را بررســی کننــد و بداننــد چگونــه آنهــا را بــه فرزنــدان خــود منتقــل کننــد و از 

خواســته های فرزنــدان و نحــوه پاســخگویی بــه آنهــا نیــز آگاه باشــند.
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تقدیم به بزرگ فرزند بنیاد مادر
جناب آقای مهندس محمدی

 97/12/26 - شیراز

و آدمم ات  گار باز روزت ی ان ی اما،روزت آدم باز نیست و نیست ت مارد ت زل من

ز  ی روی ردخت سب بل گار باز بل ی ان رازاما نیست س شی ن  ،رنگ ی ن  بارآدم رد بهاری دل نش ای

ب است وخنده او، ه ای خندان ل گار باز ره رطف ره غنچ ی ان ج حیاط،رس دهد آواز اما نیست انرن

 

گار باز. ی ان رم ره راز،اما نیست رم راز دل است،مح م هک مارد مح ودم گفت گار باز با خ ی ان کوچک خنده ای باز اما نیست

هک بودم ماردی داشتم اندازه دنیا دوستش داشتم، 

اما گاهی چیزی را از او پنهان می رکدم اپک کنی را،یا دمادی را یا 

دماد رتاشی را

 زبرگ شدم وماردم آسمانی شد. هنوز هم دوستش دارم اما نمی توانم چیزی را 

از او پنهان کنم حتی اندیشه را، 

چون حاال ماردی دارم زبگ رت از همه دنیا

سید مهدی میرعظیمی
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نعمت اله جهانفرد

ــک  ــا ی ــاه ب ــی کوت ــی در ماقات ــش وقت ــدی پی ــادرم، چن  م
ــردازم  ــو بپ ــف ت ــه وص ــی ب ــه کوتاه ــد ب ــرر ش ــوار، مق بزرگ
تصــور نمی کــردم مقولــه ای بــه ایــن حــد ســاده، در عمــل بــه 
پدیــده ای چنیــن پیچیــده بــدل شــود. در نــگاه اول آنچــه بــه 
ذهــن خطــور می کنــد همــان جمــات و عبــارات همیشــگی 
اســت کــه بــه دفعــات اینجــا وآنجــا خوانده ایــم  یــا از 
ــا   ــز و زیب ــد نغ ــر چن ــی ه ــنیده ایم. مطالب ــن و آن ش ــان ای زب
ــا  ــد شــعار و تعــارف اســت ت ــا کلیشــه ای کــه بیشــتر در بن ام
ــر  ــه زی ــی رود ک ــخن م ــتی س ــت: از بهش ــی و صداق واقع بین
پــای مــادران اســت. از بیداری هــای شــبانه مــادر کــه گاه تــا 
ــتر فرزنــدش می نشــیند و پلــک نمی زنــد. از  ــح بــر بس صب
ــد.  ــا داده ان ــه آن معن ــی روزگاران ب ــادران در ط ــه م ــار ک ایث
و  مهرورزی هــا  خودگذشــتگی ها،   از  دلســوزی ها، 
ــیاری را  ــای بس ــات کتاب ه ــت صفح ــن دس ــی از ای مفاهیم
ــارات  ــن عب ــه راســتی ای ــا ب ــد. ام ــه خــود اختصــاص داده ان ب
ــودی  ــای وج ــام قابلیت ه ــد تم ــد قادرن ــه ح ــا چ ــا ت و واژه ه
تــو را بنمایاننــد. راســت ایــن اســت کــه هیــچ کام یــا قلمــی 
توانایــی آن را نــدارد کــه همــه ابعــاد وجــودی تــو را نمایــان  
کنــد. در بهتریــن حالــت تنهــا می تــوان قطــره ای از ایــن دریــا 

ــرد. ــف ک ــت و وص را برداش
شــاعری کــه غزلــی در توصیــف تــو می ســراید، نویســنده ای 

تــو سخن ســرایی  در وصــف  کلمــات  جــادوی  بــا  کــه 
ترســیم  بــه  خــود  هنــر  بــا  کــه  می کنــد. چهره پــردازی 
نوازنــد ه ای کــه  می پــردازد،  تــو  پنهــان وجــود  زوایــای 
ــا  ــادری را ب ــر م ــد مه ــود می کوش ــاز خ ــود س ــا ر و پ ــا ت ب
کــه  معترفنــد  همگــی  کنــد.  وصــف  بی جــان  نت هــای 
بــه  را  ندارنــد کــه دیــن خــود  را  توانایــی آن  هیــچ گاه 
ــه از پیچیدگــی شــخصیت  ــد. دشــواری کار ن تمامــی ادا کنن
ــأت  ــو نش ــد ت ــادگی بی ح ــس از س ــه برعک ــو، ک ــودی ت  وج
می گیــرد. در واقــع بایــد نابغــه بــود کــه بتــوان مفهومــی 
ــا   ــات، نقش ه ــوط و کلم ــق را در خط ــد عمی ــن ح ــه ای ــا ب ت
یــا تــار و پودهــای آهنگ هــا جســت. چگونــه می تــوان  
از بهشــت زیــر پــای مــادران ســخن گفــت. آنــگاه کــه 
ــه وســعت تمــام هســتی دارد. از شــب  مــادر، خــود روحــی ب
زنده داری هــا روایــت کــرد آنــگاه کــه تمامــی شــب ها و 
ــت  ــادر اس ــر م ــگاه منتظ ــته از ن ــان انباش ــای زندگی م روزه
ــه  ــگاه ک ــت آن ــار نوش ــداکاری و ایث ــه. از ف ــیان خان در آش
ــن  ــت. و ای ــار اوس ــز از ایث ــان لبری ــات  عمرم ــر لحظ سراس
قلــم تنهــا قــادر اســت ایــن کلمــات را بــر زبــان جــاری کنــد: 
مــادر نــه افســانه اســت و نــه اســطوره، نــه عطیــه الهــی. در واقع 
تمامــی اینهاســت... امــا بــرای بیــان عظمــت وجــودی تــو تنهــا 

ــت.« ــادر اس ــادر، م ــت: »م ــوان گف می ت

و آدمم ات  گار باز روزت ی ان ی اما،روزت آدم باز نیست و نیست ت مارد ت زل من

ز  ی روی ردخت سب بل گار باز بل ی ان رازاما نیست س شی ن  ،رنگ ی ن  بارآدم رد بهاری دل نش ای

ب است وخنده او، ه ای خندان ل گار باز ره رطف ره غنچ ی ان ج حیاط،رس دهد آواز اما نیست انرن

 

گار باز. ی ان رم ره راز،اما نیست رم راز دل است،مح م هک مارد مح ودم گفت گار باز با خ ی ان خنده ای باز اما نیست
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دکتر احمد به پژوه
استاد روانشناسی دانشگاه تهران

سؤال: چند 
یا شــما بــه عنوان پدر یا مــادر می دانید چگونه می توان پدر و مادر موفقی شــد؟ آ

یا شــما به عنوان پــدر یا مادر به نقش ها و وظایــف خود آگاهی دارید؟ آ
نا بود"؟ نا بــود هر که دا رید که "توا یا شــما به عنوان پــدر یا مادر باور دا آ

رید؟ یا شــما بــه عنوان پدر یا مادر بــا هدف های تعلیم و تربیت آشــنایی دا آ

فرزندان سالم و توانا
پدر و مادر دانا

چکیده
ــد یــا فرزندانــش موفــق شــود و نقش هــا  بــدون شــک، هــر پــدر و مــادری می خواهــد در تعلیــم و تربیــت فرزن
و وظایــف خــود را بــه نحــو احســن ایفــا کنــد. از ایــن رو، نخســتین شــرط موفقیــت هــر پــدر و مــادری )تمــام 
ــي  ــه معرف ــر ب ــه حاض ــن مقال ــت. بنابرای ــای الزم اس ــب آگاهی ه ــناخت و کس ــتن ش ــادران(، داش ــدران و م پ
وادي هــاي شــناخت اختصــاص داده شــده و تــالش شــده اســت پــس از بیــان مقدمــه ای کوتــاه، پنــج وادي مهــم 
ــه شــرح زیــر مــورد بررســي قــرار گیــرد: الــف: انســان کیســت و چیســت؟ ب: تعلیــم  ــه اختصــار ب شــناخت ب
ــزار. در  ــا و اب ــت ه: روش ه ــم و تربی ــول تعلی ــد؟ د: اص ــت کدامن ــم و تربی ــای تعلی ــت؟ ج: هدف ه ــت چیس و تربی

خاتمــه رهنمودهایــی چنــد بــه پــدران و مــادران ارائــه شــده اســت.

انســان، بــه اقتضــای فطــرت خــود تشــنه دانســتن و شــناختن اســت و همــواره 
ــا را  ــد و پدیده ه ــگیری نمای ــی و پیش ــد، پیش بین ــد، بشناس ــد بدان می خواه
تفســیر و تبییــن کنــد. در ایــن راســتا اکثــر پــدران و مــادران تمایــل دارنــد در 
ــاره  ــف خــود بیشــتر آگاه شــوند و درب ــا و وظای ــاره نقش ه ــدورات درب حــد مق
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــر بپردازن ــه تفک ــان ب ــا فرزندانش ــد ی ــت فرزن ــم و تربی تعلی
فرزنــدآوری، اختیــاری اســت، امــا فرزندپــروری الزامــی اســت و شــناخت، الزمــه 
ــا ســرمایه ارزشــمند  ــن رو، تنه ــد و جهــت دار اســت. از ای هــر حرکــت هدفمن
انســان، قــدرت اندیشــیدن و تفکــر اوســت کــه می توانــد تحــول ایجــاد کنــد و 

انســان را تولــدی تــازه بخشــد )افــروز، ۱۳۹۰(.
دانایــی، دانــش، شــناخت، معرفــت، علــم و آگاهــی تــا حــدودی متــرادف هــم 
ــم و  ــدان عل ــه ب ــد: "از آنچ ــا می فرمای ــه م ــا ب ــد صریح ــرآن مجی ــتند و ق هس
آگاهــی نــداری، پیــروی مکــن" )ســوره اســراء، آیــه ۳٦(. همچنیــن در روایــات 
ائمــه معصومیــن )ع( علــم و دانــش بــه عنــوان غــذای روح معرفــی شــده اســت. 
ــه  ــه  طوری ک ــدارد، ب ــود ن ــناخت وج ــم و ش ــرای عل ــرزی ب ــام، م ــگاه اس در ن

ــر  ــروردگارا ب ــو پ ــد: " و بگ ــرم )ص( می فرمای ــول اک ــرت رس ــه حض ــد ب خداون
علــم مــن بیفــزا" )ســوره طــه، آیــه ۱۱۴(. دربــاره ضــرورت دانایــی و شــناخت 
می تــوان از دیدگاه هــای گوناگــون ســخن گفــت، امــا در ایــن مقالــه، بیشــتر از 

ــت بحــث می شــود. ــم و تربی ــه تعلی مقول
شــناخت، ماننــد هــر پدیــده دیگــری ایجــاد می شــود، رشــد می کنــد، متحــول، 
ــان  ــیادت انس ــت و راز س ــد موفقی ــناخت، کلی ــود. ش ــترده می ش ــق و گس عمی
ــیله ای  ــناخت، وس ــن ش ــت. همچنی ــت اس ــم و تربی ــای تعلی ــق هدف ه و تحق
ــه منظــور  ــادران ب ــدران و م ــی و خاقیــت همــه پ ــش کارای ــرای افزای اســت ب
اثربخشــی و تأثیرگــذاری بیشــتر بــر تعلیــم و تربیــت و فرآینــد رشــد فرزنــدان 

ــان. ــا در آن ــروز ناهنجاری ه ــگیری از ب ــز پیش و نی
ــم کــه  ــم، در می یابی ــرار مي دهی ــه ق ــورد مطالع ــار انســان را م ــي کــه رفت زمان
عامــل شــناخت و دانایــی بــر فراینــد تعلیــم و تربیــت تأثیــر مي گــذارد. پیــش 
از هــر ســخني، بــه ســخنان گهربــار و زیبــاي مــوال علــي )ع( اشــاره مي شــود؛ 
"بــر تــو بــاد اندیشــیدن، زیــرا کــه اندیشــیدن موجــب هدایــت فــرد از گمراهــي 
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ُِ ُرشــُد  ــَهُ ــَک بِالِفکــر، َفاِن می شــود و اصاح کننــده اعمــال از تباهــي اســت" )َعلَی
ــد  ــرآن مجی ــا در ق ــي کــه باره ــر زیبای ــال(. تعابی ــُح االَعَم ــاِل َو ُمصلِ مــن الّض
آمــده اســت و خداونــد حکیــم و علیــم مــا را دعــوت بــه تفکــر، تعقــل و تدبــر 
ــوِن(.  ــَا یَفَقُه ــُروِن، اََف ــَا یََتَفکَّ ــد، اََف ــد )مانن ــون مي فرمای ــور گوناگ ــاره ام درب
ــه  ــا ب ــد "آی ــد می فرمای ــه ۲۴ خداون ــد )ص( آی ــوره محم ــال، در س ــرای مث ب
ــده  ــاده ش ــی نه ــان قفل های ــر دل هایش ــر ب ــند؟ مگ ــرآن نمی اندیش ــات ق آی
ــرای خردمنــدان نشــانه هایی  ــات آمــده اســت ب اســت؟" در ادامــه بعضــي از آی
ــه ۱۹۰،  ــران، آی ــوره آل عم ــاِب، س ــی االَلَب ِ ــاٍت اِلُول یَ ــت )َلِ ــده( اس )قانع کنن

ــه ۱۰۰(  ــده، آی ســوره مائ
یکــی از ابزارهــای شــناخت و دانایــی، ســؤال کــردن اســت و بــه  طــور معمــول 
ــا  ــد ی ــت فرزن ــم و تربی ــاره تعلی ــددی درب ــش های متع ــادران پرس ــدران و م پ
ــا پاســخ مناســب  ــه آنه ــه ضــرورت دارد ب ــد ک ــدان خــود مطــرح می کنن فرزن
داده شــود. از ایــن رو، در آغــاز ایــن مقالــه پــس از طــرح پرســش هایی چنــد، 

ــوت شــده اند.  ــا دع ــون آنه ــه اندیشــیدن پیرام ــادران ب ــدران و م پ

پــدران و مــادران بــه مثابــه معلمــان و مربیــان و کارشناســان تعلیــم و تربیــت بــا 
مخاطــب و موضــوع مــورد مطالعــه اي روبــرو هســتند، بــه نــام انســان )فرزنــد(. 
شــناخت انســان، امــري بســیار ظریــف، پیچیــده و عمیــق اســت؛ زیــرا انســان 
ــم و  ــد و تعلی ــد رش ــاد او در فراین ــام ابع ــت و تم ــدی اس ــد بع ــودی چن موج
ــن اســت کــه  ــد. وادي اول شــناخت ای ــر دارن ــر و تأث ــر یکدیگــر تأثی تربیــت ب
ــند و  ــته باش ــان داش ــتي از انس ــناخت درس ــد ش ــادران بای ــدران و م ــه پ هم
بداننــد انســان چیســت و کیســت؟ از دو دیــدگاه یکــي از دیــدگاه اعتقــادي و 
دیگــري از دیــدگاه روان شــناختي. زمانــي کــه حضــرت حــق در قــرآن مجیــد 
ــی  ــیده و گرام ــری بخش ــات، برت ــیاری از مخلوق ــر بس ــان را ب ــد انس می فرماین
داشــته اســت )ســوره اســراء، آیــه ۷۰( یــا بــه انســان، روح خدایــي دمیــده شــده 
اســت )ســور ص، آیــه ۷۱(، یعنــي چــه؟ در وادي اول شــناخت، ضــرورت دارد 
شــناخت درســتی از فرزنــد یــا فرزنــدان خــود بــه عنــوان انســان داشــته باشــیم 

تــا ســپس بتوانیــم گام هــاي بعــدي را درســت و محکــم برداریــم.

ــدر  ــر پ ــه ه ــت ک ــن اس ــت دارد، ای ــیار اهمی ــه بس ــناخت ک ــن وادي ش دومی
ــت  ــم و تربی ــد تعلی ــد بدان ــت بای ــم و تربی ــوان اصحــاب تعلی ــه عن ــادری ب و م
چیســت؟ هــر پــدر و هــر مــادري و هــر معلمــی بــرای ایفــای نقش هــای خــود 
ــن  ــد. در ای ــته باش ــت داش ــم و تربی ــتي از تعلی ــت درس ــف و برداش ــد تعری بای

ارتبــاط مکاتــب گوناگــون و دیدگاه هــاي فلســفی 
متفاوتــي وجــود دارد. در ایــن بخــش تعریفــي از تعلیــم 

ــه  ــورد توج ــت م ــد اس ــود و امی ــه مي ش ــت ارائ و تربی
ــرار گیــرد.  ق

بــه نظــر اینجانــب "تعلیــم و تربیــت عبــارت اســت از 
و  اقدام هــا  امکانــات،  فرصت هــا،  تاش هــا،  مجموعــه 

ــتقیم(  ــتقیم و غیرمس ــمی؛ مس ــمی و غیررس ــای )رس برنامه ه
ــد و  ــراي رش ــات ب ــین دم حی ــا واپس ــه ت ــاد نطف ــدو انعق از ب

ــا  ــه ت ــور همه جانب ــرد به ط ــوه ف ــاي بالق ــازي توانمندی ه شکوفاس
ــژوه، ۱۳۹٦؛ ۱۳۹۷(.  ــر ظرفیــت )کمــال(" )به پ ــه حداکث رســیدن ب

بــدون شــک، تمــام اجــزاء و عناصــر ایــن تعریــف قابــل  بحــث و تأمــل 
اســت. این گونــه نیســت کــه کودکــی برحســب تصــادف ســالم و صالــح 

ــن  ــازي، ناخ ــار لجب ــي دچ ــبه و ناگهان ــک ش ــر ی ــی دیگ ــود و کودک ش
ــواس،  ــار وس ــک روزه دچ ــی ی ــا نوجوان ــردد، ی ــب ادراری گ ــدن و ش جوی

ــر  ــدي پ ــه فراین ــود؛ بلک ــي  ش ــاد و خودکش ــکاري، اعتی ــگري، بزه پرخاش
نشــیب و فــراز در کار بــوده کــه از بــدو انعقــاد نطفــه شــروع شــده و بــه زمــان 

ــر رشــد انســان و علت هــاي  ــر ب حاضــر رســیده اســت. از ایــن رو، عوامــل مؤث
ــدو  ــات )از ب ــتره حی ــد در گس ــاري را بای ــي و رفت ــاي عاطف ــروز ناهنجاري ه ب

انعقــاد نطفــه تــا واپســین دم حیــات( مــورد مطالعــه قــرار داد، علت هایــی کــه 
ــود. ــدود نمي ش ــوط و مح ــروز مرب ــروز و دی ــه ام ــط ب فق

ســومین وادي مهــم شــناخت ایــن اســت کــه هــر پــدر و مــادری بایــد بدانــد 
تعلیــم و تربیــت چــه هدف هایــی را دنبــال می کنــد؟ زیــرا امــام جعفــر صــادق 
)ع( فرمــوده اســت "کســي کــه بــدون بصیــرت، اقــدام بــه عملــي کنــد، ماننــد 
پوینــده اي اســت کــه بــه بي راهــه مــي رود، هــر قــدر ســریع تر حرکــت کنــد، از 
هــدف دورتــر مي شــود )العاِمــُل َعلــي َغیــِر بَصیــَرٍه َکالّســائِِر َعلــي َغیــِر الّطِریــِق 
ــبِر ااِّل بُعــداً، اصــول کافــي، جلــد  اول، ص ٥۴(. بــه اختصــار  الیَِزیــُدُه ُســرَعه السَّ

ــد از: ــت عبارتن ــم و تربی ــاي تعلی ــن هدف ه ــه مهم تری ــاره مي شــود ک اش
• انسان سازي و کسب ارزش ها و فضایل اخاقي.

•  رشــد و شکوفاســازي توانایی هــاي بالقــوه فرزنــد یــا فرزنــدان به طــور 
. نبــه همه جا

• حفظ و تأمین سامت جسماني و رواني فرزند یا فرزندان.
•  آماده سازي فرزند یا فرزندان براي زندگي در دنیاي واقعي.

• مستقل شدن و توانمندسازي فرزند یا فرزندان براي رفع نیازها.
شــایان ذکــر اســت کــه در جهــان هســتي، هــر حرکتــي و هــر اقدامــي هدفمنــد 
و هدف گرایــي  فعالیتــي، هدف شناســی  هــر  در  لــذا  اســت.  هدفمــدار  و 
مهم تریــن مرحلــه محســوب مي شــود. در غیــر ایــن صــورت، گمراهــي و 
ــواده  ــادر بي هــدف و خان ــدر و م ــد و پ ــار خواهــد آم ــه ب ــام و ســردرگمي ب ابه
ــدس  ــاد مق ــد نه ــر مي رس ــه نظ ــت! ب ــرگردان اس ــتي س ــون کش ــدف، چ بي ه
خانــواده نقــش اساســی را بــه عهــده دارد و ســعادت انســان وابســته بــه میــزان 
ــکلی  ــا مش ــرا گل ه ــت، زی ــادر اس ــدر و م ــدی پ ــداری و هدف من ــناخت، بی ش

ــژوه، ۱۳۹٦(. ــد! )به پ ــکال دارن ــا اش ــد؛ باغبان ه ندارن
ــت.  ــده اس ــي ش ــه ط ــن مرحل ــون چندی ــي تاکن ــزي درس ــخ برنامه ری در تاری
ــي  ــاي درس ــي برنامه ه ــداري(، یعن ــود )کودک  م ــودک ب ــه روي ک ــي تکی زمان
ــر کــودک باشــد. زمانــي می گفتنــد موضوع مــداري، یــک روزي  بایــد مبتنــي ب
می گفتنــد معلم مــداري و اخیــرا گفتــه شــد مدرســه محوری و ســرانجام امــروز 
متخصصــان روان شناســی و تعلیــم و تربیــت، اســاس برنامه ریــزی درســی 
بــر  مبتنــي  برنامه ریــزي  مي گوینــد  اکنــون  و  می داننــد  را هدف مــداري 

ــول. محص
ایــن نــگاه مبتنــي بــر ایــن اســت کــه بعــد از بیســت ســال یــا بعــد از ســی ســال 
بــه چــه محصولــي مي خواهیــم برســیم؟ چگونــه فرزنــد یــا فرزندانــی و بــا چــه 
ــئوالن  ــزان و مس ــادران، برنامه ری ــدران و م ــر پ ــم؟ اگ ــی می خواهی  ویژگی های

وادي اول شناخت: انسان چیست و کیست؟

وادي دوم شناخت: تعلیم و تربیت چیست؟

وادي ســوم شناخت: هدف هاي تعلیم و تربیت کدام است؟
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ــا  ــند و در برنامه ریزی ه ــد، بشناس ــخص کنن ــا را مش ــي، هدف ه ــام آموزش نظ
بــه آنهــا توجــه و عمــل کننــد، بســیاري از مســائل جامعــه مــا حــل مي شــود. 
ــه و مدرســه و جامعــه،  در حــال حاضــر فشــارهاي درســی ای کــه توســط خان
ــان وارد  ــان و جوان ــودکان و نوجوان ــر ک ــادران ب ــدران و م ــط پ ــژه توس ــه وی ب
ــن  ــل عمــده ای ــرده اســت. دلی ــن ب ــا را از بی مي شــود، طــراوت و شــادابي آنه
ــا را  ــان هدف ه ــران و معلم ــدران، مدی ــادران، پ ــه م ــت ک ــن اس ــت ای وضعی
ــد  ــدران حاضرن ــادران و پ ــد. برخــي از م ــا توجــه ندارن ــه آنه نمي شناســند و ب
بــه هــر ترتیبــي و بــه هــر قیمتــي کــه شــده، فرزندشــان درس بخوانــد، دیپلــم 
بگیــرد و وارد دانشــگاه شــود؛ امــا اگــر فرزندشــان دچــار مشــکل روانــی بشــود و 
یــا از زندگــي اش چیــزي نفهمــد، مهــم نیســت! بــه نظــر اینجانــب ایــن انحرافی 
اســت کــه در جامعــه مــا، بــه ویــژه در خانواده هــا و نظــام آموزشــی مــا رخ داده 
اســت و همــه مــا مســئول هســتیم ایــن باورهــای نادرســت را اصــاح کنیــم و 

ــه درســتی بشناســیم. هدف هــای تعلیــم و تربیــت را ب
ــم و  ــای تعلی ــادران هدف ه ــدران و م ــی از پ ــود برخ ــه می ش ــی ماحظ گاه
ــل  ــت عم ــر جه ــه ه ــاری ب ــور ب ــه  ط ــناخته اند و ب ــی نش ــه  خوب ــت را ب تربی
ــه  ــت توج ــم و تربی ــای تعلی ــه هدف ه ــه ب ــي ک ــی اســت زمان ــد. بدیه می کنن
ــه  ــم ب ــم. نمي دانی ــه ســراغ روش هــاي نادرســت و نامناســب مي روی ــم، ب نداری
کجــا مي رویــم؟ چــه کار مي کنیــم؟ و چگونــه محصولــي مي خواهیــم؟ بدیهــي 
اســت مادامــي کــه هدف هــای تعلیــم و تربیــت را بــه  خوبــی نشناســیم، ابــزار و 
روش مناســب را نمي توانیــم بــه کار بگیریــم. در ایــن بخــش هدف هــای غایــی 

ــه اختصــار مــورد بحــث قــرار می گیــرد. و عمــده تعلیــم و تربیــت ب
هدف اول؛ انسان ســازي و کسب ارزش ها و فضایل اخالقي

نکتــه نخســت ایــن اســت کــه مــا انســان نیســتیم، بلکــه انســان مي شــویم و 
تمــام فعالیت هــا و اقدامــات بایــد موجــب شــود آدم بشــویم؛ درس مي خوانیــم 
کــه آدم بشــویم. ایــن موضوعــي اســت کــه در فرهنــگ مــا بارهــا بــه آن اشــاره 
شــده اســت کــه "مــّا شــدن چــه آســان، آدم شــدن محــال اســت و یــا دشــوار 
اســت!". بــرای مثــال، اگــر کســي دکتــراي فیزیــک بگیــرد یــا دکتــراي ریاضــي 
بگیــرد، امــا آدم نشــود، چــه خواهیــد گفــت؟! اینکــه بــه دنبــال چــه محصولــي 
هســتیم، امــر بســیار مهمــی اســت؛ بــدو، بــدو، بنویــس، بخــوان، مســأله حــل 
کــن، ورزش کــن، نقاشــي بکــش، خــوش خطــي بکــن، کــه بــه کجــا برســیم؟! 
خداونــد متعــال در ســوره حجــرات، آیــه، ۱۳، در ارتبــاط بــا ایــن هــدف  فرموده 
اســت: در حقیقــت، گرامی تریــن شــما نــزد خداونــد، پرهیزگار تریــن شماســت 
ــار دیگــري  ــد ســبحان مي توانســت معی ــم(. خداون ــَداهلل اَتقَیُک ــم ِعن )اِنَّ اَکَرَمُک

ــا تقواتریــن شــما نــزد مــن گرامي تریــن اســت. بدهــد، ولــي مي فرمایــد ب
هــدف دوم؛ رشــد و شکوفاســازي توانمندی هــاي بالقــوه 

ــه ــور  همه جانب ــه  ط ــدان ب ــا فرزن ــد ی فرزن
هــدف دوم تعلیــم و تربیــت رشــد و شکوفاســازي توانمندی هــاي بالقــوه فرزنــد 
یــا فرزنــدان بــه  طــور همه جانبــه اســت، زیــرا کــه در تعلیــم و تربیــت اســامي، 
ــید  ــان رش ــت. انس ــید اس ــان هاي رش ــاختن انس ــرورش و س ــم، پ ــدف مه ه
کیســت؟ کســي اســت کــه بــه رشــد همه جانبــه نائــل آمــده و در تمــام ابعــاد 
وجــودی رشــد یافتــه اســت؛ رشــد جســماني، رشــد شــناختي، رشــد عاطفــي، 
رشــد اجتماعــي و رشــد معنــوي و اخاقــی. اکنــون ایــن ســؤال مهــم مطــرح 
اســت کــه پــدران، مــادران، معلمــان، مربیــان و برنامه ریــزان تــا چــه حــد بــه 

ــد؟ ــه دارن ــوزان توج ــدان و دانش آم ــه فرزن ــد همه جانب رش
ــي  ــماني و روان ــالمت جس ــن س ــظ و تأمی ــوم؛ حف ــدف س ه

ــدان  ــا فرزن ــد ی فرزن
ــي  ــماني و روان ــامت جس ــن س ــظ و تأمی ــت، حف ــم و تربی ــوم تعلی ــدف س ه
ــم  ــه داری ــا وظیف ــت، م ــم و تربی ــد تعلی ــت. در فراین ــدان اس ــا فرزن ــد ی فرزن
ــه حفــظ و تأمیــن ســامت  ــه ایــن ســؤال مهــم پاســخ دهیــم کــه چقــدر ب ب
ــان  ــه نیازهــاي جســماني آن ــا ب جســماني و روانــي فرزنــدان توجــه داریــم؟ آی

ــان؟ ــي آن ــه نیازهــاي روان ــم کــه ب ــدر توجــه داری همــان ق
 در این ارتباط فرزندان به ما پیام می دهند:

اي مادر، اي پدر
احتیاجم همه پوشاک و غذا تنها نیست،

من به امنیت خاطر چو غذا محتاجم.
من محبت ز شما مي خواهم،

دل پاک من از عاطفه لبریز کنید.
هــدف چهــارم؛ آماده ســازي فرزنــد یــا فرزنــدان بــراي 

زندگــي در دنیــاي واقعــي
ــان  ــد زم ــد: »فرزن ــي)ع( مي فرمای ــرت عل ــدف، حض ــن ه ــا ای ــاط ب در ارتب
ــراي  ــدان خــود را ب ــه فرزن ــد ک ــن ایشــان فرموده ان ــاش.« همچنی خویشــتن ب
زمانــي غیــر از زمــان خودتــان تربیــت کنیــد. ایــن ســخنان گهربــار بیانگــر ایــن 
ــم  ــراي زیســتن ماســت؟ یعنــي اینکــه بازگردی ــا ب ــا آموختــن م اســت کــه آی
ــواده در مدرســه، پیــش از دانشــگاه و بعــد  ــه آنچــه در خان ــم ب و نگاهــي کنی
ــان  ــم و از خودم ــاد می دهی ــد و ی ــاد می دهن ــا ی ــدان م ــه فرزن ــگاه ب از دانش
ــا  ــم ت ــاد مي گیری ــا ی ــا آنچــه م ــد ی ــاد مي دهن ــا ی ــه م ــم آنچــه ب ســؤال کنی
چــه میــزان بــرای بهتــر زیســتن مــا مفیــد اســت؟ پــدران، مــادران، معلمــان، 
ــگاه ها و  ــدارس و در دانش ــواده و در م ــگاه ها در خان ــتادان دانش ــان و اس مربی
مراکــز آمــوزش عالــی، تــا چــه میــزان مهارت هــای زندگــي و درس بهزیســتي 
ــام  ــد؟ از ام ــوزش مي دهن ــود آم ــوزان و دانشــجویان خ ــدان، دانش آم ــه فرزن ب
جعفــر صــادق )ع( ســؤال شــد کــه مــا بــه فرزندان مــان چــه آمــوزش بدهیــم؟ 
حضــرت پاســخي دادنــد کــه بــراي قــرون و اعصــار معنــا دارد؛ فرمودنــد آنچــه 

نیــاز زمــان اســت.
یــا  فرزنــد  قادرســازي  و  مستقل ســازي  پنجــم؛  هــدف 

فرزنــدان بــراي رفــع نیازهــا
اساســا انســان، ضعیف تریــن و وابســته ترین موجــودات اســت. از ایــن رو، 
ــان را  ــت انس ــدور اس ــه مق ــي ک ــا جای ــم ت ــت مي خواهی ــم و تربی ــا تعلی ب
ــادران و  ــدران و م ــن پ ــم. بنابرای ــل کنی ــتقل تبدی ــوي و مس ــودي ق ــه موج ب
ــه  ــوزان ب ــودکان و دانش آم ــد ک ــاش کنن ــد ت ــرورش بای ــوزش و پ ــام آم نظ
ــان  ــع نیازهایش ــه رف ــود ب ــا خ ــد ت ــت یابن ــب و الزم دس ــای مناس آموزش ه
ــه  ــود و ب ــع ش ــان قط ــاي وابستگي ش ــج تاره ــه تدری ــه ب ــد و در نتیج بپردازن

ــد. ــدم بردارن ــبی ق ــتقال نس ــوی اس س

اصــل، عبــارت اســت از بنیــان، اســاس و پایــه هــر پدیــده ای کــه موجــب پدیــد 
ــه  ــتند ک ــی هس ــت، اصول ــم و تربی ــود. در تعلی ــد می ش ــک کل واح ــدن ی آم
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محــور و تکیــه گاه هــر گونــه اقــدام تربیتــی بــه شــمار می رونــد. بــرای مثــال، 
ــن  ــای ای ــد رگه ه ــم، بای ــاد می کنی ــردی ی ــای ف ــل تفاوت ه ــه از اص ــی ک زمان
ــم  ــاهده کنی ــی مش ــات تربیت ــا و اقدام ــا، برخورده ــل را در برنامه ریزی ه اص
ــم  ــور اع ــادران به ط ــدران و م ــرورت دارد پ ــن رو، ض ــدی، ۱۳۸٦(. از ای )احم
ــل  ــد از: اص ــول عبارتن ــن اص ــی از ای ــند. برخ ــنا باش ــی آش ــول تربیت ــا اص ب
دانایــی، اصــل آشناســازی کــودک بــا واقعیت هــا، اصــل توجــه بــه تفاوت هــای 
ــازی،  فــردی، اصــل اغمــاض و انعطاف پذیــری، اصــل اعتــدال، اصــل اهمیــت ب
اصــل برخــورد مثبــت، اصــل مستقل ســازی کــودک، اصــل هماهنگــی عوامــل 

ــر آن. ــی و نظای تربیت

ــواد،  ــا، م ــی، روش ه ــای قبل ــه وادی ه ــه ب ــا توج ــناخت، ب ــم ش در وادي پنج
ــم و تربیــت  ــزار مناســب جهــت تحقــق هدف هــاي تعلی ــات و اب وســایل، امکان
بــه کار گرفتــه مي شــود. شــایان ذکــر اســت کــه اکثــر امــور نقــش وســیله ای 
ــه هدف هــا توجــه داشــته  ــد؛ از ایــن رو، پــدران و مــادران بایــد همــواره ب دارن
ــا  ــق هدف ه ــت تحق ــزار، در خدم ــا و اب ــه روش ه ــت ک ــی اس ــند. بدیه باش

ــت. ــت اس ــت تربی ــم در خدم ــه تعلی ــور ک ــتند؛ همان ط هس
چند توصیه

ــود  ــد از خ ــادري بای ــا م ــدر ی ــر پ ــه ه ــؤال هایی ک ــن س ــي از مهم تری • یک
بپرســد ایــن اســت کــه هــدف از درس خوانــدن و مدرســه رفتــن چیســت؟ آیــا 
تنهــا راه ســعادتمند شــدن فرزنــدم فقــط درس خوانــدن اســت؟ درس خوانــدن 
فرزنــدم، بــه چــه قیمتــی؟! اگــر فرزنــد مــن نتوانســت درس بخوانــد، بــا او چــه 
برخــوردي بایــد داشــته باشــم؟ ســامت روانــي و جســماني فرزنــد مــن مهم تــر 

اســت یــا درس خوانــدن و ادامــه تحصیــل او؟!
ــد. از  ــع کنی ــان را قط ــتگی فرزندت ــای وابس ــج تاره ــه تدری ــد ب ــعی کنی • س
ایــن رو، پــدر و مــادر نبایــد کــودک را بــه خــود وابســته کننــد و بــه جــاي او 
ــا خــود  ــه کــودک کمــک کنیــد ت ــه جــاي او عمــل نماینــد. ب فکــر کننــد و ب
معلــم خــود شــود و بــه خــود آمــوزش دهــد و خــود را تصحیــح کنــد )فرآینــد 
فراشــناخت(. بــراي مثــال، اگــر کودکــي ندانــد کــه تکــرار مطالــب، بــه یــادآوري 
آن مطالــب کمــک مي کنــد، از راهبــرد تکــرار و تمریــن اســتفاده نخواهــد کــرد 

ــوری، ۱۳۹٥(. ــژوه و ن ــه به پ ــر، ۲۰۰۱، ترجم )کوپ
• پــدر و مــادر نبایــد همیشــه بــه کمــک کــودک بشــتابند و او را از تجربــه کــردن 
ــد  ــه بای ــد. بلک ــع کنن من
بــه کــودک اجــازه دهیــد 
ــد و  ــاش کن ــود ت ــا خ ت
ــد  ــل کن ــئله اش را ح مس
و مســئولیت اعمالــش را 

ــرد. بپذی
ــودک  ــات ک ــي اوق • گاه
ســؤال مي کنــد: »معنــاي 
ایــن کلمــه چیســت؟« 
یــا »ایــن مســئله چگونــه 
در  مي شــود؟«  حــل 
مهربانــي  بــا  پاســخ 
ــا  ــرم ی ــت: »پس ــد گف بای
چــي  خــودت  دختــرم 
ــودت  ــي؟ خ ــر مي کن فک
فکــر کــن!« و او را دعــوت 
ــد. ــردن کنی ــر ک ــه فک ب

•   ســـعي کنیــد فرزندتان 
ــاي  ــر فعالیت ه را درگیــ
جالــــب کنیــــــد و از 
تمـــرین هــــاي بــدون 
ــته کننده  ــدف و خسـ هــ

پرهیز نمایید. 
بدیهــي اســت تمریــن بایــد متنــوع، هــدف دار، عینــي، واقعــي، بــه قــدر کافــي، 

ــد. ــادي بخش باش ــم و ش منظ
• ســعي کنیــد رفتارهــای مطلــوب فرزندتــان را بــه روش هــاي گوناگــون تشــویق 
ــی  ــه مرب ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــت نمایی ــت او را تقوی ــخ هاي درس ــد و پاس کنی

ماهــر و دانــا بایــد صیــاد رفتارهــای مطلــوب باشــد.
ــتعدادها و  ــرورش اس ــایي و پ ــه شناس ــد ک ــد بدان ــادری بای ــدر و م ــر پ • ه
ــا  ــایي محدودیت ه ــه شناس ــت ک ــم اس ــدر مه ــان ق ــودک هم ــاي ک توانایي ه

او. ناتواني هــاي  و 
ــه بــه  ــد؛ بلک ــل نکنی ــود، ماننــد بازرس هــا عم ــاط بــا فرزنــد خ • در ارتب
 ســادگی و بــا مهربانــی بــه او بگوییــد: »مــن مي خواهــم بــه شــما کمــک کنــم 
ــا ایــن مســئله را  ــه مي خوانیــد ی ــم شــما ایــن متــن را چگون و مي خواهــم بدان

ــد؟« ــل مي کنی ــه ح چگون
• در برخــورد بــا کــودک پیــش داوري نکنیــد و از قبــل نگوییــد »مــن مي دانــم 
اشــتباهت در چیســت؟«. یادتــان باشــد، انســان تــا اشــتباه نکنــد، یــاد نمي گیرد. 
البتــه بــه او کمــک کنیــد کــه اشــتباهاتش را بشناســد و تکــرار نکنــد. گفتنــی 

اســت کــه هیــچ کودکــی، راه رفتــن را بــدون زمیــن خــوردن یــاد نمی گیــرد!
• ســعي کنیــد به طــور منظــم بــا مدرســه و معلــم فرزندتــان در تمــاس باشــید 
و در صــورت امــکان بــا هماهنگــي قبلــي، گاهــي از مدرســه و کاس فرزندتــان 
ــک  ــکاري نزدی ــه هم ــا مدرس ــد و ب ــور یابی ــه او حض ــد. در مدرس ــد کنی بازدی

داشــته باشــید.
ــاور  ــا مش ــد و ب ــرکت کنی ــواده ش ــوزش خان ــه هاي آم ــد در جلس ــعي کنی • س
ــد. ــه مشــورت بپردازی ــراد متخصــص ب ــان و اف و روان   شــناس مدرســه فرزندت
• ســعي کنیــد کتاب هــا و نشــریات مربــوط بــه روان شناســی و تعلیــم و 
تربیــت را مطالعــه کنیــد )بــراي مثــال، نشــریه پیونــد، نشــریه تربیــت، ماهنامــه 
ــم، ماهنامــه تعلیــم و تربیــت اســتثنایي، فصلنامــه تعلیــم و تربیــت  رشــد معل
و ماهنامــه رشــد تکنولــوژي آموزشــي( و بــه ســایت ها و پایگاه هــای اطاعاتــی 

مفیــد و مناســب مراجعــه نماییــد.
ــه،  ــاي مطالع ــري، روش ه ــاي یادگی ــا روش ه ــان را ب ــد فرزندت ــعي کنی • س
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــنا کنی ــت برداري آش ــدن و یادداش ــاي درس خوان روش ه
ــه یــاد بگیریــم" مــورد تأکیــد خــاص روان شناســان  اصــل "یــاد بگیریــم، چگون

ــي اســت. تربیت
ــا کمــک افــراد متخصــص، ماننــد روان شــناس و مشــاور، هــر  • ســعي کنیــد ب
چــه زودتــر وضعیــت جســمانی و روانــی فرزندتــان را بررســي کنیــد و از وجــود 
ــاره علت شناســي  ــا آنهــا درب ــع شــوید. ب ــي نارســایی ها و آســیب ها مطل احتمال
و روش هــاي درمــان و اصــاح رفتــار فرزندتــان مشــورت کنیــد. بــرای مثــال، بــا 
ــه شنوایی ســنج و بینایی ســنج از نظــر ســامت و وضعیــت شــنوایی  مراجعــه ب

و بینایــی فرزندتــان اطمینــان حاصــل نماییــد.
• یادتــان باشــد کــه مهم تریــن مهــارت و روش تأثیرگــذاری در تعلیــم و تربیــت 
و نفــوذ بــر فرزنــدان کــه هــر پــدر و مــادری بایــد کســب کنــد، مهــارت برقــراري 

رابطــۀ مؤثــر بــا کــودک و نوجــوان اســت )به پــژوه، ۱۳۹٦(.
سخن پایانی

امــروزه، در عصــر دانایــی، تربیــت عقانــی و معنــوی اســاس تعلیــم و تربیــت را 
ــت  ــت و معنوی ــت عقانی ــدازه موهب ــه ان ــی ب ــچ موهبت ــد و هی تشــکیل می ده
ــی،  ــی خانوادگ ــت در زندگ ــت و معنوی ــناخت، عقانی ــدارد. ش ــی ن ارزش حیات
ــود  ــب می ش ــم موج ــور اع ــه  ط ــد و ب ــوار می کن ــدن را هم ــعادتمند ش راه س
ــد  ــی کنن ــی ط ــه  خوب ــدان را ب ــود و فرزن ــل خ ــد و تکام ــادر راه رش ــدر و م پ
ــر  ــن رو، پیامب ــد. از ای ــه نماین ــرو شــوند و مقابل ــا مشــکات به درســتی روب و ب
اکــرم)ص( فرموده انــد: "دانایــی ســرآمد همــه خوبی هــا و نادانــی ســرآمد همــه 
ــم،  ــت العل ــر، هدای ــل رأس کل ش ــر و الجه ــم رأس کل خی ــت" )العل بدی هاس
جلــد ۲، صفحــه ۹۹۴(. همچنیــن حضــرت علــی)ع( بــه کمیــل فرمــوده اســت: 
ــه در آن  ــز اینک ــت، ج ــد رف ــش نخواه ــت و کاری پی ــچ حرک ــل هی "ای کمی

ــول، صفحــه ۱۱۹(.  شــناخت الزم را داشــته باشــی " )تحــف العق
در خاتمه سزاوار است با صداي بلند و رسا گفت که:

      آن که در او جوهر دانایي اســت            بر همه کارش توانایي اســت

وادي پنجم شناخت: روش ها و ابزار
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تقدیم هب
 همه مارداهی بال توصیف

مامــان جــان دیشــب کــه بــدون اســتفاده از غذاســاز، ســیر و  پیــاز خــرد 
ــی دســت  ــد و جادوی ــاد حــرکات تن ــت را کــرد، ی ــم بدجــور هوای کــردم دل
هایــت افتــادم موقــع خــرد کــردن ســبزی بــرای کوکو،یــاد اشــک هایــت موقــع 
ــعله  ــج ش ــر پن ــات ه ــر  اوق ــه اکث ــپزخانه مان ک ــاد آش ــده کردن،ی ــاز رن پی

اجاقــش روشــن بــود!
ــبمان،  ــر ش ــی س ــای دور هم ــرای چ ــد ب ــوش می آم ــی آب ج روی یک
ــد و روی  ــرخ می ش ــاز س ــی پی ــید، روی یک ــج  دم می کش ــی برن روی یک
ــپند دود  ــعله اس ــک ش ــم روی ی ــی ه ــج، گاه ــیب زمینی و هوی ــی س یک

می کــردی برایمــان!
گفتــم ســیب زمینــی! خاطــرت هســت همیشــه حتــی وقتــی عجلــه داشــتی 
ســیب زمینی و هویــج ســرخ کــرده ات بــه راه بــود؟ می گفتــی خــورش 
ــه مــن هــم  مــرغ خالــی اش خــوب نیســت! )راســتی ایــن وسواســت ب

منتقــل شــده و چــه خــوب کــه منتقــل شــده!(
ــا ــتیم! حتم ــو داش ــار پل ــرای ناه ــر ب ــر، اگ ــک ظه ــتان ها نزدی  زمس
یــک پیالــه زعفــران روی بخــاری می گذاشــتی تــا دم بکشــد! از ایــن 
ــی دو  ــان ها،یک ــه مام ــت هم ــه کابین ــه ت ــک، ک ــتیل کوچ ــای اس پیاله ه

ــود! ــدا می ش ــش پی تای
ــاز  ــتهای آدم را ب ــو« اش ــه »پل ــم کلم ــه می گفت ــد ک ــادت می آی ــان ی مام
ــه می انــدازد وقتــی کــه  می کنــد؟ اصــا آدم را یــاد گرمــا و بــوی مطبــوع خان
ــه ســنگین از مدرســه برمی گشــتیم و  ــا یــک کول در یــک روز برفــی و ســرد ب
ــون  ــوی تلویزی ــی و جل ــرغ پخت ــا م ــک پلو ب ــار زرش ــرای ناه ــه ب ــم ک می دیدی

در حــال پوســت گرفتــن خیــار بــرای ســاالد ظهــر هســتی!
مامــان چطــور حواســت بــه همــه چیــز بود؟چطــور هــم ســرکار می رفتــی هــم 

پلوهایمــان همیشــه تــه دیــگ داشــت؟!
 مــن اصــا هرجــا یــک ســبد ســبزی می بینــم یــاد ســفره هــای خانــه خودمــان 
مــی افتــم و آن تربچــه هایــی کــه بــه شــکل گل درســت می کردی!می گفتــی 
اگــر از چنــد ســاعت قبــل بــه شــکل گل بــرش بزنــی و تــوی آب ســرد 
ــت  ــه اینترن ــان ک ــان آن زم ــود! مام ــاز می ش ــم ب ــش از ه بندازی،گلبرگ های
نبــود! ایــن چیزهــا را از کجــا یــاد می گرفتــی؟ چطــور وقتــی کــه مــا تــوی هــال، 
ــوی  ــدا می کردیم،ت ــر و ص ــم و س ــازی می کردی ــچ ب ــم و من ــار می خوردی ان

ــی آوردی؟! ــد ســاعت دوام م آشــپزخانه ســرد چن
ــه از  ــد درج ــه چن ــش همیش ــتان ها هوای ــود و زمس ــن نب ــا اُپ ــپزخانه م ــب آش خ
ــن  ــرای همی ــر! ب ــه گرم ت ــد درج ــتان ها چن ــود و تابس ــردتر ب ــه س ــوای خان ه

ــیدی! ــت می پوش ــپزخانه ژاک ــوی آش ــتان ها ت ــوال زمس معم
ــین  ــه ماش ــن و ن ــبزی خردک ــه س ــود و ن ــاز ب ــه غذاس ــی ن ــور وقت ــان چط مام
ظرفشــویی، بــه همــه کارهایــت ســروقت می رســیدی و تــازه! گاهــی بــا یــک 

ــدی؟! ــرون می آم ــپزخانه بی ــان از آش ــای، لبخندزن ــینی چ س
ــذاری و  ــتکان ها می گ ــینی اس ــوی س ــوری را ت ــت ق ــوز اس ــه هن ــم ک ــوز ه هن

ــری! ــرت می گی ــت دیگ ــوی دس ــری را ت کت
ــر کــرد! مــن  ــرش گی ــه ف ــت ب ــه پای ــد و ن ــه اســتکان ها ریختن هیچ وقــت هــم ن
ــی  ــم کس ــح می ده ــه اش را، ترجی ــه زور و عرض ــش را دارم و ن ــه جرأت ــه ن ک
ــو کــه وقتــی صــدای خنــده و بازی مــان می آمــد و  ــم، برعکــس ت را صــدا بزن
ــت  ــچ وق ــم میبینیم،هی ــا فیل ــذرد ی ــوش میگ ــان خ ــردی دارد بهم ــس می ک ح

ــرای برداشــتن ســینی اســتکان هــا صدایمــان نکــردی! حتــی ب
نمی دانــم در ایــن روزگاری کــه فــداکاری روز بــه روز رقیق تــر از قبــل 

می شــود، مــا چطــور مادرهایــی خواهیــم شــد!
مامــان دیشــب کــه چشــم هایم از خــرد کــردن پیازهــا می ســوخت دوبــاره کــه 

نــه! هزاربــاره احســاس کــردم عاشــقت هســتم.

ل مارد
مث
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می خواهم هر آنچه می توانم باشم... 
هر آنچه می خواهم...

هر آنچه که باید.

باید هرآنچه  می خواهم باشم
من نمی خواهم فقط یک چیز باشم

می خواهم همه چیز باشم

می خواهم شجاع و بی باک باشم

می خواهم باهوش، صادق و مهربان باشم

نمی خواهم فقط به یک طبقه خاص تعلق داشــته باشم، یک رنگ، یک نژاد، یک جنس، 
یک مذهب و یک نوع تفکر، می خواهم تمام رنگ ها و همه چیزها باشــم.

نویسنده : مهندس صدف محمدی
مترجم : سارا معصومی
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خانــواده  و  بانــوان  امــور  مدیــرکل 
اســتانداری خراســان شــمالی ضمــن 
خیرمقــدم بــه حضــار  بویــژه آقــای 
بیــان  محمــدی  غامرضــا  مهنــدس 
شــمالی  خراســان  »اســتان  داشــت: 
ســرزمین فرهنــگ و قومیت هاســت.«
ایشــان ضمــن شــرحی از زندگــی خــود 
ــه  ــی ب ــن وقت ــادر م ــار داشــت: »م اظه
دنیــا آمــد پــدرش در قیــد حیــات نبــود 
ــادرش زندگــی  ــا م ــا ســه ســالگی ب و ت
کــرد و هنگامــی کــه مــادرم ســه ســاله 
بــود،  مــادرش ازدواج می کنــد و وی بــا 
پدربــزرگ و مادربــزرگ خــود بــه زندگی 
ایــن  بعــد  ادامــه می دهــد. ســال ها 
ــدان  ــادر فرزن ــه م ــتم ک ــار را داش افتخ
ــدگان  ــن فرزندخوان ــم. م ــیاری باش بس
ــل دادم  ــا تحوی ــه خانواده ه ــادی را ب زی
کــه اینهــا را مدیــون دعــای خیــر مــادرم 
می دانــم. مــن تــاج افتخــار مــادر بــودن 
آقــای مهنــدس  بــر ســرم دارم و  را 
ــاد  ــدی بنی ــار فرزن ــم افتخ ــدی ه محم

ــد.« ــه دادن ــه مــن هدی ــادر را ب م
حجت االســام و المســلمین یعقوبــی بــا 
ــی )ره(  ــام خمین ــوده ام ــه فرم ــاره ب اش
ــر اینکــه از دامــن زن مــرد بــه  مبنــی ب
معــراج مــی رود، افــزود: »مــادر مرواریــد 
گرانبهایــی اســت کــه بایــد احتــرام 

ــل شــد.« ــرای آن قائ ــژه ای ب وی
ــاب  ــام و انق ــرکات نظ ــادران را ب وی م
دانســت و اظهــار داشــت: »مادرانــی 
بودنــد کــه بــا وفــاداری خــود کشــور را 
بیمــه کردنــد بنابرایــن نبایــد در احتــرام 

ــر باشــیم.« ــا متکب ــه آنه گذاشــتن ب
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خراســان 
ــل  ــش بی بدی ــه نق ــاره ب ــا اش ــمالی ب ش
ــد از  ــم بع ــرآن کری ــت: »ق ــادران، گف م
عبــادت خــدا چیــزی را واالتــر از تکریــم 

نخستینآئیننکوداشتمقامواالیمادر
دراستانخراسانشمالی

ــی  ــاد فرهنگ ــت بنی ــا هم ــادر ب ــام واالی م ــت مق ــن نکوداش ــتین آئی نخس
بین المللــی مــادر و بــا همــکاری دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری 
ــن  ــاالر گلش ــاه 97 در ت ــم بهمن م ــنبه ده ــمالی روز چهارش ــان ش خراس

ــد. ــل ش ــه تجلی ــادر نمون ــزار و از 15 م ــورد برگ بجن

 حجت االسالم والمسلمین یعقوبی
نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی

ملیحه یغمایی
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده
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ــد.« ــن نمی دان والدی
ــن  ــتاندار در آئی ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
نکوداشــت مقــام واالی مــادر بــر توجــه دولتمــردان بــه دوران کهنســالی 

ــه ویــژه مــادران تأکیــد کــرد.« همــه ایرانیــان ب
مجیــد پورعیســی اظهــار داشــت: »جایــگاه و پایــگاه مــادران بســیار رفیــع 
ــود  ــادران خ ــمند م ــای ارزش ــون کاره ــان ها مدی ــی انس ــت و تمام اس
هســتند.« وی افــزود: »ایجــاد بنیــاد مــادر کاری بســیار ارزشــمند اســت 
و اســتانداری آمادگــی خــود را بــرای فراهم ســازی تمهیــدات مــورد نیــاز 
انجــام کارهــای خیــر ایــن بنیــاد ماننــد ایجــاد مدرســه، مؤسســه خیریــه 

ــد.« ــام می کن و ... اع
ــادر در  ــام واالی م ــت مق ــن نکوداش ــدی در آئی ــا محم ــدس غامرض مهن
خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه جایــگاه و نقــش واالی مــادران در جامعــه، 
اظهــار داشــت: »ایــن بنیــاد بــر حســب اعتقــادات در ســال 93 در کشــور 

تأســیس شــده اســت.«
وی بــا اشــاره بــه انتخــاب 15 مــادر نمونــه در خراســان شــمالی، افــزود: 
»ایــن اســتان بیســت و ششــمین اســتان کشــور اســت کــه آئیــن تقدیــر و 

تجلیــل از مقــام شــامخ مــادران در آن برگــزار می شــود.«
ــد  ــال می کن ــاد هفــت هــدف عمــده را دنب ــن بنی وی اظهــار داشــت: »ای

از  تجلیــل  آنهــا  از  یکــی  کــه 
مــادران نمونــه اســت.«

فرهنگــی  بنیــــاد  مدیرعامــل 
بین المللــــی مـــــادر گفــت: »هم 
ــاد  ــار ســازمان مردم نه ــون چه اکن
بــه نــام »مــادر« در کشــورهای 
یتیــم،  کــودکان  بــرای  هنــد 
بنــگادش بــرای بانــوان سرپرســت 
خانــوار و ایالــت شــیکاگو بــرای 
شــهر  و   ســرطانی  کــودکان 
نیویــورک بــرای مــادران مبتــا 
بــه ایــدز بــه ثبــت جهانــی رســیده 

ــت.«  اس
فرهنگــی  »بنیــاد  افــزود:  وی 
ــاد  ــادر نخســتین بنی ــی م بین الملل
ــه  ــه ب ــت ک ــان اس ــطح جه در س
ــردازد  ــادر می پ ــش م ــگاه و نق جای
و بــه ایــن شــکل از ایــن قشــر 

می کنــد. قدردانــی 

مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

مجید پورعیسی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار

ــط  ــن روز توس ــود ای ــو یادب ــن از تابل ــن آئی در ای
ــل  ــن حمای ــد و اولی ــی ش ــر رونمای ــئوالن حاض مس
ــور  ــرکل ام ــی مدی ــه یغمای ــه ملیح ــادر ب ــاد م بنی
ــمالی  ــان ش ــتانداری خراس ــواده اس ــوان و خان بان

ــد. ــم ش تقدی
در این مراسم از خانم ها: 

نســرین ابوالفضلــی، منــور آراســته، طاهــره پرنیــان، 
ــادی،  ــم صی ــی، مری ــه رضای ــی، فاطم ــته خادم فرش
ــاه،  ــزت عصمت پن ــل، ع ــر عاق ــدی، هاج ــور صم کش
چیچــی زاده،  گــزل  آبــادان  گل دهــش،  دولــت 
ام البنیــن منصورخانــی، طاهــره ناطقــی، پــوران 
ــه  ــادر نمون ــوان 15 م ــه عن ــن ب ــدا وزی ــی و ن وحدت

ــد. ــل ش ــمالی تجلی ــان ش ــتان خراس اس
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چند نوع تمرکز داریم؟
به طور کلی 2 نوع توجه وجود دارد:

 توجه کلی و جزئی.
- در توجــه کلــی، فــرد تمــام وجــوه یــک مســئله را در مدت کوتــاه 

می بینــد و در نتیجــه ادراک ســرتاســــری از 
محیــط بــه دســت مــی آورد. 

وقتـــــی  مثــــــــال  بــــرای 
میهمـــــانی  یــک  وارد 

می شـــــــوید، یـــــک 
توجــــــه کلــــی به 

ــد  ــانی داری میهمــ
ــی از  و درکـــــ
افراد،  حرکـت 
صـــــــداهای 
محیــــــــــط 
و افـــــــــراد، 
بویــــــــی که 
ــام  ــه مشــــــ ب

ــد و  می رســـــ
مناظـــــــری که 

می بینیـــد، پیــــــدا می کنیــد. 
بــه  نســبت  دیــدی کلــی  و  توجــه ســریع و گذراســت  ایــن 

می دهــد.  وقــوع،  حــال  در  اتفاق هــای 
ــرای  ــئله ب ــک مس ــرد روی ی ــه ف ــز، توج ــی تمرک ــوع جزئ -در ن

متمرکــز می شــود.  مــدت طوالنی تــری 
ــد و  ــر می کن ــی را فیلت ــات اضاف ــن کار اطالع ــا ای ــرد ب ف
ــرای  ــا ب ــدازد. م ــگاه می ان ــائل ن ــک مس ــه یک  ی ب
ــاز داریــم.  ــوع توجــه نی ــه هــر دو ن زندگــی ب

ابتــکار مــا را فعــال  توجــه کلــی، قــوه 
ثبــات  مــا  بــه  تمرکــز  و  می کنــد 

. می بخشــد
موفــق  می توانیــم  زمانــی  البتــه   
باشــیم کــه بیــن ایــن دو توجــه 
ســیال شــویم و بتوانیــم مــدام از 
ــر  ــز، تغیی ــه تمرک ــی ب ــه کل توج

بدهیــم.   حالــت 
و  کــودکان  تمرکــز  مســئله 
از  یکــی  آن  دادن  افزایــش 
موضوعــات مــورد توجــه والدیــن 

اســت.

دکتر زهرا افتخاری
مشاور آموزشی بنیاد مادر

و مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان فارس

ــن  ــه ای ــه دارد و اینک ــی توج ــئله خاص ــه مس ــی ب ــانی در زندگ ــر انس ه
توجــه بــه ســمت چــه مســئله ای مــی رود و چــه مــدت ادامــه می یابــد، در 

افــراد مختلــف متغیــر اســت...

چگونـه تمرکز کودکمان را 
افزایش دهیم؟
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کدام کودکان نمی توانند تمرکز کنند؟
ــه اختــالل نقــص توجــه هســتند، توجــه  کودکانــی کــه مبتــال ب
کلــی خوبــی دارنــد امــا نمی توانــد تمرکــز کننــد، مثــال در یــک 

کالس صــدای وزوز مگــس، صــدای خش خــش 
پچ پــچ  پنجــره،  پشــت  درختــان  برگ هــای 

بچه هــا، ســوراخ های موجــود در ســقف 
کالس، صــدای دریچــه کولــر کــه بــاد 

در آن مــی وزد و... توجــه آنهــا را بــه 
ــه  ــادر ب ــا ق ــد ام ــب می کن ــود جل خ
فیلتــر کــردن هیــچ یــک از آنهــا 
و تمرکــز روی حرف هــای معلــم 
تخته ســیاه  روی  نوشــته های  یــا 

ــتند. نیس
ــد  ــی ندارن ــه جزئ ــی، توج ــه عبارت ب

ایــن  کننــد.  تمرکــز  نمی تواننــد  و 
کــودکان، آدم هــای هوشــیاری هســتند 

انــدازه  بــه  هیچ کــس  شــاید  کــه  آنقــدر 
آنهــا هوشــیاری نداشــته باشــد امــا توجــه دقیــق و 

ــوع توجــه ســیال  ــن دو ن ــد بی ــا نمی توانن ــد ی تمرکــز ندارن
باشــند. شــواهد نشــان می دهــد ایــن کــودکان در وضعیت هــای 
ــه  ــای برنام ــن تماش ــال حی ــتند مث ــز هس ــه تمرک ــادر ب ــاص، ق خ
ــا وســیله  مــورد عالقــه تلویزیونــی. ایــن نشــان می دهــد بــازی ب
ــک  ــر در انجــام ی ــک بزرگ ت ــا ی ــا همراهــی ب ــه ی ــورد عالق م

کار بــه تمرکــز آنهــا کمــک می کنــد. 

قــدم  اولیــن  کــودکان،  تمرکــز  و  توجــه  روی  کار  بــرای 
آنهاســت.  جلب توجــه 

بــرای ایــن کار بایــد روش هایــی را بــه کار بگیریــم کــه بــرای 
ایــن  در  باشــد.  بازی گونــه  و  جــذاب  کــودک 
زمینــه  در  توانمندی هــای کــودک  صــورت 
توجــه بــه نحــوی گســترش می یابــد کــه در 
طــول زندگــی بــرای وی مفیــد خواهــد 
بــود. ســعی مــا بــر ایــن اســت کــه بــه 
ــوزش  ــی را آم ــودکان مهارت های ک
دهیــم تــا هــر دو نــوع توجــه را 
داشــته باشــند. در شــیرخوارگی کــه 
ــد  ــت، بای ــد اس ــال رش ــز در ح مغ
روی توجــه کلی کار کــرد. افزایش 
تجربه هــا و انجــام بازی هایــی کــه 
ــد،  ــش می دهن ــه را افزای ــارت توج مه
ــت. ــذار اس ــیار تأثیرگ ــان بس ــن می در ای

یــا  پیش دبســتانی  یعنــی  باالتــر  ســنین  در 
ــرد  ــتفاده ک ــی اس ــوان از بازی های ــتان، می ت دبس
ــه  ــد و ب ــی می کن ــات زندگ ــودک را وارد جزئی ــه ک ک
ــه در  ــه توج ــر چ ــد. ه ــش می ده ــز وی را افزای ــی تمرک عبارت
یــک کــودک افزایــش یابــد، در آینــده میــزان تمرکــز او باالتــر 
خواهــد رفــت. بازی هــا و تمرین هــای مربــوط بــه افزایــش 
ــا  ــن بازی ه ــد. ای ــه کنی ــد از فروشــگاه ها تهی تمرکــز را می توانی

ــم. ــه  می کنیــ ــز توصیـــ ــه کــودکان عــادی نی را ب

لیـــــواین 
ــم  ــتادان عل ــی از اس یک

اســت  معتقــد  روان شناســی، 
کودکانــی کــه در ســن پاییــن توجه 

ــد، در  خــاص و تمرکــز ضعیفــی دارن
افــراد  اســت  ممکــن  بزرگســالی 

قابلــی شــوند و نقــص توجــه در 
آنهــا از بیــن مــي رود.
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نفــس نفــس مــی زدم. تــو کوچــه می دویــدم و پــدر هــم پشــت ســر مــن می دویــد. 
هــر چنــد قــدم کــه می دویــدم، ســرم را می چرخانــدم تــا ببینــم بــاز هــم مــرا دنبــال 
ــن  ــا همی ــر اســت و حتم ــه او پی ــردم ک ــر می ک ــه؟! پیــش خــودم فک ــا ن ــد ی می کن
االن از نفــس می افتــد و از تعقیــب مــن دســت برمــی دارد. هــر چــه باشــد مــن تنهــا 
ــن  ــه ای ــا ب ــودم. ام ــر ب ــدر جوان ت چهــارده ســال داشــتم و حداقــل چهــل ســال از پ
ــده  ــن جنگل هــا اســتخوان ترکان ــن مــرد از کودکــی در ای ــودم کــه ای فکــر نکــرده ب
بــود، چــوب و الــوار بــه دوش کشــیده بــود. بــا دســت های خــود خانــه ســاخته بــود. 

کشــاورزی کــرده بــود و ورزیــده شــده بــود. 
ــدم و  ــود می دوی ــده ب ــود ش ــابی گل آل ــاال حس ــه ح ــی ک ــای خاک ــوز در کوچه ه هن
دامــن ســرخ زیبایــم حســابی گل آلــود شــده بــود. ســرم را برگردانــدم و پــدر را پشــت 
پیــچ آخــر ندیــدم. خوشــحال برگشــتم و بــا ســرعت بیشــتری دویــدم کــه پایــم در 
ــود خــورد و  ــو راه ب ــه ســنگی کــه ت چیــن دامــن پیچیــد و زمیــن خــوردم. ســرم ب
ــود و  ــم ســرخ ســرخ شــد. ســرم داغ شــده ب ــگ دامن ــه رن ــم ب روســری ســپیدم ه
چشــمم ســیاهی می رفــت. ســرم را کــه بلنــد کــردم آقــام بــاالی ســرم ایســتاده بــود. 
ــاق  ــوی ات ــه هــوش کــه آمــدم، ت دیگــر نفهمیــدم چــه شــد، نقــش زمیــن شــدم. ب
ــی دســت روی ســرم کشــیدم، خــون خشــک  ــرد. وقت ــودم. ســرم درد می ک ــه ب خان
ــادم  ــود. ی ــود ب ــوز گل آل ــم هن ــبید. لباس های ــتم چس ــه دس ــانیم ب ــده روی پیش ش
ــه ام  ــادم... گری ــدرم افت ــگ پ ــه چن ــردم، ب ــرار می ک ــتم ف ــه داش ــی ک ــه زمان ــد ک آم
گرفــت و صورتــم را بــه ســمت گل هــای قالــی چرخانــدم. مدتــی اشــک ریختــم. امــا 
می دانســتم کــه گریــه فایــده نــدارد. بایــد تــا فرصــت بــود فکــری بــه حــال خــودم 
و ایــن بخــت ســیاهم می کــردم. تمــام جانــم را جمــع کــردم. ســرم گیــج می رفــت، 
دســتم را روی زمیــن اهــرم کــردم و آرام بلنــد شــدم تــا بــار دیگــر اقبــال ســیاه خــود 
ــکان  ــدم. امــا در از جایــش ت ــه ســمت در رفتــم و دســتگیره را چرخان ــم. ب را بیازمای
نخــورد. در قفــل شــده بــود. از پنجــره بــه بیــرون نــگاه کــردم. مثــل همیشــه و البتــه 
ــود  ــرار ب ــه ق ــی ک ــاد مصیبت ــد. ی ــود و می باری ــری ب ــر از همیشــه، آســمان اب دلگیرت
بــه ســرم بیایــد افتــادم و دوبــاره بــه گریــه افتــادم. مطمئنــم اگــر مــادرم زنــده بــود از 
مــن حمایــت می کــرد و نمی گذاشــت ایــن اتفــاق بیفتــد. در خیالــم مــادرم را تصــور 
ــال و پــر  ــر ب ــرادر را زی ــا همــان لبخنــد همیشــگی، مــا پنــج خواهــر و ب می کــردم ب
ــق  ــه طب ــرا ک ــدرم م ــذارد پ ــده ام و او نمی گ ــان ش ــرش پنه ــت س ــن پش ــه، م گرفت
ــو  ــد. ت ــودم، کتــک بزن ــودم و کــوزه ترشــی را شکســته ب معمــول شــیطنت کــرده ب
ــرا از جــا  ــد، م ــودم کــه صــدای کلیــدی کــه در قفــل در می چرخی ــال ب همیــن خی
پرانــد. از پشــت پنجــره دیــدم کــه آدم هــا دســته دســته وارد حیــاط می شــوند و بــه 
ــاز کــرد.  اتــاق کنــاری می رونــد. چنــد دقیقــه ای بیشــتر نگذشــت کــه پــدرم در را ب
ــود، خواســتم از زیــر دســتش فــرار کنــم کــه  قامــت بلنــدش قــاب در را پوشــانده ب

بی بی جان
تولدت مبارک

حبیبه محمدیوسفی
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بــا دســت های تنومنــدش مــچ دســتم را چســبید و کشــان کشــان 
مــرا تــا اتــاق کنــاری بــرد. آن مــرد هــم در اتــاق بــود. بــاالی همــان 
ــد.  ــرده بودن ــا ک ــا مهی ــح زن ه ــه از صب ــود ک ــته ب ــفره ای نشس س
ــدر  ــت. پ ــره ای رف ــم غ ــرد و چش ــگاه ک ــن ن ــه م ــت ب ــا عصبانی ب
ــی و  ــاس خون ــان لب ــا هم ــرد زد و ب ــه م ــدی ب ــرد. لبخن ــام ک س
ــرد نشــاند.  ــار م ــرا کن ــه می کــردم، م ــی کــه گری ــود، در حال گل آل
نمی دانــم عاقــد کــه بیــرون در نشســته بــود، چــه می گفــت، 
ــن  ــه م ــقلمه ای ب ــام س ــم؟! آق ــید وکیل ــه می پرس ــار ک ــر ب ــا ه  ام
ــط  ــار فق ــر ب ــن ه ــا م ــر!«، ام ــه دخت ــا توئ ــت: » ب ــی زد و می گف م
ــن  ــار ای ــرم را کن ــه عم ــت بقی ــم نمی خواس ــردم. دل ــه می ک گری
ــال  ــم. س ــی کن ــود زندگ ــدرم ب ــال پ ــن و س ــم س ــه ه ــرد ک پیرم
پیــش زنــش مــرد و حــاال هــوس یــک زندگــی تــازه را کــرده بــود. 
بــار آخــر کــه عاقــد گفــت وکیلــم، زنــی از پشــت ســر گفــت: »بلــه« 
و عاقــد بلنــد گفــت: »مبارکــه ان شــاءهلل« و همــه دســت زدنــد و 

ــد... ــه راه انداختن ــه ب هلهل
بــا شــنیدن صــدای زنــگ پلک هایــم را بــاز کــردم. بــه دور تــا دور 
ــد.  ــا می آی ــدا از کج ــن ص ــدم ای ــردم و نمی فهمی ــگاه می ک ــاق ن ات
از جــام کــه بلنــد شــدم دیــدم یــه چیــزی زیــر روســریم کــه گوشــه 
ــم  ــم و بس ــتم رو گاز گرفت ــوره. دس ــود وول می خ ــاده ب ــاق افت ات
ــاط طــرف روســری  ــا احتی ــا صــدا قطــع نمی شــد. ب ــم. ام اهلل گفت
رفتــم و بــا گوشــه مگــس کــش روســری رو کنــار زدم کــه خنــده ام 
ــد روز پیــش نرگــس  ــود کــه چن ــت. همــان مــاس ماســکی ب گرف
بهــم داد و گفــت هــر وقــت زنــگ خــورد دگمــه ســبزو فشــار بــده. 

بــا خنــده گوشــی را برداشــتم و بــا دقــت دگمــه رو فشــار دادم. 
-الوووو؟

-سام بی بی! نرگسم!
-سام بی بی! خوبی مادر!

- بی بی تولدت مبارک
-چی؟؟

صدای نرگس از پشت تلفن می خندید. 
-بــی بــی یادتــه ازت شناســنامه ات رو خواســتم. تــو شناســنامه ات 

نوشــته بــود بــی بــی. امــروز تولدتــه!
- وااا مادر! دلت خوشه ها

ــد  ــون، تول ــام خونه ت ــام بی ــب ش ــم امش ــا می خوای ــی م ــی ب - ب
ــرات ــم ب بگیری

سکوت کردم. صدای نرگس پشت تلفن بلند شد
-مهمون نمی خوای بی بی

با تردید گفتم: »چرا مادر! قدمت روی چشم! اما...« 
نرگس نگذاشت حرفم تموم شه

-پس شام میام خونه ات! عاشقتم بی بی! خداحافظ
و بعد صدای بوق از پشت تلفن آمد...

ــی  ــم. یعن ــی نکردی ــتر زندگ ــال بیش ــرز ده س ــن و آن خدابیام م
عمــرش کفــاف نــداد. بیســت و چهــار پنــج ســال بیشــتر نداشــتم 
ــه  ــد ک ــم ق ــد و نی ــه ق ــا بچ ــج ت ــا پن ــم ب ــدم، آن ه ــوه ش ــه بی ک
ــم  ــش ه ــد مرگ ــود. بع ــده ب ــم نیوم ــا ه ــه دنی ــوز ب ــش هن آخری
ــه و دارو ندارمــون رو جــای  ــو خون پســرهای زن اولــش ریختنــد ت
ارثیــه برداشــتند و بــا خودشــان بردنــد. چــه کاری از مــن ســاخته 
بــود. آقــام هــم چنــد ســالی بعــد عروســی مــن ســکته کــرده بــود 
و ناتــوان یــک گوشــه خانــه افتــاد و اگــر مــن عصرهــا بهــش ســر 
نمــی زدم کــه غــذا دهانــش بگــذارم از گرســنگی می مــرد. یکــی دو 
ــام مونــدم. امــا وقتــی آقــام هــم بــه  ســال بعــد مرگــش خونــه باب
ــد،  ــه رو تقســیم کردن ــرادرا خون ــر و ب ــت و خواه رحمــت خــدا رف
بچه هــا را برداشــتم و بــا ســهم االرثــم اومــدم تهــران، خونــه مریــم 
ــال  ــرد و دنب ــی می ک ــران زندگ ــه ته ــاب ده ک ــر ارب ــون. دخت خات
ــی  ــا کل ــت. ب ــه اش می گش ــت و روب خون ــرای رف ــکار ب ــه خدمت ی
غــر و لنــد و طعنــه و کنایــه مــن و بچه هــام رو بــرای ثــواب قبــول 

ــد و عوضــش از صبــح  ــاغ بهــم دادن ــه ب ــد. یــه اتــاق تــه خون کردن
خــروس خــون تــا بــوق ســگ تــو اون خونــه جــون می کنــدم. امــا 
خوشــحال بــودم کــه آخــر شــب می تونــم ســرم رو کنــار بچه هــام 
ــم  ــردم. دل ــف می ک ــک تک شــون کی ــدن ت ــش. از دی ــذارم رو بال ب
ــن  ــرخ همی ــا و گل ــون. گلس ــای گه گاه ش ــه خنده ه ــود ب ــوش ب خ
ــرادر بودنــد از  ــا ب کــه قــد کشــیدند خواســتگار پیــدا کردنــد. دو ت
ــا هــم خویشــی دوری هــم داشــتیم. بچه هــای  محــل خودمــون. ب
ــد،  ــدار نبودن ــود و پول ــد. هــر چنــد دستشــون تنــگ ب ــدی نبودن ب
ــد و  ــوان بودن ــود؟ ج ــور ب ــون چط ــون وضعم ــا خودم ــه م ــا مگ ام
ــد و زندگــی خودشــون رو می ســاختند. گلســا  ســالم، کار می کردن
ــون از  ــه انقــاب شــد و خات ــد شــمال ک ــه بودن ــازه رفت ــرخ ت و گل

ــد. ــروع ش ــن ش ــاره م ــای دوب ــت و آوارگی ه ــران رف ای
ــد؟  ــدا می ش ــا کار پی ــه اونج ــا مگ ــرم ده، ام ــتم ب ــش می خواس اول
ــه  ــهر ی ــه ش ــتم ت ــا تونس ــتم ت ــی گش ــدم، کل ــدگار ش ــار مان ناچ
آلونــک پیــدا کنــم و چهــار تیکــه اثاثــم رو اونجــا پهــن کنــم. امــا 
ــارده  ــا چه ــد. علیرض ــروع ش ــا ش ــون ج ــن از هم ــای م بدبختی ه
ســالش بــود و علی محمــد و علیــداد دوازده ســاله و ده ســاله بودنــد. 
روزهــا مجبــور بــودم بذارمشــون خونــه و بــرم خونــه مــردم بــرای 
ــن ســر شــهر بلنــد می شــدم  ــا از ای رخت شــویی و رفــت و روب. ت
ــت  ــی وق ــهر کل ــر ش ــوندم اون س ــودم رو می رس ــوس خ ــا اتوب و ب
ــا از  ــید. ی ــه می رس ــازه ام خون ــب جن ــای ش ــودم و نیمه ه ــو راه ب  ت

خانه ها، غذا با خودم می آوردم و برای پسرا گرم می کردم، 
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یــا یــه غــذای سردســتی می گذاشــتم و بعــد خــودم غــذا نخــورده 
ــدم. ــوش می ش ــا بیه ــتم و تقریب ــش می گذاش ــرم رو روی بال س

ــا  ــه دنی ــون ب ــه بچه هاش ــد ک ــر بودن ــم منتظ ــا ه ــرخ و گلس گل
بیاینــد و بایــد براشــون چنــد تکــه لبــاس بچــه جــور می کــردم.

ــاد بهشــان  ــد و نمی توانســتم زی ــن دور بودن ــی هــم از م ــازه کل ت
ســر بزنــم، امــا مــن دلــم خــوش بــود و می گفتــم صبــر تمــام ایــن 
ــدن  ــا جون کن ــدم و ب ــوه دار می ش ــتم ن ــه داده. داش ــال ها نتیج س
ــردای  ــی ف ــرای عروس ــه ب ــودم ک ــرده ب ــور ک ــدازی ج ــه پس ان ی
ــه  ــال دیگ ــد س ــه چن ــود ک ــت ب ــم راح ــارم. خیال ــم نی ــرها ک پس
ــرها و  ــینم. پس ــه بش ــک گوش ــم ی ــتا و می توان ــردم روس ــر می گ ب
ــم  ــای روزگار پیری ــدند و عص ــع می ش ــا دورم جم ــا و نوه ه دختره

می شــوند.
ــال ها  ــون س ــت. هم ــازش نداش ــر س ــن س ــا م ــگار روزگار ب ــا ان ام
ــود کــه از پســرها غافــل شــدم. یــه روز غــروب وقتــی خســته و  ب
مونــده تــو خونــه اومــدم و در رو بــاز کــردم و داخــل رفتــم، علیرضــا 
رو دیــدم کــه گوشــه اتــاق چنبــره زده بــود و یــه ســیگار دســتش 
بــود و دود می کــرد. شــروع کــردم بــه داد و بیــداد کــردن. هــر چــه 
دســتم اومــد تــو ســر و صــورت علیرضــا خــرد کــردم و هر ناســزایی 
کــه بلــد بــودم بــارش کــردم. فکــر می کــردم پســرا بــزرگ شــدند و 

دیگــه زمــان اســتراحت مــن رســیده، امــا غافــل از اینکــه ...
ــد  ــن امی ــه ای ــردم، ب ــد ب ــداد و علی محم ــه علی ــکایتش رو ب  ش
کــه اونــا بزنــن تــو گوشــش و بــه راه بیارنــش کــه فهمیــدم اصــا 
اونــا دســت ایــن بچــه ســیگار دادنــد. علیرضــا بــا اون قــد و قــواره 
ــوب داداش  ــت: »خ ــرد و می گف ــه می ک ــتخونیش گری ــزه و اس ری
ــن ســیگارا  ــه؟! اینجــا همــه بچه هــا از ای  هــم می کشــه، مگــه چی
می کشــند!« دیگــه چــه میشــه کــرد؟! وقتــی پیشــونی آدمــو ســیاه 
بنویســند. آن شــب پســرها کــه حــال نــزار مــن رو دیدنــد گفتنــد 
ــا در  ــد. ام ــه هیــچ ســیگاری نمی زنن پشــیمونند و دیگــر دســت ب
ــاز شــد و بــرای مصــرف  واقــع از همــون شــب روشــون بــه مــن ب
ــدم  ــی می آم ــب ها وقت ــه ش ــدند. دیگ ــر ش ــی بی حیات ــر کوفت ه
ــودم بســاط ایــن بچه هــای نااهــل و رفقاشــون رو  ــه مجبــور ب خون
ــه بیرونشــون می کــردم و  ــوا و مراف ــا دع ــم. هــر شــب ب جمــع کن
ــه.  ــد خون ــاره برمی گردن ــرم ســر کار دوب ــه ب ــح ک می دونســتم صب
ــت  ــه تخ ــام دادم. ب ــون انج ــد براش ــر میوم ــتم ب ــر کاری از دس ه
بستمشــون. از خونــه بیرونشــون کــردم. حتــی بــه مأمــورا لوشــون 
دادم. امــا هــر بــار جری تــر از قبــل برگشــتند و اوضاع شــون بدتــر 
شــد. دیگــه حتــی از پلیــس هــم نمی ترســیدند. از اون روزهــا کــه 
ــم،  ــن راه انداخت ــوا کــردم، آه و نفری گذشــت، التمــاس کــردم، دع
ــده  ــا فای ــم ده، ام ــد روزی رفت ــردم و چن ــر ک ــه قه ــی از خون حت
ــداد گفــت کــه  ــر شــد. وقتــی علی ــار اوضــاع بدت نداشــت و هــر ب
ــاد خــودم و ایــن همــه ســال بدبختــی  ــه دختــر رو می خــواد، ی ی
ــرم میگــم کــه  ــادم. گفتــم نمــی رم خواســتگاری و اگــر هــم ب افت
چــه بایــی قــراره ســر خــودش و زندگیــش بیــاد. علیــداد کــه دیــد 
التماس هــاش فایــده نــدارد، داد و بیــداد راه انداخــت و شــروع کــرد 
بــه اســباب شکســتن. خواســتم جلــوش دربیام کــه دســتش رو بلند 
کــرد و زد تــو گــوش مــن. صورتــم می ســوخت، امــا دلــم بیشــتر، 
یــاد ایــن همــه ســال در بــه دری افتــادم. جوونیــم و حــرف مــردم 
ــاد  ــرو دنبــال زندگیــت. ی کــه می گفتنــد بچه هــا رو رهــا کــن و ب
لبخنــد بچه هــا تــو خونــه بــاغ خاتــون کــه مــن رو خوشــبخت ترین 
ــردم  ــی بغــل می کردمشــون و حــس می ک ــرد. وقت ــا می ک آدم دنی
ــه  ــه ک ــون بچ ــاال، هم ــوام. ح ــا نمی خ ــن دنی ــی از ای ــه هیچ دیگ
یــه عمــر بــه دنــدان کشــیدم و بــا نــان کارگــری بزرگــش کــردم 
تــو صــورت مــادرش مــی زد. کــی میگــه نــان حرومــه کــه بچــه رو 
ــت  ــه قیم ــول رو ب ــن پ ــران ای ــران قِ ــه قِ ــن ک ــد. م ــل می کن نااه

جونــم بــه دســت آورده بــودم. 
ــن رو  ــود م ــی ب ــر کلک ــا ه ــد و ب ــی زن گرفتن ــی یک ــرها یک پس
ــه  ــه میش ــم. چ ــزار کن ــن برگ ــون جش ــه براش ــد ک ــی کردن راض
ــم  ــم می گفت ــه دل ــاش. ت ــه بچه ه ــه ب ــش نرم ــادر دل ــرد؟ م ک
ــا رو سرشــون آورده  ــن ب ــون، ای ــن افی ــد و ای ــن اهلن ــای م بچه ه
ــه  ــا ک ــان. علیرض ــل می ــر عق ــه روز س ــره ی ــتم باالخ ــد داش و امی
ــر  ــردن. کمت ــرای کار ک ــتم ب ــی نداش ــر توان ــن دیگ ــت م زن گرف
خونــه ای هــم کارگــری بــه ســن و ســال مــن رو قبــول می کردنــد. 
می گفتنــد دلشــان می ســوزد. همیــن کــه مــرا نمی دیدنــد و 
جلــوی چشم شــان نبــودم، خیال شــان تخــت می شــد. دیگــر فکــر 
ــن شــهر نفــس می کشــم و درد  ــه جــای ای ــوزم ی ــد، هن نمی کردن
ــود. آن  ــده ب ــدازم نمان ــم از پس ان ــادی ه ــز زی ــان دارم. چی ــه ج ب
ــن  ــو همی ــاره ت ــش رو بی ــواد زن ــت می خ ــا گف ــه علیرض ــب ک ش
خونــه تــا از منــم زیــاد دور نشــه فکــر کــردم، شــاید ایــن بهتریــن 
راهــه، دیگــر پولــی بــرای اجــاره خانــه نمانــده بــود و از طرفــی از 
کســی پنهــان نبــود کــه نفــس مــن بــه نفــس علیرضــا بنــده، بــه 
دنیــا نیامــده بــود کــه آقــاش مــرد و تــه تغــار محســوب می شــد. 
عــاوه بــر ایــن خوش قیافــه و خــوش ســر و زبــان بــود. مهربان تــر 
ــود  ــه. اشــکش در مشــکش ب ــر از هم ــا و دل نازک ت ــه بچه ه از هم
ــت  ــش طاق ــه بدخلقی های ــا هم ــرد و ب ــه می ک ــی گری ــه راحت و ب

ناراحتــی مــن را نداشــت.
ــه  ــه ب ــب ک ــک ش ــه ی ــود ک ــته ب ــی اش نگذش ــاه از عروس دو م
ــا  ــد. در زدم، ام ــل در نمی چرخ ــدم در قف ــدم کلی ــدم دی ــه آم خان
کســی در را بــاز نکــرد. زنــگ همســایه ها رو زدم، امــا آنهــا گفتنــد 
ــه اســت. باالخــره بعــد کلــی ســر و صــدا و  ــو خون کــه علیرضــا ت
ــه  ــن را ک ــد دم در و آرام م ــا آم ــایه ها علیرض ــدن همس ــع ش جم
ــا ــه و ب ــا همســایه ها حــرف مــی زدم کشــید داخــل خان  داشــتم ب
 ِمــن ِمــن گفــت: »مــادر اگــر خوشــبختی مــن رو می خوای بــرو! زنم 
نمی تونــه بــا تــو بســازه!« اومــدم بگــم خــوب تــو بــرو! اینجــا خونــه 
منــه! امــا بغــض صــدای علیرضــا و اشــکی کــه تــو چشــمش دو دو 
مــی زد نگذاشــت حرفــی بزنــم. بیچــاره بچــه ام هرگــز روی خــوش 

 . ید ند
بــه دنیــا نیامــده بــود کــه یتیــم شــد و پــا بــه پــای مــن ســختی 
ــه  ــم و از خون ــن انداخت ــرم را پایی ــید، س ــان کش ــه ج روزگار را ب
بیــرون آمــدم، قســم خــوردم کــه دیگه ســراغ هیچ کــدام از پســرها 
رو نگیــرم. یــک راســت رفتــم ترمینــال و رفتــم ده. دم دمــای صبــح 
بــود کــه رســیدم بــه شــمال. یکــی دو روزی خانــه گلــرخ و گلســا 
ــرش  ــا هــر کــدام از دامادهــا کــه قصــه را شــنیدند رو تُ ــودم. ام ب
کردنــد. خــوب حــق هــم داشــتند. وقتــی پــاره تــن آدم، مــادرش را 
از خانــه خــودش بیــرون کنــد، چــه توقــع از پســر مــردم! آن هــم 
ــز  ــد و چی ــدن کار می کردن ــان کن ــا ج ــه ب ــدا ک ــدگان خ ــن بن ای
زیــادی هــم ســر سفره شــان نبــود. وقتــی شــنیدم که شــوهر گلســا 
بــه او می گفــت: »مــادرت هــر چــه داشــت خــرج پســرهایش کــرد 
و حــاال کــه بی پــول شــده، ســراغ مــا آمــده!« همــان روز بقچــه ام 
ــک گلســا پشــت ســرم اشــک  ــدم. طفل ــران آم ــه ته را بســتم و ب
ــه تهــران کــه رســیدم، صــاف رفتــم  ــم چــرا ب می ریخــت. نمی دان
خانــه زهــره خانــم! یکــی از خانم هایــی کــه برایــش کار می کــردم 
ــت و  ــرا داش ــوای م ــه ه ــت. همیش ــری اس ــتم زن خی و می دانس

اصــا اســم بــی بــی را هــم او روی مــن گذاشــت. 
بــه خانه شــان کــه رســیدم و زنــگ زدم بــا تعجــب در را بــاز کــرد 
و دم در آمــد. هــاج و واج مــرا نــگاه می کــرد. زدم زیــر گریــه 
ــرم  ــر س ــه ب ــه چ ــردم ک ــف ک ــش تعری ــردم و برای ــش ک و بغل
ــا  ــم از خّیره ــاق برای ــن ات ــش ای ــول پی ــدازه پ ــره ان ــده. زه آم
ــن  ــا م ــت، ام ــک اس ــاق کوچ ــک ات ــته ی ــرد. درس ــور ک ــول ج پ
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 راحتــم و صاحبخانــه هــم پیــرزن مهربانــی اســت کــه گاه بــا هــم 
هــم کام می شــویم. پنــج شــش ســالی هســت کــه اینجــا مانــدگار 
ــداد  ــه ام ــن را در کمیت ــد. م ــر بده ــره خی ــه زه ــدا ب ــدم. خ  ش
ــال  ــه س ــن هم ــد از ای ــود بع ــوم نب ــه معل ــرد، وگرن ــام ک ــت  ن ثب
کارکــردن و جــان کنــدن چــه بــر ســرم می آمــد. تــا جــوان بــودم 
و جــان داشــتم فکــر درد اســتخوان و کم ســو شــدن چشــم هایم را 
نکــرده بــودم کــه دنبــال بیمــه و بازنشســتگی باشــم. راســتش دلــم 
بــه پســرها قــرص بــود. می گفتــم بــزرگ می شــوند و نمی گذارنــد 
آب تــو دل مــن تــکان بخــورد و تافــی ایــن همــه ســال ســختی را 
در می آورنــد، همــه جــا فخــر می فروختــم کــه ســه تــا پســر دارم. 
ــد و نشــد کــه لــب  امــا گلیــم بخــت مــرا از اول ســیاه بافتــه بودن

مــن بــه خنــده آشــنا شــود. 
تــو تمــام ایــن ســال ها همیشــه بــه بچه هــا فکــر کــردم، امــا دلــم 
از همه شــان خــون بــود. شــش ســال بــود کــه از هیــچ کــدام خبــر 
نداشــتم تــا شــش مــاه پیــش کــه زهــره بــا یــک دختــر جــوان در 
خانــه را زد. نیشــش تــا بناگــوش بــاز بــود. صــدا زد: »بــی بــی! بیــا 

ببیــن کــی آمــده دیدنــت؟!« 
اصــا نشــناختمش! فکــر می کنــم چــون دماغــش را عمــل کــرده 
ــا.  ــر گلس ــود. دخت ــس ب ــود. نرگ ــده ب ــگل ش ــابی خوش ــود. حس  ب
ــه  ــره ک ــش زه ــره پی ــا باالخ ــته ت ــم گش ــی دنبال ــت کل می گف
مشــتری قدیمــی ام بــوده و گلســا او را  می شــناخته، تونســته مــن 

ــد.  ــدا کن رو پی
ــه اش  ــادرش و خال ــش م ــد روزی پی ــرد ده و چن ــن رو ب ــه زور م ب
ــه  ــا ب ــوهر گلس ــد. ش ــه و زاری کردن ــی گری ــا کل ــدم. طفلی ه مون
ــدرش رو  ــن پ ــت م ــس می خواس ــود و نرگ ــه ب ــدا رفت ــت خ رحم
ــال او رو  ــش س ــد ش ــه بع ــم بتون ــادرش ه ــه م ــم، بلک ــال کن ح
ــاد دار  ــروس و دام ــر دو ع ــود. ه ــد نب ــون ب ــا روزگارش ببخشــه. ام
شــده بودنــد. نرگــس هــم زن پســر گلــرخ شــده بــود. پســر گلــرخ 
ــود و کار و  ــده ب ــدس ش ــود و مهن ــده ب ــود. درس خوان ــگ ب زرن
کاســبی اش خــوب بــود. نرگــس هــم دانشــجو بــود. امــا از پســرها 

ــود. ــری نب ــچ خب هی
 گلــرخ می گفــت علیرضــا چنــد بــاری ســراغش اومــده و گفتــه از 
ــده. زنــش  همــان روزی کــه مــادر رفتــه دیگــر روزگار خــوش ندی
ــار  ــن اخب ــنیدن ای ــا از ش ــود. اص ــه ب ــود و رفت ــته ب ــم گذاش ه
ــال ها  ــن س ــه ای ــم غصــه خــوردم. هم ــی ه خوشــحال نشــدم. کل
ــن  ــا همی ــش خــوش اســت و ب ــه ام دل ــه بچ ــود ک ــم خــوش ب دل
خیــال هــم توانســتم تــا االن دوام بیــاورم. از روزی کــه گلــرخ ایــن 
ــا  ــدم و صبح ه ــال می خوابی ــر و خی ــا فک ــب ها ب ــا رو زد ش حرف ه

ــوخت.  ــینه ام می س س
ــر  ــن س ــه م ــدام ب ــعید، م ــوهرش، س ــس و ش ــان روز نرگ  از هم
می زدنــد. اولیــن بــار چنــد کیســه میــوه و گوشــت برایــم 
ــه  ــردم هم ــان ک ــردم. مجبورش ــول نک ــا قب ــا از آنه ــد، ام  آوردن
ــی  ــن موی ــود م ــه ب ــر چ ــد. ه ــان برگردانن ــا خودش ــه ها رو ب کیس
ســپید کــرده بــودم و بایــد عــزت خــودم را حفــظ می کــردم. خــدا 
ــا ســبزی  ــم، ب ــی مســتمری می گرفت ــره را! از وقت ــر بدهــد زه خی
پــاک کــردن و پیــاز داغ درســت کــردن و ترشــی انداختــن، کــم و 

ــد.  ــم جــور در می آم ــش خــرج و دخل بی
زهــره هــم برایــم کلــی مشــتری پیــدا کــرده بــود. درســته اواخــر 
مــاه کمــی ســخت می گذشــت، ولــی مــن از جوانــی قناعــت را بلــد 
بــودم! امــا ایــن مــاه نــه ترشــی فروختــه بــودم و نــه خیلی مشــتری 

ســبزی داشــتم! 
ــم  ــول برای ــدار پ ــه مق ــردم. ی ــت ک ــه پرداخ ــه را ک ــه خان کرای
 مانــده بــود کــه فقــط می شــد خــرج خــوراک مختصــر ایــن مــاه. 
ــازی چــه صیغــه ای اســت کــه ایــن جوان هــا  ــم ایــن تولدب نمی دان

ُمــد کردنــد. هــزار بــار گفتــم مــادِر مــن! زمــان مــا چنــد ســال قبل 
ــی ســن و  ــد، حت ــنامه می گرفتن ــراش شناس ــه، ب ــد بچ ــد تول و بع
ســال بچه هــای آن ســال هــم معلــوم نیســت، چــه برســه بــه روز و 

ماهــش! امــا مگــر ایــن دختــر ول کــن بــود؟!
ــم  ــوزد، گمان ــینه ام می س ــاره س ــگ زده، دوب ــس زن ــی نرگ از وقت
معــده ام یــه مرگــش شــده باشــد! هیــچ چیــزی در خانــه نداشــتم! 
ــا تخــم  ــد ت ــرض چن ــه ف ــردم. ب ــد شــام درســت می ک چطــور بای
ــوی  ــر می داشــتم، نمی شــد جل ــال محــل نســیه ب ــرغ هــم از بق م
ــه  ــرای آنهــا ی بچه هــا تخــم مــرغ بگــذارم. هــر چــه باشــد مــن ب
مادربــزرگ تهرانــی ام کــه همیشــه دســت پـُـر رفتــه خونه شــان، هــر 

چقــدر هــم کــه دســتش خالــی بــوده.
ــا پنکــه رســاندم و پنکــه را  بلنــد شــدم. لنــگ لنــگان خــودم را ت
روشــن کــردم. صورتــم را جلــوی پــره هایــش گرفتــم تا بلکــه هوای 
تــازه کمــی حالــم را بهتــر کنــد. امــا لحظــه بــه لحظــه درد بیشــتر 
ــردم  ــد ک ــه بلن ــم را ک ــد. رختخواب ــینه ام می پیچی و بیشــتر در س
ــم  ــی برای ــر جان ــد. دیگ ــر می کش ــم تی ــرم ه ــردم کم ــاس ک احس
ــگاه  ــه ن ــودم را در آین ــردم و خ ــر ک ــری ام را س ــود. روس ــده ب نمان
کــردم تــا گــره اش مرتــب باشــد و موهــای ســپیدم کمتــر نمایــان 
ــتم.  ــورت نداش ــه ص ــگ ب ــود و رن ــده ب ــیاه ش ــم س ــد. لب های باش
شــاید بــه ایــن دلیــل کــه خیلــی وقــت اســت جــان درســت غــذا 
خــوردن نــدارم. از همــان روزی کــه شــنیدم علیرضایــم آواره شــده، 
هــر بــار کــه خواســتم لقمــه ای بــه دهــان ببــرم یــاد اشــکی کــه روز 
آخــر در چشــمانش دویــد میفتــم، اصــا از کجــا معلــوم کــه غــذای 

درســت و حســابی گیــرش بیایــد؟! 
پیــش خــودم فکــر کــردم مــی روم پیــش صدیقــه خانــم، 
ــی دم  ــم و کم ــرض می کن ــج ق ــداری برن ــان و از او مق صاحبخانه م
ــن  ــم پیــش او کــه ای ــار می گــذارم، هــر چــه باشــد آبروی پخــت ب
ــا نرگــس  ــر اســت ت ــی بهت ــرود، خیل روزهــا تنهــا همــدم اســت ب
ــس  ــت و از پ ــی اس ــت و پاچلفت ــش دس ــد مادربزرگ ــال کن خی
ــم  ــتم، درد جان ــاط گذاش ــه در حی ــا ک ــد. پ ــودش برنمی آی کار خ
ــم را  ــم نتوانســتم وزن ــاز ه ــا ب ــه دادم، ام ــه درگاه تکی ــت. ب را گرف
ــاز کــردم  کنتــرل کنــم و روی زمیــن افتــادم. چشــم هایم را کــه ب
ــم!  ــه او بگویــم خوب ــود. می خواســتم ب ــاال ســرم ب ــم ب صدیقــه خان
بایــد زودتــر خــودم را جمــع و جــور کنــم و بــرای نرگس شــام بپزم! 
امــا زبانــم در دهانــم تــکان نمی خــورد. چشــم هایم ســیاهی رفــت 
و بســته شــد. دیــدم کــه دخترکــی بــا لبــاس گلــی از کوچه هــای 
ده مــی دود. چشــم هایم را بــاز کــردم. صدیقــه خانــم هنــوز بــاالی 
ــم را  ــه زور پلک های ــادم. ب ــاد چشــم های علیرضــا افت ــود. ی ســرم ب
بــاز کــردم. تمــام توانــم را جمــع کــردم تــا صدایــش کنــم. صدیقــه 
خانــم کــه حــاال اشــک می ریخــت ســرش را نزدیــک مــن کــرد و 
گفــت: »جانــم! بگــو رفیــق! چــی میگــی؟!«  همــه جانــم را جمــع 

کــردم و بلندتــر گفتــم: »علیرضــا! علیرضــا!«
ــت:  ــرد و گف ــاک ک ــتش پ ــا دس ــک هایش را ب ــم اش ــه خان  صدیق
»ان شــاءهلل او هــم میــاد! مثــل نرگــس، نگــران نبــاش جانــم!« بعــد 
دوبــاره چشــم هایم را بســتم. دوبــاره همــان دختــرک را دیــدم. بــا 
همــان لبــاس چیــن دار قرمــز و چارقــد ســپید. دویــد! دویــد! دویــد! 
تــا اینکــه از میــان کوچه هــای گلــی باالتــر آمــد. پاهایــش از زمیــن 
جــدا می شــد و کــم کــم اوج می گرفــت و لبخنــدی بــر لب هایــش 
ــش را از  ــه آقاجان ــاال ک ــدر ب ــر، آنق ــت و باالت ــاال رف می نشســت.  ب
دور مثــل یــک نقطــه می دیــد. آقــا جــان برایــش دســت تــکان داد 

و صدایــش کــرد. 
امــا دختــرک خندیــد. جنگل هــای ســبز زیــر پایــش نشســته بــود 
و بــاران نــم نــم روی گونه هایــش می چکیــد و بــاد طّره هــای 

ــرد... ــوازش می ک ــش را ن موی
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ــا حضــور پرشــور مــردم شهرســتان  نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام مــادر ب
کــوار و جمعــی از مســئولین، شــانزدهم بهمن مــاه 97 بــه همــت بنیــاد 
ــد و در آن از ده  ــزار ش ــوار برگ ــتان ک ــادر در شهرس ــی م ــی بین الملل فرهنگ

ــد. ــل ش ــوار تجلی ــتان ک ــه شهرس ــادر نمون م
ــاد  ــده بنی ــوار و نماین ــداری ک ــوان فرمان ــور بان ــاور ام ــداری، مش ــه نام خدیج
فرهنگــی بین المللــی مــادر ضمــن خیرمقــدم بــه میهمانــان گرامــی، دکلمــه ای 

بــه تمــام مــادران دنیــا تقدیــم کــرد.
ــنجیده  ــا س ــام معیاره ــوار تم ــه ک ــادران نمون ــاب م ــرای انتخ ــزود: »ب وی اف
ــر اســاس شــاخص ها و معیارهــای بنیــاد فرهنگــی  شــد و باالخــره ده مــادر ب

 بین المللی مادر انتخاب شدند.«
حجت االســام والمســلمین آقایــی، امــام جمعــه شهرســتان کــوار بیــان 
داشــت: »مــادر سرچشــمه تمــام خوبــی هــا و موفقیت هاســت. توصیــف مــادر 
ــرآن  ــرده و در ق ــادر را ســتایش ک ــان م ــی ســخت اســت و خــدای مهرب خیل
در دو ســوره بــه نــام لقمــان و احقــاف بــه مقــام و جایــگاه واالی مــادر اشــاره 

شــده اســت.«
ســیده معصومــه دســتغیب، در نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر 
در شهرســتان کــوار اظهــار داشــت: »مــادران بســیاری در جامعــه بــا مشــکات 
ــه  ــد ک ــی از آن مواجه ان ــائل ناش ــر و مس ــاد همس ــاق، اعتی ــر ط ــادی نظی زی

نیــاز اســت بــرای حــل ایــن مــوارد، اقدامــات مناســبی انجــام شــود.« 
ــری را  ــودک همس ــارس، ک ــتانداری ف ــواده اس ــوان و خان ــور بان ــر کل ام مدی
یکــی از مشــکات جامعــه دانســت و گفــت: »مــادران کودک همســر در ســنین 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــده اند و ای ــد ش ــب فرزن ــرده و صاح ــن ازدواج ک پایی
ــی و  ــل ذهن ــد و تکام ــه رش ــوند و ب ــوب می ش ــوان محس ــوز نوج ــود هن خ

جســمی نرســیده اند.«
دکتــر دســتغیب، همچنیــن ســپردن مــادران بــه خانــه ســالمندان را زیبنــده 
ــادر  ــود م ــه وج ــواده ب ــاد خان ــت: »نه ــار داش ــت و اظه ــی ندانس ــه ایران جامع

نخسـتین آئیـن نکوداشـت مقـام      
واالی مـادر در شهرسـتان کـوار

داریوش نویدگویی
نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

خدیجه نامداری
مشاور امور بانوان فرمانداری کوار
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ــه ســالمندان برســد.« ــه خان ــادران ب ــای م ــد پ بســتگی دارد و نبای
وی با اشاره به بنیاد فرهنگی بین المللی مادر افزود: »این بنیاد می تواند صدای مظلومیت مادران در سراسر جهان باشد.«

ــان  ــژه در می ــه و بوی ــیاری در جامع ــق بس ــان موف ــت: »زن ــار داش ــود اظه ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــارس در بخ ــتانداری ف ــوان اس ــور بان ــرکل ام مدی
ــی، الگوهــای  ــن بانوان ــد. چنی ــغ نکرده ان ــه دری ــال و جــان خــود در مســیر فرهنگ ســازی جامع ــه از م ــد ک ــازان وجــود دارن خانواده هــای شــهدا و جانب

ــی و شناســانده شــوند.« ــه معرف ــه جامع ــه ب ــران نوجــوان محســوب می شــوند و ضــروری اســت ک ــرای دخت بســیار مناســبی ب
ــان اســتان فــارس در ایــن آئیــن گفــت:  مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوان
»بنیــاد مــادر بــا چشــم اندازی درازمــدت و ثبــت در بیــش از صــد کشــور جهــان، افتخــاری 
بــرای کشــور مــا محســوب می شــود و مایــه ســربلندی اســت کــه ایــن بنیــاد بــا ایــن حجــم 

از فعالیــت در دنیــا ریشــه دوانــده اســت.«
ــام  ــرای تم ــبی ب ــای مناس ــادر برنامه ریزی ه ــاد م ــه داد: »بنی ــاری ادام ــرا افتخ ــر زه دکت
ــد  ــوزش، می توان ــی، مشــارکت و آم ــا هم افزای ــن ب ــق و همچنی ــن طری ــادران دارد و از ای م

ــد.« ــده تربیــت کن ــرای آین ــد و ســازنده ب نســلی مفی
ــو نباشــی،  ــر ت ــادر اگ ــه، م ــن اســت ک ــی ای ــن گردهمای ــام ای ــزود: »پی ــر افتخــاری اف دکت

ــت.« ــد داش ــود نخواه ــه ای وج ــواده و جامع خان
ــای  ــکل گیری ارزش ه ــت: »ش ــان داش ــن بی ــن آئی ــز در ای ــوار نی ــتان ک ــدار شهرس فرمان
اجتماعــی در هــر فــرد، ریشــه در دوران کودکــی آن شــخص دارد و مــادر در انتقــال ایــن 

ــد.« ــا می کن ــی را ایف ــش اصل ــودک نق ــه ک ــا ب ارزش ه
اشــکان کاظمــی افــزود: »اگــر مــادر زیرســاخت های ارزش هــای اجتماعــی را در خانــه مهیــا 

نکنــد، نبایــد پیشــرفتی بــرای آن جامعــه متصــور شــد.«
فرمانــدار شهرســتان کــوار ادامــه داد: »بایــد مولــد ارزش گــذاری بــه جایــگاه و مقــام مــادر 
ــز  ــه نی ــامت جامع ــک در س ــود بی ش ــی ش ــردم معرف ــه م ــگاه ب ــن جای ــر ای ــیم و اگ باش
ــه محســوب  ــر جامع ــی فرهنگــی ه ــادران زیرســاخت اصل ــرا م ــود زی ــد ب ــذار خواه تأثیرگ

می شــوند.«
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و عضــو هیئــت امنــای بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر هــم 
در ایــن آئیــن گفــت: »اگــر ریشــه نباشــد هیــچ درختــی بــه ثمــر نخواهــد نشســت و مــادر 

ماننــد ریشــه هــر خانــواده و جامعــه ای اســت.«
داریــوش نویدگویــی، اظهــار داشــت: »فعالیتــی کــه بنیــاد مــادر در تجلیــل از مقــام مــادران 
داشــته، هیــچ دســتگاه دولتــی حتــی بــا صــرف هزینه هــای زیــاد نمی توانســت انجــام دهــد 

زیــرا بنیــان کار در ایــن نهــاد بــر اســاس عشــق اســت.«
 مدیرعامــل بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر گفــت: »پیامبــر اســام در حدیثــی 
فرموده انــد، بهشــت زیــر پــای مــادران اســت. از ایــن رو در ایــن بنیــاد، ارج نهــادن بــه مقــام 
ــه  ــت آن هم ــه فعالی ــود و دامن ــژاد خاصــی خاصــه نمی ش ــت و ن ــه قومی ــادران ب واالی م

ــرد.« ــر می گی ــا را در ب ــادران دنی م
ــا هیــچ  مهنــدس غامرضــا محمــدی افــزود: »بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر مرتبــط ب
حــزب و جنــاح سیاســی نیســت و بــه همیــن ســبب فعالیــت سیاســی در ایــن بنیــاد ممنــوع 

اســت.«
ــت و  ــه پرداخ ــادر در جامع ــگاه م ــن جای ــه تبیی ــن ب ــان همچنی ایش
گفــت: »وظیفــه و مســئولیت مــادر در قبــال فرزنــدان بســیار خطیــر و 
ــرای تبییــن اهــداف و آموزش هــای  ــادر، ب ــاد م ــزرگ اســت و در بنی ب
الزم بــه ایــن قشــر تأثیرگــذار و بویــژه دختــران نوجــوان کــه مــادران 

ــود.« ــتفاده می ش ــره اس ــود 16 مشــاور خب ــده هســتند از وج آین
وی بیــان کــرد: »ایمــان بــه خــدا، امیــد، تــاش، احتــرام بــه دیگــران 
ــج اصــل  ــان، پن ــه همنوع ــن کمــک ب ــادر و همچنی ــدر و م ــژه پ و بوی

ــان الگوســازی شــود.« ــرای نوجوان مهمــی اســت کــه بایــد ب
مدیرعامــل بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر همچنیــن دربــاره انتخــاب 
ــا  ــن مــادران ب ــه در شهرســتان کــوار بیــان داشــت: »ای ده مــادر نمون
همــکاری فرمانــداری شهرســتان کــوار بــه نمایندگــی از همــه مــادران 
ــر  ــده شــده اند و اگ ــه برگزی ــادران نمون ــوان م ــه عن ــن شهرســتان ب ای
ــن منطقــه تجلیــل  ــادران ای ــود کــه از همــه م ــاد ب ــن بنی ــوان ای در ت

ــرد.« ــن کار می ک ــام ای ــه انج ــادرت ب ــد مب ــدون تردی ــد ب می ش
در ادامــه ایــن مراســم، از تابلــو یادبــود آئیــن نکوداشــت مقــام مــادر در 
ــادی،  ــی و از خانم هــا: ســکینه افســری اکبرآب شهرســتان کــوار رونمای
نازپــری بردبــار بورکــی، ســروگل ثریــا مظفــری، ســلطنت حســین زاده 
طســوجی، زهــرا خدامــرادی، زهــره روســتا طســوجی، اشــرف روســتا 
طســوجی، فاطمــه کهــن، گلنــار کــراری مظفــری پــور،  قزبــس 
ــه ایــن شهرســتان تجلیــل شــد.  ــه عنــوان ده مــادر نمون ــد  ب میرزاون

حجت االلسالم و المسلمین آقائی
امام جمعه شهرستان کوار

اشکان کاظمی
فرماندار شهرستان کوار
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هــر فــردی در آرزوی ســامتی اســت، چــه از نظــر جســمی و چــه از نظــر روحــی. امــا بــرای 
ــک  ــا ی ــد ب ــه بای ــت بلک ــاره کار نیس ــردن چ ــط آرزو ک ــامتی، فق ــن س ــه ای ــن ب ــت یافت دس
ــرار اســت  ــن مجــال ق ــن آرزو گام برداشــت. در ای ــه ای ــق در راه رســیدن ب ــزی دقی برنامه ری
بــا هــم نکاتــی را مــرور کنیــم کــه بــه شــما کمــک می کنــد هــم بتوانیــد ســامتی و شــادابی 
ــد.  ــتش بیاوری ــه دس ــاره ب ــد دوب ــت داده ای ــا آن را از دس ــر احیان ــد و اگ ــظ کنی ــود را حف خ
ســامتی جســم حتمــا ســامتی ذهــن و روان را بــه همــراه خواهــد داشــت و بالعکــس. مراقــب 

خودتــان باشــید.

سیب همه کاره
ســیب  یــک  بمانیــد روزی  ســالم  اگــر می خواهیــد 
بخوریــد. رنگــش اصــا فــرق نمی کنــد ســبز باشــد 
ــد دســتگاه  ــراوان ســیب می توان ــر ف ــز. فیب ــا زرد و قرم ی
گــوارش شــما را حســابی تمیــز کنــد و آنچــه بــه شــدت 
ــت  ــل فس ــر اه ــا اگ ــت ،مخصوص ــت شماس ــث اذی باع
ــرف  ــم برط ــت، آن را ه ــی یبوس ــتید؛ یعن ــم هس ــود ه ف
می کنــد. فیبــر موجــود در ســیب، هــم مایــع زیــادی 
روده بــزرگ را کــم می کنــد و هــم آب غیــر ضــروری 
ــما  ــترول ش ــیب، کلس ــد. س ــذب می کن ــوع ج را از مدف
ــن  ــث از بی ــدن آن باع ــد و جوی ــش می ده ــم کاه را ه
بــردن باکتری هــای درون دهــان می شــود و ســامت 
ــال  ــر دنب ــتی اگ ــد. راس ــن می کن ــما را تضمی ــای ش لثه ه
ــا  ــیب ب ــتید، س ــم هس ــد ه ــری کارآم ــم الغ ــک رژی ی
ــاس  ــود و احس ــما می ش ــیری ش ــث س ــی باع ــر کاف فیب

گرســنگی را در شــما از بیــن می بــرد.             

بهـــــار 1398  شماره 12

42



عصاره  آفتاب
تخمــه آفتابگــردان سرشــار از فســفر، منگنــز، منیزیــم، آهــن، 
روی و پتاســیم اســت. بــه راســتی چــه بخوریــد کــه هــم 
تفریــح کــرده باشــید و هــم ایــن همــه مــواد مغــذی را یکجــا 
ــن تخمــه  ــه ای ــل اســت کــه البت ــن دلی ــه همی ــد؟ ب جــذب کنی
ــه شــما  ــادی ب ــرژی زی ــه ان ــن تخم ــادی دارد. ای ــواداران زی ه
ــی  ــت. از طرف ــن B1 اس ــد ویتامی ــد و دارای ۵۵ درص می ده
اکثــر افــرادی کــه آلــرژی دارنــد ســعی می کننــد تخمــه 
آفتابگــردان نخورنــد ولــی بدانیــد کــه خوردنــش باعــث 
ــد.  ــم می کن ــم ک ــا را ه ــود و التهاب ه ــرژی می ش ــکین آل تس
ــع  ــاردار و کــودکان منب ــرای خانم هــای ب ــی ب ــن مــاده غذای ای
رژیم هــای  در  آن  از  می تــوان  و  اســت  مفیــدی  غذایــی 
غذایــی اســتفاده کــرد. فقــط مراقــب باشــید کــه در خــوردن 
ــای  ــال تماش ــر در ح ــوص اگ ــه خص ــد ب ــاده روی نکنی آن زی
ــا ایــن همــه فوایــد، حتمــا مصــرف زیــادش  فوتبــال هســتید. ب

ــراه دارد.  ــه هم ــم ب ــی را ه مضرات

گالبی ضد سرطان و حساسیت
ــز  ــد آن را هرگ ــه نبای ــت ک ــی اس ــه میوه های ــی از جمل گاب
فرامــوش کنیــد. ایــن میــوه  خــوش طعــم، سرشــار از ویتامیــن 
ــه رادیکال هــای  ــن ویتامین هــا علی ــا ای K، C و مــس اســت و ب
آزادی کــه بــه ســلول های بــدن شــما آســیب می رســاند 
مبــارزه می کنــد. فیبــر موجــود در گابــی باعــث کاهــش 
ــری  ــم جلوگی ــزی ه کلســترول شــما می شــود و از ســکته مغ
می کنــد. ایــن روزهــا ســرطان بســیار شــایع شــده اســت ولــی 
بدانیــد کــه مصــرف گابــی باعــث کاهــش ســرطان بــه 
ــه  ــا ب ــر مبت ــود. اگ ــان می ش ــتان در زن ــرطان پس ــوص س خص
آلــرژی هــم هســتید بــاز ایــن میــوه پیشــنهادی بــرای شماســت 
چــرا کــه گابــی حساســیت زا نیســت و آنقــدر احتمــال بــروز 
واکنــش آلرژیــک آن کــم اســت کــه حتــی توصیــه می شــود 
تــا آن را بــه نــوزادان هــم بدهنــد چــرا کــه سیســتم ایمنــی بــدن 
را تقویــت می کنــد. بــه هرحــال خــوردن گابــی را فرامــوش 

ــد.           نکنی

کدوی چند منظوره
ــت  ــاده اس ــی فوق الع ــان خوراک ــی از آن گیاه ــدو حلوای ک
ــاه  ــن گی ــدش نیســت. ای ــه فوای ــراد حواسشــان ب ــر اف کــه اکث
کــم کالــری بــا طعــم شــیرینش حــاوی اکســیدهای قدرتمنــد 
ــلول های  ــن س ــن رفت ــث از بی ــت، باع ــی اس ــی هیدروکس آنت
مــرده پوســت شــده و پوســت شــفاف را بــه شــما هدیــه 
می دهــد. از طرفــی بــه خاطــر ویتامیــن A موجــود در آن، 
بــرای تولیــد ســلول های پوســتی جدیــد بســیار مناســب اســت. 
ــای  ــا هســتید بدانیــد کــه مرب ــا مرب اگــر اهــل پختــن ترشــی ی
ــود و  ــاب می ش ــدن و اعص ــت ب ــث تقوی ــی باع ــدو حلوای ک
ترشــی کــدو حلوایــی اشــتهاآور اســت و هضــم کننــده غــذا. 
خاصــه ایــن گیــاه بســیار خاصیــت دارد و قــرار دادن آن 
ــان  ــی یادت ــت. از طرف ــده اس ــواده پرفای ــی خان ــبد غذای در س
ــون را  ــی خ ــی چرب ــت کاهندگ ــی خاصی ــدو حلوای ــد ک باش
هــم دارد و بــه خاطــر آنتی اکســیدان فراوانــش بــرای افــرادی 
ــد اســت. در  ــد بســیار مفی کــه ســابقه  بیماری هــای قلبــی دارن
ــد. ــاه خوشــمزه اســتفاده کنی وعــده  غذایــی خــود از ایــن گی

خون در گشنیز
گشــنیز گیاهــی خــوش طعــم و بــو اســت و از بــرگ و ســاقه 
و تخــم آن در غذاهــا بســیار اســتفاده می شــود. جالــب اســت 
بدانیــد کــه گشــنیز بــرای کاهــش کلســترول، درمــان التهــاب 
ــه  ــن گزین ــون بهتری ــار خ ــم فش ــتی و تنظی ــکات پوس و مش
اســت چــرا کــه سرشــار از ویتامین هــا و مــواد معدنــی اســت. 
ــوع، اســهال و  ــرای ته ــه خصــوص ب ــده ب ــای مع در بیماری ه
اســتفراغ، خــوردن ایــن ســبزی را بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم. 
اساســی  روغن هــای  از  جزئــی  کــه  ســیترنلول  طرفــی  از 
موجــود در ایــن ســبزی اســت یــک مــاده ضدعفونــی کننــده 
عالــی اســت و دارای خــواص ضــد میکروبــی و درمانــی 
ــرعت  ــه س ــان را ب ــد ده ــوی ب ــی و ب ــای دهان ــت. زخم ه اس
بهبــود می بخشــد. ایــن را هــم بدانیــد کــه گشــنیز یــک مــاده 
ــس  ــی اســت پ ــری از کم خون ــرای جلوگی ــد ب خوراکــی مفی
ــما  ــه ش ــنیز را ب ــوردن گش ــتید خ ــی هس ــار کم خون ــر دچ اگ

توصیــه می کنیــم.
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نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر، روز چهارشــنبه هشــتم اســفندماه 
۹۷ بــه همــت بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر و بــا حضــور اســتاندار کردســتان و 
جمعــی از مســئوالن اســتانی بــا هــدف تجلیــل از ده مــادر نمونــه کردســتانی در تــاالر 

ابــن ســینای دانشــگاه علــوم پزشــکی برگــزار شــد. 
ــوان و  ــه عنــوان ســخنران دعــوت شــد دکتــر لیــا آژیــر مدیــرکل امــور بان اولیــن نفــر کــه ب
خانــواده اســتانداری کردســتان بــود کــه بــر خــاف رســم معمــول در تمــام مراســم هــا، ســخنرانی 
ــود  ــمانی خ ــادر آس ــای م ــات و تاش ه ــو از زحم ــی در گل ــکبار و بغض ــمانی اش ــا چش ــه ب ــرد بلک نک

تقدیــر کــرد.
دومیــن ســخنران، غامرضــا محمــدی مدیرعامــل و بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر بــود کــه ایــن 
بنیــاد را بــا پاسداشــت از مقــام واالی مــادر خویــش پایه گــذاری کــرده و امــروز بــا گذشــت ســه ســال از آســمانی 
شــدن مــادر، بــه یــادش قطــرات اشــک از چشــمانش جــاری شــد و بــه همــگان توصیــه کــرد قــدر ایــن گوهــر نــاب را 

ــا زمانــی کــه از دســت نداده انــد بداننــد.  ت
حســین فیــروزی، معــاون اســتاندار کردســتان نیــز در هنــگام ســخنرانی بــا نــام بــردن از مــادر خــود بغــض کــرد و گفــت: »مــا 
ــن  ــای ای ــم.« یکــی از برنامه ه ــار خــود داری ــوز در کن ــادر را هن ــام م ــه ن ــی ب ــر گرانبهای ــواده خوشــبختی هســتیم چــون گوه خان
مراســم برگــزاری آئیــن دف نــوازی و مولودی خوانــی توســط گــروه دف نــواز بــود کــه بــا اجــرای خــوب ایــن گــروه، ســکوتی کامــل بــر 
ســالن حکم فرمــا شــد و پــس از پایــان اجــرا از ســوی مدیــر عامــل بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر نشــان بنیــاد بــر لبــاس آنــان چســبانده 

شــد.
ــتان  ــا دس ــتان ب ــتان کردس ــادر در اس ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ ــود بنی ــی از یادب ــم رونمای ــن مراس ــه ای ــب توج ــیه های جال ــر از حاش ــی دیگ یک

ــود. ــه کردســتانی ب ــادر نمون ــاد و همچنیــن ده م ــادر بزرگــوار بنیانگــذار بنی ــه عکــس م ــود کــه منقــش ب ــن اســتان ب اســتاندار ای

دکتر لیال آزیر
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

بهمن مرادنیا - استاندار کردستان
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ــذار  ــتاندار کردســتان، بنیانگ ــه اس ــس، مســئوالن از جمل ــن تندی ــی از ای ــا رونمای ب
ــوان  ــور بان ــرکل ام ــن مدی ــادر و همســرش و همچنی ــی م ــاد فرهنگــی بین الملل بنی
ــد. در  ــا کردن ــته و امض ــر روی آن نوش ــی ب ــتان متن ــتانداری کردس ــواده اس و خان
ادامــه ایــن آئیــن از ســوی بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر، دیــوان حافــظ منقــش 
ــم شــد و نشــان ارادت  ــا اســتاندار کردســتان تقدی ــه بهمــن مرادنی ــام مــادر ب ــه ن ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــه رئی ــادر ب ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ ــقی بنی عاش

ــد.  کردســتان اعطــا گردی
جالب تریــن بخــش ایــن برنامــه، تجلیــل از ده مــادر نمونــه و شایســته اســتان بــود. 
ــل  ــی را تحوی ــراوان، فرزندان ــای ف ــختی ها و رنج ه ــا س ــدام ب ــر ک ــه ه ــی ک مادران
جامعــه داده انــد کــه امــروز اســتان و کشــور در حوزه هــای مختلــف از وجــود آنــان 
ــی،  ــزدی، گوهــر رمضان ــی، همــدم بای ــو امان ــژاد، بان ــد. کبــری اعظمی ن بهــره می برن
ــه  ــی، مرضی ــان، فاطمــه علیمردان ــن مهدوی ــی، ماه جبی ــزی، فاطمــه امین ــه عزی آمن
ــد کــه حمایــل بنیــاد فرهنگــی  ــه ای بودن کوچکــی و زینــت اکبرپــور مــادران نمون

ــد. ــه ش ــان آویخت ــر گردن ش ــادر ب ــی م بین الملل
نکتــه قابــل توجــه در ایــن آئیــن ایــن بــود کــه دو دختــر نوجــوان بــا لبــاس محلــی، 
مــادران نمونــه را تــا بــاالی ســن همراهــی می کردنــد و فرزنــد یکــی از ایــن مــادران 
بــه روی ســن آمــد و بــر پاهــای مــادر بوســه زد کــه ایــن اقــدام اشــک را از چشــمان 

حضــار جــاری ســاخت.
در پایــان ایــن برنامــه جمعــی از مســئوالن بــر روی ســن دعــوت شــدند و بــا مــادران 
نمونــه ایــن اســتان عکــس یــادگاری گرفتنــد و پــس از آن بیشــتر حاضــران بــا مدیــر 
عامــل بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر عکــس گرفتنــد تــا آن را بــه عنــوان قابــی 

مانــدگار از آئیــن نکوداشــت بــر دیــوار خانه هایشــان نصــب کننــد.

مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

حسین فیروزی
معاون استاندار کردستان
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گشت و گذاری در دومین شهر بزرگ کردنشین

پرسه در شهر هزار تپه، سنندج
بایــد مســافر شــد و دور و نزدیــک را تماشــا کــرد. بایــد دل بــه آســمان ســپرد و تاریــخ و فرهنــگ و جغرافیــا را 
از نزدیــک دیــد و تجربــه ســاخت و از تجربه هــای گذشــتگان آموخــت. بــرای ایــن کســب تجربــه بایــد ســفر 
ــه هــر  ــان آنــان شــنید آنچــه را در چشــم نمی گنجــد. ب را زندگــی کــرد و در میــان مردمــان گشــت زد و از زب
روی اگــر اهــل ســفر هســتید و قصــد مســافر شــدن داریــد مــا در ایــن چنــد صفحــه پیــش رو، عــازم دومیــن شــهر 
بــزرگ کردنشــین و بیســت و ســومین شــهر بــزرگ ایــران هســتیم. مرکــز اســتان کردســتان، شــهر هزارتپــه، شــهر 

ســنندج. بــرای تماشــای فرهنــگ، تاریــخ و جغرافیــا و کســب تجربه هــای تــازه همســفر مــا شــوید.

ــی  ــای تاریخ ــه در کتاب ه آنچ
ــت  ــنندج ثب ــهر س ــاره ش درب
شــده اســت گویــای ایــن 
ــته  ــع هس ــه در واق ــت ک اس
ــال  ــهر از س ــن ش ــه ای اولی
1046 هجــری قمــری به دســت 
روی  اردالن  ســلیمان خــان 
تپــه ای در کنــار روســتای 
گرفتــه  شــکل  »ســینه« 

ــت. اس

نگاهی به شهر سنه دژ
ــک و  ــت و خن ــم اس ــتان هایش مای ــه تابس ــد ک ــور کنی ــد تص ــاس می توانی ــن اس ــر همی ــتانی دارد و ب ــرد و کوهس ــوای س ــنندج آب و ه س
ــه خاطــر کوهســتانی بــودن دارای پســتی و بلندی هــای فــراوان اســت. آنچــه در کتاب هــای تاریخــی  زمســتان هایش نســبتا ســرد و طوالنــی و ب
دربــاره شــهر ســنندج ثبــت شــده اســت گویــای ایــن اســت کــه در واقــع هســته اولیــه ایــن شــهر از ســال ۱۰۴٦ هجــری قمــری به دســت ســلیمان 
ــه ســمت  ــان کــم کــم جمعیــت آن بیشــتر شــده و ب ــه اســت و در گــذر زم ــار روســتای »ســینه« شــکل گرفت ــه ای در کن خــان اردالن روی تپ

ــه روز  ــهر شهرنشــینی حرکــت کــرده اســت و روز ب ــن ش ــت. ای ــده اس ــزوده ش ــق آن اف ــه رون ب
ــت در واقــع از دوران صفــوی و قاجــار وارد دوران  ــن عل ــه همی ــده و ب ــود ش ــات خ ــد حی جدی
ــجد و  ــام، مس ــه حم ــماری از جمل ــای بیش ــده بناه ــی مان ــنتی باق ــی س ــا بافت ــازار از آن دوره ب ب
ــه ایــن شــهر  ــت اســت و هــر گردشــگری کــه پــا ب ــن باف ــه ای ــذارد حتمــا ســری ب ــی می گ دیدن
ــذار  ــا گشــت و گ ــد و ب ــنتی می زن ــی و س ــت قدیم ــب اس ــد. جال ــخ را دوره می کن ــا تاری در آنه
می خواننــد کــه در دامنــه  کــوه قــرار گرفتــه بدانیــد کــه ســنندج را از ایــن رو بــه ایــن اســم 
ــت و  ــوده اس ــنه« ب ــم آن »س ــام قدی ــت و ن چــون قلعــه آن بــه جهــت نظامــی بســیار اهمیــت اس
نامیده انــد بــه معنــای »قلعــه ای در پــای کــوه« و داشــته در دوره ای از تاریــخ آن را »ســنه دژ« هــم 
ــن دوران تــا قبــل از دوران قاجــار، ایــن شــهر بــه همیــن  ــا از ای ــت. ام ــده اس ــده می ش ــام خوان ن
ــهر بــه بعــد نامــش از ســنه تغییــر یافتــه و ســنندج  ــن ش ــافر ای ــر مس ــت. اگ ــده اس ــده ش نامی
»تــکاب« می رســید و اگــر ســنندج را بــه ســمت شــدید بدانیــد کــه از شــمال آن بــه شهرســتان 
ــد شهرســتان های »بیجــار« و  ــه دهی »قــروه« را خواهیــد دیــد. در ســمت غــرب آن هم شــرق ادام
شهرســتان کامیــاران می رســید و در کل فاصله اش »مریــوان« و »ســقز« اســت و از جنــوب هــم بــه 
ــد  ــه بای ــر اســت. خاص ــران ٥۲۰ کیلومت ــا ته مســافر ایــن ســرزمین دیدنــی شــوید و از نزدیــک ت
ــاالی آن را تماشــا کنیــد. البتــه اگــر اهــل کوهنــوردی  ــر از ب ــی دورت ــد کم ــتید می توانی ــم هس ه
ارتفــاع ۳۳۹۰ متــر ایــن شــهر را ببینیــد.بلندتریــن نقطــه شــهر یعنــی »کــوه شــاهد« بــا 
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عمارت آصف، نماد هویت قوم کرد 
یکــی از جاذبه هــای دیدنــی و گردشــگری ســنندج، عمــارت آصــف 
وزیــری اســت کــه بــه خانــه کــرد شــهرت دارد. اینجــا در واقــع نمــادی 
ــوزه  مردم شناســی  ــه م ــل ب ــوم کــرد اســت و تبدی ــت فرهنگــی ق از هوی

ــت.  ــده اس ــین ش ــق کردنش مناط
ایــن عمــارت دیدنــی در ســال 
۱۳۷٥، در فهرســت آثــار ملــی 
ــی در  ــیده و عمارت ــت رس ــه ثب ب
مربــع  متــر  چهارهــزار  حــدود 
ــول  ــف در ط ــارت آص ــت. عم اس
دوره  چهــار  در  خــود  عمــر 
ــت.  ــده اس ــازی ش ــل و بازس تکمی
و  تشــریفات  تــاالر  دوره ای  در 
شــکل  راهروهایــی  و  اتاق هــا 
عصــر  بــه  کــه  اســت  گرفتــه 
ــردد. دوره  دوم  ــاز می گ ــه ب صفوی
در دوران قاجــار، حمــام عمــارت و 

ــاط  ــی حی ــرقی و غرب ــای ش ضلع ه
ســاخته شــده اســت. دوره  ســوم، ســردر 
ــه  ــکل گرفت ــی ش ــای اندرون ورودی و فضاه
ــال های  ــه س ــارم در فاصل ــت و دوره  چه اس
عمــارت  قســمت های   ،۱۳۸۳ تــا   ۱۳۷۸
کــف  ســنگ فرش های  شــده،  مرمــت 
حیــاط ترمیــم شــده و در واقــع بــرای مــوزه 

شــدن تقســیم بندی شــده اســت.
و  هســتید  موزه گــردی  اهــل  اگــر 
ــنا  ــرد آش ــوم ک ــگ ق ــا فرهن ــد ب می خواهی
شــوید، دیــدار از ایــن عمــارت قدیمــی را از 
ــا  دســت ندهیــد. در ایــن مــوزه می توانیــد ب

مشــاغل و فنــون، صنایــع دســتی، زیــورآالت، پوشــاک و اســناد و مــدارک 
و عکس هــای تاریخــی آشــنا شــوید. از طرفــی تماشــای معمــاری عمــارت 
ــر از  ــای آن پ ــس کاری و اورســی زیب ــی از لطــف نیســت. مقرن ــم خال ه

نقش هــای هندســی اســت و جالــب اســت 
کــه ایــن بنــا بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی 
ــه ســاخته شــده اســت. ســاختمانی  منطق
دو طبقــه کــه شــبیه یــک مکعــب اســت و 
ایــن نــوع معمــاری بهتریــن نــوع معمــاری 
ــرای کنتــرل گرمــا در مناطــق سردســیر  ب
اســت کــه بــرای آنــان کــه اهــل معمــاری 

ــی اســت. ــژه و دیدن هســتند بســیار وی
بازار سنندج و سوغاتش

بــازار قدیمــی ســنندج در ســال ۱۰۴٦ 
ــی دوران  ــان یعن ــد. در آن زم ــاخته ش س
ــان اردالن  ــلیمان خ ــوی، س ــت صف حکوم
ــازاری بســازند مســتطیل  ــا ب دســتور داد ت

ــه  ــرا ک ــده چ ــاخته ش ــای س ــایر بازاره ــاوت از س ــا متف ــکل و کام ش
اکثــر بازارهــا بــه صــورت خطــی ســاخته 
می شــود ولــی ایــن بــازار متفــاوت از 

ــد. ــی ش ــا طراح آنه
ــا  ــه اینج ــد ک ــد بدانی ــب باش ــاید جال ش
ــاغ  ــبیه چهارب ــه ش ــاغ ک ــز چهارب ــه ج ب
اصفهــان اســت بــازارش هــم درســت 
ــش  ــدان نق ــه در می ــازار قیصری ــبیه ب ش
ــاخته  ــام از آن س ــا اله ــت و ب ــان اس جه
ــه  ــان ب ــر گذشــت زم شــده اســت. در اث

ــه دو قســمت مجــزا تقســیم شــد  ــازار ب ــان، ایــن ب خاطــر ســاخت خیاب
ــد. اهالــی  کــه بخشــی را ســنندجی و بخشــی را آصــف نامگــذاری کردن
ــود را از  ــد خ ــان خری ــد همچن ــد خری ــز جدی ــود مراک ــا وج ــنندج ب س
ــازار همچنــان خاطــرات  ــازار انجــام می دهنــد و حضــور در ایــن ب ایــن ب
ــد.  ــی می کن ــان تداع ــی را برایش خوش
ــازار قدیمــی ســنندج در ســال ۱۳۷٥  ب
ــری  ــوان اث ــه عن ــد و ب ــی ش ــت مل ثب
مانــدگار نامــش جاودانــه شــد. شــما هم 
ــت و  ــک گش ــس از ی ــتید پ ــر خواس اگ
گــذار حســابی، ســوغات بخریــد بهتریــن 
مــکان همیــن بــازار قدیمــی اســت. 
ــال  ــازار قدیمــی هــم ف ــن ب ــد از ای خری
اســت و هــم تماشــا. بــرای ســوغات هــم 
می توانیــد شــیرینی کنجــــدی بخریــد 
کــه معروف تریــن شــیرینی ســنندج 
اســت و دو نــوع شــکری و انگبیــن 
ــنندج  ــوغات س ــر س ــه از دیگ دارد. البت
می توانیــد فــرش و گلیــم و قالیچــه 
هــم بخریــد. طــرح »ماهــی درهــم« معروف تریــن 
ــا  ــنه« ب ــم س ــت و »گلی ــه اس ــن منطق ــی ای قال
طــرح و نقــش فوق العــاده اش حســابی خاطرخــواه 
ــه  ــری ب ــان خواســت ســوغات دیگ ــر دلت دارد. اگ
ــم  ــد، »الش« ه ــم انتخــاب کنی ــز آنچــه گفتی ج
ــوه  ــدگاری اســت. »الش« نوعــی گی ســوغاتی مان
ــبک  ــیار س ــه بس ــت ک ــه اس ــده از پنب ــه ش بافت
و نــرم اســت. اگــر در بــازار قدیمــی ســنندج 
ــری  ــوغات دیگ ــا س ــد حتم ــم گشــت بزنی ــاز ه ب
ــم.  ــاره اش چیــزی نگفته ای ــد کــه درب ــد دی خواهی
ــفر  ــذاب س ــش ج ــه بخ ــوغات همیش ــد س خری

ــود. ــفر نمی ش ــا س ــوغات اص ــد س ــدون خری ــفر ب ــت و س اس
طعم خوش غذای سنندجی

غذاهــای محلــی ســنندج را هــم حتمــا در رســتوران های خانگــی امتحــان 
ــن شــهر بســیار اســت  ــی ای ــوع غذای ــد. تن کنی
ولــی در ایــن میــان »قایرمــه« بــه گفتــه اهالــی، 
یکــی از لذیذتریــن غذاهاســت. »قایرمــه« در 
واقــع همــان کنگــر ســوخاری اســت کــه کنگــر 
یــا کرفــس را بــا آرد، زیــره، تخــم مــرغ، آب یــا 
شــیر، کــره و زعفــران طعــم دار می کننــد و بعــد 

ــد. ــرخش می کنن ــی س ــن محل در روغ
ــد امتحــان  ــره کــردی« را هــم بای »خورشــت ت
ــان اســت و  ــش آس ــم پخت ــذا ه ــن غ ــد. ای کنی
بســیار طرفــدار دارد. از گوشــت چرخ کــرده، 
ــی،  ــه فرنگ ــاز، رب گوج ــده، پی ــرد ش ــره خ ت
ــا  ــایر ادویه ه ــو و س ــودر لیم ــن، پ زرشــک، روغ
درســت می شــود و بــا توجــه بــه مــواد اولیــه اش، 
طعمــی تــرش دارد. »خورشــت گیاخــه« را هــم حتمــا امتحــان کنیــد. 
ــام  ــه ن ــی ب ــاه محل ــی گی ــه از نوع ــتی ک خورش

ــود. ــه می ش ــه و پخت ــه« تهی »گیاخ
ــاز،  ــت، پی ــا گوش ــه را ب ــنندج گیاخ ــی س اهال
ــری و  ــره، جعف ــی، ت ــو عمان ــز، لیم ــا قرم لوبی
ــابی  ــی حس ــد و وقت ــوط می کنن ــنیز مخل گش
ــا برنــج ســرو می کننــد. ایــن  جــا افتــاد آن را ب
غــذا شــباهت و طعمــی شــبیه »قرمــه ســبزی« 
ــاه  ــن گی ــود همی ــاوت آن وج ــا تف دارد و تنه

ــت.  ــه در آن اس گیاخ

عمــارت آصــف در واقــع نمــادی از 
ــت  ــرد اس ــوام ک ــی اق ــت فرهنگ هوی
ــی  ــردم شناس ــوزه م ــه م ــل ب و تبدی
ــن  ــت. ای ــده اس ــین ش ــق کردنش مناط
در  در ســال 1375  دیدنــی  عمــارت 
فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده و 
عمراتــی در حــدود چهارهــزار مترمربــع 

ــت. اس
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همــه آدم هــای متأهــل گاهــی پیــش خودشــان فکــر 

 
ـر بــود،

رد بودنــد، حالشــان بهتـ
ه اگــر مجــ

کرده انــد کــ

 
بــود،  ر 

دیگــ نفــر  ک 
یــ زندگیشــان  شــریک  اگــر  ـا 

یـ

. ند د بو شــبخت تر خو

ــی  ــه زندگ ــد ک ــه می فهمیدن ــرای همیش ــار ب ــک ب کاش ی

ــت ! ــده آل نیس ــس ای ــرای هیچ ک ــترک ب مش

محقــق  کــه  دارد  آرزوهایــی  خــودش  پیــش  هرکــس 

 

نمی شوند.

ــدون مشــکل نیســت،  ــی و ب ــی مشــترکی، رویای ــچ زندگ هی

ــوط  ــو مرب
ــه ت ــه، ب ــا ن ــت خــوب باشــد ی ــو حال ــا اینکــه ت ام

ــچ کســی! ــه هی ــال و شــرایط... و ن ــه اقب اســت ن

اگــر اینجایــی کــه هســتی، باختــه ای، هرجــای دیگــری هــم 

بــروی، بازنــده خواهــی بــود!

ــان،  ــال خوبش ــبختی و ح ــرای خوش ــبخت، ب ــای خوش آدم ه

ــبختند! ــند خوش ــه باش ــا ک ــای دنی ــس هرج ــد، پ می جنگن

ه از زمیــن و در 
آدم هــای ناامیــد و بهانه گیــر هــم در هــر نقطــ

د، روزگارشــان همین اســت!
هــر شــرایطی کــه باشــن

کــه  خواســته اند  خودشــان  خوشــبخت  آدم هــای 

آدم هــای  بهانــه  فقــط  اقبــال،  باشــند،  خوشــبخت 

 

ت و ناامید است!
بی مسئولی

ــت  ــارف پذیرف ــدون تع ــود را ب ــرادات خ ــد ای ــی بای گاه

ــراق  ــل اغ ــرد مقاب ــرادات ف ــان ای ــرد و در بی ــاح ک و اص
ــرد! نک

 بیــراه 
گاهــی بایــد، واقع بیــن بــود و بــه جــای بــد و

ــرف  ــا، ح ــه های بی ج ن و مقایس
ــا ــن و زم ــه زمی ــن ب گفت

ــد. ــر ش ــرد و بهت ــر ک زد، تغیی

 رفتار توست!
ط، معلول افکار و

شــرای

درســت اســت زندگی صحنه جنگ نیست،

اما شــهر آرزوها هم نیست!

از همیــن لحظــه، منطقی باش و بپذیر!

گول ظاهــر زندگی دیگران را نخور!

ــه  ــی، ن ــران را می بین ــد و داشــته های دیگ ــط لبخن ــو فق ت

ــد، ــش پرداخته ان ــه در قبال ــنگینی ک ــای س تاوان ه

ــد و  ــبختی بیای ــی، خوش ــم بده ــاش ل ــته ب ــع نداش توق

ت را بزنــد!
درخانــه ا

خوشــبختی، از درون خودت نشأت می گیرد!

 تغییــر 
ر مثبتــی نکنــی، هیــچ چیــز

ت تغییــ
تــا خــود

ــرد! نخواهــد ک

ت متولــد نمی شــوند، خوشبختی شــان 
آدم هــا، خوشــبخ

می ســازند! را 

خوشبختی
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مــن بــه عشــق در یــک نــگاه بــاور دارم چــون ازلحظــه ای 
کــه چشــمانم را بــاز کــردم عاشــق مــادرم بــوده ام.

سحرآذربار

ــن،  ــادرم ک ــب م ــات را نصی ــن لحظ ــدا، بهتری خداون
ــن از  ــر م ــه خاط ــش را ب ــه های ــن لحظ ــه زیباتری چراک

ــت. ــت داده اس دس
کیانا پازانی

ــش  ــا، آرامش بخ ــوای آرام دری ــادر نج ــی م ــدای الالی ص
روح و روان اســت . دوســتت دارم مــادر... 

زهراجعفری

ــودم  ــت در وج ــید محب ــون خورش ــو همچ ــادرم ت  م
 درخشیدی و در دلم محبت پروراندی.

زهرا همتی

ــای   ــدای خنده ه ــودم ص ــرزمین ب ــن س ــاه ای ــر پادش اگ
ــردم. ــی می ک ــرود مل ــادرم را س م

آیلین قاسم پور
هستی من زهستی تو است   

                                          دارمت دوســت........  
                                                   مادرم دوســتت دارم
عسل نصیری

برنامــه مادرانــه در دبیرســتان متوســطه دوره اول نخبــگان فرزانــه، در روز مــادر، بــرای اولیــن بــار در تبریــز اجــرا شــد. مدیــر نخبــگان فرزانــه، زهــرا 
صفــوی، در مــورد برنامــه مادرانــه می گویــد: »در آبان مــاه97 همایــش مادرانــه در تــاالر معلــم در شــهر تبریــز اجــرا شــد. برنامــه آنقــدر جــذاب و 

عالــی بــود کــه بــه نظــرم ایــن احتــرام بــه مــادر و تکریــم او بایــد از اول مخصوصــا در مدرســه بــه دانش آمــوزان آمــوزش داده شــود.«
روز مــادر بــا حضــور نماینــده مــردم تبریــز خانــم دکتــر ســاعی و مدیــرکل امــور بانــوان اســتان آذربایجــان شــرقی خانــم صــادق زاده و مســئوالن 
آمــوزش و پــرورش و اولیــای دانش آمــوزان و همــکاران عزیــز بــه نحــو عالــی اجــرا شــد و اشــک شــوق و ذوق مــادران و گریه هایــی کــه هنــگام 
ــا دســت  ــد و کادوهایــی را کــه ب ــم مــادر داشــتند قابــل توصیــف نبــود. دانش آمــوزان دل نوشته هایشــان را می خواندن خوانــدن ســرود پرســتار دل
ــدای کادو  ــا اه ــی ب ــای زنگ ــی و آق ــم خدای ــرم خان ــس محت ــر مؤس ــد. در آخ ــم می کردن ــان تقدی ــه مادرانش ــد ب ــرده بودن ــت ک ــان درس  خودش

به 79 مادر نمونه و همکار نمونه، از آنان تشکر و قدردانی نمودند.

دلنوشته دانش آموزان برای مادرانشان 
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ولــی  بــودم  همســفر  خیلی هــا  بــا  زندگــی  در 
ــی  ــود، در زندگ ــا نب ــا وف ــو ب ــدازه  ت ــه ان ــدام ب هیچ ک
ــه انــدازه  خیلــی افســوس ها خــوردم ولــی هیچ کــدام ب
ــتت دارم. ــادرم دوس ــت. م ــوز نداش ــو س ــرای ت ــک ب اش
الینا سید زائر

ــن  ــادرم ک ــب م ــا را نصی ــن لحظه ه ــدا زیباتری خداون
کــه زیباتریــن لحظه ها یــش را بــه خاطــر مــن از 

ــت. ــت داده اس دس
هلنا حجابی

مــادرم مهــرو محبــت بیــش از انــدازه تــو باعــث شــد تــا 
مــن بفهمــم بعضــی از فرشــتگان بــال ندارنــد.

آیلین کامران آذر

ــن  ــه م ــروی جاذب ــن، نی ــم نیوت ــذرت می خواه مع
ادیســون  می خواهــم  معــذرت  هســت.  مــادرم 
ــذرت  ــت، مع ــادرم هس ــن م ــنی بخش م ــراغ روش  چ
ــا مــادرم حــرف  می خواهــم گراهــام بــل مــن تنهــا ب
ــت. روزت  ــن اس ــز م ــه چی ــن هم ــادر م ــم. م می زن

ــی مــن. ــه زندگ ــن بهان ــارک بهتری مب
آیلین صادقی

ــن  ــتی مطمئ ــف هس ــان و لطی ــان مهرب ــادرم آنچن م
ــر دوشــت   ــه جــای دو دســت ب ــوده ب ــال ب هســتم دو ب
ــا دو دســت  ــا ب ــار زدی ت ــال را کن ولــی بخاطــر مــن ب

ــت . ــری در آغوش ــرا بگی م
سارا طالشی

مــن عاشــق خداونــدی هســتم کــه تــو تجلــی عشــق 
او بــه وجــود مــن هســتی و بــا توســت کــه من هســتم.     
آیناز غفارلو

دل مــن جنگلــی بســیار زیباســت کــه مــادرم درختــان 
ــد. ــکیل می ده ــای آن را تش ــای زیب و گل ه

فاطمه فرسنگی

ــه در  ــم و ن ــم می کن ــم خ ــر ظل ــه در براب ــرم را ن س
ــو خــم  ــرای بوســیدن دســتان ت ــر تــرس، ســرم را ب  براب

می کنم مادر.
صدف رجبی

ــس  ــتادنت، نف ــت. ایس ــودن توس ــره ام ب ــه روزم دغدغ
کشــیدنت و خندیدنــت. "مــادرم" تــو باشــی و خــدا دنیــا 

ــم بــس اســت. برای
آیسان هاتف نیا
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سـارکوپنیـاسارکوپنیا )کم ماهیچگی( در سالمندان
یا

کم ماهیچگی  
سالمنــدی 

چیست؟

ضعــف و تحلیــل رفتــن عضــالت مرتبــط بــا ســن کــه بــه 
ــود،  ــناخته می ش ــی( ش ــارکوپنیا )کم ماهیچگ ــوان س عن
یکــی از نگرانی هــای مهــم بخــش ســالمت در ایــران 
ــف  ــع مختل ــارکوپنیا در جوام ــیوع س ــت. ش ــان اس و جه
متفــاوت اســت. مجمــوع شــیوع ســارکوپنیا خفیــف، 
متوســط و شــدید در ایــران76 درصــد در مــردان و70 

ــت. ــان اس ــد در زن درص

ــن  ــش س ــا افزای ــراه ب ــی هم ــدی طبیع ــارکوپنیا« فرآین »س
ــک،  ــه ژنتی ــی از جمل ــل مختلف ــر عوام ــت تأثی ــه تح ــت ک اس
تغذیــه، جنــس، بیمــاری قلبــی، هیپرلیپیدمــی، مصــرف الــکل 
و مصــرف کــم ویتامیــن یــا پروتئیــن، فعالیــت بدنــی و ســبک 
ــدرت  ــم در ق ــراد ه ــغل اف ــوع ش ــرد. ن ــرار می گی ــی ق زندگ
عضانی شــان مهــم اســت. افــراد ســالمندی کــه در دوران 
ــا کارهــای  ــد کــه ب ــی دارای مشــاغلی بودن ــا جوان میانســالی ی
عضانــی ارتبــاط داشــتند، در ســالمندی دیرتــر قــدرت و قــوام 

عضــات را از دســت می دهنــد.

 راه های پیشگیری ازسارکوپنیا
ــی و کاهــش عملکــرد  ــوده عضان ــر ت ــا تغیی ــه ب ــرای مقابل ب
جســمانی راه هــای متعــددی وجــود دارد.  ورزش و تغذیــه دو 
عامــل تأثیرگــذار در بهبــود عملکــرد عضــات فــرد ســالمند 
مــی باشــد. افزایــش قــدرت عضانــی از طریــق انجــام 
ــح  ــوی صحی ــا الگ ــراه ب ــی، هم ــی  مقاومت ــای قدرت تمرین ه
ــک  ــث تحری ــی  باع ــن کاف ــه مصــرف پروتئی ــه از جمل تغذی
ــرای  ــبی ب ــود و روش مناس ــات می ش ــن عض ــنتز پروتئی س
مقابلــه بــا رونــد کاهــش تــوده و قــدرت عضانــی و عملکــرد 

ــالمندی اســت. ــد س ــا رون جســمانی رخ  داده ب
ــگیری  ــتقامتی در پیش ــای اس ــش تمرین ه ــف( نق ال

ــارکوپنیا: از س
قدرتــی  و  اســتقامتی  ورزشــی  فعالیــت  نــوع  دو   هــر 
ــی    ــترک و اختصاص ــم های مش ــق مکانیس ــد از طری می توانن
ــر  ــارکوپنیا منج ــعه س ــش توس ــن و کاه ــر انداخت ــه تأخی ب
 شــوند. مهم تریــن مداخلــه در برابــر از دســت دادن عضــات، 
ــات  ــاخت عض ــه س ــه ب ــت ک ــتقامتی اس ــای اس تمرین ه
کمــک کــرده و ارتبــاط بیــن اعصــاب و ســلول های عضانــی 

ــد.  ــرار می کن ــات برق ــظ عض ــرای حف را ب
ــای  ــذب پروتئین ه ــود ج ــه بهب ــام ورزش ب ــن انج همچنی
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــک می کن ــی کم ــم غذای ــود در رژی موج
بســیاری از افــراد بــرای کســب کامــل ایــن مزایــا بــه انــدازه 

کافــی ورزش نمی کننــد.
ــردد تحــت نظــر متخصــص پزشــکی ورزشــی  ــه می گ توصی
ــرای  تمرین هــای ورزشــی صــورت گیــرد.  بــه طــور کلــی، ب
ــی از  ــا میزان ــب ب ــه مناس ــک وزن ــد ی ــه بای ــاخت عضل س

 ســالمندی فرآینــدی چندبُعــدی اســت و بــا کاهــش 
بــارز در عملکــرد عصبــی  عضالنــی و کاهــش 
ــت. ــراه اس ــالمند هم ــراد س ــمانی اف ــرد جس عملک

تغییــرات تــوده عضلــه اســکلتی یکــی از مشــکالت 
ــا  ــود و ب ــوب می ش ــالمندی محس ــر س اجتناب ناپذی
ــه  ــکلتی و درنتیج ــالت اس ــده عض ــش پیش رون کاه
ــراه  ــالمند هم ــرد س ــی ف ــی و ناتوان ــف عضالن ضع
اســت. تحلیــل رفتــن عضــالت از ۳0 ســالگی آغــاز 
می شــود و در 50 ســالگی ســرعت گرفتــه و در 
اواســط دهــه 70 زندگــی بــا شــتاب بیشــتری ادامــه 
می یابــد. امــا رونــد از دســت دادن عضــالت در 
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــد ب ــوارد می توان ــب م اغل
ــت  ــد از دس ــر، رون ــی دیگ ــه عبارت ــد، ب ــش یاب کاه

ــت.  ــگیری اس ــل پیش ــالت قاب دادن عض

دکتر محمدحسین شریفی
 پزشک متخصص تغذیه بالینی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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حرکــت مقاومتــی را انتخــاب و در هــر بــار تمریــن بیــش از 10 تــا 
15 بــار، حرکــت مــورد نظــر را تکــرار کــرد. در پایــان هــر ِســت، بدن 
ــم از  ــن ســت ها بخشــی مه ــه اســتراحت دارد. اســتراحت بی ــاز ب نی
ــتراحت  ــر اس ــان ه ــود و زم ــوب می ش ــی محس ــد ورزش ــن فرآین ای

ــه باشــد.   ــا هفــت دقیق ــن ســه ت ــد بی می توان
انجــام منظــم ورزش هــای مرتبــط بــا قلــب و عــروق ماننــد 
ــری از  ــرای جلوگی ــز ب ــواری نی ــا دوچرخه س ــدن ی ــاده روی، دوی پی
ــه انســولین و همچنیــن کاهــش  ــدن ب ــه وزن، بهبــود پاســخ ب اضاف
نوعــی چربــی ذخیــره ای در شــکم کــه بــه التهــاب منجــر شــده و بــه 
ــت،  ــی، دیاب ــای قلب ــد بیماری ه ــددی مانن ــای متع ــروز بیماری ه ب

ــت. ــد اس ــد، مفی ــک می کن ــر کم ــرطان و آلزامی س
ب(  نقش تغذیه در پیشگیری ازسارکوپنیا:

دریافــت کافــی پروتئین هــا و کربوهیدرات هــا )نــان ســبوس دار، 
برنــج قهــوه ای، ســیب زمینــی، نشاســته و..(  نقــش مهــم در 
پیشــگیری از ســارکوپنیا دارند.کربوهیدرات هــا کــه بــه صــورت 
ــر بســزایی در تأمیــن  گلیکــوژن در ماهیچــه ذخیــره می شــوند تأثی
ــردد  ــه گ ــد. توج ــه دارن ــای روزان ــرای فعالیت ه ســوخت ماهیچــه ب
ــکر و  ــه ش ــده از جمل ــرآوری ش ــای ف ــرف کربوهیدرات ه ــه  مص ک
ــه می گــردد و مصــرف  ــر توصی ــی کمت ــوه  صنعت شــیرینی و آب می
غــات کامــل ماننــد نــان ســبوس دار و برنــج قهــوه ای و ســیب زمینی 
ــر آن،  ــع مناســب کربوهیدرات هــا محســوب می شــوند. عــاوه ب مناب
ــه ماهیچه هــا  ــل مختلــف ب ــه عل ــی کــه پروتئیــن کافــی ب در صورت
نرســد، فــرد دچــار ضعــف می شــود، لــذا اســتفاده از پروتئیــن کافــی 
ــم  ــات مه ــت دادن عض ــا از دس ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــم غذای در رژی
اســت. توجــه گــردد کــه اهمیــت کیفیــت، کمیــت و توزیــع پروتئیــن 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــش می یاب ــن، افزای ــش س ــا افزای ــی ب ــم غذای در رژی
جــذب پروتئیــن در ســنین باالتــر کاهــش یافتــه کــه ایــن مســئله 

ــردد.  ــات می گ ــت دادن عض ــدید از دس ــث تش باع
عــاوه بــر مطالــب ذکــر شــده، توصیه هــای تغذیــه ای زیــر در زمینــه 

پیشــگیری از ســارکوپنیا مهم اســت:
ــرغ  ــی، تخم م ــرغ، ماه ــات، م ــد لبنی ــی مانن ــای حیوان 1- پروتئین ه
تمامــی  کــه  کاملــی هســتند  پروتئین هــای  قرمــز  گوشــت  و 
اســیدآمینه های الزم بــرای رشــد عضــات را در بــر می گیرنــد. 
همچنیــن پروتئیــن موجــود در کشــک بــه ویــژه اگــر بافاصلــه قبــل 
ــد باشــد.   ــد بســیار مفی ــا مصــرف شــود می توان ــد از تمرین ه ــا بع ی
ــدرات  ــن و کربوهی ــرف پروتئی ــه  مص ــد ک ــان می ده ــات نش مطالع

ــر  ــی، اث ــای ورزش ــس از تمرین ه ــه پ ــا 40 دقیق ــرض 30 ت در ع
ــی دارد.  ــای عضان ــک پروتئین ه ــرای تحری ــتری ب بیش

پروتئین هــای گیاهــی از جملــه ســویا، بــادام زمینــی و لوبیــا اگرچــه 
ــی  ــت کل ــرای کیفی ــی ب ــود ول ــذب نمی ش ــم و ج ــانی هض ــه آس ب
ــرای  ــای الزم ب ــن پروتئین ه ــتند. در بی ــم هس ــی مه ــم غذای رژی
کنتــرل وضعیــت عضــات بــدن، پروتئیــن ســویا بــه علــت داشــتن 
ــه  ــه  صرف ــرون  ب ــروری، مق ــه ض ــیدهای آمین ــی از اس ــهم باالی س
بــودن و ســرعت جــذب بــاال در جلوگیــری از کاهــش بافــت عضلــه 
ــن  ــاد پروتئی ــرف زی ــی دارد. مص ــل توجه ــش قاب ــالمندی نق در س
ــه  ــدان توصی ــاال چن ــی ب ــت درصــد چرب ــه عل ــی ب ــع حیوان ــا منب ب

نمی شــود. 
ــد  ــرف قن ــش مص ــی و کاه ــن کاف ــت پروتئی ــر دریاف ــاوه ب 2- ع
ــی از  ــد غن ــی بای ــم غذای ــده، رژی ــرآوری ش ــای ف و کربوهیدرات ه
ادویه جــات متنــوع و مقادیــر  میوه هــا، ســبزیجات، گیاهــان و 
ــواع  محــدود از چربی هــای ســالم ماننــد روغــن زیتــون، آجیــل و ان
دانه هــا باشــد. همــه ایــن غذاهــا بــه کاهــش التهــاب کمــک کــرده 
ــاال جهــت بهینه ســازی ســنتز  ــا کیفیــت ب و آنتــی اکســیدان هایی ب
پروتئین هــای عضانــی و حفــظ ســامت بافت هــای عضانــی 
ــر آن، مصــرف  متعــادل مغزهــا  موجــود، فراهــم می کننــد. عــاوه ب
همچــون فنــدوق، تخمــه و پســته بــه طــور متوســط 30 تــا 50 گــرم 

ــرای هــر فــردی مناســب اســت. ــه ب روزان
۳- بــا افزایــش ســن، تولیــد ویتامیــن D توســط پوســت در پاســخ به 
نــور خورشــید، کاهــش می یابــد، مطمئــن شــوید مقــدار مناســبی از 
ویتامیــن D دریافــت می کنیــد؛ چراکــه کمبــود ایــن ویتامیــن نیــز 
ــه  ــردد هم ــه می گ ــت. توصی ــر اس ــات مؤث ــت دادن عض در از دس
ــورت  ــد و در ص ــری کنن ــن D را اندازه گی ــطح ویتامی ــالمندان س س
ــن D اســتفاده  ــی ویتامی ــای غذای ــا نظــر پزشــک از مکمل ه ــاز ب نی

نماینــد.
ــد. در  ــم گیاه خــواری دارن ــه رژی 4- بعضــی از ســالمندان گرایــش ب
ــواری  ــم گیاه خ ــه رژی ــت ک ــان داده اس ــات نش ــه مطالع ــن زمین ای
لــذا توصیــه می گــردد  را تشــدید می کنــد.  تحلیــل ماهیچــه 

ــد.  ــتفاده کنن ــواری اس ــم گیاه خ ــر از رژی ــالمندان کمت س

خــواب کافــی و مدیریــت اســترس نیــز بــه علــت 
ــالت   ــاخت عض ــا س ــط ب ــای مرتب ــازی هورمون ه بهینه س
اهمیــت دارنــد. لــذا خــواب منظــم  و7 ســاعت در شــبانه 

روز توصیــه می گــردد.

شماره 12بهـــــار 1398 

53



ــش  ــی نق ــش مل ــومین همای ــه س افتتاحی
و جایــگاه مــادر، بــا همــکاری بنیــاد 
فرهنگــی بین المللــی مــادر، در روز شــنبه 
اندیشــه  تــاالر  در   ،97 اســفندماه   11
ــی  ــی و روانشناس ــوم تربیت ــکده عل دانش
ــد. ــزار ش ــهد برگ ــی مش ــگاه فردوس دانش

ــارت  ــش عب ــن همای ــژه ای ــخنرانان وی س
افــروز  غامعلــی  دکتــر  از:  بودنــد 
ــر  ــران(، دکت ــگاه ته ــاز دانش ــتاد ممت )اس
ــگاه  ــتاد دانش ــری )اس ــی مظاه محمدعل
شــهید بهشــتی تهــران(، دکتــر ســید امیر 
ــی  ــگاه فردوس ــتاد دانش ــزدی )اس امین ی
مشــهد(، دکتــر علیائــی زنــد )عضــو هیئت 
علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی(، دکتر 
زهــره ســپهری شــاملو )دانشــیار دانشــگاه 
فردوســی مشــهد(، دکتــر محســن فاطمی 
)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه فردوســی 
مشــهد( و دکتــر مــدرس غــروی )دانشــیار 

ــهد(. ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل دانش
دکتــر حســــین کارشـــــکی، رئیــس 
ــی  ــی و روانشناس ــوم تربیت ــکده عل دانش
دانشــگاه، ضمــن عــرض تبریــک این ایـــام 
و خیرمقــدم بــه حاضـــران در همایــش، در 
خصــوص اهمیــت نقش مــادر اظهــار نمود: 
»در همــه  زمان هــا و آرمان هــا مفهــوم 
ــز اهمیــت ویــژه و قابل توجهــی  مــادر حائ
اســت. عشــق ویژگــی مــادران اســت و تنها 
ــی  ــن موضوع ــت و ای ــان نیس ــی آن ویژگ
ــود.  ــه ش ــه آن پرداخت ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــادر دارد،  ــه م ــی ک ــه جایگاه ــا توجــه ب ب
و عشــق  فرهنــگ  بتوانیــم  امیدواریــم 
ــی  ــه لحــاظ شــناختی، عاطف ــادری را ب م

ــم.« ــی کنی ــره بررس و غی
ــش  ــومین همای ــی س ــر علم ــپس دبی س
دکتــر  مــادر،  جایــگاه  و  نقــش  ملــی 
ــت:  ــه گف ــم افتتاحی ــزدی در مراس امین ی

هــر  توســعه یافتگی  »شــاخص های 
ــه  ــته ب ــرفته، وابس ــالم و پیش ــه س جامع
وجــود انســان هایی اســت کــه در فرآینــد 
خاقیــت،  قابلیت هــای  بــه  تحــول 
صمیمیــت و تفکــر منطقــی دســت یافتــه 
نقــش دوران  اســت  بدیهــی  و  باشــند 
ــه زندگــی در شــکل گیری شــخصیت  اولی
ــت  ــت.کودک در باف ــت اس ــیار بااهمی بس
خانــواده از روابطــی بهره منــد می شــود 
احســاس  شــکل گیری  موجــب  کــه 
ــر  ــی و تفک ــت، خودآگاه ــتگی، امنی دلبس

ــش  ــومین همای ــزاری س برگ
ملــی نقــش و جایــگاه مــادر 
در دانشــگاه فردوســی مشــهد

) 11 و 12 اسفندماه 1397 (

مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

 رونمایی از تندیس سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر در
دانشگاه فردوسی مشهد
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می گــردد و مــادر کــه در همــه فرهنگ هــا 
ــه  ــرار گرفت ــس ق ــتایش و تقدی ــورد س م
اســت محــور ایــن تحــوالت کلیدی اســت.«

وی ادامــه داد: »مــادر در روابطــی گــرم 
و صمیمــی، نیازهــای اولیــه کــودک را 
اولیــن  تــا  می دهــد  پاســخ  عاشــقانه 
انســان ها  دنیــای  از  کــودک  تجــارب 
باشــد و  ایمنــی  بــا عشــق و  آمیختــه 
چنیــن طــرح واره ای از مــادر باعــث آرامــش 
پیرامــون  دنیــای  بــه  عاقه منــدی   و 
ــکاوی و  ــای کنج ــنگ بن ــه س ــود ک می ش

یادگیری هــای بعــدی اســت.«
غامرضــا  مهنــدس  مراســم  ادامــه  در 
ــاد  ــذار بنی ــل و بنیانگ ــدی، مدیرعام محم
ــا  ــاط ب ــادر، در ارتب ــی م فرهنگــی بین الملل
کارکــرد ایــن بنیــاد اظهــار داشــت: »مــا در 

ــه   ــه ب ــم ک ــادر دو منشــور داری ــاد م بنی
آن پایبنــد هســتیم و ســرپیچی از آن 

ممنــوع می باشــد؛ 
اول اینکــه بنیــاد مــادر وابســته بــه هیــچ 
حــزب و گــروه سیاســی، مذهبــی و 
غیرمذهبــی نیســت و هیــچ خــط  مشــی 
ــدارد و دوم  ــی ن ــی خاص ــی و دین سیاس
ــاد  ــادر اســاس و اعتق ــاد م اینکــه در بنی
مــا ســخن رســول اکــرم )ص( می باشــد 
کــه فرمودنــد: بهشــت زیــر پــای مــادران 
ــه  ــع ب ــرم )ص( در واق ــر اک اســت. پیامب
ــاره  ــث اش ــن حدی ــی در ای ــادر خاص م
نکردنــد کــه ایــن یعنی همــه  مــادران در 
سرتاســر دنیــا بــدون توجــه بــه ملیــت، 
ــرای  ــگ پوســت ب ــاد و رن ــت، اعتق قومی

ــز و محتــرم هســتند.« مــا عزی
ــاد فرهنگــی  مدیرعامــل و بنیانگــذار بنی
ــه  ــزود: »هنگامی ک ــادر اف ــی م بین الملل
بحــث بنیــاد مــادر می شــود، بحــث 
ــا  ــرای م ــر دو ب ــه ه ــت ک ــن اس والدی

آموزه هــای  امــا  هســتند  ارزشــمند 
دینــی و مذهبــی در قــرآن 2 بــار از نــام 
ــرده  ــاد ک ــادر ی ــام م ــار از ن ــدر و 4 ب پ
ــاد  ــر در بنی ــن خاط ــه همی ــت و ب اس
مــادر تأکیــد بــر قلــب خانــواده کــه مادر 
اســت داریــم؛ چــرا کــه بعــد از خداونــد 
مهربان تریــن،  واقـــف ترین،  متعـــال، 
بخشــنده ترین و دلســوزترین شــخصیت 

ــت.« ــادر اس ــرد م ــر ف ــی ه زندگ
گــروه  افتتاحیــه،  مراســم  پایــان  در 
موســیقی ســنتی  شــمس از شهرســتان 
خــواف بــه اجــرای قطعاتــی پرداختنــد و 
همچنیــن مراســــم برش کیــــک بزرگ 
ســومین همایــش مــادر در محوطــه 
دانشــکده بــا حضــور میهمانــان همایــش  

ــد. ــام ش انج

نمایشــگاه  غرفه هــای  اســت  گفتنــی 
ــا و  ــه از انجمن ه ــز ک ــش نی ــن همای ای
ــم  ــش اع ــه همای ــه ب ــای مربوط گروه ه
ــوزه  ــودک، م ــتداران ک ــن دوس از انجم
ســیار ســفیر صلــح، انجمــن پارســه 
ــن  ــی، انجم ــراث فرهنگ ــتداران می دوس
ــش  ــان دان ــاح، انجمــن کیه ــت مفت دیاب
و  فردوســی  دانشــگاهی  بنیــاد  پــاژ، 
صنایع دســتی گتــرا و ... تشکیل شــده 
ــه  ــان ب ــد و میهمان ــاح گردی ــود؛ افتت ب

بازدیــد از آن پرداختنــد.
مراســم اختتامیــه ســومین همایــش 
ملــی نقــش و جایــگاه مــادر، در روز 
یکشــنبه 12 اســفندماه 97 در دانشــکده 
ــگاه  ــی دانش ــی و روانشناس ــوم تربیت عل

ــد. ــزار ش ــهد برگ ــی مش فردوس

دکتر اعظم انصاری
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
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بیانیه پایانی سومین همایش ملی 
نقش و جایگاه مادر در دانشگاه فردوسی مشهد

) 11 و 12 اسفندماه1397 (

ــات  ــرف مخلوق ــوان اش ــه عن ــان ب ــول انس تح
ــون  ــل گوناگ ــل عوام ــده از تعام ــدي پیچی فراین
ــت  ــي اس ــي و فرهنگ ــي، اجتماع ــتي، روان زیس
ــان،  ــر، زب ــاي تفک ــه آن قابلیت ه ــه در نتیج ک
ــي  ــي وتوانای ــئله، خودآگاه ــل مس ــت، ح خاقی
ــا انســان ها شــکل  ــي ب ــاط صمیم ــراري ارتب برق
ــه  ــش دوران اولی ــت نق ــي اس ــرد.  بدیه مي گی
زندگــي در شــکل گیري قابلیت هــای فــوق و 
رشــد یکپارچــه کــودک بســیار بااهمیــت اســت و 
مــادر کــه در همــه فرهنگ هــا مــورد ســتایش و 
تقدیــس قــرار گرفتــه اســت محــور ایــن تحوالت 

ــدي اســت.  کلی
پژوهشـگران حیطـه تعلیـم و تربیـت و روانشناسي 

ــاي  ــه مهارت ه ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــودک ب ک
والدگــري عمدتــا اکتســابي و قابــل یادگیري انــد 
ــان، پژوهشــگران و  ــا کارشناس و ضــرورت دارد ت
دســت اندرکاران تعلیــم و تربیــت دوران کودکــي، 
و  اولیــه  تربیتــي  روابــط  آسیب شناســي  بــا 
ــا  ــد ت ــاش نماین ــان ت ــادران و مربی ــوزش م آم
کیفیــت پــرورش و تحــول دوران کودکــي را 

ــد.  ــا دهن ارتق
بدیهــي اســت چنیــن فرآینــدي مي توانــد نقــش 
ــز  ــان ها و نی ــي انس ــت روان ــگرفي در بهداش ش
پیشــرفت اجتماعــي و فرهنگــي کشــور عزیزمــان 
ــی  ــش بررس ــدف همای ــد. ه ــته باش ــران داش ای
جایــگاه و نقــش مــادر و فراهــم نمــودن فرصتــي 
ــش  ــي و دان ــاي پژوهش ــادل یافته ه ــت تب جه
متخصصــان  و  جامعه شناســان  روانشناســان، 
تعلیــم و تربیــت کشــور اســت تــا دانــش و 

ــد.  ــد نماین ــر و بازتولی ــه را نش ــگ مادران فرهن
برگزارکننــدگان ســومین همایــش ملــی جایــگاه 
ــول  ــازی تح ــدف زمینه س ــا ه ــادر، ب ــش م و نق
انســان ها،  ســامت  همه جانبــه  و  مطلــوب 

مطالبــات خــود را از اندیشــمندان و متخصصیــن، 
ســازمان ها  دانشــگاه ها،  تحقیقاتــی،  مراکــز 
و نهادهــای حاکمیتــی و خصوصــی در قالــب 

بندهــای ذیــل درخواســت می نماینــد:
برنامه ریــزان  پژوهشــگران،  اســتادان،  از   -1
 و سیاســت گذاران حــوزه تعلیـــم و تربیـــت 
ــش  ــج نق ــعه و تروی ــا در راه توس ــم ت می خواهی
محــوری مــادر در رشــد و شــکوفایی فرهنــگ و 
انتقــال ارزش هــای دینــی و ملــی بــه نســل جدید 
همــت نمــوده و تحقیقــات و پژوهش هــای خــود 
ــژه رســاله های دانشــجویان دکتــری و ارشــد  بوی
ــگ  ــعه فرهن ــی و توس ــت آسیب شناس را در جه

مــادری هدایــت نماینــد.
2- از تمامــی مدیــران و برنامه ریــزان کشــور 
ــت و  ــر اهمی ــار دیگ ــا ب ــم ت ــت می کنی درخواس
جایــگاه خانــواده، بــه عنــوان تنهــا نهــاد بی بدیــل 
و جاودانــه بشــری را مــورد توجــه ویــژه قــرار داده 
و در جهــت تعمیــق روابــط درون خانوادگــی 
ــط در  ــن رواب ــن و کامل تری ــوان زیباتری ــه عن ب

ــد.  ــزی نماین ــتی، برنامه ری ــتره هس گس

دکتر شهین علیائی زند
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
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3- از متولیــان بهداشــت و ســامت در ســطوح 
نگاهــی  بــا  و منطقــه ای می خواهیــم  ملــی 
روانــی  و  بــه ســامت جســمانی  متفــاوت، 
و  برنامه ریــزی  بــا  و  کــرده  توجــه  مــادران 
ــژه در دوران  ــی بوی ــای همگان ــرای آموزش ه اج
ــخگوی  ــی پاس ــیرخوارگی و کودک ــارداری، ش ب
ــادران  ــای م ــده چالش ه ــرف کنن ــا و برط نیازه

ــند؛  باش
ــت  ــی درخواس ــذاری و قضای ــز قانونگ 4- از مراک
داریــم تـــا در تدویـــن قوانیـــن، بــه یافته هــای 
علمــی و مشــکات و دغدغه هــای واقعــی مادران 
توجــه نمــوده تــا زمینه هــای پاســخگویی بهتــر 
ــم  ــادران فراه ــای م ــع چالش ه ــا و رف ــه نیازه ب
شــود. تقاضــا داریــم تــا از تجــارب پژوهشــگران 
جهــت  انســانی  علــوم  مختلــف  حوزه هــای 
نقــد و بررســی مــواد قانونــی موجــود پیرامــون 
ــا در نظــر  ــد و ب ــادران، اســتفاده کنن ــوق م حق
حــدود  در  جامعــه،  ضرورت هــای  گرفتــن 
ــری در  ــه بازنگ ــرعی ب ــی و ش ــارات قانون اختی

ــد.  ــن بپردازن قوانی
ــوم  ــن مفه ــوع تبیی ــه در موض ــوان نمون ــه عن ب
قانونگــذار،  توســط  کــودک«  »مصلحــت 
یکــی  عنــوان  بــه  تــا  می گــردد  پیشــنهاد 
از عوامــل تشــخیص مصلحــت فرزنــد بــرای 
زندگــی بــا یکــی از والدیــن و اعطــای حضانــت 
کــودک بــه وی، ســامت روان پــدر و مــادر 
مــورد توجــه قــرار گیــرد. همچنیــن درخواســت 
ــون  ــاده 1170 قان ــرای م ــا در اج ــردد ت می گ
مدنــی بررســی شــود تــا در مــواردی کــه 
ــددا ازدواج  ــدر مج ــی از پ ــس از جدای ــادر پ م
می نمایــد مصلحــت کــودک بــه تشــخیص 
ــورت  ــرد و در ص ــرار گی ــه ق ــورد توج دادگاه م

ــد. ــادر باش ــا م ــان ب ــت همچن ــکان حضان ام
5- از مراکــز اقتصــادی و صاحبــان حــرف و 
آوردن  فراهــم  بــا  تــا  مشــاغل می خواهیــم 
بــرای  اقتصــادی  و  اجتماعــی  حمایت هــای 
ــردن« را  ــادری ک ــت »م ــاغل، فرص ــوان ش بان

ــد. ــم آورن فراه
ــی  ــرورش عموم ــوزش و پ ــان آم 6- از متصدی
و آمــوزش عالــی می خواهیــم تــا بــه طــور 

ــده  ــادران آین ــازی م ــرای توانمندس ــدی ب ج
ــد  ــود نیازمن ــر خ ــن ام ــد. ای ــزی کنن برنامه ری
مطالعــه و برنامه ریــزی دقیــق و پایــدار در 
دوران  آموزش هــای  غنی ســازی  راســتای 
ــش از ازدواج  ــای پی ــران، آموزش ه ــوغ دخت بل
و برنامه هــای فرزندپــروری اســت کــه بــه 
افزایــش احســاس خودکارآمــدی بانــوان و 
ــدآوری  ــه فرزن ــه تجرب ــا ب ــرش آنه ــود نگ بهب
و مــادری شــود. بــدون شــک احیــای جایــگاه 
ــراث  ــعه می ــال و توس ــادران در انتق ــژه م وی
ــد  ــدار کشــور خواه ــه توســعه پای فرهنگــی، ب

ــد.  انجامی

7- از سیاســتگذاران، برنامه ریــزان و مجریــان 
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش 
پیش داوری هــا  از  دور  بــه  تــا  می خواهیــم 
تبعیــض  بــر  مبتنــی  ذهنــی  قالب هــای  و 
ــاخته  ــادران در س ــژه م ــگاه وی ــیتی، جای جنس
طــرق  بــه  را  جوامــع  و  انســان ها  شــدن 
مختلــف در تدویــن کتاب هــای درســی تمامــی 
ــد.  ــرار دهن دوره هــای آموزشــی مــورد توجــه ق
ــی  ــای حاکمیت ــه نهاده ــت و مجموع 8- از دول
درخواســت داریــم تــا سیاســت ها، برنامه هــا 

و نظام هــای حمایتــی رفاهــی و اجتماعــی 
ــدی  ــور ج ــه ط ــادران را ب ــناختی م و روانش

ــد. ــری نماین پیگی
9- از برنامه ریــزان شــهری در شــهرداری ها 
ــای  ــر ارگان ه ــز دیگ ــهر و نی ــوراهای ش و ش
در  تــا  داریــم  درخواســت  مربوطــه 
ــه  ــهری ب ــط ش ــی محی ــزی و طراح برنامه ری
نیازهــای خانــواده، مــادران و کــودکان توجــه 
ــه  ــن توصی ــند. همچنی ــته باش ــژه ای داش وی
می شــود تــا مراکــز پژوهشــی مطالعــات 
مــادری و نیــز مراکــز توانمندســازی مــادران در 
جهــت توســعه فرهنــگ مــادری تأســیس شــود.  

امیدواریــم بــا پیگیــری بیانیــه پایانی 
ســومین همایــش ملــی نقــش و 
توصیه هــای  کــه  مــادر  جایــگاه 
کارشناســان و متخصصــان حیطــه 
ــی  ــت روان ــت و بهداش ــم و تربی تعلی
ــد  ــای رش ــد زمینه ه ــادران می باش م
و تعالــی بیشــتر مــادران ایــران، ایــن 

ــود.  ــم ش ــن فراه ــرزمین که س

دکتر محمدعلی مظاهری
رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید امیر امین یزدی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

پاکبانان عزیز دانشگاه فردوسی مشهد و بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

کارکنان و اساتید محترم دانشگاه فردوسی مشهد و
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر 

شماره 12بهـــــار 1398 

57



مواد الزم:
برنج ایرانی: 5 پیمانه

پیاز بزرگ: 1 عدد
مرغ: یک عدد سینه مرغ متوسط

هویج: متوسط 5 عدد
کره: 50 گرم یا بیشتر

خال پسته و بادام: دو سوم پیمانه
خال نارنج: 2 قاشق غذاخوری

شکر: 5 قاشق غذاخوری
آب: 1 لیوان

زرشک: نصف پیمانه
نمک، فلفل، زردچوبه، دارچین: به مقدار دلخواه

زعفران دم کرده: 3 قاشق غذاخوری

طرز تهیه:
بــرای درســت کــردن هویج پلــو زعفرانــی مجلســی بــا مــرغ بهتــر اســت از ســینه مــرغ اســتفاده کنیــد. ابتــدا مــرغ را بشــویید و بــه 
قطعــات مکعبــی تقســیم کنیــد. بــرای گرفتــن بــوی مــرغ در هویج پلــو ابتــدا پیازهــا را خالــی خــرد کنیــد و کمــی بــا کــره و روغــن 
تفــت دهیــد تــا ســبک و ســپس کاراملــی شــوند. 3 قاشــق غذاخــوری از پیــازداغ را برداریــد و کنــار بگذاریــد و ســپس تکه هــای مــرغ 
را بــا باقی مانــده پیــاز داغ تفــت دهیــد تــا رنــگ مــرغ تغییــر کنــد و کمــی طایــی شــود. حــاال نمــک، فلفــل، زردچوبــه و دارچیــن 

بــه مــرغ اضافــه کنیــد و کمــی دیگــر تفــت دهیــد تــا طعــم خامــی ادویه هــا گرفتــه شــود.
یــک لیــوان آب اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد مــرغ خــوب بپــزد. در اواخــر پخــت مــرغ یــک قاشــق غذاخــوری زعفــران اضافــه کنیــد. 
در فاصلــه ای کــه مــرغ پختــه می شــود  هویج هــای شســته شــده را نــازک پوســت بگیریــد و بــا رنــده درشــت رنــده کنیــد. در یــک 
ــا کمــی ســبک  ــد از اینکــه هویج ه ــد. بع ــره تفــت دهی ــج را در ک ــای هوی ــد و خال ه ــرم کنی ــره گ ــداری ک ــه مناســب مق ماهیتاب
شــدند، 5 قاشــق غذاخــوری شــکر اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد. در صورتــی کــه طعــم شــیرین هویــج پلــو را دوســت نداریــد می توانیــد 
ــه  ــد ب ــرده بودی ــاده ک ــل آم ــه از قب ــی را ک ــا، پیازداغ ــد از ســبک شــدن هویج ه ــد. بع ــر کنی ــدار آن را کمت ــا مق شــکر را حــذف ی

هویج هــا اضافــه کنیــد. ســپس خــال نارنــج را اضافــه کنیــد. یــک دقیقــه تفــت دهیــد و ســپس شــعله را خامــوش کنیــد.
برنــج را طبــق روال معمــول بپزیــد و آبکــش کنیــد. بــرای اینکــه هویج پلــو شــفته نشــود بهتــر اســت برنــج را کمــی دان برداریــد. کــف 
ــج،  ــوط هوی ــج و مخل ــه برن ــه الی ــه صــورت الی ــگ بپوشــانید و ســپس ب ــرای ته دی ــای ســیب زمینی ب ــا ورقه ه ــان ی ــا ن قابلمــه را ب
خــال نارنــج و پیــازداغ را اضافــه کنیــد. روی الیــه آخــر مقــداری کــره بریزیــد و اجــازه دهیــد هویج پلــو بــه مــدت 45 دقیقــه روی 

شــعله مایــم گاز دم بکشــد.
ــت  ــک قاشــق چایخــوری شــکر تف ــره و ی ــا کمــی ک ــه در آب خیســانده اید ب ــه حــدود 15 دقیق ــه زرشــک هایی را ک ــن فاصل در ای
دهیــد. در اواخــر تفــت زرشــک، خــال پســته و بــادام را هــم بــه زرشــک اضافــه کنیــد و بــرای تزئیــن هویــج پلــوی مجلســی کنــار 
بگذاریــد. وقتــی کــه هویج پلــو دم کشــید یکــی دو کفگیــر برنــج را بــا زرشــک و خال هــای بــادام و پســته و دو قاشــق غذاخــوری 
ــا برنــج زعفرانــی و مخلــوط  زعفــران دم کــرده، مخلــوط کنیــد. هویج پلــو را در ظــرف مــورد نظــر خــود ســرو کنیــد و روی آن را ب

زرشــک و خــال پســته و بــادام تزئیــن کنیــد.
ــا آن ســرو کنیــد.  ــو بچینیــد و همــراه ب ــج پل ــا دور هوی تکه هــای مــرغ پختــه شــده را کــه آب شــان حســابی کشــیده شــده دور ت

ــد. ــل می کنن ــیرازی می ــاالد ش ــواع ترشــی و س ــا ان ــوال ب ــی مجلســی را معم ــو زعفران هویج پل
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باسلوق
مواد الزم:

نشاسته: 1 پیمانه
شکر: 2 پیمانه

گاب: یک دوم پیمانه
پودر ژالتین: 2 قاشق چایخوری

آب: 3 پیمانه
وانیل: یک چهارم قاشق چایخوری

پودر نارگیل و مغز گردو: به مقدار الزم

طرز تهیه:
* ابتــدا نشاســته را بــا یــک پیمانــه آب ســرد در یــک کاســه 
متوســط حــل کنیــد. مطمئــن شــوید کــه نشاســته در آب 
گلولــه نشــده باشــد. می توانیــد از یــک صافــی کمــک 
بگیریــد تــا گلوله هــای نشاســته را جــدا کــرده و حــل 

ــد. کنی
ــه  ــه آب را ب ــک پیمان ــد و ی ــک قابلمــه نچســب برداری * ی
همــراه دو پیمانــه شــکر در آن بریزیــد. قابلمــه را روی 
ــر  ــرم شــده و شــکر بهت ــا گ ــد ت ــرار دهی ــم ق حــرارت مای

ــود. ــل ش در آب ح
* وقتــی شــکر در آب حــل شــد، مخلــوط آب و نشاســته را 
در قابلمــه بریزیــد و بــا هــم ترکیــب کنیــد. بــه طــور مــداوم 
ــه  ــرد و ب ــه نگی ــته ت ــا نشاس ــد ت ــه دهی ــم زدن ادام ــه ه ب

خوبــی پختــه شــود.
ــن  ــه روش ب ــد ب ــلوق بای ــه باس ــه از تهی ــن مرحل * در ای
ــرای  ــد. ب ــن را در آب جــوش حــل کنی ــودر ژالتی ــاری، پ م
ایــن کار بایــد روی بخــار کتــری، یــک کاســه نشــکن 
بگذاریــد و پــودر ژالتیــن را بــه همــراه یــک چهــارم پیمانــه 

آب در آن بریزیــد. 
* هنگامــی کــه پــودر ژالتیــن بــه طــور کامــل حــل شــد، 
آن را بــه مخلــوط نشاســته و شــکر اضافــه کنیــد و بــه هــم 

زدن ادامــه دهیــد.
* پــس از گذشــت حــدودا نیــم ســاعت بایــد گاب و وانیــل 
ــاره مایــه نشاســته شــما  را اضافــه کنیــد. ممکــن اســت دوب
کمــی رقیــق شــود. امــا آنقــدر بــه هــم زدن ادامــه دهیــد تــا 

کامــا غلیــظ شــود.
* بعــد از اینکــه یــک ســاعت و ربــع از زمــان حــرارت دیــدن 
ــم زدن  ــه ه ــد و ب ــه کنی ــره را اضاف ــت، ک ــته گذش نشاس
ادامــه دهیــد تــا حــدی کــه باســلوق بــه راحتــی از قابلمــه 

ــد. جــدا شــود. ســپس آن را از روی حــرارت برداری
ــه  ــدودا س ــدت ح ــه م ــد ب ــوم را بای ــت الحلق ــه راح * مای
ــود.  ــی ســفت ش ــه خوب ــا ب ــد ت ــال بگذاری ــاعت در یخچ س
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در ایــران از ســال ۱۳۳۰ "دفتــر آمــوزش بهداشــت همگانــی" بــا همــت دکتــر معارفــی شــروع 
بــه فعالیــت کــرد و در ســال های بعــد بــه "اداره آمــوزش بهداشــت عمومــی" ارتقــا پیــدا کــرد. 
ــه "دفتــر آمــوزش بهداشــت و ارتقــای ســامت"  در ســال ۱۳۸۸ دفتــر آمــوزش بهداشــت ب

تغییــر نام داد.
ــه رغــم تاش هــای عظیــم وزارت بهداشــت جهــت ارتقــای ســامت و آمــوزش بهداشــت،  ب
در چنــد ســال اخیــر هجمه هــای زیــادی بــا عنــوان "طــب ســنتی" یــا "طــب اســامی" ایجــاد 
ــد و  ــویق می نمای ــی تش ــر علم ــای غی ــوی رویکرده ــه س ــهروندان را ب ــه ش ــت ک ــده اس ش
ــال  ــرای مث ــد. ب ــگ می کن ــتی را کمرن ــر بهداش ــای ایثارگ ــرد نیروه ــیله عملک ــن وس ــه ای ب
تشــویق شــهروندان بــه عــدم انجــام واکسیناســیون بــا دالیــل واهــی و یــا تشــویق بــه مصــرف 

ــرای کاهــش فشــارخون  نمــک ب
ــا دالیــل غیــر علمــی از مــوارد  ب
ــر فرهنــگ ســامت  تأثیرگــذار ب

ــد. ــه می باش در جامع
ماماندکتــر  آموزشــی  کمپیــن 
ــای  ــت ارتق ــیراز جه ــهر ش در ش
آموزش بهداشــت و فرهنگســازی 
گردیــد.  طراحــی  ســامت 
ســال ها  از  پــس  اینجانــب 
طبابــت در شــهرهای مختلــف به 
عنــوان پزشــک عمومی و ســپس 
ــات  ــودکان و مطالع متخصــص ک
زیــادی کــه در زمینــه بهداشــت 
ــا  ــودکان داشــتم، ت و ســامت ک
حــدودی بــه نقــاط قــوت و ضعف 
ــامت  ــت و س ــه بهداش در زمین

ــردم. ــی ب ــودکان پ ک
برآینــــد تجـربـــه طبابــت در 
ــات  ــف و مطالع ــهرهای مختل ش

متعــدد در زمینــه بهداشــت و ســامت کــودکان از یکســو و رویکــرد جهانــی بــه آمــوزش و 
ــا  ــرای طراحــی اقدامــات زیربنایــی ب ــرای مــن انگیــزه ای قــوی ب پیشــگیری از بیماری هــا، ب

ــد. ــم ش ــامت هموطنان ــت و س ــوزش بهداش ــای آم ــدف ارتق ه
بــه ایــن ترتیــب برنامه ریــزی جهــت آمــوزش بهداشــت و ارتقــای ســامت گام بــه گام آغــاز 
ــا تألیــف مجموعــه کتاب هــای  ــود کــه ب ــات ب ــگارش مکتوب شــد. در ایــن راه اولیــن قــدم، ن
آموزشــی "ماماندکتــر" آغــاز گردیــد. در قــدم دوم بــا تأســیس ســایت و اپلیکیشــین ماماندکتــر 
مقدمــات اولیــه بــرای ادامــه راه تهیــه گردیــد و بــا برگــزاری همایش هــای آموزشــی 

دکتر خدیجه ظریفی
متخصص کودکان و نوزادان ماماندکرت

تعریــف انســان از موضــوع ســامت و عوامــل مؤثــر بــر آن در طــول تاریــخ تغییــر نمــوده اســت. انســان در ابتــدا رویکــرد غیــر علمــی بــه 
مقولــه ســامت و بیمــاری داشــت و خرافــات، ارواح و ســایر دالیــل ماوراءالطبیعــه را در ایجــاد بیمــاری دخیــل می دانســت. بــا پیشــرفت 
علــم و اختــراع میکروســکوپ، میکــروب بــه عنــوان عامــل بیمــاری زا کشــف و معرفــی شــد و بدین گونــه رویکردهــای علمــی بــه ســامت 
آغــاز گردیــد. بــا پیشــرفت علــم و تکنولــوژی، تعریــف بیمــاری و ســامت دچــار دگرگونــی شــد و علــم بهداشــت نیــز دچــار تغییــرات 

مهمــی گردیــد کــه از آنهــا بــه عنــوان انقاب هــای علــم بهداشــت یــاد می شــود.
انقــاب اول بهداشــت عمومــی؛ تغییــر رویکــرد از خرافــات بــه علــم پزشــکی بــود و انقــاب دوم بــا تغییــر بــه رویکــرد روانشــناختی رخ 

داد.  انقــاب ســوم بهداشــتی بــا شــروع رویکــرد جامعه شــناختی بــه امــر بهداشــت و ســامت در دهــه ۱۹۷۰ ایجــاد شــد.
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ماماندکتــر ادامــه پیــدا کــرد .
بــا توجــه بــه هزینــه گــزاف بــرای برگــزاری کمپیــن آموزشــی ماماندکتــر، بــا نهادهــای مختلــف 
دولتــی و خصوصــی در ایــن زمینــه مذاکــره شــد کــه "مؤسســه تبلیغــات توســعه" بــه مدیریــت 
جنــاب مهنــدس حســین دشــتی حاضــر بــه ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه گردیــد و بــا حمایــت 

انجمــن متخصصیــن  کــودکان فــارس پیمــودن ایــن راه خطیــر آغــاز شــد. 
بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر از جملــه نهادهایــی بــود کــه بــا حمایــت از کمپیــن آموزشــی 
ماماندکتــر و معرفــی آن بــه شــهروندان، مــا را در ادامــه راه مصمــم کــرد و جنــاب آقــای مهنــدس 
محمــدی، مدیــر عامــل محتــرم ایــن بنیــاد، بــا حضــور در همایش هــا و تشــویق مــا بــه گســترش 

آموزش هــا، پشــتوانه مــا در ادامــه ایــن راه هســتند.
همایش هــای آموزشــی ماماندکتــر در دوازده جلســه، از مهرمــاه ۱۳۹۷ تــا مهرمــاه ۱۳۹۸ طراحــی 
شــده اســت؛ بــه طــوری کــه در هرمــاه یــک بــار و در صبــح یکــی از روزهــای پنــج شــنبه، طــی 
ــی از  ــش اطاعات ــر همای ــروع ه ــل از ش ــردد. قب ــزار می گ ــش برگ ــاعته همای ــه ٥ س ــک برنام ی

طریــق فضــای مجــازی بــه خانواده هــا ارائــه شــده و 
در روز همایــش بــا برگــزاری پیش آزمــون از ســطح 

ــویم. ــع می ش ــرکت کنندگان مطل ــات ش اطاع
در طــی همایــش عــاوه بــر ســخنرانی علمــی کــه 
هــر مــاه در یــک موضــوع خــاص برگــزار می گــردد، 
انجمن هــا و بنگاه هــای مختلــف اقتصــادی کــه 
خدمــات مربــوط بــه کــودکان را ارائــه می دهنــد بــه 
ــه  ــر ارائ ــاوه ب ــا ع ــد. ضمن ــی خــود می پردازن معرف
ســخنرانی در طــی همایــش، فیلم هــای تهیــه شــده 
ــه  از همایش هــا و کتاب هــای ماماندکتــر جهــت ارائ
بــه شــرکت کنندگان و ســایر هموطنــان عزیــز 
ــا  ــرای آنه ــت ب ــورت درخواس ــده و در ص ــه ش تهی

ــردد. ــال می گ ارس

یکــی از برنامه هــای آتــی ماماندکتــر 
ماماندکترها"ســت.  "باشــگاه  تشــکیل 
تصمیــم بــر ایــن اســت کــه پــس از پایان 
ســری اول از همایش هــای ماماندکتــر 
اقــدام بــه تأســیس باشــگاهی بنماییم که 
ــا  ــرکت کنندگان دوره ه ــای آن از ش اعض
شــرکت کنندگان  ایــن  می باشــند. 
ــور  ــتان و کش ــامت در اس ــفیران س س
در  شــرکت  ضمــن  و  بــود  خواهنــد 
ــه  ــدام ب ــدی، اق ــای آموزشــی بع برنامه ه
ــده در  ــت آم ــه دس ــات ب ــار اطاع انتش
ــن  ــه ای ــد و ب ــهروندان می نماین ــن ش بی
ــش ســطح ســامت  ــث افزای ــب باع ترتی
ــد.  ــد ش ــور خواهن ــتان و کش در کل اس
در خــور یــادآوری اســت کــه شــرکت در 
ــرای همــه شــهروندان شــامل  همایــش ب
رایــگان  کــودکان  و  مــادران   پــدران، 
بــرای  محدودیتــی  تــا  می باشــد 
نشــود. ایجــاد  کم درآمــد  قشــرهای 

حمایــت انجمن هــا و ســازمان های دولتــی و غیــر دولتــی 
و همچنیــن اســتقبال مــردم از ایــن برنامــه، بزرگ تریــن 
ــه در  ــت ک ــد اس ــود. امی ــد ب ــن راه خواه ــا در ای ــتوانه م پش
ایــن راه خطیــر بــا حمایــت خــوب هموطنــان ســربلند شــده و 
بتوانیــم گامــی در جهــت آمــوزش بهداشــت و ارتقــای ســامت 

ــم. ــهروندان برداری ش
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ــد  ــم می ش ــه وارد اتاق ــت ک ــر وق ــام ه باب
پنکــه  یــا  اتــاق  المــپ  کــه  می دیــد 
روشــنه و مــن بیــرون اتــاق بــودم بــه 
ــی  ــش نمی کن ــرا خاموش ــت چ ــن می گف م

وانــرژی رو هــدر میــدی؟
وقتــی وارد حمــام می شــد و می دیــد آب 
چکــه می کنــه بــا صــدای بلنــد فریــاد 
مــی زد چــرا قبــل رفتــن آب رو خــوب 

ــدی. ــدر می ــتی و ه نبس
ــی  ــه منف ــرد و ب ــاد می ک ــه ازم انتق همیش
ــزرگ وکوچــک  ــرد... ب ــم می ک ــی متهم باف
در امــان نبودنــد و مــورد شــماتت قــرار 
ــی کــه بیمــار هــم  ــن... حتــی زمان می گرفت

ــود. ــرا نب ــن ماج ــود ول ک ب
تــا اینکــه روزی  کــه منتظــرش بــودم فــرا 

رســید وکاری پیــدا کــردم.
امــروز قــرار اســت در یکــی از شــرکت های 

بــزرگ بــرای کار مصاحبــه بــدم.
اگــر قبــول شــدم ایــن خونــه کســل کننــده 
رو بــرای همیشــه تــرک می کنــم تــا از 
ــت  ــه راح ــرای همیش ــاش ب ــام و توبیخ باب
بشــم. صبــح زود ازخــواب بیــدار شــدم 
حمــام کــردم بهتریــن لباســمو پوشــیدم  

ــرون. ــر زدم بی ومعط

اول سکانس 
داشــتم بــا دســتم گرده هــای خــاک را رو 

ــه... ــم دور می کــردم ک کتف
ــا  ــد ب ــم اوم ــه طرف ــان ب ــد زن ــدرم لبخن پ
ــود و  ــف ب ــاش ضعی ــه چش ــود اینک وج
ــره اش هــم گواهــی  ــن و چــروک چه چی

ــی داد. ــز رو م پایی
بهــم چنــد تــا اســکناس داد و گفــت: 
ــاور  ــودت ب ــه خ ــاش و ب ــش ب مثبت اندی
داشــته بــاش، از هیــچ ســؤالی تنــت 

ــرزه!! نل
نصیحتشــو بــا اکــراه قبــول کــردم و 
ــد  ــر و لنـ ــم غ ــو دلــ ــدی زدم و ت لبخنـ
می کــــردم کــــه در بهتــریــــن روزای 
ــردن دســت  ــم از نصیحــت ک ــم ه زندگی
بــردار نیســت... مثــل اینکــه ایــن لحظــات 

ــه ــار کن ــر م ــواد زه ــیرینو می خ ش
ــه  ــدم ی ــارج ش ــرعت خ ــه س ــه ب از خون
طــرف  بــه  و  کــردم  کرایــه  ماشــین 

رفتــم... شــرکت 
به ورودی شــــرکت رســیدم.  خیـــــلی 

ــردم. تعجب ک
وجــود   تشــریفاتی  و  نگهبــان  هیــچ 
نداشــت، فقــط یــه ســری تابلــوی راهنمــا  

ــت. ــود داش وج

سکانس دوم
بــه محــض ورودم متوجــه شــدم دســتگیره 
ــش  ــی به ــه کس ــده ...اگ ــاش در اوم از ج

بخــوره می شــکنه.
بــه یــاد پنــد آخــر بابــام افتــادم کــه همــه 
چیــزو مثبــت ببیــن. فــورا دســتگیره رو  

ــه. ــا نیوفت ــتم ت ــم بس ــرجاش محک س
همین طــوری تابلوهــای راهنمــای شــرکت 
رو رد می کــردم و از باغچــه شــرکت رد 
ــده از  ــا پرش ــدم راهروه ــه دی ــدم ک می ش

آب ســرریز  حوضچه هــا...
ــا  ــه م ــه باغچ ــرد ک ــور ک ــم خط ــه ذهن ب
ــام  ــخت گیری باب ــاد س ــت ی ــده اس ــر ش پ

ــدم... ــدر ن ــه آب رو ه ــادم ک افت
ــی  ــه خال ــر، ب شــیلنگ آب را از حوضچــه پ
گذاشــتم و آب رو کــم کــردم تــا ســریع پــر 

آب نشــه.
در مســیر تابلوهــای راهنمــا وارد ســاختمان 

اصلــی شــرکت شــدم. 
پله هــا را بــاال می رفتــم، متوجــه شــدم 
ــه  چراغک هــای آویــزان در روشــنایی روز ب

ــودن.  شــدت روشــن ب
از تــرس داد و فریــاد بـابـــا کــه غیــر ارادی 
تو گوش مـــون زمـزمـــه می شـــد خامـوش 

می کردیــم. 

سوم سکانس 

چــــرا 
را تاکنون 

اینچنین ندیده بودم

پــدرم
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ــروج از  ــن خ ــدرم درحی ــت پ ــاد نصیح بی
منــزل افتــادم: نلــرز و اعتمــاد بنفــس 

داشــته بــاش.
ــان کامــل بهشــون جــواب  ــا اطمین پــس ب
دادم: انشــااهلل بعــد از اینکــه مصاحبــه رو بــا 

موفقیــت دادم میــام ســرکارم. 
یکــی از ســه نفــر گفــت تو بــرای اســتخدام 

پذیرفتــه شــدی تمام.
باتعجــب گفتــم شــما کــه ازم ســوالی 

نپرســیدین!!!
ــم  ــی می دونی ــه خوب ــا ب ــت م ــومی گف س
ــه  ــان کار نمیش ــش از داوطلب ــا پرس ــه ب ک

فهمیــد... مهارت هاشــونو 
ــود،  به همیــن خاطــر گزینــش مــا عملــی ب
تصمیــم گرفتیــم یــه مجموعــه از امتحانــات 
عملــی را بــرای داوطلبــان مــد نظــر داشــته 
ــی  ــت اندیش ــورت مثب ــه در ص ــیم ک باش

داوطلــب در طوالنــی مــدت از منافــع 
شــرکت دفــاع کــرده باشــد وتوتنهــا 

تــاش  بـــودی کــه  کســـی 
بی تفــاوت  بــا  تــو  کــردی. 

از کنــار ایــن ایــرادات رد 
نشــدی وتــاش کــردی 
ــا  ــا اینج از درب ورودی ت
اصــاح  رو  هــا  نقــص 
هــای  ودوربیــن  کنــی 
ــدا  ــه عم ــته  ک مداربســ
بــرای اینــکار در مســیر 

داوطلبــان گذاشــته شــده 
ــت  ــو را ثب ــت ت ــودن  موفقی ب

کــردن .
ــم  ــی از ذهن ــه همه چ ــن لحظ در ای

ــه و .... ــاک شــد، کار و مصاحب پ

ــزی  ــش مرک ــه بخ ــیدن ب ــض رس بمح
ــادی  ــداد زی ــدم تع ــه ش ــاختمان متوج س

ــدن. ــن کار آم ــرای ای ــن ب ــر از م جلوت
اســممو در لیســت ثبــت نــام نوشــتم 

ومنتظــر نوبتــم شــدم...
وقتــی دور و  برمــو نیــم نگاهــی  انداختــم 
دیــدم  وکاسشــنو  ولبــاس  و  چهــره 
کــردم  وخجالــت  حقــارت  ،احســاس 
مــدرک  از  کــه  اونایــی  ومخصوصــا 
تعریــف  آمریکایی شــون  دانشــگاه های 

. ن د می کــر
ــل  ــره داخ ــه می ــی ک ــه هرکس ــدم ک دی
کمتــر از یــک دقیقــه تــو اتــاق مصاحبــه 

ــرون. ــاد بی ــه و می نمی مون
ــا ایــن دک و  ــا ب ــم این ــا خــودم می گفت ب
پوزشــون و بــا اون مدرکاشــون رد شــدن 

مــن قبــول میشــم؟!!! عمــرا.
فهمیــدم کــه بهتــره محترمانــه خــودم از 
ــودم  ــن ب ــدش م ــه بازن ــابقه ک ــن مس ای
عذرمــو  تــا  بــدم  انصــراف  ســریع تر 

نخواســتن...!!!
ــادم:  ــدرم افتـ ــت پـ ــاد نصحیــ ــه یـ  بـ
ــه نفــس  ــاش و اعتمــاد ب مثبت اندیــش ب

داشــته بــاش. 
نشســتم و منتظــر نوبتــم شــدم انــگار کــه 
حرفــای بابــام  انــرژی و اعتمــاد بــه نفس 
بهــم میــداد وایــن بــرام غیــر عــادی بــود. 
در ایــن فکــر بــودم کــه یهــو اســممو صدا 
زدن کــه بــرم داخــل. وارد اتــاق مصاحبــه 
)گزینش(شــدم. روی صندلــی نشســتم 
ــودن کــه  ــر نشســته ب ــروم ســه نف و روب
بهــم نــگاه کــرده ولبخنــد بلنــدی میــزدن 
...یکیشــون گفــت کــی میخــوای کارتــو 

شــروع کنــی؟
ــدم ــراب شـ ــت و اضطــ ــار دهشــ  دچ

لحظــه ای فکــر کــردم دارن مســخرم 
ــوال  ــن س ــر ای ــت س ــا پش ــن ی می کن
چــه ســواالتی دیگــه ای خواهــد بــود؟؟؟

چهارم سکانس 

پنجم سکانس 

هیچ چیز رو به جز صورت پدرم ندیدم.
ــرش  ــه ظاهــ ــی ک ــدرم: آن درب بزرگــ پ
ــت  ــر از محب ــش پ ــا درون ــت ام سنگدلیس
ورحمــت و دوســتی و آرامــش اســت. منــی 
ــردن  ــدا ک ــض پی ــه مح ــتم ب ــه میخواس ک
ــاال  ــردم، ح ــرم و برنگ ــم ب ــه بزن کار، از خون
ــا فــوران  اورا مثــل کعبــه ای می بینــم کــه ب
احساســم می خــوام بــه پــاش بیفتــم و 

ــم. ــه زن ــش رو بوس ــت و پای دس
چــرا پــدرم را قبــل از ایــن این گونــه ندیــده 

بـودم. 
ــور شــده  ــدن اون ک ــه چشــمانم از دی چگون

بــود؟
از بخشش بی بازگشتش

از مهرورزی بی حد ومرزش

آخر سکانس 

از پاسخ های بی سؤال من
از نصیحت های بدون اشاره من

ــاوراء ــرا در م ــون زی ــه ایش ــح پدران ــو از نصای ــزده نش  دل
ــا روزی از  ــه حتم ــت ک ــه اس ــی نهفت ــا، محبت ــن پنده ای
ــر  ــا دیگ ــا آنه ــه بس ــد و چ ــی فهمی روزگاران آن را خواه
ــر گونه هایــی کــه ســالیان  نباشــند واشــک های جــاری ب
ســال بوســه گاه آن پــدر بــوده اســت و حولــه آن دســتان 

ــدر. ــته پ پینه بس

ــی مــن قبــل(  ــم اری اب ترجمــه از داســتان واقعــی )لمــاذا ل
مترجــم: بوحســان ســلیمی
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ــت و  ــی پرپش ــفاف، موهای ــاف و ش ــتی ص ــه پوس ــت ک ــم اس ــا مه ــه  م ــرای هم ب
ــن  ــیم. ای ــته باش ــراق داش ــفید و ب ــی س ــاوم و دندان های ــی مق ــالم، ناخن های س
ــت،  ــی اس ــه زیبای ــت دادن ب ــا اهمی ــه آنه ــیدگی ب ــه رس ــری ک ــای ظاه اندام ه
نقــش حیاتــی در ســالمت جســم مــا دارنــد. از روی رنــگ ناخــن و پوســت صــورت 
ــود  ــوان کمب ــو می ت ــزش م ــا ری ــرد و ب ــی ب ــمی پ ــای جس ــه بیماری ه ــوان ب می ت
ــی  ــم و روح ــال جس ــه دنب ــر ب ــه اگ ــد. خالص ــه ش ــدن متوج ــا را در ب ویتامین ه

ــد. ــی کنی ــا را همراه ــد م ــت می دهی ــم اهمی ــی ه ــه زیبای ــتید و ب ــالم هس س

نمک دریا حافظ منافذ پوست
ــی  ــذ پوســت، نمــک دریای ــاک کــردن مناف ــرای پ یکــی از روش هــای مناســب ب
اســت. نمــک دریــا حــاوی مــواد معدنــی و عناصــر طبیعــی اســت و کلســیم بســیار 
ــم  ــا ه ــی را ب ــک دریای ــن و نم ــا روغ ــیون ی ــد آب، لوس ــی دارد. می توانی باالی
ــا  ــد آن را ب ــد. بع ــتتان بگذاری ــه روی پوس ــج دقیق ــدود پن ــد و ح ــوط کنی مخل
ــوید.  ــاص ش ــتی خ ــذ پوس ــی مناف ــرار آن از آلودگ ــا تک ــویید و ب ــرم بش آب ول
می توانیــد حتــی کل بدنتــان را بــا ایــن مخلــوط شســت و شــو دهیــد. از طرفــی 
ــم  ــم زدایی ه ــع س ــد، در واق ــتتان می گذاری ــوط را روی پوس ــن مخل ــی ای وقت
ــت  ــذ پوس ــموم از مناف ــا س ــود ت ــث می ش ــا باع ــک دری ــه نم ــرا ک ــد؛ چ می کنی
ــرای جوش هــای ســطحی، پینــه پاهــا و جــای  ــا ب شــما خــارج شــود. نمــک دری
نیــش حشــرات هــم بســیار مفیــد اســت و می توانیــد آن را بــا آب مخلــوط کنیــد 
ــم  ــا ه ــه پ ــرای پین ــر ب ــد. اگ ــرات بگذاری ــش حش ــای نی ــا ج ــا ی و روی جوش ه
خواســتید از نمــک دریــا اســتفاده کنیــد کافــی اســت ظرفــی را بــا آب ولــرم پــر 
کنیــد و مقــداری نمــک دریــا بــه آن اضافــه کنیــد و چنــد دقیقــه ای پاهــای خــود 
را درون آن بگذاریــد. بــا ایــن روش هــم کــف پاهایتــان از پینــه خــاص می شــود 
ــوط  ــن مخل ــا ای ــد از شســت و شــو ب ــان خــارج می شــود. بع و هــم ســموم بدنت
ــابی  ــدن حس ــوص ب ــیون های مخص ــا و لوس ــا روغن ه ــان را ب ــت پاهایت ــر اس بهت

چــرب کنیــد.
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خاکشیر دشمن تیرگی پوست
اگــر دنبــال یــک روش مفیــد بــرای روشــن شــدن پوســت صورتتــان 
ــما روزی  ــت. ش ــیر اس ــما خاکش ــه ش ــا ب ــژه م ــنهاد وی ــتید پیش هس
یــک لیــوان خاکشــیر و آب و ترنجبیــن را مخلــوط کنیــد و بــه مــدت 
دو هفتــه آن را بخوریــد. بعــد از ایــن دوره درمانــی متوجــه روشــنی در 
پوســت خــود خواهیــد شــد. دو قاشــق خاکشــیر را بــا ترنجبینــی کــه 
چنــد ســاعت در آب، خیــس و بعــد صــاف شــده اســت مخلــوط کنیــد، 
بــه همیــن راحتــی. راســتی اگــر جــوش در صــورت خــود داریــد، عــرق 
ــوط  ــن مخل ــه ای ــد ب ــم می توانی ــک را ه ــنی و بیدمش ــاه تره، کاس ش
اضافــه کنیــد و نتیجــه آن را خیلــی ســریع احســاس کنیــد. خــوردن 
ــه افــرادی کــه دچــار شــوره ســر هســتند  ایــن نوشــیدنی را حتــی ب
ــد  ــد کــه حســابی کارآم ــز کنی ــدام سرشــان می خــارد هــم تجوی و م
اســت. خاکشــیر آنقــدر مفیــد و پرخاصیــت اســت کــه هرچــه دربــاره 
آن بخوانیــد بــاز هــم نکتــه ای هســت. از خــوردن خاکشــیر بــه 

خصــوص بــه صــورت ناشــتا غافــل نشــوید.

درمان پوست خشک با خامه و عسل
ــر  ــود و در اث ــک می ش ــدام خش ــما م ــای ش ــت و پ ــت دس ــر پوس اگ
از  و زخــم می شــود می توانیــد  زمــان خــارش می گیــرد  مــرور 
عســل اســتفاده کنیــد. شــاید برایتــان جالــب باشــد ولــی عســل یــک 
ــت و  ــت دس ــل را روی پوس ــداری عس ــت. مق ــی اس ــده طبیع نرم کنن
ــا آب  ــه آن را ب ــد دقیق ــد از چن ــد بع ــاژ دهی ــد و ماس ــان بمالی پایت
ولــرم بشــویید و خشــک کنیــد و ســپس دســت و پایتــان را حســابی 
چــرب کنیــد. از طرفــی بــرای رفــع خشــکی زیــاد پوســت می توانیــد 
ــت و در  ــیار باالس ــه بس ــی خام ــد. چرب ــتفاده کنی ــم اس ــه ه از خام
واقــع یــک مرطــوب کننــده طبیعــی پوســت اســت. عــاوه بــر 
ــت و ــم هس ــما ه ــت ش ــظ PH پوس ــیدالکتیک دارد، حاف ــه اس  اینک
الیه بــرداری هــم می کنــد. کافــی اســت مقــداری خامــه را مثــل کــرم 
بــه دســت و پایتــان بمالیــد و بعــد از چنــد دقیقــه آن را بشــویید و آثار 
ــان  ــوارد حتمــا در زم ــن م ــا همــه ای ــد. ب مثبــت آن را احســاس کنی
انجــام کار، دســتکش بــه دســت کنیــد و در طــول روز، بعــد از هربــار 
ــرم مرطــوب  ــد و ک شستشــو حتمــا ســطح پوســتتان را خشــک کنی
ــا پوســتتان هــم  ــواد شــوینده ب ــد. از برخــورد م ــده مصــرف کنی کنن

جــدا خــودداری کنیــد. همیشــه شــاداب، ســالم و زیبــا بمانیــد. 

روغن نارگیل و کنجد چاره ای بر سفیدی مو
ــن  ــد. ای ــش دارن ــر نق ــوی س ــدن م ــفید ش ــادی در س ــل زی عوام
ســفیدی یــا بــه علــت بــاال رفتــن ســن اســت یــا نوســان هورمونــی، 
ســیگار کشــیدن، آلودگــی، اســترس و حتــی ســوء تغذیــه. بــه هرحــال 
بــه هــر دلیلــی کــه مــوی شــما ســفید شــده بایــد آن را کنتــرل کنیــد 
تــا بیشــتر نشــود یــا شــاید هنــوز مــوی شــما ســفید نشــده اســت و بــا 
ــد.  ــد از ســفیدی پیش گیــری کنی ــن چنــد خــط می توانی ــدن ای خوان
ــای  ــگفت انگیزی روی موه ــر ش ــل تأثی ــن نارگی ــد روغ ــان باش یادت
شــما می گــذارد. هــم موهــای شــما را مرطــوب نگــه مــی دارد و هــم 
ــان را  ــد موهایت ــی رش ــود و از طرف ــه ها می ش ــک ریش ــث تحری باع

ــود. ــا می ش ــندگی آنه ــث درخش ــد و باع ــاد می کن زی
ــون  ــد چ ــتفاده کنی ــل اس ــن نارگی ــی از روغ ــدت طوالن ــه م ــر ب اگ
سرشــار از آنتی اکســیدان اســت حتــی می توانــد ســفیدی مــوی 
شــما را هــم کنتــرل کنــد. بــرای داشــتن موهایــی بــا ایــن ویژگی هــا 
ــن  ــی روغ ــا کم ــو را ب ــوری آبلیم ــق چای خ ــه قاش ــت س ــی اس کاف
ــت  ــار روی پوس ــه ای یک ب ــول را هفت ــد و محل ــوط کنی ــل مخل نارگی

ــد و  ــک ســاعت آن را شــامپو کنی ــد از ی ــد و بع ســرتان ماســاژ بدهی
ــل  ــد. راســتی از کنجــد ســیاه هــم غاف ــر معجزه آســای آن را ببینی اث
نشــوید. کنجــد غنــی از آهــن، کلســیم، منیزیــم، فســفر و مــس اســت 
ــر  ــراه پنی ــه هم ــد ب ــوری کنج ــق چای خ ــک قاش ــر روز ی ــر ه و اگ
ــان  ــر آن را روی موهایت ــاه تأثی ــه م ــدت س ــه م ــد ب ــا عســل بخوری ی
ــان زودرس ســفید شــدن  ــرای درم ــد. خــوردن کنجــد ب ــد دی خواهی
موهــا بســیار مهــم اســت و قبــل از شــروع ســفیدی مــو بایــد کنجــد 

ــد. ــرار دهی ــی خــود ق ــم غذای را در رژی

دندان های سفید با نمک ، پوست موز و پرتقال
ــد و ســفیدی و  ــا بمان ــه یاده ــد شــما ب ــد لبخن ــان می خواه ــر دلت اگ
ــه  ــا ب ــد، پیشــنهاد م ــام باش ــزد خــاص و ع ــان زبان ــی دندان هایت براق

شــما مســواک زدن اســت.
در درجــه اول قبــل از صبحانــه حتمــا مســواک بزنیــد. قبــل از خــواب 
هــم همین طــور. ســعی کنیــد ســیگار و قلیــان هــم نکشــید. رعایــت 
ایــن مــوارد ســاده، دندان هــای شــما را ســفید نگــه مــی دارد. امــا اگــر 
ــت روزی  ــی اس ــد کاف ــتر باش ــفیدی بیش ــن س ــد ای ــان می خواه دلت
یک بــار دندان هایتــان را بــا نمــک بشــویید. روی مســواک کمــی 
نمــک بریزیــد و مثــل خمیردنــدان روی ســطح دندان هایتــان بکشــید 
ــد.  ــویه مصــرف کنی ــل دهان ش ــد و مث ــوط کنی ــا آب مخل ــا آن را ب ی
ــی  ــای خوب ــم گزینه ه ــال ه ــت پرتق ــوز و پوس ــت م ــی پوس از طرف
بــرای ســفیدی دندان هــا هســتند. هــم زردی و لک هــا را از روی 
دندان هایتــان پــاک می کننــد هــم حــاوی ویتامیــن هســتند. بــا ایــن 
روش هــای ســاده می توانیــد دندان هایــی بــراق، زیبــا و جــذاب داشــته 
باشــید. یادتــان باشــد حتمــا بعــد از خــوردن مــواد رنگــی مثــل چــای 
ــا روی ســطح  ــا رنگ دانه ه ــا آب بشــویید ت ــان خــود را ب ــوه، ده و قه
ــدر  ــا را ک ــان آنه ــرور زم ــر م ــد و در اث ــی نمانن ــما باق ــای ش دندان ه
نکننــد. رعایــت نــکات ســاده می توانــد نتیجه هــای خوبــی بــه همــراه 

داشــته باشــد.

تقویت ناخن ها با روغن زیتون، شیر ،وازلین
ــه  ــد ب ــد و بای ــر بســزایی دارن ــما تأثی ــتان ش ــی دس ــا در زیبای ناخن ه
آنهــا رســیدگی کــرد. بهتریــن روش بــرای داشــتن ناخن هایــی محکــم 
و مقــاوم، تغذیــه صحیــح اســت. بایــد مــواد غذایــی حــاوی بیوتیــن و 
ــادام کــه بــرای مــو و ناخــن بســیار مناســب  کلســیم بخوریــد مثــل ب
اســت یــا مــواد غذایــی بخوریــد کــه سرشــار از آهــن و پروتئیــن اســت 

مثــل اســفناج، عــدس، کاهــو و کلــم بروکلــی. 
امــا اگــر بــاز هــم بــا رعایــت کــردن ایــن رژیــم غذایــی، شــما دچــار 
ــرای ده  ــد و ب ــرم کنی ــی گ ــیر را کم ــتید، ش ــن هس ــکنندگی ناخ ش
ــان را درون آن بگذاریــد و بعــد دســت هایتان  دقیقــه ناخن هــای خودت
را خشــک کنیــد و کمــی وازلیــن بــه ناخن هــا بمالیــد و حســابی آنهــا 
ــن  ــو از وازلی ــر شستش ــد از ه ــد بع ــی می توانی ــد. حت ــاژ دهی را ماس

ــد. ــتفاده کنی ــان اس ــت ناخن هایت ــرای تقوی ب
ــما  ــتان ش ــای دس ــرای ناخن ه ــط ب ــا فق ــن روش ه ــد ای ــان باش یادت
ــم  ــا ه ــد. آنه ــم باش ــان ه ــن  پاهایت ــه ناخ ــتان ب ــه حواس ــت بلک نیس
نیازمنــد مراقبــت و توجــه هســتند. بــه جــز وازلیــن و شــیر می توانیــد 
از روغــن زیتــون هــم بــرای ماســاژ ناخن هــای خــود اســتفاده کنیــد؛ 
چــرا کــه روغــن زیتــون حــاوی ویتامیــن E اســت و حســابی آنهــا را 
تقویــت می کنــد. هــم شــکنندگی آنهــا را کــم می کنــد و هــم باعــث 

ــود. ــان می ش ــم و شفافیتش ترمی
می توانیــد قــرص ویتامیــن E را هــم طبــق نظــر پزشــک مصــرف کنیــد 
و بــا ایــن روش هــا ناخن هــای شــفاف، زیبــا و مقاومــی داشــته باشــید. 
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ــن  ــادر ای ــی م ــی بین الملل ــاد فرهنگ ــرم بنی ــای محت ــکاری اعض ــا هم ــن رو،  ب از ای
ــاد  ــن بنی ــخ ۹۷/۱۲/۲۸ در ای ــارس درتاری ــکاران ف ــه ورزش ــد ک ــم آم ــکان فراه ام
ــا فعالیت هــای ایــن مجموعــه آشــنا شــوند کــه جالب تریــن و   حاضــر و از نزدیــک ب
 تأثیر گذارتریــن اتفــاق ایــن دیــدار، مشــاهده اتــاق مــادر محتــرم بنیانگــذار فرهنگــی 
ــده  ــی مان ــز دســت نخــورده باق ــی کــه در آن همــه چی ــود، اتاق ــادر ب ــی م بین الملل
ــدی  ــرار داد. در گام بع ــر ق ــه  همــه ورزشــکاران را تحــت تأثی ــه ای ک ــه  گون ــود. ب ب
ــادر در  ــام واالی م ــت مق ــرای بزرگداش ــود را ب ــای خ ــدی کاران برنامه ه ــه کب هم
ــون  ــود را مدی ــاد خ ــن بنی ــدان ای ــوان فرزن ــه عن ــد و ب ــیم کردن ــود ترس ــن خ ذه
ــن  ــه در ای ــد ک ــه  ورزشــکارانی بودن ــری از جمل ــم ســعیده جعف آن  دانســتند. خان
 مراســم شــرکت کردنــد. بــه گفتــه ایشــــان گاه آنقــــدر در مشــغله های زندگــی غرق 
ــا  می شــویم کــه از گوهــری گرانبهــا همچــون مــادر غافــل می مانیــم. ایــن بنیــاد ب
مــن کاری کــرد کــه همیشــه مــادرم ماننــد آینــه ای در مقابــل دیدگانــم باشــد  و قــدر 
او را بیشــتر بدانــم، لــذا  تصمیــم گرفتــم در آینــده ای نــه چنــدان دور بــا همــکاری 
عزیــزان بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر برنامه هایــم را در جهــت پاسداشــت مقــام 
ــدار  ــت بی ــواب غفل ــرا از خ ــه م ــانی ک ــه کس ــرا درآورم. از هم ــه اج ــادر ب ــامخ م ش
کردنــد تــا قــدر مــادر و مــادران را در پهنــه ایران زمیــن بیشــتر بدانیــم، سپاســگزارم.

 در اولیــن دیــدار بــا بنیانگــذار محتــرم بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر، جنــاب آقــای مهنــدس محمــدی و مشــاهده  فعالیت هــای ایــن بنیــاد 
بــه گونــه ای منقلــب شــدم کــه درخواســت نمــودم در اولیــن قــدم آرم مقــدس ایــن بنیــاد روی پیراهن هــای ورزشــکاران بانــوان کبــدی اســتان 
ــا هــم در مســابقات ســوپر لیــگ کشــوری و هــم درکلیــه مســابقات  ــد بنیــاد فرهنگــی بین المللــی مــادر حــک شــود، ت ــه عنــوان فرزن ــارس ب ف
موجــب افتخــار  باشــد. در نخســتین گام ایــن حرکــت باعــث شــد کــه کبــدی کاران اســتان فــارس شــوق و اشــتیاق فراوانــی داشــته باشــند تــا از 

ــا ایــن بنیــاد و فعالیت هــای فرهنگــی آن آشــنا شــوند. نزدیــک ب

دیدار تیـم کبـدی بانوان اسـتان 
 فـارس با  بنیانگذار بنیاد فرهنگی
بین المللی مادر
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 بــه عنــوان روانشناســی کــه دغدغــه احــوال زنــان و دختــران را دارد، شــعار

" مــادران متعالــی، جهانــی خوشــبخت" را هــم مــی فهمــم و هــم ارج مــی نهــم... امــا 

آن بغضــی کــه دیــروز در گلویتــان گــره خــورد و اشــکی کــه بــه چشــمانتان نشســت، 

برایــم چیــز دیگــری بــود... 

آن شــعار را هــم بــا عقــل و فهمــم و هــم بــا دانــش درونــی شــده ام درکــش می کنــم، 

امــا ایــن بغــض را بــا تمامــی وجــودم تجربــه می کنــم... 

دیــروز مــن هــم بــا شــما بغــض کــردم و اشــک بــه چشــم آوردم... در جلســه دانشــگاه 

بغــض کــرده و اشــک  بانــوان ســاکتی را دیــدم کــه   خودمــان هــم مــردان و 

مــی ریختنــد... مانــده ام ایــن چــه حکمتــی اســت کــه با هــر کــه از مــادر می گویید، 

ــی  ــرای آرامش ــش ب ــه دل ــاه ک ــی پن ــی  ب ــون کودک ــود... همچ ــرم و آرام می ش ن

غریــب تنــگ شــده یــا نگــران از دســت رفتــن بزرگتریــن تســکین خویــش گردیــده... .

دکتر مرضیه صادق زاده
عضو هیئت علمی گروه روانشناسی

دانشگاه سلمان فارسی کازرون
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نقش بانوان اسپانیایی 
درکشور اسپانیا

ــور  ــخ بــه ط ــپانیا در طــول تاری ــور اس ــوان در کش ــش بان نق
چشــمگیری تغییــر کــرده اســت.

ــپانیا، در دوره  ــور اس ــم دیکتات ــو، حاک ــکو فرانک ــرال فرانسیس ژن
ــا  ــک ب ــت  ســی و شــش ســاله  خــود و کلیســای کاتولی حکوم

ــد. ــذار بودن ــر تأثیرگ ــن ام ــم در ای ه
فرانکــو کــه حکومــت اســتبدادی خود را در ســال ۱۹۳۹ تأســیس 
کــرد، بانــوان اســپانیا را در ســطح جهانــی منــزوی کــرد. اگرچــه 
پــس از مــرگ او در ســال ۱۹۷٥، نقــش بانــوان بــه طور آشــکاری 
ــه ایــن تغییــر شــگرف کمــک کــرد  عــوض شــد، تأثیــری کــه ب
نقــش جهانی ســازی  شــدنی بــود کــه باعــث شــد مــردم دنیــا بــه 

ــر شــوند. هــم نزدیک ت
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حــال ســؤال ایــن اســت کــه 
ســهم زنــان در اســپانیا و شــرایط 
زندگــی آنــان در طــول حکومــت 
ــپس  ــود؟ و س ــه ب ــو چگون فرانک
بفهمیــم کــه چــرا ایــن وضعیــت 
البتــه  کــه  می کنــد  تغییــر 
در ایــن میــان بایــد از نقــش 
حرکتــی  کــه  جهانی ســازی 
ــر  ــد، تقدی ــداد می ش ــت قلم مثب

ــرد. ک
ــد برایتــان توضیــح دهــم:  بگذاری
رهبــر  فرانکــو  آنکــه  نخســت 
کــه  بــود  بی رحمــی  نظامــی 
ایــن توانایــی را داشــت تــا مســیر 
ــوض  ــپانیا را ع ــت اس ــی مل زندگ

ــد. کن
او بـــــود کــه در تمــــــــــام 
تصمیم گیری هایــی کــه مربــوط 
اســپانیایی  شــهروندان  بــه 
ــی زد،  ــر را م ــرف آخ ــد ح می ش
کــه بــه طــور مؤثــری شــامل 
ــد.  ــز می ش ــپانیایی نی ــوان اس بان
ــه  ــختی ک ــت های س ــن سیاس ای
ــد  ــث ش ــرد باع ــع ک ــو وض فرانک
تــا زنــان اســپانیایی از بقیــه دنیــا 
جــدا و منــزوی شــوند و بایــد 
اضافــه کنــم کــه کلیســا هــم در 

ایــن میــان بی تأثیــر نبــود.
مذهــب رســمی اســپانیا در آن 
ــت  ــود و دول ــک ب ــان کاتولی زم
ــت  ــا حمای ــن کلیس ــم از قوانی ه
معنــا  بدیــن  ایــن  و  می کــرد 
ــه  ــده گرفت ــوان نادی ــه بان ــود ک ب
می شــوند و در صــورت طــاق، 
جلوگیــری از بــارداری و عمــل 
ــه چشــم مجــرم  ســقط جنیــن ب

ــد. ــگاه می ش ــا ن ــه آنه ب
ازدواج تحــت قانــون کاتولیــک 
هــم  می شــد.  اجــرا  رومــی 
فرانکــو و هــم کلیســا از ایــن 
می کردنــد.  حمایــت  رونــد 

عــاوه بــر ایــن بانــوان اســپانیایی 
ــردان  ــلطه م ــان و س ــت فرم تح
اجــازه  متأهــل  زنــان  بودنــد. 
نداشــتند شــغلی بــرای خــود 
حتــی  یــا  نماینــد  اختیــار 
همسرانشــان  اجــازه  بــدون 
ــند،  ــته باش ــی داش ــاب بانک حس
ــا  ــد ی ــه کنن ــت گذرنام درخواس
ــد.  ــا نماین ــاری امض ــرارداد تج ق
نقــش آنــان تنهــا وظیفــه مــادری 
همســرداری  و  خانــه داری  و 
ــاختار  ــی، س ــن عموم ــود. قوانی ب
قــرار  هــدف  را  اجتماعــی 
ــا ایــن نقــش ســنتی  ــد ت می دادن
ــظ شــود. ــان حف ــواده همچن خان
ــی و  ــدران حام ــه پ ــی ک در حال
پشــتیبان اصلــی بــوده و صاحــب 
بــه حســاب  اختیــارات  همــه 
ــا  ــان تنه ــت زن ــد، آن وق می آمدن
تاششــان ایــن بــود کــه مــادران 

ــند. ــی باش ــران خوب و همس
نیــز جهــت  اقداماتــی  دولــت 
زنــان  اشــتغال  از  جلوگیــری 
ــا  ــال ب ــوان مث ــه عن انجــام داد. ب
اجــرای موانــع ازدواج بــرای زنــان 
اســپانیایی توســط رژیــم فرانکــو، 
کار کــردن آنــان در بعضـــــی 
از کارخانه هـــا و بخش هـــــای 
اقتصــادی پــس از ازدواج شــان 

ــد. ــوع ش ممن
ــرأت  ــوان ج ــن بان ــر ای ــاوه ب ع
ــتند در دانشــگاه ها شــرکت  نداش
کننــد، از تــرس اینکــه مبــادا در 
ــد  ــه دســت آورن ــده شــغلی ب آین
یــا اســتقال مالــی کســب کننــد 
و ایــن مــرد خانــه بــود کــه ایــن 

ــت. ــده داش ــه عه ــه را ب وظیف
بــه هــر حــال پــس از مــرگ 
ایــن   ۱۹۷٥ ســال  در  فرانکــو 
اســپانیایی  بانــوان  بدبختــی 
ــر  ــال دیگ ــید. ح ــان رس ــه پای ب

از  مملــو  اســپانیا  محله هــای 
مــادران جــوان و کودکان نیســت،  
بلکــه زنــان مجــرد هــم در میــان 
می خورنــد،  چشــم  بــه  آنهــا 
ســرانجام بانــوان استقال شــان 

ــد. ــت آوردن ــه دس را ب
گردیــد.  آغــاز  جهانی ســازی 
ــود  ــای خ ــددا مرزه ــپانیا مج اس
را بــرای داشــتن ارتبــاط بــا بقیــه 
ــتند  ــوان توانس ــود. بان ــا گش دنی
تأثیــر باشــکوه جهانی ســازی را 
ــی  ــع غرب ــان جوام ــر زن ــه اکث ک
دســت  بــه  اینهــا  از  پیش تــر 
آورده بودنــد تجربــه کننــد. آنهــا 
توانســتند وارد محیط کار شــوند، 
در سیاســت ورود کننــد، تحصیل 
محافظــت  بــدون  و  نماینــد 
ــد. ــرون برون ــب ها بی ــردان ش م
جهانی ســــازی زنــــان اســــپانیا 
را قدرتمنــد کــرد. بــرای آنهــا 
بســیاری  شــغلی  فرصت هــای 
را فراهــم کــرد کــه در زمــان 
برایشــان  فرانکــو  حکومــت 

متصــور نبــود. 
شــرکت های معــروف بســیاری 
ــک  ــز، م ــی، لی وای ــل: نایک از قبی
دونالــد و کوکاکــوال شــعبه های 
خــود را در اســپانیا دایــر کردنــد. 
امــروزه بانــوان حــدود ۴۰ درصــد 
خــود  بــه  را  کار  نیــروی  از 

ــد. ــاص داده ان اختص
زنــان  کــه  نیســت  دیرزمانــی 
را  طوالنــی  راه  ایــن  اســپانیا 
توانســتند  آنــان  پیموده انــد، 
بــه بهتریــن وجــه و آرام جلــو 
ــل  ــه مراح ــود را ب ــا خ ــد ت برون
بــاال برســانند و امــروز شــاهد 
ــان در  آن هســتیم کــه تعــداد زن
ــش از  ــپانیا بی ــت اس ــه دول کابین

می باشــد.   مــردان 
مترجم: بهدخت اوجی
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Gabriel 
G a r c i a 
Marquez

Gabriel Garcia Marquez, one of the greatest 
writers of the 20th century and winner of the 
1982 Nobel Prize for Literature, is considered 
the master of magical realism and creator of 
great love stories that will forever stay with 
you.
His way of writing and his imagination will 
make you see reality in a new way — a mag-
ical one. His descriptions will reach every 
single one of your senses and shake you to 
your very core: you’ll see colors, smell the 
roses, feel the rhythms and finally get a taste 
of magic. You’ll be taken on a breathtaking 
journey where everything is surreal and love 
is endless, and this is exactly why we love Ga-
briel Garcia Marquez!
• Nobody deserves your tears, but whoever 
deserves them will not make you cry.
• It is not true that people stop pursuing 
dreams because they grow old, they grow old 
because they stop pursuing dreams.
• What matters in life is not what happens 
to you but what you remember and how you 
remember it.
• A man knows when he is growing old be-
cause he begins to look like his father.
• No, not rich. I am a poor man with money, 
which is not the same thing.
• If God hadn’t rested on Sunday, He would 
have had time to finish the world.
• He who awaits much can expect little.
• The interpretation of our reality through 
patterns not our own, serves only to make us 
ever more unknown, ever less free, ever more 
solitary.
• The heart’s memory eliminates the bad and 
magnifies the good.
• Everything that goes into my mouth seems 
to make me fat, everything that comes out of 
my mouth embarrasses me.
• Necessity has the face of a dog.
• Fiction was invented the day Jonas arrived 
home and told his wife that he was three 
days late because he had been swallowed by 
a whale.
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Accept this new part of your identity
The first step to discovering your who you are as a mother is to accept the fact that you aren’t the same 
person you were pre-baby. Your priorities, your schedule, your body, your emotions are forever altered 
from the moment your baby enters the world. Accept that it’s going to take some time to get reacquainted 
with yourself, and give yourself some grace while you figure out the “new” you.
Instead of focusing on the loss of your former self, think of this transition as a new beginning. Mother-
hood is a transformative experience that can spur tremendous personal growth. Having a baby turns you 
into an instant role model. Focus on becoming the kind of person you want our child to look up to.

Take advantage of naptime
Everyone will tell you to sleep when the baby sleeps, but you don’t have an off switch. Infants sleep a lot of 
the time, and while you’ll want to curl up with your new baby and nap every now and again, you can also 
use your baby’s sleep schedule to find time to be you. Once you start to figure out your baby’s rhythm, 
and how long they normally snooze, build a small routine that fits within that timeframe.
Reading a book might seem beyond exhausting, so read a magazine or a few good articles online. Squeeze 
in a five or ten minute meditation. Pull out those favorite macarons you’ve been saving. Reflect on you. 
Clean up a little (yes, really) so your space isn’t cluttering your mind. Do things that bring you back to 
yourself. 

Talk to adults
There is nothing quite as devastating to your sense of self than spending all day every day with a tiny 
person who can only communicate through cooing and crying. Motherhood can be terribly isolating, so 
it’s important to spend time with other adults to combat the loneliness of new parenthood. 
Make time to go out with your friends without your baby, or have them over to chat while the baby’s in 
bed. Take time with your partner to talk about something other than your baby. If you feel like you have 
nothing to talk about other than the enormity of the life you’ve created together, try listening to the same 
podcast or reading a certain online column so the two of you have a no-fail topic.

Indulge in a passion
I know, it seems crazy to even think about taking time for a hobby or passion at this point, but getting 
back to the activities that bolstered your identity pre-baby will help you transition into your new self 
more seamlessly. Having a creative outlet—whether it’s drawing, photography, writing, or cooking—can 
boost your happiness and break up the monotony of changing diapers and being a round-the-clock 
human pacifier. Even if that just means putting a little cumin in the tuna salad or writing “I MADE A 
HUMAN!” over and over again in a notebook. Just a touch of what made you you will get you on the 
right track.

Take care of yourself
When you’re spending every waking moment trying to take care of someone who is wholly dependent 
on you, it’s easy to forget about taking care of yourself. However, tending to your needs is one of the 
best ways to adjust to your newfound identity. Taking daily showers, exercising a little, eating substantial 
meals, maybe putting on a little makeup every now and again will remind you that you are worthy and 
deserving of care also.

How to balance
being Mom
and
being yourself

Here are 5 ways to transition into motherhood without losing your sense of self
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How to balance
being Mom
and
being yourself

by Gemma Hartley

Adjusting to motherhood is one of the most diffi-
cult transitions you will ever make. Your who-
le identity shifts in an instant. Suddenly your 

friends and family are coming to see your new 
baby, and not you. The life you had the day 

before giving birth becomes an entirely di-
fferent and unreachable world. The person 
you were before motherhood is essentially 

gone. And I’m not just talking about your 
pre-baby body.

Even though it may seem daunting to 
take care of anything other than the 

tiny dictator who decides whether 
you eat or sleep, it’s crucial to also 

create space for yourself during 
this transition so you don’t lose 

sight of who you are as an in-
dividual. Motherhood can 

easily eclipse your own men-
tal, physical and emotional 

needs if you aren’t mind-
ful about creating some 

breathing room to be 
you.
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Mother As A Disciplinarian
A mother has to maintain a balance between ‘being strict’ and ‘pampering the child’. She has to inculcate a 
sense of responsibility in the child. She is the one who makes him learn the first lessons of his life. She is the 
one who makes her child understand what is being said. He learns to follow her instructions smoothly. She 
gives him toilet training and teaches him how to express his needs. She makes him mentally strong to face the 
outer world when he first leaves home to join his school.
Many of the above roles can be taken up by daddies too – however, women are genetically wired to be better 
at these than men. So mommies, you are THE most important person in your child’s life now. It is your duty 
to be available to them, listen to them, solve their problems and make them feel safe. Follow your “mothers’ 
instincts”because you are their true knight in shining armor!

Mother As A Confidant
Just as easily as a mother can read her children from the-
ir expressions and body language, she can also easily talk to 
them about what they are going through. Mommies are more 
verbal than daddies, because, well, women generally talk more 
than men. They are also better listeners and children find it 
easy to open up to their mommies when they are troubled. 
Even if there are no problems brewing, mothers are always 
interested to know more about their children. They ask more 
questions, and they are better at getting answers.
As a mother, you need to keep this communication channel 
open and live, till they become adults. As the child grows, they 
tend to confide more in their friends than parents. This is why 
you need to be their friend, have daily interactions and share a 
good laugh – not just start talking when there is trouble.

Mother As An Educator
A mother is the original pre-school! 
Mommies are more likely to engage her 
child in various learning activities – from 
singing a rhyme out loud to solving a pu-
zzle – than the daddies. This is because, 
as we said earlier, mommies are better at 
communication. They are also good at be-
ing playful and more importantly, they are 
patient with her child’s pace. They are also 
very good at teaching children soft skills. 
As mother, you need to interact with your 
child as much as you can and help them 
learn initially and help them be organized 
when they are more independent.
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Mother Is The First Teacher Of A Child
A child is the greatest blessing of God to the parents. But along with 
this angel, comes the responsibility of nurturing and growing your chi-
ld. This is not an easy job and requires a great amount of patience and 
perseverance. Children have highly impressionable minds, and they 
watch and copy just about everything. Raising happy, positive children 
is a shared responsibility of both the parents, but as we all know, a child 
ends up being with the mother more often and most part of the day 
owing to needs that only a mother can fulfill. Since a mother spends 
the maximum time with her baby, therefore she becomes the first tea-
cher of her child and the child believes her and follows her completely.

Mother As A Secure Anchor
A baby starts recognizing the mother’s scent and 
face merely days after birth. From that moment on, 
the mother’s presence, her touch, her voice are all 
a secure base for the child. “I want my mommy” is 
often the first reaction to anything that upsets the 
child. This is why it is important for the mother 
to work on strengthening this trust bond between 
herself and her child. Unreasonable anger and im-
patience, spanking and public shaming are some of 
the ways you can lose this trust easily.
As a mother, you have to make your child feel safe 
and secure – this is often taken-for-granted role, but 
it is nevertheless important as insecurity can lead 
to many emotional and psychological problems in 
your child.

Parenting is a team effort. There is an old African proverb that says it takes a village to raise a 
child. While a child is influenced and shaped by the entire society, there are no two individuals 
who play a more pivotal role in this than the parents. Both mom and dad play important and 
different roles in parenting. Let us not confuse “parenting” with “responsibilities of a parent”. 
The “tasks” of raising a child can be divided equally and interchangeably among both parents. 
But parenting is much beyond these tasks. It involves promoting a child’s well-being, by suppor-
ting his/her physical, intellectual, emotional and social development.
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Ingredients:
2  cups  basmati rice
salt
4  carrots
1  Tbsp  caramelized onion
1  cup  dried cranberries
½  tsp  cinnamon -or- cumin  (preference of your taste, 
either is optional)
pinch  (1/16 tsp) pepper
smidgen  (1/32 tsp) ground saffron diluted in 1 Tbsp hot 
water (optional)
vegetable oil
1  large russet potato for tah-dig

Instructions:
To soak the rice
•  Although today, clean fine rice is available, some im-
ported rice brands may contain small, non-rice particles 
which must be scrutinized and removed by hand before 
washing.  Also, some brands may need to be washed with 
extra agitation until water is clear.  Put the rice in a large 
enough bowl with plenty of water and rub the rice between 
two hands to scrape off any powdery substance. Drain in a 
fine-meshed colander. Rinse the rice until clear water runs 
through.
•  Put the washed rice in a bowl, add 1 Tbsp salt, cover 
with water level 3 cm/ 1 above the rice, stir gently and set 
aside for more than an hour.  This can be done in advance 
and soaked for 3+ hours. (Note: A faster step for cooking 
rice is… wash rice and soak without salt for 30 minutes. 
Add the salt to boiling water and follow the next steps.)
While soaking the rice, make the carrot mixture:
•  Peel carrots and cut them small 
•  Fill a medium-size pot half-way with water, add salt and 
on high heat, bring to boil (salt is to retain vibrant color of 
the vegetable).  Add cut carrots and boil for 1~2 minutes 
or until semi-cooked.  Drain the carrots and rinse with 
cold water to halt the cooking.
•  In a medium size bowl, mix boiled carrots, cranberries, 

caramelized onion, cinnamon or cumin, 1/8 tsp salt,  pe-
pper and saffron water.  Set aside.
•  For potato tah-dig: peel the potato, cut it at least 15mm/ 
5/8 thick and soak in a bowl of  tap-water and set aside.
To boil the rice
•  Have a colander ready in your sink, one with fine-mesh 
or with very small holes, and with legs, so that it doesn’t 
touch the sink bottom.
•  In a non-stick pot (9 cups capacity) bring 5 cups of water 
to a boil. Drain water from the soaked rice and add to the 
boiling water. Keep your attention on the pot or else the 
foam from the boiling rice may overflow.
•  As the rice starts to boil briskly, lower the heat to medi-
um-high and occasionally, gently stir the rice in a circular 
motion.  At this point, taste the boiling water (carefully) to 
insure the salt content is to your taste.  Add salt if needed.
•  In a few minutes, after rice begins bubbling like a foun-
tain, it boils slower/thicker.  Test/bite a grain to check its 
hardness.  Do this repeatedly, as timing is very important.  
As soon as there is no more hardness in the center of the 
rice (don’t let it get completely soft), drain rice in colander 
waiting in sink.  It is better for rice to be a tad under-coo-
ked than over-cooked.  Rice should not sit in the colander 
more than a minute  (it will continue cooking and be stic-
ky soft).  At this point, you must act quickly.
•  Rinse the non-stick pot used for boiling.  Add 4 Tbsp oil.  
Drain the cut potato and layer in the bottom of the potato.
•  With spatula sprinkle  ¼  of  the boiled rice over the 
layered potato.  Add 1/3 of carrot mixture, repeat this 2 
more times and finish it with rest of the boiled rice on the 
top.  Pour 2 ~3 Tbsp of vegetable oil all over the top of 
the rice.
•  Put two layers of paper towel over the pot and put on 
the lid tightly. Steam the rice on medium-low heat for 45 
minutes (no more).
•  Dish out the rice sprinkling in a large serving dish.  With 
a non-stick-pot-safe spatula, remove the potato tah-dig  
(let the oil drip well) and serve in a separate dish or on the 
side of the rice.
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Ingredients:
100 g starch
200 g sugar
0.5 cup rose water
2 glasses cold water
1 tbsp liquid oil
100 g walnut
150 g coconut powder

Instructions:
•  In a teflon dish, dissolve the star-
ch with cold water, and then place 
it on a gentle heat until it is com-
pletely dissolved. You need to be 
very careful not to be the same as 
the bullet.
• When the liquid has been so-
lved, add sugar, rose water and oil, 
and stir constantly until the liquid 
is thick enough to remain in the 
form of a paste in the middle of the 
dish. Then remove it off the heat 
and mix the nuts with it and let it 
cool.
• When it is cooled, place it in 
the refrigerator for an hour to be 
firm completely. Then make your 
hands a little oily and stir the paste, 
then make them like the tubes of 3 
centimeters in diameter and soak 
them in the coconut powder.
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3. Allow freedom
This step may be the hardest part of the sequence. Sometimes allowing your child to make the wrong 
choice is necessary, so he can learn from it. One day, your child will have to take responsibility for his own 
choices, but he needs freedom to make some mistakes. The more you try to force your child to do or not do 
something, the less effective you will likely be. Remember, you are helping her establish self-control from 
the inside, not parent-control from the outside.
This certainly doesn't apply to something the child is too young to handle. Any parent with a 3-year-old 
running toward a busy street would certainly go pick her up to save her. But if she chooses to scream at 
you when you ask her to clean up her toys, you need to let her know she can do that — that is, when it's 
quickly followed by Step No. 4.

Be Consistent
Finally, remember to follow 
through, follow through, 
follow through! When a 
child's repeated negative 
behavior is exhausting, you 
will be tempted to not deal 
with it or continually warn 
the child of consequences 
without actually following 
through. Unfortunately, 
that response trains the chi-
ld to just ignore and outlast 
the parent.
Even if you're tired, follow 
through with consequen-
ces in love. Remember that 
parenting is an "oven" for 
a future results. The desi-
red outcome is a loving, 
responsible and responsive 
adult who will make his 
way in the world and find 
relationships, purpose and 
meaning. It's about the fu-
ture, not the present mel-
tdown.

4. Establish Consequences
A consequence is the result of a behavior — good or 
bad. The consequences you utilize should be in res-
ponse to what your child does and reflect the truth 
found in Galatians 6:7, which says, "Do not be de-
ceived: God is not mocked, for whatever one sows, 
that will he also reap."
A helpful negative consequence is something the 
child will not be happy about but is not harmful 
to her. For example, the screamer may need to go 
to time out in another room, or lose dessert or TV 
privileges. Use discernment to make sure the con-
sequence fits the behavior and is not overreactive or 
underreactive.
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1. Convey love
Above all else, our young children 
need to know they are loved. Co-
lossians 3:14 encourages, "And over 
all these virtues put on love" (NIV). 
Conveying love is the basis for all 
health and growth in the parent-c-
hild relationship. Love that is shown 
helps the child feel safe enough to be 
able to learn boundaries without be-
ing overwhelmed or highly resistant.
Notice, however, that I didn't simply 
write, "love your child," but "convey 
love." Make sure to communicate 
love in a way that your child can 
understand and tangibly experience. 
Be in the practice of conveying love 
and creating a foundation in your 
child's mind that says, I am safe and 
cared about.
You can enter your child's world 
every day by playing on the living 
room floor with her and allowing 
her to join you in your own daily ta-
sks. Many times throughout the day, 
give her your full attention (without 
the distraction of electronic devi-
ces), ask her questions and listen to 
the answers. At the end of your time 
together, give her eye contact and 
say, "I love playing with you!" She 
may not respond, but she's listening 
and recording the experience.

How to Help 
Your Kids
Behave Better

By Dr. John Townsend

Young children possess a complex mixture of exciting and challenging attributes. On the positi-
ve side, children between the ages of 2 and 8 can be affectionate, fun and energetic. On the less 
positive side, they can be squirrely, impulsive and defiant — sometimes all at the same time.
So how can you improve upon the challenging dynamics between you and your child? Try 
setting boundaries. I recommend the following four-step boundary-setting process to help you 
navigate your young child's challenging behaviors.

2. Set the ground rules
Communicate clearly to your child what is, and isn't, acceptable behavior in 
your home. Healthy ground rules provide clarity for your child. Ephesians 
6:4 says, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up 
in the discipline and instruction of the Lord."
A set expectation may address a specific situation, such as, "I need you to 
take your nap when I ask, without arguing about it." Or this can take the 
form of a written list of basic how-we-behave-in-our-family ground rules 
that you regularly reinforce with your kids, such as using kind words, exer-
cising quick obedience and showing respectful behavior. Children need to 
know where the lanes are in order to stay in the correct one.
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rity was the most I'd ever experienced) and Yemen, since I crossed the border by bus (the risks were 
higher when staying in the mainland of Yemen from sunrise to sunset).
“Something that most people don’t understand is that 
the fear of terrorism exists among the people who live in 
these countries as well.
They are victims of terrorism just as we are in Western 
countries, so there was a common level of understanding 
and bond between these people and myself when I’m in 
their country.”
 The scariest part
“Surprisingly, there were only a few moments on my ex-
pedition that weren't that great, but the online negativity 
surpassed any of them.
Witnessing how terribly degrading and judgmental people 
can be online is one of the scariest things I experienced, 
more so than anything that’s ever happened in person.
I was alone, and at times depended on technology to take 
my mind off of things, but it ended up being the culprit 
for being able to mentally manage situations while on the 
road.
It also took away my focus when it came to experiencing 
new places, so I tried to stay away from it as much as 
possible.”
The biggest joys
“Either crushing through icebergs in a dingy in Antarctica surrounded by penguins, or spending a 
week in the Mongolian wilderness in a yurt, free of Wi-Fi, cell service and completely alone.”
 A woman alone
“I’ve actually never had fear to travel alone. I’ve tried to pinpoint why I’m not afraid to go to places 
alone. But I’ve been traveling since the age of 18.
As a woman, you have to always be watchful.
Knowing a little bit of self-defense is important. Always be 
aware of your surroundings. And not being overly friendly, 
I think, is important.”
The deeper meaning
“The record was a great launch to find the funding towards 
my mission of promoting peace through sustainable tour-
ism. I wanted to challenge myself, my expectations and ed-
ucate the youth on the importance of goals and changing 
the world.
I also wanted to prove people wrong about war-torn na-
tions, to show people that despite all of the hatred we see 
directed at some of these countries, the people are good 
and it is safe to travel there.
“The value of travel is what you gain about understanding 
the world, culture, humanity and that’s through breaking 
down barriers and just being completely open-minded.
If we can understand people and cultures from a grass-
roots level, instead of judging them from the outside based 
off religion, gender or race the more peaceful our world 
will be.”

On her next vacation
“If I ever were to take a vacation again, I would 
love to go to the North Pole and see the polar 
bears.”
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Finding her way
“Before this whole thing, I was working two 
babysitting jobs. I really didn’t have a lot of 
confidence in myself. The expedition really 
morphed me into the woman that I am now. 
I walked into it kind of a selfish person. I 
walked out of it kind of silent, but with this 

great understanding about life and a great 
hope for what I can do for the world. I tried 
to get to know someone in each country, to 
learn his or her story – because everyone has 
a story.”
 Picking a path around the world
“My route was based on a level of difficulty 
regarding visas, meeting with university stu-
dents, meeting with mayors or Ministers of 
Tourism or filming for an educational docu-
mentary. I was trying to plant trees and collect 
water samples. My plans would change con-

stantly.
“If I ever had any free time, I would just walk 
around and explore. I tried to veer off the 
beaten path as much as possible to really see 
a place. For example, Oman is a pretty safe 
country and there's so much to do once there. 
But I found that once I wandered the little side 

roads, I was invited into 
the home of a woman 
who shared bread and 
camel milk with me. 
I didn't know Arabic, 
and she didn't know 
English, but we sat 
there and smiled. She 
thoroughly enjoyed my 
company and watching 
me consume her food. 
There were plenty of 
experiences like this 
one that made me re-
ally appreciate the au-
thenticity of travel and 
cultures.”
Her favorite country
“I wasn't sure what to 
expect in Mauritius, 

but when I got there, 
I was surprised at the beautiful nature, the 
conservation element of the islands reefs and 
lagoons and the kindness and vibrant spirit 
of the people. Mauritius gets kind of pushed 
aside when you consider its sovereign neigh-
bors of Seychelles and the Maldives, both rich 
in tourism.”
 Into parts unknown
“I wasn’t really as nervous to head to Syria, 
North Korea, Iraq and Sudan as other people 
were for me. I was nervous to go to Somalia a 
bit more than the others (the amount of secu-
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Mangoes
Mangoes do more than whisk you away on a 
tropical mental vacation — they protect skin 
from harmful free radicals. You know, for 
when you actually go to a warm-weather des-
tination. “The dietary carotenoids in mangoes 
protect skin against the sun’s UV radiation all 
summer long”.

Tomatoes
 V8 had it right from the start. With its high water con-
tent and plethora of vitamins, tomatoes are a prime 
produce pick. What really makes them shine, though, 
is their lycopene—a strong antioxidant that neutraliz-
es free radicals that age skin and cause wrinkles. One 
study even found that eating tomato paste could help 
against sunburn and sun-related skin aging. To get the 
full skin-boosting benefit, throw your tomato on the grill 
before eating them. Your body can use lycopene more 
effectively when it’s heated. 

Grapefruit
 Grapefruit is more than just a diet food—it’s a cit-
rus-based blessing for your skin; specifically, stretch 
marks. Each half contains 59 percent of your daily value 
of vitamin C, which is essential for the protection of skin 
cells. Even more importantly, vitamin C is linked to col-
lagen formation, which ties in directly to skin elasticity. 
The more elastic your skin remains as you age, the more 
youthful you’ll look.

Green Tea
 Every so often, swap out coffee for green tea to 
give your teeth a break. According to a study in 
the Journal Of Preventative Medicine, regular-
ly sipping on one cup of green tea per day can 
prevent tooth loss in older adults. The antioxi-
dative ingredients in green tea—catechins—are 
known to kill mouth bacteria and prevent gum 
disease. One catch: For your mouth to benefit, 
you’ll have to go sugar-free.

www.eatthis.com
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Whether you’re using it to bake or make homemade dress-
ings, olive oil is likely among your pantry staples. While 
you may already know it’s good for your ticker, you may 
not be aware that it’s also a powerful wrinkle-fighter. Un-
like omega-6-packed canola oil, saturated fats, and partially 
hydrogenated oils found in many processed foods, olive oil 
is a healthy fat teeming with omega-3s, which have been 
shown to keep skin safe from free radical damage. The anti-
oxidants found in olives may also help reduce skin damage 
that can lead to wrinkles and blemishes.

Celery
 It might be the picked-over vegetable 
on party spreads or the unwanted gar-
nish to your basket of wings, but celery 
has its benefits. Its high water content 
and stringy texture help it act like a 
toothbrush, scraping leftover food and 
bacteria from your teeth.

Onion
 It might sound counterintuitive and 
leave you with bad breath, but onions 
are a bacteria-fighting food. A 2010 
study in the Journal of Chemical and 
Pharmaceutical Research found that 
chewing raw onions for 2 to 3 min-
utes is enough to kill all bacteria in the 
mouth. That sounds like a good reason 
to throw a few slices on your burger 
or salad.

Olive Oil
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So I’ll have the courage! 
I’ll be the kind of woman 
who is proud of her job 
as a mother and home-
maker.
And next time I get the 
chance to introduce my-
self, I will s tand up and 
say, “My name is Natalie, 
and I’m a mother!” And 
guess what, I’ll be proud 
of it too!

As these women spoke of them-
selves, I slowly felt more and 
more unsure of myself. What 
would I say when it was my turn 
to introduce myself? I started 
giving myself a little pep-talk, 
listing things in my head… that 
I would definitely NOT say: DO 
NOT mention the little farm 
town you’ve lived in your entire 
life, with the greatest and most 
faithful people you’ve ever met. 
DO NOT mention that your 
top skills include: diaper chang-
ing, lawn mowing, dish wash-
ing, and boo-boo kissing. DO 
NOT mention your husband 
AT ALL, because you’ll seem 
stronger if you don’t have a man 
to lean on, don’t say how proud 
you are of how hard he works 
for your family, and how you 
support and love each other. 
DO NOT mention your faith, 
because you don’t want to seem 
like a simpleton, who not only 
believes in God, but loves Him 
and serves Him. And whatever 
you do, Natalie, DO NOT men-
tion your kids, we don’t want 
anyone thinking you are “JUST 
A MOM”.
When my turn came, I shakily 
stood, but not very tall, despite 
my height. And I worry that I 
will forever regret what came 
out of my mouth, “I am Natalie, 
from The Creative Mom. But 
I am NOT JUST A MOM….” 
and I tried to say things about 
myself that wouldn’t seem too 
“domestic” or “homely”. My in-
troduction was a disaster to say 
the least, and everything I said 
couldn’t have been farther away 

from the REAL me. The night 
continued, and I chatted with 
ladies who seemed much more 
accomplished, talented, and in-
fluential than I would ever be. 
And all the while, I tried to 
prove to them (and myself) that 
I am not “just a mom”.
As I laid in bed that night, I was 
ashamed of myself. I could not 
believe that I had tried to hide 
the most important part of my 
life, and not only the part of my 
life that takes the most effort 
and time, but the part of my life 
I am most proud of- my chil-
dren! I have heard it said before 
that “The noblest calling in the 
world is motherhood”.
Yet sometimes it doesn’t seem 
like that. We all honor and 
praise our mothers, but so many 
women don’t want to accept that 
same roll in their own lives, and 
frown upon other women who 
dedicate their lives to their fam-
ilies. Often times, as mothers 
in our society, we are made to 
feel like motherhood and being 
“just a mom” is negative. But 
having a distinguished career, 
no matter the cost to those we 
love (especially the little ones we 
love), is encouraged and cele-
brated. Why are our profession-
al accomplishments made to 
seem so fantastic and wonderful 
when our accomplishments in 
the home are belittled?
I wish that every mother could 
be braver than I was that night. 
To stand up and say “I am just 
a mom!!”, and that the world 
would applaud her for the cour-
age and sacrifice that mother-

hood requires every day. Being 
“just a mom” is hard, and no 
woman (or man, for that mat-
ter) should ever feel like less 
of a success, less accomplished, 
or less important because we 
choose to make our family our 
priority.
We should feel that being a 
mother, especially being a full-
time mom, is an honor! It is the 
most important work we can 
possibly do. When all else fails 
in this world, and our children 
have nowhere to turn, we are 
there for them. They will always 
be able to count on MOM! They 
will know that we’ve chosen 
them! We have chosen to put 
them above the board meetings 
and corporate dinners, above 
our own wants and desires. It’s 
hard work! Trust me, I know. 
But we will never regret the ex-
tra time we spend with our fam-
ilies. I hope we can be proud to 
be a mother, because I know the 
little people in our lives look 
up to us as so many things. To 
them, we are much, MUCH 
more than “just a mom”.
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By Natalie

Las t week, I attended a conference in 
the city. This conference is considered 
one of the top events for people in my 
profession. As part of this conference, 
I attended a dinner with about 30 oth-
er women from all around the world, 
though the majority of them seemed 
to be from large cities like New York 
and Los Angeles.
As part of the dinner, everyone was 
asked to s tand and introduce them-

selves. I sat and lis tened to amazing 
women lis t their professional accom-
plishments and credentials. “I am a 
fashion show coordinator”, “I photo-
graph product for a high-end clothing 
company”, “I am a beach body con-
sultant”, “I am an executive in New 
York”… and the lis t of achievements 
and qualifications went on and on, 
seeming to grow more and more pres-
tigious with each woman.
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Here's Your Com-
mitment: This week I 
will smile every time 
I am reminded by my 
“smile cue(s).”

Steps to Happiness
• What You’ll Do: For the 
entire week, you’ll focus on 
smiling more. You’ll devel-
op a way to remind yourself 
to smile throughout your 
day and even force a smile 
onto your face periodically. 
Why? Research shows that 
if you smile, your mood ac-
tually improves.
• How It Works: Research-
ers think that by forcing a 
smile, you activate a spe-
cific set of muscles in the 
face. That set of muscles 
is closely connected to 
the emotions of happiness 
and joy. By smiling, you 
are signaling the emotion-
al centers of your brain to 
tell them that everything is 
good. So even if it's not, it 
will be soon.
• Get Motivated: Smiling 
more is a simple way to 
greatly improve the quality 
of your life. All you have to 
do is smile, and you will be 
a happier person. Really. It’s 
that simple.

Ways to Smile More This Week

Smiling is the natural re-
sponse to something fun-
ny, happy, or enjoyable so 
it stands to reason that you 
probably do not need help 
with the automatic smile 
response. Where there is 
room for improvement is in 
those mundane, everyday 
situations when you other-
wise might not be automat-

ically smiling. To learn how 
to smile more, you must 
first practice:
1. Practice Smiling: Smile. 
Do it right now as you read 
this. Put a big, warm smile 
on your face. Not a fake, 
strange smile, but a real 
smile, like you are seeing 
an old friend after several 
years. Now, think of some-
thing unhappy, but keep 
smiling. It is difficult to 
hold an unhappy or nega-
tive thought in your mind 
while keeping a smile on 
your face. Smiling can help 
increase happiness and de-
crease negativity.
2. Give Yourself a Smile 
Cue: Now that you have 
practiced smiling and un-
derstand a little bit about 
how smiling can improve 
your mood, the trick is 
remembering to smile as 
you go through your day. 
You will probably need a 
reminder to smile often. 
Choose something that 
you hear, see, or do often 
during the day to be your 
“smile cue.” You might 
choose a sound as your re-
minder, like a phone ring-
ing or an email notification 
beep. You might choose an 
action, such as getting in or 
out of your car, to remind 
you to smile. You might 
choose a visual reminder, 
like seeing someone drink-
ing coffee or seeing some-
one laughing. Challenge 

yourself to smile every time 
you encounter your cues 
for this entire week.
3. Stay Motivated: People 
who smile while talking 
make a much better im-
pression because they seem 
more confident and friend-
ly. You can even “hear” a 
smile over the phone. If you 
smile while taking a call, 
the tone of your voice will 
lighten and you’ll be able to 
make a better connection 
through the phone.

Tips for Smiling More
While steps one through 
three above provide 
everything you will need to 
challenge yourself to smile 
more, here are some other 
tips to help you:
• Don’t look strange. Make 
your smiles natural, warm, 
and sincere. You are sim-
ply trying to maintain an 
elevated mood. Even just a 
small, almost unnoticeable 
smile can alter your mood.
• Smile every time you 
think of it, not only when 
you encounter your smile 
cue.
• Think of something you 
really like when you smile – 
it will help make your smile 
sincere. Think of your fa-
vorite vacation spot, driv-

ing a brand new car, or a 
good friend.
• Take a deep breath while 
you smile. This will help 
lessen any stress you have 
and give you a moment to 
enjoy your smile. A deep 
breath or two increases the 
relaxation and mood-en-
hancing power of smiling.
• Place notes and remind-
ers of this skill throughout 
your world to remind you 
to smile more. Put a note 
on the phone, send your-
self an email message, or 
make a note on your cal-
endar. Make sure that you 
have plenty of reminders to 
smile more often. Eventu-
ally, it will become a hab-
it (and one of your most 
healthy ones).

Try Laughing, Too
Taking smiling to the next 
level means laughing. Fig-
ure out a way that you can 
laugh more this week. You 
don’t simply want to be 
amused – you want to be 
laughing out loud. Laugh-
ing out loud, much like 
smiling, creates an emo-
tional state that relieves 
stress and lifts your mood. 
Search for things to laugh 
about every day this week. 
Read jokes, watch movies, 
and talk to funny people. 
Think of the funniest sto-
ries you know and tell one 
each day this week.
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Learn to Smile 
More for Health, 
Happiness, and 
Longevity
Happiness not only makes life more pleasant, but can lead to better 
health, well-being, and longevity. To make the most of life and get 
started, give the smiling skills outlined below a try for one week. 
Consider it a one-week smiling experiment. If you commit to fol-
lowing these simple steps for smiling more, you will already be on 
the right track to living a happier, healthier life.

Mark Stibich, PhD
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I don’t want to be just one thing
I want to be all things
I want to be brave and I want to 
be selfless.
I want to be intelligent, honest 
and kind.
I don’t want to belong to one 
category, one box, one color, 
one race, one gender, one religi-
on. One kind… I want to be all 
kinds, all colors, all things.
I want to be all that I can, all that 
I want, all that I am.

I Have To     

Written by Sadaf Mohammadi

I Want 
Be All

To Be

No.12

Payam-e Madar
Magazine 

Spring 2019

9



Six Bes t Doctors in the World
1. Sunlight

2. Rest

3. Exercise

4. Diet

5. Self Confidence

6. Friends

Maintain them in all stages of Life and enjoy 

healthy life…

If you see the moon.... You see the beauty of 

God... If you see the Sun ... You see the power 

of God... And... If you see the Mirror... You 

see the best Creation of GOD... So Believe in 

YOURSELF...

We all are tourists & God is our travel agent 

who already fixed all our Routes Reserva-

tions & Destinations.

So! Trus t him & Enjoy the "Trip" 
called LIFE...

1. Don't educate your children to be rich. 

Educate them to be Happy. So when they 

grow up they will know the value of things 

not the price.

2. "Eat your food as your medicines. Oth-

erwise you have to eat medicines as your 

food".

3. The One who loves you will never leave 

you because even if there are 100 reasons to 

give up he will find one reason to hold on.

4. There is a lot of difference between hu-

man being and being human. A Few under-

stand it.

5. You are loved when you are born. You 

will be loved when you die.

In between 

You have to manage...!

6. If you want to Walk Fast, 

Walk Alone..!

But 

if you want to Walk Far,

Walk Together..!!

>

>

>
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Now the question is what was 
the role of women in Spain dur-
ing Franco’s rule? We can then 
see why this role change, thanks 
to globalisation, was such a pos-

itive one. Let me explain. Firstly Franco was a 
capable, though ruthless military leader and he 
changed the course of the lives of the people 
of Spain. He had final word on all decisions 
regarding citizens of Spain, which would effec-
tively include women. These women became 
isolated from the rest of the world because of 
the strong policies Franco put in place.
But wait, the church played a part too. Ca-
tholicism was the official religion at the time. 
And the state supported the Church laws. This 
meant that women were denied divorce, con-
traception and to have an abortion would have 
been looked upon as a crime! Marriage had to 
be performed under Roman Catholic Laws. 
Both Franco and the Church supported these 
procedures.

In addition, women were also subordinate to 
men. Married women were not permitted to 
hold a job. Women couldn’t even open a bank 
account, apply for a passport or sign a contract 
without her husband’s permission. Their role 
was to be a housewife and mother. Public laws 
enforced a set a social structures aimed at pre-
serving the traditional role of the family. While 
the father was the main supporter, the authori-
ty laid with him. Back then, women could only 
strive to be good mothers and good wives.
The state even took measures to prevent wom-
en’s labour outside the home. As an example, 
marriage bars were put in place, these prohib-
ited women from working in some companies 
or sectors of the economy after they were mar-
ried. Women were also strongly discouraged 
from attending university in the fear that they 
would pursue a career and have any financial 
independence. It was the man of the house that 
played that role.

Howev-
er, after Franco’s death in 

1975 this misery for women came 
to an end. Spain’s neighbourhoods are now 

no longer filled with young mothers and babies 
but young single women. Women eventually gained 

their independence. Globalisation set in. Spain was re-
opened to the influences of the rest of the world. Spain’s 

borders were lifted. Women were able to experience the glo-
rious effects of globalisation that most women in other western 

societies were already experiencing. Women began to go to work, 
play a part in politics, receive an education and even go out at 
night without men as escorts.
Globalisation empowered the women of Spain. It offered many 
employment opportunities for the women of Spain that had not 
existed while Franco was in rule. Well known companies such 
as Nike, Levis, McDonald’s and Coca Cola set up offices and 
distribution centres in Spain. Today women make up nearly 

40 percent of the labour force.
The women of Spain have come a long way, up until 

only a few years ago, the best a women could do 
was be quiet and today there are more wom-

en than men in the Spanish cabinet.
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By Sarah Jane O’Connor

The Role of
Spanish Women
in Spain

The role of wom-
en in Spain has 
changed dramat-
ically throughout 
history. General 
Francisco Franco 
(Spanish dictator 
who ruled Spain for 
36 years) and the 
Catholic Church 
influenced the role 
of women in Spain 
during the time of 
his rule. Once Fran-
co established his 

dictatorship in 1939 
he closed women 
off from the rest of 
the world. However 
the role of women 
changed dramati-
cally after his death 
in 1975. One influ-
ence that had con-
tributed to this dra-
matic change would 
be globalisation 
(bringing people of 
the globe closer to-
gether).
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Inspired by Mesopotamian models, the Achaemenid kings 
Darius I (522-486 BCE), his son Xerxes I (486-465 BCE), and 
his grandson Artaxerxes I (465-424 BCE) built a splendid 
palatial complex on an immense half-natural, half-artificial 
terrace. This 13-ha ensemble of majestic approaches, monu-
mental stairways, throne rooms (Apadana), reception rooms, 
and dependencies is classified among the world’s greatest 
archaeological sites. The terrace is a grandiose architectural 
creation, with its double flight of access stairs, walls covered 
by sculpted friezes at various levels, contingent Assyrianesque 
propylaea (monumental gateway), gigantic sculpted winged 
bulls, and remains of large halls. By carefully engineering 
lighter roofs and using wooden lintels, the Achaemenid ar-
chitects were able to use a minimal number of astonishingly 
slender columns to support open area roofs. Columns were 
topped with elaborate capitals; typical was the double-bull 
capital where, resting on double volutes, the forequarters of 
two kneeling bulls, placed back-to-back, extend their coupled 
necks and their twin heads directly under the intersections of 
the beams of the ceiling.
Persepolis was the seat of government of the Achaemenid 
Empire, though it was designed primarily to be a showplace 
and spectacular centre for the receptions and festivals of the 
kings and their empire. The terrace of Persepolis continues 
to be, as its founder Darius would have wished, the image of 
the Achaemenid monarchy itself, the summit where likeness-
es of the king reappear unceasingly, here as the conqueror of 
a monster, there carried on his throne by the downtrodden 
enemy, and where lengthy cohorts of sculpted warriors and 
guards, dignitaries, and tribute bearers parade endlessly.

Persepolis
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Founded by Darius I in 518 B.C., Persepolis was the 
capital of the Achaemenid Empire. It was built on an 
immense half-artificial, half-natural terrace, where 
the king of kings created an impressive palace com-
plex inspired by Mesopotamian models. The impor-
tance and quality of the monumental ruins make it a 
unique archaeological site.

Outstanding Universal Value
Persepolis, whose magnificent ruins rest at the foot of 
Kuh-e Rahmat (Mountain of Mercy) in south-west-
ern Iran, is among the world’s greatest archaeological 
sites. Renowned as the gem of Achaemenid (Persian) 
ensembles in the fields of architecture, urban plan-
ning, construction technology, and art, the royal city 
of Persepolis ranks among the archaeological sites 
which have no equivalent and which bear unique 
witness to a most ancient civilization. The city’s im-
mense terrace was begun about 518 BCE by Darius 
the Great, the Achaemenid Empire’s king. On this 
terrace, successive kings erected a series of architec-
turally stunning palatial buildings, among them the 
massive Apadana palace and the Throne Hall (“Hun-
dred-Column Hall”).

Persepolis

Persepolis
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