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نظر به تصویب قوانینی از سوی 
مجلس برای محدود کردن فضای مجازی؛

کارآفرینان خانه دار را بیکار نکنید

سهم زنان از پست های مدیریتی
بانوی مستند ساز کرمانی :
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رخداد2 دوره جدید ● شماره ۶ ●  ا سفندمــــــــاه ۱۴۰۰

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

معاون امورزنان 
نهاد ریاست جمهوری:

طرح اشتغال زنان 
آماده است

خزعلـی«  انسـیه   « ایرنـا،  گـزارش  بـه 
17اسـفند  سه شـنبه  روز  آییـن  در 
موافقتنامـه  امضـای  مراسـم  در 

وزارت  بـا  مشـترک  همکاری هـای 
اظهـار  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
داشـت: مطالـب مختلـف و متعـددی 
زنـان  حـوزه  در  وزارتخانـه  ایـن  بـا  را 
سـایر  و  زوجیـن  کـودکان،  سرپرسـت، 
اقشـار در سـنین های مختلـف تعریـف 

کرده ایـم. 
معـاون امـور زنـان و خانـواده ریاسـت 
قوانیـن  حـذف  افـزود:  جمهـوری 
دسـت و پـا گیـر و تسـریع در مجوزهای 

می کنیـم.  دنبـال  را  خانگـی  مشـاغل 
  وی بیـان داشـت: بحـث ضمانت هـا 
در  وزارتخانـه  ایـن  هماهنگـی  بـا  را 

می کنیـم. مرتفـع  تعـاون  صنـدوق 
امـور  معـاون  مسـکنی«  »مهـدی 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  تعـاون 
ایـن  امضـای  آییـن  در  اجتماعـی 
جلسـاتی  داشـت:  اظهـار  موافقتنامـه 
و  زنـان  امـور  معاونـت  دفتـر  را  بـا 
حـوزه  جمهـوری  ریاسـت  خانـواده 

اشـتغال زنـان بـه صـورت تعاونـی برگـزار 
. یـم د کر

ایـن  کـرد:  امیـدواری  ابـراز  وی 
زنـان  اشـتغال  توافقنامـه  موجبـات 
سـازد. فراهـم  را  خانـوار  سرپرسـت 
مشـترک  همکاری هـای  موافقتنامـه 
بـا  رفـاه اجتماعـی  و  کار  تعـاون، وزارت 
معاونـت زنـان و امـور خانـواده ریاسـت 
اهلل  »حجـت  حضـور  بـا  و  جمهـوری 

شـد. امضـا  کار  وزیـر  عبدالملکـی« 

خبر

ویژه
 استقبال کم نظیر زنان عربستانی 

برای رانندگی قطارهای تندرو
از  سـعودی  زنـان  گسـترده  اسـتقبال  بـا 
اطالعیـه ای کـه بـرای اسـتخدام ۳۰ راننـده قطـار 
زن به منظـور هدایـت قطارهـای تنـدرو حرمیـن 
۲۸هـزار  شـد،  منتشـر  مدینـه  و  مکـه  مسـیر  در 

کردنـد. ثبت نـام  کار  ایـن  بـرای  متقاضـی 
عربسـتان  راه آهـن  فنـی  آموزش هـای  مرکـز 
بـرای  سـعودی  زنـان  ثبت نـام  آغـاز  از  سـعودی 
تنـدرو  قطـار  راهبـر  »زنـان  برنامـه  در  آمـوزش 
گهـی، زنانـی  حرمیـن« خبـر داد. براسـاس ایـن آ
برنامـه  ایـن  در  یک سـاله  آموزشـی  دوره  کـه 
شـغلی  امـکان  از  بگذراننـد،  موفقیـت  بـا  را 
»رینفی-سـعودی«  شـرکت  بـرای  تضمین شـده 

بـود. خواهنـد  برخـوردار 
شـرکت اسـپانیایی رینفـی کـه اپراتـور قطارهـای 
اعـالم  اسـت،  سـعودی  عربسـتان  در  تنـدرو 
و  تحصیلـی  سـوابق  آنالیـن  ارزیابـی  کـه  کـرده 
کمـک  آن هـا  بـه  انگلیسـی  زبـان  مهارت هـای 
کـرده اسـت تـا تعـداد داوطلبـان حائـز شـرایط را 

دهـد.  کاهـش  نصـف  بـه  تقریبـا 
دوره آموزشـی رانندگـی قطارهـای تنـدرو بـرای 
فوریـه(   1۵( بهمن مـاه   ۲۶ از  بـود  قـرار  زنـان 
داوطلبـان،  زیـاد  اسـتقبال  بـا  امـا  شـود،  آغـاز 
تـا اواسـط  کـه  کـرده اسـت  شـرکت رینفـی اعـالم 
را انجـام  گزینـش نهایـی داوطلبـان  مـاه مـارس 
از  پـس  برگزیـده،  داوطلـب  زن   ۳۰ داد.  خواهـد 
یـک سـال آمـوزش بـا حقـوق، هدایـت قطارهای 
مدینـه  و  مکـه  شـهرهای  مسـیر  در  را  تنـدرو 

گرفـت. خواهنـد  برعهـده 
گهـی اولیـه، بـه کارآمـوزان در طـول دوره  بنابـر آ
آموزشـی ماهانـه چهارهـزار ریال سـعودی )1۰۶۵ 
به عنـوان  آن هـا  و  شـد  خواهـد  پرداخـت   ) دالر
بیمـه  پوشـش  تحـت  آمـوزش،  درحـال  کارمنـد 
پـس  کـه  هـم  زنانـی  می گیرنـد.  قـرار  اجتماعـی 
شـغل  ایـن  در  را  خـود  کار  غ التحصیلـی،  فار از 
کننـد، ماهیانـه تـا سـقف هشـت هزار ریـال  آغـاز 

کـرد. خواهنـد  دریافـت  حقـوق  سـعودی 
قطـار تنـدرو حرمین، سـرویس پرسـرعتی اسـت 
، شـهرهای  که در مسـیری به طول ۴۵۰ کیلومتر
)واقـع در  از طریـق شـهر جـده  را  و مدینـه  مکـه 
کرانـه دریـای سـرخ( بـه یکدیگـر وصـل می کنـد. 
سـرعتی  بـا  آن  قطارهـای  کـه  ریلـی  خـط  ایـن 
حرکـت  سـاعت  در  کیلومتـر   ۳۰۰ بـه  نزدیـک 
می کننـد، از اواخـر سـال ۲۰1۸ راه انـدازی شـده 
از  بیـش  سـاالنه  جابه جایـی  قابلیـت  و  اسـت 

را دارد.  ۶۰میلیـون مسـافر 
ایجـاد  مشـتاق  کـه  کـرده  اعـالم  رینفـی  شـرکت 
ایـن  در  محلـی  زنـان  بـرای  شـغلی  فرصت هـای 

اسـت. حـوزه 
جداسـازی  سـخت گیرانه  قوانیـن  به دلیـل 
فرصت هـای  اخیـر  سـال های  تـا  جنسـیتی، 
نقش هایـی  بـه  سـعودی  زنـان  بـرای  شـغلی 
کار در حـوزه درمانـی و پزشـکی  ماننـد معلمـی و 
تـا سـال ۲۰1۸  زنـان سـعودی  محـدود می شـد. 
هـم  را  کشـور  ایـن  در  رانندگـی  اجـازه  میـالدی 

نداشـتند.

جامعـه  اساسـی  هـای  چالـش  از  یکـی   
مباحـث  و  اشـتغال  بحـث  ایـران  امـروز 
اشـتغال  باشـد،خصوصا  مـی  اقتصـادی 
کـه به علـت پـاره ای محدودیت ها  بانـوان 
بیشـماری  چالش هـای  بـا  همـواره 
زنـان  کارکـردن  اما اسـت،  بـوده  مواجهـه 
هـای  پدیـده  هماننـد  خانـه  از  خـارج  در 
دیگـر  زمـان  بـه  زمانـی  از  اجتماعـی  دیگـر 
علـی  امـروز  جهـان  گـردد در  مـی  متحـول 
بزرگـی  بخـش  هـا  محدودیـت  تمـام  رغـم 
از مشـاغل موجـود در جامعـه در تصـدی 
بانـوان می باشـد، و همچنیـن بـا توجـه بـه 
شـرایط اقتصادی یک بال اساسـی تامین 
بانـوان  عهـده  بـر  هـا  خانـواده  مخـارج 
اسـت، از طرفـی بـه دالیـل متعـددی اعـم 
بسـیاری  و....  اعتیـاد  طـالق،  مـرگ،  از 
نـان  آور  اصطالحـا  و  سرپرسـت  زنـان  از 

میشـوند. محسـوب  خانـواده 
و  کسـب  از  بسـیاری  شـرایط  درایـن 
کار  تسـهیل  جهـت  خانگـی  کارهـای 
و  کسـب  اسـت،  شـده  ایجـاد  خانـواده 
:خدمـات پرسـتاری کودک و  کارهایـی نظیر
نظافـت منـزل ،تهیـه موادغذایـی اولیـه به 
خانگـی،  غـذای  و  آماده،شـیرینی  صـورت 
آثـار هنـری  انـواع دسـت سـازها و  و تولیـد 
کنـار شـغل های همیشـگی بانـوان  و... در 
توسـعه  نیـز  خیاطـی  و  آرایشـگری  نظیـر 
تبلیـغ  و  فـروش  بـازار  یافتـه،  بیشـتری 

کارهـا اینترنـت و بسـتر   کسـب و  تمـام ایـن 
توجـه  بـا  حـال  می باشـد،  مجـازی  فضـای 
بـا  رابطـه  در  گرفتـه  شـکل  زمزمه هـای  بـه 
ایـن  مجـازی،  فضـای  نمـودن  محـدود 
کارهـا  کـه ایـن کسـب و  نگرانـی وجـود دارد 
طـرح  ایـن  گـر  ا زیـرا   گـردد  آسـیب  دچـار 
برنامه هـای  بخواهنـد  تـا  شـود  اجرایـی 
جدیـدی بـرای اسـتفاده طراحی و اجرایی 
شودچندسـال طـول خواهـد کشـید و این 

کوچـک  کارهـای  و  کمرکسـب  سـال  چنـد 
و متوسـط را خواهـد شکسـت و بزرگتریـن 
کارهـای  و  کسـب  طـرح،  ایـن  بازنـدگان 
در  کـه  بـود  خواهنـد  متوسـط  و  کوچـک 
مشـتریان  بـا   را  خـود  ارتبـاط  مـدت  ایـن 
میـان  ایـن  در  داد.  خواهنـد  دسـت  از 
شـده  تولیـد  محتـوا  سـاعت  میلیاردهـا 
اسـت و میلیاردها تومان دارایی دیجیتال 
کـردن  ایـن فضـا وجـود دارد و جبـران  در 

چـرا  می رسـد  نظـر  بـه  بعیـد  شـوک  ایـن 
رفتـه  دسـت  از  فرصت هـای  هزینـه  کـه 
بحـران  ایـن  بـود.  خواهـد  زیـاد  بسـیار 
میتوانـد  نیـز  اقتصـادی  آسـیب  و  شـغلی 
عمومـی،  خشـم  افزایـش  نهایـت  در 
پاشـیدگی  هـم  بـزه،از  و  جـرم  افزایـش 
رفتـن  از دسـت  بـه دلیـل   نظـام خانـواده 
دنبـال  بـه  را  خانـواره   درآمـد  از   بخشـی 

داشته باشد.

نظر به تصویب قوانینی از سوی مجلس برای محدود کردن فضای مجازی؛

کار آفرینان خانه دار را بیکار نکنید

رویداد

 پس از سال ها  
آیا الیحه صیانت و 
امنیت و تکریم بانوان در 
برابر خشنونت تصویب 
خواهد شد؟!

گزارش خبرگزاری ایسنا:سرپرسـت  طبـق 
گفت: الیحـه  خانـواده  و  بانـوان  امـور 
صیانـت، امنیـت و تکریـم بانـوان در برابـر 
شـود.  مـی  اجرایـی  و  تصویـب  خشـونت 
جلسـه  در  اسـفند   ۹ الهامـی  نیـر 
حـوزه  در  قانونـی  هـای  خـالء  بررسـی 
جلسـات  سـالن  در  کـه  خانـواده  و  زن 
برگـزار  غربـی  آذربایجـان  اسـتانداری 

صیانـت،  الیحـه  داشـت:  اعـالم  شـد، 
سـال  از  کـه  خانـواده  تکریـم  و  امنیـت 
قـرار  تدویـن  بررسـی،  مـورد  قبـل  هـای 
تصویـب  سـیزدهم  دولـت  در  بـود  گرفتـه 
دسـتگاه  همـه  و  شـود  مـی  اجرایـی  و 
هسـتند. آن  اجـرای  بـه  ملـزم  هـا 
احصـاء  بـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مـی  حـوزه  ایـن  در  قانونـی  خالهـای 
کـرد:  تصریـح  بـود،  ثمـر  مثمـر  تـوان 
خصـوص  در  صریـح  قوانیـن  وجـود 
توجـه بـه زنـان در قانـون اساسـی نشـان 
اسـالمی  جمهـوری  کـه  اسـت  ازایـن 
امنیـت  تامیـن  زنـان،  رشـد  و  زن  بـه 
هـای  دادگاه  ایجـاد  عادالنـه،  غذایـی 
سرپرسـت  زنـان  بیمـه  ایجـاد  خانـواده، 
دوران  در  مـادران  از  حمایـت  خانـواده، 
دارد. جـدی  توجـه  حضانـت  و  بـارداری 

کیـد بـه اینکـه مکتـب اسـالم  الهامـی بـا تا
از قوانیـن وحـی سـر چشـمه گرفتـه وبـا در 
کرامـت  زن  گـی  ویژ و  حقـوق  گرفتـن  نظـر 
بـرای ایـن قشـر در نظـر  و منزلـت باالیـی 
اسـالم  کـرد:  نشـان  خاطـر  اسـت،  گرفتـه 
تعـادل  و مـرد  بیـن تکالیـف و حقـوق زن 
کـرده چنانچه طبـق قوانین اصیل  ایجـاد 
ایرانـی اسـالمی زنـان در کنار مردان هردو 
هیـچ  و  هسـتند  انسـانی  کرامـت  دارای 
گـروه و جنسـیتی بـر دیگری برتـری ندارد.
خانـواده  و  بانـوان  امـور  سرپرسـت 
اشـاره  بـا  غربـی  آذربایجـان  اسـتانداری 
در  زنـان  حقـوق  و  مسـئله  اینکـه  بـه 
کنوانسـیون هـای بیـن المللـی در جهـت 
مـورد  نیـز  ومـرد  زن  بیـن  سـازی  تعـادل 
اسـالم  در  کـرد:  اظهـار  اسـت،  توجـه 
سیاسـی،  حقـوق  برتعـادل   قـرآن  و 

و  فرهنگـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی، 
ومـرد  زن  زندگـی  هـای  بخـش  همـه 
بـه  تنهـا  غـرب  در  امـا  شـده  کیـد  تا
شـود. مـی  توجـه  جنسـی  برابـری  بخـش 
اسـالمی  جمهـوری  شـد:  آور  یـاد  وی 
بنیـادی  واحـد  عنـوان  بـه  را  خانـواده 
در  مسـئله  ایـن  و  گرفتـه  نظـر  در 
در  امـا  آمـده   نیـز  اساسـی  قانـون 
کـه  دارد  وجـود  خالهـای  مـوارد  برخـی 
حـوزه  در  خالهـا  ایـن  بررسـی  بـا  بایـد 
کنیـم. احصـاء  را  آنهـا  خانـواده   و  زن 
گذشـته در  الهامـی ادامـه داد: در سـال 
خانـواده  و  زن  حقـوق  پیگیـری  راسـتای 
امضـا  ای  نامـه  تفاهـم  وکال  کانـون  بـا 
و  زنـان  حقـوق  کلینیـک  آن  طـی  و  شـد 
در  اسـتان  وکال  کانـون  مرکـز  در  خانـواده 
جهـت احصـاء برخـی خالهـا افتتـاح شـد.

محیا احمدی

روانشناس و مدرس دانشگاه
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خبر

گشت و  آماده باش ۲۰ تیم 
مراقبت از منابع طبیعی جنوب 

کرمان در چهارشنبه سوری

آخریـن  بـه  شـدن  نزدیـک  بـا  هرسـاله   
کـه بـه چهـار شـنبه سـوری  چهارشـنبه سـال 
عـده  دیـدن  صدمـه  است،شـاهد  معـروف 
هسـتیم امـا آنچـه در ایـن میـان کمتـر بـه آن 
توجـه شـده اسـت آسـیبی اسـت کـه برخی از 
ایـن اعمـال بـه محیط زیسـت وارد می کنند. 
درختـکاری  روز  مـاه  اسـفند   1۵ گرچـه 
خیلـی  مناسـبت  ایـن  امـا  شـده  نامگـذاری 
در  کـه  اعمالـی   بـا  و  می شـود  فرامـوش  زود 
درختـان  می دهـد  روی  چهارشنبه سـوری 

میبینـد. صدمـه  بسـیاری 
امـا امسـال بـه منظـور جلوگیـری از آسـیب 
ای  ویـژه  اقدامـات  مراتـع   و  درختـان  بـه 
امیرافضلـی  خانبـاز  اسـت.  گرفتـه  صـورت 
منابـع  کل  اداره  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
اسـتان  جنـوب  داری  آبخیـز  و  طبیعـی 
هـا  فعالیـت  ایـن  از  برخـی  بیـان  بـه  کرمـان 

پرداخـت.
بـه  نزدیک شـدن  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  وی 
گشـت  کیـپ  ا  ۲۰ سـال   آخـر  چهارشـنبه 
منابـع  از  حفاظـت  یـگان  مراقبـت  و 
بـه  الزم  آمادگـی  کرمـان  جنـوب  طبیعـی 
آتش سـوزی  هرگونـه  از  جلوگیـری  منظـور 
ایـن  در  را  مراتـع  و  جنگل هـا  تخریـب   و 

منطقه دارد.
ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  امیرافضلـی  خانبـاز   
و  متخلفیـن  بـا  کـه  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا 
قاطعانـه  ملـی  هـای  عرصـه  بـه  متجاوزیـن 
تیـم  افـزود:  شـد  خواهـد  قانونـی  برخـورد 
حریـق  اطفـاء  تخصصـی  و  گشـتی  هـای 
مناطـق  در  طبیعـی  منابـع  هـای  عرصـه 
اسـتان  جنـوب  شهرسـتان  هفـت  حسـاس 
تـا ضمـن جلوگیـری  کرمـان مسـتقر هسـتند 
سـریعا  مراتـع،  و  هـا  جنـگل  سـوزی  آتـش  از 
احتمالـی  هـای  حریـق  اطفـای  بـه  نسـبت 

کننـد. اقـدام 
منابـع  کل  اداره  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
کرمـان اظهـار  طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کـرد: ایـن فرماندهـی از طریق شـماره تماس 
مرتـع(  و  جنـگل  امـداد  کـد  (  1۵۰۴ و   1۳۹
اخبـار  و  هـا  گـزارش  دریافـت  آمـاده  همـواره 
و  تخریـب  سـوزی،  آتـش   زمینـه  در  مـردم 
تصـرف اراضـی ملـی، قاچـاق چـوب، گیاهـان 

اسـت.  ... و  زغـال  دارویـی 
وی بـا بیـان اینکـه اتفـاق خاصـی در آییـن 
منطقـه  گذشـته  سـال  سـوری  چهارشـنبه 
تصریـح  اسـت،  نـداده  خ  ر کرمـان  جنـوب 
هـم  امسـال  سـوری  چهارشـنبه  در  کـرد: 
شـهروندان  همـه  مشـارکت  بـا  امیدواریـم 
سـال  همچـون  طبیعـت،  همیـاران  به ویـژه 
در  سـوزی  آتـش  هیچگونـه  شـاهد  گذشـته 

نباشـیم. هـا  جنـگل  و  مراتـع 

نرگـس معدنـی پور رئیس کمیسـیون فرهنگی 
در  تهـران  شـهر  اسـالمی  شـورای  اجتماعـی  و 
الیحـه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس  خبرنـگار  بـا  گفتگـو 
»اصالح سـاختار معاونت برنامه ریزی، توسعه 

شـهرداری  شـورای  امـور  و  انسـانی  سـرمایه 
تهـران« ضمـن مخالفـت با جابجایـی اداره کل 
از معاونـت اجتماعـی و فرهنگـی  بانـوان  امـور 
ذیـل  در  آن  گرفتـن  قـرار  و  تهـران  شـهرداری 
برنامـه  کمیسـیون  از  گفـت: مـا  حـوزه شـهردار 
بررسـی  در  کـه  داریـم  درخواسـت  بودجـه  و 
کمیسـیون هـای  کـه مربـوط بـه دیگـر  لوایحـی 
هـا  کمیسـیون  بـا  را  مراتـب  اسـت  تخصصـی 
را در  هـا  کمیسـیون  نظـر  و  گذاشـته  میـان  در 

کننـد. دریافـت  موضوعاتـی  چنیـن 

وی ادامـه داد: موضـوع اداره کل امـور بانـوان 

مربـوط  اجتماعـی  و  فرهنگـی  کمیسـیون  بـه 
گـر اتفاقـی در این زمینـه می خواهد  اسـت لـذا ا
صـورت گیـرد، بایـد نظـرات کمیسـیون در مورد 

آن نظـر گرفتـه شـود.

اجتماعـی  و  فرهنگـی  کمیسـیون  رئیـس 
کـرد: شـهرداری  شـورای اسـالمی خاطـر نشـان 
اداره  تـا  داده  پیشـنهاد  الیحـه ای  طـی  تهـران 
در  جایـگاه  ارتقـاء  منظـور  بـه  بانـوان  امـور  کل 
گیـرد امـا بـا توجـه بـه  ذیـل حـوزه شـهردار قـرار 
قـرار  صرفـا  موجـود  کارشناسـی  نـگاه  و  تجربـه 
شـهردار  حـوزه  ذیـل  در  کل  اداره  ایـن  گرفتـن 

کـرد. نخواهـد  آن  جایـگاه  ارتقـاء  بـه  کمکـی 

اداره  اسـت  قـرار  گـر  ا کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
کل باقـی  کل بانـوان همچنـان در سـطح اداره 
در  مانـدن  آن  بـرای  جایـگاه  بهتریـن  بمانـد 
سـاختار معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی اسـت. 
مسـتلزم  جامعـه  اجتماعـی  توسـعه  کـه   چرا
و  فرهنگـی  برنامه هـای  اجـرای  و  طراحـی 
کـه  زنـان اسـت  بـرای  زنـان،  اجتماعـی توسـط 
طبعـا دختران، کودکان، سـالمندان و خانواده 

کننـد.  از خـود مـی  را متاثـر 

اظهـار  تهـران  شـهر  اسـالمی  شـورای  عضـو 
پیشـنهاد   ، امـر ضـرورت  بـه  توجـه  بـا  داشـت: 
بانـوان  امـور  کل  اداره  کـه  اسـت  ایـن  مـن 
همچنـان ذیـل معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی 
شـهرداری بـه فعالیـت خـود ادامه دهـد و برای 
بهبـود شـرایط موجـود سـاختار حـوزه زنـان در 
در  بانـوان  امـور  مشـاوران  تهـران،  شـهرداری 
از آن در سـازمان هـا و شـرکت  مناطـق و بعـد 
هـا احیـا شـود تـا بدیـن ترتیـب موضـوع زنـان و 
خانـواده نیـز در تمـام ماموریت هـای مدیریـت 

گیرنـد. قـرار  مدنظـر  شـهری 

گاه
ن

حامعه
ضرورت احیاء 
مشاوران امور بانوان 
در مناطق و سازمان های 
شهرداری

دنبـال  بـه  عـده ای   کـه  حالـی  در 
تولـد  دهـه  اسـاس  بـر  خواهـی  سـهم 
بـرای  توانمنـد  هـای  انسـان  هسـتند، 
می جنگنـد.  خـود  رویاهـای  بـه   رسـیدن 
بانـوان  از  یکـی  محمـدی  مرضیـه  خانـم 
کـه بـا وجـود  کرمـان هسـتند  هنرمنـد اسـتان 
سن کم در رشته های نویسندگی، قصه گویی 
و تئاتر و اسـتندآپ کمدی در سـطح کشوری 
شـده اند. مقـام  صاحـب  بین المللـی   و 
چـون  عنواینـی  ایشـان  هنـری  کارنامـه  در 
المللـی  بیـن  جشـنواره  دومیـن  و  سـی  داور 
یابـی  راه  نوجوانـان،  و  کـودکان  هـای  فیلـم 
بـه بیسـتمین دوره جشـنواره کشـوری و بیـن 
برگزیـده  رتبـه  کسـب  گویـی،  قصـه  المللـی 
اسـتان جشـنواره داسـتان کـودک و نوجوان، 
کسـب رتبه برگزیده کشـور در سـی و هفتمین 
جشـنواره فرهنگـی و هنـری، کسـب رتبـه اول 
اسـتان در سـی و هفتمین جشنواره فرهنگی 
کسـب  کمـدی،  و هنـری در رشـته اسـتندآپ 
آفریـن،  المللـی نخبـگان تحـول  بیـن  گواهـی 
بازیگـری زن در جشـنواره  رتبـه سـوم  کسـب 
تئاتر اسـتان، کسـب رتبـه برگزیـده در مهرواره 
بـه  زیباسـت،  مـا  دنیـای  نویسـی  داسـتان 
چشـم میخورد. شـما را به خواندن مصاحبه 
ایشـان  بـا  اجتمـاع  و  زن  نشـریه  اختصاصـی 

می کنیـم.  دعـوت 

کنید  لطفا خودتان معرفی 
مرضیـه محمـدی هسـتم، متولـد 1۶ مـرداد 

کنـم. 1۳۸۰و در رفسـنجان زندگـی مـی 
 در چه زمینه هایی به فعالیت مشـغول 

هستید؟
، مربـی مهدکـودک هسـتم و  در حـال حاضـر
گویـی و داسـتان نویسـی را بـه صـورت  قصـه 
طرفـی   از  می دهـم.  آمـوزش  گانـه  جدا
هـای  داسـتان  و  هسـتم  هـم   طنزپـرداز 
نمایشـنامه  نویسـم.  مـی  اجتماعـی  و  رئـال 
و  وقـت  امـا  ام  کـرده  کار  هـم  فیلمنامـه  و 
نویسـی  داسـتان  روی  را  ام  اصلـی  تخصـص 
گذاشـته ام. و بـا مجلـه سرمشـق، هفتـه نامـه 
ام.در  داشـته  همـکاری  شـایورد  و  سـمن، 
حـال حاضـر سـردبیر ادبـی انجمـن شـایورد 

. هسـتم
 چطـور وارد حیطـه نویسـندگی شـدید؟
عالقـه  سـواری  دوچرخـه  ورزش  بـه  مـن 
بسـیاری داشـتم امـا حـدود سـال ۹۰ آخریـن 
دوره مسـابقات برگـزار شـد و مـن مـدال برنـز 
برگـزاری  کـه  گرفتـم و همانجـا مشـخص شـد 
بانـوان  بـرای  سـواری  دوچرخـه  مسـابقات 

شکسـته  قلبـی  بـا  مـن  و  اسـت  شـده  لغـو 
کـردم ایـن اتفـاق  وگریـه فـراوان سـالن را تـرک 
کـه در خلـوت  چنـان تاثیـری در مـن داشـت 
میگفتـم  شـعر  و  داسـتان  آن  دربـاره  خـود 
شـهید  شـعر  جشـنواره  در  سـال  همـان 
کـردم  کسـب  ارسـالن رتبـه دوم شهرسـتان را 
و بـه انجمن هـای شـعر و داسـتان رفسـنجان 
معرفـی شـدم و بی وقفـه تـالش کـردم و کتاب 
خوانـدم و نوشـتم و آمـوزش دیـدم. در زمینه 
داشـتنی  دوسـت  مربیـان  هـم  قصه گویـی 
نوجوانـان  و  کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون 
بـه مـن کمک کردند، دستشـان را می بوسـم. 
بیـن  یـا  ملـی  سـطح  در  مقاماتـی  چـه   

داریـد؟  المللـی 
کشـور  برگزیـده  نویسـنده   ۹۸/۹7 سـال  در 
)اثـری  روشـن«  ای  »قهـوه  داسـتان  و  شـدم 
کتـاب  در  دارم(،  دوسـتش  خیلـی  کـه 
شـد.  چـاپ  هنـری  و  فرهنگـی  نخبه هـای 
نویسـی،  داسـتان  مختلـف  هـای  دوره  در 
اسـتان  برتـر  و  اول  نویسـنده  دوره  چندیـن 
جشـنواره  بیسـتمین  در  همچنیـن  شـدم. 
کشـوری  مرحلـه  بـه  قصه گویـی  المللـی  بیـن 
کـردم و در ایـن جشـنواره نیـز قصـه  راه پیدا

بـودم. اسـتان  برتـر  گـوی 
زمینـه  در  شـما  اینکـه  بـه  توجـه  بـا   
نویسـندگی و قصـه گویـی فعالیـت میکنید، 
در  کتاب خوانـدن  بـا  قصه گویـی  تفـاوت 

؟ چیسـت
می خوانیـد،  خودتـان  خلـوت  در  را  کتـاب 
می کنیـد. روایـت  را  گویـی  قصـه   امـا 
نفـر  یـک  بـرای  چـه  قصه گویـی  حقیقـت  در 
دنیـای  در  هـا  انسـان  بـردن   ، نفـر هـزار  چـه 
دیگـر اسـت. قصـه  گویی حـس قهرمان بودن 

بـه ادم منتقـل میکنـد.  را 
 کمی از رشته استندآپ کمدی و مسیری 

در آن طی کرده اید برای ما  بگویید؟
ودر  دارم  طبعـی  شـوخ  شـخصیت  مـن 
بدتریـن شـرایط سـعی درحفـظ روحیـه خـود 
و اطرافیانـم دارم و بـه تشـویق اطرافیـان بـه 
سـمت اسـتندآپ کمـدی رفتـم امـا سـتندآپ 
کمـدی در کنـار اینکـه خنده بـه لب جمعیت 
انداخـت.  مـی  مـن  دل  بـه  غصـه  مـی آورد، 
زیـادی  تعـداد  جـواب  بایـد  اجـرا  هـر  از  بعـد 
یـا  توهیـن  چـرا  کـه  دادم  مـی  را  ارگان هـا  از 
اعصـاب  برایـم  خیلـی  و  کـرده ام  بی ادبـی 
کـه  صورتـی  در  می کردنـد.  درسـت  خـردی 
اسـم  عنـوان  هیـچ  بـه  اجراهایـم  در  مـن 
بـه  اسـتندآپ  بـرای  بگذریـم!  نمـی آوردم. 
نـه  و  می کـردم  فعالیـت  خودجـوش  صـورت 

را پیـدا  نـه در شهرسـتان فـردی  در اسـتان، 
نکـردم کـه پیـش او آمـوزش ببینـم در نهایـت 
کمـدی  اسـتندآپ  از  حاشـیه ها  دلیـل  بـه 

کشـیدم. دسـت 
ایـد  پیمـوده  امـروز  تـا  کـه  مسـیری  در   
بـه عنـوان یـک خانـم بـا چـه چالـش هایـی 

ایـد؟ بـوده  روبـرو 
دیـدگاه  کـه   داشـته ام  سـعی  همیشـه  مـن 
جنسـیت  بـه  نسـبت  کورکورانـه  و  تعصبـی 
نداشـته باشـم، امـا در طـی ۹ سـال فعالیتـم 
در ایـن زمینـه ، واقعـا شـرایط سـختی را از سـر 
بعضـی  دیـدن  بـا  وقت هـا   خیلـی  گذرانـدم. 
امـا  می شـدم  ناراحـت  شـدت  بـه  مسـائل 
حـق اعتـراض نداشـتم. چـون کاری از دسـت 
گـر رویایی داشـته  کسـی بـر نمی آمـد. انسـان ا
مـی  جـان  بـه  را  مسـیر  هـای  سـختی  باشـد، 
از  کـه حتـی لحظـه ای  خـرد. امـا خوشـحالم 
مثـل  و  نبـودم  ناراضـی  جنسـیتم  و  خلقتـم 
راهـم  ادامـه  در  بی پـروا   و  جسـور  زن  یـک 

مانـدم. قـدم  ثابـت 
کـه بـه قصه گویـی عالقـه    بـرای افـرادی 

دارنـد چـه توصیـه ای داریـد؟
کـه  نـدارم  قصه گویـی  در  ویـژه ای  جایـگاه 
فکـر  باشـم.  داشـته  توصیـه ای  بخواهـم 

می کنـم نویسـنده بهتـری هسـتم. امـا در هـر 
کتـاب  کـه:  بگویـم  می خواهـد  دلـم  صـورت 
گـر می خواهید تاریخ تکرار نشـود.  بخوانیـد. ا
بهتـری  قصه گـوی  می خواهـد  دلتـان  گـر  ا
کتـاب بخوانیـد چـه بـرای افـراد، چـه  باشـید 
را  حکایت هـا  آینـه  جلـوی  خودتـان  بـرای 

کنیـد. روایـت 
کرمـان  تئاتـر  خانـم   بازیگـران  جایـگاه   
ارزیابـی  چطـور  کشـوری  سـطح  در  را 

؟ می کنیـد
داشـتم،  عالقـه  بازیگـری  بـه  کودکـی  از  مـن 
کـه توانسـتم در  امسـال شـرایطی پیـش آمـد 
جشـنواره تئاتر اسـتان رتبه سوم بازیگری زن 
را کسـب کنـم. یقینـا بـا توجـه بـه ایـن مسـئله 
پیشکسـوتان  بـه  احتـرام  بـا  تئاتـر  زمینـه  در 
بگویـم:  می توانـم  فقـط  عزیـز  تئاتری هـای  و 
اسـتان هشـت اسـتعدادهای بسـیاری دارد، 
کمتـری!  توجـه  همیشـه،  مثـل  خـب  امـا 
بازیگرهـای زن چـه در شهرسـتان ها چـه در 
نمی شـوند.  دیـده  بایـد  کـه  طـور  آن  اسـتان 
مـن یکـی از مشـتاقان تئاتـر هسـتم و تقریبـا 
دیـده ام.  را  خـودم  شـهر  تئاترهـای  کثـر  ا
جایگاه هـای  لیاقـت  شـهرم  بازیگـر  زنـان 

همیـن! دارنـد!  را  شایسـته تری 

:  مرضیه محمدی؛ نخبه فرهنگی هنری کشور

گر می خواهید تاریخ تکرار نشود کتاب بخوانید ا
مهشاد عسکری
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خودت را به خاطر آنچه دیگران از تو می خواهند، تغییر نده. )کریسنت ویگ(

دوره جدید ● شماره ۶ ●  ا سفندمــــــــاه ۱۴۰۰

انجمـن  نظـارت  تحـت  مشـتاق  کـودک  دوسـتدار  مرکـز   
دوسـتداران کـودک کرمـان، پانزدهمین سـال فعالیـت خود را 
پشـت سـر مـی گـذارد و در طـول این سـالها برای سـوادآموزی 
از  بازمانـده  و  کار  کـودکان  بـه  زندگـی  مهارتهـای  آمـوزش  و 
تحصیـل تـالش بسـیاری نمـوده اسـت. امـا در سـالهای اخیـر 
کـه خانـواده  فعالیـت هـای جدیـدی را هـم انجـام مـی دهـد 
هـا بـه خصـوص مـادران را درگیـر در آمـوزش فرزنـدان نمـوده 
خصـوص  بـه  و  والدیـن  سـالها  ایـن  طـول  در  گرچـه  اسـت. 
کردنـد امـا در  مـادران در جلسـات آموزشـی مرکـز شـرکت مـی 
حـال حاضـر مـادران بـه طـور منظـم و جـدی حداقـل هـر دو 
هفتـه یکبـار در مرکـز حضـور دارنـد. عـالوه بـر آن کودکانـی کـه 
سـال ششـم تحصیلـی خـود را بـه اتمـام مـی رسـانند و امـکان 
ادامـه تحصیـل در مقاطـع بعـدی برایشـان فراهـم نیسـت در 
سـایر  بـا  همـراه  و  نمـوده  شـرکت  مرکـز  آموزشـی  هـای  کارگاه 
معلمـان، معلمـی را تمریـن مـی کننـد. »سـوادآموزی عاطفـی 
کـه  کـودک« و »دنیـازاد« دو طرحـی اسـت  اجتماعـی مـادر - 

کنـد.  ایـن مرکـز در حـال حاضـر بـه طـور ویـژه دنبـال مـی 
گفتگویـی بـا رویـا اخـالص پـور مدیـر مرکـز دوسـتدار کـودک 
کـه ایـن روزهـا بـا همکارانشـان دو طـرح  مشـتاق داشـته ایـم 
مذکـور را پیـش مـی برنـد؛ داشـته ایـم و از زبان ایشـان با طرح 

هـای مذکـور بیشـتر آشـنا مـی شـویم: 
طرح سوادآموزی عاطفی اجتماعی مادر - کودک 

مـا در حـال حاضـر دو طـرح در مرکـز درحـال اجـرا داریـم.  
یک طرحی اسـت از سـال ۹۵ پیش شـروع کردیم به نام طرح 
سـوادآموزی اجتماعـی مـادران، هدفـی کـه آن زمـان داشـتیم 
کـه بـا  کنیـم بـه ایـن  کـه مـادران زیـادی را عالقمنـد  ایـن بـود 
سـواد باشـند و مـا کمـک کنیـم و توانایـی داشـته باشـیم گـروه 
کالس  کنیـم و  هـای مختلـف را در سـطوح مختلـف باسـواد 
فوق برنامه برایشـان گذاشـتیم اسـتقبال چندانی نبود شـاید 
چـون هیـچ مسـئولی در ایـن پـروژه نبـود، جلسـات والدیـن 
یـک روز در هفتـه بـود، یـک روز پنـج نفـر بودیـم یـک روز 1۵ 
کرونـا خوردیـم و همـان سـال  نفـر بودیـم و بعـد از آن مـا بـه 
کسـی را ثبـت نـام نمـی  کـه مـا دیگـر  کردیـم  مـا الگویـی برقـرار 
کنیـم مـا فقـط طـرح مـادر و کـودک داریـم مـادر بایـد اینجـا در 
کنـد و ایـن اتفـاق خوبـی  کنـد و ثبـت نـام  برنامـه هـا شـرکت 
حـدود  آمدنـد  نـام  ثبـت  بـرای  کـه  بچه هایـی  امسـال  و  بـود 
ده درصـد آنهـا پدرانشـان بـرای ثبـت نـام آمدنـد و ۹۰ درصـد 
مـادران شـان بـرای ثبـت نام آمدند. و امسـال ما طـرح را برای 
کـودکان پایـه اول اجـرا کردیـم و سـعی کردیـم بـه مـادر در کنـار 
یـا نـه،  کـه مـادر سـواد بیامـوزد  کـودک سـواد بیاموزیـم، ایـن 
مهـم نیسـت بلکـه ایـن کـه در کنار کودکـش باشـد و این برای 
رشـد کـودک بسـیار مهـم اسـت. مادرانی که حداقـل دو هفته 
کمـک فرزندانشـان شـروع میکننـد  یکبـار اینجـا هسـتند و بـا 
کتـاب درسـت  بـه آمـوزش حـروف الفبـا یـا عروسـک سـازی و 
مـی کننـد روزنامـه دیـواری درسـت مـی کننـد  و فعالیـت های 
دیگـری انجـام مـی دهنـد. ایـن همراهی مادر و کـودک به چه 
معنـی اسـت؟ در دنیـای امـروز دسـته بنـدی هـای متفاوتـی 
کـه سـواد یعنـی خوانـدن  از سـواد انجـام شـد: یکـی ایـن بـود 
کامپیوتـر  کـه بایـد  کـردن، بعـد ایـن بـود  و نوشـتن و حسـاب 
بلـد باشـید، زبـان بلـد باشـید امـا در حال حاضر سـواد دسـته 
سـواد  آنهـا  مهمتریـن  از  یکـی  کـه  دارد  زیـادی  هـای  بنـدی 
عاطفـی اجتماعـی اسـت. عاطفـی یعنـی اینکـه فـرد همدلـی 
خوبـی پیـدا کنـد، به دیگـران کمک کنـد، بتواند ارتبـاط برقرار 
کنـد، در واقـع احساسـات و عواطـف مثـل خوانـدن و نوشـتن 
را بتوان از چهره ها، رفتارها و احساسـات افراد تشـخیص داد 
و ایـن بـرای مـادر و فرزنـد خیلـی مهم اسـت و باعث می شـود 

کـودک مسـئول بـار  گرفتـه و  کـه یـک دوسـتی و رفاقتـی شـکل 
بیایـد. سـواد اجتماعـی یعنـی ایـن کـه فـرد بدانـد کجـای دنیـا 

قـرار دارد و چـه کسـی اسـت.  
کـه ایـن ارتبـاط بـرای همـه بچـه  تمـام تـالش مـا ایـن اسـت 
هایـی کـه ایـن جـا هسـتند برقـرار شـود و مـا بـه آنهـا کمک می 
کنیـم و بـه مـادران بیاموزیم که سـواد خواندن و نوشـتن مهم 
کنـار فرزنـدت  بنشـینی  کـه بـا عشـق  نیسـت مهـم ایـن اسـت 
از  انـواع یادگیـری  پایـه یادگیـری اسـت و همـه  ایـن همـان  و 
طریـق شـنیداری و دیـداری اتفـاق نمـی افتـد بلکـه حـواس 
کـه  کنـد  کمـک مـی  دیگـر هـم بایـد درگیـر باشـد و ایـن طـرح 

بقیـه حـواس هـم درگیـر شـود.  
شـوهر  مخالفـت  یـا  کوچـک  فرزنـد  داشـتن  اوقـات  گاهـی 
امـا  کودکانشـان اسـت  کنـار  بـرای حضـور مـادران در  مانعـی 
مسـاله ای کـه باعـث مـی شـود مـادران بـه طـور منظـم حضور 
بـرای حضـور مـادران  او  تأثیـر معلـم و سـماجت  کننـد  پیـدا 
اسـت، معلمانـی کـه اصرار بیشـتری بـر حضور مـادران دارند و 
پیگیرترند مادران بیشـتری در کالسـها شـرکت می کنند. یکی 
آمـوزش  کالسـهای سـوادآموزی بـه مـادران  کـه در  از اصولـی 
مـی دهیـم ایـن اسـت کـه بچـه فقـط غـذا دادن نیسـت و ایـن 
که در یادگیری در کنارش باشـی و به او کمک کنی باعث می 
شـود کـه روحیـه فرزنـد قـوی تـر شـود، اوایلـی یـک غمگینـی را 
مـی شـد در مـادران دیـد امـا بـه مـرور از آن حالـت غمگینـی و 
بـی حوصلگـی درآمدنـد و حس مـادر همراه بـا کارهای هنری 
لـذت بحـش تـر مـی شـود. مـادر چهـار سـاعت اینجـا حضـور 
دارد همزمـان از نـوزاداش مراقبـت مـی کنـد، بـه کودک کالس 
کاردسـتی را انجـام دهـد و ایـن  کـه  کنـد  اولـی اش کمـک مـی 

ارتبـاط بیـن مـادر و فرزنـد بـه طـور قـوی شـکل مـی گیـرد.  
 الگوهایـی از ایـن نـوع در دنیـا وجـود دارد مثـال در مـوزه هـا 
کار هنـری  کنـار فرزندانشـان یـک  و نمایشـگاه هـا مـادران در 
کـه در نیویـورک  انجـام مـی دهنـد و یـک مـورد خیلـی جالـب 
و  دارنـد  کمـی  سـواد  کـه  مهاجـر  مـادران  بـرای  دارد  وجـود 
بچـه هایشـان هـم زبـان انگلیسـی یـاد نداشـتند،کالس زبـان 
آمـوزی گذاشـته بودنـد و خیلـی از فعالیتهـا مشـترک بودنـد و 
کـه هماهنـگ بودنـد و فعالیـت را  گروه هـای مختلفـی بودنـد 
انجـام مـی دادنـد  و ایـن رابطـه بیـن فرزنـد و مـادر شـکل مـی 

گرفـت. در برخـی در نقـاط دنیا که مـدارس آزاد و دولتی دارند 
کانـادا و اسـترالیا بـرای اینکـه همـواره هزینـه هـا  مثـل آمریـکا، 
را کاهـش دهنـد و هـم بـرای اینکـه خانواده هـا را درگیـر روابـط 
کننـد  بخشـی از فعالیت هـای مدرسـه را بـه خانـواده  بچه هـا 
و  پـدران  بـه  مدرسـه  کتابـداری  مثـال  کننـد  مـی  گـذار  وا هـا 
مدرسـه  اردوهـای  برنامـه  مثـال  یـا  شـود  مـی  گـذار  وا مـادران 
نظافـت  یـا  کننـد  مـی  اداره  مادرهـا  و  پدرهـا  از  نفـر  چنـد  را 
مدرسـه را تعـدادی از مـادران بـه عهـده مـی گیرنـد و همیشـه 
تعـدادی از مـادران در فضـای مدرسـه دارن حضـور دارنـد و 
کننـد و  بچـه هـا فضـای خانـه و مدرسـه را از هـم جـدا نمـی 
در ترکیـب بـا خانـواده بـزرگ مـی شـوند، انـگار کـه برگشـتیم به 
، آموزش،  دنیـای قدیمـی مـا کـه همه چیز در کنار هم بـود کار

مذهـب و همـه چیـز درهـم تنیـده میشـد.
بـه هـر حـال مـا هـم در ایـن جـا با یـک گـروه مهاجـر طرفیم، 
امـا  دارنـد  حضـور  مرکـز  ایـن  در  هـم  ایرانـی  کـودکان  گرچـه 
شـود  مـی  باعـث  مدرسـه  و  خانـواده  بیـن  روابـط  یخزدگـی 
نتیجـه مطلـوب نداشـته باشـیم. در طـول همـه ایـن سـالها 
در  کـه  هایـی  خانـواده  کـه  دهـد  مـی  نشـان  مـا  تجربیـات 
هایشـان  بچـه  نشسـتند  مـی  اینجـا  و  آمدنـد  مـی  مدرسـه 
کـه ایـن ارتبـاط را  کردنـد تـا کسـانی  نتایـج بهتـری کسـب مـی 
نداشـتند، مـا دوسـت داریـم اینجـا نـه یـک مدرسـه بلکـه یـک 

باشـد.  مدرسـه   - خانـه 
در حـال حاضـر اولویت ما سـواد آمـوزی به کودکان پایه اول 
کـه مشـتاق سـواد آمـوزی  کـه  اسـت امـا مادرانـی هـم هسـتند 
گانـه  جدا کالس  آنهـا  بـرای  بتوانیـم  اینکـه  بـرای  و  هسـتند 
بگذاریـم فعـال توانایـی اش را نداریـم بـه دلیـل  کمبـود فضـای 
اسـت  زیـاد  معلـم  همیـاران  و  معلمـان  تعـداد  آموزشـی، 

داریـم.  آموزشـی  فضـای  کمبـود  متاسـفانه 
آمیـز بـوده اسـت مـن هـر  تـا بـه حـال موفقیـت  ایـن طـرح 
سـال در دی ماه کودکان پایه اول را ارزیابی می کنم در سـال 
کمـر  کـودکان بـه اصطـالح  کثـر ۵۰ درصـد  گذشـته حدا هـای 
گرفتـه بودنـد امـا  الفبـا را شکسـته بودنـد و ترکیـب و ... را یـاد 
کـه مـا تنهـا یـک معلـم بـا سـابقه آمـوزش پایـه  امسـال بـا ایـن 
کالس اول را  اول داشـتیم و سـایر معلمـان همزمـان آمـوزش 
یـاد مـی گرفتنـد ایـن یادگیـری بـه 7۰ درصـد رسـیده، بـا وجود 

ایـن کـه بچـه هـا دو روز در هفتـه بـه مدرسـه مـی آینـد و  البتـه 
کامـل پایـه اول را  احتمـال دارد ۳۰ درصـد بقیـه هـم بتواننـد 

تمـام کننـد چـون مدرسـه مـا تـا اواخـر تیرمـاه برقـرار اسـت. 
از  یکـی  مثـال  اسـت  ترکیبـی  صـورت  بـه  مـا  هـای  آمـوزش 
معلمهـا یـک کـودک پایـه اولـی دارد، دو نفـر کالس ششـمی، و 
یـک نفـر اول پایـه دوم دارد، ایـن باعـث مـی شـود کـه کودکان 
در کنـار هـم بیاموزنـد و از همدیگـر کمـک بگیرند و این باعث 

شـده کـه تعـداد معلمـان مـا زیـاد باشـد. 
طرح دنیازاد

کـه  ششـم  کالس  هـای  بچـه  گـروه  اولیـن  پیـش  سـال  ده 
درس شـان تمـام شـد خیلـی مشـتاق بودنـد کـه بـه مـا کمـک 
کننـد امـا مـا برنامـه خاصـی نداشـتیم و  باعـث شـد  در ایـن 
پـروژه شکسـت بخوریـم.  مـا اینجـا یـک سـری از دختـران را 
کـه سـال ششـم تمـام شـده بـود و توانایـی تحصیـل  داشـتیم 
بـه مـدارس رسـمی را نداشـتند ولـی اینجـا حضـور داشـته اند 
در فعالیت هـای مـا و فعالیـت هـای هنـری شـرکت داشـتند 
تعدادشـان  کـه  گـروه  ایـن  کردنـد  کمـک مـی  کتابخانـه  و در 
کـه سـال ششـم تمـام شـد  زیـاد شـد بـه خصـوص دخترانـی 
یـاد  یکدیگـر  از  کـه  قبـل،  سـالهای  تجربیـات  از  اسـتفاده  بـا 
آمـوزش  مـا  و  شـد  شکسـته  ذهنـی  سـد  ایـن  گرفتیـم  مـی 
بـا  همـراه  و  کردیـم  آغـاز  دختـران  ایـن  بـه  را  سـوادآموزی 
کالس هـای آموزشـی  سـایر معلمـان روزهـای چهارشـنبه در 
کنـار معلمـان  کننـد و در روزهـای دیگـر هـم در  شـرکت مـی 
کـودکان را پیـش مـی برنـد.  گرفتـه و آمـوزش  کالسـها قـرار  در 
ابتـدا معلمـان پایـه اول بـه ایـن دختران آمـوزش دادند که 1۵ 
نفـر هسـتند و چنـد پسـر هـم بـه ایـن جمـع اضافـه شـده انـد؛ 
کـه سـواد  کردیـم  و بـا کمـک خودشـان سـواد را دسـته بنـدی 
شـامل: سـواد اجتماعـی، سـواد عاطفـی، سـواد مالـی، سـواد 
کـدام از  کولوژیـک؛ و هـر  اقتصـادی، سـواد بهداشـتی، سـواد ا
کـودک  کمـک مدرسـان انجمـن دوسـتداران  ایـن مـوارد را بـا 
و فعـاالن اجتماعـی بـه آنهـا آمـوزش مـی دهیـم. ایـن آمـوزش 
هـا در قالـب کارگاه اسـت. مـا بـه ایـن گروه گفتیم که شـما باید 
بتوانیـد هـر کجـا هـر کسـی را کـه دیدیـد مـی خواهـد سـواد یاد 
بگیـرد بـا عشـق بـه او سـواد یـاد بدهیـد. و این اصاًل برای شـما 
شـغل محسـوب می شـود و می توانید برای آموزش دسـتمزد 
دارای  مـا  جامعـه  حاضـر  شـرایط  در  مسـاله  ایـن  بگیریـد. 
کـه دسترسـی بـه  کرونـا  اهمیـت اسـت بـه خصـوص در دوران 
کـودکان محـدود شـده اسـت. پایـه  آمـوزش بـرای بسـیاری از 
ایـن ایـده در حقیقـت ایـده هـای آقـای بهمن بیگـی اسـت کـه 
بـرای عشـایر از شـهر معلـم مـی آورد و مـی دیـد کـه همـه ایـن 
کننـد و مـی خواهنـد از  کار نمـی  افـراد عاشـقانه و داوطلبانـه 
کننـد. بنابرایـن آقـای بهمـن بیگـی  آن محیـط بـه نوعـی فـرار 
تصمیـم مـی گیرد که با دانش آموزان کالس ششـمی خودش 
دانشسـرای تربیـت معلـم عشـایری را شـروع کنـد و هنـوز هـم 
بهتریـن و دلسـوزترین معلمـان عشـایری کسـانی هسـتند کـه 
از عشـایر هسـتند.  مـا هـم امیدواریـم ایـن دختـران از درون 

جامعـه خودشـان بتواننـد ایـن حالـت را داشـته باشـند. 
گـر قـرار باشـد دنیـا درسـت شـود، خاورمیانـه  بـه نظـر مـن ا
درسـت شـود، تنهـا از مسـیر زنـان و دختـران انجـام خواهـد 
و  دارنـد  انتظـار  دارنـد،  سـواد  کـه  دخترانـی  و  زنـان  شـد 

کننـد.  مـی  بیـان  را  انتظاراتشـان 

 مادران همراه و توانمند؛ 

فرزندانی توانمندتر برای حال و آینده

چطور کمترین آسـیب 
را در خانـه  تکانی 
داشته باشیم

دیریـن  سـنت های  از  یکـی  خانه تکانـی 
ایرانـی   بانـوان  کثـر  ا کـه  اسـت  ایرانیـان 
و  عجلـه  بـا  نـوروزو  بـه  شـدن  نزدیـک  بـا 
می پردازند.امـا  آن  بـه  خـاص  وسـواس 

خاصـی  اهمیـت  از  میـان  ایـن  در  آنچـه 
برخـوردار اسـت حفـظ امنیـت و سـالمت ر 
این دوران اسـت؛ چنانچه شـاهد هسـتیم 
کـز  در ایـن دوران بیشـترین مراجعـه بـه مرا
بـه  مربـوط  حـوادث  بـه  مربـوط  اورژانـس 
عـوارض  گاهـی  البتـه  اسـت.  تکانـی  خانـه 
ایـن صدمـات در مـاه هـای بعـدی خـود را 

میدهنـد.  نشـان 
رعایـت  بـا  داریـم  سـعی  مقالـه  ایـن  در 
نکاتـی اسـیب هـای ناشـی از خانـه تکانـی 

برسـانیم. حداقـل  بـه  را 

بـا  زیـرا  باشـید  داشـته  _برنامـه  ریـزی 
روزهـای  در  کارهـا  تجمـع  از  ریـزی  برنامـه 
کاسـته  کار  اسـترس  و  عجلـه  و  پایانـی 

د می شـو
محصـوالت  از  اسـتفاده  دسـتورالعمل   _
ایـن صـورت  را بخوانیـد  در غیـر  شـوینده 
صدمـه  خانـه  سـایل  و  خـود  بـدن  بـه 

زد خواهیـد 
کنیـد  کار اسـتفاده  _ از ابـزار مناسـب هـر 
مثـال بـرای دسترسـی بـه پـرده هـا از نردبان 
بـا ارتفـاع مناسـب لسـتفاده کنیـد تـا کاره را 

بـه راحتـی انجـام دهیـد و زمـان انجـام هـر 
کار را بـا ایـن شـیوه بـه حداقـل برسـانید

_ کفش مناسـب بپوشید
موقـع  مـا  همـٔه  کـه  اسـت  درسـت  بلـه 
راحـت  لبـاس  خانـه  تمیزکاری هـای 
صندل هـای  و  پاپوش هـا  امـا  می پوشـیم 
راحتـی کـه معمـواًل در خانـه بـه پـا می کنیـد 
بـرای زمـان خانه تکانـی مناسـب نیسـتند. 
حتمـًا کفش هـای راحت و سـُبکی بپوشـید 
ک  اصطـکا و  کننـد  حفـظ  را  تعادلتـان  کـه 

باشـند.  داشـته  زمیـن  بـا  مناسـبی 

کمـک  دیگـران  از  اسـت  الزم  هروقـت 
هیـد ا بخو

کاری  نیسـت  نیـازی  کنیـد  فکـر  شـاید 
هـم  دیگـر  نفـر  یـک  از  و  کـرده  متوقـف  را 
کسـی  کنیـد  صبـر  یـا  بخواهیـد  کمـک 
کار  ایـن  امـا  کنـد،  کمکتـان  کـه  پیـدا شـود 
را  عضلـه ای  اینکـه  از  اسـت  بهتـر  خیلـی 
بزنیـد،  آن  بـه  آسـیب  و  بکشـید  به شـدت 
مثـاًل کمـردرد و گـردن درد بگیریـد و مجبـور 

بکشـید. کار  از  دسـت  کاًل  شـوید 

  نکته

زهرا قاسم زاده
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شاد بودن یک انتخاب است. )آنجلینا جولی(

دوره جدید ● شماره ۶ ●  ا سفندمــــــــاه ۱۴۰۰

کـه بـه دوره تکنولـوژی  ایـن روزهـا 
و  اسـت،اینترنت  کـرده  پیـدا  شـهرت 
فضـای مجـازی جـزء جدایـی ناپذیـر 
و  میشـوند.  محسـوب  مـا  زندگـی 
کثـر انسـان هـا مدتـی از زمـان خـود  ا
میکننـد. سـپری  فضـا  ایـن  در   را 
و  گان  واژ عصـر  ایـن  خواه ناخـواه 
اصطالحاتی وارد  ادبیات کرده است. 
کـه امـروز بسـیار  گان  از ایـن واژ یکـی 
" اسـت. گر  بـه گـوش میخـورد واژه "بال
در  کـه  اسـت  کسـی  گـر  بال واقـع  در 
زمینـه خاصـی دارای تخصـص اسـت 
و در  زمینـه تخصصـی خـود بـه تولید 
 محتـوا بـرای دیگـران مشـغول اسـت.
نشـریه زن و اجتمـاع مصاحبـه ای بـا 

انجـام  کرمانـی  گرهـای  بال از  نفـر  دو 
نـام   "elishi_kerman" اسـت.  داده 
گرام ایشـان اسـت کـه  صفحـه اینسـتا
در آن بـه طـور تخصصـی بـه معرفـی 
کرمـان  گردشـگری  هـای  جاذبـه 

میپردازنـد.
 لطفا خودتون معرفی کنید.

متولـد   ، هسـتیم  شـیرین  و  الـی 
کرمـان اهـل  و  اسـفند 

آمـده  ازکجـا  "الیشـی"  ایـده   
را  گردشـگری"  گـری  "بال چـرا  و 

؟ کردیـد  انتخـاب 
تـا  را  دانشـگاهی  تحصیـالت  مـا 
و  عمـران  ارشـد  کارشناسـی  مقطـع 
هـر  چـون  امـا  دادیـم  ادامـه  حقـوق  

گردشـگری  و  طبیعـت  بـه  نفـر  دو 
مربـوط  هـای  داشـتیم،دوره  عالقـه 
و  گذراندیـم  هـم  را  گردشـگری  بـه 
هسـتیم. رسـمی  لیـدر  دونفـر  هـر 
گردشـگری باعـث  ایـن عالقـه زیـاد بـه 
کرمـان  کـه؛ در  کنیـم  شـدبه ایـن فکـر 
دارد  وجـود  هایـی   مـکان  خودمـان 
کنارشـان  از  زیـادی  افـراد  روزانـه  کـه 
راجـع  اطالعاتـی  امـا  میکننـد   عبـور 
گرفتیـم  بـه آنهـا ندارنـد. پـس تصمیـم 
گردشـگری  هـای  جاذبـه  معرفـی  بـه 
کرمـان بپردازیـم و چـه جایـی بهتـر از 

گرام اینسـتا
 چـه معیارهایـی بـرای انتخاب 
نظـر  در  فیلمبـرداری  مـکان 

؟ یـد می گیر
هـای  مـکان  معرفـی  مـا  الویـت 
ایـن  بـه  توجـه  هسـت.با  تاریخـی 
انتخـاب و محتـوای  مسـئله مـکان 

میکنیـم. تولیـد  اون  بـا  مناسـب 
چـه  دونفـر  شـما  جـز  بـه   
دارنـد؟ حضـور  تیـم  در  را  افـرادی 
کـه  هسـتند  دوسـتان  از  خیلـی 
لطـف  مـا  بـه  فیلمبـرداری  بـرای 
بعضـی  همینطـور  می کننـد، 
توسـط  معرفـی  نیازمنـد  پسـت ها 
افـراد  از  کـه  هسـت  خبـره  شـخص 
کنـار مـا باشـند  دعـوت می کنیـم در 
و  هسـتند  موقتـی  افـراد  ایـن  امـا 
سپاسـگزاریم. همگـی  از  همینجـا 
چـه  از  خودتـون  فعالیـت   
سـرمایه  میـزان  چـه  بـا  و  زمانـی 

کردیـد؟ شـروع  اولیـه 
هیـچ  بـدون   1۴۰۰ عیـد  از  تقریبـا 
را  فعالیـت  ایـن  حمایتـی  و  سـرمایه 
عالقـه  مـا،  سـرمایه  کردیـم.  شـروع 
کـه  بـود  مهارت هایـی  بـه  ایمـان  و 

 . شـتیم ا د
 آیـا تـا االن تاثیر گذار بوده اید؟
خیلـی  نبودیـم،  تاثیـر  بـدون  قطعـا 
وقتـا، رسـتوران ،کافـه، بـازار  رفتیـم، 
دوسـتانی بـودن کـه اظهـار آشـنایی 
عکـس  هـم  بـا  و  آمدنـد  و   کـردن 
میدهـد  نشـان  همـه  گرفتیم؛اینهـا 
و  شـده ایم  شـنیده  و  دیـده  مـا   کـه 

می شناسـند. مـارا  هـا  کرمانـی 
سـرمایه  بـدون  کـه  گفتیـد   
هزینـه  کردید,پـس  کار  بـه  شـروع 
هـا  را از چـه طریق تامین میکنید؟

عـرض هـر دو نفـر مـا لیـدر رسـمی 
برنامـه  واسـطه  همیـن  بـه  هسـتیم 
از طرفـی  تـور برگـزار میکنیـم.  هـای 
امـا  میکنیـم  قبـول  هـم  تبلیغـات 
ک هایـی  مال تبلیـغ  قبـول  بـرای 
بـرای  مـا  ک  مـال داریم.مهمتریـن 
بـا  داشـتن  همخوانـی  تبلیـغ  قبـول 
محتـوای  صفحه »الیشـی« هسـت.
سـناریو  موضـوع  بـه  توجـه  بـا  بعـد 
تعریـف میکنیـم و بر اسـاس سـناریو 

میکنیـم.  تولیـد  محتـوای 
 در حین انجام کام کار خاطره 
جالبـی هم بـوده که برامون تعریف 

کنید
کـه خیلـی داریـم باالخـره  خاطـره 
زدن  توپـوق  بـدون  ضبـط  کار 
مـا  بـرای  »الیشـی«  کل  نمیشـه. 
 خاطره است، مهم با هم بودنمونه 

  سخن آخر
کـه  ایـن هسـت   تمـام تـالش  مـا 
کار بزرگـی در خـور نـام کرمـان انجـام 
مـورد  کـه  داریـم  الزم  امـا  دهیـم، 
حمایـت قـرار بگیریم.خیلی وقت ها 
در تهیـه یـک پسـت، مسـئولین آن 
نکردنـد،در  همـکاری  مـا  بـا  مـکان 
گـه شـهر دیگه  صورتـی کـه مطمینـا ا
ای بودیـم جـور دیگـه ای بامـا رفتـار 
میشـد و بیشـتر مـورد حمایـت قـرار 
میگرفتیـم چون در راسـتای معرفی 
کرمـان قـدم برمیداریـم و ایـن مـورد 
در  گردشـگری  صنعـت  رشـد  در 
کرمـان قطعـا تاثیرگـذار خواهـد بـود. 
مـا حتـی  بناهایـی کـه تـا االن پسـت 
کردیـم، بابـت هیچکـدوم هزینـه ای 

نکردیـم. دریافـت 

گرهای گردشگری  کرمان: »الیشی« بال

 مهم باهم بودن ماست

 به مناسـبت روز جهانی زن

زنان شاخص 
که باید  نویسـنده ایرانی 
آثارشـان را بخوانید

 سـیمین دانشور

ایـران  نویسـی  داسـتان  زن  نخسـتین   
دانشـگاه  مـدرس  و  منتقد،مترجـم  نیـز  و 
از بهتریـن  را یکـی  بـود. منتقـدان دانشـور 

می داننـد.  معاصـر  رمان نویس هـای 
همچنیـن  او  مانـدگار  اثـر  سووشـون 
رمـان  پرخواننده تریـن  و  پرفروش تریـن 

اسـت. وی 

فاطمه علیزاده 

مشـهور بـه غزالـه علیـزاده داسـتان نویس 
و خالـق رمـان مانـدگار »خانـه ادریسـی ها« 
کـه بـرای همیـن رمـان جایـزه بیسـت سـال 
و  فرهنـگ  وزارت  از  را  نویسـی  داسـتان 
کار  وی  کـرد.  دریافـت  اسـالمی  ارشـاد 

انتشـار  بـا  و  چهـل  دهـه  از  را  خـود  ادبـی 
کـرد. آغـاز  مشـهد  در  کوتـاه  داسـتان های 

گلی ترقی

کن فرانسـه اسـت.   نویسـنده ایرانـی سـا
نویس هـای  خاطـره  بهتریـن  از  یکـی  او 
میتـوان  او  هـای  داسـتان  اسـت.از  ایـران 
"اتفـاق"  مـن"  روح  بانـوی  "بـزرگ  بـه  
کرد. "اتوبوس شـمیران" و "دو دنیا" اشـاره 

فروغ فرخزاد

اثـری  تـک  کارگـردان  و  نامـدار  شـاعر 

که  مانـدگار بـه نام "این خانه سـیاه اسـت"
بـه  نیمایـی  قالـب  در  وی  شـعر  دفتـر   ۵
عربـی،  ترکـی،  انگیلیسـی،  هـای  زبـان 
ژاپنـی،  اسـپانیایی،  فرانسـوی،  چینـی، 

اسـت. شـده  ترجمـه  عبـری  آلمانیـو 

مهشـید امیرشاهی

، مترجـم و روزنامـه  نویسـنده، طنزپـرداز
در  وی  آثـار  از  بسـیاری  کـه  ایرانـی  نـگار 
اسـت. رسـیده  چـاپ  بـه  ایـران  از  ج  خـار
صـادق  چـون  نویسـندگانی  بـا  گرچـه  وی 

جـالل  گلسـتان،  ابراهیـم  چوبـک، 
آل احمـد، بـزرگ علـوی، هـم عصـر بـود امـا  
بـه زودی توانسـت توانسـت جایـگاه خـود 
کنـد. را در عرصـه داسـتان نویسـی تثبیـت 

زویا پیرزاد

سـال  کـه  ایـران  اهـل  تبـار  ارمنـی  نویسـند 
1۳۸۰ بـا رمـان "چراغ ها را مـن خاموش میکنم" 
جوایـز متعـددی به دسـت آورد.او تمـام آثارش 
اسـت.  کـرده  ترجمـه  فرانسـوی  زبـان  بـه  را 

اسـت. وی  آثـار  دیگـر  از  می کنیـم"  "عـادت 

ت 
سب

منا

تغییر نگرش راجع به نان 
در قرن جدید

مصرفـی  روزانـه  قـوت  و  ضـروری  کاالی  یـک  عنـوان  بـه  نـان 
بحـث  رو  ایـن  از  کـه  اسـت  زیـادی  بسـیار  توجـه  مـورد  مـردم 
تولیـد و توزیـع آن هـم از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. در 
تاریـخ اروپـا، حداقـل از قـرن 1۰۰۰ قبـل میـالد مسـیح، نـان بـه 
عنـوان غـذای اصلـی بـه چشـم مـی خـورد. از سـال 1۹1۲بـود که 
نان هـای ورقـه شـده تهیـه شـد. ابتـدا هیـچ کـس از ایـن دسـته 
کـه نـان  نان هـا اسـتقبال نمی کـرد چـون تصـور افـراد ایـن بـود 
ورقـه شـده، زود بیـات مـی شـود. امـا از سـال 1۹۲۸ میـالدی، 
آن  از  می نمودنـد.  بسـته بندی  سـپس  و  زده  بـرش  را  نان هـا 
گرفـت. نان هـای  زمـان، ایـن ابتـکار مـورد اسـتقبال مـردم قـرار 
مسـطح، فوق العاده ابتدایی هسـتند. بشـر وقتی خواسـت نان 

کـرد. کنـد بـه روش مسـطح آن را تولیـد  تهیـه 
سـالیان سـال، مـردم ثروتمنـد از نـان هـای سـفید و مـردم فقیـر 
از نـان هـای تیـره اسـتفاده مـی کردنـد. در قدیـم نـان سـفید، نانی 

مرغـوب محسـوب مـی شـد و چـون گـران تـر بـود، تنهـا ثروتمنـدان 
قـادر بـه خریـد آن بودنـد. امـا از قـرن بیسـتم، ایـن تصـور عـوض 
تیـره  هـای  نـان  کـه  گردیـد  مشـخص  علمـی  نظـر  از  چـون  شـد. 
حاوی مواد مغذی هسـتند و ارزش غذایی بیشـتری دارند اما در 
عیـن حـال، نـان هـای سـفید هنـوز بیشـتر مورد اسـتفاده قـرار می 
گیرنـد. ارزش غذایـی نانـی کـه در قدیـم در ایـران پخـت می شـد بـا 
بهتریـن نان هـای کنونـی اروپایـی برابـری می کند چـون آن زمان از 

آرد سـبوس دار و تـرش بـرای تهیـه خمیـر اسـتفاده می شـود.
 نـان در سراسـر دنیـا، یـک غـذای اصلـی محسـوب مـی شـود و 
طبـق تعریـف نـان بـه آن دسـته از غذاهـا اطـالق مـی شـود کـه از 
خمیـر نمـودن مـاده اصلـی آرد و مایـه خمیر و ترکیـب آنها با آب 
یا سـرخ کردن خمیری که متشـکل از آرد و آب اسـت، تهیه می 
شـود. در بیشـتر خمیرهـا نمـک هـم الزم اسـت و معمـواًل از یک 

مـاده بـرای ور آمـدن خمیر نـان اسـتفاده می کنند.
برخـی  آب،  روغـن،   ، مخمـر نمـک،  از  غیـر  بـه  نـان  تهیـه  در 
ادویـه جـات و گاهـی از انـواع غـالت اسـتفاده مـی کننـد و انـواع 
بسـیار متفاوتـی نـان را عرضـه مـی نماینـد. معمـواًل از آرد گنـدم 
خمیـری تهیـه مـی کننـد کـه بـه کمـک خمیر مایـه، ور مـی آید و 
حجمـش زیـاد مـی شـود و در نهایـت درون تنـور یـا فـر آن را مـی 
پزند. میزان گلوتن آرد گندم بسـیار زیاد اسـت که سـبب حالت 

اسـفنجی و تردی نان می شـود. اما گاهی آرد گندم سـیاه، جو، 
ذرت و جـو دوسـر هـم یـا بـه تنهایـی یـا مخلـوط بـا آرد گنـدم در 

تهیـه نـان بـه کار مـی رونـد.
کـه بـر اسـاس آداب اقـوام و ملـل  نان هـا انـواع مختلفـی دارنـد 
مختلـف متفاوتنـد و هریـک بـه تناسـب و فراخـور اقلیـم مـردم 
منطقـه طبـخ می شـوند. بـه عنـوان نمونـه در مناطـق سردسـیر 
گـرم نظیـر زنجبیـل و یـا  در ترکیـب خمیـر نـان از چاشـنی های 
حتـی فلفـل اسـتفاده می شـود. همچنیـن در مناطق اسـتوایی 
در ترکیـب آرد و یـا خمیـر نـان از خرما اسـتفاده می گردد. به طور 
کلـی پنـج نـوع نان در کشـور ما تولید می شـود؛ نان های حجیم 
نیمه حجیـم  کـه  بربـری  اسـت،  محـدود  بسـیار  تولیدشـان  کـه 
اسـت . لواش، تافتون و سـنگک که در دسـته نان های مسـطح 
جـای می گیرنـد. تفـاوت هـای چشـمگیری در طرز تهیـه نان در 
نقـاط مختلـف دنیـا وجـود دارد. در ایـران، جـدا از تهیـه نـان 
کـه طـرز تهیـه آنهـا از خـارج آمـده، انـواع سـنتی  هـای فانتـزی 
نـان از جملـه نـان لـواش، سـنگک، بربـری، تافتـون پخـت مـی 
شـود کـه هـر کـدام طـرز تهیـه ویژه خـود را دارنـد. در کشـورهای 
بـه  و  داشـته  صافـی  بافـت  کـه  هایـی  نـان  از  معمـواًل  خارجـی 
اسـتفاده  انـد  شـده  بنـدی  بسـته  نـازک  برش هـای  صـورت 
معروفنـد.  »toast« تسـت  نـان  بـه  نان هـا  ایـن  کننـد.   مـی 

نـان و سالمت

خبر
به مناسبت تولد پروین اعتصامی 

زنی که سیاست را زنانه سرود

پرویـن  بـه  مشـهور  اعتصامـی  رخشـنده 
اعتصامـی از شـاعران بسـیار نامـی معاصـر در 
روز ۲۵ اسـفند سـال 1۲۸۵ شمسـی در تبریـز 
تولـد یافـت. مـادرش بانـو اختـر فتوحـی فرزند 
میـرزا عبدالحسـین ملقـب بـه ُمقـّدم الِعدالـه 
و متخلـص بـه »شـوری« از واپسـین شـاعران 
، اهـل تبریـز و آذربایجانـی بودنـد. دوره قاجـار
پروین اعتصامی بانوی معاصر شـعر فارسـی 
فرهنـگ  بـزرگان  از  برخـی  نظـر  در  کـه  اسـت 
ایـران  شـاعران  بزرگ تریـن  زمـره  در  ادب،  و 
زمیـن قـرار دارد. اندیشـه نـو و نـگاه انتقـادی 
ضعیـف  طبقـه  و  اجتمـاع  وقایـع  بـه  پرویـن 
اشـعار  نـکات  برجسـته ترین  از  یکـی  جامعـه،  
ادبیـات  تاریـخ  در  می شـود.  محسـوب  او 
فارسـی، پروین اعتصامی تنها بانوی شـاعری 
معرفـی می شـود کـه زیباترین اشـعار سیاسـی 
انتقـادی را بـا نگرشـی زنانـه و با اتـکا به اخالق 
درآورده  تحریـر  رشـته  بـه  اندیشـه  و  خـرد  و 
در  مناظـره  سـبک  اسـتاد  را  پرویـن  اسـت. 
شـعر فارسـی می داننـد. روحیـه ظلم سـتیزی 
حمایـت  و  سـتمگران  و  سـتم  بـا  مخالفـت  و 
و  محرومـان  بـا  همـدردی  و  همدلـی  ابـراز  و 
اغلـب  پرویـن  اشـعار  اسـت.  سـتم دیدگان 
اجتماعـی  و  شـخصی  اتفاقـات  و  حـوادث  از 

خالی انـد. 
کـه  در میـان اشـعار او، شـعری وجـود نـدارد 
شـاعر  شـخص  صراحتـًا  بتـوان  آن  کمـک  بـا 
شـخصیت  تاثیـر  تحـت  .پرویـن  شـناخت  را 
رشـد  اعتصام الملـک  پـدرش  ادبـی  و  علمـی 
هفت سـالگی  در  را  شـعرش  اولیـن  و  کـرد 
علمـی  سـوم  درجـه  نشـان  پرویـن،  سـرود. 
رضاشـاه را نپذیرفـت و درخواسـت وی بـرای 

کـرد.  رد  را  ملکـه  بـه  تدریـس 
 1۳۲۰ سـال  فروردیـن   1۵ شـب  در  او 
تهـران  در  حصبـه  بیمـاری  بـه  خورشـیدی 
او  وفـات  از  پـس  امـا  گفـت  بـدرود  را  زندگـی 
مراسـم دولتـی بـرای وفـات و بزرگداشـت اش 

نشـد. برگـزار 
جالـب اسـت بدانیـد کـه شـعر نقش بسـته بر 
مـزار پرویـن یکـی از سـروده های خود اوسـت

ک سیهش بالین است اینکه خا
اختر چرخ ادب پروین است
. ایام ندید گر چه جز تلخی ز

هر چه خواهی سخنش شیرین است
صاحب آنهمه گفتار امروز

سائل فاتحه و یاسین است
. وی یاد کنند دوستان به که ز

دل بی دوست دلی غمگین است
ک در دیده بسی جان فرساست خا

سنگ بر سینه بسی سنگین است
بیند این بستر و عبرت گیرد

حمیدرضا رستمی
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وظایف مردان در 

دوران بارداری
بـرای  خـاص  دوران  از  یکـی  بـارداری  دوران 

میشـود. محسـوب  زوجیـن  زوجیـن 
کـه در  تغیراتـی  بـه دلیـل  را  ایـن دوران  گرچـه 
نسـبت  مـادر  میگیرد،بـه  صـورت  مـادر  بـدن 
ایـن  در  را  پـدر  نقـش  نمیتـوان  امـا  میدهنـد 
همسـر  کنـار  در  مـرد  حضـور  کـرد.  انـکار  دوران 
خـود عـالوه بـر اطمینـان خاطـر باعـث راحتتـر 
سـپری شـدن این دوران خواهد بود.رفتارهای 
بـه ظاهر سـاده مرد میتوانـد گام بلندی در این 

باشـد.  جهـت 

1. در سـه مـاه اول بـارداری بعضـی از مـادران 
حالـت تهـوع صبح گاهـی دارنـد، بهتـر اسـت در 
ایـن مـدت مسـئولیت های بیشـتری خصوصـا 

آشـپزی را در خانـه بـه عهـده بگیریـد.
کنـار همسـرتان حضـور داشـته  ۲. همـواره در 
باشـید. همسـرتان را در تمام مراجعات پزشکی 
بـه متخصـص زنـان همراهـی کنیـد. ایـن کار بـه 
شـما اجـازه می دهـد که در جریـان تمام مراحل 
رشـد نـوزاد بـوده و همچنیـن قـدرت عاطفـی را 

بـرای زن بـه ارمغـان مـی آورد.
۳. حضـور در سـونوگرافی و سـایر اسـکن ها در 
کنـار همسـرتان ایـن امـکان را بـه شـما می دهـد 
تـا بـا یکدیگـر بـه اولیـن تصویـر از نوزادتـان نـگاه 

کنید.
۴. تغذیـه در بـارداری، از اهمیـت ویژه ای برای 

سـالمت مادر و جنین برخوردار است. بنابراین 
با دنبال کردن یک رژیم غذایی سـالم و سرشـار 
تأمیـن  بـر  عـالوه  معدنـی  امـالح  و  ویتامیـن  از 
نیازهای همسـر خود به شـکل گیری بدن نوزاد 
و بـرآورده کـردن نیازهـای او هم کمک می کنید.
بسـیار  بـارداری  دوران  در  کـردن  ورزش   .۵
مفیـد اسـت و شـما می توانیـد با هـم آن را انجام 
زدن  قـدم  کـه  باشـید  داشـته  یـاد  بـه  دهیـد. 
همراه او بسـیار سـاده و برای او دلچسـب اسـت 

و تقریبـًا می تـوان همـه جـا آن را انجـام داد.
۶. لیسـتی از نام هـای دخترانـه و پسـرانه را بـه 
همراه همسـرتان تهیه کنید و در مورد انتخاب 

اسـم بـه تفاهم برسـید.
حمایـت  همسـرتان  ظاهـری  تغییـرات  از   .7
کنیـد و بـه طـور مثبـت بـا ایـن موضـوع برخـورد 

دوران  در  وزن  اضافـه  و  سـایز  تغییـر  کنیـد. 
بـارداری یـک امـر طبیعـی اسـت پـس بـه جـای 
بـه  فقـط  کنیـد  انتقـاد  خـود  همسـر  از  اینکـه 
تغییـرات  ایـن  بـا  حتـی  کـه  کنیـد،  یـادآوری  او 

اسـت. خواسـتنی  و  زیبـا  همچنـان 
بـرای  سـالم  زندگـی  سـبک  در  تغییراتـی   .۸
گـر سـیگار می کشـید، روی  کنیـد. ا خـود ایجـاد 
گـر اضافـه وزن داریـد، رژیـم  کنیـد. ا کار  تـرک آن 
گـر  ا بخشـید.  بهبـود  را  خـود  ورزش  و  غذایـی 
مشـکالت سـالمت روان یـا اعتیـاد داریـد، روی 
نیـاز  مـورد  کمـک  و  حمایـت  و  کنیـد  کار  آنهـا 
خـود را دریافـت کنیـد. شـما بایـد بهتریـن کاری 
را کـه می توانیـد بـرای همسـر و فرزند تـان انجـام 

دهیـد.
۹_به همسرتان در انجام کارهایی که خودش 

نمی توانـد بـه راحتـی انجـام دهـد، کمـک کنید: 
مانند بسـتن بند کفش، پوشـیدن چکمه و ...

1۰-تـا جایـی که می توانید در مـورد روش های 
زایمـان بـه صـورت طبیعـی یـا سـزارین مطالعـه 
انتخـاب  در  همسـرتان  از  و  کنیـد  تحقیـق  و 

کنیـد. حمایـت  زایمـان  گزینه هـای 
در  نوسـان  احسـاس،  در  سـریع  11_تغییـرات 
خلق وخـو نامیـده می شـود و در طـول بـارداری 
همسـرتان  خلقـی  تغییـرات  از   اسـت.  رایـج 
گـر متوجـه شـدید همسـرتان  ا تعجـب نکنیـد. 
گریـه  از دیـدن یـک فیلـم سـاده در حـال  بعـد 
شـما  نگیریـد.  سـخت  زیـاد  باشـد،  مـی  کـردن 
کـه ایـن امـر بـه دلیـل تغییـرات  و او مـی دانیـد 
هورمونـی بـدن اسـت پـس در ایـن بـاره بحـث و 

نکنیـد. جـدل 

مردان بخوانند

ویژه

 عید دیدنی در 
کرونا دوران 

کـه  کوییـد 1۹ حـدود دو سـال اسـت  گرچـه 
و  کـرده  ج  خـار طبیعـی  چرخـه  از  را  زندگـی 
شـده  تغییراتـی  دسـتخوش  روزانـه  زندگـی 
اسـت امـا بـا نزدیـک شـدن بـه اعیـام نـوروز 
خانـواده  از  بسـیاری  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  و 
عیـد  دیدوبازدیدهـای  از  قبـل  سـال  هـا 
صرفنظرکـرده بودنـد به نظر میرسـد امسـال 
افـراد,  کثـر  ا کسیناسـون  وا بـه  توجـه  بـا 
امـا  شـود  سـرگرفته  از  نـوروزی  بازدیدهـای 
بـه سـنت  پایبنـدی  از  ایـن میـان  آنچـه در 
هـا ضروری تربـه نظر میرسـد,حفظ سـالمت 

اسـت. 
در  کـه  ای  سـاده  نکاتـی  رعایـت  بـا 
پرداخـت  خواهیـم  آنهـا  بـه  ادامـه 
بیمـاری  انتقـال  عـدم  اطمینـان  ضریـب 
بـه  را  عیـد  بازدیدهـای  و  دیـد   در 

برسانید. حداقل 

تمـاس  نـوع  هـر  از  ممکـن  جـای  تـا    •
کنیـم.  پرهیـز  غیرضـروری  فیزیکـی 

•  بـا تمـام افـراد، حتـی افـراد خانواده مـان 
کنیـم. فاصلـٔه دو متـری را حفـظ 

روبوسـی  و  دیگـران  بـا  دادن  دسـت  از    •
کنیـم.  پرهیـز  کـردن 

سـالمندان  بـه  غیرضـروری  زدن  سـر  از    •
زمینـه ای  بیماری هـای  بـا  افـرادی  یـا 

کنیـم.  خـودداری 
صـورت  در  و  شـخصی  نقلیـه  وسـیلٔه  از    •

کنیـد اسـتفاده  ضـرورت 
ضعیـف  را  ایمنـی  سیسـتم  اسـترس 
کـه  کارهایـی را انجـام دهیـم  می کنـد، پـس 

می کنـد. کمـک  آرامشـمان  بـه 
•  بچه هـا را در خانـه نگه داریم. 

•  مراقب سـالمندان باشـیم.
کنیـم،  برگـزار  هشـیارتر  را  عیدمـان 
را  مـا  نـوروز  عیـد  کرونـا  ویـروس  چـون 
ولـی  نباشـیم  بی خیـال  نمی شناسـد! 
داشـته  اضطـراب  آن قـدر  نیسـت  هـم  قـرار 
 باشـیم کـه فلـج شـویم و خودمـان و دیگران 

را آزار دهیم.

جهانـی  روز  17بهمـن  بـا  مصـادف  ۸مـارس 
آشـنا  بانوانـی  بـا  تـا  اسـت  خوبـی  بهانـه  زن، 

هسـتند. زنـان  دیگـر  صـدای  کـه  شـویم 
کرمانـی  بانـوان  از  یکـی  کریمی فـر  حدیـث 
بـا هنـر خـود صـدای دیگـر زنـان  کـه  هسـتند 
شـده اند. ایشـان در بیـن اهالی هنـر کرمان به 
عنوان بانوی مسـتند سـاز شـناخته می شوند 
امـا آنچـه نشـریه زن و اجتمـاع را به گفت وگو با 
ایشـان ترغیـب نمـود مسـتند ایشـان راجـع به 

زنـان سـرطانی بـود.
 خانـم کریمـی فـر لطفا خودتـان را معرفی 
کنیـد تـا خواننـدگان مـا بیشـتر بـا شـما آشـنا 

شوند.
کارشناسـی  مـدرک  هسـتم   کریم فـر  حدیـث 
و  باهنـر  دانشـگاه  از  فـرش  رشـته  در  را   ام 
کارشناسـی ارشـد ادبیات نمایشی از دانشگاه 

نمـودم. اخـذ  شـیراز 
مسـتند  بـه  تجربـی  صـورت  بـه   ۸۵ سـال  از 
سـازی روی آوردم و از همان ابتدا به مسـائل 
در  داشـتم.وحتی  بیشـتری  عالقـه  بانـوان 
بـه  بـود  دانشـجویی  کار  یـک  کـه  کارم  اولیـن 

پرداختـم. کرمـان  قالـی  در  زنـان  نقـش 
 لطفـا از فعالیـت هایـی کـه در حوزه زنان 

انجـام داده اید بگویید
نقـش  بـه  راجـع  کـه  مسـتندی  آن  از  بعـد 
کرمـان بـود، مسـتندی بـه نـام   زنـان در قالـی 

"قاصـدک بـرو بـه خـدا بگـو" کار کردم.موضـوع 
بـه  بـود  سـرطانی  زنـان  مسـتند  ایـن  اصلـی 
فیلـم  جشـنواره  در  مسـتند  ایـن  خـدا  لطـف 
زن )پرویـن اعتصامـی (هـم پذیرفتـه شـد و در 

نمایـش درامـد. بـه  سـالن حـوزه هنـری  
مجـرد  دختـران  بـه  راجـع  بعـدی  مسـتند 
فعـال در حـوزه فرهنـگ  بـه نـام  "دختـران در 

بـود. قـاب" 
البتـه داسـتان کوتـاه و فیلـم نامه هـم در باره 
فمنیسـیم   ،گرچـه  ام  نوشـته  ختـران  و  زنـان 
نیسـتم امـا عدالـت و حقـوق مسـاوی ،آزادی 
آزوهایـم   و  هـا  جـزو  دغدغـه   زنـان  آرامـش  و 
کثـر  ا قهرمـان  دلیـل   همیـن  بـه  هسـت  
و  هسـتند  کشـیده  درد  و  تنهـا  زنـان  آثارمـن 

هـای  تـالش  و  هـا  دغدغـه  حـول  داسـتان ها 
می چرخـد.   آنـان  

 لطفـا راجـع بـه مسـتند "قاصـدک بـرو به 
خـدا بگـو" برایمـان بگویید.

کلیـد خـورد. همیشـه   ایـن مسـتند سـال ۹۰ 
بیمـاری  بـه  راجـع  کاری  داشـتم  دوسـت 
بـرای  امیـدی  نـور  کـه  بسـازم  سـخت   هـای 
بقیـه بیمـاران باشـد. در ایـن مسـتند بـا سـه 
کـردم.  گفتگـو  خانـم  بهبـود یافتـه از سـرطان  
بسـیار  ایشـان  زندگـی  سـبک  و  صحبت هـا 

بـود. الهام بخـش  و  گـذار  تاثیـر 
کـه در اثـر  یکـی از ایـن خانـم هـا بـا وجـودی 
بیمـاری بینایـی خـود را از دسـت داده بود اما 
کارهـای روزمـره  بسـیار بـاا نـرژی و فعـال تمـام 

خـود  را انجـام میـداد حتـی شـیرینی هـای کـه 
کـرده  آوردنـد خودشـان تهیـه  بـرای پذیرایـی 

بودنـد.
کاری  چـه  بـه  مشـغول  حاضـر  حـال  در   

؟ هسـتید
مسـتند  در  آمـاده  پیـش  مسـائل  بخاطـر    
کرونـا ایـن روزهـا بیشـتربه  بسـطامی و شـرایط 
تدریـس  ادبیـات کهـن و مبانـی بازیگـری برای 
رشـته ی نمایـش و مبانـی زیبایـی شناسـی و 
تحلیـل فیلـم بـرای رشـته ی سـینما مشـغول 
هسـتم.و بیشـتر زمانـم  را بـه نوشـتن داسـتان 
اختصـاص  خـود  خواسـته   خـود  خلـوِت  در 
احسـاس  بیشـتر  روز  هـر  کـه  ام،لذتـی  داده 
میکنـم. خـودم هـم علـت مهاجـرت از تصویـر 
دلیـل  ایـن  بـه  نمی دانم.شـاید  رو  کلمـه  بـه 
کـه فیلـم )سـینما(کار جمعـی و پـر هزینـه ای 
کننـده  تهیـه  کـردن  پیـدا  تـوان  مـن  و  اسـت 
بـه  نوشـتن  ندارم.امـا  را  امـروز  مناسـبات  در 

اسـت. دلپذیرتـر  خلوتـی  در  تنهایـی 
 سخن آخر

کنـم. مـی  فکـر  فـروغ  بـه  خیلـی  روزهـا  ایـن 
امـا  کوتـاه زیسـت، تنهـا یـک مسـتند سـاخت 
بـا شـعر هـا و همیـن یـک فیلـم غوغایـی بـه پـا 
کـرد تـا جایـی بـرای فیلمش که نـام "این خانه 
نیسـت..." سـیاه  "دیگـر  سیاه"است،نوشـتند 
فرهنـگ  و  ادب  بـزرگان  برابـر  در  نظـرم  بـه 

نیسـتم. هـم  ای  قطـره 

نکته
 نکاتی راجع به سالمت 
قلب در بانوان

 )AHA( "بنابـر گـزارش "انجمـن قلب آمریـکا
بیمـاری قلبـی عامـل اصلـی مـرگ و میـر در 
سـه  هـر  از  کـه  اسـت  آمریکایـی  زنـان  میـان 

مـورد فوتـی یـک مـورد را شـامل می شـود. 
می گوینـد:  متخصصـان  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
گذشـته پیشـرفت  در حالیکـه طـی ۲۰ سـال 
هایـی در جهـت کاهـِش پیامدهای بیماری 
عوامـل  کاهـش  امـا  شـده  حاصـل  قلبـی 
 ۵۰ زیـر  زنـان  در  میـر  و  مـرگ  نـرخ  و  خطـرزا 
ُکنـدی داشـته اسـت. سـال، همچنـان رونـد 
آمریـکا"  قلـب  "انجمـن  اسـاس  همیـن  بـر 
مهـم  نکتـه  سـه  گرفتـن  نظـر  در  بـه  را  زنـان 
از جملـه  ایـن خصـوص توصیـه می کنـد  در 

اینکـه:
- عالئم حمله قلبی را بشناسید

- از عوامـل خطـرزا در بـروز بیمـاری قلبـی 
باشـید گاه  آ

قلبـی،  بیمـاری  بـروز  از  جلوگیـری  بـرای   -
اعمـال  خـود  زندگـی  سـبک  در  را  تغییراتـی 

کنیـد
در  مـردان  از  بیـش  سـن  افزایـش  بـا  زنـان 

هسـتند بـاال  فشـارخون  معـرض 
1- عالئـم حملـه قلبـی در مردان و زنان می 
گفتـه متخصصـان  توانـد متفـاوت باشـد. بـه 
"مایوکلینیـِک"  تخصصـی  مرکـز  در  قلـب 
آمریـکا، درد قفسـه سـینه عالمـت اصلـی در 
در  اسـت  ممکـن  امـا  اسـت  زنـان  و  مـردان 
زنـان تنهـا عالمـت یـا عالمـت غالـب نباشـد. 
در زنـان بـروز درد در ناحیـه فـک و آرواره کـه 
گـردن نیـز بزنـد مـی توانـد  ممکـن اسـت بـه 
نشـانه حملـه قلبـی باشـد. همچنین ممکن 
اسـت تنگـی نفـس داشـته باشـند، در معـده 
کـرده  ناراحتـی  و  سـوزش  احسـاس  خـود 
یـا حتـی احسـاس  یـا دچـار تعریـق شـوند و 
خسـتگی شـدید و ناراحتـی عمومـی داشـته 
نادیـده  را  عالئـم  ایـن  اغلـب  زنـان  باشـند. 
مـی گیرنـد زیـرا شـک دارنـد کـه ممکن اسـت 

دچـار حملـه قلبـی شـده باشـند.
۲- از عوامـل خطـرزا در بـروز حملـه قلبـی 

مـوارد  ایـن  باشـید.  مطلـع  مغـزی  سـکته  و 
دیابـت،  بـاال،  خـون  فشـار  سـن،  از  عبارتنـد 
بـاال  دخانیـات.  اسـتعمال  و  بـاال  کلسـترول 
بـودن کلسـترول بـد خـون و تری گلیسـیرید، 
مـردان  و  زنـان  در  را  قلبـی  بیمـاری  خطـر 

دهـد. مـی  افزایـش 
• کلسیم برای سالمت قلب ضروری است

• افزایـش ابتـال بـه "سـندرم قلـب شکسـته" 
کرونـا در دوران 

در  سـن  افزایـش  بـا  مـردان  از  بیشـتر  زنـان 
بنابرایـن  بـاال هسـتند،  معـرض فشـار خـون 
بایـد مراقـب ایـن تغییـرات باشـند زیـرا فشـار 
خـون بـاال می توانـد فشـار بیشـتری بـر قلـب، 
کنـد. همچنیـن خطـر  کلیه هـا وارد  عـروق و 
زنانـی  دهـد.  مـی  افزایـش  را  مغـزی  سـکته 
سـیگار  یـا  هسـتند  مبتـال  دیابـت  بـه  کـه 
می کشـند، بیشـتر از مـردان در معـرض خطـر 

قلبـی هسـتند. بیمـاری  بـه  ابتـال 
همچنیـن توجـه بـه مـواردی ماننـد دیابـت 
دوران  در  خـون  فشـار  افزایـش  بـارداری، 
زنـان  بـرای  نیـز  زودرس  زایمـان  یـا  بـارداری 
ابتـال خطـر  اسـت  ممکـن  زیـرا  اسـت   مهـم 

 بـه بیمـاری هـای قلبـی را در مراحـل بعـدی 
زندگـی افزایـش دهنـد.

۳- خطـر ابتـال بـه بیمـاری قلبـی را در خـود 
پیشـگیری  بـه  کمـک  بـرای  دهیـد.  کاهـش 
فشـار  چـون  کتورهایـی  فا قلبـی،  بیمـاری  از 
کنتـرل  را  خـون  قنـد  و  کلسـترول  خـون، 
کنیـد. همچنیـن فعالیـت بدنـی روزانـه، رژیم 
کاهـش وزن و تـرک سـیگار از  غذایـی سـالم، 
دیگـر عوامـل مهـم در کاهـش خطـر ابتـال بـه 

هسـتند. قلبـی  بیمـاری 
دی،  هلـث  از  نقـل  بـه  ایسـنا  گـزارش  بـه 
پایدارتریـن  دارنـد:  کیـد  تا متخصصـان 
شـروع  کوچـک  کارهـای  از  اغلـب  تغییـرات 
یـا  روی  پیـاده  دقیقـه   1۰ تنهـا  شـود.  مـی 
را  خـو  و  خلـق  توانـد  مـی  روزانـه  فعالیـت 
کنـد.  ایجـاد  را  سـالمی  عـادت  و  تقویـت 
فـرآوری  غذاهـای  جایگزینـی  همچنیـن 
و  سـبزی  یـا  میـوه  کامـل،  غـالت  بـا  شـده 
انتخـاب روغـن زیتـون بـه جـای روغـن هـای 
هیدروژنـه، همگـی در حفـظ سـالمت قلـب 

گذارنـد. تاثیـر 

بانوی مستند ساز کرمانی 

فمنیسیم نیستم؛ حقوق مساوی جزء دغدغه هایم است
علی رحیمی
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افق
ادبیات

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

 درست بنویسیم

کنیـد! خیلـی از مـا   بـه جملـه ی بـاال دقـت 
بـه  و  اسـت  از  هسـت  جـای  بـه  اشـتباه  بـه 
می کنیـم.  اسـتفاده  هسـت  از  اسـت  جـای 
دقـت  هـم  روزمـره   مکالمـات  بـه  کمـی  گـر  ا
بعضـی  کـه  شـد  خواهیـم  متوجـه  کنیـم 
تمـام  جـای  بـه  گـر  ا می کننـد  فکـر  افـراد 
کننـد  فعل هـا از هسـت و هسـتش اسـتفاده 
اطالعتـون  بـه  بایـد  خـب  کـه  کالس ترنـد  با

کـه در اشـتباه انـد. برمی گردیـم سـر  برسـانم 
اصـل موضوع. برای شـروع بایـد اول به معنا 
تـا  بپردازیـم  فعـل  ایـن دو  کاربـرد  بـه  بعـد  و 

بشناسـیم. را  آن هـا  تفـاوت  بتوانیـم 
معنا(

خـود  “هسـت”  کـه  گفـت  بایـد  ابتـدا  در 
از مصـدر “هسـتن”  و  بـوده  فعلـی مسـتقل 
“بـودن”  و  داشـتن”  “وجـود  معنـای  بـه 
اسـتفاده  قابـل  تنهایـی  بـه  پـس  می آیـد 
اسـت  ولـی “اسـت” فقـط یـک رابـط اسـت 
و در جمـالت اسـنادی و سـند دادن چیـزی 
می شـود.  اسـتفاده  آن  از  دیگـر  چیـزی  بـه 
کـه صفـت و موصوفـی را می خواهیـم  زمانـی 
بـه هـم وصـل کنیم یا ربط دهیم  از “اسـت” 

می کنیـم. اسـتفاده 
مثال:

.“خدا هست”

یعنـی خـدا وجـود دارد؛ و ایـن جملـه کامل 
است.

.“خدا است” 
ایـن عبـارت ناقـص اسـت و در ذهـن ابهـام 
ایجـاد می کنـد کـه خـدا چـه چیزی اسـت؟ یا 
کامـل  کجـا اسـت؟ و زمانـی ایـن عبـارت  در 
کریـم اسـت. کـه مثـال بگوییـم خـدا  می شـود 

کاربرد(
و  می کنـد  لـت  دال چیـزی  “وجـود”  بـر 
“هسـت” آن.  “چگونگـی”  بـر  “اسـت” 

برای مثال:
.“آب هست”

یعنی این جا آب وجود دارد.
.“آب کم است”

آب  وجـود  از  بحـث  دیگـر  جملـه  ایـن  در 
آن اسـت. از چگونگـی وجـود  بلکـه  نیسـت 
**آب سـرده: در اینجا “ه” برای جایگزینی 

“اسـت” به کار می رود.
کید: تا

گـر تکیـه اصلـی  کـه ا مـورد سـوم ایـن اسـت 
کیـد داشـته  تا و  تاییـد  و  باشـد  بـر “بـودن” 
باشـد بایـد از فعـال “هسـت” اسـتفاده شـود.

برای مثال:
.“من در خانه استم”

این جمله اشتباه است.
.“من در خانه هستم”

خانـه  در  مـن  کـه  بـاش  مطمئـن  یعنـی 
دارم. حضـور 

گـر تکیه اصلـی بر “خانه” باشـد، یعنی  امـا ا
صرفـا بخواهیـم موقعیـت خود را بیـان کنیم 

بایـد گفت:
.“مـن خانـه ام.” و از پسـوند “ام” اسـتفاده 
می شـود؛ یعنـی مثـال “در مغـازه یـا خیابـان 

نیسـتم”

آب هست 
ولی کم است!

حسنا خوشرو

دنیـای  بسـیاری  غلـط  بـاور  طبـق  گرچـه 
دیجیتـال را دنیـای مردانـه تصـور میکنند،اما 
کـم  دیجیتـال  دنیـای  در  قدرتمنـد  زنـان 
نیسـتند زنانـی کـه بـه جایگاهـی دسـت یافتـه 
انـد کـه رویـای خیلـی از مـردان است.شـمار را 

بـا تنـی چنـد از ایـن زنـان آشـنا میکنیـم.

شریل سندبرگ ؛

مدیر اجرایی کمپانی فیسبوک

فنـاوری  نویسـنده  و  فعـال   ، مدیـر یـک  او   
دانشـجوی  عنـوان  بـه  اسـت.  آمریکایـی 
در  بازرگانـی  مدرسـه  در  کارشناسـی  مقطـع 
را  کار خـود  اوایـل  کـرد. در  هـاروارد تحصیـل 
وزارت خزانـه  بـه  و سـپس  بانـک جهانـی  بـه 
کـرد. سـندبرگ  داری ایـاالت متحـده منتقـل 
پـس از حضـور موفـق در سـمت VP در زمینه 
از سـال   ، گـوگل  آنالیـن و فعالیـت در  فـروش 
فعالیـت  بـوک  فیـس  مدیـر  عنـوان  بـه   ۲۰۰۸
عنـوان  بـه  حاضـر  حـال  در  وی  کنـد.  مـی 
اولیـن عضـو زن در هیئـت مدیـره فیـس بـوک 
حضـور دارد. وی بـه عنـوان سـخنران اصلـی 
شـود.  مـی  دعـوت  مختلـف  رویدادهـای  در 
همچنیـن سـخنرانی TED را بـا عنـوان “چـرا 
ارائـه  داریـم”  کمـی  بسـیار  رهبـر  زنـان  تعـداد 
داد. در سـال ۲۰1۲ ، او در فهرسـت “سـاالنه 
1۰۰” ، مجلـه تایـم جـز 1۰۰ فـرد بـا نفـوذ جهـان 
گرفـت. در حـال حاضـر در رتبـه  در سـال قـرار 
چهـارم لیسـت قدرتمندتریـن زنان قـرار دارد.

 سـوزان ووجیتسـکی؛مدیر عامـل یوتیـوب
کـه او در صنعـت  بیـش از بیسـت سـال اسـت 
ووجیتسـکی  می کنـد.  فعالیـت  تکنولـوژی 
گـوگل مشـارکت داشـت و اولیـن  در تأسـیس 
کـه  او  د  بـود.  شـرکت  ایـن  بازاریابـی  مدیـر 

بـه  بـود  گـوگل  محصـول  مدیـر  نخسـتین 
تدریـج به سـمت معاون ارشـد بخش تجارت 
و تبلیغـات گـوگل رسـید.میزان دارایـی وی در 
سـن ۵1 سـالگی بـه ۵۰۰ میلیـون دالر رسـید.

؛مسئول امنیت اطالعات گوگل  پریسا تبریز
تبریـز در  کـه پریسـا  بزرگـی  کارهـای  بـه دلیـل 
سـایبری  امنیـت  عرصـٔه  در  و  گـوگل  شـرکت 
امنیـت را  پرنسـس  لقـب  اسـت،  داده  انجـام 
بـه وی داده انـد و در دنیـای فنـاوری بـا ایـن 
تحقیقـات  وی  می شـود.  شـناخته  لقـب 
شـبکه های  امنیـت  زمینـٔه  در  بسـیاری 
وایرلـس و راه هـای مسدودسـازی حمـالت بـر 
فناوری هـای آنالیـن داشـته و در  حـال  حاضـر 
شـبکه  امنیـت  تیـم  ارشـد  مدیـر  عنـوان  بـه  
کـه ایـن وظیفـه  کار اسـت  گـوگل مشـغول بـه  
محصـوالت  و  خدمـات  امنیـت  تـا  دارنـد  را 
کننـد تأمیـن  را  دنیـا  فنـاوری  غـول   ایـن 
ibm شـرکت  عامـل  رومتی؛مدیـر   جینـی 

بـا  کـه  متوالـی  فصـل   ۲1 از  بعـد   ibm شـرکت 
کاهـش درامـد روبـرو بـود بـا مدیریـت جینـی 
گـزارش  بهتریـن   ۹ از  بعـد  توانسـت  رومتـی 

آورد. بدسـت  را  خـود  درامـدی 

؛ کتز سافرا 

کل مدیر عامل شرکت اورا

کل  اورا اقتصـادی شـرکت  رئیـس بخـش  او 
حـوزه  در  شـرکت  فعـال  یـک  کل  ورا اسـت. 
توسـعه  بـا  کـه  اسـت  رایانـه ای  فناوری هـای 
و فـروش سیسـتم های سـخت افـزاری و نـرم 
افزارهـای شـرکتی و سـازمانی شـهرت زیـادی 
کشـور   1۴۵ از  بیـش  در  و  اسـت  زده  هـم  بـه 
جهـان حـدود 1۰۸ هـزار نفـر را بـه اسـتخدام 

اسـت. درآورده  خـود 

امی هود؛

کروسافت مدیر مالی شرکت ما

از او بـه عنـوان "برگ برنده "غول نرم افزاری 

جهـان نـام بـرده میشـود. امـی هـود مسـئول 
میلیـارد   ۸۶.۸ درآمـد  جریـان  بـر  نظـارت 
تصـدی  زمـان  در  و  اسـت  شـرکت  دالری 
هـود، درآمـد ابـر تجـاری بـه نـرخ سـاالنه ۵.۵ 
شـش  بـرای  و  اسـت  رسـیده  دالری  میلیـارد 
فصـل متوالـی بـا درصدهـای سـه رقمـی رشـد 
بـه  شـدن  تبدیـل  از  قبـل  هـود  اسـت.  کـرده 
اولیـن مدیـر مالـی زن شـرکت در سـال ۲۰1۳، 

بـود. مایکروسـافت  تجـاری  بخـش  رئیـس 

پانته آ حمزه ای؛ 

مدیر trust and safety فیسبوک

محصـول  مدیریـت  زمینـه  در  حمـزه ای 
پیشـینه  و  دارد  تجربـه  دهـه  یـک  از  بیـش 
مهندسـی  برنامه هـای  مدیریـت  در  قـوی 
از  او  دانـش  دارد.  نیـز  پـروژه  عملیـات  و 
همچنیـن  و  آنالیـن  آموزشـی  سیسـتم های 
بـرای  ارزشـمند  منبـع  یـک  او  زیـاد  تجربـه 
وی  می شـود.  محسـوب  فیسـبوک  شـرکت 
»دانشـگاه  از  را  خـود  کارشناسـی  مـدرک 
 University of British(”کلمبیـا بریتیـش 

اسـت. کـرده  اخـذ   )Columbia

؛ اورسوال برنز

veon مدیر اجرایی شرکت

نهصـد  بـه  نزدیـک   ،  ۲۰۰۸ سـال  در  وی 
و  پـاداش  دالر  هـزار   ۵۵۰ حقـوق،  دالر  هـزار 
او  کـرد،  دریافـت  سـهام  دالر  میلیـون  چهـار 
مـی  انجـام  شـخصًا  را  اش  روزانـه  خریدهـای 
صـف  در  روزانـه  مـردم  بقیـه  ماننـد  و  دهـد 
یـک  عنـوان  بـه  او  ایسـتد.  مـی  فروشـگاه 
کالسـیک شـناخته مـی شـود. زنـی  نیویورکـی 
و  نمـوده  رشـد  نشـین  فقیـر  ای  محلـه  از  کـه 

دارد. میلیونـی  درآمـدی  کنـون  ا هـم 

  زنان قدرتمند دنیای دیجیتال

نام کتاب:

آدم های سمی
نویسنده: لیلیان گالس
مترجم: نهضت صالحیان

انتشارات درسا

مواجـه  افـرادی  بـا  زندگـی  در  مـا  بیشـتر 
می شـوند  باعـث  رفتارشـان  بـا  کـه  می شـویم 
در  افـراد  ایـن  بریـزد.  به هـم  زندگی مـان  نظـم 
افـکار منفی شـان  بـا  و  مـا حضـور دارنـد  زندگـی 
بـه زندگـی مـا جهـت می دهنـد و مـا را از رسـیدن 

کتـاب آدم هـای  بـه آرزوهای مـان دور می کننـد. 
سـمی مجموعـه روش هـا و توصیه هایـی اسـت 
و  شناسـایی  را  افـراد  ایـن  می کنـد  کمـک  کـه 
کنیـم.  خـود را در مقابـل تاثیـرات آن هـا قوی تـر 
کتـاب آدم هـای سـمی بـه حضـور آدم هایـی در 
زندگـی می پـردازد کـه در نبـود آن ها شـرایط بهتر 
افـراد  ایـن  شـرایطی  بـه  بنـا  ولـی  می خـورد  رقـم 
او  در سراسـر زندگـی همـه ی مـا حضـور دارنـد. 
از  زیـرا  می گویـد   )toxic( سـمی  آدم هـا،  ایـن  بـه 
دیـدن پیشـرفت و موفقیـت در زندگـی سـایرین 
خوشـحال نمی شـوند و تـالش می کننـد تـا بقیـه 
را از رسـیدن بـه موفقیـت بازدارنـد. ایـن افـراد بـا 

روح  رو  دو  رفتـاری  و  گسـتاخانه  حرفایـی  زدن 
بـه  مـا  زندگـی  بـه  و  می کننـد  خدشـه دار  را  مـا 
طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم آسـیب می زننـد. 
گاهـی ایـن افـراد بـا تاثیـر منفـی خـود در زندگـی 
انـواع  بـه  افـراد  شـده اند  سـبب  نزدیکانشـان 
شـوند.  دچـار  جسـمی  و  روحـی  بیماری هـای 
در  »مـن  می گویـد:  بـاره  ایـن  در  گالس  لیلیـان 
طـی سـال ها کار حرفـه ای بـه عنـوان متخصـص 
گفتاردرمانـی، مشـاور روابـط بیـن فـردی و رفتـار 
کلمـات را در  ، بـه وضـوح تاثیـر شـگرف  درمانگـر
نزدیـک  از  مـن  کـرده ام.  تجربـه  و  دیـده  انسـان 
زشـت  رفتارهـای  مخـرب  پیامدهـای  شـاهد 

سـمی  یـا  نـادان  افـراد  نابجـای  و  نـاروا  گفتـار  و 
کـه  زمانـی  دیـده ام  و  بـوده ام  افـراد  زندگـی  در 
گیـن ایـن آدم هـا قـرار  مـورد هـدف تیرهـای زهرآ
و  شـکننده  می توانیـم  حـد  چـه  تـا  می گیریـم 
گالس روش هـای  آسـیب پذیر باشـیم.« لیلیـان 
مختلفی در کتاب آدم های سمی ارائه می دهد 
کمـک آن هـا بتوانیـم در برابـر ایـن افـراد و  کـه بـا 
روش هـای  از  یکـی  کنیـم؛  مقابلـه  تاثیراتشـان 
بسـیار معمـول در مواجهـه با این افـراد، دوری و 
جلوگیری از معاشـرت با آن هاسـت. معموال این 
افـراد بـا حسـادت ورزی خـود، آرامـش و آسـایش 
بـه جهنـم تبدیـل  را  زندگـی می گیرنـد وآن  از  را 

می کننـد. ایـن افـراد همـه جـا وجـود دارنـد و مـا 
کنیـم.   را شناسـایی  آن هـا  بایـد بتوانیـم 

ب 
کتا

ی 
رف

مع

داستانک

سقوط

نمی توانـم  گـر  ا بـود  گفتـه  قبلـش  روز 
مراقبـت باشـم ایـن کار را بـه کسـانی بسـپارم 

باشـند. داشـته  کافـی  توانایـی  کـه 
روز قبلـش میشـد دیـروز و امروز هم رفتیم 

کـوه. شـاید هم چنـد روز قبل رفتیم.
همینجور برف باریده بود.

تو یادت هست کی بود؟
بعـد از حضـور توی آن جمع دوسـتانه مان 
از  شـده  فشـرده  قلبـت  گفتـی  کـه  بـود 
و  بـود  مـن  نـگاه  نیـم  منتظـر  بس نگاهـت 
کنشـی ندیدی و انگار سـقوط کردی  هیچ وا
گفتـی و مـن  تـوی سـیاهی مطلـق! این هـا را 

عاشـق تری تـو  گفتـم  خندیـدم، 
و عاشق تر هم بودی

فقـط هـم همـان  و  کـوه  برویـم  گفتـم  مـن 
نگاهـش می کردیـم  از دور داشـتیم  کـه  کـوه 

نـه هیـچ جـای دیگـری
تـو  و  قبـل  از  بودیـم  نکـرده  برنامه ریـزی 
گفتـم  گفتـی کفش هایمـان مناسـب نیسـت، 

نباشـد تـو  کفش هـای  شـاید 
و نبود

کردم و اصرار بیشتر اما اصرار 
گـر برویـم چشـم هایم از خوشـحالی  گفتـم ا

بـرق میزنـد، لبخنـد زدی
بیشـتر  و  بـود  چشـم هایم  ضعفـت  نقطـه 

چشـم هایم تـوی  خوشـحالی  دیـدن 
عاشق تر بودی خب

می شود گفت انگار فقط تو عاشق بودی
کوه می رفتیم باال داشتیم از 

خـوردم  لیـز  گـر  ا کـه  باشـم  جلوتـر  گفتـی 
می خواهـم  ایـن  باشـی،  مـن  گـردان  بال تـو 

می گفتـی همیشـه  را  باشـم  گردانـت  بال
داشتی پشت سرم می آمدی

لیز می خوردی
مدام بی وقفه لیز می خوردی

گفتی دستت را بگیرم
کـه  جوریسـت  تـو  وزن  سـنگینی  گفتـم 
میفتـم  همراهـت  هـم  مـن  بخـوری  لیـز  گـر  ا
باشـد دسـتم  تـوی  دسـتت  گـر  ا ومیترسـم 
گفتـی بـا ایـن حـرف هـا انـگار از روی یـک 
میدهـم  هلـت  هزارمتـری  ارتفـاع  تـوی  بنـد 

مطلـق تاریکـی  وسـط 
گفته بودی این را قباًل هم 

ایـن بـار لیز خوردی و سـقوط کـردی و من 
نتوانسـتم نگهت دارم

میخواستم و نشد...
نکـردی  بـاز  را  چشـم هایت  دیگـر  وقتـی 
افتـاد... عمیـق  پرتـگاه  یـک  روی  از  قلبـم 
بـا  بیـرون  اومـدی  سـرما  ایـن  تـو  -دوبـاره 

دختـر داخـل  بیـا  میزنـی؟  حـرف  خـودت 
بیا داخل باید قرص بخوری

آسایشـگاه  فضـای  تـوی  سـردی  سـوز 
پیچیـد و پرسـتار دختـر را داخـل سـاختمان 

بـرد.

 مسعود باژیان

فاطمه کاظمی 



         

خانواده

 ازدواج موقت 

و شرایط آن 

در ایـن نـوع عقـد ، زن و مـرد بـا هـم توافق مـی نمایند 
تـا بـرای مـدت معیـن و محـدودی زن و شـوهر باشـند 
کـه مهـری را بـه زن  و همچنیـن مـرد متعهـد می گـردد 
بپـردازد و زن نیـز در ازای آن، مکلـف و متعهد می گردد 
کـه  زمانـی  مـدت  بـرای  را  خـود  زناشـویی  رابطـه  کـه 
توافـق نمـوده انـد ادامـه دهـد و با سـپری شـدن مدت 

موردنظـر آنهـا ، رابطـه زناشـویی آن دو نیز خاتمه پیدا 
قانـون مدنـی  نیـز در  گـی هـای دیگـری  .ویژ کنـد  مـی 
و فقـه، بـرای پیونـد زناشـویی موقـت )نـکاح منقطـع( 

کـه: بدیـن گونـه بیـان شـده اسـت 
یـا  منقطـع  نـکاح  مدنـی،  قانـون   1۰7۵ مـاده  طبـق 
کـه بـرای مـدت  ازدواج موقـت وقتـی صـورت میگیـرد 
بـر  کـه اصـل  آنجایـی  از  و  باشـد  تعییـن شـده  معینـی 
دائمـی بـودن نکاح اسـت، پس در مـوارد تردید، نکاح، 
هـر  یعنـی  تـر  دقیـق  عبـارت  بـه  می شـود.  تلقـی  دائـم 
زمـان کـه مـدت در نـکاح تعییـن نشـده باشـد و معلـوم 
کـه مقصـود طرفیـن، نـکاح منقطـع بـوده، نـکاح  باشـد 
نباشـد،  معلـوم  طرفیـن  قصـد  گـر  ا ولـی  اسـت  باطـل 

می شـود. محسـوب  دائمـی  و  صحیـح  نـکاح 

کیـد بـر لـزوم  همچنیـن مـاده 1۰7۶ قانـون مدنـی، تا
صورتـی  در  و  دارد  منقطـع  نـکاح  در  مـدت  تعییـن 
کـه ابتـدای نـکاح مشـخص نشـده باشـد، زمـان عقـد 

شـد. خواهـد  محسـوب  آن  آغـاز  نـکاح، 
حـال بـه تفـاوت هـای اصلـی ازدواج موقـت بـا ازدواج 

دائـم می پردازیـم:
در  مهـر  تعییـن  مدنـی،  قانـون   1۰۹۵ مـاده  طبـق   _1
 ، ازدواج موقت الزم و ضروری اسـت و عدم تعیین مهر

موجـب بطـالن اسـت.
گفتـه شـد، طبـق مـاده 1۰7۶ قانـون  کـه  ۲_ همانطـور 
مدنـی، مـدت حتمـا بایـد در عقـد موقت تعیین شـود.
از  موقـت  زوجـه  و  زوج   ،۸۶۲ مـاده   1 بنـد  طبـق   _۳
ازدواج  از  حاصـل  فرزنـد  ولـی  نمی برنـد  ارث  یکدیگـر 

دائـم  ازدواج  از  حاصـل  فرزنـد  بـا  تفاوتـی  موقـت، 
می بـرد. ارث  خـود  مـادر  و  پـدر  از  و  نداشـته 

۴_ در نـکاح موقـت ، نفقـه اصـواًل و ارث مطلقـا بـرای 
زوجیـن وجـود نـدارد.

۵_ مقررات طالق در نکاح منقطع راه ندارد.
۶_ عـده زوجـه منقطـع، حسـب مـورد، دو طهـر یـا ۴۵ 

روز اسـت.
7_ عـدم ثبـت ازدواج موقـت، بـر خـالف ازدواج دائـم 
کـه ثبـت ازدواج موقـت  جـرم نیسـت  مگـر در ۳ مـورد 
الزامـی و دارای ضمانـت اجـرای کیفـری مشـابه اسـت:

الف( باردار شدن زوجه
ب( توافق طرفین 

ج( شرط ضمن عقد

 ماهنامه محلی استان کرمان         
صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مسعود باژیان

دبیرتحریریه:  مهشاد عسکری

صــدای شمــا هستیــم  
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Instagram: ZANOEJTEMA
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فرهنگی - ورزشی - اجتماعی - هنرهای دستی
گرافیک و صفحه آرایی: الهام زندوثوقی

آدرس: خیابان ۲۴ آذر،  ساختمان مقبل زاد،  طبقه دوم

خواهـی  سـهم  از  زنـان  کـه  سال هاسـت 
و  می گوینـد  سـخن  اقتصـاد  و  سیاسـت  در 
مسـئله حضـور پررنگتـر زنـان در پسـت های 
از  یکـی  جـزو  همـوراه  سیاسـی  و  مدیریتـی 
انتخابـی  هـای  وعـده  اساسـی  محورهـای 
رجـل سیاسـی در هـر انتخاباتی بوده اسـت. 
می شـوند  فرامـوش  کثـرا  ا کـه  وعده هایـی 
نمی گیرنـد. خـود  بـه  تحقـق  رنـگ  هرگـز   و 

امسـال  شـهریور  در  کـه  آمـار  آخریـن  طبـق 
مرکـز  شـهر   ۲۸ بیـن  از  اسـت  شـده  منتشـر 
دیـده  زن  شـهردار  هیـچ  اسـم  اسـتان 
بـودن،  شـهردار  از  زنـان  سـهم  نمی شـود. 
محـدود بـه شهرسـتان های کوچـک آن هـم 

اسـت. شـمار  انگشـت  و  نـدرت  بـه 
اشـتغال  افزایـش  از  امـار  هرچنـد 
خبـر  دولتـی  هـای  دردسـتگاه  زنـان 
پسـت  از  زنـان  سـهم  امـا  می دهـد 
اسـت. ناچیـز  مدیریتـی   هـای 
اقتصـادی،  توسـعه  هـای  شـاخص  از  یکـی 
کشـوری  هـر  در  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
گـون  گونا امـور  پیشـبرد  در  زنـان  مشـارکت 
موضـوع  ایـن  میرسـد  نظـر  بـه  امـا  اسـت 
باقـی  نشـده  حـل  هنـوز  کشـورمان  بـرای 
عـدم  موضـوع   ایـن  شـاهد  اسـت.  مانـده 
مدیریتـی،  پسـت های  تصاحـب  رشـد 
عالـی  تحصیـالت  چشـم      گیر  رشـد  علی رغـم 
اسـت. بانـوان  در  اشـتغال  آمـار  افزایـش   و 
عوامـل  از  ای  پـاره  اسـت  مسـلم  آنچـه 
از  مانـع  شـناختی  جامعـه  و  اجتماعـی 
بـاال  سـطح  هـای  پسـت  در  زنـان  حضـور 

اسـت. شـده  مدیریتـی 
عوامـل  ایـن  قوتیتریـن  از  یکـی 
بـر  کـم  حا سـاالرانه  مـرد  نـگاه 
اسـت. ایرانـی  اسـالمی   جامعـه 
بـه  زنـان  اسـالمی  تمـدن  تاریـخ  در  گرچـه 
ایـران  انـد و در  مـدارج عالـی دسـت یافتـه 
باسـتان هم دریاسـاالر زن وجود داشـته اما 
آنچه امروز شاهد آن هستیم،حضور مردان 

زنـان در  از حضـور  کـه  سـلطه طلبـی اسـت 
پسـت های مدیریتـی می ترسـند و آنـرا زنـگ 
میداننـد.  خـود  موقعیـت  بـرای   خطـری 
چندین نظریه در رابطه با اشتغال زن ومرد 
 در علـم جامعـه شناسـی ارائـه شـده اسـت.
تفکیـک  ،نظریـه  هـای  نظریـه  ایـن  از  یکـی 

اسـت.  کار  بـازار 
شـده  عنـوان  نظریـه  ایـن  در 
نیـروی  گزینـش  بـرای  اسـت:کارفرمایان 
وتوایـی عوامـل  بـر مهـارت  کار خـود عـالوه 
در  اسـتمرار  و  دوام  همچـون  دیگـری 
آنجـا  از  و  میگیرنـد  مدنظـر  را  کار  انجـام 
همسـر  بـه  قانـون  در  زنـان  کار  اجـازه  کـه 
دیگـر  سـوی  از  و  اسـت  شـده  سـپرده  او 
باعـث  بـارداری  هنـگام  در  اشـتغال  عـدم 
کارهایـی  بـه  زنـان  شـود  سـعی  تـا  شـده 
هرگونـه  بـروز  صـورت  در  تـا  شـوند  مشـغول 
زنـان  حضـور  عـدم  باعـث  کـه  مسـئله ای 
کمتریـن  بـا  مجموعـه  شـود،  کار  محـل  در 
از  دهد،لـذا  ادامـه  خـود  کار  بـه  مشـکلی 

مهـم  هـای  پسـت  در  زنـان  کارگرفتـن   بـه 
امتناع می شود.

معترفندکـه  جامعـه  افـراد  کثـر  ا طرفـی  از 
قانون مندتـر  مـردان  بـه  نسـبت  زنـان 
اسـت(  کـرده  تاییـد  آنـرا  نیـز  )آمـار  هسـتند 
ایـن امـر خـود باعث شـده تـا مـردان ترجیح 
باشـند. داشـته  مـرد  مدیـران  کـه  دهنـد 
طوالنـی  سـالیان  مـردان  دیگـر   سـوی  از 
انـد  بـوده  مدیریتـی  هـا  عرصـه  دار  سـکان 
نـگاه  آمـدن   وجـود  بـه  امرباعـث  ایـن  و 
کشـور شـده  بـر جـو مدیریتـی  مردسـاالرانه 
»مدیریـت  اصطـالح  کـه  جایـی  اسـت.تا 
ضعـف  کـه  اداراتـی  از  بسـیاری  در  زنانـه« 
شـود. مـی  بـرده  بـکار  دارنـد   مدیریتـی 
مدیریـت  از  کنایـه  زنانـه«  »مدیریـت 
اسـت. الزم  صالبـت  فاقـد  و   احساسـی 
مـوالوردی  شـهیندخت  دکتـر  خانـم   
امـور  در  جمهـور  رئیـس  سـابق  معـاون 
زنـان و خانـواده ضمـن بیـان تاثیـر عوامـل 
زن،  مدیـران  انتصـاب  در  محیطـی 

می گویـد: »زنـان در رقابـت بـا همتایـان مـرد 
نقش هـای  گـذاری  وا و  پذیـرش  در  خـود، 
نمـی  قـرار  تشـویق  مـورد  یـا  مدیریتـی، 
کنند.«کـه  یـا خـود اسـتقبال نمـی  و  گیرنـد 
دارد. فرهنگـی  ریشـه  مـورد،  دو   هـر 
حتـی زمانـی کـه زنـان بـه مشـاغل مدیریتـی 
بـرای  متعـددی  موانـع  بـا  یابنـد،  مـی  ارتقـا 
آتـی خـود مواجـه مـی باشـند بـه  پیشـرفت 
کرمـی،  ناهیـد خدا کـه خانـم  دکتـر  طـوری 
پنجـم  دوره  سـالمت  کمیتـه  رئیـس 
تبدیـل  در  تهـران  شـهر  اسـالمی  شـورای 
فرهنـگ  بـه  زنـان  علیـه  تبعیـض  شـدن 
مـرد  اعضـای  کننـد:»  مـی  بیـان  سـازمانی 
مطـرح  مضمـون  ایـن  بـا  ای  گالیـه  شـورا  
عنـوان  بـه  زن  یـک  چطـور  کـه  کردنـد 
انتخـاب شـده اسـت؟مگر  شـهردار منطقـه 
هسـتیم؟اصوال  کمتـر  زن  یـک  از  مـا 
ممکـن  کـه  ایـن  از  تصـوری  مـرد  مدیـران 
مـرد  همـکار  از  تـر  توانمنـد  زن  یـک   اسـت 

باشد ندارند«. 

بـر  بایـد  کـه  ایـن  بـر  عـالوه  زن  مدیـران 
خـود  مدیریتـی  حـوزه  معمـول  مشـکالت 
موانـع  برداشـتن  بـرای  بایـد  آینـد  فایـق 
و  نماینـد  تـالش  زنـان  مدیریـت  فرهنگـی 

کننـد. اثبـات  زمینـه  ایـن  در  را  خـود 
گرچه معصومه ابتکار در مراسـم اختتامیه 
چهارمین جشنواره زن و علم - جایزه مریم 
میرزاخانـی - در تیرمـاه 1۴۰۰ اضهـار داشـت 
کـه »در دولـت دوازدهـم بـا توسـعه پایـدار و 
سیاسـتگذاری هـای مناسـب، برنامـه هـای 
، زمینـه  آموزشـی و تـوان افزایـی زنـان مدیـر
شـکوفایی زنـان در عرصـه هـای مدیریتـی و 
کـه  علمـی و سیاسـی فراهـم شـد بـه طـوری 
درصـد  پنـج  حـدود  از  زن  مدیـران  تعـداد 
از ۲۵ درصـد  در سـال ۹۲، امـروز بـه بیـش 
رسـیده اسـت و امـروز دیگـر مشـکلی از نظـر 
انتصـاب مدیـران زن در عالی تریـن جایـگاه 
هـا در حـد وزیـر نخواهیم داشـت همچنین 
رئیـس  و  اسـتاندار  مختلـف  سـطوح  در 
زنـان  کافـی  انـدازه  بـه  کـه  چـرا  دانشـگاه 
مدیـر تربیـت و آمـوزش دیـده انـد« امـا آنچه 
کنـون شـاهدآن هسـتیم سـهم ناچیـز زنان  ا
از پسـت هـای مدیریتـی و تـالش و مبـارزه با 
سـاختارهای غلـط جـا افتـاده در جامعـه در 
کـه سـال هـا  بـاره نقـش هـای جدیـد اسـت 
حـق زنـان بـوده و از آنهـا غصب شـده اسـت 
و  ایـن هـدف تحقـق نمیابـد مگـر بـا تـالش 
»سـقف های  شکسـتن  بـرای   افـزون  روز 
 شیشـه ای« که در ادارات برای زنان تعبییه 

شده است.
بـا  سـازمانها  در  زنـان  کـه  عواملـی  یعنـی 
در  آنـان  پیشـرفت  واز  می شـوند  روبـرو  آن 
میشـود. جلوگیـری  کاری  هـای  محیـط 
تسـط  همـان  واقـع  در  هـا  سـقف  ایـن 
 دیرینـه مـردان بـر سـاختار سـازمانی اسـت.
زنـان دارای توانایی هـای شـگرفی در زمینـه 
بـه  هنـوز  متاسـفانه  امـا  هسـتند  مدیریتـی 
کـه مسـتحق ان هسـتند دسـت  جایگاهـی 

نیافتـه انـد.

در جشنواره زن و علم عنوان شد:  

 سهم زنان از پست های مدیریتی

w w w . z a n o e j t e m a . c o m

حانیه محمدی قناتغستانی
کارشناس حقوق
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