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هب انم خدا
هب انم مارد

چه خوش گفت سعدی شیرینسخن:

بنی آدم اعضای یکد یگرند
		
				
چو عضوی هب ردد آورد روزگار
		

					
با درود و احترام؛

هک رد آرفینش ز یک گورهند
درگعضواه را نماند رقار

بــه فرزنــدان شایســته بنیــاد مــادر و همــه آنهایــی کــه دل در گــرو عشــق ،همدلــی،
همزیســتی ،صلــح ،صفــا ،محبــت ،مهربانــی ،احتــرام و یــاری رســانی بــه همنوعــان را
ســرلوحه زندگــی خــود قــرار دادهانــد و مــاک ســنجش دیگــران را بــر پایــه انســانیت
همنوعــان ،فــارغ از رنــگ ،نــژاد ،قومیــت ،ملیــت ،جنســیت و مــرز جغرافیایــی ،عقیــده
و مذهــب بــا محوریــت آفریــدگار هســتی کــه متعلــق بــه همــه ماســت ،نهادهانــد.
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.

خدایا چنان کن رسانجام کار
تو خشنود باشی و ما رست گار

دعای مارد همیشه همراهتان
مح ّ
ـم
غالمرضا دی
مدریمسئول و سردبیر

بهـــــار 1398
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هن رد آن لحظه هک افتاد و شکست

قدر آئینه بدانید چو هست
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(فریاد)

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

مش
زعزیان دست تقدری و یت الهی یکی از فرزندا ن شایسته بنیاد مارد

یار دریینه و مشاور فرهنگی و رئیس هیئت مدریه بنیاد مارد

استاد انصر امامی (فریاد)

رد روز  98/03/19رد شیراز ،شهر راز هب دیار حق شتافت
او زود رت از مارفت ...و هچ زود رفت ای کاش ...

هم
استاد انصر امامی جزء اولین یاران و همدالن و فکران و همرااهن و هم کاران بنیاد مارد بود .او استادی فرهیخته و شارعی توانمند و
مهم
سخ
نویسنده ای زربدست و ادیبی نور و دوستی با واف و از همه تر  ،انسانی وارسته بود.
رهچند فقدا ن این زعزی رددانک است ولی یاد و خاطرات و آاثر ارزشمند و اندیشه
زیبا و اشعار هب یاد ماندنی او ات ابد ماندگار خواهد ماند .

روحش شاد و یادش همیشه جاوید باد
دعای مادر همیشه همراهتان
غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر

سخنان زیبای
راتان تاتا در لنـدن

بهـــــار 1398
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راتــان تاتــا یکــی از خیریــن ســرمایهگذار و کارخانــهدار هنــدی در یکــی از ســخنرانیهایش در لنــدن،
چنــد ســخن آموزنــده بیــان کــرد کــه بــد نیســت نگاهــی بــه آن بیندازیــم.

مترجم :بهدخت اوجی

او ســخنان خــود را اینگونــه شــروع
کــرد:
 -1فرزندانتــان را در جهــت ثروتمنــد
شــدن تربیــت نکنیــد .بــه آنهــا
بیاموزیــد کــه شــاد زندگــی کننــد،
بنابرایــن هنگامــی کــه بــزرگ شــوند
خواهنــد دانســت کــه ارزش چیزهــا بــه
قیمــت آنهــا نیســت.
 -2غــذا را بــه عنــوان دارو میــل کنیــد
در غیــر ایــن صــورت مجبوریــد دارو را
بــه جــای غــذا مصــرف کنیــد.
 -3کســی کــه شــما را دوســت دارد،
هرگــز ترکتــان نمیکنــد؛ چــرا کــه
اگــر صدهــا دلیــل بــرای تــرک کــردن
وجــود داشــته باشــد ،او تنهــا یــک
بهانــه بــرای نگــه داشــتن شــما پیــدا
میکنــد .
 -4بیــن انســان و انســان بــودن
تفاوتــی اســت کــه کمتــر کســی بــه
آن واقــف اســت.
 -5زمانــی کــه متولــد شــدید دوســت
داشــتنی بودیــد .هنگامــی کــه از دنیــا
میرویــد دوســتتان خواهنــد داشــت و
در فاصلــه بیــن ایــن دو چیــزی اســت

کــه بایــد آن را مدیریــت کنیــد.
 -6اگــر میخواهیــد بــا ســرعت راه
برویــد ،تنهــا راه برویــد ...امــا اگــر
بخواهیــد تــا دوردســت برویــد ،همــراه
هــم راه برویــد.
شــش طبیــب خــوب در دنیــا وجــود
دارد:
 -1نور خورشید
 -2استراحت
 -3ورزش
 -4تغذیه مناسب
 -5اعتماد به نفس
 -6دوست
تمــام اینهــا را در همــه مراحــل
زندگــی حفــظ کــن و از یــک زندگــی
شــاد و ســالم لــذت ببــر .هنگامــی کــه
بــه مــاه نــگاه میکنــی ،بــه زیبایــی
خداونــد پــی میبــری ...هنگامــی کــه
خورشــید را میبینــی ،عظمــت او را
درک میکنــی...
و زمانــی کــه خــود را در آینــه تماشــا
میکنــی ،اشــرف مخلوقــات خــدا را
نظــاره میکنــی ...پــس خــودت را
بــاور داشــته بــاش.

مــا همــه مســافر ایــن جهــان
هســتیم و خداونــد عهــدهدار ســفر
ماســت ،کســی کــه تمــام مســیر و
مقصــد مــا را از پیــش تعییــن کــرده
اســت .بنابرایــن بــه پــروردگارت
اعتمــاد کــن و از ایــن ســفر کــه
«زندگــی» نــام دارد ،لــذت ببــر.
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دکتر عنایت اله رحیمی
استاندار فارس

ســومین آئیــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر در شــیراز ،از مجموعــه برنامههــای بنیــاد فرهنگــی
بینالمللــی مــادر پنجشــنبه  12اردیبهشــتماه در هتــل بــزرگ شــیراز برگــزار شــد.
ایــن مراســم بــا حضــور مدیــران کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداریهای سراســر کشــور و
مقامــات رســمی کشــوری و اســتانی برگــزار شــد.
بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر تبییــن جایــگاه و نقــش مــادر را از اولویتهــای ایــن
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».
مهنــدس غالمرضــا محمــدی پنجشــنبه  12اردیبهشــتماه در ســومین آئیــن نکوداشــت مقــام
واالی مــادر در شــیراز ،خــود را روســتازادهای معرفــی کــرد کــه در چــادر عشــایر در دامــن مــادر
زحمتکشــی پــرورش یافتــه اســت کــه بــه او درس ایثــار و محبــت مــیداد.

بهـــــار 1398

دکتر فریبا نظری پورکیایی
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده

وی بــا بیــان اینکــه مقــام و جایــگاه مــادر را
نمیتــوان در یــک زمــان یــا یــک مــکان
محبــوس کــرد ،افــزود« :بنــا بــه تجربــه بازدیــد
از خانــه ســالمندان دریافتــم چشــمانتظاری
مــادران بــرای فرزنــدان بســیار دشــوار اســت و
تصمیــم گرفتــم کاری بــرای همــه مــادران دنیــا
انجــام دهــم».
بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر
گفــت« :ایــن بنیــاد در  11مهــر  1393بــا
اهدافــی مشــخص و منشــوری تدویــن شــده،
تأســیس شــد».
مهنــدس محمــدی بیــان کــرد« :مــادر همیشــه
زنــده اســت و هیــچ دعایــی گیراتــر از دعــای
مــادر نیســت .احتــرام بــه والدیــن فرهنــگ
نیکــو و آموزههــای دینــی ماســت؛ همانگونــه
کــه پیامبــر اســام فرمــود بهشــت زیــر پــای
همــه مــادران اســت ،همــه مــادران کــره خاکــی
عزیــز و محتــرم هســتند».
مهنــدس محمــدی عنــوان کــرد« :در حــال
حاضــر بنیــاد مــادر ضمــن احتــرام بــه
جایــگاه و مقــام مــادر بــا دانشــگاههای کشــور
تفاهمنامــهای منعقــد کــرده اســت؛ بنابرایــن
اولیــن کنفرانــس علمــی در دانشــگاه شــیراز،
دومیــن آن در دانشــگاه تهــران ،ســومین در
دانشــگاه فردوســی مشــهد و چهارمیــن آن
در ســال آینــده در دانشــگاه شــهید بهشــتی
برگــزار خواهــد شــد».

در ایــن مراســم از مــادران نمونــه شــیراز تجلیــل
شــد؛ و طــی آن فاطمــه جــوکاری ،کارشــناس
ارشــد شــیمی تجزیــه و دبیــر شــیمی ،روحانگیــز
ســتوده همســر مرحــوم ســید محمــد مصباحــی ،از
چهرههــای فرهنگــی مانــدگار ،پروفســور افســانه
صفــوی ،فــوق دکتــرای شــیمی از دانشــگاه لیــدز
انگلســتان و دانشــمند برتــر جهــان در ســال 2012
و نیــز برنــده جایــزه آکادمــی جهانــی مــدال لکچــر
در ســال  ،2018تجلیــل شــدند.
ســیده زهــره فــال اســیری ،فرزنــد آیــتاهلل
ســید محیالدیــن فــال اســیری و همســر آیــتاهلل
ســید محمدمهــدی دســتغیب ،تولیــت ســابق حــرم
مطهــر احمــدی و محمــدی ،فاطمــه فرامــرزی
سرپرســت خانــوار کــه بــا تــاش و جدیــت فرزندانــی
موفــق تربیــت کــرد ،حمیــده کمالــی مدیــر
مؤسســه اجتماعــی ،فریبــا کیانــی از چهرههــای
نامــدار اجتماعــی ،ســهیال محبــی کارشــناس ارشــد
مهندســی علــوم و صنایــع غذایی و مشــاور اقتصادی-
اجتماعــی امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری فــارس،
بهیــه نــامآور جهرمــی متخصــص زنــان و مامایــی
و مــدرس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،فاطمــه
بکتــی ،پزشــک ،مینــو هنــرور ،هنرمنــد و سرپرســت
خانــوار بــا عنــوان مــادران نمونــه ایــن دوره شــیراز
شــناخته شــدند.
بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر در یازدهــم
مهرمــاه ســال  1393در شــیراز راهانــدازی شــد و
یکــی از اهــداف آن قدردانــی از مــادران نمونــه اســت.
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دکتر عنایت اله رحیمی
استاندار فارس

اشکان کاظمی
فرماندار شهرستان کوار

ایــن بنیــاد ،یــک نهــاد فرهنگــی بینالمللــی اســت کــه بــ ه
صــورت غیــر دولتــی فعالیــت و اهــداف هفتگانـهای را دنبــال
میکنــد.
ارتقــا و بازآفرینــی ارزشهــای قداســتآمیز مــادر از منظــر
خانوادگــی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،تبییــن و تأثیــر نقــش
مــادران در ســاختن جامعــهای ایــدهآل ،پررنــگ کــردن
مســئولیتهای جامعــه بویــژه فرزنــدان در قبــال حقــوق
مــادران ،آمــوزش مســئولیتهای خطیــر مــادری بــه زنــان
جــوان در قبــال فرزنــدان و رفتــار متقابــل آنــان نســبت بــه
مــادران ،در زمــره ایــن اهــداف هفتگانــه اســت.
م آوردن
همچنیــن ایجــاد مراکــز مشــاوره بــرای مــادران ،فراهـ 
زمینــه آمــوزش از مهــد کــودک تــا دانشــگاه و نیــز انتخــاب
مــادران نمونــه و برگــزاری آئیــن نکوداشــت در هــر دو ســال
یــک بــار از جملــه اهــداف ایــن بنیــاد اســت.
ایــن بنیــاد ،تاکنــون در  74کشــور جهــان نیــز بــه ثبــت
رســیده اســت.
مشــاور فرهنگــی بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر ،ایــن
آئیــن را زاده ســرزمینی دانســت کــه در آن همــگان بــا
رســالتی جهانــی بــا هــر کیــش و آئینــی بــرای تعالــی جامعــه
کوشــید هاند.
دکتــر زهــرا افتخــاری بــا بیــان اینکــه بنیــاد مــادر بــر آن
اســت کــه بــه یــاد بیــاورد اصــل و اســاس خانــواده مــادر
اســت ،افــزود« :فرزنــدان در چنیــن خانــوادهای ریشــه عشــق
بــه مــادر را در دل و جانشــان میکارنــد و لحظــه بــه لحظــه
تیمــارش میکننــد».
مشــاور فرهنگــی بنیــاد بینالمللــی مــادر برخــورداری
از چشــمانداز صدســاله ،تحولخواهــی ،توســعهنگری و
آشــنایی  72کشــور بــا بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر را
بــه منزلــه نــگاه خالقانــه بنیانگــذار ایــن بنیــاد ســتود.
مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان فــارس
ابــراز داشــت« :اعتقــاد بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر بــر
ایــن اســت کــه نــام مــادر در هــر کجــای دنیــا در میــان هــر
قــوم و نــژادی بــا هــر آداب و آئینــی جــاری باشــد ،سرشــار از

شــور و حــرارت و مهــر و الفــت اســت».
همچنیــن مشــاور وزیــر کشــور در امــور بانــوان و خانــواده
در ایــن آئیــن گفــت« :مــادر واژهای اســت کــه بــا هــر
زبــان ،آئیــن ،دیــن ،قــوم و نــژادی میتوانیــم از آن
برداشــتی مشــترک داشــته باشــیم».
فریبــا نظــری پورکیایــی بیــان کــرد« :همگــی تصویــر
ذهنــی مشــترکی از انســانی بــه نــام مــادر داریــم».
** نام مادر پرغرورترین افراد را به تعظیم وا میدارد.
اســتاندار فــارس نیــز در ایــن برنامــه ،مــادر را واژهای
دانســت کــه بــا بیــان آن پرغرورتریــن افــراد را بــه تعظیــم
وامــی دارد.
دکتــر عنایــت الــه رحیمی ابــراز داشــت« :مفهوم انســانیت،
نوعدوســتی ،ایثــار ،عشــق ورزیــدن و گفتــار و رفتــار نیــک
را از مــادر آموختهایــم و هنــوز آوای الالیــی و قصههــای
جــذاب و پرغصههــای او را بــه یــاد میآوریــم ».وی بــا
بیــان اینکــه دیــدار مــادر انــرژی ،امیــد و شــادابی را بــه
زندگــی بــاز میگردانــد ،گفــت« :مــا میتوانیــم مــادر را
آئینــه هســتی خــود بدانیــم؛ چــرا کــه او ســتون ،ســرپناه
و تکی ـهگاه اســت».
اســتاندار فــارس افــزود« :نقــش معنــوی ،تربیتــی ،اخالقــی،
فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی مــادر بیبدیــل اســت و
قــوام و دوام یــک خانــواده را اســتمرار میبخشــد ».در
ادامــه ایــن مراســم از خانمهــا :رویــا ســادات مدنــی ،معــاون
دفتــر امــور بانــوان و خانــواده وزارت کشــور ،لیــا آژیــر،
مدیــر کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری کردســتان،
شــهال 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،
بــا عنــوان مدیــران نمونــه حامــی بنیــاد مــادر تقدیــر بــه
عمــل آمــد .همچنیــن نخســتین تندیــس طالیــی فرزنــد
شایســته بنیــاد مــادر نیــز بــه مشــاور وزیــر کشــور در امــور
بانــوان و خانــواده رســید.
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مهندس سید تقی سهرابی
مدیرکل صدا و سیمای استان فارس

دکتر زهرا افتخاری
مشاور آموزشی بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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نالمللی مادر
بنیاد فرهنگی بی 

از سه مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کشور به عنوان
مدیر نمونه تجلیل به عمل آورد

ســرکار خانم دکتر لیال آژیر

مدیرکل محترم دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری کردستان

با درود و احترام
ایــزد منــان را شــاکریم کــه بــا دعــای خیــر مــادران ،اولیــن آئیــن نکوداشــتو
تجلیــل از مــادران نمونــه اســتان کردســتان بــا همدلــی ،همفکــری و همراهــی
آن بانــوی گرامــی و همــکاران محترمتــان بــا قداســت و شــکوه خاصــی برگــزار
گردیــد ،بــا توجــه بــه همراهــی ارزشــمندتان در ایــن امــر مقــدس ،هیئــت مدیــره
بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر ،ســرکار را بــه عنــوان

مدیر نمونه

برگزیدهاند.
ایــن انتخــاب شایســته و مســرتبخش را بــه ســرکار تبریــک عــرض نمــوده و از
خداونــد بــزرگ ســامت ،عــزت و موفقیــت بیشــتر آن بانــوی ارجمنــد و گرامــی را
خواهانیــم.

ســرکار خانم دکتر شهال تاجفر

مدیرکل محترم دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری آذربایجان غربی

با درود و احترام
ایــزد منــان را شــاکریم کــه بــا دعــای خیــر مــادران ،اولیــن آئیــن نکوداشــت
و تجلیــل از مــادران نمونــه اســتان آذربایجــان غربــی بــا همدلــی ،همفکــری و
همراهــی آن بانــوی گرامــی و همــکاران محترمتــان بــا قداســت و شــکوه خاصــی
برگــزار گردیــد ،بــا توجــه بــه همراهــی ارزشــمندتان در ایــن امــر مقــدس ،هیئــت
مدیــره بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر ،ســرکار را بــه عنــوان

مدیر نمونه

برگزیدهاند.
ایــن انتخــاب شایســته و مســرتبخش را بــه ســرکار تبریــک عــرض نمــوده و از
خداونــد بــزرگ ســامت ،عــزت و موفقیــت بیشــتر آن بانــوی ارجمنــد و گرامــی
را خواهانیم.

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

با درود و احترام
ایــزد منــان را شــاکریم کــه بــا دعــای خیــر مــادران ،اولیــن آئیــن نکوداشــتو
تجلیــل از مــادران نمونــه اســتان فــارس بــا همدلــی ،همفکــری و همراهــی آن
بانــوی گرامــی و همــکاران محترمتــان بــا قداســت و شــکوه خاصــی برگــزار
گردیــد ،بــا توجــه بــه همراهــی ارزشــمندتان در ایــن امــر مقــدس ،هیئــت مدیــره
بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر ،ســرکار را بــه عنــوان

مدیر نمونه

برگزیدهاند.
ایــن انتخــاب شایســته و مســرتبخش را بــه ســرکار تبریــک عــرض نمــوده و از
خداونــد بــزرگ ســامت ،عــزت و موفقیــت بیشــتر آن بانــوی ارجمنــد و گرامــی را
خواهانیــم.

نالمللی مادر
بنیاد فرهنگی بی 
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از اشکان کاظمی

به عنوان فرماندار نمونه استان فارس
تجلیل به عمل آورد

در ســال  ۱۳۷۰در 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 دولتــی
جنــوب کشــور و کارشناســی ارشــد در رشــته مدیریــت اجرایــی را از دانشــگاه آزاد ســیرجان گرفتــم .در
پســتهای مختلفــی در وزارت کشــور خدمــت کــردم .حــدود چهــار ســال دهــدار ،پنــج ســال مســئول
حراســت فرمانــداری ،دو ســال بخشــدار ،شــش ســال کارشــناس مســئول سیاســی ،پنــج ســال و نیــم
معــاون فرمانــدار و از اســفندماه ســال  ۱۳۹۲تــا کنــون بــه عنــوان فرمانــدار در شهرســتانهای ممســنی،
نیریــز ،خرمبیــد ،قیروکارزیــن و کــوار مشــغول بــه خدمــت هســتم .امــور اجتماعــی و فرهنگــی را از
الزامــات و ضروریــات امــروزی جامعــه میدانــم و بــر همیــن منــوال مراســم تجلیــل از مــادران نمونــه در
شهرســتانهای قیروکارزیــن و کــوار را برگزارکــردم و همچنیــن در شهرســتان فراشــبند بــه عنــوان میهمــان
ویــژه شــرکت داشــتم.
بــه ســهم خــودم از جنــاب آقــای مهنــدس محمــدی ،بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر ،فــرد
خیراندیــش و نیکاندیشــی کــه واقعــا در راســتای احتــرام و تجلیــل از مــادران در کشــور ســنگ تمــام
گذاشــتند ،صمیمانــه تقدیــر و تشــکر میکنــم.
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راهکارهای مؤثر برای اینکه

خـانـوادهای شـاد و صمیـمی
خانــواده یعنــی جایــی کــه زمــان زیــادی از
عمــر مــا در آنجــا ســپری میشــود و میــزان
خوشــبختی و رضایــت مــا از زندگــی ،بــه
مقــدار زیــادی بــه شــرایط خانــواده و کیفیــت
روابــط شــکلیافته در آن وابســته اســت.
خانــواده همــان جایــی اســت کــه قســمت
مهمــــی از سرنوشــت بزرگســـــاالن آینــده
اجتمــاع در آنجــا رقــم میخــورد .امــروزه،
ســبک زندگــی مــدرن ،مشــغلههای زیــاد و
فرصتهــای کــم و دالیــل متعــدد دیگــر،
رکــن خانــواده را بــا چالشهــای فراوانــی
مواجــه ســاخته اســت .انســان بــه طــور طبیعــی
بــه شــادی ،راحتــی و لــذت گرایــش دارد و
اگــر خانــواده ایــن نیــاز را بــرای او تأمیــن
نکنــد ،ممکــن اســت آن را در جاهــای
دیگــری بجویــد کــه در نهایــت بــه تضعیــف
یــا فروپاشــی خانــواده و روابــط خانوادگــی
منجــر شــود .امــا حفــظ و تقویــت شــادی
و صمیمیــت در خانــواده نیــاز بــه دانــش و
مهــارت دارد.
بــه طــور منظــم بــا هــم غــذا
بخوریــد
در گذشــتهای نــه چنــدان دور ،دور هم نشســتن
و بــا هــم غــذا خــوردن یکــی از اصــول ثابــت
خانوادههــا بــود .بــا هــم غــذا خــوردن اهمیــت،

داشته باشیم

معنــی و کارکــرد بســیاری دارد .مهمتــر
از همــه اینکــه اعضــای خانــواده همدیگــر
را میبیننــد و بــا هــم حــرف میزننــد و از
احــوال همدیگــر باخبــر میشــوند .امــروزه،
شــاید بــه دلیــل وضعیــت کار و تحصیــل ایــن
مســئله امکانپذیــر نباشــد ،امــا حتیاالمــکان
ســعی کنیــد حداقــل یــک وعــده در روز را
بــا هــم غــذا بخوریــد .هنــگام صــرف غــذا
تلویزیــون را خامــوش کنیــد و موبایلهــا را
کنــار بگذاریــد .زمــان وعدههــای غذایــی
فرصتــی ارزشــمند بــرای دیــدن یکدیگــر،
صحبــت کــردن و اســتراحت اســت ،ایــن
فرصــت را هرگــز از دســت ندهیــد.
نظریــات خــود را بــا هــم در
میــان بگذاریــد
بــه عنــوان والدیــن ســعی کنیــد همیشــه نظــــر
اعضــــای خانــواده را در زمینههــــای مختلــف
جویــا شــوید.
نظرخواهــی از کــودکان ،نوجوانــان و جوانــان
تأثیــر زیــادی در عــزت نفــس آنهــا خواهــد
داشــت .بــرای تصمیمگیــری در هــر مــوردی
ســعی کنیــد نظــر تکتــک افــراد خانــواده را
بپرســید .منظــور ایــن نیســت کــه حتمــا بــر طبق
نظــر آنهــا تصمیــم بگیریــد .تصمیــم نهایــی را
خودتــان ،بــه عنــوان والدیــن ،بگیریــد .امــا

ســعی کنیــد نظــر آنهــا را هــم بــه دقــت بشــنوید
و دالیلشــان را بررســی کنیــد و اگــر نظــر
ایشــان مفیــد بــود ،در تصمیمگیــری خــود از
آن اســتفاده کنیــد .ایــن کار بــه آنهــا ایــن پیــام
را میدهــد کــه شــما بــرای نظرشــان احتــرام
قائلیــد و بدینترتیــب حــس ارزشــمند بــودن
و عــزت نفــس را در ایشــان تقویــت میکنیــد.
بعضــی تصمیمگیریهــا را بــر عهــده
فرزنــدان خــود بگذاریــد .مثــا بــرای صــرف
شــام قــرار اســت بیــرون برویــد .تصمیــم در
مــورد اینکــه در کجــا غــذا بخوریــد را بــه
آنهــا واگــذار کنیــد ،امــا بــاز هــم دلیلشــان
را بررســی کنیــد.
فرصتهــای شــاد بــودن را بــه
ـانید
ـر برسـ
حداکثـ
بهتــر اســت کــه در خانــه از هــر فرصتــی
بــرای شــا د بــودن اســتفاده کنیــم .میتــوان بــه
بهانههــای مختلــف جشــن و ســرور مختصــری
برپــا کــرد .بهتــر اســت ایــن اندیشــه را بــه
فرزنــدان خــود منتقــل کنیــد کــه خندیــدن
و شــادبودن دلیــل نمیخواهــد .هیــچگاه
شــادی را در ذهــن آنهــا بــا داشــتن امکانــات
خــاص پیونــد نزنیــد و شــرطی نکنیــد ،در
غیــر اینصــورت آنهــا همیشــه بــرای شــاد بــودن
شــرط و شــروط خواهنــد گذاشــت .این شــرط
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گذاشــتن بــرای شــادی و خوشــبختی ،یکــی از
دالیــل اصلــی غمگینــی و افســردگی بســیاری
از آدمهاســت .پــس ســعی کنیــد کــه خنــده
و شــادی را بــه عادتــی روزمــره تبدیــل کنیــد
و هیــچ فرصتــی را بــرای شــاد بــودن در کنــار
همدیگــر از دســت ندهیــد.
بــر نقــاط مثبــت شــخصیت
اعضــای خانــواده تمرکــز کنیــد
خانــواده بــر رابطــ ه بیــن اعضــای آن اســتوار
اســت .فــرد فــرد اعضــای خانــواده ،افــرادی
منحصــر بهفــرد هســتند.
همیشــه تفــاوت روحیــات و خلــقوخوهــا را
در نظــر داشــته باشــید .ممکــن اســت برخــی
خصوصیــات افــراد خانــواده بــرای شــما
خوشــایند نباشــد یــا بالعکــس ،اگــر قــرار
باشــد روی مــوارد ناخوشــایند شــخصیت
افــراد تمرکــز کنیــم بــه شــادمانی و صمیمیــت
خانوادگــی لطمــه خواهیــم زد .پــس همیشــه
روی نقــاط مثبــت شــخصیت افــراد خانــواده
تمرکــز کنیــد.
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه ایــن نــوع
برخــورد ،یعنــی تمرکــز و توجــه بــه رفتارهــای
مطلــوب افــراد و تأییــد و تشــویق ایــن مــوارد،
بهتریــن روش بــرای افزایـــش و تقویـــت
رفتارهــای مطلــوب و کاهــش و تضعیــف
رفتارهــای نامطلــوب اســت.
بــه ویــژه در مــورد کــودکان ،اســتفاده از توجــه
و تشــویق رفتارهــای مطلــوب و بیتوجهــی
بــه رفتارهــای نامطلــوب ،تأثیــر تربیتــی
بســیار باالیــی دارد .بــا تمرکــز بــر رفتــار و
خصلتهــای مطلــوب افــراد خانــواده ،بــه
مــرور ذهنیــت مثبتتــری نســبت بــه آنهــا

پیــدا میکنیــم کــه در رابطــه مــا بــا آنهــا بــه
شــکل صمیمیــت و دوســتی بیشــتر نمــود پیــدا
میکنــد .
بــه هنــگام نیــاز در کنارشــان
باشــید
هــر گاه کــه عضــوی از اعضــای خانــواده
بــه شــما نیــاز داشــت ،حتمــا ســعی کنیــد
در کنــارش باشــید .ایــن مواقــع ،لحظــات
حســاس و خاصــی اســت و امــکان دارد کــه
دیگــر فرصــت جبــران پیــش نیایــد .مثــا اگــر
بــه جشــن آخــر ســال کودکســتان دعــوت
شــدهاید ،حتمــا در آن شــرکت کنیــد.
ایــن شــاید از نظــر شــما اتفــاق مهمــی نباشــد
امــا ممکــن اســت از دیــد کــودک شــما معنــای
زیــادی داشــته باشــد و شــاید نبــود شــما لطم ـ ه
عاطفــی شــدیدی بــه او وارد کنــد.
ایــن را بایــد بــه شــکل یــک فرهنــگ
خانوادگــی درآورد کــه هــر وقــت یکــی از
اعضــا بــه حضــور ســایرین نیــاز داشــت ،حتمــا
همــه آن را در اولویــت برنامههــای خــود قــرار
دهنــد و تمــام ســعی خــود را بــرای حضــور و
مشــارکت بــهانجــام رســانند.
قــدر اینگونــه لحظــات را بدانیــد و مشــارکت
در هیچیــک از شــرایط مهــم خانوادگــی را
از دســت ندهیــد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه
در زندگــی ،انجــام نــدادن کارهــای خــوب
و از دســت دادن فرصتهــای ارزشــمند،
همــواره تأســفبار اســت .پــس تــا جایــی
کــه میتوانیــد ســعی کنیــد همیشــه در چنیــن
مواقعــی در کنــار عزیــزان خــود حضــور داشــته
باشــید و توجــه و عالقـه خــود را عمــا بــه آنهــا
نشــان دهیــد.

ـان
ـه دوستشـ
ـد کـ
ـا بگوییـ
ـه آنهـ
بـ
دارید
«دوســتت دارم» قدرتمندترین و تأثیرگذارترین
جملــهای اســت کــه یــک نفــر میتوانــد بــه
طــرف مقابــل خــود بگویــد .امــا معمــوال پــس
از گذشــت مدتــی از زندگــی مشــترک ،ایــن
جملــه کمتــر و کمتــر در میــان همســران شــنیده
میشــود .همانطــور کــه در مــورد قبلــی نیــز
اشــاره شــد ،شــما میتوانیــد ایــن جملــه را بــه
شــیوههای متفاوتــی ابــراز کنیــد ،امــا همیشــه
از نــوع کالمــی آن نیــز اســتفاده کنیــد .البتــه،
بایــد ایــن جملــه را بــا تمــام وجــود ابــراز
کنیــد .مــا اینجــا توصیــه نمیکنیــم کــه نقــش
بــازی کنیــد یــا افــراد خانــواد ه خــود را فریــب
دهیــد .بنابرایــن اگــر احســاس عالقــ ه واقعــی
بــه همســر یــا فرزنــد خــود نداریــد ،بــه طــوری
کــه نمیتوانیــد بــه شــکل صادقانــه و از صمیــم
قلــب ایــن جملــه را بــه آنهــا بگوییــد ،بایــد
روی خودتــان کار کنیــد و شــاید بهتــر باشــد از
یــک مشــاور خانــواده کمــک بگیریــد.
گفتــن ایــن جملــه تأثیــر شــگرفی در تقویــت
روابــط خانوادگــی دارد .بــا ایــن حــال،
بســیاری از افــراد اهمیتــی بــه آن نمیدهنــد.
برخــی مردهــا بــه خصــوص در ســنین باالتــر،
آن را کســر شــأن خــود میداننــد .بــه دالیــل
مختلــف ،بســیاری از مــردم در گفتــن ایــن
جملــه بــه عزیــزان خــود مشــکل دارنــد و
برخــی نیــز آن را فرامــوش میکننــد .ایــن
افــراد معمــوال نمیداننــد کــه بیــان مکــرر
ایــن جملــه در تقویــت روابــط ،صمیمیــت و
اســتحکام خانــواده چقــدر مهــم اســت.
منبع :هنر موفق بودن
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ســیمین دانشــور (زاده  ۸اردیبهشــت سال  ۱۳۰۰خورشــیدی در شیراز–
درگذشــت  ۱۸اســفند ســال  ۱۳۹۰خورشــیدی در تهــران) نویســنده و
مترجــم ایرانــی و همســر جــال آلاحمــد بــود .وی نخســتین بانــوی
ایرانــی بــود کــه بــه صورتــی حرفــهای در زبــان فارســی داســتان
نوشــت.مهمترین اثــر او رمــان سووشــون اســت کــه نثــری ســاده دارد
و بــه  ۱۷زبــان ترجمــه شــده اســت .سووشــون از جملــه پرفروشتریــن
آثــار ادبیــات داســتانی در ایــران بــه شــمار مـیرود .دانشــور همچنیــن
عضــو و نخســتین رئیــس کانــون نویســندگان ایــران بــود.
دانشــور در ســال  ۱۳۰۰خورشــیدی در شــیراز زاده شــد .او فرزنــد
محمدعلــی دانشــور (پزشــک) و قمرالســلطنه حکمــت (مدیــر
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
رشــته ادبیــات فارســی بــه دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران رفــت.
دانشــور،پس از مــرگ پــدرش در  ۱۳۲۰خورشــیدی ،مقالهنویســی را
بــرای رادیــو تهــران و روزنامــه ایــران آغــاز کــرد .او از نــام مســتعار
شــیرازی بینــام اســتفاده میکــرد.
در  ،۱۳۲۷مجموعــه داســتان کوتــاه آتــش خامــوش را منتشــر کــرد
کــه نخســتین مجموعــه داســتانی اســت کــه بــه قلــم بانــوی ایرانــی
چــاپ شــدهاســت .تشــویق کننــده دانشــور در داستاننویســی فاطمــه
ســیاح ،اســتاد راهنمــای وی ،و صــادق هدایــت بودنــد .او در همیــن
ســال ،در حالــی کــه در اتوبــوس از تهــران راهــی شــیراز بــود بــا

جــال آلاحمــد نویســنده و روشــنفکر ایرانــی آشــنا شــد و دو ســال
بعــد بــا او ازدواج کــرد.
در  ۱۳۲۸بــا مــدرک دکتــری ادبیــات فارســی از دانشــگاه تهــران
فارغالتحصیــل شــد .عنــوان رســاله وی «علمالجمــال و جمــال
در ادبیــات فارســی تــا قــرن هفتــم» بــود (بــا راهنمایــی ســیاح و
بدیعالزمــان فروزانفــر).
دانشــور در  ۱۳۳۱بــا دریافــت بــورس تحصیلــی بــه دانشــگاه اســتنفورد
آمریــکا رفــت و در آنجــا دو ســال در رشــته زیباییشناســی تحصیــل
کــرد .وی در ایــن دانشــگاه نــزد «واالس اســتنگر» داستاننویســی و
نــزد «فیــل پریــک» نمایشنامهنویســی آموخــت .در ایــن مــدت دو
داســتان کوتــاه کــه دانشــور بــه زبــان انگلیســی نوشــته بــود در ایــاالت
متحــده چــاپ شــد.
پــس از بازگشــت بــه ایــران ،دکتــر دانشــور در هنرســتان هنرهــای
زیبــا بــه تدریــس پرداخــت؛ تــا اینکــه در ســال  ۱۳۳۸اســتاد دانشــگاه
تهــران در رشــته باستانشناســی و تاریــخ هنــر شــد .اندکــی پیــش از
مــرگ آلاحمــد در  ،۱۳۴۸رمــان سووشــون را منتشــر کــرد کــه از
جملــه پرفروشتریــن رمانهــای معاصــر اســت .در  ۱۳۵۸از دانشــگاه
تهــران بازنشســته شــد .وی نخســتین بانــوی ایرانــی اســت کــه بــه
صورتــی حرف ـهای در زبــان فارســی داســتان نوشــت .مهمتریــن اثــر
او رمــان سووشــون اســت کــه بــه  ۱۷زبــان ترجمــه شــده و دربــاره
رخدادهــای زمــان رضاشــاه اســت .ســیمین دانشــور در هجدهــم
اســفندماه ســال  ۱۳۹۰در خانــهاش در تهــران درگذشــت.
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کتابها

مجموعه داستان
آتش خاموش ،اردیبهشت ۱۳۲۷
شهری چون بهشت ،دی ۱۳۴۰
به کی سالم کنم؟ ،خرداد ۱۳۵۹
پرندههای مهاجر۱۳۷۶ ،
رمانها
سووشــون معروفتریــن اثــر دانشــور در
تیــر  ۱۳۴۸از ســوی انتشــارات خوارزمــی
و مــدت کوتاهــی پیــش از مــرگ جــال
آلاحمــد منتشــر شــد .دربــاره ایــن رمــان
نقدهــای بســیاری منتشــر شدهاســت .ایــن
رمــان بــه وقایــع پــس از پادشــاهی رضاشــاه
میپــردازد.
جزیــره ســرگردانی ،۱۳۷۲ ،انتشــارات
خوارزمــی
ســاربان ســرگردان ،۱۳۸۰ ،انتشــارات
خوارزمــی
کوه سرگردان ،انتشارات خوارزمی
ترجمهها
سرباز شکالتی ،نوشته برناردشاو۱۳۲۸ ،
دشمنان ،نوشته آنتون چخوف۱۳۲۸ ،
بنال وطن ،نوشته آلن پیتون
داغ ننگ ،نوشته ناتانیل هاوثورن
مــاه عســل آفتابــی (مجموعــه داســتان)،
نوشــته ریونوســوکه آکوتــاگاوا و…
آثار غیرداستانی
غروب جالل ،انتشارات رواق۱۳۶۰ ،
شاهکارهای فرش ایران
راهنمای صنایع ایران
ذن بودیسم
مبانی استتیک
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بانوی شیرازی
استاد دانشگاه شیراز
جایزه علمی بریتانیا
را دریافت کرد
دکتــر مرضیــه موســوی نســب ،اســتاد تمــام علــوم صنایــع غذایــی و
مؤســس و رئیــس گــروه پژوهشــی فــرآوری آبزیــان دانشــکده کشــاورزی
دانشــگاه شــیراز ،جایــزه علــوم ســافریج  ٢٠١٩را از بریتانیــا دریافــت کــرد.

ایــن جایــزه بــا عنــوان '  'Suffrage in Science and Technologyبــا هــدف معرفــی موفقیتهــای علمــی بانــوان و
انگیزهبخشــی بــه جامعــه بانــوان در زمینــه ورود بــه فعالیــت هــای علمــی و تحقیقاتــی اهــدا میشــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه شــیراز فارغالتحصیــل ایــن دانشــگاه و نیــز دانشــگاه مــک گیــل کانــادا بــوده و تحقیقــات
فــراوان و ارزشــمندی در حــوزه میکروبیولــوژی و بیوتکنولــوژی غذایــی ،میکروبیولــوژی صنعتــی و تکنولــوژی
شــیالت داشــته اســت.
وی در ایــن راســتا بیــش از  ٢٥٠مقالــه علمــی داشــته و بیــش از  ٦٠دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی را راهنمایــی
کــرده اســت.
پیــش از ایــن دکتــر زهــره عظیمیفــر ،دانشــیار دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه شــیراز ،جایــزه
علــوم ســافریج ســال  ٢٠١٧را دریافــت کــرده بــود.
جایــزه علــوم ســافریج مــورد حمایــت دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی برتــر انگلســتان از جملــه امپرالــه کالــج و آی
بــی ام و مرکــز تحقیقــات پزشــکی لنــدن اســت و در دســتهبندیهای علــوم پایــه ،مهندســی و علــوم پزشــکی بــه
بانــوان دانشــمند دنیــا اختصــاص مییابــد.
بــر ایــن اســاس ،ایــن نشــان هــر دو ســال یکبــار از یــک بانــوی دانشــمند بــه دیگــر بانــوی علمــی منتقــل
میشود.
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مؤسس بزرگترین مؤسسه خیریه
و امدادرسانی در پاکستان
عبدالســتار ایدهــی در ســال  ۱۹۲۸در گجــرات هنــد بــه دنیــا
آمــد و پــس از تقســیم هندوســتان در ســال  ،۱۹۴۷بــه پاکســتان
مهاجــرت کــرد .وی در ســال  ۱۹۵۱کلینیــک خــود را بــه نــام
«ایــدی» ایجــاد کــرد.
عبدالســتار ایدهــی ایجــاد یتیمخانههــا ،مراکــز نگهــداری
و حمایــت از کــودکان و بانــوان بیسرپرســت را ســرلوحه
زندگــی خــود کــرده بــود و بــرای نگهــداری از آنهــا خــود
اعانــه جمــعآوری میکــرد .بنیــاد خیریــه ایدهــی خدمــات
گســتردهای را بــه طــور رایــگان بــه مــردم ارائــه میدهــد
کــه دولــت پاکســتان تــوان آن را نــدارد .ایــن بنیــاد ،دههــا
یتیمخانــه ،بیمارســتان ،زایشــگاه و مدرســه در پاکســتان
دارد و بزرگتریــن ســرویس آمبوالنــس دنیــا را اداره
میکنــد.

خدمات

درگذشت

عبدالســتار ایدهــی ،در  ۸ژوئیــه  ۲۰۱۶در ســن
 ۸۸ســالگی بــر اثــر نارســایی کلیــوی در  یــک
مرکــز پزشــکی در کراچــی درگذشــت .از آخریــن
خواســتههای او درخواســت اهــدای اعضایــش
بــود ،امــا بــه دلیــل بیمــاری ،تنهــا قرنیــه چشــم
او بــرای اهــدا مناســب بــود.

عبدالســتار ایدهــی از جوانــی بــا تأســیس یــک
داروخانــه بــه کمــک فقــرای کراچــی شــتافت .دکتــر
ایدهــی اولیــن کلینیــک رایــگان بــرای فقــرا را در ســال
 ۱۹۵۱افتتــاح کــرد .بنیــاد ایدهــی زیــر نظــر او بــه
بزرگتریــن ســازمان خیریــه پاکســتان تبدیــل شــد.
آقــای ایدهــی در پاکســتان از محبوبیــت و احتــرام
بســیار باالیــی برخــوردار بــود و بــرای بیشــتر مــردم
او یــک قدیــس و چهــرهای افســانهای بــود.
عبدالســتار ایدهــی زندگــی بســیار ســادهای داشــت
و طبــق گــزارش رســانههای پاکســتان تنهــا دو
دســت لبــاس داشــت و در یــک خانــه کوچــک در
نزدیکــی بنیــاد ایدهــی زندگــی میکــرد.
در ســال  ۲۰۱۳پزشــکان گفتنــد کــه او
مشــکل کلیــوی دارد .آصــف علــی زرداری،
رئیسجمهــور وقــت پاکســتان ،بــه او پیشــنهاد
داده بــود تــا بــرای معالجــه بــه خــارج ســفر
کنــد امــا او ایــن پیشــنهاد را رد کــرد و
گفــت ترجیــح میدهــد در یــک بیمارســتان
داخلــی تحــت درمــان قــرار گیــرد.
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نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام
واالی مادر در اســــتان مازنــــدران
نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر بــه همــت بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر و بــا همــکاری اداره کل
امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری مازنــدران در ســالن همایشهــای هــال احمــر اســتان برگــزار شــد و از  23مــادر
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.
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری مازنــدران در ایــن مراســم گفــت« :زمانــی کــه خبــر شــهادت پــدرم
رســید ،مــادرم مــن را در پنــاه خــود گرفــت و تــا بــه امــروز ایــن ســنگر را حفــظ کــرده اســت».
دکتــر ســمیه قاســمی طوســی افــزود« :مــادرم ســالیان ســال ،پایبنــد و وفــادار بــه ایــن عهــد و پیمــان اســت و بــا
مشــاهده ایــن لحظــات ،غبطــه میخــورم آیــا مــن هــم میتوانــم قــدردان زحمتهــای مــادرم شــوم ».وی خطــاب
بــه مــادرش اینگونــه گفــت« :ای بانــوی همیشــه دوستداشــتنی زندگ ـیام و ای کســی کــه در شــبهای ســخت
بمبــاران اهــواز و در روزهــای دوری پــدر ،کــه علیــه منافقــان و دشــمنان
بعثــی میجنگیــد ،بــه خوبــی مــن را در چتــر محبــت خــود گرفتــی،
تــا ابــد شــرمنده محبتــت هســتم .مــادر جــان ،خــوب یــادم اســت
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 زندگ ـیام احســاس کــردم».
بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر در ایــن مراســم اظهــار
داشــت« :افتخــار مــن ایــن اســت کــه امــروز بیســت و پنجمیــن آئیــن
نکوداشــت مــادر را در اســتان مازنــدران برگــزار میکنــم ،هــدف،
تجلیــل مقــام واالی مــادران بــزرگ و زحمتکــش اســتان مازنــدران
اســت کــه قابــل وصــف نیســت».
مهنــدس غالمرضــا محمــدی افــزود« :مهــرداد هاشــمی از اســاتید
دکتر سمیه قاسمی طوسی
مدیریــت و پژوهشهــا ،عضــو هیئــت امنــای بنیــاد فرهنگــی
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بینالمللــی مــادر و تنهــا عضــوی از بنیــاد در کشــور اســت کــه اهــل اســتان مازنــدران اســت و همــدل ،همفکــر و همیــار و همــکار ماســت».
وی اضافــه کــرد« :مــن روســتازاده و خــاک پــای مــادران وطنــم هســتم ،ایــن را بــا تمــام وجــود و ایمانــم بیــان میکنــم ،مــادران خطــه شــمال بــا
اینکــه در اســتان سرســبزی زندگــی میکننــد ولــی بــا بررســی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه زحمتکشتریــن 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».
مهنــدس محمــدی افــزود« :انتظــار داریــم رســانهها در گســترش ایــن فرهنــگ ،کمــک کــرده و اطالعرســانی کننــد ،چــون اعتقــاد مــا بــر ایــن
اســت اگــر مــادر متعالــی داشــته باشــیم جهانــی خوشــبخت خواهیــم داشــت».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر در ســال  93در شــیراز تأســیس شــد ،گفــت« :بــه پــاس همــه خدمــات مــادران ایــن
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».
ایشــان بــا بیــان اینکــه بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر بــا پنــج دانشــگاه تفاهمنامــه دارد ،گفــت« :دو ســال قبــل ،همایــش تبییــن جایــگاه و
نقــش مــادر را در دانشــگاه شــیراز و ســپس دانشــگاه تهــران برگــزار کردیــم و امســال  10و 11بهمنمــاه ایــن همایــش در دانشــگاه فردوســی مشــهد
برگــزار میشــود و ســال آینــده دانشــگاه شــهید بهشــتی و بعــد دانشــگاه تبریــز ،میزبــان ایــن مراســم خواهنــد بــود».
بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر بــا اعــام اینکــه فعالیتهــای علمــی بنیــاد بــه خاطــر نســل جــوان انجــام میشــود ،افــزود« :امیدواریــم
مســئوالنی کــه در زمینــه فرهنگســازی و اطالعرســانی ،مســئولیتی بــر عهــده دارنــد بــه مــا کمــک کننــد».
همچنیــن از حلیمــه عــربزاده ،همســر ســردار شــهید محمدحســین قاسمیطوســی و مــادر ســمیه قاسمیطوســی ،مدیــرکل امــور بانــوان
اســتانداری مازنــدران تجلیــل شــد.
در مراســم تجلیــل ،حســن خیریانپــور معــاون اســتانداری مازنــدران ،ســمیه طوســی ،مدیــرکل امــور بانــوان اســتانداری مازنــدران ،محمــدی
مدیــرکل حــوزه ریاســت اســتانداری و آرزو ولیپــور ،مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی حضــور داشــتند و پــس از رونمایــی از تمثــال  22مــادر نمونــه
اســتان مازنــدران ،امضــا و متنــی بــه یــادگار نگاشــتند.
فــروزان اصفهانــی ،زندهیــاد عــذرا باطبــی ،فریــده پورکریمــی ،طاهــره
خســروی ،شــهربانو خلیلــی ،حمیــده رضایــی ،مهرانــه رضایــی منفــرد،
آزیتــا رودگرمنــش ،رحیمــه ســاالرکیا ،پرویــن ســلطانپور ،آمنــه
صالحــی ،مدینــه صیدانلــو ،فاطمــه طراوتــی ،رقیــه کاووســی ،آســیه
عســگرزاده ،مهرنــوش کوثریــان ،حــوا کیانــی ،تــوران محمودجانلــو،
مولــود نامــی ،طیبــه نجفیــان اشــرفی ،ایــران نامــی ،طاهــره نیکخــواه و
راضیــه یوس ـفپور از مــادران نمونــه اســتانی در خان ـهداری ،اشــتغال و
تربیــت فرزنــدان بودنــد.
شــایان ذکــر اســت در حاشــیه همایــش ،بــا همــکاری ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 10 ،غرفــه از محصوالت
و صنایــع دســتی بانــوان مازندرانــی بــه نمایــش گذاشــته شــد.
مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر

22

شماره 12

بهـــــار 1398

نویسنده :علی حسینزاده
در مواجهــه والدیــن بــا فرزنــدان و مســائلی کــه میــان آنــان پیــش میآیــد ،اغلــب والدیــن را میتــوان بــه ســه گــروه :برنــدگان،
بازنــدگان و نوســانیها 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 میکننــد .آنهــا عقیــده دارنــد بایــد بــرای بچــه حــدودی قائــل شــد ،از او رفتــار مشــخصی
انتظــار داشــت ،بــه او دســتور داد ،از او انتظــار اطاعــت داشــت و از تنبیــه بــرای مطیــع کــردن او اســتفاده کــرد .در ایــن نــوع
خانوادههــا ،پــدر یــا مــادر همیشــه مســئله را طــوری حــل میکننــد کــه خــود ،برنــده و کــودک بازنــده باشــد .بیشــتر ایــن
خانوادههــا وجــدان خــود را بــا ایــن جمــات آرام میکننــد« :هــر چــه باشــد ،عقــل پــدر و مــادر بیشــتر اســت؛ کار مــا بــرای
مصلحــت خــود اوســت؛ و مســئولیت والدیــن ایــن اســت کــه از قــدرت خــود در جهــت خیــر بچههــا اســتفاده کننــد».
گــروه دوم کــه از نظــر تعــداد ،کمتــر از دســته اول هســتند ،در بســیاری از مواقــع بــه بچــه هایشــان آزادی کامــل میدهنــد،
بچههــا را محــدود نمیکننــد و بــا غــرور میگوینــد«:مــا بــا زورگویــی مخالفیــم ».وقتــی کشمکشــی میــان آنــان و بچههــا
پیــش میآیــد ،همیشــه بچههــا برنــده هســتند ،ایــن گــروه ،معتقدنــد نبایــد مقابــل بچههــا و خواستههایشــان ایســتاد.
گــروه ســوم کــه بیشــتر والدیــن از ایــن دســتهاند ،نمیتواننــد همیشــه یکــی از روشهــای ذکــر شــده را اســتفاده کننــد؛ در نتیجــه
میکوشــند ترکیبــی از ایــن دو را بــه کار برنــد و میــان جــدی بــودن و نبــودن ،ســختگیر بــودن و نبــودن ،محــدود گذاشــتن و
آزاد گذاشــتن ،برنــده بــودن و بازنــده بــودن در نوســان باشــند .چنیــن پــدر و مادرانــی بــه بچههایشــان آنقــدر آزادی میدهنــد
تــا آنجــا کــه بــد شــوند و دیگــر نتــوان آنهــا را تحمــل کــرد؛ در چنیــن شــرایطی ،ایــن والدیــن از زور اســتفاده میکننــد و چنــان
ســختگیر میشــوند کــه طاقــت تحمــل خــود را نیــز ندارنــد .در ایــن میــان ،اگــر بتــوان از نوعــی مهــارت بُــرد بــدون باخــت
برخــوردار شــد ،فرصــت خوبــی بــرای ارتبــاط مؤثــر ایجــاد میشــود؛ الزمــه ایــن روش ،تغییــری اساســی در روابــط بیشــتر
والدیــن بــا فرزنــدان و داشــتن فرصــت کافــی اســت.
خانــواده موفــق ،خانــوادهای اســت کــه نگــران برنــده شــدن و بازنــده شــدن خــود یــا نوســان میــان ایــن دو نیســت ،بلکــه در
اصــل روشــی را انتخــاب میکنــد کــه در آن کســی بــه فکــر مقابلــه و رقابــت نباشــد تــا بحــث برنــده و بازنــده مطــرح شــود.
در چنیــن خانــوادهای ،بــدون اینکــه از کســی حــق ســخن گفتــن ،اظهــار نظــر کــردن و تصمیمگیــری گرفتــه شــود ،همــه
اعضــای خانــواده ،در برنامههایــی کــه بــه آنهــا مربــوط اســت میاندیشــند ،بــا انگیــزه نظــر میدهنــد و واقعبینانــه بــه نتیج ـهای
کــه حاصــل میشــود رضایــت میدهنــد .همچنیــن بــه کســی بــی حرمتــی نمیشــود ،کســی مســتحق تحقیــر نیســت و بــرای
رســیدن بــه تفاهــم از مهــارت گــوش کــردن فعــال ،بســیار اســتفاده میشــود .پــدر و مــادر در چنیــن خانوادههایــی بســیار
واقعبیننــد و بــا توجــه بــه همیــن واقعبینــی از مهارتهــای متناســب بــا واقعیــت اســتفاده میکننــد و در نتیجــه ،امیــد بیشــتری
بــه موفقیــت دارنــد.
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خانــواده موفــق خانــوادهای اســت کــه والدیــن از یکســو موفقیــت فرزنــدان ،ویژگــی دورههــای گوناگــون ســنی آنان و خواســتههای
طبیعــی آنهــا را بشناســند و از ســوی دیگــر ،خواســتههای خــود را اولویتبنــدی 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 موقعیتهــای الزم ،بــرای اجــرای دانســتههای خــود ،ضــروری اســت.
از مهمترین ویژگیهای این خانواده میتوان به این موارد اشاره کرد:
 در مســائل مربــوط بــه خانــواده ،میــان اعضــای خانــواده مشــورت حاکــم اســت ،هــر یــک بــرای اســتقالل دیگــری احتــرام قائــلاســت ،همــه بــه ســخنان یکدیگــر گــوش میکننــد ،آن را درک میکننــد و اعضــای خانــواده بــه تناســب ســن ،تحصیــل ،موقعیــت
و توانمنــدی شــخصیتی خــود اظهــار نظــر میکننــد.
 افــراد خانــواده بــرای هــم ارزش قائلانــد ،بــا دلســوزی و محبــت بــه ســخنان یکدیگــر توجــه میکننــد و بیــش از عشــقی کــه بــهدیگــران مــی ورزنــد ،از آنــان انتظــار مهــرورزی ندارنــد.
 افــراد خانــواده هدفهــای مشــترک و ارزشــمندی دارنــد و همــه ،بــه ویــژه کســانی کــه مســئولیت بیشــتری دارنــد ،بــرای تحقــقآن اهــداف میکوشــند.
 همه در برابر یکدیگر احساس مسئولیت میکنند. همه افراد ،به تناسب موقعیت ،شرایط و مسئولیتی که دارند ،اظهار نظر میکنند. در مشــورتی کــه میــان اعضــای خانــواده شــکل میگیــرد ،همــه تــاش میکننــد فعاالنــه گــوش کننــد و حرفهــای یکدیگــررا بــه خوبــی درک کننــد.
 مقــررات خانــواده بــرای همــه اعضاســت ،همــه ایــن مقــررات را پذیرفتهانــد و نمیخواهنــد آن را نادیــده بگیرنــد .بــه همیــندلیــل ،انضبــاط خاصــی در خانــواده دیــده میشــود.
 قانــون اصلــی خانــواده ایــن اســت کــه بــزرگ وکوچــک حــق اظهــار نظــر دارنــد و بچههــا ،بــه دلیــل کــم ســن بــودن ،مــورداهانــت قــرار نمیگیرنــد ،البتــه بزرگترهــا ،در تبییــن ســخن کوچکترهــا و کارهایــی کــه بایــد انجــام دهنــد ،بــه آنهــا کمــک
میکننــد.
 کرامــت نفــس میــان اعضــای خانــواده ،بــه روشــنی مشــاهده میشــود و نادیــده گرفتــن برخــی لغزشهــا نشــاندهنده همیــنویژگــی اســت.
 شایستهســاالری ،ارزش اصلــی خانــواده اســت .ایــن اصــل جایگزیــن پدرســاالری ،مادرســاالری و فرزندســاالری میشــود و«حــق» ،بــر تمــام افــراد حاکمیــت دارد.
 توجــه والدیــن بــه فرزنــدان بســیار عادالنــه اســت .فرزنــدان بــا یکدیگــر مقایســه نمیشــوند تــا بیجهــت ،فرزنــدی بــهخودکمبینــی مبتــا نشــود و زمینــه رشــد خــود را از دســت ندهــد.
 مدیریــت خانــواده بــر روشــی عقالنــی مبتنــی اســت ،البتــه خالــی از عطوفــت و مهربانــی نیســت و هماهنگــی و همــکاری الزممیــان اعضــای آن چشــمگیر اســت.
 بــه جــای بدبینــی ،ســادهلوحی و خوشبینــی افراطــی ،واقعبینــی حاکــم اســت و عامــل اصلــی تفاهــم پایــدار میــان افــرادخانــواده ،همیــن واقعبینــی اســت.
 اســتعداد فرزنــدان شــکوفا میشــود و زمینــه رشــد در خانــواده بــه وجــود میآیــد .فرزنــدان جایــگاه ویــژهای دارنــد و والدیــنبــرای فرزنــد و شــکوفایی اســتعدادهای او ،در برابــر همــه مشــکالت ایســتادگی میکننــد.
 مهربانی بر روابط اعضا حاکم است و همنوایی و همدردی ،به طور کامل حس میشود. افراد به نیازهای یکدیگر حساسند ،از آنها آگاه میشوند و نیاز یکدیگر را رفع میکنند. نشاط ،شادابی و روحیه مثبت میان اعضای خانواده وجود دارد و همگی این حالت را تقویت میکنند. فرزنــدان ،در تجربــه رفتارهــای جدیــد ،نگــران تنبیــه یــا ســرزنش والدیــن نیســتند ،امــا خــود را موظــف میداننــد کــه رفتــاریدرســت 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 باشــندو بــه آنهــا احتــرام گذارنــد ،بــرای همدیگــر ارزش قائلانــد و بــه یکدیگــر احتــرام میگذارنــد.
 پدر و مادر الگوی عملی مناسبی برای رفتار فرزندان هستند و رفتار آنان با یکدیگر ،سرمشق زندگی فرزندان است. فرزندان ،آزادانه مشکالت خود را با والدین در میان میگذارند و تحلیل خود را بیان میکنند. فرزنــدان ،چــون دیــد مثبتــی بــه والدیــن دارنــد ،بــه راهنمایــی آنــان توجــه میکننــد و رفتــار خــود را بــا خواســت درونــی کنتــرلمیکننــد.

معنــای مطلــوب بــودن رابطــه اعضــای خانــواده ایــن نیســت کــه والدیــن یــا فرزنــدان خواســتههایی از
یکدیگــر نداشــته باشــند یــا از خواســتههای خــود صــرف نظــر کننــد ،بلکــه بایــد خواســتههای 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 موقعیتشــان را درک
کننــد ،انتظــارات خــود را بررســی کننــد و بداننــد چگونــه آنهــا را بــه فرزنــدان خــود منتقــل کننــد و از
خواســتههای فرزنــدان و نحــوه پاســخگویی بــه آنهــا نیــز آگاه باشــند.
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سید مهدی میرعظیمی

آدمم ات

از روزت و

نیس ت ی ان گار ب
خ تسب ز
ت آدم باز
بل بل روی رد
نیس ت اما،روز
ن باز ی
رد ت و ی
خ نده او،
ر
یس
ن
ا
ت
گ
من زل ت ما
ا
شی زاما ی
ست و
گ س را
نل ب ا
نش ی ن ،رن
غنچ ای خ ندا
نیس ت ن گار باز.
ری دل
ف ره ه
ما ی ا
دم رد ب ها
مح ره راز،ا
رط
ی ن بارآ
ره
ز
س ت ،رم
نیس ت ی ان گار با
ا
مح از دل ا
ا
م
ا
ز
دهد آوا
رد رم ر
ن ح ط،رس
گف ت م هک ما
انر ج یا
ز با خ ودم
نیس ت ی ان گار با
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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

نم
زبرگ شدم وماردم آسمانی شد .هنوز هم دوستش دارم اما ی توانم چیزی را
از او پنهان کنم حتی اندیشه را،

چون حاال ماردی دارم زبگ رت از همه دنیا

تقدیم به بزرگ فرزند بنیاد مادر

جناب آقای مهندس محمدی

 - 97/12/26شیراز
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شماره 12

نعمتاله جهانفرد

مــادرم ،چنــدی پیــش وقتــی در مالقاتــی کوتــاه بــا یــک
بزرگــوار ،مقــرر شــد بــه کوتاهــی بــه وصــف تــو بپــردازم
تصــور نمیکــردم مقولـهای بــه ایــن حــد ســاده ،در عمــل بــه
پدیــدهای چنیــن پیچیــده بــدل شــود .در نــگاه اول آنچــه بــه
ذهــن خطــور میکنــد همــان جمــات و عبــارات همیشــگی
اســت کــه بــه دفعــات اینجــا وآنجــا خواندهایــم یــا از
زبــان ایــن و آن شــنیدهایم .مطالبــی هــر چنــد نغــز و زیبــا
امــا کلیش ـهای کــه بیشــتر در بنــد شــعار و تعــارف اســت تــا
واقعبینــی و صداقــت :از بهشــتی ســخن مــیرود کــه زیــر
پــای مــادران اســت .از بیداریهــای شــبانه مــادر کــه گاه تــا
صبــح بــر بســتر فرزنــدش مینشــیند و پلــک نمیزنــد .از
ایثــار کــه مــادران در طــی روزگاران بــه آن معنــا دادهانــد.
دلســوزیها ،از خودگذشــتگیها ،مهرورزیهــا و
مفاهیمــی از ایــن دســت صفحــات کتابهــای بســیاری را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد .امــا بــه راســتی ایــن عبــارات
و واژههــا تــا چــه حــد قادرنــد تمــام قابلیتهــای وجــودی
تــو را بنمایاننــد .راســت ایــن اســت کــه هیــچ کالم یــا قلمــی
توانایــی آن را نــدارد کــه همــه ابعــاد وجــودی تــو را نمایــان
کنــد .در بهتریــن حالــت تنهــا میتــوان قطــرهای از ایــن دریــا
را برداشــت و وصــف کــرد.
شــاعری کــه غزلــی در توصیــف تــو میســراید ،نویســندهای

کــه بــا جــادوی کلمــات در وصــف تــو سخنســرایی
میکنــد .چهرهپــردازی کــه بــا هنــر خــود بــه ترســیم
زوایــای پنهــان وجــود تــو میپــردازد ،نوازنــدهای کــه
بــا تــا ر و پــود ســاز خــود میکوشــد مهــر مــادری را بــا
نتهــای بیجــان وصــف کنــد .همگــی معترفنــد کــه
هیــچگاه توانایــی آن را ندارنــد کــه دیــن خــود را بــه
تمامــی ادا کننــد .دشــواری کار نــه از پیچیدگــی شــخصیت
وجــودی تــو ،کــه برعکــس از ســادگی بیحــد تــو نشــأت
میگیــرد .در واقــع بایــد نابغــه بــود کــه بتــوان مفهومــی
تــا بــه ایــن حــد عمیــق را در خطــوط و کلمــات ،نقشهــا
یــا تــار و پودهــای آهنگهــا جســت .چگونــه میتــوان
از بهشــت زیــر پــای مــادران ســخن گفــت .آنــگاه کــه
مــادر ،خــود روحــی بــه وســعت تمــام هســتی دارد .از شــب
زندهداریهــا روایــت کــرد آنــگاه کــه تمامــی شــبها و
روزهــای زندگیمــان انباشــته از نــگاه منتظــر مــادر اســت
در آشــیان خانــه .از فــداکاری و ایثــار نوشــت آنــگاه کــه
سراســر لحظــات عمرمــان لبریــز از ایثــار اوســت .و ایــن
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
میتــوان گفــت« :مــادر ،مــادر اســت».
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لم و تواننا

چند سؤال:
آيا شــما بــه عنوان پدر يا مــادر میدانید چگونه میتوان پدر و مادر موفقی شــد؟
آيا شــما به عنوان پــدر يا مادر به نقشها و وظايــف خود آگاهی داريد؟
آيا شــما به عنوان پــدر يا مادر باور داريد که "توانا بــود هر که دانا بود"؟
آيا شــما بــه عنوان پدر يا مادر بــا هد فهای تعلیم و تربیت آشــنایی داريد؟

ا

دکتر احمد بهپژوه
استاد روانشناسی دانشگاه تهران

چکيده
بــدون شــک ،هــر پــدر و مــادری میخواهــد در تعلیــم و تربیــت فرزنــد يــا فرزندانــش موفــق شــود و نقشهــا
و وظايــف خــود را بــه نحــو احســن ايفــا کنــد .از ايــن رو ،نخســتین شــرط موفقيــت هــر پــدر و مــادری (تمــام
پــدران و مــادران) ،داشــتن شــناخت و کســب آگاهیهــای الزم اســت .بنابرايــن مقالــه حاضــر بــه معرفــي
واديهــاي شــناخت اختصــاص داده شــده و تــاش شــده اســت پــس از بيــان مقدم ـهای کوتــاه ،پنــج وادي مهــم
شــناخت بــه اختصــار بــه شــرح زيــر مــورد بررســي قــرار گيــرد :الــف :انســان کيســت و چيســت؟ ب :تعليــم
و تربيــت چيســت؟ ج :هدفهــای تعليــم و تربيــت کدامنــد؟ د :اصــول تعليــم و تربيــت ه :روشهــا و ابــزار .در
خاتمــه رهنمودهایــی چنــد بــه پــدران و مــادران ارائــه شــده اســت.

مقدمه

انســان ،بــه اقتضــای فطــرت خــود تشــنه دانســتن و شــناختن اســت و همــواره
میخواهــد بدانــد ،بشناســد ،پیشبینــی و پيشــگيری نمايــد و پدیدههــا را
تفســير و تبييــن کنــد .در ايــن راســتا اکثــر پــدران و مــادران تمايــل دارنــد در
حــد مقــدورات دربــاره نقشهــا و وظايــف خــود بیشــتر آگاه شــوند و دربــاره
تعليــم و تربيــت فرزنــد يــا فرزندانشــان بــه تفکــر بپردازنــد .بديهــی اســت
فرزنــدآوری ،اختيــاری اســت ،امــا فرزندپــروری الزامــی اســت و شــناخت ،الزمــه
هــر حرکــت هدفمنــد و جه ـتدار اســت .از ایــن رو ،تنهــا ســرمايه ارزشــمند
انســان ،قــدرت انديشــيدن و تفکــر اوســت کــه میتوانــد تحــول ايجــاد کنــد و
انســان را تولــدی تــازه بخشــد (افــروز.)1390 ،
دانايــی ،دانــش ،شــناخت ،معرفــت ،علــم و آگاهــی تــا حــدودی متــرادف هــم
هســتند و قــرآن مجيــد صريحــا بــه مــا میفرمايــد" :از آنچــه بــدان علــم و
آگاهــی نــداری ،پيــروی مکــن" (ســوره اســراء ،آيــه  .)36همچنيــن در روایــات
ائمــه معصومیــن (ع) علــم و دانــش بــه عنــوان غــذای روح معرفــی شــده اســت.
در نــگاه اســام ،مــرزی بــرای علــم و شــناخت وجــود نــدارد ،بــهطوریکــه

خداونــد بــه حضــرت رســول اکــرم (ص) میفرمایــد " :و بگــو پــروردگارا بــر
علــم مــن بیفــزا" (ســوره طــه ،آیــه  .)114دربــاره ضــرورت دانايــی و شــناخت
میتــوان از دیدگاههــای گوناگــون ســخن گفــت ،امــا در ایــن مقالــه ،بیشــتر از
مقولــه تعليــم و تربیــت بحــث میشــود.
شــناخت ،ماننــد هــر پدیــده ديگــری ايجــاد میشــود ،رشــد میکنــد ،متحــول،
عميــق و گســترده میشــود .شــناخت ،کليــد موفقيــت و راز ســيادت انســان
و تحقــق هدفهــای تعليــم و تربيــت اســت .همچنيــن شــناخت ،وســيلهای
اســت بــرای افزايــش کارايــی و خالقيــت همــه پــدران و مــادران بــه منظــور
اثربخشــی و تأثیرگــذاری بيشــتر بــر تعليــم و تربيــت و فرآينــد رشــد فرزنــدان
و نيــز پيشــگيری از بــروز ناهنجاریهــا در آنــان.
زمانــي کــه رفتــار انســان را مــورد مطالعــه قــرار ميدهيــم ،در مییابیــم کــه
عامــل شــناخت و دانايــی بــر فراينــد تعليــم و تربیــت تأثیــر ميگــذارد .پيــش
از هــر ســخني ،بــه ســخنان گهربــار و زيبــاي مــوال علــي (ع) اشــاره ميشــود؛
"بــر تــو بــاد انديشــيدن ،زیــرا کــه انديشــيدن موجــب هدايــت فــرد از گمراهــي
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میشــود و اصالحکننــده اعمــال از تباهــي اســت" ( َعلَيـ َ
ـد
ـک ب ِالفِکــرَ ،فا ِن ـ َُِه ُرشـ ُ
عمــال) .تعابيــر زيبايــي کــه بارهــا در قــرآن مجيــد
مــن الضّ ـاِل َو ُمصلِـ ُ
ـح االَ َ
آمــده اســت و خداونــد حکيــم و عليــم مــا را دعــوت بــه تفکــر ،تعقــل و تدبــر
ون ،ا َ َف َ
دربــاره امــور گوناگــون ميفرمايــد (ماننــد ،ا َ َف َ
ــون).
ــا يَف َق ُه ِ
ــر ِ
ــا يَ َت َف َّک ُ
بــرای مثــال ،در ســوره محمــد (ص) آيــه  24خداونــد میفرمايــد "آيــا بــه
آيــات قــرآن نمیانديشــند؟ مگــر بــر دلهايشــان قفلهايــی نهــاده شــده
اســت؟" در ادامــه بعضــي از آيــات آمــده اســت بــرای خردمنــدان نشــانههايی
(قانعکننــده) اســت َِ
(ليَــاتٍ ِ ُلول ِــی االَ َلبــابِ  ،ســوره آل عمــران ،آيــه ،190
ســوره مائــده ،آيــه )100
يکــی از ابزارهــای شــناخت و دانايــی ،ســؤال کــردن اســت و بـ ه طــور معمــول
پــدران و مــادران پرســشهای متعــددی دربــاره تعليــم و تربيــت فرزنــد يــا
فرزنــدان خــود مطــرح میکننــد کــه ضــرورت دارد بــه آنهــا پاســخ مناســب
داده شــود .از ايــن رو ،در آغــاز ايــن مقالــه پــس از طــرح پرس ـشهایی چنــد،
پــدران و مــادران بــه انديشــيدن پيرامــون آنهــا دعــوت شــدهاند.

وادي اول شناخت :انسان چيست و کيست؟
پــدران و مــادران بــه مثابــه معلمــان و مربيــان و کارشناســان تعليــم و تربيــت بــا
مخاطــب و موضــوع مــورد مطالعـهاي روبــرو هســتند ،بــه نــام انســان (فرزنــد).
شــناخت انســان ،امــري بســيار ظريــف ،پيچيــده و عميــق اســت؛ زيــرا انســان
موجــودی چنــد بعــدی اســت و تمــام ابعــاد او در فراينــد رشــد و تعليــم و
تربيــت بــر یکدیگــر تأثیــر و تأثــر دارنــد .وادي اول شــناخت ايــن اســت کــه
همــه پــدران و مــادران بايــد شــناخت درســتي از انســان داشــته باشــند و
بداننــد انســان چيســت و کيســت؟ از دو ديــدگاه يکــي از ديــدگاه اعتقــادي و
ديگــري از ديــدگاه روانشــناختي .زمانــي کــه حضــرت حــق در قــرآن مجيــد
میفرماینــد انســان را بــر بســياری از مخلوقــات ،برتــری بخشــيده و گرامــی
داشــته اســت (ســوره اســراء ،آيــه  )70يــا بــه انســان ،روح خدايــي دميــده شــده
اســت (ســور ص ،آيــه  ،)71يعنــي چــه؟ در وادي اول شــناخت ،ضــرورت دارد
شــناخت درســتی از فرزنــد يــا فرزنــدان خــود بــه عنــوان انســان داشــته باشــیم
تــا ســپس بتوانيــم گامهــاي بعــدي را درســت و محکــم برداريــم.

وادي دوم شناخت :تعليم و تربيت چيست؟
دوميــن وادي شــناخت کــه بســيار اهميــت دارد ،ايــن اســت کــه هــر پــدر
و مــادری بــه عنــوان اصحــاب تعلیــم و تربیــت بايــد بدانــد تعليــم و تربيــت
چيســت؟ هــر پــدر و هــر مــادري و هــر معلمــی بــرای ایفــای نقشهــای خــود
بايــد تعريــف و برداشــت درســتي از تعليــم و تربيــت داشــته باشــد .در ايــن
ارتبــاط مکاتــب گوناگــون و ديدگاههــاي فلســفی
متفاوتــي وجــود دارد .در ايــن بخــش تعريفــي از تعليــم
و تربيــت ارائــه ميشــود و اميــد اســت مــورد توجــه
قــرار گيــرد.
بــه نظــر اينجانــب "تعليــم و تربيــت عبــارت اســت از
مجموعــه تالشهــا ،فرصتهــا ،امکانــات ،اقدامهــا و
برنامههــای (رســمی و غیررســمی؛ مســتقیم و غیرمســتقیم)
از بــدو انعقــاد نطفــه تــا واپســين دم حيــات بــراي رشــد و
شکوفاســازي توانمندیهــاي بالقــوه فــرد بهطــور همهجانبــه تــا
رســيدن بــه حداکثــر ظرفيــت (کمــال)" (بهپــژوه1396 ،؛ .)1397
بــدون شــک ،تمــام اجــزاء و عناصــر ايــن تعريــف قابــلبحــث و تأمــل
اســت .اينگونــه نيســت کــه کودکــی برحســب تصــادف ســالم و صالــح
شــود و کودکــی دیگــر يــک شــبه و ناگهانــي دچــار لجبــازي ،ناخــن
جويــدن و شــبادراری گــردد ،يــا نوجوانــی يــک روزه دچــار وســواس،
پرخاشــگري ،بزهــکاري ،اعتيــاد و خودکشــيشــود؛ بلکــه فراينــدي پــر
نشــیب و فــراز در کار بــوده کــه از بــدو انعقــاد نطفــه شــروع شــده و بــه زمــان
حاضــر رســيده اســت .از ايــن رو ،عوامــل مؤثــر بــر رشــد انســان و علتهــاي
بــروز ناهنجاريهــاي عاطفــي و رفتــاري را بايــد در گســتره حيــات (از بــدو
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انعقــاد نطفــه تــا واپســين دم حيــات) مــورد مطالعــه قــرار داد ،علتهایــی کــه
فقــط بــه امــروز و ديــروز مربــوط و محــدود نميشــود.

وادي ســوم شناخت :هدفهاي تعليم و تربيت کدام است؟
ســومين وادي مهــم شــناخت ايــن اســت کــه هــر پــدر و مــادری بايــد بدانــد
تعليــم و تربيــت چــه هدفهايــی را دنبــال میکنــد؟ زيــرا امــام جعفــر صــادق
(ع) فرمــوده اســت "کســي کــه بــدون بصيــرت ،اقــدام بــه عملــي کنــد ،ماننــد
پوينــدهاي اســت کــه بــه بيراهــه مـيرود ،هــر قــدر ســريعتر حرکــت کنــد ،از
الســائ ِ ِر َعلــي َغيـ ِر ّ
هــدف دورتــر ميشــود (العا ِمـ ُ
ـق
الط ِريـ ِ
ـر ٍه َک ّ
ـل َعلــي َغيـ ِر بَصيـ َ
الســب ِر ا ِّل بُعــدا ً ،اصــول کافــي ،جلــد اول ،ص  .)54بــه اختصــار
اليَ ِزيـ ُ
ـد ُه ُســر َعه َّ
اشــاره ميشــود کــه مهمتريــن هدفهــاي تعليــم و تربيــت عبارتنــد از:
• انسانسازي و کسب ارزشها و فضايل اخالقي.
• رشــد و شکوفاســازي تواناییهــاي بالقــوه فرزنــد يــا فرزنــدان بهطــور
همهجا نبــه .
• حفظ و تأمین سالمت جسماني و رواني فرزند يا فرزندان.
• آمادهسازي فرزند يا فرزندان براي زندگي در دنياي واقعي.
• مستقل شدن و توانمندسازي فرزند يا فرزندان براي رفع نيازها.
شــایان ذکــر اســت کــه در جهــان هســتي ،هــر حرکتــي و هــر اقدامــي هدفمنــد
و هدفمــدار اســت .لــذا در هــر فعاليتــي ،هدفشناســی و هدفگرايــي
مهمتريــن مرحلــه محســوب ميشــود .در غيــر ايــن صــورت ،گمراهــي و
ابهــام و ســردرگمي بــه بــار خواهــد آمــد و پــدر و مــادر بيهــدف و خانــواده
بيهــدف ،چــون کشــتي ســرگردان اســت! بــه نظــر ميرســد نهــاد مقــدس
خانــواده نقــش اساســی را بــه عهــده دارد و ســعادت انســان وابســته بــه ميــزان
شــناخت ،بيــداری و هدفمنــدی پــدر و مــادر اســت ،زيــرا گلهــا مشــکلی
ندارنــد؛ باغبانهــا اشــکال دارنــد! (بهپــژوه.)1396 ،
در تاریــخ برنامهريــزي درســي تاکنــون چنديــن مرحلــه طــي شــده اســت.
زمانــي تکيــه روي کــودک بــود (کودکمــداري) ،يعنــي برنامههــاي درســي
بايــد مبتنــي بــر کــودک باشــد .زمانــي میگفتنــد موضوعمــداري ،يــک روزي
میگفتنــد معلممــداري و اخيــرا گفتــه شــد مدرس ـهمحوری و ســرانجام امــروز
متخصصــان روانشناســی و تعليــم و تربيــت ،اســاس برنامهريــزی درســی
را هدفمــداري میداننــد و اکنــون ميگوينــد برنامهريــزي مبتنــي بــر
محصــول.
ايــن نــگاه مبتنــي بــر ايــن اســت کــه بعــد از بیســت ســال يــا بعــد از ســی ســال
بــه چــه محصولــي ميخواهيــم برســيم؟ چگونــه فرزنــد يــا فرزندانــی و بــا چــه
ويژگیهايــی میخواهیــم؟ اگــر پــدران و مــادران ،برنامهريــزان و مســئوالن
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نظــام آموزشــي ،هدفهــا را مشــخص کننــد ،بشناســند و در برنامهريزیهــا
بــه آنهــا توجــه و عمــل کننــد ،بســیاري از مســائل جامعــه مــا حــل ميشــود.
در حــال حاضــر فشــارهاي درس ـیای کــه توســط خانــه و مدرســه و جامعــه،
بــه ويــژه توســط پــدران و مــادران بــر کــودکان و نوجوانــان و جوانــان وارد
ميشــود ،طــراوت و شــادابي آنهــا را از بيــن بــرده اســت .دليــل عمــده ايــن
وضعيــت ايــن اســت کــه مــادران ،پــدران ،مديــران و معلمــان هدفهــا را
نميشناســند و بــه آنهــا توجــه ندارنــد .برخــي از مــادران و پــدران حاضرنــد
بــه هــر ترتيبــي و بــه هــر قيمتــي کــه شــده ،فرزندشــان درس بخوانــد ،ديپلــم
بگيــرد و وارد دانشــگاه شــود؛ امــا اگــر فرزندشــان دچــار مشــکل روانــی بشــود و
يــا از زندگـياش چيــزي نفهمــد ،مهــم نيســت! بــه نظــر اينجانــب ايــن انحرافی
اســت کــه در جامعــه مــا ،بــه ويــژه در خانوادههــا و نظــام آموزشــی مــا رخ داده
اســت و همــه مــا مســئول هســتيم ايــن باورهــای نادرســت را اصــاح کنيــم و
هدفهــای تعليــم و تربيــت را بــه درســتی بشناســيم.
گاهــی مالحظــه میشــود برخــی از پــدران و مــادران هدفهــای تعليــم و
تربيــت را بــهخوبــی نشــناختهاند و بــهطــور بــاری بــه هــر جهــت عمــل
میکننــد .بدیهــی اســت زمانــي کــه بــه هدفهــای تعلیــم و تربیــت توجــه
نداریــم ،بــه ســراغ روشهــاي نادرســت و نامناســب ميرويــم .نميدانيــم بــه
کجــا ميرويــم؟ چــه کار ميکنيــم؟ و چگونــه محصولــي ميخواهيــم؟ بديهــي
اســت مادامــي کــه هدفهــای تعلیــم و تربیــت را بــهخوبــی نشناســيم ،ابــزار و
روش مناســب را نميتوانيــم بــه کار بگيريــم .در ایــن بخــش هدفهــای غایــی
و عمــده تعلیــم و تربیــت بــه اختصــار مــورد بحــث قــرار میگیــرد.

هدف اول؛ انسانســازي و کسب ارزشها و فضايل اخالقي

نکتــه نخســت ايــن اســت کــه مــا انســان نيســتيم ،بلکــه انســان ميشــويم و
تمــام فعاليتهــا و اقدامــات بايــد موجــب شــود آدم بشــويم؛ درس ميخوانيــم
کــه آدم بشــويم .ايــن موضوعــي اســت کــه در فرهنــگ مــا بارهــا بــه آن اشــاره
شــده اســت کــه "مـ ّ
ـا شــدن چــه آســان ،آدم شــدن محــال اســت و يــا دشــوار
اســت!" .بــرای مثــال ،اگــر کســي دکتــراي فيزيــک بگيــرد يــا دکتــراي ریاضــي
بگيــرد ،امــا آدم نشــود ،چــه خواهيــد گفــت؟! اينکــه بــه دنبــال چــه محصولــي
هســتيم ،امــر بســیار مهمــی اســت؛ بــدو ،بــدو ،بنويــس ،بخــوان ،مســأله حــل
کــن ،ورزش کــن ،نقاشــي بکــش ،خــوش خطــي بکــن ،کــه بــه کجــا برســیم؟!
خداونــد متعــال در ســوره حجــرات ،آيــه ،13 ،در ارتبــاط بــا ايــن هــدففرموده
اســت :در حقيقــت ،گرامیتريــن شــما نــزد خداونــد ،پرهيزگارتريــن شماســت
تقي ُکــم) .خداونــد ســبحان ميتوانســت معيــار ديگــري
کر َم ُکــم عِنـ َ
ـداهلل ا َ َ
(ا َِّن ا َ َ
بدهــد ،ولــي ميفرمايــد بــا تقواتريــن شــما نــزد مــن گراميتريــن اســت.

هــدف دوم؛ رشــد و شکوفاســازي توانمندیهــاي بالقــوه
فرزنــد يــا فرزنــدان بــه طــور همهجانبــه

هــدف دوم تعليــم و تربيــت رشــد و شکوفاســازي توانمندیهــاي بالقــوه فرزنــد
يــا فرزنــدان بـه طــور همهجانبــه اســت ،زیــرا کــه در تعليــم و تربيــت اســامي،
هــدف مهــم ،پــرورش و ســاختن انســانهاي رشــيد اســت .انســان رشــيد
کيســت؟ کســي اســت کــه بــه رشــد همهجانبــه نائــل آمــده و در تمــام ابعــاد
وجــودی رشــد يافتــه اســت؛ رشــد جســماني ،رشــد شــناختي ،رشــد عاطفــي،
رشــد اجتماعــي و رشــد معنــوي و اخالقــی .اکنــون ايــن ســؤال مهــم مطــرح
اســت کــه پــدران ،مــادران ،معلمــان ،مربيــان و برنامهريــزان تــا چــه حــد بــه
رشــد همهجانبــه فرزنــدان و دانشآمــوزان توجــه دارنــد؟

هــدف ســوم؛ حفــظ و تأمیــن ســامت جســماني و روانــي
فرزنــد يــا فرزنــدان

هــدف ســوم تعليــم و تربيــت ،حفــظ و تأمیــن ســامت جســماني و روانــي
فرزنــد يــا فرزنــدان اســت .در فراينــد تعليــم و تربيــت ،مــا وظيفــه داريــم
بــه ايــن ســؤال مهــم پاســخ دهيــم کــه چقــدر بــه حفــظ و تأميــن ســامت
جســماني و روانــي فرزنــدان توجــه داريــم؟ آيــا بــه نيازهــاي جســماني آنــان
همــان قــدر توجــه داريــم کــه بــه نيازهــاي روانــي آنــان؟
در این ارتباط فرزندان به ما پيام میدهند:
اي مادر ،اي پدر
احتياجم همه پوشاک و غذا تنها نيست،

من به امنيت خاطر چو غذا محتاجم.
من محبت ز شما ميخواهم،
دل پاک من از عاطفه لبريز کنيد.

هــدف چهــارم؛ آمادهســازي فرزنــد يــا فرزنــدان بــراي
زندگــي در دنيــاي واقعــي

در ارتبــاط بــا ايــن هــدف ،حضــرت علــي(ع) ميفرمايــد« :فرزنــد زمــان
خويشــتن بــاش ».همچنيــن ايشــان فرمودهانــد کــه فرزنــدان خــود را بــراي
زمانــي غيــر از زمــان خودتــان تربيــت کنيــد .ايــن ســخنان گهربــار بيانگــر ايــن
اســت کــه آيــا آموختــن مــا بــراي زيســتن ماســت؟ يعنــي اینکــه بازگرديــم
و نگاهــي کنيــم بــه آنچــه در خانــواده در مدرســه ،پيــش از دانشــگاه و بعــد
از دانشــگاه بــه فرزنــدان مــا يــاد میدهنــد و يــاد میدهیــم و از خودمــان
ســؤال کنيــم آنچــه بــه مــا يــاد ميدهنــد يــا آنچــه مــا يــاد ميگيريــم تــا
چــه ميــزان بــرای بهتــر زيســتن مــا مفيــد اســت؟ پــدران ،مــادران ،معلمــان،
مربيــان و اســتادان دانشــگاهها در خانــواده و در مــدارس و در دانشــگاهها و
مراکــز آمــوزش عالــی ،تــا چــه میــزان مهارتهــای زندگــي و درس بهزيســتي
بــه فرزنــدان ،دانشآمــوزان و دانشــجويان خــود آمــوزش ميدهنــد؟ از امــام
جعفــر صــادق (ع) ســؤال شــد کــه مــا بــه فرزندانمــان چــه آمــوزش بدهيــم؟
حضــرت پاســخي دادنــد کــه بــراي قــرون و اعصــار معنــا دارد؛ فرمودنــد آنچــه
نيــاز زمــان اســت.

هــدف پنجــم؛ مستقلســازي و قادرســازي فرزنــد يــا
فرزنــدان بــراي رفــع نيازهــا

اساســا انســان ،ضعيفتريــن و وابســتهترين موجــودات اســت .از ايــن رو،
بــا تعليــم و تربيــت ميخواهيــم تــا جايــي کــه مقــدور اســت انســان را
بــه موجــودي قــوي و مســتقل تبديــل کنيــم .بنابرايــن پــدران و مــادران و
نظــام آمــوزش و پــرورش بايــد تــاش کننــد کــودکان و دانشآمــوزان بــه
آموزشهــای مناســب و الزم دســت یابنــد تــا خــود بــه رفــع نيازهايشــان
بپردازنــد و در نتيجــه بــه تدريــج تارهــاي وابستگيشــان قطــع شــود و بــه
ســوی اســتقالل نســبی قــدم بردارنــد.

وادي چهارم شناخت :اصول تعليم و تربيت
اصــل ،عبــارت اســت از بنيــان ،اســاس و پايــه هــر پديــدهای کــه موجــب پديــد
آمــدن يــک کل واحــد میشــود .در تعليــم و تربيــت ،اصولــی هســتند کــه

محــور و تکي ـهگاه هــر گونــه اقــدام تربیتــی بــه شــمار میرونــد .بــرای مثــال،
زمانــی کــه از اصــل تفاوتهــای فــردی يــاد میکنيــم ،بايــد رگههــای ايــن
اصــل را در برنامهريزیهــا ،برخوردهــا و اقدامــات تربيتــی مشــاهده کنیــم
(احمــدی .)1386 ،از ايــن رو ،ضــرورت دارد پــدران و مــادران بهطــور اعــم
بــا اصــول تربيتــی آشــنا باشــند .برخــی از ايــن اصــول عبارتنــد از :اصــل
دانايــی ،اصــل آشناســازی کــودک بــا واقعيتهــا ،اصــل توجــه بــه تفاوتهــای
فــردی ،اصــل اغمــاض و انعطافپذيــری ،اصــل اعتــدال ،اصــل اهميــت بــازی،
اصــل برخــورد مثبــت ،اصــل مستقلســازی کــودک ،اصــل هماهنگــی عوامــل
تربيتــی و نظايــر آن.

وادي پنجم شناخت :روشها و ابزار
در وادي پنجــم شــناخت ،بــا توجــه بــه وادیهــای قبلــی ،روشهــا ،مــواد،
وســايل ،امکانــات و ابــزار مناســب جهــت تحقــق هدفهــاي تعليــم و تربيــت
بــه کار گرفتــه ميشــود .شــایان ذکــر اســت کــه اکثــر امــور نقــش وســیلهای
دارنــد؛ از ایــن رو ،پــدران و مــادران بایــد همــواره بــه هدفهــا توجــه داشــته
باشــند .بديهــی اســت کــه روشهــا و ابــزار ،در خدمــت تحقــق هدفهــا
هســتند؛ همانطــور کــه تعليــم در خدمــت تربيــت اســت.

چند توصيه

• يکــي از مهمتريــن ســؤالهایی کــه هــر پــدر يــا مــادري بايــد از خــود
بپرســد ايــن اســت کــه هــدف از درس خوانــدن و مدرســه رفتــن چيســت؟ آيــا
تنهــا راه ســعادتمند شــدن فرزنــدم فقــط درس خوانــدن اســت؟ درس خوانــدن
فرزنــدم ،بــه چــه قيمتــی؟! اگــر فرزنــد مــن نتوانســت درس بخوانــد ،بــا او چــه
برخــوردي بايــد داشــته باشــم؟ ســامت روانــي و جســماني فرزنــد مــن مهمتــر
اســت يــا درس خوانــدن و ادامــه تحصيــل او؟!
• ســعی کنيــد بــه تدريــج تارهــای وابســتگی فرزندتــان را قطــع کنيــد .از
ايــن رو ،پــدر و مــادر نبايــد کــودک را بــه خــود وابســته کننــد و بــه جــاي او
فکــر کننــد و بــه جــاي او عمــل نماينــد .بــه کــودک کمــک کنيــد تــا خــود
معلــم خــود شــود و بــه خــود آمــوزش دهــد و خــود را تصحيــح کنــد (فرآينــد
فراشــناخت) .بــراي مثــال ،اگــر کودکــي ندانــد کــه تکــرار مطالــب ،بــه يــادآوري
آن مطالــب کمــک ميکنــد ،از راهبــرد تکــرار و تمريــن اســتفاده نخواهــد کــرد
(کوپــر ،2001 ،ترجمــه بهپــژوه و نــوری.)1395 ،
• پــدر و مــادر نبايــد هميشــه بــه کمــک کــودک بشــتابند و او را از تجربــه کــردن
منــع کننــد .بلکــه بايــد
بــه کــودک اجــازه دهيــد
تــا خــود تــاش کنــد و
مســئلهاش را حــل کنــد
و مســئوليت اعمالــش را
بپذيــرد.
• گاهــي اوقــات کــودک
ســؤال ميکنــد« :معنــاي
ايــن کلمــه چيســت؟»
يــا «ايــن مســئله چگونــه
حــل ميشــود؟» در
پاســخ بــا مهربانــي
بايــد گفــت« :پســرم يــا
دختــرم خــودت چــي
فکــر ميکنــي؟ خــودت
فکــر کــن!» و او را دعــوت
بــه فکــر کــردن کنيــد.
• ســـعي کنيــد فرزندتان
را درگيــــر فعاليتهــاي
جالــــب کنيــــــد و از
تمـــرينهــــاي بــدون
هــــدف و خســـتهکننده
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پرهيز نماييد.
بديهــي اســت تمريــن بايــد متنــوع ،هــدفدار ،عينــي ،واقعــي ،بــه قــدر کافــي،
منظــم و شــاديبخش باشــد.
• ســعي کنيــد رفتارهــای مطلــوب فرزندتــان را بــه روشهــاي گوناگــون تشــويق
کنيــد و پاســخهاي درســت او را تقويــت نماييــد .بديهــی اســت کــه مربــی
ماهــر و دانــا بايــد صيــاد رفتارهــای مطلــوب باشــد.
• هــر پــدر و مــادری بايــد بدانــد کــه شناســايي و پــرورش اســتعدادها و
تواناييهــاي کــودک همــان قــدر مهــم اســت کــه شناســايي محدوديتهــا
و ناتوانيهــاي او.
• در ارتبــاط بــا فرزنــد خــود ،ماننــد بازرسهــا عمــل نکنيــد؛ بلکــه بــه
ســادگی و بــا مهربانــی بــه او بگوييــد« :مــن ميخواهــم بــه شــما کمــک کنــم
و ميخواهــم بدانــم شــما ايــن متــن را چگونــه ميخوانيــد يــا ايــن مســئله را
چگونــه حــل ميکنيــد؟»
• در برخــورد بــا کــودک پيـشداوري نکنيــد و از قبــل نگوييــد «مــن ميدانــم
اشــتباهت در چيســت؟» .يادتــان باشــد ،انســان تــا اشــتباه نکنــد ،يــاد نميگيرد.
البتــه بــه او کمــک کنيــد کــه اشــتباهاتش را بشناســد و تکــرار نکنــد .گفتنــی
اســت کــه هيــچ کودکــی ،راه رفتــن را بــدون زميــن خــوردن يــاد نمیگيــرد!
• ســعي کنيــد بهطــور منظــم بــا مدرســه و معلــم فرزندتــان در تمــاس باشــيد
و در صــورت امــکان بــا هماهنگــي قبلــي ،گاهــي از مدرســه و کالس فرزندتــان
بازديــد کنيــد .در مدرســه او حضــور يابيــد و بــا مدرســه همــکاري نزديــک
داشــته باشــيد.
• ســعي کنيــد در جلســههاي آمــوزش خانــواده شــرکت کنيــد و بــا مشــاور
و روان شــناس مدرســه فرزندتــان و افــراد متخصــص بــه مشــورت بپردازيــد.
• ســعي کنيــد کتابهــا و نشــريات مربــوط بــه روانشناســی و تعليــم و
تربيــت را مطالعــه کنیــد (بــراي مثــال ،نشــريه پيونــد ،نشــريه تربيــت ،ماهنامــه
رشــد معلــم ،ماهنامــه تعليــم و تربيــت اســتثنايي ،فصلنامــه تعليــم و تربيــت
و ماهنامــه رشــد تکنولــوژي آموزشــي) و بــه ســايتها و پايگاههــای اطالعاتــی
مفيــد و مناســب مراجعــه نماييــد.
• ســعي کنيــد فرزندتــان را بــا روشهــاي يادگيــري ،روشهــاي مطالعــه،
روشهــاي درس خوانــدن و يادداشــتبرداري آشــنا کنيــد .در حــال حاضــر
اصــل "يــاد بگيريــم ،چگونــه يــاد بگيريــم" مــورد تأکيــد خــاص روانشناســان
تربيتــي اســت.
• ســعي کنيــد بــا کمــک افــراد متخصــص ،ماننــد روانشــناس و مشــاور ،هــر
چــه زودتــر وضعيــت جســمانی و روانــی فرزندتــان را بررســي کنيــد و از وجــود
احتمالــي نارســايیها و آســيبها مطلــع شــويد .بــا آنهــا دربــاره علتشناســي
و روشهــاي درمــان و اصــاح رفتــار فرزندتــان مشــورت کنيــد .بــرای مثــال ،بــا
مراجعــه بــه شنواییســنج و بیناییســنج از نظــر ســامت و وضعيــت شــنوايی
و بينايــی فرزندتــان اطمينــان حاصــل نماييــد.
• يادتــان باشــد کــه مهمتریــن مهــارت و روش تأثیرگــذاری در تعليــم و تربيــت
و نفــوذ بــر فرزنــدان کــه هــر پــدر و مــادری بايــد کســب کنــد ،مهــارت برقــراري
رابطــۀ مؤثــر بــا کــودک و نوجــوان اســت (بهپــژوه.)1396 ،

سخن پايانی

امــروزه ،در عصــر دانایــی ،تربیــت عقالنــی و معنــوی اســاس تعلیــم و تربیــت را
تشــکیل میدهــد و هیــچ موهبتــی بــه انــدازه موهبــت عقالنیــت و معنویــت
ارزش حیاتــی نــدارد .شــناخت ،عقالنیــت و معنویــت در زندگــی خانوادگــی،
راه ســعادتمند شــدن را همــوار میکنــد و بــهطــور اعــم موجــب میشــود
پــدر و مــادر راه رشــد و تکامــل خــود و فرزنــدان را بــهخوبــی طــی کننــد
و بــا مشــکالت بهدرســتی روبــرو شــوند و مقابلــه نماینــد .از ایــن رو ،پیامبــر
اکــرم(ص) فرمودهانــد" :دانایــی ســرآمد همــه خوبیهــا و نادانــی ســرآمد همــه
بدیهاســت" (العلــم رأس کل خیــر و الجهــل رأس کل شــر ،هدایــت العلــم،
جلــد  ،2صفحــه  .)994همچنیــن حضــرت علــی(ع) بــه کمیــل فرمــوده اســت:
"ای کمیــل هیــچ حرکــت و کاری پیــش نخواهــد رفــت ،جــز اینکــه در آن
شــناخت الزم را داشــته باشــی " (تحــف العقــول ،صفحــه .)119
در خاتمه سزاوار است با صداي بلند و رسا گفت که:

آن که در او جوهر دانايي اســت

بر همه کارش توانايي اســت
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مث
ل مارد

مامــان جــان دیشــب کــه بــدون اســتفاده از غذاســاز ،ســیر و پیــاز خــرد
کــردم دلــم بدجــور هوایــت را کــرد ،یــاد حــرکات تنــد و جادویــی دســت
هایــت افتــادم موقــع خــرد کــردن ســبزی بــرای کوکو،یــاد اشــک هایــت موقــع
پیــاز رنــده کردن،یــاد آشــپزخانهمان کــه اکثــ ر اوقــات هــر پنــج شــعله
اجاقــش روشــن بــود!
روی یکــی آب جــوش میآمــد بــرای چــای دور همــی ســر شــبمان،
روی یکــی برنــج دم میکشــید ،روی یکــی پیــاز ســرخ میشــد و روی
یکــی ســیبزمینی و هویــج ،گاهــی هــم روی یــک شــعله اســپند دود
میکــردی برایمــان!
گفتــم ســیب زمینــی! خاطــرت هســت همیشــه حتــی وقتــی عجلــه داشــتی
ســیبزمینی و هویــج ســرخ کــردهات بــه راه بــود؟ میگفتــی خــورش
مــرغ خال ـیاش خــوب نیســت! (راســتی ایــن وسواســت بــه مــن هــم
منتقــل شــده و چــه خــوب کــه منتقــل شــده!)
زمســتانها نزدیــک ظهــر ،اگــر بــرای ناهــار پلــو داشــتیم! حتمــا
یــک پیالــه زعفــران روی بخــاری میگذاشــتی تــا دم بکشــد! از ایــن
پیالههــای اســتیل کوچــک ،کــه تــه کابینــت همــه مامــان ها،یکــی دو
تایــش پیــدا میشــود!
مامــان یــادت میآیــد کــه میگفتــم کلمــه «پلــو» اشــتهای آدم را بــاز
میکنــد؟ اصــا آدم را یــاد گرمــا و بــوی مطبــوع خانــه میانــدازد وقتــی کــه
در یــک روز برفــی و ســرد بــا یــک کولــه ســنگین از مدرســه برمیگشــتیم و
میدیدیــم کــه بــرای ناهــار زرشــکپلو بــا مــرغ پختــی و جلــوی تلویزیــون
در حــال پوســت گرفتــن خیــار بــرای ســاالد ظهــر هســتی!
مامــان چطــور حواســت بــه همــه چیــز بود؟چطــور هــم ســرکار میرفتــی هــم
پلوهایمــان همیشــه تــه دیــگ داشــت؟!
مــن اصــا هرجــا یــک ســبد ســبزی میبینــم یــاد ســفره هــای خانــه خودمــان
مــی افتــم و آن تربچــه هایــی کــه بــه شــکل گل درســت میکردی!میگفتــی
اگــر از چنــد ســاعت قبــل بــه شــکل گل بــرش بزنــی و تــوی آب ســرد
بندازی،گلبرگهایــش از هــم بــاز میشــود! مامــان آن زمــان کــه اینترنــت
نبــود! ایــن چیزهــا را از کجــا یــاد میگرفتــی؟ چطــور وقتــی کــه مــا تــوی هــال،
انــار میخوردیــم و منــچ بــازی میکردیــم و ســر و صــدا میکردیم،تــوی
آشــپزخانه ســرد چنــد ســاعت دوام م ـیآوردی؟!
خــب آشــپزخانه مــا اُپــن نبــود و زمســتانها هوایــش همیشــه چنــد درجــه از
هــوای خانــه ســردتر بــود و تابســتانها چنــد درجــه گرمتــر! بــرای همیــن
معمــوال زمســتانها تــوی آشــپزخانه ژاکــت میپوشــیدی!
مامــان چطــور وقتــی نــه غذاســاز بــود و نــه ســبزی خردکــن و نــه ماشــین
ظرفشــویی ،بــه همــه کارهایــت ســروقت میرســیدی و تــازه! گاهــی بــا یــک
ســینی چــای ،لبخندزنــان از آشــپزخانه بیــرون میآمــدی؟!
هنــوز هــم کــه هنــوز اســت قــوری را تــوی ســینی اســتکانها میگــذاری و
کتــری را تــوی دســت دیگــرت میگیــری!
هیچوقــت هــم نــه اســتکانها ریختنــد و نــه پایــت بــه فــرش گیــر کــرد! مــن
کــه نــه جرأتــش را دارم و نــه زور و عرضــهاش را ،ترجیــح میدهــم کســی
را صــدا بزنــم ،برعکــس تــو کــه وقتــی صــدای خنــده و بازیمــان میآمــد و
حــس میکــردی دارد بهمــان خــوش میگــذرد یــا فیلــم میبینیم،هیــچ وقــت
حتــی بــرای برداشــتن ســینی اســتکان هــا صدایمــان نکــردی!
نمیدانــم در ایــن روزگاری کــه فــداکاری روز بــه روز رقیقتــر از قبــل
میشــود ،مــا چطــور مادرهایــی خواهیــم شــد!
مامــان دیشــب کــه چشـمهایم از خــرد کــردن پیازهــا میســوخت دوبــاره کــه
نــه! هزاربــاره احســاس کــردم عاشــقت هســتم.

تقدیم هب
همه مارداهی بال توصیف

بهـــــار 1398

نویسنده  :مهندس صدف محمدی
مترجم  :سارا معصومی

بایدهرآنچهمیخواهمباشم
من نمیخواهم فقط یک چیز باشم
میخواهم همه چیز باشم
میخواهم شجاع و بی باک باشم
میخواهم باهوش ،صادق و مهربان باشم
نمیخواهم فقط به یک طبقه خاص تعلق داشــته باشم ،یک رنگ ،یک نژاد ،یک جنس،
یک مذهب و یک نوع تفکر ،میخواهم تمام رنگ ها و همه چیزها باشــم.
میخواهم هر آنچه میتوانم باشم...
هر آنچه میخواهم...
هر آنچه که باید.
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نخستین آئین نکوداشت مقام واالی مادر
در استان خراسان شمالی
نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر بــا همــت بنیــاد فرهنگــی
بینالمللــی مــادر و بــا همــکاری دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری
خراســان شــمالی روز چهارشــنبه دهــم بهمنمــاه  97در تــاالر گلشــن
بجنــورد برگــزار و از  15مــادر نمونــه تجلیــل شــد.

حجت االسالم والمسلمین یعقوبی
نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی

ملیحه یغمایی
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده
اســتانداری خراســان شــمالی ضمــن
خیرمقــدم بــه حضــار بویــژه آقــای
مهنــدس غالمرضــا محمــدی بیــان
داشــت« :اســتان خراســان شــمالی
ســرزمین فرهنــگ و قومیتهاســت».
ایشــان ضمــن شــرحی از زندگــی خــود
اظهــار داشــت« :مــادر مــن وقتــی بــه
دنیــا آمــد پــدرش در قیــد حیــات نبــود
و تــا ســه ســالگی بــا مــادرش زندگــی
کــرد و هنگامــی کــه مــادرم ســه ســاله
بــود ،مــادرش ازدواج میکنــد و وی بــا
پدربــزرگ و مادربــزرگ خــود بــه زندگی
ادامــه میدهــد .ســالها بعــد ایــن
افتخــار را داشــتم کــه مــادر فرزنــدان
بســیاری باشــم .مــن فرزندخوانــدگان
زیــادی را بــه خانوادههــا تحویــل دادم
کــه اینهــا را مدیــون دعــای خیــر مــادرم
میدانــم .مــن تــاج افتخــار مــادر بــودن
را بــر ســرم دارم و آقــای مهنــدس
محمــدی هــم افتخــار فرزنــدی بنیــاد
مــادر را بــه مــن هدیــه دادنــد».
حجتاالســام و المســلمین یعقوبــی بــا
اشــاره بــه فرمــوده امــام خمینــی (ره)
مبنــی بــر اینکــه از دامــن زن مــرد بــه
معــراج مـیرود ،افــزود« :مــادر مرواریــد
گرانبهایــی اســت کــه بایــد احتــرام
ویــژهای بــرای آن قائــل شــد».
وی مــادران را بــرکات نظــام و انقــاب
دانســت و اظهــار داشــت« :مادرانــی
بودنــد کــه بــا وفــاداری خــود کشــور را
بیمــه کردنــد بنابرایــن نبایــد در احتــرام
گذاشــتن بــه آنهــا متکبــر باشــیم».
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خراســان
شــمالی بــا اشــاره بــه نقــش بیبدیــل
مــادران ،گفــت« :قــرآن کریــم بعــد از
عبــادت خــدا چیــزی را واالتــر از تکریــم

بهـــــار 1398

والدیــن نمیدانــد».
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار در آئیــن
نکوداشــت مقــام واالی مــادر بــر توجــه دولتمــردان بــه دوران کهنســالی
همــه ایرانیــان بــه ویــژه مــادران تأکیــد کــرد».
مجیــد پورعیســی اظهــار داشــت« :جایــگاه و پایــگاه مــادران بســیار رفیــع
اســت و تمامــی انســانها مدیــون کارهــای ارزشــمند مــادران خــود
هســتند ».وی افــزود« :ایجــاد بنیــاد مــادر کاری بســیار ارزشــمند اســت
و اســتانداری آمادگــی خــود را بــرای فراهمســازی تمهیــدات مــورد نیــاز
انجــام کارهــای خیــر ایــن بنیــاد ماننــد ایجــاد مدرســه ،مؤسســه خیریــه
و  ...اعــام میکنــد».
مهنــدس غالمرضــا محمــدی در آئیــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر در
خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه جایــگاه و نقــش واالی مــادران در جامعــه،
اظهــار داشــت« :ایــن بنیــاد بــر حســب اعتقــادات در ســال  93در کشــور
تأســیس شــده اســت».
وی بــا اشــاره بــه انتخــاب  15مــادر 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 میشــود».
وی اظهــار داشــت« :ایــن بنیــاد هفــت هــدف عمــده را دنبــال میکنــد
کــه یکــی از آنهــا تجلیــل از
مــادران نمونــه اســت».
مدیرعامــل بنیــــاد فرهنگــی
بینالمللــــی مـــــادر گفــت« :هم
اکنــون چهــار ســازمان مردمنهــاد
بــه نــام «مــادر» در کشــورهای
هنــد بــرای کــودکان یتیــم،
بنــگالدش بــرای بانــوان سرپرســت
خانــوار و ایالــت شــیکاگو بــرای
کــودکان ســرطانی و شــهر
نیویــورک بــرای مــادران مبتــا
بــه ایــدز بــه ثبــت جهانــی رســیده
اســت».
وی افــزود« :بنیــاد فرهنگــی
بینالمللــی مــادر نخســتین بنیــاد
در ســطح جهــان اســت کــه بــه
جایــگاه و نقــش مــادر میپــردازد
و بــه ایــن شــکل از ایــن قشــر
قدردانــی میکنــد.
مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر
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در ایــن آئیــن از تابلــو یادبــود ایــن روز توســط
مســئوالن حاضــر رونمایــی شــد و اولیــن حمایــل
بنیــاد مــادر بــه ملیحــه یغمایــی مدیــرکل امــور
بانــوان و خانــواده اســتانداری خراســان شــمالی
تقدیــم شــد.
در این مراسم از خانمها:
نســرین ابوالفضلــی ،منــور آراســته ،طاهــره پرنیــان،
فرشــته خادمــی ،فاطمــه رضایــی ،مریــم صیــادی،
کشــور صمــدی ،هاجــر عاقــل ،عــزت عصمتپنــاه،
دولــت گلدهــش ،آبــادان گــزل چیچــیزاده،
امالبنیــن منصورخانــی ،طاهــره ناطقــی ،پــوران
وحدتــی و نــدا وزیــن بــه عنــوان  ۱۵مــادر نمونــه
اســتان خراســان شــمالی تجلیــل شــد.

مجید پورعیسی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
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دکتر زهرا افتخاری

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

چگونـه تمرکز کودکمان

هــر انســانی در زندگــی بــه مســئله خاصــی توجــه دارد و اینکــه ایــن
توجــه بــه ســمت چــه مســئلهای مـیرود و چــه مــدت ادامــه مییابــد ،در
افــراد مختلــف متغیــر اســت...

چند نوع تمرکز داریم؟

به طور کلی  2نوع توجه وجود دارد:
توجه کلی و جزئی.
 در توجــه کلــی ،فــرد تمــام وجــوه یــک مســئله را در مدتکوتــاهمیبینــد و در نتیجــه ادراک ســرتاســــری از
محیــط بــه دســت مـیآورد.
بــــرای مثــــــــال وقتـــــی
وارد یــک میهمـــــانی
میشـــــــوید ،یـــــک
توجــــــه کلــــی به
میهمــــانی داریــد
و درکـــــــی از
حرکـت افراد،
صـــــــداهای
محیــــــــــط
و افـــــــــراد،
بویــــــــی که
بــه مشــــــــام
میرســـــــد و
مناظـــــــری که

را
افزایش دهیم؟

میبینیـــد ،پیــــــدا میکنیــد.
ایــن توجــه ســریع و گذراســت و دیــدی کلــی نســبت بــه
اتفاقهــای در حــال وقــوع ،میدهــد.
در نــوع جزئــی تمرکــز ،توجــه فــرد روی یــک مســئله بــرایمــدت طوالنیتــری متمرکــز میشــود.
فــرد بــا ایــن کار اطالعــات اضافــی را فیلتــر میکنــد و
بــه یکیــک مســائل نــگاه میانــدازد .مــا بــرای
زندگــی بــه هــر دو نــوع توجــه نیــاز داریــم.
توجــه کلــی ،قــوه ابتــکار مــا را فعــال
میکنــد و تمرکــز بــه مــا ثبــات
می بخشــد .
البتــه زمانــی میتوانیــم موفــق
باشــیم کــه بیــن ایــن دو توجــه
ســیال شــویم و بتوانیــم مــدام از
توجــه کلــی بــه تمرکــز ،تغییــر
حالــت بدهیــم.
مســئله تمرکــز کــودکان و
افزایــش دادن آن یکــی از
موضوعــات مــورد توجــه والدیــن
اســت.
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کدام کودکان نمیتوانند تمرکز کنند؟
بــرای کار روی توجــه و تمرکــز کــودکان ،اولیــن قــدم
جلبتوجــه آنهاســت.
کودکانــی کــه مبتــا بــه اختــال نقــص توجــه هســتند ،توجــه
بــرای ایــن کار بایــد روشهایــی را بــه کار بگیریــم کــه بــرای
کلــی خوبــی دارنــد امــا نمیتوانــد تمرکــز کننــد ،مثــا در یــک
کــودک جــذاب و بازیگونــه باشــد .در ایــن
کالس صــدای وزوز مگــس ،صــدای خشخــش
صــورت توانمندیهــای کــودک در زمینــه
برگهــای درختــان پشــت پنجــره ،پچپــچ
توجــه بــه نحــوی گســترش مییابــد کــه در
بچههــا ،ســوراخهای موجــود در ســقف
ـواین
ـ
لیـــ
طــول زندگــی بــرای وی مفیــد خواهــد
کالس ،صــدای دریچــه کولــر کــه بــاد
یکــی از اســتادان علــم
بــود .ســعی مــا بــر ایــن اســت کــه بــه
در آن م ـیوزد و ...توجــه آنهــا را بــه
روانشناســی ،معتقــد اســت
کــودکان مهارتهایــی را آمــوزش
خــود جلــب میکنــد امــا قــادر بــه
توجه
ـن
ـ
پایی
ـن
ـ
س
در
ـه
ـ
ک
ـی
ـ
کودکان
دهیــم تــا هــر دو نــوع توجــه را
فیلتــر کــردن هیــچ یــک از آنهــا
در
ـد،
ـ
دارن
ـی
ـ
ضعیف
ـز
ـ
تمرک
و
ـاص
ـ
خ
داشــته باشــند .در شــیرخوارگی کــه
و تمرکــز روی حرفهــای معلــم
بزرگســالی ممکــن اســت افــراد
مغــز در حــال رشــد اســت ،بایــد
یــا نوشــتههای روی تختهســیاه
قابلــی شــوند و نقــص توجــه در
روی توجــه کلی کار کــرد .افزایش
نیســتند.
آنهــا از بيــن مــيرود.
تجربههــا و انجــام بازیهایــی کــه
بــه عبارتــی ،توجــه جزئــی ندارنــد
مهــارت توجــه را افزایــش میدهنــد،
و نمیتواننــد تمرکــز کننــد .ایــن
در ایــن میــان بســیار تأثیرگــذار اســت.
کــودکان ،آدمهــای هوشــیاری هســتند
در ســنین باالتــر یعنــی پیشدبســتانی یــا
آنقــدر کــه شــاید هیچکــس بــه انــدازه
دبســتان ،میتــوان از بازیهایــی اســتفاده کــرد
آنهــا هوشــیاری نداشــته باشــد امــا توجــه دقیــق و
کــه کــودک را وارد جزئیــات زندگــی میکنــد و بــه
تمرکــز ندارنــد یــا نمیتواننــد بیــن دو نــوع توجــه ســیال
عبارتــی تمرکــز وی را افزایــش میدهــد .هــر چــه توجــه در
باشــند .شــواهد نشــان میدهــد ایــن کــودکان در وضعیتهــای
یــک کــودک افزایــش یابــد ،در آینــده میــزان تمرکــز او باالتــر
خــاص ،قــادر بــه تمرکــز هســتند مثــا حیــن تماشــای برنامــه
خواهــد رفــت .بازیهــا و تمرینهــای مربــوط بــه افزایــش
مــورد عالقــه تلویزیونــی .ایــن نشــان میدهــد بــازی بــا وســیله
تمرکــز را میتوانیــد از فروشــگاهها تهیــه کنیــد .ایــن بازیهــا
مــورد عالقــه یــا همراهــی بــا یــک بزرگتــر در انجــام یــک
را بــه کــودکان عــادی نیــز توصیـــــه میکنیــــم.
کار بــه تمرکــز آنهــا کمــک میکنــد.
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بی بی جان

حبیبه محمدیوسفی

تولدت مبارک

نفــس نفــس مــی زدم .تــو کوچــه میدویــدم و پــدر هــم پشــت ســر مــن میدویــد.
هــر چنــد قــدم کــه میدویــدم ،ســرم را میچرخانــدم تــا ببینــم بــاز هــم مــرا دنبــال
میکنــد یــا نــه؟! پیــش خــودم فکــر میکــردم کــه او پیــر اســت و حتمــا همیــن
االن از نفــس میافتــد و از تعقیــب مــن دســت برمـیدارد .هــر چــه باشــد مــن تنهــا
چهــارده ســال داشــتم و حداقــل چهــل ســال از پــدر جوانتــر بــودم .امــا بــه ایــن
فکــر نکــرده بــودم کــه ایــن مــرد از کودکــی در ایــن جنگلهــا اســتخوان ترکانــده
بــود ،چــوب و الــوار بــه دوش کشــیده بــود .بــا دسـتهای خــود خانــه ســاخته بــود.
کشــاورزی کــرده بــود و ورزیــده شــده بــود.
هنــوز در کوچههــای خاکــی کــه حــاال حســابی گلآلــود شــده بــود میدویــدم و
دامــن ســرخ زیبایــم حســابی گلآلــود شــده بــود .ســرم را برگردانــدم و پــدر را پشــت
پیــچ آخــر ندیــدم .خوشــحال برگشــتم و بــا ســرعت بیشــتری دویــدم کــه پایــم در
چیــن دامــن پیچیــد و زمیــن خــوردم .ســرم بــه ســنگی کــه تــو راه بــود خــورد و
روســری ســپیدم هــم بــه رنــگ دامنــم ســرخ ســرخ شــد .ســرم داغ شــده بــود و
چشــمم ســیاهی میرفــت .ســرم را کــه بلنــد کــردم آقــام بــاالی ســرم ایســتاده بــود.
دیگــر نفهمیــدم چــه شــد ،نقــش زمیــن شــدم .بــه هــوش کــه آمــدم ،تــوی اتــاق
خانــه بــودم .ســرم درد میکــرد .وقتــی دســت روی ســرم کشــیدم ،خــون خشــک
شــده روی پیشــانیم بــه دســتم چســبید .لباسهایــم هنــوز گلآلــود بــود .یــادم
آمــد کــه زمانــی کــه داشــتم فــرار میکــردم ،بــه چنــگ پــدرم افتــادم ...گریــهام
گرفــت و صورتــم را بــه ســمت گلهــای قالــی چرخانــدم .مدتــی اشــک ریختــم .امــا
میدانســتم کــه گریــه فایــده نــدارد .بایــد تــا فرصــت بــود فکــری بــه حــال خــودم
و ایــن بخــت ســیاهم میکــردم .تمــام جانــم را جمــع کــردم .ســرم گیــج میرفــت،
دســتم را روی زمیــن اهــرم کــردم و آرام بلنــد شــدم تــا بــار دیگــر اقبــال ســیاه خــود
را بیازمایــم .بــه ســمت در رفتــم و دســتگیره را چرخانــدم .امــا در از جایــش تــکان
نخــورد .در قفــل شــده بــود .از پنجــره بــه بیــرون نــگاه کــردم .مثــل همیشــه و البتــه
دلگیرتــر از همیشــه ،آســمان ابــری بــود و میباریــد .یــاد مصیبتــی کــه قــرار بــود
بــه ســرم بیایــد افتــادم و دوبــاره بــه گریــه افتــادم .مطمئنــم اگــر مــادرم زنــده بــود از
مــن حمایــت میکــرد و نمیگذاشــت ایــن اتفــاق بیفتــد .در خیالــم مــادرم را تصــور
میکــردم بــا همــان لبخنــد همیشــگی ،مــا پنــج خواهــر و بــرادر را زیــر بــال و پــر
گرفتــه ،مــن پشــت ســرش پنهــان شــدهام و او نمیگــذارد پــدرم مــرا کــه طبــق
معمــول شــیطنت کــرده بــودم و کــوزه ترشــی را شکســته بــودم ،کتــک بزنــد .تــو
همیــن خیــال بــودم کــه صــدای کلیــدی کــه در قفــل در میچرخیــد ،مــرا از جــا
پرانــد .از پشــت پنجــره دیــدم کــه آدمهــا دســته دســته وارد حیــاط میشــوند و بــه
اتــاق کنــاری میرونــد .چنــد دقیق ـهای بیشــتر نگذشــت کــه پــدرم در را بــاز کــرد.
قامــت بلنــدش قــاب در را پوشــانده بــود ،خواســتم از زیــر دســتش فــرار کنــم کــه
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بــا دس ـتهای تنومنــدش مــچ دســتم را چســبید و کشــان کشــان
مــرا تــا اتــاق کنــاری بــرد .آن مــرد هــم در اتــاق بــود .بــاالی همــان
ســفرهای نشســته بــود کــه از صبــح زنهــا مهیــا کــرده بودنــد.
بــا عصبانیــت بــه مــن نــگاه کــرد و چشــم غــرهای رفــت .پــدر
ســام کــرد .لبخنــدی بــه مــرد زد و بــا همــان لبــاس خونــی و
گلآلــود ،در حالــی کــه گریــه میکــردم ،مــرا کنــار مــرد نشــاند.
نمیدانــم عاقــد کــه بیــرون در نشســته بــود ،چــه میگفــت،
امــا هــر بــار کــه میپرســید وکیلــم؟! آقــام ســقلمهای بــه مــن
مــیزد و میگفــت « :بــا توئــه دختــر!» ،امــا مــن هــر بــار فقــط
گریــه میکــردم .دلــم نمیخواســت بقیــه عمــرم را کنــار ایــن
پیرمــرد کــه هــم ســن و ســال پــدرم بــود زندگــی کنــم .ســال
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
هلهلــه بــه راه انداختنــد...
بــا شــنیدن صــدای زنــگ پلکهایــم را بــاز کــردم .بــه دور تــا دور
اتــاق نــگاه میکــردم و نمیفهمیــدم ایــن صــدا از کجــا میآیــد.
از جــام کــه بلنــد شــدم دیــدم یــه چیــزی زیــر روســریم کــه گوشــه
اتــاق افتــاده بــود وول میخــوره .دســتم رو گاز گرفتــم و بســم
اهلل گفتــم .امــا صــدا قطــع نمیشــد .بــا احتیــاط طــرف روســری
رفتــم و بــا گوشــه مگــس کــش روســری رو کنــار زدم کــه خنــدهام
گرفــت .همــان مــاس ماســکی بــود کــه چنــد روز پیــش نرگــس
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؟سالم بی بی! نرگسم!سالم بی بی! خوبی مادر! بی بی تولدت مبارکچی؟؟صدای نرگس از پشت تلفن میخندید.
بــی بــی یادتــه ازت شناســنامهات رو خواســتم .تــو شناســنامهاتنوشــته بــود بــی بــی .امــروز تولدتــه!
 وااا مادر! دلت خوشه ها بــی بــی مــا میخوایــم امشــب شــام بیــام خونهتــون ،تولــدبگیریــم بــرات
سکوت کردم .صدای نرگس پشت تلفن بلند شد
مهمون نمیخوای بی بیبا تردید گفتم« :چرا مادر! قدمت روی چشم! اما»...
نرگس نگذاشت حرفم تموم شه
پس شام میام خونهات! عاشقتم بی بی! خداحافظو بعد صدای بوق از پشت تلفن آمد...
مــن و آن خدابیامــرز ده ســال بیشــتر زندگــی نکردیــم .یعنــی
عمــرش کفــاف نــداد .بیســت و چهــار پنــج ســال بیشــتر نداشــتم
کــه بیــوه شــدم ،آن هــم بــا پنــج تــا بچــه قــد و نیــم قــد کــه
آخریــش هنــوز بــه دنیــا هــم نیومــده بــود .بعــد مرگــش هــم
پســرهای زن اولــش ریختنــد تــو خونــه و دارو ندارمــون رو جــای
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
نمـیزدم کــه غــذا دهانــش بگــذارم از گرســنگی میمــرد .یکــی دو
ســال بعــد مرگــش خونــه بابــام مونــدم .امــا وقتــی آقــام هــم بــه
رحمــت خــدا رفــت و خواهــر و بــرادرا خونــه رو تقســیم کردنــد،
بچههــا را برداشــتم و بــا ســهم االرثــم اومــدم تهــران ،خونــه مریــم
خاتــون .دختــر اربــاب ده کــه تهــران زندگــی میکــرد و دنبــال
یــه خدمتــکار بــرای رفــت و روب خونــهاش میگشــت .بــا کلــی
غــر و لنــد و طعنــه و کنایــه مــن و بچههــام رو بــرای ثــواب قبــول
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کردنــد .یــه اتــاق تــه خونــه بــاغ بهــم دادنــد و عوضــش از صبــح
خــروس خــون تــا بــوق ســگ تــو اون خونــه جــون میکنــدم .امــا
خوشــحال بــودم کــه آخــر شــب میتونــم ســرم رو کنــار بچههــام
بــذارم رو بالــش .از دیــدن تــک تکشــون کیــف میکــردم .دلــم
خــوش بــود بــه خندههــای گهگاهشــون .گلســا و گلــرخ همیــن
کــه قــد کشــیدند خواســتگار پیــدا کردنــد .دو تــا بــرادر بودنــد از
محــل خودمــون .بــا هــم خویشــی دوری هــم داشــتیم .بچههــای
بــدی نبودنــد .هــر چنــد دستشــون تنــگ بــود و پولــدار نبودنــد،
امــا مگــه مــا خودمــون وضعمــون چطــور بــود؟ جــوان بودنــد و
ســالم ،کار میکردنــد و زندگــی خودشــون رو میســاختند .گلســا
و گلــرخ تــازه رفتــه بودنــد شــمال کــه انقــاب شــد و خاتــون از
ایــران رفــت و آوارگیهــای دوبــاره مــن شــروع شــد.
اولــش میخواســتم بــرم ده ،امــا مگــه اونجــا کار پیــدا میشــد؟
ناچــار مانــدگار شــدم ،کلــی گشــتم تــا تونســتم تــه شــهر یــه
آلونــک پیــدا کنــم و چهــار تیکــه اثاثــم رو اونجــا پهــن کنــم .امــا
بدبختیهــای مــن از همــون جــا شــروع شــد .علیرضــا چهــارده
ســالش بــود و علیمحمــد و علیــداد دوازده ســاله و ده ســاله بودنــد.
روزهــا مجبــور بــودم بذارمشــون خونــه و بــرم خونــه مــردم بــرای
رختشــویی و رفــت و روب .تــا از ایــن ســر شــهر بلنــد میشــدم
و بــا اتوبــوس خــودم رو میرســوندم اون ســر شــهر کلــی وقــت
تــو راه بــودم و نیمههــای شــب جنــازهام خونــه میرســید .یــا از
خانهها ،غذا با خودم میآوردم و برای پسرا گرم میکردم،
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یــا یــه غــذای سردســتی میگذاشــتم و بعــد خــودم غــذا نخــورده
ســرم رو روی بالــش میگذاشــتم و تقریبــا بیهــوش میشــدم.
گلــرخ و گلســا هــم منتظــر بودنــد کــه بچههاشــون بــه دنیــا
بیاینــد و بایــد براشــون چنــد تکــه لبــاس بچــه جــور میکــردم.
تــازه کلــی هــم از مــن دور بودنــد و نمیتوانســتم زیــاد بهشــان
ســر بزنــم ،امــا مــن دلــم خــوش بــود و میگفتــم صبــر تمــام ایــن
ســالها نتیجــه داده .داشــتم نــوهدار میشــدم و بــا جونکنــدن
یــه پسانــدازی جــور کــرده بــودم کــه بــرای عروســی فــردای
پســرها کــم نیــارم .خیالــم راحــت بــود کــه چنــد ســال دیگــه
بــر میگــردم روســتا و میتوانــم یــک گوشــه بشــینم .پســرها و
دخترهــا و نوههــا دورم جمــع میشــدند و عصــای روزگار پیریــم
میشــوند.
امــا انــگار روزگار بــا مــن ســر ســازش نداشــت .همــون ســالها
بــود کــه از پســرها غافــل شــدم .یــه روز غــروب وقتــی خســته و
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 میکــرد .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 میکــردم پســرا بــزرگ شــدند و
دیگــه زمــان اســتراحت مــن رســیده ،امــا غافــل از اینکــه ...
شــکایتش رو بــه علیــداد و علیمحمــد بــردم ،بــه ایــن امیــد
کــه اونــا بزنــن تــو گوشــش و بــه راه بیارنــش کــه فهمیــدم اصــا
اونــا دســت ایــن بچــه ســیگار دادنــد .علیرضــا بــا اون قــد و قــواره
ریــزه و اســتخونیش گریــه میکــرد و میگفــت« :خــوب داداش
هــم میکشــه ،مگــه چیــه؟! اینجــا همــه بچههــا از ایــن ســیگارا
میکشــند!» دیگــه چــه میشــه کــرد؟! وقتــی پیشــونی آدمــو ســیاه
بنویســند .آن شــب پســرها کــه حــال نــزار مــن رو دیدنــد گفتنــد
پشــیمونند و دیگــر دســت بــه هیــچ ســیگاری نمیزننــد .امــا در
واقــع از همــون شــب روشــون بــه مــن بــاز شــد و بــرای مصــرف
هــر کوفتــی بیحیاتــر شــدند .دیگــه شــبها وقتــی میآمــدم
خونــه مجبــور بــودم بســاط ایــن بچههــای نااهــل و رفقاشــون رو
جمــع کنــم .هــر شــب بــا دعــوا و مرافــه بیرونشــون میکــردم و
میدونســتم صبــح کــه بــرم ســر کار دوبــاره برمیگردنــد خونــه.
هــر کاری از دســتم بــر میومــد براشــون انجــام دادم .بــه تخــت
بستمشــون .از خونــه بیرونشــون کــردم .حتــی بــه مأمــورا لوشــون
دادم .امــا هــر بــار جریتــر از قبــل برگشــتند و اوضاعشــون بدتــر
شــد .دیگــه حتــی از پلیــس هــم نمیترســیدند .از اون روزهــا کــه
گذشــت ،التمــاس کــردم ،دعــوا کــردم ،آه و نفریــن راه انداختــم،
حتــی از خونــه قهــر کــردم و چنــد روزی رفتــم ده ،امــا فایــده
نداشــت و هــر بــار اوضــاع بدتــر شــد .وقتــی علیــداد گفــت کــه
یــه دختــر رو میخــواد ،یــاد خــودم و ایــن همــه ســال بدبختــی
افتــادم .گفتــم نم ـیرم خواســتگاری و اگــر هــم بــرم میگــم کــه
چــه بالیــی قــراره ســر خــودش و زندگیــش بیــاد .علیــداد کــه دیــد
التماسهــاش 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 میســوخت ،امــا دلــم بیشــتر،
یــاد ایــن همــه ســال در بــه دری افتــادم .جوونیــم و حــرف مــردم
کــه میگفتنــد بچههــا رو رهــا کــن و بــرو دنبــال زندگیــت .یــاد
لبخنــد بچههــا تــو خونــه بــاغ خاتــون کــه مــن رو خوشــبختترین
آدم دنیــا میکــرد .وقتــی بغــل میکردمشــون و حــس میکــردم
دیگــه هیچــی از ایــن دنیــا نمیخــوام .حــاال ،همــون بچــه کــه
یــه عمــر بــه دنــدان کشــیدم و بــا نــان کارگــری بزرگــش کــردم
تــو صــورت مــادرش مـیزد .کــی میگــه نــان حرومــه کــه بچــه رو
نااهــل میکنــد .مــن کــه قِــران قِــران ایــن پــول رو بــه قیمــت

جونــم بــه دســت آورده بــودم.
پســرها یکــی یکــی زن گرفتنــد و بــا هــر کلکــی بــود مــن رو
راضــی کردنــد کــه براشــون جشــن برگــزار کنــم .چــه میشــه
کــرد؟ مــادر دلــش نرمــه بــه بچههــاش .تــه دلــم میگفتــم
بچههــای مــن اهلنــد و ایــن افیــون ،ایــن بــا رو سرشــون آورده
و امیــد داشــتم باالخــره یــه روز ســر عقــل میــان .علیرضــا کــه
زن گرفــت مــن دیگــر توانــی نداشــتم بــرای کار کــردن .کمتــر
خونـهای هــم کارگــری بــه ســن و ســال مــن رو قبــول میکردنــد.
میگفتنــد دلشــان میســوزد .همیــن کــه مــرا نمیدیدنــد و
جلــوی چشمشــان نبــودم ،خیالشــان تخــت میشــد .دیگــر فکــر
نمیکردنــد ،هنــوزم یــه جــای ایــن شــهر نفــس میکشــم و درد
بــه جــان دارم .چیــز زیــادی هــم از پسانــدازم نمانــده بــود .آن
شــب کــه علیرضــا گفــت میخــواد زنــش رو بیــاره تــو همیــن
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 میشــد.
عــاوه بــر ایــن خوشقیافــه و خــوش ســر و زبــان بــود .مهربانتــر
از همــه بچههــا و دلنازکتــر از همــه .اشــکش در مشــکش بــود
و بــه راحتــی گریــه میکــرد و بــا همــه بدخلقیهایــش طاقــت
ناراحتــی مــن را نداشــت.
دو مــاه از عروســیاش نگذشــته بــود کــه یــک شــب کــه بــه
خانــه آمــدم دیــدم کلیــدم در قفــل در نمیچرخــد .در زدم ،امــا
کســی در را بــاز نکــرد .زنــگ همســایهها رو زدم ،امــا آنهــا گفتنــد
کــه علیرضــا تــو خونــه اســت .باالخــره بعــد کلــی ســر و صــدا و
جمــع شــدن همســایهها علیرضــا آمــد دم در و آرام مــن را کــه
داشــتم بــا همســایهها حــرف م ـیزدم کشــید داخــل خانــه و بــا
ِمــن ِمــن گفــت« :مــادر اگــر خوشــبختی مــن رو میخوای بــرو! زنم
نمیتونــه بــا تــو بســازه!» اومــدم بگــم خــوب تــو بــرو! اینجــا خونــه
منــه! امــا بغــض صــدای علیرضــا و اشــکی کــه تــو چشــمش دو دو
مـیزد نگذاشــت حرفــی بزنــم .بیچــاره بچـهام هرگــز روی خــوش
ند ید .
بــه دنیــا نیامــده بــود کــه یتیــم شــد و پــا بــه پــای مــن ســختی
روزگار را بــه جــان کشــید ،ســرم را پاییــن انداختــم و از خونــه
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
بــودم .امــا هــر کــدام از دامادهــا کــه قصــه را شــنیدند رو تُــرش
کردنــد .خــوب حــق هــم داشــتند .وقتــی پــاره تــن آدم ،مــادرش را
از خانــه خــودش بیــرون کنــد ،چــه توقــع از پســر مــردم! آن هــم
ایــن بنــدگان خــدا کــه بــا جــان کنــدن کار میکردنــد و چیــز
زیــادی هــم ســر سفرهشــان نبــود .وقتــی شــنیدم که شــوهر گلســا
بــه او میگفــت« :مــادرت هــر چــه داشــت خــرج پســرهایش کــرد
و حــاال کــه بیپــول شــده ،ســراغ مــا آمــده!» همــان روز بقچ ـهام
را بســتم و بــه تهــران آمــدم .طفلــک گلســا پشــت ســرم اشــک
میریخــت .نمیدانــم چــرا بــه تهــران کــه رســیدم ،صــاف رفتــم
خانــه زهــره خانــم! یکــی از خانمهایــی کــه برایــش کار میکــردم
و میدانســتم زن خیــری اســت .همیشــه هــوای مــرا داشــت و
اصــا اســم بــی بــی را هــم او روی مــن گذاشــت.
بــه خانهشــان کــه رســیدم و زنــگ زدم بــا تعجــب در را بــاز کــرد
و دم در آمــد .هــاج و واج مــرا نــگاه میکــرد .زدم زیــر گریــه
و بغلــش کــردم و برایــش تعریــف کــردم کــه چــه بــر ســرم
خیرهــا
آمــده .زهــره انــدازه پــول پیــش ایــن اتــاق برایــم از ّ
پــول جــور کــرد .درســته یــک اتــاق کوچــک اســت ،امــا مــن
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راحتــم و صاحبخانــه هــم پیــرزن مهربانــی اســت کــه گاه بــا هــم
هـمکالم میشــویم .پنــج شــش ســالی هســت کــه اینجــا مانــدگار
شــدم .خــدا بــه زهــره خیــر بدهــد .مــن را در کمیتــه امــداد
ثبــتنــام کــرد ،وگرنــه معلــوم نبــود بعــد از ایــن همــه ســال
کارکــردن و جــان کنــدن چــه بــر ســرم میآمــد .تــا جــوان بــودم
و جــان داشــتم فکــر درد اســتخوان و کمســو شــدن چش ـمهایم را
نکــرده بــودم کــه دنبــال بیمــه و بازنشســتگی باشــم .راســتش دلــم
بــه پســرها قــرص بــود .میگفتــم بــزرگ میشــوند و نمیگذارنــد
آب تــو دل مــن تــکان بخــورد و تالفــی ایــن همــه ســال ســختی را
در میآورنــد ،همــه جــا فخــر میفروختــم کــه ســه تــا پســر دارم.
امــا گلیــم بخــت مــرا از اول ســیاه بافتــه بودنــد و نشــد کــه لــب
مــن بــه خنــده آشــنا شــود.
تــو تمــام ایــن ســالها همیشــه بــه بچههــا فکــر کــردم ،امــا دلــم
از همهشــان 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 میکنــم چــون دماغــش را عمــل کــرده
بــود .حســابی خوشــگل شــده بــود .نرگــس بــود .دختــر گلســا.
میگفــت کلــی دنبالــم گشــته تــا باالخــره پیــش زهــره کــه
مشــتری قدیم ـیام بــوده و گلســا او را میشــناخته ،تونســته مــن
رو پیــدا کنــد.
بــه زور مــن رو بــرد ده و چنــد روزی پیــش مــادرش و خالــهاش
مونــدم .طفلیهــا کلــی گریــه و زاری کردنــد .شــوهر گلســا بــه
رحمــت خــدا رفتــه بــود و نرگــس میخواســت مــن پــدرش رو
حــال کنــم ،بلکــه مــادرش هــم بتونــه بعــد شــش ســال او رو
ببخشــه .امــا روزگارشــون بــد نبــود .هــر دو عــروس و دامــاد دار
شــده بودنــد .نرگــس هــم زن پســر گلــرخ شــده بــود .پســر گلــرخ
زرنــگ بــود .درس خوانــده بــود و مهنــدس شــده بــود و کار و
کاســبیاش خــوب بــود .نرگــس هــم دانشــجو بــود .امــا از پســرها
هیــچ خبــری نبــود.
گلــرخ میگفــت علیرضــا چنــد بــاری ســراغش اومــده و گفتــه از
همــان روزی کــه مــادر رفتــه دیگــر روزگار خــوش ندیــده .زنــش
هــم گذاشــته بــود و رفتــه بــود .اصــا از شــنیدن ایــن اخبــار
خوشــحال نشــدم .کلــی هــم غصــه خــوردم .همــه ایــن ســالها
دلــم خــوش بــود کــه بچــهام دلــش خــوش اســت و بــا همیــن
خیــال هــم توانســتم تــا االن دوام بیــاورم .از روزی کــه گلــرخ ایــن
حرفهــا رو زد شــبها بــا فکــر و خیــال میخوابیــدم و صبحهــا
ســینهام میســوخت.
از همــان روز نرگــس و شــوهرش ،ســعید ،مــدام بــه مــن ســر
میزدنــد .اولیــن بــار چنــد کیســه میــوه و گوشــت برایــم
آوردنــد ،امــا از آنهــا قبــول نکــردم .مجبورشــان کــردم همــه
کیســهها رو بــا خودشــان برگرداننــد .هــر چــه بــود مــن مویــی
ســپید کــرده بــودم و بایــد عــزت خــودم را حفــظ میکــردم .خــدا
خیــر بدهــد زهــره را! از وقتــی مســتمری میگرفتــم ،بــا ســبزی
پــاک کــردن و پیــاز داغ درســت کــردن و ترشــی انداختــن ،کــم و
بیــش خــرج و دخلــم جــور در میآمــد.
زهــره هــم برایــم کلــی مشــتری پیــدا کــرده بــود .درســته اواخــر
مــاه کمــی ســخت میگذشــت ،ولــی مــن از جوانــی قناعــت را بلــد
بــودم! امــا ایــن مــاه نــه ترشــی فروختــه بــودم و نــه خیلی مشــتری
ســبزی داشــتم!
کرایــه خانــه را کــه پرداخــت کــردم .یــه مقــدار پــول برایــم
مانــده بــود کــه فقــط میشــد خــرج خــوراک مختصــر ایــن مــاه.
نمیدانــم ایــن تولدبــازی چــه صیغ ـهای اســت کــه ایــن جوانهــا
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ُمــد کردنــد .هــزار بــار گفتــم مــاد ِر مــن! زمــان مــا چنــد ســال قبل
و بعــد تولــد بچــه ،بــراش شناســنامه میگرفتنــد ،حتــی ســن و
ســال بچههــای آن ســال هــم معلــوم نیســت ،چــه برســه بــه روز و
ماهــش! امــا مگــر ایــن دختــر ول کــن بــود؟!
از وقتــی نرگــس زنــگ زده ،دوبــاره ســینهام میســوزد ،گمانــم
معــدهام یــه مرگــش شــده باشــد! هیــچ چیــزی در خانــه نداشــتم!
چطــور بایــد شــام درســت میکــردم .بــه فــرض چنــد تــا تخــم
مــرغ هــم از بقــال محــل نســیه بــر میداشــتم ،نمیشــد جلــوی
بچههــا تخــم مــرغ بگــذارم .هــر چــه باشــد مــن بــرای آنهــا یــه
مادربــزرگ تهرانـیام کــه همیشــه دســت پُــر رفتــه خونهشــان ،هــر
چقــدر هــم کــه دســتش خالــی بــوده.
بلنــد شــدم .لنــگ لنــگان خــودم را تــا پنکــه رســاندم و پنکــه را
روشــن کــردم .صورتــم را جلــوی پــره هایــش گرفتــم تا بلکــه هوای
تــازه کمــی حالــم را بهتــر کنــد .امــا لحظــه بــه لحظــه درد بیشــتر
و بیشــتر در ســینه ام میپیچیــد .رختخوابــم را کــه بلنــد کــردم
احســاس کــردم کمــرم هــم تیــر میکشــد .دیگــر جانــی برایــم
نمانــده بــود .روســریام را ســر کــردم و خــودم را در آینــه نــگاه
کــردم تــا گــره اش مرتــب باشــد و موهــای ســپیدم کمتــر نمایــان
باشــد .لبهایــم ســیاه شــده بــود و رنــگ بــه صــورت نداشــتم.
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 لقمـهای 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 مــیروم پیــش صدیقــه خانــم،
صاحبخانهمــان و از او مقــداری برنــج قــرض میکنــم و کمــی دم
پخــت بــار میگــذارم ،هــر چــه باشــد آبرویــم پیــش او کــه ایــن
روزهــا تنهــا همــدم اســت بــرود ،خیلــی بهتــر اســت تــا نرگــس
خیــال کنــد مادربزرگــش دســت و پاچلفتــی اســت و از پــس
کار خــودش برنمیآیــد .پــا کــه در حیــاط گذاشــتم ،درد جانــم
را گرفــت .بــه درگاه تکیــه دادم ،امــا بــاز هــم نتوانســتم وزنــم را
کنتــرل کنــم و روی زمیــن افتــادم .چش ـمهایم را کــه بــاز کــردم
صدیقــه خانــم بــاال ســرم بــود .میخواســتم بــه او بگویــم خوبــم!
بایــد زودتــر خــودم را جمــع و جــور کنــم و بــرای نرگس شــام بپزم!
امــا زبانــم در دهانــم تــکان نمیخــورد .چش ـمهایم ســیاهی رفــت
و بســته شــد .دیــدم کــه دخترکــی بــا لبــاس گلــی از کوچههــای
ده م ـیدود .چش ـمهایم را بــاز کــردم .صدیقــه خانــم هنــوز بــاالی
ســرم بــود .یــاد چش ـمهای علیرضــا افتــادم .بــه زور پلکهایــم را
بــاز کــردم .تمــام توانــم را جمــع کــردم تــا صدایــش کنــم .صدیقــه
خانــم کــه حــاال اشــک میریخــت ســرش را نزدیــک مــن کــرد و
گفــت« :جانــم! بگــو رفیــق! چــی میگــی؟!» همــه جانــم را جمــع
کــردم و بلندتــر گفتــم« :علیرضــا! علیرضــا!»
صدیقــه خانــم اشــکهایش را بــا دســتش پــاک کــرد و گفــت:
«ان شــاءهلل او هــم میــاد! مثــل نرگــس ،نگــران نبــاش جانــم!» بعــد
دوبــاره چش ـمهایم را بســتم .دوبــاره همــان دختــرک را دیــدم .بــا
همــان لبــاس چیـندار قرمــز و چارقــد ســپید .دویــد! دویــد! دویــد!
تــا اینکــه از میــان کوچههــای گلــی باالتــر آمــد .پاهایــش از زمیــن
جــدا میشــد و کــم کــم اوج میگرفــت و لبخنــدی بــر لبهایــش
مینشســت .بــاال رفــت و باالتــر ،آنقــدر بــاال کــه آقاجانــش را از
دور مثــل یــک نقطــه میدیــد .آقــا جــان برایــش دســت تــکان داد
و صدایــش کــرد.
امــا دختــرک خندیــد .جنگلهــای ســبز زیــر پایــش نشســته بــود
طرههــای
و بــاران نــم نــم روی گونههایــش میچکیــد و بــاد ّ
مویــش را نــوازش میکــرد...
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نخسـتین آئیـن نکوداشـت مقـام
واالی مـادر در شهرسـتان کـوار
بهـــــار 1398

داریوش نویدگویی
نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر

خدیجه نامداری
مشاور امور بانوان فرمانداری کوار

نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام مــادر بــا حضــور پرشــور مــردم شهرســتان
کــوار و جمعــی از مســئولین ،شــانزدهم بهمنمــاه  97بــه همــت بنیــاد
فرهنگــی بینالمللــی مــادر در شهرســتان کــوار برگــزار شــد و در آن از ده
مــادر نمونــه شهرســتان کــوار تجلیــل شــد.
خدیجــه نامــداری ،مشــاور امــور بانــوان فرمانــداری کــوار و نماینــده بنیــاد
فرهنگــی بینالمللــی مــادر ضمــن خیرمقــدم بــه میهمانــان گرامــی ،دکلمـهای
بــه تمــام مــادران دنیــا تقدیــم کــرد.
وی افــزود« :بــرای انتخــاب مــادران نمونــه کــوار تمــام معیارهــا ســنجیده
شــد و باالخــره ده مــادر بــر اســاس شــاخصها و معیارهــای بنیــاد فرهنگــی
بینالمللی مادر انتخاب شدند».
حجتاالســام والمســلمین آقایــی ،امــام جمعــه شهرســتان کــوار بیــان
داشــت« :مــادر سرچشــمه تمــام خوبــی هــا و موفقیتهاســت .توصیــف مــادر
خیلــی ســخت اســت و خــدای مهربــان مــادر را ســتایش کــرده و در قــرآن
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 مشــکالت
زیــادی نظیــر طــاق ،اعتیــاد همســر و مســائل ناشــی از آن مواجهانــد کــه
نیــاز اســت بــرای حــل ایــن مــوارد ،اقدامــات مناســبی انجــام شــود».
مدیــر کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری فــارس ،کــودک همســری را
یکــی از مشــکالت جامعــه دانســت و گفــت« :مــادران کودکهمســر در ســنین
پاییــن ازدواج کــرده و صاحــب فرزنــد شــدهاند و ایــن در حالــی اســت کــه
خــود هنــوز نوجــوان محســوب میشــوند و بــه رشــد و تکامــل ذهنــی و
جســمی نرســیدهاند».
دکتــر دســتغیب ،همچنیــن ســپردن مــادران بــه خانــه ســالمندان را زیبنــده
جامعــه ایرانــی ندانســت و اظهــار داشــت« :نهــاد خانــواده بــه وجــود مــادر

بهـــــار 1398

41

شماره 12

بســتگی دارد و نبایــد پــای مــادران بــه خانــه ســالمندان برســد».
وی با اشاره به بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر افزود« :این بنیاد میتواند صدای مظلومیت مادران در سراسر جهان باشد».
مدیــرکل امــور بانــوان اســتانداری فــارس در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار داشــت« :زنــان موفــق بســیاری در جامعــه و بویــژه در میــان
خانوادههــای شــهدا و جانبــازان وجــود دارنــد کــه از مــال و جــان خــود در مســیر فرهنگســازی جامعــه دریــغ نکردهانــد .چنیــن بانوانــی ،الگوهــای
بســیار مناســبی بــرای دختــران نوجــوان محســوب میشــوند و ضــروری اســت کــه بــه جامعــه معرفــی و شناســانده شــوند».
مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان فــارس در ایــن آئیــن گفــت:
«بنیــاد مــادر بــا چشـماندازی درازمــدت و ثبــت در بیــش از صــد کشــور جهــان ،افتخــاری
بــرای کشــور مــا محســوب میشــود و مایــه ســربلندی اســت کــه ایــن بنیــاد بــا ایــن حجــم
از فعالیــت در دنیــا ریشــه دوانــده اســت».
دکتــر زهــرا افتخــاری ادامــه داد« :بنیــاد مــادر برنامهریزیهــای مناســبی بــرای تمــام
مــادران دارد و از ایــن طریــق و همچنیــن بــا همافزایــی ،مشــارکت و آمــوزش ،میتوانــد
نســلی مفیــد و ســازنده بــرای آینــده تربیــت کنــد».
دکتــر افتخــاری افــزود« :پیــام ایــن گردهمایــی ایــن اســت کــه ،مــادر اگــر تــو نباشــی،
خانــواده و جامعــهای وجــود نخواهــد داشــت».
فرمانــدار شهرســتان کــوار نیــز در ایــن آئیــن بیــان داشــت« :شــکلگیری ارزشهــای
اجتماعــی در هــر فــرد ،ریشــه در دوران کودکــی آن شــخص دارد و مــادر در انتقــال ایــن
ارزشهــا بــه کــودک نقــش اصلــی را ایفــا میکنــد».
اشــکان کاظمــی افــزود« :اگــر مــادر زیرســاختهای ارزشهــای اجتماعــی را در خانــه مهیــا
نکنــد ،نبایــد پیشــرفتی بــرای آن جامعــه متصــور شــد».
فرمانــدار شهرســتان کــوار ادامــه داد« :بایــد مولــد ارزشگــذاری بــه جایــگاه و مقــام مــادر
باشــیم و اگــر ایــن جایــگاه بــه مــردم معرفــی شــود بیشــک در ســامت جامعــه نیــز
حجت االلسالم و المسلمین آقائی
تأثیرگــذار خواهــد بــود زیــرا مــادران زیرســاخت اصلــی فرهنگــی هــر جامعــه محســوب
امام جمعه شهرستان کوار
میشــوند».
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و عضــو هیئــت امنــای بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر هــم
در ایــن آئیــن گفــت« :اگــر ریشــه نباشــد هیــچ درختــی بــه ثمــر نخواهــد نشســت و مــادر
ماننــد ریشــه هــر خانــواده و جامعـهای اســت».
داریــوش نویدگویــی ،اظهــار داشــت« :فعالیتــی کــه بنیــاد مــادر در تجلیــل از مقــام مــادران
داشــته ،هیــچ دســتگاه دولتــی حتــی بــا صــرف هزینههــای زیــاد نمیتوانســت انجــام دهــد
زیــرا بنیــان کار در ایــن نهــاد بــر اســاس عشــق اســت».
مدیرعامــل بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر گفــت« :پیامبــر اســام در حدیثــی
فرمودهانــد ،بهشــت زیــر پــای مــادران اســت .از ایــن رو در ایــن بنیــاد ،ارج نهــادن بــه مقــام
واالی مــادران بــه قومیــت و نــژاد خاصــی خالصــه نمیشــود و دامنــه فعالیــت آن همــه
مــادران دنیــا را در بــر میگیــرد».
مهنــدس غالمرضــا محمــدی افــزود« :بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر مرتبــط بــا هیــچ
حــزب و جنــاح سیاســی نیســت و بــه همیــن ســبب فعالیــت سیاســی در ایــن بنیــاد ممنــوع
اســت».
ایشــان همچنیــن بــه تبییــن جایــگاه مــادر در جامعــه پرداخــت و
گفــت« :وظیفــه و مســئولیت مــادر در قبــال فرزنــدان بســیار خطیــر و
بــزرگ اســت و در بنیــاد مــادر ،بــرای تبییــن اهــداف و آموزشهــای
الزم بــه ایــن قشــر تأثیرگــذار و بویــژه دختــران نوجــوان کــه مــادران
اشکان کاظمی
آینــده هســتند از وجــود  16مشــاور خبــره اســتفاده میشــود».
فرماندار شهرستان کوار
وی بیــان کــرد« :ایمــان بــه خــدا ،امیــد ،تــاش ،احتــرام بــه دیگــران
و بویــژه پــدر و مــادر و همچنیــن کمــک بــه همنوعــان ،پنــج اصــل
مهمــی اســت کــه بایــد بــرای نوجوانــان الگوســازی شــود».
مدیرعامــل بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر همچنیــن دربــاره انتخــاب
ده مــادر نمونــه در شهرســتان کــوار بیــان داشــت« :ایــن مــادران بــا
همــکاری فرمانــداری شهرســتان کــوار بــه نمایندگــی از همــه مــادران
ایــن شهرســتان بــه عنــوان مــادران نمونــه برگزیــده شــدهاند و اگــر
در تــوان ایــن بنیــاد بــود کــه از همــه مــادران ایــن منطقــه تجلیــل
میشــد بــدون تردیــد مبــادرت بــه انجــام ایــن کار میکــرد».
در ادامــه ایــن مراســم ،از تابلــو یادبــود آئیــن نکوداشــت مقــام مــادر در
شهرســتان کــوار رونمایــی و از خانمهــا :ســکینه افســری اکبرآبــادی،
نازپــری بردبــار بورکــی ،ســروگل ثریــا مظفــری ،ســلطنت حســینزاده
طســوجی ،زهــرا خدامــرادی ،زهــره روســتا طســوجی ،اشــرف روســتا
طســوجی ،فاطمــه کهــن ،گلنــار کــراری مظفــری پــور ،قزبــس
میرزاونــد بــه عنــوان ده مــادر نمونــه ایــن شهرســتان تجلیــل شــد.
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هــر فــردی در آرزوی ســامتی اســت ،چــه از نظــر جســمی و چــه از نظــر روحــی .امــا بــرای
دســت یافتــن بــه ایــن ســامتی ،فقــط آرزو کــردن چــاره کار نیســت بلکــه بایــد بــا یــک
برنامهریــزی دقیــق در راه رســیدن بــه ایــن آرزو گام برداشــت .در ایــن مجــال قــرار اســت
بــا هــم نکاتــی را مــرور کنیــم کــه بــه شــما کمــک میکنــد هــم بتوانیــد ســامتی و شــادابی
خــود را حفــظ کنیــد و اگــر احیانــا آن را از دســت دادهایــد دوبــاره بــه دســتش بیاوریــد.
ســامتی جســم حتمــا ســامتی ذهــن و روان را بــه همــراه خواهــد داشــت و بالعکــس .مراقــب
خودتــان باشــید.

سیب همهکاره
اگــر میخواهیــد ســالم بمانیــد روزی یــک ســیب
بخوریــد .رنگــش اصــا فــرق نمیکنــد ســبز باشــد
یــا زرد و قرمــز .فیبــر فــراوان ســیب میتوانــد دســتگاه
گــوارش شــما را حســابی تمیــز کنــد و آنچــه بــه شــدت
باعــث اذیــت شماســت ،مخصوصــا اگــر اهــل فســت
فــود هــم هســتید؛ یعنــی یبوســت ،آن را هــم برطــرف
میکنــد .فیبــر موجــود در ســیب ،هــم مایــع زیــادی
روده بــزرگ را کــم میکنــد و هــم آب غیــر ضــروری
را از مدفــوع جــذب میکنــد .ســیب ،کلســترول شــما
را هــم کاهــش میدهــد و جویــدن آن باعــث از بیــن
بــردن باکتریهــای درون دهــان میشــود و ســامت
لثههــای شــما را تضمیــن میکنــد .راســتی اگــر دنبــال
یــک رژیــم الغــری کارآمــد هــم هســتید ،ســیب بــا
فیبــر کافــی باعــث ســیری شــما میشــود و احســاس
گرســنگی را در شــما از بیــن میبــرد.
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گالبی ضد سرطان و حساسیت
گالبــی از جملــه میوههایــی اســت کــه نبایــد آن را هرگــز
فرامــوش کنیــد .ایــن میــو ه خــوش طعــم ،سرشــار از ویتامیــن
 K، Cو مــس اســت و بــا ایــن ویتامینهــا علیــه رادیکالهــای
آزادی کــه بــه ســلولهای بــدن شــما آســیب میرســاند
مبــارزه میکنــد .فیبــر موجــود در گالبــی باعــث کاهــش
کلســترول شــما میشــود و از ســکته مغــزی هــم جلوگیــری
میکنــد .ایــن روزهــا ســرطان بســیار شــایع شــده اســت ولــی
بدانیــد کــه مصــرف گالبــی باعــث کاهــش ســرطان بــه
خصــوص ســرطان پســتان در زنــان میشــود .اگــر مبتــا بــه
آلــرژی هــم هســتید بــاز ایــن میــوه پیشــنهادی بــرای شماســت
چــرا کــه گالبــی حساســیتزا نیســت و آنقــدر احتمــال بــروز
واکنــش آلرژیــک آن کــم اســت کــه حتــی توصیــه میشــود
تــا آن را بــه نــوزادان هــم بدهنــد چــرا کــه سیســتم ایمنــی بــدن
را تقویــت میکنــد .بــه هرحــال خــوردن گالبــی را فرامــوش
نکنیــد.

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
جــذب کنیــد؟ بــه همیــن دلیــل اســت کــه البتــه ایــن تخمــه
هــواداران زیــادی دارد .ایــن تخمــه انــرژی زیــادی بــه شــما
میدهــد و دارای  55درصــد ویتامیــن  B1اســت .از طرفــی
اکثــر افــرادی کــه آلــرژی دارنــد ســعی میکننــد تخمــه
آفتابگــردان نخورنــد ولــی بدانیــد کــه خوردنــش باعــث
تســکین آلــرژی میشــود و التهابهــا را هــم کــم میکنــد.
ایــن مــاده غذایــی بــرای خانمهــای بــاردار و کــودکان منبــع
غذایــی مفیــدی اســت و میتــوان از آن در رژیمهــای
غذایــی اســتفاده کــرد .فقــط مراقــب باشــید کــه در خــوردن
آن زیــادهروی نکنیــد بــه خصــوص اگــر در حــال تماشــای
فوتبــال هســتید .بــا ایــن همــه فوایــد ،حتمــا مصــرف زیــادش
مضراتــی را هــم بــه همــراه دارد.

کدوی چند منظوره
کــدو حلوایــی از آن گیاهــان خوراکــی فوقالعــاده اســت
کــه اکثــر افــراد حواسشــان بــه فوایــدش نیســت .ایــن گیــاه
کــم کالــری بــا طعــم شــیرینش حــاوی اکســیدهای قدرتمنــد
آنتــی هیدروکســی اســت ،باعــث از بیــن رفتــن ســلولهای
مــرده پوســت شــده و پوســت شــفاف را بــه شــما هدیــه
میدهــد .از طرفــی بــه خاطــر ویتامیــن  Aموجــود در آن،
بــرای تولیــد ســلولهای پوســتی جدیــد بســیار مناســب اســت.
اگــر اهــل پختــن ترشــی یــا مربــا هســتید بدانیــد کــه مربــای
کــدو حلوایــی باعــث تقویــت بــدن و اعصــاب میشــود و
ترشــی کــدو حلوایــی اشــتهاآور اســت و هضــم کننــده غــذا.
خالصــه ایــن گیــاه بســیار خاصیــت دارد و قــرار دادن آن
در ســبد غذایــی خانــواده پرفایــده اســت .از طرفــی یادتــان
باشــد کــدو حلوایــی خاصیــت کاهندگــی چربــی خــون را
هــم دارد و بــه خاطــر آنتیاکســیدان فراوانــش بــرای افــرادی
کــه ســابقه بیماریهــای قلبــی دارنــد بســیار مفیــد اســت .در
وعــد ه غذایــی خــود از ایــن گیــاه خوشــمزه اســتفاده کنیــد.

خون در گشنیز
گشــنیز گیاهــی خــوش طعــم و بــو اســت و از بــرگ و ســاقه
و تخــم آن در غذاهــا بســیار اســتفاده میشــود .جالــب اســت
بدانیــد کــه گشــنیز بــرای کاهــش کلســترول ،درمــان التهــاب
و مشــکالت پوســتی و تنظیــم فشــار خــون بهتریــن گزینــه
اســت چــرا کــه سرشــار از ویتامینهــا و مــواد معدنــی اســت.
در بیماریهــای معــده بــه خصــوص بــرای تهــوع ،اســهال و
اســتفراغ ،خــوردن ایــن ســبزی را بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم.
از طرفــی ســیترنلول کــه جزئــی از روغنهــای اساســی
موجــود در ایــن ســبزی اســت یــک مــاده ضدعفونــی کننــده
عالــی اســت و دارای خــواص ضــد میکروبــی و درمانــی
اســت .زخمهــای دهانــی و بــوی بــد دهــان را بــه ســرعت
بهبــود میبخشــد .ایــن را هــم بدانیــد کــه گشــنیز یــک مــاده
خوراکــی مفیــد بــرای جلوگیــری از کمخونــی اســت پــس
اگــر دچــار کمخونــی هســتید خــوردن گشــنیز را بــه شــما
توصیــه میکنیــم.
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نخســتین آئیــن نکوداشــت مقــام واالی مــادر ،روز چهارشــنبه هشــتم اســفندماه
 97بــه همــت بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی 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.
اولیــن نفــر کــه بــه عنــوان ســخنران دعــوت شــد دکتــر لیــا آژیــر مدیــرکل امــور بانــوان و
خانــواده اســتانداری کردســتان بــود کــه بــر خــاف رســم معمــول در تمــام مراســم هــا ،ســخنرانی
نکــرد بلکــه بــا چشــمانی اشــکبار و بغضــی در گلــو از زحمــات و تالشهــای مــادر آســمانی خــود
تقدیــر کــرد.
دومیــن ســخنران ،غالمرضــا محمــدی مدیرعامــل و بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر بــود کــه ایــن
بنیــاد را بــا پاسداشــت از مقــام واالی مــادر خویــش پایهگــذاری 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
تــا زمانــی کــه از دســت ندادهانــد بداننــد.
حســین فیــروزی ،معــاون اســتاندار کردســتان نیــز در هنــگام ســخنرانی بــا نــام بــردن از مــادر خــود بغــض کــرد و گفــت« :مــا
خانــواده خوشــبختی هســتیم چــون گوهــر گرانبهایــی بــه نــام مــادر را هنــوز در کنــار خــود داریــم ».یکــی از برنامههــای ایــن
مراســم برگــزاری آئیــن دفنــوازی و مولودیخوانــی توســط گــروه دفنــواز بــود کــه بــا اجــرای خــوب ایــن گــروه ،ســکوتی کامــل بــر
ســالن حکمفرمــا شــد و پــس از پایــان اجــرا از ســوی مدیــر عامــل بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر نشــان بنیــاد بــر لبــاس آنــان چســبانده
شــد.
یکــی دیگــر از حاشــیههای جالــب توجــه ایــن مراســم رونمایــی از یادبــود بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر در اســتان کردســتان بــا دســتان
اســتاندار ایــن اســتان بــود کــه منقــش بــه عکــس مــادر بزرگــوار بنیانگــذار بنیــاد و همچنیــن ده مــادر نمونــه کردســتانی بــود.

دکتر لیال آزیر
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده
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بــا رونمایــی از ایــن تندیــس ،مســئوالن از جملــه اســتاندار کردســتان ،بنیانگــذار
بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر و همســرش و همچنیــن مدیــرکل امــور بانــوان
و خانــواده اســتانداری کردســتان متنــی بــر روی آن نوشــته و امضــا کردنــد .در
ادامــه ایــن آئیــن از ســوی بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر ،دیــوان حافــظ منقــش
بــه نــام مــادر بــه بهمــن مرادنیــا اســتاندار کردســتان تقدیــم شــد و نشــان ارادت
عاشــقی بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر بــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
کردســتان اعطــا گردیــد.
جالبتریــن بخــش ایــن برنامــه ،تجلیــل از ده مــادر نمونــه و شایســته اســتان بــود.
مادرانــی کــه هــر کــدام بــا ســختیها و رنجهــای فــراوان ،فرزندانــی را تحویــل
جامعــه دادهانــد کــه امــروز اســتان و کشــور در حوزههــای مختلــف از وجــود آنــان
بهــره میبرنــد .کبــری اعظمینــژاد ،بانــو امانــی ،همــدم بایــزدی ،گوهــر رمضانــی،
آمنــه عزیــزی ،فاطمــه امینــی ،ماهجبیــن مهدویــان ،فاطمــه علیمردانــی ،مرضیــه
کوچکــی و زینــت اکبرپــور مــادران نمونــه ای بودنــد کــه حمایــل بنیــاد فرهنگــی
بینالمللــی مــادر بــر گردنشــان آویختــه شــد.
نکتــه قابــل توجــه در ایــن آئیــن ایــن بــود کــه دو دختــر نوجــوان بــا لبــاس محلــی،
مــادران نمونــه را تــا بــاالی ســن همراهــی میکردنــد 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 بینالمللــی مــادر عکــس گرفتنــد تــا آن را بــه عنــوان قابــی
مانــدگار از آئیــن نکوداشــت بــر دیــوار خانههایشــان نصــب کننــد.

حسین فیروزی
معاون استاندار کردستان

مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر
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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 تجربههــای گذشــتگان آموخــت .بــرای ایــن کســب تجربــه بایــد ســفر
را زندگــی کــرد و در میــان مردمــان گشــت زد و از زبــان آنــان شــنید آنچــه را در چشــم نمیگنجــد .بــه هــر
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 تجربههــای تــازه همســفر مــا شــوید.
نگاهی به شهر سنه دژ
ســنندج آب و هــوای ســرد و کوهســتانی دارد و بــر همیــن اســاس میتوانیــد تصــور کنیــد کــه تابســتانهایش مالیــم اســت و خنــک و
زمســتانهایش نســبتا ســرد و طوالنــی و بــه خاطــر کوهســتانی بــودن دارای پســتی و بلندیهــای فــراوان اســت .آنچــه در کتابهــای تاریخــی
دربــاره شــهر ســنندج ثبــت شــده اســت گویــای ایــن اســت کــه در واقــع هســته اولیــه ایــن شــهر از ســال  1046هجــری قمــری به دســت ســلیمان
خــان اردالن روی تپ ـهای در کنــار روســتای «ســینه» شــکل گرفتــه اســت و در گــذر زمــان کــم کــم جمعیــت آن بیشــتر شــده و بــه ســمت
بــه رونــق آن افــزوده شــده اســت .ایــن شــهر
شهرنشــینی حرکــت کــرده اســت و روز بــه روز
جدیــد حیــات خــود شــده و بــه همیــن علــت
در واقــع از دوران صفــوی و قاجــار وارد دوران
بــازار از آن دوره بــا بافتــی ســنتی باقــی مانــده
بناهــای بیشــماری از جملــه حمــام ،مســجد و
آنچــه در کتابهــای تاریخــی
دیدنــی میگــذارد حتمــا ســری بــه ایــن بافــت
اســت و هــر گردشــگری کــه پــا بــه ایــن شــهر
دربــاره شــهر ســنندج ثبــت
در آنهــا تاریــخ را دوره میکنــد .جالــب اســت
قدیمــی و ســنتی میزنــد و بــا گشــت و گــذار
شــده اســت گویــای ایــن
میخواننــد کــه در دامنــ ه کــوه قــرار گرفتــه
بدانیــد کــه ســنندج را از ایــن رو بــه ایــن اســم
اســت کــه در واقــع هســته
چــون قلعــه آن بــه جهــت نظامــی بســیار اهمیــت
اســت و نــام قدیــم آن «ســنه» بــوده اســت و
اولیــه ایــن شــهر از ســال
نامیدهانــد بــه معنــای «قلعـهای در پــای کــوه» و
داشــته در دورهای از تاریــخ آن را «ســنه دژ» هــم
 1046هجــری قمــری به دســت
نــام خوانــده میشــده اســت .امــا از ایــن دوران
تــا قبــل از دوران قاجــار ،ایــن شــهر بــه همیــن
ســلیمان خــان اردالن روی
نامیــده شــده اســت .اگــر مســافر ایــن شــهر
بــه بعــد نامــش از ســنه تغییــر یافتــه و ســنندج
تپــهای در کنــار روســتای
«تــکاب» میرســید و اگــر ســنندج را بــه ســمت
شــدید بدانیــد کــه از شــمال آن بــه شهرســتان
«ســینه» شــکل گرفتــه
«قــروه» را خواهیــد دیــد .در ســمت غــرب آن هم
شــرق ادامــه دهیــد شهرســتانهای «بیجــار» و
اســت.
شهرســتان کامیــاران میرســید و در کل فاصلهاش
«مریــوان» و «ســقز» اســت و از جنــوب هــم بــه
مســافر ایــن ســرزمین دیدنــی شــوید و از نزدیــک
تــا تهــران  520کیلومتــر اســت .خالصــه بایــد
هــم هســتید میتوانیــد کمــی دورتــر از بــاالی
آن را تماشــا کنیــد .البتــه اگــر اهــل کوهنــوردی
ارتفــاع  3390متــر ایــن شــهر را ببینیــد.
بلندتریــن نقطــه شــهر یعنــی «کــوه شــاهد» بــا
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خاطــر ســاخت خیابــان ،ایــن بــازار بــه دو قســمت مجــزا تقســیم شــد
عمارت آصف ،نماد هویت قوم کرد
کــه بخشــی را ســنندجی و بخشــی را آصــف نامگــذاری کردنــد .اهالــی
یکــی از جاذبههــای دیدنــی و گردشــگری ســنندج ،عمــارت آصــف
ســنندج بــا وجــود مراکــز جدیــد خریــد همچنــان خریــد خــود را از
وزیــری اســت کــه بــه خانــه کــرد شــهرت دارد .اینجــا در واقــع نمــادی
ایــن بــازار انجــام میدهنــد و حضــور در ایــن بــازار همچنــان خاطــرات
از هویــت فرهنگــی قــوم کــرد اســت و تبدیــل بــه مــوزه مردمشناســی
خوشــی را برایشــان تداعــی میکنــد.
مناطــق کردنشــین شــده اســت.
بــازار قدیمــی ســنندج در ســال 1375
ایــن عمــارت دیدنــی در ســال
ثبــت ملــی شــد و بــه عنــوان اثــری
 ،1375در فهرســت آثــار ملــی
مانــدگار نامــش جاودانــه شــد .شــما هم
بــه ثبــت رســیده و عمارتــی در
اگــر خواســتید پــس از یــک گشــت و
حــدود چهارهــزار متــر مربــع
گــذار حســابی ،ســوغات بخریــد بهتریــن
اســت .عمــارت آصــف در طــول
مــکان همیــن بــازار قدیمــی اســت.
عمــر خــود در چهــار دوره
خریــد از ایــن بــازار قدیمــی هــم فــال
تکمیــل و بازســازی شــده اســت.
اســت و هــم تماشــا .بــرای ســوغات هــم
در دورهای تــاالر تشــریفات و
میتوانیــد شــیرینی کنجــــدی بخریــد
اتاقهــا و راهروهایــی شــکل
کــه معروفتریــن شــیرینی ســنندج
گرفتــه اســت کــه بــه عصــر
اســت و دو نــوع شــکری و انگبیــن
صفویــه بــاز میگــردد .دوره دوم
دارد .البتــه از دیگــر ســوغات ســنندج
در دوران قاجــار ،حمــام عمــارت و
میتوانیــد فــرش و گلیــم و قالیچــه
ضلعهــای شــرقی و غربــی حیــاط
هــم بخریــد .طــرح «ماهــی درهــم» معروفتریــن
ســاخته شــده اســت .دور ه ســوم ،ســردر
عمــارت آصــف در واقــع نمــادی از
قالــی ایــن منطقــه اســت و «گلیــم ســنه» بــا
ورودی و فضاهــای اندرونــی شــکل گرفتــه
هویــت فرهنگــی اقــوام کــرد اســت
طــرح و نقــش فوقالعــادهاش حســابی خاطرخــواه
اســت و دوره چهــارم در فاصلــه ســالهای
و تبدیــل بــه مــوزه مــردم شناســی
دارد .اگــر دلتــان خواســت ســوغات دیگــری بــه
 1378تــا  ،1383قســمتهای عمــارت
مناطــق کردنشــین شــده اســت .ایــن
جــز آنچــه گفتیــم انتخــاب کنیــد« ،الش» هــم
مرمــت شــده ،ســنگفرشهای کــف
عمــارت دیدنــی در ســال  1375در
ســوغاتی مانــدگاری اســت« .الش» نوعــی گیــوه
حیــاط ترمیــم شــده و در واقــع بــرای مــوزه
فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده و
بافتــه شــده از پنبــه اســت کــه بســیار ســبک
شــدن تقســیمبندی شــده اســت.
عمراتــی در حــدود چهارهــزار مترمربــع
و نــرم اســت .اگــر در بــازار قدیمــی ســنندج
و
هســتید
اگــر اهــل موزهگــردی
اســت.
بــاز هــم گشــت بزنیــد حتمــا ســوغات دیگــری
میخواهیــد بــا فرهنــگ قــوم کــرد آشــنا
خواهیــد دیــد کــه دربــارهاش چیــزی نگفتهایــم.
شــوید ،دیــدار از ایــن عمــارت قدیمــی را از
خریــد ســوغات همیشــه بخــش جــذاب ســفر
دســت ندهیــد .در ایــن مــوزه میتوانیــد بــا
اســت و ســفر بــدون خریــد ســوغات اصــا ســفر نمیشــود.
مشــاغل و فنــون ،صنایــع دســتی ،زیــورآالت ،پوشــاک و اســناد و مــدارک
طعم خوش غذای سنندجی
و عکسهــای تاریخــی آشــنا شــوید .از طرفــی تماشــای معمــاری عمــارت
غذاهــای محلــی ســنندج را هــم حتمــا در رســتورانهای خانگــی امتحــان
هــم خالــی از لطــف نیســت .مقرنــسکاری و اورســی زیبــای آن پــر از
کنیــد .تنــوع غذایــی ایــن شــهر بســیار اســت
نقشهــای هندســی اســت و جالــب اســت
ولــی در ایــن میــان «قایرمــه» بــه گفتــه اهالــی،
کــه ایــن بنــا بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی
یکــی از لذیذتریــن غذاهاســت« .قایرمــه» در
منطقــه ســاخته شــده اســت .ســاختمانی
واقــع همــان کنگــر ســوخاری اســت کــه کنگــر
دو طبقــه کــه شــبیه یــک مکعــب اســت و
یــا کرفــس را بــا آرد ،زیــره ،تخــم مــرغ ،آب یــا
ایــن نــوع معمــاری بهتریــن نــوع معمــاری
شــیر ،کــره و زعفــران طعـمدار میکننــد و بعــد
بــرای کنتــرل گرمــا در مناطــق سردســیر
در روغــن محلــی ســرخش میکننــد.
اســت کــه بــرای آنــان کــه اهــل معمــاری
«خورشــت تــره کــردی» را هــم بایــد امتحــان
هســتند بســیار ویــژه و دیدنــی اســت.
کنیــد .ایــن غــذا هــم پختــش آســان اســت و
بازار سنندج و سوغاتش
بســیار طرفــدار دارد .از گوشــت چرخکــرده،
بــازار قدیمــی ســنندج در ســال 1046
تــره خــرد شــده ،پیــاز ،رب گوجــه فرنگــی،
ســاخته شــد .در آن زمــان یعنــی دوران
زرشــک ،روغــن ،پــودر لیمــو و ســایر ادویههــا
حکومــت صفــوی ،ســلیمان خــان اردالن
درســت میشــود و بــا توجــه بــه مــواد اولیـهاش،
دســتور داد تــا بــازاری بســازند مســتطیل
طعمــی تــرش دارد« .خورشــت گیالخــه» را هــم حتمــا امتحــان کنیــد.
شــکل و کامــا متفــاوت از ســایر بازارهــای ســاخته شــده چــرا کــه
خورشــتی کــه از نوعــی گیــاه محلــی بــه نــام
اکثــر بازارهــا بــه صــورت خطــی ســاخته
«گیالخــه» تهیــه و پختــه میشــود.
میشــود ولــی ایــن بــازار متفــاوت از
اهالــی ســنندج گیالخــه را بــا گوشــت ،پیــاز،
آنهــا طراحــی شــد.
لوبیــا قرمــز ،لیمــو عمانــی ،تــره ،جعفــری و
شــاید جالــب باشــد بدانیــد کــه اینجــا
گشــنیز مخلــوط میکننــد و وقتــی حســابی
بــه جــز چهاربــاغ کــه شــبیه چهاربــاغ
جــا افتــاد آن را بــا برنــج ســرو میکننــد .ایــن
اصفهــان اســت بــازارش هــم درســت
غــذا شــباهت و طعمــی شــبیه «قرمــه ســبزی»
شــبیه بــازار قیصریــه در میــدان نقــش
دارد و تنهــا تفــاوت آن وجــود همیــن گیــاه
جهــان اســت و بــا الهــام از آن ســاخته
گیالخــه در آن اســت.
شــده اســت .در اثــر گذشــت زمــان بــه
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دبیرستان نخبگان فرزانه تبریز

دلنوشته دانشآموزان برای مادرانشان
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 میگویــد« :در آبانمــاه 97همایــش 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 دانشآمــوزان آمــوزش داده شــود».
روز مــادر بــا حضــور نماینــده مــردم تبریــز خانــم دکتــر ســاعی و مدیــرکل امــور بانــوان اســتان آذربایجــان شــرقی خانــم صــادقزاده و مســئوالن
آمــوزش و پــرورش و اولیــای دانشآمــوزان و همــکاران عزیــز بــه نحــو عالــی اجــرا شــد و اشــک شــوق و ذوق مــادران و گریههایــی کــه هنــگام
خوانــدن ســرود پرســتار دلــم مــادر داشــتند قابــل توصیــف نبــود .دانشآمــوزان دلنوشتههایشــان را میخواندنــد و کادوهایــی را کــه بــا دســت
خودشــان درســت کــرده بودنــد بــه مادرانشــان تقدیــم میکردنــد .در آخــر مؤســس محتــرم خانــم خدایــی و آقــای زنگــی بــا اهــدای کادو
به  79مادر نمونه و همکار نمونه ،از آنان تشکر و قدردانی نمودند.

مــن بــه عشــق در یــک نــگاه بــاور دارم چــون ازلحظـهای
کــه چشــمانم را بــاز کــردم عاشــق مــادرم بــودهام.
سحرآذربار

مــادرم تــو همچــون خورشــید محبــت در وجــودم
درخشیدی و در دلم محبت پروراندی.
زهرا همتی

خداونــدا ،بهتریــن لحظــات را نصیــب مــادرم کــن،
چراکــه زیباتریــن لحظــه هایــش را بــه خاطــر مــن از
دســت داده اســت.
کیانا پازانی

اگــر پادشــاه ایــن ســرزمین بــودم صــدای خندههــای
مــادرم را ســرود ملــی میکــردم.
آیلین قاسم پور

صــدای الالیــی مــادر نجــوای آرام دریــا ،آرامشبخــش
روح و روان اســت  .دوســتت دارم مــادر...
زهراجعفری

هستی من زهستی تو است
دارمت دوســت........
مادرم دوســتت دارم
عسل نصیری
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مــن عاشــق خداونــدی هســتم کــه تــو تجلــی عشــق
او بــه وجــود مــن هســتی و بــا توســت کــه من هســتم.
آیناز غفارلو

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

مــادرم آنچنــان مهربــان و لطیــف هســتی مطمئــن
هســتم دو بــال بــوده بــه جــای دو دســت بــر دوشــت
ولــی بخاطــر مــن بــال را کنــار زدی تــا بــا دو دســت
مــرا بگیــری در آغوشــت .
سارا طالشی

در زندگــی بــا خیلیهــا همســفر بــودم ولــی
هیچکــدام بــه انــدازه تــو بــا وفــا نبــود ،در زندگــی
خیلــی افســوسها خــوردم ولــی هیچکــدام بــه انــدازه
اشــک بــرای تــو ســوز نداشــت .مــادرم دوســتت دارم.
الینا سید زائر

دل مــن جنگلــی بســیار زیباســت کــه مــادرم درختــان
و گلهــای زیبــای آن را تشــکیل میدهــد.
فاطمه فرسنگی

ســرم را نــه در برابــر ظلــم خــم میکنــم و نــه در
برابــر تــرس ،ســرم را بــرای بوســیدن دســتان تــو خــم
میکنم مادر.
صدف رجبی

دغدغــه روزمــرهام بــودن توســت .ایســتادنت ،نفــس
کشــیدنت و خندیدنــت" .مــادرم" تــو باشــی و خــدا دنیــا
برایــم بــس اســت.
آیسان هاتفنیا
خداونــدا زیباتریــن لحظههــا را نصیــب مــادرم کــن
کــه زیباتریــن لحظههایــش را بــه خاطــر مــن از
دســت داده اســت.
هلنا حجابی

معــذرت میخواهــم نیوتــن ،نیــروی جاذبــه مــن
مــادرم هســت .معــذرت میخواهــم ادیســون
چــراغ روشــنیبخش مــن مــادرم هســت ،معــذرت
میخواهــم گراهــام بــل مــن تنهــا بــا مــادرم حــرف
میزنــم .مــادر مــن همــه چیــز مــن اســت .روزت
مبــارک بهتریــن بهانــه زندگــی مــن.
آیلین صادقی
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سـارکوپنیـا
سارکوپنیا (کمماهیچگی) در سالمندان

یا

کمماهیچگی
سالمنــدی
چیست؟

دکتر محمدحسین شریفی
پزشک متخصص تغذیه بالینی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ســالمندی فرآینــدی چندبُعــدی اســت و بــا کاهــش
بــارز در عملکــرد عصبــی عضالنــی و کاهــش
عملکــرد جســمانی افــراد ســالمند همــراه اســت.
تغییــرات تــوده عضلــه اســکلتی یکــی از مشــکالت
اجتنابناپذیــر ســالمندی محســوب میشــود و بــا
کاهــش پیشرونــده عضــات اســکلتی و درنتیجــه
ضعــف عضالنــی و ناتوانــی فــرد ســالمند همــراه
اســت .تحلیــل رفتــن عضــات از  ۳۰ســالگی آغــاز
میشــود و در  ۵۰ســالگی ســرعت گرفتــه و در
اواســط دهــه  ۷۰زندگــی بــا شــتاب بیشــتری ادامــه
مییابــد .امــا رونــد از دســت دادن عضــات در
اغلــب مــوارد میتوانــد بــه میــزان قابــل توجهــی
کاهــش یابــد ،بــه عبارتــی دیگــر ،رونــد از دســت
دادن عضــات قابــل پیشــگیری اســت.

راههای پیشگیری ازسارکوپنیا

ضعــف و تحلیــل رفتــن عضــات مرتبــط بــا ســن کــه بــه
عنــوان ســارکوپنیا (کمماهیچگــی) شــناخته میشــود،
یکــی از نگرانیهــای مهــم بخــش ســامت در ایــران
و جهــان اســت .شــیوع ســارکوپنیا در جوامــع مختلــف
متفــاوت اســت .مجمــوع شــیوع ســارکوپنیا خفیــف،
متوســط و شــدید در ایــران 76درصــد در مــردان و70
درصــد در زنــان اســت.

«ســارکوپنیا» فرآینــدی طبیعــی همــراه بــا افزایــش ســن
اســت کــه تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه ژنتیــک،
تغذیــه ،جنــس ،بیمــاری قلبــی ،هیپرلیپیدمــی ،مصــرف الــکل
و مصــرف کــم ویتامیــن یــا پروتئیــن ،فعالیــت بدنــی و ســبک
زندگــی قــرار میگیــرد .نــوع شــغل افــراد هــم در قــدرت
عضالنیشــان مهــم اســت .افــراد ســالمندی کــه در دوران
میانســالی یــا جوانــی دارای مشــاغلی بودنــد کــه بــا کارهــای
عضالنــی ارتبــاط داشــتند ،در ســالمندی دیرتــر قــدرت و قــوام
عضــات را از دســت میدهنــد.

بــرای مقابلــه بــا تغییــر تــوده عضالنــی و کاهــش عملکــرد
جســمانی راههــای متعــددی وجــود دارد .ورزش و تغذیــه دو
عامــل تأثیرگــذار در بهبــود عملکــرد عضــات فــرد ســالمند
مــی باشــد .افزایــش قــدرت عضالنــی از طریــق انجــام
تمرینهــای قدرتــیمقاومتــی ،همــراه بــا الگــوی صحیــح
تغذیــه از جملــه مصــرف پروتئیــن کافــی باعــث تحریــک
ســنتز پروتئیــن عضــات میشــود و روش مناســبی بــرای
مقابلــه بــا رونــد کاهــش تــوده و قــدرت عضالنــی و عملکــرد
خ داده بــا رونــد ســالمندی اســت.
جســمانی ر 
الــف) نقــش تمرینهــای اســتقامتی در پیشــگیری
از ســارکوپنیا:
هــر دو نــوع فعالیــت ورزشــی اســتقامتی و قدرتــی
میتواننــد از طریــق مکانیســمهای مشــترک و اختصاصــی
بــه تأخیــر انداختــن و کاهــش توســعه ســارکوپنیا منجــر
شــوند .مهمتریــن مداخلــه در برابــر از دســت دادن عضــات،
تمرینهــای اســتقامتی اســت کــه بــه ســاخت عضــات
کمــک کــرده و ارتبــاط بیــن اعصــاب و ســلولهای عضالنــی
را بــرای حفــظ عضــات برقــرار میکنــد.
همچنیــن انجــام ورزش بــه بهبــود جــذب پروتئینهــای
موجــود در رژیــم غذایــی کمــک میکنــد .بــا ایــن حــال،
بســیاری از افــراد بــرای کســب کامــل ایــن مزایــا بــه انــدازه
کافــی ورزش نمیکننــد.
توصیــه میگــردد تحــت نظــر متخصــص پزشــکی ورزشــی
تمرینهــای ورزشــی صــورت گیــرد .بــه طــور کلــی ،بــرای
ســاخت عضلــه بایــد یــک وزنــه مناســب بــا میزانــی از
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حرکــت مقاومتــی را انتخــاب و در هــر بــار تمریــن بیــش از  ۱۰تــا
 ۱۵بــار ،حرکــت مــورد نظــر را تکــرار کــرد .در پایــان هــر سِ ــت ،بدن
نیــاز بــه اســتراحت دارد .اســتراحت بیــن س ـتها بخشــی مهــم از
ایــن فرآینــد ورزشــی محســوب میشــود و زمــان هــر اســتراحت
میتوانــد بیــن ســه تــا هفــت دقیقــه باشــد.
انجــام منظــم ورزشهــای مرتبــط بــا قلــب و عــروق ماننــد
پیــادهروی ،دویــدن یــا دوچرخهســواری نیــز بــرای جلوگیــری از
اضافــه وزن ،بهبــود پاســخ بــدن بــه انســولین و همچنیــن کاهــش
نوعــی چربــی ذخیــرهای در شــکم کــه بــه التهــاب منجــر شــده و بــه
بــروز بیماریهــای متعــددی ماننــد بیماریهــای قلبــی ،دیابــت،
ســرطان و آلزامیــر کمــک میکنــد ،مفیــد اســت.
ب) نقش تغذیه در پیشگیری ازسارکوپنیا:
دریافــت کافــی پروتئینهــا و کربوهیدراتهــا (نــان ســبوسدار،
برنــج قهــوهای ،ســیب زمینــی ،نشاســته و )..نقــش مهــم در
پیشــگیری از ســارکوپنیا دارند.کربوهیدراتهــا کــه بــه صــورت
گلیکــوژن در ماهیچــه ذخیــره میشــوند تأثیــر بســزایی در تأمیــن
ســوخت ماهیچــه بــرای فعالیتهــای روزانــه دارنــد .توجــه گــردد
کــه مصــرف کربوهیدراتهــای فــرآوری شــده از جملــه شــکر و
شــیرینی و آب میــوه صنعتــی کمتــر توصیــه میگــردد و مصــرف
غــات کامــل ماننــد نــان ســبوسدار و برنــج قهــوهای و ســیب زمینی
منابــع مناســب کربوهیدراتهــا محســوب میشــوند .عــاوه بــر آن،
در صورتــی کــه پروتئیــن کافــی بــه علــل مختلــف بــه ماهیچههــا
نرســد ،فــرد دچــار ضعــف میشــود ،لــذا اســتفاده از پروتئیــن کافــی
در رژیــم غذایــی بــرای مبــارزه بــا از دســت دادن عضــات مهــم
اســت .توجــه گــردد کــه اهمیــت کیفیــت ،کمیــت و توزیــع پروتئیــن
در رژیــم غذایــی بــا افزایــش ســن ،افزایــش مییابــد؛ چــرا کــه
جــذب پروتئیــن در ســنین باالتــر کاهــش یافتــه کــه ایــن مســئله
باعــث تشــدید از دســت دادن عضــات میگــردد.
عــاوه بــر مطالــب ذکــر شــده ،توصیههــای تغذیـهای زیــر در زمینــه
پیشــگیری از ســارکوپنیا مهم اســت:
 -1پروتئینهــای حیوانــی ماننــد لبنیــات ،مــرغ ،ماهــی ،تخممــرغ
و گوشــت قرمــز پروتئینهــای کاملــی هســتند کــه تمامــی
اســیدآمینههای الزم بــرای رشــد عضــات را در بــر میگیرنــد.
همچنیــن پروتئیــن موجــود در کشــک بــه ویــژه اگــر بالفاصلــه قبــل
یــا بعــد از تمرینهــا مصــرف شــود میتوانــد بســیار مفیــد باشــد.
مطالعــات نشــان میدهــد کــه مصــرف پروتئیــن و کربوهیــدرات
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در عــرض  ۳۰تــا  ۴۰دقیقــه پــس از تمرینهــای ورزشــی ،اثــر
بیشــتری بــرای تحریــک پروتئینهــای عضالنــی دارد.
پروتئینهــای گیاهــی از جملــه ســویا ،بــادام زمینــی و لوبیــا اگرچــه
بــه آســانی هضــم و جــذب نمیشــود ولــی بــرای کیفیــت کلــی
رژیــم غذایــی مهــم هســتند .در بیــن پروتئینهــای الزم بــرای
کنتــرل وضعیــت عضــات بــدن ،پروتئیــن ســویا بــه علــت داشــتن
ن بــه صرفــه
ســهم باالیــی از اســیدهای آمینــه ضــروری ،مقــرو 
بــودن و ســرعت جــذب بــاال در جلوگیــری از کاهــش بافــت عضلــه
در ســالمندی نقــش قابــل توجهــی دارد .مصــرف زیــاد پروتئیــن
بــا منبــع حیوانــی بــه علــت درصــد چربــی بــاال چنــدان توصیــه
نمیشــود.
 -2عــاوه بــر دریافــت پروتئیــن کافــی و کاهــش مصــرف قنــد
و کربوهیدراتهــای فــرآوری شــده ،رژیــم غذایــی بایــد غنــی از
میوههــا ،ســبزیجات ،گیاهــان و ادویهجــات متنــوع و مقادیــر
محــدود از چربیهــای ســالم ماننــد روغــن زیتــون ،آجیــل و انــواع
دانههــا باشــد .همــه ایــن غذاهــا بــه کاهــش التهــاب کمــک کــرده
و آنتــی اکســیدانهایی بــا کیفیــت بــاال جهــت بهینهســازی ســنتز
پروتئینهــای عضالنــی و حفــظ ســامت بافتهــای عضالنــی
موجــود ،فراهــم میکننــد .عــاوه بــر آن ،مصــرف متعــادل مغزهــا
همچــون فنــدوق ،تخمــه و پســته بــه طــور متوســط  30تــا  50گــرم
روزانــه بــرای هــر فــردی مناســب اســت.
 -3بــا افزایــش ســن ،تولیــد ویتامیــن  Dتوســط پوســت در پاســخ به
نــور خورشــید ،کاهــش مییابــد ،مطمئــن شــوید مقــدار مناســبی از
ویتامیــن  Dدریافــت میکنیــد؛ چراکــه کمبــود ایــن ویتامیــن نیــز
در از دســت دادن عضــات مؤثــر اســت .توصیــه میگــردد همــه
ســالمندان ســطح ویتامیــن  Dرا اندازهگیــری کننــد و در صــورت
نیــاز بــا نظــر پزشــک از مکملهــای غذایــی ویتامیــن  Dاســتفاده
نماینــد.
 -4بعضــی از ســالمندان گرایــش بــه رژیــم گیاهخــواری دارنــد .در
ایــن زمینــه مطالعــات نشــان داده اســت کــه رژیــم گیاهخــواری
تحلیــل ماهیچــه را تشــدید میکنــد .لــذا توصیــه میگــردد
ســالمندان کمتــر از رژیــم گیاهخــواری اســتفاده کننــد.
خــواب کافــی و مدیریــت اســترس نیــز بــه علــت
بهینهســازی هورمونهــای مرتبــط بــا ســاخت عضــات
اهمیــت دارنــد .لــذا خــواب منظــم و 7ســاعت در شــبانه
روز توصیــه میگــردد.
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برگــزاری ســومین همایــش
ملــی نقــش و جایــگاه مــادر
در دانشــگاه فردوســی مشــهد
(  11و  12اسفندماه ) 1397

رونمایی از تندیس سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر در
دانشگاه فردوسی مشهد

افتتاحیــه ســومین همایــش ملــی نقــش
و جایــگاه مــادر ،بــا همــکاری بنیــاد
فرهنگــی بینالمللــی مــادر ،در روز شــنبه
 11اســفندماه  ،۹۷در تــاالر اندیشــه
دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی
دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد.
ســخنرانان ویــژه ایــن همایــش عبــارت
بودنــد از :دکتــر غالمعلــی افــروز
(اســتاد ممتــاز دانشــگاه تهــران) ،دکتــر
محمدعلــی مظاهــری (اســتاد دانشــگاه
شــهید بهشــتی تهــران) ،دکتــر ســید امیر
امینیــزدی (اســتاد دانشــگاه فردوســی
مشــهد) ،دکتــر علیائــی زنــد (عضــو هیئت
علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی) ،دکتر
زهــره ســپهری شــاملو (دانشــیار دانشــگاه
فردوســی مشــهد) ،دکتــر محســن فاطمی
(عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه فردوســی
مشــهد) و دکتــر مــدرس غــروی (دانشــیار

دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد).
دکتــر حســــین کارشـــــکی ،رئیــس
دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی
دانشــگاه ،ضمــن عــرض تبریــک این ایـــام
و خیرمقــدم بــه حاضـــران در همایــش ،در
خصــوص اهمیــت نقش مــادر اظهــار نمود:
«در همــه زمانهــا و آرمانهــا مفهــوم
مــادر حائــز اهمیــت ویــژه و قابلتوجهــی
اســت .عشــق ویژگــی مــادران اســت و تنها
ویژگــی آنــان نیســت و ایــن موضوعــی
اســت کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود.
بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه مــادر دارد،
امیدواریــم بتوانیــم فرهنــگ و عشــق
مــادری را بــه لحــاظ شــناختی ،عاطفــی
و غیــره بررســی کنیــم».
ســپس دبیــر علمــی ســومین همایــش
ملــی نقــش و جایــگاه مــادر ،دکتــر
امینیــزدی در مراســم افتتاحیــه گفــت:

مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر

«شــاخصهای توســعهیافتگی هــر
جامعــه ســالم و پیشــرفته ،وابســته بــه
وجــود انســانهایی اســت کــه در فرآینــد
تحــول بــه قابلیتهــای خالقیــت،
صمیمیــت و تفکــر منطقــی دســت یافتــه
باشــند و بدیهــی اســت نقــش دوران
اولیــه زندگــی در شــکلگیری شــخصیت
بســیار بااهمیــت اســت.کودک در بافــت
خانــواده از روابطــی بهرهمنــد میشــود
کــه موجــب شــکلگیری احســاس
دلبســتگی ،امنیــت ،خودآگاهــی و تفکــر

میگــردد و مــادر کــه در همــه فرهنگهــا
مــورد ســتایش و تقدیــس قــرار گرفتــه
اســت محــور ایــن تحــوالت کلیدی اســت».
وی ادامــه داد« :مــادر در روابطــی گــرم
و صمیمــی ،نیازهــای اولیــه کــودک را
عاشــقانه پاســخ میدهــد تــا اولیــن
تجــارب کــودک از دنیــای انســانها
آمیختــه بــا عشــق و ایمنــی باشــد و
چنیــن طــرحوارهای از مــادر باعــث آرامــش
و عالقهمنــدی بــه دنیــای پیرامــون
میشــود کــه ســنگ بنــای کنجــکاوی و
یادگیریهــای بعــدی اســت».
در ادامــه مراســم مهنــدس غالمرضــا
محمــدی ،مدیرعامــل و بنیانگــذار بنیــاد
فرهنگــی بینالمللــی مــادر ،در ارتبــاط بــا
کارکــرد ایــن بنیــاد اظهــار داشــت« :مــا در
بنیــاد مــادر دو منشــور داریــم کــه بــه
آن پایبنــد هســتیم و ســرپیچی از آن
ممنــوع میباشــد؛
اول اینکــه بنیــاد مــادر وابســته بــه هیــچ
حــزب و گــروه سیاســی ،مذهبــی و
غیرمذهبــی نیســت و هیــچ خــطمشــی
سیاســی و دینــی خاصــی نــدارد و دوم
اینکــه در بنیــاد مــادر اســاس و اعتقــاد
مــا ســخن رســول اکــرم (ص) میباشــد
کــه فرمودنــد :بهشــت زیــر پــای مــادران
اســت .پیامبــر اکــرم (ص) در واقــع بــه
مــادر خاصــی در ایــن حدیــث اشــاره
نکردنــد کــه ایــن یعنی همـ ه مــادران در
سرتاســر دنیــا بــدون توجــه بــه ملیــت،
قومیــت ،اعتقــاد و رنــگ پوســت بــرای
مــا عزیــز و محتــرم هســتند».
مدیرعامــل و بنیانگــذار بنیــاد فرهنگــی
بینالمللــی مــادر افــزود« :هنگامیکــه
بحــث بنیــاد مــادر میشــود ،بحــث
والدیــن اســت کــه هــر دو بــرای مــا

ارزشــمند هســتند امــا آموزههــای
دینــی و مذهبــی در قــرآن  ۲بــار از نــام
پــدر و  ۴بــار از نــام مــادر یــاد کــرده
اســت و بــه همیــن خاطــر در بنیــاد
مــادر تأکیــد بــر قلــب خانــواده کــه مادر
اســت داریــم؛ چــرا کــه بعــد از خداونــد
متعـــال ،واقـــفترین ،مهربانتریــن،
بخشــندهترین و دلســوزترین شــخصیت
زندگــی هــر فــرد مــادر اســت».
در پایــان مراســم افتتاحیــه ،گــروه
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
انجــام شــد.
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دکتر غالمعلی افروز
استاد دانشگاه تهران

دکتر اعظم انصاری
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

گفتنــی اســت غرفههــای نمایشــگاه
ایــن همایــش نیــز کــه از انجمنهــا و
گروههــای مربوطــه بــه همایــش اعــم
از انجمــن دوســتداران کــودک ،مــوزه
ســیار ســفیر صلــح ،انجمــن پارســه
دوســتداران میــراث فرهنگــی ،انجمــن
دیابــت مفتــاح ،انجمــن کیهــان دانــش
پــاژ ،بنیــاد دانشــگاهی فردوســی و
صنایعدســتی گتــرا و  ...تشکیلشــده
بــود؛ افتتــاح گردیــد و میهمانــان بــه
بازدیــد از آن پرداختنــد.
مراســم اختتامیــه ســومین همایــش
ملــی نقــش و جایــگاه مــادر ،در روز
یکشــنبه  12اســفندماه  97در دانشــکده
علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه
فردوســی مشــهد برگــزار شــد.
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بیانیه پایانی سومین همایش ملی
نقش و جایگاه مادر در دانشگاه فردوسی مشهد
(  11و  12اسفندماه) 1397

دکتر شهین علیائی زند
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

تحــول انســان بــه عنــوان اشــرف مخلوقــات
فراينــدي پيچيــده از تعامــل عوامــل گوناگــون
زيســتي ،روانــي ،اجتماعــي و فرهنگــي اســت
کــه در نتيجــه آن قابليتهــاي تفکــر ،زبــان،
خالقيــت ،حــل مســئله ،خودآگاهــي وتوانايــي
برقــراري ارتبــاط صميمــي بــا انســانها شــکل
ميگيــرد .بديهــي اســت نقــش دوران اوليــه
زندگــي در شــکلگيري قابلیتهــای فــوق و
رشــد یکپارچــه کــودک بســيار بااهميــت اســت و
مــادر کــه در همــه فرهنگهــا مــورد ســتايش و
تقديــس قــرار گرفتــه اســت محــور ايــن تحوالت
کليــدي اســت.
پژوهشـگران حيطـه تعليـم و تربيـت و روانشناسي

کــودک بــر ايــن عقيدهانــد کــه مهارتهــاي
والدگــري عمدتــا اکتســابي و قابــل يادگيريانــد
و ضــرورت دارد تــا کارشناســان ،پژوهشــگران و
دسـتاندرکاران تعليــم و تربيــت دوران کودکــي،
بــا آسيبشناســي روابــط تربيتــي اوليــه و
آمــوزش مــادران و مربيــان تــاش نماينــد تــا
کيفيــت پــرورش و تحــول دوران کودکــي را
ارتقــا دهنــد.
بديهــي اســت چنيــن فرآينــدي ميتوانــد نقــش
شــگرفي در بهداشــت روانــي انســانها و نيــز
پيشــرفت اجتماعــي و فرهنگــي کشــور عزيزمــان
ايــران داشــته باشــد .هــدف همايــش بررســی
جايــگاه و نقــش مــادر و فراهــم نمــودن فرصتــي
جهــت تبــادل يافتههــاي پژوهشــي و دانــش
روانشناســان ،جامعهشناســان و متخصصــان
تعليــم و تربيــت کشــور اســت تــا دانــش و
فرهنــگ مادرانــه را نشــر و بازتوليــد نماينــد.
برگزارکننــدگان ســومین همایــش ملــی جایــگاه
و نقــش مــادر ،بــا هــدف زمینهســازی تحــول
مطلــوب و همهجانبــه ســامت انســانها،

مطالبــات خــود را از اندیشــمندان و متخصصیــن،
مراکــز تحقیقاتــی ،دانشــگاهها ،ســازمانها
و نهادهــای حاکمیتــی و خصوصــی در قالــب
بندهــای ذیــل درخواســت مینماینــد:
 -1از اســتادان ،پژوهشــگران ،برنامهریــزان
و سیاســتگذاران حــوزه تعلیـــم و تربیـــت
میخواهیــم تــا در راه توســعه و ترویــج نقــش
محــوری مــادر در رشــد و شــکوفایی فرهنــگ و
انتقــال ارزشهــای دینــی و ملــی بــه نســل جدید
همــت نمــوده و تحقیقــات و پژوهشهــای خــود
بویــژه رســالههای دانشــجویان دکتــری و ارشــد
را در جهــت آسیبشناســی و توســعه فرهنــگ
مــادری هدایــت نماینــد.
 -2از تمامــی مدیــران و برنامهریــزان کشــور
درخواســت میکنیــم تــا بــار دیگــر اهمیــت و
جایــگاه خانــواده ،بــه عنــوان تنهــا نهــاد بیبدیــل
و جاودانــه بشــری را مــورد توجــه ویــژه قــرار داده
و در جهــت تعمیــق روابــط درون خانوادگــی
بــه عنــوان زیباتریــن و کاملتریــن روابــط در
گســتره هســتی ،برنامهریــزی نماینــد.
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 -3از متولیــان بهداشــت و ســامت در ســطوح
ملــی و منطقــهای میخواهیــم بــا نگاهــی
متفــاوت ،بــه ســامت جســمانی و روانــی
مــادران توجــه کــرده و بــا برنامهریــزی و
اجــرای آموزشهــای همگانــی بویــژه در دوران
بــارداری ،شــیرخوارگی و کودکــی پاســخگوی
نیازهــا و برطــرف کننــده چالشهــای مــادران
باشــند؛
 -4از مراکــز قانونگــذاری و قضایــی درخواســت
داریــم تـــا در تدویـــن قوانیـــن ،بــه یافتههــای
علمــی و مشــکالت و دغدغههــای واقعــی مادران
توجــه نمــوده تــا زمینههــای پاســخگویی بهتــر
بــه نیازهــا و رفــع چالشهــای مــادران فراهــم
شــود .تقاضــا داریــم تــا از تجــارب پژوهشــگران
حوزههــای مختلــف علــوم انســانی جهــت
نقــد و بررســی مــواد قانونــی موجــود پیرامــون
حقــوق مــادران ،اســتفاده کننــد و بــا در نظــر
گرفتــن ضرورتهــای جامعــه ،در حــدود
اختیــارات قانونــی و شــرعی بــه بازنگــری در
قوانیــن بپردازنــد.
بــه عنــوان نمونــه در موضــوع تبییــن مفهــوم
«مصلحــت کــودک» توســط قانونگــذار،
پیشــنهاد میگــردد تــا بــه عنــوان یکــی
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
میگــردد تــا در اجــرای مــاده  1170قانــون
مدنــی بررســی شــود تــا در مــواردی کــه
مــادر پــس از جدایــی از پــدر مجــددا ازدواج
مینمایــد مصلحــت کــودک بــه تشــخیص
دادگاه مــورد توجــه قــرار گیــرد و در صــورت
امــکان حضانــت همچنــان بــا مــادر باشــد.
 -5از مراکــز اقتصــادی و صاحبــان حــرف و
مشــاغل میخواهیــم تــا بــا فراهــم آوردن
حمایتهــای اجتماعــی و اقتصــادی بــرای
بانــوان شــاغل ،فرصــت «مــادری کــردن» را
فراهــم آورنــد.
 -6از متصدیــان آمــوزش و پــرورش عمومــی
و آمــوزش عالــی میخواهیــم تــا بــه طــور
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جــدی بــرای توانمندســازی مــادران آینــده
برنامهریــزی کننــد .ایــن امــر خــود نیازمنــد
مطالعــه و برنامهریــزی دقیــق و پایــدار در
راســتای غنیســازی آموزشهــای دوران
بلــوغ دختــران ،آموزشهــای پیــش از ازدواج
و برنامههــای فرزندپــروری اســت کــه بــه
افزایــش احســاس خودکارآمــدی بانــوان و
بهبــود نگــرش آنهــا بــه تجربــه فرزنــدآوری
و مــادری شــود .بــدون شــک احیــای جایــگاه
ویــژه مــادران در انتقــال و توســعه میــراث
فرهنگــی ،بــه توســعه پایــدار کشــور خواهــد
انجامیــد.

دکتر محمدعلی مظاهری

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید امیر امینیزدی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 -7از سیاســتگذاران ،برنامهریــزان و مجریــان
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
میخواهیــم تــا بــه دور از پیشداوریهــا
و قالبهــای ذهنــی مبتنــی بــر تبعیــض
جنســیتی ،جایــگاه ویــژه مــادران در ســاخته
شــدن انســانها و جوامــع را بــه طــرق
مختلــف در تدویــن کتابهــای درســی تمامــی
دورههــای آموزشــی مــورد توجــه قــرار دهنــد.
 -8از دولــت و مجموعــه نهادهــای حاکمیتــی
درخواســت داریــم تــا سیاســتها ،برنامههــا

و نظامهــای حمایتــی رفاهــی و اجتماعــی
و روانشــناختی مــادران را بــه طــور جــدی
پیگیــری نماینــد.
 -9از برنامهریــزان شــهری در شــهرداریها
و شــوراهای شــهر و نیــز دیگــر ارگانهــای
مربوطــه درخواســت داریــم تــا در
برنامهریــزی و طراحــی محیــط شــهری بــه
نیازهــای خانــواده ،مــادران و کــودکان توجــه
ویــژهای داشــته باشــند .همچنیــن توصیــه
میشــود 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
جایــگاه مــادر کــه توصیههــای
کارشناســان و متخصصــان حیطــه
تعلیــم و تربیــت و بهداشــت روانــی
مــادران میباشــد زمینههــای رشــد
و تعالــی بیشــتر مــادران ایــران ،ایــن
ســرزمین کهــن فراهــم شــود.

کارکنان و اساتید محترم دانشگاه فردوسی مشهد و
بنیانگذار بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر

پاکبانان عزیز دانشگاه فردوسی مشهد و بنیانگذار بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر
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مواد الزم:
برنج ایرانی ۵ :پیمانه
پیاز بزرگ ۱ :عدد
مرغ :یک عدد سینه مرغ متوسط
هویج :متوسط  ۵عدد
کره ۵۰ :گرم یا بیشتر
خالل پسته و بادام :دو سوم پیمانه
خالل نارنج ۲ :قاشق غذاخوری
شکر ۵ :قاشق غذاخوری
آب ۱ :لیوان
زرشک :نصف پیمانه
نمک ،فلفل ،زردچوبه ،دارچین :به مقدار دلخواه
زعفران دم کرده ۳ :قاشق غذاخوری
طرز تهیه:
بــرای درســت کــردن هویجپلــو 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 هویجپلــو ابتــدا پیازهــا را خاللــی خــرد کنیــد و کمــی بــا کــره و روغــن
تفــت دهیــد تــا ســبک و ســپس کاراملــی شــوند ۳ .قاشــق غذاخــوری از پیــازداغ را برداریــد و کنــار بگذاریــد و ســپس تکههــای مــرغ
را بــا باقیمانــده پیــازداغ تفــت دهیــد تــا رنــگ مــرغ تغییــر کنــد و کمــی طالیــی شــود .حــاال نمــک ،فلفــل ،زردچوبــه و دارچیــن
بــه مــرغ اضافــه کنیــد و کمــی دیگــر تفــت دهیــد تــا طعــم خامــی ادویههــا گرفتــه شــود.
یــک لیــوان آب اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد مــرغ خــوب بپــزد .در اواخــر پخــت مــرغ یــک قاشــق غذاخــوری زعفــران اضافــه کنیــد.
در فاصلـهای کــه مــرغ پختــه میشــود هویجهــای شســته شــده را نــازک پوســت بگیریــد و بــا رنــده درشــت رنــده کنیــد .در یــک
ماهیتابــه مناســب مقــداری کــره گــرم کنیــد و خاللهــای هویــج را در کــره تفــت دهیــد .بعــد از اینکــه هویجهــا کمــی ســبک
شــدند ۵ ،قاشــق غذاخــوری شــکر اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد .در صورتــی کــه طعــم شــیرین هویــج پلــو را دوســت نداریــد میتوانیــد
شــکر را حــذف یــا مقــدار آن را کمتــر کنیــد .بعــد از ســبک شــدن هویجهــا ،پیازداغــی را کــه از قبــل آمــاده کــرده بودیــد بــه
هویجهــا 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 هویجپلــو شــفته نشــود بهتــر اســت برنــج را کمــی دان برداریــد .کــف
قابلمــه را بــا نــان یــا ورقههــای ســیبزمینی بــرای تهدیــگ بپوشــانید و ســپس بــه صــورت الیــه الیــه برنــج و مخلــوط هویــج،
خــال نارنــج و پیــازداغ را اضافــه کنیــد .روی الیــه آخــر مقــداری کــره بریزیــد و اجــازه دهیــد هویجپلــو بــه مــدت  ۴۵دقیقــه روی
شــعله مالیــم گاز دم بکشــد.
در ایــن فاصلــه زرشــکهایی را کــه حــدود  ۱۵دقیقــه در آب خیســاندهاید بــا کمــی کــره و یــک قاشــق چایخــوری شــکر تفــت
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 هویجپلــو دم کشــید یکــی دو کفگیــر برنــج را بــا زرشــک و خاللهــای بــادام و پســته و دو قاشــق غذاخــوری
زعفــران دم کــرده ،مخلــوط کنیــد .هویجپلــو را در ظــرف مــورد نظــر خــود ســرو کنیــد و روی آن را بــا برنــج زعفرانــی و مخلــوط
زرشــک و خــال پســته و بــادام تزئیــن کنیــد.
تکههــای مــرغ پختــه شــده را کــه آبشــان حســابی کشــیده شــده دور تــا دور هویــج پلــو بچینیــد و همــراه بــا آن ســرو کنیــد.
هویجپلــو زعفرانــی مجلســی را معمــوال بــا انــواع ترشــی و ســاالد شــیرازی میــل میکننــد.

سل
با وق

مواد الزم:
نشاسته 1 :پیمانه
شکر 2 :پیمانه
گالب :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 .میتوانیــد از یــک صافــی کمــک
بگیریــد تــا گلولههــای نشاســته را جــدا کــرده و حــل
کنیــد.
* یــک قابلمــه نچســب برداریــد و یــک پیمانــه آب را بــه
همــراه دو پیمانــه شــکر در آن بریزیــد .قابلمــه را روی
حــرارت مالیــم قــرار دهیــد تــا گــرم شــده و شــکر بهتــر
در آب حــل شــود.
* وقتــی شــکر در آب حــل شــد ،مخلــوط آب و نشاســته را
در قابلمــه بریزیــد و بــا هــم ترکیــب کنیــد .بــه طــور مــداوم
بــه هــم زدن ادامــه دهیــد تــا نشاســته تــه نگیــرد و بــه
خوبــی پختــه شــود.
* در ایــن مرحلــه از تهیــه باســلوق بایــد بــه روش بــن
مــاری ،پــودر ژالتیــن را در آب جــوش حــل کنیــد .بــرای
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 گالب و وانیــل
را اضافــه کنیــد .ممکــن اســت دوبــاره مایــه نشاســته شــما
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
نشاســته گذشــت ،کــره را اضافــه کنیــد و بــه هــم زدن
ادامــه دهیــد تــا حــدی کــه باســلوق بــه راحتــی از قابلمــه
جــدا شــود .ســپس آن را از روی حــرارت برداریــد.
* مایــه راحــت الحلقــوم را بایــد بــه مــدت حــدودا ســه
ســاعت در یخچــال بگذاریــد تــا بــه خوبــی ســفت شــود.
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ماماندکرت

دکتر خدیجه ظریفی
متخصص کودکان و نوزادان

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 میدانســت .بــا پیشــرفت
علــم و اختــراع میکروســکوپ ،میکــروب بــه عنــوان عامــل بیمــاریزا کشــف و معرفــی شــد و بدینگونــه 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 انقالبهــای علــم بهداشــت یــاد میشــود.
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 جامعهشــناختی بــه امــر بهداشــت و ســامت در دهــه  ۱۹۷۰ایجــاد شــد.
در ایــران از ســال " 1330دفتــر آمــوزش بهداشــت همگانــی" بــا همــت دکتــر معارفــی شــروع
بــه فعالیــت کــرد و در ســالهای بعــد بــه "اداره آمــوزش بهداشــت عمومــی" ارتقــا پیــدا کــرد.
در ســال  1388دفتــر آمــوزش بهداشــت بــه "دفتــر آمــوزش بهداشــت و ارتقــای ســامت"
تغییــر نام داد.
بــه رغــم تالشهــای عظیــم وزارت بهداشــت جهــت ارتقــای ســامت و آمــوزش بهداشــت،
در چنــد ســال اخیــر هجمههــای زیــادی بــا عنــوان "طــب ســنتی" یــا "طــب اســامی" ایجــاد
شــده اســت کــه شــهروندان را بــه ســوی رویکردهــای غیــر علمــی تشــویق مینمایــد و
بــه ایــن وســیله عملکــرد نیروهــای ایثارگــر بهداشــتی را کمرنــگ میکنــد .بــرای مثــال
تشــویق شــهروندان بــه عــدم انجــام واکسیناســیون بــا دالیــل واهــی و یــا تشــویق بــه مصــرف
نمــک بــرای کاهــش فشــارخون
بــا دالیــل غیــر علمــی از مــوارد
تأثیرگــذار بــر فرهنــگ ســامت
در جامعــه میباشــد.
کمپیــن آموزشــی ماماندکتــر
در شــهر شــیراز جهــت ارتقــای
آموزش بهداشــت و فرهنگســازی
ســامت طراحــی گردیــد.
اینجانــب پــس از ســالها
طبابــت در شــهرهای مختلــف به
عنــوان پزشــک عمومی و ســپس
متخصــص کــودکان و مطالعــات
زیــادی کــه در زمینــه بهداشــت
و ســامت کــودکان داشــتم ،تــا
حــدودی بــه نقــاط قــوت و ضعف
در زمینــه بهداشــت و ســامت
کــودکان پــی بــردم.
برآینــــد تجـربـــه طبابــت در
شــهرهای مختلــف و مطالعــات
متعــدد در زمینــه بهداشــت و ســامت کــودکان از یکســو و رویکــرد جهانــی بــه آمــوزش و
پیشــگیری از بیماریهــا ،بــرای مــن انگیــزهای قــوی بــرای طراحــی اقدامــات زیربنایــی بــا
هــدف ارتقــای آمــوزش بهداشــت و ســامت هموطنانــم شــد.
بــه ایــن ترتیــب برنامهریــزی جهــت آمــوزش بهداشــت و ارتقــای ســامت گام بــه گام آغــاز
شــد .در ایــن راه اولیــن قــدم ،نــگارش مکتوبــات بــود کــه بــا تألیــف مجموعــه کتابهــای
آموزشــی "ماماندکتــر" آغــاز گردیــد .در قــدم دوم بــا تأســیس ســایت و اپلیکیشــین ماماندکتــر
مقدمــات اولیــه بــرای ادامــه راه تهیــه گردیــد و بــا برگــزاری همایشهــای آموزشــی
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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 ســرمایهگذاری در ایــن زمینــه گردیــد و بــا حمایــت
ن کــودکان فــارس پیمــودن ایــن راه خطیــر آغــاز شــد.
انجمــن متخصصیـ 
بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی 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 همایشهــا و تشــویق مــا بــه گســترش
آموزشهــا ،پشــتوانه مــا در ادامــه ایــن راه هســتند.
همایشهــای آموزشــی ماماندکتــر در دوازده جلســه ،از مهرمــاه  ۱۳۹۷تــا مهرمــاه  ۱۳۹۸طراحــی
شــده اســت؛ بــه طــوری کــه در هرمــاه یــک بــار و در صبــح یکــی از روزهــای پنــج شــنبه ،طــی
یــک برنامــه  ۵ســاعته همایــش برگــزار میگــردد .قبــل از شــروع هــر همایــش اطالعاتــی از
طریــق فضــای مجــازی بــه خانوادههــا ارائــه شــده و
در روز همایــش بــا برگــزاری پیشآزمــون از ســطح
اطالعــات شــرکتکنندگان مطلــع میشــویم.
در طــی همایــش عــاوه بــر ســخنرانی علمــی کــه
هــر مــاه در یــک موضــوع خــاص برگــزار میگــردد،
انجمنهــا و بنگاههــای مختلــف اقتصــادی کــه
خدمــات مربــوط بــه کــودکان را ارائــه میدهنــد بــه
معرفــی خــود میپردازنــد .ضمنــا عــاوه بــر ارائــه
ســخنرانی در طــی همایــش ،فیلمهــای تهیــه شــده
از همایشهــا و کتابهــای ماماندکتــر جهــت ارائــه
بــه شــرکتکنندگان و ســایر هموطنــان عزیــز
تهیــه شــده و در صــورت درخواســت بــرای آنهــا
ارســال میگــردد.

حمایــت انجمنهــا و ســازمانهای دولتــی و غیــر دولتــی
و همچنیــن اســتقبال مــردم از ایــن برنامــه ،بزرگتریــن
پشــتوانه مــا در ایــن راه خواهــد بــود .امیــد اســت کــه در
ایــن راه خطیــر بــا حمایــت خــوب هموطنــان ســربلند شــده و
بتوانیــم گامــی در جهــت آمــوزش بهداشــت و ارتقــای ســامت
شــهروندان برداریــم.

یکــی از برنامههــای آتــی ماماندکتــر
تشــکیل "باشــگاه ماماندکترها"ســت.
تصمیــم بــر ایــن اســت کــه پــس از پایان
ســری اول از همایشهــای ماماندکتــر
اقــدام بــه تأســیس باشــگاهی بنماییم که
اعضــای آن از شــرکتکنندگان دورههــا
میباشــند .ایــن شــرکتکنندگان
ســفیران ســامت در اســتان و کشــور
خواهنــد بــود و ضمــن شــرکت در
برنامههــای آموزشــی بعــدی ،اقــدام بــه
انتشــار اطالعــات بــه دســت آمــده در
بیــن شــهروندان مینماینــد و بــه ایــن
ترتیــب باعــث افزایــش ســطح ســامت
در کل اســتان و کشــور خواهنــد شــد.
در خــور یــادآوری اســت کــه شــرکت در
همایــش بــرای همــه شــهروندان شــامل
پــدران ،مــادران و کــودکان رایــگان
میباشــد تــا محدودیتــی بــرای
قشــرهای کمدرآمــد ایجــاد نشــود.
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ــــرا

ــدرم

پ
سکانس اول
بابــام هــر وقــت کــه وارد اتاقــم میشــد
میدیــد کــه المــپ اتــاق یــا پنکــه
روشــنه و مــن بیــرون اتــاق بــودم بــه
مــن میگفــت چــرا خاموشــش نمیکنــی
وانــرژی رو هــدر میــدی؟
وقتــی وارد حمــام میشــد و میدیــد آب
چکــه میکنــه بــا صــدای بلنــد فریــاد
مــیزد چــرا قبــل رفتــن آب رو خــوب
نبســتی و هــدر میــدی.
همیشــه ازم انتقــاد میکــرد و بــه منفــی
بافــی متهمــم میکــرد ...بــزرگ وکوچــک
در امــان نبودنــد و مــورد شــماتت قــرار
میگرفتــن ...حتــی زمانــی کــه بیمــار هــم
بــود ول کــن ماجــرا نبــود.
تــا اینکــه روزی کــه منتظــرش بــودم فــرا
رســید وکاری پیــدا کــردم.
امــروز قــرار اســت در یکــی از شــرکتهای
بــزرگ بــرای کار مصاحبــه بــدم.
اگــر قبــول شــدم ایــن خونــه کســل کننــده
رو بــرای همیشــه تــرک میکنــم تــا از
بابــام و توبیخــاش بــرای همیشــه راحــت
بشــم .صبــح زود ازخــواب بیــدار شــدم
حمــام کــردم بهتریــن لباســمو پوشــیدم
ومعطــر زدم بیــرون.

چ

ه بودم

ن
را تاکنو ن ندید
اینچنی
سکانس دوم

داشــتم بــا دســتم گردههــای خــاک را رو
کتفــم دور میکــردم کــه...
پــدرم لبخنــد زنــان بــه طرفــم اومــد بــا
وجــود اینکــه چشــاش ضعیــف بــود و
چیــن و چــروک چهــرهاش هــم گواهــی
پاییــز رو مــیداد.
بهــم چنــد تــا اســکناس داد و گفــت:
مثبتاندیــش بــاش و بــه خــودت بــاور
داشــته بــاش ،از هیــچ ســؤالی تنــت
نلــرزه!!
نصیحتشــو بــا اکــراه قبــول کــردم و
لبخنـــدی زدم و تــو دلــــم غــر و لنـــد
میکــــردم کــــه در بهتــریــــن روزای
زندگیــم هــم از نصیحــت کــردن دســت
بــردار نیســت ...مثــل اینکــه ایــن لحظــات
شــیرینو میخــواد زهــر مــار کنــه
از خونــه بــه ســرعت خــارج شــدم یــه
ماشــین کرایــه کــردم و بــه طــرف
شــرکت رفتــم...
به ورودی شــــرکت رســیدم .خیـــــلی
تعجب کــردم.
هیــچ نگهبــان و تشــریفاتی وجــود
نداشــت ،فقــط یــه ســری تابلــوی راهنمــا
وجــود داشــت.

سکانس سوم

بــه محــض ورودم متوجــه شــدم دســتگیره
از جــاش در اومــده ...اگــه کســی بهــش
بخــوره میشــکنه.
بــه یــاد پنــد آخــر بابــام افتــادم کــه همــه
چیــزو مثبــت ببیــن .فــورا دســتگیره رو
ســرجاش محکــم بســتم تــا نیوفتــه.
همینطــوری تابلوهــای راهنمــای شــرکت
رو رد میکــردم و از باغچــه شــرکت رد
میشــدم کــه دیــدم راهروهــا پرشــده از
آب ســرریز حوضچههــا...
بــه ذهنــم خطــور کــرد کــه باغچــه مــا
پــر شــده اســت یــاد ســختگیری بابــام
افتــادم کــه آب رو هــدر نــدم...
شــیلنگ آب را از حوضچــه پــر ،بــه خالــی
گذاشــتم و آب رو کــم کــردم تــا ســریع پــر
آب نشــه.
در مســیر تابلوهــای راهنمــا وارد ســاختمان
اصلــی شــرکت شــدم.
پلههــا را بــاال میرفتــم ،متوجــه شــدم
چراغکهــای آویــزان در روشــنایی روز بــه
شــدت روشــن بــودن.
از تــرس داد و فریــاد بـابـــا کــه غیــر ارادی
تو گوشمـــون زمـزمـــه میشـــد خامـوش
میکردیــم.
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سکانس چهارم

بمحــض رســیدن بــه بخــش مرکــزی
ســاختمان متوجــه شــدم تعــداد زیــادی
جلوتــر از مــن بــرای ایــن کار آمــدن.
اســممو در لیســت ثبــت نــام نوشــتم
ومنتظــر نوبتــم شــدم...
وقتــی دور و برمــو نیــم نگاهــی انداختــم
چهــره و ولبــاس وکالسشــنو دیــدم
،احســاس حقــارت وخجالــت کــردم
ومخصوصــا اونایــی کــه از مــدرک
دانشــگاههای آمریکاییشــون تعریــف
میکــر د ن .
دیــدم کــه هرکســی کــه میــره داخــل
کمتــر از یــک دقیقــه تــو اتــاق مصاحبــه
نمیمونــه و میــاد بیــرون.
بــا خــودم میگفتــم اینــا بــا ایــن دک و
پوزشــون و بــا اون مدرکاشــون رد شــدن
مــن قبــول میشــم؟!!! عمــرا.
فهمیــدم کــه بهتــره محترمانــه خــودم از
ایــن مســابقه کــه بازنــدش مــن بــودم
ســریعتر انصــراف بــدم تــا عذرمــو
نخواســتن!!!...
بـــه یـــاد نصحیــــت پـــدرم افتـــادم:
مثبتاندیــش بــاش و اعتمــاد بــه نفــس
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
و روبــروم ســه نفــر نشســته بــودن کــه
بهــم نــگاه کــرده ولبخنــد بلنــدی میــزدن
...یکیشــون گفــت کــی میخــوای کارتــو
شــروع کنــی؟
دچــار دهشــــت و اضطــــراب شـــدم
لحظــهای فکــر کــردم دارن مســخرم
میکنــن یــا پشــت ســر ایــن ســوال
چــه ســواالتی دیگــه ای خواهــد بــود؟؟؟

سکانس پنجم

سکانس آخر

بیــاد نصیحــت پــدرم درحیــن خــروج از
منــزل افتــادم :نلــرز و اعتمــاد بنفــس
داشــته بــاش.
پــس بــا اطمینــان کامــل بهشــون جــواب
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!!!
ســومی گفــت مــا بــه خوبــی میدونیــم
کــه بــا پرســش از داوطلبــان کار نمیشــه
مهارتهاشــونو فهمیــد...
بههمیــن خاطــر گزینــش مــا عملــی بــود،
تصمیــم گرفتیــم یــه مجموعــه از امتحانــات
عملــی را بــرای داوطلبــان مــد نظــر داشــته
باشــیم کــه در صــورت مثبــت اندیشــی
داوطلــب در طوالنــی مــدت از منافــع
شــرکت دفــاع کــرده باشــد وتوتنهــا
کســـی بـــودی کــه تــاش
کــردی .تــو بــا بیتفــاوت
از پاسخهای بیسؤال من
از کنــار ایــن ایــرادات رد
از نصیحتهای بدون اشاره من
دلــزده نشــو از نصایــح پدرانــه ایشــون زیــرا در مــاوراء
نشــدی وتــاش کــردی
ایــن پندهــا ،محبتــی نهفتــه اســت کــه حتمــا روزی از
از درب ورودی تــا اینجــا
روزگاران آن را خواهــی فهمیــد و چــه بســا آنهــا دیگــر
نقــص هــا رو اصــاح
نباشــند واش ـکهای جــاری بــر گونههایــی کــه ســالیان
کنــی ودوربیــن هــای
ســال بوس ـهگاه آن پــدر بــوده اســت و حولــه آن دســتان
مداربســــته کــه عمــدا
پینهبســته پــدر.
بــرای اینــکار در مســیر
شــده
داوطلبــان گذاشــته
ترجمــه از داســتان واقعــی (لمــاذا لــم اری ابــی مــن قبــل)
ـت
ـ
ثب
را
ـو
بــودن موفقیــت تـ
مترجــم :بوحســان ســلیمی
کــردن .
در ایــن لحظــه همهچــی از ذهنــم
پــاک شــد ،کار و مصاحبــه و ....

هیچچیز رو بهجز صورت پدرم ندیدم.
پــدرم :آن درب بزرگــــی کــه ظاهــــرش
سنگدلیســت امــا درونــش پــر از محبــت
ورحمــت و دوســتی و آرامــش اســت .منــی
کــه میخواســتم بــه محــض پیــدا کــردن
کار ،از خونــه بزنــم بــرم و برنگــردم ،حــاال
اورا مثــل کعب ـهای میبینــم کــه بــا فــوران
احساســم میخــوام بــه پــاش بیفتــم و
دســت و پایــش رو بوســه زنــم.
چــرا پــدرم را قبــل از ایــن اینگونــه ندیــده
بـودم.
چگونــه چشــمانم از دیــدن اون کــور شــده
بــود؟
از بخشش بی بازگشتش
از مهرورزی بی حد ومرزش
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ب ـرای هم ـه مــا مهــم اســت کــه پوســتی صــاف و شــفاف ،موهایــی پرپشــت و
ســالم ،ناخنهایــی مقــاوم و دندانهایــی ســفید و بــراق داشــته باشــیم .ایــن
اندامهــای ظاهــری کــه رســیدگی بــه آنهــا اهمیــت دادن بــه زیبایــی اســت،
نقــش حیاتــی در ســامت جســم مــا دارنــد .از روی رنــگ ناخــن و پوســت صــورت
میت ـوان بــه بیماریهــای جســمی پــی بــرد و بــا ریــزش مــو میت ـوان کمبــود
ویتامینهــا را در بــدن متوجــه شــد .خالصــه اگــر بــه دنبــال جســم و روحــی
ســالم هســتید و بــه زیبایــی هــم اهمیــت میدهیــد مــا را همراهــی کنیــد.

نمکدریاحافظمنافذپوست

یکــی از روشهــای مناســب بــرای پــاک کــردن منافــذ پوســت ،نمــک دریایــی
اســت .نمــک دریــا حــاوی مــواد معدنــی و عناصــر طبیعــی اســت و کلســیم بســیار
باالیــی دارد .میتوانیــد آب ،لوســیون یــا روغــن و نمــک دریایــی را بــا هــم
مخلــوط کنیــد و حــدود پنــج دقیقــه روی پوســتتان بگذاریــد .بعــد آن را بــا
آب ولــرم بشــویید و بــا تکــرار آن از آلودگــی منافــذ پوســتی خــاص شــوید.
میتوانیــد حتــی کل بدنتــان را بــا ایــن مخلــوط شســت و شــو دهیــد .از طرفــی
وقتــی ایــن مخلــوط را روی پوســتتان میگذاریــد ،در واقــع ســمزدایی هــم
میکنیــد؛ چــرا کــه نمــک دریــا باعــث میشــود تــا ســموم از منافــذ پوســت
شــما خــارج شــود .نمــک دریــا بــرای جوشهــای ســطحی ،پینــه پاهــا و جــای
نیــش حشــرات هــم بســیار مفیــد اســت و میتوانیــد آن را بــا آب مخلــوط کنیــد
و روی جوشهــا یــا جــای نیــش حشــرات بگذاریــد .اگــر بــرای پینــه پــا هــم
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 دقیقـهای پاهــای خــود
را درون آن بگذاریــد .بــا ایــن روش هــم کــف پاهایتــان از پینــه خــاص میشــود
و هــم ســموم بدنتــان خــارج میشــود .بعــد از شســت و شــو بــا ایــن مخلــوط
بهتــر اســت پاهایتــان را بــا روغنهــا و لوســیونهای مخصــوص بــدن حســابی
چــرب کنیــد.
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خاکشیردشمنتیرگیپوست

اگــر دنبــال یــک روش مفیــد بــرای روشــن شــدن پوســت صورتتــان
هســتید پیشــنهاد ویــژه مــا بــه شــما خاکشــیر اســت .شــما روزی
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
شــاهتره ،کاســنی و بیدمشــک را هــم میتوانیــد بــه ایــن مخلــوط
اضافــه کنیــد و نتیجــه آن را خیلــی ســریع احســاس کنیــد .خــوردن
ایــن نوشــیدنی را حتــی بــه افــرادی کــه دچــار شــوره ســر هســتند
و مــدام سرشــان میخــارد هــم تجویــز کنیــد کــه حســابی کارآمــد
اســت .خاکشــیر آنقــدر مفیــد و پرخاصیــت اســت کــه هرچــه دربــاره
آن بخوانیــد بــاز هــم نکتــهای هســت .از خــوردن خاکشــیر بــه
خصــوص بــه صــورت ناشــتا غافــل نشــوید.

درمانپوستخشکباخامهوعسل

اگــر پوســت دســت و پــای شــما مــدام خشــک میشــود و در اثــر
مــرور زمــان خــارش میگیــرد و زخــم میشــود میتوانیــد از
عســل اســتفاده کنیــد .شــاید برایتــان جالــب باشــد ولــی عســل یــک
نرمکننــده طبیعــی اســت .مقــداری عســل را روی پوســت دســت و
پایتــان بمالیــد و ماســاژ دهیــد بعــد از چنــد دقیقــه آن را بــا آب
ولــرم بشــویید و خشــک کنیــد و ســپس دســت و پایتــان را حســابی
چــرب کنیــد .از طرفــی بــرای رفــع خشــکی زیــاد پوســت میتوانیــد
از خامــه هــم اســتفاده کنیــد .چربــی خامــه بســیار باالســت و در
واقــع یــک مرطــوب کننــده طبیعــی پوســت اســت .عــاوه بــر
اینکــه اســیدالکتیک دارد ،حافــظ  PHپوســت شــما هــم هســت و
الیهبــرداری هــم میکنــد .کافــی اســت مقــداری خامــه را مثــل کــرم
بــه دســت و پایتــان بمالیــد و بعــد از چنــد دقیقــه آن را بشــویید و آثار
مثبــت آن را احســاس کنیــد .بــا همــه ایــن مــوارد حتمــا در زمــان
انجــام کار ،دســتکش بــه دســت کنیــد و در طــول روز ،بعــد از هربــار
شستشــو حتمــا ســطح پوســتتان را خشــک کنیــد و کــرم مرطــوب
کننــده مصــرف کنیــد .از برخــورد مــواد شــوینده بــا پوســتتان هــم
جــدا خــودداری کنیــد .همیشــه شــاداب ،ســالم و زیبــا بمانیــد.

روغننارگیلوکنجدچارهایبرسفیدیمو

عوامــل زیــادی در ســفید شــدن مــوی ســر نقــش دارنــد .ایــن
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
خوانــدن ایــن چنــد خــط میتوانیــد از ســفیدی پیشگیــری کنیــد.
یادتــان باشــد روغــن نارگیــل تأثیــر شــگفتانگیزی روی موهــای
شــما میگــذارد .هــم موهــای شــما را مرطــوب نگــه م ـیدارد و هــم
باعــث تحریــک ریشــهها میشــود و از طرفــی رشــد موهایتــان را
زیــاد میکنــد و باعــث درخشــندگی آنهــا میشــود.
اگــر بــه مــدت طوالنــی از روغــن نارگیــل اســتفاده کنیــد چــون
سرشــار از آنتیاکســیدان اســت حتــی میتوانــد ســفیدی مــوی
شــما را هــم کنتــرل کنــد .بــرای داشــتن موهایــی بــا ایــن ویژگیهــا
کافــی اســت ســه قاشــق چایخــوری آبلیمــو را بــا کمــی روغــن
نارگیــل مخلــوط کنیــد و محلــول را هفتــهای یکبــار روی پوســت
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ســرتان ماســاژ بدهیــد و بعــد از یــک ســاعت آن را شــامپو کنیــد و
اثــر معجزهآســای آن را ببینیــد .راســتی از کنجــد ســیاه هــم غافــل
نشــوید .کنجــد غنــی از آهــن ،کلســیم ،منیزیــم ،فســفر و مــس اســت
و اگــر هــر روز یــک قاشــق چایخــوری کنجــد بــه همــراه پنیــر
یــا عســل بخوریــد بــه مــدت ســه مــاه تأثیــر آن را روی موهایتــان
خواهیــد دیــد .خــوردن کنجــد بــرای درمــان زودرس ســفید شــدن
موهــا بســیار مهــم اســت و قبــل از شــروع ســفیدی مــو بایــد کنجــد
را در رژیــم غذایــی خــود قــرار دهیــد.

دندانهایسفیدبانمک،پوستموزوپرتقال

اگــر دلتــان میخواهــد لبخنــد شــما بــه یادهــا بمانــد و ســفیدی و
براقــی دندانهایتــان زبانــزد خــاص و عــام باشــد ،پیشــنهاد مــا بــه
شــما مســواک زدن اســت.
در درجــه اول قبــل از صبحانــه حتمــا مســواک بزنیــد .قبــل از خــواب
هــم همینطــور .ســعی کنیــد ســیگار و قلیــان هــم نکشــید .رعایــت
ایــن مــوارد ســاده ،دندانهــای شــما را ســفید نگــه مـیدارد .امــا اگــر
دلتــان میخواهــد ایــن ســفیدی بیشــتر باشــد کافــی اســت روزی
یکبــار دندانهایتــان را بــا نمــک بشــویید .روی مســواک کمــی
نمــک بریزیــد و مثــل خمیردنــدان روی ســطح دندانهایتــان بکشــید
یــا آن را بــا آب مخلــوط کنیــد و مثــل دهانشــویه مصــرف کنیــد.
از طرفــی پوســت مــوز و پوســت پرتقــال هــم گزینههــای خوبــی
بــرای ســفیدی دندانهــا هســتند .هــم زردی و لکهــا را از روی
دندانهایتــان پــاک میکننــد هــم حــاوی ویتامیــن هســتند .بــا ایــن
روشهــای ســاده میتوانیــد دندانهایــی بــراق ،زیبــا و جــذاب داشــته
باشــید .یادتــان باشــد حتمــا بعــد از خــوردن مــواد رنگــی مثــل چــای
و قهــوه ،دهــان خــود را بــا آب بشــویید تــا رنگدانههــا روی ســطح
دندانهــای شــما باقــی نماننــد و در اثــر مــرور زمــان آنهــا را کــدر
نکننــد .رعایــت نــکات ســاده میتوانــد نتیجههــای خوبــی بــه همــراه
داشــته باشــد.

تقویتناخنهاباروغنزیتون،شیر،وازلین

ناخنهــا در زیبایــی دســتان شــما تأثیــر بســزایی دارنــد و بایــد بــه
آنهــا رســیدگی کــرد .بهتریــن روش بــرای داشــتن ناخنهایــی محکــم
و مقــاوم ،تغذیــه صحیــح اســت .بایــد مــواد غذایــی حــاوی بیوتیــن و
کلســیم بخوریــد مثــل بــادام کــه بــرای مــو و ناخــن بســیار مناســب
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
شــکنندگی ناخــن هســتید ،شــیر را کمــی گــرم کنیــد و بــرای ده
دقیقــه ناخنهــای خودتــان را درون آن بگذاریــد و بعــد دس ـتهایتان
را خشــک کنیــد و کمــی وازلیــن بــه ناخنهــا بمالیــد و حســابی آنهــا
را ماســاژ دهیــد .حتــی میتوانیــد بعــد از هــر شستشــو از وازلیــن
بــرای تقویــت ناخنهایتــان اســتفاده کنیــد.
یادتــان باشــد ایــن روشهــا فقــط بــرای ناخنهــای دســتان شــما
ن پاهایتــان هــم باشــد .آنهــا هــم
نیســت بلکــه حواســتان بــه ناخــ 
نیازمنــد مراقبــت و توجــه هســتند .بــه جــز وازلیــن و شــیر میتوانیــد
از روغــن زیتــون هــم بــرای ماســاژ ناخنهــای خــود اســتفاده کنیــد؛
چــرا کــه روغــن زیتــون حــاوی ویتامیــن  Eاســت و حســابی آنهــا را
تقویــت میکنــد .هــم شــکنندگی آنهــا را کــم میکنــد و هــم باعــث
ترمیــم و شفافیتشــان میشــود.
میتوانیــد قــرص ویتامیــن  Eرا هــم طبــق نظــر پزشــک مصــرف کنیــد
و بــا ایــن روشهــا ناخنهــای شــفاف ،زیبــا و مقاومــی داشــته باشــید.
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دیدار تیـم کبـدی بانوان اسـتان
فـارس با بنیانگذار بنیاد فرهنگی
بینالمللی مادر

در اولیــن دیــدار بــا بنیانگــذار محتــرم بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر ،جنــاب آقــای مهنــدس محمــدی و مشــاهده فعالیتهــای ایــن بنیــاد
بــه گون ـهای منقلــب شــدم کــه درخواســت نمــودم در اولیــن قــدم آرم مقــدس ایــن بنیــاد روی پیراهنهــای ورزشــکاران بانــوان کبــدی اســتان
فــارس بــه عنــوان فرزنــد بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر حــک شــود ،تــا هــم در مســابقات ســوپر لیــگ کشــوری و هــم درکلیــه مســابقات
موجــب افتخــار باشــد .در نخســتین گام ایــن حرکــت باعــث شــد کــه کبــدیکاران اســتان فــارس شــوق و اشــتیاق فراوانــی داشــته باشــند تــا از
نزدیــک بــا ایــن بنیــاد و فعالیتهــای فرهنگــی آن آشــنا شــوند.
از ایــن رو ،بــا همــکاری اعضــای محتــرم بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر ایــن
امــکان فراهــم آمــد کــه ورزشــکاران فــارس درتاریــخ  97/12/28در ایــن بنیــاد
حاضــر و از نزدیــک بــا فعالیتهــای ایــن مجموعــه آشــنا شــوند کــه جالبتریــن و
تأثیرگذارتریــن اتفــاق ایــن دیــدار ،مشــاهده اتــاق مــادر محتــرم بنیانگــذار فرهنگــی
بینالمللــی مــادر بــود ،اتاقــی کــه در آن همــه چیــز دســت نخــورده باقــی مانــده
بــود .ب ـ ه گون ـهای کــه همــه ورزشــکاران را تحــت تأثیــر قــرار داد .در گام بعــدی
همــه کبــدیکاران برنامههــای خــود را بــرای بزرگداشــت مقــام واالی مــادر در
ذهــن خــود ترســیم کردنــد و بــه عنــوان فرزنــدان ایــن بنیــاد خــود را مدیــون
آن دانســتند .خانــم ســعیده جعفــری از جملــه ورزشــکارانی بودنــد کــه در ایــن
مراســم شــرکت کردنــد .بــه گفتــه ایشــــان گاه آنقــــدر در مشــغلههای زندگــی غرق
میشــویم کــه از گوهــری گرانبهــا همچــون مــادر غافــل میمانیــم .ایــن بنیــاد بــا
مــن کاری کــرد کــه همیشــه مــادرم ماننــد آینـهای در مقابــل دیدگانــم باشــد و قــدر
او را بیشــتر بدانــم ،لــذا تصمیــم گرفتــم در آینــدهای نــه چنــدان دور بــا همــکاری
عزیــزان بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر برنامههایــم را در جهــت پاسداشــت مقــام
شــامخ مــادر بــه اجــرا درآورم .از همــه کســانی کــه مــرا از خــواب غفلــت بیــدار
کردنــد تــا قــدر مــادر و مــادران را در پهنــه ایرانزمیــن بیشــتر بدانیــم ،سپاســگزارم.

عباس رضایی
رئیس هیئت کبدی استان فارس
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دکتر مرضیه صادقزاده
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عضو هیئت علمی گروه روانشناسی
دانشگاه سلمان فارسی کازرون

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 میکنــم،
امــا ایــن بغــض را بــا تمامــی وجــودم تجربــه میکنــم...
دیــروز مــن هــم بــا شــما بغــض کــردم و اشــک بــه چشــم آوردم ...در جلســه دانشــگاه
خودمــان هــم مــردان و بانــوان ســاکتی را دیــدم کــه بغــض کــرده و اشــک
مــی ریختنــد ...مانــده ام ایــن چــه حکمتــی اســت کــه با هــر کــه از مــادر میگویید،
نــرم و آرام میشــود ...همچــون کودکــی بــی پنــاه کــه دلــش بــرای آرامشــی
غریــب تنــگ شــده یــا نگــران از دســت رفتــن بزرگتریــن تســکین خویــش گردیــده. ...
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نقش بانوان اسپانیایی
درکشور اسپانیا
نقــش بانــوان در کشــور اســپانیا در طــول تاریــخ بــه طــور
چشــمگیری تغییــر کــرده اســت.
ژنــرال فرانسیســکو فرانکــو ،حاکــم دیکتاتــور اســپانیا ،در دوره
حکومــت ســی و شــش ســاله خــود و کلیســای کاتولیــک بــا
هــم در ایــن امــر تأثیرگــذار بودنــد.
فرانکــو کــه حکومــت اســتبدادی خود را در ســال  1939تأســیس
کــرد ،بانــوان اســپانیا را در ســطح جهانــی منــزوی کــرد .اگرچــه
پــس از مــرگ او در ســال  ،1975نقــش بانــوان بــه طور آشــکاری
عــوض شــد ،تأثیــری کــه بــه ایــن تغییــر شــگرف کمــک کــرد
نقــش جهانیســازی شــدنی بــود کــه باعــث شــد مــردم دنیــا بــه
هــم نزدیکتــر شــوند.

بهـــــار 1398

حــال ســؤال ایــن اســت کــه
ســهم زنــان در اســپانیا و شــرایط
زندگــی آنــان در طــول حکومــت
فرانکــو چگونــه بــود؟ و ســپس
بفهمیــم کــه چــرا ایــن وضعیــت
تغییــر میکنــد کــه البتــه
در ایــن میــان بایــد از نقــش
جهانیســازی کــه حرکتــی
مثبــت قلمــداد میشــد ،تقدیــر
کــرد.
بگذاریــد برایتــان توضیــح دهــم:
نخســت آنکــه فرانکــو رهبــر
نظامــی بیرحمــی بــود کــه
ایــن توانایــی را داشــت تــا مســیر
زندگــی ملــت اســپانیا را عــوض
کنــد.
او بـــــود کــه در تمــــــــــام
تصمیمگیریهایــی کــه مربــوط
بــه شــهروندان اســپانیایی
میشــد حــرف آخــر را مــیزد،
کــه بــه طــور مؤثــری شــامل
بانــوان اســپانیایی نیــز میشــد.
ایــن سیاســتهای ســختی کــه
فرانکــو وضــع کــرد باعــث شــد
تــا زنــان اســپانیایی از بقیــه دنیــا
جــدا و منــزوی شــوند و بایــد
اضافــه کنــم کــه کلیســا هــم در
ایــن میــان بیتأثیــر نبــود.
مذهــب رســمی اســپانیا در آن
زمــان کاتولیــک بــود و دولــت
هــم از قوانیــن کلیســا حمایــت
میکــرد و ایــن بدیــن معنــا
بــود کــه بانــوان نادیــده گرفتــه
میشــوند و در صــورت طــاق،
جلوگیــری از بــارداری و عمــل
ســقط جنیــن بــه چشــم مجــرم
بــه آنهــا نــگاه میشــد.
ازدواج تحــت قانــون کاتولیــک
رومــی اجــرا میشــد .هــم
فرانکــو و هــم کلیســا از ایــن
رونــد حمایــت میکردنــد.

عــاوه بــر ایــن بانــوان اســپانیایی
تحــت فرمــان و ســلطه مــردان
بودنــد .زنــان متأهــل اجــازه
نداشــتند شــغلی بــرای خــود
اختیــار نماینــد یــا حتــی
بــدون اجــازه همسرانشــان
حســاب بانکــی داشــته باشــند،
درخواســت گذرنامــه کننــد یــا
قــرارداد تجــاری امضــا نماینــد.
نقــش آنــان تنهــا وظیفــه مــادری
و خانــهداری و همســرداری
بــود .قوانیــن عمومــی ،ســاختار
اجتماعــی را هــدف قــرار
میدادنــد تــا ایــن نقــش ســنتی
خانــواده همچنــان حفــظ شــود.
در حالــی کــه پــدران حامــی و
پشــتیبان اصلــی بــوده و صاحــب
همــه اختیــارات بــه حســاب
میآمدنــد ،آن وقــت زنــان تنهــا
تالششــان ایــن بــود کــه مــادران
و همســران خوبــی باشــند.
دولــت اقداماتــی نیــز جهــت
جلوگیــری از اشــتغال زنــان
انجــام داد .بــه عنــوان مثــال بــا
اجــرای موانــع ازدواج بــرای زنــان
اســپانیایی توســط رژیــم فرانکــو،
کار کــردن آنــان در بعضـــــی
از کارخانههـــا و بخشهـــــای
اقتصــادی پــس از ازدواجشــان
ممنــوع شــد.
عــاوه بــر ایــن بانــوان جــرأت
نداشــتند در دانشــگاهها شــرکت
کننــد ،از تــرس اینکــه مبــادا در
آینــده شــغلی بــه دســت آورنــد
یــا اســتقالل مالــی کســب کننــد
و ایــن مــرد خانــه بــود کــه ایــن
وظیفــه را بــه عهــده داشــت.
بــه هــر حــال پــس از مــرگ
فرانکــو در ســال  1975ایــن
بدبختــی بانــوان اســپانیایی
بــه پایــان رســید .حــال دیگــر

محلههــای اســپانیا مملــو از
مــادران جــوان و کودکان نیســت،
بلکــه زنــان مجــرد هــم در میــان
آنهــا بــه چشــم میخورنــد،
ســرانجام بانــوان استقاللشــان
را بــه دســت آوردنــد.
جهانیســازی آغــاز گردیــد.
اســپانیا مجــددا مرزهــای خــود
را بــرای داشــتن ارتبــاط بــا بقیــه
دنیــا گشــود .بانــوان توانســتند
تأثیــر باشــکوه جهانیســازی را
کــه اکثــر زنــان جوامــع غربــی
پیشتــر از اینهــا بــه دســت
آورده بودنــد تجربــه کننــد .آنهــا
توانســتند وارد محیط کار شــوند،
در سیاســت ورود کننــد ،تحصیل
نماینــد و بــدون محافظــت
مــردان شــبها بیــرون برونــد.
جهانیســــازی زنــــان اســــپانیا
را قدرتمنــد کــرد .بــرای آنهــا
فرصتهــای شــغلی بســیاری
را فراهــم کــرد کــه در زمــان
حکومــت فرانکــو برایشــان
متصــور نبــود.
شــرکتهای معــروف بســیاری
از قبیــل :نایکــی ،لیوایــز ،مــک
دونالــد و کوکاکــوال شــعبههای
خــود را در اســپانیا دایــر کردنــد.
امــروزه بانــوان حــدود  40درصــد
از نیــروی کار را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد.
دیرزمانــی نیســت کــه زنــان
اســپانیا ایــن راه طوالنــی را
پیمودهانــد ،آنــان توانســتند
بــه بهتریــن وجــه و آرام جلــو
برونــد تــا خــود را بــه مراحــل
بــاال برســانند و امــروز شــاهد
آن هســتیم کــه تعــداد زنــان در
کابینــه دولــت اســپانیا بیــش از
مــردان میباشــد.
مترجم :بهدخت اوجی
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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 magical 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 Gabriel 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 because 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.

Gabriel
Garcia
Marquez
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Here are 5 ways to transition into motherhood without losing your sense of self
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. Motherhood 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.
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How to balance
being Mom
and
being yourself
by Gemma Hartley

Adjusting to motherhood is one of the most difficult transitions you will ever make. Your whole 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 different 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 individual. Motherhood can
easily eclipse your own mental, physical and emotional
needs if you aren’t mindful about creating some
breathing room to be
you.
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Mother As A Confidant
Just as easily as a mother can read her children from their 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 puzzle – than the daddies. This is because,
as we said earlier, mommies are better at
communication. They are also good at being 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.

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!
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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 supporting his/her physical, intellectual, emotional and social development.
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 child. 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 teacher 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 impatience, 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.
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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 imported 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, pepper 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 medium-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 fountain, 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-cooked than over-cooked. Rice should not sit in the colander
more than a minute (it will continue cooking and be sticky 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 completely dissolved. You need to be
very careful not to be the same as
the bullet.
• When the liquid has been solved, 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.

4. Establish Consequences

A consequence is the result of a behavior — good or
bad. The consequences you utilize should be in response to what your child does and reflect the truth
found in Galatians 6:7, which says, "Do not be deceived: 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 consequence fits the behavior and is not overreactive or
underreactive.

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 child to just ignore and outlast
the parent.
Even if you're tired, follow
through with consequences in love. Remember that
parenting is an "oven" for
a future results. The desired 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 future, not the present meltdown.
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How to Help
Your Kids
Behave Better
By Dr. John Townsend

Young children possess a complex mixture of exciting and challenging attributes. On the positive 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.

1. Convey love

Above all else, our young children
need to know they are loved. Colossians 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-child relationship. Love that is shown
helps the child feel safe enough to be
able to learn boundaries without being 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 tasks. Many times throughout the day,
give her your full attention (without
the distraction of electronic devices), 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.

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, exercising 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 expedition 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 tourism. I wanted to challenge myself, my expectations and educate the youth on the importance of goals and changing
the world.
I also wanted to prove people wrong about war-torn nations, 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 grassroots 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

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 really appreciate the authenticity of travel and
cultures.”

Her favorite country

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 students, meeting with mayors or Ministers of
Tourism or filming for an educational documentary. I was trying to plant trees and collect
water samples. My plans would change con-

“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 neighbors 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 destination. “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 content and plethora of vitamins, tomatoes are a prime
produce pick. What really makes them shine, though,
is their lycopene—a strong antioxidant that neutralizes 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 citrus-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 collagen 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, regularly sipping on one cup of green tea per day can
prevent tooth loss in older adults. The antioxidative 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

14
No.12

Payam-e Madar
Magazine

Spring 2019

Celery

It might be the picked-over vegetable
on party spreads or the unwanted garnish 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.

Olive Oil

Whether you’re using it to bake or make homemade dressings, 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. Unlike 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 antioxidants found in olives may also help reduce skin damage
that can lead to wrinkles and blemishes.

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 minutes 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.
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As these women spoke of themselves, 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 changing, lawn mowing, dish washing, 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 mention 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 introduction 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 influential 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 children! 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 families. 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 celebrated. Why are our professional 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 courage and sacrifice that mother-

hood requires every day. Being
“just a mom” is hard, and no
woman (or man, for that matter) 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 fulltime 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 extra time we spend with our families. 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”.
So I’ll have the courage!
I’ll be the kind of woman
who is proud of her job
as a mother and homemaker.
And next time I get the
chance to introduce myself, I will stand up and
say, “My name is Natalie,
and I’m a mother!” And
guess what, I’ll be proud
of it too!
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By Natalie
Last 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 other 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 stand and introduce them-

selves. I sat and listened to amazing
women list their professional accomplishments and credentials. “I am a
fashion show coordinator”, “I photograph product for a high-end clothing
company”, “I am a beach body consultant”, “I am an executive in New
York”… and the list of achievements
and qualifications went on and on,
seeming to grow more and more prestigious with each woman.
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Steps to Happiness

• What You’ll Do: For the
entire week, you’ll focus on
smiling more. You’ll develop 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 actually improves.
• How It Works: Researchers think that by forcing a
smile, you activate a specific 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 emotional 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 response to something funny, 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 otherwise 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 something unhappy, but keep
smiling. It is difficult to
hold an unhappy or negative thought in your mind
while keeping a smile on
your face. Smiling can help
increase happiness and decrease negativity.
2. Give Yourself a Smile
Cue: Now that you have
practiced smiling and understand 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 reminder, like a phone ringing 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 drinking coffee or seeing someone laughing. Challenge

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-enhancing power of smiling.
• Place notes and reminders of this skill throughout
your world to remind you
to smile more. Put a note
on the phone, send yourself an email message, or
Here's Your Commake a note on your calmitment: This week I
endar. Make sure that you
will smile every time
have plenty of reminders to
I am reminded by my
smile more often. Eventu“smile cue(s).”
ally, it will become a habTips for Smiling More it (and one of your most
While steps one through healthy ones).
three above provide
everything you will need to Try Laughing, Too
challenge yourself to smile Taking smiling to the next
more, here are some other level means laughing. Figtips to help you:
ure out a way that you can
• Don’t look strange. Make laugh more this week. You
your smiles natural, warm, don’t simply want to be
and sincere. You are sim- amused – you want to be
ply trying to maintain an laughing out loud. Laughelevated mood. Even just a ing out loud, much like
small, almost unnoticeable smiling, creates an emosmile can alter your mood. tional state that relieves
• Smile every time you
think of it, not only when stress and lifts your mood.
you encounter your smile Search for things to laugh
about every day this week.
cue.
• Think of something you Read jokes, watch movies,
really like when you smile – and talk to funny people.
it will help make your smile Think of the funniest stosincere. Think of your fa- ries you know and tell one
vorite vacation spot, driv- each day this week.
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 impression because they seem
more confident and friendly. 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.
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Mark Stibich, PhD

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 following these simple steps for smiling more, you will already be on
the right track to living a happier, healthier life.
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I Have To
Be All

I Want
To Be

Written by Sadaf Mohammadi

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 religion. 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.
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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. Otherwise 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 human being and being human. A Few understand 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..!!

Best Doctors in the World
> Six
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 Reservations & Destinations.

So! Trust him & Enjoy the "Trip"
called LIFE...
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Now the question is what was
the role of women in Spain during Franco’s rule? We can then
see why this role change, thanks
to globalisation, was such a positive 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 effectively 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. Catholicism was the official religion at the time.
And the state supported the Church laws. This
meant that women were denied divorce, contraception 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 preserving the traditional role of the family. While
the father was the main supporter, the authority laid with him. Back then, women could only
strive to be good mothers and good wives.
The state even took measures to prevent women’s labour outside the home. As an example,
marriage bars were put in place, these prohibited women from working in some companies
or sectors of the economy after they were married. 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.

However, 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 reopened to the influences of the rest of the world. Spain’s
borders were lifted. Women were able to experience the glorious 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 women than men in the Spanish cabinet.
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The Role of

Spanish Women

in Spain

By Sarah Jane O’Connor

The role of women in Spain has
changed dramatically 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 Franco established his

dictatorship in 1939
he closed women
off from the rest of
the world. However
the role of women
changed dramatically after his death
in 1975. One influence that had contributed to this dramatic change would
be
globalisation
(bringing people of
the globe closer together).
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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, monumental 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 architects 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 likenesses 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.
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Persepolis
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 complex inspired by Mesopotamian models. The importance 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-western Iran, is among the world’s greatest archaeological
sites. Renowned as the gem of Achaemenid (Persian)
ensembles in the fields of architecture, urban planning, 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 immense terrace was begun about 518 BCE by Darius
the Great, the Achaemenid Empire’s king. On this
terrace, successive kings erected a series of architecturally stunning palatial buildings, among them the
massive Apadana palace and the Throne Hall (“Hundred-Column Hall”).

Perse
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