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هب انم خدا
هب انم مارد
کار نیکو کردن از پر کردن است
درود و صد درود بر مادران سراسر گیتی و فرزندان شایسته بنیاد فرهنگی بین المللی مادر در اقصی نقاط دنیا.
عزیــزان! یکــی از نــکات اساســی کــه همیشــه در زندگــی شــخصی سرمشــق مــن بــوده اســت انجــام هــر کاری بــه بهتریــن
وجــه ممکــن بــوده اســت و همیشــه بــر ایــن اصــل اعتقــاد و بــاور داشــته و دارم و خواهــم داشــت و ایــن اصــل را همیشــه
بــه فرزندانــم ،دوســتان ،همــکاران و دانشــجویان عزیــز یــادآور شــدهام کــه ...

عزیزان

انجام کار خوب بهترین سرمایه است

▪ اگــر تصمیــم بــه انجــام هــر کاری داریــد تمــام تالشــتان ایــن باشــد کــه بــا تمــام وجودتــان آن کار را بــه بهتریــن وجــه
ممکــن بــا عشــق و عالقــه انجــام دهیــد.
▪ اگر خواستید با کسی دوست شوید و معاشرت کنید دقت و تالش نمائید که بهترین دوست را انتخاب کنید.
▪ اگر تصمیم به ازدواج دارید بررسی و دقت نمائید که بهترین همسر را برای آینده خودتان انتخاب کنید.
▪ حتــی اگــر خواســتید تفریــح کنیــد تــاش نماییــد کــه بهتریــن تفریــح ســالم ،بــا نشــاط و فــرح بخــش انجــام دهیــد .در
وقــت کار بــه تفریــح فکــر نکنیــد و در وقــت تفریــح بــه کار فکــر نکنیــد( .هرکــدام جــای خــود دارد )...
بــه هــر حــال هــدف اصلــی از ایــن گفتــار ایــن اســت کــه در زندگــی هــر کاری انجــام مــی دهیــد تمــام تالشــتان ایــن باشــد
کــه درحــد تــوان ،آن کار بــه بهتریــن وجــه انجــام شــود .انجــام هیــچ کاری را سرســری نگیریــد همیشــه در انجــام وظیفــه
و کارتــان جــدی ،باعشــق و عالقــه کار کنیــد.

«به قول معروف یا کار نکنید  ...یا کار خوب انجام دهید»

مــا از بــدو تأســیس بنیــاد مــادر ،خــوب کارکــردن را بــه عنــوان یــک اصــل خدشــه ناپذیــر ســرلوحه کار خــود قــرار داده ایــم
کــه هــر کاری در ایــن بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی انجــام مــی شــود از هــر لحــاظ بایســتی بــه نحــو احســن انجــام شــود
بخصــوص تدویــن و نشــر «پیــام مــادر» ،مطالــب آن و حتــی جنــس کاغــذ و رنــگ آن بهتریــن باشــد و برگــزاری آئیــن هــای
نکوداشــت تجلیــل از مــادران و ســایر امــور مربــوط را بــا همدلــی ،همفکــری ،همراهــی و همــکاری ســایر عزیــزان تــاش
مــی کنیــم و بــا تمــام وجــود و باعشــق و عالقــه در حــد توانمــان نــه در حــد آرزوهایمــان میکوشــیم ،چــرا کــه آرزوهــای
بــزرگ داریــم و توانــی انــدک.
تــاش بــر ایــن داریــم کــه کارهــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام شــود کــه هــم خــدا راضــی باشــد و هــم قداســت مقــام
واالی مــادران در سراســر جهــان حفــظ شــود و هــم شــما عزیــزان از آن بهــره منــد و لــذت ببریــد.

								

								

								

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

تابستان 1399

5

شماره 15

6

شماره 15

تابستان 1399

َدمــی بـــا

دکتر شاهرخ قیصری

رضـــــــا

فرصتــی دســت داد و چنــد دقیقــهای در محــل بنیــاد فرهنگــی بینالمللــی مــادر هــم
صحبــت جنــاب آقــای مهنــدس غالمرضــا محمــدی شــدم .نکاتــی کــه در ایــن یادداشــت
میآیــد دلنوشــتهای اســت کــه بــه پــاس ســالها دوســتی تقدیــم ایشــان میشــود.
ایــن آقــا «رضــا»ی بنیــاد مــادر تلفیقــی از اضــداد اســت یــا بهتــر بگویــم بــا امــوری ســلوک
دارد کــه معمــوال در یــک جــا جمــع نمیشــود یــا بــه قــول قدمــا «مانــع الجمــع» اســت.
خلقیاتــی کــه آثــار آن در همــه زندگــی و کار ایشــان مشــهود اســت.
اول از همــه ترکیــب ســنت و مدرنیتــه اســت .تجلیــل از مقــام مادر-بنیانگــذار ایــن بنیــاد
بیبدیــل ،برگــزاری مــداوم تجلیــل از مقــام مــادر ایــن گوهــر تکــرار نشــدنی ریشــه در ســنت
کهــن دینــی و ایرانــی دارد .امــا همیــن آقــای مهنــدس در کار فنــی و ســاختمانی آنچنــان
پیــرو مدرنیتــه اســت کــه گویــی ســاعاتی پیــش از پلیتکنیــک پاریــس فارغالتحصیــل شــده
ا ست .
دومیــن خصوصیــت ایشــان حســاب بــه دینــار و بخشــش بــه خــروار اســت .در حســاب و
کتــاب آنچنــان نظــم و انضباطــی در کار اســت کــه کوچکتریــن تعلــل و عــدول از آداب
و مقــررات و عــدم صداقــت بخشــودنی نیســت ،امــا در کار فرهنگــی و بخصــوص بزرگداشــت
مــادر بخشــش بــه خــروار اســت.
سوم
عالقــه مهنــدس محمــدی ،مهندســی کــه روزانــه بــا واژههــای ســختی چــون ســنگ و خــاک و
آهــن ســرکار دارد ،نســبت بــه تاریــخ و ادبیــات ایــران ســتودنی و حیرتانگیــز اســت.

هب گاه ردشتی ردشتم چو سواهن
		
				

هب هن گام رنمی هب رنمی حرریم

نشــان ایــن عالقهمنــدی را میشــود در جایجــای نوشــتههای ایشــان و پافشــاری او بــرای
گســترش ایــن فرهنــگ مشــاهده نمــود.
چهارم
در شــرایطی کــه ایــن روزهــا «ســام هیــچ قومــی بیطمــع نیســت» ،ســام و محبــت آقــای
مهنــدس محمــدی بــرای هــر کســی و هــر کجــا بــدون چشمداشــت اســت و تقاضای بازگشــت
ســرمایه مــادی و معنــوی را کــه صــرف امــور خیــر کــرده اســت را نــدارد.

چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد
				

مح
هک زد هب خرمن من آتش بت او

شیراز  -مرداد 99

تابستان 1399

7

شماره 15

8

شماره 15

تابستان 1399

خانواده و نقش پدر
در شکوفایی
شخصیت فرزندان
دکتر غالمعلی افروز
استاد ممتاز دانشگاه تهران
رئیس فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی

خانــواده تنهــا نهــاد فطــری ،طبیعــی و جاودانــه بشــر اســت .چــرا کــه خالــق مهربــان خــود احــد اســت و
کفــوی (زوجــی) نــدارد ،همــه هســتی را کفــو و زوج مــی آفرینــد .اگــر اندیشــه و تفکــری در مخلوقــات
الهــی داشــته باشــیم بــه نیکــی درمــی یابیــم کــه فلســفه خلقــت بــر زوجیــت اســتوار اســت و همــه
مخلوقــات و ذرات هســتی زوج آفریــده مــی شــوند.

◊ خانواده اولین ،مهم ترین و پربرکت ترین نهاد اجتماعی در تاریخ و فرهنگ و تمدن انسان هاست.
◊ خانــواده ،بــه مثابــه دژی اســتوار و نهــادی مقــدس ،بیشــترین مســوولیت را در رشــد و تحــول شــخصیت و ســعادت وجــود انســان
برعهــده دارد.
◊ خانواده آرامشگاه همسران و طبیعی ترین بستر رشد و تعالی وجود است.
◊ سالمت ،مصونیت و تعالی اخالقی و معنوی جامعه سالم بر محور خانواده های متعادل و متعالی استوار است.
◊ خانواده با پیمان ازدواج و پیوند مقدس همسری زن و مردی سالم ،هوشمند ،آگاه و مسوولیت پذیر پایه گذاری می گردد.
◊ غایت ازدواج و زوجیت رسیدن به آرامش حقیقی و تجربه خوشبختی است.
◊ خانواده کانون همه زیبایی ها ،دل آرامی ها و حسن تامین نیازها و حاکمیت اخالق و معنویت هاست.
از همیــن رو پیامبــر خــدا حضــرت محمــد (ص) فرمودنــد :از منظــر مــن محبــوب تریــن بنــای هســتی خانــواده اســت و پرثــواب تریــن
واســطه گــری در گســتره حیــات واســط شــدن و رابــط شــدن بــرای پیونــد زوج آفریــن و تاســیس خانــواده اســت.
◊ خانــواده دو رکــن اساســی دارد :زن و شــوهر و همســر  /مــادر رکــن اصلــی و ســتون پایــدار کانــون خانــواده اســت .فرزنــدان هبــه
(امانــت و هدیــه) و مهمــان خانــواده مــی باشــند .هــر زمــان زن و شــوهری کــه شایســتگی و صالحیــت هــای همســری را بــا جاذبــه
هــای متقابــل روانــی – نفســانی ،محبــت و مــودت دوســویه و حاکمیــت آرامــش کامــل بــر حریــم خانــواده تثبیــت نمودنــد مــی تواننــد بــا
احــراز قابلیــت هــای پــدری و مــادری یــا بلنداندیشــی و برنامــه ریــزی و دعــا و نیایــش بــه درگاه خالــق هســتی در اندیشــه فرزنــدآوری
و فرزندپــروری باشــند .در آمــوزه هــای الهــی فرزنــدآوری متضمــن حســن تدبیــر ،آمادگــی روانــی و دعــا و نیایــش اســت  .بــدون تردیــد
فرزنــدآوری نــه امتیــاز اســت و نــه مایــه مباهــات ،نــه هنــر اســت و نــه فضیلــت ،بلکــه فرزندپــروری فراهــم نمــودن بســتر مطلــوب بــرای
پــرورش همیــن اســت کــه پیامبــر اکــرم حضــرت محمــد (ص) فرمــوده انــد :فرزنــد یــا فرزنــدان ســالم ،صالــح ،پویــا و خــاق هنــر اســت
و فضیلــت.
اصلــی تریــن ،موثرتریــن و طبیعــی تریــن رویکــرد فرزندپــروری آن اســت کــه فرزنــدان را مطابــق فطــرت خــدادادی و قابلیــت حیاتــی و
نیــاز فطــری آنــان یعنــی زوجیــت و آرامیــدن کنــار همســری آرامشــگر تربیــت نماییــم .بــه ســخن دیگــر بهتریــن رویکــرد فرزندپــروری
همانــا عــروس پــروری و دامادپــروری اســت و بهتریــن آموزشــگاه و خوشــایندترین بســتر بــرای ایــن مهــم کانــون خانــواده اســت و
برتریــن مربیــان مــادر و پــدر دل آرام و آرامــش آفریــن اســت کــه بــا تعامــل آرامشــگرانه بــا اندیشــه و کالم و رفتــار ،مســتقیم و
غیرمســتقیم ،خواســته و ناخواســته ،در ســفر و در حضــر ،ســختی هــا و در راحتــی هــا ،در ســامت و در ناخوشــایندی ،قامــوس همســری
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را بــه فرزنــدان خــود هدیــه مــی نماینــد.
بــه گونــه ای کــه دخترهــا آرزو مــی نماینــد ،وقتــی بــزرگ شــدند ،پســری را بــه همســری
برگزیننــد کــه شــخصیت آرامــش بخــش او آمیــزه ای از اقتــدار عاطفــی و منطقــی باشــد و
پســرها دوســت مــی دارنــد بــه هنــگام ازدواج دختــری را انتخــاب نماینــد کــه همچــون مادرشــان
وجــودش منبــع آرامــش باشــد.
◊ از منظــر آمــوزه هــای دینــی ،خانــواده همچــون بــاغ اســت و در آن بــاغ مــادر باغبــان اســت و
پــدر باغــدار و ســنگربان و بچــه هــا گل و میــوه هــا .
قــدر مســلم رشــد و شــکوفایی گل هــا و میــوه هــای حیــات ،در ســایه باغبانــی دل آرام ،بانشــاط،
مثبــت اندیــش و امیــدوار و تالشــمدار و متــوکل مقــدور و میســور مــی گــردد.
ســامت ،بهداشــت روان ،احســاس امنیــت روانــی ،تعــادل عاطفــی ،رضامنــدی زوجیــت ،نگــرش
مثبــت ،انگیــزه غنــی حیاتــی و ســرور و ســرزندگی مــادر اصلــی تریــن مولفــه هــای بســتر
پــرورش و شــکوفایی وجــود فرزنــدان اســت.
در حقیقــت اگــر معنــا و مفهــوم و فراینــد بســتر آفرینــی مطلــوب تربیــت فرزنــدان بــه ویــژه از
زمــان اندیشــه فرزنــدآوری ،انعقــاد نطفــه ،دوران حســاس بــارداری ،دوران شــیرخوارگی ،دوره
نوباوگــی ،کودکــی و پیــش دبســتانی را بــه ده ســهم تقســیم نماییــم ،یقینـاً  9ســهم از آن مــادر
اســت و  1مهــم بــه پــدر تعلــق مــی گیــرد و بــا همیــن نــگاه ،پیامبــر خــدا (ص) فرمودنــد بهشــت
زیــر پــای مــادران اســت .
یعنــی مــادران دل آرام و صبــور و پرنشــاط و مــآل اندیــش ترســیمگران مســیر ســعادت و
رســتگاری فرزنــدان مــی باشــند.
◊ امــا آن یــک ســهم و نقــش پــدر در فراهــم نمــودن بســتر تربیــت و پاسداشــت الگــوی برتــر
تربیــت ،از بیشــترین اهمیــت برخــوردار اســت و آن ســهم و نقــش همــان ســنگر باقــی و پاســداری
از آرامــش روان ،امنیــت درون و نشــاط و پویایــی حیاتــی مــادر اســت.
در عالــم واقــع نیــز باغــداران و ســنگربانان بــاغ هــا زمانــی مــی تواننــد از دور و نزدیــک از
شــکوفایی گل هــا و میــوه هــای بــاغ خــود اطمینــان حاصــل نماینــد کــه باغبانــان بوســتان و بــاغ
حیــات شــان از ســامت و نشــاط ،احســاس امنیــت و آرامــش و گشــاده رویــی ،مثبــت اندیشــی
و امیــدواری ،انگیــزه غنــی و تالشــمداری برخــوردار بــوده و در همــه شــرایط و موقعیــت هــا،
در آســودگی هــا و ســختی هــا ،در روشــنایی هــا و تاریکــی هــا ،در ســرما و گرمــا هشــیارانه و
دلســوزانه و متعهدانــه در پاســداری از بســتر مطلــوب شــکوفایی جوانــه هــا و نهــال هــا و حســن
تامیــن نیازهــای آنــان از هیــچ اندیشــه و تالشــی دریــغ نداشــته ،بــا همــه جاذبــه هــای وجودشــان
آرامــش را در بــاغ حیــات حاکــم نماینــد و ایــن معنــا ،مقــدور و میســور نخواهــد شــد مگــر بــا
اندیشــه امیدبخــش ،کالم نوازشــگر ،رفتارهــای پرجاذبــه حمایتــی پــدران یــا ســنگربانان ایــن
بــاغ در ترغیــب و تشــویق و تائیــد و تکریــم شــخصیت مــادران ،باغبانــان حقیقــی بــاغ زندگــی و
تحکیــم احســاس آرامــش پایــدار در آنــان.
بــه طــور کلــی از زمــان انعقــاد نطفــه ،حیــات جنینــی ،تولــد و شــیرخوارگی و ســال هــای اولیــه
دوران کودکــی بــه خصــوص  7ســال اول زندگــی کــه پایــه هــای شــخصیت اســتوار مــی گــردد
و بــه فرمــوده رســول خــدا (ص) محبــت پذیــری و حمایــت طلبــی اصلــی تریــن خصیصــه
شــخصیتی کــودکان در هفــت ســال اول زندگــی اســت ،بچــه هــا بیشــتر بــا مادرهــا محشــور
مــی باشــند.
پایــه هــای اصلــی رشــد مطلــوب عاطفــی ،رشــد شــناختی ،رشــد کالمــی ،رشــد اجتماعــی،
تقویــت حــس کنجــکاوی بــه مثابــه خمیرمایــه خالقیــت و بســتر خداجویــی و تجلــی احســاس
خوشــایند مذهبــی در همیــن دوران کودکــی و عمدتـاً در کنــار وجــود مــادران دل آرام و گشــاده
رو و منســجم و امیدبخــش پدیــدار مــی گــردد .از آنجایــی کــه شــرایط عاطفــی و محبــت پذیــری
فرزنــدان در هفــت ســال اول زندگــی فــوق العــاده حســاس و مهــم اســت ،نشــاط و ســرزندگی،
گشــاده رویــی و صبــوری و دل آرامــی مــادران از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .لــذا توجــه بــه
ســامت روان و نشــاط و پویایــی مــادران از یــک ســو و افزایــش میــزان محبوبیــت مــادران در نــزد
فرزنــد یــا فرزنــدان از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت .از ایــن رو ،یکــی از رســالت هــای خطیــر
پــدران در امــر فراهــم نمــودن بســتر مطلــوب تربیتــی ارتقــای مســتمر محبوبیــت مــادران در نــزد
فرزنــدان اســت .بدیهــی اســت مادرهــا نیــز مــی بایســت همــواره در حضــور پــدر و یــا غیــاب پــدر
بــا ذکــر زیبایــی هــا و مهربانــی هــای پــدر میــزان محبوبیــت ایشــان را افزایــش دهنــد .بــه ســخن
دیگــر مــی بایســت همیشــه شــاهد مســابقه محبوبیــت در خانــواده باشــیم .هرقــدر محبوبیــت
پدرهــا و مادرهــا نــزد فرزنــدان افزایــش یابــد بــه همــان میــزان همدلــی و هماننــدی فرزنــدان بــا
والدیــن بیشــتر مــی شــود.
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خالصــه ســخن ،اصلــی تریــن
نقــش پدرهــا در کانــون
خانــواده ،چــه بــا بیشــترین
حضــور و یــا بــا کمتریــن
حضــور جســمانی ،اندیشــه
و تــاش بــرای حاکمیــت
احســاس پایــدار آرامــش در
کانــون خانــواده و ســنگربانی
و پاســداری از دل آرامــی،
مثبــت اندیشــی ،امیــدواری،
احســاس خوشــایندی همســری
و مــادری ،بــا باالتریــن
رضامنــدی زوجیــت ،نگــرش
مثبــت حیاتــی ،انگیــزه غنــی
تالشــمداری ،گشــاده رویــی و
چهــره متبســم همســران خــود
و مــادران فرزنــدان شــان
اســت.
بدیهــی اســت در شــرایط و
موقعیــت هایــی کــه مــادری
بــه دالیــل گوناگــون از نعمــت
شــوهر مهربــان و آرامــش
آفریــن محــروم گردیــده
اســت و بــاغ زندگــی او بــدون
باغــدار و ســنگربان مانــده
اســت شایســته و بایســته
آن اســت تــا فراهــم شــدن
فرصــت ازدواج موفــق مجــدد
بــا همســری آرامــش آفریــن،
مــادر خــود بــا نــگاه عمیــق،
اندیشــه متعالــی ،احساســی
خوشــایند ،انگیــزه غنــی ،اراده
قــوی و صبــوری مضاعــف
همزمــان نقــش باغبانــی و
باغــداری و ســنگربانی بــاغ
حیــات خــود و فرزنــدان را
عهــده دار گــردد .بدیهــی
اســت
متصــف شــدن
ّ
همزمــان بــه صفــات واالی
باغبانــی شــکوفه هــای حیــات
و ســنگربانی مطلــوب از بــاغ
زندگــی و تحکیــم آرامــش
پایــدار در آن مســتلزم حمایــت
خــاص از ســوی نزدیــکان و
کانــون هــای حمایتــی و هدایتــی
مــردم نهــاد ســازمان هــای
حمایتــی دولتــی اســت.
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مهمترین مهارت مادران و پدران

برقراری رابطۀ مطلوب با فرزندان
چند ســـــــــؤال
• آيا میدانيد برقراری رابطۀ مطلوب با فرزندان ،ضروریترین و مهمترین مهارت مادران و پدران محسوب میشود؟
• چگونه میتوان با فرزند يا فرزندان خود رابطۀ مطلوبی برقرار کرد؟
• چگونه میتوان مادر يا پدر دوست داشتني بود يا شد؟
• چرا برخي از مادران و پدران موفقتر هستند؟
• آيا شما به اهميت و ضرورت برقراری رابطۀ مطلوب با فرزندان توجه داريد؟
• آيا شما به پيامدهای برقراری رابطۀ موثر و رابطۀ نامؤثر با فرزندان آگاهی داريد؟

مقدمه

برقــراری رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــد يــا فرزنــدان ،میتوانــد شــاخص و کلیــدی مهــم بــرای
ارزیابــی میــزان موفقیــت هــر مــادر و پــدری بــه شــمار آیــد .مــادر و پــدری کــه توانســته اســت
بــه خوبــی بــا فرزنــد یــا فرزنــدان خــود رابطــۀ برقــرار کنــد ،در امــر تعلیــم و تربیــت آنــان
موفقتــر اســت ،از فرزنــد پــروری لــذت میبــرد و زندگــی شــیرینتری دارد .رابطــۀ ماننــد هــر
پديــدهاي ايجــاد ميشــود ،رشــد ميکنــد ،متحــول ميشــود ،اســتمرار پيــدا ميکنــد ،عميــق
ميشــود ،تغييــر ميکنــد و ممکــن اســت ســرانجام خاتمــه يابــد .داشــتن رابطــۀ بــا انســانهاي
ديگــر ،يــک نيــاز اســت و اعتمــاد بــه نفــس ،الزمــة برقــراري رابطــۀ مطلــوب اســت .انســان در
ارتبــاط بــا انســان ديگــر (مــادر بــه منزلــۀ نخســتين فــرد تأثیرگــذار) رشــد میکنــد و تربيــت
ميشــود .برقــراری رابطــۀ ،کانالهــا و مجراهايــي هســتند کــه در آنهــا پيامهــا و اطالعــات
ميــان انســانها ،بــه ويــژه ميــان مــادر و فرزنــد و پــدر و فرزنــد مبادلــه ميشــوند.
از ايــن رو ،خانــواده و مثلــث مقــدس مــادر ،پــدر و فرزنــد ،نخســتين شــبکۀ ارتباطی
محســوب میشــود .آنــگاه کــودک در نقــش دانشآمــوز ،دوميــن شــبکۀ ارتباطــی ،يعنــی
مدرســه (مديــر ،معلمــان و همســاالن) را تجربــه میکنــد .ســرانجام فــرد وارد جامعــه میشــود
و خــود را در درون ســومين شــبکۀ ارتباطــی احســاس مینمایــد.
از ايــن رو ،بايــد گفــت کــه آغــاز رشــد هــر کــس در خانــواده و از خانــواده
شــروع میشــود ،اگرچــه همــه چيــز بــه خانــواده ختــم نمیشــود.
خانــوادة ســالم ،بــر اثــر و در ســايۀ روابــط مطلــوب شــکل میگیــرد .يــک مــادر و پــدر موفــق،
همــواره بــه ارزيابــي روابــط خــود بــا اعضــای خانــواده ميپــردازد و تــاش ميکنــد بــر
ميــزان محبوبيــت خــود بيفزايــد .گفتنــی اســت کــه بــا تأثیرگــذاری بــر انســانها ،بســتر تحقــق
هدفهــای تعلي ـم و تربيــت فراهــم میشــود و برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،فراينــد
تأثیرگــذاری تســهيل و تســريع میگــردد .بــه بيــان ديگــر برقــراري رابطــۀ مطلــوب ،وســيله و
روش قلمــداد میشــود بــراي نيــل بــه هدفهــاي تعليــم و تربيــت (بهپــژوه.)1396 ،
برقــراری رابطــۀ مطلــوب و مؤثــر بــا فرزنــد ،يعنــي ايــن کــه بدانيــم چگونــه بــا فرزنــدی کــه
درس نميخوانــد ،ارتبــاط برقــرار کنيــم و کاري کنيــم کــه درس بخوانــد .همچنيــن رابطــۀ
مطلــوب و مؤثــر يعنــي ايــن کــه بدانيــم چگونــه بــر فرزندمــان تأثیــر بگذاريــم و بــا فرزنــدی کــه
بــه حــرف مــا گــوش نمیکنــد ،ارتبــاط برقــرار کنيــم و کاري کنيــم کــه حــرف مــا را گــوش
کنــد .ســرانجام رابطــۀ مطلــوب يعنــی ايــن کــه چگونــه خانــوادۀ شــاد و ســالمی داشــته باشــيم
(بهپــژوه 1394 ،و .)1396

دکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسي دانشگاه تهران

اهميــت و ضــرورت برقــراري رابطــۀ مطلــوب
بــا فرزنــد يــا فرزنــدان
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد موفقيــت مــادران
و پــدران اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد تحقــق هدفهــاي
تعليــم و تربيــت اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد نفــوذ و
تأثیرگــذاری بــر فرزنــدان اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد الگوبــرداري و
الگوپذيــري اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد موفقيــت در
مديريــت خانــواده اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد درک متقابــل و
تفهيــم و تفاهــم ميــان اعضــای خانــواده اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد حفــظ و تأمیــن
ســامت روانــی افــراد در خانــه ،مدرســه و جامعــه اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد هــر نــوع تغييــر و
اصــاح رفتــار اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب ،چشــمة شــاديها و شــکوفاييها در
خانــواده اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب ،کليــد وحــدت ،الفــت و مشــارکت
در خانــواده اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب ،کليــد همــکاري و تعــاون ميــان
اعضــاي خانــواده اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب ،کليــد جلــب اعتمــاد اعضــای
خانــواده اســت.
• برقراري رابطۀ مطلوب ،کليد دوستی و دوستیابی است.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي مبادلــه عاطفــي و محبــت،
ميــان اعضــای خانــواده اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي ايجــاد امنيــت ميــان اعضــای
خانــواده اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي افزايــش کارايــي و بهــرهوری
انسانهاســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي احســاس مفيــد بــودن و
ســودمندي اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي افزايــش ميــزان رضايــت از
زندگــی و نشــاط زندگــي اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي ايجــاد اعتمــاد بــه نفــس و
عــزت نفــس (فراينــد اعتمادســازي) اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي افزايــش ميــزان متابعــت و
پيــروي اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي پيشــگيري از بــروز
ناهنجاريهــا اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي افزايــش انگيــزة پيشــرفت و
پويايــي اعضــای خانــواده اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي افزايــش خالقيــت و نــوآوري
اســت.
• رابطۀ مطلوب ،وسيلهاي براي حفظ هويت فرزندان است.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي توجــه بــه احساســات و
تمايــات و رغبتهاســت.
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هـدفهاي برقراري رابطـه مطلـوب
با فرزند يا فرزندان
• انتقال پيام به طريق مؤثرتر و اثربخشتر
• تأثیرگذاری و برانگيختن
• نفوذ کردن
• اصالح کردن
• اقناع و متقاعدسازي
• تفهيم و تفاهم بهتر
• شناخت نيازهاي فرزندان
• شــناخت اســتعدادها و ظرفيتهــاي فرزنــدان
کــه موجــب شکوفاســازي آنهــا در جهــت
هدفهــا ميشــود.
• شــناخت عاليــق و رغبتهــای فرزنــدان کــه
موجــب بــروز خالقيتهــا و پويايــي آنــان
ميشــود.
• شــناخت محدوديتهــا و کاســتيها کــه
موجــب پيشــگيري از بــروز اســترس و اضطــراب
ميشــود.

مؤلفههای يک رابطه

هر رابطهاي پنج مؤلفه يا رکن دارد:

الــف -فرســتنده پيــام يــا آغــاز کننــدۀ و
برقرارکننــده رابطــۀ (مــادر يــا پــدر)
ب -گيرنــدۀ پيــام يــا دريافــت کننــدۀ
پيــام (فرزنــد يــا فرزنــدان)
ج -روش يــا وســيلۀ پيامرســاني (کالمــي
يــا غيرکالمــي ،نوشــتن ،نقاشــي ،موســيقي،
کتابخوانــی ،تئاتــر ،شــعر)
د -موضــوع پيــام (تعليــم و تربيــت ،اصــاح
ر فتا ر )
ه -فضاي پيامرساني (فضای خانواده)
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آسيبشناسي روابط انساني

در مبحــث آســيب شناســی روابــط انســانی ،عــدم
صداقــت و وجــود تناقضهــا در گفتــار و رفتــار،
بزرگتریــن مانــع برقــراري رابطــۀ مطلــوب و
تأثیرگــذار بــا فرزنــد يــا فرزنــدان اســت ،ماننــد:
• پــدر يــا مــادری کــه رفتارشــان بــا گفتارشــان و
گفتارشــان بــا رفتارشــان همخوانــی نــدارد.
• پــدر يــا مــادری کــه بــا فرزنــد يــا فرزنــدان خــود
صادقانــه رفتــار نمیکننــد.
• پــدر يــا مــادري کــه رعايــت محــرم و نامحــرم را
نميکنــد .
• پــدر يــا مــادری کــه رعايــت حــال و حــرام را
نمیکنــد .
• پــدر يــا مــادری کــه فرزنــد يــا فرزنــدان خــود را
فريــب میدهنــد (در حالــی کــه شــيريني تمــام نشــده
اســت ،بــه فرزنــدش میگویــد شــيرينی تمــام شــد!)
افــزون بــر ايــن ،در ايــن بخــش بــه عوامــل
تهديدکننــدۀ روابــط مطلــوب و عواملــي کــه
موجــب عــدم برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــد
يــا فرزنــدان ميشــود ،اشــاره میشــود.
• تحقير کردن
• تبعيض قائل شدن
• سرزنش و توهين کردن
• مسخره کردن و مورد تمسخر واقع شدن
• طعنه و کنايه و نيش زبان زدن
• منت گذاشتن
• مقايسه کردن
• سر به سر گذاشتن
• مشاجره کردن
• برچسب زدن
• قضاوت شتابزده و پيشداوری
• وقت نگذاشتن و اشتغال بيش از حد پدر يا مادر
• دســتور دادن و تحکــم کــردن (ارتباطــات پادگانــي
و نظامــي!)
• خشم و عصبانيت
• ستیزههای خانوادگی
• به طرز ناخوشايندي مورد انتقاد قرار گرفتن
• مورد تهديد واقع شدن
• طرد شدن و ناديده انگاشته شدن
• سوءظن و بد بينی
• بهانه گیری ،بهانه تراشی و عيب يابی

منابع

توصيهها

• از خجالــت دادن کــودک و نوجــوان و آبــرو ريختــن او بايــد خــودداري کــرد (بهپــژوه،
 1396و .)1398
• از برخوردهاي آمرانه ،تحکمآميز و خشونتآميز بايد پرهيز کرد.
• از تحقير کردن کودک و نوجوان و سر به سر گذاشتن او بايد پرهيز کرد.
• از رفتارهاي تحقيرآميز ،تهديدکننده و لجبازي بايد پرهيز کرد.
• از به کار بردن کلمات نيشدار ،طعنهآميز و کنايهآميز بايد خودداري کرد.
• از منت گذاشتن ،ايجاد احساس گناه و به رخ کشيدن بايد خودداري کرد.
• از گير دادن و پيله کردن با کودک و نوجوان بايد اجتناب کرد.
• از تبعيــض قايــل شــدن و خطکشــي ميــان فرزنــدان بايــد خــودداری کــرد (او مثــل مــن
(مــادر) اســت ،ديگــري مثــل پــدرش اســت!).
• از ســرزنش کــردن و ســرکوفت زدن و مســخره کــردن کــودک و نوجــوان بايــد اجتنــاب
کرد.
• از افراط و تفريط و گير دادن بايد خودداري کرد.
• از سرکوب و محدود کردن کودک و نوجوان بايد خودداري کرد:
گرش در بندی ،سر از روزن برآرد
		
پریرو تاب مستوري ندارد
• الزم نيست همواره به هر سؤالی پاسخ يا به هر رفتاري واکنش نشان داد.
• توجــه بــه احساســات و عواطــف و افــکار و انديشــههای کــودک و نوجــوان الزم و
ملــزوم يکديگــر هســتند.
• اســاس برقــراری رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،برقــراری ارتبــاط عاطفــي و ابــراز محبــت
اســت.
• سعی کنيد از بودن در کنار اعضای خانواده ،لذت ببريد.
• ســعی کنيــد بــراي برقــراري رابطــۀ بــا فرزنــدان خــود زمــان بــا کيفيــت اختصــاص دهيــد
(بهپــژوه و مغربــی)1396 ،
• ســعی کنيــد گاهــي فرزنــد يــا فرزنــدان خــود را نــوازش کنيــد و آنهــا را در آغــوش
بگيريــد.
• سعی کنيد به عاليق و نگرانيهاي فرزند يا فرزندان خود توجه کنيد.
• ســعی کنيــد انتظارهــاي خــود را از فرزنــد يــا فرزنــدان بــه طــور شــفاف و صريــح بيــان
کنيــد.
• ســعی کنيــد خــود را بــه عنــوان پــدر يــا مــادر خطاناپذيــر و انتقادناپذيــر نپنداريــد
(خطاناپذيــري!).
• سعی کنيد به عنوان پدر يا مادر ،فرزند يا فرزندان خود را لعنت و نفرين نکنيد.
• ســعی کنيــد بــه عنــوان پــدر يــا مــادر ،گون ـهای رفتــار کنيــد کــه فرزنــد يــا فرزنــدان
احســاس گنــاه نکننــد.
• ســعی کنيــد بــه عنــوان پــدر يــا مــادر ،گونـهای رفتــار نکنيــد کــه فرزنــد يــا فرزنــدان خــود
را مســوول پيــری ،خســتگي و مشــکالت خانــواده تصــور نمايند!
• ســعی کنيــد هــر از گاهــی بــه فرزندتــان بگوييــد :مــن تــو را دوســت دارم و بــه وجــود
تــو افتخــار میکنــم (هيــچگاه بــه فرزنــد خــود نگوييــد :مــن تــو را دوســت
نــدارم!)
• ســعی کنيــد فرزندتــان را بــه طــور غيرمشــروط دوســت بداريــد (چــه درس بخوانــد و
چــه درس نخوانــد!).
• ســعی کنيــد بــه فرزندتــان چگونــه زيســتن ،مهارتهــای زندگــی مســتقل و درس
زندگــی يــاد بدهيــد.

 بهپژوه ،احمد ( .)1360کودکان چگونه رفتار ميکنند؟ همانگونه که با آنها رفتار ميشود (پوستر آموزشي) .تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان. بهپژوه ،احمد ( .)1396اصول برقراري رابطة انساني با کودک و نوجوان (با تجديد نظر و اضافات)(چاپ يازدهم) .تهران :نشر دانژه. بهپژوه ،احمد ( .)1398خانواده و کودکان با نيازهای ويژه (چاپ پنجم) .تهران :انتشارات آوای نور. بهپژوه ،احمد ( .)1394ازدواج موفق و خانوادۀ سالم ،چگونه؟ (چاپ چهارم) .تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان. بهپــژوه ،احمــد و مغربــی ســينکی ،حامــد ( .)1396اصــل اختصــاص دادن زمــان بــا کيفيــت بــرای تعامــل بــا فرزنــدان .نشــريۀ پيونــد (وزارتآمــوزش و پــرورش) ،شــمارۀ پياپــی .8-3 ،448
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دلفینها نوعی از حیوانات دریایی هستند.
ایــن پســتانداران آبــزی باهــوش و دارای روحیــه همــکاری هســتند و در ارتباطــات خــود شــیوه
برنده – برنده را برگزیدهاند.
دلفین هیچ کمبودی ندارد و میخواهد که همه چیز را با همگان تقسیم کند.
اگر یک دلفین زخمی شود ۴ ،دلفین دیگر او را همراهی میکنند ،تا خود را به گروه برساند.
در همیــن راســتا پژوهشــگران تعــداد  ۹۵کوســه و  ۵دلفیــن را بــه مــدت یــک هفتــه در اســتخر بــزرگ رهــا
کــرده و بــه مطالعــه حــاالت رفتــاری آنهــا پرداختنــد.
کوســهها بــه یکدیگــر حملــه کردنــد و در ایــن تهاجــم تعــداد زیــادی از آنهــا نابــود شــدند ،ســپس بــه
دلفینهــا حملــهور شــدند.
دلفینها فقط میخواستند با آنها بازی کنند ولی کوسهها بیوقفه به آنها حمله میکردند.
ســرانجام دلفینهــا بــه آرامــی کوس ـهها را محاصــره کــرده و هنگامــی کــه یکــی از کوس ـهها حملــه میکــرد
آنهــا بــه ســتون فقــرات پشــت یــا دندههایــش میکوبیدنــد و آنهــا را میشکســتند.
به این ترتیب کوسهها یکی پس از دیگری کشته میشدند.
پــس از یــک هفتــه  ۹۵کوســه مــرده و  ۵دلفیــن زنــده و درحالــی کــه بــا هــم زندگــی میکردنــد در اســتخر
دیــده شــدند.
در دنیای کوسهای ،برای برندهشدن؛ دیگران یا باید بمیرند و یا ببازند.
اما در دنیای دلفینی ،انعطاف وجود دارد و سرشار از تشخیصهای پربار است.
دنیای زیباتری داشتیم اگر که ما انسانها نیز دارای چنین تفکر زیبایی میبودیم؛
تفکر دلفینی یعنی اینکه:
 -۱غیر از خود به دیگران هم بیاندیشیم؛
 -۲با دیگران در زمان بروز مشکالت همزاد پنداری کنیم؛
 -۳از خوشحالی دیگران شاد شویم؛
 -۴و از ناراحتی و درد دیگران ما هم احساس درد کنیم؛
 -۵با دیگران همدلی و همراهی کنیم؛
 -۶دست در دست هم و برای موفقیت یکدیگر تالش کنیم.
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در بانـــــــــوان
خشــم یــک هیجــان ناخوشــایند امــا طبیعــی و ضــروری بــرای انســان میباشــد .خشــم میــزان قابــل توجهــی
انــرژی ذهنــی و جســمی را مصــروف خــود میکنــد .خشــم تهدیــدی جــدی بــرای روابــط شــخصی و شــغلی پدیــد
م ـیآورد .خشــم فرصــت لــذت بــردن از زندگــی را از انســان ســلب میکنــد .دالیــل برانگیختــه شــدن هیجــان خشــم در
افــراد و موقعیتهــای مختلــف متفــاوت اســت :زنــان بــه یــک الگــوی مردانــه بســیار خــوب نیــاز دارنــد .ایــن الگــو بــه
آنهــا کمــک میکنــد تــا بهطــور متمرکــز و آرام رشــد کننــد .بــا داشــتن چنیــن الگویــی ،شناســایی مــردان مناســب و
درســتی کــه در مراحــل بعــدی زندگــی ،بــا آنهــا ســر و کار خواهنــد داشــت بســیار موثــر اســت.
▪▪▪ خشم مثبت و منفی
غضــب یکــی از غرایــز انســانی اســت و بهــره هــای فراوانــی بــرای انســان دارد و در دفــاع از هویــت و باورهــا و فرهنــگ او نقــش
مهمــی ایفــا میکنــد.
برخــی از افــراد هنــگام احســاس خشــم رفتارهــای پرخاشــگرانه از خــود نشــان میدهنــد .بــا صــدای بلنــد داد میزننــد ،ناســزا
میگوینــد ،دیگــران را کتــک میزننــد ،آنهــا را مســخره میکننــد ،بــه صحبــت دیگــران گــوش نمیدهنــد و حقــوق دیگــران
را نادیــده میگیرنــد .برخــی دیگــر در زمــان احســاس خشــم آرام ولــی محکــم صحبــت میکننــد ،صحبــت دیگــران را قطــع
نمیکننــد ،بــدون ایــن کــه بــه حقــوق دیگــران تجــاوز کننــد ،احساســات خــود را شــفاف و محترمانــه بیــان میکننــد.
بــه ایــن رفتارهــا ،رفتارهــای «جراتمندانــه» میگوینــد .فــرد بــا کمــک رفتــار جراتمندانــه میتوانــد بــدون پرخاشــگری و
«خودخــوری» بــه دیگــران نشــان دهــد کــه عصبانــی و ناراحــت شــده اســت .بــا توجه بــه تاثیــرات مخــرب رفتارهــای پرخاشــگرانه
در خانــواده و بــه خصــوص رابطــه زوجیــن در ادامــه راهکارهایــی بــرای مدیریــت خشــم ارائــه میشــود:
آیا واقعا اهمیت دارد؟!
قبــل از ایــن کــه جــر و بحثــی را بــا همســرتان شــروع کنیــد ،بــا خــود فکــر کنیــد آیــا موضــوع واقعــا ارزشــش را دارد کــه شــما
را عصبانــی کنــد؟ یــا مــی توانیــد بــه ســادگی از آن بگذریــد؟ و یــا طــور دیگــری رفتــار کنیــد.
به نشانههای بروز خشم دقت کنید
در هنــگام خشــم ابتــدا نشــانههای آغازیــن و هشــداردهنده خشــم بــروز میکنــد .بــا شــناخت ایــن نشــانهها و کنتــرل آنهــا
میتــوان از شــدتیافتن خشــم جلوگیــری کــرد .تغییــرات بدنــی همچــون افزایــش ضربــان قلــب ،افزایــش فشــارخون ،منقبــض
شــدن عضــات ،تغییــر تنفــس ،مشــت شــدن دســت هــا و بــه هــم فشــردن دندانهــا از نشــانههای فیزیولوژیــک خشــم اســت.
▪▪▪ احساس منفی خود را بیان کنید
گاهــی اوقــات زوجیــن هنــگام اختــاف و بــروز مشــکل بــه جــای بیــان ناراحتــی و خشــم خــود ،آن احســاس را بــه نمایــش
میگذارنــد .مثــا اخــم میکننــد ،حــرف نمیزننــد ،داد و فریــاد میکننــد و ...نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اگــر ناراحتــی خــود را
بــه زبــان نیاوریــد همســرتان متوجــه نمیشــود کــه شــما چــه احساســی داریــد .بــه جــای خشــم و پرخاشــگری ،بــا اســتفاده از
کلمــات مناســب احســاس خــود را بیــان کنیــد .مثــا بیــان کنیــد «زمانــی کــه بــه قولــت عمــل نمــی کنــی ،ناراحــت میشــوم».
بــا بیــان احساســات خــود ،زمینــه مناســبی را بــرای حــل مشــکلی کــه چنیــن احساســاتی را بــه وجــود آورده اســت ،فراهــم
میکنید.
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▪▪▪ مراقب کالم خود باشید
تحقیــر ،توهیــن ،تهدیــد ،ســرزنش و پرخاشــگری نکنیــد .دقــت کنیــد اگــر صدایتــان بلندتــر شــده ،بــه تنــدی و یــا بــا پرخاشــگری
صحبــت میکنیــد کمــی مکــث کنیــد تــا آرام شــوید.
▪▪▪ موقعیت را ترک کنید
زمانــی کــه فکــر میکنیــد در صــورت ادامــه بحــث دیگــر نمیتوانیــد خشــم خــود را کنتــرل کنیــد ادامــه صحبتتــان را بــه
زمــان دیگــری موکــول کنیــد ،بــا ایــن کار بــه خــود و همســرتان فرصــت میدهیــد تــا از عصبانیــت و خشــم فاصلــه بگیریــد و
رفتــار مناس ـبتری داشــته باشــید .بــرای ایــن منظــور میتوانیــد بگوییــد« :االن شــرایط روحــی مناســبی نداریــم ،ممکــن اســت
حرفهایــی بزنیــم کــه هــر دو بعــدا پشــیمان شــویم .اجــازه بــده در شــرایط بهتــری بــا یکدیگــر صحبــت کنیــم» و یــا ایــن کــه:
«مــن االن عصبانیــم ،بعــد دربــاره ایــن موضــوع صحبــت خواهیــم کــرد».
▪▪▪ خود را آرام کنید
روشهایــی ماننــد تنفــس عمیــق ،شستوشــوی دســت و صــورت ،نوشــیدن آب و پیــادهروی در کاهــش خشــم و عصبانیــت موثــر
اســت .ریلکسیشن(آرامســازی) نیــز یکــی از روشهــای موثــر بــرای کاهــش خشــم و اضطــراب اســت .ریلکسیشــن بــه معنــای آرام
کــردن عضــات منقبــض بــدن اســت .وقتــی فــرد خشــمگین میشــود ،بــدن حالــت انقبــاض پیــدا میکنــد ،امــا وقتــی بــدن در
حالــت ریلکــس قــرار میگیــرد ،دیگــر تنــش و انقباضــی در بــدن وجــود نــدارد و ذهــن فــرد نیــز آرام میشــود .بــرای یادگیــری
دقیــق آرامســازی میتوانیــد از کتابهــا و ســیدیهای آموزشــی اســتفاده کنیــد.
▪▪▪ مسائل و مشکالت خود راحل کنید
گاهــی زوجیــن بــه ایــن دلیــل دچــار خشــم و عصبانیــت میشــوند کــه بــه دنبــال حــل مســئله نیســتند .بــرای خــروج از بنبســت
عصبانیــت ،بــه حــل مشــکالتی کــه موجــب خشــم و عصبانیــت میشــود ،بیندیشــید .بدیــن منظــور نخســت مشــکل را بــه طــور
دقیــق تعریــف کنیــد ،ســپس راهحلهایــی بــرای آن انتخــاب کنیــد ،آن گاه نــکات مثبــت و منفــی هــر راهحــل را بررســی کنیــد و
در پایــان بهتریــن راهحــل را انتخــاب کنیــد.
▪▪▪ گذشت کنید
گذشــت بــه معنــای فرامــوش کــردن مســئله نیســت ،بلکــه گذشــت بــه معنــای رهــا کــردن خــود از خشــم اســت .گذشــت نشــانه
کنتــرل شــما بــر احساســاتتان اســت نــه نشــانه ضعــف.
▪▪▪ از عذرخواهی نترسید
اگــر متوجــه شــدید رفتــار شــما باعــث ناراحتــی و عصبانیــت همســرتان شــده اســت عذرخواهــی کنیــد .ایــن امــر بــرای ترمیــم
رابطــه و کاهــش آثــار زیانبــار پرخاشــگری ضــروری اســت.
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گرتا تونبرگ

رهبر
نوجوان
مبارزه
با
تغییرات
اقلیمی

هرچنــد گرتــا تونبــرگ تنهــا  17ســال دارد ،امــا ایــن فعــال نوجــوان ســوئدی حرکتی
جهانــی بــرای گــرم شــدن زمیــن آغــاز کــرده اســت کــه بــدون تردیــد امــروزه او
یکــی از بانــوان قدرتمنــد در جهــان محســوب میشــود .او در ســال  2019از طــرف
مجلــه تایــم بعنــوان شــخص ســال انتخــاب شــد .تونبــرگ بــا برگــزاری اعتصابــات
مدرسـهای در مقابــل پارلمــان ســوئد توجههــا را بــه گــرم شــدن زمیــن جلــب کــرد.
تورنبــرگ در ســپتامبر  2019در ســرتیتر خبرگزاریهــای جهــان قــرار گرفــت.
هنگامــی کــه بــرای ســخنرانی در اجــاس تغییــرات اقلیمــی ســازمان ملــل دعــوت
شــده بــود .از ســوئد تــا نیویــورک را بــا قایــق بادبانــی ســفر کــرد کــه در ایــن ســفر
پــدر و خدمــه پشــتیبانی کــه دو هفتــه بــه طــول انجامیــد ،او را همراهــی کردنــد.
گرتــا تونبــرگ در اجــاس تغییــرات اقلیمــی ســازمان ملــل در مقابــل رهبــران،
قانونگــذاران و دبیــرکل ســازمان ملــل ،آنتونیــو گوتــرش ســخنرانی معــروف
«چطــور رویتــان مــی شــود؟» را نطــق کــرد.
گرتــا تونبــرگ در ســخنرانیاش گفــت« :شــما بــا کلمــات تــو خالــی مــرا از
رویاهایــم و کودک ـیام محــروم کردهایــد .تــازه مــن جــزو خوششــانسها هســتم.
مــردم دارنــد جانشــان را از دســت میدهنــد .اکوسیســتم انبــوه (گونههــای زیســتی)
شــروع شــده و شــما فقــط میتوانیــد از پــول و رشــد بیوقفــه اقتصــادی حــرف
بزنیــد .چطــور رویتــان میشــود؟»
از آن اجــاس بــه بعــد ،تونبــرگ در تظاهــرات تغییــرات اقلیمــی زیــادی شــرکت
کــرده اســت و چندیــن ســخنرانی بیپــرده داشــته اســت.
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روزی روزگاری دختری زندگی میکرد که همیشه نگران بود.
ایــن دختــر ،میشــل رابینســون نــام داشــت و بــا خانــوادهاش در یــک آپارتمــان تــک اتاقــه در شــیکاگو زندگــی
میکــرد.
او همیشــه بــا نگرانــی میگفــت« :شــاید باهــوش نیســتم .شــاید مــن اســتعداد کافــی نــدارم ».و مــادرش
پاســخ مــیداد« :هــر چیــزی کــه امــکان انجامــش باشــد ،تــو میتوانــی انجامــش دهــی».
و پدرش میگفت« :هر چیزی امکان دارد».
میشــل ســخت تــاش میکــرد .گاهــی معلمهــا بــه او میگفتنــد او نبایــد زیــاد بــه دنبــال هدفهــای
بــزرگ باشــد ،چــون نمرههایــش در مدرســه زیــاد خــوب نیســت .بعضیهــا میگفتنــد کــه او هرگــز
بــه موفقیــت بزرگــی دســت نخواهــد یافــت ،چــون «فقــط یــک دختــر سیاهپوســت از محلههــای جنــوب
شــیکاگو اســت».
امــا میشــل بــه حرفهــای پــدر و مــادرش بــاور داشــت .او نیــز فکــر میکــرد «هــر چیــزی امــکان دارد».
ایــن گونــه بــود کــه میشــل از دانشــگاه هــاروارد فارغالتحصیــل شــد و در یــک شــرکت بــزرگ شــروع بــه
کار کــرد .یــک روز رئیســش از او درخواســت کــرد کــه وکیــل جوانــی را آمــوزش دهــد .نــام وکیــل بــاراک
حســین اوبامــا بــود.
آنها عاشق یکدیگر شدند و چند سال بعد ازدواج کردند.
روزی بــاراک بــه میشــل گفــت کــه میخواهــد رئیسجمهــور آمریــکا شــود .در ابتــدا میشــل فکــر کــرد
بــاراک دیوانــه شــده اســت ،امــا بــه خاطــر آورد« :هــر چیــزی کــه امــکان انجامــش باشــد تــو میتوانــی
انجــام دهــی ».بنابرایــن شــغل خــود را رهــا کــرد تــا در مبــارزات انتخاباتــی بــه بــاراک کمــک کنــد.
بــاراک برنــده انتخابــات شــد (دوبــار!) و میشــل نخســتین بانــوی اول ســیاه پوســت ایــاالت متحــده آمریــکا
شــد .شــعار او ایــن اســت« :هیــچ کــس باهــوش بــه دنیــا نمیآیــد .انســان بــا تــاش ســخت باهــوش
میشود».

19

شماره 15

میشـــــــل اوبـــــامـــــا

حقـــــوقدان و بــــانــــــــوی اول

برگرفته از کتاب داستانهای خوب برای دختران بلند پرواز
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دکتر سیدحسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ن
هب یاد ماردا ی هک ...

بــه جــز مــن ،همــه خواهرانــم
پســوند بــس داشــتند.
مــاه بــس ،گل بــس ،دختــر بــس،
قــز بــس ...
در چهــره رنــگ پریــده مــادر ،بیــم
و امیــد را میشــد دیــد! اضطــراب
و تــرس را بیشــتر...
و پــدر کــه مهربــان بــود و صبــور،
داشــت کــم طاقــت مــی شــد...
مــادر نــذر کــرده بــود و از
درویــش دوره گــرد دعــا گرفتــه
بــود! شــاید ایــن بــار...
دیگــر دلــم نمــی خواســت بــه
پــدر بگوینــد «ریشــت را آب
بــرد»!
یــا زن عمــو بــا خنــده معن ـیداری
بگویــد «نافــش را روی پــای
حســنو ببریــد»
دلــم نمــی خواســت بیــش از ایــن
مــادر مقصــر شــود...
دلــم بــرای همهمــان مــی ســوخت
بــرای مادر بیشــتر.
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 بــه یــاد دخترانــی کــه خونبــس شــدند! نازدخترانــی کــه بــرای نجــات پــدر ،بــرادر ،عمــو و بســتگان و تیــره وطایفــه ،بــه اجبــار بــه عقــد ناشناســی در آمدنــد! دخترانــی کــه ابــزار و وســیله صلــح قبائــل میشــدند و در غربــت
چــه حرفهــا کــه نمیشــنیدند و چــه زجرهــا کــه نمیکشــیدند و برخــی از آنهــا چــه مظلومانــه کــه نمـــردند.
 بــه یــاد دخترانــی کــه بــه طوایــف دیگــر شــوهر داده شــدند و دیگــر کســی آنهــا را ندیــد و از سرنوشــت آنهــااطالعــی نیافــت.
به یاد مادرانی که در ایل-راه و در هنگام کوچ زاییدند و مردند.
 به یاد مادران جوانی که تسلیم آل شدند. بــه یــاد مادرانــی کــه ســالی یــک بــار نــوزادی را بــه دنیــا میآوردنــد! از مرخصــی زایمــان ،از پزشــک و مامــا ،ازکارت بهداشــت و مرکــز بهداشــت و نوبتهــای ماهیانــه ،از زایشــگاه و پزشــک خانوادگــی ،از قطــره آهــن و رژیــم
غذایــی ویــژه خبــری نبــود...
حتــی در روز زایمــان مشــک میزدنــد و نــان میپختنــد و در راه آب آوردن از چشــمه بــا درد زایمــان روبــرو
میشــدند و یکــه و تنهــا ،قهرمانانــه دوام میآوردنــد و بــا نــوزاد بــه چــادر بــر میگشــتند.
در ش ـبهای ســرد و تاریــک زمســتان ،مــادر بزرگهــای قهرمــان بــا دس ـتهای پرچیــن و چــروک خــود معجزههــا
میکردنــد! شــجاعت ،زرنگــی ،ایمــان و تــوکل آنهــا کارآمدتــر از بســیاری از داروهــا و امکانــات ایــن روزهــا بــود! آوای
گلولــه و شــیهه اســب ،نویــدی از حضــور میهمــان کوچولــو در بنکــو مـیداد و پــدر کــه در بیــرون چــادر منتظــر بــود،
شــادمانه گوســفندی را ســر میبریــد.
امــا امــان از وقتــی کــه آل میآمــد و بســیاری از نوعروســان مــادران جــوان را میبــرد! پدربزرگهــا هرچــه بــه
آســمان تیــر میانداختنــد فایــدهای نداشــت! هرچــه مادربزرگهــا صــورت و دســت و پاهــای زائــو را بــا ذغــال
ســیاه میکردنــد بیفایــده بــود! از قیچــی و کارد و تیشــه نیــز کاری بــر نمیآمــد .بــه یــاد مــادران جوانــی کــه
تســلیم آل میشــدند.
 بــه یــاد مادرانــی کــه سینههایشــان سرشــار از مهــر و عاطفــه بــود و بــه فرزندانشــان شــیر شــهامت و صداقــتمیدادنــد .بــه یــاد مادرانــی کــه همزمــان ســه طفــل همراهشــان بــود ،یکــی در دســت و دیگــری در کــول و ســومی
در شــکم.
 بــه یــاد مادرانــی کــه سینههایشــان بــوی هــل و میخــک مــیداد و بــدون حضــور آنهــا بچههــا خوابشــاننمیبــرد! بــه یــاد مادرانــی کــه اســب ســواران و تیرانــدازان کمنظیــری بودنــد!
 بــه یــاد مادرانــی کــه در مســیر کــوچ بــا راهــزن و گــرگ درگیــر میشــدند و قهرمانانــه از جــان و مــال خویــشدفــاع میکردنــد.
بــه یــاد مادرانــی کــه صبحگاهــان زودتــر از بانــگ خــروس بیــدار میشــدند ...بــه یــاد مادرانــی کــه همــواره
مشــغول بودنــد و وقــت کــم میآوردنــد ...بــه یــاد مادرانــی کــه دســت تنهــا ،چــادر را بــار میکردنــد و
میزدند...
 بــه یــاد مادرانــی کــه همچنــان صــدای الالیــی آنهــا از درههــا و کوههــا بــه گــوش میرســد ،بــه یــادمادرانــی کــه صــدای ِکلهــای زیبایشــان هنــوز در گوشهایمــان اســت !...بــه یــاد مادرانــی کــه صــدای
خوانــدن و مشــک زدنهایشــان هنــوز از یوردهــا میآیــد ،بــه یــاد مادرانــی کــه بــوی نــان داغ و آغــوز و
دوغ و ماســت کنگــر بــا آنهــا معنــی داشــت !...بــه یــاد مادرانــی کــه مــرگ ناگهانــی همســران آنهــا خللــی در
ارادهشان ایجاد نکرد ،سوختند و ساختند تا فرزندان خود را بزرگ کنند.
 بــه یــاد مادرانــی کــه ســیاه گیــس رفتنــد و بــه یــاد مادرانــی کــه گیــس ســفید تیــره و طایفــه بودنــد ،بــه یــادمادرانــی کــه بــه قــول خودشــان فقــط یــک کاله از مــردان کمتــر داشــتند...
 به یاد مادرانی که هم آشپز بودند و هم خیاط ،هم بافنده و هم چوپان ،هم پزشک و هم ماما... بــه یــاد مادرانــی کــه از شــوهران خــود فقــط محبــت میخواســتند ،بــه یــاد مادرانــی کــه بــه شــوهر و فرزنــدانخــود عشــق میورزیدنــد ،بــا عشــق بــه آنهــا زندگــی میکردنــد و بــا عشــق بــه آنهــا مردنــد ،بــه یــاد مادرانــی
کــه کــم لطفیهــا و بیانصافیهــای شوهرانشــان را تحمــل کردنــد و خــم بــه ابــرو نیاوردنــد - !...بــه یــاد
مادرانــی کــه ســالها از داشــتن لبــاس نــو محــروم بودنــد تــا شــاید پســران و دختــران جوانشــان لبــاس نــو
داشــته باشــند.
 بــه یــاد مادرانــی کــه درو کردنــد و خوشــه چیدنــد تــا شــاید بخشــی از نــان ســال خانــواده تهیــه گــردد ،بــه یــادمادرانــی کــه دستهایشــان ماننــد دســتهای پدرهــا خشــن و محکــم بــود ،بــه یــاد مادرانــی کــه جاجیمهــا و
گلیمهــا و قالیچههــای رنگارنــگ میبافتنــد.
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همایون همافرد

مارد

عاشق رویت منم من سجده رب اپیت کنم

ماردم ای سجده گاهم جان هب آن جانت کنم

		

		

از همه خوبان دنیا چون تویی اندر نظر

			

جان من ای ماردم جای تو باشد رب بصر

اتب دوری ات ندارم مارد خوش انم من

تو بیا جان دلم ات خوش کنی این کام من

				

لم
جست
گشته ام رد جو رد عالم بی عا ی

				

سفره ی شادی بیندازم هب اپیت ماردم

				

نب نم
زج تو را رد زجو خوبان من ینم جا ی

				

چون تویی امید و صداه آرزو اتج رسم

				

از ربای جان من جاان هب پیش من بمان

				

				

				

بخش
کلبه ی اتریک من را روشنی ی بدان
آرزویم این شده رس را گذارم پیش اپت

من همایونم بدان رقبان آن انز چشات

مادری از دیار بلوچ که
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با ایمان ،امید و تالش

توانسـت...
منــت خــدای را عزوجــل کــه
طاعتــش موجــب قربــت اســت و
بشــکر انــدرش مزیــد نعمــت.
ایــران نارویــی هســتم بیســت
و پنــج اردیبهشــت  ۱۳۴۲در
خانــواده نظامــی بلــوچ در کرمــان
بــه دنیــا آمــدم .شــانزده ســاله
بــودم کــه بــه همســری یکــی
از نزدیــکان کــه دانشــجوی
مهندســی عمــران بــود در آمــدم
و زندگــی زناشــویی را در مشــهد
و بــه ســبک و ســیاق دانشــجویی
آغــاز نمــودم .در طــول زندگــی
زناشــویی ضمــن انجــام وظایــف
همســری و مــادری ،تحصیــات
تکمیلــی را ادامــه و پــس از اخــذ
دیپلــم در رشــته حســابداری
موفــق بــه دریافــت مــدرک
کارشناســی شــدم.
ثمــره زندگ ـیام پنــج فرزنــد کــه
ســه پســر و دو دختر(دوقلــو)
میباشــد کــه یکــی از پســرانم
مهنــدس عمــران ،دیگــری
مهنــدس معمــاری و ســومی
دیپلــم اســت و دخترانــم امســال
موفــق بــه اخــذ دیپلــم و در
آســــتانه ورود بــه دانشـــــگاه
میباشند.
حــدود بیســت ســال ،بیمــاری
اماس دارم .روزهــای نخســت
پذیــرش بیمــاریام ســخت بــود
ولــی بــه ســرعت بــا همیــاری و
حمایــت همهجانبــه خانــواده،
بیمــاری را بــه عنوان یــک واقعیت
پذیرفتــم و زندگــی را در شــرایط
عــادی ادامــه دادم ضمــن آنکــه
از مــداوای آن نیــز غافــل نبــودم.
پــس از گذشــت مدتــی ،بــا تعــداد
اندکــی از بیمــاران اماس آشــنا
شــده و جمــع کوچکی را تشــکیل
دادیــم و در نهایــت ،همیــن جمع،
پایهگــذار انجمــن اماس سیســتان
و بلوچســتان شد .جلســات را روی

نیمکــت بوســتانها تشــکیل
میدادیــم .ســپس بــا همــکاری
همســرم از فضــای منــزل و
بهویــژه از امکاناتــی کــه ســازمان
نظــام مهندســی در اختیارمــان
قــرار داد و در نهایــت بــا اجــاره
محــل کار انجمــن رســما و قانونــا
آغــاز و اعضــای زیــادی بــه آن
پیوســتند .انجمــن خیلــی زود
مــدارج رشــد را طــی و یکــی از
انجمنهــای موفــق و پیشــرو در
ســطح اســتانی و ملــی شــد و مــن
هــم بــا تمــام تــوان در قالــب عضو
هیئــت مدیره و گاهــا رئیس هیئت
مدیــره خــود را وقــف خدمــت بــه
اعضــا نمــوده و از هیــچ کوششــی
فروگــذاری نکــردم .انجمــن
توانســت بــا جلــب مســاعدت
خیریــن ،خدمات خیرخواهـــانهای
از جملــه برنامههــای مســتعد
رفاهــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی،
درمانــی ،همیــاری و هماندیشــی
را در محیطــی صمیمانــه بــه اجــرا
درآورده و نــور امیــد را بــر دلهای
بیمــاران عزیــز اماس بتابانــد.
در ایــن انجمــن ،اســتان بیــش
از  ۸۰۰نفــر عضــو دارد و دارای
دو شــعبه در زابــل و ایرانشــهر
میبا شــد .
در زیــر بــه کارهایــی کــه در
انجمــن ،برنامهریــزی و اجــرا
میشــو د  ،ا شــا ر ه میکنــم :
 مالقــات بــا بیمــاران اماس درمنــزل و یــا بیمارســتان
برنامهها یجمعیکوهپیمایــی،پیــادهروی وکمــک گرفتــن از
هیاتهــای ورزشــی
انجــام برنامههــای ورزشــی یــوگاو اســتخر بصــورت رایــگان
 بــا همــکاری بــرق متطقــهایاســتان ســی درصــد بهــای بــرق
بــه بیمــاران اماس تخفیــف داده
میشــود.

همــکاری و حمایــت خوبــی را بــا
بهزیســتی اســتان داشــته و گاهــا
لــوازم موردنیــاز بیمــاران تهیــه و
تحویــل شــده اســت .بســتههای
حمایتــی بــا همیــاری خیریــن
تهیــه و بیــن اعضــای انجمــن
تقســــیم شــــده و میشــــود.
 تهیــه لــوازم فیزیوتراپــی و ایجادمحــل آن در ســاختمان انجمــن
کــه فــردی خیــر ایــن ســاختمان
را رایــگان در اختیــار انجمــن قــرار
داده.
 حضــور در ادارات و ســازمانهاشــامل اســتانداری ،علوم پزشــکی،
بهزیســتی ،شــورای اســامی شهر،
نظــام مهندســی و شــهرداری در
جهــت بــاال بــردن ســطح خدمــات
و جلــب حمایتهــای مــادی و
معنــوی و ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر
انجمنهــا
 انجــام چندیــن دوره انتخابــاتهیئــت مدیــره و هیــأت رئیســه
و ...
اعــزام تیمهــای شــطرنج و پرتــاب
دارت بــه مســابقات کشــوری و
کســب مــدال طــای شــطرنج
برگــزاری کالس دفنــوازی و

برگــزاری مراســم موســیقی بــرای
اعضــا
 اســتفاده از همــکاری پزشــکروانشــناس ،خدمات آزمایشــگاهی
رایـــگان ،تخفیــــف خدمــــات
دندانپزشــکی ،پذیــرش رایــگان
خدمــات مامایــی ،ایجــاد صنــدوق
قرضالحســنه و اعطــای وام
بــه آنهــا و فراهــم آوردن زمینــه
اعطــای وام بانکــی بــرای اعضــا
وقتــی متوجــه میشــدیم در
بیــن بیمــاران اماس نیازمنــدی
هســت گروهــی در حــد امــکان
مشــکلش را حــل میکردیــم.
در نهایــت تمامــی اعضــاء انجمــن
را فرزنــدان عزیزتــر از جانــم
میدانــم و مــادر یکایــک آنهــا
بــوده و هســتم و خواهــم بــود.
اماس نهتنهــا شــور زندگــی را از
مــا نگرفــت ،بلکــه مــا را آگاهتــر و
توانمندتــر کــرد.
مــا را در محیطــــی صمیمــی
و دلنشـــــین بــرای زندگــی
بهتــر و لــذت بــردن از زندگــی
جمعــی گردهــم آورد .بــرای
تمامــی خوبیهــا ،نعمتهــا و
مهربانیهــا ،خــدا را سپاســگزارم.
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دکتر سید امیر امین یزدی

مــادر
استاد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
استاد نمونه کشوری در سال 1399

معمــار بهداشــت روانی

نوزاد

بهداشـــت روانــــی انســــانها تحـــــــت
تاثیــــــــر عوامـــــــــل متعــدد زیســتی،
خانوادگـــــــی ،اجتمـــــاعی ،اقتصــــادی
و فرهنگــــــی اســت .ایــن عوامــل بــــا
تحــت تاثیــر قــرار دادن رشــد کــودکان،
زمینههــای شــکل گیــری شــخصیت و
ســبک ادراک و ارتبــاط آنــان را فراهــم
میکنــد .بهداشــــت روانــــی کودکـــــی
را میتــوان توانایــی تنظیــم حــاالت
عاطفــی ،برقــراری روابــط صمیمانــه بــا
دیگــران ،تفکــر و حــل مســاله دانســت.
دشــواری در کســب تواناییهــای ذکر شــده
باعــث مشــکالت رفتــاری مثــل افســردگی،
اضطــراب ،گوشــه گیــری و پرخاشــگری
میشود.
خانــواده ،کانــــــون اصلــی شــــــکلگیری
پایههــای بهداشـــــت روانــــی اســت و
نقــش مــادر در دســتیابی کــودک بــه
تواناییهــای تنظیــم عاطفــی ،ارتبــاط
صمیمــی بــا دیگــران ،تفکــر و حــل مســاله
بســیار پــر اهمیــت اســت .شــیرخوارگی
و دوران اولیــه زندگــی ،بســتر اولیــن
تجربههــــــــای شــکلدهنده شــخصیت
کــودک اســت و اگــر مــادران از نقــش
مهــم خــود آگاه باشــند و بتواننــد محیــط
ارتباطــی مناســــــبی را فراهــم کننــد
میتواننــد در ســـــــامت روانشـــــناختی
و ســــــعادت فرزندشــــــــان تاثیــــــرات
عمیقــی بگذارنــد .در ذیــل دانشهــا و
توصیههایــی ارائــه شــدهاند تــا والدیــن
و بویــژه مــادران بتواننــد بهداشــت روانــی
فرزندانشــان را بهتــر پایهریــزی کننــد.

مــادر بایــد بدانــد کــه
کــودک شــیرخوار مغــز
بســیار پیچیــدهای دارد .او
مــادر و محیــط اطــراف را
بــه نوعــی درک مــی کنــد
و در حــال یادگیــری خــود،
دیگــران و دنیــای اطرافــش
میباشــد .ایــن دیــدگاه بــر
خــاف نظراتــی اســت کــه
نــوزاد و شــیرخوار چیــزی
نمــی فهمــد و زندگــی او بــه
خــواب و خــوردن خالصــه
میشــود .نــوزاد از صــدا
و لحــن مــادر و شــیوه
ارتبــاط او درک مــی کنــد
کــه مــورد عشــق مــادر
هســت یــا خیــر ،درک
میکنـــد کــه محیــــط
زندگــی او آرامبخــش و
ایمــن اســت یــا آزارنــده و
غیرقابــل اعتمــاد اســت.
اگــر مــادر نقــش خــود را
بــه خوبــی ایفــا نمایــد
کــودک میتوانــد احســاس
امنیــت ،گرمــا و عشــق
تجربــه نمایــد و چنیــن
تجربههایــی از ارتبــاط بــا
مــادر ،مبنایــی بــرای فهــم
زندگــی و دنیــا بــه عنــوان
جایــی امــن ،دلپذیــر و
دوســت داشــتنی خواهــد
بــود .چنیــن شــیرخواری
در زندگــی بعــدی دارای
امنیــت درونــی اســت،
بــا انســانها گــرم و
صمیمــی اســت ،بــه دنیــا
خوشبیــن و عالقهمنــد
اســت و در جســــتجوی
فهـــم بیشــــتر دنیــــا،
کنجــکاو و عاشــق یادگیری
اســت.
تحقیقــات زیــادی نشــان
دادهانــد کــه چنیــن کودکانی
از هــوش و عــزت نفــس
بیشــتری برخوردارنــد،
روابــط بهتــری با همســاالن
برقرارمیکننــد ،پیشــرفت
تحصیلــی بهتــری دارنــد و
زندگــی خانوادگــی شــاد
و باثباتتــری در آینــده
دارنــد.

تابستان 1399

مــادران چگونــه میتواننــد باعــث شــکلگیری پایــه هــای شــخصیتی
ـوند؟
ـوق بشـ
فـ

 حــال روانشــناختی مــادر اهمیــت زیــادی دارد .حــال مــادر از طریــق ســرایت روانــی بــهنــوزاد منتقــل میشــود .بــا شــیردادن ،در آغــوش گرفتــن و صحبــت بــا نــوزاد ،حــال مــادر
چــه شــادی و آرامــش و چــه افســردگی و اضطــراب بــه کــودک ســرایت میکنــد .اینکــه
مــادران در دورههــای اولیــه زندگــی نــوزاد ،مهمتریــن وظیفــه و رســالت خــود را پــرورش
کــودک بداننــد و آگاهانــه خــود را درگیــر امــور اســترسزای زندگــی شــغلی و اجتماعــی
نکننــد اهمیــت زیــادی دارد .همچنیــن محیــط خانوادگــی آرام و روابــط مناســب زن و
شــوهری بســتر مناســبی بــرای ایجــاد حــال خــوب مــادر اســت.
 چگونگــی ارتبــاط و پاســخدهی بــه نــوزاد نقــش مهمــی در چگونگــی شــکلگیریشــخصیت اولیــه شــیرخوار ایفــا میکنــد .مــادران بایــد بــه عالمتهــای ظریــف هیجانــی
کــودک حســاس باشــند و نیازهــای آنــان را بهدرســتی درک و بــه آن پاســخ دهنــد .شــرایط
فیزیولوژیکــی ســخت نــوزاد( تنــش گرســنگی و درد و  )...بعــد از پاسـخدهی درســت مــادر
س هارمونــی و آرامــش خواهــد داشــت .نــوزادی کــه نیازهایش
رفــع میشــود و نــوزاد احســا 
توســط مــادر درک نشــود و در حالــت طوالنــی تنــش و ناراحتــی بمانــد و یــا بســته بــه حــال
مــادر گاه پاســخدهی باشــد و گاه خیــر در معــرض اســترس و ناآرامــی طوالنــی اســت و
تجربــه او از دنیــا و انســانها ،اســترس ،ناامنــی و بیثباتــی اســت .لــذا توصیــه میشــود
مــادران در ماههــای اولیــه زندگــی در کنــار نــوزاد باشــند و در کنــار پاسـخدهی بــه نیازهــای
اولیــه نــوزاد ،تجربیاتــی لذتبخــش مثــل آغــوش ،لبخنــد ،لمــس ،صحبــت  ،نگاههــای
عاشــقانه و الالیــی داشــته باشــند .چنیــن تجربههایــی از زندگــی اولیــه ،تصویــری مثبــت از
انســانها و دنیــا در ذهــن کــودک شــکل میدهــد و باعــث ایجــاد دلبســتگی ایمــن بــا مــادر
مــی گــردد.
 حتــی یــک کــودک شــیرخوار دنیایــی درونــی دارد .او هیجــانزده ،خوشــحال ،ناراحــت وخشــمگین میشــود همانطــور کــه مــادر نیــز چنیــن دنیایــی را داراســت .دنیــای درونــی
کــودک بایــد درک شــود و بــا آن ارتبــاط برقــرار شــود .بیتوجهــی و عــدم پاســخ بــه دنیــای
درونــی و یــا پاسـخهای شــدید (مثــل موقعــی کــه مــادر بــا پریشــانی نــوزاد بــه هــم میریــزد
و بــا اضطــراب و خشــم بــه کــودک پاســخ میدهــد) دنیــای روانــی شــیرخوار را آشــفتهتر
میســازد .بهتریــن ارتبــاط مــادر و نــوزاد را میتــوان در شــکل نوعــی «رقــص دوطرفــه»
تعریــف کــرد کــه درآن مــادر بــا حالــت درونــی نــوزاد ،خــود را تنظیــم میکنــد .اگــر نــوزاد
نــاآرام و آشــفته اســت مــادر رابط ـهای آرامکننــده ایجــاد میکنــد( کــودک را بــا در آغــوش
گرفتــن و صــدای مالیــم آرام میکنــد یــا اگــر گرســنه اســت او را در حالتــی مناســب شــیر
میدهــد و در حالــی کــه بــه چشــمان او نــگاه میکنــد مالیــم و عاشــقانه بــا او صحبــت
میکنــد) .چنیــن رقصــی باعــث تنظیــم حالــت درونــی کــودک میشــود ،او را از تنــش
خــارج میســازد و صمیمیتــی عمیــق را بیــن نــوزاد و مــادر شــکل میدهــد .همچنیــن
نــوزاد در طــی چنیــن تجربیاتــی بــا مــادر یــاد میگیــرد تــا هیجانــات و احساســات آزارنــده
را تحمــل کنــد و قــادر شــود تــا ناکامــی ،خشــم ،درماندگــی و  ....را بهتــر تحمــل و مدیریــت
نمایــد.
 بعــاوه توصیــه میشــود تــا ضمــن ارتبــاط تنظیمکننــدهای کــه توصیــف شــد مــادرانتجربــه درونــی نــوزاد را نامگــذاری و توصیــف کننــد مثــا در حالــی کــه جهــت آرامســازی
کــودک ترســیده اقــدام میکننــد چنیــن جمالتــی را بــا حالتــی آرام بیــان کننــد« :اوه عزیــزم
از صــدای درب ترســیدی؟ ناراحــت شــدی؟ مــن هســتم کمکــت میکنــم بیــا بغلــم و .»...
تحقیقــات نشــان دادهانــد بــا وجــود اینکــه نــوزادان هنــوز کلمــات را
نمیفهمندنــد امــا لحــن و هیجانــات چهــرهای مــادر را درک میکننــد،
احســاس حمایــت و درکشــدن پیــدا میکننــد و در نتیجــه سیســتم
عصبــی آنــان آرام مــی شــود .مادرانــی کــه چنیــن ســبک ارتباطــی بــا
کــودکان خــود دارنــد در نهایــت باعــث رشــد بهتــر زبــان ،خودآگاهــی
و تفکــر کــودک مــی شــوند.
کتابهای منتشرشده از ایشان:

تحول شناختی و عاطفی از دیدگاه پیاژه
راهنمای جامع آموزشی تحول یکپارچه کودکی
کتاب بهداشت روانی نوزادان و کودکان
کتاب چگونه بر مشکالت توجه و بیشفعالی غلبه کنیم؟
کتاب درخودماندگی
کتاب شناخت و درمان اتیسم
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اســتاد تمام دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه شیراز
مــادر ســام ،عزیــز دلــم ســام .نمیدانــی چقــدر دلــم برایــت تنــگ
شــده اســت!
تــو را بــا چــه صفاتــی بخوانــم کــه در خــور تــو باشــد؟ ای گرامیترین،
ای دوســت ،ای دوســت داشــتنی ،ای بــزرگ ،ای مهربــان ،ای قهرمــان،
ای فــداکار ،ای ســوخته و نــور بــه ماهــا داده ،ای عزیزترین!
مــادر عزیــزم خــدا میدانــد هــر لحظــهای کــه تــو بــه خاطــرم
میآیــی تالشهــا ،دوندگیهــا و زحمــات طاقتفرســا و فراتــر از
حــد تــوان تــو در خاطــرم مجســم میشــود.
راســتی تــو چگونــه از آن همــه تالش شــبانهروزی خســته نمیشــدی؟
خــدا میدانــد حیرانــم .گویــا خــدای بــزرگ بــا رشــتهای نامرئــی تــو
را بــه منبعــی از روشــنی و انــرژی پیوســته بــود کــه هرگــز کاســتی
نداشــت .تــا تــوان داشــتی ،هیــچگاه بــه یــاد نــدارم کــه تــو را در
طــول روز و تــا دیرگاهــی از شــب در حــال اســتراحت دیــده باشــم.
حتــی بــه خاطــر نمـیآورم کــه بــر بالشــی تکیــه زده باشــی و بــرای
انــدک زمانــی بــا خیــال آســوده و بــدون دلشــوره نشســته باشــی و بــا
لــذت حاصــل تالشهایــت را دیــده باشــی.
وقتــی بــه کارهایــی کــه در طــول یــک روز انجــام مــیدادی
میاندیشــم ،میبینــم کمینــه هفــت روز زمــان میخواســت تــا بــه
انجــام رســد! حــال نمیدانــم کــه یــک روز تــو هفــت روز بــود یــا تــو
کار هفــت روزه را در یــک روز انجــام مــیدادی!
گاهــی بــا خــود میگویــم تــو بــا چــه امیــد و بــا چــه خیــال یــا
بــرای چــه آن همــه زحمــت میکشــیدی ،تــاش میکــردی و
میدویــدی؟ آیــا مــا فرزندانــت ارزش و لیاقــت آن همــه از خــود
گذشــتگی و فــداکاری را داشــتیم؟ اصــا جهــان بــه ایــن همــه تــاش
و گذشــت و فــداکاری میارزیــد؟
وقتــی بــه کارهایــی کــه تنهــا بــرای مــن  ،ازمیــان  9یــا  10فرزنــدت
کشــیدی ،مــی نگــرم میبینــم کــه برایــم چــه زجرهــا کشــیدی و چــه
ســختیهایی دیــدی! یکــی دو بیمــاری از کودکــی خــود را بیشــتر
بــه یــاد نم ـیآورم امــا بــه یــاد م ـیآورم کــه چگونــه چــون پروانــه
بــه گــردم میچرخیــدی و چــون شــمع آب میشــدی! در بیمــاری
کــه جــای خــود دارد در آن روزهــای دشــوار ،بــزرگ کــردن و تامیــن
زندگــی و تربیــت فرزنــدان هــم کار کمــی نبــود کــه تــو بــا یــاری
خــدا و همراهــی پــدر بــه شایســتگی انجــام دادی .آن سرشــت پــاک،
شــیر پــاک و فــداکاری شــبانهروزی تــو بــود کــه همــه فرزندانــت را
پــاک ،الیــق و شایســته بــار آورد و توانســتی در ســالهای پایانــی
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زندگــی ،آنگاه کــه دیگــر رمقــی بــرای کوشــیدن و دل و دماغــی
بــرای نشــاط و شــادی کــردن نداشــتی بــه تماشــا بنشــینی و بــدان
افتخــار کنــی!
خــدای بــزرگ را ســپاس میگویــم کــه آنقــدر بــه زندگــی تــو دوام
بخشــید ،کــه بتوانــی بــه ثمــر نشســتن بذرهایــی را کــه کاشــته و
پــرورده بــودی بــه چشــم ببینــی .تصــور میکنــم در برابــر آنهمــه از
خودگذشــتگی تــو بجــز آن چیــزی نمیخواســتی!
امــا اگــر قــرار باشــد هــر کســی تنهــا اندکــی از زحماتــی را کــه
برایــش کشــیده شــده تالفــی نمایــد ،مــا آنهمــه زحمــات و صدماتــی
را کــه برایمــان متحمــل شــدی چگونــه جبــران کنیــم؟ شــاید اگــر
زندگــی جاویــد مییافتــی مــا هــم فرصتــی میداشــتیم کــه بخشــی
از آنهــا را جبــران کنیــم امــا قانــون جهــان چنیــن نیســت و مــا بــرای
همیشــه مدیــون تــو باقــی ماندیــم .ای کاش چنیــن نبــود و جهــان
بــه هرکســی بــه انــدازه لیاقــت و نقــش و تالشــش مجــال برخــورداری
مـیداد.
حــال کــه چنیــن نیســت امیــدوارم خداونــد ایــن توفیــق را بــه مــا
بدهــد کــه آنطــور کــه دلخــواه تــو بــود بتوانیــم زندگـیای همــراه بــا
شــرافت ،پاکــی و فایدهرســانی بــه دیگــران داشــته باشــیم و اندکــی
از خیــری کــه از تــو یافتیــم بــه دیگــران برســانیم.
چنین باد!
مــا نــه نفــر خواهــر و بــرادر هســتیم و خالــه ای عزیــز و مهربــان
داریــم کــه مــادرم همیشــه میگفــت او را هــم مــن بــزرگ کــردهام،
بــا ایــن حســاب او هــم خالهمــان هســت و هــم خواهرمــان!
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هم
ی
   مارد شه زندهای

مح
اقمت بلندت را با همان مهر و بت بیپا یان
با چشماهی سیاه ،سیاه رت از شب یلدا
جست
رد گوهش و کنار،ردهمه جا جو میکنم
رتا هک آرام و متین رد کنار من
روزاه و شباه هب تیمار من

جست
رد غصه اه و رد شادی اه همراه منی جو میکنم

رتا هک از دری باز ،از زمان کودکی ،

جست
رد رسیدن هب شوق و ذوق زندگی همراه منی جو میکنم
کجایی هک آرامم کنی ؟ کجایی هک باز تیمارم کنی ؟
کجایی هک با آن صدا ی مهربان

مح
با آن دستاهی ظریف شراب سکر آور بت را بی ردیغ
خ
رب لباهی شکم نثار کنی ؟
کجایی هک با لبخند اهیم
لب اهی زیبایت را هب لبخند مزین سازی
و غمگسار شباهی تیره و اترم باشی

هس
نیس
تو دیگر تی ؟ آه چرا تی
و همیشه خواهی بود

من صدا ی مهربان پنداهیت را آوزیه گوش دارم
مح
و عطر سکر آور بتاهیت را رد مشامم
و خاطره نوازشاهیت را رد چشمانم می بینم
می بینم رتا با آن چشمان جادویی سیاه

می بینم رتا با آن اقمت زیبا
رد زمان استشمام عطر گلاهی ااققیا
رد میان خنده اه و گرهی اه

شم
رد غم اه و شادی اه ،رد اکش ع اه
بلب
رد عشق لاه ،رد زبم عاشقان و رتاهن اه

رد همه زیبایی اه تو با منی

رد قلب من همیشه زنده ای
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کار کردن در شرکت گوگل

یک رویـــای واقعی

حســین زارع سرآشــپز معروفــی اســت کــه غــذای
ایرانــی را بــه یکــی از غذاهــای محبــوب کارکنان
شــرکت عظیــم گــوگل بــدل کرده اســت.
او کــه در سانفرانسیســکو و میــان دوســتدارانش
بــه شــف حــاس معــروف اســت ،از ســال ۲۰۱۹
در ســیلیکونولی بــه گــوگل پیوســته و کوشــیده
اســت شــمار بیشــتری از غذاهــای ایرانــی را بــه
منــوی گــوگل اضافــه کنــد.
خــودش میگویــد بــا افــزودن غذاهــای ایرانــی
بــه منــوی روزانــه گــوگل ســعی دارد بخشهــای
بیشــتر و زیباتــری از آداب و فرهنــگ ایرانــی را
بــه جهــان معرفــی کنــد.
وی گفتــه مــن االن یکــی از ش ـفهای بناپتیــت
منیجمنــت هســتم کــه بــا گــوگل قــرارداد دارد.
مــن در گــوگل هســتم و کارم ســاختن و توســعه
دســتورهای غذایــی و طراحــی مفاهیــم مرتبــط
بــا غــذا بــرای منوهــای مدیترانــهای گــوگل در
سراســر دنیاســت .مــن دســتورهای پخــت ایرانــی
و مدیترانــهای را تهیــه میکنــم .مــا در گــوگل
 ۷۵تــا کافــه داریــم و از ایــن  ۷۵کافــه ،روزی
 ۸۰هــزار تــا غــذا میدهیــم بیــرون .در کل دنیــا
میشــود  ۲۵۰هــزار غــذا بصــورت روزانــه.
هدفــم ایــن بــود بتوانــم ســهم کوچکــی از غــذای
ایرانــی را در ایــن جریــان اصلــی وارد کنــم.

او میگویــد :قبــ ً
ا یــک کافــه بیشــتر غــذای
ایرانــی نمــیداد ،آن هــم ماهــی یــک بــار و
جمعههــا .بعــد تبدیــل شــد بــه ماهــی دو بــار و
غــذا هــم خــوب نبــود .چــون کســی نبــود .امــا
بعــد از هفــت هشــت مــاه ،بــا کارهــای ســختی
کــه کردیــم ،روزی رســید کــه هشــت تــا کافــه
غــذای ایرانــی میدادنــد .خیلــی جالــب بــود.
یــادم نمــیرود .چهارشــنبه هــم بــود و در یــک
روز ،هشــت تــا کافــه غــذای ایرانــی دادنــد.
بچههــا تلفــن میکردنــد کــه نمیدانیــم
کــدام کافــه برویــم ،همــه دارنــد غــذای ایرانــی
میدهنــد.
وی اظهــار داشــت :در همــان مــاه نوامبــر۳۸ ،
بــار در طــی یــک مــاه غــذای ایرانــی داده شــده
بــود .اگــر مــن بتوانــم  -کــه دارد خــوب پیــش
مـیرود -کاری کنــم کــه  ۵درصــد از غذاهایــی
کــه دارد هــر مــاه بیــرون میآیــد ایرانــی باشــد،
میشــود ۱۲هــزار و  ۵۰۰تــا غــذای ایرانــی کــه
اینهــا هــر روز در تمــام دنیــا میخورنــد .ایــن
را شــما تبدیــل کنیــد بــه ســال و ببینیــد چهقــدر
خارجیهــا و ایرانیهــا هــم هســتند ،غــذای
ایرانــی را میخورنــد و عــادت میکننــد و باعــث
میشــود کــه برونــد و بــا فرهنــگ مــا ایرانیهــا
آشــنا شــوند.

وی افــزود :ایــن بــرای مــن افتخــار اســت .باألخره
بــه آرزویم رســیدم کــه جایــی را که میخواســتم
پیــدا کــردم .ایــن اســت کــه فرهنــگ و آداب و
رســوممان را بــه غربیهــا نشــان دهیــم .االن مــن
بهتریــن موقعیتــی را کــه همیشــه میخواســتم ،در
اختیــارم اســت .در ایــن رســتوران شــروع کــردم
بــه درســت کــردن کوفتــه تبریــزی .کوفتــه
تبریــزی از شــلوغترین شــبها میشــد .دلیلــی
هــم کــه ایــن کار را کــردم ،چــون همیشــه یــادم
هســت کــه وقتــی در تبریــز ،از مدرســه ،از بــرف
و کــوالک کــه بــه خانــه میآمدیــم ،بــوی کوفتــه
کــه میآمــد خیلــی خوشــحال میشــدیم .چــون
خیلــی کوفتــه دوســت داشــتیم .هیــچ وقــت یــادم
نم ـیرود کــه مــادرم میآمــد و دس ـتهای ســرد
مــا را الی دســتهای خــودش گــرم میکــرد.
مــادر اســت دیگــر و بهتریــن قســمتش ایــن بــود
کــه یــک تکــه نــان را مــیزد بــه آب کوفتــه
تبریــزی و میگفــت یــک مــزهای بکنیــد تــا
غــذا بخوریــم .خیلــی جالــب بــود آن قســمتش.
آن تکههــای کوچولــو کــه بــا دســتش مــیداد،
اص ـ ً
ا هیــچ وقــت یــادم نم ـیرود.
میخواســتم ایــن رســتوران را تبدیــل کنــم بــه
خاطــرهای در آمریــکا و بــرای ملــت آمریــکا کــه
موفــق هــم شــد.
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داستان کوتاه
پیرمــردی بــا همســرش در فقــر زیــاد
زندگــی میکردنــد.
هنــگام خــواب  ،همســر پیرمــرد از او
خواســت شــانهای بــرای او بخــرد تــا
موهایــش را ســر و ســامانی بدهــد.
پیرمــرد نگاهــی حزنآمیــز بــه همســرش
کــرد و گفــت کــه نمیتوانــم بخــرم.
حتــی بنــد ســاعتم پــاره شــده و در توانــم
نیســت تــا بنــد جدیــدی برایــش بگیــرم.
پیرزن لبخندی زد و سکوت کرد...
پیرمــرد فــردای آن روز بعــد از تمــام شــدن
کارش بــه بــازار رفــت و ســاعت خــود را
فروخــت و شــانه بــرای همســرش خریــد...
وقتــی بــه خانــه بازگشــت ،بــا تعجــب دیــد
کــه همســرش موهایــش را کوتــاه کــرده
اســت و بنــد ســاعت نــو بــرای او گرفتــه
اســت.
مــات و مبهــوت ،اشــکریزان همدیگــر را
نــگاه میکردنــد.
اشکهایشــان بــرای ایــن نبــود کــه
کارشــان هــدر رفتــه اســت بــرای ایــن بــود
کــه همدیگــر را بــه همــان انــدازه دوســت
داشــتند و هــر کــدام بدنبــال خشــنودی
دیگــری بودنــد.

به یاد داشته باشیم:
اگــر کســی را دوســت داریــم یــا شــخصی مــا را
دوســت داشــته باشــد بایــد بــرای خشــنود کــردن
همدیگــر ســعی و تــاش زیــادی انجــام دهیــم...
عشــق و محبــت بــه حــرف نیســت بایــد بــه آن
عمــل کــرد...

حـس همـدردی
چقــدر بــا ديگــران ،بــا محيــط اطرافمــان و بــا خودمــان
همــدردي میکنیــم؟
تا چه ميزان آماده هستيد با ديگران همدردي کنيد؟
چقدر با طيب خاطر؟
چقدر از روي اجبار؟
چقدر در ابراز همدردی مقاومت میکنید؟
چقــدر در ابــراز همــدردی بــا شــک و ترديــد روبــهرو
هســتيد؟
چقدر از همدردی شما درست يا نادرست است؟
چگونه بدانيم که داريم بیشازحد همدردي میکنیم؟
آيــا صحيــح اســت کــه فکــر کنيــم همــدردي بايــد
حدومــرزی داشــته باشــد؟
آيــا صحيــح اســت کــه فکــر کنيــم همــدردي بايــد عملــي
فداکارانــه و صرفــا از صميــم قلــب باشــد؟
آيا در حمايت کردن از کسی ،جلوی خود را میگیریم؟
آيا بیشازاندازه خودخواه هستيم؟
درهرحال ،همه ما انسان هستيم.
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در شــگفتم ،آيــا بايــد بــا تمــام وجــود همــدردي کنيــم يــا
در ابــراز آن مقاومــت نماييــم؟
بــراي اينکــه خودمــان را از پيامدهــای ابــراز همــدردي
محفــوظ نــگاه داريــم ،شــايد بهتــر باشــد بــه ايــن
ضربالمثـــل متوســـل شـــويم:
«اگــر دســتت را بــا عســل در دهــان او بگــذاري ،گازت
میگیــرد!»
تنهــا میتوانــم نظــر خــودم را بيــان کنــم؛ اگــر میخواهــی
همــدردي کنــي ،آن را از صميــم قلــب انجــام بــده ،همانطور
کــه میخواهــی همــدردي و حمايــت بیقیدوشــرط و
خالصانــه دريافــت کنــي.
بــدون توجــه بــه عاقبــت ايــن کار ،مهربانــی کــن و بــراي
ابــراز همــدردي ،از ديگــري حمايــت کــن و نتیجــهاش را
مشــاهده کــن...
همدردي ،يعني چه مقدار میخواهی بخشش کنی.
در همدردی ،محدوديت ،مرز و قانون وجود ندارد،
فقط ميل و کشش قلبي وجود دارد.
برگرفته از کتاب قطار زندگی 2
نویسنده :مهندس صدف محمدی
مترجم :مهدی سواری
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موادالزم:
فلفل سیاه 1 :قاشق چایخوری
زردچوبه 2 :قاشق چایخوری
سیر 3 :تا  4حبه
رب گوجه فرنگی 1 :قاشق غذاخوری
نخود :نصف پیمانه
سیب زمینی 2 :تا  3عدد
گوجه فرنگی 2 :عدد
گوشت گوساله 200 :گرم
آب جوش 3 :پیمانه
فلفل سبز 1 :تا  2عدد
پیاز متوسط 1 :عدد
روغن مایع :به میزان الزم
نمک :به میزان دلخواه

دزیی

طرز تهیه:
گوشت رو به همراه پیاز خرد شده و فلفل سبز در ماهیتابه تفت میدهیم.
وقتــی رنــگ گوشــت کمــی تغییــر کــرد و پیازهــا کمــی نــرم شــدند ،رب گوجــه ،زردچوبــه و فلفــل ســیاه را اضافــه
میکنیــم و تفــت میدهیــم.
حاال مواد تفت داده شده را داخل ظرف دیزی میریزیم.
سپس آب جوش ،نخود ،سیر و گوجه فرنگی را اضافه میکنیم و تا نیمه ظرف دیزی آب میریزیم.
درب ظروف را میگذاریم و با حرارت مالیم روی شعلهپخشکن میگذاریم تا  3ساعت بپزد.
وقتــی کــه  3ســاعت گذشــت ،نمــک و ســیب زمینیهــا رو هــم اضافــه میکنیــم و میگذاریــم تــا پختــه شــوند،
تقریبــا  20دقیقــه زمــان میبــرد.
حاال دیزی خوشمزه ما جا افتاده و آماده خوردنه.

ق
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مواد الزم:
سفیده تخم مرغ 3 :عدد
بادام خام 150 :گرم
شکر 200 :گرم
وانیل :یک چهارم قاشق چایخوری
بادام،پسته و شکر برای تزیین
طرز تهیه:
بادامهــا را خــرد و ریــز کنیــد .بــرای ایــن کار میتوانیــد بادامهــا را درون غذاســاز بریزیــد و یــا در کیســه پالســتیکی ریختــه
و ســپس بکوبیــد و یــا میتوانیــد پــودر بــادام را بــه صــورت آمــاده تهیــه کنیــد.
فــر را در  150درجــه ســانتیگراد و یــا  350درجــه فارنهایــت روشــن کنیــد تــا بــه مــدت ســی دقیقــه گــرم شــود .قبــل از
روشــن کــردن فــر ،ســینی فــر را بیــرون بیاوریــد .بادامهــا را در ظرفــی بریزیــد .شــکر ،وانیــل و ســفیده تخممــرغ را بــه آن
اضافــه کنیــد .کمــی مخلــوط کنیــد و ســپس بــا دنــده ریــز چــرخ گوشــت ،مــواد را دو مرتبــه چــرخ کنیــد.
خمیــر را کمــی ورز دهیــد .اگــر احســاس کردیــد خیلــی ســفت اســت میتوانیــد آن را دوبــاره در غذاســاز بریزیــد و یــک
ســفیده تخممــرغ دیگــر بــه خمیــر اضافــه کنیــد تــا نــرم شــود .خمیــر آمــاده شــده بایــد تقریبــا ســفید رنــگ باشــد.
داخــل ســینی فــر یــک کاغــذ روغنــی پهــن کنیــد .بــه کمــک ماســوره و یــا قاشــق و یــا اسکوپســاز خمیــر را بــا فاصلــه و
بــا اندازههــای تقریبــا یکســان روی کاغــذ روغنــی قــرار دهیــد.
کمــی پســته و بــادام را خــرد کنیــد .بــرای تزییــن شــیرینی مقــداری پســته ،بــادام و در صــورت تمایــل مقــداری شــکر روی
شــیرینیها بپاشــید و کمــی فشــار دهیــد تــا بــه روی خمیــر بچســبند.
ســینی را داخــل فــر بگذاریــد و اجــازه دهیــد بــه مــدت  20الــی  30دقیقــه شــیرینیها بپزنــد .مراقــب باشــید کــه
شــیرینیها نســوزند .فقــط کمــی اطرافشــان و روی آنهــا طالییرنــگ شــود ،کافــی اســت.
وقتــی شــیرینیها آمــاده شــدند آنهــا را از فــر خــارج کنیــد .صبــر کنیــد تــا خنــک شــوند ســپس از کاغــذ روغنــی جــدا
کنیــد .ممکــن اســت بعضــی شــیرینیها بــه کاغــذ روغنــی چســبیده باشــند؛ بــرای جــدا کــردن آنهــا مقــداری آب بــه
پشــت کاغــذ روغنــی اســپری کنیــد .همچنیــن میتوانیــد از دســتمال پارچ ـهای مرطوبــی بــه جــای اســپری آب اســتفاده
کنیــد .ســپس شــیرینی را بــه آرامــی از کاغــذ روغنــی جــدا کنیــد.
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بزرگترین راز ثروت در طول تاریخ
جــو ویتالــی ( ،)Joe Vitaleکتــاب بزرگتریــن راز ثــروت در طــول تاریــخ را بــرای کســانی نوشــته کــه عالقهمنــد بــه
جــذب پــول بیشــتری در زندگیشــان هســتند ،کتابــی الهــام بخــش ،قــدرت آفریــن و بصیــرتآور.
اگــر پــول میخواهیــد فقــط مجبوریــد یــک کار انجــام دهیــد و آن کاری اســت کــه بعضــی از ثروتمندتریــن انســانهای روی
زمیــن انجــام دادهانــد و دارنــد انجــام میدهنــد .کاری اســت کــه در فرهنگهــای متعــدد باســتان از آن ســخن گفتــه شــده
و امــروز هنــوز مــورد حمایــت قــرار میگیــرد .کاری اســت کــه بــرای هــر کســی کــه آن را انجــام دهــد پــول بــه ارمغــان
مــیآورد و در عیــن حــال ،بیشــتر مــردم از انجــام آن میترســند.
جــان دی راکفلــر از زمــان کودکــی ایــن کار را انجــام داد .او یــک میلیــاردر شــد .انــدرو کارنگــی نیــز ایــن کار را کــرد و یــک
غــول اقتصــادی شــد .بزرگتریــن راز پــول در آوردن در طــول تاریــخ چیســت؟ آن چــه کاری اســت کــه بــرای همــه نتیجــه
میدهــد؟ پــول را ببخشــید.

درســت اســت ،آن را ببخشــید .آن را بــه کســانی ببخشــید کــه کمکتــان میکننــد
تماستــان را بــا دنیــای درونیتــان حفــظ کنیــد .آن را بــه کســانی ببخشــید کــه بــه
شــما الهــام میدهنــد ،بــه شــما خدمــت میکننــد ،شــفایتان میدهنــد و بــه شــما
عشــق میورزنــد .آن را بــه دیگــران بدهیــد بــدون ایــن کــه از آنهــا انتظــار داشــته
باشــید آن را تالفــی کننــد؛ ولــی ایــن را بدانیــد کــه در عــوض آن ،چندیـن برابــر دریافــت
خواهیــد کــرد.
مــا بیشــتر مواقــع فکــر میکنیــم چیــزی بــرای بخشــیدن نداریــم؛ امــا اگــر دقیقتــر
نــگاه کنیــم خواهیــم دیــد حتــی چیــز کوچکــی را کــه داریــم میتوانیــم بــا دیگــران
تقســیم کنیــم .بیاییــد منتظــر آن نباشــیم کــه زمانــی برســد کــه خیلــی چیزهــا داشــته
باشــیم و تــازه آن وقــت شــروع کنیــم بــه بخشــش .بــا بخشــیدن و تقســیم کــردن
چیــز کوچکــی کــه داریــم مخــزن جهــان را میگشــاییم و اجــازه میدهیــم رودهــای
نیکــی بـ ه ســمت مــا جــاری شــوند .صادقانــه ســعی کنیــد ببخشــید و از نتایــج حاصلــه
شــگفتزده شــوید .عمومــا نتایــج از کســانی کــه بــه آنهــا میبخشــیم حاصــل
نمیشــوند ،بلکــه از منابعــی ب ـه دســت میآینــد کــه فکــرش را هــم نمیتوانیــم بکنیــم.
پــس بــه ثــروت راه بدهیــد.
ایــن اصــل جهــان شــمول را امتحــان کنیــد .خودتــان را امتحــان کنیــد .اصــول جهــان
شــمول همیشــه نتیجــه میدهنــد .گاهــی نتیجــه بخشــش مثــل ماجــرای فوقالذکــر
بــ ه ســرعت حاصــل میشــود .گاهــی نیــز زیــاد طــول میکشــد؛ امــا مطمئــن باشــید
کــه اگــر ببخشــید ،دریافــت خواهیــد کــرد و خیلــی بیشــتر از آنچــه بخشــیدهاید دریافــت
خواهیــد کــرد.
هــر وقــت میخواهیــد ببخشــید ،نــه بــا قلبــی بیمنــاک بلکــه بــا قلبــی سرشــار از
ن کــه چــه اثــری خواهــد گذاشــت شــگفتزده خواهیــد شــد.
سپاســگزاری ببخشــید .از ایـ 
اندکــی از آنچــه را داریــد بــه نیازمنــدان ببخشــید تــا بدیــن وســیله ،دروازههــای ثــروت را
بــه زندگیتــان بــاز کنیــد .همــان طــور کــه یــک اســتاد بــزرگ میگفــت« :بــه دیگــران
ببخشــید تــا بــه شــما ببخشــند ».ایــن را امتحــان کنیــد .از آن خوشتــان خواهــد آمــد.
اغلــب مواقــع فکــر میکنیــم کــه چیــزی نداریــم کــه بدهیــم .ولــی اگــر بــه دقــت نــگاه
کنیــم میبینیــم کــه چیزهــای کوچکــی داریــم کــه میتوانیــم آنهــا را بــه دیگــران
بدهیــم .بیاییــد بــرای یــک بــار هــم کــه شــده فکــر نکنیــم کــه اول بایــد خیلــی داشــته
باشــیم تــا بعــد بتوانیــم بدهیــم .بــا بخشــیدن از همــان مقــدار کمــی هــم کــه داریــم
مــا در واقــع انبــار دنیــا رو روی خودمــان بــاز میکنیــم و اجــازه میدهیــم کــه خیلــی
چیزهــا بــه طرفمــان ســرازیر شــوند.
جــو ویتالــی ،نویســنده بینالمللــی کتــاب پرفــروش «بازاریابــی معنــوی» ،پرفروشتریــن
کتــاب الکترونیــک بــا عنــوان «نوشــتن خــوابآور» و کتــاب صوتــی پرفــروش «کاننــت
بلبــل»« ،قــدرت بازاریابــی تکاندهنــده» و بســیاری از کتابهــای دیگــر اســت .او
همچنیــن کتابهایــی بــرای انجمــن بازاریابــی آمریــکا و انجمــن مدیریــت آمریــکا
نوشــته اســت.
در بخشی از کتاب بزرگترین راز ثروت در طول تاریخ میخوانید:
عمــوم مــردم بــر ایــن باورنــد کــه هــر چــه بیشــتر بدهیــد بیشــتر دریافــت میکنیــد.
هرچــه بکاریــد همــان را برداشــت خواهیــد کــرد .ایــن درســت اســت؛ ولــی فکــر میکنــم
بــا یــک توضیــح میتــوان ســوء تفاهمــی را کــه در مــورد قانــون بخشــش صــورت گرفتــه
اســت بـ ه راحتــی تصحیــح کــرد .از ایــن رو بایــد بدانیــد آنچــه مهــم اســت علــت انجــام
کار اســت نــه خــود کار .نیــت و انگیــزه ،همـه چیــز اســت.
ایــن بــدان معناســت کــه فقــط بایــد بــه ایــن خاطــر بخشــید کــه از بخشــیدن لــذت
ببریــد .اگــر بــه ایــن خاطــر میبخشــید کــه انتظــار داریــد چیــزی ب ـه دســت آوریــد،
ضــد هــدف عمــل میکنیــد .کائنــات بــه ایــن راحتــی احمــق نمیشــوند .بخشــیدن بــا
انگیــزه دریافــت کــردن واقعــا شــاهدی بــر فقــدان یــا کمبــود اســت .ای ـن کــه بگوییــد
چــون چیــزی بخشــیدهاید بایــد چیــزی بـ ه دســت آوریــد مثــل ایــن اســت کــه بــه دنیــا
بگوییــد« :بــ ه انــداز ه کافــی نــدارم ».بــ ه زودی اثبــات خواهــد شــد کــه ایــن باورتــان
صحیــح اســت .ارزش حاصلــه از فقــدان یــا کمبــود فقــط فقــدان بیشــتر را جــذب خواهــد
کــرد.
مترجم :ابوذر کرمی
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بــاز هــم میگویــم هــر

چــه بکاریــد همــان
را برداشــت خواهیــد

کــرد.

بســیاری از افــرادی را

کــه مــن میشناســم

زمانــی کــه از پــول یــا
وقــت خــود میبخشــند
بــه اکــراه ایــن کار را

میکننــد یــا بعــد از
ایــن کــه ایــن کار را

میکننــد چیــزی از

آنهــا کــم میشــود.
اگــر از روی حــس

وظیفــه یــا فــداکاری

ببخشــید احســاس زیــر

بناییتــان ،احســاس
فقــدان یــا کمبــود
اســت .در زیــر فقــدان،

نقــاب ســخاوتمندی را
زدن فقــط منجــر بــه

ناامیــــدی میشــود.
آنچــه مهــم اســت ایــن

نیســت کــه چــه کار

میکنیــد ،بلکــه ایــن
اســت کــه چــرا آن کار

را میکنیـــد.
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دائمــا در رســانهها فوایــد ورزش و تمرینــات بدنــی بــه گــوش شــما میرســد و همــه
ورزش را بــرای تضمیــن ســامتی بــه یکدیگــر ســفارش میکننــد .امــا تحقیقــات بــه
تازگــی نشــان داده کــه ورزش و فعالیــت بدنــی ،عــاوه بــر بهبــود ســامتی جســمانی،
میتوانــد بــه ســامت مغــز نیــز کمــک شــایانی کنــد .در ایــن مطلــب قصــد داریــم تــا شــما
را بــا ایــن دســته از فوایــد آشــنا کنیــم.

سرعت رشد مغز بهبود مییابد
مادامــی کــه پیــر میشــویم ،ســرعت رشــد و تولیــد ســلولهای جدیــد مغــز کنــد شــده و پردههــای موجــود بــر روی مغــز
کوچکتــر میگردنــد .امــا ورزش کــردن ایــن وضعیــت را برعکــس میکنــد .نتایــج تحقیــق بــر روی یــک دســته از افــراد
مســن  ۶۰تــا  ۷۹ســال نشــان میدهــد کــه آن دســته از افــرادی کــه طــی شــش مــاه مشــغول انجــام حــرکات ایروبیــک بودهانــد،
بــا افزایــش چشــمگیر حجــم بافتهــای مغــز مواجــه شــدهاند .محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه حــرکات ایروبیــک بــه ســبب
تاثیرگــذاری مثبــت بــر روی قلــب و عــروق و بهبــود کارکــرد آنهــا ،منجــر بــه خونرســانی بهتــر بــه مغــز در ایــن دســته از افــراد
شــده اســت و همیــن امــر ســبب گشــته تــا اکســیژن بیشــتری بــه مغــز برســد و رونــد رشــد آن را بهبــود بخشــد.

هورمون های سازنده مغز بیشتری تولید میشود
همانطــور کــه غــذای گیاهــان ســبب میشــود تــا آنهــا بهتــر رشــد کننــد ،ورزش و تمرینــات ورزشــی ســبب میشــود تــا بــدن
شــما میــزان بیشــتری از  BDNFتولیــد کنــد کــه در نتیجــه آن ســرعت رشــد ســلولهای مغــزی افزایــش مییابــد .ایــن موضــوع
بیشــتر در ناحیــه  Hippocampusمغــز تاثیرگــذار خواهــد بــود .همــان واحــدی کــه مســئولیت حافظــه را بــر عهــده دارد .ایــن واحــد
در مقابــل تغییــرات ســنی آســیبپذیر اســت.
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با افسردگی مبارزه میکند
افســردگی ســرعت مغــز را در پــردازش اطالعــات کنــد میکنــد و ایــن موضــوع کار فــرد را در تصمیمگیریهــای ســریع ،مشــکل
میســازد و در نتیجــه منجــر بــه بــروز مشــکالت حافظ ـهای جــدی خواهــد شــد .بــرای مــوارد شــدید افســردگی ،دکتــر شــما برایتــان
داروی ضــد افســردگی تجویــز خواهــد کــرد و بــرای افســردگیهای عــادی ورزش و تمرینــات بدنــی میتوانــد راهحــل خوبــی باشــد.
ورزش میتوانــد منجــر بــه تولیــد ســروتونین و دوپامیــن در بــدن شــما شــود و پــس از آن مــاده خوشــحالکننده اندروفیــن در خــون
شــما جــاری خواهــد شــد.

تاثیرات استرس را کاهش میدهد
همانطــور کــه هورمونــی همچــون  BDNFســبب میشــود تــا مغــز شــما جوانتــر شــود ،هورمونهــای دیگــری هــم موجــب پیــر شــدن
آن میگــردد .هورمونــی بــا نــام کورتیــزول موجــب میشــود تــا شــما فراموشــکار شــوید و بــه کنــدی قــادر بــه فکرکــردن باشــید.
تمرینــات بدنــی مناســب ،باعــث کاهــش ســطح ایــن هورمــون در خــون میشــود .عــاوه بــر ایــن ،تحقیقــات نشــان میدهــد کــه کاهــش
ســطح ایــن هورمــون موجــب تولیــد ســلولهای جدیــد عصبــی در مغــز میگــردد.

فعالیت اجرایی مغز بهبود مییابد
قابلیــت اجرایــی مغــز بــه معنــی تواناییهــای شــناختی اســت .توانایــی کــه شــما بــه کمــک آن میتوانیــد اعمــال پیچیــده را انجــام دهیــد
و بــرای آنهــا برنامهریــزی کنیــد .بــه خاطــر ســپردن شــماره تلفــن در حیــن گرفتــن شــماره را میتــوان جــزو ایــن دســته از تواناییهــای
مغــز برشــمرد .نتیجــه تحقیقــات انجــام شــده بــر روی افــراد بزرگســال  ۵۵تــا  ۸۰ســال کــه بیــن  ۳۰تــا  ۴۰دقیقــه در روز در مــدت شــش
مــاه تمرینــات ورزشــی انجــام دادهانــد ،نشــان داد کــه ایــن دســته از افــراد ،تــا چهــار برابــر بیشــتر و بهتــر از ســایر افــراد در انجــام فعالیــت
اجــرای مغــز موفــق بودهانــد.

حساسیت به انسولین افزایش مییابد
وقتــی کــه شــما غذایــی را میــل میکنیــد بــدن شــما آن را بــه گلوکــز -کــه ســوخت موردنیــاز بــدن اســت -تبدیــل میکنــد .بــه منظــور
اینکــه گلوکــز وارد ســلولهای شــما شــود نیازمنــد وجــود هورمونــی بــه نــام انســولین اســت .متاســفانه ســلولهای موجــود در بــدن
بعضــی از افــراد بــه انســولین مقــاوم میشــوند و بــدن بــه صــورت مــداوم شــروع بــه تولیــد انســولین بــه منظــور جــذب قنــد میکنــد و
ایــن موضــوع ســبب افزایــش ســطح قندخــون و همچنیــن دیابــت نــوع دوم میشــود .حتــی اگــر شــما بــه دیابــت مبتــا نشــوید ،مقاومــت
بــدن در برابــر انســولین ســبب میشــود تــا ســلولهای مغــز ،از گلوکــز اشــباع شــوند کــه ایــن مســاله منجــر بــه کاهــش شــدید راندمــان
حافظــه خواهــد شــد.

تمر ینــات ورزشــی موجــب افزایــش حساســیت بــدن بــه انســولین میگردنــد و یــک جلســه تمر یــن ،قنــد
خــون شــما را بــرای  ۱۶ســاعت تنظیــم میکنــد .هــر چــه شــما بتوانیــد قنــد خونتــان را بهتــر کنتــرل کنیــد ،در
مقابــل تغییــرات منفــی افزایــش ســن ،مقاومتــر خواهیــد بــود.
نویسنده :محسن حسومی
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عالقــه پــدران بــه دخترانشــان از نوعــی دیگــر اســت .بــرق نــگاه پــر از عشــق آنهــا را میتــوان از همــان روزهــای
اول تولــد دخترانشــان دیــد .رابطــه دخترهــا بــا پدرانشــان رابطــهای خــاص اســت و بارهــا شــنیدهایم کــه
دخترهــا «بابایــی» هســتند .ایــن نشــاندهنده اهمیــت رابطــه پدر-دختــری اســت .رفتــار پــدر بــا دختــرش تاثیــر
مهمــی بــر انتخابهــای او در آینــده خواهــد داشــت.
پــدر بایــد همــواره نقــش یــک الگــو و معلــم دانــا را در طــول زندگــی بــرای دختــرش ایفــا کنــد ،امــا چگونــه میتــوان
ایــن رابطــه شــیرین را محکمتــر کــرد؟ اگــر شــما پــدری دختــردار هســتید ،بــرای داشــتن رابط ـهای موفــق بــا او،
راهکارهایــی را کــه در ادامــه مطــرح میشــود ،بخوانیــد.

تابستان 1399

نگذارید به عشق شما شک کند
در هــر فرصتــی بــه چشــمانش نــگاه کنیــد و بــه او بگوییــد کــه دوســتش داریــد .او بــه عشــق شــما بیــش از پــول و
هدیههــای وقــت و بیوقتتــان نیــاز دارد .در امنیــت و اعتمــاد ،هیــچ فــردی در دنیــا نمیتوانــد جــای پــدرش را بگیــرد.
او در هــر لحظــه و هــر ســنی ممکــن اســت شــما را ناامیــد کنــد و مرتکــب اشــتباه شــود ،امــا هیـچگاه نگذاریــد بــه عشــق
شــما شــک کنــد.
حافظه هیجانیاش را پر کنید
دختــر شــما بایــد دوران کودکـیاش را بــه عنــوان مهمتریــن دوره زندگـیاش تــا جایــی کــه ممکــن اســت ،واضــح و روشــن
بــه یــاد داشــته باشــد .شــما وظیفــه داریــد رویدادهایــی بــا خاطرههــای خــوش برایــش تــدارک ببینیــد ،مثــل یــک ســفر
خانوادگــی ،جشـنهای مناســبتی ســاده و بــه یــاد ماندنــی و حتــی یــک صبحانــه درســت و حســابی دو نفــره.
بــا دوربینتــان هــر لحظــه خوشــحالی او را ثبــت کنیــد .حافظــه هیجانــی دخترتــان را از لحظاتــی کــه بــا پــدرش ســپری
میکنــد ،پرکنیــد و همیشــه در بزرگتریــن رویدادهــای زندگــیاش در کنــارش باشــید .ایــن نکتــه مهــم اســت کــه او
شــما را بــه عنــوان پــدری همــراه بــه ذهــن بســپارد.
عالقهتان به مادرش را پنهان نکنید
مراقــب باشــید کــه او رفتــار شــما را بــا مــادرش زیــر ذرهبیــن دارد .ایــن موضــوع اهمیــت زیــادی دارد ،بنابرایــن لطفــا بــا
دقــت ایــن موضــوع را رعایــت کنیــد .بــه او نشــان بدهیــد کــه مــادرش را دوســت داریــد و او در اولویــت همــه برنامههــای
زندگــی شــما خواهــد بــود.
گاهــی بــا همســرتان تفریــح دونفــره یــا حتــی یــک ســفر آخــر هفتــه بــدون حضــور بچههــا داشــته باشــید .ایــن کار نــه تنهــا
بــرای بهتــر شــدن زندگــی مشــترکتان مفیــد اســت بلکــه بــه دخترتــان بــرای داشــتن یــک دیــدگاه مثبــت دربــاره ازدواج
نیــز کمــک میکنــد.
اصول بستن موهایش را یاد بگیرید
خوشــحالی دختربچههــا از ایــن کار غیرمعمــول پدرشــان کــه پیــش از ایــن بــه عهــده مــادر بــوده ،غیرقابــل وصــف اســت.
امتحانکنیــد و از لــذت آنهــا مملــو از عشــق شــوید .پدرهــا هــم بایــد موهــای دخترشــان را درس ـتکنند و ناخنهایــش
را بگیرنــد! چنیــن مهارتهایــی بــه او نشــان میدهــد کــه یــک مــرد ،بــا قــدرت و جدیــت پــدرش ،میتوانــد لطیــف و
مهربــان باشــد.
به رویاپردازیهایش با دلوجان گوش دهید
دخترهــا در مقایســه بــا پســرها زیــاد حــرف میزننــد .بــه فکرهــا ،آرزوهــا و هــر آنچــه باربــط و بیربــط میگویــد ،بــا
جــان و دل گــوش بدهیــد و بــا او رویاپــردازی کنیــد .رازهــا و حرفهــای خصوصــی او را جایــی دیگــر مطــرح نکنیــد .در غیــر
ایــن صــورت ،برگردانــدن اعتمــاد از دس ـترفته کار ســختی خواهــد بــود .در ضمــن و بــه بهانههــای کوچــک ،برنامههــای
دو نفــره تــدارک ببینیــد.
بــه رســتوران برویــد ،بــرای تماشــای فیلــم بــه ســینما برویــد ،بــا او ورزش و پیــادهروی کنیــد ،بــرای تهیــه کتــاب بــه کتابخانــه
ی وآرایشــی مناســب ســنش او را همراهــی کنیــد .اینکــه چگونــه و
ســر بزنیــد و حتــی بــرای خریــد مایحتــاج بهداشــت 
کجــا چنــد ســاعتی را بــا دخترتــان وقــت بگذرانیــد ،بســتگی بــه هنــر برنامهریــزی شــما و شــناخت روحیــه دخترتــان دارد.
زیبایی درونش را مهمتر از زیبایی ظاهر بدانید
بــه او یــاد بدهیــد کــه زیبایــی درونــش از ظاهــرش مهمتــر اســت و همیشــه بــه او یــادآور شــوید کــه ایــن زیبایــی درونــی
اوســت کــه اهمیــت دارد ،نــه زیبایــی ظاهــرش .بــا ایــن کار بــه مــرور بــه او آمــوزش دادهایــد کــه زیبایــی چیــزی اســت کــه
در وجــود هــر فــردی نهفتــه اســت و نیــازی بــه لبــاس و آرایشهــای آنچنانــی نیســت.
ایــن روزهــا بــا وجــود شــبکههای اجتماعــی در حــوزه مــد و زیبایــی ظاهــری ،ایــن شــما هســتید کــه بایــد بــه او توضیــح
بدهیــد بــرای ایجــاد یــک حــس خــوب در دیگــران ،نیــازی نیســت ســر و شــکلش را عــوض کنــد و دنبــال جراحیهــای
زیبایــی و  ...بــرود!
با نامههای محبتآمیز ،غافلگیرش کنید
گاهــی اوقــات بــرای دخترتــان یادداشــتی بنویســید و در کیــف و کتــاب مدرسـهاش بگذاریــد و در آن یــادآور شــوید کــه او را
بســیار دوســت داریــد و از داشــتن او احســاس غــرور میکنیــد .بــا ایــن کار تاثیــری بینظیــر روی او میگذاریــد.
در انتخاب همسر آیندهاش تاثیرگذار باشید
رابطــه شــما بــا دخترتــان ســالها بعــد بــر تصمیــم او بــرای ازدواج بــا مــرد رویایـیاش تاثیــر مســتقیم دارد .دختــران کوچــک
بــا پــدران موفــق در ایــن رابطــه پدر-دختــری ،معمــوال بــه پدرشــان میگوینــد زمانــی کــه بــزرگ شــوند بــا کســی شــبیه
بــه او ازدواج خواهنــد کــرد .بــا شــنیدن ایــن حــرف از دهــان دخترتــان ،بــه خودتــان آفریــن بگوییــد ،چــون شــما در برقــراری
ارتبــاط بــا او موفــق بودهایــد.
گردآورنده :اعظم آقائی
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پاکسازی هوا در منازل با استفاده از برخی گیاهان آپارتمانی
آیــا میدانیــد آلودگــی هــوا بــه عنــوان یکــی از پنــج تهدیــد بــزرگ بــرای ســامت انســان در دنیــا محســوب میشــود؟
آلودگــی هــوا بــا بیماریهــای متعــدد شــامل آســم ،ســردرد ،حساســیت شــیمیایی و حتــی ســرطان همراه اســت.
اهمیت این مواد آالینده در خانه که محلی است که وقت زیادی را در آن میگذرانیم خیلی بیشتر است.
بخــش عمــدهای از مــواد شــیمیایی آلودهکننــده منــزل از ترکیبــات بــه کار رفتــه در مبلمــان ،فــرش و پاککنندههــای
خانگــی بیــرون میآینــد.
غلظــت ســرب در بســیاری از آالیندههــای خانگــی دو تــا پنــج برابــر بیشــتر از ســطح در فضــای بــاز اســت .ایــن
موضــوع زمانــی اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد کــه بســیاری از ســاختمانهای جدیــد بــا توجــه بــه بهــرهوری انــرژی
کارآمدتــر میشــوند و بیشــتر مــردم تــا  ۹۰درصــد وقــت خــود را صــرف آن میکننــد.
خوشــبختانه بــا اســتفاده از گیاهــان آپارتمانــی مــا میتوانیــم بخشــی از طبیعــت را بــه منــازل خــود بیاوریــم تــا هــوای
ســالمتری در دســترس داشــته باشــیم .در اواخــر دهــه  ،۱۹۸۰محققــان ناســا توانایــی گیاهــان آپارتمانــی را در تمیــز
کــردن هــوا و حــذف عوامــل ســمی ماننــد بنــزن را بررســی کردنــد .آنهــا لیســتی از گیاهانــی کــه میتواننــد هــوا را
فیلتــر کننــد ،منتشــر کردنــد .بهتــر اســت گیاهــان زیــر را در خانــه و یــا محــل کار خــود داشــته باشــید تــا راحتتــر
نفــس بکشــید.

ه ورا
آلوئ 
ایــن گیــاه تصفیهکننــده بومــی آفریقــای جنوبــی اســت کــه بنــزن و فرمالدئیــد هــوا کــه هــر دو ســرطانزا
هســتند را جــذب میکنــد .برخــاف اکثــر گیاهــان ،آلوئــهورا در واقــع اکســیژن را آزاد میکنــد و
دی اکسیدکربن را در شب جذب میکند و برای اتاق خوابها ایدهآل است.

نخل پروانه
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ایــن نخــل ،بومــی ماداگاســکار اســت و یکــی از بهتریــن گیاهــان بــرای از بیــن بــردن انــواع ســموم هــوا،
بــه خصــوص فرمالدئید اســت.
پاپیتال
پاپیتــال یــا َعشَ ــقه معمولــی یــا پیچــک معمولــی یــا داردوســت معمولــی بــا نــام علمــی ،Hedera helix
پیچکــی اســت کــه در خانــه بــه راحتــی رشــد میکنــد و بــرای اتــاق خــواب مناســب اســت .محققــان
بــر ایــن باورنــد کــه گیــاه پاپیتــال در عــرض  ۱۲ســاعت تمــام آلودگیهــای هــوای اتــاق را از بیــن
میبــرد.
نخل تزئینی یا کوتوله
نخــل تزئینــی بــا نــام علمــی  ،Phoenix roebeleniiگیــاه بســیار سرســخت و مقــاوم بــه خشکســالی
اســت کــه عمــر باالیــی نیــز دارد .ایــن گیــاه زینتــی در از بیــن بــردن
آلودگیهــای داخلــی خانــه ،بــه ویــژه زایلیــن تبحــر زیــادی دارد.
سرخس برگ شمشیری
ســرخس بــرگ شمشــیری بــا نــام علمــی  ،Nephrolepis exaltataیــک گیــاه جــذاب اســت کــه از زمــان
ویکتوریــا تاکنــون خودنمایــی میکنــد .ایــن گیــاه در رده نهــم لیســت  ۵۰گیــاه تصفیهکننــده هــوا
قــرار دارد ،زیــرا بــه راحتــی آلودگیهــای درون داخــل اتــاق بــه خصــوص
فرمالدئیــد را حــذف میکنــد.
آگلونما
آگلونمــا یــا همیشــه ســبز چینــی ،ســادهترین گیــاه خانگــی بــه شــمار م ـیرود ،زیــرا در نــور کــم و
مناطقــی از خانــه (مثــل اتــاق خــواب تاریــک) کــه هیــچ گیاهــی رشــد نمیکنــد ،بــه خوبــی رشــد
میکنــد .بهتریــن نکتــه ایــن گیــاه ایــن اســت کــه در زمــان کمتــر ســموم
بیشــتری را از بیــن میبــرد.
		

گل چمچمهای

گل چمچ ـهای یــا برگقاشــقی بــا نــام علمــی  ،spathyphylumگیــاه بســیار زیبایــی اســت کــه میتوانــد
بــه تنهایــی تــا  ۶۰درصــد هــوای داخــل خانــه را تصفیــه کنــد .نکتــه جالــب ایــن گیــاه آن اســت
کــه گردههــا یــا هاگهــای بســیار ریــز را از طریــق برگهایــش جــذب
میکنــد و از طریــق ریشــههایش بــه عنــوان غــذا اســتفاده میکنــد.
گیاه عنکبوتی
گیــاه عنکبوتــی بــا نــام علمــی  ،Chlorophytum comosumبســیار ســریع رشــد میکنــد و مــی توانــد در
عــرض  ۱۲روز تمــام ســموم داخــل هــوای اتــاق را دفــع کنــد .ایــن گیــاه
بهخصــوص بــرای افــرادی کــه آلــرژی گــرد و غبــار دارنــد ،عالــی اســت.
فیکوس بنجامین
فیکــوس بنجامیــن بــا نــام علمــی  ،Ficus benjaminaهــم یکــی از بهتریــن تصفیهکنندههــای هواســت
کــه تمامــی آلودگیهــای ناشــی از فــرش و مبلمــان نظیــر فرمالدئیــد ،بنــزن و تــری کلــرو اتیلــن را
حــذف میکنــد.
ترجمه و گردآوری :دکتر سارا بخشائی
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از خیابان مولوی تهران تا تدریس فارسی در نروژ

داستان زندگی یک ایرانی در سوئد

یــک معلــم مدرســه در ســال  ۱۳۵۱بــر در خانـهای در خیابــان مولــویِ تهــران ،نــوزادی را مییابــد کــه والدینــش بــه ســادگی رهایــش کــرده
بودنــد ،نــوزادی کــه ســر از پرورشــگاه نارمــک تهــران درآورد ۷ .مــاه بعــد بانــو و شــوهری ســوئدی او را کــه بــه دلیــل گریــه زیــاد در پرورشــگاه
«اشــک» نــام گرفتــه بــود بــه فرزنــدی پذیرفتــه و بــا خــود بــه ســوئد بردنــد .اشــک ،ســالهای بســیار ،خــود را ســوئدی میدانســت تــا اتفافـاً
دریافــت کــه ریشــه ایرانــی دارد و بازهــم اتفاقــا چنــان بــه فرهنــگ و زبــان ایرانــی دل بســت کــه همــه مــدارج ممکــن را در بزرگســالی در
رشــتهای مربــوط بــه ریشــه خــود طــی کــرد .نــوزاد خیابــان مولــوی آن روز ،اشـ ِ
ـک پرورشــگاه نارمــک ،امــروزه پروفســور اشــک دالِــن نــام دارد
و اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی در دانشــگاه اســلوی نــروژ اســت .کتــاب دســتور زبــان فارســی او کتــاب مرجــع در ایــن رشــته در اســکاندیناوی
اســت .ترجمــه اشــعار موالنــا و حافــظ ،چهارمقالــه نظامــی عروضــی و فخرالدیــن عراقــی از جملــه دیگــر آثــار اوســت .گفتوگویــی بــا اشــک
دالــن دربــاره زندگــی او و همچنیــن جایــگاه زبــان فارســی در اســکاندیناوی در زیــر میخوانیــم.

▪ زندگــی شــما در کشــور ســوئد داســتان خــودش را دارد .گویــا شــما هرگــز در ایــران بــزرگ نشــدید و زبــان فارســی را هــم در
ایــران نیاموختهایــد؟
درست است .من در سال  ۱۳۵۱در ایران به دنیا آمدم و االن  ۳۷سال است که در کشور سوئد زندگی می کنم.
مــن هفــت مــاه اول زندگیــم در یــک پرورشــگاه در تهــران زندگــی کــردم و در هفــت ماهگــی پــدر و مــادر فعلــی مــن از ســوئد بــه ایــران آمدنــد
و مــرا بــه فرزنــدی قبــول کردنــد و مــن در ســوئد بــزرگ شــدم و هیــچ ارتباطــی بــا ایــران و فرهنــگ ایرانــی نداشــتم تــا زمانــی کــه بــه ســن ۲۰
ســالگی رســیدم.
▪ اگر امکان دارد در مورد این که چرا در پرورشگاه بودید ،توضیح دهید؟
 ۵۱رهــا کــرده بــود .آقایــی کــه معلــم مدرسـهای در
تــا آنجایــی کــه مــن اطــاع دارم فــردی مــرا جلــو منــزل شــخصی در خیابــان مولــوی در ســال 
ـک همــان خیابــان بــود ،مــرا پیــدا کــرده و چنــد ســاعت از مــن نگهــداری کــرد و بعــد مــرا بــه پرورشــگاه نارمــک تهــران ســپرده بــود.
نزدیـ 
▪ شــما بــه طــور کامــل ســوئدی بــزرگ شــدهاید و همیشــه خــود را ســوئدی میدانســتید .چــه شــد کــه ناگهــان بــه فرهنــگ
ایــران و زبــان فارســی عالقهمنــد شــدید؟
مــن خــودم را ســوئدی میدانســتم ،امــا شــاید در ســن  ۱۲یــا  ۱۳ســالگی متوجــه شــدم کــه ریش ـهام در یــک جــای دیگــر اســت ،یعنــی کشــور
ایــران و خیلــی مشــتاق بــودم و عالقهمنــد شــدم بیشــتر در مــورد ایــران و فرهنــگ آن بدانــم .چنــد ســال طــول کشــید ،کتابهایــی در مــورد ایــران
خوانــدم و اتفاقــا دو دوســت ایرانــی پیــدا کــردم کــه خیلــی در مــورد کشــور ایــران از آنهــا یــاد گرفتــم و باالخــره کنجــکاو شــدم کــه زبــان فارســی
را هــم یــاد بگیــرم.
▪ چگونه زبان فارسی یاد گرفتید؟
وقتــی میخواســتم دانشــگاه بــروم رشــته خبرنــگاری را انتخــاب کــردم ،ولــی چــون بــه نظــام وظیفــه رفتــه بــودم شــش مــاه وقــت آزاد داشــتم،
بنابرایــن در رشــته زبــان فارســی ثبــت نــام کــردم و چنــد کالس زبــان فارســی رفتــم و شــیفته ایــن زبــان شــدم و خیلــی دوســت داشــتم آن را ادامــه
ـی همــان رشــته ایرانشناســی را چــون چنــد معلــم و اســتاد خیلــی خــوب و باســواد داشــتم کــه چش ـمهای مــرا بــه فرهنــگ و تاریــخ
دهــم ،یعنـ 
ایــران بــاز کــرده بودنــد و شــیفته یــاد گرفتــن بیشــتر در مــورد ایــن زبــان و فرهنــگ بــودم.
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▪ آقــای دالــن ،اســم شــما «اشــک» اســت .ایــن اســم مخفــف نــام دیگــری اســت یــا از ابتــدا همیــن بــوده
ا ست ؟
اســم مــن داســتانی دارد .ایــن اســم بــه ظاهــر مخفــف نــام اشــکان ،پادشــاه اول و دوم سلســله اشــکانیان اســت کــه اسمشــان
در همــان پرورشــگاه نارمــک تهــران گرفتــه بــودم ،چــون کارمنــدان آنجــا
اشــک اول و اشــک دوم بــود .ولــی مــن اســمم را 
اســمهایی بــرای بچههــا انتخــاب میکردنــد و مــن چــون بیشــتر از بچههــای دیگــر گریــه میکــردم اســم «اشــک» را روی مــن
گذاشــتند .وقتــی قــرار بــود بــه ســوئد بیایــم بــرای مــن گذرنامــه صــادر کردنــد و همــان اســم اشــک در گذرنامــه هــم ثبــت شــده و در
گذرنامــه ســوئدی هــم همیــن طــور.
▪ آقــای دالــن ،شــما بــه عنــوان یــک ســوئدی تمامعیــار و همزمــان بــه عنــوان یــک ایرانیتبــار کــه در بزرگســالی بــه
فرهنــگ ایرانــی عالقهمنــد شــده و خــودش اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی اســت و میتوانــد نگاهــی عمیــق بــه هــر دو
فرهنــگ داشــته باشــد ،تصــور میکنیــد فرهنــگ ســوئدی چــه بینشــی نســبت بــه فرهنــگ ایرانــی دارد و اختــاط ایــن دو
فرهنــگ را چگونــه میبینیــد؟
اگــر ایــن رابطــه را محــدود کنــم بــه مســائل فرهنگــی ،فکــر میکنــم ارتبــاط ایــران و ســوئد تقریبــا بــه  ۱۵۰ســال پیــش برمیگــردد ،البتــه
ریش ـههای عمیقتــری هــم دارد ،ولــی میشــود گفــت ســوئدیها یــک دیــدگاه رمانتیــک یــا [دچــار] شــرقزدگی نســبت بــه ایــران داشــتند
کــه در  ۲۰ســال اخیــر بیشــتر بــه واقعیــت نزدیــک شــده و اکنــون یــک ارتبــاط عمیقتــر فرهنگــی بیــن دو کشــور وجــود دارد از نظــر ترجمــه
کتــاب یــا فیلــم و برنامههــای تلویزیونــی.
اگــر بخواهیــم بــه اختالفــات بپردازیــم ،بیشــتر ایــن اختالفــات در شــکل و فــرم اســت ،یعنــی میبینیــم اشــتراکات زیــادی در ویژگیهــای مختلــف
وجــود دارد از رســم و رســومات روزمــره ماننــد غذاخــوردن گرفتــه تــا دیدگاههــای فلســفی و تعبیــرات ادبــی .مــن فکــر میکنــم کســانی کــه
میتواننــد پلــی باشــند بیــن دو فرهنــگ میتواننــد اشــتراکات ایــن دو فرهنــگ را معرفــی کننــد تــا مــردم ایــن دو کشــور بــه هــم نزدیکتــر
شــوند و احســاس همبســتگی کــرده و در درون خودشــان ،دیگــری را منعکــس کننــد.
▪ شــما اســتاد رشــته زبــان و ادبیــات فارســی هســتید و ســوئدی ایرانیتبــار .از دیــدگاه شــما اســتقبال فرهنگهــای غربــی
از ادبیــات فارســی چگونــه اســت و تــا چــه حــد داوطلــب ادامــه چنیــن رشــتهای هســتند؟
طــی  ۲۰ســال اخیــر وضعیــت زبــان فارســی در کشــورهای اســکاندیناوی تغییــر پیــدا کــرده اســت .تــا پیــش از آن زبــان فارســی مثــل یــک زبــان
مــرده تدریــس میشــد ،ولــی طــی ســالهای اخیــر ماننــد یــک زبــان زنــده بررســی میشــود در محافــل فرهنگــی و دانشــگاهی .قبــا عالقــه بــه
متــون خیلــی قدیمــی یــا شــناخت دقایــق زبانــی وجــود داشــت ،ولــی امــروز خیلــی از محققــان و دانشــجویان بــه جامعــه امــروز ایــران و ادبیــات
معاصــر ایــن کشــور عالقــه دارنــد و ایــن از تعــداد بیشــتر پذیــرش دانشــجو مشــخص میشــود.
اگــر  ۲۰ســال پیــش فقــط دو یــا ســه نفــر دانشــجوی زبــان فارســی داشــتیم امــروز بیــش از  ۵۰نفــر ســاالنه درخواســت شــرکت در ایــن کالسهــا
را دارنــد کــه حــدود  ۳۰نفــر را میپذیریــم و ایــن بــرای مــا جــای خوشــحالی اســت و بــرای زبــان فارســی رونــد مثبتــی اســت.
▪ آقــای دالــن ،چیــزی حــدود  ۱۰۰ســال پیــش یــک ســوئدی بــه نــام «هرملیــن» رباعیــات خیــام را ترجمــه کــرد بــه زبــان
ســوئدی و از آن تاریــخ بــه بعــد مــردم اســکاندیناوی بســیار عالقهمنــد شــدند بــه رباعیــات خیــام .امــا در مــورد هرملیــن
شــایعاتی وجــود دارد مبنــی بــر ایــن کــه چنــان شــیفته خیــام شــده بــود کــه آخــر عمــر کارش بــه دیوانگــی و تیمارســتان
کشــید .در ایــن بــاره توضیــح دهیــد.
هرملیــن شــخصیت عجیبــی بــود .او  ۱۴۰ســال پیــش در جنــوب ســوئد بــه دنیــا آمــد و جوانـیاش را مدتــی در هنــد گذرانــد و آنجــا یــک منشــی
داشــت کــه بــه هرملیــن زبــان فارســی یــاد داد کــه در آن دوران زبــان رســمی هنــد بــود.
هرملیــن پــس از بازگشــت بــه ســوئد اعتیــاد بــه الــکل پیــدا کــرد و در یــک بیمارســتان بســتری شــد .پــس از آن بــه ترجمــه آثــار فارســی بــه
ســوئدی مشــغول شــد و حــدود  ۱۰هــزار صفحــه شــعر فارســی را بــه ســوئدی برگردانــد .بــه نظــر مــن او هیــچ بیمــاری و جنونــی نداشــت ،بلکــه
یــک روش زندگــی بــرای خــود داشــت کــه بــا محیــط خانوادگیــش تناســبی نداشــت ،چــون اشــرافزاده بــود.
هرملیــن شــیفته ادبیــات ایــران شــد و برجســتهترین نماینــده ادبیــات ایــران بــود .ســفیر ایــران در اســتکهلم در آن زمــان از هرملیــن قدردانــی
کــرد و مــدال خورشــید بــه او اهــدا کــرد .او در واقــع یــک عــارف بــود کــه شــیفته ادبیــات فارســی شــده بــود بــه خاطــر جنبــه عرفانــی ایــن
ادبیــات .او بیشــتر از موالنــا الهــام گرفتــه و تــاش میکــرد پیوندهــای مشــترک در بیــن عارفــان پیــدا کنــد .او احســاس میکــرد عرفــان ایرانــی
پیامــی دارد بــرای مــردم یــا بــرای انســان معاصــر و هرملیــن تــاش میکــرد ایــن پیــام را معرفــی کنــد.
▪ دانســتن زبــان فارســی و بازگشــت بــه اصــل ایرانــی بــودن ،تــا چــه حــد بــر زندگــی شــما موثــر بــوده و آیــا زندگیتــان
را پربارتــر کــرده اســت؟
ایــن ســوال خوبــی اســت .مــن فکــر میکنــم بــا جریانــی کــه در یادگیــری زبــان فارســی طــی کــردم قــدم بــه قــدم لــذت زیــادی بــردم و از
ابعــاد مختلــف بــه فرهنــگ ایرانــی نزدیــک شــدم و میتــوان گفــت آدم پختهتــری شــدم .در ایــن ســفر یــا جریانــی کــه طــی کــردم ،احســاس
میکــردم انســانی بــا دو بعــد بــودم ،یــک بعــد ســوئدی و یــک بعــد ایرانــی ،ولــی بــا یادگیــری زبــان فارســی و مســلط شــدن بــه آن شــکاف و
فاصلــه بیــن ایــن دو بعــد را برداشــتم و ایــن پلــی بــود بــرای مــن .احســاس میکنــم آدم پربارتــر و پختهتــری شــدهام.
▪ داســتان زندگــی شــما بیشــتر شــبیه افســانه و باورنکردنــی اســت .از دم در خان ـهای در خیابــان مولــوی تــا تدریــس زبــان
و ادبیــات فارســی در دانشــگاه اســلو ،چیــزی اســت کــه کمتــر اتفــاق میافتــد .دیــدگاه پــدر و مــادر ســوئدی شــما دربــاره
ایــن کــه شــما بــه فرهنــگ و تاریــخ ایــران چنیــن عالقهمنــد هســتید چیســت؟
پــدر و مــادر ســوئدی مــن همیشــه مــرا پشــتیبانی کردنــد و خیلــی خوشــحال هســتند کــه مــن بــه ریشــه خــودم راه پیــدا کــردم .بزرگتریــن
هدیــه بــرای یــک بچــه پشــتیبانی پــدر و مــادر اســت ،یعنــی حمایــت پــدر و مــادر و کمــک آنهــا بــرای ایــن کــه بچــه بــه انگیزههــا و آرزوهایــی
کــه دارد برســد.
▪ هیچ گاه فکر کردید به ایران بروید و بگردید تا شاید پدر و مادر بیولوژیکی خود را پیدا کنید؟
مــن وقتــی متوجــه شــدم در ایــران بــه دنیــا آمــدهام یعنــی  ۱۲یــا  ۱۳ســالگی ،خیلــی عالقــه داشــتم بــه ایــران ســفر کنــم .چنــد بــار هــم بــه
ایــران ســفر کــردم و از طریــق همســرم کــه ایرانــی اســت وارد یــک خانــواده ایرانــی شــدم و آنهــا مــرا جزئــی از خانــواده خــود میداننــد و بــرای
مــن جــای خوشــحالی اســت کــه در چنیــن موقعیتــی هســتم .مــن اصــا نمیتوانســتم پیشبینــی کنــم یــک روز ایــن طــور شــود.
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آیامواد مغذی

؟

از طریق پوست جذب میشوند

وقتــی بــه رســاندن مــواد مغــذی بــه بدنمــان میاندیشــیم معمــوال بــه خــوردن آنهــا بــه صــورت
قــرص و پــودر و شــربت و یــا بــه صــورت غــذا فکــر میکنیــم .دلیلــش هــم ایــن اســت کــه تصــور
میکنیــم «جــذب مــواد مغــذی» یعنــی اینکــه ایــن مــواد بایــد از طریــق سیســتم گــوارش جــذب شــده
و وارد خونمــان شــوند .امــا شــرکتهای زیــادی ســعی دارنــد طــرز فکــر مــا را در مــورد مکملهــای
غذایــی و جــذب آنهــا توســط بــدن تغییــر دهنــد.
بــه راســتی چــرا بــه جــای اینکــه قــرص و شــربت و  ...را بخوریــم و نگــران ایــن باشــیم کــه خــوب جــذب
بدنمــان میشــوند یــا نــه ،دســت از ســر سیســتم گوارشمــان برنمیداریــم و آنهــا را مســتقیما
بــه پوســتمان نمیزنیــم؟
نیکوتیــن ،اســتروژن ،تستوســترون و برخــی از داروهــای ضــد درد همگــی میتواننــد از طریــق ژلهــا
و کرمهــا و چس ـبها پوســتی بــه بدنمــان انتقــال داده شــوند .چــرا ویتامینهــا و مــواد معدنــی را
اینگونــه وارد بدنمــان نکنیــم؟
فرایند گوارش
مــواد مغــذی کــه بــدن مــا بــه آنهــا نیــاز دارد
بــه دو شــکل اصلــی وجــود دارنــد :درشــت
مغذیهــا و ریزمغذیهــا .درشــت مغذیهــا
پنــج نــوع هســتند :کربوهیدراتهــا ،پروتئینهــا،
چربیهــا و کلســترول ،فیبــر و آب.
ریــز مغذیهــا نیــز دو نوعانــد :ویتامینهــا و
امــاح .درشــت مغذیهــا نقــش ســوخت را در
بــدن مــا دارنــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه ما
بایــد مقــدار مشــخصی پروتئیــن و کربوهیــدرات
مصــرف کنیــم تــا ســطح انرژیمــان در حــد
ایدهآلــی حفــظ شــود .ریزمغذیهــا نیــز
عواملــی هســتند کــه کمــک میکننــد انــرژی

موجــود در درشــت مغذیهــا آزاد شــود.
امــا هیچکـــدام از ایــن درشـــت مغذیهــا و
ریــز مغذیهــا اگــر جــذب بــدن نشــوند کمکــی
بــه مــا نخواهنــد کــرد و اینجاســت کــه نقــش
سیســتم گــوارش اهمیــت حیاتــی پیــدا میکند.
وقتــی شــما یــک ســاندویچ میخوریــد فقــط
آن را وارد معدهتــان میکنیــد و اگــر سیســتم
گوارشتــان نتوانــد آن را تجزیــه و جــذب کنــد،
خاصیتــی نخواهــد داشــت.
ایــن پروس ـ ه جــذب اســت کــه اجــازه میدهــد
بــدن از مــواد مغــذی موجــود در غذاهــا بــه
عنــوان ســوخت اســتفاده کنــد .ایــن طــور فکــر
کنیــد :وقتــی شــما بــه اتومبیلتــان بنزیــن

میزنیــد ،ایــن بنزیــن در بــاک میمانــد.
اگــر شــما هرگــز موتــور اتومبیــل را روشــن
نکنیــد و اجــازه ندهیــد فراینــد ســوختن بنزیــن
صــورت بگیــرد ،ایــن بنزیــن همانطــور در بــاک
خواهــد مانــد .وقتــی بــدن شــما غــذا را هضــم
میکنــد ،مــواد مغــذیاش را جــذب کــرده و از
آنهــا بــه عنــوان ســوخت یــا انــرژی اســتفاده
میکنــد.
اهمیت ویتامینها برای بدن
آیــا میدانســتید کــه بــدن شــما تقریبــا بــه
 ۳۰ویتامیــن و مــواد معدنــی و عناصــر غذایــی
نیــاز دارد ،امــا خــودش نمیتوانــد آنهــا
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را بســازد؟ بــه همیــن علــت نیــاز داریــم کــه
غذاهــای خوبــی بخوریــم و ویتامینهــا و امــاح
را از طریــق مــواد غذایــی و مکملهــا بــه بــدن
برســانیم .تمــام ایــن مــواد مغــذی بــه التیــام و
بازســازی بــدن ،پشــتیبانی از سیســتم ایمنــی
و محافظــت از اســتخوانها و عضــات کمــک
میکننــد .
آیــا چس ـبهای مــواد مغــذی در
آینــدهای نزدیــک در دســترسمان
خواهنــد بــود؟
ارتــش آمریــکا پــروژهای دارد کــه طــی آن قصــد
دارد چس ـبهای پوســتی بســازد کــه در شــرایط
دشــوار جنــگ و بحــران ،مــواد مغــذی و ســایر
ترکیبــات از طریــق آن بــه ســربازها برســند.
یعنــی زمانــی کــه مصــرف مــواد غذایــی کافــی
ســخت و ناممکــن اســت بتــوان از ایــن چسـبها
بــرای تامیــن مــواد مغــذی مــورد نیــاز بــدن
اســتفاده کــرد.
دانشــمندانی کــه روی ایــن پــروژه کار میکننــد
انتظــار ندارنــد زودتــر از ده ســال دیگــر بتواننــد
چنیــن ایــدهای را بــه مرحل ـه تســت و آزمایــش
برســانند.
امــا شــما مجبور نیســتید منتظــر این دانشــمندان
ُکنــدکار بمانیــد! شــرکتهایی وجــود دارنــد کــه
در حــال حاضــر نیــز پــول شــما را میگیرنــد
تــا ژلهــا و کرمهــا و ســرمها و چســبهای
حــاوی منیزیــم ،ویتامیــن  D، CoQ۱۰و انــواع
عصارههــای گیاهــی و مــواد مغــذی را کــه ادعــا
میکننــد کمبــــودهای بدنتــــان را جبــران
میکننــد ،انرژیتــان را افزایــش میدهنــد و
کمکتــان میکننــد وزن کــم کنیــد و الغــر
شــوید در اختیارتــان قــرار دهنــد .امــا آیــا واقعــا
ایــن مــواد در نهایــت وارد جریــان خونتــان
میشــوند و آنهــا را جــذب میکنیــد؟

پوســت شما از آنچه فکر میکنید
سختتر است
پوســت در واقــع جــوری طراحــی شــده که ســدی
محکــم و غیرقابــل نفــوذ باشــد کــه البتــه نعمــت
بزرگــی اســت .تصــور کنیــد هــر چیــزی کــه آن
را لمــس میکردیــد وارد جریــان خونتــان
میشــد!
شــرکتهای ســازنده کرمهــا و لوســیونهای
آرایشــی و مراقبــت از پوســت ادعــا میکننــد
کــه محصــوالت آنهــا دارای فرموالســیونهای
بســــیار غنــی شــــدهای اســت و هــر چنــــد
ایــن مــواد مغــذی ممکــن اســت (یــا ممکــن
نیســت!) تاثیــرات ظاهــری و آرایشــی بــر
ســطح پوســتتان داشــته باشــند ،امــا میــزان
مــواد مغــذی کــه میتواننــد از الیــه ســخت و
نفوذناپذیــر پوســت عبــور کننــد بســیار انــدک
اســت .دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا
میتوانیــم تمــام روزهــای تابســتان صورتمــان
را غــرق ضدآفتــاب سرشــار از مــواد معدنــی
کنیــم ،بــدون اینکــه مثــا دچــار اوردوز زینــک
در بدنمــان شــویم! مطالعــات نشــان دادهانــد
مصــرف ضــد آفتابهــای حــاوی زینــک ،تاثیــر
بســیار کــم و ناچیــزی بــر مقــدار زینــک موجــود
در خونمــان دارد.
یــک عنصــر یــا ترکیــب بــرای اینکــه بتوانــد از
پوســتتان عبــور کــرده و وارد خونتــان بشــود
بایــد دســت کــم دو ویژگــی داشــته باشــد :یــا
بایــد لیپوفیلیــک باشــد و یــا محلــول در چربــی.
ضمنــا ایــن عنصــر بایــد بســیار بســیار ریــز
باشــد .خیلــی از ترکیبــات موجــود در محصــوالت
تجــاری و بــازاری هیچکــدام از ایــن خصوصیــات
را ندارنــد.
البتــه راههایــی وجــود دارد کــه بتــوان ایــن
محدودیتهــا را کنــار زد .شــما میتوانیــد یــک
مولکــول بــزرگ را بــه ذرات نانــو تبدیــل کنیــد
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یــا آن را در مــادهای وارد نماییــد کــه راحتتــر
میتوانــد از الی ـ ه لیپیــد پوس ـتتان عبــور کنــد.
شــما میتوانیــد از ســوزنهای بســیار ریــز بــرای
ایجــاد منافــذی بســیار کوچــک در پوســتتان
کمــک بگیریــد کــه اجــازه میدهنــد مــاده
موردنظــر وارد بافتهــای عمیقتــر پوســتتان
شــود .همچنیــن میتوانیــد از مــواد شــیمیایی
بــرای تغییــر ســطح پوســتتان اســتفاده کــرده
و منافــذ پوســتتان را از ایــن طریــق بیشــتر
و بازتــر کنــد .حتــی میتوانیــد از محــرک
الکتریکــی بــرای بــاز کــردن منافــذ پوســتتان
یــا از تکنیکــی بــه نــام میکرودیالیــز اســتفاده
کنیــد.
گردآورنده :فاطمه استواری

همــه اینهــا تکنیکهایــی هســتند کــه
در حــال حاضــر بــه کار میرونــد یــا توســط
کمپـــــانیهای دارویــی و نظامــی ارائــه
شــدهاند .البتــه برخــی از محصــوالت
بــه صــورت چســبهای پوســتی ارائــه
شــدهاند کــه ادعــا میکننــد قابلیــت
وارد کــردن مــواد مغــذی بــه پوســت و
خــون را دارنــد ،امــا ایــن محصــوالت از
جهــت بیخطــر بــودن و موثــر بــودن تســت
نشــــدهاند و مــورد تائیــــد نمیباشــــند.
مثــا مــا هنــوز مطمئــن نیســتیم انــواع
چس ـبهای عصــاره چــای ســبز کــه در بــازار
کاهــش وزن و الغــری رواج دارنــد واقعــا
در نهایــت وارد جریــان خــون میشــوند یــا
نــه .البتــه بــاز هــم میگوییــم کــه اگــر وارد
خــون هــم بشــوند آنقــدر کــم اســت کــه
منجــر بــه کاهــش وزن نخواهــد شــد.
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نقش رستم
تابستان 1399

راز و رمز تاریخ در دل سنگ

ی آبــاد واقــع در شــمال شهرســتان
نقــش رســتم نــام مجموعــ ه ای باســتانی در روســتای زنگــ 
مرودشــت اســتان فــارس ایــران اســت کــه در فاصلـ ٔ
ـه  ۶کیلومتــری از تخــت جمشــید قــرار دارد.
ایــن محوطــه باســتانی یادمــا ن هایــی از ایالمیــان ،هخامنشــیان و ساســانیان را در خــود جــای
داده اســت و از حــدود ســال  ۱۲۰۰پیــش از میــاد تــا  ۶۲۵میــادی همــواره مــورد توجــه بود ه اســت،
زیــرا آرامــگاه چهــار تــن از پادشــاهان هخامنشــی ،نقــش برجســتههای متعــددی از وقایــع مهــم
ش برجســته ویــرا ن شــدهای از دوران ایالمیــان در ایــن
دوران ساســانیان ،بنــای کعبــه زرتشــت و نقـ 
مــکان قــرار دارنــد و در دوره ساســانی ،محوطــه نقــش رســتم از نظــر دینــی و ملــی نیــز اهمیــت
بســیار داشــت ه اســت.
در گذشــته ،نــام ایــن مــکان سـ ه گنبــدان یــا دوگنبــدان بــود ه اســت کــه در بیــن مــردم منطقــه،
ی شــد و احتمــاالً
بــه نــام هــای کــوه حاجـی آبــاد ،کــوه اســتخر یــا کــوه ِن ِفشــت نیــز خوانــده مـ 
نــام نقــش رســتم پــس از آنکــه ایرانیــان بیــن رســتم ،پهلــوان شــاهنامه و ســنگ نگارههــای
شــاهان ساســانی ارتبــاط برقــرار کردنــد بــه ایــن مــکان داده شــد .قدیمیتریــن نقــش موجــود
در نقــش رســتم مربــوط بــه دوره ایــام اســت کــه نقــش دو ایــزد و ایزدبانــو و شــاه و ملکــه را ب ـه
تصویــر کشــیده بــود ولــی بعدهــا در دوره ساســانی ،بهــرام دوم بخشهایــی از آن را پــاک کــرد و
نقــش خــود و درباریانــش را بــه جــای آن تراشــید.
چهــار آرامــگاه دخم ـهای در ســینه کــوه رحمــت کنــده شــدهاند کــه متعلــق بــه داریــوش بــزرگ،
ٔ
همــه آنهــا از ویژگیهــای یکســانی
خشایارشــاه  ،اردشــیر یکــم و داریــوش دوم هســتند کــه
برخوردارنــد .اردشــیر بابــکان نخســتین کســی اســت کــه در ایــن محوطــه ،ســنگنگارهای
تراشــید و صحنــه تاجگیــریاش از دســت اهورامــزدا را ثبــت کــرد .پــس از وی نیــز شــاهان
ساســانی صحنههــای تاجگذاریشــان یــا شــرح نبردهــا و افتخارتشــان را بــر ســینه کــوه نقــش
کردنــد .اینکــه اردشــیر و پســرش شــاپور دوم نقشبرجســتههایی را در کنــار نقشبرجســتههای
همتایــان هخامنشــی خــود در نقــش رســتم تراشــیدند ،احتمــاالً نشــان از راهکــردی فرهنگــی و
سیاســی در تقلیــد از گذشــته داشتهاســت.

کعبه زرتشت  ،بازمانده از هنر معماری هخامنشی
در مقابــل جایــگاه آرامگاههــای نقــش رســتم ،ســاختمان مکعب ـیای را میتوانیــد ببینــد کــه
نمایــی بــا آجرهــای بــزرگ ســنگی دارد .ایــن بنــا بــه نــام کعبــه زرتشــت ،پیامبــر باســتانی
شــناخته شــده و حاصــل تاریــخ هخامنشــیان اســت .ظرافــت و شــکوه بناهــای هخامنشــی
در ایــن کعبــه مشــهود اســت و جذابیــت تاریخــی باالیــی دارد .دربــار ه کاربــرد ایــن بنــا در
زمــان هخامنشــیان نظریههــای متفاوتــی وجــود دارد؛ از محــل نگهــداری اوســتا تــا نگهــداری
آتــش مقــدس! ایــن کعبــه داخــل یــک فرورفتگــی نســبت بــه ســطح زمیــن قــرار گرفتــه و در
جلــوی آن یــک ردیــف پلــه وجــود دارد کــه تعــدادی از آن تخریــب شــدهاند .در اطــراف ایــن
مکعــب ســنگی کتیبههایــی وجــود دارد کــه بازمانــده از دوران ساســانی اســت و در همیــن
دوره اســناد مهــم حکومتــی را در ایــن بنــا نگــه میداشــتهاند.
نقش برجسته اردشیر در پناه اهورامزدا
در فاصلــ ه شــش کیلومتــری بنــای پــر افتخــار تختجمشــید ،نمــادی از تاریــخ ســه دور ه
ایالمــی ،هخامنشــی و ساســانی ،جلوهگــر اســت .مجموع ـ ه نقــش رســتم در کــوه حاجیآبــاد
کــه در گذشــته همنــام بــا خــود ایــن مجموعــه بــوده ،قــرار گرفتــه اســت .ایــن اثــر تاریخــی
از جاذبههــای روســتای زنگیآبــاد ،جایــی در شــمال شهرســتان مرودشــت در اســتان فــارس
اســت.
ارزش تاریخــی نقــش رســتم بیــش از حــد تصــور اســت .ایــن مــکان چنــد گنــج تاریــخ
باســتان را در خــود پنهــان کــرده اســت .آرامــگاه چهــار پادشــاه هخامنشــی ،کعبــه زرتشــت
و نقشهــای برجســته پادشــاهان ساســانیان و خدایــان ایالمیهــا ،همگــی در ایــن مجموعــه
کنــار هــم جمــع شــدهاند .قدیمیتریــن نفشهــای ایــن کــوه بــه دوره ایالمیهــا بــر
میگــردد کــه از میــان آنهــا دو ایــزد و ایزدبانــو کــه روی تختــی نشســتهاند ،باقــی اســت.
قدمت باستانی آرامگاهها
نقــش رســتم خانــ ه همیشــگی چهــار پادشــاه هخامنشــی ،خشایارشــاه ،داریــوش ،اردشــیر
اول و داریــوش دوم اســت .هــر کــدام از ایــن چهــار بنــا بــا ظاهــری مربعــی ،شــبیه یکدیگــر
ســاخته شــدهاند و تفــاوت آنهــا در کتیبههایشــان اســت .ایــن کتیبــه کــه بــه خــط میخــی
و آرامــی اســت ،مضمونــی در ســتایش اهورامــزادا دارد .همچنیــن داریــوش در ایــن متــن ،از
پیروزیهــا و باورهــای خــودش میگویــد.
در بیــرون آرامگاههــا هــم نقــش برجســتههای زیبایــی وجــود دارد کــه پیامهــای روشــنی را
بــه آینــدگان میرســاند .در ایــن نقشهــا پادشــاه بــه نشــانه قــدرت ،کمــان در دســت دارد و
روبهرویــش اهورامــزدا قــرار گرفتــه اســت .در دو آتشــدان ،آتــش مقــدس میســوزد و نقــش
مــاه در بــاالی ایــن قــاب ،نمــاد فانــی بــودن دنیاســت .همچنیــن در ایــن نمــا ،ســتونهایی
بــا سرســتونهای مشــابه تخــت جمشــید دیــده میشــود .شــیرهایی بــا نیلوفرهــای آبــی
کــه نمــاد پاکــی در فرهنــگ شــرقی اســت ،در پاییــن ایــن نقشهــا دیــده میشــود .نقــش
رســتم را بایــد مثــل یــک کتــاب تاریــخ بــا حوصلــه ورق زد و غــرق در نقــوش مهیــج آن
شــد .ایــن بنــا پــر از نقشهــای برجســتهای اســت کــه تاریــخ ساســانی را میتــوان در آن بــه
شــکلی مصــور دیــد .در ســمت شــرق نقــش رســتم ،قابــی از نقــش برجســته اردشــیر بابــکان
و اهورامــزدا روی صخــره خودنمایــی میکنــد .در ایــن تصویــر کــه یکــی از پروضوحتریــن
نقشهــای بــه جامانــده از ساســانی اســت ،اهورامــزدا و اردشــیر ،هــر کــدام روی اســبی ســوار
هســتند کــه روی ســینه آنهــا کتیب ـهای حــک شــده اســت .در ایــن نقــش ،انــدازه شــمایل
انســانی از اســب بزرگتــر نشــان میدهــد و ایــن تفــاوت مقیــاس ،نمــادی بــرای نمایــش
بزرگــی شــاه و اهورامــزدا اســت.
زیــر پــای اســب هــردو ،دشــمنان آنهــا بــه خــاک افتادهانــد؛ اهریمــن دشــمن اهورامــزدا
و اردوان پنجــم ،آخریــن پادشــاه اشــکانی ،دشــمن اردشــیر بابــکان! ایــن قرینگــی ،انــدازه
اهمیــت پیــروزی اردشــیر بــر پادشــاه اشــکانی را نشــان داده اســت؛ اهمیــت آن بــه انــدازه
پیــروزی اهورامــزدا و نیــروی ایــزدی بــر اهریمــن اســت .حلق ـهای میــان دســتان اهورامــزدا
و پادشــاه ساســانی دیــده میشــود .ایــن حلقــه نشــانی از قــدرت و نیــروی واالی ایــزدی
اســت کــه شــاه و خاندانــش را در پنــاه خــود قــرار داده اســت و اهورامــزدا آن را بــه اردشــیر
میبخشــد.
گردآورنده :فائزه میرسلطانی
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مادری موفق

از دیار قوم بزرگ بلوچ

حمیرا ریگی
سفیر ایران در برونئی شد

حمیــرا ریگــی ،فرمانــدار شهرســتان قصرقنــد ،متولــد  ۱۳۵۴در سیســتان و بلوچســتان  ،فــارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد
فنــاوری اطالعــات ،فــارغ التحصیــل دانشــکده پیراپزشــکی در رشــته فیزیوتراپــی و در یــک خانــواده  ١٠نفــره بــزرگ شــده و پنــج خواهــر
و چهــار بــرادر دارد.
او فعالیــت اجتماعــی و سیاس ـیاش را از دوران دانشــجویی آغــاز کــرده و بعدهــا وقتــی پــس از پایــان تحصیالتــش بــه اســتان برگشــت
همــراه بــا گروهــی از جوانــان بــرای آسیبشناســی منطقــه ،همایشهایــی را برگــزار کــرد.
در اولین دوره انتخابات شوراهای شهر ،او به عنوان عضو شورا برگزیده شد و ریاست کمیته بانوان را به عهده گرفت.
او در  ۲۵ســالگی و در شــرایطی کــه هنــوز بســیار جــوان بــود بــا تصمیــم فرمانــدار وقــت چابهــار ،بخشــدار بخــش مرکــزی چابهــار شــد و
انتخابــش انتقادهــای زیــادی را برانگیخــت.
او میگویــد :انتخــاب یــک دختــر  ۲۵ســاله در یــک منطقــه بــا توجــه بــه مســایل قومــی و مذهبــی تصمیــم مهمــی بــود .برخــی بــه
فرمانــدار میگفتنــد کــه بــا ایــن انتخــاب باعــث مــرگ سیاســی خودتــان شــدید امــا ســرانجام مــن بخشــدار مرکــزی شهرســتان چابهــار
شــدم .برخــی میگفتنــد کــه ایــن انتخــاب ننگــی بــرای مــردم بلــوچ اســت و بــه مســایل ناموســی ،قومــی ،مذهبــی و ارزشهــای مــا
توهیــن شــده.
او امــا علیرغــم همــه مشــکالتی کــه بــه خاطــر بانــو بــودن و جوان ـیاش پیــش پایــش بــود ،پیشــنهاد بخشــداری را پذیرفــت و کارش را
بــا جدیــت شــروع کــرد.
بــه جــز ایــن حمیــرا ریگــی در ســازمانهای مختلــف دولتــی فعالیــت کــرده و از جملــه مدیــرکل بهزیســتی اســتان سیســتان و بلوچســتان
بوده اســت.
اســتان سیســتان و بلوچســتان از اســتانهایی اســت کــه دشــواریهای زیــادی دارد .خشکســالی و بیآبــی از یــک طــرف پشــت
اقتصــادش را خــم کــرده و از طــرف دیگــر مجــاورت بــا کشــورهای همســایه امنیتــش را پاییــن آورده اســت.
در چنین شرایطی سوال اول شهروندان بعد از انتصاب خانم ریگی این بود که «یک ضعیفه چه میتواند بکند؟»
او امــا تــاش کــرد کلمــه «ضعیفــه» را از روی پیشــانی خــودش پــاک کنــد و پیــش از آغــاز بــه کار رســمیاش بــرای شــناخت شــهر
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نشســتهای هماندیشــی بــا حضــور علمــا را ســازماندهی
کــرد.
او دربــاره ایــن نشس ـتها میگویــد :مــن وارد مســاجد شــدم.
کنــار مــردان نشســتم .جایــی کــه هرگــز بانــوان راه پیــدا
نکــرده بودنــد .مولویهــا بــه احتــرام مــن فضــا را بــاز کردنــد.
ایــن باعــث خودبــاوری بانــوان شــد ،آنهــا هــم کمکــم آمدنــد
و کنــار مــا نشســتند.
وی بیــان داشــت علیرغــم دشــواریهایی کــه ابتــدای کار بــا
آن روبــرو بــود اکنــون حامیــان زیــادی پیــدا کــرده اســت .او
گفــت :اوایــل کمــی تنــش و یــا اختــاف نظرهایــی بــا بســیاری
از مــردم و حتــی روحانیــون مذهبــی وجــود داشــت ،امــا بعــد از
مــدت کوتاهــی ،آنهــا جــزء حامیــان مــن شــدند و در پیشــبرد
کارهــا و برنامههایــم بــه مــن خیلــی کمــک کردنــد .ایــن
تغییــر دیــدگاه ،پذیــرش بــاالی مــردم را نشــان میدهــد و
دیگــر اینکــه آنهــا تشــنه توجــه و خدمــت مدیــران و مســئولین
هســتند و جنســیت بــرای آنهــا فرقــی نمیکنــد .ذهنیــت ایــن بــود کــه در یــک اســتان محــروم و توســعه نیافتــه ایــن واکنــش هــا وجــود
خواهــد داشــت امــا اینطــور نبــود و فضــا بــرای کار بانــوان خیلــی مســاعد بــود.
از حمیــرا ریگــی میتــوان بــه عنــوان یکــی از افــراد فعالــی نــام بــرد کــه در ایجــاد صلــح و ســازش میــان دو طایفــه اســتان سیســتان و
بلوچســتان نقــش داشــته اســت.
بانــوان در اســتان سیســتان و بلوچســتان مثــل هــر کجــای دیگــری از مــردان محرومترنــد ،امــا وی گفــت کــه حضــورش در راس
مدیریــت سیاســی شــهر باعــث شــده کــه اعتمــاد بــه نفــس و خودبــاوری در میــان بانــوان منطقــه افزایــش پیــدا کنــد.
خانــم ریگــی تنهــا بانویــی نیســت کــه در سیســتان و بلوچســتان بــه مدیریــت رســیده و بــه جــز او دو فرمانــدار ،یــک شــهردار و
یــک معــاون اســتاندار ایــن منطقــه از میــان بانــوان انتخــاب شــدهاند.
شهرســتان قصرقنــد چنــدان بــزرگ نیســت امــا در منطقــه مهمــی در حوالــی مــرز ایــران و افغانســتان واقــع شــده و اداره سیاســی
آن مســئولیت مهمی اســت.
فرمانــدار قصرقنــد بــا چــادر و لبــاس ســنتی بلوچــی بــه نقــاط مختلــف شهرســتان سرکشــی میکنــد و کاری کــرده کــه
منتقدانــش اکنــون هــوادارش شــدهاند.
امــا او روزی را بــه یــاد مـیآورد کــه در اوایــل انتصابــش بــه عنــوان بخشــدار مرکــزی چابهــار همــراه همســرش بــه بازدیــد منطقــه
رفتــه بــود و مــردم بــه جــای ایــن کــه بــا او مشکالتشــان را مطــرح کننــد بــا همســرش حــرف میزدنــد یــا روزی کــه تعــدادی
از بانــوان شــهر بــا نامـهای کــه مردهایشــان امضــا کــرده بودنــد بــه دفتــرش آمدنــد.
مردها که نمیخواستند با فرماندار بانو روبرو شوند نامه حاوی خواستهشان را به دست بانوانشان سپرده بودند.
خانــم ریگــی میگویــد همیــن موقعیــت هــم خــوب اســت و خوشــحال اســت کــه دس ـتکم بــه ایــن بهانــه بانوهــا از خانــه
خــارج شــده و وارد یــک فضــای اداری شــدهاند.
«حمیــرا ریگــی» فرمانــدار پیشــین شــهر قصرقنــد در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه عنــوان ســفیر جدیــد ایــران در برونئــی
منصــوب و عــازم محــل ماموریــت شــد.
از حمیرا ریگی به عنوان اولین فرماندار بانوی ایران نام میبرند که از قوم بلوچ و اهل سنت است.
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به راستی سخت است؟!

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

دختــــــر داشـــــتن
بــه راســتی ســخت
اســت ،امــا پیگیــری
آمــوزش و فرزندپــروری
بــه مــا والدیــن راه
پــرورش گلهــای بــاغ
زندگیمــان را همــوار و
آســان میکنــد.
چنــد نکتــه مهــم
در رابطــه بــا تربیــت
دختــــران میتوانــد
مــا را در تربيــت صحيح
و درســت دخترانمــان
یــاری کنــد.
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حفظ ارزش و جایگاه دختران
دختــر بایــد همیشــه در زندگــی ارزش و جایــگاه خــود را در هــر ســن ،مــکان و موقعیــت اجتماعـیاش بدانــد و حفــظ کنــد ،زیــرا
بــرای مــادر بــودن و پــرورش دادن فرزنــدان و مدیریــت خانــه و همچنیــن ایفــای مســئولیتهای اجتماعــی پــرورش مییابــد.
بنابرایــن مــادر یــک دختــر نوجــوان بایــد صبــر و شــکیبایی زیــادی داشــته باشــد .بایــد دیدگاهــی وســیع داشــته باشــد و او را بــه
شــکلی کــه الزم اســت ،درک کنــد .مــادر میتوانــد اعتمــاد و اطمینــان دختــرش را نســبت بــه خــود ،بیشتــر کنــد و بــرای رســیدن
بــه ایــن مهــم ،الزم اســت کــه ســرنخهای احساســی و عاطفــی او را پیــدا کنــد .مــادر مدیــر و دانــا ،خشــم دختــرش را در ایــن
مرحلــه از زندگــی ،بــه حســاب در حــال رشــد بــودن او میگــذارد .البتــه گاهــی وقتهــا مــادر بایــد بــه دختــرش بیامــوزد کــه
خشــمش را کنتــرل کنــد .اینکــه بیاموزیــم خــود را کنتــرل کنیــم ،بخشــی از برنام ـ ه رســیدن بــه بلــوغ و بزرگــی اســت.
آموزش وظایف و نقش ها به دختران
بــه دختــران خــود وظایــف فرزنــد بــودن ،دوسـتیابی ،مشــورتکردن بــا والدیــن ،رازداری ،قانونهــای مربــوط بــه یــک شــهروند
بالــغ و غیربالــغ ،اعتمــاد بــه نفــس ،مجازاتهــای مدنــی در مــورد عــدم رعایــت قانــون و هرآنچــه در جامعــه زشــت وناپســند
شــمرده میشــود را بــه او بیاموزیــم و بايــد زمينــه و ميدانهــای صحيــح را بــرای ورود دخترانمــان بــه اجتمــاع فراهــم كنيــم.
ارتباط دوستانه با دختران
بــرای داشــتن ارتباطــی دوســتانه بــا فرزنــد دختــر ،ســعی کنیــد حتــی وقتــی از اشــتباهاتش بــا شــما حــرف میزنــد ماننــد یــک
دوســت کــه بــه اشــتباهات دوســتش گــوش میدهــد رفتــار کنیــد .گاهــی بخندید،گاهــی بــه شــوخی مســخره کنیــد چــون
دختــران نیــاز دارنــد کســی بــه صحبتهایشــان گــوش دهنــد و همدلــی کننــد .دختــران معمــوال زودتــر یــاد میگیرنــد حــرف
بزننــد و تمایــل بیشــتری بــه حــرف زدن نشــان میدهنــد .آنهــا از گــوشدادن بــه صحبتهــای پــدر و مادرشــان لــذت میبرنــد و
معمــوال بــه طــور مفصــل آنچــه برایشــان اتفــاق افتــاده تعریــف میکننــد و پاســخهای طوالنــی میدهنــد.
دخترانــی کــه بــا والدينشــان دچــار تضــاد و تعــارض هســتند ،بعــد از ازدواج بــا فرزنــدان خــود نيــز دارای مشــکل خواهنــد بــود،
بــه قــول معــروف تنبيهشــده تنبيهگــر ميشــود .مــادران افســرده ،فرزنــدان افســرده و مــادران دارای اختــاالت روحــی روانــی،
فرزندانــی بــا مشــکالت روحــی و روانــی تربيــت خواهنــد کــرد.
پرورش استعدادهای دختران
بــه پــرورش اســتعدادهای دخترانــه در وجــود دخترمــان بیشــتر بهــا بدهیــم .مثــا مهارتهایــی کــه بعــدا در زندگــی یــک بانــو
بیشــتر موردنیــاز اســت را موردتوجــه قــرار دهیــم .البتــه گاهــی مقاومــت نشــان میدهنــد ،امــا بایــد از تحمیــل و اصــرار پرهیــز
کــرد .ولــی بــه صــورت غیرمســتقیم خــوب اســت کــه بــه تبلیــغ اینگونــه مهارتهــا بپردازیــم و کوشــش کنیــم آنهــا را اهــل
مطالعــه و عالقهمنــد بــه دانــش بــار بیاوریــم.
حمایت همه جانبه
دخترهــا بــه حمایــت و همدلــی مــادر بیشــتر احتیــاج دارنــد .مــادری کــه دختــر بــزرگ میکنــد بایــد بتوانــد بــا دختــرش ارتبــاط
عاطفــی و دوســتانهای برقــرار کنــد .دختــران در ایــن ســنین عالقهمندنــد درکشــان کنيــم ،بــه سخنانشــان گــوش دهيــم و بــه
خواستههايشــان توجــه کنيــم .مــادران بايــد بــه صحبتهــای دخترانشــان گــوش داده و بــرای آن هــا ارزش قائــل شــوند.
شــیوه برخــورد بــا دختــران بایــد متفــاوت باشــد .شــیوه منضبــط کــردن ،بــازی و ارتبــاط برقــرار کــردن بایــد مطابــق بــا رفتــار
کودکــی کــه بــا او ســر و کار داریــد ،باشــد.
همبازی شدن با دختران
دخترهــا معمــوال بازیهــای آرامتــری را ترجیــح میدهنــد .آنهــا نیــازی ذاتــی بــه پرســتاری از دیگــران دارنــد و بــه همیــن دلیــل
بــه بــازی بــا عروســک و حیوانــات خانگــی عالقــه نشــان میدهنــد .آنهــا هنــگام صحبــت بــا اسباببازیهایشــان ،از تعارفــات
مالیــم و تکگویــی اســتفاده میکننــد کــه شــیوه ارتباطــی منحصربفــرد در هنــگام بــازی اســت.

بــه امیــد تجدیدنظــر در تربیــت دختــران عزیزمــان و تغییــر در محتــوای
آموزشــی در پایههــای تحصیلــی و قرارگرفتــن فصلهــای مهارتهــای مهــم
زندگــی  :انتخــاب همســر و تشــکیل خانــواده متعــادل و احتــرام بــه حقــوق
متقابــل و آمــوزش شــیوههای فرزندپــروری در کنــار بهداشــت خانــواده در
تمامــی دورههــای تحصیلــی از پیــش دبســتانی تــا دانشــگاه.
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بررســی نقـــش اشـــتغال
مــادران بــر تربیــت فرزنــدان
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بخش دوم

تهیهکننده  :مریم بصیری
پیــرو مطالــب قبــل و بــا توجــه بــه ايــن كــه بحــث اشــتغال جــزء مســايل مهــم و ضــروري زمــان حاضــر و اشــتغال بانــوان بــه ويــژه مــادران در ايــن
عرصــه بســيار مشــهود اســت ،از آنجــا كــه بانــوان نيمــي از جمعيــت جهــان را تشــكيل ميدهنــد و نيمــي ديگــر از جمعيــت جهــان يعنــي مــردان
نيــز در دامــن پــر مهــر مــادران رشــد و تعالــي مييابنــد  ،خالــي كــردن ســنگر مهــم و متعالــي خانــواده در بســياري مــوارد ســبب بوجــود آمــدن
پيامدهــاي جبرانناپذيــري نظيــر  :خالهــاي عاطفــي و روحــي  ،عــدم تربيــت صحيــح و انســانهاي وامانــده از كاروان كمــال خواهــد شــد و نيــز بــا
توجــه بــه نيــاز جامعــه بــه حضــور بانــوان ،الزم بــه نظــر ميرســد كــه مــادران شــاغل در ايــن امــر مهــم اولويــت ســنجي نمــوده و اگــر بــه كاري
اشــتغال ورزيدنــد ،حــدود و شــئون وظايــف و كار را طــوري تنظيــم كننــد كــه بــه ايــن رســالت عظيــم خدشــه وارد نيايــد و هميــن طــور
دولتمــردان و متصديــان اشــتغال بــا در نظــر گرفتــن موقعيــت مــادران شــاغل طــوري برنامهريــزي نماينــد كــه كمتريــن آســيبها
بــه خانــواده وارد آيــد.
بنابراين با تفاسير مطرح شده و نيز اهميت آن ميتوان فرضهاي احتمالي زير را عنوان نمود:
 -1اشتغال بانوان بر تربيت كودكان اثر مثبت دارد.
 -2بين اشتغال مادر و موفقيتهاي تحصيلي و شغلي فرزندان همبستگي وجود دارد.
 -3اشتغال مادر سبب سازگاري اجتماعي و شخصيتي كودك مي شود.
در بررســي تاريخچــه موضــوع کــودکان مــادر شــاغل تحقیقــات لوييـس هافمــن بــا بازنگري
پژوهشهــاي پنجــاه ســاله بــر مبنــاي فرضيــه اثــرات منفــی اشــتغال مــادران بــر
رشــد و تربيــت كــودك نشــان داد كــه دختــران مــادران شــاغل در مقايســه
بــا دختــران مــادران غيرشــاغل ،اعتمادبهنفــس بيشــتر ،نمــرات
درســي بهتــر و آينــده شــغلي روشــنتري دارنــد.
ايــن تحقیــق ثابــت نمــود كــه اشــتغال مــادر ميتوانــد از رهگــذر
افزايــش درآمــد خانــواده موجــب عــزت نفــس باالتــر مــادر ،تمايــز انــدك
بيــن نقشهــاي بانــو و مــرد و ايجــاد يــك الگــوي مثبــت بــه ســود پســران و
دخترانشــان در زندگــي آينــده آنهــا باشــد .تحقيقــات ايــن روانشــناس رشــد كــودك
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نشــان ميدهــد در بيــن خانوادههايــي كــه كــودك پيشدبســتاني دارنــد و بانــو و مــرد هــردو شــاغل هســتند ،از نظــر زمانــی كــه مــادران صــرف
مراقبــت از كــودك يــا كارهــاي مربــوط بــه منــزل ميكننــد بــا خانوادههايــي كــه فقــط مــرد شــاغل اســت اختــاف معنــاداري وجــود نــدارد .در واقــع
مــادران شــاغل بــا برنامهریــزی ســاعت كار مربــوط بــه وظايــف خانــهداري و زمــان رســيدن بــه خودشــان را كاهــش ميدهنــد ولــي از مراقبــت و
تمــاس بــا كــودك خــود نميكاهنــد ،از ايـنرو هــردو خانــواده (بانــو و مــرد شــاغل و فقــط پــدر شــاغل) هــر دو بــه يــك انــدازه وقــت صــرف تعامــل
مســتقيم بــا فرزندشــان ميكننــد كــه البتــه كيفيــت ايــن تعامــل مســلما تاثيــر بيشــتري بــر رشــد و تربيــت كــودك ميگــذارد تــا كميــت و مقــدار
زمــان اختصــاص يافتــه بــه ايــن منظــور.
بنابرايــن ميتــوان اســتدالل كــرد كــه اشــتغال مــادران زمانــي كــه بــا ســاير متغيرهــاي اجتماعــي ،اقتصــادي مثــل جنــس ،ســن ،طبقــه ،نــوع شــغل
مــادر (خدماتــي ،فرهنگــي و كارمنــدي) و ميــزان رضايــت يــا تنــش شــغلي همــراه ميشــود ميتوانــد پيامدهــاي متفاوتــي نيــز بــه دنبــال داشــته
باشــد.
همچنيــن يافتههــا تاكيــد دارنــد كــه در طبقــات بــاالي اقتصــادي ،اجتماعــي ،بانــوان شــاغل از اعتمــاد بنفــس باالتــر ،اســتقالل فكــري و خودبســندگي
بيشــتري وجــود دارد كــه ايــن عوامــل ميتوانــد در تعييــن ســازگاري فرزنــدان آنهــا بســيار موثــر باشــد .بــه ايــن معنــي كــه بيــن رضايــت مــادران
از شــغل خويــش و عملكــرد آمــوزش و رفتــاري فرزنــدان آنهــا همبســتگي مثبــت و معنــاداري وجــود دارد ،بديــن صــورت كــه اشــتغال مــادران اگــر
همــواره بــا رضايــت خاطــر آنهــا از انجــام شــغل باشــد ميتوانــد اثــرات مثبــت و مطلــوب زیــادی را بــر فرزنــدان بــه جــاي گــذارد.
گروهــی دیگــر از محققــان ،مطالعــه علمــي کاملــی در ســالهاي  1978در دانشــگاه كــون كورديــا در مونتــرال درخصــوص تاثيــرات روانــي مثبــت
و منفــي اشــتغال مــادر در كــودك را در كودكانــي كــه ســه ســطح ســني  15-10-4ســاله بودنــد بــه اجــرا در آوردنــد .آنــان نمونههــاي زيــادي از
پســرها و دخترهــا از خانههــاي طبقــه متوســط و كارگــر را انتخــاب نمودنــد كــه نيمــی از ايــن مــادران شــاغل و نيمــي ديگــر بيــكار بودنــد .اگــر هــر
دو والــد كار مــي كردنــد ،كــودك  4ســاله يــا در مهدكــودك بــود يــا كســي در خانــه از او مراقبــت مينمــود و بعضــي از كــودكان  10ســاله نيــز بعــد
از مدرســه يــك مراقــب داشــتند و يــا در خانــه ميماندنــد تــا مــادر پــس از انجــام كارهــاي بيــرون بــه خانــه برگــردد.
نتايج براي سه گروه سني به استثناي چند مورد ثابت بود:
 -1کــودکان مــادر شــاغل عقايدشــان در مــورد نقــش جنســي برابرنگرتــر بــود ،بــه ايــن معنــا فعاليتهــا و خصوصيــات بيشــتري را بــراي هــر دو
جنــس مناســب مــي دانســتند.
 -2كــودكان مــادر شــاغل از لحــاظ اجتماعــي ،ســازگاري بيشــتري داشــتند بــه ايــن معنــا كــه در مدرســه بــا ديگــران بهتــر كنــار ميآمدنــد و در
مقيــاس اندازهگيــري ،ســازگاري و عــزت نفــس نمــره باالتــري آوردنــد زيــرا آنــان در دوران پيــش از دبســتان ،آموزشهــا و مهارتهايــي را آموختــه
بودنــد .پســربچههاي  10ســاله از ايــن قاعــده مســتثني بودنــد .بــا آزمــون هوشــي ،عملكــرد شــناختي كــودكان پيــش دبســتاني و پيشــرفت تحصيلــي
كــودكان بزرگتــر اندازهگيــري شــد و روي هــم رفتــه هيچگونــه تفــاوت ثابتــي كــه براســاس تاثيــر ســوء اشــتغال مــادر باشــد ديــده نشــد.
-3در خانههايــي كــه مــادر شــاغل بــود عدالــت و تســاوی حقــوق بانــو و مــرد و نیــز اشــتراک درامــور خانــه بيــن پــدر و مــادر وجــود داشــت .بســياري
از ايــن يافتههــا در تحقيقاتــي كــه يــگ گــروه فرهنگــي كانادايــي نيــز مــورد مطالعــه قــرار دادنــد تاييــد شــده اســت.
 نگرشهاي مربوط به تربيت كودك کیفیت تربیت و نقشهای مادری نه کمیت تساوی نقشهاي جنسيتي تقسيم مسئوليتها بين پدر و مادر رضايت از وضعيت موجود نحوه نگرش خانواده به بانوی شاغل رضايتمندي و احساس كودك از شغل مادر حرمت ذات و خودباوری -باالبردن درآمد و امکانات خانواده و به دنبال آن عزت نفس باالتر

پيشنهادات
 -1اســتفاده از خدمــات مشــاورهاي جهــت پيشــگيري از اســترسهاي شــغلي بانــوان و تاميــن بهداشــت روانــي آنــان بــراي ســازگاري موثــر بــا
زندگــي خانوادگــي
 -2تغييــر نگرشهــا ،باورهــاي ناصحيــح و منفــي و طــرز تلقــي جامعــه نســبت بــه شايســتگي بانــوان ماننــد اينكــه برخــي عقيــده دارنــد كــه
موجــودي بــه نــام بانــو صرفــا بــراي كارهــاي خانـهداري آفريــده شــده اســت و لزومــي نــدارد در خــارج از منــزل بــه فعاليتــي مشــغول باشــد.
 -3امــور اجتماعــي فرهنگســازي شــود و يــك تحــول در بينــش عمومــي نســبت بــه هويــت شــغلي بانــوان ،حقــوق و جايــگاه بانــو بــه وجــود
آ يد .
 -4آمــوزش مــردان در جهــت درك بيشــتر شــرايط زندگــي و مشــاركت آنــان در خانــواده بــا همســران شــاغل خــود ،تــا خانــواده و فرزنــدان
محيطــي ســالم بــا روحيــه مشــاركت و مســالمت را تجربــه كننــد.
 -5دستهبندی اصولی برای مشاغل مورد تصدی بانوان
 -6برنامهريــزي زمانــی مــادران شــاغل تــا بــا آرامــش خاطــر بيشــتر و صــرف زمــان كمتــر و بــا كيفيــت باالتــر بــه مســئوليتهاي خــود
رســيدگي كــرده و نتايــج مطلــوب بــه دســت آورنــد.
 -7خودباوری بانوان شاغل در تصدی مشاغل مدیریتی
 -8برنامهریزیهای کالن جهت تقلیل ساعات کاری بانوان
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چطــــــــور
اشتباهاتمان را
بهتــر بپذیریم

؟

نپذیرفتــن اشــتباهات میتوانــد بــه روابــط و رونــد رشــد شــخصی مــا
آســیب برســاند .ناهنجــاری شــناختی یــک سیســتم دفاعــی ناخــودآگاه
اســت کــه باعــث میشــود بــرای حفــظ غــرور خــود از پذیــرش
اشــتباهاتمان خــودداری کنیــم .غــرور اگــر بــه انــدازه و بهجــا باشــد
مشــکلی ایجــاد نمیکنــد و میتوانــد در شــرایط ســخت بــه مــا کمــک
کنــد و مــا را بــه جلــو حرکت دهــد .غــرور بهجــا ســطوحی از خودباوری
را نشــان میدهــد کــه همــه مــا در زندگــی شــخصی و حرف ـهای خــود
بــه آن نیــاز داریــم ،امــا مــرز باریکــی میــان غــرور خــوب و لجاجــت و
خودخواهــی وجــود دارد کــه تشــخیص آنهــا از یکدیگــر را ســختتر
میکنــد .یکــی از مهمتریــن نشــانههای خودخواهــی و غــرور اشــتباه،
ناتوانــی در پذیــرش اشــتباهات اســت .در ایــن مطلــب خواهیــم گفــت
کــه غــرور بیجــا چــه تأثیــری در زندگــی مــا دارد ،چــرا پذیرفتــن
اشــتباهات کار ســختی اســت و چطــور میتوانیــم در طــی چنــد قــدم،
راحتتــر اشــتباهات را بپذیریــم .غــرور در ســطوح ابتدایــی بــه عنــوان
حــس خودبــاوری یــا خودســتایی تعریــف میشــود« .دکتــر صنــم
حافــظ» متخصــص اعصــابوروان ســاکن شــهر نیویــورک در اینبــاره
میگویــد :اغلــب اوقــات ،بخــش غــرور محــور مــا اســت کــه تمایــل بــه
پیــروز شــدن دارد؛ فرقــی نمیکنــد مشــاجره بــا همســر باشــد یــا بحــث
برنــده شــدن یــک فیلــم در اســکار .نپذیرفتــن اشــتباهات ( چــه یــک
خطــای بــزرگ باشــد چــه رنجــش جزئــی ) اغلــب بــه ضررمــان تمــام
میشــود و میتوانــد برخــی از روابــط نزدیــک مــارا تحــت تاثیــر قــرار
دهــد .از طــرف دیگــر ایــن کار میتوانــد روی رشــد شــخصیتمان
تأثیــر منفــی داشــته باشــد.

چــرا پذیرفتــن اشــتباه کار بســیار
ســختی اســت؟
یکــی از دالیلــی کــه باعــث میشــود
برخــی از افــراد نتواننــد اشــتباه خــود را
بپذیرنــد ،نبــود خودآگاهــی در آنهاســت.
ایــن مشــکل میتوانــد فراگیــر و دائمــی
باشــد ،یــا اینکــه فقــط در یــک شــرایط
اجتماعــی خــاص وجــود داشــته باشــد.
در نهایــت اگــر کســی حتــی نســبت بــه
اینکــه اشــتباه کــرده اســت یــا نــه ،آگاهــی
نداشــته باشــد ،پذیــرش اشــتباه بــرای او
غیرممکن خواهد بود.
در برخــی مــوارد هــم ممکــن اســت کــه از
اشــتباه خــود کــم یــا زیــاد خبر داشــته باشــیم.
بــا اینحــال بــاز هــم بــرای مــا ســخت
میباشــد کــه غــرور گرانبهــای خــود را
کنــار بگذاریــم.
برخــی از افــراد پذیرفتــن اشــتباهات را
تهدیــدی بــرای شخصیتشــان میداننــد.
موضوعــی کــه باعــث میشــود ،ایــن افــراد
اشــتباهات خــود را نپذیرنــد ،انــکار و رد
مســئولیت اشتباهاتشــان بــرای محافظــت
از هویــت ،ارزش و تصویــری اســت کــه
دیگــران از آنهــا در ذهنشــان ســاختهاند.
دکتــر کیــت کاپلــن کــه یــک متخصــص
روانشناســی بالینــی ســاکن لسآنجلــس
اســت در ایــن بــاره میگویــد« :پذیــرش
اشــتباه میتوانــد بــرای شــخصیت برخــی
افــراد یــک تهدیــد بســیار جــدی باشــد
بهطــوری کــه ممکــن اســت آنهــا را دچــار
احســاس آشــفتگی ،خجالــت ،شــرم یــا گنــاه
کند » .
ایــن فراینـــــد بــه ناهنجـــاری شــناختــــی
برمیگــردد کــه یــک سیســتم دفــــاعی
ناخــــودآگاه اســــت و بســـــیاری از مــا
بــرای حفــظ غــرور خــود از آن اســتفاده
میکنیــم .دکتــر کاپلــن میگویــد« :کســانی
کــه ســعی میکننــد اشــتباه خــود را بپذیرنــد،
حتــی زمانــی کــه از ســطح اشــتباه خــود
باخبــر باشــند هــم اغلــب نگــران ایــن هســتند
کــه اعتــراف بــه اشــتباه ،شــخصیت آنهــا
را ضعیــف جلــوه دهــد .پذیــرش اشــتباه
میتوانــد آنهــا را بــا احســاس ضعــف،
غیرقابــل تحمــل بــودن و حتــی بــا ایــن
روبــهرو کنــد کــه آنهــا ذاتــا شــخصیت
بــدی دارنــد.
همچنیــن اغلــب ایــن افــراد تــرس بزرگــی
دارنــد کــه آنهــا را نســبت بــه از دســت
دادن احتــرام یــا خدشــهدار شــدن روابــط
نزدیکشــان دچــار نگرانــی میکنــد».

گفتــن ایــن جملــه کــه مــن کار اشــتباهی
انجــام دادهام و بابــت انجــام آن متأســفم
ممکــن اســت بــرای خیلیهــا کار بســیار
ســختی باشــد .بــا اینحــال پافشــاری
روی انــکار عمــل اشــتباه نیــز میتوانــد
دوســتان ،همــکاران ،اعضــای خانــواده و
اطرافیانمــان را ناراحــت کنــد.
بــا ایــن کار مــا باعــث دور کــردن افــراد
اطرافمــان مــی شــویم و خودمــان را از
آنهــا جــدا میکنیــم؛ عــاوه بــر ایــن
نپذیرفتــن اشــتباهات رشــد شــخصیتی مــا را
نیــز ســرکوب میکنــد.
دکتــــر کاپلــــن دراینبـــــاره میگویـــد:
«از آنجایــی کــه پافشــاری در نپذیرفتــن
اشــتباهات از یــک غــرور کاذب نشــأت
میگیــرد ،افـــــرادی کــــــه دوستشــان
داریــم را از مــــــا دور میکنـــــــد و
درعیــن حــال باعــث میشــود کــه بــا مــا
ماننــد یــک فــرد خودخــواه رفتــار شــود و
ایــن را بــه دیگــران منتقــل میکنــد کــه مــا
شــخصیت غیــر قابــل تحملــی داریــم.
بــه عــاوه ایــن کار الگــوی انــکار و دفــاع
روانــی را در مــا بــه یــک ویژگــی رفتــاری
دائمــی تبدیــل میکنــد.
مــا بــا نپذیرفتــن اشــتباهاتمان بــه خودمــان
اجــازه نمیدهیــم کــه آســیبپذیر باشــیم
و دیوارهــای دفاعیمــان را تخریــب کنیــم.
او همچنیــن اضافــه میکنــد :افــرادی کــه
پیوســته در قالــب اجتنــاب از آســیبپذیری
قــرار میگیرنــد احســاس خجالــت ،گنــاه
و تــرس میکننــد کــه ایــن احســاسها
در طــول زمــان میتوانــد ســامت روانــی
آنهــا را بــه شــکل اضطــراب یــا افســردگی
تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
از ســوی دیگــر دکتــر حافــظ میگویــد:
پذیــرش اشــتباه باعــث میشــود دیگــران
مــا را فــردی دل رحــم ،متواضــع ،ســازگار
و یــک شــنونده خــوب ببیننــد و حتــی
میتوانــد عالقــه افــراد را بــه مــا بیشــتر
کنــد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن کار نشــان
میدهــد کــه مــا توانایــی ایــن کار را
داریــم کــه دربــاره خودمــان واقعبیــن
باشــیم و بــه ایــن درک رســیدهایم کــه
کامــل و بینقــص نیســتیم و همیشــه حــق
بــا مــا نیســت.
نتیجــه مثبــت دیگــری کــه پذیــرش
اشــتباهات میتوانــد بــرای مــا داشــته
باشــد ،ایــن اســت کــه در را بــه روی
گفتگوهــای هدفمنــد و معنــیدار بــاز
میکنــد و در نتیجــه موجــب پیشــرفت
روابــط و رشــد فــردی مــا خواهــد شــد.

روشهایی برای بهتر پذیرفتن اشتباهات
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دکتــر کاپلــن میگویــد کــه همــه مــا بــا یــک توانایــی منحصربهفــرد بــرای انعــکاس
شــخصیت خــود بــه دنیــا آمدهایــم .بنابریــن هــر یــک از مــا توانایــی ایــن را داریــم کــه
در قبــال اشــتباهاتمان مســئولیتپذیر باشــیم .گاهــی اوقــات ایــن مهــارت پــرورش
داده نمیشــود یــا ایــن کــه مــا در محیطــی رشــد میکنیــم کــه در آن حفــظ غــرور
اولویــت زیــادی دارد .بــا اینحــال مــا بــا تمریــن و تکــرار میتوانیــم از روشهــای
زیــر کمــک بگیریــم.
بــر ذات انســانی تکیــه کنیــم :بپذیریــم کــه مــا انســانیم و انســان هــم
جایزالخطاســت .دکتــر کاپلــن توصیــه میکنــد زمانــی کــه احســاس کردیــد در مقابــل
پذیــرش اشــتباهاتتان مقاومــت میکنیــد ایــن گفتــه را بــه خاطــر بیاوریــد و بــا خــود
تکــرار کنیــد کــه :مــن قبــول میکنــم اشــتباه کــردهام چــرا کــه انســانم و همــه مــا اشــتباه
میکنیم و با این وجود باز هم اطرافیان ،من را دوست خواهند داشت.
خودمــان را بهتــر بشناســیم :دکتــر حافــظ میگویــد فهرســتی از عیبهایتــان
را تهیــه کنیــد و ســؤاالت مهمــی دربــاره خودتــان از خــود بپرســید .ایــن ســؤاالت
عبارتنــد از :چــرا مــن از انتقادپذیــری میترســم؟ آیــا بــه انــدازه کافــی صبــور
هســتم؟ آیــا مشــکالت عصبــی دارم؟ آیــا بیــش از انــدازه حســاس یــا حســودم؟
آیــا انســان سســت بنیــهای هســتم؟ خودخواهــم؟ چــه نقشــی در مشــاجره اخیــر
داشــتم؟ اعمــال مــن چــه تأثیــری روی دیگــران میگــذارد؟ برعهــده گرفتــن
مســؤلیت اشــتباهاتمان میتوانــد بــه مــا کمــک کنــد کــه آن دســته از روابطــی
کــه نقــش حامــی ،پشــتیبان و کمککننــده دارنــد را در زندگــی خــود حفــظ کنیــم.
دکتــر کاپلــن میگویــد :درحالــی کــه ممکــن اســت ایــن کار در ابتــدا یــک قــدم
بــزرگ بــرای آســیب پذیــر کــردن خــود بــه نظــر برســد در عینحــال بایــد بــه خاطــر
داشــته باشــید کــه تــا چــه حــد میتوانــد شــما را بــرای پذیــرش روابــط عمیــق احساســی
کــه بــه آنهــا نیــاز داریــد آمــاده کنــد.

انتقاد پذیر باشیم
در مــورد نقــاط کــور (زمانــی کــه شــما نســبت بــه اشــتباه کار خــود آگاه نیســتید)
توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت؛ زمانــی کــه دیگــران نارضایتــی و ناراحتــی
خــود را بازگــو میکننــد بــه آنهــا گــوش فــرا دهیــد .دکتــر حافــظ در ایــن بــاره
میگویــد :ایــن مهــارت شــامل کنــار گذاشــتن احساســات و منطقــی نــگاه کــردن بــه
یــک موقعیــت از دیــدگاه فــرد مقابــل اســت.
از یــک درمانگــر کمــک بگیریــم :درمــان میتوانــد در پیشــرفت شــخصی مــا بســیار
مؤثــر باشــد .معمــوال افــراد از طریــق دورههــای درمانــی بــه توانایــی درونگــری نســبت
بــه خــود دســت پیــدا میکننــد ،آنهــا از ایــن طریــق میتواننــد تشــخیص دهنــد کــه
کــدام یــک از ضعفهایشــان کاذب اســت و در عینحــال بــا ترسهــای خــود
بیشــتر آشــنا شــوند.
دکتــر حافــظ میگویــد :ایــن فراینــد ســطوحی از خویشــتننگری را فراهــم
میکنــد کــه فــرد معمــوال بــه تنهایــی قــادر بــه دســتیابی بــه آن نیســت .همــه مــا
ممکــن اســت روزانــه مرتکــب اشــتباهات مختلفــی شــویم ،در صورتــی کــه اشــتباهات
خــود را نپذیریــم امــکان دارد بــه روابــط و رونــد رشــد شــخصی مــا آســیب وارد شــود.
از دالیــل اینکــه برخــی افــراد نمیتواننــد اشــتباه خــود را بپذیرنــد نبــود خودآگاهــی
در آنهاســت .ایــن مشــکل میتوانــد یــک مســئله فراگیــر و همیشــگی یــا اینکــه
یــک نقطــه کــور در شــرایط خــاص اجتماعــی باشــد .پذیــرش اشــتباه نــه تنهــا مــا
را در نــگاه دیگــران فــردی متواضــع نشــان میدهــد کــه باعــث محبوبیــت بیشــتر مــا
میشــود و راه گفتگوهــای هدفمنــد و معن ـیدار را بــرای مــا بــاز میکنــد کــه باعــث
پیشــرفت روابــط و رشــد فــردی مــا خواهــد شــد .چــه بخواهیــم ،چــه نخواهیــم بایــد
اشــتباهات خــود را چــه در محیــطکاری ،چــه در زندگــی بپذیریــم و ســعی کنیــم
آنها را به شکل مناسبی جبران کنیم.
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مــوی ســپید تــو ،کتــاب پربهــای تجربههاســت و ســینهات ماالمــال از آالم
قصههــای بســیار شــنیده ای .تــو گنــج رنجهــای
غصههــاّ ،
زندگــی .تــو از ّ
روزگاری و تقویــم نانوشــته عبرتهــا .گفتههــای تــو روشــنیبخش
راه زیســتنمان و چشــمان کمســوی تــو ،ســتارههای شبســتان زندگــی
ماســت .دســتهای پینهبســتهات جغرافیــای دردهــای زمیــن اســت و
چینهــای پیشــانیات ،تاریــخ مرارتهــای روزگار.
پشــت تــو را انبــوه تجربههــا خمیــده اســت و پــای تــو از ســنگینی
عبرتهــا مــی لغــزد .تــو معلــم خانــواده و الگــوی جامعــهای .مــا بــر
قامــت بــه رکــوع رفتــه تــو ســجده احتــرام میگذاریــم و بــر دســتان
پینهبســتهات ،بوســه مهــر میزنیــم و در کالس آموزههــای زندگــی تــو،
زانــوی ادب ،بغــل میگیریــم و خــود را وامــدار مهــر و محبــت و صفــای
تــو میدانیــم.

جریان طبیعی سالمندی

ســالمندی و پیــر شــدن و بــا روزگار ضعــف ،همآغــوش گردیــدن،
یــک جریــان طبیعــی و عمومــی در نظــام آفرینــش اســت .انســان نیــز
خــواه ناخــواه ،زندگــی را از دوران کودکــی و ناتوانــی آغــاز کــرده،
مرحلــه جوانــی و قدرتمنــدی را پشــت ســر میگــذارد و بــه تدریــج بــا
ســختیهای روزگار ســالمندی ،دســت بــه گریبــان میشــود.
قــرآن کریــم ،مراحــل س ـهگانه حیــات انســان را اینگونــه بیــان فرمــوده
اســت« :ایــن خــدای بــزرگ اســت کــه ،شــما را از نطفــه ضعیــف آفریــد و
در شــرایط ضعــف و ناتوانــی پــرورش داد .بعــد دوران قــدرت و جوانــی
بــه شــما بخشــید و ســپس روزگار ضعــف و پیــری را بــرای شــما مقــرر
داشــت ».بنابرایــن ،دوران ســالمندی ،ماننــد دوران کودکــی و جوانــی،
یــک ســیر طبیعــی جهــان خلقــت انســان و در واقــع ،مرحلــه پندپذیــری،
عبرتآمــوزی و بهکارگیــری تجــارب دورانهــای گذشــته اســت.

اشک های تنهایی

موهــای سفیدشــان را کــه میبینــی ،دلــت از غــم پــر میشــود .میدانــی
کــه زمــان خواهــد گذشــت و تــو نیــز روزی ،ســفیدی موهــا را تجربــه
میکنــی و دســتهایت چــروک و ســوی چشــمانت بــه ضعــف
میگرایــد .پشــت تــو نیــز روزی خمیــده میشــود .دســتهایت
میلــرزد و زیبایــی چشــمگیرت زیــر مــوج چروکهــای صورتــت جمــع

میشود.
تــو هــم روزی مادربــزرگ و پدربــزرگ میشــوی .چشــم بــه در
مـیدوزی کــه شــاید کســی بیایــد و تمــام لحظــات تنهایـیات را پــر کنــد.
مــادر بزرگهــا و پدربزرگهــای تنهــا را دیــدهای؟
دیــدهای کــه چطــور تنهاییشــان را بیــن عکسهــای ســالهای قبــل
تقســیم میکننــد؟ ســاعتها مینشــینند و بــا تنهــا عکســی کــه از
عزیــزی بــه یــادگار دارنــد حــرف میزننــد و ظــرف احساسشــان را
آرام خالــی میکننــد.
وقتــی کــه حرفهایشــان تمــام میشــود اندوهــی بــزرگ در دلهایشــان
النــه میکنــد و اشــک آهســته بــر روی صورتشــان جــاری میشــود.
بیاییــد نگذاریــم پدربزرگهــا و مادربزرگهــا ،اشــک تنهایــی بریزنــد.

ناخدایان کشتی زندگی

یکــی از دانشــمندان غربــی میگویــد :پیــری مــا را از کار بــاز مــیدارد،
امــا از کــدام کار؟ از کاری کــه در خــور نیــروی جوانــی اســت .آیــا
کاری نیســت کــه از عهــده عقــل و فکــر برآیــد و از نیــروی جوانــی و
تــوان جســمانی بینیــاز باشــد؟ ایــن ادعــا کــه از انســان کهنســال کاری بــر
نمیآیــد چنــان پــوچ و باطــل اســت کــه بگوینــد :بــه وجــود ناخــدا
در کشــتی نیــازی نیســت! زیــرا وقتــی ملوانــان بــه هــر طــرف در تکاپــو
و شــتابند و از دکلهــا بــاال و پاییــن میرونــد و دلیرانــه بــا طوفــان
میجنگنــد ،او آســوده و بیحرکــت ،ســکان را بــه دســت گرفتــه و
بیــکار نشســته! بلــی ،کار جوانــان از ناخــدا برنمیآیــد؛ امــا وظیفــه او بســی
مهمتــر و خطیرتــر اســت .کارهــای بــزرگ زاییــده زور و بــازو و چســتی و
چاالکــی نیســت؛ بلکــه مولــود تجربــه و پختگــی و شــخصیت و نفــوذ کالم
اســت و ایــن مزایــا و صفــات را تنهــا در کهنســاالن باتجربــه می توان جســت.

موهای سپید

ای ســالمند ،موهــای ســپید و کمــر خمیــدهات ،حکایت از پیــری وجودت
دارد ،ولــی دلــت زنــده اســت و امیــدوار از پیمــودن موفقیتآمیــز
راههــای پرپیــچ و خــم زندگــی ،از داشــتن فرزندانــی بــا آینــده درخشــان،
از ایــن کــه میتوانــی بــا اندوختههــای ارزشــمندت ،جوینــدگان راه را از
افتــادن در بیراهههــا ،نجــات بخشــی ،و دلــت شــاداب اســت و خوشــحال،
از ایــن کــه امیدبخــش جوانــان در زندگــی هســتی و مایــه پش ـتگرمی و
آرامــش خاطــر آنــان.
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حلیمه شمسایی گهکانی

مادر نمونه سال 1396
استان هرمزگان و برترین
بانوی کارآفرین بخش
روستایی کشور
درسال 1399

حلیمــه شمســایی گهکانــی بانــوی
کارآفریــن هرمزگانــی بــر اســاس
آرای مردمــی ،بــه عنــوان برتریــن
بانــوی کارآفریــن بخــش روســتایی
کشــور انتخــاب شــد.
بــر مبنــای نتایــج بدســت آمــده از
پنجمیــن دوره انتخابــات بانــوان
کارآفریــن برتــر کشــوری بــا آرای
مردمــی ،حلیمــه شمســایی گهکانــی
از روســتای ســرچاهان هرمــزگان،
عنــوان نخســت بانــوی کارآفریــن
برتــر روســتایی کشــور را از آن خــود
کــرد.
شمســایی کــه از ســال  ۱۳۸۵کار خــود
را بــا پــرورش مــرغ بومــی و کشــت
گیاهــان دارویــی و دانههــای روغنــی
آغــاز کــرده ،تــا کنون بــرای تعــدادی
از بانــوان روســتاهای ســرچاهان و
الیگــزان حاجیآبــاد اشــتغال ایجــاد
کــرده اســت.
دریافــت کارت و نشــان بنیــاد بینالمللــی
مــادر در ســال  ،96کســب رتبــه برتــر
نقشآفرینــی بانــوان در توســعه پایــدار
نمایشــگاه بینالمللــی تهــران در ســال
 ،۹۳کســب عنــوان بانــوی نمونــه ســال
 ۹۰از ســوی جهــاد کشــاورزی از جمله
افتخــارات کســب شــده توســط ایــن
بانــوی کارآفریــن هرمزگانــی اســت.
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اگــر بــه زندگــی هــای دور و برتــان نــگاه کنیــد ،هــزار و یــک دلیــل بــرای حســرت خــوردن پیــدا مــی کنیــد.
ممکــن اســت شــیوه صحبــت کــردن ،نــگاه کــردن ،حمایــت کــردن و حتــی شــیوهای کــه زوج هــای دیگــر بــا
هــم وقــت مــی گذراننــد و تفریــح مــی کننــد ،ایــن احســاس را در شــما ایجــاد کنــد کــه زندگــی مشــترکتان
بیــش از حــد یکنواخــت و بــی هیجــان شــده اســت .ممکــن اســت گاهــی بــه خودتــان نگاهــی بیندازیــد و
فکــر کنیــد کیلومترهــا بــا آنچــه از خــود انتظــار داشــتهاید ،فاصلــه داریــد و بــه همیــن دلیــل ازدواج و
همســرتان را بــه عنــوان اولیــن مقصرهــا معرفــی مــی کنیــد ،امــا واقعیــت چیــز دیگــری اســت .شــاید شــما
زیــاد از حــد خودتــان را بــه دســت سرنوشــت ســپردهاید و بــه جــای اینکــه فکــری بــه حــال زندگیتــان
کنیــد ،منتظــر هســتید عشــق و آرامــش از جایــی بــه شــما برســد .اگــر فکــر مــی کنیــد در زندگــی دیگــران
چیــزی بــرای حســرت خــوردن وجــود دارد ،دســت روی دســت نگذاریــد و یــک بــار دیگــر نگاهــی بــه
اشــتباهات کوچکــی کــه هــر روز در زندگیتــان اتفــاق مــی افتــد ،بیندازیــد.
• خنده مسری است
فقــط یــک هفتــه امتحــان کنیــد؛ بــا شــادترین خانوادههایــی کــه دور و برتــان میشناســید معاشــرت کنیــد و تاثیــرش را روی زندگــی
مشــترکتان ببینیــد .محققــان راســت میگوینــد ،خنــده مســری اســت! آنهــا معتقدنــد اگــر بــا آدمهــای شــاد وقــت بگذرانیــد،
خودتــان هــم شــاد و ســرزنده میشــوید و اگــر بــا آدم هــای کجخلــق معاشــرت کنیــد ،خودتــان هــم منتقــد زمیــن و زمــان میشــوید
و اگــر هــم بــا بانــو و شــوهرهایی کــه مــدام بــا هــم بحــث میکننــد زیــاد رفــت و آمــد کنیــد ،بــه مــرور خودتــان هــم بــه یــک بانــو و
شــوهر غرغــرو تبدیــل میشــوید .ایــن ادعــا بــه نظرتــان عجیــب و غریــب میآیــد و بــاورش نمــی کنیــد .توصیــه مــا ایــن اســت کــه
تنهــا مدتــی امتحانــش کنیــد و بعــد در مــورد موثــر یــا بیاثــر بودنــش قضــاوت کنیــد.

• به دقت فکر کنید
چــه کاری درســت اســت و چــه کاری اشــتباه؟ از نظــر شــما کــدام کار عادالنــه اســت و کــدام نــه؟ چــه باورهایــی بــرای شــما
ارزشــمندترند و از کــدام یــک میتوانیــد بگذریــد؟ بــه تمــام ایــن ســوالها فکــر کنیــد و جــواب هیچکدامشــان را نادیــده نگیریــد.
اگــر بــرای قضــاوت در مــورد هــر موضوعــی منتظــر نظــر دیگــران باشــید ،هیچوقــت خوشــبخت نخواهیــد شــد .ســعی کنیــد بیشــتر
در مــورد باورهایتــان فکــر کنیــد و وقتــی در موردشــان بــه ثبــات رســیدید ،دیگــر نگذاریــد کســی بــرای تغییــر دادن ایــن ارزشهــای
ارزشــمند بــه شــما فشــار بیــاورد حتــی اگــر ایــن فــرد همســرتان باشــد .قــرار نیســت میــان شــما و همســرتان یــک جنــگ خانوادگــی
راه بیفتــد امــا شــما بــا نهایــت آرامــش و عشــق بایــد او را بــا مرزبندیهایتــان آشــنا کنیــد و از او بخواهیــد بــه آنهــا احتــرام بگــذارد.
• به هدفهایتان برسید
نگذاریــد مشــکالت زندگــی شــما را از اهدافتــان دور نگــه دارد ،امــا اجــازه ندهیــد اهــداف دوران مجردیتــان هــم زندگــی
مشــترکتان را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .بــرای اینکــه هــر دو ایــن ابعــاد را در کنــار هــم داشــته باشــید ،بایــد اهدافتــان را
بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود ،شــرایط مالــی ،زمانــی و محدودیتهــای بعــد از زندگــی مشــترک تعدیــل کــرده و بــدون کنــار
کشــیدن ،مســیری را تعریــف کنیــد کــه در شــرایط فعالیتتــان هــم بتوانیــد بــه آن برســید .بــاز هــم میگوییــم جنــس موفقیــت،
هدفگــذاری و مســیری کــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت انتخــاب میکنیــد ،قطعــا بایــد بــا دوران مجــردی متفــاوت باشــد .شــاید
راهتــان کمــی ســختتر و طوالنیتــر و اهدافتــان کمــی محدودتــر شــده باشــد ،امــا بــاز هــم اگــر بــا شــجاعت بــرای رســیدن بــه
آنهــا قــدم برنداریــد ،خیلــی زود از ســبک زندگ ـیای کــه انتخــاب کردهایــد ،پشــیمان خواهیــد شــد.
• زیاد در یک جا نمانید
مــدام در خانــه و کنــار هممانــدن یکــی از آرزوهایــی اســت کــه خیلــی از بانــو و شــوهرها در ماههــای قبــل از ازدواجشــان بــرای
رســیدن بــه آن لحظهشــماری میکننــد امــا بعــد از رفتــن زیــر یــک ســقف ،ایــن آرزو هــم شــکل دیگــری بــه خــود میگیــرد.
خانهنشــینبودن بعــد از ازدواج میتوانــد بــه مــرور شــما را از هــم دورتــر کنــد .پــس ســعی کنیــد هــر هفتــه یــک پیکنیــک کوچــک
برپــا کنیــد و از مســافرتهای ســاده و هرازگاهــی هــم نگذریــد .قبــول داریــم کــه هزینههــای امــروز کمرشــکن شــدهاند ولــی نبایــد
بــه ایــن بهانــه معاشــرتهایتان را کمتــر کنیــد .ســعی کنیــد ســادگی را بــه میهمانیهایتــان بیاوریــد تــا بتوانیــد هرچــه بیشــتر از
ایــن تنهایــی دو نفــره فاصلــه بگیریــد و بــرای زندگــی مشــترکتان زنــگ تفریــح قائــل شــوید.
• از خودتان راضی باشید
اینکــه زندگــی بعــد از ازدواج یکنواخــت و خســتهکننده شــده باشــد و اینکــه شــما فکــر کنیــد در ایــن زندگــی آنقــدر حــل شــدهاید
کــه از آن لذتــی نمیبریــد ایــن تصــور رایجــی اســت ،امــا بــه هیچوجــه طبیعــی نیســت .خیلــی از بانــو و شــوهرها نمیداننــد کــه
چطــور ازدواجشــان را از هیجــان و تجربههــای تــازه پــر کننــد و بــه همیــن دلیــل در چنیــن باتالقــی میافتنــد .اگــر نمیخواهیــد
درگیــر چنیــن حســی شــوید ،بــه جــای اینکــه بــه عادتهــای موجــود ،تــن دهیــد ،ســعی کنیــد گاهــی از آنهــا فــرار کنیــد و از
راههــای تــازهای بــه دنبــال عشــق و شــادی بگردیــد .اگــر احســاس میکنیــد پیشــرفت شــغلیتان ،حــس کســالتی را بــه زندگیتــان
وارد کــرده ،کمــی از کارتــان فاصلــه بگیریــد و اگــر فکــر میکنیــد دور بودنتــان از دوســتهای قدیمــی یــا تجربههایــی کــه بــه
زندگیتــان معنــا میدهــد شــما را بــه ایــن حــس دچــار کــرده ،خودتــان را از الک ایــن زندگــی بیــرون بیاوریــد و کمــی هیجــان بــه
خودتــان تزریــق کنیــد.
• می خواهم ،میتوانم
فکــر نکنیــد کــه دیگــران مســئول احساســات شــما هســتند و حتمــا اگــر احســاس خوشــبختی نمیکنیــد ،همســرتان گناهــکار اســت.
شــما هــم او را میشناســید و هــم اوضــاع زندگیتــان را میدانیــد ،پــس ســعی کنیــد بــا توجــه بــه امکانــات موجــود ،بــه ســمت
خوشــبختی برویــد .جملههایــی مثــل تــو خواســتی ،تــو نگذاشــتی ،تــو نتوانســتی و… هیــچ کمکــی بــه خوشــبختتر شــدن شــما
نخواهنــد کــرد ،پــس بــه جــای اینکــه همســرتان را متهــم کنیــد ،خودتــان دســت بــه کار شــوید و بگوییــد مــن میخواهــم ،مــن
میتوانــم! حــق بــا شماســت؛ شــما نمیتوانیــد در تمــام ایــن مســیر تنهایــی تصمیــم بگیریــد و تنهایــی پیــش برویــد ،پــس بــه
همســرتان بگوییــد کــه بــه چــه کمکــی احتیــاج داریــد و برایــش توضیــح دهیــد کــه چطــور میتوانــد از شــما حمایــت کنــد.
• از تغییردادن و تغییرکردن نترسید
شــاید دوســت داشــته باشــید اوضــاع همیــن طــور کــه هســت بمانــد و اصــا بــه دلیــل اینکــه وضعیــت زندگــی ،احساســات و اهدافتان
تغییــر کــرده ،در مــورد احساســی کــه بــه همســرتان داریــد ،دچــار تردیــد شــده باشــید امــا بــاور کنیــد تغییــر همیشــه بــد نیســت.
شــمایی کــه  10ســال اســت بــا هــم زندگــی میکنیــد ،قطعــا نمیتوانیــد و نبایــد هــم بتوانیــد ارتباطــی مثــل روزهــای نامزدیتــان
داشــته باشــید .از تغییراتــی کــه بــه مــرور در احساســات و ســبک زندگیتــان ایجــاد میشــود ،نترســید و تنهــا ســعی کنیــد آنهــا را
بــه دلپذیرتریــن شــیوه ممکــن پیــش ببریــد .هــر مرحلــه از زندگــی مشــترک میتوانــد زندگــی ،احساســات و اهــداف شــما را زمیــن
تــا آســمان تغییــر دهــد ،پــس بیگــدار بــه آب نزنیــد و بــدون آمادگــی بــرای ایــن تغییــرات ،وارد یــک مرحلــه جدیــد نشــوید.
تابستان 1399

دنبــال اتفــاق خــارق العــاده ای نگردیــد ،خوشــبختی همیــن اتفاقــات روزمــره دور و برتــان اســت .همیــن
کــه در کمــال ســکوت کنــار هــم بنشــینید و تلویزیــون ببینیــد و بــرای رفتــن بــه ســفر ،طــول یــک جــاده را
بــا هــم رانندگــی کنیــد و همیــن کــه وقتــی یکــی از شــما از راه میرســد و آن یکــی ،چایــی گذاشــته باشــد،
خوشبختیســت .بــه زندگــی هــای اطرافتــان نــگاه نکنیــد ،زیــرا ارتباطــی کــه شــما از راه دور میبینیــد،
واقعــا آن چیــزی نیســت کــه در یــک زندگــی مــی گــذرد پــس بــرای خوشــبخت بــودن ،بــه دنبــال یــک آرامــش
هــر روزه بگردیــد و از هــر راه کــه میتوانیــد آن را بــه زندگیتــان بیاوریــد.
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مهندس سهیال محبی
مــادر نمــونــه
ســـــا ل1398
شــیراز
و
کارآفریــن نمونــه
شــهری کشــور
در ســال 1399

به نام خدا
به نام مادر

در اوليــن روزهــاى كارزار ســرما و گرمــا ،صبــح اســت و نــم نــم بــاران .شــش روز اســت كــه
ســرما رفتــه اســت و در پاقــدم بهــار ســال  ١٣٤٦در خانــوادهاى ســنتى كــه دخترعمــو و
پســرعمويى دركنــار هــم كتــاب زندگــى مشتركشــان را ورق مىزدنــد در يكــى از صفحــات
بــه عنــوان آخريــن مولــود خانــواده بــه زور و اجبــار جايــى بــراى خــود دســت و پــا كــردم و در
كنــار دو خواهــر و بــرادر بزرگتــرم شــروع بــه نــگارش صفحــات زندگيــم نمــودم.
انــگار اكــراه خانــواده از تولــد مــن بىدليــل نبــود ،زيــرا از همــان ابتــداى ورود طالعــم بــا
ســختى عجيــن شــده بــود .بــا گــذر انــدك زمانــى كوتــاه پــدر مشــتاق ديــدار جــوار قدســى
شــد و از افــق ناســوت پركشــيد و تــا هميشــه ســايه نبــودش و دلواپســى بىپايــان را مهمــان
قلــب كوچكــم كــرد و اينگونــه مــادرى تنهــا بــا چشــمانى مضطــرب و نگــران فردايــى گنــگ
و مبهــم مطــرب عشــق قصــه زندگــى مــن شــد .بــا وجــود فصلهــاى بســيار ســرد و گــرم،
زندگــى برقآســا درگــذر بــود .بســيار زودتــر از تصــور ،دوران ابتدايــى را در يكــى از مــدارس
معمولــى نزديــك منزلمــان در شــيراز گذرانــدم و تــا بــه خــود جنبيــدم دوره راهنمايــى
هــم بــه هميــن شــكل ســپرى شــده بــود .در آزمــون ورودى دبيرســتان پذيرفتــه شــدم و بــا
اشــتياقى وصفناپذيــر دوران دبيرســتان را در بهتريــن آموزشــگاه زمــان خــود شــروع كــردم و
هميشــه فكــر ميكــردم توانايــى پــرواز بــر اوج آســمان و فتــح ابرهــا را خواهــم داشــت ولــى
ظاهــرا روزگار عالقــه زيــادى بــه روياهــاى مــن نداشــت و در چشــم برهمزدنــى زخمهــاى
زندگــى را بــه رخ كشــيد« .مــادرم» نبــض زنــده بودنــم ،بيمــار شــده بــود و نگــران فــرداى مــن.
و ايــن ســبب شــد كــه صفحــه بعــد زندگــى را جــور ديگــرى بنــگارم .قبــل از پايــان دبيرســتان
بــدون كمتريــن پيشزمينــه ذهنــی الزم بــود مســئوليت زندگــى را قبــل از موعــد بپذيــرم
و بــا همســرم كــه آن زمــان دانشــجو و فــردى مذهبــى بــود مأوايــى مســتقل بنــا كنــم .ولــى
انــگار در جنــگ بــا سرنوشــت مــن سرســختتر و قوىتــر ظاهــر شــدم و دركنــار انجــام
امــور منــزل و زندگــى اجــازه خســتگى و درماندگــی را در ذهنــم خشــكاندم و بــه جــاى آن
نهــال تــاش ،مقاومــت و نشــاط را نشــاندم .در همــان اوان زندگــى حريــر نــگاه اوليــن دلبنــدم
زينــت زمســتانم شــد و داشــتنش شــادى ،ســرور و تــوان مضاعــف را بــه روحــم ارزانــى كــرد
و پابهپــاى قدمهــاى كوچكــش دوره ليســانس و فوقليســانس رشــته مهندســى علــوم و

صنايــع غذايــى را بــه پايــان رســاندم و بــراى فتــح لبخنــدش ادامــه
تحصيــل در خــارج از کشــور را بــه دســت فراموشــی ســپردم .در همیــن
ایــام بــه مــوازات ادامــه تحصیــل ،بهعنــوان مســئول فنــى در يكــى از
واحدهــاى صنعــت غــذا مشــغول بــه كار شــدم و عمــا امــورات زندگــى
شــخصى ،پــرورش فرزنــد ،تحصيــل و كار دركنــار هــم را تجربــه كــردم
كــه امــروز يــادآورى آن خاطــرات شــكرخندهاى ژرف را شاهنشــين
لبانــم مىكنــد .پذيــرش انجــام كار تحــت منشــور ديگــرى بــا روحيــه
چموشــم در جــدال بــود.
بــا كمتريــن امكانات و با ســختى بســيار،
در هميــن ايــام بــا كمك همســرم
كــه اينــك مــدرس دانشــگاه
و وكيــل دادگســـترى
مىباشــد و بــا حضـــور
لذتبخــش دختــر
شــيرين زبانــم خانه
كوچكــى ســاخته
بوديــم ،همــان را
دســتمايه كســب
و كار مســتقل براى
خودمــان كرديــم و
بــا همكارانــى كــه
در محــل كار قبلى
آشــنا شــده بوديــم
كار مشــتركى را در
يــك واحــد لبنــى
راهانــدازى كرديــم.
در هميــن زمــان
غوغــاى شــكفتن
دختــر شــوخطبع
و زيبايــم ،آســمانم
را دوبــاره پرفــروغ
و تابنــاك كــرد
و انگيــــــــزهاى
دوچنــدان بــراى
ادامــه مســير....
بىشــكتحصيل ،
كار ،مســـــئوليت
فرزنــد و مســـائل
زندگــى دركنــار هــم بــار ســنگينى اســت كــه حضــور دلبندانــم
تحمــل ايــن بــار را تســهيل مىكــرد بــه حــدى كــه دركنــار وظايــف
اصلــى شــوق فعاليتهــاى اجتماعــى هــم قابــل انجــام شــد .هرجــا كــه
احتمــال كمتريــن تاثيــر مثبــت ديــدم ســركى كشــيدم و هرآنچــه در
تــوان داشــتم بــا تــوكل بــر ســترگ دادار هســتى در طبــق اخــاص
نهــادم.
در البــهالى كــش و قوسهــاى زندگــى ،گلخانــهاى كوچــك بــراى
تلطيــف فعاليتهــاى صنعتــى و اقتصــادى خشــن بــه يــارى زندگــىام
شــتافت و تــا حــد زيــادى در تعديــل پســتى و بلندىهــاى شــغلى
تأثيرگــذار شــد .بــه لطــف خداونــد و كمــك دوســتان ارزشــمندم ســبب
نــانآورى ســفرههاى زيــادى در ايــن ســالها شــدم كــه حاصلــش
بــراى ذهــن خــودم بيــش از هــر منفعــت مــادى ،طيــب خاطــر و
آرامــش ضميــر بــود.
قــادر منــان الطافــش را بــر مــن تمــام كــرد و طلــوع پلكهــاى زيبــاى
پســرم تكــرار عشــق را بــه زندگيــم يــادآور شــد و بــا طالعــى بــس
فرخنــده زائــر شــكوه آذرخــش نــگاه ســه فرزنــدم بــودم و بدينگونــه
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جلــوه مهتــاب در آســمان سرنوشــتم مــرا بيــش از پيــش ســر بــه
هــوا كــرد ،چــرا كــه همهچيــز بــراى بلندپروازیهایــم مهيــا بــود:
شــور ،شــوق ،نشــاط و اميــد ...تنهــا هــوس بوســهزدن بــر آســمان
مىمانــد و نجــوای در گــوش مــاه هرچنــد شــايد زيباتريــن احســاس
و قــوت گامهــاى اســتوارم مرهــون ســتارههاى درخشــانى كــه فانــوس
تاريكىهايــم بودنــد و تنهــا شناســنامهام اليــق درج شــكوه نامشــان
نبــود ،باشــد ...همانهايــى كــه دردهايــت را بتكاننــد و شــب تــو را بــه
شــبنم ســپيدهدمان در پرتــو آفتــاب برســانند.
و امــروز در گــذرگاه عمــر،
ســاكت و بىتكلــم آينــه
ديــروز را اينگونــه مــرور
مىكنــم :
 پنجميـــــن فرزنـــــــدخانــــوادهاى ســــنتى
 تحصيـــات تــا پــايـــانمتوســــطه در شـــيراز
 كارشـــــــناس ارشـــــدمهندســى علــوم و صنايــع
غذايــى
 مديــر توليــد و مســئولفنــى شــركت رزآور
 مديــرعامــــل شــــركتمهركــوش فــارس
 مديــر و مؤســس گلخانــهفرپــور
 عضــو هيــأت نماينــدگاناتــاق بازرگانــى شــيراز و
ايــران
 رئيــــس كميســـــــيونحمـــــايت قضــــــايى و
مســئوليت اجتماعــى اتــاق
بازرگانــى شــيراز
 نايــب رئيــس كانــون بانــوانبــازرگان فــارس
 عضــو هيئــت مديــره انجمــنصنفــى كارفرمايــى صنايــع غذايــى
اســـتان فــارس
 عضو كانون ملى بانوان بازرگان ايرانو در تيــررس عنايــات و الطــاف دوســتان بزرگــوارم ســنگينى عناوينــى
چــون:
 بانوى نمونه صنعت غذاي استان فارس (دو بار) بانوى نمونه صنعتى استان فارس (سه بار) كارآفرين برتر استان فارس (دو بار) مسئول فنى و مدير كنترل كيفيت نمونه استان فارس كارآفرين نمونه كشورى بر مبناى آرای مردمى و در نهايــت و بــا افتخــار تمــام :مــادر نمونــه و فرزنــد شايســته بنيــادارزشــمند فرهنگــى بينالمللــى مــادر
اميــدوارم شــانههاى نحيــف مــن شايســتگى و تــوان تحمــل ايــن
تكاليــف را داشــته باشــد.
افســوس نمىخــورم ،ســختىها را بــه مبــارزه مىطلبــم امــا خــود را
محكــوم بــه انجــام خدمتــى بــزرگ و پرشــكوه ميدانــم و آن روز طعــم
خــوش زندگــى را خواهــم چشــيد .روزى كــه از تماشــاى مــدت عمــر
لــذت ببــرم يعنــى عاقبتــى نيــك و پســنديده.
دعاى مادر همیشه همراهتان
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واقعیت

فرزندخواندگی
به کودک
گفته شود
یا خیر؟

اگــر شــما هم جــزو آن دســته از والدینی هســتید
کــه فرزندخوانــده داریــد حتمــا ایــن مطلــب را
کــه دربــاره نکاتــی راجــع بــه فرزندخواندگــی
اســت بــه دقــت مطالعــه فرماییــد.
اهمیت اطالع از فرزندخواندگی از کودکی
بانــو و شــوهرهایی هســتند کــه بــه دالیــل متعــددی بچ ـهدار نمیشــوند و نــوزاد یــا کودکــی را بــه فرزندخواندگــی میپذیرنــد .از آنجــا کــه در
فامیــل و اقــوام ،خیلیهــا از ایــن فرزندخواندگــی باخبرنــد ممکــن اســت باالخــره روزی بــه گــوش فرزندخوانــده برســد کــه فرزنــد واقعــی مــادر و
پــدر خــود نیســت.
در نتیجــه ایــن ســوال همــواره ذهــن مــادر و پــدر را مشــغول میکنــد کــه آیــا الزم اســت واقعیــت فرزندخواندگــی بــه کــودک گفتــه شــود یــا خیــر؟
در اینجــا میخواهیــم بــه ایــن ســوال پاســخ بدهیــم .بیشــتر متخصصــان معتقدنــد کــه بهتــر اســت واقعیــت بــه فرزندخوانــده گفتــه شــود .چــون اگــر
ایــن کــودکان واقعیــت را از شــخص دیگــری ماننــد بچههــای فامیــل یــا دوســت و آشــنا و همســایه و  ...بشــنوند ،متاســفانه اعتمــاد خــود را بــه مــادر
و پــدر خــود از دســت میدهنــد .از طرفــی چــون مادرخوانــده دوران بــارداری را نگذرانــده اســت بعیــد اســت کــه توانســته باشــد از اطرافیــان پنهــان
کنــد کــه کــودک یــا نــوزاد فرزنــد واقعــی او نیســت.
در نتیجــه ممکــن اســت هــر کــدام از اطرافیــان خواســته یــا ناخواســته ،شــوخی یــا جــدی چیــزی جلــوی کــودک بگویــد کــه بــرای او ابهامآمیــز یــا
شـکبرانگیز باشــد .چنیــن اطالعاتــی در زمــان اختالفــات یــا مشــاجرات فامیلــی ،حتــی بیــش از حالــت عــادی ممکــن اســت دهــان بــه دهــان منتقــل
شــده و ســرانجام بــه گــوش فرزنــد خوانــده برســد.
در نتیجــه بیشــتر اطالعاتــی کــه کــودک از طریــق دیگــران دریافــت میکنــد ،اطالعــات مبهــم و ناصحیــح اســت و در ایــن حــاالت بهتــر اســت
موضــوع فرزندخواندگــی کــودک بــه اطــاع وی برســد .البتــه بعضــی از صاحبنظــران میگوینــد اگــر وضعیــت بــه گونــه ای اســت کــه مطمئــن
هســتید کــودک هیچوقــت در جریــان قــرار نخواهــد گرفــت ،لزومــی نــدارد موضــوع فرزندخواندهبــودن وی افشــا شــود.
چه کسی باید حقیقت را به کودک بازگو کند؟
مناســبترین افــراد ،پدرخوانــده و مادرخوانــده هســتند .آنهــا کــودک را بــزرگ و تربیــت کردهانــد و بــه عنــوان پــدر و مــادر ،کاملتریــن و
دقیقتریــن اطالعــات و همچنیــن بیشتریــن رابطــه عاطفــی را بــا کــودک دارنــد.
بنابرایــن بهتــر اســت پدرخوانــده یــا مادرخوانــده یــا هــر دوی آنهــا در زمــان و مــکان مناســب موضــوع را بــه کــودک بگوینــد .البتــه بهتــر اســت قبــل
از اطالعرســانی ،بــا مشــاور مشــورت کننــد.
در صورتــی کــه احســاس کردنــد قــادر بــه ایــن کار نیســتند ،میتواننــد از ســایر افــراد خانــواده (مثــل پدربــزرگ و مادربــزرگ) یــا از یــک مشــاور
بخواهنــد کــه موضــوع را مطــرح ســازند ،در ایــن وضعیــت ،حتمــا بایــد موضــوع در حضــور مادرخوانــده و پدخوانــده بــه کــودک گفتــه شــود.
مناسبترین سن برای افشای فرزندخواندگی
بــه صــورت کلــی ،بهتــر اســت ایــن موضــوع هرچــه زودتــر بیــان شــود .بــه شــرطی کــه ســن و موقعیــت کــودک کامــا در نظــر گرفتــه شــود.
بچههــای پیشدبســتانی از نظــر ســطح شــناختی در حــدی نیســتند کــه بتواننــد مســئله فرزندخواندگــی را درک کننــد.
ســن نوجوانــی نیــز بــه علــت بحرانــی بــودن ایــن دوره و حساســیت زیــاد نوجــوان ،بدتریــن زمــان در جریــان قرارگرفتــن فرزندخواندگــی اســت.
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بنابرایــن متخصصــان معتقدنــد کــه مناس ـبترین ســن بیــن  8تــا  10ســالگی اســت .اگــر کــودک وارد ســن نوجوانــی شــده و هنــوز در جریــان موضــوع قــرار
نگرفتــه اســت ،بهتــر اســت تــا ســن بزرگســالی اطالعرســانی بــه تعویــق بیفتــد.
نوجوانانــی کــه در جریــان فرزندخواندگــی خــود قــرار میگیرنــد ،دچــار بحرانهــای شــدید عاطفــی میشــوند و امــکان دارد کــه ایــن مســئله تاثیــرات بســیار
مخربــی روی تحصیــل و روابــط بیــن فــردی آنهــا بگــذارد .همچنیــن در ســنین نوجوانــی ،خطراتــی ماننــد افســردگی شــدید ،خودکشــی و پرخاشــگری وجــود
دارد.
امــا در ســنین قبــل از نوجوانــی ،عکسالعملهــا قابــل کنتــرل اســت و کــودک راحتتــر میتوانــد خــودش را بــا وضعیــت جدیــد (بــه عنــوان فرزندخوانــده)
تطبیــق دهــد و زمــان کافــی بــرای پذیــرش موضــوع و کنــار آمــدن بــا ایــن هویــت جدیــد را نیــز خواهــد داشــت .در کل میتــوان گفــت کــه واکنشهــای
کــودک در ســنین قبــل از بلــوغ اثــرات تخریبــی کمتــری نســبت بــه ســن بلــوغ دارد  .ایــن را هــم بگوییــم کــه اگــر نوجوانــی از طریــق افــراد دیگــر در جریــان
موضــوع قــرار گرفــت و مســئله را بــا والدیــن در میــان گذاشــت چــارهای جــز افشــای حقیقــت نیســت.
چگونگی بیان موضوع فرزندخواندگی
موضــوع فرزندخواندگــی را در چــه زمانــی بــا کــودک هشــت تــا ده ســاله خــود مطــرح کنیــم؟ بهتریــن زمــان بیــان ایــن موضــوع ،تابســتان یعنــی بعــد از اتمــام
امتحانــات خردادمــاه اســت .چــرا کــه یکــی از مهمتریــن مســائل کــودک در ایــن ســنین موضــوع تحصیــل اســت .بــه همیــن دلیــل الزم اســت زمانــی را انتخــاب
کنیــم کــه تأثیــری در رونــد تحصیلــی کــودک نداشــته باشــد .ابتــدای تعطیــات تابســتان ،فرصــت کافــی بــرای تطبیــق خــود بــا موضــوع را بــه کــودک میدهــد.
بــرای بیــان ایــن موضــوع ،مکانــی خلــوت و حتیاالمــکان بیــرون از منــزل مناسـبتر اســت .مکانــی کــه کــودک در آنجــا بیشــتر احســاس آرامــش میکنــد.
پیــش از بیــان موضــوع ،کــودک را آمــاده کنیــد .ایــن کار میتوانــد شــامل تقویــت روابــط و رفتارهــای محبتآمیــز ،خریــد هدیــه ،گفــت و گــو و تفریحــات
بیشــتر در روزهــای قبــل باشــد .نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه قبــل از ایــن کــه بخواهیــم موضــوع را بــه اطــاع کــودک برســانیم ،بایــد بدانیــم کــه کــودک
چــه قــدر از موضــوع مطلــع اســت.
گاهــی پیــش میآیــد کــه کــودکان در زمــان ناراحتــی یــا عصبانیــت بــه والدیــن خــود میگوینــد :مــن فرزنــد شــما نیســتم و شــما دروغ میگوییــد ،اینگونــه
اظهــارات اغلــب بــه علــت ناراحتــی کــودک از والدیــن اســت ،امــا در مــورد ایــن کــودکان نبایــد بــه ســادگی از موضــوع بگذریــم و الزم اســت از کــودک
بپرســیم کــه چــرا چنیــن احساســی دارد؟ و بــا پیگیــری معلــوم کنیــم آیــا شــخص دیگــری مثــا کودکــی از اقــوام یــا حتــی فــرد بزرگســالی صحبتــی در ایــن
مــورد بــا وی داشــته یــا خیــر؟
بیان حقیقت و پاسخ دادن به ابهامات و سواالت کودک
بــا در نظــر گرفتــن موقعیــت مکانــی ،زمانــی و عاطفــی ،موضــوع را بــه طــور دقیــق و بــا ذکــر جزئیــات و بــدون کتمــان حقیقــت بیــان کنیــم .دالیــل اینکــه
چــرا پــدر و مــادر حقیقــی کــودک او را بــه ایــن خانــواده یــا ســازمانهای مشــابه بهزیســتی ســپردهاند بایــد قانعکننــده باشــد.
اگــر ایــن خانــواده هیچگونــه اطالعــی ندارنــد (مثــل مــواردی کــه بچــه را از بهزیســتی گرفتهانــد) بایــد موضوعــات قانعکننــده ای را مطــرح کننــد کــه مثبــت
باشــد ،یعنــی بهگونــه ای دلیــل والدیــن اصلــی را مطــرح کننــد کــه کــودک متوجــه شــود کــه هــر پــدر و مــادر دیگــری هــم بودنــد در ایــن شــرایط چنیــن
کاری را میکردنــد.
همچنیــن بــرای قطــع ارتبــاط والدیــن حقیقــی وی هــم بایــد دالیــل مثبــت و قانعکننــدهای ارائــه شــود .در روزهــای بعــد بایــد منتظــر عکسالعملهــا و ســواالت
گوناگــون کــودک باشــید ،واکنشهایــی ماننــد گریــه زیــاد ،قهرکــردن ،بیخوابــی ،عصبانیــت ،احســاس تنفــر از پدرخوانــده و مادرخوانــده ممکــن اســت رخ
دهــد و وظیفــه شــما ایــن اســت کــه بــا ایــن وضعیــت مــدارا کنیــد .
کــودک را در آغــوش بگیریــد ،نــوازش کنیــد و بــه او حــق بدهیــد کــه ناراحــت شــده باشــد .احساســات او را تأییــد کنیــد ،و خصوصــا او را قضــاوت یــا محکوم
نکنیــد و بــه پرس ـشهایش بــا حوصلــه جــواب دهیــد .در صــورت بــروز هــر مشــکلی بهتــر اســت بــا روانشــناس بالینــی یــا مشــاور خانــواده یــا روانپزشــک
مشــورت کنیــد.
به کودک اطمینان دهید که دوستش دارید و برای همیشه خانواده او خواهید بود
بعــد از گفتــن موضــوع فرزندخواندگــی ممکــن اســت
کــودک خشــمگین شــود و بــرای مدتــی صحبــت نکنــد،
ولــی از نظــر مشــاوران ایــن رفتــار طبیعــی اســت .والدیــن
هــم بایــد بپذیرنــد کــه ایــن رفتــار طبیعــی اســت و بــه
کــودک اجــازه بیــان احساســات خــود را بدهنــد؛ در
ایــن زمــان بهتــر اســت ایــن اطمینــان را در او بــه وجــود
ً
بیاورنــد کــه دوســتش دارنــد و بــرای همیشــه خانــواده او
مــوردی کــه حتمــا بایــد مــورد توجــه داشــته باشــید ایــن اســت
خواهنــد بــود.
گفتــن ایــن حقیقــت را تــا ســن بلــوغ بــه
تعویــق نیندازیــد.
گفتــن ایــن حقیقــت را تــا ســن بلــوغ بــه تعویــق نیندازند؛
چراکــه ایــن دوران زمــان هویــت یابــی اســت و ســختی
ایــن امــر بــرای کــودک دوچنــدان خواهــد شــد .اگــر
ایــن مســئله در دوران نوجوانــی مطــرح شــد و از نظــر
روحــی بــرای کــودک مشــکالتی بــه وجــود آمــد،
حتم ـاً بــرای رفــع آن بــه مشــاور مراجعــه شــود .
گردآورنده :اعظم آقائی

کــه نبایــد طــوری رفتــار کنیــد کــه کــودک تصــور کنــد فــرد خاصــی
اســت .او بایــد بدانــد کــه اگــر در خانــواده ارزش هــا و آداب
مشــخصی وجــود دارد ،ماننــد ســایرین بایــد آن هــا را رعایــت
کنــد؛ چراکــه در غیــر ایــن صــورت در آینــده دردسرســاز خواهــد
شــد .همچنیــن والدیــن افــراط و تفریــط در مــورد کــودک بــه
خــرج ندهنــد؛ نــه بایــد فشــار در ندانســتن موضــوع داشــته باشــند
و نــه اصــراری در دانســتن موضــوع .
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دکتر محمدحسین شریفی
پزشک متخصص تغذیه بالینی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیاشتهایی
و سوءتغذیه
در سالمندان
مطالعــات  جامع و مــروری در
ســال  2017در ایــران نشــان
داده اســت کــه  12درصــد
از ســالمندان دچــار ســوء
تغذیــه میباشــند( .)1افــراد
مســن بــه ســختی از یــک
رژیــم غذایــی ســالم پیــروی
میکننــد ،یکــی از علــل آن  
دریافــت مــواد غذایــی کــم
ناشــی از بیاشــتهایی اســت،
لــذا بــه مــرور بــدن دچــار
سوءتغذیه میگردد.
ســالمندان در مقایســه بــا
ـکل عدم
ـالی ،مشـ
ـنین میانسـ
سـ
ـد .این
ـتری دارنـ
ـتهای بیشـ
اشـ
ـت
ـث دریافــ
بیاشتهایی باعــ
ـر از نیاز
ـی کمتـ
ـواد غذایــ
مــ
بــدن میگــردد .دریافــت
مــواد غذایـــی کمتــر از
نیــاز بــدن ،باعــث تحلیــل
ماهیچههــای بــدن و کاهــش
ایمنــی میگــردد کــه ایــن
مشــکالت میتوانــد کیفیــت
ـش
ـالمندان را کاهـ
ـی سـ
زندگـ
دهــد(.)2

بررســی علــت بیاشــتهایی مهــم اســت .مهمتریــن علــل بیاشــتهایی در
ســالمندان بــه شــرح زیــر اســت (:)3
• بیماریهــای گوارشــی :ماننــد اختــال در بلــع ،مشــکل در هضــم غــذا ،نفــخ ،اســهال،
یبوســت ،درد معــده ،ســرطان دســتگاه گوارشــی و…
• مشــکل در جویــدن :ایــن مشــکل میتوانــد ناشــی از دنــداندرد ،نداشــتن تعــداد کافــی
دنــدان ،دنــدان مصنوعــی غیــر اســتاندارد و مشــکالت فکــی باشــد.
• ضعــف حــواس :بــا بــاال رفتــن ســن ،حــس چشــایی و بویایــی کاهــش مییابــد کــه ایــن
کاهــش روی اشــتهای فــرد تاثیــر مــی گــذارد.
• اختــاالت غــدد درون ریــز :یکــی از اختــاالت هورمونــی شــایع کــه باعــث کاهــش اشــتها
در ســالمندان میشــود دیابتمــی باشــد.
• علــل روانــی :تنهایــی ،و نگرانیهای مالی ســــالمندان را مســتعد افســــردگی و بیاشــــتهایی
میکنــد(.)4
• محدودیــت فعالیــت فیزیکی:کــم تحرکــی هــم میتوانــد روی متابولیســم بــدن و اشــتها
تاثیــر بگــذارد.
• مصــرف داروهــا :درکســانی کــه چنــد دارو بــه علــل مختلــف مصــرف میکننــد ،بیاشــتهایی
بیشــتر مشــاهده میشــود.
بــرای جلوگیــری از ســوءتغذیه توصیــه میگــردد کــه ســالمندان مــوارد زیــر را
رعایــت کننــد:
• یــک برنامــه غذایــی منظــم داشــته باشــند و هــر روز ســر یــک ســاعت مشــخص غــذا بخورنــد؛
خــواه گرســنه باشــند یــا نباشــند .ایــن کار کمــک میکنــد اشــتها بطــور طبیعــی در زمــان
معیــن تحریــک شــود.
• از غذاهای متنوع استفاده کنند و غذاهای جدید را نیز تجربه کنند.
• در هــر وعــده مقــدار کمتــری غــذا بخورنــد و تعــداد وعدههــای غذایــی خــود را افزایــش
دهنــد.
• اگــر در بلــع مشــکلی وجــود دارد ،توصیــه میگــردد کــه غذاهــای نیمهجامــد اســتفاده
گــردد .
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• در طــول روز بــه مقــدار کافــی آب و مایعــات مصــرف کننــد .درافــراد مســن مصــرف روزانــه  6تــا  8لیــوان مایعــات ترجیحــا آب بــرای
پیشــگیری از یبوســت در ســالمندان و کمآبــی بــدن توصیــه مــی گــردد.
• پروتئیــن مــورد نیــاز بــدن بایــد از منابــع بــا کیفیــت بــاال (از لحــاظ پروتئیــن) ماننــد گوش ـتهای کمچربــی ،مــرغ ،ماهــی ،ســفیده
تخــم مــرغ ،فرآوردههــای لبنــی بــدون چربــی یــا کمچربــی تامیــن شــود .غــات و حبوبــات نیــز از منابــع گیاهــی پروتئیــن هســتند
کــه اگــر بــا هــم مصــرف شــوند تمامــی اســیدهای آمینــه ضــروری مــورد نیــاز بــدن را تامیــن میکننــد .پروتئیــن حــدود 15درصــد کل
انــرژی روزانــه را تشــکیل میدهــد .توصیــه میشــود جهــت درمــان ســوءتغذیه در ســالمندان حــدود نصــف پروتئیــن مصرفــی روزانــه
از نــوع حیوانــی باشــد (ماننــد انــواع گوشــت).
• جــذب کلســیم و ویتامیــن  Dبــدن بــا افزایــش ســن کاهــش مییابــد ،بنابرایــن بــا افزایــش ســن ،نیــاز بــدن بــه مصــرف منابــع غنــی
کلســیم ( ماننــد شــیر و لبنیــات) و تامیــن ویتامیــن( Dاســتفاده از نــور آفتــاب) افزایــش مییابــد .مصــرف جگــر و روغــن کبــد ماهــی
بــرای تامیــن ویتامیــن  Dتوصیــه میگــردد .بــر ایــن اســاس توصیــه میشــود بانــوان بــاالی  ۵۰ســال و همچنیــن همــه بالغیــن بــاالی
 ۶۰ســال  ۱۰۰۰تــا  ۱۵۰۰میلیگــرم در روز کلســیم (مجموعــا از طریــق مصــرف مــواد غذایــی غنــی از کلســیم و مکمــل دارویــی)
دریافــت کننــد(.)5
• بــا افزایــش ســن توانایــی بــدن در جــذب ویتامیــن  B12کاهــش مییابــد .مصــرف مقــدار مناســبی از گوشــت قرمــز ،ماهــی ،شــیر
و تخممــرغ (طبــق واحــد اندازهگیــری معرفــی شــده) بــه عنــوان منابــع ویتامیــن  B12مــورد تاکیــد اســت .همچنیــن کمبــود
ویتامیــن  B6بــه علــل مختلــف در ســوءتغذیه در ســالمندان شــایع اســت ،زیــرا بــا بــاال رفتــن ســن متابولیســم ایــن ویتامیــن
افزایــش و جــذب آن کاهــش مییابــد .از طــرف دیگــر در ســالمندان بــه علــت مصــرف ناکافــی گوشــت ،دریافــت ایــن
ویتامیــن کاهــش مییابــد .توصیــه میگــردد ،روزانــه منابــع غنــی ایــن ویتامیــن از جملــه انــواع گوشــت ،جگــر،
شــیر ،تخــم مــرغ ،حبوبــات و غــات کامــل (پوســت نگرفتــه) مصــرف شــود(.)6
• مصــرف روی در ســالمندان پاییــن اســت .بهعــاوه ممکــن اســت افــراد مســن جــذب روی کمتــری نســبت
بــه افــراد جوانتــر داشــته باشــند .بــه همیــن دلیــل بــرای ایــن افــراد معمــوال مکمــل روی تجویــز
میشــود .جگــر ،گوشــت ،شــیر ،حبوبــات و گنــدم از منابــع غنــی روی میباشــند .برخــی از عالئــم
کمبــود روی شــبیه عالئمــی اســت کــه بطــور طبیعــی همزمــان بــا ســالمندی بــروز میکنــد
ماننــد کاهــش حــس چشــایی و انــواع درماتیتهــا(.)7

References:

1. GORJI HA, Alikhani M, Mohseni M, Moradi-Joo M, ZIAIIFAR H, Moosavi A. The
prevalence of malnutrition in Iranian elderly: a review article. Iranian journal of public
health. 2017;46(12):1603.
2. Engel JH, Siewerdt F, Jackson R, Akobundu U, Wait C, Sahyoun N. Hardiness, depression, and emotional well‐being and their association with appetite in older adults.
Journal of the American Geriatrics Society. 2011;59(3):482-7.
3. Pilgrim A, Robinson S, Sayer AA, Roberts H. An overview of appetite decline in older
people. Nursing older people. 2015;27(5):29.
4. Mokhber N, Majdi M, Ali-Abadi M, Shakeri M, Kimiagar M, Salek R, et al. Association between malnutrition and depression in elderly people in Razavi Khorasan: a
population based-study in Iran. Iranian journal of public health. 2011;40(2):67.
5. Heshmat R, Mohammad K, Majdzadeh S, Forouzanfar M, Bahrami A, Ranjbar Omrani G, et al. Vitamin D deficiency in Iran: A multi-center study
among different urban areas. Iran J Public Health. 2008;37(1):72-8.
6. Baroni L, Bonetto C, Rizzo G, Bertola C, Caberlotto L, Bazzerla
G. Association Between Cognitive Impairment and Vitamin
B12, Folate, and Homocysteine Status in Elderly Adults:
A Retrospective Study. Journal of Alzheimer's Disease.
2019;70(2):443-53.
7. Giacconi R, Costarelli L, Piacenza F, Basso
A, Rink L, Mariani E, et al. Main biomarkers associated with age-related plasma
zinc decrease and copper/zinc ratio in
healthy elderly from ZincAge study.
European journal of nutrition.
2017;56(8):2457-66.

70

شماره 15

تابستان 1399

طاهره جوان

بانوی موفق ایرانی
چهــل و دو ســال پیــش وقتــی مــن یــازده ســالم بــود ،ســوختم .مــادرم در حالــی کــه بیشــتر از هفــده ســال نداشــت ،ســر زا رفــت و مــن و بــرادرم بیمــادر
شــدیم .پــدرم بعــد از مــادرم بــا بانویــی ازدواج کــرد کــه قبــا بــا مــرد دیگــری ازدواج کــرده بــود و چــون بچــه دار نميشــد ،جــدا شــده بــود .ایــن خانــم
گفــت هــم دختــر دارم و هــم پســر و بــا هــم زندگــی ميکنیــم.
امــا از آنجایــی کــه خواســت خــدا چیــز دیگــری بــود ،ایــن خانــم در خانــه پــدرم ســالی یــک و در نهایــت ده فرزنــد بــه دنیــا آورد .وقتــی نامــادریام ایــن
همــه بچــه آورد ،مــن تــوی ایــن بچههــا گــم شــدم.
آن موقــع امکانــات مثــل االن نبــود و مــا بچههــا هــم بایــد کار میکردیــم .خانــواده مــا یــک خانــواده پرجمعیــت بــود و پدربــزرگ و مادربــزرگ مــا هــم
بــا مــا زندگــی ميکردنــد.
دو اتــاق تــو در تــو بــود و ایــن همــه آدم .کار مــن ایــن بــود کــه هــر روز بایــد نــان ميخریــدم ،چایــی را دم ميکــردم و بعــد بــه مدرســه ميرفتــم .خالصــه
آنکــه آن روز کــه ایــن اتفــاق برایــم افتــاد نانوایــی شــلوغ بــود و داشــت دیــرم ميشــد.
وقتــی آمــدم خانــه عجلــه کــردم و قبــل از پــر کــردن کتــری گاز را بــاز گذاشــتم و وقتــی برگشــتم بــه آشــپزخانه کــه یــک زیرزمیــن کاهــگل بــود ،دیــدم
بــوی گاز ميآیــد .عقلــم رســید کــه کبریــت نزنــم امــا آمــدم بــرق را روشــن کنــم تــا بتوانــم پنجــره را بــاز کنــم ،آشــپزخانه منفجــر شــد و یــک موقــع بــه
خــودم آمــدم و دیــدم دارم ميســوزم.
کتــری آن روز دســته نداشــت و مــن آن را بغــل کــرده و از پلههــا پاییــن بــرده بــودم .بنابرایــن جلــوی لباســم خیــس بــود وگرنــه در آنجــا قلــب و ریههايــم
هــم ميســوخت.
وقتــی همــه جــا آتــش گرفــت ،آنقــدر هــول شــده بــودم کــه بــه جــای آنکــه پلههــا را برگــردم و بــاال بیایــم ،دویــدم داخــل آشــپزخانه .بنابرایــن تــا آمدنــد
مــن را پیــدا کننــد ،خیلــی ســوختگیم بیشــتر شــد .هــر طــوری بــود ،مــرا بــه بیمارســتان رســاندند.
ســه ســال در بیمارســتان بــودم .در دو ســال اول نتوانســتم از تخــت پاییــن بیایــم .از شــدت درد پاهایــم را تــوی شــکمم جمــع کــرده بــودم و پایــم همــان جــا
چســبیده بــود .نميتوانســتند پانســمانم کننــد .یــک کرســی گذاشــته بودنــد و یــک مالفــه ســفید انداختــه بودنــد روی آن و مــن آن زیــر بــودم.
بالــش زیــر ســرم را هــم نميتوانســتند کنــار بکشــند چــون وقتــی آن را برمیداشــتند ،ســرم بــه ســمت عقــب ميرفــت و مــن از درد هــوار ميکشــیدم،
بنابرایــن چانههايــم هــم چســبیده بــود بــه گــردن و ســینهام و لبــم هــم برگشــته بــود و همیــن طــور چشــمانم هــم حالــت بــدی پیــدا کــرده بودنــد.
لثـهام هــم ســوخته بــود و دندانهايــم هــم ریختــه بــود .بعــد از دو ســال ،در اولیــن عملــی کــه روی مــن انجــام شــد و پاهایــم را بــاز کردنــد ،خواســتم خــود
را در آینــه ببینــم .تــا آن موقــع خــودم را ندیــده بــودم و وقتــی جلــوی آینــه رفتــم بــاور نکــردم آن کــس کــه ميبینــم خــودم هســتم.
موجــودی دیــدم کــه معلــوم نبــود چــه بــود و خیلــی از آن ترســیدم ،امــا وقتــی خــودم را تــکان دادم و دیــدم او هــم تــکان ميخــورد ،فهمیــدم آن موجــود
خــودم هســتم.
بالفاصله غش کردم و افتادم.
موقــع افتــادن ســرم هــم خــورد بــه جایــی و شکســت و پوسـتهاي نویــی هــم کــه تــازه روی بدنــم درســت شــده بــود ،قــاچ خــورد و خونریــزی شــروع
شــد .خیلــی ناامیــد و ناراحــت شــدم و تصمیــم گرفتــم دیگــر زنــده نباشــم .آن روز غــذا نخــوردم.
فکــر ميکــردم اگــر ســه چهــار وعــده غــذا نخــورم ميمیــرم ،بنابرایــن ناهــار و شــام نخــوردم و عــوض آن فقــط غصــه خــوردم .تصمیمــم قطعــی بــود
بــرای مــردن.
نزدیک صبح داشتم از پنجره بیرون را نگاه ميکردم .سیاهی کمکم ميرفت و نور جای آن را ميگرفت.
یــک درخــت خیلــی قشــنگ هــم جلــوی پنجــره اتاقــم در بیمارســتان ســوانح ســوختگی بــود و بــاد آرامــی البـهالی برگهایــش میوزیــد و آن را تــکان
ميداد.
بــا خــودم فکــر کــردم همیــن یــک ربــع پیــش همــه جــا تاریــک بــود امــا االن روشــن شــده و برگهــا بــه ایــن زیبایــی تــکان ميخورنــد ،چــرا مــن بایــد
خــودم را بکشــم .فــرض ميکنــم همیــن طــوری بــه دنیــا آمــدم.
خــدا هســت ،شــبانهروز هســت ،ایــن همــه آدم هســتند .چــرا مــن بایــد اینقــدر ناامیــد باشــم؟ یــک نــور امیــد رفــت تــوی دل مــن و تصمیــم گرفتــم زنــده
باشــم ،زندگــی کنــم و بــه درد بخــورم .هنــوز وقــت صبحانــه نشــده بــود و همــه خــواب بودنــد .زنــگ زدم گفتــم :خانــم مــن صبحانــه ميخواهــم!
◊ از سن دوازده تا سیزده سالگی بیست و چهار بار عمل کردم
در ســن پانــزده تــا شــانزده ســالگی هــم بــا آقایــی کــه خــودش هــم هفتــاد و پنــج درصــد ســوختگی داشــت ازدواج کــردم .ماجــرای ازدواج مــن هــم
جالــب اســت.
مددکارهــای بیمارســتان در ایــن ســه ســال کــه در بیمارســتان بــودم بــا زندگــی مــن آشــنا شــده بودنــد و ميدانســتند مــادر نــدارم و درس نخوانــدهام ،هیــچ
کاری بلــد نیســتم و خالصــه آنکــه آینــده نامشــخصی دارم ،بنابرایــن آمدنــد بــا پــدرم صحبــت کردنــد و گفتنــد او بایــد بــرود هنــر یــاد بگیــرد.
پدرم موافقت نميکرد اما آنها گفتند اگر قبول نکنید او را از شما ميگیریم و به بهزیستی ميسپاریم.
بنابرایــن پــدرم قبــول کــرد و مــن بــه کارگاه کــورس در جــاده شــهرری رفتــم .در آنجــا کارگاه تعمیــرات رادیــو و تلویزیــون ،ساعتســازی ،عکاســی،
نقاشــی و طراحــی ،جوشــکاری ،خیاطــی و ســوادآموزی را آمــوزش ميدادنــد.
مــن در تمــام رشــتههاي آن کارگاه ثبتنــام کــردم .در آن کارگاه همــه خانمهــا و آقایــان معلــول بودنــد امــا در بیــن آنهــا آقایــی هــم بــود کــه ســوخته
بــود ،بــه همیــن خاطــر توجهــم بــه ایشــان جلــب شــد و نگاهــش کــردم.
او هم نگاه کرد .من دیدم دست و صورتش سوخته و بنابراین برای آنکه ناراحت نشود از اینکه به او نگاه ميکنم ،لبخند زدم.
مرا بردند به کالسی که این آقا هم بود اما او کالس اول را ميخواند و من چهارم را .این جوان همان بود که بعد همسرم شد.
همان روز اول که به آن کارگاه رفتم با ایشان آشنا شدم و خانواده ایشان هم یک روز بعد آمدند به خواستگاری من.
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بالفاصلــه هــم جــواب مثبــت دادم چــون ميخواســتم زندگــی کنــم .ميخواســتم کاری کنــم کــه بــا مــردم باشــم .بــه خــودم قــول داده بــودم کاری کنــم
کــه تنهــا نباشــم.
روزی کــه مــن بــه آن کارگاه رفتــم ،مــن تــازهکار بــودم امــا همســرم از چنــد مــاه قبــل آنجــا بــود .آنجــا وقتــی همســرم را دیــدم گفتنــد کــه مســیر ایــن آقــا
بــا شــما یکــی اســت و ميتوانیــد از او کمــک بگیریــد .مــا فرصــت پیــدا کردیــم نیــم ســاعت بــا هــم پیــادهروی کنیــم.
در میدان قیام از سرویس پیاده شدیم و از آنجا تا چهار راه مولوی را با هم پیاده آمدیم و صحبت کردیم.
همســرم جریــان زندگــی و ســوختناش و مشــکالتش را گفــت و در پایــان گفــت وقتــی مــرا دیــد دلــش لرزیــد و بــه ایــن فکــر افتــاد کــه بــا مــن بــرای
ازدواج صحبــت کنــد.
او بیســت ســاله بــود و مــن شــانزده ســاله .پــدرم موافقــت نميکــرد امــا مــن گفتــم اجــازه بــده ازدواج کنیــم .مــا مثــل هــم هســتیم و ميتوانیــم همدیگــر
را درک کنیــم.
خیلــی روزهــای ســختی داشــتیم .درآمــد نداشــتیم ،بایــد کرایــه خانــه ميدادیــم ،پــول دارو ميدادیــم و همنطــور بایــد زندگیمــان را اداره ميکردیــم.
ســه مــاه آمــوزش مــا تمــام شــد .مــن همــه چیــز آنجــا را یــاد گرفتــه بــودم .تــا کالس چهــارم ســواد داشــتم.
به همسرم گفتم بیا خیاطی یاد بگیر گفت نه ،خیاطی کار بانوهاست .من هم گفتم پس من ميآیم جوشکاری یاد ميگیرم.
در کنــار خیاطــی جوشــکاری یــاد گرفتــم و کنــار اینهــا طراحــی و نقاشــی را .در کنــار همــه اینهــا در کالس تعمیــرات رادیــو و تلویزیــون ،لحی ـمکاری
ميکــردم .خالصــه اینکــه همــه آنچــه کــه آنجــا آمــوزش ميدادنــد را تــا حــدودی یــاد گرفتــم.
عکاسی ،بافندگی با دست ،قالببافی ،آرایشگری و همه چیز را یاد گرفتم و وقتی کالسم تمام شد از همهشان استفاده کردم.
در آن روستا همه ،من را به اسم خانم دکتر ميشناختند.
وقتی کالسمان تمام شد جمع کردیم و رفتیم به خانه مادر شوهرم که روستایی حوالی فرودگاه اصفهان است.
نزدیــک بــه نــه ســال آنجــا ماندیــم .خانــه مادرشــوهرم چنــد تــا اتــاق داشــت و مــن ازهمــه ایــن اتاقهــا اســتفاده کــردم .از همــان موقــع کــه در بیمارســتان
بــودم ،تزریقــات را بــه صــورت تجربــی یــاد گرفتــه بــودم.
ميدیــدم چطــوری آمپــول و ســرم ميزننــد و یــاد گرفتــه بــودم .عــاوه بــر ایــن گلــدوزی و بافندگــی هــم ميکــردم و قالیبافــی را هــم از مــادر و
خواهــر شــوهرم یــاد گرفتــه بــودم .خیاطــی و آمــوزش خیاطــی هــم کــه بــود.
همــه کاری ميکــردم و شــاید باورتــان نشــود در حالــی کــه خــودم تــا کالس چهــارم بیشــتر درس نخوانــده بــودم ،بــه دانــش آمــوزان راهنمایــی درس
تقویتــی م ـيدادم .از یکــی یــاد ميگرفتــم و بــه آن یکــی یــاد م ـيدادم .اعتمــاد بــه نفســم خیلــی بــاال بــود.
در هشت ،نه سالی که در آن روستا بودم خیلی چیزها یاد گرفتم .یکی از چیزهایی که یاد گرفته بودم مدیریت بود.
آموزش رایگان بافندگی انجام ميدادم ،خانمها ميآمدند یاد بگیرند ،کاموا ميدادم به آنها که ضمن یاد گرفتن ،برای من ببافند.
خود من تنهایی در یک ساعت یک لیف ميبافتم اما وقتی به آنها یاد ميدادم ،در یک ساعت بیست تا لیف برای من ميبافتند.
بــه آنهــا یــاد م ـيدادم کــه چگونــه ميتواننــد کاله ببافنــد و بعــد بــه آنهــا کامــوا م ـيدادم و میبردنــد خانهشــان .هــم یــک کار تــازه یــاد ميگرفتنــد و
هــم فــردای آن روز مــن بیســت تــا کاله داشــتم.
آنهــا مفتــی یــاد ميگرفتنــد و مــن مفتــی صاحــب کاله ميشــدم .ایــن یــک بخــش از درآمــد مــن بــود عــاوه بــر آن تزریقــات ،بخیــه زدن ،آرایشــگاه،
خیاطــی و ...خالصــه همــه کاری ميکــردم.
◊ دارم برای آن روستا مدرسه میسازم ...
مــن بــرای مــردم آن روســتا شــخص بــه درد بخــوری بــودم .همــه کار بــرای آنهــا کــردم .بــه خانههایشــان ميرفتــم و برایشــان تزریــق انجــام م ـيدادم و
همیــن طــور خیاطــی و آرایــش.
هشت سال آنجا کار کردم و کار یاد گرفتم و آنجا محل آغاز کار و موفقیتم بود.
حــاال کــه در اینجــا کار ميکنــم ،بــه جــز درآمــد کارمندهایــم ،ماهــی حداقــل بیســت میلیــون تومــان درآمــد دارم ،آن روســتا را فرامــوش نکــردهام و دارم
بــرای آنجــا یــک مدرســه درســت ميکنــم .نقشــه آمــاده شــده و بــه زودی مدرســه را خواهــم ســاخت.
◊ از اول اعتماد به نفسم باال بود
همســرم مثــل مــن اعتمــاد بــه نفــس نداشــت .مــن وقتــی بــا ایشــان ازدواج کــردم چــادر ســرم ميکــردم و دس ـتهايم هــم زیــر چــادر بــود و ســوختگی
صورتــم هــم چنــدان دیــده نميشــد و کســی چنــدان متوجــه ســوختگی مــن نميشــد ،امــا همســرم همیشــه دســتش جلــوی دهنــش بــود کــه ســوختگیاش
دیــده نشــود.
آن دســتش کــه زیــاد ســوخته بــود ،همیشــه تــوی جیبــش بــود .همیشــه نگــران و ســرش پاییــن بــود .مــن بــرای اینکــه او اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری پیــدا
کنــد ،روســری ســرم کــردم و ســعی کــردم دســتکش دســتم نکنــم.
وقتی با او بیرون ميرفتم سرم باال بود و هر کس به ما نگاه ميکرد ،لبخند ميزدم.
آن موقــع تــا نــگاه ميکردنــد ميگفتنــد آخــی ،چــی شــد کــه ســوختی .مــن ناراحــت نميشــدم و جــواب م ـيدادم ،امــا همســرم خودخــوری ميکــرد.
او هنــوز هــم آن اعتمــاد بــه نفــس الزم را نــدارد امــا مــن از همــان اول اعتمــاد بــه نفــس داشــتم.
االن همســرم بــا مــن کار ميکنــد .او تاکســی دارد و آژانــس کارگاه مــن اســت و هــر روز از مشــتریهاي مــن ميگویــد کــه پشــت ســر مــن از اخــاق
و کار مــن تعریــف ميکننــد.
◊ از اتاق دوازده متری تا زیرزمین ششصد متری
وقتی در کارم رشد کردم به همسرم گفتم برویم تهران ،اینجا دیگر جا برای رشد من نیست .آمدیم تهران و یک اتاق اجاره کردیم.
صاحبخانــه نداشــت .یــک اتــاق بــاال داشــت و یــک اتــاق دوازده متــری پاییــن کــه مــن اتــاق پاییــن را اجــاره کــردم .ایــن اتــاق هــم اتــاق زندگــی مــا بــود
و هــم اتــاق خــواب مــا.
هم در آن خیاطی ميکردم و هم آرایشگاه داشتم .طراحی و نقاشی را کنار گذاشتم چون درآمدی نداشت.
در ایــن اتــاق دوازده متــری بــا دو بچــه قــد و نیــم قــد ،بــا دســت خالــی کارم را شــروع کــردم و بــه یــک ســال نکشــید کــه خانــه خریــدم ،شــش مــاه نکشــید
کــه بــرای همســرم ماشــین خریــدم .گفتــم بــا ماشــین از خانــه بیــرون بــرود ســرذوق ميآیــد و روحیـهاش بهتــر ميشــود.
یــک ســال بعــد از آن خانـهام را عــوض کــردم و در جــای بهتــری خانــه خریــدم .دو ســال بعــد آنجــا را فروختــم و آمــدم در امیریــه خیابــان ولــی عصــر
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خانــه خریــدم .کارم خــوب بــود و عــاوه بــر ایــن ،تنهــا کار نميکــردم.
فکــرم را هــم بــه کار ميانداختــم کــه کارم اقتصادیتــر باشــد .روب ـهروی خانــه مــا یــک مســجد بــود .مــن زیرزمیــن آن را اجــاره کــردم و کارم را بــه
آنجــا بــردم .آن زیرزمیــن ششــصدمتر بــود و ششــصدمتر بــرای کار مــن خیلــی خــوب بــود.
نــود نفــر خیــاط را اســتخدام کــردم .ایــن نــود نفــر هرکــدام هــر روز چهارعــدد لبــاس ميدوختنــد و جمــع کارشــان ســیصد و شــصت عــدد لبــاس میشــد
و کارم بــه ایــن صــورت گســترش ميیافــت.
از این لباسها ،دویست عدد خرج اجاره و دستمزد خیاطها ميشد و بقیه آن به من ميرسید .بنابراین درآمد من به خوبی باال رفت.
◊ ویژگیهای کار من
کار مــن بــا کار همــه فــرق ميکنــد .مشــتری هــا ميآینــد ،مينشــینند ،لباسشــان آمــاده ميشــود و آن را ميبرنــد .ایــن روش را مــن از همــان روســتا
در اصفهــان شــروع کــرده بــودم و بــه خوبــی آن را انجــام دادم و ميدهــم.
از همان جا هم کار دستهجمعی را آغاز کرده بودم و هنوز ادامه ميدهم .ميخواستم در میان مردم باشم.
ميخواستم مردم مرا ببینند و به کارهایی که ميکنم اعتماد و به من احتیاج داشته باشند.
وقتــی مشــتری ميبینــد کاری را کــه دیگــران پنجــاه هــزار تومــان ميگیرنــد ،مــن پانــزده هــزار تومــان ميگیــرم و کارش هــم زود آمــاده ميشــود،
معلــوم اســت کــه بــه مــن اعتمــاد ميکننــد و دوبــاره پیــش مــن ميآینــد.
آن خانــه دوازده متــری ،یــک اتاقــک کوچــک زیــر پلــه داشــت و مــن آنجــا یــک صندلــی گذاشــتم ،یــک آرایشــگر حرفـهاي آوردم و گفتــم اینجــا کار
کــن ،هــر چــه درآوردی ،نصــف مــال تــو ،نصــف مــال مــن.
در همــان اتــاق دوازده متــری هــم ،چهــار نفرخیــاط آورده بــودم ،روی زمیــن مينشســتند ،خیاطــی ميکردنــد و بعــد چرخهایشــان را هــول ميدادنــد
کنــار دیــوار و ميرفتنــد.
من هم به کار آنها نظارت ميکردم ،برش ميزدم ،آشپزی و بچه داریام را ميکردم.
از همــان جــا مدیریــت بــر تعــداد زیــادی آدم را تمریــن کــردم و رســیدم بــه زیرزمیــن مســجد کــه نــود نفــر کارگــر را اداره ميکــردم .نــود نفــر خیلــی
زیــاد اســت.
آنهــا هــر کــدام اگــر یــک مشــکل کوچــک حــل نشــده داشــتند ،کارم درســت پیــش نميرفــت ،بنابرایــن یــک خانــم را اســتخدام کــردم کــه بــا خیاطهــا
مشــاوره کنــد و نظــرات و مشــکالت آنهــا را جمــع و دســتهبندی ميکــرد و بــه مــن گــزارش مـيداد .جوابگــوی مشــتریها هــم همیــن خانــم بــود.
یک خانم خوش برخورد و صاحب درک را استخدام کرده و به او حقوق خوب ميدادم تا کارها را زیر نظر داشته باشد.
بعــد گفتــم چــرا خــودم وقــت بگــذارم بــرای بچ ـهداری و َآشــپزی .مســتخدم گرفتــم کــه در خانــه آشــپزی کنــد و همینطــور پرســتاری کــه بچههايــم
را نگــه دارد.
یعنی از وقتم درست استفاده ميکردم و ضمن استفاده درست از وقتم ،کارآفرینی ميکردم و به درد مردم ميخوردم.
آموزشگاه رایگان
همیشــه ســعی کــردم بــه مــردم کمــک کنــم .مــن بــه انــدازه الزم دارم و بیشــتر از آن احتیــاج نــدارم .هــر مــاه بــرای رضــای خــدا دو ســه تــا جهیزیــه
ميدهــم .جهیزیــه آن چنانــی نیســت ،امــا آنقــدری هســت کــه دو جــوان بتواننــد زندگیشــان را شــروع کننــد.
سعی ميکنم برای آنها که نميتوانند عروسی بگیرند ،تا جایی که ميتوانم کمکشان کنم تا بتوانند زندگی شان را آغاز کنند.
خیاطهايــي کــه اینجــا کار ميکننــد و خیاطهــاي حرف ـهاي هــم هســتند را خــودم آمــوزش دادهام .کار دیگــری کــه در اینجــا انجــام ميدهــم آمــوزش
رایــگان اســت.
خــودم آمــوزش نميدهــم .مربــی ميگیــرم و او بــا درســی کــه خوانــده ميآیــد اینجــا درس ميدهــد .سیســتم آمــوزش رایــگان مــا بــا آموزشــگاههاي
دیگــر فــرق ميکنــد.
من از تجربه سی و هشت سال کارم استفاده ميکنم و آنها که اینجا آموزش ميبینند ،خیاطی را بهتر یاد میگیرند.
در اینجــا از آنهایــی کــه ندارنــد و نميتواننــد پــول بدهنــد ،چیــزی نميگیریــم و آنهــا کــه دارنــد و ميتواننــد شــهریه بدهنــد ،شــهریه میگیریــم و از
همیــن شــهریه هــم بــه مربــی حقــوق ميدهیــم.
مــن بــه آنهــا کــه اینجــا آمــوزش ميبیننــد کمــک ميکنــم مــزون بزننــد و یــا آنهــا را اســتخدام ميکنــم .نميگویــم هــزاران نفــر امــا صدهــا نفــر در ایــن
آموزشــگاه ،آمــوزش دیدهانــد .خیلــی از آنهــا در خانــه یــا جاهایــی کــه اجــاره ميکننــد کار ميکننــد.
درآمد خوبی دارند .بیست و دو نفر هم هستند که پیش من کار ميکنند و همه را هم بیمه کردهام.
◊ با فکر کار کردم که به اینجا رسیدم
در طبقــه بــاالی خیاطــی ،آرایشــگاه ماســت .در ایــن آرایشــگاه دوازده نفــر کار ميکننــد .مشــتری کــه بــه اینجــا ميآیــد و پارچــه را ميدهــد ،بســته بــه
نــوع کار ،یکــی دو ســاعت وقــت دارد کــه ميتوانــد از آن اســتفاده کنــد.
او در ایــن فاصلــه بــه آرایشــگاه ســر ميزنــد و از وقتــش درســت اســتفادهمیکنــد .قیمــت خدمــات آرایشــگاه مــا هــم یــک چهــارم جاهــای دیگــر اســت،
بنابرایــن برایشــان ميصرفــد کــه بــه خیاطــی و آرایشــگاه مــا بیاینــد.
سیاســت کاریمــان را بــر ایــن اســاس کــه مشــتری از وقتــش درســت اســتفاده کنــد تعییــن کردیــم و ایــن چیــزی نیســت کــه مــردم متوجــه آن نباشــند.
خانمهــا ميآینــد بــا قیمــت خیلــی پایینتــر و بــه چنــد کارشــان هــم ميرســند و ایــن بــه نفــع همــه ماســت.
مــا دســتمزد کمتــری ميگیریــم امــا چــون مشــتری مــا زیــاد اســت ،درآمــد باالیــی داریــم .االن آرایشــگاهها بایــد بنشــینند تــا مشــتری بیایــد امــا در
آرایشــگاه مــا مشــتریها صــف ميکشــند .دختــران مــن در آنجــا کار ميکننــد .دختــر بزرگــم مهندســی گیــاه پزشــکی خوانــده اســت.
دختر دیگرم لیسانس طراحی و ژورنالشناسی خوانده است که مربوط به کار من ميشود .وقتی من نیستم دخترم برش ميزند.
برش زدن در خیاطی خیلی مهم است .ما اصال از متر استفاده نميکنیم .به مشتری نگاه ميکنیم و لباس را برش ميزنیم.
مشــتریهاي جدیــد از ایــن شــکل کار مــا تعجــب ميکننــد ،امــا مــا بــه کارمــان خیلــی وارد هســتیم و آنهــا کــه ميبیننــد لباسشــان چقــدر خوشــگل
شــد ميرونــد تبلیــغ کار مــا را ميکننــد.
پارچــه ميخرنــد و تــا شوهرشــان همیــن اطــراف چهــار تــا مغــازه را نــگاه ميکنــد ،بــا لبــاس آمــاده و شــیک بــه او ملحــق ميشــوند .بــا فکــر کار کــردم
کــه بــه اینجــا رســیدم.
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◊ از سوختن هم برکت ساختم
وقتی شش ساله بودم ،نامادریام برای آنکه مرا تنبیه کند ،وقتی از خانه بیرون ميرفت ميگفت یک جا بنشینم و تکان نخورم.
مــن هــم بچــه بــودم و بلنــد ميشــدم ایــن طــرف و آن طــرف ميرفتــم و بریــز و بپــاش خــودم را ميکــردم و او برمــی گشــت و مــرا تنبیــه ميکــرد چــون
ميفهمیــد بلنــد شــدهام.
دو ســه بــار کــه کتــک خــوردم ،فکــر کــردم ببینــم او از کجــا ميفهمــد .بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه او مــرا روی گلهــاي قالــی مينشــاند و جــای مــرا
نشــان ميکنــد.
ایــن دفعــه خــودم جایــم را معلــوم میکــردم و وقتــی بیــرون میرفــت ،بلنــد میشــدم هــر کار کــه دوســت داشــتم میکــردم و در پایــان وقتــی صــدای
در را میشــنیدم ،میدویــدم همانجــا کــه او مــرا در آنجــا نشــانده بــود مینشســتم .وقتــی وارد میشــد میگفــت تنبیــه نميشــوی چــون از جایــت
تــکان نخــوردهاي.
من از همان موقع فهمیدم اگر فکر کنم کتک نميخورم .نداشتن مادر باعث شد من خود ساخته شوم.
گلــی کــه در گلخانــه و در شــرایط خــوب ميرویــد خیلــی زود پژمــرده ميشــود و عمــرش بــه پایــان ميرســد ،امــا
گلهايــي کــه در صحــرا ميروینــد ســفت و محکــم ميشــوند.
مــن اگــر مــادر داشــتم شــاید مثــل اغلــب خانمهــاي معمولــی بــودم امــا چــون مــادر نداشــتم خیلــی ســختی کشــیدم و محکمتــر شــدم .بــاران و بــاد مــرا
تــکان نــداد و از بیــن نبــرد.
وقتی که بچه بودم همیشه جای خالی مادر را احساس ميکردم ،اما االن فکر ميکنم این قسمتم بود که اینقدر سفت و محکم بشوم.
مــن در بیمارســتان خیلــی ســختی کشــیدم .در طــول ســه ســال بیســت و پنــج بــار عمــل شــدم امــا االن فکــر میکنــم حتــی ایــن ســوختگی هــم بــرای مــن
خیــر و برکــت داشــت.
درســت اســت ســختی کشــیدم امــا در کنــار آن کلــی هــم لــذت بــردم .االن خانــواده اهلــی و ســالمی دارم ،بچههايــم تحصیــات باالیــی دارنــد و موفــق
هســتند و شــوهران موفقــی دارنــد و زندگیــم خــدا را شــکر خــوب اســت.
◊ به نفع خودشان است برایم تبلیغ کنند!
پارچــه فروشهــا هــم بــرای مــن تبلیــغ ميکننــد چــون هــم کارم خــوب اســت و هــم بــا قیمــت مناســبی کارم را ارائــه ميدهــم ،بنابرایــن آنهــا بــرای
خودشــان هــم کــه باشــد آدرس مــزون مــرا بــه مشــتریان خودشــان ميدهنــد.
اینها به خاطر آن است که از فکرم استفاده کردم و در سیستمی کار ميکنم که همه تشویق ميشوند برایشان لباس بدوزم.
پارچــه فــروش بــا پــول خــودش از روی کارت مــن ،کارت چــاپ ميکنــد و بــه واســطه اینکــه مــن لبــاس را زود تحویــل ميدهــم ،تبلیــغ کار مــرا
ميکنــد تــا پارچــه خــودش را هــم بفروشــد.
◊ از موفقیت دیگران شاد میشوم
از اینکــه از مــن دعــوت ميکننــد تــا بــه عنــوان کســی کــه در کارش موفــق بــوده بــه دیگــران روحیــه بدهــم خوشــحالم .ســعی ميکنــم اگــر الگــو هســتم،
الگــوی بهتــر ،موفقتــر و بــا ارزشــی باشــم .در تمــام زندگیــم ســعی کــردم آدم بــه درد بخــوری باشــم.
از اینکــه ميتوانــم بــا فکــرم بــه دیگــران کمــک کنــم لــذت ميبــرم .خانمهــا زنــگ ميزننــد و ميگوینــد مــن جــا دارم ،کار بلــد هســتم امــا عرضــه
نــدارم کاری انجــام بدهــم و مــن ميگویــم بیاینــد اینجــا و ببینیــد مــن چــه کاری انجــام ميدهــم.
ميآیند اینجا و من نتیجه سی و هشت سال تجربهام را در عرض یک ساعت در اختیارشان قرار ميدهم.
کســی کــه اهــل کار باشــد بــا ایــن حرفهــا و آن چیزهایــی کــه ميبینــد راه خــودش را پیــدا ميکنــد و بعــد از چنــد وقــت بــه مــن زنــگ ميزنــد و
ميگویــد حــاج خانــم ،چنــد تــا خیــاط دارم ،اینقــدر مشــتری دارم و مــن خوشــحال ميشــوم از اینکــه کمــک کــردهام یــک انســان دیگــر موفــق باشــد.
◊ توصیههای من به خانمها
خانمها در خانهشان خیلی کارها ميتوانند انجام دهند.
ميتواننــد در گوشــه خانهشــان در یــک فضــای یــک متــر در یــک متــر و نیــم ،یــک چــرخ بگذارنــد و درآمــد خیلــی بــاال ،حتــی بیشــتر از درآمــد
همسرشــان داشــته باشــند .همــه احتیــاج بــه لبــاس دارنــد امــا خیلیهــا خیاطــی دوســت ندارنــد .عیبــی نــدارد .خیاطــی نکننــد.
ميتواننــد آرایشــگری انجــام بدهنــد .آرایشــگری جــا و امکانــات ميخواهــد؟ عیبــی نــدارد ،کار دیگــر بکننــد .یــک کار راحتتــر .تحصیــات کــه
دارنــد ،ميتواننــد درس تقویتــی بدهنــد.
نميتواننــد درس بدهنــد و اعصــاب ندارنــد؟ آشــپزی یــاد بگیرنــد ،آشــپزی یــاد بدهنــد .االن کیــک و شــیرینی و خیلــی چیزهــای دیگــر هســت کــه بــا
آنهــا خیلــی کارهــا ميشــود کــرد .نميتواننــد ایــن کار را بکننــد؟ اشــکالی نــدارد.
پرســتار بچــه بشــوند .خانمــی هســت کــه خــودش کارمنــد اســت و ميخواهــد بچـهاش را در یــک جــای مطمئــن نگــه دارد ،مـيرود ســرکارش و بچـهاش
را ميگــذارد پیــش خانمــی کــه خانـهدار اســت و ایــن بچــه هــم بــا بچـهاش بــازی ميکنــد و هــم او یــک کمــک خــرج بــرای زندگیــش فراهــم ميکنــد.
خیلــی کارهــا ميشــود کــرد.
مــن االن دور از جــان ،دیابــت دارم ،پوکــی اســتخوان دارم ،آســم دارم ،کبــدم بــزرگ شــده ،چربــی و فشــار خــون دارم و روزی ســی و دو عــدد قــرص
ميخــورم و اگــر ســرماخوردگی هــم داشــته باشــم ،ایــن قــرص هــم اضافــه ميشــود! امــا هیــچ وقــت از تــاش نایســتادم و همیشــه ســعی کــردم هــم کارم
را بهتــر کنــم و هــم بــرای خــودم ،خانــوادهام و جامعـه ام مفیدتــر باشــم.
ســه ســال قبــل رفتــم کالس رانندگــی امــا بــه خاطــر دیابتــم بینایـیام کــم شــد و نتوانســتم رانندگــی کنــم ،بنابرایــن رفتــم بــا نوههايــم اســمم را در کالس
کامپیوتــر نوشــتم تــا روحیـهام را از دســت ندهــم .االن هــم دارم تصمیــم ميگیــرم کــه چــه کاری انجــام بدهــم کــه بهتــر باشــد .گلخانــه زدهام.
همیشــه ورد زبــان همســرم هســتم .او و فرزندانــم بــه مــن افتخــار ميکننــد و ایــن باعــث خوشــحالی و افتخــار مــن اســت .در اول زندگیــم دعــا کــردم
ميگفتــم خدایــا ،اگــر بــه مــن بچ ـهاي دادی کاری کــن کــه آنهــا بــه مــادر و پــدری کــه ایــن وضعیــت را دارنــد افتخــار کننــد.
االن بچههايم مرا با افتخار به دوستانشان معرفی ميکنند و بابت این موضوع خدا را شکر ميکنم.
مــن ســالها زحمــت کشــیدهام کــه بچههايــم وقتــی بــزرگ شــدند بــه مــن و پدرشــان افتخــار کننــد .از هــر کــدام از دخترهایــم دو نــوه دارم و ایــن چهــار
نــوه هــم همیــن احســاس را نســبت بــه مــا دارنــد.
منبع :مجله پنجره خالقیت
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بانویی که پشت ماموریت مریخ قرار دارد
امــارات متحــده عربــی تنهــا کشــور دنیاســت کــه وزارت «علــوم پیشــرفته» دارد و بانویــی را هــم در راس آن
گذاشــته اســت .ســاره االمیــری مهنــدس ۳۳ســاله ،مدیــر پــروژهای اســت کــه کاوشــگر امیــد را بــه مریــخ
میفرســتد و ۳۴درصــد همــکاران آن بانــو هســتند.
رویاهــای او از دوازده ســالگی و از زمانــی شــروع شــدند کــه تصویــری از کهکشــان اندرومــدا را دیــد .ســاره
االمیــری هرگــز تصــور نمیکــرد روزی در عرصــه علــوم پیشــرفته فضایــی و در ســطح وزیــر کار کنــد.
پنــج ســال اســت کــه امــارات متحــده عربــی میکوشــد مرزهــای علــم و فنــاوری را بــه کمــک نخبــگان جــوان
بیازمایــد .ســال  ۲۰۱۷امــارات اولیــن کشــور دنیــا بــود کــه پســتی در کابینــه تحــت عنــوان «وزارت علــوم
پیشــرفته» ایجــاد کــرد و در گام بعــدی ،یــک بانــو را بــه ایــن مقــام منصــوب کــرد .هــدف ایــن وزارتخانــه،
پیشبــرد آموزشهــای تکنولوژیــک و ترویــج فنــاوری در ایــن کشــور اعــام شــد.
ســاره االمیــری از آن زمــان ،در ایــن مســند عالــی قــرار دارد .ایــن مهنــدس جــوان کوشــشهای امــارات
متحــده بــرای دســتیابی بــه فضــا را مدیریــت میکنــد؛ آن هــم در شــرایطی کــه کشــورهای دیگــر منطقــه از
توجــه بــه ایــن عرصــه دور ماندهانــد.
االمیــری بــه تازگــی بــه مجلــه علمــی «نیچــر» چــاپ بریتانیــا گفتــه اســت« :مــا کشــور جوانــی هســتیم کــه
طبــق معیارهــای جهانــی ،بســیار دیــر وارد چنیــن رقابتــی شــدهایم».
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No, motherhood
does not make
women less
ambitious
A few years ago, Vice Media co-founder Gavin McInnes infamously appeared on Fox News with an outrageous, yet-alltoo-common claim: women are paid less and occupy fewer leadership positions because they would rather be at home
with their children than working late at the office.
He even went so far as to say that it's “nature's way" of saying “women should be at home with the kids" because “they're
happier there." When analyst Tamara Holder chimed in, McInnes fired back saying she was making a mistake by sitting
at the news desk and would be much happier as a full-time stay-at-home mom.
McInnes's comments quickly went viral, but he's not the first person to make this claim—and he certainly won't be the
last. The false idea that all women are inherently less ambitious than men is deeply rooted in our culture. That's not to
say every woman dreams of becoming CEO or the first female POTUS.
However, recent data shows that the vast majority of women who become parents are just as likely to aspire to positions
of leadership as female co-workers without children, and working moms are 2.5 times more likely to change jobs for a
promotion or for higher pay than those without children.
Also worth noting is that a significant number of mothers end up taking pay cuts in exchange
for more flexible hours, which confirms what we already knew—women don't just
want flexibility, they need it. Their success depends upon it.
These findings prove that the gender gap isn't caused by a lack of ambition,
as McInnes and so many others claim, but rather a lack of work-life
compatibility. Of the 30% of credentialed women who leave the
workforce entirely after having a child, an overwhelming majority—70%!—say they would have kept working if they had access
to flexibility.
If we're going to finally change these misconceptions and
close the gender gap for good, we must fundamentally change the structure of work so it's compatible
with the lives of ALL women.
Flexibility must become an integral part of
every job across every single industry—not
just a perk or an afterthought or something women have to prove they deserve. Flexibility is not a reduction in
scope, responsibilities or expected
results. In fact, employees who
have access to flexibility are
more productive and less likely to quit.
So let's stop making women choose between care
and career. With flexibility, we can do both. Or either. It all comes down to
choice—and we support
all women no matter what
choice they make.
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As the baby grows their bond grows through experiences
making their love stronger. A mother truly feels whatever
her child is feeling. When her child is sad, she is sad; when
her child is happy, she is happy; when her child succeeds,
she succeeds; when her child is hurt, she is hurt; when her
child is nervous, she is nervous. All her child’s emotions are
felt by her, it’s like they are part of each other forever.
Children give their moms fulfillment, joy, love and energy
like no-one else. They give their mothers the drive or energy to keep going even if it means sleepless nights. Here
love is selfless in every way; she automatically puts her kids’
needs first.
As a mother of two I can back all this up with my experiences. There is no love like a mothers love for her children.
I worry and think about them all the time; when they are in
school and I’m at work. I have learned to love and cherish
our time together because time flies. I love it when they say
or do cute little things, when we play together, when we
cook together, when we watch TV together, when we read
together and all the other things we do together. Here is
a little poem from a mother to a child for this Valentine’s
Day.
A Mother’s True Love
I started to love you from the day I knew you were in my
tummy
My love for you continued from the day I first saw you
My love for you will continue to grow through all that we
experience
I love you in all that you do; good and not so good
I promise to love, cherish and protect you until the day I
die
On the reverse side, as a child, I cherish all that my mother
has done and still continues to do for me. She provided me
with a great childhood and is now my best friend. I only
hope that my children feel the same way I feel about her.
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A
Mother’s
True
Love
As you go through different phases of your life
you think you know what love is all about. Then
you enter a new chapter in your life called motherhood and boy does your definition change!
From the first moment you hold your baby in your
arms you forget about the discomfort you were
in for 9 months of pregnancy and all your labour
pains. This little bundle of joy was totally worth
it everything and that is love!
A mother is the most important person in a baby’s life. She is the one that will stay up at night
to walk them or rock them to comfort or sleep.
She is the one that keeps her baby clean, fed and
loved. She is the one that knows things about
them, things no one else knows, what every little
sound means. She loves them like no-one else
can.
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Dizi
A Traditional Persian Dish

Ingredients:
• 500 g bone-in lamb

(shank, shoulder, or short ribs), cut into medium-size pieces

• 1/2 cup chickpeas, pre-soaked overnight
• 1/2 cup white beans, pre-soaked overnight
• 1 large onion, roughly chopped
• 2 peeled garlic cloves (optional)
• 1 tsp. turmeric powder
• 4 dried lime
• 2 medium tomatoes, halved
• 2 medium potato, cut into four pieces
• 1 tbsp. tomato paste
• 1 cup sour grapes (optional)
• Salt, black pepper powder, and lime juice, to the taste
• Dried mint leaves, for seasoning (optional)
• Dried tarragon leaves and fresh mint leaves, for garnishing
Instructions:
1. Put the lamb, chickpeas, white beans, chopped onions, and garlic cloves in a pot. Sprinkle
turmeric and pepper powder. Then add about 6 cups of water and bring them to a boil.
2. While boiling, skim the foam floating on the top. Continue until no more foam is produced.
Then, cover the pot and let it simmer over medium heat for about 2 hours until the meat and
beans are tender.
3. Add potato, tomato halves, tomato paste, dried limes, and sour grapes. Stir a bit and cover
the pot again. Let it simmer for about more 30 minutes.
4. In the last 15 minutes, add salt and lime juice.
5. Finally, when all ingredients are completely tender, you’re done with the cooking phase.
6. Put a colander over a big bowl and drain the ingredients. Set the broth aside.
7. Remove the bones from the meat. Transfer the ingredients to another bowl and mash them
all up into a paste.
8. Taste the broth and paste for seasoning, and then, get ready to serve.
9. If you’re going to use dried mint for seasoning, heat 1 tablespoon oil in a frying pan over
low heat until sizzling. Crumble the mint leaves in your hand and add them to the oil. Stir it
continuously and continue heating for just 1 minute. Then, remove it quickly from heat or it
can easily burn. Add the sautéed mint to the broth.
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Ghorabieh
Ingredients:
• 1 cup blanched (without the brown skin) almonds
(8 ounces)
• 3/4 cup + 2 TBSP granulated sugar (6 1/2 ounces)
• 2 TBSP water
• 3 egg whites (keep the yolks for another use)
• 1/2 tsp pure vanilla extract
• cup powdered sugar (1 3/4 ounces)
• 2 TBSP cake flour
• 1 egg white (use the yolk for something else), stir a
few times for easier brushing, but do not whip
• 1/2 -1 tsp turbinado sugar crystals
• 1/4 cup unsalted pistachios coarsely chopped, for
sprinkling on top before baking

Instructions:
1. Add 1 cup blanched almonds to the chamber of a food
processor (Please see the tutorial for the blanching instructions at home. If you’re using the store bought blanched
almonds soak them in warm water for 5-10 minutes and drain
them before grinding).
2. Add 3/4 cup plus 2 tablespoons sugar to the chamber. Process
for half a minute or until the almonds are processed into small
chewy particles. You don't want almond paste, do not over process.
3. Add 2 tablespoons of water and 1/2 teaspoon vanilla extract in a
slow stream through the feeding shoot with the food processor running.
The ground almonds will start bunching up in one corner, and this is the time
to stop the food processor. This process takes just about a minute, do not over process. Set aside.
4. Sift the powdered sugar and cake flour into a bowl and set aside.
5. Line a large cookie sheet with parchment paper. Do not grease the paper.
6. Beat the egg whites on medium speed until soft peaks form. Remove the bowl and fold in the processed almonds into the beaten egg whites with a wooden spoon until blended.
7. Add the flour and powdered sugar mixture in two additions and stir to blend after each addition.
8. Fit a 12-inch pastry bag with plain flute tip (I used Wilton 1A) or make a small cut in one corner of a small
ziplock bag. Fill the pastry bag with the batter.
9. Pipe out twenty 2-inch circles with some space between them. Let the cookies rest for about an hour on the
counter without covering them.
10. Preheat the oven to 350 F for at least 30 minutes.
11. Brush the tops of the cookies with the stirred egg white. Sprinkle with the turbinado sugar crystal and
chopped pistachios.
12. Bake in the preheated oven for 20-25 minutes, or until the edges are light golden brown and the tops have
tanned a bit. Remove the cookie sheet from the oven. Slide the parchment paper with the cookies still attached
onto a cooling rack. Cool for about 30 minutes.
13. The cookies will be stock to the parchment paper. To release, lightly spray the back side of the parchment
with water, wait for couple of minutes, and remove the cookies one by one with your fingers.
14. Store in an airtight container for 2-3 days at room temperature. These cookies also freeze well but bring them
to room temperature for about 15 minutes before serving.
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burning. In the right top of the picture, the carving
of the moon is visible which shows the world instability.
In the bottom of the platform, the representatives of different nations are holding the kingdom
throne.
There are also columns; on top of each column,
you can see a two-headed cow. Some roaring lions
are visible in the bottom of the motifs. The lions
are decorated with some lotus. Lotus is a symbol
of sincerity and being free of any sin.
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Mausoleum Structures
The entrance of each mausoleum is square shaped.
These doors were being locked in ancient times.
Additionally, Darius Mausoleum has some cuneiform writing. In this writing, Darius is praising
Ahuramazda and he mentions his victories. He
also speaks of his thoughts.
The corridor in Darius Mausoleum has a length of 18.72
meters and a width of 3.70
meters. In this mausoleum,
there are nine stone coffins
which are dug in a stone row.
They belong to the Great Darius, the Queen, and
other relatives. Their dimensions are 2.1*1.5*1.5.
Each tomb is covered with a big stone.
Kabaye Zartosht (Cube of Zoroaster)
In front of the Naghshe Rustam, as a whole, there is
a beautiful cube that they call it the Cube of Zoroaster –who is an Iranian Prophet-. This building is
made of big stones. The proficiency and precision
used in cuttings and carvings in the black and white
stones show the capability of the architectures in the Achaemenid Dynasty. On top of the cube, there is a 2.5×2.5
square meters room. There are different beliefs about this room. Some believe that Avesta (the religious texts of
Zoroastrianism) which was written on 12000 cowhides has been stored in this room. Some others believe that this
room is the tomb of Bardiya the son of Cyrus who was killed by his brother Cambyses. Some historians believe
that the sacred fire was stored in this room. Recently it is said that this room was an observatory.
During the Sasanian Empire, some of the important governmental documents were kept. A Sasanian inscription is
in three languages. This inscription mainly talks about the historical events in Shapour I in Iran and Rome battles
in which the Walerin (Rome Emperor) was defeated and prisoned in Nishapur.
The Excavation of Naghshe Rustam
For the first time, it was excavated by Ernst Herzfeld (German archaeologist and Iranologist) in 1923. Herzfeld
excavated the last vestiges of Sasanian towers. After that, this place was analyzed several times from 1936 to 1939.
Some important heritage like Persian Inscriptions and some buried stone belonging to Sassanid Era were found.
In central Excavations, they reach a building. And in the western parts, the last vestiges of two buildings with
muddy bricks were found.
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N a g h s h e
R u s t a m
Treasury of Ancient Iran Carvings

It is within a 6-kilometer distance to Persepolis.
Naghshe Rustam is a magnificent complex that has
saved three eras of history. Including the Elamite
gods, the mausoleum of Achaemenid kings, and
carvings of Sasanian kings. This is definitely one of
the most invaluable wealth of Iranian heritage.
Eras
Naghshe Rustam complex is within a 6-kilometer
distance to Persepolis and is located in Haji Abad
Mountains. This complex encompasses three eras:
1. Elamite relics belong to 2000-600 B.C.
2. Achaemenid relics belong to 330-600 B.C.
3. Sasanian relics belong to 224-651 A.D.
Mausoleum of Achaemenid Kings
Some of the greatest kings of Achaemenid’s tombs
are in Naghshe Rustam. Xerxes (Khashayar Shah) (486
to 445 B.C.), Darius I (522 to 486 B.C.), Ardashir I (465 to 424 B.C.), and Darius II (424 to 405 B.C.) tombs are
located in Naghshe Rostam.
The Tombs
The width of each tomb is 19 meters and the length is about 93 meters. The tombs are about 26 meters above the
ground level.
Symbolism of the Outer Space of the Tombs
The carving of the king with an arc in the hand is visible on top of the platform. This arc is a symbol of strength. In
front of the king, the carving of Ahuramazda is visible. In this carving, two places are visible in which sacred fire is
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not huddled together in a war zone
ducking bullets, you might see her
neediness differently. If you can have
gratitude that your situation is what it
is and not worse, you might discover that the road to contentment is,
among other things, paved with moments of compassion for lives that are
a whole lot worse.
At my age, I feel the daily assault of
time on my body. I can write chapter and verse on the creep of aching
joints, failing hearing and eyesight,
dangerous blood pressure. But I know
what they could be.
So what if I walk with a cane and need
help getting in and out of a car. I give
thanks I’m still able to yell at the taxi
drivers who don’t wait for me to cross
at the light. See? Always a reason to
count your blessings.
Do something creative you love every
day that you’ll never master
I’m lucky that I found writing relatively early in my life. Among other
things, it has helped me understand
that committing myself to creative
work is the secret of youth because it
will never get old. I’ll never master it.
When you apply yourself regularly to
something you love but a thing you’ll
never master, you keep learning.
You learn about your art, whether it is
writing, gardening or growing tomatoes, and you also learn about yourself. Your limits and your capacities.
Frankly, you don’t know the boundless universe you enter when you tap
into your creative life.
You might bore your circle to tears
discussing the finer points of knitting.
Still, you’ll never find life dull if you
continue to explore the techniques of
Estonian lacemaking or the challenge
of growing the perfect petunia.
The happiest people I know are those
who do something creative every day,
not for money but for love.
Volunteer
When you give yourself to a cause
that’s larger than yourself, you reach
into the best part of yourself.
Whether you champion a community garden, a shelter for abandoned
animals, or an after school program,
enriching the lives of others has a

payback that you can only count in
happiness and a sense of meaning and
enrichment.
And the good part: you pick a cause
or issue that matters to you.
When you feel good because you’ve
helped someone or something important, you’re entitled to that feeling and
boost to your self-image. That’s what
contributes to happiness.
If you don’t know where to contribute your time, just search online for
volunteer opportunities in your town.
Everybody loves you, but some people
have a funny way of showing it
I didn’t make that one up, and it took
me a long time to learn the wisdom of
not taking everything personally.
But from reading a negative review
about my books on Kindle to realising
a neighbour I’ve invited in for coffee
doesn’t really have to rotate her tires
when she says she’s, “too busy,” my life
is a lot happier since I stopped acting
like a delicate flower.
I’ve had thin skin all my life, so this
took a bit of learning. But in time, I
realised that taking everything personally only harmed myself.
By turning around my mindset and
assuming everyone loved me, and
why not? It’s my world too, I can think
anything I want – it just became so
much easier to brush off negativity
from others.
Deep down, when you scrape away
everyone’s neuroses, I’ll bet we do
all love one another. We just don’t all
know how to express it.
Since I’ve been looking at the world
that way, trust me, I’ve been a lot happier.
Love everybody, even people who refuse to love you back
You know the cliche, right? Love is
the best medicine. But it resonates because it’s true.
I’ve met people who say they can’t
love, or they are very choosy about
the people they love.
To them, I say bah humbug. It’s a no
brainer to me.
Love doesn’t cost you anything. You
don’t have a limited supply that you
have to ration. You won’t run out and
come up empty when you meet that
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special person deserving of all the
love you can muster.
The thing to understand about love is
that it really doesn’t do much for the
beloved.
They may take your love for granted.
Or have so much love in their life
they don’t think they need your particular brand. Or they know you love
them, so it’s assumed.
Ask the mother of teenagers about
this one.
Bestowing your love on someone else
isn’t the point of love. Loving someone is for us. It makes us feel good;
it heals us. It makes us better people.
If you don’t believe me, think of your
state of being when you don’t love
people. Compare the bitterness, anger, disapproval, judgment, and distaste.
Do any of those feelings occur when
you love someone?
No, love makes us feel good, even
when a loved one doesn’t reciprocate.
Sure, loving someone who ignores us
or doesn’t love us back can make us
feel sad. But that’s not the same as the
void in our unloving state.
That produces apathy and dullness
of spirit. Or worse, self-centeredness
that pushes people away.
Am I saying we should love bad people? I don’t love Hitler, so let’s not get
into hair-splitting.
But on the subject of strangers, I’ve
worked in offices where I didn’t know
everybody, yet I generated a good
feeling for my co-workers. Why not?
It didn’t cost me anything.
My love or benevolence made it much
easier to go to work every day, knowing I surrounded myself with people
for whom I had love in my heart.
Most likely, I treated them with a bit
more civility and kindness, doubtless,
they reciprocated, though not everyone did. (See my previous point.)
I just know my life runs more
smoothly when I can say I love my
fellow humans rather than picking
and choosing who I love.
I hope these suggestions work for
you. When it comes to happiness,
they’re like chicken soup. They can’t
hurt.
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At 80 years old,
I've learned there
are just 6 rules
at the devil
for happiness Laugh
What do I mean by the devil? Anything that
by Helen Cassidy Page

makes you yearn for what you can’t have.
It can be a pair of expensive shoes you can’t afford, a job offer you didn’t get, or a person who
belongs to another.
Jealousy and envy kill the spirit and sow seeds
of discontent in the best of people. Just look at
the headlines about celebrity scandals or search
for your favourite politician facing jail time for
trying to game the system.
Because, no matter how much you have, you
can always want more, and that’s what gets us in
trouble and stomps all over our happiness.
I know, the heart wants what the heart wants
and all that.
But how about teaching the heart a lesson? Treat
it like the zoom in a camera and pull it back to
focus on all the other things available to you.
Shopping in your closet, choosing an unattached love interest, discover the joy of reading
instead of spending.
That’s too hard, you say? So’s getting caught up
in a triangle, or bankruptcy court, or depression
because you think life isn’t fair.
Gratitude is not a practice. It is a way of life
Don’t “practise” gratitude. If you want to be
happy, live and breathe thankfulness on a daily
or even hourly basis. I’m sure you’ve read of the
benefits.
But it’s easy to say I’m grateful for my job and
my health when you’re tucked under a nice,
cozy comforter with your favourite herbal tea
and fragrant candle, making notes in a stylish
gratitude journal.
But when you can’t afford a down comforter
and don’t have the luxury of time to yourself because your child has sleep issues and cries until
midnight and you have a 6 a.m. alarm, gratitude
takes on new meaning.
Can you be thankful your child doesn’t have
a life-threatening illness instead of behaviour
problems? Turning to gratitude can change your
mindset in times of stress.
If you can recognise that you and your child are
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4. Reducing inflammation
Inflammation is an immune system reaction to fight infection. Chamomile tea contains
chemical compounds that may reduce inflammation. However, long-term inflammation is
linked to a wide range of health problems, including hemorrhoids, gastrointestinal pain,
arthritis, autoimmune disorders, and even depression.
5. Cancer treatment and prevention
Some studies suggest that chamomile tea may target cancer cells, or even prevent those cells
from developing in the first place. However, research so far is inconclusive, and scientists
say more work is needed to prove chamomile’s anti-cancer claims. Also, most research has
looked at clinical models in animals, not humans.
A 2012 study compared the cancer-fighting powers of marigold and chamomile teas. Both
were able to target cancer tumors selectively, but the effects of marigold tea were more potent.
6. Helping with sleep and relaxation
Chamomile tea is widely thought to help people relax and fall asleep. Few clinical trials have
tested this, however.
In one review of the current evidence, 10 of 12 cardiovascular patients are quoted as having
fallen asleep shortly after consuming chamomile tea. A handful of other studies looking at
clinical models also suggest that chamomile tea may help people relax.
In a study using rats, chamomile extract helped sleep-disturbed rodents fall asleep. Many
researchers believe that chamomile tea may function like a benzodiazepine. Benzodiazepines
are prescription drugs that can reduce anxiety and induce sleep. Some research suggests that
chamomile binds to benzodiazepine receptors.
A review looking at the ability of chamomile tea to reduce anxiety is inconclusive. Some
studies show a modest anti-anxiety benefit, but others do not.
7. Treating cold symptoms
Anecdotal evidence and some studies suggest that inhaling steam with chamomile extract
can relieve some of the symptoms of the common cold. But this benefit is not proven yet.
8. Treatment for mild skin conditions
A small 1987 study found that applying chamomile extract directly to a wound assisted
healing. Likewise, a few studies have found that chamomile ointments may help with eczema
and mild inflammatory skin conditions, although they are not as effective as hydrocortisone
cream.
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Chamomile tea has long been used, as a traditional folk remedy, for a wide
range of health issues. Nowadays, researchers are increasingly exploring its
effectiveness in managing illnesses, including cancer and diabetes.
So far, research into the potency of chamomile tea has shown promise.
However, studies vary with some research proving clear benefits compared
to alternative remedies, and others merely pointing to possible ones.
For most people, chamomile tea is safe to try as a supplement to other
treatments, but it should not replace mainstream medical treatments when
people have serious illnesses.
The potential benefits of chamomile tea, for which there is the most evidence, include:
1. Reducing menstrual pain
Several studies have linked chamomile tea to reduced severity of menstrual
cramps. A 2010 study, for example, found that consuming chamomile tea
for a month could reduce the pain of menstrual cramps. Women in the
study also reported less anxiety and distress associated with period pain.
2. Treating diabetes and lowering blood sugar
Again, some studies have found that chamomile tea can lower blood sugar
in people with diabetes. Research does not show that chamomile is a viable
substitute for diabetes medications, but it may be a helpful supplement to
existing treatments.
Similarly, a 2008 study of rats found that consistent consumption of chamomile tea might prevent blood sugar from increasing. This effect reduces the
long-term risk of diabetes complications, suggesting that chamomile could
improve diabetes outcomes.
3. Slowing or preventing osteoporosis
Osteoporosis is the progressive loss of bone density. This loss increases the
risk of broken bones and stooped posture. While anyone can develop osteoporosis, it is most common among post-menopausal women. This tendency
may be due to the effects of estrogen.
A 2004 study found that chamomile tea might have anti-estrogenic effects.
It also helped promote bone density, but the study’s authors caution that
further research is needed to prove this apparent benefit.
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A gentleman was
walking through an
elephant camp, and
he spotted that the
elephants weren’t being
kept in cages or held
by the use of chains.
All that was holding
them back from
escaping the camp, was
a small piece of rope
tied to one of their legs.
As the man gazed
upon the elephants,
he was completely
confused as to why
the elephants didn’t
just use their strength
to break the rope and
escape the camp. They
could easily have done
so, but instead, they
didn’t try to at all.
Curious and wanting
to know the answer, he
asked a trainer nearby
why the elephants were
just standing there and
never tried to escape.
The trainer replied;
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The only reason that
the elephants weren’t
breaking free and
escaping from the
camp was that over
time they adopted
the belief that it just
wasn’t possible.

“when they are very
young and much smaller
we use the same size
rope to tie them and, at
that age, it’s enough to
hold them. As they grow
up, they are conditioned
to believe they cannot
break away. They believe
the rope can still hold
them, so they never try
to break free.”

Moral of the
story:
No matter how
much the world
tries to hold you
back, always
continue with
the belief that
what you want
to achieve
is possible.
Believing you
can become
successful is the
most important
step in actually
achieving it.
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Sympathy

by Sadaf Mohammadi
Train of Life1

How much do we give;
To others,
To your surroundings,
To yourself,
How much sympathy are you willing to
give?
How much of it do you mean?
How much of it do you forced?
How much of it do you resist?
How much of it do you question and doubt?
How much of it is right and how much is
wrong?
How do we know if we’re giving too much
sympathy?
Is it right to think sympathy should have
limits?
Should it? Or should it be the selfless act of
pour and utter sincerity?
Do we stop our self to protect oneself?
Are we too selfish?
We are human after all.
I wonder should we give it all or resist?
To protect ourselves from the gamble of the
outcome of sympathy,
There’s a saying;
“You pet the animal in kindness and it bites
you.”
I can only think of one theory. If you decide
to give sympathy then do it with all your
heart as you would want to get a sincere,
selfless, effortless, unconditional sympathy
and support.
Without knowing of the outcome,
Just give kindness and give your shoulder to
someone else and see...
Sympathy is how much you want to give.
There are no limits, no boundaries and no
rules,
Just your heart’s desire.
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start. There are a range of board books available for those who still prefer to eat their books, such as A is for Activist and Anti-Racist Baby. And don't shy away from other picture books as well—even if the content seems over
your child's head, they are still taking in the visuals at the very least.
2. Be mindful that videos + shows include a diversity of skin tones.
Sesame Street does a great job at representing a broad spectrum. Check out their "I Love My Hair!" video. Doc
McStuffins and Tinga Tinga Tales are both great choices as well. Keep in mind that you don't have to specifically
watch children's shows. Watching dance videos from cultures all around the world, for instance, can be eye-opening and makes for a fun excuse to have a dance party. My 2-year old son goes gaga every time I play this video of
a Maasai jumping contest for him.
3. Expose your child to different languages.
Dr. Patricia Kuhl from the University of Washington found that even a 1-month-old can hear distinctions in different linguistic sounds, often with more accuracy than adults. This is most commonly touted as a great way to beef
up your child's IQ, but the effects are more wide-reaching than that. A recent study found that preschoolers who
are bilingual exhibit less racial bias than those who only speak one language.
While bilingualism might not be in the cards if you only speak one language yourself and don't have time to pick
up a Rosetta Stone, simply showcasing a range of different linguistic sounds can lay a solid foundation for cultural
appreciation in your child.
Not sure where to start? Watch a Spanish version of a popular show, such as Blippi. Putumayo Kids has a great
collection of international music. Make an effort to engage in the material alongside your child—Dr. Kuhl's study
also found that live interaction is the most effective means of language acquisition.
4. Celebrate racial diversity through art.
This could involve showcasing pieces of art that feature individuals with different skin colors or making your own
pictures. Crayola recently released a new set of crayons that include skin tones from around the world. Next time
you sit down to draw with your budding artist, work together on pictures that represent the true variety and diversity of humankind.
5. Prioritize racially diverse toys.
There are a range of toys that feature people with different skin colors, such as puzzles, memory cards, and dolls.
Dolls, in particular, foster a sense of connection. Debbie Garrett, author of Black Dolls: A Comprehensive Guide
to Celebrating, Collecting, and Experiencing the Passion writes, "It's important for white children to have dolls
that represent different ethnicities, to promote cultural diversity and an awareness that we are all one race: human."
If you're a boy mom and your child doesn't have dolls, all the more reason to start now—dolls help boys to develop
their nurturing side, amongst other things. What better way than that to take a stand against toxic masculinity
from an early age?
6. Build a diverse community.
Join or start a meetup that will get you outside of your normal social circle. Even if you live in a homogenous area,
expose your child to different cuisines and cultural traditions from an early age. Model the open-mindedness you
wish to cultivate in your child, not just by taking them places, but by engaging with people from all backgrounds.
If you are friendly towards others who don't look like you, your child will keep tabs on this well before they can
talk to you about it.
The more you are able to integrate these strategies from an early age, the easier it will be to have the important conversations about race when your child gets older. Dr. Patricia Kuhl notes that we are born as citizens of the world,
and as we mature we become culturally bound. By learning to celebrate other cultures, your child will develop
inclusive and diverse frameworks that will help shape them for years to come.
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6 easy ways to foster anti-racism
in babies + toddlers
We might not be able to have important conversations about race with our children
until they are a few years old, but parents can still begin laying the foundations for
anti-racism well before then.
Studies show that babies begin to notice and respond to different skin color cues
as early as six months. Although they might not be able to understand the concept
of race as a social construct, skin color still plays an important role in developing a
sense of self and community.
As humans, we are hard-wired to identify with members of our own community,
which is why we will never live in a post-racial society. So-called color-blindness as a
parenting strategy amounts to complicity in the problem.
Fostering an awareness of racial diversity is critical from the start and is more likely
to lead to appreciation and activism later on.
The implications are different depending on your background—white children need
to learn that they are not the majority, and children from minority backgrounds need
to see themselves represented in the mix. Children from minority backgrounds often
develop a sense of inferiority about their own skin color because they have internalized the lack of positive representations in the media.
So, how do we go about fostering anti-racism in those crucial years before we
can have meaningful conversations with our children? Here are six strategies:
1. Read books that include characters with all different skin colors.
This is one of the most common tactics adopted by parents and it is a great way to

Rebecca Kling
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Thunberg made national headlines in September 2019 when, after being invited to speak at
the United Nations' Climate Action Summit, she
traveled from Sweden to New York City on a zero-emissions yacht. Accompanied by her father
and a supporting crew, the journey took two
weeks to complete.
While at the UN Climate Action Summit, Thunberg delivered her now-famous "How Dare You"
speech in front of leaders, lawmakers, and UN
Secretary-General Antonio Guterres.

"You have stolen my dreams and my childhood
with your empty words. And yet I'm one of the
lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing," she said.
"We are in the beginning of a mass extinction,
and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic
growth. How dare you!"
Since then, Thunberg has attended many climate protests and delivered a
number of speeches in her blunt speaking style.
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Though Greta Thunberg is only 17
years old, the young Swedish activist has started a worldwide movement for climate change and is
undoubtedly one of the most powerful female forces in the world
today. Named Time's Person of the
Year in 2019, Thunberg started out
by holding school strikes for climate change outside of the Swedish parliament as a way to call
attention to climate change.

Greta Thunberg

climate activist
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MICHELLE OBAMA
ON MOTHERHOOD
“Being a mother has been a masterclass in letting
go. Try as we might, there’s only so much we
can control. And, boy, have I tried—especially
at first. As mothers, we just don’t want anything
or anyone to hurt our babies. But life has other
plans. Bruised knees, bumpy roads and broken
hearts are part of the deal… Motherhood has
taught me that, most of the time, my job is to
give them the space to explore and develop into
the people they want to be. Not who I want
them to be or who I wish I was at that age, but
who they are, deep inside. Motherhood has also
taught me that my job is not to bulldoze a path
for them in an effort to eliminate all possible
adversity. But instead, I need to be a safe and
consistent place for them to land when they
inevitably fail; and to show them, again and
again, how to get up on their own.”

8

Payam-e Madar

No.15

Summer 2020

Magazine

Six Little Stories with

Lots of Meanings

1. Once all the villagers decided to pray for rain. On
the day of the prayer, all the people gathered, but
only one boy came with an umbrella. That is faith.
2. When you throw babies in the air, they laugh because they know you will catch them. That is trust.
3. Every night as we go to bed without any assurance
of being alive the next morning, but we still set the
alarms to wake up. That is hope.
4. We plan big things for tomorrow in spite of zero
knowledge of the future. That is confidence.
5. We see the world suffering, but still, we get married
and have children. That is love.
6. On an old man’s shirt was written, “I am not 80 years
old; I am sweet 16 with 64 years of experience.” That
is attitude.
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A little knowledge can go a long way in the fight against cervical cancer.
In fact, the more women know about the disease, the greater their chances of being able to prevent it,
say cancer experts from the City of Hope, a cancer treatment and research center in California.
Death rates from cervical cancer have fallen by more than 50 percent in the past four decades as
women have learned more about their risk and as increasing numbers have had Pap tests, which help
doctors screen for the disease, the experts noted.
However, because this cancer often comes with no early warning signs, City of Hope urges women to
protect their health by learning five things about cervical cancer.

1. The most common cause is human papillomavirus (HPV)
Roughly 99 percent of cervical cancers are caused by this sexually transmitted infection. The most common strains of the virus, HPV 16 and HPV 18, are responsible for
about 70 percent of all cases of the disease. Roughly 14 million new HPV infections
are detected each year. Some clear up, but infections that persist can lead to serious
health problems.
2. Cervical cancer is often preventable
The U.S. Food and Drug Administration has approved three HPV vaccines. The first
was Gardasil, approved in 2006, to protect against HPV 16 and HPV 18. In 2009, the
FDA approved Cervarix. A third vaccine, Gardasil 9, which was shown to be 97 percent effective in preventing cervical, vulvar and vaginal cancer and protecting against
additional types of high-risk HPV strains, was approved in 2014. It's recommended
that young men and women, 9 to 26 years old, be vaccinated against HPV.
3. All women 21 and older should get regular exams and screenings
This should include an annual pelvic exam and a periodic Pap test, considered a routine screening for cervical cancer. For a Pap test, cells are collected from the cervix so
they can be examined for any abnormalities. Women in their 20s should get a Pap test
every three years as long as their results remain normal. Women 30 to 64 years old
should get a Pap test every five years as long as their results remain normal.
4. Warning signs of cervical cancer may be scarce
Cervical cancer may cause bleeding, but many women experience irregular periods
so this may not seem unusual. Often, the disease does not cause pain or other obvious
warning signs, making screening that much more important. Women who suspect a
problem should not ignore their symptoms and seek a medical evaluation.
www.webmed.com
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Control
Your
Temper

There once was a little boy who had a very bad temper. His father decided to
hand him a bag of nails and said that every time the boy lost his temper, he
had to hammer a nail into the fence.
On the first day, the boy hammered 37 nails into that fence.
The boy gradually began to control his temper over the next few weeks, and
the number of nails he was hammering into the fence slowly decreased.
He discovered it was easier to control his temper than to hammer those nails
into the fence.
Finally, the day came when the boy didn’t lose his temper at all. He told his
father the news and the father suggested that the boy should now pull out a
nail every day he kept his temper under control.
The days passed and the young boy was finally able to tell his father that all
the nails were gone. The father took his son by the hand and led him to the
fence.
“you have done well, my son, but look at the holes in the fence. The fence will
never be the same. When you say things in anger, they leave a scar just like
this one. You can put a knife in a man and draw it out. It won’t matter how
many times you say I’m sorry, the wound is still there.”
Moral of the story:
Control your anger, and don’t say things to people in the heat of the moment,
that you may later regret. Some things in life, you are unable to take back.
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Motherhood forces a woman to question her identity because truthfully her identity was
never her entirety; this identity she is grappling with, it is a persona, an ego, a limited
version of self that she is now outgrowing. The unwavering truth of her being lives beyond these falsehoods of identity—motherhood brings a woman past the dimension of
the ego into the realm of an awakened heart.
She moves into a place of love, and in that place exists the female capacity for compassion and wisdom.
This is not to suggest a woman must abandon her worldly aspirations in motherhood, but
more to say that becoming a mother may impact her contributions in some capacity. It
would be unrealistic to think that a transformation as powerful as motherhood would not
in some way change a woman's approach or offering to the world.
Navigating the identity crisis of new motherhood is a personal process, but in retrospect,
there are a few things I wish I could tell my pre-mom self before going through this
18-month postpartum adjustment.
1. This will take time

A woman becomes a mother in an instant, but the transformation into motherhood is gradual. You do not
need to have all of the answers at once in this phase of monumental change.
I would tell myself to try to take as much time off as possible postpartum. There was no way I could anticipate how I would feel as a mother, and I needed plenty of time to sort out my new reality with minimal
pressure to return to my outside responsibilities.
2. Appreciate the silence when you get some

Hear the still silent voice within. In the silence of your own heart, you'll find your unique calling, your balance. No one can answer your questions but you.
3. Find your mom village

This is tricky because I just told you to be silent, BUT—communing honestly with other mothers can help
bring to articulation or validate some of the complex feelings you'll experience postpartum.
4. Learn about your authentic self

It is going to be crucial for you to be unapologetically honest and comfortable with your decisions. Authenticity seemed to be the only route that would not bring conflict into my life. If you are not honest with yourself, all your decisions are going to be laced with either guilt or denial which will ultimately bring conflict.
5. Accepting your “new normal” will happen

It will be easier for you along the way if you accept this new reality, your "new normal." Not instantly, but
over time.
You'll need time for adjusting, but try to be cognizant of the fact that you are adjusting into your present life
and not trying to hold on to your pre-motherhood self. Motherhood is all about growth.
6. Aim to be in alignment

Use the time, silence, communion, authenticity, and acceptance to begin to recognize what it feels like to be
in alignment internally. When your internal is aligned, your external will mirror. In authentic alignment, the
right circumstance will present themselves to you.
7. Don’t be afraid to course correct if needed

Don't be afraid to redirect if a scenario you thought may work, but clearly isn't going to. Motherhood holds
the potential for major growth—and in growth we must expect change.
8. Remember to breathe

Take deep breaths. They are meant to fill you. They are always with you. Free and available. Invigorating and
calming. A reminder that you are life and you are living.
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Motherhood is:
Looking at myself
and wondering, ' Who am I? '

Magazine

Kelly Van Zandt

I am willing to admit that new motherhood left me grappling with a bit
of an identity crisis.
I remember looking at my darling new baby and thinking, "Who am I?"
and "Is this my reality?" People told me so many times that my whole life
was about to change when I became a mother, but hearing those words
and experiencing those words were two very different scenarios.
In an instant, motherhood turned my reality upside down. All of the elements of "self" came into question: my body had changed. Relationships
were changing. I questioned my place in society, my work, contributions,
decisions and balance.
I would lie awake at night and examine the course of my life: its twists
and turns, ups and downs. My thoughts and emotions entered uncharted
territory, and strangely enough, all of this upheaval seemed to be naturally part of the process.
Three years later and postpartum doula training underway, I came to
the understanding that for some new mothers an identity crisis is completely natural. This is motherhood doing its work—destroying the ego
and birthing the heart.
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Uplifting Quotes
for Positive Vibes

1. “Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.”

Helen Keller
2. “Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive
results.”
Willie Nelson
3. “Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose.”
Lyndon B. Johnson
4. “In order to carry a positive action we must develop here a positive vision.”
Dalai Lama
5. “I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know
that life is a complex matter.”
Walt Disney
6. “Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will.”
Zig Ziglar
7. “Pessimism leads to weakness, optimism to power.”
William James
8. “You can’t make positive choices for the rest of your life without an environment that
makes those choices easy, natural, and enjoyable.”
Deepak Chopra
9. “The thing that lies at the foundation of positive change, the way I see it, is service to a
fellow human being.”
Lee lacocca
10. “Positive thinking is more than just a tagline. It changes the way we behave. And I
firmly believe that when I am positive, it not only makes me better, but it also makes those
around me better.”
Harvey Mackay
11. “In every day, there are 1,440 minutes. That means we have 1,440 daily opportunities
to make a positive impact.”
Les Brown
12. “I’m a very positive thinker, and I think that is what helps me the most in difficult
moments.”
Roger Federer
13. “Perpetual optimism is a force multiplier.”
Colin Powell
14. “Attitude is a little thing that makes a big difference.”
Winston Churchill
15. “Let us rise up and be thankful, for if we didn’t learn a lot today, at least we learned a
little, and if we didn’t learn a little, at least we didn’t get sick, and if we got sick, at least we
didn’t die; so let us all be thankful.”
Buddha
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