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شماره 19

بنام خدا
بنام مارد

پاییز 1400

«مادران ،پیام آوران صلح و دوستی»
بــا توجــه بــه مشــکالت و اختالفــات سیاســی ،جغرافیایــی ،قومــی ،عقیدتــی و مذهبــی
در اکثــر نقــاط جهــان شــاهد جنــگ و خونریــزی و نابــودی ســرمایههای انســانی ،مــادی
و معنــوی هســتیم و ایــن پدیــده ناهنجــار از دیربــاز باعــث عقبماندگــی و صدمــات زیــادی بــه
بشریت و جوامع انسانی از هر لحاظ گردیده است.
شــرایط کنونــی جهــان مــا را بــر آن م ـیدارد کــه بــرای جلوگیــری از ایــن همــه مصیبــت ،فرهنــگ صلــح و دوســتی در جهــان
گســترش داد و در جهــت نهادینــه کــردن آن گام برداشــت.
ما معتقد به برقراری صلح ،دوستی و آرامش در کل جهان هستیم و بر این باوریم که

همه با هم مسئولیم

و بایســتی تــاش کنیــم کــه بــه جــای جنــگ و خونریــزی و مناقشــات قومــی ،سیاســی،عقیدتی و مذهبــی بــا فرهنــگ ســازی از
لحــاظ انســانی ،معنــوی و برابــری ،صلــح و دوســتی را در جهــان نهادینــه کنیــم .هــر چنــد ایــن امــر بــه نظــر ســخت و یــا شــاید
غیرممکــن باشــد ولــی بــا عشــق ،بــاور و اعتقــاد ،تعهــد ،ایمــان ،پشــتکار ،مهربانــی ،دوســتی و گذشــت قابــل دســتیابی اســت.
ایــن امــر مهــم بایســتی از خانــه و خانــواده شــروع شــده و بــه محلــه ،منطقــه ،شهرســتان ،اســتان ،کشــور و کل جهــان توســعه و
گســترش یابــد.
بــا توجــه بــه جایــگاه و نقــش مــادر در خانــواده و جامعــه ،بــر ایــن باوریــم و اعتقــاد راســخ داریــم کــه ایــن مســئولیت خطیــر،
ارزشــی و معنــوی «مــادران پیــام آوران صلــح و دوســتی» در جهــان اســت و بــه دســت مــادران کــه شــاهکار خلقــت و چــراغ راه
آینــده و سرچشــمه عطوفــت ،رأفــت ،گذشــت و مهربانــی هســتند قابــل اجــرا مــی باشــد.
مقــرر گردیــد در مرحلــه اول از هــر اســتان کشــور ،یــک مــادر بــه عنــوان «مــادر پیــام آور صلــح و دوســتی» آن اســتان بــا شــاخص
هــای مشــخص و تائیــد شــده انتخــاب و از بیــن  ۳۱مــادر از سراســر اســتانهای کشــور پنــج نفــر بــه عنــوان «مــادران ،پیــام آوران
صلــح و دوســتی» کشــور عزیزمــان ایــران انتخــاب و بــه جامعــه جهانــی معرفــی گردنــد .بــه همیــن روش از هــر کشــور جهــان پنــج
مــادر انتخــاب و در یــک مجمــع جهانــی (ســازمان ملــل متحــد) بــه عنــوان «مــادران ،پیــام آوران صلــح و دوســتی» انتخــاب شــوند
کــه بتواننــد بــا همفکــری ،هماهنگــی و همــکاری ســازمانهای صلــح بیــن المللــی بــا اســتفاده از ایــن طــرح صلــح و دوســتی و
آرامــش در سراســر جهــان گســترش دهنــد.
به امید آن روز ...

										
								

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

ثبت ملی لوگو
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ماردان ،ایپم آوران ح و دوستی
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نقــش بانــوان و مــادران در
صلــح و توســعه پایــدار
دکتر محمدمهدی مظاهری
دبیر کل کمیته اسکان بشر سازمان ملل در ایران
 چهره ماندگار علمی سال 1386 چهره برجسته فرهنگی کشور سال 1392 -چهره ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور سال 1396

مســئله صلــح یکــی از واژه هــای مهــم و پرکاربــرد عصــر حاضــر اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل عملکــرد خودخواهانــه و یکجانبــه
گرایــی برخــی قــدرت هــای بــزرگ ،امــروز بــا چالــش اساســی مواجــه شــده اســت .در واقــع تحــوالت جامعــه جهانــی امــروزه
متناســب بــا رویکردهــا و منابــع راهبــردی بازیگــران بــزرگ وقدرتمنــد رقــم مــی خــورد و هــر چــه بیشــتر بــه ســمت رویارویــی
و جنــگ پیــش مــی رود ،ایــن در حالــی اســت کــه بازیگــران غیردولتــی و در بخــش هــای پایین تــر طیف هــای مختلــف
ملت هــا مــی تواننــد نقــش مهمــی را در برقــراری صلــح و توســعه پایــدار برعهــده بگیرنــد و نقــش بانــوان در ایــن فراینــد بســیار
برجســته و اساســی اســت.
بانــوان و مــادران یکــی از مهم تریــن گــروه هــای هــر جامعــه ای هســتند کــه بــا فروپاشــی زیرســاخت هــای اجتماعــی و
سیاســی در نتیجــه جنــگ و نظامــی گــری دولــت هــا زیــان مــی بیننــد ،امــا در عیــن حــال خــود مــی تواننــد نقــش مهمــی
در ایجــاد صلــح و جلوگیــری از خشــونت داشــته باشــند .بــر اســاس برخــی نظریــات علمــی ،از آنجــا کــه بانــوان توانایــی بــه
دنیــا آوردن و بــزرگ کــردن کــودکان را دارنــد ،صلــح طلــب تــر هســتند و بــه حفــظ حیــات انســانی و پرهیــز از هزینــه هــای
انســانی تمایــل بیشــتری دارنــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه بانــوان مــی تواننــد درک عالــی از ماموریــت هــای ایجــاد صلــح
داشــته باشــند ،محیــط کاری مثبتــی ایجــاد کننــد و بــه عنــوان یــک الگــوی مثبــت و الهــام بخــش معرفــی شــوند ،الزم اســت
موانــع حضــور آنهــا در تصمیــم ســازی هــای اســتراتژیک و فرایندهــای صلــح ســازی برطــرف شــود.
نکتــه دیگــر اینکــه نگاهــی بــه رونــد زندگــی بشــری طــی چنــد قــرن اخیــر نشــان مــی دهــد کــه توســعه بــه ویــژه توســعه
پایــدار بــدون در نظــر گرفتــن نقــش بانــوان ممکــن نیســت .مطالعــات انجــام شــده در تعــداد زیــادی از جوامــع نشــان داده
اســت کــه بانــوان عامــل مهمــی بــرای رشــد و توســعه هســتند.
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توانایــی آنهــا در ســرمایه گــذاری در خانــواده بــه خوبــی

در ایــن راســتا بــه نظــر مــی رســد دوری کــردن از کلیشــه

بــه اثبــات رســیده اســت .بانــوان بــه عنــوان مــادر مراقبــت

هــای جنســیتی کــه بــر ناتوانــی و انفعــال بانــوان تاکیــد
دارنــد ،تامیــن منابــع مالــی الزم بــرای حضــور فزاینــده

کننــدگان از تغذیــه خانــواده ،بــا گرســنگی و ســوء تغذیــه
مبــارزه می کننــد.
نقــش عظیــم و نانوشــته آنهــا در کشــاورزی ،بقــای بســیاری
از اجتماعــات معیشــتی را در زمیــن هــای حاشــیه ای تبییــن
مــی کنــد ،امــا عموم ـاً ایــن نقــش بانــوان در برنامــه ریــزی

هــای محلــی و منطقــه ای نادیــده گرفتــه شــده اســت و
فعالیــت هــای روزمــره بانــوان امــری عــادی و فاقــد تاثیــر
ســاختاری خــاص در نظــر گرفتــه شــده اســت.
در حقیقــت بانــوان بــه عنــوان کنــش گرانــی منفعــل در رونــد
تحــوالت بشــری نگریســته شــده انــد ،ایــن در حالــی اســت
کــه مشــارکت بانــوان همــراه بــا مــردان در تمامــی مســائل
نشــان پذیــرش برابــری ارزش انســانی همــه آحــاد جامعــه می
باشــد کــه بــا همدیگــر در امــور مختلــف همــکاری نمــوده و از
طریــق آن دســت بــه تحــول مــی زننــد و تغییراتــی مثبــت را
بــه وجــود میآورنــد کــه مــی توانــد بــرای آینــده کل جامعــه
بشــری مفیــد باشــد.
از ایــن رو ورود بانــوان بــه عرصــه تصمیــم ســازی ،ارائــه
آمــوزش هــای الزم بــه آنــان و بــاال بــردن آگاهــی و دادن
اطالعاتــی در زمینــه هــای مختلــف صلــح ،توســعه
و حفــظ محیــط زیســت ،مــی توانــد بــه تقویــت
نقــش آفرینــی آنهــا در ایــن مســائل کلیــدی
کمــک نمایــد .بــه عــاوه بانــوان ایــن اطالعــات
و آمــوزش هــا را بــه فرزنــدان خــود منتقــل
کــرده و نســلی تربیــت خواهــد شــد کــه در
عرصــه هــای مختلــف حافــظ صلــح و توســعه
پایــدار خواهــد بــود .ایــن در حالــی اســت کــه
در وضعیــت کنونــی ،بــه رغــم پذیــرش موضــوع
برابــری جنســیتی و توانمندســازی بانــوان،
هنــوز هــم در ســطوح تصمیــم گیــری ،فاصلــه
چشــمگیری بیــن بانــوان و مــردان در مشــاغل
کلیــدی وجــود دارد.

بانــوان در عرصــه هــای تصمیــم گیــری سیاســی-اقتصادی،
راه انــدازی یــک جنبــش جهانــی بــرای افزایــش و حمایــت از
قربانیــان جنــگ هــا و پایــان دادن بــه خشــونت علیــه بانــوان
در جریــان آن ،مهــارت آمــوزی در زمینــه عوامــل جنســیتی
مربــوط بــه فرهنــگ صلــح و حمایــت از بانــوان در رســانه هــا
و نیــز آمــوزش و ارتقــای آگاهــی هــا و مهــارت هــای آنــان بــه
منظــور ارتقــای خودبــاوری و بهبــود فرصــت هــای زندگــی و
شــغلی از جملــه راهکارهایــی هســتند کــه مــی توانــد وضعیــت
نامطلــوب کنونــی در زمینــه اســتفاده از پتانســیل هــای بانــوان
در صلــح و توســعه پایــدار را تغییــر دهنــد و آینــده ای روشــن
تــر بــرای بانــوان و جهانــی صلــح آمیزتــر و توســعه یافتــه تــر
را بــرای بشــریت بــه ارمغــان بیــاورد.
در ایــن زمینــه بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه از ســوی
ســازمان ملــل متحــد و نهادهــای تاســیس شــده توســط ایــن
ســازمان بــا هــدف اســتقرار و حفــظ صلــح در ســطح جهــان،
بــه تدریــج دیپلماســی پیــش گیرانــه بــه عنــوان رویکــردی
بــرای کنتــرل و ممانعــت از منجــر شــدن درگیــری هــا بــه
مخاصمــه و جنــگ مــورد توجــه قــرار گرفــت و افرایــش میــزان
مشــارکت بانــوان در حــوزه تصمیــم گیــری و تصمیــم ســازی
در فرآینــد صلــح از اولویــت هــای ایــن ســازمان در نظــر
گرفتــه شــد.
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جمالتی ناب و حکیمانه !!
اگــر کشــتی را در آب ببینــی طبيعــي اســت ،امــا
اگــر آب را در کشــتی ببینــی خطرنــاک اســت.
تــو در قلــب دنیــا بــاش ولــی دنیــا در قلــب تــو

نباشد.
اگــر چیــزی از دســت دادی کــه انتظــارش را نداشــتی ،خداونــد
چیــزی بــه تــو خواهــد داد کــه توقــع بــه دســت آوردنــش را نداشــتی.
خوشــبین و امیــدوار بــاش وقتــی کارهایــت گــره مــی خــورد ،زیــرا خداونــد دو بــار
قســم یــاد کــرده کــه بــه دنبــال هــر ســختی آســانی اســت.
زندگــی از مــرگ پرســید :چــرا مــن نــزد انســان هــا محبــوب هســتم ولــی از تــو نفــرت
دارنــد؟
مرگ جواب داد :برای اینکه تو دروغی زیبا و من حقیقتی دردناک هستم.
اگــر معتقــد بــودی کــه بعــد از هــر شــقاوتی ســعادت و بعــد از هــر اشــکی لبخنــد خواهــد
بــود عبــادت بزرگــی را ادا کــرده ای کــه همــان ،گمــان نیکــو بــه خداونــد اســت.
اگــر آدرس رزق و روزیــت را نمــی دانــی  ....نتــرس ...چــون او آدرس تــو را مــی دانــد ...اگــر
تــو بــه او نرســیدی  ...حتمــا او بــه تــو خواهــد رســید.
اگر بدی را با بدی پاسخ دهیم  ...کی بدی پایان خواهد یافت؟
بــه خاطــر نعمــت و دارایــی بــه هیــچ کــس حســادت نکــن ،زیــرا نمــی دانــی خداونــد در
مقابــل چــه چیــزی را از او ســتانده اســت.
اندوهگیــن نبــاش اگــر مصیبتــی بــه تــو رســید زیــرا نمــی دانــی خداونــد در مقابــل چــه
چیــزی را بــه تــو خواهــد داد.
هر سقوطی پایان نیست  ...سقوط و نزول باران ،زیباترین آغاز است.
حکیمی می گوید :
مــن از اینکــه بــدون کفــش راه مــی رفتــم مــی گریســتم  ...امــا وقتــی مــردی بــدون پــا را
دیــدم ،از گریســتن دســت کشــیدم ..در هــر وضعیتــی ،شــاکر خداونــد شــدم.
اگر با پولت صدقه نمی دهی ،با لب و دندانت صدقه بده.
سخن خوب ونیکو بگو.
از کارهــای عجیــب و غریــب انســان اســت کــه از شــنیدن نصیحــت متنفــر اســت
ولــی بــه رســوایی و بدیهــا گــوش مــی دهــد...
ســعی کــن مــردم در تــو فقــط ســعادت و خوشــبختی ســراغ داشــته
باشــند و از تــو فقــط لبخنــد ببیننــد.
هیچکس از آخرین خداحافظی باخبر نیست...
قدر یکدیگر را بدانیم.
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در سالمت
خانواده و جامعه

پروفسور شکوه نوابی نژاد
مادر مشاوره ایران
مادر نمونه سال  1395تهران

در تاریــخ و زندگــی بشــر همــواره مــادر و مــادری جایــگاه و مقامــی واال داشــتهاند .مــادر نمــاد مهــر و محبــت و ایثــار و از
خودگذشــتگی اســت و مــادری فضیلتــی ملکوتــی اســت .پــدران مهــر و صفــا و فــداکاری و صداقــت در عالیترینشــکل خــود در
رســالت عشــق ورزیــدن در فراینــد پــرورش فرزنــد متجلــی میگــردد .مــادران نقــش عظیــم و گســتردهای در زندگــی فرزنــدان
خــود ایفــا میکننــد مطالعــات نشــان میهــد ســالهای اول کودکــی دوره اســت کــه در آن بخــش مهمــی از رشــد و بالندگــی
رخ میدهــد و در دامــان گــرم یــک مــادر کارآمــد و فضــا و محیــط آرام خانــواده دریچههــای یادگیــری در ســالهای رشــد
کــودک گشــوده میشــود .بنابرایــن رابطــه مــادر و فرزنــد یــک امــر حیاتــی اســت .او در نقــش مربــی در تســهیل رشــد همهجانبــه
کــودک ماننــد عواطــف اجتماعــی ،رشــد جســمانی ،شــناختی و نیــز اســتقالل کــودک نقــش دارد.
در طــول پنــج ســال اول زندگــی بیــش از هــر زمــان کــودکان دریافتکننــدگان روابــط انســانی بــه زیباتریــن شــکل آن همــراه
بــا نــگاه محبتآمیــز و کلمــات دلنــواز هســتند و چگونگــی تعامــل مــادران بــا فرزنــدان و درگیــر شــدن آنــان در فعالیتهــای
رشــدی کــودکان رخ میدهــد .دلبســتگی امــن کــودک بــا مــادر رشــد شــناختی ،عاطفــی و اجتماعــی او را تســهیل میکنــد.
رفتــار مثبــت اجتماعــی آنــان را افزایــش میدهــد و اطمینــان میدهــد کــه فرزنــدان قادرنــد کــه عملکــرد بهتــر اجتماعــی و
تحصیلــی داشــته باشــند.
خانــواده نخســتین و مهمتریــن هســته و نهــاد فراگیــر ســازنده جامعــه اســت .تربیــت مــادران در بســتر عشــق و محبــت و آرامــش
و امنیــت اثراتــی بــس پایــدار در شــخصیت کــودک بهجــای میگــذارد .تأکیــد بــر نقــش مــادر هرگــز بــه معنــای کمرنــگ
کــردن و یــا کــم اهمیــت جلــوه دادن نقــش پــدر نیســت .پــدران مســئولیت ســنگین صانــت از حریــم خانــواده و رشــد همــه
اعضــای آن و در نهایــت مدیریــت کالن را برعهــده دارنــد و اثــر بخشــی نقــش مــادر بــر آن اســت کــه خــود یــک الگــوی عملــی
از تمامــی بایدهایــی اســت کــه بــه فرزنــدان منتقــل میشــود .کــودک زمینههــای یادگیــری و رشــد را بــا تجربــه شــیرین نــوازش
در آغــوش مــادر درهــم میآمیــزد و در کــودک نهادینــه و پایــدار میشــود .عشــق بــدون قیــد و شــرط مــادر موجــب میگــردد
تــا الگوپذیــری از مــادر در او تشــکیل شــود .پــس بــه جــرأت میتــوان گفــت جامعــه ســالم و پویــا در گــرو ســامت و پایــداری
خانــواده اســت کــه از انســانهای ســالم ،بالنــده و رشــد یافتــه تشــکیل شــده اســت.
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خداونــد در تکریــم مــادران عنایتــی خــاص دارد و وعــده بهشــت را در حرمــت و تکریــم عزتمندانــه مــادران مــورد تأکیــد قــرار
داده اســت .پــس میتــوان گفــت کــه ســامت خانــواده در گــروه نقــش آفرینــی ســازنده زنــان در ســاماندهی و روابــط پویــای
خانــواده اســت .تربیــت فرزنــدان در خانــواده بیشــک تربیــت جامعــه را درپــی خواهــد داشــت.
بــا وجــود آنکــه خانــواده در دهههــای اخیــر هماننــد ابعــاد بســیاری در جوامــع در معــرض تغییــر اســت و تحوالتــی عظیــم بــوده
اســت ولــی نقــش فراگیــر زنــان در ایجــاد آرامــش روانــی و رفــع نیازهــای عاطفــی ،جامعهپذیــری ،خداشناســی و پــرورش معنــوی
همچنــان تــداوم دارد و مــادران بــا مدیریــت معنــوی خــود تحکیــم و اســتحکام خانــواده و در نهایــت ســامت و بالندگــی جامعــه
را ممکــن میســازد.
نکتههای کلیدی درباره نقش تربیتی مادر
ـ مــادر یــک الگــوی خــوب تربیتــی اســت .فرزندشــان را دوســت میدارنــد و بــا رفتــار خــود ایــن عشــق و محبــت را بــه او نشــان
میدهنــد (نــگاه سرشــار از عاطفــه بــه او ،در آغــوش گرفتــن ،قصــه گفتــن ،و گــوش دادن بــه حرفهــای اوســت).
ـ مــادر یــک بهشــت امــن اســت .کــودکان در آغــوش مــادران آرامــش و امنیــت را تجربــه میکننــد و بــا آســودگی بــه خــواب
میرونــد.
ـ حــرف زدن بــا کــودک .در غالــب داســتان گــوش دادن بــه حرفهــای او در یــک پارچــه کــردن فعالیتهــای مغــز کــود ک در
ســالهای اول زندگــی کمــک میکنــد و در نتیجــه ایــن یکپارچگــی انســان عملکــردی هماهنــگ دارد کــه او را بــه ســمت رفتــار
اجتماعــی و همــکاری تــوأم بــا همدلــی ســوق میدهــد.
ـ توجه به رفاه بهیستی کودک .مراقبت مطلوب جسمانی ،عاطفی و ذهنی از کودک میکند.
ـ بــر نقــاط مثبــت کــودک تمرکــز میکنــد .از ابعــاد مثبــت رفتــاری او بــرای تشــخیص یادگیــری او اســتفاده میکنــد و بــا
حمایتهــای عاطفــی خــود بــر اعتمــاد بــه نفــس آنــان میافزاینــد.
ـ مــادران میــراث فرهنگــی و ارزشهــای مطلــوب جامعــه را در بســتر امنیــت و آرامــش و در قالــب مثــال بــه کــودک منتقــل میکننــد
(کتــاب خوانــدن بــرای آنهــا ،فعالیتهــای شــاد و لذتبخــش ،حضــور والدیــن و برنامههــای مــورد عالقــه کــودک)
نقش مادر در تربیت با اینگونه فعالیتها پیوند خانوادگی را تقویت میکند.
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چگونه
اعتمادبه
نفسفرزندان
خود
راتقويـت
کنيم؟
چکيده
در بخــش اول ايــن مقالــه ،پــس از طــرح چنــد ســوال و ذکــر مقدمــهاي کوتــاه ،دربــارة جلوههايــي از شــکلگيري
اعتمــاد بــه نفــس ،تعريــف اعتمــاد بــه نفــس ،ابعــاد گوناگــون خــود يــا نفــس و نشانهشناســي کودکــي کــه اعتمــاد بــه
نفــس دارد ،در مقايســه بــا نشانهشناســي کودکــي کــه اعتمــاد بــه نفــس نــدارد ،بحــث و گفتگــوشــد .در ادامــه ،دربــارۀ
عواملــي کــه در شــکلگيري اعتمــاد بــه نفــس دخالــت دارنــد و علتشناســي کاهــش اعتمــاد بــه نفــس در فرزنــدان
توضيــح دادهشــد .اکنــون پــس از طــرح چنــد ســوال ،توصيههايــی بــرای تقويــت اعتمــاد بــه نفــس در کــودکان (بايدهــا)
و توصيههــای کلــی (نبايدهــا) تقديــم شــما خواننــدگان عزيــز میشــود کــه اميــد اســت مــورد اســتفادۀ شــما قــرار
گيــرد و مــا را از نظرهــای خــود بهرهمنــد ســازيد.

چند سوال
• آيا فرزند شما دربارة تواناييها و شايستگيهاي خود ترديد دارد؟
• آيا فرزند شما نسبت به تواناييها و شايستگيهاي خود اطمينان دارد؟
• آيا شما ميتوانيد با اعتماد به نفس در جمع صحبت کنيد؟
• آيا شما به عنوان مادر يا پدر از اعتماد به نفس الزم برخوردار هستيد؟

توصيههايي براي تقويت اعتماد به نفس در کودکان (بايدها)
دکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسي دانشگاه تهران
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• ســعي کنيــد بــا توجــه بــه توانمنديهــاي فرزندتــان بــراي او موقعيتهــاي موفقيتآميــز فراهــم کنيــد ،تــا بــه احســاس خودارزشــمندي
نايــل شــود و در نتيجــه بــه اعتمــاد بــه نفــس دســت يابــد.
• سعي کنيد با فرزندتان دربارة رغبتها و عاليق او صحبت کنيد.
• سعي کنيد با فرزندتان دربارة نگرانيهاي او دربارة مدرسه ،کالس ،درس و دوستانش صحبت کنيد.
• سعي کنيد گاهي اوقات با فرزند خود به ورزش بپردازيد و در بازيهاي او مشارکت کنيد.
• سعي کنيد همواره با فرزندتان صادق باشيد و به او اعتماد کنيد.
• سعي کنيد از فرزندتان انتظارهاي مناسب ،منطقي و واقعي داشته باشيد و انتظارهاي خود را با سن و توان او هماهنگ کنيد.
• سعي کنيد همواره به فرزندتان اميد بدهيد و به او صبر کردن ،استقامت و پايداري در مقابل سختيها را ياد بدهيد.
• سعي کنيد زماني که کودک کاري را درست انجام ميدهد و رفتار مطلوبي از او ظاهر ميشود ،او را تشويق کنيد.
• سعي کنيد رفتارهاي خودجوش فرزندتان را بسيار تشويق کنيد.
• سعي کنيد محيط امن خانوادگي فراهم کنيد و به نيازهاي رواني او توجه کنيد.
• سعي کنيد به فرزندتان کمک کنيد تا احساسات خود را ابراز کند.
ِ
درست ابراز وجود و جلب توجه از طريق رفتارهاي مطلوب را به فرزندتان آموزش دهيد.
• سعي کنيد روشهايِ
• ســعي کنيــد از ابــراز محبــت و حمايــت بيــش از حــد بــه فرزندتــان خــودداري کنيــد ،زيــرا ايــن وضعيــت بــه خودخواهــي و ناتوانــي در مقابلــه
بــا محروميــت و وابســتگي او منتهــي ميشــود.
• ســعي کنيــد بــا شناســايي عوامــل اضطــرابزا و ناامنکننــده و از بيــن بــردن آنهــا (پيــش از تولــد ،هنــگام تولــد ،پــس از تولــد) ،فضايــي امــن
و مناســب فراهــم کنيــد.
• سعي کنيد در خانه و خانواده ،محيط شادي به وجود آوريد و از ستيزههاي خانوادگي پرهيز نماييد .
• ســعي کنيــد زمانــي کــه الزم اســت کــودک را بــراي مــدت کوتاهــي تنهــا بگذاريــد ،ايــن کار را مخفيانــه انجــام ندهيــد و او را فريــب ندهيــد.
بلکــه او را آمــاده کنيــد و بــه او اطمينــان دهيــد کــه بــاز ميگرديــد.
• ســعي کنيــد در درون فرزندتــان احســاس گنــاه بــه وجــود نياوريــد و کاري نکنيــد کــه کــودک خــود را مســوول خســتگي ،پيــري و مشــکالت
خانــواده تصــور کنــد.
• سعي کنيد فعاالنه به حرفهاي فرزندتان گوش کنيد و با آنها به گفتو شنود و بازي بپردازيد.
• سعي کنيد فرزندتان را براي دنياي واقعي آماده کنيد و آموزش دهيد (آموختن براي زيستن).
• ســعي کنيــد بــه ســوالهاي فرزندتــان بــا دقــت گــوش کنيــد و پاســخ مناســب و ســاده دهيــد .گاهــي هــم شــما از او دربــارة چرايــي امــور
ســوال کنيــد.
• ســعي کنيــد فرزندتــان را همانطــور کــه هســت ،بپذيريــد و او را بــا ديگــر کــودکان مقايســه نکنيــد ،بلکــه او را بــا خــودش مقايســه کنيــد و
همــواره تفاوتهــاي فــردي را در نظــر داشــته باشــيد.
• ســعي کنيــد اهميــت تــاش و سختکوشــي و اراده را بــراي فرزندتــان توضيــح دهيــد و منافــع و پيامدهــاي
مطلــوب آن را بيــان کنيــد (اســتفاده از داســتانها و مثالهــا).
• ســعي کنيــد بــه فرزندتــان در امــور خانــه و مدرســه مســووليت بدهيــد و
مشــارکت او را جلــب کنيــد.
• ســعي کنيــد دوســتان فرزندتــان را بشناســيد و بــا آنــان
ارتبــاط صميمانــه برقــرار کنيــد.
• ســعي کنيــد بــه فرزندتــان روشهــاي
اعتــراض کــردن ،نــه گفتــن ،گرفتــن
حــق ،جــرأتورزي و از خــود دفــاع
کــردن را بياموزيــد.
• ســعي کنيــد بــه فرزندتــان توصيــه
کنيــد خــودش باشــد و اســتقالل خــود
را حفــظ کنــد و کورکورانــه از کســي پيــروي
نکنــد.
• ســعي کنيــد بــه فرزندتــان يــاد بدهيــد بــه آنچــه
کــه دارد فکــر کنــد ،نــه بــه آنچــه کــه نــدارد و
قــدر نعمتهايــش را بدانــد و شــاکر باشــد (مثبــت
نگــري).
• ســعي کنيــد بــا فرزندتــان در فعاليتهــاي مشــترک
و اوقــات فراغــت شــرکت کنيــد (ماننــد ،خريــد کــردن،
پــارک رفتــن ،ورزش کــردن ،تعميــر ماشــين ،تعميــر وســايل
خانــه ،تماشــاي تلويزيــون ،بــازي فوتبــال ،شــرکت در مهمانيهــا
و فعاليتهــاي مذهبــي و جلســه قــرآن).
• ســعي کنيــد فرزندتــان را غيــر مشــروط و بــدون قيــد و شــرط
دوســت بداريــد (مــن وجــود تــو را دوســت دارم).
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• ســعي کنيــد هــر از گاهــي بــه فرزندتــان بگوييــد کــه او را دوســت داريــد و بــه وجــود او افتخــار ميکنيــد .بايــد بــه فرزندتــان بفهمانيــد کــه
وجــود فرزنــد بــراي پــدر و مــادر ارزشــمند اســت ،نــه آنکــه اظهــار پشــيماني کنيــد.
• ســعي کنيــد هــر از گاهــي فرزندتــان را در آغــوش بگيريــد و او را ببوســيد و نشــان دهيــد کــه او را دوســت داريــد و بــه طــور مســتقيم يــا غيــر
مســتقيم بــراي موفقيــت فرزندتــان دعــا کنيــد .رســول گرامــي فرمــوده اســت :فرزنــدان خــود را بســيار ببوســيد ،زيــرا بــراي هــر بوســيدن شــما
حســنهاي وجــود دارد( .بحاراالنــوار ،ج  ،23ص .)113
• به فرزندتان کمک کنيد تا يک کار را شروع کند و با موفقيت به پايان برساند.
• به فرزندتان کمک کنيد تا وقت خود را تنظيم کند و برنامهريزي داشته باشد.
• به فرزندتان کمک کنيد تا خود را باور کند و خود را قبول داشته باشد.
• به فرزندتان کمک کنيد تا علل موفقيتهايش را بررسي کند و مورد ارزيابي قرار دهد.
• به فرزندتان کمک کنيد تا علل شکستها و عدم موفقيتهايش را بررسي و ارزيابي کند.
• به فرزندتان کمک کنيد تا خود ،مساله را حل کند ،نه آنکه شما مسأله را براي او حل کنيد.
• به فرزندتان کمک کنيد تا به لياقتها و تواناييهايش فکر کند نه ناتوانيهايش.
• به فرزندتان کمک کنيد تا روشهاي درست انديشيدن را ياد بگيرد (اين کار خوب است ،چرا؟ اين رفتار نادرست است ،چرا؟).
• به فرزندتان کمک کنيد در برخورد با امور فکر کند و سوال مطرح نمايد (تقويت روحيه پرسشگري).
• به فرزندتان کمک کنيد تا با اجراي تمرينهاي حرکتي ،رفتارها و مهارتهاي حرکتي خود را تقويت کند.
• به فرزندتان کمک کنيد تا کارهاي خود را بدون شتابزدگي انجام دهد.
ت اعمــال و رفتارهــاي
• بــه فرزندتــان کمــک کنيــد تــا پاسـخگوي رفتــار و اعمــال خــود باشــد و مســووليت کارهايــش را بپذيــرد .شــما مســوولي 
فرزندتــان را بــه عهــده نگيريــد و او بايــد يــاد بگيــرد کــه ديگــران را مســوول اعمــال خــود ندانــد (تقصيــر را بــه گــردن ديگــران انداختــن).


توصيههاي کلي :نبايدها

ما به عنوان پدر و مادر:
• نبايد ميان فرزندان تبعيض قايل شويم.
• نبايد خود را خطاناپذير و از هر نوع عيبي مبرا ببينيم.
• نبايد در قضاوت کردن دربارة فرزندانمان شتابزده رفتار کنيم.
• نبايد دربارة فرزندانمان پيشداوري کنيم.
• نبايد فرزندانمان را بيش از اندازه نصيحت کنيم.
• نبايد وانمود کنيم که پاسخ همة سوالها را ميدانيم.
• نبايد براي تعليم و تربيت فرزندانمان از روشهاي يکسان و مشابه استفاده کنيم.
• نبايد فرزندانمان را سرزنش ،توهين و مسخره کنيم.
• نبايد از فرزندانمان انتظارهاي يکسان و نابجا داشته باشيم.
• نبايد فرزندانمان را با يکديگر مقايسه کنيم.
• نبايد فرزندانمان را در ميدانهاي رقابت ناسالم قرار دهيم.
• نبايد درون فرزندانمان را ناامن و آشفته کنيم.
• نبايد فرزندان خود را لعنت و نفرين کنيم.
• نبايد با فرزندان سر به سر بگذاريم ،گير بدهيم و سر مسايل جزيي يکي به دو کنيم.

سخن پاياني

• در اين بخش شايسته است به نامة  31حضرت امام علي (ع) به حضرت امام حسن (ع) اشاره شود:
« ...تــرا پــارهاي از وجــودم يافتــم ،بلکــه تــو تمــام وجــود منــي ،اگــر چيــزي بــه تــو اصابــت کنــد ،گويــا بــه مــن اصابــت
کــرده اســت و اگــر مــرگ تــو را دريابــد ،گويــا مــرا دريافتــه اســت» نکتــة ظريــف ايــن اســت کــه در ايــن نامــه امــام
حســن  35ســال داشــته اســت .نحــوة بيــان ايــن عبــارات دلنشــين ،نشــانة رأفــت فوقالعــاده يــک پــدر نســبت بــه
فرزنــدش اســت .ايــن ســخنان بيانگــر ايــن اســت کــه فرزنــدم ،تــو بــراي مــن بســيار ارزشــمندي .مســلم ًا هــر فرزنــدي
بــراي والديــن خــود ارزشــمند اســت و هــر پــدر و مــادري ميگويــد فرزنــد مــن ،عزيزتريــن موجــود اســت .ا ّمــا نکتــة
مهــم و شــايان توجــه ايــن اســت کــه مــا بــه عنــوان پــدر و مــادر بايــد در رفتارمــان نشــان بدهيــم ،وقــت بگذاريــم،
مطالعــه کنيــم ،بــه مدرســه فرزندمــان سرکشــي کنيــم بــه عاليــق او توجــه کنيــم ،نيازهــاي جســماني و روانــي او را مرتفع
کنيــم ،اعتمــاد او را بــه خودمــان جلــب کنيــم و از خودمــان شــروع کنيــم.
• ســخن پايانــي ديگــر اينکــه بياييــد بــاور کنيــم کــه «توانايــي» در «دانايــي» اســت و اگــر فرزنــد خــود را بــه خوبــي
بشناســيم و روانشناســي او را خــوب بدانيــم ،ميتوانيــم او را بــه درســتي تعليــم دهيــم و بــه خوبــي تربيــت کنيــم.
معرفي چند منبع مفيد:
ش افزايش عزت نفس در کودکان و نوجوانان .تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
بيابانگرد ،اسماعيل ( .)1375رو 
خسروي ،زهره ( .)1380خانواده و عزت نفس .تهران :احياي کتاب.
دي آنجلس ،باربارا ( .)1384اعتماد به نفس .ترجمه حسام اتابک .تهران :جيحون.
سلحشور ،ماندانا ( .)1380پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان .تهران :واژهآرا.
کلمز ،هريس ،کالرک ،امينه و بين ،رينولد ( .)1373روشهاي تقويت عزتنفس در نوجوانان .ترجمه پروين عليپور .مشهد :انتشارات آستان قدس رضوي.
گالور اسکات ،کتي ( .)1383عزت نفس :راهنماي تقويت خود باوري شما براي يک زندگي بهتر .ترجمه ساناز قاسمي .تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
نايک ،آنيتا ( .)1382راهنماي دختران :اعتماد به نفس .ترجمه شقايق قندهاري .تهران :پيدايش.
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فرشته ای به نام مادر
مــادر نابینــا کنــار تخــت پســرش در
شــفاخانه نشســته بــود و مــی گریســت.
فرشــته ی فــرود آمــد و رو بــه طــرف
مــادر گفــت:
ای مــادر مــن از جانــب خــدا آمــده ام.
رحمــت خــدا بــر آن اســت کــه فقــط
یکــی از آرزو هــای تــرا بــراورده ســازد،
بگــو از خــدا چــه مــی خواهـــی؟
مادر رو به فرشته کرد و گفت:
از خــدا مــی خواهــم تــا پســرم را شِ ــفا
دهــد.
فرشته گفت :پشیمان نمی شوی؟
مادر پاسخ داد :نه!
فرشــته گفــت :اینــک پســرت شِ ــفا یافت
ولــی تــو میتوانســتی بینایــی چشــمان
خــود را از خــدا بخواهــی ...مــادر لبخنــد
زد و گفــت تــو درک نمیکنــی!
ســال هــا گذشــت و پســر بــزرگ
شــد و آدم موفقــی شــده بــود و مــادر
موفقیــت هــای فرزنــدش را بــا عشــق
جشــن میگرفــت .پســرش ازدواج کــرد
و همســرش را خیلــی دوســت داشــت...
پســر روزی رو بــه مــادرش کــرد و

گفــت :مــادر نمیتوانــم چطــور برایــت
بگویــم ولــی مشــکل اینجاســت کــه
خانمــم نمیتوانــد بــا تــو یکجــا زندگــی
کنــد .میخواهــم تــا خانـهٔ برایــت بگیــرم
و تــو آنجــا زندگــی کنــی.
مــادر رو بــه پســرش کــرد و گفــت:
نــه پســرم مــن میــروم و در خانــه ی
ســالمندان بــا هــم ســن و ســالهایم
زندگــی میکنــم و راحــت خواهــم بــود...
مــادر از خانــه بیــرون آمــد ،گوشــهٔ
نشســت و مشــغول گریســتن شــد.
فرشــته بــار دیگــر فــرود آمــد و گفــت:
ای مــادر دیــدی کــه پســرت بــا تــو چــه
کــرد؟
حال پشیمان شده یی؟
می خواهی او را نفرین کنی؟
مــادر گفــت :نــه پشــیمانم و نــه نفرینش
مــی کنــم آخــر تــو چــه میدانی؟
فرشــته گفــت :ولــی بــاز هــم رحمــت
خــدا شــامل حــال تــو شــده و میتوانــی
آرزوی بکنــی .حــال بگــو میدانــم کــه
بینایــی چشــمانت را از خــدا میخواهــی،
درســت اســت؟

مادر با اطمینان پاسخ داد نه!
فرشــته بــا تعجــب بســیار پرســید :پــس
چــه؟
مــادر جــواب داد :از خــدا مــی خواهــم
عروســم زن خــوب باشــد و مــادر مهربان
باشــد و بتوانــد پســرم را خوشــبخت
کنــد ،آخــر مــن دیگــر نیســتم تــا مراقب
پســرم باشــم .اشــک از چشــمان فرشــته
ســرازیر شــد و اشــک هایــش دو قطــره
در چشــمان مــادر ریخــت و مــادر بینــا
شــد ...هنگامــی کــه زن اشــک هــای
فرشــته را دیــد از او پرســید :مگــر
فرشــته هــا هــم گریــه میکننــد؟
فرشته گفت :بلی!
ولــی تنهــا زمانــی اشــک میریزیــم کــه
خــدا گریــه مــی کنــد .مــادر پرســید:
مگــر خــدا هــم گریــه مــی کنــد؟!
فرشــته پاســخ داد :خــدا اینــک از شــوق
آفرینــش موجــودی بــه نــام مــادر در
حــال گریســتن اســت...
هیــچ کــس و هیــچ چیــز را نمــی تــوان
بــا مــادر مقایســه کــرد.
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ارزش ها و منشور اخالقی
«»Values & Code of Ethics
بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر در ســال  ۱۳۹۳بــه پــاس ارج نهــادن بــه مقــام واالی مــادران
دنیــا تأســیس شــد .بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر اهدافــی از جملــه آشــنا ســاختن جامعــه بــه
خصــوص نســل جــوان بــه مقــام واالی مــادر ،ارتقــا و بازآفرینــی مقــام مــادر از جهــات فرهنگــی،
خانوادگــی و اجتماعــی ،آمــوزش مســئولیت هــای خطیــر مــادری بــه خانــم هــای جــوان ،تبییــن
نقــش مــادران در ســاختن جامعــه ای ایــده آل ،انتخــاب مــادران شایســته و برگــزاری مراســم
نکوداشــت آنــان بــه منظــور تشــویق و ترویــج اهــداف واالی بنیــاد مــادر دارد.

ـای
ـرای کدهـ
ـت و اجـ
ـق رعایـ
ـا از طریـ
ـظ ارزش هـ
ـادر ،حفـ
ـاد مـ
ـی بنیـ
ـای اصولـ
ـی هـ
ـی از ویژگـ
یکـ

ـد:
ـی باشـ
ـی مـ
اخالقـ

پاییز 1400

منشور اخالقی

ارزشها
همدلی

 .۱همدلی  :یکدل بودن با یکدیگر
 .۲همفکری  :داشنت افکار  ،نقطه نظر و نگاهی مشرتک در امور مرتبط با بنیاد مادر
 .۳همراهی  :قدم نهادن در مسیری مشرتک در جهت پیشربد اهداف بنیاد مادر
 .۴همکاری  :توانایی کمک به یکدیگر و انجام کار گروهی
 .۵همنوردی  :همراه هم بودن  ،همدیگر را تنها نگذاشنت و با هم بودن برای تحقق اهداف بنیاد مادر

احترام

 .۱احرتام به همه انسان ها و عدم تبعیض ( نژادی  ،قومی  ،خویشاوندی  ،مذهبی  ،ملیتی  ،جنسیتی و معیشتی ) و عدم
تاثیرگذاری اینگونه تفاوتها بر عملکرد بنیاد
 .۲احرتام به کرامت انسانی و رعایت آراستگی با حفظ شئونات فردی  ،اجتامعی و بین املللی
 .۳احرتام به تاریخ  ،متدن و عقاید همه اقوام و رعایت قوانین متام کشورهای دنیا
 .4احرتام و اعتقاد به رعایت عدالت و شایسته ساالری و حفظ حریم شخصی افراد و همکاران و مراجعان
 .۵احرتام به پیشکسوتان و سلسله مراتب سازمانی و رشد و توسعه فردی و حرفه ای همکاران

صداقت

 .۱صداقت در پندار  ،گفتار و رفتار
 .۲انعکاس به موقع مشکالت و رعایت اصول شفافیت در کار
 .۳انتقادپذیری و خویشنت داری  ،پذیرش انتقادات سازنده به عنوان فرصتی برای اصالح و پیرشفت خود جهت نیل به اهداف
بنیاد
 .4عدم استفاده از فضا  ،زمان و امکانات بنیاد در فعالیتهای سیاسی  ،شخصی یا گروه های اجتامعی مجازی و غیر مجازی
 .۵حامیت و همدلی صادقانه از کیان بنیاد مادر

نظم و
انضباط

 .۱وقت شناسی
 .۲پایبندی به آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب در بنیاد مادر
 .۳رعایت دقت  ،رسعت و ارتقاء دانش و توانایی خود برای انجام هر چه بهرت مسئولیت و وظایف محوله
 .۴تالش برای ایجاد محیطی صمیمی  ،سامل و امن برای همه همکاران و مراجعین
 .5حفظ اموال بنیاد مادر  ،دقت و رعایت رصفه جویی در هزینههای سازمانی بنیاد مادر

تعهد

 .۱داشنت وجدان کاری و به کار بردن متام سعی و توان خود برای انجام وظائف محوله برای ارتقاء و پیرشفت اهداف بنیاد مادر
 .۲پرهیز از گزارش سازی های بی مورد و غیرواقعی
 .۳متعهد و پایبند بودن به منافع بنیاد مادر و ترجیح ندادن منافع شخصی در امور سازمانی
 .۴داشنت احساس تعلق به بنیاد مادر
 .۵عالقه مندی مثبت به حضور در برنامههای کاری  ،دادن بازخورد پیرشفتی و ترغیب ایده های نوآورانه

ـورد
ـک همنـ
ـل یـ
ـی مثـ
ـد اخالقـ
ـاط و تعهـ
ـم و انضبـ
ـت نظـ
ـت ،رعایـ
ـه ،صداقـ
ـه همـ
ـرام بـ
ـی ،احتـ
ـا همدلـ
ـم بـ
امیدواریـ

ـم.
ـاش کنیـ
ـادر تـ
ـاد مـ
ـدس بنیـ
ـداف مقـ
ـق اهـ
ـت تحقـ
ـیم و جهـ
ـم باشـ
ـا هـ
ـه بـ
همیشـ
لذا همه با هم مسئولیم.
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انســان موجــودی اســت اجتماعــی و
خانــواده را بــه عنــوان واحــد کوچــک
جامعــه ،گروهــی متشــکل از افــراد ،دارای
شــخصیت مدنــی ،حقوقــی و معنــوی
معرفــی مــی کنــد کــه هســته اولیــه آن را
ازدواج مشــروع زن و مــردی تشــکیل مــی
دهــد و نــکاح عقــدی اســت کــه براســاس
آن رابطــه زوجیــت بیــن زن و مــرد برقــرار
شــده و ســپس اعضــای آن دارای روابــط
قانونــی ،اخالقــی و عاطفــی مــی گردنــد و
بــا هــدف و منافــع مشــترک ،زیــر ســقفی
گــرد هــم مــی آیند.عشــق و دلبســتگی
زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر باعــث
ســکون و آرامــش و وحــدت و دوســتی
اســت .
روشــن اســت کــه در چنیــن فضایــى ،زن و
شــوهر ،نیازهــاى عاطفى و روانــى یکدیگر
را بــرآورده مىســازند و سببســاز
پیونــدى اســتوار و رابطــهاى محکــم بــر
پایــه مــو ّدت و رحمــت خواهنــد بــود.
هــم مــرد و هــم زن ،هــر دو بــا هــم ،عامــل
آرامــش و آســایش روانــى همدیگرنــد و
آن دو باهــم مىتواننــد کانــون خانــه را بــه
فضایــى مناســب بــراى آرامــش و آســایش
بــراى خــود و فرزنــدان تبدیــل نمــوده و
در ایــن میــان زمینــه را بــراى شــکوفایى
اســتعدادهاى انســانى مهیــا نماینــد.

مهــم تــر از «تشــکیل خانــواده » داشــتن
خانــواده ای ســالم و پایــدار  ،اســتوار ،
پــاک و عاطفــی و داشــتن همســر همــدل
و همزبــان وهمــراه وهمــدرد اســت .معلــوم
نیســت در ایــن دوران ،چــرا بــه فاصلــه
کوتاهــی ایــن دوســتی و مــودت  ،گاه بــا
بــی ســلیقگی و کــج خلقــی و گاه بــا عــدم
درک متقابــل کنــار گــذارده مــی شــود و
هریــک از طرفیــن زندگــی مشــترک را
بــه میــدان کارزاری تشــبیه مــی کنــد کــه
گویــا هــر لحظــه بایــد منتظــر حملــه ای
از ســوی طــرف مقابــل باشــد و دفاعــی
را در ذهــن خــود بــرای پاســخ گویــی بــه
آن حملــه مجســم و آمــاده کنــد .چــون
کمتــر بــه بررســی موجبــات و هــدف اولیــه
از تشــکیل ایــن زندگــی مــی پردازنــد و بــه
تدریــج نــکات بســیار کوچــک و ظریفــی
کــه ممکــن اســت بــه ســادگی قابــل رفــع
باشــد ،امــا حــل نشــده اســت بــه کوهــی
تبدیــل مــی شــود و زندگــی مشــترک را
بــه بــن بســت مــی کشــاند .مهارتهــای
ارتباطــی ،فرصتــی اســت بــرای تعییــن
چارچوبهــای زندگــی مشــترک و
پاســخ مثبــت دادن بــه احساســات و
عواطــف همســر .عالمــت ایــن کــه کســی
مهارتهــای ارتباطــی کافــی نــدارد ،ایــن
اســت کــه معمــوال ســخنان و رفتارهــای

آری یا خیر

دکتر زهرا افتخاری
رئیس هیئت مدیره و مشاور
آموزشی بنیاد مادر

مهارتهای
قبل از ازدواج

نســنجیده هــر چنــد کوچــک و بــه شــوخی
دارد کــه میتوانــد یــک دلخــوری بــزرگ
بــه وجــود آورد و شــیرینی روابــط را کــم
کنــد .متاســفانه دالیــل زیــادی از ازدواج
زودهنــگام گرفتــه تــا اختالفــات مذهبــی
و فرهنگــی ،مشــکالت مالــی ،اعتیــاد،
عــدم تجربــه و آمــوزش کافــی  ،بیــکاری
و نداشــتن مســکن  ،فقــدان آموزشهــای
مناســب ،تفــاوت ســنی زیــاد ،خیانــت،
ناســازگاری  ،اعتیــاد ،مشــکالت روحــی و
روانــی و … موجــب خالــی شــدن حســاب
عاطفــی بیــن زوجهــا و جدایــی آنهــا از
یکدیگــر میشــود .و روی آوردن بــه
تصمیماتــی چــون طــاق  ،طــاق عاطفــی
را بــه همــراه دارد..
 .همــه اینهــا مــا را وا مــی دارد تــا بــه یــک
بــاز تعریــف و بازشناســی وکاوش نظــری
در موضــوع خانــواده دســت یابیــم تــا
براســاس آن بتوانیــم وضعیــت موجــود ،
خانــواده و جامعــه را ترســیم و نقــاط قــوت
را بــا قــدرت ادامــه داد که چگونــه حاالت
روحــی و رفتــاری افــراد ضمــن تأثیــر از
محیــط پیرامــون و متغیرهــای ثابــت درونی
مــی توانــد در شــرایط ســامت روانــی بــه
یــک حــدی از تعــادل و تعالــی برســد.
همــه گــروه هــای فکــری و عملــی درهمــه
جوامــع بــه موضــوع خانــواده از دو ســو
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مــی نگرنــد ،از ســویی خانــواده راهــدف
مــی داننــد و از ســویی وســیله  ،چــرا کــه
هــم مــی توانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای
رشــد و توســعه افــراد خانــواده باشــد و هم
مــی تــوان بــا تــاش اعضــای آن موجبــات
تعالــی خانــواده را فراهــم نمــود .داشــتن
زندگــی موفــق ،آرمانــی اســت کــه زن و
مــرد بــه دنبــال کســب آن اســت و تحقــق
ایــن هــدف زمانــی میســر اســت کــه زمینــه
بــرای آمــوزش و بــه کارگیــری مهــارت
هــای زندگــی آمــاده باشــد.و ازایــن روی
خانــواده بــه حکــم همــه ی ایــن نیازهــای
اساســی جایــگاه منحصــر بــه فــردی را در
زندگــی انســان دارد ومرحلــه تشــکیل آن
جــزء عظیــم تریــن تصمیمــات در زندگــی
آدمــی اســت و مهمتریــن ایســتگاه از
قطــار زندگــی و یکــی از مســائل مهــم در
زندگــی هــر فــردی اســت .طبیعــی اســت
کــه قبــل از ازدواج بایــد راجــع بــه زندگی
مشــترک و امــور مربــوط بــه ازدواج
آگاهــی داشــت کــه ایــن امــر بــا آمــوزش
بــه دســت مــی آید.ایــن آمــوزش هــا فــرد
را توانــا مــی ســازد تــا در مســیر زندگــی
و ارتقــای ســازگاری باخــود و دیگــران
و محیــط قــدم بــردارد و زندگــی خــود
را بهبــود ببخشــد و بــه ویــژه در مراحــل
قبــل از ازدواج و پــس از آن کــه نــرخ
بــاالی طــاق و آســیب هــای بعــد از آن
در جامعــه مشــهود اســت و ناراحتــی هــای
زیــادی را بــه همــراه داشــته اســت .و از آن
جایــی کــه شــرایط ازدواج شــامل :توانایی
اقتصــادی :تجربــه درآمــد و اســتقالل در
هزینــه کــردن درآمــد خــودو اداره کــردن
در حدمتعــارف زندگــی ،رشــد عقالنــی ،
بلــوغ عاطفــی  ،بلــوغ اجتماعــی و بلــوغ
فرهنگــی و آشــنایی بــا فرهنــگ خانــواده
و آشــنایی بــا فرهنــگ جامعــه اســت.
بــرای داشــتن ارتباطــی ســالم ،منطقــی و
پربــار  ،یادگیــری مهارتهــای ارتباطــی
را بایــد بســیار جــدی گرفــت.
مســائل مربــوط بــه مشــاوره قبــل از
ازدواج بیشــتر اســت ،ولــی مهم¬تریــن
اولویت¬هــای آموزشــی قبــل از ازدواج
را می¬تــوان در حیطه¬هــای کلــی زیــر

تقســیم بنــدی کــرد ،کــه عبارتنــد از:
الــف -آمــوزش هــای روانــی -
اجتماعی:بــرای داشــتن ازدواجــی موفــق
رشــد و آمادگــی روان شــناختی دختــر و
پســر بســیار مهــم اســت تــا بتوانــد عهــده
دار نقــش و مســئولیت خــود در زندگــی
مشــترک شــود .ایــن حیطــه شــامل:
شــناخت خــود ،ظرفیــت هــا و توانمنــدی
هــای خــود ،کســب مهارتهــای رفتــاری،
انتخــاب ســبک هــای زندگــی ،نحــوه
انتخــاب همســر ،آشــنایی بــا نحــوه
تــداوم زندگــی مشــترک ،آشــنایی بــا
مراحــل چرخــه زندگــی خانــواده ،روش
هــای برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا اعضــای
خانــواده ،چگونگــی حــل اختالفــات و
مشــکالت احتمالــی خانــواده ،بهداشــت
روانــی زوجیــن ،روش هــای تربیــت و
پــرورش فرزنــدان ،اهمیــت ســامت
روانــی در دوران بــارداری و.....
ب -قوانیــن و حقــوق اســامی  :قبــل از
ازدواج بایــد مطالبــی راجــع بــه اعتقــادات،
ارزش هــا ،قوانیــن  ،حقــوق زن و مــرد و
وظایــف زوجیــن در زندگــی مشــترک بــه
افــراد داده شــود .تــا آنهــا آشــنایی کافــی
از نقــش خــود حقــوق و وظایــف زن و
شــوهر در خانــواده داشــته باشــند .بــرای
اینکــه بتواننــد در جهــت رشــد و بالندگــی
خانــواده اقــدام کننــد.
ج -آمــوزش هــای مربــوط بــه حیطــه
پزشــکی و بیمــاری هــا  :بــرای زوج هــای
در آســتانه ازدواج بایــد آمــوزش هایــی
در زمینــه هــای تنظیــم خانــواده ،بیمــاری
هــای مــادرزادی ژنتیکــی ،انــواع ســرطان
هــای شــایع و روش هــای پیشــگیری از
شــیوع آنهــا ،آزمایشــات خونــی قبــل
از ازدواج و روش هــای پیشــگیری از
بــارداری داده شــود .بنابرایــن بایــد همــه
ســازمان هــا و نهادهــای آموزشــی دولتــی
و غیــر دولتــی اهتمــام ویــژه ای درجهــت
ارتقــاء ســطح اطالعــات و آگاهــی هــای
زوج هــای جــوان داشــته باشــند .آمــوزش
و مشــاوره قبــل از ازدواج جنبــه هــای
گوناگونــی دارد کــه بایــد متناســب بــا
حرکــت و تکامــل جامعــه صــورت گیــرد.
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اثــر بخشــی بــرای ایجــاد تغییــر درتمامــی
خانــواده هــا بــه ســمت تعالــی ،مدیریــت و برنامــه
ریــزی و نظــارت آموزشــی نیــاز دارد .و ایــن مهــم
نیازمنــد آگاهــی و عقیــده منــدی اســت .آگاهــی
و دانســتن قــرار را از انســان مــی ربایــد و او را
بــه حرکتــی ثمــر بخــش و امیــد بخــش هدایــت
مــی نمایــد .آنچــه درایجــاد خانــواده متعــادل
بیشــترین اثربخشــی را خواهــد داشــت کمتــر
گفتــن و بیشــتر عمــل کــردن اســت ،پــس بــا
کوشــش بــرای اصــاح تربیــت نســل جدیــد
بــا عملکــرد مثبــت  ،مســیر صحیــح زندگــی
را بــرای آنهــا روشــن نمــود و دولتهــا هــم بنــا
بــر وظایــف ذاتــی خــود ،شــاخص هــای کالن
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی را ارتقــا و اعتــا
بخشــند و در بعــد اقتصــاد زمینــه روان ســازی و
رقابــت پذیــری را فراهــم کننــد .دسترســی آزاد
بــه اطالعــات اقتصــادی و زمینــه هــای ســرمایه
گــذاری را بــرای همــگان فراهــم آورنــد .امنیــت
اقتصــادی ایجــاد کننــد و قوانیــن و مقــررات
پایــدار وضــع و از آن قوانیــن حمایــت کننــد.
بــا ایــن تــاش همــه جانبــه ،ســرمایه گــذاری
انجــام مــی شــود .تولیــد بــه وقــوع مــی پیونــدد
 ،شــغل ایجــاد مــی شــود ،رقابــت شــکل مــی
گیــرد ،آینــده فعالیــت ســالم اقتصــادی تضمیــن
مــی شــود ،رونــق ایجــاد مــی شــود و در نهایــت
جامعــه برخــوردار تــر و مرفــه تــر مــی شــود.
دولــت هــا در ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی نیــز
بایــد ســطح دانــش شــهروندان را بــاال ببرنــد،
افــراد را بــه حقــوق خــود آگاه کننــد ،مــردم را از
وظایــف خــود نســبت بــه یکدیگــر باخبــر کننــد،
حقــوق شــهروندی را محقــق ســازند ،گرایــش بــه
فســاد را بــا ایجــاد زمینــه هــای فعالیــت هــای
ســالم  ،کــم کننــد  ،امنیــت اجتماعی شــهروندان
را محقــق ســازند ،محیــط زیســت فرهنگــی
و اجتماعــی جامعــه را ســالم ســازند  .اعتمــاد
،مشــارکت و انســجام را بــه عنــوان ســرمایه هــای
اجتماعــی در جامعــه بــاال ببرنــد و بــه شــهروندان
بیاموزنــد کــه ســطح انتظارشــان بایــد بــه انــدازه
میــزان تــاش و شایســتگی شــان باشــد .چنانچــه
شــرایط عادالنــه محقــق شــود ،در آن صــورت
اعتمــاد در جامعــه شــکل مــی گیــرد ،اعتمــاد
مــردم بــه مــردم و اعتمــاد مــردم بــه حاکمیــت.
اعتمــاد مــردم بــه حاکمیــت باعــث پیــش رفتــن
برنامــه هــای کالن دولــت مــی شــود کــه بــاز بــه
نفــع مــردم اســت و اعتمــاد مــردم بــه مــردم
میــوه هــای طیبــه و شــیرینی دارد کــه یکــی از
آنهــا حفــظ پیوندهــای زناشــویی ،کاهــش طــاق
و تحکیــم خانــواده اســت.
به امید آن روز
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کارهایی که

بانوان موفق
حاضر به انجام آنها نیستند

تصــور کنیــد زن بــا روحیــه منحصــر بــه فــرد خــود ،در محیطــی مردانــه قــرار گیــرد کــه حتــی یــک همــکار خانــم هــم
نــدارد ،در ایــن شــرایط توجــه ویــژه بــه نگــرش و تصمیماتــش بــرای دســت یابــی بــه موفقیــت الزامــی اســت.
بــرای دســت یابــی بــه موفقیــت بایــد از همــان ابتــدا بــا ترسهــای خــود رو بــه رو شــویم .هیــچ وقــت انــرژی
خــود را بــرای دوری از ترسهــای درونــی هــدر ندهیــد ،بلکــه بــا تکیــه بــر قــدرت ذهــن خــود ،افــکار ،احساســات و
رفتارهایتــان را مدیریــت کنیــد تــا شــما را بــه موفقیــت کاری و شــخصی برســاند .وقتــی مــی خواهیــد احساســات
منفــی را ســرکوب کنیــد تنهــا بــا تــرس بیشــتری مواجــه مــی شــود و در نهایــت بــه نقطـهی ســکون مــی رســید .پــس
تــاش بــرای مهــار تــرس و اضطــراب ،تنهــا احتمــال رو بــه رو شــدن بــا آن را افزایــش مــی دهــد.
هیچ وقت از انتقادها و تعارضات فرار نمیکنند

مــن بــه عنــوان افســر زن  FBIهیــچ گاه در مواجــه بــا انتقادهــا ،مشــاجرات و مشــکالتی کــه در کار بــه آنهــا برخــورد کــردم اســتثنا نبــودم.
تنهــا تفــاوت مــن بــا دیگــران ایــن بــود کــه بــا احساســات منفــی رو بــه رو مــی شــدم و بــرای رهایــی از آن بــه کمــک کســی نیــاز نداشــتم.
از نظــر کســانی کــه از مشــکالت فــرار مــی کننــد ،تعارضــات توهیــن آمیــز و چالــش برانگیزنــد .بایــد ایــن رویکــرد را کنــار گذاشــت،
زیــرا تعارضــات بــه شــکلهای مختلفــی نمــود مــی کنــد .بایــد بتوانیــم واکنــش هوشــیارانهای در مقابــل رفتــار دیگــران داشــته باشــید تــا
احساســاتمان مــورد ســوء اســتفاده قــرار نگیــرد .اگــر درک درســتی از تعارضــات و چالشهــا داشــته باشــیم ،واکنــش مــان نیــز براســاس
انتخــاب و تصمیــم خواهــد بــود ،نــه از روی تــرس و ناآگاهــی.

به انتقادهای درونی توجه نمیکنند

نیــاز بــود ابتــدا دلیــل اصلــی انتقادهــای درونــی را بدانــم و نســبت بــه اضطــراب و تردیدهــای موجــود در ذهنــم بیتوجــه باشــم .مــن یــاد
گرفتــم ایــن کار را بــا تمرکــز روی بازخــورد مثبــت و انتقادهــای ســازنده انجــام دهــم.
قــدرت ذهــن بــه معنــای توانایــی مهــار اندیشـهها بــه جــای اشــراف ذهــن بــر ماســت .راه تقویــت قــدرت ذهنــی ایــن اســت کــه یــاد بگیریــم
بــرای مهــار افــکار ،احساســات و هیجاناتمــان بــا بــه کار بــردن جمــات مثبــت و تأثیرگــذار همــواره گفــت و گــوی درونــی داشــته باشــیم.

هیچ وقت منتظر شرایط ایده آل نمیمانند

هرگــز بــدون تــاش بــه شــرایط مطلــوب و شــغل ایــده آل دســت نخواهیــد یافــت .خیلــی راحــت مــی تــوان گفــت "شــرایط اص ـ ً
ا خــوب
نیســت"" ،هیــچ چیــز ســر جایــش خــود نیســت" یــا " بــه مــن بیعدالتــی شــده "؛ امــا بایــد بدانیــد ایــن جمــات در نهایــت شــما را بــه بــن
بســت میکشــاند.
بایــد از شــرایط موجــود و تمــام فرصتهــا ،بــرای پیشــرفت در زندگــی بهــره بــرد .قــدرت ذهــن بــه معنــای آن اســت بــه جــای اینکــه بــه
دنبــال شکســت باشــیم ،در مواجهــه بــا شــرایط مختلــف ،رویکــرد مناســبی از خــود نشــان دهیــم.

پاییز 1400

21

شماره 19

هیچ گاه گذشته خود را اشتباه نمی دانند

شــاید در ابتــدای کار ،مرتکــب اشــتباهات زیــادی شــدهام .در همــان اوایــل ،از اشــتباهات شــرمگین مــی شــدم امــا بــا خــود عهــد بســتم از
تمــام آنهــا عبــرت بگیــرم .برخــی اشــتباهات گذشــته مــی توانــد ناخوشــایند باشــد امــا بایــد آنهــا را فرصتــی بــرای یادگیــری تجربیــات
جدیــد بدانیــد؛ یادگرفتــن چیزهایــی کــه قبـ ً
ا چیــزی از آنهــا نمیدانســتیم .قطعـاً ارتبــاط بــا کســانی کــه هماننــد مــا مرتکــب اشــتباه مــی
شــوند ،فرصــت خوبــی بــرای یادگیــری چیزهــای جدیــد اســت.

فرصتهای طالیی را از دست نمیدهند

موفقیــت بــا انجــام کارهایــی بــه دســت میآیــد کــه دیگــران تمایلــی بــه انجــام دادن آنهــا ندارنــد .بایــد بدانیــد چــه کارهایــی اســت کــه
دیگــران در انجــام آنهــا تعلــل مــی کننــد؛ هــر چنــد ممکــن اســت خیلــی کوچــک باشــند ،امــا در انجــام آنهــا تردیــد نکنیــد .وقتــی در
مســیر موفقیــت قــرار مــی گیریــد کــه کارهایتــان را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام دهیــد.
بعد از آن ،به مسیرتان ادامه دهید زیرا با طی کردن مسیر می توانیم به فرصتها نزدیک شویم و آنها را به نتیجه برسانیم.

آرامش خود را در هر شرایطی حفظ میکنند

من این جمله را باور دارم :دعا کنید و توکل تان به خدا باشد؛ اما هیچ گاه دست از تالش برندارید.
خیلیهــا مــی گوینــد بخــت و شــانس مــا را در زندگــی بــه موفقیــت یــا شکســت مــی رســاند .مدیــران بــا تدبیــر خودشــان اقبــال خــود را
رقــم مــی زننــد و بــه عقیــدهی آنهــا موفقیــت و شکســت تحــت ســلطهی آنهاســت .البتــه ممکــن اســت بخــت و اقبــال نقــش محــدودی
داشــته باشــد امــا آنهــا قــدرت ذهنــی خــود را صــرف نگرانــی بــرای اتفاقــات احتمالــی نمــی کننــد.
اســتفاده از تمــام فرصتهــا بــا بهــره بــردن از بخــت و اقبــال مــی توانــد ســبب بهبــود زندگــی و دســت یابــی بــه اهدافمــان شــود؛ شــاید هــم
نتیجـهی آن یــک تجربـهی تلــخ باشــد تــا حســرت و ســرزنش اســتفاده نکــردن از فرصتهــای پیــش رو.

هیچ وقت دست از تحقیق و پژوهش بر نمیدارند

وقتی میخواستم از متهمی بازجویی کنم از قبل اطالعات موردنیاز را به دست می آوردم.
بســیار خــوب اســت قبــل از مذاکــره بــا ســرمایه گــذار یــا مشــتری احتمالــی ،دربــاره موضــوع گفــت و گــو پیــش آگاهــی داشــته باشــید .بایــد
خــود را بــرای انجــام هــر کاری آمــاده کنیــد و در هنــگام گفــت و گــو مســلط و آگاه باشــید.

هیچ وقت دست از تالش بر نمیدارند

بدون توجه به این که مسئولیت سنگینی برعهده داشتم ،در طول  24سال خدمتم در  FBIبه تالش خود ادامه دادم.
وقتــی دســت از تــاش بــر مــی داریــم و بــه ســراغ "نمــی توانــم" مــی رویــم کــه کنتــرل خــود را روی رفتــار و نگرشــمان از دســت مــی دهیــم.
ایــن نشــان مــی دهــد حصــار محدودیــت را بــه دور تواناییهــای خــود کشــیدهایم .وقتــی تــاش خــود را متوقــف مــی کنیــم کــه بــه شکســت
اعتــراف کنیــم و ایــن بــه معنــای آن اســت جســارت کافــی بــرای مقابلــه بــا چالشهــا و محدودیتهــا را نداریــم.
منبعForbes :
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تاریخچه قابله ،مامایی ()midwife

کلمــه قابلــه کــه در زبــان انگلیســی  midwifeترجمــه مــی شــود ،در گذشــته به زنی گفتــه میشــد کــه بــه
صــورت تجربــی ،در کار زایمان زنــان اســتاد بــود و بــه آنــان در زائیــدن طفلشــان کمــک میکــرد .تــا پیــش
از فراگیــر شــدن پزشــکی نویــن و ظهور ماماهــا در ایــران و تــا اوایــل دوره پهلــوی اول ،تقریب ـاً تمامــی امــور
مربــوط بــه زایمــان را بــر عهده داشــتند.
در زمــان گذشــته ،اطالعــات در مورد ســامت جنیــن و بارداری فقــط بــه شــنیدن صــدای قلــب جنیــن و
تغییــر انــدازه ظاهــری شــکم مــادر محــدود مــی شــد .ماما يــا قابله بــه خانمــی گفتــه مــی شــد کــه شــیوه
انجــام زایمــان را بــه صــورت تجربــی آموختــه بــود و عمــل ســخت و دردنــاک زایمــان را بــرای مــادر تــا حــدی
قابــل تحمــل تــر مــی کردنــد .البته قابلــه هــا در آن زمــان بــه ســایر امــور مربــوط بــه زنــان مثل ســقط جنیــن
و نازایــی مــی پرداختنــد .ایــن افــراد از مــاه هــای ابتدایــی بــارداری ،رســیدگی بــه خانــم بــاردار را آغــاز مــی
کردند .پیــش از زایمان نیــز شــکم مــادر را بــا روغــن بــادام چــرب مــی کردنــد و بــرای افزایــش انقباضــات
شــکم و شــروع زایمــان بــه او جوشــانده گل بومادران مــی دادنــد .همچنیــن بــه مــادر یــک تنــگ روحــی یــا
قلیــان مــی دادنــد تــا بــا دمیــدن در آن بــه خــروج کــودک کمــک کنــد .جالــب اســت بدانید قبــل از زایمان بــه
قابلــه غــذای مقــوی داده مــی شــد تــا بــرای انجــام زایمــان از قــدرت کافــی برخــوردار باشــد .اگــر هــم قابلــه بــه
علــل مختلف ،تولــد نــوزاد را غیــر ممکــن و مــرگ مــادر و نــوزاد را محتمــل اعــام مــی کــرد ،بــا اجــازه ولــی
زن ،شــکم مــادر را پــاره مــی کــرد ،بلکــه فرزنــد را زنــده بــه دنیــا بیــاورد.
متاســفانه در گذشــته مشــکالتی از ســوی مامــای محلــی بــرای مــادر و فرزنــد بــه وجــود مــی آمــد کــه بــه دلیــل
کمبــود دانایــی بــر تمامــی مســائل زنــان بــود .بــرای مثــال مــادران عمدتــا بــه جهــت بیســوادی مامــا ،کثیفــی
دســت او و محیــط زایمــان و نرســیدن اکســیژن بــه بچــه میمردنــد .تــا قبــل از پیشــرفت علــم پزشــکی نویــن و
بــه میــان آمــدن حرفــه مامایــی در ایــران  ،تمامــی امــور مربــوط بــه زایمــان توســط قابلــه هــا انجــام مــی شــد.
درواقــع تاریخچــه شــروع تحصیــل در رشــته مامایــی به بیــش از  ۹۰ســال قبل بــاز مــی گــردد .اولیــن آموزشــگاه
مامایی به نام مدرســه قابلگی در ســال  ۱۲۹۸با  ۱۰شــاگرد در بیمارســتان بانوان شــهر تهران شــروع به کار کرد.
بعــد از آن در ســال  ۱۳۰۸اولیــن آموزشــگاه عالــی مامایی بــا اعطــای مــدرک معــادل لیســانس
فعالیــت خــود را بــه عنــوان یکــی از شــعب مدرســه طــب آغــاز کــرد .پــس از تاســیس
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهران ،بیمارســتان زنــان در ســال  ۱۳۱۹بــه
دانشــکده پزشــکی ملحــق شــد و تــا ســال  ۱۳۳۱بیــش از  ۴۰۰نفــر از آن
فــارغ التحصیــل شــدند .بعد از انقــاب فرهنگی نیــز مدرســه عالــی
مامایــی از ســال  ۱۳۶۳آغــاز بــه کار کــرد .دانشــکده هــای پرســتاری
و مامایــی هــم از ســال  ۱۳۶۵تاســیس شــدند.
از ایــن رو ســرکار خانــم فاطمــه رمضانــی بــه عنــوان مــادر
نمونــه انتخــاب شــده کــه مــادر  2000فرزنــد بــوده و تولــد
نمــوده انــد کــه مــورد احتــرام همــه مــردم منطقــه بــه
خصــوص مــردم المــرد و بــه ویــژه کســانی کــه توســط ایشــان
بــه دنیــا آمــده انــد هســتند .المِرد یکــی از شهرهای اســتان
فارس اســت .ایــن شــهر مرکز شهرســتان المرد میباشــد و
در جنــوب اســتان فــارس واقــع شدهاســت.
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فاطمهرمضانی(دیعزیز)مادرقریببه2000فرزند
فاطمــه رمضانــي معــروف بــه «دِي عزيــز» کــه دِی بــه زبــان محلــی بــه معنــای مــادر اســت ،متولــد ســال 1310
مــي باشــد ،داراي پنــج فرزنــد دختــر و پســر هســتند وي در شــش ماهگــي مــادرش را از دســت مــي دهنــد
عليرغــم اينکــه بخوبــي وجــود مــادر را درک نکردنــد امــا حرفــه مامايــي از مادرشــان بــه ارث مي برنــد ,دي عزيز
کــه وصــف تالشــهاي مــادر از ديگــران مي شــنود تــاش مي کنــد خــود نيــز کار مامايــي فــرا گيــرد وبــا ايــن
کار هــم بــه مــردم ايــن ديــار کمکــي کنــد وهــم روح مــادر ازايــن تالشــها خرســند نمايــد .وي ميگويــد نزديــک
بــه  55ســال هســت کــه کار مامايــي انجــام ميدهــم حتــي وقتــي کــه خــودش هــم بــاردار بــود کار مامايــي
را انجــام مي دادنــد و در کنــار مادرانــي کــه بــاردار بودنــد و بــراي فــارغ شــدن دردهــا ،در دورانــي کــه نــه
پزشــک در منطقــه بــود و نــه مامايــي کــه بــر باليــن ايــن فرشــته هاي زمينــي حاضــر شــوند حضــور مــي يافــت.
ت فرســاي تابســتان
انــدک زنــان بــا تجربــه اي بــه عنــوان قابله يــا مامــاي محلي ،ســرماي زمســتان و گرماي طاق 
را بــا عشــق بــه ســالم بــه دنيــا آمدن نــوزادان ،بــر بالين زائــو حاضــر ميشــدند و روزهاي پر استرســي را همــراه با
بــي خوابــي را تحمــل مــي کردنــد که ايشــان از زنــان اهل خيــر و زحمت کش در بخــش مرکزي المرد مي باشــد.
و هنــوز بــه ايــن ســن کــه رســيدند کســاني هســتند کــه ايشــان را بــراي مشــخص کــردن وقــت زايمــان
نــزد خودشــان ميبرنــد و دقيــق زمــان زايمــان را بهشــان اطــاع مــي
دهنــد و همچنيــن افــرادي از راههــاي دور هســتند ،آنهايــي
کــه از وجــود ايشــان تــازه بــا خبــر شــدند ميآينــد و
درمــان خودشــان را بــا ايشــان شــروع مــي کننـد.
از ســن و ســال ايشــان کــه ميپرســي خــود را
 50ســال معرفــي ميکننــد ،امــا پــس از
آن خنــده بــر لبــان جــاري ميشــود
و ميگويــد حــدود  90ســال ســن
دارد؛ ســپس آهــي مــي کشــد و
ميگويــد زمانــه پيــرم کــرده
اســت.
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تأثیرات خوب کوهنوردی در بانوان

بانــوان بــه دلیــل آناتومــی خاصــی کــه از نظــر اســتخوانها و عضــات دارنــد نســبت بــه مــردان بیشــتر نیازمنــد پرداختــن مســتمر
بــه برخــی ورزشهــا از جملــه کوهنــوردی و پیــادهروی هســتند  .چــرا کــه مقــدار آب و چربــی در بــدن بانــوان بطــور طبیعــی
 ۱۵درصــد بیشــتر از آقایــان اســت و همچنیــن بــه دلیــل مســائل ناشــی از بــارداری و زایمــان  ،مقــداری از کلســیم بــدن آنهــا بــه
جنیــن منتقــل شــده و ایــن امــر زمینــه ابتــای آنهــا بــه درگیریهــای اســتخوانی و آرتــروز در میانســالی را فراهــم مــی کنــد .
همچنیــن بعلــت کــم تحرکــی بانــوان درصــد ابتــا بــه چاقــی آنهــا بیشــتر از مــردان اســت  .بدیــن منظــور بــه جهــت پیشــگیری
از پوکــی اســتخوان و دردهــای عضالنــی در ســالهای پــس از دوره جوانــی  ،ضــرورت دارد کــه از ســنین جوانــی بــا ورزشهایــی
کــه سیســتم اســکلتی آنهــا را مســتحکمتر کــرده و مقاومــت بدنشــان را نســبت بــه بــروز برخــی از بیماریهــا بیشــترمی کنــد
همــگام گردنــد .
کوهنــوردی یکــی از مهمتریــن ورزشهایــی اســت کــه مــی توانــد سیســتم عصبــی  ،اســکلتی بــدن بانــوان را تقویــت و مقــاوم
کنــد زیــرا در جریــان کوهنــوردی میــزان بازدهــی قلبــی افزایــش یافتــه و مقــدار خــون در عضــات را  ۲۰برابــر افزایــش مــی دهــد
و همیــن موضــوع ســبب مــی شــود کــه در آغــاز  ،چربــی هــای زیــر جلــدی و ســطح رودههــای آنــان جــذب و از طریــق تولیــد
حــرارت و تعــرق از بــدن خــارج شــوند و ســپس ذرات چربــی کــه در درون عــروق رســوب مــی کنــد حرکــت کــرده و احتمــال بــروز
بیماریهایــی چــون ازدیــاد چربــی خــون  ،فشــار خــون و یــا بیمــاری نقــرس بــه حداقــل میرســد  .در اینصــورت بــه وضــوح در
مییابیــم کــه در اثــر اســتمرار ورزش و کوهنــوردی  ،عــاوه بــر اینکــه کلیــه چربیهــای اضافــی رســوب شــده در بــدن تجزیــه
و از بیــن مــی رونــد بلکــه تعــدادی عــروق جدیــد در عضــات آنــان ایجــاد شــده کــه خــون رســانی و انتقــال اکســیژن بــه کلیــه
نقــاط بــدن را تســهیل و آنــان را شــاداب  ،پرتحــرک و تندرســت مــی کنــد .
بــرای اینکــه بــه ثمــرات مفیــد کوهنــوردی دســت یابیــد مــی بایســت ایــن ورزش را بطــور مســتمر انجــام دهیــد و اگــر در برخــی
از هفتههــا بــه دلیلــی قــادر بــه کوهنــوردی نبودیــد از طریــق پیــاده روی در پارکهــا و مســیرهای خیابــان ســعی کنیــد انــدام
ورزشــی خــود را حفــظ نماییــد و یــا اینکــه بــا نرمشهــای روزانــه در صبــح و عصــر  ،بــه تقویــت عضــات خویــش بپردازیــد .
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بهتریــن برنامــه کوهنــوردی آن اســت کــه فــرد کوهنــورد  ،ماهانــه یکبــار بــه ارتفاعــات بــاالی  ۳۰۰۰متــر ( در هــوای رقیــق)
صعــود نماییــد و در حــد فاصــل هــر مــاه نیــز در ایــام تعطیــل بــه تپــه هــا و کوهپایــه هــا صعــود کنــد  .زیــرا در جریــان
کوهنــوردی از انتهــای اعصــاب ســمپاتیک مقادیــر زیــادی هورمونهــای آدرنالیــن و نورآدرنالیــن ترشــح میشــود کــه در تنظیــم
گــردش خــون در عــروق و پمپــاژ قلبــی نقشــی بســزا دارنــد و از طرفــی دیگــر هورمونهــای تســکینی زیــادی نیــز ترشــح مــی
شــود کــه « آنکفالیــن » و «آندورفیــن » و « ســروتونین »نــام دارنــد  .ایــن هورمونهــا بــا اثــرات ضــد درد و ایجــاد طــراوت
و شــادابی خــود ســبب میشــوند کوهنــوردان در تمــام ایــام روز دارای چهــره بشــاش و خنــدان و اراده ای اســتوار و آسایشــی
فراتــر از دیگــران باشــند  .شــایان ذکــر اســت کــه در مواقــع خطــر ،مغــز بــه صــورت خــودکار هورمــون آدرنالیــن را بمقــدار
زیــاد تولیــد مــی کنــد و ایــن در ورزشهایــی نظیــر ســنگنوردی  /یــخ نــوردی  /ورزشهــای پــروازی و هیجانــی بــه مراتــب
بیشــتر مــی باشــد .
در آمارهــای پزشــکی کــه از تحقیقــات دانشــمندان
بدســت آمــده اســت کامــا ثابــت شــده بانوانــی کــه در
طــول زندگــی عالقمنــد بــه ورزش بــوده انــد و تمرینــات
مــداوم ورزشــی را بــه صورتهــای مختلفــی انجــام داده
انــد دارای طــول عمــری  ۳۰درصــد بیشــتر از زنانــی
بودهانــد کــه کمتــر تحــرک داشــته و در نتیجــه دارای
اندامــی چــاق و کــم تحــرک شــده انــد  .همچنیــن بــر
اســاس همیــن تحقیقــات بــروز بیماریهــای روحــی و
روانــی و آترواســکروز عــروق کرونــرو قلــب و دیابت و فشــار
خــون و آرتــروز اندامهــای بــدن و بیمــاری هــای گوارشــی
 ،در زنــان ورزشــکار نــادر و یــا اصــا مشــاهده نمــی شــود ،
در عــوض در زنانــی کــه از تحــرکات ورزشــی دوری جســته
و تمایــل بــه زندگــی ماشــینی و کــم تحــرک امــروزی را
دارنــد و یــا اینکــه آلــوده بــه ســیگار و ســایر مــواد افیونــی
و الــکل هســتند میــزان شــیوع بیماریهــای ذکــر شــده
بســیار فراوانتــر از زنــان ورزشــکار و پرتحــرک اســت
 ،زیــرا در ایــن گــروه از بانــوان مکانیســم تعادلــی بیــن
هیــدرات هــای کربــن و کلســترول و پروتئینهــا و
ویتامینهــا مختــل شــده و حــرکات دودی روده هــا نیــز
بــه کنــدی صــورت گرفتــه و آنــان را بــه بیماریقلبــی
عروقــی و گوارشــی ســوق مــی دهــد.
کرامت اله رضایی

26

شماره 19

پاییز 1400

سید حسن موسوی چلک
رییس انجمن مددکاران
اجتماعی ایران

م
ت
مه
ا
ر مارد ،ما ی ند رد

چنــد روز قبــل از شــب چلــه ،بــا یکــی از اســاتید حــوزه علــوم اجتماعــی گفــت و گویــی کوتــاه
داشــتم.می گفت اولیــن شــب چله ایــی اســت کــه بــدون مــادر می خواهــد داشــته باشــد راســت
می گفت:خیلــی ســخت اســت بــدون مــادر بــودن .راســت می گفــت بــدون مــادر بــودن و نچشــیدن
مهــر مــادر خیلــی ســخت اســت.
حــاال کــه مناســبت ها هــم فــرا می رســند خــاء حضورشــان بیشــتر و بیشــتر احســاس می شــود .بــر

ایــن بــاورم کــه مــادران نقــش مهمــی در برگــزاری ایــن مناســبت دارنــد .از چنــد روز قبــل کار شــروع
می شــود و گاهــی از چنــد مــاه قبــل بــرای تهیــه مــواد غذایــی و  ..ایــن شــب .همــه آنچــه کــه تهیــه
می کننــد بــا مهــر مــادر عجیــن شــده و بــوی مهــر مــادر می دهنــد و چــه خــوش بوســت ،مهــر مــادر.
چــه دلنشــین اســت صــدای مــادر و چــه گواراســت کــه از دســت مــادر غذایــی بگیریــم و بخوریــم.

پاییز 1400

27

شماره 19

البــه الی صحبــت ای کاش هــا را چنــد بــار تکــرار کــرد.از او خواســتم چــه کار می بایســت انجــام
مــی دادی کــه نــدادی .گفــت کــه کمتــر بــه دیدنــش می رفتــم چــون مشــغله های کاری داشــتم.
در حالــی کــه هــر دویمــان بغضــی در گلــو داشــتیم و اشــک در چشــمانان حلقــه زده بــود  ،گفــت:
ولــی ای کاش یــک ســال از کنــارش جنــب نمی خــوردم تــا مهــر مــادر را حتــی در ایــن ســن
(حــدود  60ســالگی) بیشــتر می چشــیدم .حیــف ،حیــف ،حیــف .عشــق ،عاطفــه و مهــر مــادر
بــدون چشــم داشــت اســت گرچــه شــخصا معتقــدم کــه درک کامــل مهــر مــادر و مــادر بــودن بــا
همــه خصوصیــات مهمــی کــه دارد ،آســان نیســت و سپاســگزاری از مــادر هــم آســان نیســت ،امــا
مــی توانیــم در خصــوص ایــن خصوصیــات ،فکــر کنیــم و دقیق تــر شــویم .توصیفــی کــه رســول
اکــرم (ص) از مــادر دارد مبنــی بــر ایــن کــه « بهشــت ،زیــر پــای مــادران اســت» خودگویــای اهمیت
ایــن مهــر مــادری اســت .مهــر مــادر انــرژی مثبتــی ســاطع می کنــد کــه تــا مــدت هــا تاثیــرش
را در زندگــی می بینیــم .همیشــه گفتــه و می گویــم کــه بغــل مــادر گرم تریــن و بهتریــن جایــی
اســت کــه مــی توانیــم آرامــش داشــته باشــیم.کالم مهربانانــه اش هــم انــرژی می دهــد و موجــب
حرکــت می شــود .اعتمــاد بــه نفــس می دهــد .چــون مهربــان اســت بچه هــا درد دل هایشــان را
بیشــتر بــا او در میــان می گذارنــد .اشک های شــان را پیــش او مــی ریزنــد و ..شــاید بــه همیــن
دلیــل اســت کــه می گویــم جایگزیــن ندارنــد .البتــه نقــش پــدر را نبایــد نادیــده گرفــت کــه دو
نفــر بــا هــم نقــش مدیریــت و تربیــت و ...را بــه عهــده دارنــد .ولــی اگــر کمــی و فقــط کمــی واقــع
بیــن باشــیم بــا مــادران راحــت تریــم ،چــون مهربــان ترنــد .مهربانــی مــادر ،بــه خــودی خــود
کشــش ایجــاد می کنــد کــه بــه ســمتش برویــم .ســمتی کــه انتهــا نــدارد و چــه خــوب کــه بــی
انتهاســت .بــه قــول دوســت مازندرانــی عزیــزم زنــده یــاد اســتاد فرهــود جاللــی کندلوســی ،خالــق
مجموعــه اشــعار پارپیــرار کــه چنــد ماهــی اســت بــه رحمــت خــدا رفتــه اســت:

اگه دنیا سوزه و سرما بویه /همیشه بهاره ،ته دا بمیرم

یعنی :اگر دنیا پر از سوز و سرما بشود ،فدایت بشوم مادر که تو همیشه بهار هستی.

خبی وینه بیه ته ور قرض گیرن /چون که انه خاره ،ته دا بمیرم

یعنــی :خــوب (مهربانــی) بایــد از تــو وام (قــرض) بگیــرد .فدایــت شــوم مــادر از بــس کــه خــوب
هســتی.
اگــر کمــی در رفتــار مادرمــان و مــادران اطراف مــان نــگاه کنیــم همــه مــا ایــن فضــا را می توانیــم
بــه خاطــر بیــاورم و درک کنیم.پــس تــا هســتند ،و می توانیــم در چشمانشــان نــگاه کنیــم،
دستانشــان را بگیریــم و ببوســیم ،بغل شــان کنیــم و ...سپاسگزارشــان باشــیم.
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فضانوردانــی کــه بــه فضــا میرونــد گاهــی بــا مشــکالتی بســیار روبــرو میشــوند؛ مشــکالتی متعــدد کــه بــا
تاثیــر مســتقیم بــر ســامت آنهــا ،در برخــی مــوارد اثراتــی غیرقابــل بازگشــت را بــرای فضانــوردان بــه دنبــال
خواهــد داشــت؛ ایــن اثــرات از مشــکالت اســتخوانی گرفتــه تــا از بیــن رفتــن عصبهــای مغــزی ،اتفاقاتــی
هســتند کــه در فضــا گریبانگیــر آنهــا خواهــد شــد.
اکثــر فضانوردانــی کــه بــه زمیــن بازگشــتهاند ،عنــوان کردهانــد بایــد مــدت زمانــی زیــاد بگــذارد تــا آنهــا بــه
حالــت اولیــه خــود بازگشــته و بتواننــد زندگــی عــادی را از ســر بگیرنــد.
اولیــن فضاپیمایــی کــه توانســت فضانــوردان را بــه فضــا ببــرد ،اســپونینگ  ۱بــود کــه در ســال  ۱۹۵۷چنــد
فضانــورد را بــا خــود حمــل کــرد؛ پــس از بازگشــت فضانــوردان بــه زمیــن تحقیقاتــی گســترده دربــاره اثــرات
جــو منظومــه شمســی و کــره مــاه روی بــدن فضانــوردان آغــاز شــد.
در اینجا به معرفی برخی از سختی هایی که فضانوردان با آن مواجه میشوند ،میپردازیم.
◌ چطور میتوان در فضا غذا خورد؟
در فضــا بــه دلیــل اینکــه نیــروی جاذبــه وجــود نــدارد ،خــوردن و نوشــیدن بــرای فضــا نــوردان دچــار مشــکل میشــود زیــرا اگــر در
فضــا غذایــی را رهــا کنیــد بــه حالــت معلــق در خواهــد آمــد و بــه زمیــن نمیافتــد .آب در لیــوان باقــی نمیمانــد و باعــث بــه هــم
ریختــن و خــراب کــردن ســفینه فضایــی میشــود .بایــد بدانیــد کــه اولیــن ماموریــت ســفر بــه فضــا تنهــا چنــد دقیقــه
طــول کشــید و طبیعتــا نیــازی بــه غــذا نبــوده اســت ،امــا در ماموریتهــای بعــدی فضانــوردان بــه غــذا احتیــاج
داشــتند.به همیــن امــر محققــان زمــان زیــادی را صــرف راهــی بــرای خــوردن و آشــامیدن فضانــوردان اندیشــیدن
تــا فضانــوردان در مــدت زمانــی کــه در فضــا هســتند غــذای ســالم ومناســبی را مصــرف کنــن
فضانوردان در ایستگاه های فضایی چگونه می خوابند؟
ایــن امــکان در فضــا وجــود نــدارد کــه شــخص خــود را روی تختخــواب رهــا کنــد و پتــو و ملحفــه او را گــرم
کنــد چــرا کــه ایــن جاذبــه اســت کــه شــخص را روی تخــت و پتــو را روی او نگــه مــی دارد.
در فضــا ،فضانــوردان مجبورنــد یــا بصــورت ایســتاده خوابیــده و یــا اینکــه بــا وســیله ای خــود را بــه تخــت
وصــل کننــد تــا ثابــت نگــه داشــته شــوند .در هنــگام خــواب حتــی دســت هــای آنــان رهــا شــده و بــه ســمت
بــاال حرکــت مــی کننــد.
◌ ضعیف شدن استخوان ،نتیجه حضور در فضا
فضانوردانــی کــه بــرای مســافرت بــه فضــا آمــاده میشــوند بایــد بداننــد کــه در ایــن ســفر ممکــن
اســت اســتخوانهای بــدن خــود را از دســت بدهنــد؛ همــه مــا میدانیــم کــه اســتخوان
ســتون ســاختار بــدن را حفــظ میکنــد و اهمیتــی بســیار بــاال دارد؛ امــا در فضــا
منبعــی بــرای تشــکیل اســتخوان و اســتحکام آن وجــود نــدارد و بــر همیــن
اســاس بــا هــر روز ســکونت در فضــا اســتخوانهای بــدن شــروع بــه ضعیــف
شــدن میکننــد.
بــر اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه فضانوردانــی کــه حــدود  ۱۸هفتــه در
فضــا حضــور داشــته باشــند بیــش از ســه درصــد اســتخوانهای بــدن
خــود را از دســت میدهنــد و ایــن از دســت رفتــن اســتخوان بیشــتر
در ناحیــه لگــن و اســتخوان پــا صــورت خواهــد گرفــت.
◌ خداحافظی با ناخنهای دست در فضا
ســاختار طراحــی لبــاس فضانــوردان بــه گونــهای اســت کــه
میتوانــد بهطــور مســتقیم روی ناخنهــای دســت اثــر
بگــذارد؛ ایــن ســاختار ســبب میشــود ناخنهــای هــر  ۲دســت
فضانــوردان در فضــا از بیــن بــرود ،امــا بــا بازگشــت فضانــوردان
بــه زمیــن ناخنهــای دســت آنهــا کــم کــم شــروع بــه رشــد
میکنــد.
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◌ ضعیف شدن قلب در سفر به فضا
فضانــوردان بــا ســفر بــه فضــا قلــب خــود را ضعیــف میکننــد؛ در فضــا ضربــان قلــب آهســتهتر خواهــد شــد و پمپــاژ خــون تغییــر میکنــد ،در
واقــع عملکــرد تمــام مــدت قلــب در فضــا هماننــد زمانــی میشــود کــه یــک فــرد در حالــت اســتراحت قــرار گرفتــه اســت.
سفر به فضا چشمانتان را ضعیف میکند
محیــط فضــا بــه گونـهای اســت کــه بهطــور مســتقیم روی چشــمان شــما اثــر میگــذارد؛ یعنــی در ایــن ســفر هــر یــک از فضانــوردان دچــار ضعــف
بینایــی میشــوند و ایــن موضــوع ســبب میشــود عصبهــای مغــزی متصــل بــه چشــم آســیب جــدی ببیننــد؛ بــه گفتــه اکثــر فضانوردانــی کــه
بــه زمیــن بازگشــتهاند بینایــی آنهــا هیــچ گاه ماننــد پیــش از ســفر نشــد و همــواره بــا مشــکل دیــدن مواجــه هســتند.
◌ خوابی راحت با توقف خر و پف
اکثــر افــرادی کــه روی زمیــن خــر و پفهــای شــدید میکننــد وقتــی بــه فضــا میرونــد دیگــر هیــچ صدایــی از آنهــا هنــگام خــواب در نمیآیــد
و خروپــف آنهــا کامــا قطــع میشــود.
◌ کوتاه قد به فضا بروید و بلندتر بازگردید
ســاختار محیــط فضایــی بــه گونـهای اســت کــه بــا ســفر کــردن بــه آن بهطــور حتــم چنــد ســانت قــد بلندتــر خواهیــد شــد؛ فضانوردانــی کــه بــه
فضــا رفتهانــد و پــس از مــدت چنــد مــاه بــه زمیــن بازگشــتهاند ،حــدود ســه درصــد افزایــش قــد پیــدا میکننــد ،البتــه ایــن موضــوع بــه دلیــل
تغییــر ســاختار اســتخوان بــدن اســت کــه بــا بازگشــت بــه زمیــن ایــن اســتخوانها کوتاهتــر میشــوند و افــراد بــه قــد عــادی خــود بــاز میگردنــد.
◌ ضعف ماهیچهای در فضا رخ میدهد
همــه مــا میدانیــم کــه در فضــا جاذب ـهای وجــود نــدارد و بــر همیــن اســاس فضانــوردان در جــو بــه صــورت معلــق قــرار میگیرنــد کــه همیــن
موضــوع بــا تاثیــر روی ماهیچههــای آنهــا بــه ضعیــف شــدن آنهــا منجــر خواهــد شــد؛ مــردم عــادی کــه روی زمیــن حرکــت میکننــد بــه دلیــل
آن کــه دائــم راه میرونــد و میدونــد ،ماهیچههایشــان قــوی میشــود و هیــچ ضعفــی در ناحیــه دســت ،پــا و یــا کمــر خــود احســاس نمیکننــد،
امــا فضانــوردان بایــد پــس از بازگشــت بــه زمیــن بــه طورحتــم بــه باشــگاههای ورزشــی برونــد و اســتخوانها و ماهیچههــای بدنشــان را تقویــت
کننــد.
◌ بوی نامطبوعی که در فضا پیچیده میشود
اکثــر فضانوردانــی کــه بــه زمیــن بازگشــتند در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه فضــا چــه بویــی دارنــد ،گفتنــد کــه بویــی بــد هماننــد آهــن ســوخته ،امــا
بــه گفتــه فضانــوردان کــه شــاهدان عینــی بودنــد در فضــا بــوی ذغــال ســنگ و آهــن ســوخته نیــز وجــود دارد.
◌ نپوشیدن لباس فضانوردی چه تأثیری روی بدن میگذارد؟
مهمتریــن چیــزی کــه هریــک از فضانــوردان بایــد آن را انجــام دهنــد پوشــیدن لبــاس مناســب فضانــوردی اســت ،زیــرا اگــر آنــان لبــاس نپوشــند در
مــدت  ۱۰ثانیــه تمــام مایعــات بدنشــان بــه جــوش میآیــد و تنهــا  ۱۵ثانیــه زمــان احتیــاج دارد تــا پوســت بــدن آنهــا هــم ســوخته و تبدیــل بــه
مومیایــی شــوند ،لــذا هــر یکــی از فضانــوردان بــرای داشــتن بدنــی ســالم و دور نگــه داشــتن خــود از عوامــل خطرنــاک بایــد حتمــا لبــاس فضانــوردی
خــود را بــه تــن کننــد.
◌ بیشتر فضانوردان بیماری فضایی میگیرند
علیرغــم پیشــرفت تکنولــوژی فضایــی ،بیمــاری فضایــی همچنــان یکــی از بزرگتریــن درســرهی ناســا اســت .بیــش از نیمــی از همــه فضانوردانــی
کــه بــه فضــا فرســتاده میشــوند ،تهــوع ،ســردرد ،اســتفراغ و ناراحتیهــای عمومــی را تجربــه میکننــد کــه همگــی عالئــم بیمــاری فضایــی یــا
ســندروم ســازگاری بــا فضاســت .فضانــورد مشــهوری بــه نــام جیــک گارن کــه حتــی قبــل از خــروج از زمیــن نشــانههای ایــن بیمــاری را تجربــه
کــرده بــود بعــد از بازگشــت بــه زمیــن حتــی نمیتوانســت بــه درســتی راه بــرود.
بیمــاری گارن آنقــدر وحشــتناک بــود کــه نامــش مقیــاس انــدازه گیــری رســمی ایــن بیمــاری شــد .فضانــوردان میتواننــد عالئــم خــود را بــا عباراتــی
مثــل «یــک گارن»« ،دو گارن»« ،ســه گارن» و  ...ارزیابــی کننــد .ناســا در حــال پیــدا کــردن راه حــل بــرای ایــن بیمــاری ،یــک دســتگاه هشــدار
دهنــده اولیــه اختــراع کــرده کــه بــه فضانــوردان اجــازه میدهــد بداننــد کــه در معــرض ایــن بیمــاری قــرار گرفتــه انــد.
◌ فضانوردان ادرار بازیافت شده خود را مینوشند
دسترســی بــه آب تــازه در فضــا مشــکل اســت .فضانــوردان آمریکایــی در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی بیشــتر آب خــود را از طریــق بازیافــت و
بازیابــی بــا اســتفاده از سیســتم بازیابــی آبــی تهیــه میکننــد کــه ناســا در ســال  ۲۰۰۹معرفــی کــرده اســت .همــان طــور کــه از نامــش پیداســت،
ایــن سیســتم بــه فضانــوردان اجــازه میدهــد بیشــتر آبــی کــه بــدن از طریــق عــرق و ادرار یــا در حــال مســواک زدن یــا درســت کــردن قهــوه از
دســت میدهنــد را دوبــاره اســتفاده کننــد .فضانــوردان آمریکایــی نــه تنهــا ادرار خــود بلکــه ادرار فضانــوردان روســی را نیــز بازیافــت میکننــد،
زیــرا آنهــا از ایــن کار اجتنــاب میکننــد .بــه گفتــه مدیــر سیســتم زیرســاخت ناســا ،آب بازیافتــی همــان مــزه آب بطــری را میدهــد.
◌ فضانوردان پیری زودرس میگیرند
میکروگراویتــی (جاذبــه نزدیــک بــه صفــر) محیــط فضــا باعــث پیــری زودرس فضانــوردان میشــود .پوســت آنهــا ســریعتر پیــر میشــود و
پوستشــان خشــک تــر و نــازک تــر و مســتعد خــارش میشــود .اســتخوانها و ماهیچههــای آنهــا هــم ضعیــف میشــود .فضانــوردان در هــر مــاه
از ســفر خــود در فضــا ،یــک درصــد از تــوده عضالنــی و دو درصــد از تــوده استخوانیشــان را از دســت میدهنــد.
یــک ســفر چهــار تــا شــش ماهــه بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی منجــر بــه از دســت رفتــن  ۱۱درصــد از حجــم اســتخوان ران میشــود .حتــی
شــریانهای خونــی فضانــوردان هــم تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد و ســخت میشــود کــه در افــراد  ۲۰یــا  ۳۰ســال بزرگتــر از آنهــا بــه چشــم
میخــورد .ایــن باعــث میشــود فضانــوردان در معــرض مشــکالت قلبــی و ســکته قــرار بگیرنــد.
فضانــورد کانادایــی رابــرت تیرســک ،بعــد از شــش مــاه ســفر فضایــی از ضعــف ،اســتخوانهای شــکننده و عــدم تعــادل رنــج میبــرد .او میگفــت:
«وقتــی بــه زمیــن برگشــته حــس یــک شــهروند پیــر را داشــته اســت» .پیــری زودرس یکــی از عــوارض جانبــی ســفر فضایــی و غیرقابــل پیشــگیری
اســت اگرچــه فضانــوردان میتواننــد اثــر آن را بــا دو ســاعت ورزش در روز کاهــش دهنــد.
گردآورنده :اعظم آقائی
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دوماه تالش برای طراحی آینه ای مخصوص که فقط خنده را نشان می دهد
یــک آینــه ی پیشــرفته کــه بــا هــدف انتقــال حــس شــادی بــه بیمــاران ســرطانی طراحــی شــده اســت
تنهــا زمانــی کار مــی کنــد کــه فــرد ایســتاده روبــروی آن لبخنــد مــی زند.دســتگاه پالگیــن تــازه طراحــی
شــده کــه شــبیه یــک تبلــت اســت ماننــد آینــه اســت  ،آینــه ای کــه دوربیــن هوشــمند داخلــی آن قابلیــت
تشــخیص چهــره فــرد را دارد و هنگامــی کــه لبخنــد را شناســایی مــی کنــد ســطح آن بــه یــک آینــه تغییــر
مــی کنــد و چهــره ی خنــدان فــرد را نشــان مــی دهــد.
آینه مخصوص
عکس آینه ی مخصوص پیشرفته ای که فقط چهره خندان را نشان می دهد
قیمــت ایــن آینــه بیــن  ۲تــا  ۳۰۰۰دالر اعــام شــده اســت”.برک ایــان” یــک طــراح ترکیــه ای اســت کــه
بعــد از دیــدن تــاش یکــی از خانــواده هــای نزدیــک بــه او بــرای شــاد کــردن عضــو مبتــا بــه ســرطان بیــن
آنهــا ایــن ایــده بــه ذهنــش رســید و بعــد از  ۲مــاه تــاش ان را عملــی کــرد.
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آشنایی با تأثیر
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الالیی روی مغز کودکان
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه موســیقی و
کلمــات مالیــم ،آرام و منظــم ماننــد الالیــی
بــا تحریــک امــواج دلتــا در مغــز ذهــن را آرام
کــرده و موجــب بــه خــواب رفتــن شــود.
الالیی برای کودک
دکتــر نورمــن وینبرگــر ،اســتاد زیستشناســی
عصبــی و رفتــاری در دانشــگاه کالیفرنیــا
میگویــد :موســیقی در هــر فرهنگــی
وجــود دارد و کــودکان چنــان قابلیتهــای
فوقالعــادهای در زمینــه موســیقی دارنــد کــه
نمیتــوان آن را اکتســابی دانســت.
مادرهــا همیشــه و در همــه جــا بــرای کــودک
خــود آواز میخواننــد چــون بچههــا آن را
میفهمنــد .موســیقی بخشــی از میــراث
زیستشــناختی ماســت.
پیش از تولد
دکتــر پاتریشــیا اس تــی جــان ،اســتادیار
موســیقی در دانشــگاه کلمبیــا میگویــد
مطالعــات کاملــی انجــام شــده و نمونههــای
واقعــی از آنچــه جنیــن در رحــم
مـــــادر میشــنود
ثبــت شــده
اســت.

📌

📌

او بــه نمونههــای ثبــت شــده توســط
دکتــر شــیال ســی وودوارد ،رئیــس آمــوزش
موســیقی در دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی
اشــاره میکنــد .تحقیقــات وی تــا حــدودی
نشــان میدهــد کــه چــرا نــوزادان بــا صــدای
مــادر خــود بیشــتر از پــدر ارتبــاط برقــرار
میکننــد .
بیشــتر کــودکان بطــور ذاتــی موســیقی و
ریتــم را دوســت دارنــد و مایلنــد بــه محــض
اینکــه ایــن توانایــی را پیــدا کننــد بــدن خــود
را همــراه بــا ضربــات موســیقی حرکــت دهند.
دکتــر اس تــی جــان میگویــد :کــودکان
قبــل از اینکــه بتواننــد صحبــت کننــد ،آواز
میخواننــد و قبــل از اینکــه بتواننــد راه
برونــد ،میرقصنــد.
یادگیری از طریق الالیی
دکتــر ســارا بــرور از دانشــگاه کمبریــج در
کتــاب خــود «ابــر کــودک :پتانســیل کــودک
خــود را از بــارداری تــا یــک ســالگی تقویــت
کنیــد» مینویســد :گــوش نــوزاد در هفتــه
بیســتم تکامــل ،بطــور کامــل رشــد میکنــد
و مغــز او قبــل از  24هفتگــی بــه صداهایــی
کــه از خــارج از رحــم میشــنود پاســخهای
الکتریکــی میدهــد .بعــاوه محققــان در
دانشــگاه لیسســتر در انگلســتان دریافتنــد
هنگامــی کــه بچههــا از شــنیدن موســیقی
لــذت میبرنــد نفــس میکشــند.
آنهــا آهنگهایــی را کــه قبــل از تولــد تــا
یــک ســالگی شــنیدهاند را بیشــتر دوســت
دارنــد و میتواننــد آنهــا را بــه خاطــر
بســپارند.
راهی به سوی زبانآموزی
وقتــی مــادر بــرای کــودک خــود
الالیــی میخوانــد بــا تکــرار
ریتــم موســیقی و حدفاصــل
ســطح ســاده کالم او را
بــا زبــان آشــنا میســازد.
وینبرگــر میگویــد:
هــر دوی اینهــا صداهــای
کشــیده زیــادی دربردارنــد.
صحبــت کــردن
نــو ز ا د
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ماننــد آواز خوانــدن اســت و تفــاوت چندانــی
میــان ایــن دو نیســت.
کــودک بــه مــوازات رشــد از آواز خوانــدن
نیــز لــذت میبــرد .دایــن بالــز از بخــش
رشــد کــودک و خانــواده در دانشــگاه جورجیــا
میگویــد :تطبیــق کلمــات در واقــع بــه
یادگیــری ســریع و نگهــداری طوالنیتــر
مطالــب در مغــز کمــک میکنــد ،بــه همیــن
دلیــل مــا متــن آهنگهــای کودکــی خــود را
حتــی اگــر ســالها نشــنیده باشــیم ،بــه خاطــر
داریــم.
رشد عقلی
بــه گفتــه بــرور ،تحقیقــات نشــان میدهــد
کودکانــی کــه بــا موســیقی برانگیختــه
میشــوند  6مــاه زودتــر از ســایر کــودکان
حــرف میزننــد و رشــد عقلــی باالتــری
دارنــد.
ایــن رشــد بــه افزایــش درک فضایــی و هــوش
الزم بــرای پازلهــای پیچیــده و عملکردهــای
باالتــر مغــز ماننــد ریاضــی ،موســیقی و
شــطرنج مربــوط میشــود .طبــق مطالعــهای
کــه در بخــش رشــد خانــواده و کــودک در
دانشــگاه جورجیــا انجــام شــد ،در کودکانــی
کــه در مــدت زمــان رشــد خــود موســیقی
گــوش میدهنــد بخشهــای ارتباطــی
مغــز بــا موســیقی پیشــرفت میکنــد و ایــن
پیشــرفت میتوانــد راه و روش فکــری آنــان
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
درک عاطفی
مطالعـهای در دانشــگاه Case Western Reserve
انجــام شــد کــه نشــان داد کــودکان  6تــا
 12ســال بــه  30آهنــگ انتخابــی از بــاخ
احساســات گوناگونــی نشــان دادنــد .طبــق
ایــن مطالعــه کــودکان درجــات دقــت و
حساســیت عاطفــی شــگفتآوری داشــتند ،بــه
ویــژه کــودکان  6ســالهای کــه هیــچ آمــوزش
موســیقی ندیــده بودنــد .در ایــن مطالعــه
«شــادی» بــا حــرکات مــوزون زیــاد و تولیــد
آواهــای منقطــع« ،غــم» بــا حــرکات مــوزون
کــم و تولیــد آواهــای پیوســته« ،هیجــان»
بــا حــرکات مــوزون زیــاد در 3
ضــرب و «آرامــش» بــا حــرکات
مــوزون کــم در  2ضــرب همــراه
بــود.
ترجمه :مهرجان صیادی
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قطــار زندگــی
زندگــي ماننــد ســفر كــردن بــا قطــار اســت ،بــه همــراه
ايســتگاه هــا ،تغييــر مســيرها و حــوادث!
مــا بــا تولدمــان بــه ايــن قطــار ســوار ميشــويم و والدينمــان
كســاني هســتند كــه بليــت ايــن ســفر را برايمــان گرفتــه انــد...
مــا فكــر ميكنيــم كــه آنهــا هميشــه همــراه مــا در ايــن قطــار
ســفر خواهنــد كــرد...
امــا در يــك ايســتگاه آنهــا از ايــن قطــار پيــاده ميشــوند و مــا را در
ايــن ســفر تنهــا ميگذارنــد...
بــا گذشــت زمــان مســافران ديگــري وارد قطــار ميشــوند
كســاني بــا اهميــت ماننــد :دوســتان،فرزندان و حتــي عشــق
زندگي مان...
بســياري از آنهــا در طــول مســير ايــن ســفر ،مــا را تــرك خواهنــد
كــرد و جــاي خاليشــان در زندگــي مــا بجــا ميمانــد...
بســياري هــم آنچنــان بــي ســر و صــدا ميرونــد كــه مــا حتــي
متوجــه تــرك كــردن صندلــي و پيــاده شدنشــان نميشــويم...
ســوار بــر ايــن قطــار پــر از تجربــه شــادي ،غــم ،روياپــردازي،
انتظــارات ،ســام ها،خداحافظــي هــا و آرزوهــاي خــوب
اســت...
يــك ســفر خــوب همــراه اســت بــا كمــك كــردن ،عشــق
ورزيــدن ،داشــتن رابطــه خــوب بــا بقيــه همســفران و اينكــه
مطمئــن شــویم تمــام تالشــمان را بكنيــم تــا ســفري راحــت
داشــته باشــند...
راز اين سفر بسيار زيبا اين است كه:
ما نميدانيم در كدامين ايســتگاه قرار است پياده شويم.
پس بايد به بهترين شكل زندگي كنيم.
ســازگار باشــيم ،فرامــوش كنيــم ،ببخشــيم و بهتريــن چيــزي
كــه داريــم را ارائــه دهيــم...
تمامــي اينهــا مهــم خواهــد بــود چراكــه هنگامــي كــه زمــان
آن برســد كــه مــا مجبــور بــه تــرك صندلــي خــود بشــويم،
مــي بايســت بــراي آنهــا كــه سفرشــان بــا قطــار زندگــي ادامــه
دارد خاطــرات زيبايــي از خــود بجــا بگذاريــم...
از شــما متشــكرم كــه يكــي از مســافران مهــم قطــار همــراه مــن
بو د يد ،
مــن نميدونــم كــه چــه وقــت بــه ايســتگاه خواهيــم رســيد،
بــراي هميــن نميخواهــم فرصــت گفتــن «متشــكرم» را از
دســت بدهــم.
نویســنده :صدف محمدی
مترجم :ســارا معصومی
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قلبی بزرگرت از جهان
صلــح یــک اتفــاق نیســت کــه ناگهــان بیفتــد  ،وقتــی همــه خوابیــم; صلــح یــک ماجراســت;
ماجرایــی بــه بلنــدای همــه خــواب هــا و بیــداری هایمــان.
صلــح ،قصــه ای طوالنــی ســت کــه آدم هــا همــه آن را مــی نویســند .قصــه ای کــه همــه آن را
زندگــی مــی کننــد.
هر آدمی در این قصه کلمه ای ست ،عبارتی ،جمله ای یا شاید .سطری و صفحه ای.
صلح ،قانون نیست ; نه می توان جهان را به آن ملزم کرد و نه انسان را.
صلح یک باور است بر مبنای انتخاب ،بی هیچ اجباری.
انتخابی از صمیم جان و از ته دل.
انتخــاب آشــتی بــه جــای قهــر ،دوســتی بــه جــای دشــمنی ،رواداری بــه جــای ناســازگاری ،مــدارا
بــه جــای ناشــکیبایی.
اما این آشتی و این دوستی و این سازگاری و این مدارا از ”من” شروع می شود.
آشتی هر کس با خودش ،دوستی هر کس با خودش.
و آن زمــان کــه هــر کــس بــا خــود آشــتی کــرد و دوســت شــد مــی توانــد بــا دیگــری هــم
دوســتی کنــد و آشــتی .و آن دیگــری نامــش جهــان اســت و تنهــا آنکــه هــم خــود را دوســت
دارد و هــم دیگــری را مــی توانــد خــدا را نیــز دوســت بــدارد.
در جهان پر آشوب امروز صلح توهمی ست خوشبینانه؟
خیالی ست دور از دست؟
آرزویی ست ناممکن؟
دعایی ست که هیچ وقت مستجاب نخواهد شد؟
و یا نمی دانم شاید تنها قصه ای ست در کتابی!
من اما دوست دارم که قصه ها را باور کنم
شاید اگر تو هم آن را باور کنی روزی قصه ما شود ،
خیالی نزدیک و آرزویی ممکن که به دست
انسان ها مستجاب می شود.
		

عرفان نظرآهاری
از کتاب قلبی بزرگتر از جهان
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ماردم
تپ قلب

ای ش م

ست
دو ت دارم

بیــن مــادر شــدن و مادرانگــی فاصلــه مفهومــی وجــود دارد .فاصلـهای
کــه مادرانگــی را مفهــوم تکامــل یافتــه مــادر بــودن قــرار میدهــد.
درواقــع مــادر شــدن ،همــه مادرانگــی نیســت ،بلکــه بخشــی از آن
اســت و مادرانگــی را میشــود جریــان ســیال مــادر بــودن دانســت.
جریانــی کــه بــا وجــود یافتــن کودکــی در درون زن ،و تولــد و زایــش او
تمــام نمیشــود .جریانــی کــه قابــل تســری و گســترش یافتــن اســت.
بنابرایــن وقتــی از تجربــه مــادر بــودن حــرف میزنیــم ،منظورمــان از
زایــش ،تولــد انســان و تجربههــای گوناگــون زنــان در مواجهــه بــا آن
اســت .بنابرایــن آنچــه بــه آن اشــاره میکنیــم مفهــوم مــادر بــودن
انســانی اســت کــه در ایــن زمــان و ایــن مــکان زندگــی میکنــد.
مــا زنــان چــه قــدر بــرای مــادر شــدن برنامــه ریــزی داریــم؟ بــرای
شــخص مــن وقتــی تجربــه مــادر شــدن را میگذرانــدم ،ایــن تجربــه،
ترکیبــی از هــراس آمیختــه بــه تلخــی بــود .حتــی از تغییــر طبیعــی
احساســات خــودم نســبت بــه محیــط بیرونــی بیخبــر بــودم .بــه طــور
طبیعــی در مــورد تغییــرات جســمی مطالعاتــی انجــام دادم کــه بدانــم
کودکــی کــه در مــن رشــد میکنــد ،چــه ویژگیهــای فیزیکــی
دارد .حتــی در مــورد رشــد بالینــی و نیــز رشــد تربیتــی او مطالعــه
میکــردم .امــا از فرآینــد تغییــری کــه از ایــن گــذار ،بــر مــن و در مــن
ایجــاد میشــد ،نــه چیــزی میدانســتم و نــه چیــزی میخوانــدم.
درواقــع انــگار مــن ،مهــم نبــودم .بلکــه همــه ارزش مــن – حتــی
بــه طــور ناخواســته بــرای خــودم -بــه موجــودی داده میشــد کــه
در مــن و از مــن وجــود مییافــت .نمیدانســتم کــه مــن نیــز در
حــال تغییــرم .حساســیتهای فراوانــم نســبت بــه همــه عوامــل
محیطــی ،باعــث حیــرت و واکنــش اطرافیانــم میشــد .حتــی گاهــی
رفتــارم بــرای خــودم هــم ناشــناخته و غریــب بــود .مــن کــه بــودم؟
و چــه میشــدم؟ ایــن ســوالی بــود کــه جوابــی بــرای آن نداشــتم و
راهنمایــی هــم نبــود.
دلســوزانهترین چیــزی کــه در ایــن مــورد میشــنیدم ایــن بــود
کــه همــه اینهــا طبیعــی اســت و میگــذرد! مــادر بــودن ،حتــی در
غریزیتریــن شــکل آن  ،مســوولیتی ملمــوس اســت کــه گریبانــت
را رهــا نمیکنــد .فقــط فــردی کــه میتوانــد هــر شــب تــا صبــح
بارهــا و بارهــا از خــواب بلنــد شــود ،از آســایش و آرامــش ،از کار و هــر
اتفــاق مهــم دیگــری تــا پیــش از ایــن میزنــد ،تــا امنیــت و رفــاه یــک
موجــود ناتــوان وابســته بــه او را تضمیــن کنــد ،میتوانــد دریابــد کــه
تغییــر ،فرآینــدی اســت کــه بــا بــاروری و زایــش تــازه شــروع میشــود
و نــه فقــط تــا شــیرخوارگی و پــس از آن  ،کــه تــا لحظـهای کــه مــادر
زنــده اســت ،او را رهــا نمیکنــد .گفتــن ایــن واژههــا همــان قــدر
آســان اســت کــه شــنیدن آن .همانطــور کــه همــه مــا تــا بــه حــال
ممکــن اســت بارهــا آن را شــنیده باشــیم یــا بــه چشــم دیــده باشــیم.
اى مــادر ،اى همیشــه خــوب مــن! تــو مفهــوم بهــارى ،از دهانــت یــاس
مىرویــد ،تــو بــه زیبایــى زیباتریــن غــزل عاشــقانهاى .عطــر تــو كــه
باشــد از تمــام یاسهــاى معطــر عشــق لبریــزم
لــذا در برخــی جوامــع مثــل جامعــه مــا بیشــترین تــاش بــر ایــن
بــوده کــه بــر وجــوه ارزشــی غیرمــادی مــادر بــودن ارج گذاشــته و
برآنهــا تاکیــد شــود .و حاالســت کــه مــی توانــم قطــره ای از تالشــو
زحمــت بــی دریــغ مــادرم را درک کنــم.
تقدیــم بــه مــادرم و همــه مادرانــى كــه هماننــد او مهرباننــد و دوســت
داشــتنى انــد .
درخشــندهترین ســتاره آســمان عشــق ،اى بىهمتــا در بــذل محبــت،
زیباتریــن واژه در كالم ،دریــاى پــر خــروش احســاس ،چشــمه جوشــان

محبــت ،مهربانتریــن موجــود هســتىام.
مادرم!
دوســت دارم دنیــا دنیــا ســام بــه تــو هدیــه
كنــم .عزیــز جــان و دل ،ســام و هــزاران بــار
ســام .ســامى بــه گرمى آفتــاب و بــه طراوت
گل ،چــو بــوى خــوش بهــاران ،ســامى بــه
ســبزى بهــار ،بــه زاللــى چشمهســار ،ســامى
بــه صداقــت عشــق ،بــه ســخاوت خورشــید،
ســامى مثــل نرگسهــاى بارانخــورده تــازه
صمیمــى و معطــر ،اكنــون كــه ایــن نامــه را
مىنویســم از تــو اى همیشــه خــوب ،دورم و
مشــغول تحصیــل در شــهرى دیگــر هســتم.
مــادرم ،نمىدانــم چــه بنویســم كــه هنــوز از
چشــمانم نخوانــده باشــى.
امشــب هــم اشــك مىریــزم ،بــه یــاد تــو
و چشــمان زیبایــت .چشــمانى كــه لبریــز
از صمیمیــت و صفــا و تهــى از بغضهــا و
كینههاســت .دلــم مىخواهــد امشــب در
مقابــل دیــدگان آرامبخــش تــو زانــو بزنــم.
دلــم مىخواهــد امشــب در آغوشــت رهــا
بشــوم و بــا نــوازش دســتان مهربانــت بــه
خــواب بــروم .
مــادر عزیــزم ،از آن هنــگام كه تو را شــناختم،
دســت نوازشــگر تــو را بــر روى ســرم احســاس
كــردم ،دســتى كــه تكی ـهگاه دســتانم شــد و
بــه مــن راه رفتــن آموخــت .دســتى كــه در
هنــگام بیمــارى دســتمال خیــس بــر ســرم
نهــاد و دســتى كــه بــه درگاه خداونــد بــاال
مىرفــت و شــفاى مــن را طلــب مىكــرد.
مــادرم ،اى مهربانتریــن ،چــه شــبهایى
كــه مــن و تــو تنهــا بــه ســر بردیــم و بــا
هــم چــه راز و نیازهــا كــه نكردیــم . ...وقتــى
دس ـتهاى نیــازم بــه ســوى تــو دراز مىشــد
احســاس گــرم و مطبوعــى سراســر بدنــم را
فــرا مىگرفــت .وقتــى دلــم بــا نــگاه پــر از
محبتــت مىلرزیــد ،وقتــى كــه انگشــتان
زجــر كشــیدهات البـهالى موهایــم مىلغزیــد،
وقتــى بــا صــداى خنــدهام مىخندیــدى و بــا
هاىهــاى گریــهام اشــك مىریختــى ،مــن
مىمانــدم و صفایــت كــه خدایــا قلــب مــادر
چقــدر بــزرگ اســت .و تنهــا بــه ایــن آرزو
دلخــوش بــودم كــه روزى بتوانــم تمــام
محبتهایــت را جبــران كنــم.
مــادرم ،معنــاى محبــت را در چشــمانت
خوانــدهام ،مفهــوم گذشــت را در وجــودت
دیــدهام و تپــش قلبــت را بــراى خــود یافتـهام.
در طــول زندگــى نــه چنــدان طوالنــىام هیــچ
انســانى را بــه پاكــى و مهربانــى تــو ندیــدهام.
هیــچ شــانهاى را مطمئنتــر از شــانههاى
تــو ندیــدهام كــه ســر بــر آن بگــذارم و در
دلتنگىهایــم اشــك بریــزم
هیــچ قلبــى را امنتــر از قلــب تــو نیافتـهام كه
اســرارم را برایــش فــاش كنــم و هیــچ دســتى
را نوازشــگرتر از دســتهاى تــو نیافتــهام تــا

بوســه بــر آن دهــم .مــادرم ،دوســتت دارم كــه
مــرا در جــان خــود پــروردهاى و بــا تحمــل
دردى جانــكاه بــه دنیــا آوردهاى و از شــیره
جانــت تغذیــهام كــردى و بــراى بــزرگ
كردنــم از جــان شــیرینت مایــه گذاشــتى . ...
عزیــز جانــم ،تــو در سراســر زندگــىام
جریــان دارى ،در تمامــى افقهایــى كــه بــه
مــن ختــم مىشــود لحظاتــى كــه دلگیــرم و
زمانــى كــه بــه محبــت نیــاز دارم ،هنگامــى
كــه آرزومنــدم و زمانــى كــه غمگینــم.
تویــى تمــام وجــودم ،تویــى كــه بــا تمــام
وجــود محبتــت را نثــارم كــردهاى و مىكنــى.
تــو همانــى هســتى كــه مهــرت را بىدریــغ
همچــون بارانهــاى شــمالى هــر روز ،هــر
ســاعت و هــر دقیقــه بــر روحــم مىبخشــى.
اى اســوه صبــر و تقــوا و اى الگــوى مهــر
و محبــت ،مــادرم ،دوســتت دارم ،عاشــقانه
دوســتت دارم.
بگــذار از مهربانــى نگاهــت ســخن بگویــم و از
بزرگــوارى دســتانت.
اى مــادر دوســت دارم زیباتریــن واژههــا را
در كنــار هــم بنشــانم و بــا زنجیــر مهــر و
عاطفــه آنهــا را پیونــد دهــم تــا رســاترین و
لطیفتریــن جمــات بشــود و آن گاه آن را
بــه تــو هدیــه كنــم.
اى مــادر ،اى همیشــه خــوب مــن! تــو مفهــوم
بهــارى ،از دهانــت یــاس مىرویــد ،تــو بــه
زیبایــى زیباتریــن غــزل عاشــقانهاى .عطــر تــو
كــه باشــد از تمــام یاسهــاى معطــر عشــق
لبریــزم.
بگــو چگونــه تــو را كــه لطافــت محــض
هســتى ،بازگــو كنــم؟ بــه راســتى قلــب
مهربانــت را كــه در ســینه پــر مهــرت
پنهــان شــده ،رخســار زیبایــت كــه در زیــر
تازیانههــاى زندگــى پرچیــن و چــروك
شــده ،چشــمان نازنیــت كــه در زیــر غبــار
زندگــى خمــار گشــته و گیســوان ســیاهت را
كــه طوفــان زندگــى پریشــان كــرده و ســفید
شــده ،چگونــه توصیــف كنــم؟
اى گل بىهمتــاى زندگــىام ،سراســر وجــودم
از وجــود بیكرانــت لبریــز اســت .تــو بهتریــن
مــادر دنیــا هســتى و مــن بىنهایــت دوســتت
دارم .قلبــم برایــت مىتپــد و هــر نفســم
انعــكاس صــداى توســت .بــاور كــن تــو را بــه
وســعت تمــام قلبــم دوســت دارم.
اى مــادر ،اى تمــام هســتىام ،اى پــرىروى
رویاهایــم ،اى همــدم ســختىهایم ،چگونــه
بگویــم .از كدامیــن فداكارىهایــت بگویــم
مــادر.
دیگــر از مهربانىهایــت چــه بگویــم كــه قلــم
از نوشــتن احساســم عاجــز و ناتــوان اســت!
«و وصینــا االنســان بوالدیــه احســانا؛ و
وصیــت كردیــم انســان را بــه خوبــى كــردن
و مهربانــى كــردن نســبت بــه والدین(».ســوره
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احقــاف ،آیــه .)15
مــادر عزیــزم ،برایــم بمــان .بــراى همیشــه
بــا مــن بــاش و بــه مــن اجــازه بــده كــه در
ســاحل عشــقت چــون ماهــى بلغــزم .ایــن را
بــاور كــن كــه آرزوى ایــن دختــرت ســامتى
همیشــگى توســت و بــراى ســامتىات هــر
روز و هــر ســاعت عاجزانــه بــه درگاه خداونــد
دســت دعــا بلنــد مىكنــم
عزیزتــر از جانــم ،دوســتت دارم و جانــم را
نثــارت مىكنــم و از تــو تشــكر مىكنــم بــه
خاطــر زحماتــى كــه بــراى مــن كشــیدى .
اى بىهمتــا ،هیــچ وقــت صــورت مهربــان و
زیبایــت كــه ماننــد فرشــتهاى اســت از رو بــه
رویــم محــو نمىشــود .فریــادم را بشــنو كــه
از دریــاى وجــودم برمىخیــزد و همــراه بــا
بــوى گل اقاقــى برایــت هدیــه مــىآورد .تمــام
وجــودم برایــت فریــاد مىزنــد ،دوســتت دارم
مــادرم و مىپرســتمت .مــادر دوســتت دارم و
بــدان اگــر بــا افتخــار و خوشــبختى زندگــى
مىكنــم حاصــل تــاش و فــداكارى توســت.
وقتــى از درد بــه خــود مىپیچــى و اشــك
در چشــمان معصومــت غوطــه مىخــورد،
دلــم مىلــرزد .دریایــى مىشــوم طوفانــى،
دریایــى كــه فقــط موجهــاى بلنــدش را
صــداى تــو آرام مىكنــد .اى كاش در توانــم
بــود و مىتوانســتم بــراى ســامتىات قدمــى
بــردارم.
دلتنگــم از اینكــه نمىتوانــم ذرهاى از
محبتهــاى تــو را جبــران كنــم ،جــز اینكــه
بگویــم دوســتت دارم و افتخــار مىكنــم كــه
بهتریــن مــادر دنیــا را دارم.
اى فرشــته تمــام خوبىهــا ،بگــذار بــر
چشــمان خســتهات بوســه زنــم و دســتان
گرمــت را عاشــقانه در دســت بگیرم و ببوســم.
بگــذار صورتــت را از گــرد كســالت و خســتگى
پــاك كنــم و خــاك پایــت را ببوســم.
مــادر عزیــزم ،برایــم بمــان .بــراى همیشــه
بــا مــن بــاش و بــه مــن اجــازه بــده كــه در
ســاحل عشــقت چــون ماهــى بلغــزم .ایــن را
بــاور كــن كــه آرزوى ایــن دختــرت ســامتى
همیشــگى توســت و بــراى ســامتىات هــر
روز و هــر ســاعت عاجزانــه بــه درگاه خداونــد
دســت دعــا بلنــد مىكنــم.
اى بهتریــن دوســت و یــاورم ،اى همــه
محبتــم ،دســتهایت را مىبوســم و از تــه
دل مىگویــم« :اى تپــش قلبــم ،مــادرم،
دوســتت دارم».
خالصــه! اى عزیــز مــن ،بهتریــن و
صمیمىتریــن شــادباشهاى زندگــىام را بــه
تــو تقدیــم مىكنــم و دســتهاى نازنینــت
را از دور مىبوســم .هــر چنــد كــه مىدانــم
بوســه بــر دســتانت كــه قبل ـهگاه مــن اســت
ناچیــز و بىمقــدار اســت.
منابع :فاطمه قاسمدوست و آسیه امینی
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نق
میدان ش جهان

میــدان نقــش جهــان کــه بــا نــام میــدان امــام نیــز شــناخته میشــود یکــی از زیباتریــن
دیدنیهــای شــهر تاریخــی اصفهــان اســت .در واقــع ،تجمــع بســیاری از بناهــای باســتانی
ایــن شــهر در میــدان نقــش جهــان اســت .ایــن میــدان زیبــا در طــول عمــرش در
حکومتهــای مختلــف ،فــراز و فرودهــای زیــادی داشــته و در بازههایــی از زمــان مــورد
بیمهــری حاکمــان قــرار گرفتــه اســت؛ امــا امــروزه باشــکوه فــراوان عالقمندانــی در سراســر
جهــان دارد.
ثبــت ایــن میــدان در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ،میــزان اهمیــت ایــن منطقــه را
بیــان میکنــد .در ســفر بــه اصفهــان ،میتوانیــد زمــان زیــادی را در ایــن میــدان زیبــا
بگذرانیــد و از تماشــای بناهــای تاریخــی و طبیعــت زیبــای آن ،لــذت ببریــد.
▪ درباره میدان نقش جهان
میــدان نقــش جهــان اصفهــان مجموعــه برجســته تاریخــی در ایــران و جهــان اســت .ایــن
میــدان زیبــا ،ســاالنه از گردشــگران زیــادی میزبانــی میکنــد کــه بــا شــوق بازدیــد از
جاذبههــای تاریخــی و تماشــای زیباییهــای ایــن میــدان ،بــه اصفهــان ســفر میکننــد.
میــدان نقــش جهــان تــا پیــش از انقــاب بــا نــام میــدان شــاه شــناخته میشــد و پــس
از آن نامــش بــه میــدان امــام تغییــر کــرد .از دیگــر نــام هــای میــدان نقــش جهــان در
طــول تاریــخ میتــوان بــه میــدان بــزرگ،
میــدان اصلــی ،میــدان نــو ،میــدان قصــر و
میــدان ســلطنتی اشــاره کــرد.
پیــش از زمــان صفویــه در محــل میــدان
باغــی زیبــا بــه نــام «نقــش جهــان» قــرار
داشــت .ایــن بــاغ نــام خــود را از شــهری
در آذربایجــان گرفتــه بــود کــه آن شــهر
امــروزه نخجــوان نــام دارد .حمــداهلل
مســتوفی در ســفرنامه خــود ایــن شــهر
قدیمــی در اینگونــه وصــف میکنــد:
میــدان امــام در شــمال اصفهــان و در
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قلــب مجموعــه تاریخــی شــهر قــرار گرفتــه کــه روزگاری دولتخانــه شــاهان صفــوی
بــوده اســت .پرشــکوهترین دوران تاریخــی ایــن میــدان بــه دوره شــاه عبــاس صفــوی بــاز
میگــردد .شــاه عبــاس بــا انتقــال پایتخــت از قزویــن بــه اصفهــان ،بناهــای تاریخــی ایــن
میــدان را بنــا کــرد و باعــث رونــق اقتصــادی و گســترش بــازار درآن شــد .میــدان تــازه بنــا
شــده را در ایــن زمــان «میــدان نــو» نامیدنــد.
میــدان نقــش جهــان اصفهــان عالقهمنــدان زیــادی در همــه جهــان دارد و در هشــتم
بهمــن مــاه ســال  ،۱۳۱۳ایــن مجموعــه عظیــم تاریخــی در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه
ثبــت رســید .در اردیبهشــت ســال  ۱۳۵۸نیــز ،ایــن میــدان از نخســتین آثــار ایرانــی بــود
کــه در فهرســت یونســکو ثبــت شــد.
▪ جاهای دیدنی میدان نقش جهان
هرکــدام از بناهــای تاریخــی ســاخته شــده در ایــن میــدان نمــادی از زندگــی
شهرنشــینی و اجتمــاع و همبســتگی ملــی بودنــد .مســجد جامــع عباســی یــا
مســجد شــاه در ضلــع جنوبــی ایــن میــدان ،مرکــز اجتماعــی شــهر و بــرای
اجتماعــات گســترده مــردم در مناســبتهای مختلــف ســاخته شــده بــود .مســجد
شــیخ لطــف اهلل در ضلــع شــرقی مرکــز مذهبــی ،عمــارت عالــی قاپــو در غــرب
میــدان مرکــز حکومتــی و ســر در قیصریــه دیگــر بنــای تاریخــی واقــع در ضلــع
شــمالی میــدان نقــش جهــان ،مرکــز مهــم اقتصــادی شــهر بودنــد.
دور میــدان را حجرههــای تاریخــی پوشــاندهاند کــه امــروزه اصلیتریــن مرکــز
فــروش صنایــع دســتی اصفهــان هســتند .بازســازی حجرههــای قدیمــی نقــش
جهــان ،در جهــت حفــظ هنــر و گســترش صنایــع دســتی ایــن شــهر ،در ســالهای
اخیــر صــورت گرفتــه اســت .دو دروازه قدیمــی چــوگان نیــز از یادگارهــای تاریخــی
ایــن میــدان هســتند.
▪ بازار گردی کنید و سوغات بخرید
بــازار قیصریــه میــدان نقــش جهــان از بهتریــن مراکــز خریــد اصفهــان اســت.
متداولتریــن محصــوالت ایــن بــازار ،شــامل محصــوالت و صنایــع دســتی اصفهــان،
فــرش ،ظــروف
مســی و خشــکبار
میشــوند .بــازار
بــزرگ اصفهــان
نیــز در نزدیکــی بــازار قیصریــه قــرار دارد و هــر دوی ایــن بازارهــا
سرپوشــیده هســتند .قیمــت اجنــاس ایــن بازارهــا مناســب اســت.
حجرههــای دور میــدان نیــز تنــوع باالیــی در محصــوالت و صنایــع
دســتی اصفهــان دارنــد؛ امــا قیمــت اجنــاس آنهــا از بازارهــای قیصریــه
و بــزرگ ،باالتــر اســت.
▪ از پیادهروی و درشکهسواری لذت ببرید
گلکاریهــای زیبــای ایــن میــدان و حوضهــای
فیــروزهای بــا فوارههــای بلنــد ،فضــای فرحبخشــی
در آن ایجــاد کردهانــد .میتوانیــد مــدت طوالنــی را
بــه تماشــای ایــن فضــای رنگارنــگ اختصــاص دهیــد
و بــه پیــادهروی در آن بپردازیــد .نیمکتهــای زیــادی
در قســمتهای مختلــف میــدان بــرای اســتراحت
گردشــگران تعبیــه شــدهاند و بــرای رفــع خســتگی
میتوانیــد لحظاتــی بنشــینید و بــه زیباییهــای
اطرافتــان نــگاه کنیــد.
در قســمتهای مختلــف میــدان امــکان ســوار شــدن
درشــکه مهیــا اســت .البتــه در فصــل هــای شــلوغ
گردشــگری ،شــاید مجبــور شــوید بــرای درشــکه
ســواری کمــی منتظــر بمانیــد .چرخیــدن در محوطــه
داخلــی میــدان بــا درشــکه و تماشــای دیدنیهــای
اطــراف ،خالــی از لطــف نیســت.
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زیبایی
واقعی
یک بانو
به چه
معناست

ابتدا اجازه دهید با چند ســوال موضوع را ادامه دهیم:
 .1آیا زیبایی افــراد را تنها در ظاهر آن ها می بینید؟
 .2زیبایی فــردی را چگونه تعریف می کنید؟
 .3چه افرادی از نظر شــما زیبا هستند؟
 .4زیبایی واقعی یک بانو به چه معناســت
در پاســخ بــه ایــن ســواالت تنهــا جــواب صحیــح شــادی اســت ،بــا پیشــرفت دنیــای مــدرن امــروز و بــا تغییــر
فرهنــگ هــا معنــای زیبایــی نیــز تغییــر کــرده اســت.
امــا زیبایــی بــا افــکاری کــه در ذهــن مــا وجــود دارد تعریــف مــی شــود ،زیبایــی بــا روش هــای متفاوتــی
تعریــف شــده اســت مفهــوم زیبایــی بســیار ســاده اســت! زیبایــی  ،یعنــی شــاد بــودن!
مــا در ایــن مقالــه مــی خواهیــم موضــوع زیبایــی واقعــی را بررســی کنیــم ،لطفــا تــا پایــان بــا مــا همــراه
باشــید.
زیبایی
را میتوان این گونه تعریف کرد :
زیبایــی تصاویــر و لحظــه هایــی اســت کــه بــه انســان آرامــش مــی بخشــد
و مهــم تریــن و برجســته تریــن جذابیــت روح انســان را بــه نمایــش مــی گــذارد.
بــه نوعــی زیبایــی همــان لحظــه هایــی اســت کــه انســان احســاس آزادی و شــادی واقعــی را
ی کنــد.
عمیقـاً حــس مـ 
افــراد زمانــی کــه احســاس غــرور از احســاس زنــده بودنشــان مــیکننــد ،در ایــن مواقــع اســت کــه
زیباتــر بــه نظــر مــی رســند.
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شــاید شــما
هــم بــه ایــن نکتــه فکــر کــرده باشــید
کــه شــاید ایــن موضــوع یــک ویژگــی ذاتــی و طبیعــی
اســت ،امــا کامــ ً
ا اشــتباه اســت.
زیبایــی ،در اصــل و معنایــش تحریــف شــده و درک نادرســتی از آن در جامعــه رواج
یافتــه اســت و بــا حجمــی از معنــا و متضــاد در ســایه قــرار گرفتــه اســت.
بیشــتر افــراد در اشــتباه هســتند و زیبایــی را در ذات واقعــی و لحظــه هــای شــاد نمــی بیننــد و
بــی هــدف و مقصــد آن را در دنیــای بیــرون و بــر روی ظاهــر خــود دنبــال مــی کننــد.
ی کند
زیبایی همان لحظه هایی است که انسان احساس آزادی و شادی واقعی را عمیقاً حس م 
زیبایی واقعی چیســت و برای یک بانو به چه معناست
بــه شــما توصیــه مــی کنیــم کــه بــه شــاد تریــن لحظــات خــود در زندگــی فکــر کنیــد و آن را بــا متداولتریــن
اســتانداردهای زیبایــی مقایســه کنیــد و ببینیــد کــه بــا یکدیگــر همخوانــی دارنــد یــا خیــر؟!
بعضــی از افــراد فکــر مــیکننــد کــه زمانــی کــه آرایشــی غلیــظ مــی کننــد یــا موهــای آن هــا خــوش حالــت تــر اســت و
لبــاس برازنــده ای بــر تــن دارنــد ،زیبــا هســتند امــا ایــن اشــتباه اســت؛ زیبایــی را بایــد در شــادی افــراد دیــد نــه در ظاهــر
بــی عیــب و نقــص آن هــا!
وقــت هایــی کــه بــه خاطــر شــادی احســاس زیبایــی مــی کنیــد ،مطمئــن باشــید هیــچ ارتباطــی بــه تیــپ و ظاهــر شــما
نــدارد.
شــاید حتــی در چنیــن زمــان هایــی بــه فکــر ظاهــر خودتــان هــم نباشــید ،امــا بــه خاطــر وجــود حــس شــادی احســاس
زیبایــی در شــما زنــده مــی شــود.
خانــم هــا زمــان هایــی را کــه بانــوان کنــار ســاحل هســتند و موهــای آن هــا بــه خاطــر آب شــور دریــا بــه صورتشــان مــی
چســبد ،حــس زیبایــی دارنــد یــا زمــان هایــی را کــه بــا صدایــی گرفتــه در کنســرت بــا شــور و هیجــان لــذت مــی برنــد
بــاز هــم حــس زیبایــی در آنهــا پدیــد مــی آیــد.
ایــن هــا مثــال هایــی اســت کــه خانــم هــا بیشــترین احســاس زیبــا بــودن را طبــق تحقیقــات در ایــن زمــان
هــا دارنــد.
زیبایــی واقعــی یــک بانــو بــه چــه معناســت زیبایــی ،شــاید احساســاتی باشــد کــه آتــش واقعــی
اعتمــاد بــه نفــس را در روح انســان شــعله ور مــی کنــد تــا باعــث شــود دیــد انســان دربــاره ی
زیبایــی تغییــر کنــد.
ی توانــد حتــی لحظــات کوتاهــی باشــد کــه افــراد دیگــر بــا احتــرام
زیبایــی م ـ 
و تحســین بــه شــما مــی نگرنــد ،حتــی مــیتوانــد حســی باشــد
کــه باعــث شــود انســان عاشــق همنوعــان و مــکان هــای
خــاص شــود.
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زیبایــی مــی توانــد در خانــم هــا بــه لحظــات رســیدن بــه
هــدف بعــد از تــاش هــای طوالنــی باشــد و یــا چیــن هــای ریــزی کــه
در اثــر خندیــدن بــر روی صــورت آن هــا مــی افتــد.
زیبایــی مــی توانــد کنــار گذاشــتن عــادت هــای بــد در هــر فــردی باشــد ،ایــن را
بدانیــد کــه همــه ی خانــم هــا زیبــا هســتند و تجربــه هــا و خاطــره هایــی متفاوتــی دارنــد
کــه زیبایــی آن هــا را چنــد برابــر مــی کنــد.
هرکســی شــکل ،انــدازه و رنــگ متفاوتــی دارد بیشــتر خانــم هــا هدفمنــد ،خــاق ،فعــال و الهــام بخــش
هســتند؛ خانــم هــا همــان تغییراتــی هســتند کــه مــیخواهنــد بــه وجــود بیاورنــد و ایــن یعنــی زیبایــی!
ی کنــد کــه تجربیــات و دســتاوردهای متفاوتــی را بــه دنیــا تقدیــم
بــدن خانــم هــا ایــن امــکان را ایجــاد م ـ 
کننــد ،بــدن آن هــا مــی توانــد جعبــه ای از شــادترین و خــارق العــاده تریــن تجربیــات آن هــا از دنیــای اطــراف
خــود باشــد.
مــا در ایــن مقالــه دربــاره ی ســوال زیبایــی واقعــی چیســت صحبــت کردیــم و بــه ایــن موضــوع اشــاره شــد کــه هیــچ
فرهنــگ ،شــرکت و یــا معنایــی نمــی توانــد زیبایــی را تعریــف کنــد.
نظــرات مختلفــی در ایــن بــاره وجــود دارد ،امــا قــوی تریــن آن هــا ایــن اســت کــه زیبایــی لحظــه ای اســت کــه انســان
احســاس قــوی بــودن مــیکنــد و مــی توانــد زیبایــی هــای زندگــی و زنــده بــودن را احســاس کنــد.
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چش
ماهی مهربان ماردم
بارهــا بــا خــود عهــد کــرده بــود در طــول ســال ،انــدک انــدک
پولــی کنــار بگــذارد تــا بتوانــد بــرای روز مــادر هدیــه مناســبی
بخــرد ،از آن هدیــه هــا کــه چشــم مــادرش بــرق بزنــد ،امــا
همیشــه هشــتش گــرو نــه اش بــود و دریــغ از یــک پــس انــداز
انــدک.
خــودش مــادر چنــد فرزنــد بــود و شــب و روز دوشــادوش
همســرش کار مــی کــرد ،امــا همیشــه بــه ســختی روزگارشــان
مــی گذشــت.
دوســت نداشــت کار کنــد ،از روی ناچــاری ســرکار مــی رفــت.
خیلــی وقــت هــا حقــش را تمــام و کمــال نمــی دادنــد ،ناچــار
بــود ســکوت کنــد ،در مقابــل آزار و اذیــت هــا هــم کوتــاه مــی
آمــد دم نمــی زد تــا همیــن کار را هــم از دســت ندهــد .فکــر از
دســت دادن کار همیشــه دلــش را مــی لرزانــد.
چنــد ســالی مــی شــد کــه عیــد آمــده و رفتــه بــود امــا بچــه
هایــش رنــگ لبــاس نــو ر ندیــده بودنــد .طفلــی هــا دیگــر
چیــزی نمــی گفتنــد.
یــادش آمــد ،وقتــی بچــه بــود چقــدر دیــد و بازدیــد عیــد را
دوســت داشــت ،عیــدی گرفتــن چــه مــزه ای مــی داد .شــمردن
عیــدی هــا و نقشــه کشــیدن بــرای آنهــا چــه هیجانــی داشــت.
دوبــاره صــورت مهربــان و متبســم مــادر بــه خاطــرش آمــد،
امشــب بایــد بــه دیدنــش مــی رفــت ،امــا هنــوز دســتش خالــی
بــود.
روزهــای شــیرین کودکــی از خاطــرش گذشــت ،یــادش نمــی
آمــد کــه آن روزهــا مــادرش را در حــال اســتراحت دیــده باشــد،
مگــر شــب هــا.
آه شــب هــا ،چقــدر شــب هــا را بــه خاطــر داســتان هــای زیبایی
کــه مــادر برایــش مــی گفــت ،دوســت داشــت .امــا دیگــر قصــه
هــای زیبــای مــادرش را هــم فرامــوش کــرده بــود.
انــگار ســختی هــای زندگــی ،اســترس هــا ،ناامیــدی هــا و تــرس
هــا ،همــه چیزهــای خــوب را از ذهنــش پــاک کــرده بودنــد.
ســعی کــرد قصــه هــای مــادرش را را بــه خاطــر آورد ،پیــش
خــود فکــر کــرد« ،مــادر ایــن همــه قصــه زیبــا را از کجــا مــی
دانســت؟»
چیزهــای مبهمــی از آن داســتان هــا از ذهنــش گذشــت.
احســاس نشــاطی بــه جانــش دویــد.
از اتوبــوس پیــاده شــد ،آرام و اندیشــناک بــه طــرف خانــه بــه
راه افتــاد .هنــوز نمــی دانســت چــه کنــد؟ شــروع بــه حســاب
و کتــاب کــرد ...تــا آخــر مــاه چنــد روز مانــده؟ چقــدر پــول
داریــم؟

نمــی شــد ... ،هــر جــور حســاب مــی کــرد ،مــی دیــد بایــد پــول
قــرض کنــد تــا از عهــده مخــارج یومیــه برآیــد .چــه رســد بــه
خریــد کادو.
دلش خیلی گرفت.
کلیــد را بزحمــت از تــوی کیــف شــلوغش در آورد و در قفــل
در چرخانــد .در را بــاز کــرد و داخــل شــد .همــه جــا تاریــک و
ســاکت بــود .احســاس بــدی داشــت .چنــد ثانیــه طــول نکشــید
تــا کلیــد بــرق را روشــن کنــد امــا در ایــن فاصلــه کوتــاه هــم
دلــش هــزار راه رفــت .یعنــی چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟
بــا روشــن شــدن المــپ ،صــدای شــادی بچــه هــا و ســوت و
کــف آنهــا فضــای خانــه را پــر کــرد .نــگاه کــرد ،مــادرش را
دیــد .مثــل همیشــه بــا لــب هــای متبســم و چشــم هایــی پــر
از مهربانــی و صفــا .بــا خــود اندیشــید «اگــر ایــن فرشــته نیســت
پــس چیســت؟».
مــادر بــا گل و شــیرینی و هدیــه بــه خانــه آنهــا آمــده بــود .ســر
ســفره شــام ،مثــل همیشــه ظــرف غــذا را نزدیــک او گذاشــت
و مواظــب بــود کــه خــوب غــذا بخــورد .بــا خــود اندیشــید:
«چقــدر خــوب اســت کــه مــادرم را دارم ».

نویسنده :رفعت کرمی مهر
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نمـــــــادی
جهـــــــانی
بـــــــــرای
عدالـــــــت
اجتــــماعی
از ســال  ۲۵ ،۱۹۸۱نوامبــر هــر ســال (معــادل چهــارم
آذر) بــه عنــوان روز جهانــی رفــع خشــونت علیــه
زنــان برگزیــده شدهاســت .ایــن روز بــرای یــادآوری
عــزم همگانــی بــرای مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان
انتخــاب شدهاســت .مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
متحــد در  ۱۷اکتبــر  ۱۹۹۹نامگــذاری ایــن روز را بــه
عنــوان روزی جهانــی تصویــب کــرد.
ایــن تاریــخ بــه خاطــر قتــل وحشــیانه ســه خواهــر
میرابــال ،فعــاالن سیاســی اهــل جمهــوری دومینیکــن
انتخــاب شدهاســت.
قتــل خواهــران میرابــال آنهــا را بــه «نمــادی از
مبــارزات مردمــی و فمینســتی» تبدیــل کــرد .ایــن
روز اولیــن روز از یــک بــازهٔ  ۱۶روزه از مناســبت
هایــی در خصــوص فعالیــت علیــه خشــونت جنســیتی
اســت .آخریــن روز از ایــن دوره یعنــی روز ۱۰
دســامبر "روز بینالمللــی حقــوق بشــر" اســت.
مهــم تریــن پیــام سرگذشــت ایــن ســه زن ایــن
بــود کــه هرگــز از مأموریتشــان بــرای برقــراری
دموکراســی و آزادی مدنــی بــرای مــردم خــود
چشــم پوشــی نکردنــد.
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منشا خیلی از بیماری ها ،در ذهن آدمی است!!!
همــان طور کــه ســوزان اُســالیوان پزشــک متخصــص اعصــاب توضیح
میدهــد ،افــکار و احساســات میتواننــد بــدن را بــه شــکلی اســرار
آمیــز  -کــه بــه انــدازه بیماریهــای جســمی نگرانکننــده اســت-
تحــت تاثیــر قــرار دهنــد.
دکتــر اُســالیوان پــس از پایــان تحصیــات و شــروع کار پزشــکی ،بــا
بیمــاری بــه نــام ایــوون آشــنا شــد کــه امــراض او هیــچ شــباهتی بــا
آنچــه کــه دکتــر اُســالیوان در دانشــگاه فــرا گرفتــه بــود نداشــت .از
قــرار معلــوم همــکار ایــوون کــه در یــک ســوپرمارکت کار میکــرد،
یــک روز تصادفــی هنــگام تمیــز کــردن یخچالهــا بــه صــورت
ایــوون اســپری شیشــهپاککن پاشــیده بــود .ایــوون صــورت خــود
را شســته و آن روز را اســتراحت کــرده بــود بــه ایــن امیــد کــه بــه
مــرور ســوزش چشــمهایش برطــرف شــود .امــا وقتــی از خــواب بیدار
شــده بــود بــه زحمــت مــی دیــد و ظــرف  ۲۴ســاعت وضعیتــی پیــدا
کــرد کــه شــب و روز را تشــخیص نم ـیداد.
پــس از شــش مــاه آزمایــش و بررســی ،پزشــکان هیــچ مشــکلی در
چشــمهای ایــوون نیافتنــد و او را بــه بخــش بیماریهــای اعصــاب
معرفــی کردنــد کــه دکتــر اُســالیوان در آنجــا کار میکــرد .آزمایشهــا
نشــان مـیداد کــه چشــمان بیمــار بــه اشــیا و اشــکال واکنش نشــان
میدهنــد ولــی ایــوون تکــرار میکــرد کــه در تاریکــی مطلــق بــه
ســر میبــرد .برخــی از همــکاران دکتــر اُســالیوان معتقــد بودنــد
ایــون شــاید بــه خاطــر شــکایت و دریافــت غرامــت ایــن نقــش را
بــازی میکنــد .ولــی دکتــر اُســالیوان مطمئــن نبــود.
او در کتــاب خــود بــا عنــوان "همــه چیــز در ذهــن شماســت" مــی
نویســد" :مــن بــرای ایــوون متاثــر بــودم ولــی واقعــا فکــر نمیکــردم
او نابینــا شــده اســت".
ایــوون پــس از معالجــات و کمکهــای روانپزشــکی توانســت یــاد
بگیــرد دوبــاره ببینــد!!!!

علــی رغــم ایــن پؤوهــش هــا ،معمــوال بــرای
بیمــاران دشــوار اســت کــه بپذیرنــد کــه منشــا
بیمــاری جســمی در ذهنشــان اســت؛ دکتــر
اُســالیوان اکنــون در ایــن زمینه شــناخت بیشــتری
دارد .او در یکــی از بیمارســتانهای لنــدن متخصص
امــراض روان-تنــی ( )psychosomaticاســت.
او افــرادی را معالجــه کــرده کــه از کمــر بــه پاییــن
کامــا فلــج بودنــد یــا چنــان انقباضــی در انگشــتان
داشــتند کــه دستشــان مثــل چنگالــی خشــک
بــود یــا بــدون ســوند نمیتوانســتند مثانــه خــود
را تخلیــه کننــد .امــا آزمایشهــای پزشــکی
نشــان مـیداد کــه هیچیــک از ایــن افــراد مشــکل
جســمی نداشــتند ،بنابرایــن مشــکل در ذهــن آنهــا
بــود نــه در جسمشــان.
هــر چنــد دکتــر اُســالیوان از ابتــدای کارش بــا
مــواردی مثــل ایــوون آشــنا شــد ولــی توجــه او
بــه ایــن مــوارد از زمانــی بیشــتر شــد کــه تخصــص
صــرع را شــروع کــرد .بیمــاران متعــددی بــه او
مراجعــه میکردنــد کــه از تشــنج ناتــوان کننــده،
تــکان خــوردن شــدید دســت و پــا شــکایت
داشــتند امــا آزمایشهــا نشــان مــیداد کــه در
مغــز آنهــا هیــچ نشــانی از فعالیتــی کــه باعــث
صــرع شــود وجــود نــدارد.
دکتــر اُســالیوان ایــن مــوارد را تشــنج "روانزاد"
توصیــف میکنــد و مــی گویــد" :متوجــه شــدم کــه
ایــن مــوارد نــادر نیســتند و در تحقیقــات و مباحث
پزشــکی بــه آنهــا توجــه نمیشــود".
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ایــن عــدم توجــه باعــث شــد کــه مشــکالت ایــن بیمــاران ارتبــاط داشــته باشــد و اکنــون در مســیر بهبــود اســت.
تمــارض تلقــی شــود بنابرایــن خیلــی از آنهــا نحــوه برخــورد و بــه نظــر مــی رســد کــه ایــوون نیــز بــه خاطــر فشــار کار،
تشــخیص پزشــکان را توهینآمیــز میداننــد .دکتــر اُســالیوان نگهــداری از فرزنــدان و شــوهری زورگــو و از خودراضــی بــه
میگویــد" :اولیــن واکنــش ایــن دســته از بیمــاران ایــن اســت شــدت زیــر فشــار عصبــی بــوده اســت .او بــه مــرور توانســته بــا
کــه ثابــت کننــد تمــارض نمیکننــد چــون ایــن تصــور وجــود ایــن فشــارها بهتــر مواجــه شــود و بینایــی او در حــال بازگشــت
دارد کــه بخشــی از ایــن امــراض ارادی اســت".
اســت.
اگــر بــاور کــردن ایــن موضــوع برایتــان ســخت اســت فقــط بــه معمــوال بــرای بیمارانــی کــه دچــار فلــج یــا اسپاســم عضالنــی
ایــن توجــه کنیــد کــه احساســات چقــدر بــر بــدن تاثیــر دارنــد .هســتند فیزیوتراپــی بســیار موثــر اســت .دکتــر اُســالیوان
دکتــر اُســالیوان میگویــد:
میگویــد" :آنهــا بایددوبــاره یــاد بگیرنــد چطــور از پاهایشــان
هــر بــار کــه
اســتفاده کننــد".
میخندیــم یــا
ایــن کار بســیار دشــواری اســت
وقتــی
یــا
شــویم
ی
م
اندوهگیــن
یــا
خشــمگین
بشــدت
گاه
هــر
گریــه میکنیــم،
بخصــوص اینکــه تشــنج ممکــن
شــویم
بلنــد
رختخــواب
از
توانیــم
ی
نم
کنیــم
ی
م
کاری
هــر
صبــح
هــر گاه بشــدت
اســت برگــردد؛ "بنابرایــن ایــن
خودمــان داریــم مســتقیما شــرایط روان-تنــی را تجربــه میکنیــم.
خشــمگین
افــراد بــه حمایــت و اطمینــان
یــا اندوهگیــن
خاطــر دائمــی نیــاز دارنــد".
میشــویم یــا
بیتوجهــی بــه منشــا روانــی
وقتــی صبــح هــر کاری میکنیــم نمیتوانیــم از رختخــواب بیماریهــا رنــج بیمــاران را طوالنیتــر خواهــد کــرد.
بلنــد شــویم خودمــان داریــم مســتقیما شــرایط روان-تنــی را یکــی از نگرانیهــای مهــم دکتــر اُســالیوان ایــن اســت کــه
میکنیــم.
تجربــه
ایــن بیماریهــا در مــوارد زیــادی غلــط تشــخیص داده
دکتــر اُســالیوان تاکیــد میکنــد نابینایــی ،خســتگی مفــرط ،میشــوند .گاه پزشــکان بــه منشــا روانــی ایــن بیماریهــا
تشــنج یــا فلجــی کــه منشــا روانــی دارنــد واقعــا باعــث ناتوانــی توجــه نمیکننــد و بــه جــای آن بــرای بیمــاران داروهــای
میشــوند! "آنهــا واقعــا معلولنــد .آنهــا از بســیاری از افــراد کــه نامناســب تجویــز کــرده و یــا حتــی جراحــی هــای زیانبــاری
بیماریهــای جســمی دارنــد ،معلولترنــد".
انجــام میدهنــد.
یکــی از ایــن بیمــاران وکیلــی اســت ســاکن لنــدن بــه نــام دکتــر اُســالیوان معتقــد اســت یکــی از علــل ایــن نوع تشــخیص
کامیــا کــه برایــش تشــخیص صــرع داده بودنــد تــا اینکــه هــا ممکــن اســت تــرس پزشــکان باشــد؛ تشــخیص نــدادن
دکتــر اُســالیوان توانســت نشــان دهــد کــه منشــا بیمــاری او یــک بیمــاری جســمی خطایــی بســیار بزرگتــر از تشــخیص
روانزاد اســت .کامیــا توضیــح داد کــه تشــنجهایش چقــدر نــدادن یــک بیمــاری روانــی اســت ،در صورتیکــه هــر دو آنهــا
اســباب خجالــت و شرمســاری او میشــوند:
میتواننــد بــه یــک انــدازه آسیبرســان باشــند:
"مــردم ســعی میکننــد بــا نشســتن روی بــدن مــن ،تشــنج را "وقتــی تشــخیص صــرع داده میشــود بــه بیمــار حداقــل چنــد
متوقــف کننــد و یــا بــرای اینکــه از خفــه شــدن مــن جلوگیــری ســال داروهــای ســمی میدهنــد امــا در نهایــت میپذیرنــد
کننــد انگشــت خــود را در حلــق مــن فــرو میکننــد .یــک بــار کــه دارو موثــر نبــوده اســت .بیمــار بیمــاری را میپذیــرد و
مــردی کنــار مــن نشســت و ظاهــرا میخواســت کمــک کنــد بــه درمــان تجویــز شــده عــادت میکنــد بــه همیــن دلیــل از
ولــی موبایلــم را دزدیــد .در بســیاری مــوارد مــردم بــا موبایــل از درمــان مناســب مثــل روانپزشــک ،روانشــناس و یــا متخصــص
مــن فیلــم میگیرنــد و بــا خنــده دنبــال کار خــود میرونــد ".رفتــار درمــان شــناختی محــروم میشــود".
هــر چــه بیشــتر بــا ایــن بیمــاران و مشــکالت آنهــا آشــنا شــویم شــاید دلیــل توجــه دکتــر اُســالیوان بــه ایــن بیماریهــا
بیشــتر بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه بعیــد اســت آنهــا عمدا آشــنایی بــا ایــوون در آغــاز کار پزشــکی بــود .او میگویــد
و آگاهانــه خــود را در معــرض چنیــن تحقیــری قــرار دهند.
در دانشــکده پزشــکی هیــچ آموزشــی در مــورد بیماریهــای
در حــال حاضــر در مــورد درمــان امــراض روان-تنــی پژوهــش روان-تنــی وجــود نــدارد در صورتیکــه آشــنایی بــا ایــن مــوارد
هــای اندکــی انجــام شــده ولــی دکتــر اُســالیوان معمــوال بایــد از دانشــگاه شــروع شــود.
بیمــاران خــود را پیــش روانپزشــک یــا روانشناســانی کــه او امیــدوار اســت انتشــار کتابــش بتوانــد حداقــل باعــث بحــث
رفتاردرمانــی شــناختی ( )CBTانجــام میدهنــد میفرســتد و گفتگــو در ایــن بــاره شــود .او در عیــن حــال بــه ایــن نتیجــه
کــه ممکــن اســت بتواننــد پریشــانی و یــا ضربــه روحــی را کــه رســیده کــه شــمار اندکــی از بیمــاران راحتتــر از گذشــته
عامــل چنیــن بیماریهایــی بــوده شناســایی کننــد.
بیمــاری روان-تنــی را میپذیرنــد و از تصورهــای منفــی رایــج
نمونههــای موفــق درمــان ایــن نــوع بیماریهــا نیــز وجــود در مــورد ایــن بیماریهــا نمیترســند:
دارد .هــر چنــد نمیتــوان بــه یقیــن ایــن بیماریهــا را بــه "مــن امیــدوارم کــه ایــن بــه یــک موضــوع جــدی بــدل شــود و
یــک اتفــاق خــاص نســبت داد ولــی بــه عنــوان نمونــه کامیــا مــردم کمتــر احســاس شــرم کننــد".
گردآورنده :علی محمدی
دریافتــه کــه تشــنج او ممکــن اســت بــا مرگ پســر خردســالش
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انسـانیت
انسـانیت
یعنی ...
یعنی ...

انســانیت  ،واژه ای گــم شــده در کتــاب هــای قدیمــی  ،قصــه هــای
مادربــزرگ هــا و خاطــرات شــیرین دوران جوانــی پــدر بــزرگ هــا ...
ای انسانیت !
زیباترین رسم ها !
نه میتوانم بگویم دارمت
و
نه میتوانم بگویم ندارم تو را ...
--انسانیت مرز ندارد ،
رسم ندارد ،
رنگ پوست و دوست و دشمن ندارد ؛
انسانیت همیشه زیباست
زبان ندارد
زمان ندارد

قطع ـاً زندگــی هــر کــدوم از مــا سرشــار از وقایعــی هســت
کــه روزانــه میبینیــم و توشــون درس هــای زیــادی بــرای
انســانیت هســت .
بیایــد بــه هــم یــادآوری کنیــم مــداوم کــه انســانیت در
کوچکتریــن جاهــای زندگــی یعنــی چــی ؟
بــرای شــروع  :انســانیت یعنــی اینکــه مــن صبــح دارم تــوی
کوچــه رد میشــم بــه رفتگــر شــهرداری کــه تــوی هــوای
ســرد داره کوچــه را تمیــز میکنــه یــک ســام  ،صبــح بخیــر
گــرم بگــم ! قطع ـاً چیــزی از مــن کــم نمیکنــه ...
انســانیت! چــه زیبــا کلمــه ایســت کــه هــزاران هــزار مفهــوم
در خویــش یــادگار دارد .چــه کلمــه ای کــه برایــش هــزاران
کتــاب نگاشــته انــد و اگــر هــزاران کتــاب دیگــر هــم برایــش
نگاشــته شــود بــاز هــم ناتمــام خواهــد مانــد.
آری ! انســانیت را نمــی تــوان وصــف کــرد همانگونــه کــه
خدایــش را نمــی تــوان وصــف نمــود .ولــی میتــوان در
مــوردش حرفهــا زد.
انســانیت آن نیســت کــه تنهــا نامــت انســان باشــد.
انســانیت آن نیســت کــه بــر دوپــاس خویــش راه روی
و ظاهــری همچــون انســان آفرینش داشــته باشــی.
انســانیت آن نیســت کــه مغــزی در جمجمــه ات
امانــت باشــد و ســالها تنهــا بــر امانــت داری از
آن کوشــا باشــی و هیــچ بــا آن نکــرده باشــی.
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انســانیت ایــن اســت کــه روحــت و جســمت در خدمــت باشــد.
خدمــت بــه همنــوع خیــش و حتــی هــر موجــودی دیگــر کــه
بــر خدمــت و حمایتــت محتــاج اســت .و چــه زیبــا مــی شــود
اگــر آنگونــه باشــیم.
انســانیت ایــن اســت کــه دســتی را کــه از ســر احتیــاج بــر تــو
رو آورده اســت بــدون اینکــه بــر احتیاجــات خویــش بنگــری
 ،بــه یــاری بفشــاری و آنچــه در تــوان داری و نــداری بــرای
مهربانــی تقدیــم کنــی و چــون روزی آن دســت مشــتی بــر
صورتــت گــردد  ،بــاز هــم از آنچــه کــرده ای پریشــان نگــردی.
انســانیت آن اســت کــه زمانــی کــه در گوشــه ای از آن ســوی
جهــان  ،پایــش بلغــزد تــو دلــت بلغــزد و دلــت بــرای رســیدن
بــه احتیــاج او در جایــش آرام نگیــرد.
و چــه زیباســت زمیــن  ،اگــر همــه انســانیت را پیشــه خویــش
نماییــم و یــا حتــی ســعی بــر آن کنیــم تــا ظاهرمــان را شــبیه
گردانیم.بــه امیــد آن روز کــه...
انســانیت یعنــی فــداکاری گذشــت کوتــاه اومــدن زشــتیها رو
بــه رو نیــاوردن صــادق بــودن امیــن بــودن
انســانیت یعنــی اینکــه در حــق بنــده هــای خــدا ناحقــی
نکنــی!!! تبعیــض نــژادی وقومــی ومذهبــی و ...را کنــار گذاشــته
و بــه انســان هــا بــا هــر عقیــده ومســلکی و ...کــه دارنــد بــه
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چشــم انســان نــگاه کنــی! چــون خالــق همــه
یکــی هســت و همــه را یکســان آفریــده!! وانســان واقعــی کســی
اســت کــه آزارش حتــی بــه یــک مورچــه هــم نرســیده باشــد.
انســانیت یعنــی همــه ی انســانها را بــی قیــد و شــرط و بــه صرف
اینکــه مخلــوق پروردگارنــد بپذیریــم و بــاور داشــته باشــیم کــه
آدمهــای بــه ظاهــر بــد فرصــت خوبــی کــردن برایشــان مهیــا
نبــوده وخــوب هــا بــر عکــس شــانس را همــراه زندگــی خــود
یــدک داشــته اند/پــدر و مــادر خوب/امکانــات رفاهــی /و یــک
جــاده ی همــوار بــرای رســیدن بــه خوشــبختی!!!!!!!!
متواضــع بــودن در وقــت رفعــت و ریاســت و بزرگی.2عفــو و
گذشــت در هنــگام قدرت.3ســخاوت درحــال تنگدســتی.4
بخشــش بــدون منــت.
خصوصیــات انســان واقعــی  :خــوش ذات و خــوش نیــت نســیت
بــه همــه ،داشــتن روحیــه کمــک و همــکاری ،عــدم حســادت
و بخــل ،انعطــاف پذیــری و نــرم خویــی و مهربانــی ،ســازگار
بــودن ،روحیــه بذلــه گویــی و نشــاط ،رفتــار اصیــل و طبیعــی و
دوری از تظاهــر و ریــا ،عــدم غــرور و منیــت بــی جــا ،امانتــداری
و وفــای بــه عهــد ،قابــل اعتمــاد و صــادق ،رعــا یــت حقــوق
دیگــران و قوانیــن جامعــه.
گردآورند :شادکام
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شاهكارهای

بانوانه

تــــوانـــايـــــي هـمــاهـنــگكــــردن زنــدگــــي حــرفـــهاي خـسـتـهكـنـنـــده بـــا زنـدگـي
خـانـوادگـــي كـامـــا مـنـظـــم،يك شــاهكار اســت؛ مخصوصــااگــر خانــم خانــه ،مــادر هــم باشــد.
امــروز در اكثــر كشــورهاي پيشــرفته  85درصــد زنــان  25تــا  49ســال دركنــار زندگــيخانوادگــي
خــود ،زندگــي حرفهايشــان را نيــز دنبــال ميكننــد .مــادران شــاغل عمومــا تــاش ميكننــد از
پرســتار بچــه يــامهدهــا يــا اطرافيــان بــراي هماهنگكــردن كار ونگهــداري كودكشــان ،كمــك
بگيرنــد ولــي بــا ايــن حــال ،برخــي زنــان ،بهتــر از ديگــرانقــادر بــه برنامهريــزي كــردن بــراي
زندگــي خــود هســتند.كارشناســان بــراي شــما پيشــنهاداتي در ايــن زمينــه دارنــد:
▪ برنامهريــزي داشــته باشــيد :زمــان ميتوانــد بهتريــن دوســت و بهتريــن دشــمن شــما باشــد .در
صورتــي كــه شــما ،هــم مــادر هســتيد هــم يــك زن شــاغل ،بهتــراســت از زمــان بهتريــن بهــره را
ببريــد .بســياري از زنــان شــاغل در روز جمعــه بــراي تمامــي هفتــه غــذا ميپزنــد و آنهــا رادر فريــزر
آمــاده نــگاه ميدارنــد تــا هــر روز مجبــور نباشــند ســاعاتي را بــه پخــت غــذا اختصــاص دهنــد و
شــب كــه بــازميگردنــد بــه جــاي آنكــه غــذا درســت كننــد ميتواننــد تنهــا غــذا را گــرم كــرده
و ســاعات باقيمانــده خــود را بــه آمادهكــردنلباسهــا و برنامههــاي درســي فرزندشــان اختصــاص
دهنــد .از ســوي ديگــر ســعي ميكننــد صبحهــا زودتــر از خــواب بيــدارشــوند و برخــي از كارهــاي
ضــروري مثــل امــور بانكــي و ...را در اول وقــت اداري انجــام دهند(.البتــه بگذريــم كــه غــذايفريــزري
بــراي ســامتي مضــر اســت)از همســرتان در كارهــاي خانــه و رســيدگي بــه امــور فرزنــدان نيــز
كمــك بگيريــد.
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▪ از كارتــان كــم نگذاريــد :مادربــودن بــه ايــن معنــي نيســت كــه شــما كمتــر از يــك حقوقبگيــر
بــدون فرزنــد كار كنيــد .جالــب اســت بدانيــد مــادران شــاغلبيــش از زنــان شــاغل ميتواننــد تمركــز
و تحــرك داشــته باشــند .بــراي آنكــه رئيــس خــود را هميشــه راضــي نــگاه داريــد و بــهاو اثبــات كنيــد
كــه بســيار موثــر هســتيد ،روزهايــي كــه وقــت بيشــتري داريــد زودتــر بــه محــل كار بياييــد و ديرتــر آن
را تــرككنيــد تــا اگــر روزي مجبوريــد كمــي ديرتــر بياييــد و زودتــر بــه خانــه بازگرديــد ،كســي شــما
را ســرزنش نكنــد .البتــه هميشــهايــن موضــوع را درنظــر بگيريــد كــه شــما يــك زندگــي خانوادگــي هــم
داريــد و نبايــد در صــورت اصــرار همــكاران،ســاعات متعلــق بــه اعضــاي خانــواده را بــه كارتــان ببخشــيد.
▪ وقــت شــناس باشــيد :بــراي آنكــه هــم خانــواده و هــم رئيــس خــود را راضــي نگــه داريــد بهتريــن راه
حــل آن اســت كــه هــر كاري را در زمــانخــودش انجــام دهيــد .در خانــه كارهــاي اداري را فرامــوش
كنيــد و در اداره مرتبــا بــه خانــه زنــگ نزنيــد .بديــن ترتيــب شــماميتوانيــد بيشــترين اســتفاده را از
ســاعات خــود ببريــد و موثــر باشــيد ،در صورتــي كــه شــما روزي مجبــور بوديــد كارهــايادارهتــان را
بــه منــزل ببريــد بهتــر اســت صبــح ايــن موضــوع را بــا اعضــاي خانــواده در ميــان بگذاريــد و نظــر آنهــا
را جلــبكنيــد .از ســوي ديگــر اگــر كــودكان شــما عــادت دارنــد بــدون هيــچ دليلــي بعدازظهرهــا بــه
محــل كار شــما بياينــد ،بهتــر اســتايــن عــادت را متوقــف كنيــد .تنهــا در صورتــي كــه كار ضــروري
پيــش آمــد ،اعضــاي خانوادهتــان ميتواننــد بــه محــل كارتــانمراجعــه كننــد يــا بــا شــما تمــاس
بگيرنــد .برعكــس ،در صورتــي كــه رئيــس و همكارانتــان عــادت دارنــد خــارج از وقــتاداري بــا شــما
تمــاس بگيرنــد بهتريــن كار ايــن اســت كــه وقتــي در خانــه هســتيد تلفــن همراهتــان را خامــوش كنيــد
يــا تنهــا بــه پیامــک جــواب دهيــد.
▪ اســتراحت كنيــد :نبايــد تمامــي انــرژي خــود را صــرف زندگــي خانوادگــي و كاريتــان كنيــد .گرچــه
هــر دوي آنهــا بــه شــما نيــاز مبــرم دارنــد امــافرامــوش نكنيــد كــه شــما هــم بايــد بــراي خودتــان
وقتــي قائــل شــويد .بــه عنــوان مثــال فعاليــت بدنــي مــورد عالقهتــان را انتخــابكنيــد و ســاعاتي از روز
را بــه آن اختصــاص دهيــد .پيــادهروي ،ژيمناســتيك و يــا حتــي بــه خريــد رفتــن بــا دوســتان ،ميتوانــد
بــه شــما كمــك كنــد تــا احســاس خســتگي را از خــود دور كنيــد .كمــي بــا خــود خلــوت كنيــد تــا
بتوانيــد هميشــه بــه انــدازه كافــيانــرژي داشــته باشــيد.
▪ كمــك بگيريــد :كاركــردن ،تصميمــي اســت كــه شــما بــه همــراه همســرتان آن را گرفتهايــد .پــس،
از او در كارهــاي خانــه و رســيدگي بــه امــورفرزنــدان نيــز كمــك بــگــيــــريــــــد .شــســتــــــن
ظــــــروف ،آمـــا دهكـــــردن غـــــذا ،جاروكــردن ،بــردن و آوردن كــودكان بــه مدرســه وحمامكــردن
كوچولوهــا وظايفــي هســتند كــه بهتــر اســت آنهــا را بــا همســرتان تقســيم كنيــد تــا موفــق باشــيد .در
صورتــي كــهشــما كمبــود مالــي نداريــد ميتوانيــد از پرســتار بچــه يــا خدمتــكار بــراي رســيدگي بــه
امــور منــزل نيــز كمــك بگيـريـــد .بـــدينترتيــب شــما وقــت آزاد بيشــتري خواهيــد داشــت.
▪ خودتــان را مقصــر ندانيــد :هيــچ زنــي قــادر نيســت هــم كارهــاي منــزل و هــم كارهــاي اداري خــود
را بــدون هيــچ كــم و كاســتي بــا هــم هماهنــگ كنــد .خــودرا مقصــر ندانيــد .اگــر امــروز خســتهايد
و قــادر نيســتيد آشــپزي كنيــد ،اشــكالي نــدارد اگــر هرچنــد وقــت يــك بــار پيتــزاســفارش دهيــد يــا
غــذاي حاضــري بخوريــد.
▪ هويتتــان را فرامــوش نكنيــد! :مادربــودن ،همســربودن و يــك زن شــاغل بــودن نبايــد موجــب
شــود كــه شــما تبديــل بــه يــك بــرده شــويد .شــما بايدعــادات زنانگــيخــود را هميشــه حفــظ كنيــد.
بســياري از زنــان عــادت دارنــد از خــود بزننــد و فــداكاري كننــد تــا ديگــران در آســايش باشــند.امــا
ايــن كار چنــدان صحيــح نيســت .لذتهــاي زنانــه را هميشــه در خــود زنــده نــگاه داريــد .هرچنــد وقــت
يــك بــار بــهآرايشــگاه برويــد و بــراي خودتــان هــم لباسهــاي شــيك بخريــد .شــما يــك زن هســتيد
و ســعي كنيــد بــا غــرور يــك زن باقــيبمانيــد.
حمید مظاهری راد

47

شماره 19

48

شماره 19

پاییز 1400

دکتر سید امیر امین یزدی
استاد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
(استاد نمونه کشوری)

رفتــار و شــخصیت انســان هــا تحــت تاثیــر تنــوع
ژنتیکــی و محیطــی ( خانوادگــی ،اقتصــادی و اجتماعی)
بــا هــم تفــاوت دارنــد .تجربیــات فرهنگــی بــه خاطــر
تفــاوت هــای زبــان ،ارزش هــا ،عقایــد و باورهــا کیفیت
ارتباطــات والــد بــا کــودک را تحــت تاثیــر قــرار مــی
دهــد و از ایــن طریــق رشــد و شــخصیت کــودک را
تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد .عــاوه بــر تفــاوت هــای
فرهنگــی ،تفــاوت هــای ژنتیکــی نیــز وجــود دارنــد
کــه رفتــار ،خلــق و خــو و شــیوه ارتبــاط کــودک را
تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد .حتــی در درون یــک
خانــواده هــم بیــن کــودکان درعالیــق ،شــخصیت،
اســتعداد و یادگیــری تفــاوت وجــود دارد .آگاهــی
والدیــن از تفــاوت هــای فرزنــدان نقــش مهمــی در
موفقیــت آنهــا در پــرورش کــودک ایفــا مــی کنــد بــه

گونــه ای کــه مــی تــوان مدعــی بــود یکــی از دالیــل
مهــم مشــکالت رابطــه والد-فرزنــدی ،عــدم شــناخت
والدیــن از حساســیت هــا و خلــق و خــوی ویــژه کودک
مــی باشــد .از ایــن رو هــدف مقالــه حاضــر کمــک بــه
والدیــن در شناســایی ویژگــی هــای خــاص فرزنــد
خــود مــی باشــد کــه تحــت تاثیــر ژنتیــک ،بــارداری،
تغذیــه وتجربیــات دوران اولیــه زندگــی شــکل
گرفتــه انــد .یکــی از تفــاوت هــای مهــم کــودکان
در چگونگــی کارکــرد حــواس پنج گانــه لمســی،
بصــری ،بویایــی ،چشــایی و شــنیداری آنهــا مــی
باشــد .حــواس کمــک مــی کنــد تــا کــودک بتوانــد از
محیــط اطالعــات دریافــت کنــد و چنانکــه مــی دانیــم
همــه یادگیــری هــا و رشــد هــوش و زبــان وابســته
بــه دریافــت اطالعــات درســت از محیــط مــی باشــد.
به عنــوان مثــال اگــر کودکــی در
شــنوایی مشــکل داشــته باشد(
مثــل کــودک کــم شــنوا و یا
ناشــنوا) بدلیل دشــواری در
دریافــت اصــوات و کلمات
در یادگیــری زبــان و نیز
روابــط کالمــی بــا
دیگــران مشــکل
خواهــد داشــت
و ایــن باعــث
مــی شــود تــا
در بســیاری

پاییز 1400

از مهــارت هــای فکــری و اجتماعــی تحــول مناســب
ســنی خــود را تجربــه نکنــد.
جــدا از تفــاوت هــای فــردی در میــزان اطالعــات
دریافتــی از حــواس ،کیفیــت تجربــه هــای حســی هــر
یــک از کــودکان نیــز مــی توانــد بــا دیگــران تفــاوت
داشــته باشــد .بعضــی از کــودکان ممکــن اســت در
هنــگام مواجــه شــدن بــا تحریــکات حســی مختلــف،
شــدت تحریــک بیشــتری را تجربــه نماینــد( کــودکان
بیــش حســاس) .مثــا ممکــن اســت صدایــی کــه برای
دیگــران عــادی اســت بــرای کــودک بلنــد و آزارنــده
باشــد .چنیــن کودکــی ممکــن اســت در محیــط هــای
شــلوغ و پــر ســروصدا بــه هــم بریــزد ،اضطــراب
تجربــه نمایــد ،تمرکــزش را از دســت بدهــد و در
نتیجــه از حضــور در چنیــن مجالــس و محیــط هایــی
لــذت نبــرد و میــل بــه اجتنــاب داشــته باشــد.
ایــن وضعیــت واکنــش شــدید بــه محــرک هــای
صدایــی بــرای دیگــر حــواس نیــز ممکــن اســت وجــود
داشــته باشــد کــه بــه تفــاوت واکنــش کــودکان در
بــازی ،مهدکــودک و آمــوزش مــی انجامــد .مثــا ممکن
اســت تحریــک هــای لمســی معمــول مثــل لبــاس
پوشــیدن ،بــوس کــردن و آغــوش بــرای کودک شــدید
و آزارنــده باشــد .چنیــن کودکــی تحریک پذیرتــر،
مخالفــت جوتــر ،گریــه کننــده بیشــتر و واکنــش هــای
خشــم آلــود تــر خواهــد داشــت و چــه بســا در بــازی
و تعامــات بــا همســاالن ناســازگاری بیشــتری داشــته
باشــد .کــودک همچنیــن مــی توانــد در حــس بصــری
همیــن بیــش واکنشــی را داشــته باشــد .ایــن قبیــل
کــودکان معمــوال توجــه زیــادی بــه جزئیــات دارنــد،
نــوری کــه بــرای دیگــران عــادی اســت بــرای انهــا
آزارنــده اســت ،در محیــط هــای اجتماعــی کــه مــورد
توجــه قــرار میگیرنــد احســاس فشــار و خجالــت
بیشــتری تجربــه مــی کننــد ،تمرکــز آنهــا در محیــط
هــای شــلوغ و پــر تحریــک بصــری ( چــراغ و رنــگ
هــای زیــاد و )...مشــکل پیــدا مــی کنــد و از لحــاظ
هیجانــی ممکــن اســت دچــار تــرس و اضطراب شــوند.
در زمینــه حــس هــای بویایــی و چشــایی هــم ممکــن
اســت بیــش حساســیتی وجــود داشــته باشــد .بعنــوان
نمونــه کودکــی را در نظــر بگیریــد کــه بدلیــل بویایــی
یــا چشــایی قــوی راحــت نمــی توانــد غــذا بخــورد و از
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خــوردن بســیاری از غذاهــا امتنــاع مــی کنــد.
اگــر مــادر و یــا مربــی از ویژگــی هــای فــردی کــودک
آگاهــی داشــته باشــد و آن را بپذیــرد کــه ناشــی از
سرشــت و مــدل سیســتم عصبــی کــودک اســت مــی
توانــد او را کمــک زیــادی نمایــد .در ایــن صــورت او
را درک مــی نمایــد ،از تحمیــل  ،ســرزنش و مقایســه
بــا کــودکان دیگــر خــودداری مــی کنــد و در شــرایط
ســخت او را کمــک مــی کنــد .رعایــت همیــن نــکات
فشــار روانــی زیــادی را از کــودک بــر مــی دارد و او را
بــرای غلبــه بــر مشــکل یــاری مــی رســاند .مــادر و
یــا مربــی میتوانــد بــا کــودک همدلــی نشــان دهــد(
مــی دانــم تــو از محیــط شــلوغ خوشــت نمــی آیــد
و احســاس تــرس مــی کنــی) و در صــورت پریشــانی،
کــودک را در آغــوش بگیــرد تــا آرام تــر شــود .در
مــورد محــرک یــا عامــل ناراحتــی بــا کــودک گفتگــو
مــی کنــد و بدنبــال راه حــل هایــی خواهــد بــود تــا
کــودک را از فشــار خــارج ســازد .همچنیــن والدیــن
یــا مربیــان بــا تطبیــق خــود بــا ویژگــی هــای حســی
کــودک مــی تواننــد او را از فشــار روانــی نجــات
دهنــد .بعنــوان نمونــه اگــر کــودک از لحــاظ لمســی
بیــش حساســیتی دارد او را بــه زور بــوس نمــی کننــد
و در آغــوش نمــی گیرنــد بلکــه در صــورت موافقــت
کــودک ایــن کار را بــه آرامــی انجــام مــی دهنــد .یا در
خریــد و پوشــاندن لبــاس نــکات ســاده ای مثــل نــرم
و راحــت بــودن پارچــه را لحــاظ مــی کننــد .چنیــن
تطابــق هــای ســاده ای بــرای هــر کــدام از حــواس
ضــرورت دارد .در بســیاری از مــوارد ،پشــت چالــش
هــای رفتــاری کــودک واکنــش شــدید سیســتم
عصبــی او در هنــگام دریافــت تحریــکات حســی اســت
و درصــورت درک و مراعــات دیگــران ،کــودک مجبــور
نیســت تــا واکنــش هــای شــدید هیجانــی و رفتــاری
مثــل قشــقرق ،پرخاشــگری ،گوشــه گیــری و اضطــراب
داشــته باشــد .در واقــع والدیــن و مربیــان بــا آگاهــی
از ویژگــی هــای فــردی کــودک ،قــادر مــی شــوند تــا
عوامــل تحــول ســالم هیجانــی و اجتماعــی کــودک را
بــا فراهــم ســازی بــازی ،شــادی ،ارتبــاط خــوب بــا
همســاالن و بزرگســاالن فراهــم نماینــد .در قســمت
هــای بعــدی ابعــاد دیگــری ازتفــاوت هــای فــردی
معرفــی خواهــد شــد.
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انواع حواس :کودکی که به محرک ها بیش حساسیتی دارند

حس بینایی

.1
.2
.3
.4

1حســاس بــه نــور و روشــنایی اســت .چشــمانش را میپوشــاند،گریه میکنــد و یــا دچــار ســردرد
میشو د .
2بــه راحتــی بــا دیگــر محــرک هــای دیــداری در اتــاق پریشــان میشــود .بــه عنــوان مثــال،
حــرکات ،دکوراســیون ،اســباب بــازی هــای تزیینــی ،پنجــره هــا ،درگاه و غیــره.
3در اتاق هایی با رنگ روشن یا با رنگ تیره دچار مشکل است.
4از تماس چشمی اجتناب میکند.

حس شنوایی

1 .1بــه آســانی بــا صداهایــی کــه معمــوال دیگــران توجهــی نمیکننــد ،حواسشــان پــرت میشــود؛
ماننــد صــدای فــن ،یخچــال ،تیــک تیــک ســاعت و...
2 .2از صــدای ســیفون توالــت (بــه خصــوص در توالــت عمومــی) ،جاروبرقــی ،سشــوار ،جیــر جیــر
کفــش ،و یــا پــارس ســگ ،میترســد.
3 .3از صداهــای بلنــد فــرار میکننــد ،گریــه میکننــد یــا گوشهایشــان را میپوشــانند و مکــررا از
دیگــران میخواهــد کــه ســاکت باشند؛ســروصدا نکننــد ،حــرف نزننــد و آواز نخواننــد.

حس المسه

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1با لمس غیر منتظره ،دچار ترس ،اضطراب و یا پرخاشگری می شود.
2بــه عنــوان نــوزاد ،دوســت ندارنــد کــه در بغــل نگــه داشــته شــوند .بــه خــود قــوس کمــر
میدهنــد ،گریــه میکننــد یــا هــل میدهنــد.
3وقتی نیازمند به عوض کردن پوشک هستند ،مضطرب می شوند.
4مقاومت در برابر لمس دوستانه و بوسه یا محبت از طرف دیگران
5حاضــر بــه پوشــیدن لبــاس هــای جدیــد و یــا لبــاس هایــی بــا جنــس ســفت ،لبــاس بــا
بافــت خشــن ،یقــه اســکی ،شــلوار جیــن ،کاله ،کمربنــد و  ...نیســتند.
6اجتنــاب یــا دوســت نداشــتن «بازیهــای کثیــف» ،بــه عنــوان مثــال بــازی بــا شــن و ماســه،
گِل ،آب ،چســب ،زرق و بــرق ،خمیــر بــازی ،لجــنِ ،کــرم تراشــیدن  /فــوم خنــده دار و غیــره.

حس بویایی

1 .1بــه بوهایــی کــه بــرای دیگــران آزاردهنــده نیســت یــا توجهشــان را جلــب نمیکنــد ،واکنــش
منفــی نشــان میدهنــد یــا دوســت ندارنــد.
2 .2از خوردن غذاهای خاصی به خاطر بویشان خودداری میکنند.
3 .3از بــوی توالــت هــا یــا بــوی بهداشــتی شــخصی و پخــت و پــز و خانــه داری حالــت تهــوع
میگیرنــد.

حس چشایی

1وســواس زیــاد در خــوردن دارد ،بــه خصــوص در مــورد ظاهــر غــذا ،از امتحــان کــردن
غذاهــای جدیــد یــا رســتوران هــای تــازه امتنــاع میکنــد ،حتــی ممکــن اســت غذاهــای خانــه
هــای دیگــران را نخــورد.
2از خــوردن غذاهایــی بــا بافــت خــاص اجتنــاب میکنــد و ممکــن اســت فقــط غذاهــای نــرم
یــا پــوره ماننــد را بخــورد؛ حتــی بعــد از  24ماهگــی.
3با مکیدن ،جویدن ،بلع مشکل دارد؛ ممکن است خفه شود و یا ترس از خفگی دارد.
4از غذاهــای چاشــنی دار ،تنــد ،شــیرین ،تــرش و یــا شــور اجتنــاب میکنــد .غذاهــای بــی مــزه
را ترجیــح میدهد.
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محمدجعفر خیاطی عجیب ترین معلم دنیا بود ،امتحاناتش عجیب تر...
امتحاناتی که هر هفته میگرفت و هر کسی باید برگه ی خودش را تصحیح میکرد...
آن هم نه در کالس،در خانه...
دور از چشم همه
اولین باری که برگهی امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم...
نمیدانــم تــرس بــود یــا عــذاب وجــدان ،هــر چــه بــود نگذاشــت اشــتباهاتم را نادیــده بگیــرم و بــه خــودم
بیســت بدهم...
فــردای آن روز در کالس وقتــی همــه ی بچههــا برگههایشــان را تحویــل دادنــد فهمیــدم همــه بیســت
شــدهاند بــه جــز مــن...
به جز من که از خودم غلط گرفته بودم...
من نمی خواستم اشتباهاتم را نادیده بگیرم و خودم را فریب بدهم...
بعد از هر امتحان آنقدر تمرین میکردم تا در امتحان بعدی نمر ه بهتری بگیرم...
مدتهــا گذشــت و نوبــت امتحــان اصلــی رســید،امتحان کــه تمــام شــد  ،معلــم برگههــا را جمــع کــرد و
برخــاف همیشــه در کیفــش گذاشــت...
چهره هم کالسیهایم دیدنی بود...
آن ها فکر میکردند این امتحان را هم مثل همه امتحانات دیگر خودشان تصحیح میکنند...
اما این بار فرق داشت...
این بار قرار بود حقیقت مشخص شود...
فردای آن روز وقتی معلم نمرهها را خواند فقط من بیست شدم...
چــون بــر خــاف دیگــران از خــودم غلــط میگرفتــم ؛ از اشــتباهاتم چشــم پوشــی نمیکــردم و خــودم
را فریــب نمـیدادم...
زندگی پر از امتحان است...
خیلی از ما انسانها آنقدر اشتباهاتمان را نادیده میگیریم تا خودمان را فریب بدهیم ...
تا خودمان را باالتر از چیزی که هستیم نشان دهیم...
اما یک روز برگه امتحانمان دست معلم میافتد...
آن روز چهرهمان دیدنی ست...
آن روز حقیقت مشخص میشود و نمره واقعی را می گیریم...
تا میتونی غلطهای خودت را بگیر قبل از این که غلطت را بگیرند.
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با آلوئه ورا

پوســتی بــه شــفافی آینــه و
موهــای زیبــا داشــته باشــید

گیــاه فــوق العــاده مفیــد آلوئــه ورا از زمــان هــای قدیــم بــه عنــوان یــک درمــان دارویــی گیاهــی مــورد توجه
بــوده اســت.نه تنهــا بــه تغذیــه بــدن کمــک میکنــد  -بلکــه هضــم را آســان تــر مــی کنــد ،و بــا وجــود مــواد
مغــذی مفیــد باعــث تقویــت عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن مــی شــود ،امــا همچنیــن مــی توانــد بــه صــورت
موضعــی بــرای بهبــود ســامت و زیبایــی صــورت ،پوســت ،مــو و دیگــر مــوارد اســتفاده شــود.
قبــل از اینکــه بدانیــم چــرا از ژل آلوئــه ورا بــرای تمــام مشــکالت ســامتی و نیــاز هــای زیبایــی اســتفاده مــی
کنیــم ،اجــازه بدهیــد کــه بــه طــور مختصــر نگاهــی بــه رونــد تولیــد و اســتخراج ایــن ژل از گیــاه آن بیندازیم.
ابتــدا یــک یــا چنــد بــرگ بــزرگ از بــرگ آلوئــه ورا را انتخــاب کنیــد ،بــا یــک چاقــوی تیــز آن را نصــف
کنیــد ،لبــه هــای دندانــه دار را بــرش بزنیــد.
الیــه باالیــی بــرگ را از درازا شــکاف دهیــد تــا ژل آلوئــه را در داخــل آن ببینیــد و ســپس بــا دقــت پوســت
ژل آلوئــه ورا را از بــرگ جــدا کنیــدو بدیــن گونــه از آن اســتفاده کنیــد .فقــط در نظــر داشــته باشــید کــه
مقــدار اســتفاده نشــده را درون یــک ظــرف و در جــای خنــک نگهــداری کنیــد تــا ســالم بمانــد.
درمان آفتاب سوختگی
آلوئــه ورا بــا خــواص ضــد التهابــی و خنــک کننــده ای کــه دارد ،یــک
درمــان مناســب بــرای آفتــاب ســوختگی اســت.یک الیــه محافــظ بــرای
پوســت فراهــم مــی کنــد ،کــه باعــث حفــظ رطوبــت مــی شــود.آلوئه ورا
همچنیــن غنــی از آنتــی اکســیدان هــا و مــواد معدنــی اســت کــه مــی
توانــد بــه رونــد و ســرعت بهبــود زخــم کمــک کنــد.
در مطالعــه ای ،محققــان نتیجــه گرفتنــد کــه ژل آلوئــه ورا مــی توانــد
در درمــان موضعــی بیمــاری هــای التهابــی پوســت ماننــد قرمــزی
ناشــی از اشــعه  UVخورشــید مفیــد و موثــر باشــد.
دارای مرطوب کنندگی

بــرای مرطــوب کــردن پوســت تــان از الیــه هــای ضخیــم روغنــی
اســتفاده نکنیــد در عــوض ژل آلــوورا را جایگزیــن کنیــد کــه بــدون
مســدود کــردن منافــذ پوســتتان ،آن را نــرم و لطیــف نگــه مــی دارد.
ژل آلوئــه ورا مــی تــوان بــرای درمــان پــس از اصــاح صــورت نیــز
اســتفاده کــرد ،کــه برخــی از خــراش هــا و ســوختگی هــای ناشــی از
تیــغ را از روی صــورت و گــردن از بیــن مــی بــرد.

محققــان همچنیــن ثابــت کــرده انــد کــه ژل آلوئــه ورا یــک مــاده موثــر
بــرای بهبــود هیدراتاســیون پوســت اســت و بــه عنــوان یــک عنصــر
مفیــد در فرموالســیون لــوازم آرایشــی و درمــان پوســتهای خشــک
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
سرعت بخشیدن به روند درمان زخم

از ژل آلــوورا اغلــب بــه عنــوان یــک درمــان موضعــی بــرای بریدگــی
هــا ،ســوختگی هــا و ســایر زخــم هــا اســتفاده مــی کننــد و بــه خوبــی
جــواب مــی دهــد.
بــا مــرور  4آزمایــش و مطالعــه انجــام شــده ،متوجــه شــدند کــه آلوئــه
ورا مــی توانــد زمــان درمــان ســوختگی هــای درجــه یــک یــا درجــه دو
را تقریب ـاً تــا  9روز کاهــش دهــدو جلــو بینــدازد ،کــه در مقایســه بــا
گــروه هــای کنترلــی دیگــر فــوق العــاده خواهــد بــود.
بــه گفتــه برخــی از متخصصــان و محققــان ،ســرعت تولیــد ســلول
پوســتی بــه وســیله ژل آلوئــه ورا بــه دفعــات بیشــتر از ســایر محصــوالت
اســت.
مبارزه با پیری زودرس پوست
از آنجــا کــه آلوئــه ورا غنــی از ویتامیــن هــای  Cو  Eو بتــا کاروتــن
اســت  ،ممکــن اســت برخــی از خــواص ضــد پیــری را داشــته باشــد.
خــواص ضــد التهابــی و ضــد میکروبــی آن نیــز توانایــی رفــع و
روشــن شــدن لکــه هــا را دارد ،همچنیــن کمــک مــی کنــد
تــا چهــره شــما ســالها جوانتــر بــه نظــر برســد .برخــی
تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه حتــی تولیــد کالژن
بــدن را افزایــش مــی دهــد و االســتیک پوســت را
فقــط در  90روز افزایــش مــی دهــد.
کاهش آکنه و عفونت

افــرادی کــه مبتــا بــه آکنــه هســتند،
ممکــن اســت کــه بــه دلیــل خــواص
ضــد میکروبــی ژل آلــوورا بخواهنــد
از آن بــرای درمــان اســتفاده
کننــد کــه خــواص دیگــری را
هــم بــه همــراه داشــته باشــد.
خــواص ضــد عفونــی و ضــد
التهابــی آن از پوســت در
برابــر باکتــری هــا و ســایر
بیمــاری هــای پاتــوژن کــه
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باعــث عفونــت و التهــاب مــی شــوند ،کمــک مــی کننــد.
ژل آلوئــه ورا حــاوی ژیبرلیــن و پلــی ســاکارید اســت
کــه رشــد ســلول هــای جدیــد را تحریــک مــی کنــد
و التهــاب و قرمــزی ناشــی از آکنــه و جــوش را کاهــش
مــی دهــد.
بــه عنــوان یــک قابــض و جمــع کننــده انــدازه منافــذ
پوســت را کاهــش مــی دهــد .و بــه از بیــن بــردن چربــی،
کثیفــی و یکــروب هــای بیــش از حــد کمــک مــی کنــد.
در پزشــکی آیــورودا از آلــوورا بــرای درمــان پســوریازیس
و اگزمــا نیــز اســتفاده مــی کننــد.
روشن شدن و رفع لکه های پوستی

بــه دلیــل توانایــی ژل آلــوورا بــرای افزایــش تولید ســلول
هــای پوســتی و مبــارزه بــا التهــاب و خــارش قرمــزی،
یــک درمــان طبیعــی بــرای از بیــن بــردن لکــه هــای
پوســتی و همچنیــن عالئــم االســتیک پوســت اســت.
مــی توانیــد ژل آلــوورا بــا لیمــو ترکیــب کنیــد و بــه
عنــوان یــک تســکین دهنــده لکــه هــای ناشــی از
افزایــش ســن نیــز اســتفاده کنیــد.

افزایش رشد موی سالم

آلــوورا بــا افزایــش گــردش خــون در پوســت ســر بــه
رشــد مــوی جدیــد کمــک مــی کنــد ،همچنیــن
حــاوی ویتامیــن و مــواد معدنــی مهــم و آنزیــم هــای
پروتئولیتیــک اســت کــه ســلول هــای مــرده پوســت ســر
را ترمیــم مــی کنــد.
همچنیــن ژل آلوئــه ورا خــواص شــاداب کننــده و نــرم
کنندگــی طبیعــی دارد و بــه پروتئیــن اصلی مــو (کراتین
) از نظــر آرایــش شــیمیایی بســیار شــبیه اســت و میتواند
بــه بهبــود رشــد مــو و االستیســیته بیشــتر آن کمــک
کنــد و بــا بهبــود گــردش خــون در پوســت ســر بعــد از
شکســت زندگــی و خشــکی موهــا جلوگیــری مــی کنــد.
جلوگیری از شوره سر

شــوره ســر اغلــب بــه دلیــل خشــکی پوســت ،عفونــت
هــای قارچــی و پوســت تحریــک شــده یــا روغنــی بیــش
از حــد اتفــاق مــی افتــد .ژل آلوئــه ورا بــه تمــام ایــن
شــرایط کمــک مــی کنــد ،همچنیــن دارای خــواص ضــد
باکتــری و ضــد التهابــی اســت کــه بــه هیدراتــه شــدن و
متعــادل کــردن چربــی پوســت ســر کمــک میکنــد.
تغذیه رسانی برای مو و پوست سر

ژل آلوئــه ورا همــان طــور کــه مــو و پوســت ســر را
مرطــوب مــی کنــد ،باعــث نرمــی و لطافــت آن مــی
شــود .اســتفاده منظــم از ژل آلوئــه ورا درخشــندگی و
شــادابی مــو را بــاز مــی گردانــد.
همچنیــن کثیفــی هــا ســلول هــای مــرده پوســت را از
بیــن مــی بــرد و متعــادل کــردن چربــی از روغنــی شــدن
بیــش ازحــد مــو جلــو گیــری میکنــد.
نرم کننده موثر مو

مقــداری آلوئــه ورا ،روغــن بــادام و روغــن زیتــون را بــا
یکدیگــر ترکیــب کنیــد و از آن بــه عنــوان یــک نــرم
کننــده اســتفاده نماییــد.
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بــه ایــن  5دلیــل بایــد بــه بانــو بودنتــان افتخــار کنیــد آیــا بــه بانــو بــودن خودتــان
افتخــار میکنیــد؟ اگــر اینطــور اســت بــا خوانــدن ایــن مطلــب خوشــحالتر و راضیتــر
از جنســیت خــود خواهیــد شــد .امــا اگــر اینطــور نباشــد ،متوجــه خواهیــد شــد کــه
چــرا بایــد بــه بانــو بــودن خودتــان ببالیــد! بانــو بــودن مزایــای فــوق العــاده ای
دارد؛ مزایایــی کــه بــا آنهــا بــه دنیــا آمــده ایــد و بایــد قدرشــان را بدانیــد.
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مهربانتر بودن

بانــوان بــه طــور طبیعــی موجوداتــی مهربانتــر ،دلســوزتر و صبورتــر هســتند .آنهــا بــا دردهــا و ناراحتــی هــای دیگــران بــه
خوبــی همــدردی کــرده و بــرای آرام کــردن دیگــران تــاش مــی کننــد .محــور اصلــی روحیــات بانــو کــه او را از مــرد متمایــز
میســازد ،عاطفــه و احساســات اســت .عاطفــه و احســاس هــر چنــد از ویژگــی هــای مشــترک بانــو و مــرد اســت ،امــا
نیرومنــدی آن در بانــو بــه حــدی اســت کــه او را بــه کلــی از مــرد متمایــز مــی ســازد و سرچشــمه بســیاری از
ویژگــی هــای فرعــی او مــی شــود .برخــورداری از عواطــف سرشــار درونــی موجــب لطافــت روح بانــو و افزایــش رقــت قلــب
اوســت .بــه همیــن علــت ،اثــر پذیــری بانــو از عوامــل محــرک احســاس ،بســیار بیشــتر از مــرد اســت.

داشتن احساساتی قویتر

بانــوان در مقایســه بــا مردهــا احساســاتی قویتــر دارنــد .آنهــا از ســنین بســیار کــم بــا مشــکالت درونــی و بیرونــی بســیاری
مواجــه میشــوند کــه باعــث قویتــر شــدن آنهــا میشــود .ایــن توانایــی بــه آنهــا قــدرت میدهــد بتواننــد بــا هــر مشــکلی روبــه
رو شــوند .خانــم هــا عالئــم شــنیداری ،دیــداری ،کالمــی و غیرکالمــی را بــه ســرعت مــی گیرنــد و هماهنگــی یــا عــدم
هماهنگــی بیــن آن هــا را بــه راحتــی در افــراد تشــخیص مــی دهنــد .در نتیجــه در گفــت و گوهــای رودرو  :بــا توجــه بــه
ایــن کــه مغــز بانــو  ،صداهــا را بــه ســرعت تفکیــک و طبقــه بنــدی مــی کنــد و حرکــت هــای بــدن و ایمــا و اشــاره طــرف
مقابــل را زیــر نظــر مــی گیــرد؛ هماهنگــی یــا نــا هماهنگــی بیــن گفتــار و نشــانه هــای دیــداری و غیرکالمــی نهفتــه در
کالم را بــه راحتــی تشــخیص مــی دهــد و مــی فهمــد کــه شــوهر یــا طــرف مقابــل بــه او راســت یــا دروغ مــی گویــد ! بــه
طــور کلــی ،بانــوان پیــام هــای نامحســوس را قــوی تــر از آقایــان مــی گیرنــد و بــه نــکات ناگفتــه ،بهتــر پــی مــی برنــد .بــه
عنــوان مثــال ،وقتــی مــردی از همســر ،و فرزنــدی از مــادر چیــزی را مخفــی کنــد ،همســر یــا مــادر بــه راحتــی مــی فهمــد
کــه اتفاقــی افتــاده اســت .بــه عبارتــی حــس ششــم در بانــوان قــوی تــر از مــردان اســت.

توانایی انجام چند کار به صورت همزمان

بانــوان از عهــده هــر کاری برمــی آینــد .میتواننــد یــک ســازمان را اداره کننــد ،یــک دولــت را بچرخاننــد و یــا بــر دنیــا
حکومــت کننــد و در آن واحــد ،در خانــه خودشــان هــم باالتریــن کارایــی را داشــته باشــند .آنهــا بهتــر از هــر کــس دیگــری
میداننــد کــه خانــواده شــان بــه چــه چیزهایــی نیــاز دارد و بــرآوردن نیازهــای آنهــا اصلیتریــن اولویــت زندگــی خانــم هاســت.
ارتبــاط بیــن دو نیمکــره مغــز در بانــوان ،حــدود پانــزده درصــد بیــش تــر از مــردان اســت .بــه عــاوه اســتقرار مراکــز عواطــف،
گویایــی و شــنیداری بــرای بانــوان در دو نیمکــره مغــز ،باعــث شــده کــه بانــوان هــم زمــان هــم مــی تواننــد صحبــت کننــد
و هــم قادرنــد بــه صحبــت هــای دیگــران گــوش فــرا دهنــد .احســاس هــای خــود را بــه راحتــی نشــان دهنــد و چنــد کار
دیگــر را هــم زمــان انجــام دهنــد.

توانایی حیات بخشیدن به یک انسان دیگر

بانــوان توانایــی بــی نظیــری دارنــد کــه آن بــه دنیــا آوردن یــک انســان دیگــر اســت .انســانی کــه بیشــتر از هــر کــس از او
مراقبــت خواهنــد کــرد ،برایــش فداکاریهــا خواهنــد کــرد و بــه او عشــق خواهنــد داد .فرزنــد بخشــی از وجــود آنهــا و درواقــع
مهمتریــن بخــش آن خواهــد شــد و هــر کاری بــرای خوشــبختی او انجــام خواهنــد داد.

داشتن کارایی باالتر

دنیــای مردانــه ای اســت امــا همانطــور کــه میبینیــد خانــم هــا همــه تالششــان را بــه کار بســته انــد تــا در جامعــه ،اجتمــاع
و خانــه کارایــی باالتــری از خــود نشــان دهنــد .بانــوان میتواننــد از عهــده هــر کاری برآینــد .بــه نظرمــی رســد ایــن اعتقــاد
بایــد ماننــد یــک میــراث از مــادران بــه دختــران انتقــال یابــد .مــا بانــوان بایــد بــه ایــن نکتــه پــی ببریــم کــه خــود مســئول
زندگــی خویــش هســتیم و مــی توانیــم بــه بهتریــن صــورت ممکــن از زندگــی خــود بهــره ببریــم.
حتــی زمانــی کــه بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــه مســئولیتهای زندگــی مــی پردازیــم ،میتوانیــم نقــش هــای اجتماعــی مناســب
را بپذیریــم و از عهــده ایفــای آن برآییــم .مــا بایــد ابتــدا خــود و توانائیهایمــان را بشناســیم و ســپس زمینــه شــناختمان را
بــرای دیگــران ایجــاد کنیــم تــا ماننــد فــردی ماهــر در میــدان هــای کاری و مدیریتــی افتخــار بیافرینیــم.
نویسنده  :علی ناصری
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پیشــرفت روزانــه و ســریع تکنولــوژی و تغییــرات ســریع شــیوه زندگــی ،در کنــار همــه خوبیهایــش ،صدماتــی هــم بــه زندگــی
مــا زده اســت .محققــان توصیــه میکننــد بــرای رفــع تنشهــای ناشــی از ایــن تغییــرات ،بــه تمرینــات ورزشــی و روشهــای خــاص
ی رو بیاوریــم .آنهــا میگوینــد طبیعــت راهــی آســان بــرای حفــظ و ارتقــای ســامت روان ،پیــش روی مــا گذاشــته
تنشزدایــ 
اســت:
گلهــا میتواننــد تاثیراتــی ســریعتر از آنچــه فکــرش را بکنیــد ،بــر شــادی و رضایتمنــدی شــما از زندگــی و روابــط اجتماعیتــان
داشــته باشــند .هیجانانگیزتریــن نکتــه دربــاره ایــن تحقیــق جدیــد ایــن اســت کــه ایــن بررســی ،باورهــای علمــی متــداول دربــاره
اینکــه چگونــه انســانها میتواننــد حــاالت روزانــه روحیشــان را بهگونــهای ســالم و طبیعــی مدیریــت کننــد ،بــه چالــش
میکشــد….
تیــم پژوهشــی فوقالذکــر ،ارتبــاط بیــن گلهــا و رضایتمنــدی از زندگــی را طــی  ۱۰مــاه مطالعــه روی رفتارهــا و واکنشهــای
روحــی شــرکتکنندگان در ایــن تحقیــق بــه هنــگام دریافــت کــردن گلهــا یافتهانــد.
نتیجههــا نشــان میدهــد گلهــا متعادلکننــده حــاالت روحــی بــه ســمت حــاالت طبیعــی و ســالم هســتند .گلهــا اثــر ســریعی روی
شــادمانی دارنــد .همــه شــرکتکنندگان در ایــن بررســی در هنــگام دریافــت گل لبخنــد واقعــی و هیجــانزدهای در صورتشــان
نمایــان شــد و توضیــح دادنــد کــه چــه انــدازه احســاس شــادی فوقالعــاده و احســاس سپاســگزاری در آن هنــگام داشــتهاند .ایــن
واکنــش روحــی در همــه جــا و مخصــوص همــه گروههــای ســنی اســت و محدودیتــی نــدارد .گلهــا اثــرات بلندمــدت مثبــت
روی حــاالت روحــی دارنــد .مخصوصــا شــرکتکنندگان در ایــن بررســی از کاهــش اســترس و اضطــراب و عصبیــت بعــد از
دریافــت گل خبــر دادهانــد و توضیــح دادهانــد کــه حــد
باالتــری از احســاس لذتبخشــی و رضایتمنــدی از
زندگــی را دارنــد .گلهــا میتواننــد روابــط اجتماعــی
مــا را نیــز عمیقتــر کننــد و باعــث افزایــش روابــط
بــا خانــواده و دوســتانشــوند .احساســات مــا بــه
مــا میگوینــد کــه گلهــا مــا را خوشــحال
میکننــد و حــال علــم نشــان میدهــد کــه
نــه تنهــا گلهــا مــا را شــادتر از آنچــه
فکــر میکردیــم ،میکننــد؛ بلکــه
آنهــا تاثیــرات مثبــت قــوی روی
خــوب بــودن حــاالت روحیمــان
دارنــد.
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* آثار آرامبخش گلهای رنگارنگ
بشــر بــرای زندگــی در طبیعــت آفریــده شــده اســت .طبیعتــی کــه تنوعــی از رنگهاســت و او را بــه حکایــت ریش ـههای زندگــی
متوجــه میکنــد .دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه رنگهــا حسهــای فیزیولوژیکــی را بــه وجــود میآورنــد .همــه رنگهایــی
کــه در طبیعــت میبینیــم چــه بــه صــورت نشــانه ،چــه نمــاد و چــه ســنبل از نظــر روانــی اهمیــت فراوانــی در زندگــی مــا دارنــد.
رنگهــای موجــود در طبیعــت حتــی روی عملکــرد فیزیولوژیکــی و طبیعــی بــدن مــا تاثیــر میگذارنــد و بــه همیــن خاطــر اســت
کــه شــما در یــک محیــط سرســبز و بــا تماشــای شــالیزار حــس متفاوتــی از وقتــی داریــد کــه بــه تماشــای یــک دشــت گل ســرخ یــا
کوههــای پوشــیده از بــرف مینشــینید .ثابــت شــده رنگهــا بــه خاطــر تاثیــر بــر عملکــرد فیزیولوژیکــی بــدن بــر روحیــه و روان مــا
هــم تاثیــر دارنــد .همیــن رنــگ ســرخ ضمــن اینکــه نمــاد حرکــت اســت ،نمــاد خطــر و هیجــان نیــز هســت و در عیــن حــال از منظــر
فیزیولوژیکــی موجــب تنــد شــدن ضربــان قلــب میشــود ،اشــتها را تحریــک میکنــد و بســیاری مــوارد دیگــر.
در مقابــل ،رنــگ آبــی ســبب آهســتهتر شــدن کلیــه کارکردهــای فیزیولوژیکــی بــدن میشــود و بــا کاهــش ضربــان قلــب ،حــس
آرامــش را همیشــه تداعــی میکنــد .بــه کار بــردن رنگهــا در محیــط زندگــی و طبیعــت اطرافمــان بــا توجــه بــه تاثیــر آنهــا بــر روان
مــا میتوانــد راه موثــری در کســب لــذت بیشــتر در موقعیتهــای گوناگــون باشــد .مثــا جایــی کــه قــرار اســت کار گروهــی در آن
مــکان انجــام شــود ،بــرای مثــال ،افــراد خانــواده دور هــم جمــع شــوند ،صحبــت کننــد و شــاد باشــند بهتــر اســت از رنگهایــی مثــل
ســرخ ،نارنجــی و زرد اســتفاده کــرد .تــا بــه حــال از خــود پرســیدهاید چــرا در همــه جــای دنیــا اقــوام و ملیتهــا و حتــی ســنین و
جنســیتهای مختلــف بــا تماشــای رنــگ صورتــی حــس لطافــت ،زندگــی و نشــاط را بــه دســت میآورنــد؟ چــون مــا ایــن رنــگ را
از نخســتین جایــگاه زندگیمــان یعنــی رحــم مــادر میشناســیم.
محــل دلپذیــری کــه همــه کــودکان آن را دوســت دارنــد و حتــی وقتــی آنهــا را از آن محــل دوستداشــتنی خــارج میکننــد واکنــش
گریــه را دارنــد .جایــی تنــگ و کوچــک (رحــم مــادر) تنوعــی از فامهــای صورتــی را بــه او میرســاند .در واقــع چــون عبــور نــور
از پردههــای مختلــف صــورت میگیــرد در چشــم جنیــن ایــن احســاس رنــگ صورتــی بــه چشــم میرســد .جنیــن از چنــد ماهگــی
میتوانــد رنگهــا را تشــخیص دهــد و نخســتین رنــگ او صورتــی اســت .ایــن ذهنیــت نخســتین بــرای همــه مــا تداعیگــر آن محــل
دلپذیــر و لطیــف در رحــم مــادر اســت .فرقــی نمیکنــد مــرد و زن در هــر ســن و ملیتــی کــه باشــند طبــق آمــار از صورتــی بهعنــوان
یــک رنــگ محبــوب یــاد میکننــد .شــاید خالــی از لطــف نباشــد دوبــاره نگاهــی بــه طبیعــت و رنگهــای آن بیندازیــد و از آن بــرای
تغییــر روحیــات خــود بهــره ببریــد و بــا طبیعــت آشــتی کنیــد.
* گلها و روابط دوستانه
تحقیقــات دربــاره جاهایــی از خانــه کــه انســانها در آن گلهــا را قــرار میدهنــد بــه نتایجــی رســیدهاســت .جاهایــی از خانــه کــه
بــرای مهمــان تــدارک دیــده شــده اســت مثــل اتــاق پذیرایــی و حــال ،محــل قــرار گرفتــن گلهاســت کــه ســمبلی بــرای ســهیم کــردن
و ایجــاد فضــای مشــترک روحــی بیــن افــراد اســت .گلهــا احســاس مثبــت روحــی را بــه کســانی کــه وارد آن اتــاق میشــوند القــا
میکننــد و فضــا را صمیمانهتــر میکننــد و همچنیــن جــوی دوســتانه و اشــتراکی را بــرای افــراد حاضــر در اتــاق ایجــاد میکننــد.
* تاثیرات بصری گلها
گیاهــان فقــط تضمینکننــده خــوراک مثــل ســبزیها و صیفیجــات نیســتند بلکــه اثــرات دیگــری مثــل اثــرات بصــری و بویایــی
(معطــر بــودن) دارنــد .اول از همــه ،دربــاره اثــرات بصــری گیاهــان مــا میتوانیــم از رنگهــای آنهــا انتظــار اثــرات درمانــی داشــته
باشــیم .اساســا ایــن حــق شماســت کــه رنــگ مــورد عالقهتــان را انتخــاب کنیــد .رنــگ انتخابــی شــما نشــاندهنده حــاالت روحــی
شماســت و از درون شــما تاثیــر میپذیــرد و آن رنــگ میتوانــد بــه شــما احســاس راحتــی ببخشــد و یــا ذهنتــان را آرام کنــد .اساســا
هــر رنگــی تاثیــری دارد:
قرمــز :حــرارت بدنتــان را افزایــش میدهــد ،فشــار خونتــان را بــاال میبــرد و اشــتهایتان را زیــاد میکنــد و بــه شــما شــور و حــرارت
میبخشــد.
صورتی :شما را جوانتر و شادابتر میکند.
نارنجی :اشتهایتان را زیاد میکند و روحتان را تازه میکند.
زرد :باعث سرخوشیتان میشود و حس بلندپروازی و رویایی بودن به شما میدهد.
سبز :آرامکننده چشمهای خسته و آرامش بخش است.
آبــی :فشــار خونتــان را پاییــن مـیآورد و همچنیــن تپــش قلــب و اشــتهایتان را کنتــرل میکنــد .اگــر در رژیــم غذایــی هســتید بــه
خوابتــان نیــز کمــک میکنــد.
بنفش :آرامشبخش است و به بهبود طبیعی کمک میکند.
سفید :ذهنتان را نیرو میبخشد و متمرکز میکند.
گردآورنده :مریم ساالری
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چگونه مادرم را خوشحال کنم

مــادر نقــش کلیــدی و بســیار مهمــی در خانــواده دارد؛ پــس اگرخوشــحال باشــد ،دیگــر اعضــای خانــواده هــم خوشــحال
هســتند .حتمــا بــرای مناســبتهای خــاص ماننــد روز مــادر یــا تولــد مادرتــان بــه ایــن فکــر بودیــد کــه بــرای خوشــحال
کــردن او چــه میتوانیــد بکنیــد .شــاید همــواره بــه ایــن فکــر کردهایــد کــه یــک هدیــه گــران قیمــت ماننــد طــا و
جواهــر بگیریــد امــا توجــه کنیــد کــه بــا رعایــت نکاتــی ســاده در ارتبــاط بــا مادرتــان میتوانیــد هــم شــادی را بــه او
هدیــه دهیــد و هــم بــا ایــن کار نشــاط خــود و کل اعضــای خانوادهتــان را بــاال ببریــد .در ادامــه ایــن مقالــه بــه راههــای
خوشــحال کــردن مــادران چــه بــا هدیــه و چــه بــدون آن میپردازیــم.
چگونه بدون هدیه همیشه مادرم را خوشحال کنم؟
شــاید در بعضــی مناســبتها تــوان تهیــه هدیــه نداشــته باشــید ،یــا دوســت داریــد چنــد وقــت یــک بــار مادرتــان را
بــه طــور ویــژه خوشــحال کنیــد امــا همیشــه هــم نمیشــود هدیــه گرفــت .پــس بایــد بــه فکــر راههــای دیگــر باشــید.
برخــی از ایــن راهکارهــا عبارتنــد از:

دوستت دارم!

از ایــن ســادهتر نمیشــود .امــا بدانیــد از ایــن هــم خوشــحالکنندهتر وجــود نــدارد .هرچقــدر هــم بــرای مــادر هدیــه تهیــه کنیــد ،اثــر یــک
بــار از تــه دل و بــا مهربانــی جملــه "دوســتت دارم" را نخواهــد گذاشــت .مادرتــان ماننــد تمــام بانــوان دیگــر ابــراز عالقــه کالمــی را دوســت
دارد و بــا شــنیدن آن از زبــان شــما شــادی را بــا همــه وجــودش احســاس میکنــد .ابــراز عشــق مهارتــی اســت کــه بــر تمــام ابعــاد رابطــه
شــما بــا خانوادهتــان تاثیــر میگــذارد.

یک روز را با او بگذرانید
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بــا مادرتــان ماننــد یــک دوســت در بیــرون از خانــه قــرار گذاشــته و بــه گشــت و گــزار و خریــد برویــد .بــرای ناهــار یــا شــام باهــم بــه
یــک رســتوران یــا کافیشــاپ برویــد و از زندگــی بگوییــد و بشــنوید .در خریــد حوصلــه کنیــد ،مادرهــا دوســت دارنــد ایــن کار را بــا
حوصلــه انجــام دهنــد.
اگر میخواهید هدیهای قابل لمس برای مادرتان بخرید ،به نکات زیر توجه داشته باشید:

لوازم منزل را فراموش کنید

بعضــی از خانوادههــا عــادت دارنــد در مناســبتهای خــاص ،لــوازم منــزل بــرای مــادران هدیــه میبرنــد .اگــر بــرای مادرتــان هدیــه
میبریــد چیــزی تهیــه کنیــد کــه جنبــه شــخصی داشــته باشــد؛ نــه آن کــه بــرای کار کــردن بهتــر او در خانــه وســیله ای بخریــد .در
حقیقــت اینگونــه شــما بیشــتر از آن کــه مادرتــان را خوشــحال کــرده باشــید بــرای خودتــان هدیــه گرفتهایــد .عشــقتان را بــا توجــه
کــردن بــه عالئــق و ســلیقه آنهــا در انتخــاب یــک عطــر ،شــال و روســری ،لبــاس یــا زیورآالتــی کــه صرفــا گــران هــم نباشــد ،نشــان
دهیــد.

گل معجزه میکند

مادرتــان از عطــر چــه گلــی لــذت میبــرد؟ قرمــزی گل رز را بیشــتر دوســت دارد یــا ســفیدی مریــم؟ ایــن بــار توجــه کنیــد .میتوانیــد
بــا خودتــان یــک شــاخه گل بــه خانــه ببریــد یــا ســبد گلــی را برایــش بفرســتید .مطمئــن باشــید خوشــحالی و ذوق را در چشــمانش
میبینیــد.

کارت تبریک ،اثری از خود شما

میتوانیــد کارت تبریــک بســازید .خیلــی هــم ســخت نیســت .اگــر نتیجــه کار خودتــان باشــد حتمــا فوقالعــاده خوشحــال میشــود.
اســتفاده از عکسهــا و چیزهــای خاطرهانگیــز و مــورد عالق ـهاش هــم ایــده خوبــی بــرای ســاختن کارت تبریــک اســت.

تشکر کنید

ایــن احســاس کــه کارهــای یــک فــرد توســط دیگــران دیــده شــده و قــدر آن دانســته میشــود ،بــرای همــه مهــم اســت .مــادران نیــز بــا
وجــود آن کــه معمــوال بــدون انتظــار و چشــم داشــت بــرای فرزندانشــان هــر کاری میکننــد ،از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند .از مادرتــان
بــرای هــر کار کوچکــی کــه بــرای شــما انجــام میدهــد ،تشــکر کنیــد .چــه طبــخ غــذا ،اتــو کــردن لبــاس ،تمیــز کــردن خانــه باشــد و
چــه حتــی دعــای خوبــی کــه بــرای شــما میکنــد .حتــی بــرای حضــورش هــم از او تشــکر کنیــد تــا بدانــد اگــر کار خاصــی هــم نکنــد
وجــودش بــرای شــما ارزشــمند اســت.

به داستانهایش گوش دهید

هــر انســانی مجموع ـهای از خاطــرات و احساســات اســت .یکــی از مهمتریــن چیزهایــی کــه انســانها را بــه هــم وصــل میکنــد ،اطــاع
از داســتانهای زندگیشــان اســت .بــه داســتانهای مادرتــان از خاطــرات گذشــتهاش گــوش دهیــد .حتــی گاهــی بخواهیــد خاطــرهای
خــوش از گذشــته برایتــان تعریــف کنــد .مطمئــن یاشــید کــه بــا کمــال میــل اســتقبال میکنــد .بــا ایــن کار هــم بــه او نزدیکتــر شــده
و هــم بــا ایــن ارتبــاط او را خوشــحال میکنیــد.

تنها یک پیام کوتاه

مطمئــن باشــید بــا جملــه "صبــح بــه خیــر! روز خوبــی داشــته باشــی مامــان" روز خوبــی را بــرای او رقــم خواهیــد زد .بــه او نشــان دهیــد
کــه هــر لحظــه بــه فکــرش هســتید و در کنــارش حضــور داریــد .تکنولــوژی فقــط مــا را از هــم دور نکــرده ،گاهــی میتوانــد مــا را بــه هــم
نزدیــک کنــد .بــا چنیــن کار ســادهای میتوانیــد او را خوشــحال کــرده و خانــواده ســالم خــود را شــکل دهیــد.

شاد باشید

ماردهــا بیــش از هرچیــز بــه شــادی و خوشــحالی فرزندشــان اهمیــت میدهنــد .اگــر دلتنگیهــا و ناراحتیهایتــان را بــا او تقســیم
میکنیــد ،زمانــی را هــم بــرای بیــان خوشــحالی و شــادیتان بــه او اختصــاص دهیــد .بگذاریــد مادرتــان شــادی و خوشــبختی شــما را
ببینــد و بــه انــدازه شــما غــرق در لــذت شــود.

کمک گرفتن از دیگر اعضای خانواده

بــا خوشــحالی مــادر متوجــه میشــوید کــه چقــدر وحــدت خانــواده بیشــتر شــده و تمــام اعضــای خانــواده از انــرژی مــادر بهــره مــی
برنــد .اگــر مدتهاســت کــه مــادر خــود را دچــار از غــم و ناراحتــی میبینیــد ،بهتــر اســت از دیگــر اعضــا خصوصــا پــدر بخواهیــد
مداخلــه کنــد .گاهــی بــه طــور غیــر مســتقیم یعنــی بــا خوشــحال کــردن پــدر ،مادرتــان را نیــز خوشــحال کنیــد.

سخن آخر
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ـش
ـرده و آرامـ
ـحال کـ
ـواده را خوشـ
ـای خانـ
ـد کل اعضـ
ـادر میتوانیـ
ـردن مـ
ـحال کـ
ـا خوشـ
ـه بـ
ـت اینکـ
در نهایـ
ـر
ـا تاثیـ
ـام اعضـ
ـر تمـ
ـه دارد ،بـ
ـه در خانـ
ـدی کـ
ـش کلیـ
ـا نقـ
ـادر بـ
ـه مـ
ـرا کـ
ـد چـ
ـه دهیـ
ـا هدیـ
ـه آنهـ
را بـ
میگــذارد .امــا گاهــی مشــکالت و مســائل در خانــواده آنقــدر پیچیــده شــدهاند کــه دیگــر خــود اعضــا
ـص در
ـا متخصـ
ـر و یـ
ـزرگ تـ
ـک بـ
ـت از یـ
ـر اسـ
ـرایط بهتـ
ـن شـ
ـد .در ایـ
ـا برآینـ
ـل آنهـ
ـس حـ
ـد از پـ
نمیتواننـ
ـب و
ـی جوانـ
ـن تمامـ
ـر گرفتـ
ـا در نظـ
ـواده بـ
ـاوره خانـ
ـد .مشـ
ـک کنیـ
ـت کمـ
ـی درخواسـ
ـائل خانوادگـ
ـه مسـ
زمینـ
حفــظ اصــل رازداری ،میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد.
منبع :حامی هنر زندگی
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چرا باید

قدرداین

کنیم؟

آخرین باری که احساس رضایت در زندگی داشتید کی بود؟
وقتــی همــه چیــز واقعــا عالــی پیــش مــی رود و بــه خصــوص هنگامــی کــه زندگی ســخت مــی شــود ،فراموش کــردن قدرشناســی
بســیار ســاده اســت .امــا اگــر علــم پشــت تمریــن روزمــره قدردانــی بســیار متقاعــد کننــده اســت -ایــن مســئله در یــک تحقیــق
روانشــناختی همــراه بــا رفــاه بیشــتر بــود – چــرا مــا بیشــتر اوقــات سپاســگزار نیســتیم؟
بــه گــزارش مجلــه اینترنتــی آالمتــو بــه نقــل از  success.com؛ در اینجــا چهــار یــادآوری ســاده وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد
قدرشــناس بــودن باعــث خوشــحالی و شــادی مــی شــود ،بنابرایــن آن هــا را تمریــن کنیــد!
 .1قدردانی باعث می شود مغز احساسات مثبت دیگر را پردازش کند ،از جمله شادی و لذت:
تمرین روزمره قدردانی به ما کمک می کند احساسات مثبت از قبیل عالقه ،هیجان ،شادی و غرور را تجربه کنیم.
قدردانــی ســطح دوپامیــن و ســروتونین را در مغــز افزایــش مــی دهــد؛ ایــن مــواد انتقــال دهنــده هــای کلیــدی عصبــی هســتند کــه
باعــث احســاس رضایــت مــی شــوند.
اگــر مــا اغلــب اوقــات سپاســگزار باشــیم ،مســیرهای عصبــی تولیــد کننــده شــادی تقویــت مــی
شــود ،درســت همانطــور کــه ورزش بــدن را تقویــت مــی کنــد.
 .2قدردانــی باعــث تقویــت خــوش بینــی مــی شــود کــه منجــر به شــادی
بیشــتر می شــود:
محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا ،دیویــس و دانشــگاه میامــی متوجــه شــدند پــس از ابــراز
قدردانــی بــه مــدت  10هفتــه بــه صــورت مرتــب ،شــرکت کننــدگان در ایــن مطالعــه
احســاس خــوش بینــی بیشــتری نســبت بــه زندگــی خــود داشــتند.
در یــک مطالعــه اخیــر دانشــگاه هــاروارد نشــان داده شــده اســت خوشــبینی بــه یــک رفتــار
طوالنــی مــدت در طــول زندگــی تبدیــل مــی شــود.
یــک مطالعــه تاثیــر قدرشناســی بــر ســامت عمومــی را بررســی کــرد و نشــان داد «خــوش بینــی بــه وســیله
ارتقــاء شــیوه زندگــی ســالم بــه میــزان قابــل توجهــی بــر ســامت روحــی و فیزیکــی تأثیــر مــی گــذارد»
در واقــع ،بــه نظــر مــی رســد خوشــحالی تحــت تاثیــر خوشــبینی قــرار مــی گیــرد کــه مــی توانــد توســط
قدردانــی تقویــت شــود.
 .3ابراز قدردانی ،روابط را تقویت می کند:
رابــرت امونــس ،.Ph.D ،محقــق در خصــوص قدردانــی مــی نویســد« ،هنگامــی کــه واقعــا از ارزش دوســتان
و اعضــای خانــواده خــود آگاه هســتید ،بــا آنهــا بهتــر رفتــار مــی کنیــد ،شــاید یــک مارپیــچ رو بــه بــاال ایجــاد
مــی کنیــد ،یــک نــوع حلقــه بازخــورد مثبــت ،کــه در آن روابــط قــوی شــما چیــزی بــرای سپاســگزار بــودن بــه
شــما مــی دهــد ،و در عــوض باعــث تقویــت ایــن روابــط مــی شــود».
روابــط ســالم مــا را خوشــحال مــی کنــد .چطــور؟ بــا توجــه بــه طوالنــی تریــن تحقیــق در مــورد رشــد انســانی
توســط دانشــگاه هــاروارد ،پیــش بینــی کننــده شــماره  1ســامت و شــادی در زندگــی یــک فــرد ،کیفیــت روابــط
آنهاســت.
 .4اگر از شما قدردانی شود ،به احتمال زیاد تالش می کنید آن را جبران کنید:
اگــر قدردانــی ترویــج دهنــده ی ســخاوتمندی باشــد ،آیــا دنیــای بهتــر را نمــی ســازد؟ ایــن را در نظــر بگیریــد:
ابــراز قدردانــی بــه فــردی کــه دوســتش داریــد یــا بــه یــک دوســت ،باعــث مــی شــود او نیــز در جهــت جبــران
آن برآیــد.
قدردانــی باعــث مــی شــود احســاس دوســت داشــته شــدن داشــته باشــیم .احساســی کــه مــی توانــد باعــث شــود
مثبــت فکــر کنیــم و اقدامــات مفیدتــری را بــرای دیگــران انجــام دهیــم.
ســونیا لووبومیرســکی ،پژوهشــگر روانشناســی مثبــت ،در کتــاب خــود «چگونگــی شــادی :یــک روش جدیــد
بــرای بــه دســت آوردن زندگــی کــه مــی خواهیــد» نوشــت« :افــراد قدرشــناس بیشــتر بــه دیگــران کمــک
می کنند؛ زیرا از مهربانی و مراقبت آگاه هستند و احساس می کنند باید به صورت متقابل رفتار کنند».
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معنی زندگی چیست؟
فیلســوف یونانــی دکتــر پاپــادروس
در پایــان کالس درســش بــا ایــن
پرســش بــه ســخنرانی خــود خاتمــه
داد :آیــا كســی ســؤالی دارد؟ یکــی
از شــاگردانش بــه نــام «رابــرت
فولــگام» نویســنده مشــهور در بیــن
حضــار بــود و پرســید :آقــای دكتــر
پاپــادروس ،معنــی زندگی چیســت؟
بعضــی از حضــار خندیدنــد؛ امــا
پاپــادروس ،دانشــجویان خــودرا بــه
ســکوت دعــوت كــرد ،ســپس كیــف
بغلــی خــود را از جیبــش درآورد،
داخــل آن را گشــت و آینــه گــرد
و كوچکــی را بیــرون آورد و گفــت:
موقعــی كــه بچــه بــودم جنــگ
بــود ،مــا بســیار فقیــر بودیــم و در
یــک روســتای دورافتــاده زندگــی
میكردیــم ،روزی در كنــار جــاده
چنــد تکــه آینــه شکســته ،از
الشــه یــک موتورســیکلت آلمانــی
پیــدا كــردم .بزرگتریــن تکــه آن
را برداشــتم و بــا ســاییدن آن بــه
ســنگ ،گِــردش كــردم .همیــن
آینــهای كــه حــاال در دســت مــن
اســت و مالحظــه میكنیــد .ســپس
بهعنــوان یــک اســباببازی شــروع
كــردم بــه بــازی بــا آن و بازتابانــدن
نــور خورشــید بــه هــر ســوراخ

و ســنبه و درز و شــکاف كمــد و
صنــدوق خانــه و تاریکتریــن
جاهایــی كــه نــور خورشــید بــه
آنهــا نمیرســید .از اینكــه بــا
كمــک ایــن آینــه میتوانســتم
ظلمانیتریــن نقــاط دنیــا را نورانــی
كنــم بهقــدری شــیفته و مجــذوب
شــده بــودم كــه وصفــش مشــکل
اســت .در واقــع ،بازتابانــدن نــور
بــه تاریکتریــن نقــاط اطرافــم،
بــازی روزانــهی مــن شــده بــود.
آینــه را نگــه داشــتم و در دوران
بعــدیِ زندگــی نیــز هــر وقــت كــه
بیــکار میشــدم آن را از جیبــم در
مــیآوردم و بــه بــازی همیشــگی
خــود ادامــه مــیدادم .بــزرگ كــه
شــدم دریافتــم ایــن كار یــک بــازی
كودكانــه نبــود ،بلکــه اســتعارهای بر
كارهایــی بــود كــه احتمــال داشــت
بتوانــم در زندگــی خــود انجــام
دهــم .بعدهــا دریافتــم كــه مــن،
خــود نــور و یــا منبــع آن نیســتم،
بلکــه نــور و بــه عبــارت دیگــر،
حقیقــت ،درک و دانــش جایــی
دیگــر اســت و تنهــا در صورتــی
تاریکتریــن نقــاط عالــم را نورانــی
خواهــد كــرد كــه مــن بازتابــش
دهــم .مــن تکــهای از آینــهای

هســتم كــه از طــرح و شــکل واقعــی
آن اطــاع چنــدان درســتی نــدارم.
بــا وجــود ایــن ،هرچــه كــه هســتم،
میتوانــم نــور را بــه تاریکتریــن
نقــاط عالــم ،بــه ســیاهترین نقــاط
قلــوب انســانها منعکــس كنــم
و ســبب تغییــر بعضــی چیزهــا
در برخــی از انســانها گــردم.
شــاید دیگــران نیــز متوجــه ایــن
كار شــوند و همیــن كار را انجــام
دهنــد .بهطــور دقیــق ایــن همــان
چیــزی اســت كــه مــن بــه دنبــال
آن هســتم .ایــن معنــی زندگــی
مــن اســت.
دکتــر بعــد از پایــان درس ،آینــه
را بــه دقــت دوبــاره در دســت
گرفــت و بــه كمــک ســتونی از نــور
آفتــاب كــه از پنجــره بــه داخــل
ســالن میتابیــد ،پرتویــی از آن
را بــه صورتــم و بــه دســتهایم كــه
روی بــازوی صندلــی بــه هــم گــره
خــورده بودنــد ،تابانــد و گفــت :بــه
جایــی کــه تاریــک و ظلمانی اســت،
نــور ببریــم .بــه جایــی کــه امیــد
نیســت ،امیــد ببریــم .بــه جایــی
کــه دروغ هســت ،راســتی ببریــم.
ایــن معنــای زندگیســت!
گردآورنده :مهدی حسنی
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متن ز یبا

یــک رفیقــی دارم کــه عاشــق گل و گیاه
و دار و درخــت اســت .ســه مــاه پیــش
افتــاده بــود بــه جــان گلدانهــای
حیــاط خانــهاش .قلمههــای رز را
کــرده بــود تــوی خــاک .خاکشــان
را عــوض کــرده بــود .پیونــد زده بــود.
تکثیــر کــرده بــود .و خالصــه حیــاتِ
حیــاط را کنفیکــون کــرده بــود.
دم غروبــی یــک کاکتــوس مکزیکــی و
یــک شــاخه یــاس شــیرازی مانــده بــود
روی دســتش .نــگاه کــرده و دیــده کــه
فقــط یــک گلــدان برایــش باقــی مانــده
اســت .بعــد هــم حوصلــهاش نشــده
تــا یــک گلــدان دیگــر بخــرد .بــه هــر
حــال آدمهــای عاشــق هــم ممکــن
اســت یــک وقتهایــی خســته شــوند.
بعــد زیــر لــب گفتــه بــه جهنــم و هــر
دو تایشــان را کاشــته تــوی همــان یــک
گلــدان باقیمانــده .یــک یــاس شــیرازی
و یــک کاکتــوس مکزیکــی .ســینه بــه
ســینه .ترکیــب غریبــی بــوده .انــگار
کــه مثــا محمدعلــی کلــی بــا پرویــن
اعتصامــی ازدواج کنــد .یــک مــاه کــه
گذشــته ،حــال هــر دو تایشــان خــراب
شــده .یکیشــان هفت ـهای یــک روز آب

میخواســته .آن یکــی استســقاء داشــته
و دائــم طلــب آب میکــرده .یکیشــان
آفتــاب مســتقیم میخواســته .آن یکــی
دائــم ویــار ســایه داشــته .کاکتــوس
دلــش میخواســته پهــن بشــود و
یلــه بدهــد .یــاس دلــش میخواســته
مثــل میمــون از دیــوار حیــاط بکشــد
بــاال و ببینــد آنجــا چــه خبــر اســت.
کاکتــوس همــش بهانــهی تــوی خانــه
را میگرفتــه .یــاس دائــم غــ ِر هــوای
آزاد را مــیزده .خالصــه اینکــه بعــد
ـق مــا دیــده کــه هــر
از یــک مــاه ،رفیـ ِ
دو نفرشــان خمــوده شــدند و حــال
و حوصلــه و رمــق ندارنــد و رنگشــان
پریــده .یــک جورهایــی بدنشــان بــوی
" گنــد بزننــد بــه ایــن گلــدون" گرفتــه
اســت.
رفیــق مــن هــم فارســی بلــد اســت،
هــم انگلیســی و از ایــن دو تــا بهتــر،
زبــان نباتــی .رفتــه یــک گلــدان جدیــد
خریــده و جدایشــان کــرده .هــر
ـی خــودش .یکیشــان کنــار
کســی سـ ِ
دیــوا ِر آفتابگیــر و هفتــهای هفــت
روز آب .آن یکــی هــم پشــت پنجــره
و هفتــهی یــک بــار یــک جرعــه آب.

دیشــب رفتــه بودیــم خانهشــان .حــال
هــر دو نفرشــان خــوب بــود .یــاس و
کاکتــوس .یــاس کشــیده بــود بــاال.
کاکتــوس پــت و پهــن شــده بــود.
ســبز شــده بودنــد و هــزار شــاخهی
جدیــد ازشــان زده بــود بیــرون .در
ِ
درک بهــار کــرده بودنــد .بهتــر
واقــع
از همــه اینکــه ترکیــب جداگانهشــان
خانــه را کــرده بــود بهشــت مصــور.
یــاس شــیرازی خوشــحال .کاکتــوس
مکزیکــی خوشــحال .خــدای حیــاط
خوشــحالتر .خالصــه اینکــه
چــه خــوب کــه محمدعلــی و
پرویــن بــا هــم ازدواج نکردنــد.
وگرنــه نــه پرویــن شــعرهای
قشــنگ میگفــت و
محمدعلــی
نــه
میتوانســت بــا
مشــت ،جلوبنــدیِ
جلو فریــزر را پائین
بیــاورد .لزومــا کــه
ترکیــب چیزهــای
خــوب ،نتیجــهی
خــوب نمیدهــد.
فهیم عطار

داستانک

در زمانهــای قدیــم مردمــی بادیهنشــین زندگــی میکردنــد
کــه در بیــن آنهــا مــردی بــود کــه مــادرش دچــار آلزایمــر و
نســیان بــود و میخواســت در طــول روز پســرش کنــارش
باشــد.
ايــن امــر مــرد را آزار مـیداد و فكــر میكــرد در چشــم مــردم
کوچک شــده اســت.
هنگامــی کــه موعــد کــوچ رســید مــرد بــه همســرش گفــت:
مــادرم را نیــاور ،بگــذار اینجــا بمانــد و مقــداری غــذا هــم
برایــش بگــذار کــه از شــرش راحــت شــوم تــا گــرگ او را
بخــورد یــا بمیــرد.
همســرش گفت :باشه آنچه میگویی انجام میدهم!
همــه آمــاده کــوچ شــدند ،زن هــم مادرشــوهرش را گذاشــت و
مقــداری آب و غــذا در کنــارش قــرار داد و کــودک یـک ســاله
خــود را هــم پیــش زن گذاشــت و رفتنــد.
آنهــا فقــط همیــن یــک کــودک را داشــتند کــه پســر بــود،
مــرد بــه پســرش عالقــه فراوانــی داشــت ،اوقــات فراغــت بــا او
بــازی میکــرد و از دیدنــش شــاد میشــد.
وقتــی مســافتی را رفتنــد و هنــگام ظهــر بــرای اســتراحت
ایســتادند و مــردم همــه مشــغول اســتراحت و غــذا خــوردن
شــدند ،مــرد بــه زنــش گفــت :پســرم را بیــاور تــا بــا او بــازی
کنــم.
زن به شــوهرش گفت :او را پیش مادرت گذاشتم!!
مــرد بــه شــدت عصبانــی شــد و داد زد کــه چــرا ایــن کار را
کــردی؟؟!!
همســرش پاســخ داد :مــا او را نمیخواهیــم زیــرا بعدهــا او
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مــن را همانطــور کــه مــادرت را گذاشــتی و رفتــی ،خواهــد
گذاشــت تــا بمیــرم!
حــرف زن ماننــد صاعقــه بــه قلــب مــرد خــورد ،ســریع
اســب خــود را ســوار شــد و بــه ســمت مــادرش و فرزنــدش
رفــت زیــرا پــس از کــوچ همیشــه گرگهــا بــه ســمت آنجــا
میآمدنــد تــا از باقیمانــده وســایل شــاید چیــزی بــرای
خــوردن پیــدا کننــد.
مــرد وقتــی رســید؛ دیــد مــادرش فرزنــد را بلنــد کــرده و
گرگهــا دور آنهــا هســتند و پیــرزن بــه سمتشــان ســنگ
پرتــاب میکنــد و تــاش میکنــد کــه کــودک را از گرگهــا
حفــظ کنــد.
مــرد گرگهــا را دور کــرد و مــادر و فرزنــدش را بــاز گردانــد
و از آن بــه بعــد ،موقــع کــوچ اول مــادرش را ســوار بــر شــتر
میکــرد و خــود بــا اســب دنبالــش روان میشــد و از مــادرش
ماننــد چشــمش مواظبــت میکــرد و مقــام زنــش در نــزدش
بــاال رفــت.
انســان وقتــی بــه دنیــا میآیــد ،بنــد نافــش را میبرنــد
ولــی جایــش همیشــه میمانــد تــا فرامــوش نکنــد کــه بــرای
تغذیــه بــه یــک زن بــزرگ وصــل بــود "...
اگــر مــادری در قيــد حيــات داريــد؛ حداقــل يــک تمــاس
بــا محبــت بــا او بگيريــد تــا صــدای كودكــی كــه ســالها
عاشــقانه بزرگــش كــرده بشــنود و از تــه دل شــاد شــود ...
و اگــر "مــادران آســمانی" داريــد؛ بــرای شــادی و آرامــش
روحشــان فاتحــهای بفرســتيد.
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گرداورنده :مژگان کلوندی

برگزیده ای از کتاب

قانونتوانگری
حقیقــت تــکان دهنــده دربــاره توانگــری ایــن اســت کــه توانگــر بــودن کامــ ً
ا درســت اســت
نــه نادرســت .راســل اچ کان ول در ســخنرانی هــای مشــهورش بنــام " :کرورهــا المــاس" تاکیــد
مــی کنــد :مجبوریــد ثروتمنــد باشــید زیــرا حــق نداریــد فقیــر باشــید زندگــی کــردن و ثروتمنــد
نبــودن حتمـاً بــد اقبالــی اســت و بدبختــی مضاعــف آنکــه بــه همــان انــدازه کــه مــی توانیــد فقیــر
باشــید مــی توانیــد ثروتمنــد گردیــد ایــن وظیفــه بــی چــون و چــرای ماســت کــه از راههــای
شــرافتمندانه ثروتمنــد شــویم و البتــه راه شــرافتمندانه تنهــا راهــی اســت کــه بــه ســرعت مــا را
بــه ســوی ثــروت مــی کشــاند.
توجــه کنیــد کــه واژه ثروتمنــد بــه معنــای برخــورداری از وفــور نعمــت و همچنیــن زندگــی غنــی
تــر و رضایــت بخــش تــر اســت ،همانــا میــزان آرامــش و تندرســتی و شــادمانی و فراوانــی شــما
میــزان توانگــری شــما را نشــان مــی دهــد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف راههــای شــرافتمندانه
یــی وجــود دارد کــه انجامــش آســان تــر از آن اســت کــه اکنــون بتوانیــد تصــورش را نیــز بکنیــد،
ایــن هــم یکــی دیگــر از حقایــق تــکان دهنــده دربــاره توانگــری اســت.
چنــد دهــه پیــش بازرگانــی پیشبینــی کــرد کــه رهبــران آینــده ناگزیــر بایــد بیشــتر توجــه خــود
را معطــوف کمــک بــه پیــروان خــود کننــد تــا بتواننــد مســائل اقتصــادی و مشــکالت مالــی زمــان
حــال خویــش را حــل کننــد و کمتــر متوجــه گذشــته مــرده یــا آینــده بــه دنیــا نیامــده باشــند
بــدون شــک از ایــن راه از گذشــته مــرده و آینــده بــه دنیــا نیامــده نیــز مراقبــت خواهــد شــد.
هــر انســان متعــادل و بــه هنجــاری بایــد آرزومنــد توانگــری باشــد ،امــا در خفــا مــردد هســتند
کــه آیــا از دیــدگاه معنــوی نیــز بایــد طالــب آن باشــند یــا نــه بازرگانــان و بیشــتر کاســبکارانی
کــه در ســخنرانی هایــم شــرکت میکردنــد از ایــن کــه جویــای توانگــری بودنــد احســاس گنــاه
و شــرم مــی کردنــد .اگرچــه هــر روز در جســتجوی توانگــری ســخت مــی کوشــیدند معلــوم بــود
کــه هنــوز ایــن ســوال در ذهــن شــان مطــرح اســت کــه "آیــا فقــر ،فضیلتــی معنــوی اســت یــا
نقصانــی مشــترک و معمــول؟ " و ای ـن
تعــارض در اندیشــه شــان در امورشــان نیــز جلــوه گــر مــی شــد وهــر انــدازه کـ ه ســخت مــی
کوشــیدند ،تالشهایــی را کــه در راه کامیابــی بــه انجــام مــی رســاندند خنثــی مــی کــرد.
پــس از چنــدی بــر مــن آشــکار شــد کــه بایــد در ایــن بــاره عقایــدی جســورانه و تــکان دهنــده
ابــراز کنــم تــا باورهــای محــدود کننــده ای کــه موجــب شــده بــود ایــن اشــخاص بــه زندگــی
بخــور و نمیــر قناعــت کننــد ،خنثــی شــود ،در نتیجــه چنــد ســخنرانی را بــه توضیــح دربــاره
رابطــه الهــی میــان انســان و میــزان توانگــری اختصــاص دادم ،پــس از ضربــه هــای آغازیــن ،ایــن
مردمــان نیکــو چــه آســودگی خاطــر و شــادمانی ژرفــی یافتنــد کــه دیگــر الزم نیســت بــرای طلــب
توانگــری احســاس گنــاه کننــد ،تــازه آنــگاه بــود کــه توانســتند ثمــرات وصــف شــده را در مــدت
زمانــی کوتــاه تجربــه کننــد.
توانگــری محبتــی معنــوی اســت بدیهــی اســت اگــر فقیــر باشــید نمــی توانیــد احســاس شــادمانی
و خوشــبختی کنیــد وانگهــی الزم نیســت فقیــر باشــید فقــر گناهــی اســت کــه زاییــده کــور
بــودن انســان در برابــر نعمــات بــی کــران خــدا بــرای آدمــی اســت ،فقــر تجربــه ناپــاک و
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آزاردهنــده و خــوار کننــده اســت در واقــع
فقــر مــرض اســت و در مــوارد شــدید نشــانه
جنــون .فقــر ســبب میشــود کــه زنــدان هــا
از دزدان و جنایتــکاران پــر شــود .انســانها را بــه
ســوی اعتیــاد و فســاد و فحشــا و خودکشــی
ســوق مــی دهــد کــودکان پــاک و بــا اســتعداد
و باهــوش ،مجــرم و بزهــکار مــی ســازد ،.باعــث
میشــود مــردم بــه کارهایــی دســت بزننــد
کــه اگــر فقیــر نبودنــد بــه فکرشــان هــم
خطــور نمــی کــرد .کمونیســم کــه یکــی از
نهضتهــای خفقــان آور امــروز اســت از فقــر
ناشــی مــی شــود .عواقــب معصیــت بــار فقــر
بــی انتهــا اســت بــه ایــن دلیــل در مقــام یــک
کشــیش وظیفــه خــود دانســته ام کــه تــا آنجــا
کــه در تــوان دارم بــه یــاری مــردم بشــتابم و
بــه آنهــا بیامــوزم کــه چگونــه گنــاه فقــر را
از زندگــی خــود ریشــهکن کننــد .پزشــکی
را میشناســم کــه میگویــد اگــر مشــکالت
مالــی نبودنــد مطــب همیشــه خالــی مــی
مانــد زیــرا بیشــتر مــردم بــه علــت نگرانــی
و فشــار و تنشمالــی بیمــار میشــوند و
میگویــد بیشــتر بیمارســتان هــای روانــی پــر
از بیمارانــی اســت کــه ســالها زیــر فشــار مالــی
بــوده انــد و ایــن تنــش ذهــن و جســم آنهــا را
از کار انداختــه اســت چنیــن بــرآورد کردهانــد
کــه نــه دهــم بیمــاری هــای انســان ناشــی از
فشــار و محنــت و نکبــت زاییــده از فقــر اســت.
بیاییــد ایــن اندیشــه را کــه فقــر از فضایــل
اســت یــک ســر کنــار بگذاریــم ،ایــن نیــز
یکــی دیگــر از حقایــق تــکان دهنــده دربــاره
توانگــری اســت امــا الزم نیســت بــه زندگــی در
تباهــی مالــی ادامــه بدهیــد زیــرا ایــن مســئله
راه حــل دارد .کتــاب مقــدس سرشــار از وعــده
هــای غنــی و شــکوهمند دربــاره توانگــری
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اســت ایــن حــق انســان اســت کــه توانگــر و دولتمنــد و صاحــب همــه نعمتهــا باشــد زیــرا انســان
فرزنــد خداســت و توانگــری میــراث الهــی اوســت ،آفریــدگار تــان مــا را توانگــر میخواهــد ایــن
نیــز یکــی دیگــر از حقایــق تــکان دهنــده دربــاره توانگــری اســت .وانگهــی اگــر توانگــر نباشــید
نــه بــه درد خودتــان میخوریــد نــه بــه درد دیگــری ،انســانی کــه نخواهــد توانگــر باشــد نابهنجــار
اســت زیــرا زندگــی بــدون توانگــری  ،میشــود زندگــی بــدون غــذای درســت و لبــاس راحــت و
کاشــانه گــرم و نــرم و رضایــت از شــغل دلخــواه یــا بــدون آســایش و بازآفرینــی.
و امــا یــک ســوال :چگونــه میتــوان در عرصــه مــادی بــه تمامــی شــادمان زیســت ؟ اگــر زندگــی
انســان در عرصــه ذهنــی عــاری از فعالیــت خــاق باشــد بــدون کتــاب یــا بــدون فرصــت بــرای
کامجویــی از دانــش و فرهنــگ ،بــدون لــذت از موســیقی و هنــر بــدون پــول یــا مجالــی بــرای
ســفر و یــا ســایر فعالیتهــای فرهنگــی مشــابه ،زندگــی ذهنــی او نیــز ناقــص مــی مانــد .اگــر
آدمــی در عرصــه معنــوی فرصتــی بــرای تفکــر و مراقبــه و مکاشــفه دعــا و مطالعــات معنــوی
نداشــته باشــد در ایــن عرصــه بــه کمــال نمــی رســد .حــال آنکــه توانگــری در هــر ســه عرصــه
مــادی و ذهنــی و معنــوی بــرای کمــال انســان ضــرورت دارد.
هرگــز هیــچ عــذر و بهانــه ای را بــرای کنــار آمــدن بــا تنگدســتی یــا پذیرفتــن آن بــه صــورت
وضعیتــی دائمــی قبــول نکنیــد" .دلیــل اصلــی ایــن کــه مــی خواهیــد توانگــر باشــید ایــن اســت
کــه" بایــد توانگــر باشــید " و از آنجــا کــه پســر پادشــاه یــا فرزنــد خــدا هســتید توانگــری حــق
مســلم شــما و میــراث الهــی شماســت .دلیلــی نــدارد کــه توانگــری را از زندگــی معنــوی خــود
خــارج بدانیــد .هــر روز هفتــه و هــر لحظــه خــدا را بــه چشــم پــدری دولتمنــد و پرمحبــت
بنگریــد کــه وضــع شــما را میفهمــد و احســاس شــما را درک میکنــد و نســبت بــه همــه
امــور شــما عالقمنــد اســت و مراقــب جزءجــزء زندگــی شماســت .دربــاره همــه کارهایتــان  ،امــور
مالــی و خــواه ســایر امــور هدایــت او را جویــا شــوید و فرمــان الهــی او را بطلبیــد آنــگاه از بهبــود
دلپذیــر همــه جنبــه هــای زندگــی تــان بــه شــگفت خواهیــد آمــد وعــده الهــی ایــن اســت کــه
":همــه چیــز از آن شماســت".
روانــکاوی اخیــرا ً بــه مــن گفــت کــه دریافتــه اســت کــه علــت عمــده شکســت مــردم ،تعــارض
درونــی آنهــا دربــاره ایــن مســئله اســت کــه "آیــا موفقیــت از نظــر الهــی مقــدر اســت یــا ملعــون؟".
"در فرهنــگ لغــت واژه ممونــا  ،ثــروت و دولــت و جیفــه دنیــا و مــال پرســتی و رجحــان جهــان
مــادی بــر همــه چیــز توصیــف شــده اســت.
" خادمــان ممونــا کســانی هســتند کــه خــدا را از امــور مالــی خــود بیــرون مــی نهنــد و تنهــا بــه
پــول مــی اندیشــند و بــه گــردآوری مــال و منــال میپردازنــد ،هــرگاه دریابیــد کــه ایــن خواســت
خداســت کــه توانگــر باشــید و او بــه عنــوان خالــق ایــن عالــم غنــی ،سرچشــمه توانگــری شماســت
آن گاه مــال پرســت نمــی شــوید و از توانگــری بــرای خــود بــت نمــی ســازید .شــما صرف ـاً از
منشــاء همــه مواهــب و بــرکات خــود ،میــراث غنــی و بیکــران خویــش را میطلبیــد ،آنجــا کــه
خــدا بــه موســی گفــت" :خــدای خــود را بــه یــاد آور ،زیــرا اوســت کــه بــه تــو قــوت مــی دهــد
تــا توانگــری پیــدا نمایــی".
واژه ثــروت یــا تمــول و دارایــی بــه معنــای زندگــی شــکوهمند اســت و ایــن همــان چیــزی اســت
کــه متفکــر توانگــر بایــد بــرای حصــول آن بکوشــد و آن را حــق معنــوی خــود بدانــد.
نظــام هــای ملوکالطوایفــی در قــرون وســطا ثــروت را بــه افــرادی معــدود اختصــاص دادنــد
 ،در ایــن دوران بــرای اینکــه بتواننــد مــردم را در فقــر نــگاه دارنــد تعلیــم" فقــرو ریاضــت" بــه
عنــوان تنهــا راه رســتگاری ،بــه خــورد عــوام داده شــد .از ایــنرو تنگدســتی و محرومیــت را از
"فضایــل انســانی " قلمــداد کردنــد میلیونهــا انســان ســاده دل نیــز پنداشــتند" فقــر نشــانه زهــد و
تقــوا اســت" ،برخــی از ایــن عقایــد کهنــه ملوکالطوایفــی دربــاره اینکــه فقــر از فضایــل معنــوی
اســت همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت امــا ایــن عقایــد ،کاذب و ســاخته بشــر اســت نــه
حقیقــت غنــی خــدا بــرای شــما و مــن .بــه ایــن ترتیــب از ایــن لحظــه بــه بعــد بــرای توانگــر
بــودن بــه هیــچ عضــو و بهانــه ای نیــاز نداریــد ،توانگــری آرزوی الهــی اســت کــه بایــد بــه گونـهای
الهــی تجلــی یابــد مــی توانیــد جســورانه ســپاس گــذار ایــن باشــید کــه توانگــری میــراث الهــی
شماســت .خواســت پــدر بــرای شــما نیکویــی نامحــدود و محبــت هــای بیکــران اســت نــه یــک
زندگــی بخــور و نمیــر!
شــاید فکــر کنیــد اگــر توانگــری مــن در اصــل از جانــب خــدا مــی آیــد و اگــر او منشــاء روزي مــن
اســت ،پــس فایــده اندیشــه توانگرانــه چیســت؟ و بــه چــه درد مــی خــورد؟ اصـ ً
ا میــان اندیشــه
توانگرانــه و برکاتــم چــه رابطــه ای وجــود دارد؟
برکــت غنــی خــدا از روز ازل پیرامــون شــما و همچنیــن بــه صــورت اســتعدادها و توانایــی هــای
بالقــوه و آرمــان هــا و اندیشــه هایــی در انتظــار تجلــی ،درون شــما بــوده اســت و خواهــد بــود،
منتهــا بایــد بــا ایــن جوهــر و خزانــه غنــی تمــاس حاصــل کــرد  ،ذهنتــان حلقــه اتصال شماســت،
گرایشهــا و مفاهیــم زندگــی و باورهــا و اعتقــادات و نگــرش هــای شــما بــه مثابــه حلقــه اتصــال
شــما بــرای دسترســی بــه جوهــر و خزانــه غنــی خــدا اســت ،خــدا تنهــا کاری کــه میتوانــد
برایتــان بکنــد ایــن اســت کــه آن را از طریــق آرمانهــا و اندیش ـهها و واکنشهــای خودتــان
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بیــان و عیــان کنــد.
از هــم اکنــون تمــاس بــا جوهــر غنــی جهــان
پیرامــون و جوهــر غنــی عالــم درونتــان را آغــاز
کنیــد و نــدا در دهیدکــه "از همیــن لحظــه
هدایــا و عطایــای خــدا را در درون و پیرامونــم
برمــی انگیزانــم و از هــر جهــت و هــر دســت،
برکــت کامرانــی و شــادمانی و کامیابــی راســتین
بــه ســویم مــی آیــد" ،بــا تکــرار ایــن عبــارت
همــه ثــروت هــا و دولــت هــای ایــن عالــم غنــی
را بــه ســوی خــود مــی کشــانید و از طریــق
خویشــتن ،متجلــی مــی ســازید.
یکــی دیگــر از حقایــق تــکان دهنــده دربــاره
توانگــری ایــن اســت کــه اندیشــه هایــی کــه
پیــش از ایــن در ســرتان مــی گذشــت ،زندگــی
امــروز شــما را آفریــد و اندیشــههایی کــه
امــروز در ســرتان میگــذرد نیــز فــردای شــما
را مــی آفرینــد ،هــر چــه بیشــتر ایــن حقیقــت
را در مــی یابیــد ،پــی مــی بریــد کــه اگــر بــه
عنــوان پایــگاه اتحــاد خــود بــا کامیابــی ،از روی
عمــد و ســنجیده ،اندیشــه توانگرانــه را بــه کار

گیریــد" ،اشــخاص و اماکــن و اوضــاع و حــوادث
نمیتواننــد آن توانگــری و کامیابــی کــه مشــیت
الهــی شماســت را از شــما بگیرنــد یــا آن را بــاز
دارنــد" در واقــع خواهیــد دیــد اشــخاص و امــور و
رویدادهایــی کــه ســابقاً بــر ضــد شــما بودنــد ،یــا
بــه خدمتتــان در مــی آینــد یــا از زندگــی تــان
بیــرون مــی رونــد و جــای خــود را بــه اشــخاص
و رویدادهایــی تــازه مــی دهنــد تــا راه کامیابــی
شــما هموارتــر شــود و ایــن ناشــی از قــدرت
اندیشــه تــوان گرانــه اســت.
برخــی از صاحــب نظــران معتقدنــد کــه یــک
اندیشــه توانگــر قدرتمندتــر از هــزار اندیشــه
سســت و شکســت پذیــر اســت ،پــس بــه
گرایشهــای کامیابــی خــود بچســبید و دســت
از ســر آنهــا بــر نداریــد زیــرا کامیابــی شــیفته
اندیشــه توانگــرا نــه اســت.
گویــی خداونــد نیــز گرایــش توانگرانــه را مــی
پســندند ،یقینــا دیگــران هــم آن را مــی ســتایند
و از ســویی جــذب میشــوند و در راهــش
آســتین خدمــت بــاال میزننــد.
همــواره ایــن حقایــق تــکان دهنــده را دربــاره
توانگــری بــه خاطــر آوریــد کــه توانگــر بــودن
کام ـ ً
ا درســت اســت ،خــدا ایــن عالــم غنــی را
بــرای شــما آفریــده اســت و میخواهــد کــه از
آن کام بــه بجویید،توانگــری میتوانــد از طریــق
کاربــرد هوشــیارانه و مــدام اندیشــه توانگرانــه،
بیدرنــگ بــه ســراغ تــان بیایــد و آرمانهــای
غنــی و اعمــال شــکوهمند و ثمراتــی دولتمنــد
را عیــان ســازد .از هــم اکنــون مــی توانیــد بــا
اســتفاده از آرمــان هــای ســاده امــا قدرتمنــدی
کــه در ایــن کتــاب مــی خوانیــد خــود را از
شــر تنگدســتی و شکســت و تنگنــا برهانیــد و
خویشــتن را در راه شــاهوار کامیابــی بیابیــد و
در طــول راه بــا تجربــه هایــی دلپذیــر و ثمراتــی
نیکــو مواجــه شــوید کــه ناشــی از قدرت اندیشــه
توانگرانــه اســت.
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دای دادو  ،لــی تیــزی و ژانــگ آن هنرمنــدان چینــی (دای دادو  -نایــب رئیــس موسســه هنــری لیائونینــگ و لــی تیــزی  -هنرمنــد و ژانــگ آن  -رئیــس
انجمــن جوانــان هنرمنــدان  )Shenyangنقاشــی را بــه تصویــر کشــیدند و افــرادی را نشــان مــی داد کــه جهــان را تغییــر دادنــد.
بــه گفتــه دای دادو  ،کار روی نقاشــی از ســال  ۲۰۰۶آغــاز شــد و  ۱۰مــاه بــه طــول انجامیــد .وظیفــه اصلــی نشــان دادن کل تاریــخ جهــان بــر روی یــک
بــوم بــود« .مــا مــی خواســتیم بــه هــر كســی كــه بــه تصویــر نــگاه خواهــد كــرد فرصــت دهیــم تــا رونــد تاریــخ جهــان را حــس كنــد و آن را مشــاهده
كنــد ،گویــی صفحــات را در كتــاب درســی ورق میزنــد.
ایــن نقاشــی  ۱۰۳نفــر را بــه تصویــر مــی کشــد ۱۰۰ :چهــره مشــهور و  ۳هنرمنــد چینــی بــا نــام بــاال کــه ایــن تابلــو را نقاشــی مــی کننــد (در گوشــه
بــاال ســمت راســت کنــار دانتــه) .از ایــن رو نــام نقاشــی «بحــث در مــورد کمــدی الهــی «بــا دانتــه»  ،کشــیده شــده در ســال ( ۲۰۰۶انــدازه  ۲.۶×۶متــر ،
رنــگ روغــن روی بــوم).
بــه نظــر مــی رســد کــه  ۳نقــاش تصویــر بــا نگاهــی بــه همــه ایــن مخاطبــان ایــن ســؤال را پرســیده انــد :کــه «هــر کــدام بــه کجــا رســیده انــد یــا بــه
کجــا خواهنــد رفــت؟ چــه کســی بــرای جهنــم یــا بهشــت آمــاده اســت؟» شــخصیت هــای تصویــر افــرادی هســتند کــه متعلــق بــه تاریــخ مــدرن بــوده و
متعلــق بــه ایــن دوران هســتند.
بیــل گیتــس (مدیرعامــل شــرکت مایکروســافت) ،افالطــون (فیلســوف یونانــی) ،کــی جیــن (پــدر موســیقی راک در چیــن) ،والدیمیــر ایلیــچ لنیــن (رهبــر انقــاب روســیه و
بنیانگــذار اتحــاد جماهیــر شــوروی) ،پــاول کورکجیــن (قهرمــان کتــاب «چگونــه فــوالد آبدیــده شــد») ،ویلیــام جفرســون «بیــل» کلینتــون (رییــس جمهــور ســابق ایــاالت
متحــده آمریــکا) ،پتــر کبیــر یــا پتــر یکــم (مشــهورترین تــزار روســیه) ،بــروس لــی (اســتاد هنرهــای رزمــی ،بازیگــر فیلمهــای رزمــی ،فیلســوف و بنیانگــذار ســبک جیــت
کان دو) ،ســر وینســتون لئونــارد اسپنســر چرچیــل (سیاسـتمدار و نویســندهٔ بریتانیایــی) ،هانــری ماتیــس (نقــاش فرانســوی) ،ادیســون آرانتــس دوناســیمنتو ملقــب بــه
پلــه (بازیکــن ســابق تیــم ملــی فوتبــال برزیــل) ،گوانــگ یــو (یکــی از افســران جنگســاالر لیــو بــی) ،رامســس دوم یــا رامســس بــزرگ (فرعــون مصــر باســتان) ،شــارل
آنــدره ژوزف مــاری دوگل (رئیسجمهــور فرانســه) ،مــارگارت هیلــدا تاچــر (رهبــر ســابق حــزب محافظـهکار بریتانیــا) ،لفــرد برنــارد نوبــل (شــیمیدان ،مهنــدس ،مبتکــر و
اسلحهســاز ســوئدی اســت و مختــرع دینامیــت) ،فرانکلیــن دالنــو روزولــت (رئیسجمهــور ســابق آمریــکا) ،ارن ِســت میلــر هِمینگــوی (نویســنده برجســته آمریکایــی و برنــده
جایــزه نوبــل ادبیــات) ،الویــس آرون پریســلی (خواننــده و هنرپیشــه آمریکایــی و موفقتریــن شــخصیت در هنــر معاصــر و موســیقی آمریــکا و جهــان) ،رابــرت اپنهایمــر
(پــدر بمــب اتمــی) ،ویلیــام شکســپیر (بزرگتریــن نویســنده در زبــان انگلیســی) ،ولفگانــگ آمادئــوس موتســارت (آهنگســاز اتریشــی) ،آدری هِپبــورن (هنرپیشــه مشــهور
آمریکایــی بلژیکیتبــار ســینما و تئاتــر) ،لودویــگ وان بتهــوون (موســیقیدان برجســته آلمانــی) ،آدولــف هیتلــر (رهبــر آلمــان نــازی) ،بنیتــو موســولینی (رهبــر ایتالیــای
فاشیســت طــی دوران جنــگ جهانــی دوم) ،صــدام حســین عبدالمجیــد تکریتــی (رئیسجمهــور ســابق و دیکتاتــور جنگطلــب کشــور عــراق) ،آلکســی ماکســیموویچ
پِشــکوف ملقــب بــه ماکســیم گورکــی (داســتاننویس ،نمایشنامهنویــس و مقالهنویــس انقالبــی روس و از بنیانگــذاران ســبک رئالیســم سوسیالیســتی) ،ســون
یــات سـن (پــدر چیــن مــدرن) ،دنــگ ژیائوپینــگ (سیاسـتمدار و رهبــر چینــی) ،الکســاندر سِ ــرگِیویچ پوشــکین (شــاعر و نویســنده روســی ســبک رومانتیسیســم) ،لــو
خــوان (نویســنده بــزرگ چیــن در قــرن بیســتم) ،ژوزف اســتالین (رهبــر و سیاس ـتمدار کمونیســت شــوروی) ،لئونــاردو داوینچــی (دانشــمند و هنرمنــد ایتالیایــی دوره
رنســانس) ،کارل هاینریــش مارکــس (متفکــر انقالبــی ،فیلســوف ،جامعهشــناس ،تاری ـخدان و اقتصــاددان آلمانــی) ،سِ ــر چارلــز اسپنســر چاپلیــن (بازیگــر ،کارگــردان و
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موســیقیدان برجســته هالیــوود) ،هنــری فــورد (بنیانگــذار کارخانــه خودروســازی فــورد) ،لــی فنــگ (یکــی از معــروف تریــن ســربازان خلــق ارتــش آزادیبخــش چیــن)،
نورمــن بتهــون (پزشــک کانادایــی و مبتکــر پزشــکی) ،زیگمونــت فرویــد (عصبشــناس اتریشــی و پایهگــذار رشــته روانکاوی) ،جــک کورکیــن (پاتولوژیســت ،نقــاش،
آهنگســاز و نوازنــده آمریکایــی ارمنــی) ،چیانــگ کای شــک (رهبــر سیاســی و نظامــی چینــی) ،الیزابــت دوم یــا الیزابــت الکســاندرا مــری ویندســور (ملکــه انگلســتان)،
مایــکل جــرارد تایســون (جوانتریــن قهرمــان بوکــس حرف ـهای ســنگینوزن) ،والدیمیــر والدیمیرویــچ پوتیــن (دومیــن رئیــس جمهــور کشــور روســیه) ،چارلــز التویــج
داجســون (بزرگتریــن نویســنده ادبیــات کــودک جهــان) ،شــرلی جیــن تمپــل (موفقتریــن بازیگــر پیشــین خردســال تاریــخ ســینمای آمریــکا) ،لئــو نیکالیویــچ تولســتوی
(نویســنده و فعــال سیاســی اجتماعــی روس) ،آلبــرت اینشــتین (فیزیـکدان آلمانــی) ،چنگیــز خــان مغــول (ســردار جنگــی) ،ناپلئــون یکــم یــا ناپلئــون بناپــارت (نخســتین
امپراتــور فرانســه) ،ارنســتو رافائــل گــوارا دالســرنا (پزشــک ،چریــک ،سیاسـتمدار و انقالبــی مارکسیســت آرژانتینــی) ،فیـدِل کاســترو روث (رهبــر انقالبــی کوبــا) ،مارلــون
برانــدو (بازیگــر آمریکایــی برنــدهٔ جایــزه اســکار و ســتایش شــدهترین بازیگــر تاریــخ ســینمای جهــان) ،یاســر عرفــات (رهبــر فلســطینی) ،گایــوس ژولیــوس ســزار (دیکتاتــور
و رهبــر نامــدار سیاســی و نظامــی جمهــوری روم) ،ژنــرال کلــر لــی (خلبــان نظامــی ارتــش آمریــکا) ،لوچیانــو پاواروتــی (خواننــد ه تنــور بســیار مشــهور اپــرا) ،جــورج واکــر
بــوش (رئیــس جمهــور ســابق ایــاالت متحــده آمریــکا) ،هانــری کارتیــه برســون (عــکاس مشــهور فرانســوی) ،اُســامه بــن محمــد بــن عــوض بــن الدِن (بنیانگــذار و رهبــر
گــروه تروریســتی القاعــده) ،لیــو شــیانگ (رکــورد جهانــی ،قهرمــان جهــان و المپیــک قهرمانــی در رشــته ورزشــی دو و میدانــی) ،فردریــش ویلهلــم نیچــه (فیلســوف
بــزرگ آلمانــی مکتــب اگزیستانسیالیســم) ،اســتیون آلــن اســپیلبرگ (کارگــردان معــروف آمریکایــی) ،پابلــو روئیــس پیکاســو (نقــاش ،طــراح صحنــه ،پیکرتــراش ،گراورســاز
و ســرامیککار اســپانیایی) ،آبراهــام لینکلــن (رئیسجمهــور ســابق آمریــکا) ،مائــو تســه تونــگ (پــدر خلــق چیــن) ،چــوانالی (اولیــن نخســتوزیر جمهــوری خلــق
چیــن) ،یوهــان ولفگانــگ فــون گوتــه (شــاعر ،ادیــب ،نویســنده ،نقــاش ،محقــق ،انسانشــناس ،فیلســوف و سیاسـتمدار آلمانــی) ،الئوتســه (فیلســوف افســانهای چیــن)،
نورمــا جیــن مورتنســون معــروف بــه مِریلیــن مونــرو (بازیگــر مشــهور آمریکایــی) ،ســالوادور فلیپــه ژاســینتو دالــی دومنــک (نقــاش فراواقعگــرای اســپانیایی) ،تــزی شــی
یــا تــزو شــی (ملکــه قدرتمنــد و پرنفــوذ دودمــان چینــگ) ،مــاری کــوری (فیزی ـکدان و شــیمیدان لهستانی-فرانســوی) ،آریــل ســاموئل مردخــای شــرایبر معــروف بــه
آریــل شــارون (نخســت وزیــر ســابق اســرائیل) ،پرنــس چارلــز (ولیعهــد بریتانیــا) ،کوفــی عنــان (دبیــرکل ســابق ســازمان ملــل متحــد) ،کــی بیشــی (نقــاش چینــی) ،چیــن
شــی هــوان (اولیــن پادشــاه دودمــان چیــن) ،هیدکــی توجــو (نخس ـتوزیر ســابق ژاپــن) ،اگنــس گونجــا بویاجیــو معــروف بــه مــادر تــرزا (راهبــه کاتولیــک آلبانیایــی و
گورباچــف (آخریــن رهبــر اتحــاد شــوروی) ،ســونگ چینــگ لینــگ (یکــی از مهــم تریــن چهــره
تأســیس کننــده مامــوران امــور خیریــه در هنــد) ،میخائیــل ســرگئهویچ
ُ
هــای سیاســی در اوایــل قــرن بیســتم در چیــن) ،رابیندرانــات تاگــور (شــاعر ،فیلســوف ،موســیقیدان و چهرهپــرداز اهــل بنــگال هنــد) ،اتــو فــون بیســمارک (صدراعظــم
امپراتــوری آلمــان) ،ژان-ژاک روســو (فیلســوف ،نویســنده ،آهنــگ ســاز اهــل جمهــوری ژنــو) ،لــی بــای یــا لیپــو (شــاعر چینــی) ،چارلــز دارویــن (زیستشــناس و
زمینشــناس انگلیســی) ،کنفوســیوس (مشــهورترین فیلســوف و نظریهپردازچینــی) ،کرنلیــو بابــا (نقــاش رومانیایــی ،صورتگــر ،و تصویرگــر کتــاب) ،میکلآنــژ بوناروتــی
(نقــاش ،پیکرتــراش ،معمــار و شــاعر ایتالیایــی) ،مهانــداس کارامچانــد گانــدی (رهبــر سیاســی و معنــوی هنــدی) ،دوایــت دیویــد آیزنهــاور معــروف بــه «آیــک» (رئیــس
جمهــور ســابق آمریــکا)َ ،ونســان ویلِــم ون گــوگ یــا فینسِ ــنت فــان خــوخ (نقــاش نامــدار هلنــدی) ،هنــری تولــوز لوتــرک (نقــاش ،طــراح و تصویرســاز فرانســوی) ،مایــکل
جــردن (از مشــاهیر بســکتبال آمریــکا) ،مارســل دوشــامپ (هنرمنــد فرانســوی) ،ا َ َرســطو (فیلســوف یونــان باســتان) ،لیــو بــی (موســس سلســه شــو هــان و اولیــن امپراطــور
آن در طــول ســه دوره پادشــاهی) ،دانتــه آلیگیــری (شــاعر ایتالیایــی).
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چـرا اکثـر بانــوان
هـرگـز زیبــا بودن خـود را بـاور نمیکننـد ؟!
اگــر نگاهــی بــه اطــراف خــود
و یــا حتــی فضــای مجــازی
بیندازیــد ،افــراد بســیاری را
میبینیــد کــه باوجــود اینکــه
زیبایــی مناســبی دارنــد،
امــا کمــاکان حــس میکننــد
زشــت هســتند! بــه همیــن
علــت عمــل هــای زیبایــی
مختلفــی را انجــام میدهنــد.
در حقیقــت ،حتــی زیباتریــن
بانــوان نیــز ،باوجــود اینکه هر
روز هــزاران تعریــف از دیگران
میشــنوند ،امــا همــواره یــک
تردیــد را بــا خــود بــه همــراه
دارنــد و از زیبایــی خــود
مطمئــن نیســتند.
ممکــن اســت فکــر کنیــد
کــه یــک فــرد جــذاب،

همــواره فکــر خواهــد کــرد
کــه جــذاب اســت امــا ایــن
مســاله اصــا درســت نیســت!
بــر اســاس تحقیقــات متعــدد،
مــردم معمــوال بــا چنــد بــار
دیــدن چهــره هــای زیباتــر،
خــود را زشــت میپندارنــد.
بــه عبــارت دیگــر حتــی اگــر
شــما فــرد زیبایــی باشــید،
بــه محــض دیــدن یــک فــرد
کــه جــذاب تــر از شماســت،
ممکــن اســت خــود را غیــر
جــذاب بدانیــد.
تحقیــق دیگــری نشــان
میدهــد کــه مردهــا ،بــه
محــض دیــدن یــک برنامــه
تلویزیونــی ،بانــوان خــود را
چنــدان جــذاب نمیبیننــد.

در حقیقــت نحــوه درک مــا
از جذابیــت خــود یــا دیگــران،
بــه شــدت بــه مقایســه هــای
ذهنــی مــان برمیگــردد.
ذهــن انســان اینگونــه کار
میکنــد .ذهــن همــواره بــه
مقایســه پرداختــه و جمــع
بنــدی نهایــی را انجــام
میدهــد .بســیاری از افــراد
میگوینــد کــه خــود را بــا
دیگــران مقایســه نکنیــد امــا
حقیقــت ایــن اســت کــه
ذهــن انســان ،چــه خوشــتان
بیایــد و چــه خوشــتان نیایــد،
بــه شــدت مقایســه گــر
اســت و همــواره چیزهــای
مختلــف را مقایســه میکنــد.
در حقیقــت ،ایــن مســاله

ماننــد یــک برنامــه قدرتمنــد
و عمیــق اســت کــه در ذهــن
نصــب شــده اســت.
چــرا یــک بانــو ،هرگــز زیبــا
بــودن خــود را بــاور نخواهــد
کــرد ؟
حــال ســوال اینجاســت کــه
چــرا یــک بانــو ،همــواره
دچــار تردیــد هایــی دربــاره
زیبایــی خــود اســت ؟
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مهــم نیســت کــه یــک بانــو،
چقــدر زیباســت ،همچنیــن
اهمیتــی نــدارد کــه تصــور
او نســبت بــه ظاهــر خــودش
چقــدر مثبــت اســت ،او بــه
زودی بانــوی دیگــری را
خواهــد دیــد کــه از نــگاه
خــودش ،از او جــذاب تــر
اســت .او امــروزه میتوانــد ایــن
بانــو جذابتــر را در تلویزیــون،
اینترنــت یــا ســایر رســانه هــا
ببینــد.
در جهــان فعلــی ،ظاهــر بانــوان
بــه یــک تجــارت تبدیــل شــده
اســت .بــه همیــن علــت تقریبــا
غیــر ممکــن اســت کــه فیلــم
یــا تبلیغــی را ببینیــد کــه از
بانــوان زیبــا در آن اســتفاده
نشــده باشــد ! بــا توجــه بــه
ایــن مســاله ،بــه محــض اینکــه
یــک بانــو ،بانــو جذابتــری را
میبینــد ،احســاس خواهــد کرد
کــه جذابیــت کافــی را نــدارد و
حتــی ممکــن اســت خــود را
زشــت تصــور کنــد !
ممکــن اســت فکــر کنیــد
کــه ایــن مســاله فقــط بــرای
بانوانــی بــا ظاهــر معمولــی رخ
میدهــد ،امــا در حقیقــت ،ایــن
مســاله یــک مشــکل رایــج
بــرای همــه بانــوان حتــی
بازیگــران بســیار مشــهور و

مدلهاســت .حضــور در کنــار
چهــره هــای زیباتــر ،بــرای
بازیگــران بســیار معــروف نیــز
مــدام رخ میدهــد و بــه همیــن
علــت حــس درونــی آنهــا
نســبت بــه خودشــان ،بعضــا
حتــی از یــک فــرد بــا ظاهــر
معمولــی نیــز بدتــر اســت !
بــه همیــن علــت مشــاهده
میشــود کــه عمــل هــای
زیبایــی بســیاری نیــز توســط
افــراد زیبــا انجــام میشــود.
بســیاری از مدلهــا و بازیگــران
معــروف دقیقــا افــرادی
هســتند کــه بیشــترین حــس
عــدم اطمینــان را نســبت بــه
ظاهــر خــود دارنــد.
حــال اگــر چنیــن وضعیتــی
بــرای یــک بازیگــر مشــهور
وجــود داشــته باشــد ،بدیهــی
اســت کــه یــک بانــو بــا ظاهــر
معمولــی ،چــه تفکراتــی را در
ســر خواهــد داشــت !
جهانــی شــدن و گســترش
اینترنــت و شــبکه هــای
مجــازی ،اســتاندارد هــای
زیبایــی را بــه شــدت افزایــش
داده اســت .وقتــی یــک مــرد
مــدام بانــوان بســیار زیبــا را
میبینــد ،اســتاندارد هــای
زیبایــی او نیــز افزایــش پیــدا
میکنــد کــه ایــن مســاله را

در حــال حاضــر میتــوان در
ســطح جهــان بــه ســادگی
مشــاهده کــرد .در حقیقــت
امــروزه ،بــرای تولیــد جذابیت،
تالشــهای بیشــتری نســبت بــه
دهــه هــای پیــش الزم اســت و
علــت ایــن مســاله ایــن اســت
کــه اســتانداردهای زیبایــی در
نــگاه عمــوم افزایــش یافتــه
اســت !
ایــن مســاله بــرای مــردان نیــز
وجــود دارد امــا از آنجایــی کــه
تمرکــز رســانه و عمــوم روی
زیبایــی بانــوان و جنبــه هــای
تبلیغاتــی آن اســت ،دغدغــه
بیشــتری بــرای آنهــا حــس
میشــود.
امــا یــک بانــو بــرای اینکــه
حــس خوبــی نســبت بــه
ظاهــرش داشــته باشــد ،بایــد
چــکار کنــد ؟!
آیــا بایــد مقایســه خــود بــا
دیگــران را پایــان دهــد ؟
خــوب ،عمــا چنیــن چیــزی
غیــر ممکــن اســت !
یــک راه بســیار ســاده بــرای
بانــوان ایــن اســت کــه
تبلیغــات ،رســانه هــا و ســایر
مــوارد مشــابه را از برنامــه
زندگــی خــود حــذف کننــد !
زمانــی کــه یــک بانــو از چنیــن
فضاهایــی فاصلــه میگیــرد،
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بهتــر میتوانــد حــس جذابیــت
درونــی را تجربــه کنــد.
در حقیقــت ،بجــای اینکــه
بانــوان بنشــینند و جذابیــت
دیگــران را نظــاره گــر شــوند
و بعدهــا بــه مقایســه خــود
بــا آنهــا بپردازنــد ،بهتــر
ایــن اســت کــه خــود ،قصــه
جذابیــت خــود را بســازند و
تــوان درونــی خــود را افزایــش
دهنــد و بــا ورزش و ارتقــای
زیبایــی خــود ،کــم کــم حــس
بهتــری نســبت بــه خــود پیــدا
کننــد نــه اینکــه فقــط نظــاره
گــر تبلیغــات چنــد میلیــون
دالری شــوند و اعتمــاد بنفــس
خــود را از دســت بدهنــد !
بــه هرحــال وقتــی ارتقــای
ظاهــری و درونــی خــود را
آغــاز کنیــد ،کــم کــم حــس
منحصــر بفــرد بــودن خــود
را بدســت خواهیــد آورد !
فقــط کافیســت بجــای اینکــه
نمایــش جذابیــت دیگــران
را نظــاره گــر شــوید ،خــود،
داســتان جذابیــت ظاهــری و
درونــی خــود را بــا دســتان
خــود بنویســید !
بلــه ،شــاید ایــن راه حــل ،راه
حــل راحتــی در عصــر حاضــر
نباشــد ،امــا جــواب میدهــد !

گردآورنده :مریم بختیاری
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سالمندان و پرورشگاه
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ی بهتــر از اونــی شــد
در کانــادا یــه نفــر بــا ایــده جالبـی یــک خانــه ســالمندان را بــا یــک پرورشــگاه ادغــام کــرد ،نتیجــه ایــن ایــده خیلـ 
کــه انتظــار داشــت !
ســالمندان دارای نــوه و نتیجههایــی شــدند کــه هــر روز در کنارشــان بودنــد و دیگــر هیچوقــت احسـ ِ
ـاس تنهایــی و کنــار گذاشتهشــدگی
نمیکردنــد
ی فایــده نیســت ،آنهــا بــرای آینــده خــود از ایــن پدربــزرگ و مادربزرگهــا عشــق و محبــت بـی
ایــن کار بــرای بچههــای یتیــم هــم بـ 
منــت را میآموزنــد ماننـ ِد محبــت پــدری و عشـ ِ
ـق مــادری ،چیزهــای مهمـی کــه دیگــران از آنهــا دریــغ کردنــد!...

خوشــا بــه حــال انســانهایی کــه چنیــن ایــده هــای خداپســندانه نصیبشــان مــی شــود؛ انســان بــا شــنیدن و دیــدن ایــن نــوع حرکــت هــا از
اعمــاق وجــود احســاس شــعف ،لــذت و آرامــش مــی کنــد.
خدایــا ایــن چــه حســی اســت کــه بــه مــا آدمهــا عطــا کــردی ،کــه از دیــدن آرامــش و آســایش همنــوع خــود بــه اوج لــذت و
سپاســگزاری تــو مــی رســیم،
خدایا بی نهایت شکر و سپاس تو را که این احساس را به ما عطا کردی.

نعمت اله کناری زاده

دو روز مانــده بــه پايــان جهــان تــازه
فهميــد كــه هيــچ زندگــی نكــرده اســت،
تقويمــش پــر شــده بــود و تنهــا دو روز،
تنهــا دو روز خــط نخــورده باقــی بــود.
پريشــان شــد و آشــفته و عصبانــی نــزد
خــدا رفــت تــا روزهــای بيشــتری از خــدا
بگيــرد ،داد زد و بــد و بيــراه گفــت ،خــدا
ســكوت كــرد ،جيــغ زد و جــار و جنجــال
راه انداخــت ،خــدا ســكوت كــرد ،آســمان
و زميــن را بــه هــم ريخــت ،خــدا ســكوت
كــرد
بــه پــر و پــای فرشــتهو انســان پيچيــد،
خــدا ســكوت كــرد ،كفــر گفــت و ســجاده
دور انداخــت ،خــدا ســكوت كــرد ،دلــش
گرفــت و گريســت و بــه ســجده افتــاد،
خــدا ســكوتش را شكســت و گفــت:
"عزيــزم ،امــا يــك روز ديگــر هــم رفــت،
تمــام روز را بــه بــد و بيــراه و جــار و
جنجــال از دســت دادی ،تنهــا يــك روز
ديگــر باقــی اســت ،بيــا و الاقــل ايــن يــك
روز را زندگــی كــن"
ال بــه الی هــق هقــش گفــت ' :امــا بــا
يــك روز ...بــا يــك روز چــه كار
مــی تــوان كــرد؟ '...
خــدا گفــت' :آن كس
كــه لــذت يــك
روز زيســتن را
تجربــه كند،

گويــی هــزار ســال زيســته اســت و آنكــه
امــروزش را در نمیيابــد هــزار ســال هــم
بــه كارش نمیآيــد' ،آنــگاه ســهم يــك
روز زندگــی را در دســتانش ريخــت و
گفــت' :حــاال بــرو و يــک روز زندگــی كن'
او مــات و مبهــوت بــه زندگــی نــگاه كــرد
كــه در گــودی دســتانش میدرخشــيد،
امــا میترســيد حركــت كنــد ،میترســيد
راه بــرود ،میترســيد زندگــی از ال بــه الی
انگشــتانش بريــزد ،قــدری ايســتاد ،بعــد
بــا خــودش گفــت' :وقتــی فردايــی نــدارم،
نگــه داشــتن ايــن زندگــی چــه فايــدهای
دارد؟ بگــذارد ايــن مشــت زندگــی را
مصــرف كنــم'
آن وقــت شــروع بــه دويــدن كــرد،
زندگــی را بــه ســر و رويــش پاشــيد،
زندگــی را نوشــيد و زندگــی را بوييــد،
چنــان بــه وجــد آمــد كــه ديــد میتوانــد
تــا تــه دنيــا بــدود ،مــی توانــد بــال بزنــد،
میتوانــد پــا روی خورشــيد بگــذارد،
مــی توانــد
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....
او در آن يــك روز آسمانخراشــی بنــا
نكــرد ،زمينــی را مالــك نشــد ،مقامــی را
بــه دســت نيــاورد ،امــا....
امــا در همــان يــك روز دســت بــر پوســت
درختــی كشــيد ،روی چمــن خوابيــد،
كفــش دوزدكــی را تماشــا كرد ،ســرش را
بــاال گرفــت و ابرهــا را ديــد و بــه آنهايــی
كــه او را نمیشــناختند ،ســام كــرد و
بــرای آنهــا كــه دوســتش نداشــتند از
تــه دل دعــا كــرد ،او در همــان يــك روز
آشــتی كــرد و خنديــد و ســبك شــد،
لــذت بــرد و سرشــار شــد و بخشــيد،
عاشــق شــد و عبــور كــرد و تمــام شــد.
او در همان يك روز زندگی كرد
فــردای آن روز فرشــتهها در تقويــم خــدا
نوشــتند ' :امــروز او درگذشــت ،كســی
كــه هــزار ســال زيســت! '
زندگــی انســان دارای طــول ،عــرض و
ارتفــاع اســت؛ اغلــب مــا تنهــا بــه طــول
آن مــی انديشــيم ،امــا آنچــه کــه بيشــتر
اهميــت دارد ،عــرض يــا چگونگــی آن
اســت.
امــروز را از دســت ندهيــد ،آيــا
ضمانتــی بــرای طلــوع
خورشــيد فــردا وجــود
دارد!؟
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تجربه حس خوب زندگی
هــر زمــان احســاس کردیــد بــه زندگــی حــس خوبــی نداریــد بهتــر اســت بــه چیزهایــی
بیندیشــید کــه صلــح ،زیبایــی و آرامــش را بــه زندگیتــان بــه ارمغــان بیاورنــد .شــما مــی توانیــد
بــا کارهایــی کــه انجــام مــی دهیــد ،یــک حــس خــوب را بــه خودتــان هدیــه دهیــد.
روان شناســان و مشــاوران علــوم رفتــاری چنــد عــادت ســاده امــا واقعــا موثــر را معرفــی مــی
کننــد کــه انجــام آن هــا در طــول روز بــه شــما کمــک مــی کنــد حــال خــود را خــوب کنیــد و بــا
روحیــه شــاد و راضــی روزگار بگذرانیــد.
بدن تان را بکشید
بهتریــن کار ایــن اســت کــه قبــل از برخاســتن ،هــر یــک از اعضــا را بــرای  ۱۵ثانیــه بکشــید .مثــا از دســتان خــود
شــروع کنیــد و هــر یــک از انگشــتان را بکشــید .بعــد مــی توانیــد پاهــای خــود را بکشــید و درنهایــت گــردن و
کمــر را کــش و قوســی دهیــد .ایــن نــوع حــرکات ســبب نــرم شــدن ماهیچــه و مفاصــل ،جریــان بیشــتر خــون و
اکســیژن رســانی باالتــر بــه بافــت هــا مــی شــود.
محبت کنید
راه رفتــن بــه گونــه ای کــه شــما را شــاد تــر و ســرحال تــر نشــان مــی دهــد در مقایســه بــا پیــاده روی آرام و بــی
تفــاوت ،بــه حــس خوشــحالی شــما مــی افزایــد.
از خــواب بیــدار کــردن کودکــی کــه هنــوز در خــواب نــاز اســت یــا نوجوانــی کــه تــا دیروقــت بیــدار بــوده و مجبور
اســت صبــح زود بــه مدرســه بــرود ،کار راحــت و دلنشــینی نیســت .صبــح هــا کنــار تخــت فرزندتــان بنشــینید
و بــا نــوازش کــردن ســر او ســعی کنیــد آرام او را بلنــد کنیــد .نــوازش نــه تنهــا از ناراحتــی ناشــی از برخاســتن
نابهنــگام مــی کاهــد ،بلکــه بــه خــود شــما نیــز حــس خوبــی را القــا خواهــد کــرد کــه تــا پایــان روز بــا شــما مــی
مانــد .در ضمــن قبــل از آنکــه بــرای رفتــن بــه محــل کار یــا درس از خانــه خــارج شــوید ،تمامــی افــراد داخــل
خانــه کــه بــه آنهــا عالقــه داریــد را ببوســید .ایــن حرکــت محبــت آمیــز ،اســترس را کاهــش داده و ســبب مــی
شــود روزتــان را بــا حــس خوبــی آغــاز کنیــد.
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تصمیم نگیرید
اگــر مــی خواهیــد بــا آرامــش از خــواب بیــدار شــوید ،ســعی
کنیــد موقــع برخاســتن از خــواب بــه چیــزی فکــر نکنیــد و
تصمیــم انجــام کاری را نگیریــد .اگــر مــی خواهیــد بــرای
روزتــان برنامــه ریــزی کنیــد ،شــب قبــل ایــن کار را انجــام
دهیــد .از شــب قبــل در مــورد لباســی کــه قــرار اســت فــردا
بپوشــید ،صبحانــه ای کــه بخوریــد ،وســیله ای کــه بــا آن بــه
محــل کارتــان برویــد و  ...فکــر کنیــد.
دندان هایتان را مسواک کنید
بهتریــن راه بــرای از بیــن بــردن بــوی بــد دهــان و آغــاز
یــک صبــح تــازه مســواک زدن اســت .در طــول شــب باکتــری
هــای بســیاری در دهــان رشــد مــی کننــد و چنــد لحظــه
مســواک زدن ســبب از بیــن رفتــن تمامــی آنهــا و برطــرف
شــدن بــوی بــد ناشــی از آنهــا در دهــان مــی شــود.
دوش بگیرید
خــود را عــادت دهیــد هــر روز صبــح بــرای چنــد دقیقــه ای
دوش بگیریــد .ریختــن آب روی بــدن ســبب کاهــش اســترس
و افزایــش آرامــش مــی شــود.
عجله نکنید
اگــر معمــوال صبــح هــا وقــت کــم مــی آوریــد و مجبوریــد
کارهــای تــان را بــا عجلــه انجــام دهیــد ،ســاعت زنــگ دارتان
را  ۱۵دقیقــه زودتــر کــوک کنیــد تــا بــا آرامــش بیشــتری از
خــواب برخیزیــد ،بــه نرمــی ورزش کنیــد ،بــه موزیــک گــوش
دهیــد و بتوانیــد برنامــه روزانــه تــان را چــک کنیــد.
به صداهای طبیعت گوش کنید
تحقیقــات صــورت گرفتــه نشــان داده اســت کــه گــوش
کــردن بــه صداهــای طبیعــت حتــی اگــر ضبــط شــده باشــند
بــرای تنهــا ســه دقیقــه در روز ،حتــی پــس از دیــدن یــک
فیلــم ناراحــت کننــده در خــوب کــردن حــال فــرد موثــر
اســت.
لبخند بزنید
حتــی دادن یــک هدیــه کوچــک موجــب آرامــش قلــب و
شــادی شــما مــی شــود .تحقیقــات ثابــت کــرده هزینــه
کــردن بــرای دیگــران کــم یــا زیــاد شــما را شــاد تــر مــی
کنــد.
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یــک لبخنــد ســاده در صورتــی کــه ایــن لبخنــد هدفمنــد
باشــد مــی توانــد تمــام شــرایط را بــرای شــاد شــدن شــما
فراهــم کنــد .یافتــه هــای یــک تحقیــق صــورت گرفتــه در
دانشــگاه نشــان مــی دهــد کســانی کــه بــا فکــر کــردن بــه
تفکــرات و رویدادهــای مثبــت لبخنــد مــی زننــد ،شــاد تــر از
کســانی هســتند کــه بــی دلیــل لبخنــد مــی زننــد؛ پــس بــا
یــادآوری خاطــرات مثبــت مــی توانیــم حــال خــود را بهتــر
کنیــم.
روی شاد بودن تمرکز کنید
تــاش بــرای رســیدن بــه شــادی شــما را ســریع تــر بــه ایــن
هــدف مــی رســاند .یافتــه هــا نشــان مــی دهــد آن دســته از
افــرادی کــه بــه موســیقی شــاد گــوش مــی دهنــد و همزمــان
بــر شــاد بودنشــان تمرکــز مــی کننــد ،واقعــا شــاد می شــوند.
دیگران را شاد کنید
حتــی دادن یــک هدیــه کوچــک موجــب آرامــش قلــب و
شــادی شــما مــی شــود .تحقیقــات ثابــت کــرده هزینــه
کــردن بــرای دیگــران کــم یــا زیــاد شــما را شــاد تــر مــی
کنــد .ایــن شــادی حتــی بیشــتر از زمانــی اســت کــه شــما
بــرای خودتــان هزینــه مــی کنیــد.
در برابر نورخورشید قرار بگیرید
اگرچــه بایــد از پوســت در مقابــل اشــعه هــای مضر خورشــید
محافظــت کنیــم ،امــا ایــن بــه معنــای محــروم کــردن کامــل
خــود از مزایــای آفتــاب نیســت .بــر اســاس یــک مطالعــه
انجــام شــده قــرار نگرفتــن در معــرض نــور خورشــید بــه
انــدازه کافــی مــی توانــد موجــب بــی حوصلگــی و بــی حالــی
شــود .یافتــه هــا همچنیــن نشــان مــی دهــد قــرار گرفتــن
بیشــتر در معــرض نــور خورشــید موجــب کاهــش عالئــم
افســردگی و افزایــش ســطح ویتامیــن  Dبــدن مــی شــود.
با احساس شادی پیاده روی کنید
پیــاده روی موجــب بهبــود خلــق و روحیــه مــی شــود و اگــر
آن را بــا حــرکات دســت ،بــازو و شــانه همــراه کنیــد ،موثــر
تــر خواهــد بــود .در واقــع راه رفتــن بــه گونــه ای کــه شــما
را شــاد تــر و ســرحال تــر نشــان مــی دهــد در مقایســه بــا
پیــاده روی آرام و بــی تفــاوت ،بــه حــس خوشــحالی شــما
مــی افزایــد.
گردآوری :ه .منفرد
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آسمان

فرصت پرواز
بلندیست
قصه اين است
چه اندازه
كبوتر باشی

در نيويــورك ،در ضيافــت شــامى كــه بــه منظــور
جمــعآورى كمــك مالــى بــراى مدرســهاى مربــوط بــه
بچههــاى داراى ناتوانــى ذهنــى بــود ،پــدر يكــى از بچههــا
نطقــى كــرد كــه هرگــز بــراى شــنوندگان آن فرامــوش
نمىشــود:
او بــا گريــه گفــت« :كمــال ،در بچــه مــن «شــايا» كجاســت؟
هــر چيــزى كــه خداونــد مىآفرينــد كامــل اســت ،امــا
بچــه مــن نمىتوانــد چيزهايــى را بفهمــد كــه بقيــه بچههــا
مىتواننــد .بچــه مــن نمىتوانــد چهرههــا و چيزهايــى را
كــه ديــده ،مثــل بقيــه بچههــا بــه يــاد بيــاورد .كمــال خــدا
در مــورد شــايا كجاســت؟»
افــرادى كــه در جمــع بودنــد ،بــا شــنيدن ايــن جمــات،
شــوكه و اندوهگيــن شــدند...
پــدر شــايا ادامــه داد« :بــه اعتقــاد مــن ،هنگامــى كــه خــدا
بچـهاى شــبيه شــايا را بــه دنيــا مــىآورد ،كمــال آن بچــه را
در روشــى مىگــذارد كــه ديگــران بــا او رفتــار مىكننــد».
و ســپس داســتان زيــر را دربــاره شــايا تعريــف كــرد:
يــك روز كــه شــايا و مــن در پــارك قــدم مىزديــم،
تعــدادى بچــه را ديديــم كــه بيســبال بــازى مىكردنــد.
شــايا پرســيد :بابــا ،بــه نظــرت اونــا منــو بــازى مــىدن...؟
مــن مىدانســتم كــه پســرم بــازى بلــد نيســت و احتمــاال
بچههــا او را تــوى تيمشــان نمىخواهنــد؛ امــا فهميــدم كــه
اگــر پســرم بــراى بــازى پذيرفتــه شــود ،حــس يكــى بــودن
بــا آن بچههــا مىكنــد.
پــس بــه يكــى از بچههــا نزديــك شــدم و پرســيدم كــه آيــا
شــايامىتواند بــازى كنــد؟! آن بچــه بــه همتيمىهايــش
نــگاه كــرد تــا نظــر آنهــا را بخواهــد ،ولــى جوابــى نگرفــت
و خــودش گفــت :مــا 6امتيــاز عقــب هســتيم و بــازى در
رآنــد  9اســت .فكــر مىكنــم اون بتونــه در تيــم مــا باشــه.
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در نهايــت تعجــب ،چــوب بيســبال را بــه شــايا دادنــد! همــه مىدانســتند
كــه ايــن غيرممكــن اســت؛ زيــرا شــايا حتــى بلــد نيســت كه چطــور چوب
را بگيــرد! امــا هميــن كــه شــايا بــراى زدن ضربــه رفــت ،توپگيــر چنــد
قدمــى نزديــك شــد تــا تــوپ را خيلــى آرام بنــدازد كــه شــايا حداقــل
بتوانــد ضربــه آرامــى بــه آن بزنــد .ا ّوليــن توپــى كــه پرتــاب شــد ،شــايا
ناشــيانه زد و از دســت داد!
يكــى از همتيمىهــاى شــايا نزديــك شــد و دوتايــى چــوب را گرفتنــد
و روب ـهروى پرتابكــن ايســتادند .توپگيــر دوبــاره چنــد قدمــى جلــو
آمــد و آرام تــوپ را انداخــت .شــايا و همتيميــش ،ضربــه آرامــى زدنــد
و تــوپ نزديــك توپگيــر افتــاد؛ توپگيــر ،تــوپ را برداشــت و
مىتوانســت بــه ا ّوليــن نفــر تيمــش بدهــد و شــايا بايــد بيــرون مىرفــت
و بــازى تمــام مىشــد .امــا بــه جــاى ايــن كار ،او تــوپ را جايــى دور از
نفــر ا ّول تيمــش انداخــت و همــه داد زدنــد :شــايا ،بــرو بــه خــط ا ّول ،بــرو
بــه خــط ا ّول!!! تــا بــه حــال شــايا بــه خــط ا ّول ندويــده بــود!
شــايا هيجــانزده و بــا شــوق ،خــط عرضــى را بــا شــتاب دويــد .وقتــى كــه
شــايا بــه خــط ا ّول رســيد ،بازيكنــى كــه آنجــا بــود مىتوانســت تــوپ
را جايــى پرتــاب كنــد كــه امتيــاز بگيــرد و شــايا از زميــن بيــرون بــرود،
ولــى فهميــد كــه چــرا توپگيــر ،تــوپ را آنجــا انداختــه اســت .تــوپ
را بلنــد ،آنطــرف خــط ســوم پــرت كــرد و همــه داد زدنــد :بــدو بــه خــط
 ،2بــدو بــه خــط !2
شــايا بــه ســمت خــط دوم دويــد .در ايــن هنــگام بقيــه بچههــا در خــط
خانــه هيجــانزده و مشــتاق ،حلقــه زده بودند...هميــن كــه شــايا بــه خــط
دوم رســيد ،همــه داد زدنــد :بــرو بــه  !!!3وقتــى بــه  3رســيد ،افــراد هــر دو
تيــم دنبالــش دويدنــد و فريــاد زدنــد :شــايا ،بــرو بــه خــط خانــه !...شــايا
بــه خــط خانــه دويــد و همــه  18بازيكــن ،شــايا را مثــل يــك قهرمــان
روى دوششــان گرفتنــد ماننــد اينكــه او يــك ضربــه خيلــى عالــى زده و
كل تيــم برنــده شــده باشــد»...
پــدر شــايا در حالــى كــه اشــك در چشــمانش بــود ،گفــت« :آن  18پســر
بــه كمــال رســيدند».

ايــن داســتان را تعميــم
بدهيــم بــه خودمــان
و همــه كســانى كــه بــا
آنهــا زندگــى مىكنيــم.
هيچكــدام مــا كامــل
نيســتيم و جايــى از
وجودمــان ناتوانىهايــى
داريــم ،اطرافيــان مــا هــم
همينطو ر نــد .
بياييــد بــا آرامــش ،از
ناتوانىهــاى اطرافيانمــان
بگذريــم و همديگــر را بــه
ُ
خاطــر نقصهايمــان خــرد
نكنيــم؛ بلكــه بــا عشــق،
هــم خودمــان را به ســمت
بزرگــى و كمــال ببريــم و
هــم اطرافيانمــان را.
آســمان فرصــت پــرواز
بلند یســت
قصــه ايــن اســت چــه
انــدازه كبوتــر باشــى.
تــا هنگامــى كــه انســان
كليــه ی موجــودات زنــده
را در دايــره مهربانــی و
شــفقت خــود وارد نكنــد،
بــه آرامــش حقيقــى
نخواهــد رســید..
مــردم را آزار ندهيــم،
مهربــان باشــيم تــا بــه
کمــال واقعــی برســیم.
گردآورنده :رویا جعفری
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خورش فسنجان

مواد الزم:
گوشت چرخ کرده ۳۰۰ :گرم
گردو 4 :پیمانه
رب انار :یک چهارم پیمانه ( ۶قاشق غذاخوری)
آرد 1 :قاشق غذاخوری
شکر( :بنا به ذائقه خودتان)
پیاز سفید ۲ :عدد
نمک ،فلفل ،شکر و زعفران :به میزان الزم

طرز تهیه:
ابتــدا مغــز گردوهــای خــرد نشــده را در ماهیتابــه کمــی تفــت دهیــد .مرتــب بــه هــم بزنیــد
و مراقــب باشــید نســوزد .گردوهــای تفــت داده شــده را در یــک ســینی بریزیــد و بگذاریــد
دمایشــان بــه دمــای هــوای اتــاق برســد .قتــی گردوهــا خنــک شــدند آنهــا را درون غذاســاز یــا
آســیاب بریزیــد و میکــس کنیــد تــا یکدســت شــوند .بهتــر اســت گــردو را زیــاد پــودر نکنیــد.
پیــاز را بــه ریــز و نگینــی خــرد کــرده و بــا مقــدار کمــی روغــن تفــت بدهیــد .زیــاد از روغــن
اســتفاده نکنیــد زیــرا بعــدا گردوهــا هــم روغــن میاندازنــد و در نهایــت فســنجان شــما بســیار
چــرب میشــود.
گوشــت چــرخ كــرده را بــا یــک پيــاز متوســط رنــده شــده و نمــک و فلفــل خــوب ورز دهیــد.
ســپس قلقلــی كــرده و بــه پیــاز در حــال تفــت اضافــه کنیــد تــا گوش ـتها نیــز کمــی تفــت
داده شــوند .در ظــرف دیگــری یــک قاشــق غذاخــوری آرد را تفــت دهیــد تــا بــوی خامــی
آرد برطــرف شــود ،ســپس بــه آن آب اضافــه کنیــد.
پــودر گــردو را بــه مخلــوط آب و آرد اضافــه کنیــد .در صورتــی کــه میخواهیــد فســنجان
شــما کمــی شــیرین باشــد در همیــن مرحلــه شــکر را نیــز بــه خورشــت اضافــه کنیــد.
ابتــدا حــرارت را زیــاد کنیــد تــا آب بــه جــوش آیــد ،ســپس حــرارت را کــم کنیــد و اجــازه
دهیــد گردوهــا کامــا بــه روغــن بیفتنــد( .حــدود ســه ســاعت یــا بیشــتر زمــان الزم اســت).
آب خــورش کــه کــم شــد و بــه روغــن افتــاد رب انــار را اضافــه کنیــد و کمــی تفــت دهیــد .در
ایــن مرحلــه گوشــت قلقلــی و پیازهــای ســرخ شــده را نیــز اضافــه کنیــد و حــدود ســی دقیقــه
دیگــر بگذاریــد بــا شــعله مالیــم بپزنــد تــا زمانــی کــه خورشــت فســنجان بــا گوشــت قلقلــی
شــما کامــا جــا افتــاده شــود.می توانیــد خــورش فســنجان را بــا مغــز گــردو و دانــه انــار تزییــن
کــرده و بــه همــراه برنــج ســرو کنیــد .نــوش جــان

مواد الزم:
مغز پسته بدون پوست ۵۰۰ :گرم
آرد برنج حریر ۵۰۰ :گرم
مخلوط روغن جامد و کره ۲۰۰ :گرم
پودر قند ۲۵۰ :گرم
هل ساییده شده ۱ :قاشق غذا خوری
مغز پسته نگینی برای تزئین مقداری

ش
ی
ری

ن
ی
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طرز تهیه:
ابتدا پسته را با آرد برنج در میکسر و یا غذاساز ریخته و آسیاب می کنیم.
(البته مقداری از آرد برنج را نگه می داریم) و بعد از الک نسبتا ریز رد می کنیم.
در مرحلــه بعــدی روغــن جامــد را کمــی ذوب کــرده و میگذاریــم دوبــاره ببنــدد .ســپس بــا کــره
نــرم شــده و پــودر قنــد الــک شــده ،مخلــوط مــی کنیــم.
البتــه مقــداری از روغــن را نگــه مــی داریــم اگــه خمیــر جمــع نشــد بعــدا اضافــه مــی کنیــم .بــا
همــزن مــی زنیــم تــا پــوک و ســبک شــود.
پودر هل را هم اضافه کرده و یک دور دیگر با همزن می زنیم.
در آخــر مخلــوط آرد برنــج و پســته را ریختــه و بــا دســت خــوب ورز مــی دهیــم .امــا نــه آنقــدر
کــه بــه روغــن بیفتــد.
اگــه خمیــر منســجم نشــد باقیمانــده روغــن (ترجیحــا ذوب شــده) کــه داغ هــم نباشــد ،را کــم کــم
اضافــه مــی کنیــم.
خمیــر را مجــددا ورز مــی دهیــم تــا زمانــی کــه خمیــر را
بتــوان جمــع کــرد.
بعــد آن را چنــد گلولــه کــرده و داخــل کیســه
فریــزر گذاشــته بــه مــدت  ۴الــی  ۵ســاعت در
جــای خنــک اســتراحت مــی دهیــم .ســپس
بــه شــکل دلخــواه قالــب میزنیــم.
شیرینی را داخل سینی فر می چینیم.
ســینی را داخــل فــری کــه از قبــل بــه
مــدت  ۲۰دقیقــه گــرم شــده اســت  ،در
دمــای  ۱۷۰درجــه گذاشــته بــه مــدت
 ۱۵الــی  ۲۰دقیقــه زمــان میدهیــم تــا
شــیرینی هــا بپــزد.
در ایــن مــدت دوبــار د ِر فــر را بــاز
کــرده و جهــت ســینی را عــوض
مــی کنیــم تــا شــیرینی هــا بــه طــور
یکنواخــت بپزنــد.
بعــد از فــر در آورده تــا ســرد شــود و بعد
بــه ظــرف دلخــواه منتقــل مــی کنیم .
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آداب و رســوم بعضــی از ملــت هــای دنیــا بــرای بزرگداشــت روز مــادر جالــب و خواندنــی اســت .رســومی کــه البتــه
ریشــه هــای شــکل گیــری شــان هــم در نــوع خــود جالــب اســت.
روز مــادر در دنیــا ،از جملــه روزهــای مناســبتی اســت کــه تقریبــا در تمــام کشــورها و در روزهــای مختلفــی از ســال
جشــن گرفتــه مــی شــود .جشــن هایــی کــه البتــه انگیــزه هــا و مراســم جالــب و بامــزه ای هــم دارد .گزیــده ای از
ایــن رســم هــای جالــب را بخوانیــد.

عجیب ترین مراسم

روز مادر
در دنیـــــا

استرالیا :روز گل داوودی

روز مــادر اســترالیایی هــا بــا یــک مالقــات زنانــه شــکل گرفــت .ســال ۱۹۲۴وقتــی «جانــت هیــدن» ســاکن ســیدنی
 ،بــه بیمارســتانی در نویینتــون رفــت ،بیمارانــی را دیــد کــه همگــی مادرانــی بســیار تنهــا و فرامــوش شــده بودنــد؛ او
بــرای اینکــه آنهــا را خوشــحال کنــد ســعی کــرد کــه از ســوی بچههــای مدرسـههای اطــراف و مراکــز تجــاری محلــی،
نیــروی پشــتیبانی جمــع آوری کنــد تــا کمــک مالــی کافــی بــرای دادن هدیــه بــه تمــام آن مــادران تنهــا ،فراهــم شــود.
ســال بــه ســال میــزان کمــک جمــع آوری شــده توســط مراکــز تجــاری محلــی و حتــی شــهردار بیــش تــر شــد تــا
جایــی کــه امــروزه ،در روز مــادر ،هدیــه دادن بــه مــادران بســیار معمــول شدهاســت.
جالــب اســت بدانیــد مــردم اســترالیا ،معمــوالً در روز مــادر صبحانــه را بــرای مــادر خــود بــه رختخــواب میآورنــد و بــه
طــور ســنتی در روز مــادر بــه مادرشــان گل داوودی را کــه ویــژه فصــل پاییــز اســت هدیــه میدهنــد.

ژاپن :میخک برای تولد ملکه

در ژاپــن در دوره شــووا ،روز مــادر ،زادروز ملکــه کوگــو مــادر
امپراتــور آکیهیتــو بــود؛ در روز  ۶مــارس .گرامــی داشــت روز
مــادر در ســال  ۱۹۳۱زمانــی کــه اتحادیــه زنــان شاهنشــاهی
تشــکیل شــد ،مــورد بحــث قــرار گرفــت.
در ســال  ۱۹۳۷اولیــن جلســه «ســتایش مــادران» در  ۸مــه
برگــزار شــد و حــدود ســال  ،۱۹۴۹جامعــه ژاپــن تصمیــم بــه
جشــن گرفتــن روز مــادر در دومیــن یکشــنبه مــاه مــه گرفــت؛
ماننــد دیگــر کشــورها .امــروزه در روز مــادر مــردم بــه یکدیگــر
انــواع گل ماننــد میخــک و رز را بــه عنــوان هدیــه میدهنــد.

نیکاراگوئه :روز مادر شوهر

روز مــادر اهالــی نیکاراگوئــه در حقیقــت روز
«مادرشــوهر» اســت .در ایــن کشــور روز مــادر
یــا « »Día de la Madreاز ســالهای اول دهــه
 ۱۹۴۰در  ۳۰مــاه مــی جشــن گرفتــه میشــود؛
آن هــم بــه دلیــل اینکــه رئیــس جمهــور وقــت
نیکاراگوئــه یعنــی «آناســتازیو ســوموزا گارســیا»
روز تولــد مــادر شــوهرش ،خانــم «کازیمیــرا
ســاکازا» را بــه عنــوان روز مــادر در ایــن کشــور
اعــام کــرد.
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کشورهای عرب :سرود سنتی به یاد مادر بیوه

روز مــادر در بیشــتر کشــورهای عربــی روز  ۲۱مــارس اســت .امــا ماجــرای نامگــذاری ایــن روز هــم جالــب اســت :روزنامــه
نــگاری مصــری بــه نــام «مصطفــی امیــن» داســتان مــادر بیــوهای را شــنید کــه تمــام زندگــی اش را صــرف بــزرگ کــردن
پســرش کــرد تــا روزی کــه پزشــک شــد ،ازدواج کــرد و بــدون آنکــه یــادی از مــادرش کنــد و از او حــق شناســی کنــد او را
تنهــا گذاشــت؛ ایــن امــر امیــن را بــر آن داشــت تــا روزی بــا نــام روز مــادر را بــه همــه معرفــی کنــد.
فکــر او ابتــدا بوســیله رئیــس جمهــور وقــت جمــال عبدالناصــر ،بــه ســخره گرفتــه شــد ولــی پــس از آن او کــم کــم مجبــور
بــه پذیــرش ایــن روز شــد و در نهایــت روز مــادر بــرای اولیــن بــار در  ۲۱مــارس  ۱۹۵۶جشــن گرفتــه شــد .عــرب هــا در ایــن
روز ســرودهای ســنتی بــرای مــادران میخواننــد و ایــن رســم در میــان همــه کشــورهای عربــی معمــول و مشــهور اســت.

فر ا نســه  :فقط
مادرانــی کــه زیاد
بچــه دارنــد

ســالهای پایانــی قــرن
نوزدهــم و اوایــل قــرن
بیســتم در فرانســه،
فرانســه بــا مشــکلی بــه
نــام کاهــش جمعیــت
مواجــه بــود .سیاســت
مدیــران ایــن کشــور
ایــن بــود تــا از مــادران
خانوادههــای بــزرگ
قدردانــی شــود.
در ســال  ۱۹۱۸در
شــهر لیــون اولیــن
«روز مــادران» جشــن
گرفتــه شــد .تغییــر
در ایــن جشــن ســبب
شــد تــا «روز ملــی
مــادران خانوادههــای
پرجمعیــت» در فرانســه
بــه راه بیفتــد.
در ســال  ۱۹۲۰دولــت
فرانســه بــا دادن
نشــانهای افتخــار بــه
مــادران خانوادههــای
بــزرگ ،ایــن روز را بــه
عنــوان روز مــادران
خانوادههــای بــزرگ،
رســمی کــرد.
در ســال  ۱۹۵۰هــم
قانونــی تصویــب شــد
کــه بــه واســطه آن بــه
طــور رســمی از مــادران
قدردانــی
فرانســوی
میشــد و مبلغــی بــه
آنهــا پرداخــت میشــد.
امــا پــس از آن و بــا پایان
سیاســت هــای افزایــش
جمعیتــی در فرانســه،
از مــادران خانــواده
هــای کــم جمعیــت هــم
قدردانــی مــی شــود.

روز مادر جنگی

در بعضــی کشــورها هــم روز مــادر بــا رســوم مرتبــط بــا جنــگ گــره خــورده اســت .رومیــان
قدیــم در روز مــادر ســاحها را مــی شکســتند و بــدون ســاح بــه پابوســی مــادران خــود مــی
رفتنــد و ایــن کار چنیــن معنــی داشــت کــه هیــچ مــادری راضــی نیســت کــه ســاحی در
جهــان باقــی بمانــد و فرزنــد خویــش یــا دیگــری بــه آن کشــته شــود.
اهالــی بولیــوی هــم بــرای انتخــاب روز مــادر ،روزی را برگزیــده انــد کــه زنــان ایــن کشــور در
جنــگ ویــژه ای شــرکت کــرده بودنــد و بــه پــاس ایــن حضــور ،ســالگرد ایــن جنــگ در بولیــوی
بــه نــام روز مــادر شــناخته مــی شــود.

یوگسالوی :زندانی کردن مادران
عــده ای از مــردم یوگســاوی ســابق هــم در مــاه دســامبر یــك روز را بــه نــام " ماتریــس "
جشــن مــی گرفتنــد .در ایــن روز دختــران و پســران جــوان در ســكوت و آرامــش كامــل دســت
و پــای مــادر خــود را در حالــی كــه خــواب بــود ،مــی بســتند و مــادر زمانــی كــه بیــدار مــی شــد
بــا دادن هدایــای كوچكــی كــه در زیــر بالــش خــود مخفــی كــرده بــود خــود را آزاد مــی كــرد.
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آدمهایخیلیمعمولی
یــادم هســت پیــش از ازدواجــم  ،مدتــی بــا
همســرم همــکار بــودم  .فضــای کار باعــث
شــده بــود کــه او از شــخصیت و اطالعــاتِ
مــن خوشــش بیایــد  .ناگفتــه هــم نمانــد کــه
خــودم بــدم نمیآمــد کــه او اینقــدر شــیفته
قــول خــودش
یــک آد ِم فــرا واقعــی و بــه
ِ
«عجیــب و غریــب» شــده !
ســال اول را
،
کردیــم
مــا بــا هــم ازدواج
ِ
ِ
مثــل همــ ه زن و
پشــت ســر گذاشــتیم و
ِ
شــوهرهای دیگــر  ،باالخــره یــک روزی
دعــوای ســختی بــا هــم کردیــم  .در آن دعــوا
چیــزی از همســرم شــنیدم کــه حــاال بعــد
از جداییمــان  ،چــرا ِغ را ِه آینــد ه رفتارهایــم
شــده :
« منــو بــاش کــه خیــال میکــردم تــو
چــه آد ِم بــزرگ و خاصــی هســتی !  ...ولــی
میبینــم اآلن هیچــی نیســتی !  ...یــه آد ِم
معمولــی ! »
امــروز کــه دقــت میکنــم  ،میبینــم تقریبــا
طــول زندگــی  ،بــه لحظــهاى
همــه مــا در
ِ
میرســیم کــه آدمهــای خــاص و افســانهاى
مــان  ،تبدیــل بــه آدمــی واقعــی و معمولــی
میشــوند و درســت در همــان لحظــه  ،آن
آدمــی کــه همیشــه برایمــان بُــت بــوده  ،بــه
طــر ِز دهشــتناکی خُ ــرد و خاکشــیر خواهــد
شــد .
مــا اغلــب دوســت داریــم از کســانی کــه
خوشمــان میآیــد  ،بُــت درســت کنیــم و
از آنهــا « اَبَــر انســان » بســازیم و وقتــی آن
ِ
ـان
شـ
ـخصیت ابــر انســانی تبدیــل بــه یک انسـ ِ

عــادی شــد  ،از او متنفــر شــویم .
واقعیــت آن اســت کــه همــه  ،آدمهــای
معمولـیاى هســتند  .حتــی آنهایــی کــه مــا
ابــر انســان میپنداریــم هــم دستشــویی
میرونــد  ،وقتــی میخوابنــد آبِ دهنشــان
روی بالــش میریــزد  ،آنهــا هــم دچــار
اســهال و یبوســت میشــوند  ،میترســند
عرقشــان بــوی گنــد
 ،دروغ میگوینــد ِ ،
میدهــد و دهنشــان ســ ِر صبــح  ،بــوی ! ...
ـان
بعدهــا کــه فرصتــی شــد تــا بــه هنرجویـ ِ
ادبیــات و تئاتــر آمــوزش بدهــم  ،احســاس
کــردم هنرجویانــم ناخواســته و از روی لطــف
 ،دوســت داشــتند بگوینــد کــه مربــی مــا ،
آد ِم خیلــی عجیــب و غریبــی اســت !
اولیــن چــاره کار ایــن بــود کــه از آنهــا
بخواهــم « اســتاد » خطابــم نکننــد  .چــون
ســطح
اصــوال ایــن لفــظ بــرای منــی کــه
ِ
ِ
عنــوان
آکادمیــک الزم را نــدارم ،
علمــی و
ِ
اشــتباهی اســت .
در قــدم بعــد  ،ســعی کــردمبــه آنهــا نشــان
ـل هم ـهی آدمهــای
دهــم کــه مــن هــم مثـ ِ
ی دارم  ،عصبانــی
دیگــر  ،نیازهــای طبیعــ 
میشــوم  ،غمگیــن میشــوم  ،گرســنه
میشــوم  ،دستشــویی مــیروم  ،دســت
و بالــم درد میگیــرد و هــزار و یــک چیــ ِز
دیگــر کــه همــه آدمهــا دارنــد .
امــا بــه نظــرم  ،دو چیــز خیلــی مهــم هســت
کــه بایــد هــر کــس بــه خــودش بگویــد و
نگــذارد دیگــران از او تصویــری فــرا انســانی
و غیرواقعــی بســازند :

اول احترام
حتــی جلــوی پــای یــک پســر بچــهی ۷
ســاله هــم بایــد بلنــد شــد و یــا بعــد از یــک
دختـ ِر  ۵ســاله از در عبــور کــرد  .بایــد آنقــدر
بــه دیگــران احتــرام گذاشــت کــه بداننــد
نــه تنهــا از تــو چیــزی کــم ندارنــد کــه بــه
مراتــب از تــو بــا ارزشتــر و مهمترنــد .
دوم راستگویی
بــه عقیــد ه مــن هیــچ ارزشــی و خصلتــی
بزرگتــر و انســانیتر از راســتگویی
نیســت  .اعتــرافِ بــه « ندانســتن » و «
نتوانســتن » یکــی از بزرگتریــن ســدهایی
ـول عمرمــان بایــد از آن
اســت کــه مــا در طـ ِ
بگذریــم .
مثــل
اطرافیــان اگــر بداننــد کــه مــا هــم
ِ
همـ ه آدمهــای دیگــر  ،یــک آد ِم بــا نیازهــای
عــادی هســتیم  ،هرگــز تصورشــان از مــا ،
تصــوری فــرا واقعــی نخواهــد شــد .
مخصــوص
اینهایــی کــه گفتــم  ،فقــط
ِ
هنرجــو و مربــی نیســت  .خیلــی بــه کا ِر
عاشــق و معشــوقها هــم میآیــد  .بــه یــک
دلــداده شــیفته بایــد گفــت :
« کســی کــه تــو امــروز در بهتریــن لبــاس
و عطــر و قیافــه میبینــی  ،در خلوتــش ،
شــامپانزهای تمــا م عیــار میشــود !  ...تــو
بــا یــک آد ِم معمولــی طرفــی  ،نــه یــک
ابرقهرمــان سوپراســتار ! »
ِ
همهی ما آدمیم
آدمهای خیلی معمولی ...
دالتون ترومبو
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در زندگــی نامــه ی آلینــوش
طریــان اینگونــه آمــده اســت
کــه :آلینــوش طریــان در
تاریــخ  ۹نووامبــر ســال ۱۹۲۰
در یــک خانــواده ارمنــی
ایرانــی دیــده بــه جهــان گشــود.
دارای خانــواده ای ادبــی بــود.
پــدر آلینــوش شــاعر و مترجــم
و مــادر ایشــان فــارغ التحصیــل
رشــته ادبیــات از ســوئیس بــود.
آلینــوش شــروع تحصیــات
در مدرســه ارامنــه بــود و بعــد
از اتمــام دوره ابتدایــی وارد
دبیرســتان انوشــیروان دادگــر
شــد.
آلینــوش طریــان بعــد از اتمــام
دوره دبیرســتان وارد دانشــگاه
تهــران شــد و ســال ۱۳۲۶
مــدرک کارشناســی خــود
را از ایــن دانشــگاه دریافــت
نمــود .آلینــوش پــس از فــارغ
التحصیلــی یــک فرصــت
شــغلی در دانشــگاه تهــران
پیــدا کــرد و بعــد از مدتــی از
دانشــگاه درخواســت دریافــت
بورســیه تحصیلــی بــرای ادامــه
تحصیــل کــرد امــا اســتادش،
دکتــر حســابی بــه علــت اینکــه
اعتقــاد داشــت تحصیــات
بیشــتر از ایــن بــرای یــک خانــم
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مناســب نیســت بــا درخواســت
آلینــوش طریــان مخالفــت
نمــود و دانشــگاه تهــران بــه
ایشــان بورســیه تحصیلــی نــداد.
خانــم آلینــوش طریــان کــه
بــه شــدت بــه ادامــه تحصیــل
عالقــه منــد بــود از تصمیــم
خــود منصــرف نشــده و بــا
حمایــت مالــی پــدرش بــه
دانشــگاه ســوربن فرانســه رفــت
و در آنجــا ادامــه تحصیــل داد
و از ایــن دانشــگاه مــدرک
دکتــرای دریافــت نمــود.
بعــد از اتمــام دوره دکتــرا
آلینــوش طریــان در حالــی کــه
پیشــنهاد کار در ایــن دانشــگاه
را داشــت تصمیــم گرفــت بــه
کشــورش ایــران بازگــردد.
بعــد از بازگشــت بــه ایــران
در دانشــگاه تهــران بــه عنــوان
دانشــیار مشــغول بــه کار شــد.
دکتــر آلینــوش طریــان در ســال
 ۱۹۳۸بــرای دوره رصدخانــه
خورشــیدی از دولــت آلمــان
غربــی بورســیه دریافــت نمــود
و بــه آلمــان رفــت و مدتــی
در ایــن کشــور بــه تحصیــل
پرداخــت و پــس از مدتــی
بــه ایــران بازگشــت .خانــم
دکتــر طریــان ســال  ۱۹۴۳بــه

مقــام اســتادی دانشــگاه تهــران
رســید و اولیــن کســی بــود کــه
بــه تدریــس اخترفیزیــک در
دانشــگاه تهــران پرداخــت.
دکتــر طریــان ســال ۱۳۵۸
و بعــد از  ۳۰ســال تدریــس
در دانشــگاه تهــران خــود
را بازنشســت کــرد .ایشــان
در طــول دوران فعالیــت
هــای علمــی خــود موســس
نخســتین رصدخانــه فیزیــک
خورشــیدی در ایــران بودنــد
و اولیــن فــردی بودنــد کــه در
ایــران مفاهیــم اخترفیزیــک
را تدریــس میکــرد .آلینــوش
طریــان هیچــگاه ازدواج نکــرد
و خانــه خــود را وقــف کمــک
بــه دانشــجویان کــرد .دکتــر
طریــان بــه عنــوان بانــوی
اختــر فیزیــک ایــران و مــادر
علــم ســتاره شناســی مــدرن در
ایــران شــناخته میشــود .ایشــان
در ســال هــای پایانــی عمــر
در خانــه ســالمندان توحیــد
ی کــرد و ســرانجام
زندگــی م ـ 
در تاریــخ  ۴مــارچ ســال ۲۰۱۱
میــادی مصــادف بــا  ۱۵اســفند
ســال  ۱۳۸۹شمســی بــه علــت
کهولــت ســن و در  ۹۰ســالگی
دار فانــی را وداع گفــت.
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زندگی زیباست

روزهــای آغازیــن زندگــی مشــتركمان بــا عشــق نــاب و شــیرین مــن و
ارســان شــروع شــد .عاشــقانه یكدیگــر را دوســت داشــتیم و بــا مشــكالت
زیــادی دســت و پنجــه نــرم كــرده و ســرانجام توانســتیم بــر مشــكالت
غلبــه كــرده و بــا هــم ازدواج كنیم.روزهــای بــا هــم بودنهــا ،ایثــار و
ق مــا ادامــه داشــت .بــه حــدی یكدیگــر را دوســت داشــتیم كــه
عشــ 
نمیتوانســتیم لحظــهای را دور از هــم ســپری كنیــم.
عظمــت عشــق مــا بــه انــدازهای بــود كــه نتوانســتنها ،نشــدنها و
یــأس و ناامیــدی برایمــان
معنــا نداشــت.
هــر دو بــا كمــك و مشــورت
هــم مشــكالتمان را چــون
پــر كاهــی از ســر راهمــان
برمیداشــتیم و قویتــر و
ســرزندهتر بــه زندگیمــان
ادامــه میدادیــم.
پــس از گذشــت  2ســال از
زندگــی مشــتركمان و پشــت
ســر گذاشــتن مشــكالت
مختلــف ماننــد یافتــن شــغل،
خریــد خانــه  ،تهیــه وســایل
و ...بــه تدریــج درخــت
زندگیمــان تنــاور شــده
و بــه بــار نشســت .درســت
در زمانــی كــه احســاس
میكــردم در اوج خوشــبختی
قــرار گرفتهایــم دچــار دلدرد
شــدید و مشــكوكی شــدم.
هــر بــار كــه احســاس درد
داشــتم بــه كمــك مســكن
یــا جوشــانده گیاهــی ســعی
میكــردم تــا حــدی آن را
برطــرف كنــم تــا ارســان
متوجــه نشــود و بــه خــود
میگفتــم چیــزی نیســت
و نبایــد بیدلیــل موجبــات
ناراحتــی و دلواپســی ارســان
را فراهــم كنــم .تــا آنكــه روزی كــه مشــغول بــه كار بــود م ناگهــان
احســاس كــردم كــه خنجــری را در پهلــوی مــن فــرو كردهانــد .آنچنــان
درد همــه وجــودم را فــرا گرفــت كــه از شــدت آن بیهــوش شــدم و دیگــر
هیــچ نفهمیــدم .وقتــی بــه هــوش آمــدم خــود را در بیمارســتان دیــدم.
دســتم در دســت ارســان بــود .بــا چشــمانی پــر از اشــك پرســید :عزیــزم
خوبــی؟ مــن كــه نصــف جــون شــدم ،چــه بالیــی ســرت آمــد؟
با لبخند گفتم :نگران نباش ،چیزی نیست.
در ضمــن خیــال نكــن بــه ایــن ســادگیها میتونــی از دســت مــن
خــاص بشــی چــون تــا آخــر عمــر بیــخ ریــش تــوام .بــا چشــمانی پــر
از مهــر گفــت :پــس بهتــره بدونــی كــه مــن هــم لحظ ـهای بــدون تــو
نمیتونــم زندگــی كنــم و...
دیگــر اشــكهایش مجــال نــداد تــا بقیــه حرفهایــش را بگویــد .بــه
ســرعت از اتــاق خــارج شــد .پــس از رفتــن ارســان دكتــر وارد اتاقــم
شــد و بــا یكســری اطالعــات پزشــكی و كلمــات تخصصــی كــه بیشــترش
را متوجــه نشــدم ،گفــت كــه دچــار مشــكل شــدهام و مــورد مشــكوكی را

در رحمــم مشــاهده كردهانــد كــه بایــد هرچــه زودتــر زیــر تیــغ جراحــی
بــروم .بــا تعجــب پرســیدم عمــل؟ چــرا عمــل؟ مگــه چــی شــده؟ دكتــر
بــه حرفــش ادامــه داد و گفــت :متاســفانه بایــد رحــم شــما را خــارج
كنیــم تــا مشــكالت دیگــری برایتــان پیــش نیایــد .وقتــی ایــن حــرف
را شــنیدم بــا فریــاد اعتراضآمیــزی گفتــم :چــی گفتیــد؟ میخواهیــد
رحــم مــرا خــارج كنیــد؟ آخــه چــرا؟
دكتــر بــا تاســف ســری تــكان داد و گفــت :متاســفانه چــارهای نداریــم و
بایــد هرچــه زودتــر ایــن كار را
انجــام دهیــم.
بــا فریــاد ارســان را صــدا زدم
و او بــا چشــمانی كــه از شــدت
گریــه متــورم شــده بــود ،داخــل
اتــاق شــد .پرســیدم :ارســان
دكتــر چــی داره میگــه؟ مــن
نمیخــوام عملــم كنــن! آخــه
چــرا؟ ســرم را از دســتم كشــیدم
و ســعی كــردم از تخــت پاییــن
بیایــم ولــی ارســان مانــع ایــن
كار شــد و ســرم را بــه ســینهاش
فشــرد و گفــت :عزیــزم فعــا
مهمتریــن مســئله ســامت
توســت ،بقیــه چیزهــا اصــا
مهــم نیســت .میدونــم كــه
تصمیــم خیلــی مشــكلیه! ولــی
چــارهای نیســت و بایــد بــا
انجــام عمــل جراحــی موافقــت
كنیــم ،خواهــش میكنــم!
خواهــش میكنــم !...مخالفــت
نكــن و بــه خــودت و مــن فكــر
كــن .مــن بــه تــو نیــاز دارم ،تــو
همــه هســتی مــن هســتی! پــس
لجبــازی نكــن و دیگــر نتوانســت
بــه حرفهایــش ادامــه دهــد و
هــر دو بــه هقهــق افتادیــم.
چشــمانم را كــه بــاز كــردم
ارســان را كنــار تختــم دیــدم.
احســاس كــردم كــه در آن چنــد ســاعت ســالها پیرتــر و شكســتهتر
شــده!
دوران نقاهــت را بــه پایــان بــردم ولــی دچــار افســردگی شــدید شــدم.
فكــر اینكــه دیگــر هرگــز نمیتوانــم صاحــب فرزنــد شــوم بــه شــدت
آزارم مــیداد ،آن هــم باتوجــه بــه آنكــه میدانســتم ارســان عاشــق
بچههاســت .طــی آن  2ســالی كــه از زندگــی مشــتركمان میگذشــت،
مــا حتــی نــام فرزندانمــان را هــم انتخــاب كــرده بودیــم .حــاال چگونــه
میتوانســتیم همــه آن رؤیاهــا را بــه فراموشــی بســپاریم؟
روزهــا بهســختی میگذشــت .هــردو ماننــد پدرومــادری بودیــم كــه
فرزنــدان خــود را در یــك حادثــه از دســت دادهانــد و حــاال هریــك
ســعی داشــت دیگــری را دلــداری دهــد و بــه آرامــش دعــوت كنیــد .یــك
ســال از ایــن ماجــرا گذشــت ولــی دیگــر نتوانســتیم بــه دوران بانشــاط و
شــیرین گذشــتهمان برگردیــم .هــرگاه لبخنــد برلــب یكــی از مــا ظاهــر
میشــد ،هال ـهای از انــدوه و حســرت نیــز دركنــارش بــود تــا آن لبخنــد
را تبدیــل بــه آهــی جانســوز كنــد.
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روزی یكــی از دوســتان همدانشــگاهیام پــس از ســالها بیخبــری ،بــه
مــن زنــگ زد .بعــد از كلــی احوالپرســی و تجدیــد خاطــرات گفــت كــه در
یــك خانــه كــودكان بیسرپرســت بــه عنــوان مربــی مشــغول كار اســت.
ایــن موضــوع آنقــدر برایــم جالــب بــود كــه دوســتم وقتــی اشــتیاقم را
دیــد از مــن دعــوت كــرد تــا روزی بــه محــل كارش بــروم .وقتــی داشــت
گوشــی تلفــن را قطــع میكــرد ،گفــت :یــادت باشــه كــه پنجشــنبه مــن و
بچههــا تــو رو بــه صــرف ناهــار دعــوت كــرده ایــم .قــرار دیگـهای نــذاری!
فقــط چنــدروز بــه قرارمــان مانــده بــود و نمیدانســتم چــه بایــد بكنــم؟
یــك شــب بــه ارســان میگفتــم :بــه دیــدن دوســتم مـیروم و روز دیگــر
میگفتــم :نــه باشــه یــه وقــت دیگــه االن نمیتونــم.
ولــی عاقبــت صبــح روز قرارمــان فــرا رســید و مــن زودتــر از همیشــه
از خــواب برخاســتم .وقتــی ارســان بیــدار شــد و مــرا مصمــم و آمــاده
رفتــن دیــد ،بــا تعجــب گفــت :میبینــم كــه تصمیــم خــودت رو گرفتــی!
بــا لبخنــد گفتــم :بلــه مـیرم! دیشــب خــواب دیــدم یــه پروانــه كوچولــو و
زیبــا مــن رو دنبــال خــودش بــه یــه بــاغ گل بــرد .روی یــه گل نشســت،
وقتــی دســتم رو بــه طرفــش بــردم ،از خــواب پریــدم .ولی احســاس بســیار
خوبــی داشــتم كــه آن حــس هنــوز بــا مــن اســت .در راه بــا خــود فكــر
كــردم كــه چــه چیزهایــی میتوانــد بچههــای ســنین 5تــا 14ســال را
خوشــحال كنــد .همانطــور كــه بــه اطــراف نــگاه میكــردم ،چشــمم بــه

و احســاس میكــردم بایــد وزنــه ســنگینی را بــردارم .خــود را بــا ســاالد
ســرگرم كــردم .ولــی نگاههایــی كــه بیــن مــن و آن فرشــته كوچولــو
ردوبــدل میشــد هرلحظــه قویتــر ،گرمتــر ،دلپذیرتــر و آشــناتر
میشــد .آن روز وقتــی بــه خانــه برگشــتم در خــود فرورفتــه بــودم و
هربــار كــه ارســان صدایــم م ـیزد ماننــد ایــن بــود كــه مــرا از دنیایــی
دیگــر بــه ســوی خــود میخوانــد و بــه ســختی از آن حــس قــوی ای
كــه نســبت بــه آن كــودك پیــدا كــرده بــودم ،فاصلــه میگرفتــم .تقریبــا
تمــام آن شــب را نخوابیــدم .وقتــی بــه آشــپزخانه رفتــم او را روی صندلــی
میدیــدم .روی صفحــه تلویزیــون چهــره او نمایــان میشــد .در آینــه او
را میدیــدم كــه بــا چشــمان معصــوم و لبخنــد گیرایــش بــه مــن نــگاه
میكنــد .فــردای آن روز تصمیــم خــود را بــا ارســان درمیــان گذاشــتم
و او ناباورانــه و شــادمانه حــرف مــرا تكــرار كــرد :درســت شــنیدم؟ تــو
میخــوای كــه مــا سرپرســتی اون دختــر كوچولــوی شــیرین و بانمكــی
كــه تعریفــش را میكنــی قبــول كنیــم و اون فرزندخونــده مــا بشــه؟ مــن
باخوشــحالی گفتــم :بلــه! اگــر آرزوی مــرا بــرآورده كنــی ،دیگــه ســعی
میكنــم تــا آخــر عمــرم هیــچ خواســتهای از تــو نداشــته باشــم بــه جــز
اینكــه مــن و «هســتی» رو دوســت داشــته باشــی و همــه دركنــار هــم
زندگــی كنیــم .ارســان بــا شــوق بســیار تكــرار كــرد «هســتی»؟! ...پــس
اســمش «هســتی» اســت! هســتی...

ویتریــن فروشــگاهی افتــاد كــه شــكالتهای رنگارنــگ در آن چیــده شــده
بــود .آه ...بلــه! خــودش بــود؛ شــكالت ،شــیرینی ،آبمیــوه یــا اســباببازی!
بهراحتــی آدرس را یافتــم و بــه مقصــد رســیدم .پیشزمینــهای كــه
از اینگونــه مراكــز در ذهــن داشــتم ،زیــاد جالــب نبــود .وقتــی وارد
ســاختمان شــدم ،آنچنــان جــا خــوردم كــه دوســتم بــا لبخنــد پرســید:
چــی شــد؟ گفتـم :چیــزی نیســت ،فقــط انتظــار ایــن همــه نظــم و ترتیــب
رو نداشــتم .تصــور مــن چیــز دیگـهای بــود .دوســتم بــا مهربانــی و لبخنــد
همیشــگیاش گفــت :درســته ،هركــس اینجــا میــاد همیــن نظــر رو داره!
ســپس تمــام اتاقهــا را در هــر 4طبقــه ســاختمان بــه مــن نشــان داد كــه
شــامل دفاتــر كار ،كتابخانــه ،اتــاق كامپیوتــر ،كالس درس ،اتــاق خوابهــا
و ســالن ورزشــی میشــد.
وارد یكــی از اتــاق خوابهــا شــدیم .دوســتم دختركوچكــی را بــه مــن
معرفــی كــرد .او چشــمان گیرایــش را از مــن دزدیــد و رویــش را بــا
لبخنــد محــزون و شــیرینی از مــن برگردانــد .بــرای اینكــه راحــت باشــد
از دوســتم خواهــش كــردم تــا از آنجــا برویــم .در دفتــر نشســته بودیــم
كــه بــه بهانــه درخواســت چیــزی وارد شــد و دوبــاره همــان لبخنــد و
نــگاه گیرایــش مــرا تحــت تاثیــر قــرار داد .در ســالن غذاخــوری بازهــم
مســخ نــگاه آن دختربچــه شــدم .نمیدانــم ،ایــن كــودك چــه تاثیــری
بــر مــن گذاشـت كـ ه حتــی یــارای گرفتــن چنــگال را در دســتانم نداشــتم

بالفاصلــه بــا دوســتم تمــاس گرفتیــم .بــا توجــه بــه شــناختی كــه از مــا
ـزرگ مراحــل قانونــی هــم بــه خوبــی پیــش
داشــت و بــه كمــك خداونــد بـ 
رفــت و تــا گرفتــن حــق سرپرســتی «هســتی» اغلــب روزهــا وقتــم را بــا
او میگذرانــدم .حــاال دیگــر او هــم بــه مــن وابســته شــده اســت .لطــف
خــدا و عالقــه دوجانبــه قلبــی مــا باعــث شــد كــه زحماتمــان بــه ثمــر
برســد و عاقبــت ایــن فرشــته كوچولــو عضــوی از خانــواده مــا شــد و
بــا آمدنــش چــراغ خانــه مــا را روشــنتر كــرد و بــا وجــود آن غنچــه
زیبــا ،زندگیمــان رنــگ و عطــر دیگــری گرفــت .حــاال مــن در كنــارش
نشســتهام و موهایــش را نــوازش میكنــم .او در خــواب عمیقــی فرورفتــه
و گاهــی لبخنــدی برگوشــه لبانــش نقــش میبنــدد .قلــب مــن ماالمــال از
عشــق اســت« .هســتی» همــه هســتی مــن و ارســان اســت كــه حاضریــم
برایــش جانمــان را هــم فــدا كنیــم .بــا خــود فكــر میكنــم اگــر ایــن گل
زیبــا در زندگیمــان نبــود ،شــاید در آینــدهای تاریــك بــه زندگــی ســرد و
بیروحمــان ادامــه میدادیــم و دچــار افســردگی میشــدیم و دلمردگــی
و شــاید هــم!...
صــدای زنــگ در خانــه مــرا بــه خــود آورد و بــه زمــان حــال كشــاند.
ارســان برگشــته بــود بــا عروســكی زیبــا در دســت!
گردآورنده :مریم محسن زاده
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با روح زنانه خود آشتی کنید
ارتبــاط برقــرار کــردن بــا خــود بــه عنــوان یــک زن ،معنادارتریــن رابط ـهای اســت کــه میتوانیــد در طــول عمرتــان تجربــه کنیــد .چنانچــه رابط ـهی
ســالمی بــا خودتــان داشــته باشــید ،بــه ابــزار الزم بــرای ایجــاد رابطههــای ســالم بــا دیگــران مجهــز میشــوید .بســیاری از مــردم اهمیــت ایجــاد رابطــه
بــا خــود را درک نمیکننــد .تقویــت ارتبــاط بــا خــود تغییــری سرنوشتســاز و مادامالعمــر را در زندگیتــان ایجــاد میکنــد.
زندگی در لحظه حال را تمرین کنید
یکــی از مهارتهــای زنانـهای کــه بایــد یــاد بگیریــد ایــن اســت کــه در لحظــه حــال زندگــی کنیــد .همــه مــا آدمهــا آنقــدر در بیــن افــکار و مشــغلههای
خــود گمشــدهایم کــه دیگــر یادمــان رفتــه از لحظــه حــال لــذت ببریــم .تمــام فکــر و ذکرمــان شــده اشــتباهاتی کــه در گذشــته مرتکــب شــدیم یــا
آرزوهایــی کــه در آینــده بایــد بــه آنهــا برســیم؛ امــا گذشــته دیگــر تمامشــده و هیچکــس هــم از آینــده خبــر نــدارد .پــس لحظــه حــال چــه میشــود؟
در بســیاری از جوامــع مســئولیت مالــی خانــواده بیشــتر روی دوش مــردان اســت ،بــه همیــن دلیــل آنهــا مجبورنــد کــه دغدغههایــی ماننــد پــس انــداز
کــردن بــرای خریــد خانــه یــا ســرمایهگذاری و… را داشــته باشــند؛ بــه عبــارت دیگــر ،شــرایط اجتماعــی ،آنهــا را هــر چــه بیشــتر از لحظــه حــال دور
میکنــد.
ایــن آرزوهــا بههیچعنــوان ایــرادی نــدارد امــا زمانــی خطرنــاک میشــوند کــه ارتبــاط فــرد را بــا لحظــه حــال قطــع کننــد .تصــور کنیــد اگــر شــما
هــم ماننــد شــریک عاطفیتــان غــرق در تــاش بــرای رســیدن بــه آرزوهایتــان شــوید پــس دیگــر لذتهــای کوچــک چــه میشــوند؟ شــما بــه عنــوان
یــک خانــم ایــن قــدرت و مهــارت را داریــد کــه شــریک زندگیتــان را بــا خــود همــراه کنیــد و بــا حضــور در لحظــه حــال هــم بــه خودتــان و هــم بــه او
آرامــش هدیــه دهیــد .مردهــا ،دلبســته زنانــی میشــوند کــه در کنارشــان بــه آرامــش برســند .بــرای ایــن کار نیــاز اســت کــه اول خودتــان بتوانیــد بــودن
در لحظــه حــال را تمریــن کنیــد.

به بدن و ظاهرتان رسیدگی کنید
رســیدگی بــه بــدن و ظاهــر ،زن و مــرد نــدارد .هــر شــخصی موظــف اســت تــا در طــول روز ســاعاتی را صــرف انجــام فعالیتهــای ورزشــی و حتــی مراقبــت
از پوســت کنــد .نیــاز اســت کــه شــما بهعنــوان یــک زن بــه خودتــان احتــرام بگذاریــد و بــه شــریک عاطفیتــان نشــان دهیــد کــه فعــال و ســرزندهاید.
رفتــن بــه کالسهــای ورزشــی ،هــر از چندگاهــی وقــت آرایشــگاه گرفتــن ،پخــش یــک موســیقی در خانــه و رقصیــدن بــا آن میتوانــد حــال شــما را بــرای
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کل روز خــوب نگــه دارد و دقیق ـاً همینجاســت کــه هنــگام مالقــات بــا عشــقتان ســرزنده و شــاداب هســتید و میتوانیــد ایــن انــرژی مثبــت را بــه او نیــز
منتقــل کــرده و او را شــیفته خــود کنیــد .زنانــی کــه همیشــه کل روز را در محــل کار یــا خانــه ســپری میکننــد معمــوالً بهمحــض مالقــات بــا همســر یــا
شــریک عاطفیشــان از جمالتــی مثل”:حوصلــه نــدارم ولــم کــن”“ ،خیلــی خســتهام همــه تنــم درد میکنــه”“ ،امــروز خیلــی روز بیخــودی بــود همــش بیــکار
بــودم” اســتفاده میکننــد کــه ایــن قطعـاً تأثیــر روانــی منفــی روی ذهــن یــک مــرد میگــذارد حتــی اگــر دربــاره آن حرفــی بــه زبــان نیــاورد.
زیبایی درونیتان را ستایش کنید
شــما از نعمــت زیبایــی درونــی و ظاهــری برخورداریــد و اکنــون زمــان آن رســیده اســت تــا زیباییتــان را ســتایش کنیــد .امــا اگــر هنــوز خــود را بــه عنــوان
بانویــی قــوی و زیبــا نشــناختهاید ،اشــکالی نــدارد .میتوانیــد رســیدن بــه ایــن شــناخت را بــا مراقبــت کــردن از خــود ،بــه لحــاظ جســمی ،روحــی و عاطفــی
شــروع کنیــد .یــک بانــوی زیبــا از ارزش ،قابلیتهــا و تواناییهــای خــود آگاه اســت .یــک بانــوی زیبــا میدانــد کــه زیبــا اســت و فریبندگ ـیاش فقــط بــه
ظاهــر جذابــش محــدود نمیشــود.
در انتخاب لباسهایتان دقت کنید
مردهــا معمــوالً حــس بینایــی بســیار قــوی دارنــد و شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه ظاهــر خانمهــا خیلــی برایشــان اهمیــت دارد .زمانــی کــه شــما قصــد
مالقــات بــا مــرد موردعالقهتــان را داریــد چقــدر در انتخــاب لباسهایتــان از رنگهــای روشــن اســتفاده میکنیــد؟ در جامعــه مــا بیشــتر خانمهــا معمــوالً
گرایــش بــه پوشــیدن لباسهــای رنــگ تیــره دارنــد و ایــن مســلماً ازنظــر روانــی روی احساســات و هیجانــات خودشــان و مــردان تأثیــر مثبتــی نخواهــد
داشــت .اگــر قصــد داریــد تــا نظــر مــرد موردعالقهتــان را جلــب کنیــد بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم کــه حتم ـاً از رنگهــای روشــن و شــاد اســتفاده کنیــد.
در انجام کارهای روزمره خالقیت به خرج دهید
شــما میتوانیــد بــا کمــی خالقیــت بــه خــرج دادن زندگــی خودتــان را از حالــت تکــراری خــارج کنیــد .در ایــن بخــش مــا بــا دو گــروه از زنــان مواجهیــم.
گــروه اول کســانی کــه خان ـهدار هســتند و زمــان بیشــتری بــرای انجــام کارهــای خالقانــه دارنــد و گــروه دوم زنانــی کــه شــاغل هســتند و شــاید بهانــدازه
گــروه اول فرصــت انجــام چنیــن فعالیتهایــی را نداشــته باشــند .درهرصــورت در هــر گروهــی هــم کــه باشــید بازهــم میتوانیــد بــه زندگــی خــود روحــی
دوبــاره بدهیــد .فقــط یادتــان باشــد کــه مــردان خیلــی بــه جزئیــات اهمیــت نمیدهنــد و شــاید دفعــات اول الزم باشــد کــه خودتــان کار خالقان ـهای کــه
انجــام دادهایــد را برایشــان توضیــح دهیــد پــس اگــر بــا ایــن موقعیــت روبــرو شــدید ناامیــد نشــوید و بــه تالشــتان ادامــه دهیــد .اگــر جــز گــروه اول هســتید
ســعی کنیــد وقــت خــود را صــرف یادگیــری مهارتهــای جدیــد مثــل نقاشــی ،موســیقی ،کالس زبــان ،آشــپزی ،خیاطــی و… کنیــد.
پیامهای خاص برای او بفرستید
یکــی از جذابتریــن بخشهــای رابطــه عاطفــی شــاید فرســتادن پیامهــای عاشــقانه یــک دفعـهای باشــد .شــما خیلــی راحــت میتوانیــد بــه همیــن ســادگی
مــرد موردعالقهتــان را شــیفته خــود کنیــد .مردهــا معمــوال نســبت بــه زنــان کمتــر ابــراز عالقــه کالمــی میکننــد امــا بســیار مشــتاقند کــه همســر یــا
شــریک عاطفیشــان بــه آنهــا ابــراز محبــت و عالقــه کنــد .بــه همیــن خاطــر از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد و هرچــه را کــه رو در رو از گفتــن آن خجالــت
مــی کشــید بــه صــورت پیــام بــرای او ارســال کنیــد .رادیــو عشــق در دوره جــذب عشــق بــا موبایــل رازهــای جــذب مــرد موردعالقهتــان را بــه شــما آمــوزش
میدهــد.
شیطنتهای زنانه را چاشنی ارتباطتان کنید
مردهــا حتــی اگــر شصتســاله هــم شــوند بازهــم عاشــق زنــان فعــال و ســرزنده هســتند چــه برســد بــه یــک مــرد جــوان بیستوچندســاله .پــس اگــر
میخواهیــد دل مــرد موردعالقهتــان را بــه دســت بیاوریــد و از او دلبــری کنیــد بهتــر اســت راه شــیطنت کــردن بــرای او را پیــدا کنیــد .ایــن چیــزی اســت
کــه تــا حــد بســیار زیــاد بــه خالقیــت شــما و عالقهمندیهــای شــریک عاطفیتــان بســتگی دارد .شــیطنت میتوانــد در نــوع لبــاس پوشــیدن ،حــرف زدن،
نــگاه کــردن ،زبــان بــدن و رفتارهــای شــما جلــوه کنــد.
در هنگام ناراحتی مرهم باشید نه نمک روی زخم
احتمــاالً زمانهایــی را تجربــه کردهایــد کــه مــرد موردعالقهتــان خســته و عصبانــی پیــش شــما آمــده و مثــل همیشــه تحویلتــان نگرفتــه .واکنــش شــما در
ایــن موقعیــت چــه بــوده؟ آیــا پــا بهپــای او شــروع کردیــد بــه غــر زدن و دادوبیــداد یــا اینکــه چنــد لحظــه ســکوت کردیــد تــا او دربــاره هرچــه ناراحــت اســت
صحبــت کنــد؟ قطعـاً مــردان در برخــورد بــا واکنــش اول پیــش خودشــان میگویند”:منــو بــاش گفتــم اآلن میــام پیــش عشــقم یکــم حالــم بهتــر میشــه نگــو
یکــی بایــد حــال اینــو بهتــر کنــه”؛ امــا در برخــورد بــا واکنــش دوم از اینکــه همراهــی بــه ایــن پختگــی و همدلــی دارنــد خوشــحال میشــوند و خیلــی زود
ســعی میکننــد بــه خاطــر آنهــا هــم کــه شــده خودشــان را جمعوجــور کننــد.
برای روابطتان ارزش قائل باشید
بــرای روابــط خــود بــا دیگــران ،بــه ویــژه افــرادی کــه خــود واقعیتــان را دوســت دارنــد و بــه آن اهمیــت میدهنــد ،ارزش قائــل باشــید .قــدر افــرادی را بدانیــد
کــه همــواره در کنارتــان هســتند و بــه دادتــان میرســند و شــکرگزار حضورشــان در زندگیتــان باشــید .یــک بانــوی خــوب اهمیــت تعامــات معنــادار را درک
میکنــد .بــه عزیزانتــان ثابــت کنیــد کــه متوجــه تالشهــا و زحماتشــان هســتید ،بــه آنهــا بگوییــد کــه چقــدر برایتــان مهمانــد و همــواره قــدردان حضــور
آنهــا در زندگیتــان هســتید.
یکــی از ایــن روابــط قطعـاً ارتبــاط شــما بــا همســرتان اســت .بــه هــر میــزان کــه شــما بتوانیــد درک درســتی از خودتــان داشــته باشــید و یــک زن آزاداندیــش،
شــاداب و ســرزنده باشــید بــه همــان میــزان هــم میتوانیــد ارتبــاط خوبــی بــا همســرتان داشــته باشــید .البتــه ایــن یــک مهــارت و هنــر اســت کــه شــما
بهعنــوان یــک زن ،مــادر و همســر بایــد آن را بهخوبــی بلــد باشــید.
مراقب هزینههای زندگی باشید
بــا پیچیــده شــدن شــرایط اقتصــادی ،هماهنــگ کــردن دخلوخــرج بــرای بســیاری از مــردان کار دشــواری اســت .اینجاســت کــه شــما بایــد دوبــاره از قــدرت
زنانــه خــود بــرای آرام نگهداشــتن محیــط خانــه اســتفاده کنیــد .درک میکنیــم کــه بههرحــال پسانــداز کــردن کار دشــواری اســت ،امــا بایــد ببینیــد کــه
در ازای آن چــه چیــزی بــه دســت میآوریــد .شــاید شــما بــا کــم کــردن خرجهــای اضافــی تــا حــد زیــادی بتوانیــد اســترسهای مــرد موردعالقهتــان را
کــم کنیــد کــه ایــن قطعـاً بــه بهبــود رابطــه عاطفــی شــما کمــک بســیاری خواهــد کــرد.
گردآورنده :فاطمه استواری
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Ingredients:
Skinless pistachio kernels: 500 g
Silk rice flour: 500 g
Solid oil and butter mixture: 200 g
Powdered sugar: 250 g
Grinded cardamom: 1 tablespoon
Pistachio kernels for decoration

Pistachio

sweets

Instructions
First, pour the pistachio with rice flour in a mixer or food processor and grind it. However, we keep
some rice flour aside and after sifting, pass it relatively finely.
In the next step, melt the solid oil a little and let it close again. Then mix with softened butter and sifted
powdered sugar.
Of course, we keep some oil, if the dough does not harden, we add it later. Stir with a mixer until light
and fluffy.
Add cardamom powder and mix one more time with a mixer.
Finally, pour the rice flour and pistachio mixture and knead well by hand. But not so much that it becomes oily.
If the dough is not hard enough, add the rest of the oil (preferably melted), which is not hot, little by
little.
Knead the dough again until the dough hardens.
Then put it in a few balls and put it in the freezer bag and rest in a cool place for 4 to 5 hours. Then we
mold it as desired.
Put the sweets in the oven tray.
Place the tray in the oven, which has been preheated for 20 minutes, at a temperature of 170 degrees for
15 to 20 minutes to bake the sweets.
During this time, open the oven door twice and change the direction of the tray so that the sweets cook
evenly.
Remove from the oven to cool and then transfer to the desired dish.
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Ingredients:
Minced meat: 300 g
Walnut: 4 cups
Pomegranate paste: a quarter cup (6 tablespoons)
Flour: 1 tablespoon
Sugar: (according to your taste)
White onion: 2 pcs
Salt, pepper, sugar and saffron: as needed

Fesenjan

stew

Instructions:
First, lightly fry the crushed walnuts in a frying pan. Stir regularly and be careful not to burn. Put the roasted
walnuts in a tray and let them reach room temperature. Once the walnuts have cooled, put them in a food
processor or grinder and mix until smooth. It is better not to grind walnuts too much.
Finely chop the onion and fry with a little oil. Do not use too much oil, because later the walnuts also add oil,
and eventually your stew would become very greasy.
Knead the minced meat with a medium-sized chopped onion, salt and pepper. Then stir and add to the fried
onion so that the meat is slightly fried. In another bowl, fry a tablespoon of flour to remove the raw smell of
flour, then add water.
Add walnut powder to the mixture of water and flour. If you want your stew to be a little sweet, add sugar to
the stew at this stage.
First increase the heat until the water boils, then reduce the heat and allow the walnuts to soak completely in
the oil (It takes about three hours).
Add the pomegranate paste when the stew water has decreased and is oily and fry a little. At this stage, add the
stir-fried meat and fried onions and let it cook for another thirty minutes on a low flame until the Fesenjan
stew is completely cooked with your stir-fried meat. You can decorate the stew with walnut kernels and pomegranate seeds. Serve with rice. Enjoy your meal.
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In the previous blog, we described family meetings
and their importance. Here, some tips for better
performing them are stated. If the purpose of the
session is to discuss a specific problem, the following
steps may be helpful:
• Decide who or what the meeting is related to: Tell
them what you like to discuss and why.
• Keep the session short: For young children, the
session should not be more than 15 minutes.
• Hold a positive meeting: If the whole session is
negative, the children will be discouraged to continue.
Talk about positive points and how they relate to
previous meetings and decisions.
• Ask each person to express their views on the subject
easily and without judgment: sit at the table and give
everyone a chance to speak. Set a time for each person
to comment. You can set a time limit for each speaker

in advance.
• Ask everyone to make a suggestion to fix or solve
the problem.
• Write suggestions. Discuss the suggestions and
consider their practicality. Choose solutions that seem
fair and reasonable to everyone. If no agreement is
reached, it can be an opportunity to learn compromise
and negotiate.
• Develop an action plan: make a list of tasks and the
person responsible for doing it and specify when to
do it.
• At the end of the session, set a date for the followup session. During this time, encourage children
to participate in these meetings and programs in a
positive spirit.
• Serve healthy food and snacks during the session to
encourage children.
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Family Meetings

Importance and Necessity

Gathered by: Sarah Masoumi,
Educational Psychologist

With today's hectic pace of life for both parents and
children, families rarely have time to sit in groups to talk
about important family decisions. As a result, programs
are often dictated by parents without sufficient thought
and without consultation with other members of the
household. Meetings with the whole family are a great
way to get everyone involved in the decision-making
process. Family gatherings provide a visual reminder
for children to realize that mothers and fathers are
still working with their children and working together
to help them grow. These gatherings can be used as a
tool to decide how to spend time together and also to
prevent problems, where all family members can talk
about their daily issues and problems and get advice.
If you have not already held family meetings, you can
schedule a meeting today. Try not to have a special
problem in the first session and raise a general topic
and socialize more in this session. In this case, everyone
will be more relaxed and your children will be more

eager to participate. In the next sessions, you can raise
issues if needed.
Family meetings can help children and parents get
closer and communicate more clearly. By engaging in
group decision-making and problem-solving, children
feel responsible for creating a good life at home and are
more likely to feel that they are an important member
of their family. The message of these meetings is that
spending time together and respecting each other
is one of the priorities of your home. The skills that
children learn in family meetings, such as compromise,
cooperation, and openness to the opinions of others,
help them to communicate effectively in other aspects
of their lives. Through family meetings and following
the example of parents, children learn to look at issues,
suggest solutions, and evaluate results. Eventually,
children's problem-solving skills and resilience to cope
with life's problems will increase.
How to hold family meetings
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Values

Empathy

Respect

Honesty

Code of Ethics
1. Empathy: being one with each other
2. Consensus: Having thoughts, opinions, and a common view on matters related to the mother
foundation
3. Support: Taking a common path to advance the goals of the Mother Foundation
4. Collaboration: The ability to help each other and do teamwork
5. Companionship: Being together, not leaving each other alone and being together to achieve
the goals of the mother foundation
1. Respect for all human beings and non-discrimination (racial, ethnic, kinship, religious,
nationality, gender and lifestyle) and non-influence of such differences on the performance of
the foundation
2. Respect for human dignity and observance of beauty while preserving individual, social and
international dignity
3. Respect for the history, civilization and beliefs of all ethnic groups and observance of the laws
of all countries of the world
4. Respect and belief in justice and meritocracy and protection of the privacy of individuals,
colleagues and clients
5. Respect organizational decision making and an environment that fosters personal and
professional development
1. Honesty in thought, speech and behavior. Maintain honesty, transparency, and a commitment
to clear communication. Strive to do the right thing.
2. Timely reflection of problems and observance of the principles of transparency at work
3. Criticism and self-control, accepting constructive criticism as an opportunity to strive to
achieve the goals of the foundation
4. Not using the space, time and facilities of the foundation in virtual and non- virtual political,
personal or social activities
5. Honest support and empathy for the principles of Mother Foundation

1. Being on time
2. Adherence to the regulations and instructions approved by the mother foundation
3. Observing accuracy, speed and improving knowledge and ability to better perform the
Discipline assigned responsibilities and tasks
4. Strive to create a friendly, healthy and safe environment for all colleagues and clients
5. Preservation of the property of the mother foundation, accuracy and observance of saving in
the organizational costs of the mother foundation
1. Having work conscience and using all your efforts to perform the assigned tasks to promote and advance
the goals of the Mother Foundation
2. Avoid unnecessary and unrealistic reporting. Principles of objectivity and confidentiality should be met.
3. Commitment and adherence to the interests of the mother foundation and not preferring personal
interests in organizational affairs
Commitment 4. Having a sense of belonging to mother foundation. Be innovative. Challenge yourself to see what›s
possible to better meet the needs of the team, the stakeholders and the organization/company. Always
strive to improve and do better, think of creative ways to solve tough problems. Take calculated risks.
Finding new ways to solve a problem.
5. Positive interest in participating in work programs, giving progressive feedback and encouraging
innovative ideas

We strive daily to achieve the sacred purpose of Mother Foundation; to always be together as
a union with empathy, honesty, discipline and above all, moral commitment to all humans.
May Mothers Prayers be Always with You
Gholamreza Mohammadi
Founder and CEO
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»Values & Code of Ethics«
International Cultural Mother Foundation

International Cultural Mother Foundation was established in 2014 in honor of the Divine Mission of all mothers around
the world. For every preacher, president, doctor, volunteer worker, technician, community worker, caregiver among others,
there is a mother behind them who fosters her child to reach his/her full potential. Mothers are timeless teachers in the
classroom of life and a monumental statue of selfless love. International Cultural Mother Foundation aims to honor, celebrate, and familiarize the society, especially the young generation, with the pivotal role of being a mother and to illustrate
the influence a mother has on her child and in the long run on the society. Each year, at our annual Mother Foundation
Gala, we celebrate and recognize nominated mothers around the country of Iran, and soon around the world, as a symbol
of love, sacrifice, and true meaning of motherhood.

One of the foucsed features of the Mother Foundation is the preservation of values
through the observance and implementation of the following codes of ethics:
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Mothers are considered as the most effective person in establishing peace and intimacy in the family
and have a great role in raising children, and on the other hand, children feel more intimacy with their
mother. In this article, we will introduce the characteristics of a good mother.
• Has unconditional love: Children who receive love and attention from their mother perform better in society
and in their relationships.
• Pays attention to the safety and security of her child: A good mother provides a safe environment for her
child to grow and prosper. A calm environment without fear and anxiety that the child can live comfortably
and without worries and stress.
• Does not criticize herself: A good mother never compares herself to other mothers, because no two mothers
are ever alike.
• Takes care of herself and makes time for herself: Self-care is an important part of being a mother. A mother
who does not take care of herself cannot take care of her children.
• Communicates with her child: Talking to the child and making time for him or her reinforces a sense of
security and importance. One of the characteristics of a good mother is that she plays with her child for a few
hours a day.
• Loves her child as he is: Sometimes our child does not live up to our expectations. A good mother loves and
accepts her child, regardless of any disability.
• Is a good example: As children grow up, they copy and learn everything from their parents. Show them how
to behave, be the role model that your children need.
• Is always respectful: If you want your child to respect you, you have to respect him in return. When you
shout at your child and always address him with bad words, you should not expect him to use the right words
to communicate with you.
• Do not forget forgiveness and patience: Your children make mistakes. You have to forgive them when they
make a mistake and be patient. They are always learning. After discipline and punishment, you should forgive
them with hugs and kisses. Excessive violence and punishment scares children of repeating mistakes. This
fear causes them to make mistakes again. Talk to them about the mistakes and find a suitable solution for not
repeating them.
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Messengers of Peace UN

Midori
Year 2007

ince her solo debut at age 11,
violinist Midori has established
a record of achievement which sets
her apart as a master musician, an
innovator, and a champion of the
developmental potential of children.
In 1992, Midori founded Midori &
Friends, a non-profit organization
that brings music education
programmes to thousands of
underprivileged children each year.
Two other organizations, Music
Sharing (based in Japan) and
Partners in Performance (based
in the US), also bring music into
the lives of people who may not
otherwise have involvement with
the arts.In recognition of her
deep commitment, the SecretaryGeneral named her a United
Nations Messenger of Peace in
December 2009, with a focus on the
environment and climate change, a
role she carried out effectively and
enthusiastically until her passing on
25 September 2011.

Focus Area: Youth and the Sustainable Development Goals
Young people between the ages of 15 and 24 represent
approximately %18 of the global population, or nearly 1.2
billion people. Many youth remain marginalized from social
and economic opportunities, with limited access to essential
resources. %87 of the youth population live in developing
countries, and nearly %45 of all youth globally live on less
than 2 dollars a day. Youth are among the most vulnerable of
all persons the Sustainable Development Goals (SDGs) aim to
reach. Whether it is poverty, hunger, lack of education, maternal
mortality, unemployment, environmental degradation or HIV/
AIDS, the impact on young people can be far greater than on
their older counterparts. Therefore, young people’s participation
and inclusion in efforts to achieve all of the goals are crucial to
ensure a successful and sustainable outcome.

Resource: www.un.org
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er Royal Highness Princess Haya Bint Al Hussein is
known for her commitment to humanitarian causes.
In her role as a Messenger of Peace, she is dedicated to
helping raise global awareness of the Sustainable Development Goals (SDGs), in particular Goals #2 on Zero Hunger
and #1 on No Poverty.
Princess Haya founded Tikyet Um Ali (TUA) in her native
Jordan, the first Arab NGO dedicated to overcoming local
hunger. Towards its aim of eradicating hunger in Jordan,
TUA launched the second phase of its Eradicating Extreme
Poverty Project in 2017 to provide food assistance and employment opportunities to poor families.
Princess Haya also chairs Dubai’s International Humanitarian City (IHC), now the world’s largest humanitarian hub
for the delivery of aid both in emergencies and for longterm development. Housing nine UN entities and 48 NGOs,
the IHC facilitates and coordinates collective action with all
members for an efficient emergency response to a growing
number of crises across the world. It provides selected airlifts free of charge to transport aid and evacuate staff members from danger zones. Recent dispatches of aid included
airlifts to Bangladesh (Rohingya crisis), sea shipments to
Iraq, Niger, Cameroon, Algeria, Tunisia and Mozambique,
and airlifts to Uganda (South Sudan conflict).

Focus Area: Hunger and the SustainablDevelopment Goals (SDGs)
Ending poverty and hunger is still among the greatest global challenges facing the world. Major progress has been
made – extreme poverty rates have been cut by more than
half since 1990. However, 767 million people still live below the international poverty line of $1.90 a day. One in
nine people in the world (815 million) are still undernourished. One in four of the world’s children under the age of
five suffer stunted growth, and 66 million primary schoolage children attend classes hungry across the developing
world, with 23 million in Africa alone.

Resource: www.un.org

In September 2015, at a historic UN Summit, world leaders from 193 countries adopted the 17 SDGs intended to
mobilize efforts to eradicate all forms of poverty and hunger, to fight inequalities and tackle climate change, while
ensuring that no one is left behind. Goal #1 aims to end
poverty in all its forms everywhere, while Goal #2 focuses
on ending hunger, achieving food security and improved
nutrition, and promoting sustainable agriculture.
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alala Yousafzai became an international symbol of the fight for girls’ education after she
was shot in 2012 for opposing Taliban restrictions
on female education in her home country of Pakistan. In 2009, Malala had begun writing a blog under
a pseudonym about the increasing military activity
in her home town and about fears that her school
would be attacked. After her identity was revealed,
Malala and her father Ziauddin continued to speak
out for the right to education.
The Taliban’s attack on Malala on 9 October 2012 as
she was returning home from school with her friends
received worldwide condemnation. In Pakistan, over
2 million people signed a right to education petition,
and the National Assembly ratified Pakistan’s first
Right to Free and Compulsory Education Bill.

Malala
Yousafzai
Year 2017

In 2013, Malala and her father co-founded the
Malala Fund to bring awareness to the social and
economic impact of girls’ education and to empower girls to demand change. In December 2014, she
became the youngest-ever Nobel Peace Prize laureate. Secretary-General António Guterres designated
Malala as a United Nations Messenger of Peace in
2017 to help raise awareness of the importance of
girl’s education.

FOCUS AREA: GIRLS’ EDUCATION
Quality education is the foundation for improving people’s lives and for sustainable development. Major
progress has been made towards increasing access to education at all levels and increasing enrolment
rates in schools, particularly for women and girls. The world has achieved equality in primary education
between girls and boys. However, few countries have achieved that target at all levels of education.
Moreover, 57 million children still remain out of school. Bolder efforts are needed to achieve universal
education goals. In September 2015, at an historic UN Summit, world leaders adopted the 17 Sustainable
Development Goals intended to mobilize efforts to end all forms of poverty, fight inequalities and tackle
climate change. Goal 4 is aimed at ensuring inclusive and quality education for all and promoting lifelong
learning. The targets for Goal 4 include eliminating gender disparities in education by 2030.

Resource: www.un.org
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Mothers, Messengers of Peace and Friendship
We are witnessing wars, bloodshed, and destruction of the humanitarian, material and spiritual assets in most parts of the world in
the wake of the political, geographical, ethnic, ideological and religious
problems and disagreements. Such abnormal phenomenon has resulted
in backwardness of and great harms to humanity and the human societies in
different aspects since long ago.
The current circumstances in the world make it necessary for us to prevent such big troubles by
promoting the culture of peace and friendship in the world and take steps to institutionalize it.
We believe in the establishment of peace, friendship and tranquility in the entire world, and maintain that

all of us have the responsibility
and must try to institutionalize peace and friendship across the globe by replacing wars, bloodshed,
as well as the ethnic, political, ideological and religious conflicts with development of culture in
terms of humanity, spirituality and equality. This may seem difficult or even impossible, but it will
be achievable with love, faith, commitment, belief, persistence, kindness, friendship and forgiveness.
Such important action needs to begin from the home and family and extend to the neighborhood,
the region, the town, the province, the country and the entire world.
Considering the position and role of mothers in the family and society, we firmly believe that such
solemn, value-oriented and spiritual responsibility lies with “mothers, the messengers of peace and
friendship” in the world. The achievement of that goal is in the hands of mothers, the masterpieces
of creation, the beacons of future, and the sources of benevolence, tenderness, forgiveness, and
kindness.
It was decided that, in the first stage, mothers representing each province of the country would be
selected as the “mother messenger of peace and friendship” using a series of definite and approved
criteria. Of the 31 mothers from all province of Iran, five will be singled out as the “mothers, messengers of peace and friendship” representing our dear country. In the same way, five mothers from
each country of the world will be selected and presented as the “mothers, messengers of peace and
friendship” to an international assembly (the United Nations), so they will have the opportunity to
build rapport and hold consultations in cooperation and coordination with the international peace
organizations to promote peace, friendship and tranquility in the world under this initiative.
May that day come soon…

May the mother’s prayers be with you forever
Gholamreza Mohammadi

executive chairman and editor-in-chief
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Because I feel that, in the Heavens above,
The angels, whispering to one another,
Can find, among their burning terms of love,
None so devotional as that of ‘Mother’ …
Edgar Allan Poe, ‘To My Mother’
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