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  ۱۸۱۸سالگی سالگی 

یک فاجعــــهیک فاجعــــه

 زنان مجرد و چالش فرزند خواندگی

هنوز سی ساله نشده ام! 

- معلم و خالقیت در آموزش مادر

 مشکالت ناشی از آموزش مجازی بر دانش آموزان؛

چاقی، افسردگی و گریز از مدرسه
 

 در اصالحیه قانون مهریه 

مهریه نقدا دریافت می شود



رخداد2 دوره جدید ● شماره ۴ ●  د ی مـــاه ۱۴۰۰

 از شکست نهراسید، شکست یک قدم به سمت موفقیت است. )اپرا وینفری(

پژوهشکده تبلیغ و مطالعات 

اسالمی برگزار کرد

نشست "بازاندیشی 
زنان در هویت 
جنسیتی"

  
اسلامی  مطالعلات  و  تبلیلغ  پژوهشلکده 

وابسلته بله سلازمان تبلیغلات اسلامی اولیلن 
نشسلت خانلواده پژوهلی را بلا عنلوان، "اقنلاع 
سلازی در شلبکه های اجتماعی"  را در سلالن 
مطالعلات  و  تبلیلغ  پژوهشلکده  جلسلات 

نملود. برگلزار  اسلامی 
کیلد بلر ایلن موضلوع کله  در ایلن نشسلت بلا تا
بلا ظهلور شلبکه هلای اجتماعی و قلدرت این 
فضلای مجازی ،روش هلای اعمال قدرت نیز 
متفلاوت شلده اسلت. یکلی از مهلم تریلن راه 
هلای اعملال قلدرت در ایلن دوره، اسلتفاده از 
ابلزار رسلانه و متقاعلد سلازی مخاطب اسلت.

در ایلن نشسلت خانلم دکتلر مهدیلان خانلم 
دکتلر مهدیلان مدیلر گلروه ارتباطلات و رسلانه 
موسسله شلناخت بله چگونگلی اقنلاع سلازی 
شلبکه  در  جنسلیتی،  سلویه  بلا  مخاطلب 

پرداخلت. تلگلرام  اجتماعلی 
گسلترش شلبکه هلای اجتماعلی، بازاندیشلی 
دربلاره مفهلوم »زن« و »هویلت و نقش هلای 
جنسلیتی زنانله« را سلرعت بخشلیده اسلت. 
توسلعه  بواسلطه  فضلا  ایلن  در  ایرانلی  زنلان 
گفتملان هلای فراملرزی جنسلیتی، در نوعلی 
گرفتله و بلرای پذیلرش  مارپیلچ سلکوت قلرار 

گذاشلتن  کنلار  و  فمینیسلتی  ملدرن  هویلت 
متقاعلد  خلود  فرهنگلی  اصیلل  هویلت 
در  فمینیسلتی  صفحه  هلای  می شلوند. 
از تکنیک هلای  اسلتفاده  بلا  فضلای مجلازی 
ارتباطی اقناعی، هویت وارداتی فمینسلتی را 

می کننلد. درونلی 
وی خاطلر نشلان سلاخت: بلا توجله بله اینکله 
ای  رسلانه  هلای  تکنیلک  از  ممللو  فضلا  ایلن 
اسلت الزم اسلت بلا توانمندی زنلان در عرصه 
نله  و  گاهانله  آ انتخابلی  ای،  رسلانه  سلواد 

داد. قلرار  اختیارشلان  در  را  گرانله  اغوا

مهدیان افزود: کتاب "تلگرام و متقاعدسازی 
در موضلوع هویلت و نقلش هلای جنسلیتی 
هلای  کانلال  ملوردی  مطالعله  بلا  زنلان" 
تاثیرگلذار تلگلرام در حلوزه جنسلیت، با اشلاره 
کانلال هلا در  بله محورهلای مهلم ملورد نظلر 
ملورد نقلش هلای زنانله، بله چگونگلی اقنلاع 
مخاطب توسلط در این فضا پرداخته اسلت.
زن و اجتملاع بله نقلل از معاونلت املور زنلان و 

خانلواده نهلاد ریاسلت جمهوری(

ت
سب

منا

ویژه

۱۸سالگی یک فاجعه

سلحرگاه روزجمعله پنجلم دی ملاه سلال 82 
روزی بلود کله  در تاریلخ ایلران بله تلخلی ثبت 
بلم   گفتله شلهردار وقلت  شلده اسلت.  طبلق 
شلهر  تلا  شلد  باعلث  6.6ریشلتری  زلزلله  ایلن 
از  تللی  بله  ایسلتاده  هلای  نخلل  آن  بلا  بلم 

شلود. تبدیلل  ک  خلا

بلوده  حلدی  بله  داده  روی  فاجعله  عملق 
بحلران  مدیریلت  سلازمان  رئیلس  کله  اسلت 
زلزلله  ایلن  سلالگرد  هجدهمیلن  کشلوردر 
کله آماردقیقلی از جلان باختلگان  کلرد  عنلوان 
کشلته  )آملار  نیسلت.  دسلت  در  زلزلله  ایلن 
شلده هلا بیلن 30 هلزار تلا 50 هلزار نفلر عنلوان 
کله بسلیاری از افلراد بوملی  میشلود در حاللی 
بسلیاری  درصلدی   100 تقریلب  بله  توجله  بلا 
از   بیلش  را  واقعلی   آملار  اطلراف  روسلتای  از 
ای  ثانیله  میزننلد(12  تخمیلن  تعلداد  ایلن 
کله در بلم و اطلراف  کله  زندگلی تملام افلرادی 
تغییلر  خلوش  دسلت  را   داشلتند  سلکنی  آن 
ایلن  کنین  سلا تنهلا  نله  بگوییلم  گلر  قرارداد.ا
شلهر بلکله تملام کشلور تحلت تاثیلر ایلن زلزله 
گلزاف نگفتله ایلم  گرفتله اسلت سلخن بله  قلرار 
گرچله بلم بعلد از 18سلال هنلوز بله طلور  زیلرا 
کاملل بازسلازی نشلده اما باعلث حرکت های 
گیلری  بزرگلی در سلطح مللی از جملله شلکل 
، اعطلای  کشلور سلازمان مدیریلت بحلران در 
هلای  خانله  بله  نوسلازی  و  مرملت  هلای  وام 
مبحلث  در  هلا  نظلارت  تشلدید  و  روسلتایی 
ایمنلی سلاختمان هلا شلد. چنانچله  سلرآغاز 
زلزلله  بله  نیلز  سلازی  مقلاوم  در  مللی  نهضلت 

بلم نسلبت داده ملی شلود.

آنچله در ایلن میلان  میتوانلد بلر زخلم روح و 
کنین بلم التیلام بخشلد سلرعت در  جلان سلا
بملی  هلر  چنانچله  اسلت.  بلم  بازسلازی  ونلد 
کلی ایلن  کوچله خا بادیلدن یکلی از سله هلزار 

،یاد زلزلله بلرای اون تداعلی میشلود.  شلهر

در روزهلای نخسلت بعلد زلزلله وعلده هلای 
بسلیاری در رونلد بازسلازی داده شلده املا در 
عملل بسلیاری از بازسلازی هلای انجام شلده 
المللی  توسلط خیریلن و سلازمان هلای بیلن 

انجلام پذیرفتله اسلت.

بسلیار  بلم  زلزلله  گرچله  نمانلد  گفتله  نا البتله 
از  بسلیاری  بلرای  املا  بلود  یرانگلر  و  ک  دردنلا
سلود  بود.افلراد  هملراه   " نلان  و  بلا"آب  افلراد 
افلراد  جلای  را  خلود  بلم  از  بعلد  کله  جویلی 
هرچنلد  تسلهیات  از  تلا  زدننلد  جلا  بوملی 
کله  اهدایلی  شوند،وسلایل  بهرمنلد  انلدک 
در کیلومتلر هلا دور از بلم ملورد اسلتفاده قلرار 
بله  کله  ظلملی  از  ایسلت  گوشله  تنهلا  گرفلت 

. اسلت  شلده  روا  بلم  ملردم 

نرجلس بختیلاری خللج مشلاور املور بانلوان 
اجتماعلی  رفلاه  و  تعلاون  وزیلر  خانلواده  و 
گام دوم  بلا اشلاره بله للزوم توجله بله بیانیله 
انقلاب کله پیلش از این توسلط رهبر انقاب 
تبییلن شلده اسلت اضهلار داشلت: خانلواده 
بله  حرکلت  مسلیر  در  مهملی  نقلش  زنلان،  و 
سلمت تملدن نویلن اسلامی ایفلا ملی کننلد. 
دهنلده  انتقلال  نقلش  دلیلل  بله  خانلواده 
جامعله  محلور  ارزش هلا،  و  باورهلا  فرهنلگ، 

می شلود. محسلوب 
کله  جمعیلت  جوانلی  طلرح  افلزود:  وی 
اسلامی  شلورای  مجللس  توسلط  تازگلی  بله 
تصویلب و از سلوی رئیلس جمهلور به تمامی 
وزارتخانه هلا ابلاغ شلده اسلت، راهبرد اصلی 
وزارت تعلاون کار و رفلاه اجتماعی در تدوین 
بودجله سلال 1۴01 در حلوزه زنلان و خانلواده 

خواهلد بلود.
مشلاور املور بانلوان و خانلواده وزیلر تعلاون، 
حمایلت  بلر  کیلد  تا بلا  اجتماعلی  رفلاه  و  کار 
هلدف  بلا  خانلواده  نهلاد  توانمندسلازی  و 
کلرد:  بیلان  کشلور  جلوان  جمعیلت  افزایلش 
رویکلردی خانلواده  بلا  را   1۴01 بودجله سلال 

اسلت. شلده  طراحلی  محلور 
اطلاع  و  عموملی  روابلط  مرکلز  گلزارش  بله 
کار و رفلاه اجتماعلی،  رسلانی وزارت تعلاون، 
افزایلش  اصللی  مانلع  کلرد:  تشلریح  خللج 
نیسلت  گلذاری  قانلون  بخلش  در  جمعیلت 
فقلدان  و  قانلون  اجلرای  در  مشلکل  بلکله 
برنامله ریلزی جامع در حوزه خانواده اسلت.

کله   1۴01 سلال  بودجله  الیحله  اسلاس  بلر   
توسلط رئیلس جمهلوری بله مجلس شلورای 
تصویلب  صلورت  در  شلد،  ارائله  اسلامی 
قانلون  اجلرای  بلرای  مجللس،  نماینلدگان 
حمایلت از خانلواده و جوانلی جمعیت مبلغ 
داده  اختصلاص  ریاللی  میلیلارد  هلزار   120 

می شود.

وزارت  تنهلا  مذکلور  الیحله  اسلاس  بلر 
بهداشلت،» درملان و آملوزش پزشلکی بلرای 
»برنامله راهبلری و اجلرای قانلون »حمایت از 
خانلواده و جوانلی جمعیلت« ردیلف بودجله 
تصویلب  صلورت  در  و  دارد  اختصاصلی 
وزارتخانله  ایلن  بله  راسلتا  ایلن  در  مجللس 
مبللغ 2 هلزار و 35۹ میلیلارد و ۴۷۴ میلیلون 

یابلد. ملی  اختصلاص  توملان  هلزار   300 و 
 در ایلن الیحله بله جلز وزارت بهداشلت بله 
ردیلف  دیگلری  دسلتگاه  و  وزارتخانله  هیلچ 
قانلون  اجلرای  بلرای  اختصاصلی  بودجله 
تنهلا  و  نگرفتله  تعللق  جمعیلت«  »جوانلی 
ریاسلت  نهلاد  و  پلرورش  و  آملوزش  وزارت 
برنامله  عنلوان  چندیلن  ذیلل  جمهلوری 
قانلون  هلای  سیاسلت  اجلرای  بلرای  خلود 
دریافلت  بودجله  نیلز  جمعیلت«  »جوانلی 

کننلد. ملی 

در  پلرورش  و  آملوزش  وزارت  بله  واقلع  در 
بلرای  مجموعلا  مجللس  تصویلب  صلورت 
توانمندسلازی  و  راهبلری  هدایلت،  »برنامله 
خانلواده هلا و کلودکان، نظلارت بلر مهدهلای 
کلز  مرا و  دبسلتان  پیلش  کلز  مرا کلودک، 
اجلرای  و  کلودکان  نگهلداری  آموزشلی 
سیاسلت هلای قانلون حمایلت از خانلواده و 
جوانلی جمعیلت« مبللغ 183 میلیلارد و 600 

گیلرد. ملی  تعللق  بودجله  توملان  میلیلون 
صلورت  در  نیلز  جمهلوری  ریاسلت  نهلاد 
»برنامله  بلرای  مجموعلا  مجللس  تصویلب 
هدایلت، راهبلری و توانمندسلازی خانلواده 
کلودک،  کلودکان، نظلارت بلر مهدهلای  هلا و 
آموزشلی  کلز  مرا دبسلتان،  پیلش  کلز  مرا
سیاسلت  اجلرای  و  کلودکان  نگهلداری 
جوانلی  و  خانلواده  از  حمایلت  قانلون  هلای 
جمعیلت« مبللغ 38 میلیلارد و 500 میلیلون 

کنلد. ملی  دریافلت  بودجله  توملان 
عللوم،  وزارت   1۴01 بودجله  الیحله  در   
عنلوان  تحلت  نیلز  فنلاوری  و  تحقیقلات 
رفاهلی،  و  تسلهیات  از  حمایلت  »برنامله 
تامیلن  یارانله  فرزنلدآوری،  اسلکان،  ازدواج، 
وام  دولتلی،  غیلر  بخلش  توسلط  خوابلگاه 
تحصیللی بلرای دانشلگاه هلای دولتلی و غیلر 
دولتلی در کلیله دوره هلا و مقاطلع )صنلدوق 
و  میلیلارد   ۹۷5 مبللغ  دانشلجویان(«  رفلاه 
نظلر  در  توملان  هلزار   ۷00 و  میلیلون   ۷8۹
ایلن  گفلت  تلوان  کله ملی  گرفتله شلده اسلت 
عناویلن بله نوعلی در راسلتای اهلداف قانون 
خانلواده  از  حمایلت  و  جمعیلت  جوانلی 

اسلت.
شهرسلازی،  و  راه  وزارت  حلال  ایلن  بلا 
و  فنلاوری  و  تحقیقلات  عللوم،  وزارت 
ارشلاد  و  فرهنلگ  وزارت  تابعله،  نهادهلای 
بانلک  جوانلان،  و  ورزش  وزارت  اسلامی، 
کمیتله  ایلران،  اسلامی  جمهلوری  مرکلزی 
)ره(،  املام  فرملان  اجرایلی  سلتاد  املداد، 
بنیلاد مسلتضعفان، صلدا و سلیما، سلازمان 
معلروف  بله  املر  سلتاد  و  اسلامی  تبلیغلات 
هلای  دسلتگاه  جملله  از  منکلر  از  نهلی  و 
از  »حمایلت  قانلون  در  وظیفله  دارای 
خانلواده و جوانلی جمعیلت« هسلتند و بله 
ردیلف  نداشلتن  بله  توجله  بلا  می رسلد  نظلر 
بودجله  الیحله  در  اختصاصلی  بودجله 
 1۷ تبصلره  »ب«  بنلد  بلا  مطابلق   ،1۴01
توزیلع  نحلوه  مصلرف،  ملوارد  مذکلور  الیحله 
اجرایلی  هلای  دسلتگاه  بیلن  کلرد  هزینله  و 
ذیربلط و چگونگلی پایلش و ارزابلی عملکلرد 
منابلع مذکلور ظلرف ملدت سله ملاه پلس از 
برنامله  سلازمان  توسلط  قانلون  ایلن  ابلاغ 
مللی  سلتاد  تصویلب  بله  و  تهیله  بودجله  و 

رسلید. خواهلد  جمعیلت 
زن و اجتماع )نقل از  سایت وازات رفاه  وایرنا(

مشاور امور بانوان و خانواده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

بودجه  ۱40۱ با رویکردی خانواده محور تنظیم شده است 

رویداد

امیلر  همسلر  حضلور  بلا  کله  نشسلتی  طلی 
عبدالهیلان و همسلران سلفرا و دیپلماتهلای 
ارشلد کشلورهای مختلف در دفتلر مطالعات 
ضملن  شلد،  برگلزار  خارجله  املور  وزارت 
در  ی  گسلترده  هلای  برنامله  برشلمردن 
دسلت اقلدام ، بله تشلریح برخلی زمینه هلای 
بیلن   مشلترک  هلای   فعالیلت  و  هملکاری 

خارجله  املور  وزارت  دیپلماتهلای  و  سلفرا 
و  سلفرا  همسلران  انجملن  بلا   )DLA( ایلران 
در  مقیلم  خارجلی  کشلورهای  دیپلماتهلای 

شلد. )DSG(پرداختله  ایلران 
در ایلن نشسلت ایلن ارتباطلات را بله عنلوان 
روابلط  گسلترش  و  رشلد  در  مهلم  عامللی 
تجربیلات  انتقلال  و  کشلورها  دوسلتانه 

دانسلتند. یکدیگلر  بلا  سلازنده 
همسلر امیلر عبداللهیلان ، بیلان داشلتند کله 
با تاشلهای همه جانبه دولت جدید و روند 
کسیناسلیون عموملی در ایلران، ملا  موفلق وا
میکوشلیم تلا بلا بهبلود شلرایط، برنامله هلای 
متنوعلی را بلا رعایت پروتکل های بهداشلتی 

کله در بسلتر  داشلته باشلیم. ایلن برنامله هلا  
ایرانی-اسلامی  ارزشلهای  فرهنلگ اصیلل و 
طراحلی شلده انلد، چارچلوب هایلی را فراهم 
ملی آورنلد تلا همسلران سلفرا و دیپلماتهلای 
مقیلم ایلران، هلر چله بهتلر و بیشلتر بلا آداب 
و سلنن دینلی، مللی و ابعلاد علملی، هنلری، 
انقلاب  بلا  کله  مردملی  سیاسلی  و  فرهنگلی 
ارتقلاء  را  خلود  اصیلل  هویلت  اسلامی  بلزرگ 

گردنلد. داده انلد، آشلنا 
همسلران  دیلدار  ایلن  در  اسلت  گفتنلی 
آسلیایی،  مختللف  کشلورهای  سلفرای 
آمریلکای التیلن، اروپایلی و همچنین جمعی 
ایرانلی  هلای  دیپلملات  و  سلفرا  همسلران  از 

وزارت  بشلر  حقلوق  و  زنلان  کل  مدیلر  و 
بانلوان  ایلن  داشلتند.  حضلور  امورخارجله 
ضملن معرفلی خلود، تجربیلات و احساسلات 
بسلیار خوبلی کله از زندگلی در ایران داشلتند 
از  مختصلری  گلزارش  و  کلرده  تشلریح  را 
کشلورهای مقیلم  فعالیلت انجملن همسلران 
و خواسلتار  کردنلد  ارایله  را   )DSG( ایلران  در 
همسلران  انجملن  بلا  بیشلتر  هرچله  ارتبلاط 
سلفرا و دیپلماتهلای ایرانلی )DLA(  شلدند. 
کله  کردنلد  ابلراز امیلدواری  کننلدگان  شلرکت 
برنامله هلای مشلترک هلر دو انجملن بتوانلد 
زمینله معرفلی هرچله بهتلر ایلران و ارتباطلات 

آورد. فراهلم  را  کشلورها  بیلن  تلر  گسلترده 

دورهمی زنانه در 
وزارت امورخارجه

مهشاد عسکری
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شام در زندگی باید میان آنچه در درون تان می گذرد و آنچه در بیرون تان است، تعادل برقرار کنید. )نایجال الوسون(

خبــر
محدودیت های ترافیکی 
هفته مقاومت اعالم شد

رئیـس پلیـس راهـور کرمـان بـا اعـام ایـن 
خبـر کـه ورودی هـای  گلـزار شـهدای کرمان 
از صبـح روز شـنبه یازدهـم دی مـاه مسـدود 
گلـزار  مسـیرهای   تمامـی  افـزود:  میباشـد 
شـهدا تـا پایـان هفتـه مقاومـت بـه صـورت 

میباشـند. راه  پیـاده 
بـه گفتـه سـرهنگ امین پـاک ایـزدی،در این 
هفتـه توقـف و تـردد خودروهـای سـنگین در 
بزرگـراه آیـت اهلل خامنـه ای از ورودی میدان 
راننـدگان  و  بـوده  ممنـوع  نیـز  آبـاد  بیـرم 
موظفنـد  از مسـیر جایگزیـن  بزرگراه  جنوبی 

امـام خمینـی )ره ( اسـتفاده نماینـد.
وی در ادامـه افـزود :در ایـام دومیـن سـالگرد 
سـلیمانی  قاسـم  سـپهبد  شـهید  شـهادت 
از  نیـز  دیگـری  ترافیکـی  هـای  محدودیـت 
سـمت تخت دریـا قلی بیـگ و خیابـان ظهور 
اعمـال میشـود و خیابـان ظهور به طـور کامل 

بـه مسـیر پیـاده روی تبدیـل شـده اسـت.
رئیـس پلیـس راهور کرمـان با اشـاره به اینکه 
تمـام مسـیرهای ورودی گلزار شـهدا و جنگل 
قائـم از سـمت بزرگـراه ایـت اهلل خامنـه ای 
بسـته و تمامـی مسـیر  بـه پیـاده راه تبدیـل 
شـده اسـت خاطـر نشـان کـرد بـرای زائرانـی 
کـه محدودیـت حرکـت دارنـد از  بـدو ورود 
تـا انتهایـی ترین قسـمت گلـزار وسـایل نقلیه 

عمومـی وجـود دارد.
رئیـس پلیـس راهور کرمـان در ادامه تشـریح 
طـرح ترافیکـی ایـام هفتـه مقاومت افـزود:در 
زوز هایـی کـه مراسـم ویژهـای در مصـای 
کرمـان برگـزار می شـود محدودیت2هایی نیز 
در سـاعات برگـزاری مراسـم اعمال می شـود.

محدودیت هـای ترافیکـی هفتـه مقاومـت در 
کرمـان اعام شـد

رئیـس پلیـس راهـور کرمـان بـا اعـام ایـن 
خبـر کـه ورودی هـای  گلـزار شـهدای کرمان 
از صبـح روز شـنبه یازدهـم دی مـاه مسـدود 
گلـزار  مسـیرهای   تمامـی  افـزود:  میباشـد 
شـهدا تـا پایـان هفتـه مقاومـت بـه صـورت 

میباشـند. راه  پیـاده 
بـه گفتـه سـرهنگ امین پـاک ایـزدی،در این 
هفتـه توقـف و تـردد خودروهـای سـنگین در 
بزرگـراه آیـت اهلل خامنـه ای از ورودی میدان 
راننـدگان  و  بـوده  ممنـوع  نیـز  آبـاد  بیـرم 
موظفنـد  از مسـیر جایگزیـن  بزرگراه  جنوبی 

امـام خمینـی )ره ( اسـتفاده نماینـد.
وی در ادامـه افـزود :در ایـام دومیـن سـالگرد 
سـلیمانی  قاسـم  سـپهبد  شـهید  شـهادت 
از  نیـز  دیگـری  ترافیکـی  هـای  محدودیـت 
سـمت تخت دریـا قلی بیـگ و خیابـان ظهور 
اعمـال میشـود و خیابـان ظهور به طـور کامل 

بـه مسـیر پیـاده روی تبدیـل شـده اسـت.
رئیـس پلیـس راهور کرمـان با اشـاره به اینکه 
تمـام مسـیرهای ورودی گلزار شـهدا و جنگل 
قائـم از سـمت بزرگـراه ایـت اهلل خامنـه ای 
بسـته و تمامـی مسـیر  بـه پیـاده راه تبدیـل 
شـده اسـت خاطـر نشـان کـرد بـرای زائرانـی 
کـه محدودیـت حرکـت دارنـد از  بـدو ورود 
تـا انتهایـی ترین قسـمت گلـزار وسـایل نقلیه 

عمومـی وجـود دارد.

حسین محمدی استادیار گروه آموزشی تاریخ 
دانشلگاه  انسلانی  عللوم  و  ادبیلات  دانشلکده 
ایلران  جشلن های  کتلاب  موللف  و  خوارزملی 
باسلتان  بلا اشلاره بله اینکله جامعله ملا شلادی را 
کله  کلرد: طبلق تحقیقلی  کلرده اسلت، اظهلار  گلم 
در سلال 2015 انجام شلده بود، ایران از بین 115 

کتورهلای شلادی در آنهلا بررسلی  کله فا کشلوری 
شلده بلود در رتبله 105 قلرار داشلت.

ایلن  از  سلال  هفلت  حلدود  داد:  ادامله  وی 
بله  توجله  بلا  شلک  بلدون  و  می گلذرد  تحقیلق 
در  روانلی  و  اقتصلادی  فشلارهای  افزایلش 
ایلن  آخلر  جایلگاه  بله  ایلران   ، اخیلر سلال های 
جلزو  ملا  حلاال  و  اسلت  شلده  نزدیلک  جلدول 
جهلان  مردملان  افسلرده ترین  و  غمگین تریلن 
نابسلامان  افلزود: وضعیلت  هسلتیم. محملدی 
رفتلار  در  وضلوح  بله  ملردم  غمگینلی  و  روانلی 
وقایلع  در  و  خیابلان  و  کوچله  در  آنهلا  علادی 

اسلت. مشلهود  زندگلی  علادی 

کید کرد: آسلتانه تحمل  این اسلتاد دانشلگاه تا
ملردم در سلال های اخیلر به شلدت پاییلن آمده 
و بلا کوچکترین تحریکی نسلبت بله هم پرخاش 

می کننلد و صبلر خلود را از دسلت داده اند.

از  کله  انسلانی  شلک  بلدون  داد:  توضیلح  وی 
لحلاظ روحلی تامیلن نیسلت، قلدرت سلازندگی 
ایلن  راحتلی  بله  و  می دهلد  دسلت  از  را  خلود 
زمینله را دارد کله دسلت بله تخریلب آنچله زندگی 
کید کلرد: هر  بله او هدیله کلرده بزنلد. محملدی تا
چند با تغییر سبک زندگی، تاب آوری در مقابل 

نامایملات و بلاال بلردن مهارت هلای اجتماعلی 
می تلوان تلا حدی از افسلردگی جلوگیری کرد، اما 
در  موجلود  فشلارهای  تاثیلر  کنلار  از  نمی تلوان 
کاهلش روحیله نشلاط و شلادی جامعله چشلم 
از  مهملی  بخلش  کلرد:  اظهلار  وی  کلرد.  پوشلی 
پرخاشلگر،  مردملی  بله  املروز  ایرانیلان  اینکله 
کم تحملل و غمگیلن تبدیلل شلده اند ریشله در 
فضلای کللی جامعله و مشلکاتی دارد کله روزانله 
بلا آنهلا دسلت و پنجله نلرم می کنیلم و تلا وقتلی 
کلم بلر جامعه بهبلود نیابلد نمی توان  شلرایط حا

بله تغییلر شلرایط موجلود امیلدوار بلود.

سی
رر

ب
حامعه

رتبه ایران در میان 
کشورهای شاد

دفتر تسهیلگری و

 توسعه محله بنی هاشم - 

سـتایش  زمسـتون  فصـل  شـده 
خـوش زبـون نـگاه میکـرد بـه بـارون 
ای  کـه  میگفـت  اسـمون  از  میباریـد 
زمیـن چـه  میـاد روی  بـارون  نازنیـن 
ببـاره   بـارون  ایـن  از  بهتـر  چیـزی 
میشـن  ازآب  پـر  جوهـا   ، پاییـن 
گـه نبـاره  درختـان سـیر آب میشـن ا
بـارون خشـک سـالی میشـه فـراون 
بـرای  منـم  مهربـون  خـدای  ای 
آب  قـدر  نمـاز شـکر میخونـم  بـارون 

میدونـم. را 
کتاب  )بخشی از 

ستایش دختر خوب مامان(

 1355 سلال  در  زاده  عبلاس  مهیلن  خانلم 
بله  .وی  اسلت  آملده  دنیلا  بله  کرملان   در 
دوران  از  نوشلتن  بله  زیلاد  عاقله  عللت 
سلال  نویسلندگی،در  آرزوی  و  کودکلی 
هلای  کاس  در  سلال   2 ملدت  بله   1388
نویسلندگی شلرکت نملود. خانلم عبلاس زاده  
فعالیلت  کلودک  شلعر  زمینله  در  ابتلدا  در 
کتلاب   13۹۷ سلال  در  و  کلرد  آغلاز  را  خلود 
تلوان  بلا  را  ماملان«  خلوب  دختلر  »سلتایش 
خیریلن  همراهلی  بلا  و  خلود  ماللی   انلدک 

به چاپ رساند.

 وی در حلال حاظلر نلگارش کتاب »گنیجنه 
ی حاجلات و روزی «و رملان »اهلوام عشلق 
«را بله پایلان رسلانده اسلت املا هنلوز موفلق 
کتلاب هلای خلود نشلده اسلت وی  بله چلاپ 
کاس  ملدرس  عنلوان  بله  کله  اسلت  مدتلی 
هلای نویسلندگی دفتلر تسلهیلگری و توسلعه 
محللی بنلی هاشلم جلذب شلده اسلت و بله 
کلودکان و نوجوانلان محلله خلود آملوزش ملی 

دهلد.

شـما  نظـر  از  نویسـندگی  تعریـف   
؟  چیسـت

نویسلندگی  پرخوانلی.  یعنلی  نویسلندگی 
حلرف  طوالنلی  و  زدن  حلرف  خلوب  یعنلی 
زدن. نویسلندگی یعنلی توجله بله جزئیلات و 
تحلیلل موشلکافانه. اساسلًا توجله بله همیلن 
نویسلنده  کله  اسلت  باریک بینلی  و  جزئیلات 
را از بقیله متمایلز می کنلد. نویسلندگی یعنلی 
ری  قلول  بله  زندگلی.  کلردن  لملس  خلوب 
کله  کسلی اسلت  برادبلری: »نویسلنده خلوب 

خوبلی  بله  احساسلاتش  همله  بلا  را  زندگلی 
کله  اسلت  کسلی  نویسلنده  کنلد.«  لملس 
دائملًا وسوسله خوانلدن متن هلای جدیلد و 
کاسلیک  ، و نیلز خوانلدن متن هلای  معاصلر
می گیلرد.  یلاد  چیلزی  کلس  هلر  از  و  دارد  را 
نویسلنده زیلاد می خوانلد و زیلاد می نویسلد، 
کارهلای خلود را نیمله تملام رهلا نمی کنلد  املا 
و هلر طلور شلده می کوشلد کله کارهایلی را کله 

برسلاند. آخلر  بله  اسلت،  کلرده  شلروع 

  آیـا قبـل از نوشـتن شـکلی را در نظـر می 
گیرید؟

را  توانایلی  و  قابلیلت  ایلن  افلراد  همله  بلله 
بله  را  خلود  معموللی  نوشلته های  کله  دارنلد 
بلرای  جلذاب  و  الهام بخلش  نوشلته هایی 
در  گام  اولیلن  کننلد.  تبدیلل  مخاطبانشلان 
ذهنلی  ملدل  یلک  آوردن  وجلود  بله  راه  ایلن 

اسلت. مناسلب 

یـا  داسـتان  شـروع  مـورد  در  نظرتـان   
چیسـت؟ رمـان 

پله به پلله  و  گام بله گام،  صلورت   بله  بنلده 
نوشلتن را آغلاز ملی کنلم  در  ابتلدا بلا کلمه هلا 

از  اسلتفاده  بلا  بعلد  و  سلازم   ملی  جملله 
گراف ها  گلراف و در نهایلت بلا پارا جمله هلا پارا

نویسلم  ملی  را  متلن 

چگونـه  و  کـی  را  رمـان  یـا  داسـتان  نـام   
کنیـد؟ مـی  انتخـاب 

را  ناملی  رسلید  اتملام  بله  داسلتانم  وقتلی 
انتخلاب ملی کنلم اول خواننلده را جذب کند 

آن سرچشلمه بگیلرد. نلام  رملان  از متلن  و 

آیلا در داسلتان موقعیتلی را تشلریح کرده اید 
که تجربه درسلتی از آن نداشلته باشلید؟

نله چلون ایلن رمانلی کله نوشلتم نیملی از آن 
را تجربله کلردم یلا با چشلم دیلده ام و بقیه آن 
را اتفاقلات را در ذهنلم مجسلم ملی کنم خود 

را جلای آن فلرد ملی گذارم.

آیا نویسنده به الهام نیاز دارد؟

نویسلندگی  توانایلی  کله  بسلیاری معتقدنلد 
کله تنهلا  و نوشلتن خلوب، اسلتعدادی اسلت 
قشلر خاصلی آن را دارا می باشلند. ایلن افلراد 
دسلته اند:  دو  انسلان ها  می کننلد  تصلور 
ماهلری  نویسلندگان  کله  کسلانی  اول  دسلته 
و  می نویسلند  خلوب  گاه  ناخلودآ و  هسلتند 

آنهلا  تلاش  کله  بیچلاره ای  افلراد  دوم  دسلته 
بلرای بهتلر نوشلتن بی فایلده و ناامیدکننلده 

اسلت. 

وللی ایلن طلرز تفکلر درسلت نیسلت و شلما 
بلاور نکنیلد. در واقلع  را  آن  کنیلد  هلم سلعی 
کله بلا تفکلر  خلوب نوشلتن نوعلی هنلر اسلت 
و الهلام مرتبلط بلوده و همله ملا قلادر هسلتیم 

بنویسلیم. را  متن هلا  بهتریلن 

 در حال حاضر چه می نویسید؟ 

در حلال تکمیلل کلردن رمانلم هسلتم و شلعر 
خواهلد  ملی  دللم  نویسلم  ملی  ائمله  دربلاره 

بنویسلم. ائمله  کتابلی در ملورد 

 آینـده رمـان و داسـتان در ایـران چطـور 
مـی بینید؟ 

املروزه دنیلا، دنیلای  کله  آن اسلت  واقعیلت 
للذا اهمیلت روایلت  جنلگ روایلت هاسلت و 
ای  رسلانه  و  فرهنگلی  عرصله  در  داسلتان  و 
بیلش از هلر زملان دیگلری خلودش را نشلان 

ملی دهلد.

 بله عقیلده بنلده ملا شلاهد و ناظلر رشلدی 
مطللوب و امیدوارانله در میلان نویسلندگان 
هسلتیم  نویسلنده   بانلوان  بویلژه  قللم  اهلل 
خلود  طلبلد  ملی  مسلاله  ایلن  اسلتمرار  کله 
بلر  کیلد  تا ضملن  همچنلان  نیلز  عزیلزان 
از  دسلت   ، مسلتمر نوشلتن  و  مطالعله 
بیشلتر  موفقیلت  بلرای  پشلتکار  و   تلاش 

برندارند.

  مهمتریـن عوامـل در پیشـرفت اهداف 
و کسـب ایـن موقعیت چـه بود؟

اول لطلف خداونلد مهربلان و حمایلت هلای 
مادرم دوم تاش و پشلتکار خودم در تمرین 
و تکلرار نوشلتن،  ایلده پلردازی و اسلتفاده از 

خاقیلت هلای جدید 

  عوامل موثر در گسـترش نشـر کتابهای 
خـود چه میدانید؟

فلروش  بلرای  پشلتیبان  و  ماللی  امکانلات 
کتلاب شلعرم  کتلاب. چلون ملن بلرای فلروش 
یلک حاملی داشلتم که تمام کتلاب را به تمام 
جللد  هلزار  یکملاه  طلول  و  فرسلتاد  اسلتانها 

شلد. فروختله 

  کتابی که در دست نوشتن دارید؟

بله یک رمان 300 صفحه ای که تمام شلده 
است و در حال ویراستاری رمان هستم .

  سخن پایانی

در  را  ملن  کله  افلرادی  تماملی  از  تشلکر 
خلدای  شلکر  و  نمودنلد  یلاری  راه   ایلن 

مهربان .

بانوی نویسنده کرمانی:

: دنیای جنگ روایت هاست  دنیا امروز



4

خودت را به خاطر آنچه دیگران از تو می خواهند، تغییر نده. )کریسنت ویگ(

دوره جدید ● شماره ۴ ● د ی مـــاه ۱۴۰۰

  نکته

در اصالحیه قانون مهریه 

مهریه 
نقدا دریافت می شود

پلر  مسلائل  از  هملوراه  مهریله  مسلئله 
مناقشله در ایران اسلت.طی سلالیان اخیر 
و بلا رشلد قیملت سلکه و افزایلش زندانیلان 
ایلن  بله  ورود  بلا  دوللت  و  مهریه،مجللس 
هلای  ورودی  کاهلش  بلر  تلاش  مسلئله 
زندان هلا داشلته انلد و چندیلن طلرح  در 
کمیسلیون های مختلف برسلی شلد که در 
آخریلن ایلن ملوارد جلسله ای  در نیمه آذر 
در کمیسلیون  حقوقلی و قضایلی مجللس 
و بلا حضلور اعضلای کمیتله، متخصصیلن، 
زنلان  کسلیون  فرا اعضلای  و  کارشناسلان 
مهریله  قانلون  اصلاح  منظلور  بله  مجللس 
تصویلب  بله  طلرح   از  ملاده  شلد،۴  برگلزار 
از ایلن طلرح باقلی  رسلید، چندیلن ملاده 
کله پلس از بررسلی و تصویلب  مانلده اسلت 
آن، طلرح  بله صحلن علنلی مجللس ارائله 

خواهلد شلد.
بلرای  سلکه   50 سلقف  طلرح  ایلن  طبلق   
مهریله هلای عندالمطالبله تعییلن گردید و 
چنانچله طرفیلن اصلرار بله مقادیلر باالتر از  
ایلن مقلدار بلرای مهریله را داشلتند مهریله 
بله حاللت عنداالسلتطاعه در خواهد آمد.

البتله بایلد تضمیلن هلای کافلی بلرای اخلذ 
گلردد. مهریله هلای عنداالسلتطاعه اخلذ 

حسلن   االسلام  حجلت  همچنیلن  
کمیسلیون حقوقلی  نلوروزی نایلب رئیلس 
صلورت  در  کلرد  اعلام  مجللس  قضایلی  و 
رای اوردن ایلن طلرح  از ایلن بله بعلد برای 
مهریله هلای باالتلر از 50 سلکه حلق ثبلت 
کله ایلن مبللغ  از زوجیلن دریافلت میشلود 
 برای ازدواج آسلان در بودجه 1۴01 منظور 

خواهد شد.

در سلال 13۹2الیحله ای در مجللس شلورای 
کله طبلق آن زنلان  اسلامی بله تصویلب رسلید 
از جملله داشلتن  بلا داشلتن شلرایطی  مجلرد 
کودکلی  میتوانندسرپرسلتی  تملام  سلال  سلی 
را بپذیرنلد. »شلیما« یکلی از بانوانلی اسلت کله 
بپذیلرد  فرزنلدی  بله  را  کودکلی  دارد  تصمیلم 
مصاحبله ی نشلریه ی زن واجتملاع بلا ایشلان 

را در ادامله خواهیلد خوانلد.
قبـول  بـه  تصمیـم  زمانـی  چـه   

گرفتیـد؟ فرزندخواندگـی 
از نوجوانلی وزمانلی  دقیلق یلادم نیسلت املا 
ایلن  بله  داشلتم   سلن  سلال   1۹ حلدود  کله  
مسلئله فکلر میکلردم املا بلا نزدیلک شلدن بله 
سلن 30 سلالگی این تصمیم رنگ جدی تری 

گرفلت. بله خلود 
 بـا توجـه بـه اینکـه سـالها دربـاره ی ایـن 
ایـد در حـال حاضـر در  کـرده  موضـوع فکـر 

چـه مرحلـه ای هسـتید؟
دارم  تصمیلم  حاضلر  درحلال  ملن  »خلب، 
کنلم... بله خصلوص از  کار  بیشلتر روی خلودم 
لحلاظ ظرفیلت روانلی. چلون بنظرم بله عنوان 
خیللی  گرفتلن  خوانلده  فرزنلد  مجلرد  ملادر 

اسلت« تلری  سلخت  کار  خیللی 
قبـول  بـرای  اشـتیاق  همـه  ایـن  دلیـل   

چیسـت؟ فرزنـد 
ملن بله روش زیسلتی هلم تمایلل بله بچله دار 
نظلر  بله  نیسلت.  آرزوم  وللی   ، هسلتم  شلدن 
کله در ایلن دنیلا هسلت اولویلت  ملن بچله ای 
کله هنلوز نیسلت  باالتلری نسلبت بله بچله ای 
دارد.اصلا چله فرقلی دارد وقتلی ملن در حلال 
توانایلی  و  هسلتم  مناسلبی  جلای  در  حاضلر 
دریلغ  دارم،چلرا  را  کلودک  یلک  از  نگهلداری 
بلرای  را  کثرتلاش خلود  کنلم؟ میخواهلم حدا
شلکوفا  ام،بلرای  بچله  بله  املن  فضلای  دادن 
شلدن را بدهلم.در ایلن راه قطعلا خلودم هلم 

کلرد. رشلد خواهلم 
نمیدانلم تلا چله حلد اجلازه دارم حس خوبی 
کله بله بچله  کار داشلته باشلم،طوری  بله ایلن 

آسلیب نزنلد .
 بازخـورد خانـواده و اطرافیـان از تصمیـم 

شـما بـه چـه صـورت بود؟
خانلواده و دوسلتانم همگلی خیللی پذیلرای 
هلای  حمایلت  قطعلا  هسلتند  تصمیلم  ایلن 
و  خواهلرم  اسلت.  کمک کننلده   اطرافیلان 
کملک ملی دهنلد و ملن  دوسلتانم پیشلنهاد 
کله در ایلن  کنلم  کمتلر حلس  شلاید در عملل 

دیلد بایلد  خلب  وللی  هسلتم.  تنهلا  مسلیر 
بـه  نیـاز  مجـرد  مـادران  شـما  نظـر  بـه   

دارنـد؟ کمکـی  پرسـتار 
همله  بلرای  را  نسلخه  یلک  نسلیت   درسلت 
پیچیلد املا بلا توجه به اینکله تغییر مهمی هم 
کلودک و هلم بلرای ملادر بوجودمی آیلد  بلرای 
قطعلا انتخلاب ملن ایلن اسلت کله چنلد ماهلی 
احسلاس  تلا  باشلم  فرزنلدم  کنلار  در  خلودم 
امنیلت و ثبلات کنلد و باتغییری کله  در زندگی 
اش رخ داده کاما سلازگار شلود و با فرسلتادن 
بله مهلد کلودک و پرسلتار جدیلد، حلس ثبلات 
از  یکلی  خلب  وللی  نکنلم.  متزللزل  او  در  را 
کله چطلور همزملان  چاللش هایلم ایلن اسلت  
هلم بله نیلاز روانلی بچله توجله کنلم هلم درامد 

داشلته باشلم.
 لطفـا مراحـل دریافـت فرزندخواندگـی و 
پارامترهـای الزم  بـرای انجام این کار را برای 

خواننـدگان مـا بیـان کنید.
جلسله  چنلد  بلا  فلرد  روانلی  وضعیلت  ابتلدا 
می شلود.بعد  سلنجیده  مشلاور  بله  مراجعله 
کلودک بایلد در آن نگهلداری  کله  از خانله ای 
شلود بازدیلد بله عملل میآیلد و بلر اسلاس آن 
بله افلراد امتیلاز میدهنلد و هرکسلی امتیلاز بلاال 

دارد. بیشلتری  شلانس  باشله  داشلته  تلری 
مـوردی  بـا  مقـررات  و  قوانیـن  مـورد  در   
کـه بـه نظرتـون نیـاز بـه  برخـورد داشـته ایـد 

باشـد؟ داشـته  تغییـر 
بله  مربلوط  مسلئله  مهمتریلن  ملن  نظلر  بله 
مرخصلی مادران هسلت.در حال حاضر طبق 
کلودک زیلر سله سلال  کله  قانون،فرزندپذیلری 
را بله فرزنلدی پذیرفته باشلد معلادل مرخصی 
زایمان،میتوانلد از مرخصلی اسلتفاده کنلد املا 
اجرایلی  چقلدر  عملل  در  قانلون  ایلن  اینکله 
کار  محلل  در  مثلا  نلدارم  اطاعلی  ملن  بشله 
خلود ملن اصلا از وجلود ایلن قانلون اطاعلی 

کله بله  گفتله شلده  نداشلتند.از طرفلی بله ملن 
کلودک بلاالی سله سلال تعللق  ملادران مجلرد 
کلودک  سلن  از  غ  فلار ملن  نظلر  بله  میگیلرد. 
کله  پدرانلی  و  ملادران  تملام  بلرای  مرخصلی 
فرزنلدی را پذیرفتله انلد بله شلدت نیلاز اسلت. 
کـودک بـاالی  کـه بـه مـادر مجـرد  گفتیـد   
بنظرشـما  ایـن  میگیـرد!  تعلـق  سـال  سـه 
حـس  خودتـان  یعنـی  نـه؟  یـا  اسـت  خـوب 

نباشـد؟  نـوزاد  کـه  بهتراسـت  می کنیـد 
برای من فرق زیادی ندارد.

گلر  ا میخواهنلد.  نلوزاد  همله  معملوال  وللی 
بتوانلم از بچه ی سلن باالتر بله خوبی مراقبت 
کنلم و نیازهایلش را پاسلخ بدهلم، خب چرا که 

نله. خیللی هلم خلوب اسلت«
 بنظرشـما ارتبـاط گرفتـن بـا کـودک بزرگتـر 

سـخت تر نیسـت؟
گرفتلن چله  ارتبلاط  از  تلا منظلور  »نمیدانلم. 
مهلم  برایملان  انقلدر  چلرا  و  باشلد،  چیلزی 

باشلد؟
 ملن قصلدم ایلن نیسلت که با بچه دار شلدن 
فراهلم  تاشلم  کنلم.  خوشلحال  را  خلودم 
هسلت  فرزنلدم  بلرای  املن  محیلط  نملودن 
کنلد. ایلن چیلزی  آراملش  تلا در آن احسلاس 
شلاید  حلاال  میکنلد.  خوشلحالم  کله  اسلت 
گرفتلن )بله هلر معنلی( هلم  سلخت تلر  ارتبلاط 

باشلد.
کـه  میکنیـد  اعـام  فرزندتـان  بـه  شـما   

اسـت؟ فرزندخوانـده 
»آره مطمئنا«

 چرا؟
از  مهملی  بخلش  مسلئله   ایلن  هرحلال  بله 
تمایلل  میشلود.ممکنه  محسلوب  وجلودش 
داشلته باشله بلا "خانلواده زیسلت اش" ارتباط 

سلوال  اش  پیشلینه  درملورد  و  کنلد  برقلرار 
کنلارش خواهلم  بپرسله در هلر صلورت ملن در 
کله از واقعیلت خبلر  بلود املا ایلن حلق اوسلت 

باشلد.  داشلته 
 ایـن از ایـده آل بـودن بـرای بچـه بـه دور 

نیسـت؟ 
ایلده آل  فرزندخواندگلی  ملن  بنظلر  کل  »در 
و  پلدر  هلر  کله  اسلت  ایلن  ایلده آل  نیسلت. 
کنلد توانایلی مراقبلت از فرزنلد  ملادری حلس 
امنلی  خانلواده  در  هلم  بچله  و  دارد،  را  خلود 
زندگلی کند. ولی متاسلفانه بلرای همه ایده آل 
بلرای  کننلده  نگلران  مسلائل  از  یکلی  نداریلم. 
بچله ام  پیشلینه ی  بلودن  نامشلخص  ملن  
کله بچله ای از   ک  هسلت. بنظلرم خیللی دردنلا
پلدر و ملادرش اطاعلی نداشلته باشله و راهلی 

آنهلا نداشلته باشلد. کلردن  بلرای پیلدا  هلم 
سلواالتی خواهد داشلت و من باید در پاسلخ 
بله همله  ی سلواالتش بگویلم "نمیدانلم". ایلن 

مسلئله ناراحلت کننده اسلت.
یله  و  کاملل  نا و  باصداقلت  ماملان  یله  املا 
کاملل وللی قابلل اتلکا خیللی بهتلر از  زندگلی نا

» اسلت  خانلواده  غیلر  محیلط  در  زندگلی 
چـه  هایتـان  دغدغـه  حاضـر  حـال  در   

هسـتند؟ چیزهایـی 
گلر بچله  در سلن مدرسله باشلد  کار خلودم و ا
در  وللی  اوایلل،  )حداقلل  خانله  در  آملوزش 
گلر  ا کل هلم خیللی اعتقلاد بله مدرسله نلدارم 
فراهلم  آموزشلی  غنلی  محیلط  بتوانلم  خلودم 
هرچیلزی  شلدن  ملادر  حداقل هلای  و   ) کنلم 

هسلت. کله 
راه  ایـن  در  پایانـی  سـخن  عنـوان  بـه   
کـه تمایـل داشـته باشـید  مسـئله ای بـوده 

؟ کنیـد  صحبـت  آن  مـورد  در 
نظلرم  بله  ملن،  مطالعلات  اسلاس  بلر  »بلله 
بچه هلا بله نحلوی انگار رتبه بنلدی دارند، این 
رتبه بنلدی  ایلن  آسیب زننده اسلت.و  بنظلرم 
گویلا بلر اسلاس میلزان "تقاضلا" لحاظ میشلود.
نلوزاد  پذیرفتلن  بله  افرادتمایلل  بیشلتر  مثلا 
دختلر دارنلد و پسلر نوجلوان دارای معلولیلت 
گلر اولویلت  ا کمتریلن متقاضلی را دارد،و مثلا 
سلوم باشلید، یعنلی یلک یلا چنلد بچله داشلته 
بچله ای  یلا  "خلاص"  کلودک  احتملاال  باشلید، 
کله سلن باالتلری دارد  بله شلما تعللق میگیلرد. 
ملن به عنوان کسلی که میخواهم درخواسلت 
کله ملن را بشناسلند  بدهلم ترجیلح ملی دادم 
کله از ملن دارنلد، بچله  و بلر اسلاس شلناختی 
ملن  حاضلر  حلال  در  وللی  کننلد.  معرفلی  را 
"تقاضلا" می دهلم کله فرزنلد پسلر بلا فلان سلن 
آزار  و فلان شلرایط بدنلی باشلد و ایلن  برایلم 

اسلت. دهنلده 
البتله اینطلوری متوجله شلدم  بهزیسلتی هلم 
و  ایلن روش نیسلت  انجلام   بله  خیللی مایلل 
انلگار بیشلتر بخاطلر خانواده هلا اینطلور پیش 

می رونلد«

زنان مجرد و چالش فرزند خواندگی

هنوز سی ساله نشده ام!

زهلرا قاسلم زاده- نقلش آموزشلی ملادران 
معللم   - ملادر  عنلوان  بله  دوران،  ایلن  در 
هایلی کله هیلچ آموزشلی ندیده و بله یکباره 
اول  پایله  در  هلم  آن  آموزشلی  مهلم  نقلش 
گرفتنلد بسلیار دارای  دبسلتان را بلر عهلده 
را  بله یکبلاره خلود  اهمیلت اسلت. ملادران 
عللی  و  یافتله  فرزنلدان  آملوزش  بسلتر  در 
هلای  سلختی  و  هلا  خسلتگی  تماملی  رغلم 

کردنلد بله هلر شلیوه  ایلن دوران سلعی ملی 
و روشلی متوسلل شلوند تلا بتواننلد ایلن راه 
از  را هملوار نماینلد. بنابرایلن یکلی  سلخت 
راه هایی که به ذهن می رسلید مشلورت با 
گروه های درسلی و کمک  سلایر مادران در 
بدیلن  بلود.  دیگلران  تجربیلات  از  گرفتلن 
احسلاس  و  همدللی  بلر  علاوه  آنهلا  سلان 
سلایر  و  نیسلتند  تنهلا  راه  ایلن  در  کله  ایلن 

ملادران هلم چنیلن تجربیاتلی دارنلد؛ قلوت 
از  یکلی   رفتنلد.  ملی  پیلش  و  گرفتله  قللب 
کله بله سلادگی در دسلترس  راه هلای دیگلر 
قلرار داشلت جسلتجوهای اینترنتلی و پیلدا 
کله ملی  کلردن روش هلا و شلیوه هایلی بلود 
توانسلتند بلا اسلتفاده از آن راه آملوزش را بر 
خلود و فرزنلدان شلان هملوار نماینلد. مثلًا 
روش  از  خلاص  نشلانه  یلک  آملوزش  بلرای 

های مختلف اسلتفاده می شلد. از نوشلتن 
تلا  گرفتله  شیشله  و  بلزرگ  کاغذهلای  روی 
سلاختن نشلانه ملورد نظلر بلا خمیربلازی و 
دیکتله نوشلتن در آرد یلا شلن. اینهلا روش 
هایلی بلود کله ملادران اسلتفاده ملی کردنلد 
و بله دیگلران هلم توصیله می نمودنلد برای 
کله شلده از ایلن شلیوه اسلتفاده  یکبلار هلم 
حلس  و  بلوده  کارسلاز  کله  شلاید  نماینلد. 
منتقلل  فرزندانشلان  و  آنهلا  بله  بهتلری 

نمایلد. 

 مادرانه های دوران کرونا

- معلم و خالقیت در آموزش مادر

فاطمه کاظمیمهشاد عسکری
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شاد بودن یک انتخاب است. )آنجلینا جولی(

دوره جدید ● شماره ۴ ● د ی مـــاه ۱۴۰۰

نویسلنده داسلتان "آل" معتقلد اسلت: »وقتلی صحبلت از 
کتلاب ملی کنیلم با یک زنجیره ای سلروکار داریلم که از خلق 
کلردن  یلک اثلر شلروع و بله چلاپ آن منجلر ملی شلود. پیلدا 
ناشلر در شلرایط کنونی بسلیار کار سختی است به خصوص 
را  اثرشلان  خواهنلد  ملی  بلار  اولیلن  بلرای  کله  کسلانی  بلرای 
گلر آثاری  منتشلر کننلد و شلناخته شلده هلم نیسلتند حتی ا
ارزرنلده داشلته باشلند ملدت زمانلی الزم اسلت تا به ناشلری 
گلذاری  کله خودشلان سلرمایه  کننلد یلا ایلن  دسترسلی پیلدا 
کرده و تا صاحب نام شلدن با یه ناشلر خوب آشلنا شلوند.«

وی بلا بیلان ایلن کله نشلر کتلاب شلرایط علادی نلدارد ملی 
گویلد: » قبلا هلم که نشلر طبیعلی بود خالی از اشلکال نبود؛ 
کتلاب فرسلوده و ضعیلف اسلت و نملی توانلد  شلبکه توزیلع 
مافیایلی  بعضلا  ارتباطلات  کنلد.  تغذیله  را  هلا  کتابفروشلی 
کتابلی را زمیلن  اسلت یعنلی خیللی از بخلش هلا ملی تواننلد 
بزننلد کله حلق هلم نیسلت. گرچه ایلن معضل تنهلا در ایران 
نیست ولی در کشورهای دیگر چون تیراژها بسیار باالست 
شلبکه هلای توزیلع نیلز حرفله ای و َقلَدر هسلتند.« محبلی 
کرمانلی بلا اشلاره به خلواب سلرمایه کتاب در کتابفروشلی ها 
ملی افزایلد: »ایلن سلرمایه ریلز و خلرد، ملدت هلا ملی مانلد و 
جملع آوری ایلن خلرده سلرمایه هلا هزینله دارد همین دلیل 
باعث می شلود کتابفروشلی، کسلب و کار چندان اقتصادی 
ای نباشلد؛ کسلانی هلم کله هنلوز کتابفروشلی دارنلد عاشلق 

کتلاب هسلتند و سلرمایه گلذاری شلان معنلوی اسلت.«
نویلس  کتلاب  و  هلا  کتابخلوان  را  هلا  کتابفروشلی  حلال 
از  درخشلانی  هلای  ملدل  »ملا  کننلد:  ملی  درک  خلوب  هلا 
کتابفروشلی هلای موفلق و خلوب در شلهر و اسلتان داشلتیم 
کله متاسلفانه بله لحلاظ اقتصادی در شلرایط بسلیار بدی با 
کتلاب  گرفتنلد و ناچلار شلدند عرصله  ضلرر و زیلان زیلاد قلرار 
را تلرک کننلد؛ مثلل شلهر فرهنلگ کله خلوش درخشلید وللی 
دولت مسلتعجل بود. االن هم می بینیم کتابفروشلی های 
قدیملی شلهر بلا کملک فلروش نوشلت افلزار قلادر بله حیلات 
کله روی فعالیلت هلای  کتابفروشلی اردیبهشلت  هسلتند یلا 

کردنلد.« گلذاری  تقلیللی و فرهنگسلازی هلم سلرمایه 
انلدازی  راه  بلرای  اسلتان  فرهنگلی  مدیلران  تصمیلم  املا 
را  ای  علده  و  خوشلحال  را  ای  علده  کتلاب"  "شلهر  شلعبه 
تحوللی  را  فرصلت  ایلن  مطالعله  اهاللی  اسلت.  کلرده  نگلران 
کننلد و آن را طرحلی نلو  کتابخوانلی عنلوان ملی  در فرهنلگ 
کتاب"آهوانلی" بلا  در بسلتری قدیملی ملی داننلد. نویسلنده 
کتلاب یلک بحلث انحرافلی اسلت  کله بحلث شلهر  بیلان ایلن 
ملی گویلد: »کتابفروشلی هلا، شلهر کتلاب را بله عنلوان رقیلب 
گرفتله آن هلا را بله تعطیللی  کله هرجلا رونلق  تلقلی ملی کننلد 
بله  آن جلا  از  ایلن بحلث  ملن معتقلدم  املا  اسلت.  کشلانده 
نله  و  ملا  هلای  کتابفروشلی  نله  کله  شلده  کشلیده  انحلراف 
شلهر کتلاب خلوب تعریلف نشلده اند؛ شلهر کتلاب در تعریف 
اولیله و اساسلی خلودش یلک اللزام فرهنگلی بلرای هلر شلهر 
صرفلا  اهلداف  بلا  کله  ایلن  بله  مشلروط  اسلت  ای  پیشلرفته 
اقتصلادی نباشلد و نقلش فرهنگلی آن بله نقلش اقتصلادی 
اش بچربلد؛ آن چنلان کله بعضلی از شلعبه هلای شلهر کتاب 

بلزرگ چنیلن موفقیلت هایلی داشلتند.« در شلهرهای 
گلر تعریلف  کرملان هلم ا کتابفروشلی هلای  بله اعتقلاد وی 

داشلته  را  مشلتری  جلذب  قلدرت  و  کتابفروشلی  واقعلی 
کتلاب را رقیلب خلود بداننلد. بلرای شلهر  باشلند نبایلد شلهر 
کافلی  کتابفروشلی هلای خلوب شلهر جلا بله انلدازه  کتلاب و 
کنلد  کلدام جلای دیگلری را تنلگ نملی  وجلود دارد و هیلچ 
گلر هرکلدام  چلون تعاریلف و ماموریلت هلا متفلاوت اسلت و ا
حرکلت  شلده  تعریلف  و  واقعلی  هلای  ماموریلت  اسلاس  بلر 
مخاطبلان  فرهنگلی  نیازهلای  تامیلن  بله  تواننلد  ملی  کننلد 

کننلد. کملک  شلان 
گلر  کلت زوک"، املا ادامله ملی دهلد: »ا نویسلنده داسلتان "
کرملان بلدون مطالعله  کتلاب در  قلرار باشلد تاسلیس شلهر 
کلردن یلک تلب  و املکان سلنجی و تنهلا بله عنلوان فروکلش 
تلقلی شلود بلا آن موافلق نیسلتم؛ تاسلیس شلهر کتلاب بایلد 
امکان سلنجی شلده و ضرورتش احسلاس شود؛ مخاطبش 
وجود داشلته باشلد و حیات کتابفروشلی ها را تهدید نکند. 
ایلن گونله قطعلا ایجلادش بایلد الزم و مورد حمایت باشلد.«

توجله  »بایلد  کنلد:  ملی  کیلد  تا همچنلان  کرمانلی  محبلی 
کنیلم در یلک شلرایط طبیعلی و باثباتی نیسلتیم کله بتوانیم 
همله چیلز را سلر جلای خلود تحلیلل کنیلم؛ نله صرفلا بخاطلر 
کرونلا کله بخاطلر سلوء مدیریت هایلی که در شلرایط بحرانی 
بله وجلود آملده وللی امیدواریلم بله ثبلات برسلیم و آن وقلت 

دربلاره ایلن مسلایل صحبلت کنیلم.«
کشلور  برجسلته  نویسلندگان  از  زاده  گاب  محمدعللی 
حلوزه  در  زیلادی  هلای  کتلاب  کله  اسلت  نلام  بله  مورخلی  و 
کله سلال  کرملان بله رشلته تحریلر درآورده اسلت. وی  تاریلخ 
هلا رییلس مرکلز کرمانشناسلی نیز بوده پیشلنهاد راه اندازی 
شعبه ای از شهر کتاب در کرمان را به صحن علنی شورای 
و  فرهنگلی  پایلگاه  را  کرملان  زاده  گاب  اسلت.  آورده  شلهر 
کنلد: »کرملان بیلش از آن  کیلد ملی  کشلور ذکلر و تا تاریخلی 
کله بهشلت معلادن یلا سلرزمین گردشلگری باشلد بله عنلوان 
شلهری فرهنگلی از دیربلاز ملورد توجله بلوده و بایلد از سلبقه 
اش پاسلداری شلود.« وی به هزار سلال قبل اشلاره می کند 

کله حسلین بلی عللی بلن الیلاس مرکزیلت کرمان را شلکل داد 
کتابخانله ای وجلود داشلته  و آن زملان پنلج هلزار جللد در 
کتلاب اسلت. رییلس  کرمانلی هلا بله  کله نشلانه میلزان عاقله 
جایلگاه  ایلن  حفلظ  همچنیلن  کرمانشناسلی  مرکلز  سلابق 
ملردم  اشلتیاق  بلرای  ای  زمینله  کلردن  فراهلم  بله  را منلوط 
کتلاب و  کتابخوانلی و زمینله دسترسلی آسلان آن هلا بله  بله 

مقولله هلای فرهنگلی ملی دادان
این نویسلنده کرمانی معتقد اسلت: »یک اصل مسللم در 
گلر رقابلت ایجلاد نکنیلد جامعله شلما ملرده  گویلد ا دنیلا ملی 
کشلور در بخلش هلای مختللف  و بلی خاصیلت ملی شلود. 
بله  نلوآوری  و  شلود  ایجلاد  رقابتلی  کله  اسلت  موفلق  وقتلی 
کاروان پیشلرفت جلا نمانیلم.« وی بلا بیلان  وجلود آیلد تلا از 
کتابفروشلِی صلرف نیسلت بلکله  کتلاب" یلک  کله "شلهر  ایلن 
ارتباطلات فرهنگلی جهانلی دارد ملی افزایلد: »"شلهر کتلاب" 
شناسلان  ایلران  و  نویسلندگان  اش  جهانلی  ملراودات  در 
جهلان را دعلوت و همایلش هلا و سلخنرانی هلای عظیملی 
برگلزار ملی کنلد.« بله گفته وی "شلهر کتاب" چرخله فرهنگی 
یلک کشلور را بله گلردش درملی آورد و در ایلن چرخله رقابت، 
هلم بله کتابفروشلی هلا کمک می شلود کله به مجموعله َقَدر 
کتلاب" تلا پاتلوق فرهنگلی  کتلاب برسلند هلم بله "شلهر  شلهر 

کنلد.« راه بیانلدازد و صنایلع دسلتی و نوشلت افلزار عرضله 
هلای  دورهملی  تریلن  دلنشلین  از  فرهنگلی  هلای  پاتلوق 
کله از دیربلاز بله شلکل هلای مختللف  اهاللی فرهنلگ اسلت 
وجلود داشلته اسلت. کرمانلی هلا هم سلال هاسلت که مکان 
، شلاهنامه خوانلی، داسلتان  هایلی را بلرای شلب هلای شلعر
نویسلی، جشلن امضلای کتلاب و رونمایی از آلبوم موسلیقی 
مهیلا کلرده و طراوتلی فرهنگلی بله جامعله شلهری بخشلیده 

اند.
گویلد:  ملی  مثبلت  اتفلاق  ایلن  بله  اشلاره  بلا  زاده  گاب 
کنلد  کتلاب شلرکت ملی  کله در پاتلوق عصرانله شلهر  »کسلی 
در فضایلی آرام و دلنشلین بلا کتلاب انلس ملی گیرد. رسلالت 

کتابفروشلی  کله جایلگاه و پایلگاه  کتلاب" ایلن نیسلت  "شلهر 
کنلد.« وی بله 25 سلال  هلا را بگیلرد و آن هلا را ورشکسلت 
کله قصلد داشلت بلا هزینله شلخصی  کنلد  پیلش اشلاره ملی 
کتلاب اختصلاص دهلد  مکانلی تاریخلی را بله فلروش و انبلار 
گیلرد.  کتلاب نیلز شلکل  کتابخانله مللی، سلایت  کنلار  کله در 
کله  ایلن  بیلان  بلا  تاریلخ"  گلذر  کرملان در  " کتلاب  نویسلنده 
کتلاب و ارتبلاط  کرمانلی بایلد پاتوقلی بلرای انلس بلا  جوانلان 
هلر  »بله  افزایلد:  ملی  باشلند  داشلته  هلا  کتابفروشلی  بلا 
کتلاب" تلاش  نسلبتی بلرای راه انلدازی شلعبه ای از "شلهر 
بلرای  کتابفروشلی هلا  بله  بله هملان نسلبت هلم  کنیلم  ملی 
کنیلم تلا  کملک ملی  نلوآوری در عرضله محصلوالت فرهنگلی 
کتابخوانلی و  از شلکل سلنتی بیلرون آملده و بلا ایجلاد رونلق 
کتابفروشلی، موقعیلت هلای جدیلد برای شلهر و شلهروندان 

کننلد.« ایجلاد 
کتلاب فروشلی هلا ملی توانلد  حمایلت ملادی و معنلوی از 
بله حیلات واقعلی آن هلا کملک کنلد. املا آن هلا بایلد بداننلد 
بلرای بقلا نیازمنلد ترویلج فرهنلگ مطالعله و افزایلش رغبلت 
در  صرفلا  خریلد  ایلن  و  هسلتیم  کتلاب  خریلد  بله  جامعله 
کتلاب هلای درسلی و دانشلگاهی نبایلد باشلد. گرچله  حلوزه 
کتلاب هلای درسلی و  شلهِر ملقلب بله دانشلگاهی در حلوزه 
دانشلگاهی نیلز محلروم بلوده و بارهلا دانشلجویان را راهلی 

کنلد! پایتخلت ملی 
حمایلت  بله  اشلاره  بلا  کرمانشناسلی  مرکلز  سلابق  رییلس 
یارانله هلای فصللی ملی  کتابفروشلی هلا در قاللب  از  ارشلاد 
کتلاب را بله خریلد  گویلد: »تخفیلف هلای فصللی، مخاطبلان 
کتابفروشلان مایلل نبودنلد  کلرد املا برخلی از  کتلاب ترغیلب 
از ایلن امتیلاز بهلره ببرنلد.« گاب زاده بلا بیلان ایلن کله بایلد 
کله  در عرضله کتلاب طرحلی نلو دراندازیلم ملی افزایلد: »ایلن 
چنلد کتابفروشلی تعلدادی کتلاب بچیننلد و منتظلر بماننلد 
کسلی بیایلد و کتابلی بخلرد نتیجله ای نلدارد.« بله گفتله وی 
گلر رقابلت در عرصله فرهنگلی نباشلد جامعله، ُملرده اسلت  ا
بلرای  فرهنگلی  ضلرورت  یلک  عنلوان  بله  کتلاب"  "شلهر  و 
شلهرهای مختللف ملا ملورد نیلاز اسلت و بلا ایلن رقابلت، بله 
کتابفروشلی هلای شلهرمان بهلره الزم ملی رسلد تلا هلم شلهر 
کار آن ها  کتاب و هم کتابفروشلی ها مغموم نشلوند و رونق 

بله رونلق فرهنگلی بیانجاملد.«
نویسلنده کتلاب "زن کرمانلی، روشلنای زندگانلی" بلا اشلاره 
به برگزاری مراسلم رونمایی کتاب، از سلوی شلهر کتاب می 
کرملان طلراوت فرهنگلی پیلدا  گویلد: »بلا ایلن اتفلاق، شلهر 
از خمودگلی اجتماعلی خلارج ملی شلود.« وی  و  کنلد  ملی 
مناسلب  جایگزیلن  را  جوانلان  بلرای  فرهنگلی  هلای  پاتلوق 
ملی  کیلد  تا و  عنلوان  شلهر  جلای  جلای  در  آنلان  تدخیلن 
و  کتلاب  و مطالعله  فرهنگلی، خریلد  کنلد: »دورهملی هلای 
سلرو عصرانله از رکلود کتابفروشلی، ناامیلدی موللف و ناشلر و 
نارضایتلی کتابخلوان کلم ملی کنلد و گلرد خسلتگی و دلزدگی 

را از جامعله ملی زدایلد.«
املروز اسلت  کتلاب، فانوسلی در دریلای طوفانلی جامعله 
کتابفروشلی  دارد.  نرفتله  راه  هلزار  آوردنلش  دسلت  بله  کله 
"شلهر  فرهنگلی  موسسله  یلا  طاقچله  کتلاب  کافله  فرهنلگ، 
کتلاب" بسلترهای متنوعلی برای برای سللیقه های متفاوت 
کله  هسلتند تلا هلدف نهایلی رسلیدن بله جامعله ای باشلد 
کلرده و توسلعه  گاهلی، مسلیر آبلادی و آزادی اش را هملوار  آ

پایلدارش را رقلم بزنلد.

به بهانه هفته کتاب؛

کرمان، چگونه پایتخت فرهنگی کتاب می شود؟!

 چگونه 
کتابخوان شویم؟

پیشلرفت  در  آملوزش  تأثیلر  بله  توجله  بلا 
، ترویلج فرهنلگ  کشلور اجتماعلی، فرهنگلی 
مطالعله از ارزش هلای دینلی و مللی به شلمار 
اسلامی،  تملدن  و  فرهنلگ  در  می آیلد. 
کتلاب جایلگاه ویلژه ای دارد و هملواره بله آن 

اسلت. شلده  خلاص  عنایتلی 
قدم اول، دوست داشـتن کتاب

گلر  ا اسلت:  ایلن  ملا  پیشلنهاد  نخسلتین 

کتابی را دوسلت ندارید، نخوانید. نخستین 
کتابخوان شلدن، دوست داشلتن  قلدم برای 
کله  آن قلدر هلم بلنلد نیسلت  اسلت. زندگلی 
طلی   را  آن  دوست نداشلته هایمان  بلا  ملا 
کنیلد،  کتابخوانلی هلم توجله  کنیلم. پلس در 
کله دوسلت داریلد و  کنیلد  کتابلی را انتخلاب 

می بریلد. للذت  آن  خوانلدن  از 
کتابخلوان حرفله ای  گلر می خواهیلد یلک  ا
چشلم  پیلش  را  کتلاب  نخسلت  شلوید، 
ایلن  خوانلدن  از  آیلا  ببینیلد  و  دهیلد  قلرار 
می توانیلد  ؟  خیلر یلا  می بریلد  للذت  کتلاب 
را  خلود  برگزیلده  کتلاب  از  کوتاهلی  بخلش 

کردیلد، آن  گلر ارتبلاط برقلرار  هلم بخوانیلد. ا
کنیلد. انتخلاب  مطالعله  بلرای  را  کتلاب 

ما باید با کتاب همراه شـویم
کتابخوانلی  ترویلج  راه هلای  از  یکلی 
میلان  در  اسلت.  آن  دسلترس  بودن  در 
درگیری هلا و مشلغله های روزانله زمان هلای 
آن  از  می تلوان  کله  دارد  وجلود  بسلیاری 
بهلره  کتابخوانلی  بلرای  فرصتلی  به عنلوان 
کتلاب دسترسلی  کله بله  بلرد. در زمان هایلی 
بلرای  زملان  بهتریلن  باشلیم؛  داشلته 
متلرو   ، انتظلار زمان  هلای  اسلت؛  کتابخوانلی 
کتاب  که به سادگی  گر آدمی نیستید  و... . ا

مرحلله  در  بخوانیلد،  و  بگیریلد  دسلت تان 
اول همیشله یلک کتلاب هملراه خود داشلته 
باشلید و هرکجلا کله می رویلد، بلا خلود ببرید. 
هلم  کم حجلم  کتاب هلای  از  می توانیلد 
گلر هلم عاقله ای بله حملل  اسلتفاده کنیلد. ا
کیلف و کتلاب نداریلد، اسلتفاده از کتابخوان 

می کنیلم. پیشلنهاد  را  الکترونیکلی 
بایـد از کتابخوانی لذت ببریم

نمی بریلم؟  للذت  کتابخوانلی  از  چلرا 
مطلرح  افلراد  از  تعلدادی  کله  پرسشلی 
للذت  علدم  دالیلل  از  یکلی  می   کننلد؛ 
بلرای  مناسلب  ملکان  نبلود  کتابخوانلی؛ 

بلرای  می توانیلد  شلما  اسلت.  کتابخوانلی 
کتابخانله برویلد. شلاید  کتلاب، بله  خوانلدن 
املا  نرفته ایلد،  کتابخانله  بله  مدت هاسلت 
کتابخانله  بهتلر اسلت مجلددا سلری بله یلک 
قبلل  بله  نسلبت  کتابخانه هلا  املروزه  بزنیلد. 
فضلای  هسلتند؛  دارا  را  بهتلری  فضاهلای 
هلم  گلر  ا کتابخوانلی.  بلرای  مناسلبی  بسلیار 
سلخت  برایتلان  کتابخانله  بله  رفت وآملد 
می توانلد  هلم  کتاب خوانلدن  نحلوه  اسلت. 
در میلزان للذت کتابخوانلی تاثیرگلذار باشلد. 
حاللت  و  بیلان  آهنلگ  کنیلد  لحلن،  دقلت 

کنیلد. هماهنلگ  متلن  بلا  را  چهره تلان 

یه
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موفقیت یعنی این که بتوانی با طرف مقابلت به درستی ارتباط برقرار کنی طوری که حرف هایت را بفهمند و تو نیز آنها را درک کنی. )لینا دانم( 

شادی های 
کوچک 
کودکانمان را 
دریابیم

ملان  زندگلی  کله  اسلت  سلال   دو  حلدود 
گاهلی  داده،  دسلت  از  را  اش  علادی  روال 

زندگلی  کنیلم  فکلر ملی  بلا خودملان  اوقلات 
ایلن دوران  از  قبلل  روزمرگلی هایملان  و  ملا 
دوران  آن  بلا  شلود  ملی  آیلا  بلود،  چگونله 
ملی  مختللف  هلای  مناسلبت  بازگشلت؟ 
گاهلی اوقلات در دغدغله  آینلد و ملی رونلد. 
و درگیلری هلای زندگلی روزملره کمتر فرصت 
بله  حتلی  بیاندیشلیم،  آنهلا  بله  کنیلم  ملی 
خودملان بیاندیشلیم، بله خانلواده مان، به 

فرزندانملان.

املا مهلم اسلت که مناسلبت هلای مختلف 

بلا  کله  ایلن  بلرای  دهیلم  قلرار  ای  بهانله  را 
پلای  بگذرانیلم،  را  سلاعتی  ملان  خانلواده 
در  و  بنشلینیم  ملان  فرزنلدان  صحبلت 
کلودکان  بله  حواسلمان  بیشلتر  میلان  ایلن 
باشلد. کلودکان ملا در این مدت از بسلیاری 
شلده  محلروم  زندگلی  علادی  امکانلات  از 
فضلای  همساالنشلان،  و  دوسلتان  از  انلد، 
بلازی،  فضاهلای  مدرسله،  و  مهدکلودک 
کوچلک؛   مهمانلی هلا، جشلن هلای بلزرگ و 
کمابیلش  حاضلر  حلال  در  هلا.  دورهملی  و 
کنیلم  سلعی  پلس  دورنلد،  فضاهلا  ایلن  از 

و  کنیلم  اسلتفاده  مناسلبتها  و  فرصلت  از 
کلودکان  سلاعات و لحظلات شلادی را بلرای 
ملان بله ارمغلان بیاوریلم، شلب یللدا فرصلت 
آن،  گرامیداشلت  ضملن  کله  بلود  خوبلی 
بلا  بلودن،  شلاد  فرصلت  کودکانملان  بلرای 
فراهلم  را  نشلاط  و  همدللی  بلودن،  هلم 
سلوی"  مشلاهده  بله  توجله  بلا  آوریم.البتله 
هلای  پروتلکل  رعایلت  ایلران  در  امیکلرون" 
بهداشلتی و علدم تجملع و دورهملی هلای 

کلرد. فراملوش  نبایلد  را  خانوادگلی  شللوغ 

نگاه

خبر

کلرد؛ بلا  کرونلا جهلان جدیلدی خللق   ویلروس 
زندگلی جدیلد. در میلان جنبله هلای مختللف 
قلرار  بیشلتری  تاثیلر  تحلت  آملوزش  زندگلی، 
ویلروس  کله  هایلی  آسلیب  میلان  در  گرفلت. 
کرونلا بلر جامعله وارد کلرد کلودکان و نوجوانلان 
بیشلترین تبعلات روحلی و جسلمی را دیدنلد 
کله نگرانلی هایلی را از افزایلش بیملاری هلای 
بله  آورد.  بله وجلود  متعلدد جسلمی و روحلی 
همیلن دلیلل بلا رییس اداره تربیتی و مشلاوره 
و مراقبلت از آسلیب هلای اجتماعلی آملوزش و 
پلرورش بله گفتگلو نشسلتیم تلا تصویلری از آن 
چله اتفلاق افتلاده و راهلکاری از آن چله بایلد 
انجلام شلود پیلش روی مخاطبلان قلرار گیلرد.
در دوسلال گذشلته کله اپیدمی ویلروس کرونا 
ایلن  هلای  فعالیلت  شلد  تحمیلل  انسلان  بلر 
ارتباطاتلش  کلرد؛  تغییلر  اجتماعلی  موجلود 
کاهلش یافلت و زندگلی اش بله شلدت تحلت 
و  کلودکان  میلان  ایلن  در  گرفلت.  قلرار  تاثیلر 
یادگیلری  و  آملوزش  نوجوانلان دوران طایلی 
ادامله  و  کردنلد  آغلاز  گونله ای متفلاوت  بله  را 
و  یافلت  کاهلش  آملوزش  کیفیلت  دادنلد. 
شلخصیت اجتماعلی ایلن نسلل ملورد تهدیلد 
گرفلت. دکتلر  قلرار  روانلی  بیملاری هلای  انلواع 
و  دانشلگاه  ملدرس  مرتضلوی،  منصلور  سلید 
از  مراقبلت  و  مشلاوره  و  تربیتلی  اداره  رییلس 
پلرورش  و  آملوزش  اجتماعلی  هلای  آسلیب 
اجتماعلی  و  فلردی  تبعلات  افزایلش  تاییلد  بلا 
و  آملوزش  حلوزه  بلر  کرونلا  ویلروس  شلیوع 
»در  گویلد:  ملی  آملوزان  دانلش  یادگیلری 
اسلتاندارد جهانلی آملوزش، فرآینلد یادگیری و 
یاددهلی ارتبلاط چشلم تلو چشلم و چهلره بله 
چهلره هنلوز حلرف اول را ملی زند؛ چلرا که این 
روش بلا جنبله هلای عاطفلی یادگیلری و روان 
شلناختی اسلت.« وی مقطلع اول ابتدایلی را 
از مهلم تریلن مقاطلع آموزشلی بلرای ضلرورت 
ارتبلاط عاطفلی و چهلره بله چهلره عنلوان ملی 
بلا  افزایلد: »ارتبلاط عاطفلی معللم  کنلد و ملی 
املوزش  کیفیلت  در  اول  کاس  املوز  دانلش 
وی موثلر اسلت.« مرتضلوی همچنیلن اظهلار 
از  خیللی  مجلازی  آملوزش  در   « دارد:  ملی 
آملوز  کشلورهای جهلان شلاهد بودیلم دانلش 
فقلط صلدای معللم را ملی شلنید و شلاید هلم 
همیلن  کله  را  پروفایللش  در  او  از  تصویلری 
کاهلش ملی  مسلئله، یادگیلری را تلا 50 درصلد 

دهلد.«
انسلان موجلودی اجتماعلی اسلت و عواطلف 
قلرار  نوعانلش  هلم  تاثیلر  تحلت  وی  روابلط  و 
گیلرد. بیلش از دوسلال در خانله نشسلت  ملی 

و  مانلد  خانله  در  و  خوانلد  درس  خانله  در  و 
و  تفریحلی  آموزشلی،  تجمعلات  در  حضلور  از 
اجتماعلی منلع شلد. بنلا بلر مطالعلات انجلام 
شلده، در کاس هلای آناین، اغلب مشلارکت 
بله  یکدیگلر  از  آنلان  حمایلت  و  یادگیرنلدگان 
کاس هلای  حداقلل ملی رسلد؛ بله علاوه در 
آنایلن نقلش معلملان و راهبردهلای تدریلس 
الزم  آملوزان  دانلش  و  کنلد  ملی  تغییلر  آنلان 
سلازگار  تغییلرات  ایلن  بلا  را  خودشلان  اسلت 

کننلد.
اضطلراب  و  اسلترس  سلطح  مشلکات  ایلن 
ملی  و  بلرد  ملی  بلاال  را  یادگیرنلدگان  تحصیللی 
کلرده  ضعیلف  را  بلدن  ایمنلی  سیسلتم  توانلد 
مختللف  هلای  بیملاری  مقابلل  در  را  افلراد  و 

سلازد. پذیلر  آسلیب 
جهانلی  بحلران  نیلز  دانشلگاه  ملدرس  ایلن 
دیلداری  حلس  در  اختلال  عاملل  را  کرونلا 
انسلان هلا و بازخلورد و انعلکاس رفتلار و گفتلار 
افزایلد:  ملی  و  دانلد  ملی  هلا  آن  احسلاس  و 
بلر  انسلانی  رودرروی  ارتبلاط  نبلود  »ایلن 
گذاشلته و ارتباطلات اجتماعلی را  جامعله اثلر 
کارشلناس تربیتلی  کلرده اسلت.« ایلن  مختلل 
بلا اشلاره به بلاال رفتن آمار افسلردگی در جهان 
گویلد:  ملی  اضطرابلی  اختلاالت  افزایلش  و 
ایلن  و  اسلت  اجتماعلی  موجلودی  »انسلان، 
فلرم از زندگلی او در ایلن دوران رعایلت نشلده 
دانلش  حضلوری  آملوزش  مرتضلوی  اسلت.« 
افزایلد:  ملی  و  دانلد  ملی  ضلروری  را  آملوزان 
»توصیله دیلن و قانلون بشلریت، حفلظ جلان 
کرونا  اسلت اما آسلیب هایی هم که در دوران 
را  روان  سلامت  شلد  تحمیلل  هلا  انسلان  بله 
کنلد؛ بنابرایلن بایسلتی بلا رعایلت  تهدیلد ملی 
همله جانبله پروتلکل هلای بهداشلتی شلرایط 
آملوزش حضلوری را فراهلم کلرده و اجتماعلات 

وزن،  اضافله  وی  کنیلم.«  برگلزار  را  آموزشلی 
افسلردگی، پرخاشلگری و تضعیف پایه درسلی 
در  شلده  ایجلاد  تبعلات  از  را  آملوزان  دانلش 
ایلام شلیوع ویلروس کرونلا ذکلر و یلادآوری ملی 
هلای  ورزش  انجلام  مناسلب،  »تغذیله  کنلد: 
و  اجتماعلی  مفیلد  هلای  فعالیلت  آپارتمانلی، 
هلای  فنلاوری  در  تصویلری  ارتباطلات  حفلظ 
جدیلد آموزشلی ملی توانلد جبلران تبعلات این 
دوران باشلد.« رییلس اداره تربیتلی و مشلاوره 
آملوزش  و مراقبلت از آسلیب هلای اجتماعلی 
اختلاالت  تشلدید  بله  اشلاره  بلا  پلرورش  و 
گویلد:  ملی  کرونلا  از  پلس  ایلام  در  اضطرابلی 
»یکلی از مشلکات روانلی کله در ایلام پاندومی 
کرونلا بلر جامعله جهانی وارد شلد ترس انسلان 
هلا از حضلور در جامعله و ارتبلاط بلا دیگلران 
اسلت. نوجلوان و جلوان هلم بنلا بلر اقتضلای 
سلنی خلود تملام هیجانلش را تنهلا در صفحله 
تلفلن هملراه تخلیله ملی کنلد بله همیلن دلیلل 
ملی  نشلینی  گوشله  برعکلس  یلا  پرخاشلگری 
کنلد.« مرتضلوی بلا بیلان ایلن که اهملال کاری 
و راحلت طلبلی در ذات بشلر وجلود دارد ملی 
آملوزان طعلم  ایلن دوران دانلش  افزایلد: »در 
آملوزش مجلازی را چشلیده و راحلت طلبلی را 
کلرده اسلت؛ بنابرایلن بلرای رفلع ایلن  تمریلن 
معضلل بله ملرور زملان بایلد برنامله ریلزی و از 
ظرفیلت هلای مثبت فضای مجازی اسلتفاده 

کلرد.« بهینله 
کله  داده  نشلان  پژوهلش  یلک  هلای  یافتله 
گیلری  اسلترس روانشلناختی حاصلل از همله 
در  نامطلوبلی  پیامدهلای  قرنطینله،  و  کرونلا 
بلرای  آموزشلی  و  فلردی  بیلن  فلردی،  سلطوح 
کله در سلنین تحصیلل  کلودکان و نوجوانانلی 
هسلتند ایجلاد ملی کند. کلودکان و نوجوانانی 
مشلکاتی  از  هسلتند  تحصیلل  دوران  در  کله 

ماننلد افسلردگی، اضطلراب، اسلترس، خشلم، 
ویلژه  )بله  تنهایلی  احسلاس  حوصلگلی،  بلی 
کاهلش  و  تغذیله  مشلکات  فرزنلدان(،  تلک 
فعالیلت هلای بدنی، محدود شلدن تفریحات 

آزادی رنلج ملی برنلد. و از دسلت دادن 
جلای  چیلز  هیلچ  کله  ایلن  بیلان  بلا  مرتضلوی 
گویلد:  ملی  گیلرد  نملی  را  حضلوری  آملوزش 
»آملوزش مجلازی ملی توانلد جایگزیلن موقتی 
باشلد.« حضلوری  آملوزش  کننلده  تکمیلل  و 

روان  سلامت  هلای  آزملون  برگلزاری  از  وی 
بلرای دانلش آملوزان پایله هلای ۷ و 8 و ۹ خبلر 
روانلی  »غربالگلری  افزایلد:  ملی  و  دهلد  ملی 
بازگشلایی  بلا  آملوزان  دانلش  شلخصیتی  و 
آملوزان  دانلش  مسلتمر  حضلور  و  ملدارس 
گیلرد تلا نتیجله تبعلات واردشلده  صلورت ملی 
بله افلکار و رفتلار آن هلا بله صلورت منطقلی و 

شلود.« بررسلی  علملی 
کرونلا همچنلان جهلان را درگیلر  بلا ایلن حلال 
مختلل  را  انسلان  اجتماعلی  هلای  فعالیلت  و 
بلر  هلا  فعالیلت  ایلن  کاهلش  اسلت.  کلرده 
اختلاالت  و  گذاشلته  تاثیلر  زندگلی  کیفیلت 
ایلن  در  اسلت.  کلرده  وارد  زیلادی  روانلی 
آملوزان  دانلش  شلود  ملی  پیشلنهاد  میلان 
بلرای مقابلله بلا اسلترس، اضطلراب و اختلال 
آملوزش  کرونلا  بیملاری  از  ناشلی  یادگیلری 
همچنیلن  کننلد.  دریافلت  را  مناسلبی  هلای 
از  بهینله  گیلری  بهلره  بلا  تواننلد  ملی  معلملان 
کاس هلای آنایلن و مجلازی، زمینله یادگیری 
مشلارکتی، پرسلش و پاسلخ و تکالیلف چاللش 
راهکارهایلی  کننلد.  را فراهلم  کاس  انگیلز در 
نیلز جهلت آملوزش خانلواده هلا بلرای آملوزش 
و  مؤثلر  ارتباطلی  هلای  مهلارت  از  اسلتفاده  و 
آملوزان  دانلش  اجتماعلی  شلخصیت  ارتقلای 

اسلت. ضلروری 

 مشکالت ناشی از آموزش مجازی بر دانش آموزان؛

چاقی، افسردگی و گریز از مدرسه
کسن دستگیر شد! سلطان وا

بلا در  روز یکشلنبه  :فلردی  از یورونیوز نقلل  بله 
در  دیگلری  فلرد  هویلت  اوراق  داشلتن  دسلت 
کسیناسلیون حاضلر شلد کله پیش  یلک مرکلز وا
بله  آن مرکلز  کارکنلان  از سلوی  انجلام تزریلق  از 
کسلن  کله ملدام بلرای دریافلت وا عنلوان فلردی 

بلود. شلده  شناسلایی  می کنلد،  مراجعله 
کسلن  کله پیلش از ایلن هشلت بلار وا ایلن ملرد 
جسلمی  کاملل  سلامت  از  بلود  کلرده  دریافلت 
گونله عارضله ای در او  برخلوردار اسلت و  هیلچ 

اسلت. نشلده  مشلاهده 
کله  افلرادی  و  او  هویلت  هنلوز  بلژیلک  پلیلس 
دریافلت  کسیناسلیون  وا گواهلی  او  طریلق  از 
کرده انلد را اعلام نکلرده وللی بلرای آنهلا پرونلده 

اسلت. داده  تشلکیل  اسلناد  جعلل 
سلویه  همه گیلری  پلی  در  بلژیلک  دوللت   
اومیکلرون محدودیت هلای اجتماعلی تلازه ای 
را بله اجلرا می گلذارد. بلر پایله ایلن محدودیت ها 
سرپوشلیده  بازارهلای  دسلامبر   26 از 
سلالن های  و  تئاترهلا  سلینماها،  کریسلمس، 
ورزشلی  مسلابقات  و  شلدند  تعطیلل  کنسلرت 
گر برگلزار خواهلد شلد. همچنیلن  بلدون تماشلا
عموملی  فضاهلای  در  ماسلک  پوشلیدن  اللزام 
سرپوشلیده و قانلون کار از خانله برای چهار روز 
پلس  رسلتوران ها  و  بارهلا  تعطیللی  و  در هفتله 
از سلاعت 11 شلب بله قلوت خلود باقلی خواهلد 

مانلد.

بانوان تنها مجاز به مراجعه به 
پزشک خانم هستند

، نایب رئیس کمیسلیون  ک مهر سلیدمحمد پلا
بهداشلت گفلت: در مورد درمان بانوان توسلط 
پزشلک خانلم در حلوزه زنلان امروز در کشلور به 
جایگاهی رسلیده ایم که پزشلکان در این حوزه 
کثلر ملوارد خانلم هسلتند. وی ادامه  تقریبلا در ا
داد:  تنهلا بله صلورت ملوردی آن هلم پزشلکان 
فعالیلت  زنلان  حلوزه  در  قبلل  از  کله  آقایلی 
کله  همانطلور  کله  دارنلد،  حضلور  می کردنلد، 
کمهلر اظهار  گفتلم ملوردی و اسلتثنا هسلتند. پا
داشلت: در شلرایط فعلی تربیت پزشکان خانم 
کثلر رشلته هلا بویژه تخصص زنلان و زایمان  در ا
دندانپزشلکی  و  رادیوللوژی  عموملی،  جلراح  و 
کله فرصلت  و سلایر رشلته هلا داریلم به طلوری 
انتخلاب و مراجعله بلرای بانلوان بیملار جامعله 
فراهلم ملی باشلد و املروز اغللب پزشلکان حلوزه 

زنلان را بانلوان تشلکیل می دهنلد.
مجللس  بهداشلت  کمیسلیون  رئیلس  نایلب 
وجلود  بلا  کلرد:  خاطرنشلان  اسلامی  شلورای 
ایلن، تلاش ملا بلر ایلن اسلت تلا بانلوان توسلط 
در  حتلی  و  شلوند  درملان  خانلم  پزشلکان 
ملا  بانلوان  کله  نیایلد  پیلش  هلم  اسلتثنائات 
پزشلک  نلزد  زنلان  حلوزه  در  کله  باشلند  ناچلار 
کله حلوزه درملان و نجلات  ملرد برونلد هلر چنلد 
قلرار دارد  اولویلت هلر چیلز  جلان انسلان ها در 
خانلم  پزشلک  تلا  اسلت  ایلن  بلر  ملا  تلاش  املا 

کننلد. درملان  را  بانوان ملان 

زهرا قاسم زاده

فاطمه آرا
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افق
ادبیات

زمان و انرژی ات را برای تغییر نظرات دیگران هدر نده. )تینا فی (

داستانک ک بخشی از زندگینامه جک کروا

 مبتکر   فی البداهه نویسی جهان

پشت پلک های بسته
 

انلگار  می شلدند.  رد  بی تفلاوت  آدم هلا 
بلود،  نخوابیلده  قبلل  شلب  دختلر  نمی دیدنلد. 
آملده  دوسلت هایش  بلا  ظهلر  نزدیلک  حلاال  و 
بنشلیند،  کملی  دختلر  کله  پلارک  تلوی  بودنلد 
تمرین مدیتیشلن کند  و آرام تر شلود. مثل تمام 

می شلد. آشلفته  اینطلور  کله  وقت هایلی 
گریله  و  بلود  نشسلته  طرف تلر  آن  کله  ملردی 
می کلرد را می دیلد. جایلش را علوض کلرد که دیگر 
چشلم هایش  نباشلد،  دیلدش  زاویله  تلوی  ملرد 
گریله  کله نفلس عمیلق بکشلد، تصویلر  را بسلت 
نقلش  بسلته اش  پلک هلای  پشلت  ملرد  کلردن 

بسلت.
_به من چه آخه! به من چه!

کنلد،  مجسلم  را  دیگلری  تصاویلر  خواسلت 
نشلد. کنلد،  تلر  آرام  را  روحلش  کله  چیزهایلی 

نتوانست.
گفلت: میشله یکی تلون بلره ازش بپرسله  دختلر 

گریله می کنله لطفلا؟ چلرا 
+باشه بذار سیگارم تموم بشه من میرم

بله  را  آخلر  پلک  و  گفلت  را  ایلن  پسلرها  از  یکلی 
زد. سلیگارش 

رفت سمت مرد و کنارش نشست.
بلا  داشلت،  تلن  بله  غریبلی  لباس هلای  ملرد 
روی  بی وقفله  اشلک هایش  خلون.  لکه هلای 
آشلفته  موهایلش  و  می کشلیدند  راه  صورتلش 

بودنلد.
پسر کمی حرف زد و برگشت.

_زبونشو نمیفهمم.
دختر بلند شد و سمت مرد رفت

خلون  کله  بلود  تلازه ای  زخلم  ملرد  دسلت  روی 
کنلارش  بله خشلکی می رفلت. دختلر  رو  رویلش 

. نشسلت
_غریبی اینجا؟

جلواب  نمی فهمیلد  دختلر  کله  لفظلی  بلا  ملرد 
داد.

مرد اسم خیابانی را گفت
دختر گفت می خوای بری اونجا؟

کلرد و یلک تلراول پنجلاه هلزار  ملرد بلا سلر تاییلد 
گذاشلت. کلف دسلت دختلر  تومانلی 

دختر برگشت سمت دوستانش
اذیتلش  شلاید  کلردن،  دزدی  ازش  _شلاید 

کلرده تصلادف  شلاید  کلردن، 
هرجلا  ببریملش  بایلد  وللی  چشله  نمی دونلم 

لطفلًا! میخلواد، 
پسلرهای همراهلش آمدنلد به ملرد کمک کنند 

از جایلش بلند شلود
مرد نتوانست روی پایش بایستد.

گریه اش شدید تر شد.
کاری  اینجلوری  نمیشله  گفلت  پسلرها  از  یکلی 
کلرد، زنلگ بزنیلم اورژانلس، تنهلا کاری کله ازمون 

برمیلاد اینله.
مرد اسلم خیابان را پشلت سلر هم تکرار می کرد 

 . و بله دختر نلگاه می کرد، ملتمس و امیدوار
ببیلن  اونجلا،  بلره  میخلواد  وللی  گفلت  دختلر 

میگله داره  هملش 
پسر شماره اورژانس را گرفت.

_واقعا نمیشه،  باید بهش رسیدگی بشه
اورژانس رسید.

مرد مدام اسم خیابان را تکرار می کرد.
گفلت  و  کلرد  معاینله اش  اورژانلس  تکنسلین 
میبریملش  داره  وجلود  شکسلتگی  احتملال 

. ن سلتا ر بیما
مرد را روی برانکارد گذاشتند و رفتند.

_میخواسلت بره به اون آدرس، ولی ما کمکش 
نکردیم

+ملا بهتریلن کاری کله میشلد بلراش انجلام داد 
انجلام دادیلم، بیلا بریلم.

راه افتادند سمت خیابان اصلی
اشلک  تصویلر  بسلت،  را  چشلمهایش  دختلر 

بلود. پلک هایلش  پشلت  ملرد  ریختلن 

ک یکلی از سرشلناس ترین افلراد  کلروا  جلک 
در ادبیلات معاصلر آمریلکا و پلدر نسلل بیلت1 
اهلل  و ملادری  پلدر  از  او  بله شلمار ملی رود. 
کبلک در ماساچوسلت آمریلکا متوللد شلد. او 
کرد  نویسلندگی را از دهه بیسلتم زندگی آغاز 
نیافلت،  دسلت  چندانلی  محبوبیلت  بله  املا 
باعلث  راه منتشلر شلد و  کتلاب در  اینکله  تلا 
ادبیلات  در  اساسلی  تحلول  یلک  پیدایلش 
معاصلر و همچنیلن یلک جنبلش اجتماعلی 

در آمریلکا و اروپلا شلد.
تلب  براسلاس  سلاله  نله  بلرادر  ملرگ 
تنهلا  ک  کلروا جلک  کله  زمانلی  روماتیسلم، 
خاطلرات  شلد  باعلث  داشلت  سلال  چهلار 
حضلور  و  غم انگیلز  حادثله  ایلن  از  پررنگلی 
کاتولیلک در ذهلن او بله جلای  کلیسلای  در 
کاغلذ بیلاورد.  آنهلا را روی  کله بعدهلا  بمانلد 
خانلواده  آمریلکا  اقتصلادی  بحلران  دوره  در 
ک با مشلکات مالی شلدیدی دسلت به  کروا
گریبلان شلدند، پلدرش بله اللکل روی آورد و 
کارخانله مخلارج را تأمیلن  کار در  ملادرش بلا 
ک کله در زمینه ورزش به  می کلرد. جلک کروا
خصلوص فوتبلال اسلتعداد زیلادی داشلت از 
کاللج و پلس  کلرد و بله  ایلن قابلیلت اسلتفاده 
دلیلل  بله  املا  شلد.  وارد  دانشلگاه  بله  آن  از 
ادامله  فوتبلال  بله  نتوانسلت  مصدومیلت 

شلد. اخلراج  دانشلگاه  از  و  دهلد 
ویلیلام  و  گینزبلرگ  آللن  بلا  نیویلورک  در  او 
بلاروز دوسلتی نزدیکلی را آغلاز کلرد کله بعدها 

ادبلی شلد.  یلک جنبلش  بله  منجلر 
در  ک  کلروا جلک  دوسلتان  از  دیگلر  یکلی 
هلم  بلا  آنهلا  بلود،  کسلدی  نیلل  دوران  آن 
و  پیمودنلد  را  زیلادی  جلاده ای  سلفرهای 
کتلاب  بزرگتریلن  الهام بخلش  سلفرها  ایلن 

ک بله نلام در راه شلد. انتشلار این کتاب  کلروا
ک بوجلود  کلروا موفقیتلی عظیلم بلرای جلک 
ناشلی  چالش هلای  بلا  او  آن  از  پلس  و  آورد 
ک  کلروا از شلهرت فلراوان روبلرو شلد. سلبک 
زیلاد موسلیقی  تأثیلر هیاهلوی  بسلیار تحلت 
جلاز بلود و بعدهلا ایده هایی کله از مطالعات 
کلرده  کسلب  ذن  و  بودایلی  آییلن  ملورد  در 
خلود  آثلار  او  کلرد.  خلود  سلبک  وارد  را  بلود 

بلر  علاوه  می دانلد،  خودانگیختله  نثلر  را 
بداهه نویسلی های بلدون ویرایلش؛ او بعضلًا 
واقعلی  انسلان های  و  اتفاقلات  مبنلای  بلر 
پیرامونلش نیلز دسلت به نوشلتن زده اسلت.
جلک  کوتلاه  عملر  پایانلی  سلال های 
او  شلد،  سلپری  تیرگلی  در  ک  کلروا
و  شلد  وابسلته  اللکل  بله  پیلش  از  بیلش 
خونریلزی  اثلر  بلر  سلالگی   ۴۷ در   سلرانجام 
مرگلش  از  پلس  حتلی  درگذشلت.  داخللی 
کتلاب  نشلد،  کاسلته  او  محبوبیلت  از  نیلز 
پرطرفدارتریلن  از  یکلی  همچنلان  راه  در 
ک  کتاب هلا در سراسلر دنیاسلت و جلک کروا
عنلوان  بله  تایملز  و  الیلف  مجلله  توسلط 
قلرن  چهره هلای  شلاخص ترین  از  یکلی 
کتاب هلای  اسلت.  شلده  شلناخته  بیسلتم 
دارملا  ولگردهلای  و  راه  در  کسلیدی،  مگلی 
ایلران  در  شلده  منتشلر  آثلار  معلدود  از 

. شلند می با

کسلی  توصیلف  بلرای    )Beat( بیلت  )کلمله   -1

و  اسلت  بی  پلول  کله  می شلود  اسلتفاده 

نلدارد( زندگلی  در  چشلم اندازی 

ب
کتا

ی 
رف

مع

رویا اسالم کیش
مترجم

فاطمه کاظمی
نویسنده نوجوان

 درست بنویسیم

بیاییلد یلک بلار بلرای همیشله تکلیلف ایلن 
مشلخص  را  مفللوک  و  بیچلاره  هکسلره ی 
زبلان  بله  بخواهلی  می شلود  مگلر  کنیلم! 
سلر  بلر  و  بنویسلی  فارسلی  ای  محلاوره 
دوراهلی »ِهَکسلره« قلرار نگیلری؟ »ه« و »ِل« 
)کسلره( تلفظلی یکسلان دارنلد و بله همیلن 
اشلتباه  یکدیگلر  بلا  را  آن هلا  معملواٌل  دلیلل 
و  توئیتلر  بله  سلری  اسلت  کافلی   می گیرنلد. 
فاجعله  ایلن  شلاهد  تلا  بزنیلد  گرام  اینسلتا
محلدود  فقلط  هکسلره  غللط  البتله  باشلید. 
بله فضلای مجلازی و شلبکه های اجتماعلی 
نیسلت  بلکله در دنیلای واقعلی و در حتلی 
می کنلد  پیلدا  نملود  نیلز  کارهلا  و  کسلب  در 
املا  نلدارد.  پلی  در  را  خوشلایندی  نتایلج  و 
کار یادگیلری  کار چیسلت؟ چلاره ی  چلاره ی 
ایلن بخلش از اصلول محلاوره نویسلی اسلت. 
در واقلع بلا یادگیلری اصلول و قواعلد هکسلره 
کله االن، جلای  می توانیلم تشلخیص دهیلم 

یلا ه. اسلت  کسلره 

قوانیلن هکسلره در ملورد "موصوف و صفت" 
و "مضلاف و مضلاف الیه":

ربلط  صفلت  بله  را  موصلوف  بخواهیلد  گلر  ا
و  میلان مضلاف  ارتباطلی  این کله  یلا  بدهیلد 
را  »ه«   دور  بایلد  کنیلد،  ایجلاد  مضاف الیله 
خط بکشلید و به سلراغ »ِل« بروید. به همین 

سلادگی!

طللوع  رنلگ  طایلی  خورشلیده  نادرسلت: 
کلرد.

کرد. درست: خورشیِد طایی رنگ طلوع 

نادرست: یه سر به پیجه ما بزنید.

درست: یه سر به پیِج ما بزنید.

"ه" به مثابه »است« در زبان محاوره:

و اما می رسلیم به »اسلت« در زبان محاوره! 
واژه ی اسلت در زبلان گفتلار اسلت تبدیل به 
دنبلال  بله  گلر  ا بنابرایلن  می شلود.  هکسلره 
جایگزیلن اسلت در زبلان محلاوره می گردیلد، 

بایلد بله سلراغ  "ه" برویلد.

کِی؟ نادرست: 

کیه؟ درست: 

نادرست: من هرچی می گم درسِت.

درست: من هرچی می گم درسته.

کتاِب مِن. نادرست: این 

کتاِب منه. درست: این 

نادرست: زنگ خراِب؟

درست: زنگ خرابه؟

استفاده از »ه« در انتهای جمله:

کله  بگوییلم  می توانیلم  خاصله،  طلور  بله 
معملواًل در انتهلای جملله، از »ه« اسلتفاده 

. می کنیلم

ِ. نادرست : اون اصا غذا نمی خور

درست : اون اصا غذا نمی خوره.

ه برای اسم معرفه:

چیسلت؟  معرفله  اسلم  بدانیلم  بایلد  ابتلدا، 
کله  کللی، اسلم معرفله اسلمی اسلت  بله طلور 
اشلاره  بله  معرفله  بشناسلد.  را  آن  مخاطلب 
بلا صفت هلای  کله  بله معنلای اسلمی اسلت 
اشلاره، ماننلد ایلن و همیلن، توصیلف شلده 
کتلاب، هملان  اسلت. بله عنلوان مثلال، ایلن 
، ایلن گللدان. در فارسلی محلاوره، »ه«  کشلور

را بلا ایلن اسلامی هملراه می کنیلم.

خوشلش  ملن  از  دختلِر  اون   : نادرسلت 
. د نمیلا

درست: اون دختره از من خوش نمیاد.

ه به عنوان بخشی از کلمه:

کلمله اسلت  نمی توانیلد  وقتلی ه بخشلی از 
یلا  کنیلد  اسلتفاده  کسلره  از  آن  جلای  بله 

اسلم  بله  کسلره  از  اسلتفاده  بلا  را  آن  این کله 
بعلدی ربلط دهیلد.  بله عبلارت سلاده  وقتلی 
از  ه جزئلی  و  ه ختلم می شلود  بله  ای  کلمله 
حلذف  را  ه  نمی توانیلم  اسلت  کلمله  خلود 
کنیلم  اسلتفاده  ه  جلای  بله  ِل  از  گلر  ا و  کنیلم 

اسلت. نادرسلت 

کلملۀ  بله  را  کلماتلی  چنیلن  بخواهیلم  گلر  ا
بعلدی وصلل کنیلم، بایلد به جای کسلره، به 

برویلم: »ی«  سلراغ 

. نادرست: برِک مشهور

. درست: برکه ی مشهور

*نکته ی خیلی مهم:

ه  وقتلی  دارن!  هخلوری  بیملاری  بعضی هلا 
کله قسلمتی از واژه اسلت رو حلذف  آخلر رو 
خواننلده  بلرای  منظورتلون  درک  می کنیلن 
میشله!  علوض  معنلی  کا  و  میشله  سلخت 

جلوری؟ چله  مثلا 

بنویسیم: کوچه تون. )کوچه ی شما(

کلوچ شلما بله معنلی  کوچتلون! )  ننویسلیم: 
سلفر شلما(

بنویسیم: خونه تون.)خونه ی شما(

سلرخرنگ  )مایلع  خونتلون.  ننویسلیم: 
شلما( رگ هلای  در  جلاری 

بنویسیم: خاله تون. )خاله ی شما(

ننویسیم: خالتون. ) خال روی بدن شما(

الن جای  ا
کسره است یا ه ؟

حسنا خوشرو

 نام کتاب: 

آرامش را به زندگی 
خود وارد کنید
نویسنده:بن نیومن
مترجم:مهتاب علیمرادی
 ناشر:انتشارات آوای موفقیت

زندگلی  الهام بخلش  داسلتان  کتلاب  ایلن 
و  میان سلال  میلیلاردری  ادواردز،  پیلرس 
کله باالتریلن مقلام را  خودسلاخته اسلت. او 

در شلرکت خلود دارد، املا بله نوعی احسلاس 
کمبلود در وجلود خلودش احسلاس میکنلد.
ادواردز عقیده دارد کلید موفقیت »سخت 
املا در اعملاق وجلودش  کلردن« اسلت.  کار 
ناامیلدی  و  یلأس  دچلار  می کنلد  احسلاس 
شلده و بی اختیلار مسلیر اصللی زندگلی اش را 

گلم کلرده اسلت.
تلا اینکله یلک روز همسلر و یکلی از بهتریلن 
دوسلتانش از او خواسلتند تلا بلرای شلناخت 
راهلی  زندگلی اش  هلدف  کلردن  پیلدا  و  بهتلر 
بلا  پیلرس  هفتله  دو  ملدت  در  شلود.  سلفر 
افلراد مهلم و بانفلوذی ماقلات می کنلد: مدیر 

ارشلدی کله خلود روزی در دام ایلن دوگانگلی 
و سلرگردانی افتاده بود، افسلر بازنشتٔه نیروی 
کله  بااسلتعدادی  بسلکتبال  مربلی  دریایلی، 
خلود در جوانلی زیلر نظلر جلان وودن، مربلی 
افسلانه ای بسلکتبال بلازی می کلرد و یکلی از 
کله در زمینله  پزشلکان متعهلد و تأثیرگلذاری 
در  می کلرد.  تحقیلق  خلاص  بیماری هلای 
درس  چهلار  پیلرس  بلزرگ،  سلفر  ایلن  طلول 
زندگلی را فلرا می گیلرد و شلور و هیجلان واقعلی 
دیلدگاه  بلا  او  می کنلد.  کشلف  را  زندگلی اش 
تلازه ای کله بله زندگی پیدا می کنلد در می یابد 
دارد.   دیگلر  مفهوملی  و  معنلا  موفقیلت  کله 

و  عمللی  تمرین هایلی  زندگلی  درس  چهلار 
قلرار  خواننلدگان  اختیلار  در  را  شلده  ثابلت 
می دهلد تلا مشلکات خلود را به راحتلی حلل 
زندگی شلان  در  را  عملکلرد  بهتریلن  و  کننلد 
کتلاب سرشلار از نلکات  داشلته باشلند. ایلن 
داسلتانی  و  کاربلردی  روش هایلی  آموزنلده، 
آن هلا  بسلتن  بله کار  بلا  کله  اسلت  جلذاب 
حرفله ای  و  شلخصی  زندگلی  در  می توانیلد 
خلود تعلادل ایجلاد کنیلد و از آن نهایلت لذت 
کتلاب شلما را تشلویق می کنلد  را ببریلد. ایلن 
تلا در زندگلی خلود بله دنبلال اصلل وجلودی 

برویلد. خودتلان 



         

خانواده

قابلیت
صحی 

برای ازدواج 

صحلت  شلرایط  بله  کله  اسلت  الزم  قبلل  بحلث  ادامله  در 
. بپردازیلم   10۷0 اللی   1062 ملواد  موضلوع  نلکاح 

طبلق ملاده 1062 قانلون مدنلی :نلکاح واقلع میشلود بله 
قصلد  بلر  للت  دال صریحلًا  کله  الفاظلی  بله  قبلول  و  ایجلاب 

کننلد. ازدواج 
منطبلق بلا قلول مشلهور فقهلای امامیله، نوشلته در نلکاح 
نمیتوانلد جایگزیلن لفلظ باشلد و اعلام اراده بله لفلظ در 

عقلد نلکاح الزم اسلت.
هلر  و  باشلد  عربلی  نلکاح،  عقلد  صیغله  کله  نلدارد  لزوملی 

میباشلد. معتبلر  کنلد  نلکاح  اراده  بلر  للت  دال کله  لفظلی 
قبلول  و  ایجلاب  مدنلی:  قانلون   1063 ملاده  اسلاس  بلر 
ممکلن اسلت از طلرف خلود ملرد و زن صلادر شلود و یلا از 

دارنلد. عقلد  حلق  قانونلًا  کله  اشلخاصی  طلرف 
هملان  عامیانله  و  خودمانلی  زبلان  بله  قبلول  و  ایجلاب 
گفتلن  بلله  و  داملاد  آقلای  سلمت  از  ازدواج  درخواسلت 

هسلت. برعکلس  و  خانلم  علروس 

ملاده 106۴ قانلون مدنلی: عاقلد بایلد عاقلل، باللغ و قاصد 
باشد.

جلاری  را  عقلد  صیغله  کله  اسلت  کسلی  عاقلد  از  منظلور 
از  وکاللت  بله  یلا  باشلد  بلرای خلودش  میکنلد، خلواه عقلد 

باشلد. کلرده  اقلدام  دیگلری  طلرف 
الزم به ذکر اسلت که شلرط اختاف جنس نیز الزم اسلت 
و ازدواج میلان دو جنلس موافلق، دور از نظلم عموملی و 

اخلاق حسلنه و در نتیجله باطلل اسلت.
باشلد  نامشلروع   ، نلکاح  از  اصللی  انگیلزه  گلر  ا همچنیلن 
مثلل فلرار از خدملت سلربازی یلا تلرک تابعیلت و... و قصلد 
واقعلی بلرای زناشلویی وجلود نداشلته باشلد نلکاح باطلل 

اسلت.
قبلول  و  ایجلاب  تواللی عرفلی  قانلون مدنلی:  ملاده 1065 
ایجلاب  کله  نلدارد  لزوملی  و  اسلت  عقلد  صحلت  شلرط 

باشلد. ملرد  سلوی  از  قبلول  و  زن  سلوی  از  هملواره 
گاه یکلی از دو متعاقدیلن  ملاده 1066 قانلون مدنلی: هلر 
یلا هلردو الل باشلند عقلد بله اشلاره از طلرف الل نیلز واقلع 
کلی از انشلاء  میشلود، مشلروط بلر اینکله بله طلور واضلح حا

عقلد باشلد.
کلری میتلوان از طریلق نوشلتن  در ملوارد ضلروری نظیلر 

کلرد. اقلدام 
بلر اسلاس ملاده 106۷ قانلون مدنلی: تعییلن رن و شلوهر 
بله نحلوی کله بلرای هیلچ یلک از طرفیلن در شلخص طلرف 

دیگلر شلبهه نباشلد، شلرط صحلت نلکاح اسلت.
اشلتباه در هویلت جسلمی ، یعنلی آنکله شلخص دیگلری 
، طرف عقد واقع شلده باشلد،  بله جلای شلخص ملورد نظلر

مانلع توافلق بلوده و موجلب بطلان عقلد میگلردد.
ملاده 1068 قانلون مدنلی : تعلیلق در عقلد نلکاح موجلب 

بطلان اسلت.
که تعلیق در عقد نکاح یعنی چی؟ حال باید بگوییم 

اینکله  شلرط  بله  کنلد  ازدواج  ملردی  بلا  زنلی  گلر  ا مثلا 
لیسلانس بگیلرد و یلا تصلدی فان شلغل را به دسلت آورده 
کنلد و منظلور زن از  گلذار  و یلا مللک بخصوصلی را بله او وا
ایلن شلرط ، ایلن باشلد کله عقلد نلکاح اثلری بله بار نیلاورد ؛ 
کنلد ، چنیلن  مگلر بعلد از اینکله شلرط مذکلور تحقلق پیلدا 
بطلان  موجلب  و  اسلت  نلکاح  در  تعلیلق  مفهلوم  شلرطی 

میشلود. عقلد 
ملاده 106۹ قانلون مدنلی: شلرط خیلار فسلخ نسلبت بله 
نلکاح دائلم شلرط خیلار  نلکاح باطلل اسلت وللی در  عقلد 
نسلبت بله صلداق جایلز اسلت مشلروط بلر اینکه ملدت آن 
 معیلن باشلد و بعلد از فسلخ مثلل آنسلت کله اصلا مهلر ذکلر 

نشلده باشلد.
نلکاح  فسلخ  اختیلار  آنکله  یعنلی  چیسلت؟  خیلار  شلرط 
بلرای یکلی از زوجیلن یلا شلخص ثاللث ، ضملن عقلد شلرط 

شلود. 
باطلل  موقلت  نلکاح  در  مهریله  بله  نسلبت  خیلار  شلرط 

اسلت.
کلراه در نلکاح: رضلای زوجیلن  ملاده 10۷0 قانلون مدنلی: ا
ُکره عقد  گاه ُمکِره بعد از زوال  شلرط نفوذ عقد اسلت و هر 
کلراه بله درجله بلوده  کنلد نافلذ اسلت مگلر اینکله ا را اجلازه 

کله عاقلد  فاقلد قصد باشلد.
بلر ایلن اسلاس ، رضایلت زوجیلن در ازدواج شلرط نافلذ 

اسلت  نلکاح  عقلد  بلودن  صحیلح  عبارتلی  بله  یلا  و  بلودن 
عقلد  شلدن  نافلذ  غیلر  سلبب  ازدواج  در  رضایلت  علدم  و 
کلراه بله درجله ای نباشلد کله اراده یلا قصد  گلر ا نلکاح . للذا ا
کنلد ، ماننلد اینکله شلخصی را بلا  شلخص را از وی سللب 
اعملال تهدیلد بلرای عقلد نلکاح تحلت فشلار قلرار بدهنلد 
و او عللی رغلم میلل باطنلی خلود وللی بلا داشلتن قصلد و 
اراده عقلد نلکاح را بپذیلرد ، در ایلن صلورت عقلد  اظهلار 
کله وی ملی توانلد  ازدواج غیلر نافلذ اسلت . بله ایلن معنلا 
کله ازدواج یلا نلکاح پلا  کلراه ، تصمیلم بگیلرد  پلس از رفلع ا

کنلد . کراهلی را رد  برجلا باشلد و یلا اینکله آن نلکاح ا
کراهلی توسلط شلخص  گلر ازدواج ا الزم بله ذکلر اسلت کله ا
کلراه شلده تنفیلذ ) پذیرفتله ( شلد ، تماملی آثلار زوجیت از  ا
هملان ابتلدا بله وجلود خواهلد آملد و در غیلر ایلن صلورت ، 
ازدواج انجلام شلده بلا اثلر و باطلل تلقلی ملی شلود و مثلل 
ایلن اسلت کله هیلچ عقلدی از ابتلدا صلورت نگرفته اسلت . 
کله  باشلد  انلدازه ای  بله  نلکاح  بله  کلراه  ا گلر  ا  ، در مقابلل 
کنلد ، ماننلد اینکله دسلت  قصلد و اراده فلرد را از او سللب 
کننلد و یلا اینکله  گرفتله و سلند ازدواج را امضلا  او را بله زور 
در حاللت خلواب و بیهوشلی عقلد نلکاح را واقلع سلازند ، 
کله  چنیلن ازدواجلی از اسلاس باطلل و بلی اثلر اسلت ؛ چلرا 
فلرد قصلد الزم بلرای نکاح را نداشلته اسلت و ایلن در حالی 
ضلروری  و  الزم  نلکاح  عقلد  بلرای  قصلد  وجلود  کله  اسلت 
اسلت و نبلود آن ، سلبب بطلان عقلد نلکاح خواهلد شلد 
کله در مثلال مذکلور اجبلار در عقلد  . بنابرایلن از آن جهلت 
یلا نلکاح  آملده ، عقلد ازدواج  بلرای فلرد بله وجلود  ازدواج 

اجبلاری نیلز باطلل اسلت . 
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در سیاسلت هلای فرهنگلی اجتماعلی دوللت 
، تحکیلم خانلواده یکلی از مهلم تریلن  مسلتقر
رسلالت نهادهای آموزشلی عنوان شلده اسلت 
عداللت  ایجلاد  بلدون  خانلواده  تحکیلم  املا 
متاسلفانه  اسلت.  ممکلن  غیلر  زنلان  بلرای 
آملار  زنلان  علیله  خشلونت  هلا  سلال  ایلن  در 
آسلیب  عواملل  اسلت.  داشلته  ای  فزاینلده 
منظلر  از  زنلان  علیله  خشلونت  بحلث  در  زا 
یلک حقوقلدان بسلیار متفلاوت اسلت. وقتلی 
شلود  ملی  زنلان  علیله  خشلونت  از  صحبلت 
معملواًل خشلونت فیزیکلی تداعلی می شلود در 
حاللی کله خشلونت علیله زنلان بله شلیوه های 
هلای  خشلونت  گیلرد.  ملی  صلورت  مختلفلی 
زنلان شلاغل و مسلتخدمین زن  کاملی علیله 
بلا  اجبلاری  ازدواج  هلا،  شلرکت  و  ادارات  در 
شلغل  مجلوز  علدم  نفقله،  تأدیله  علدم  اتبلاع، 
کلردن زنلان از  و یلا اشلتغال بله تحصیلل، جلدا 
کلودکان یلا خانلواده، انلزوای اجتماعلی زن بلا 
گلری شلدید ملرد، ... همگلی خشلونت  کنتلرل 
گاهلی فاقلد نملود بیرونلی  کله  هایلی هسلتند 
پنهلان  جامعله  و  قانلون  چشلم  از  و  بلوده 

. هسلتند
از لحلاظ سلواد و درآملد  در واقلع هرچله زن 
باشلد  داشلته  قلرار  تلری  پاییلن  موقعیلت  در 
قلرار  خشلونت  معلرض  در  اینکله  احتملال 
را  زنلان  ایرانلی  فرهنلگ  اسلت.  بیشلتر  بگیلرد 
بله سلکوت در برابلر خشلونت و مطلرح نکردن 
اسلت  کلرده  ترغیلب  عموملی  عرصله  در  آن 
خشلونتهای  خصوصلًا  خشلونت  کله  درحاللی 
خانگلی بله گواهلی سلازمان جهانلی بهداشلت 

و جنلگ، عاملل  از تصادفلات سلرطان  بیلش 
ملرگ و میلر و معلولیلت دائمی در زنان اسلت.
پیامدهای خشلونت در خانواده و یا جامعه 
تنهلا متوجله زنلان نیسلت بلکله فرزنلدان هلم 
بلروز  شلوند.  ملی  فراوانلی  هلای  آسلیب  دچلار 
اضطلراب، اسلترس و رفتارهلای خشلونت آمیز 
گرفتلن  کلودکان و نوجوانلان محصلول قلرار  در 

آنهلا در شلرایط خشلونت آمیلز اسلت.
کله بله عنلوان خشلونت خانگلی  همسلرآزاری 
رفتارهلای  انتقلال  زمینله  شلود  ملی  تلقلی 
فراهلم  را  بعلدی  نسلل  بله  آمیلز  خشلونت 
الگوسلازی  خانلواده  طریلق  از  کله  کنلد  ملی 
کودکلی  کتلک زننلده، در  شلده اسلت. شلوهر 
شلاهد خشلونت علیله خلود یلا زنلان خانلواده 
بلوده اسلت و ایلن چرخله بلا انتقلال بله نسلل 
بلا  موثلر  مقابلله  بلرای  یابلد.  ملی  ادامله  بعلد 
کلودکان بایلد بله ایلن  خشلونت علیله زنلان یلا 
و  زنلان  عواملل  کلدام  کله  داد  پاسلخ  پرسلش 

کلودکان را در معلرض آسلیب قلرار ملی دهلد؟ 
پژوهلش هلا نشلان ملی دهلد چرخه خشلونت 
و  اقتصلادی  اجتماعلی،  فرهنگلی،  عواملل 
گاهلی صحیلح  گلردد. فقلدان آ قانونلی بلر ملی 
مهلم  عواملل  از  یکلی  رسلانی  اطلاع  ضعلف  و 
ماننلد  رفتارهایلی  اسلت.  خشلونت  بلروز 
نمایلش تصاویلر خشلونت آمیلز در رسلانه ها و 
فضلای مجلازی، وجلود باورهلای غللط برتلری 
تکالیلف  و  حقلوق  از  گاهلی  ناآ زن،  بلر  ملرد 
رفلع  ارتباطلی در  زوجیلن، فقلدان مهارتهلای 
کلودکان،  حقلوق  از  اطلاع  علدم  اختافلات، 
مصلرف ملواد مخلدر و اللکل همگی زمینه سلاز 

اسلت. خشلونت 
و  نداریلم  جنسلیتی  تفکیلک   قوانیلن  در 
خشلونت  خصلوص  در  قانونلی  مشلخصًا 
علیله زنلان وجلود نلدارد. در عموملات قانلون 
مجلازات بحلث پرداخلت دیله در صلورت بلروز 
آسلیب اسلت وللی رویکلردی من بلاب تفکیک 

خشلونت خانگلی و خیابانلی و از ایلن دسلت 
و  قانلون  مثلال  عنلوان  بله  نلدارد.  وجلود  هلم 
ویلژه  بله  همسلرآزاری  بلرای  خاصلی  مقلررات 
اثبلات  هلای  راه  و  نداریلم  کاملی  خشلونت 
در  اسلت.  مشلکل  بزه دیلده  سلوی  از  نیلز  آن 
مطلرح  زنلان  سلوی  از  شلکایتی  کله  ملواردی 
شلدن  تلقلی  خصوصلی  دلیلل  بله  شلود  ملی 
حریلم خانله و موضوعیلت نداشلتن خشلونت 
خشلونت  بحلث  حقوقلی،  منظلر  از  خانگلی 
کاملی و روانلی بله حاشلیه رانلده شلده و زنلان 
از  املکان  حلد  تلا  می دهنلد  ترجیلح  آزاردیلده 
مراجعله بله مراجلع قضایلی اجتنلاب نماینلد.
قانلون  نبلود  در  کاملی  و  روانلی  خشلونت 
قربانلی  و معملواًل  بیشلتری می گیلرد  قربانیلان 
خلود را سلزاوار ایلن رفتلار ملی دانلد. ورود بله 
کاملی و روانلی و ادبیلات قانونگلذار  خشلونت 
در  مهملی  گام  عنلوان  بله  آن  بله  پرداختلن  و 
شلود.  ملی  شلناخته  خشلونت  از  پیشلگیری 
زن در محیلط خانله از خشلونت هلای روانلی 
کلم عاجلز  رنلج ملی بلرد و از اثبلات آن در محا
اسلت بنابرایلن اهلداف مقنلن در جلوگیلری از 
تضییلع حقلوق زنلان و برقلراری عداللت تامین 

گلردد. نملی 
نگاهلی  بلا  شلده  تعریلف  قانونلی  راهکارهلای 
هلای  بخلش  در  و  بلوده  محلور  مجلازات 
کارایی الزم را ندارد. ماده 115 قانون  خانواده 
مدنلی کله مجلوز تلرک منلزل توسلط قانلون بله 
زن ملی باشلد؛ ملاده 1130 قانلون مدنلی یکلی 
زن  طلرف  از  طلاق  درخواسلت  شلرایط  از 
اسلامی  مجلازات  قانلون   61۹ ملاده  اسلت؛ 
در خصلوص مجلازات قانونلی مزاحملت بلرای 
معابلر  و  عموملی  کلن  اما در  اطفلال  و  زنلان 
کله قانونگلذار بلرای شلرایط  ملواردی هسلتند 

خلاص در نظلر گرفتله املا نارسلا و فاقلد کارایی 
اسلت. الزم 

چنلد  خشلونت  مسلئله  اینکله  بله  توجله  بلا 
بعلدی و چنلد جانبله اسلت مهمتریلن راهلکار 
فرهنلگ سلازی و آملوزش اسلت. زیلرا تلا زمانی 
کله ایلن خشلونت ها مطلرح و مذموم شلمرده 
کارایلی  نشلود تصویلب مجلازات هلای بیشلتر 
در  و  کودکلی  از  بایلد  آملوزش  نلدارد.  را  الزم 
مدارس آغاز شلود محتوای مناسلب آموزشلی 
گیلرد و فضلای رسلانه  کلودکان قلرار  در اختیلار 
گاهلی رسلانی آموزش حرکلت کند.  بله سلمت آ
کله مشلکات فرهنگلی و آموزشلی در  تلا زمانلی 
رابطله بلا خشلونت حلل نشلود قوانیلن راه بله 
جایلی نملی برنلد. سلکوت در برابلر خشلونت 
وسلیع  سلطح  در  آن  بازتولیلد  بله  منجلر 
بله  بله همیلن دلیلل همیشله  تلری ملی شلود 
قربانیلان توصیله ملی شلود بلا علدم سلکوت در 
کننلد. مقابلل خشلونت علیله رواج آن مبلارزه 
در  بسلزایی  تاثیلر  ملا  جامعله  ملردان   
تبعیلض  رفلع  و  جنسلیتی  عداللت  برقلراری 
آمیلز  خشلونت  رفتارهلای  مهلار  همچنیلن  و 
درآملد  کسلب  بلرای  زنلان  دارنلد.  زنلان  علیله 
راه  کار  محلل  در  شلغلی  هلای  پیشلرفت  و 
نهادینله  بلرای  ملا  همله  و  دارنلد  دشلوارتری 
جامعله  در  زنلان  از  حمایلت  فرهنلگ  شلدن 
داریلم.  مسلئولیت  روسلتایی  و  شلهری 
ادارات  و  هلا  سلازمان  در  برابلری  هنجارهلای 
کار  محیلط  در  زنلان  از  ملردان  حمایلت  و 
نیازمنلد فرهنلگ سلازی و توجله بیشلتر اسلت 
و  کار  محیلط  در  خشلونت  کاهلش  شلاهد  تلا 
خانلواده، افزایلش توانایلی زنلان و در نهایلت 
و  خانلواده  از  مهملی  بخلش   توانمندسلازی 

جامعه باشیم.

لزوم بازنگری خشونت علیه زنان در قانون

تحکیم خانواده بدون ایجاد عدالت برای زنان غیر ممکن است
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