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دغدغه های زنان کارمند:

جاده خانه تا اداره 
هموار نیست!

 آیا انتخاب تجرد یک بحران است؟

کاوی رفتارها در دنیای مجازی وا

نمایش مجازی، دروغ واقعی 

تله ای به نام روزمرگی 

حال خوب ساختنی است

؛  نگاهی به مسیر موفقیت نازنین دانشور
مدیر شرکت "تخفیفان"

راحله  پورنخعی؛ بانو  کرمانی راننده اتوبوس مسافربریراحله  پورنخعی؛ بانو  کرمانی راننده اتوبوس مسافربری

هر آرزویی ارزش جنگیدن داردهر آرزویی ارزش جنگیدن دارد
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 از شکست نهراسید، شکست یک قدم به سمت موفقیت است. )اپرا وینفری(

 امام جمعه رفسنجان در تشریح 
موضع خود در مورد دوچرخه 
سواری بانوان

دوچرخه سواری 
حرام ذاتی نیست
رفسـنجان  جمعـه  امـام  عسـکری  اصغـر 
جمعـه  نمـاز  هـای  خطبـه  در  ایـن  از  پیـش 
در  زنـان  حجـاب  بـه  تنـدی  انتقادهـای 

کـرده بـود و بـا بیـان اینکـه:»  جامعـه عنـوان 
بی حجابـی  یـا  بدحجابـی  مسـأله  ای  عـده 
خانـم  یـک  و  می کننـد  ترویـج  جامعـه  در  را 
تشـویق  نفهمـی  و  بی دینـی  سـر  از  را 
کنـد، بـا اینکـه  کـه دوچرخه سـواری  می کننـد 
عمـوم  انظـار  در  بانـوان  دوچرخه سـواری 
حـرام اسـت، دنبـال خدشـه دار کـردن غیرت 
بـه  را  خـود  هسـتند.«اعتراض  مـردم  دینـی 

بـود. کـرده  عنـوان  مسـئله  ایـن 
وی همچنیـن در بخـش دیگـری از سـخنان 
گر روزی  خـود گفتـه بود»پیراهن ناموس مـا ا

در خانـه روی بنـد رخـت بـرای خشک شـدن 
کـه میهمـان می آمـد آن را  پهـن بـود، زمانـی 
 ، دختـر لبـاس  کسـی  کـه  می کردیـم  جمـع 
، مـادر و خواهـر مـا را نبیننـد. چگونـه  همسـر
سـوار  دوچرخـه  روی  را  دختـران  امـروز 
می کنند که در خیابان ها بچرخند و عده ای 
از ایـن جریان هـا حمایـت  بـا حماقـت تمـام 
گر ندایی علیه این کار بلند شود  می کنند و ا
 اعتـراض می کننـد و بـه خـود مـن هـم ناسـزا 

گفتند.«
گـزارش ایرنـا، امـام جمعـه رفسـنجان   طبـق 

عصر شـنبه 25 دی ماه در جمع نمایندگان 
اقشـار مختلـف بـا عقـب نشـینی از موضع روز 
جمعـه خـود عنوان کرد: به عنوان یک طلبه 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را وظیفه خود 
مـی  دانـم و ایـن سـخنان را از سـر دلسـوزی و 
خیرخواهـی بـا نیـت ارشـاد و هدایـت جامعـه 
مطـرح می کنـم.وی اظهارداشـت: دوچرخه 
دوچرخـه  امـا  نیسـت  ذاتـی  حـرام  سـواری 
سـواری خانـم هـا بایـد حرمـت داشـته باشـد 
در حضـور مـردان و در مـال عـام بـه صالح آنها 

و جامعـه نیسـت.

شـورای  و  شـهرداری  بـا  گفـت:  عسـکری 
آمـوزش  بدنـی،  تربیـت  اداره   ، شـهر اسـالمی 
کـه  کردیـم  و پـرورش و دانشـگاه هـا صحبـت 
از نقـاط شـهر فراهـم  امنـی در یکـی  فضـای 
کننـد. کـه خانـم هـا دوچرخـه سـواری  شـود 
در  هـم  ایـن  از  قبـل  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
را  مکانـی  شـهر  هـای  هنرسـتان  از  یکـی 
هـم  دوچرخـه  و  تجهیـزات  و  کردیـم  فراهـم 
کـه بانـوان بتواننـد بـه دور از  خریـداری شـد 
چشـم نامحرمـان از ورزش دوچرخـه سـواری 

کننـد. اسـتفاده 

ت
سب

منا

ویژه

زنـان علیه زنان  

مکـه  نیسـت  پوشـیده  کسـی  بـر  هرچنـد 
دسـتیابی  از  مانـع  مردسـاالرانه  جامعـه 
اسـت  شـده  خـود  واقعـی  جایـگاه  بـه  زنـان 
علیـه  زنـان  نقـش  منکـر  نمی تـوان  امـا 
خودشـان در بوجـود آمـدن ایـن رونـد شـد. 
کـه  ایـن تاثیرگـذاری بـه حـدی بـوده اسـت 
توسـعه   راه  موانـع  بزرگتریـن  از  یکـی  امـروزه 
زنانـی  حضـور  مختلـف  جوامـع  در  زنـان 
بلکـه  شایسـتگی  اسـاس  بـر  نـه   کـه  اسـت 
بـه  خـاص  وابسـتگی  یـا  موقعیتـی  روی  از 
بـرای  نـه  کـه  زنانـی  رسـیده اند،  جایگاهـی 
خدمـت بلکـه بـرای خـوش خدمتـی  دارای 
هـم  مقـام  آن  کـه  هسـتند  مقـام  و  منصـب 
از روی تخصـص و حرفه شـان بـه آن تعلـق 

اسـت. نگرفتـه 
را  زنانـی  نیـز  کرمانـی  زنـان   جامعـه   در 
کـه  دارای قدرتـی هسـتند امـا   سـراغ داریـم 
خـود  قـدرت  و  قلـم  از  اسـتفاده  جـای  بـه 
در بهبـود جایـگاه  زنـان ، تـالش خـود را در 
جهـت جلوگیـری از رشـد و ارزش بخشـی به 

می برنـد. بـکار  خـود  جنسـان  هـم 
گرچـه ایـن شـرایط در جامعـه  مـردان نیـز 
بـه چشـم می خـورد امـا آنچـه در ایـن میـان 
از  بیـش  را  زنـان  جامعـه  حساسـیت های 
دسـت  بـه  بـرای  زنـان  تـالش  کـرده،  پیـش 
آوردن سـهم انـدک از پسـت های مدیریتـی 
کـه بـا  و یـا اجـرای در سـطحوح باالتـر  اسـت 
کاردان  زنـان  تـالش  کارآمـد  نـا  زنـان  وجـود 
تالش هـای  تمـام  بـا  می شـود.  ضایـع  نیـز 
بـه  زنـان  دسـتیابی  عـدم  و  گرفتـه  صـورت 
جامعـه  کنـون  ا توجـه،  درخـور  جایـگاه 
اسـت.  جانبـه  همـه  توسـعه  نیازمنـد  زنـان 
گرفتـن  قـوت  حـال  در  نگاه هایـی  هرچنـد 
بـه  را  زنـان  کـه در تالشـند جامعـه  هسـتند 
خانه هـا برگردانـد و چـه ابـزاری بهتـر از ایـن 
ایـن  و  دهنـد  قـرار  زنـان  مقابـل  را  زنـان  کـه 
کـه متوجـه  امـر را پیـش ببرنـد و اینجاسـت  
در  زنـان  از  بعضـی  حضـور  کـه  می شـویم 

اسـت. ابـزاری  صرفـًا  سـمت ها  بعضـی 
بسـیاری  توانایـی  زنـان  جامعـه  امـروز 
گرفتنـد از جملـه  کـه آن هـا را نادیـده  دارنـد 
سـازی،  شـبکه  اثرگـذاری،  توانایی هـا،  ایـن 
توسـعه ارتباطـات  اسـت. ایـن توانایی هـای 
امـروزه مـی تـوان محـرک بسـیار قـوی بـرای 
مختلـف  حوزه هـای  در  زنـان  جامعـه  رشـد 
ایـن  همبسـتگی  نیازمنـد  ایـن  کـه  باشـد 

اسـت. جامعـه 

کمیسـیون  گـزارش  در جریـان رسـیدگی بـه 
توانمندسـازی  خصـوص  در  اجتماعـی 
احمـد  سـردار  خانـواده،  سرپرسـت  زنـان 
صحـن  در  حضـور  بـا  کشـور  وزیـر  وحیـدی 
مطلـب  ایـن  عنـوان  بـا  مجلـس  علنـی 
اجتماعـی  آسـیب های  از  »بسـیاری  کـه: 
آن  بـه  گـر  ا و  می چرخـد  زنـان  محـور  حـول 
می کنـد  ایجـاد  زیـادی  مسـائل  نپردازیـم 
و  زنـان  مسـائل  بـه  پرداختـن  رو  ایـن  از 
توانمندسـازی آن هـا اهمیـت فـراوان دارد« 
خصـوص  در  الزم  هـای  همانگـی  ایجـاد  از 

داد. خبـر  بـاره  ایـن  در  فرهنگـی  امـور 
بـا  خـود  هـای  صحبـت  ادامـه  در  او   
خصـوص  در  رهبـری  سـخنان  بـه  اسـثتناد 
زنـان  مسـئله  پیرامـون  کلـی  سیاسـت های  
رهبـری  معظـم  مقـام  کییـد  تا و  خانـواده  و 
و  اقتصـادی  حقوقـی،  حمایت هـای  بـر 
فرهنگـی وتشـویق زنـان بـه ازدواج،بـه بیـان 
در  شـده  انجـام  هـای  فعالیـت  از  ای  پـاره 
کشـور پرداخـت. ایـن زمینـه توسـط وزارت 
وزیـر کشـوراقدامات انجـام شـده در جهت 
اجرایـی شـدن بنـد )پ( مـاده )80( قانـون 
توسـعه را گامـی مثبـت در جهت هم افزایی 
عنـوان  مالـی  پشـتیبانی  و  دسـتگاها  بیـن 
محرومیـت  هـای  ح  طـر از  حمایـت  و  کـرد 
مناطـق  در  زنـان  اقامتـگاه  بهبـود  و  زدایـی 

غیـر رسـمی  را از جملـه فعالیـت های انجام 
کـرد. کشـور عنـوان  شـده در وزارت 

فعالیـت  از  همچنیـن  وحیـدی  احمـد 
بـا  کشـور  وزارت  بیـن  مشـترک  هـای 
و  امـداد  کمیته  بهزیسـتی، هـای  سـازمان 
شـهرداری،جمعیت  زنـان،  امـور  معاونـت 
ای  حرفـه  و  فنـی  سـازمان  و  احمـر  هـالل 
4دسـته  زنـان در  بنـدی   خبـرداد و دسـته 
همسـران فـوت شـده، زنـان مطلقـه، مجـرد 
تسـهیل  منظـور  بـه  بدسرپرسـت  و  قطعـی 
از  را  زنـان   از  در پشـتیبانی وحمایـت مالـی 
راسـتا  ایـن  در  سـودمند  اقدامـات  جملـه 
کشـور در پایـان ایـن جلسـه  دانسـت.  وزیـر 
کیـد بـر ایـن موضـوع کـه توانمندسـازی  بـا تا
و  سیاسـت گذاری  حـوزه  در  بانـوان 
دنبـال  کشـور  وزارت  در  مالـی  پشـتیبانی 
کـه  چنـد  کرد:هـر  نشـان  خاطـر  می شـود، 
اصـل مسـئله مرتبـط بـه سـتاد ملـی زنـان و 
خانـواده و مسـئولیت آن برعهـده معاونـت 
کـه  اسـت  جمهـوری  ریاسـت  نهـاد  زنـان 
انقـالب  شـورای عالی  فرهنگـی  شـورای  در 
می شـود،  پرداختـه  آن  بـه  نیـز  فرهنگـی 
خانـوار  سرپرسـت  زنـان  کـه  آنجایـی  از  امـا 
شـورای  در  هسـتند  ارتبـاط  در  اجتمـاع  بـا 
اجتماعـی نیـز بـه مباحـث مربـوط بـه زنـان 

می پردازیـم.  خانـواده  سرپرسـت 
کـه توسـط وزیـر  ایـن سـخنان  بـا  همزمـان 

عنـوان  مجلـس  علنـی  صحـن  در  کشـور 
رئییـس  قالیبافـت  محمدجـواد  شـد، 
مجلـس بـا عنـوان ایـن خبـر کـه دولـت هنوز 
مجلـس  بـه  را  زنـان  توانمندسـازی  الیحـه 
زنـان  موضـوع  گفـت:  اسـت  نکـرده  ارائـه 
و  پویایـی  بـر  مسـتقیمی  تأثیـر  خانـواده  و 
پیشـرفت کشـور دارد و توجـه بـه خانـواده از 

اسـت.  کشـور  اصلـی  اولویت هـای 
رئیـس  سـوی   از  شـده  امارارائـه  طبـق 
زن  5میلیـون  حاضـر  حـال  در  مجلـس 
کـه  کشـور وجـود دارد  سرپرسـت خانـوار در 
بیش از نیمی از آن ها فاقد هرگونه پوشـش 
بیمـه ای یـا مسـتمری هسـتند، 19درصـد از 
گونـه چتـر حمایتـی بهرمنـد  آن هـا از هیـچ 
نیسـتند و 38درصـد آن هـا جـزو سـه دهک 

می آینـد. بشـمار  جامعـه  پاییـن 
کـه:  مطلـب  ایـن  عنـوان  بـا  قالیبـاف 
اقتصـادی  سـخت  شـرایط  بـه  توجـه  »بـا 
تـا  می کننـد  کار  هـم  بـا  مـرد  و  زن  کـه  فعلـی 
چگونـه  شـود،  مرتفـع  اقتصـادی  مشـکالت 
مشـکالت  می تواننـد  خانـوار  سرپرسـت  زنـان 
اقتصـادی را حـل کنند«بـر لـزوم توجـه خاص 
خانـواده  سرپرسـت  زنـان  مسـئله  بـه  ویـژه  و 
جـزدر  مهـم  ایـن  کـرد  نشـان  خاطـر  و  کیـد  تا
صـورت  همـکاری همـه جانبـه بیـن مجلـس، 
و  نهادهـا  مـردم،  تـوده  ثمن هـا،   ، دولـت 

نمیابـد. تحقـق  مردمـی  سـازمان های 

صحبـت  از  دیگـری  بخـش  در  قالیبـاف 
هـای خـود بـه مسـئله بیمـه زنان سرپرسـت 
خانـواده پرداخـت و عنـوان کـرد: بیمه زنان 
از  زنـان خانـه دار  سرپرسـت خانـوار و بیمـه 
کـه واقعا به  جملـه موضوعـات مهمی اسـت 
بودجـه   الیحـه  در  کرده ایـم.  بی توجهـی  آن 
کار قـرار  کـه در دسـتور  1401 و برنامـه هفتـم 
دارد بایـد بـه ایـن موضـوع توجـه شـود. بنـد 
مختـص  بودجـه  الیحـه   )14( تبصـره   )1۶(
بـا  اسـت،  خانـوار  سرپرسـت  زنـان  حـوزه 
هزینه هـا،  حـوزه  در  هنـوز  اینکـه  بـه  توجـه 
قـرار  کار  دسـتور  در   )14( تبصـره  بررسـی 
مـورد  را  موضـوع  ایـن  بایـد  اسـت،  نگرفتـه 

داد. قـرار  جـدی  توجـه 
مجلـس  آمادگـی  اعـالم  بـا  همچنیـن  وی   
زمینـه،  ایـن  در  قوانیـن  اصـالح  حـوزه  در 
کشـور در شـورای  خواسـتار آن شـد تـا وزیـر 
بـه  کـه  باشـد  رونـدی  پیگیـر  اجتماعـی 
موجـب آن خروجـی قابـل قبـول از قوانیـن 
شـاخصه های  بهبـود  منظـور  بـه  مقـررات  و 
خانـواده،  سرپرسـت  زنـان   زندگـی 

به دست آید.
تبصـره  )ب(  بنـد  در   کـرد:  تصریـح  وی 
پیش بینـی  توجهـی  قابـل  رقـم   1400  )1۶(
در  بخـش  ایـن  در  متأسـفانه  امـا  شـده 
نسـبت  بهزیسـتی  سـازمان  و  امـداد  کمیتـه 
حـوزه  ایـن  در  بایـد  کـه  هزینه هایـی  بـه 
انجـام می شـد توجـه الزم نشـده اسـت. 50 
خانـوار  سرپرسـت  زنـان  بـه  بایـد  آن  درصـد 
کـه رعایـت نشـده اسـت لـذا  تعلـق می گرفـت 
بـه  باقـی مانـده سـال  خواهـش می کنـم در 

شـود. توجـه  موضـوع  ایـن 
گفـت:  کشـور  وزیـر  بـه  خطـاب  قالیبـاف 
سـاله اش   5 اجـرای  مـدت  ششـم  برنامـه 
تمدیـد  نیـز  دیگـر  سـال  یـک  و  شـده  تمـام 
برنامـه  ایـن   )80( مـاده  در  اسـت.  شـده 
برنامـه  الیحـه  ارائـه  بـه  مکلـف  دولـت 
امـا  اسـت  حـوزه  ایـن  در  توانمندسـازی 
بـا  اسـت.  نشـده  ارائـه  الیحـه  ایـن  هنـوز 
تمدیـد  سـال  یـک  برنامـه  اینکـه  بـه  توجـه 
ارائـه شـود  شـده، حداقـل بایـد ایـن الیحـه 
دهیـم.  انجـام  را  الزم  اقدامـات  بتـوان  تـا 
مجلس مصمم اسـت در روزهای سه شـنبه 
کار  دسـتور  در  کـه  مهمـی  نظارتـی  کارهـای 
یـک  مـاه  سـه  هـر  و  کنـد  پیگیـری  را  اسـت 
پیگیـری  را  بندی هـا  جمـع  و  مصوبـات  بـار 
کـرد تـا سـازمان ها و دسـتگاه ها بـه  خواهیـم 

کننـد. عمـل  خـود  قانـون  وظایـف 
برنامـه  طبـق  گفـت:  پایـان  در  قالیبـاف 
ارائـه  بـه  مکلـف  دولـت  توسـعه  ششـم 
الیحـه ای در حـوزه توانمندسـازی زنـان بود 
مـا  اسـت  ارائـه نشـده  ایـن الیحـه  کـه هنـوز 
انتظـار داریـم دولـت ایـن کار را انجـام دهد.

با حضور وزیر کشور در مجلس رقم خورد

سهم زنان سرپرست خانواده  از بودجه
مدیر مسوول
مهشاد عسکریمسعود باژیان 
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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(

فاطمه آرا

زنان موفق
زنان ثروتمند جهان 
از منظر مجله فوربس

هـای  سـال  روال  طبـق  فوربـس  مجلـه 
لیسـت   2021 سـال  پایـان  گذشـته،در 
کـرد. منتشـر  را  جهـان  زنـان  ثروتمندتریـن 
در  گذشـته  سـال  همچـون  کـور  بتا فرانسـوا 
 ۶7 بانـوی  قراردارد،ایـن  لیسـت  ایـن  صـدر 
73میلیـار  از  بیـش  ثروتـی  بـا  فرانسـوی  سـاله 
و  جهـان  ثروتمنـد  فـرد  دوازدهمیـن  دالر 
شـده  شـناخته  جهـان  بانـوی  ثروتمندتریـن 
در  خـود  ثـروت  اعظـم   بخـش  او  اسـت.گرچه 
L’Oreal سـال 2017 بواسـطه میراثـش از برنـد
توانسـت  خـود  تـالش  بـا  امـا  آورد  دسـت  بـه 
33درصـد از سـهام شـرکت Thetys SAS را نیـز 

کنـد. اضافـه  خـود  ثـروت  بـه 
آلیـس والتـون تنهـا وارث سـام والتـون بنیـان 
۶2میلیـارد  ثـروت  بـا    Walmart شـرکت   گـذار 
بانـوی  دومیـن  عنـوان  بـه  در  خـود  دالری 
بـا  اسـت.وی  شـده  شـناخته  جهـان  ثروتمنـد 
رشـد 5درصـدی سـهام شـرکت آمریکایـی خـود 
موفـق بـه افزایـش ثـروت خود شـده اسـت. او در 
سال 2020 میالدی پس از شکست برنامه های 
بیمـه همگانـی در ایـاالت متحـده، طرحی برای 
در  بهداشـتی جامـع  یـک موسسـه  انـدازی  راه 

گذاشـت. شـهر بنتونویـل را بـه اجـرا 
مکنـزی اسـکات: گرچـه ثروتمند شـدن مکنزی 
بواسـطه طالق میلیـاردی اش از "جف بیزونس" 
شـهرت  امـا  خـورد  رقـم  "آمـازون"  موسـس 
دالر  میلیـارد   5.8 بخشـش  دلیـل  بـه  مکنـزی 
بـه 500سـازمان غیـر دولتـی اسـت.جالب اسـت 
بدانیـد مکنـزی در زمان دانشـجوی خود مجبور 
بـه بـرای تامیـن مخـارج تحصیـل خـود سـاعت 

کنـد. کار  هـای طوالنـی 
چهـارم  رده  در   :)Julia Koch( کـوچ  جولیـا 
کـوچ بـا داشـتن 42درصـد  ایـن لیسـت جولیـا  
امریـکا  خصوصـی  شـرکت  بزرگتریـن  سـهام  از 
بـا سـود سـهام قـرار دارد . ثـروت جولیـا  بیـش 
اسـت. شـده  زده  تخمیـن  دالر  4۶میلیـارد  از 
کـوک را بـه  وی در حـال حاضـر ریاسـت شـرکت 

دارد. عهـده 
جالـب اسـت بدانیـد در رده هفتـم ایـن لیسـت 
از  بیـش  ثروتـی  بـا  ژاپنـی  بانـوی  یوهـان  یانـگ 
یوهـان  قراردارد.یانـگ  دالری  29.5میلیـارد 
 Country شـرکت  سـهام  از  58درصـد  بـه  عـالوه 
آموزشـی  شـرکت  ریاسـت   Garden Holdings
Bright Scholar Education Holdings را نیـز بـه 
عهـده دارد. یانـگ یوهـان در سـال 2021 عنـوان 
ثروتمند ترین زن آسیا و همچنین جوانترین زن 
میلیـاردر آسـیا را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

بـا توسـعه تکنولـوژی و رشـد ارتباطات،فضـای 
انـکار  قابـل  غیـر  حقیقتـی  عنـوان  بـه  مجـازی 
میلیون هـا  و  اسـت  آمیختـه  در  مـا  زندگـی  بـا 
مجـازی  فضـای  از  جهـان  سراسـر  در  انسـان 
و  تنـد  انتقـادات  رغـم  ،بـه  می کننـد  اسـتفاده 
فضـای  بـه  سـنت گرایان  برخـی  غیرمنصفانـه 
مزایـای  پدیـده  ایـن  گفـت  بایـد  مجـازی 
کـه  نبـود آن زندگـی در جهـان  بیشـماری دارد 
بـه  مجـازی  فضـای  می نمـود.  دشـوار  را  کنونـی 
نیـاز  عـدم  مسـافت،  بعـد  بـردن  بیـن  از  سـبب 
همیشـگی  بـودن  دسـترس  در  و  تحـرک  بـه 
قـرار  افـراد  اختیـار  در  را  جدیـدی  امکانـات  آن 

کوتـاه تریـن زمـان بـه خواسـته  مـی دهـد تـا در 
آموزش،اطالعات،ارتباطـات  از  هـای خـود اعـم 
اجتماعی،معامـالت و تجـارت و.... برسـند. امـا 
ایـن فضـا در کنـار مزیتهـا دارای آسـیبها و جنبـه 
را  بشـر  زندگـی  کـه  اسـت  بسـیاری  منفـی  هـای 
اصلـی  هـدف  اسـت.  داده  قـرار  شـعاع  تحـت 
ایـن مقالـه بررسـی آن دسـته از  آسـیبها و جنبـه 
کـه  اسـت  فضـا  ایـن  از  اسـتفاده  منفـی  هـای 
ارتباطـات خانوادگـی و اجتماعـی را تحـت تاثیـر 
گـر چـه انسـان  قـرار می دهد،ابزارهـای ارتباطـی ا
هـا را وارد فضـای اجتماعـی بزرگتـری در محیـط 
توسـعه  را  آنهـا  ارتباطـات  و  کنـد  مـی  مجـازی 
واقعـی،  زندگـی  در  و  عمـل  در  امـا  دهـد،  مـی 
ماننـد  واقـع  در  اسـت  تنهایـی  آن  ره اورد  تنهـا 
کـه پیـش از زمینـه  هـر پدیـده نوظهـور دیگـری 
گرفتـه  سـازی فرهنگـی در دسـترس مـردم قـرار 
اسـت اسـتفاده غیـر اصولـی افـراد جامعـه از ایـن 
بسـیاری  واقعـی  ارتباطـات  و  زندگـی  تکنولـوژی 
را بـه مخاطـره انداختـه اسـت بـه عنـوان مثـال 

بسـیاری از افـراد آن چنـان در نمایـش مجـازی 
کـرده  کـه فرامـوش  زندگـی خـود غـرق شـده انـد 
انـد فضـای مجـازی ابـزاری جهـت بهبـود زندگـی 
عالیـق  و  زندگـی  گفـت  تـوان  مـی  اسـت  آنهـا 
مـوارد  اغلـب  در  گاهانـه،  آ غیـر  و  گاهانـه  آ مـا، 
یـا  و  دیگـران  بـه  دادن  نشـان  و  دیگـران  بـرای 
بـه خاطـر دیگـران و تحـت تاثیـر دیگـران اسـت. 
و  زندگـی  سـبک  و  عالیـق  پـای  رد  حالیکـه،  در 
در  کـم  خیلـی  خودمـان  شـخصی  تفکـر  طـرز 
کـه  بـه نظـر مـی رسـد  زندگـی دیـده مـی شـود. 
ایـن مسـاله دالیـل زیـادی دارد امـا بیـش از هـر 
چیـز رسـانه هـا بـه ایـن مسـاله دامـن مـی زننـد 
و باعـث شـده انـد تـا زوایـای شـخصی زندگـی مـا 
هـر  و  نمانـد  مصـون  دیگـران  نفـوذ  گزنـد  از  نیـز 
آنهـا محـدود  و دلخـواه  روز محـدوده شـخصی 
و محدودتـر شـود. بـه عنـوان مثـال در سـالهای 
اخیـر کمتـر می بینیـم که  افراد در کنسـرت های 
و  فـردی  گـون  گونا موسیقی،مسافرتها،مراسـم 
اجتماعـی و...بـه دنبـال لـذت بـردن باشـد بلکـه 

ک  اشـترا ثبـت لحظـات جهـت  بـه دنبـال  تنهـا 
در  یـا  می باشـد.  مجـازی  فضـای  در  گـذاری 
فضـای خانـواده علـی رغـم ضربـه هـای عمیـق 
ارتبـاط  و  زوجیـن  ارتبـاط  بـه  مجـازی  زندگـی 
و  توجـه  اغراق آمیـز  نمایـش  شـاهد  فرزنـد  والـد 
محبت های بعضا سـاختگی هسـتیم به عنوان 
مثـال در مناسـبت هایـی نظیـر روز مـادر و پـدر 
در همیـن مقطـع زمانـی پیـام هـا و پسـت هـای 
بیشـماری در فضـای مجـازی مبنـی بـر تبریـک 
و پاسداشـت مقـام آنهـا منتشـر شـده اسـت امـا 
ابـراز  گونـه  ایـن  کمتـر شـاهد  واقعـی  در فضـای 
محبـت هـا می باشـیم  و در رابطـه با ارتبـاط والد 
موجـب  والدیـن  از  بسـیاری  گاهـی  ناا فرزنـد  و 
شـده  آنهـا  فرزنـدان  بـه  جـدی  هـای  آسـیب 
اسـت بـه عنـوان مثـال نمایـش خصوصـی تریـن 
وجـوه زندگـی کـودک در فضای مجازی از سـوی 
و  کـودکان  گسـیخته  لجـام  اسـتفاده  و  والدیـن 
نظـارت  عـدم  و  مجـازی  فضـای  از  نوجوانـان 
والدیـن اثـرات مادام العمـری بـر تربیـت و عـزت 

داشـت  خواهـد  کـودکان  نفـس 

باری برای کاهش آسـیب های ناشـی از فضای 
مجـازی میتـوان مـوارد از ایـن دسـت را مـد نظـر 
قـرار داد: اسـتفاده از ظرفیـت هـای رسـانه هـای 
دیـداری ، شـنیداری و نوشـتاری بـرای نهادینـه 
جلسـات  برگـزاری   ، سـایبری  فرهنـگ  شـدن 
منظـور  بـه  فرهنگـی  کـز  مرا سـوی  از  آموزشـی 
مـورد  در  والدیـن  بـه  رسـانی  اطـالع  و  آمـوزش 
فنـاوری هـای جدیـد بـه ویـژه اینترنـت و شـبکه 

هـای اجتماعـی مجـازی نـام بـرد.

برگـزاری کالس هـای آموزشـی در مـدارس جهـت 
گاهـی دادن بـه نوجوانان و جوانان در مورد مزایا  آ
و معایـب فنـاوری هـای جدیـد و نحـوه اسـتفاده 
صحیـح از آن هـا ، تشـویق بـه شـرکت در فعالیـت 
های اجتماعی و تقویت این گونه رفتار ها توسط 
گیرانـه در جهـت  والدیـن ، وضـع قوانیـن سـخت 
اجرایـی  و  اینترنتـی  جرایـم  مجرمـان  بـا  برخـورد 
کردن این قوانین از دیگر راهکارهای پیشـنهادی 

کارشناسـان فعـال در ایـن حـوزه می باشـد.

سی
رر

ب
حامعه

کاوی رفتارها در دنیای مجازی وا

نمایش مجازی 
دروغ واقعی 

یـادآوری ام  را  هفتـه  آغـاز  سـاعت  "زنـگ   
دیشـب  خسـتگی  لعنتـی.  شـنبه  می کنـد؛ 
همـه  بـا  اسـت.  مانـده  تنـم  در  هنـوز 
نتوانسـتم  هفتـه  ایـن  محدودیت هـا، 
یـک  بـرای  خانـواده  اشـتیاق  مقابـل 
خـودم  خانـوده  کنـم.  مقاومـت  دورهمـی 
را  شـام  معـدود  بسـیار  حـد  در  همسـرم  و 
کـه  باوجـودی  شـدند.  خانه مـان  مهمـان 
کـه  مـی  اسـت  تنهـا صبحـی  صبـح جمعـه 
شـوم،در  بیـدار  خـواب  از  آرامـش  بـا  توانـم 
همـان سـاعت بیـدار شـدم و بـه آشـپزخانه 
کـه هـم بـه  رفتـم. جمعـه تنهـا روزی اسـت 
خانواده،هـم  بـه  هـم  رسـیم  مـی  خانـه  کاِر 
گاهـی هـم  حجـم  گـردش و  مهمانـی، هـم 
بـه  کاری  روزهـای  و  سـاعت  از  اداره  کار 
کشـد. صبـح  خانـه و زمـان اسـتراحت مـی 

بـه  را  عصـر  و  پرداختـم  تمیـزکاری  بـه  را 
گرفتـار  آن قـدر  پایـان شـب  تـا  و  تهیـه غـذا 
کار محـول شـده  کـه جـز  خانـه داری بـودم 
تعویـق  بـه  هـم  هـا  ظـرف  شسـتن  اداره، 
از دوسـال  اسـت  کـه بیشـتر  افتـاد. بمانـد 
که درس و مشـق فرزندان هم روی دوشـم 
مـی  لعنتـی  شـنبه  و  کنـد.  مـی  سـنگینی 
رسـد تـا بـا زورگویـی هـا و بـی احترامی های 
هـا  آن  بـر  پایانـی  هیـچ  کـه  کاری  محیـط 

" کنـم.  آغـاز  را  خـود  هفتـه  نیسـت 
پشـت  سـختی  روزهـای  کارمنـد  زنـان 
البتـه  کاِر خانـه و اداره و  گذارنـد؛  سـر مـی 
ناهمـوار  ای  جـاده  فرزنـدان.  مدرسـه 
کـه  هایـی  سـنگالخ  بـا  اداره  تـا  خانـه  از 
گذاشـته  آن هـا  راه  تبعیـض جنسـیتی سـر 
زنـان  تحقیقاتـی  نظـر  از  گرچـه  اسـت. 
 ، پذیرتـر مسـئولیت  مـردان  بـه  نسـبت 
منظـر  از  امـا  ترنـد  بادقـت  و  مدارتـر  قانـون 

حقـوق و دسـتمزد و ارتقـای شـغلی در رده 
مـی  قـرار  سـازمانی  سـاختار  پاییـن  هـای 
در  زنـان  تکمیلـی  تحصیـالت  آمـار  گیرنـد. 
سـال های اخیر روند رو به رشـدی داشـته 
انسـانی  نیـروی  از  نیمـی  یعنـی  ایـن  و 
در  دولتـی  غیـر  و  دولتـی  هـای  سـازمان 
ارتقـای شـاخص علـم در توسـعه اجتماعی 
خـود  ارتقـای  در  امـا  انـد  داشـته  نقـش 
هیچ وجـه  بـه  ایـن  و  برخوردنـد  مانـع  بـه 

نیسـت. عادالنـه 
و  همسـران  دختـران،  کارمنـد؛  زنـان 
مـادران یـک خانـواده چنـد نفـری اند؛ یک 
هـم  آن  کـردن  اداره  کـه  کوچـک  جامعـه 
جزیـی از وظایـف چندگانـه آن ها اسـت اما 
کتسـابی آنـان در  توانمنـدی هـای ذاتـی و ا
خانواده و اداره، از سـوی جامعه مردسـاالر 
نادیـده گرفتـه شـده و حتـی تهدیـد، انـکارو 
دو  در  گویـی  زنـان  شـود.  مـی  سـرکوب  یـا 

حقـوق  یـک  امـا  کننـد  مـی  خدمـت  اداره 
مدیریـت  گیرنـد.  مـی  سـختی  بـه  هـم 
و  اجتماعـی  عاطفـی،  نظـر  از  خانـواده 
کار یـک نفـر نیسـت امـا یـک نفـر  اقتصـادی 
زن  دهـد؛  مـی  انجـام  را  کارهـا  ایـن  همـه 
گـر مقیاسـی بـرای قیـاس عملکرد  کارمنـد. ا
کارمنـد  مـردان  بـه  نسـبت  کارمنـد  زنـان 
قـرار  قضـاوت  تـرازوی  در  معیـاری  و  باشـد 
در  و  نعمـت  خانـه  در  زنـان  وجـود  گیـرد 
اسـت  مزیـت  یـک  هـا  سـازمان  سـاختار 
خدمـات  فرآینـد  تلطیـف  و  تسـهیل  بـرای 

سـازمان. آن  دهـی 
چندیـن  زمـان  هـم  انجـام  توانایـی  زنـان 
مادرانـی  خانـه  در  دارنـد؛  را  مسـئولیت 
کارمندانی مسئولیت  زحمتکش و در اداره 
. امـا شـاخص هـای نابرابـر دسـتمزد،  پذیـر
تهدیـد  ذهـاب،  و  ایـاب  شـبکه  نبـود 
امنیـت شـغلی، ممنوعیـت پیشـرفت هـای 
حمایتـی  قوانیـن  اجـرای  عـدم  سـازمانی، 
در  را  آنـان  حقـوق   ... زایمـان،  و  بـارداری 
در  را  نارضایتـی  و  تضییـع  کاری  جامعـه 
کـرده اسـت.  الیـه هـای زندگـی آنـان تزریـق 
معتقدنـد  کشـور  مسـئوالن  از  بعضـی  گـر  ا
جسـم و روح زن بـرای اشـتغال، نحیـف تـر 
از مـردان اسـت بـرای سـنگینی دغدغـه هـا 
بانـوان  اداری  و  و نگرانـی هـای خانوادگـی 
جـز  داشـت  خواهنـد  پاسـخی  چـه  کارمنـد 
جامعـه  چرخـه  از  زنـان  تدریجـی  حـذف 

اداری؟ و  کاری 
بـرای  اشـتیاق  بـا  و  را دوسـت دارم  کارم  "
قانـون،  ام.  دیـده  آمـوزش  ام  کارآمـدی 
راهنمـای مـن  و مسـئولیت، چـراغ  حجـت 
اشـتیاق  ایـن  سـازمان  امـا  اسـت.  بـوده 
درخـور  پاسـخی  را  پذیـری  مسـئولیت  و 
نادیـده  مـرا  خالصانـه  تـالش  و  نـداده 
امـا  ام  نرفتـه  گرفتـه اسـت. سـال هـا پیـش 
خانـه  از  هرچـه  کشـم.  نمـی  هـم  عقـب 
نشـینی افسـرده شـدم هویـت و مسـئولیت 
مـن  در  را  بنفـس  اعتمـاد  اجتماعـی، 
کـرد. حـاال همسـر و مـادر قـوی ای  تقویـت 
 بـرای خانـواده ام و همـکار توانمندی برای 

سازمانم هستم."

دغدغه های زنان کارمند:

جاده خانه تا اداره هموار نیست!

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

دوره جدید ● شماره ۵ ●  بهمن مــــــــاه ۱۴۰۰

  نکته
انواع شال و روسری از لحاظ جنس 

فـوکا اسـکارف - یکـی از نـکات مهـم خریـد شـال و روسـری 
جنـس پارچـه آن اسـت کـه انـواع مختلفـی از آن هـا بر اسـاس 
گرچـه  می توانیـد از  مـواد و جنـس پارچـه موجـود می باشـد. ا
هـر پارچـه ای روسـری بسـازید ، امـا همیشـه باید بـه این نکته 
توجه داشـته باشـید که بیشـتر اوقات روسـری به گردن شـما 
کـه نـرم ،   می پیچـد. بـه همیـن دلیـل ، بهتـر اسـت از مـوادی 
کنیـد. انـواع شـال و روسـری  راحـت و سـبک اسـت اسـتفاده 
از لحـاظ جنـس در زیـر ذکـر شـده اسـت تـا بتوانیـد راحت تـر 

انتخـاب کنیـد :
_روسـری های نخـی: بیـن انـواع شـال و روسـری از لحـاظ 
انـواع  متنوع تریـن  و  رایج تریـن  نخـی  روسـری های  جنـس، 
هسـتند. مهم نیسـت چه لباسـی را با آن اسـتایل کنید، یک 

روسـری نخـی بـا هـر لباسـی خـوب سـت  می شـود.  
شـال  انـواع  شـیک ترین  از  یکـی  ابریشـمی:  _روسـری    
ایـن جنـس  ابریشـمی اسـت.  از لحـاظ جنـس،  و روسـری 
پارچـه سـبک وزن اسـت و در سـاخت لباس هـای لوکـس 
از آن اسـتفاده  می شـود. بافت هـای آن ظاهـری شـفاف بـه 

پارچـه  می بخشـد. ایـن 
از  یکـی  حریـر  روسـری های   : حریـر روسـری های   _
کـه بسـیار  بـا ایـن  کـه  انـواع جنس هـای روسـری هسـتند 
بنابرایـن  نمی افتنـد.  مـد  از  وقـت  هیـچ  امـا  پرهزینه انـد، 
کسسـوری بـرای اسـتفاده بلنـد  می توانیـد بـه چشـم یـک ا

کنیـد. نـگاه  آن هـا  بـه  مـدت 
کشـمیر از پرطرفدارتریـن پارچه هـا در  کشـمیر:   _ روسـری 
صنعـت مـد اسـت. ایـن جنس پارچـه نه تنها شـما را گرم نگه 
بـه نظـر برسـید.   مـی دارد ، بلکـه باعـث  می شـود شـما عالـی 
گـرم نگـه  مـی دارد و در  کشـمیر در زمسـتان شـما را  روسـری 

گرمـا نمی شـود.   کـردن و  تابسـتان نیـز باعـت عـرق 
پاییـزه،  روسـری  جنـس  بهتریـن  پشـمی:  روسـری    _
روسـری پشـمی اسـت. در بیـن پارچه هـا ، پشـم رایج تریـن و 
طبیعی تریـن مـاده ای اسـت کـه بـه دسـت  می آیـد و بـا توجـه 

اسـت. بی خطـر  پشـم  از  اسـتفاده  آن ،  طبیعـی  منشـأ  بـه 
انـواع جنـس  از  -روسـری ویسـکوز: ویسـکوز یکـی دیگـر 
کـه در بیـن خانم هـا بسـیار  پارچـه ی شـال و روسـری اسـت 
و  نـرم اسـت  یـک مـاده بسـیار  محبـوب می باشـد. ویسـکوز 
حسـی شـبیه ابریشـم دارد. روسری های ساخته شـده از این 
پارچـه بـه زیبایـی ، جلـوه ای بی نقـص و زیبـا بـه لباس هایتان 

 می بخشـد. 
کـژوال، بـه عنـوان  کریلیـک: بـرای لباس هـای  _ روسـری  ا
مثـال ، هنگا مـی  کـه شـما برای دویـدن صبحگاهی یـا مالقات 
ایـده آل  غیـر رسـمی  بـا یـک دوسـت بیـرون  می رویـد بسـیار 
و  بـوده  ارزان  همچنیـن  و  نـرم  پشـم  ماننـد  آن هـا  هسـتند. 
یـک انتخـاب ایـده آل بـرای افـرادی کـه ممکن اسـت به پشـم 

حساسـیت داشـته باشـند هسـتند.
 _ روسری  کتان: روسری های کتان مختص فصل خاصی 
انـواع لبـاس و فصـول  بـرای  کسسـوری عالـی  نبـوده و یـک ا
نـازک  و  سـبک  روسـری  جنـس  انـواع  از  مـدل  هسـتند.این 
بـوده و هنـگام اسـتفاده احسـاس راحتـی خواهیـد داشـت. 
کـه  کاربـردی بـودن آن، یکـی از مـواردی  جـدا از همـه دالیـل 
بیشـتر مـورد توجـه قـرار  می گیـرد افـزودن رنگ هـای مختلـف 
بـه لبـاس شماسـت. آن هـا در طیـف گسـترده  ای از رنگ هـا 
موجـود هسـتند و می توانیـد بـا اسـتفاده از آن هـا رنگ هـای 

کنیـد. زیبایـی وارد اسـتایل خـود 
_ روسـری های سـاتن: ایـن نـوع از انـواع شـال و روسـری 
از رنگ هـای روشـن و جـذاب  از لحـاظ جنـس در بسـیاری 
لبـاس شـما  کـه  کـه می توانیـد در مواقعـی  موجـود هسـتند 
بـرای مهمانـی خیلی خسـته کننده اسـت ، یکـی از آن ها  را به 
گـردن خـود بپیچیـد ، و ظاهـر خـود را خیـره کننـده کنید. این 
روسـری ها همچنیـن  می تواننـد از پوسـت و موهـای شـما در 

کننـد. برابـر از دسـت دادن رطوبـت محافظـت 

بـه  جامعـه  آحـاد  کـه  مسـایلی  از  یکـی 
گریبـان  بـه  دسـت  آن  بـا  بانـوان  خصـوص 
هستند،اسـیر روزمرگـی شـدن اسـت. اغلـب 
مـا شـاهد افـرادی در اطرافمـان هسـتیم که 
از تکـراری بـودن زندگی خود ابـراز نارضایتی 

. میکننـد
کن  سـا سـال57  متولـد  نوراللهـی  سـیما 
یـک  امـا  بـود  افـراد  ایـن  از  یکـی  کرمـان 
اتفـاق سـاده مسـیر زندگـی او را تغییـر داد.
بـر  عـالوه  حاضـر  حـال  در  نوراالهـی  خانـم 
طـور  بـه  کوهنـوردی  رشـته  در  فعالیـت 
مسـتمر و مدیریـت برنـد شـخصی خـود بـه 
گسـترده  فعالیت هـای  نـام "پافنه"،بـه طـور 
بـه  اختصاصـی  طـور  بـه  و  عام المنفعـه  
مشـغول  سـال   15 زیـر  کـودکان  از  حمایـت 
اسـت.خانم نورالهی از مسـیری که طی کرد 
کار اورا بـه نـام  کـودکان  تـا امـروز  بسـیاری از 

میگویـد. بشناسـند  سـیما  خالـه 
بـود مثـل بقیـه جمعـه هـای  صبـح جمعـه 
معمولـی و حتـی شـاید مثـل بقیـه روزهـای 
بـودم،  کـرده  سـپری  کـه  هفتـه  معمولـی 
برنامـه  یـه  هـم  آن  داشـت  تفـاوت  یـه  تنهـا 
)شیوشـگان(. کوچـک کوهنـوردی کنار شهر
نداشـتم،این  چندانـی  تمایـل  ورزش  بـه 
اتفاقـی  خیلـی  هـم  کوهنـوردی  برنامـه 
بود؛درگشـت وگذارهای  خـورده  رقـم  برایـم 
عکـس  دوسـت  گرام،یک  اینسـتا معمولـی 
ذهنـم  کنجـکاوی  و  کـوه  ازیـک  باشـکوهی 

آنهـا. بـه  پیوسـتن  بـرای 
همـان دوسـت مـن را بـا باشـگاه کوهنوردی 
آشـنا کـرد و اولیـن تجربـه کوهنـوری من رقم 
خـورد بعـد از ان بـه طـور پیوسـته بـه تمرین 

و صعـود هـای پی در پـی پرداختم.
مثـل  هزارمتـر   چهـار  بـاالی  هـای  کـوه 
کـول  ،قلـه  توچـال  زمسـتانه  دماونـد، 
قاشمسـتان  و  اشـتران کوه  کـوه  جنو،رشـته 
و  سیسـتان  تفتـان  ،قلـه  دنـا  کـوه  رشـته 
بـزرگ  شـاخ  سـه  قلـه  بارهـا  و  بلوچسـتان  
،سـه شـاخ کوچـک و بـرج و بلوچـی از رشـته 
کرمـان و قلـه پلـوار را  ، قلـه هـزار  کـوه جوپـار

. کـردم  فتـح 
، تبدیـل بـه  نقطـه عطفـی  کوهنـوردی آنـروز
بـا  همـراه  زندگـی  و  شـد  مـن  حیـات  در 
کثـر مـا با آن دسـت بـه گریبان   روزمرگـی کـه ا
هستیم را دچار تغییر کرد.حضور در برنامه 
کوهنـوردی خـود مسـیرتازه تری را بـه  هـای 

گشـود . رویـم 
غ التحصیـل رشـته  پیـش از آن مـن یـک فـار
بـا  مشـترک  زندگـی  درکنـار  کـه  بـودم  فـرش 
و  جسـت  هـای  فعالیـت  فرزنـدم  و  همسـر 
گریختـه ای در ایـن زمینـه انجـام میـدادم و 

بـه طـور مسـتمر بـه برنامه هـای کوهنوردی 
ذهـاب  سـرپل  زلزلـه  حـوادث  تـا  میرفتـم 
بـرای  رخداد.باشـگاه  خوزسـتان  سـیل  و 
فراخـوان  آسـیب دیده  مناطـق  بـه  کمـک 
داد و مـن هـم بـا باشـگاه جهت جمـع آوری 
کمـک هـا و ارسـال آن هـا بـه مناطـق آسـیب 

کـردم. همـکاری  دیـده 
از دریافـت  بعـد  دیـدن شـادی هموطنانـم 
کار  ایـن  شـیفته  مـرا  هموطنـان  دیگـر  مهـر 
انجـام  کاری  بایـد  میکـردم  احسـاس  کـرد، 
کمـک  خواهـان  بسـیاری  مـردم  شـود. 
کـه  زمانـی خـود  بودنـد و مردمـان بسـیاری 
کمـک دیگـران میشـتافتند ، امـروز جبـر  بـه 
طبیعـت آنهـا را نیازمنِد کمـک دیگران کرده 
مـن  در  کمـک  بـرای  باشـگاه  بود.فراخـوان 
در  چـون  بـود  جدیـدی  راه  شـروع  جرقـه 
همراهانـم  طریـق  از  را  هـا  کمـک  زمـان  آن 
میکـردم   جمـع  اجتماعـی  هـای  شـبکه  در 
و بسـیاری از افـراد تمایـل داشـتند شـخصا 
کمـک  نهایـی  مقصـد  و  ارسـال  پروسـه  در 
هـا نظـارت داشـته باشـند، و ایـن امـر تنهـا 
مدیریـت  خـودم  کـه  میشـد  میسـر  زمانـی 
گرفتـم  باشـم. تصمیـم  بـه عهـده داشـته  را 

کنـم.  فعالیـت  حـوزه  ایـن  در  شـخصا 
همـه  شـدم  متوجـه  هـا  سـفر  میـان  در 
و  اولیـه  لـوازم  تهیـه  بـه  مربـوط  هـا  الویـت 
ایـن  در  کـودکان  و  اسـت  زندگـی  ضـروری 
گرفتـم بـه  تکاپـو فرامـوش میشـوند.تصمیم 
کـودکان و مسـائل مربـوط بـه  طـور ویـژه بـه 
کـودکان را بـه دسـته  آنهـا بپـردازم. بنابرایـن 
و  معلـول  ،کـودکان  بیمـار  کـودکان  هـای 
کـم تـوان ،کـودکان بـی سرپرسـت ،کـودکان 
کار  از  بـا سرپرسـت  ،کـودکان  بـد سرپرسـت 
بنـدی  کـودکان درگیـر فقـر طبقـه  و  افتـاده 
سـیل  و  ذهـاب  سـرپل  زلزلـه  کردیم.گرچـه 

خوزسـتان سرشـار از تجربیات ارزشـمند اما 
ک بود،امـا آن تجربیـات کمـک بسـیار  دردنـا
مهمـی بـرای کمک به دیگران کودکان شـد.  
کـودکان  یکـی از نـکات قابـل تامـل در مـورد 
کـودکان  ایـن  از  برخـی  کـه  اسـت  ایـن  کار 
کار میکننـد  بـه خانـواده  کمـک  بـرای  تنهـا 
و محتـاج مالـی نیسـتند امـا واقعـا از لحـاظ 
عاطفـی در فقـر هسـتند. کـودکان کار حتمـا 
کـودکان نیازمنـد مالـی نیسـتند و بـه دالیلـی 
و  عـادت  مهاجـرت،   ، فرهنگـی  فقـر  چـون 

کشـیده شـده انـد.  کار  اجبـار بـه ایـن 
شـهر  از  مهاجـر  اسـت  ممکـن  کار  کـودکان 
کشـورهای دیگـری باشـندکه خانـواده  هـا و 
بـرای بـاال بـردن ضریـب توانایـی مانـدن در 
غربـت فرزندخـود را مجبـور بـه کار می کنند.
درگیـر  کـودک  والدیـن  نیـز  مـوارد  برخـی  در 
اعتیـاد یـا رفتارهـای غیـر معمـول هسـتند و 
کار  کـودک را مجبـور بـه  بـرای رفـع نیازخـود 

وامیدارنـد.
کـه  از  کودکانـی هسـتند  در ایـن میـان هـم 
کار  کمتـر در روسـتاها عـادت بـه  سـن هـای 
بـه  خـود  بـا  را  فرهنـگ  ایـن  و  انـد  داشـته 
شـهرها آورده انـد و کار کـردن کـودک جزیـی 
نهایتـا  آنهـا محسـوب می شـود.  فرهنـگ  از 
و  هسـتند  سرپرسـت  بـی  کـه  هایـی  بچـه 
بـرای امـرار معـاش مجبـور بـه کار می شـوند.
بـه  کمـک  نـوع  و  کـودکان   ایـن  تشـخیص 
هرکدام پروسـه ای زمانبر هسـت که شـامل  
پـرس و جـو و برسـی خانـواده  هـم میشـود.
کـودکان مشـترک  امـا آنچـه در میـان تمـام 
نهایـت  در  کـه  اسـت  مسـئله  ایـن  اسـت 
عاطفـی  لحـاظ  از  همگـی  کار  هـای  بچـه 
کمـک  بـرای  هسـتند.  واقعـی  نیازمنـد 
کار   زمـان  در  تـوان  مـی  هـا  بچـه  ایـن  بـه 
عـالوه  شـعرخوانی  و  نقاشـی  طریـق  از 

برسـوادآموزی آموزش هایـی دربـاره توجـه 
بـه طبیعـت  بـه  محیـط اطـراف و احتـرام 
هـای  زمـان  ایـن  آموخـت.در  کـودکان  بـه 
هـای  رفتـار  آمـوزش  بـرای  میتـوان  کوتـاه 
و  بزرگترهـا   بـا  برخـورد  طـرز  و  مودبانـه 
بسـیاری از رفتـار هایـی کـه کـودکان عادی 
از طریـق مشـاهده  و  در محیـط خانـواده 

کـرد. آموزند،اسـتفاده  مـی 
،برخـورد  کار کـودکان  بـا  برخـورد  بـرای 
مسـئله   مهمتریـن  و  اولیـن  محترمانـه 
اسـت،اما کمـک هـای هـای مالـی مسـتقیم 
کار درسـتی نیسـت و بایـد از طریـق  بـه آنهـا 
 . شـود  انجـام  مطمئـن  و  فعـال  خیریـن 
در  خیریـن  بـا  جامعـه  افـراد  از  بسـیاری 
شـناخته  هـای  سـازمان  و  هسـتند  ارتبـاط 
دارد  وجـود  زمینـه  ایـن  در  زیـادی  شـده 
کـه بـه صـورت متنـاوب و هدفمنـد بـه ایـن 
کودکان کمک میکنند.اما در جامعه بسـیار 
شـاهدیم کـه برخی از مردم بـا مواجه با این 
کـودکان یـا کال ایـن کـودکان را انـکار میکننـد 
و حتـی  مسـیر نـگاه خـود را بـه سـمت آنهـا 
انـدک   هرچنـد  گروهـی  نمیدهند.یـا  تغییـر 
خـود  از  آمیـزی  اهانـت  برخوردهـای  هـم 
پیـش  چنـدی  چنانچـه  میدهنـد  نشـان 
کـه فـردی در ازای پرداختـی  شـاهد بودیـم 
،اقـدام بـه خورانـدن فلفـل تنـد بـه  مبلغـی 
کـودک  کـه از  کـرد در حالـی  کار  کـودک  یـک 
گریـه فیلـم میگرفـت و میخندیـد. در حـال 
گـروه دیگـری هـم بـدون دریافـت خدمات از 
کمـک میکنند.ایـن  او  بـه  را  کـودک مبلغـی 
کار نیـز باعـث روی آوردن کـودک بـه گدایـی 
و یـا توقـع کمـک بدون تـالش ایجاد میکند.
تمـام ایـن تجربیـات را از برخـورد مسـتقیم 
کار آموختـم. امـا آنچـه  کـودکان  و روبـه رو بـا 
بـود  تـر  ارزشـمند  هـا  آموختـه  ایـن  تمـام  از 
کـه تمـام مـا  پـی بـردن بـه ایـن مسـئله بـود 
افـراد پیرامـون خـود و  در مقابـل محیـط و 
مهمتر از آن در مقابل خودمان مسـئولیت 

داریـم.
کـه  همـه مـا موظفیـم وقت،انـرژی و توانـی 
کـرده اسـت را بـا  خداونـد بـه همـه مـا اعطـا 
ک بگذاریم و قطعا شـاهد  دیگـران بـه اشـترا
خودمـان  بـه  ان  برابـری  چندیـن  برگشـت 

بـود. خواهیـم 
داریـم،در  گله هایـی  زندگـی  از  از  مـا  همـه 
عیـن بیـکاری از کمبـود وقـت ناالن هسـتیم 
ک  گـر زمـان خـود را بادیگـران بـه اشـترا امـا ا
بـرای  خـوب  حـال  بـر  عـالوه  بگذاریـم 
نیـز  دیگـران  بـه  را  شـادی  خود،میتوانیـم 
کـه سـپری  هدیـه دهیـم. باورکردنـی نیسـت 
کـردن زمانـی انـدک و همصحبتی با کودکان 
کار چـه شـعفی رادر مرحلـه اول  به خودتان 

آنهـا میبخشـد. بـه  ادامـه  ودر 
و  دوسـتان  کمـک  بـه  حاضـر  حـال  در 
همراهانـم عـالوه بـر کمک هـای مـوردی،ده 
خانـواده را نیـز بـه صـورت ماهانـه حمایـت 

 . می کنیـم

تله ای به نام روزمرگی

حال خوب ساختنی است

  خانه تکانی
بـرای  قدیمـی  رسـوم  از  یکـی  تکانـی  خانـه 
چنـد  هـر  و  اسـت  نـوروز  عیـد  شـدن  آمـاده 
بـدون  و  کوچـک  منـازل  و  آپارتمان هـا  کـه 
پسـتو و انبـاری و زیـر زمیـن امـروزی در تمـام 
مدت سـال نسـبتا تمیـز هسـتند، همچنانکه 
نظیف تریـن منـازل هـم مدتـی قبـل از نـوروز 
طبـق رسـوم مـا ایرانیـان بـرای اینکـه بـه قـول 
معروف شـگون دارد تمام گوشـه گوشـه های 
منـزل بـا اسـباب و اثاثیه شسـته و بـرق افتاده 

می شـود.
خـاص  هـای  روش  تکانـی  خانـه  بـرای 
خـودش را بـکار ببریـد. بهتریـن روش برنامـه 
ریـزی در وقـت و زمانـی کـم اسـت کـه بـه نحـو 

شـود. انجـام  احسـن 
را  کار  عیـد  از  قبل تـر  یکمـاه  کنیـد  سـعی 
کارهـای مهـم  کنیـد و همـه نظافـت و  شـروع 
را بـه شـب قبـل سـال تحویـل موکـول نکنیـد.
کار باید با نشـاط بدون عجله و فشـار انجام 
شـود. مثـال تغییـر دکوراسـیون و بـرق انـدازی 
لـوازم فلـزی و برقـی بـا دقـت و مراقبـت انجـام 

کنیـد و قبـل  کنیـد لیسـتی تهیـه  شـود. سـعی 
از کار بـه لیسـت کارهـا نگاهـی بیاندازیـد.

تـا  گذاشـتن  وقـت  یکسـاعت  روزی  تقریبـا 
کارهـا  همـه  و  می کنـد  کفایـت  عیـد  زمـان 
کمدهـا،  خواب هـا،  اتـاق  می شـود.  انجـام 
، ملحفه هـا، پـرده، فـرش، شستشـوی  لوسـتر
مخفـی  قسـمت های  و  کابینت هـا  مبل هـا، 
هسـتند  نظافـت  بـه  الزم  اینهـا  همـه  منـزل 
کـم و بـه تدریـج انجـام شـود. در هفتـه  کـم  و 
زمـان خاصـی را بـه نظافـت تخصیـص دهیـد 
کارهـای سـخت حتمـا از  کـردن  و بـرای تمیـز 

بگیریـد. کمـک  فرزندانتـان  و  همسـر 
عیـد  تکانـی  خانـه  در  بایـد  کـه  کاری  اولیـن 
را  خودتـان  کـه  اسـت  ایـن  دهیـد  انجـام 
اسـتفاده،  بـال  و  کهنـه  وسـایل  دردسـر  از 
بـرای  دیگـر  کـه  باطلـه  مجله هـای  و  کاغذهـا 
کـه  لباس هایـی  نیسـتند،  جـذاب  شـما 
سال هاسـت آن هـا رو نپوشـیده اید، ابزارهـا و 
انبـاری  گوشـه  کـه سـال ها  کهنـه ای  وسـایل 
تزئیناتـی  حتـی  و  مانـده  باقـی  اسـتفاده  بـال 
برایتـان  را  اول  روزهـای  جذابیـت  دیگـر  کـه 

کنیـد خـالص  ندارنـد، 

 داروهـا را فرامـوش نکنید.اغلـب داروهایـی 
کننـد در صـورت  کـه در طـول سـال تهیـه مـی 
انقضـاء ممکـن  تاریـخ  اتمـام  و  عـدم مصـرف 
ک  خطرنـا و  سـمی  مـواد  بـه  تبدیـل  اسـت 
تاریـخ  گـر  ا و  کنیـد  بررسـی  را  داروهـا  شـوند. 
و  کـرده  جـدا  بـود،  شـده  تمـام  آنهـا  مصـرف 
دور بریزیـد. البتـه روش صحیـح دور ریختـن 
و  پمـاد  شـربت،  قـرص،  ماننـد  داروهایـی 
بـه داروخانـه  را  آنهـا  کـه  ایـن اسـت  کپسـولها 
تحویـل بدهیـد تـا به صـورت درسـت و ایمن، 

شـوند. دفـع 

  نکته

سیما نوراللهی
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شاد بودن یک انتخاب است. )آنجلینا جولی(

دوره جدید ● شماره ۵ ●  بهمن مــــــــاه ۱۴۰۰

 ،1395 سـال  سرشـماری  طبـق 
 15 بـاالی  مجـرد  دختـران  تعـداد 
 800 و  میلیـون   5 کــشور  در  سـال 
بـه  ؛ مجردهـای 20 سـال  نفـر هــزار 
؛  نفـر هـزار   700 و  میلیـون   3 بـاال، 
مجردهــای 40 ســال بــه بــاال، 42۶ 
سـال   45 سـن  مجردهـای  و  هــزار 
بـه بـاال، 242 هزار نفر اسـت. تعداد 
مـردان مجـرد 15 ســال بــه بــاال، 5 
؛ مجردهای  میلیـون و 900 هـزار نفر
 300 و  میلیـون   3 سـال،   20 بـاالی 
؛ مجردهـای 40 ســال بــه  هـزار نفـر
بـاال، 148 هزار نفر و مجردهای 45 
اسـت.   نفـر  هـزار   81 بـاال،  بـه  سـال 
مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر  همچنیـن 

آمار ایران، تجرد قطعی که تــا قبــل 
از سـال 1375 دارای نوسـان بوده؛ 
افزایشـی  رونـد  سـال  ایـن  از  بعـد 
کـرده اسـت. تجـرد قطعـی در  پیـدا 
بــرای مــردان حــدود  ســال 1375 
1/1 درصـد و بـرای زنـان 2/1 درصد 
تجـرد  افزایشـی  رونـد  اسـت.  بـوده 
تــا   1375 سـالهــای  طــی  قطعــی 
1395 بـرای مـردان حـدود دو برابـر 
و بـرای زنـان بیش از سـه برابر بوده 

اسـت.
محـدوده  چـه  کـه   ایـن  جـدای 
نظـر  در  قطعـی  تجـرد  بـرای  سـنی 
گرفتـه شـود، بایـد بـه نقـش عوامـل 
توجـه  هـم  زمینـه  ایـن  در  متعـدد 
ایـن  بـر  برخـی  داشـت.  زیـادی 

ازدواج  عـدم  یـا  ازدواج  کـه  نظرنـد 
عامـل  دو  از  ناشـی  تـوان  مـی  را 
فـردی  و  اجتماعی/سـاختاری؛ 
در  کـه  اسـت  مسـلم  دانسـت. 
اختیـار  اشـخاص  فـردی،  عوامـل 
عـدم  یـا  تمایـل  بـرای  بیشـتری 
ایـن  کـه  دارنـد  ازدواج  بـه  تمایـل 
تأثیـر  تحـت  توانـد  مـی  هـم  عامـل 
عوامـل اجتماعـی/ سـاختاری قـرار 
گیـرد. از جملـه عوامـل اجتماعـی/ 
تـوازن  بـه  تـوان  مـی  سـاختاری 
سـنی  سـاختار  تـوازن  عـدم  یـا 
وضعیـت  و  جمعیـت  -جنسـی 
جامعـه  اقتصـادی  اجتماعـی- 
اخیـر  سـالهای  در  کـه  نمـود  اشـاره 
تأثیـر  تحـت  را  امـر  ایـن  شـدت  بـه 

اسـت.  داده  قـرار 
انجـام  هـای  پژوهـش  طبـق 
خـاص  گزینـی  تجـرد  پدیـده  شـده 
از  بسـیاری  در  و  نبـوده  مـا  کشـور 
مشـاهده  نیـز  دیگـر  کشـورهای 
دوران  خـاص  را  آن  کـه  شـود  مـی 
مدرنیتـه  دیگـر  بیـان  بـه  و  معاصـر 
دوم مـی داننـد و بـرای آن عوامـل 
و  ارزشـها  تغییـر  جملـه  از  بسـیاری 
اسـتقالل  و  آزادی  یافتـن  اهمیـت 
شـود  مـی  ذکـر  گیـری  تصمیـم  در 
از  شـاغل  و  تحصیلکـرده  زنـان  کـه 
مـی  مشـاهده  و  برخوردارنـد  آن 
کـه روز بـه روز بـر تعـداد زنـان  شـود 
مـی  افـزوده  شـاغل  و  تحصیلکـرده 
گاهـی اهـداف  کـه  شـود. ایـن افـراد 
نظـر  در  خـود  بـرای  را  بلندمدتـی 
دسـتیابی  جهـت  در  و  گیرنـد  مـی 
بـه  نیـاز  کننـد،  مـی  تـالش  آن  بـه 
فـردی بـرای همراهی در این مسـیر 
را نیافتـه و در نتیجـه  او  کـه  دارنـد 
ترجیـح مـی دهنـد خود بـه تنهایی 
انتخـاب  را  تجـرد  و  کـرده  زندگـی 
کننـد. عـالوه بـر ایـن پژوهـش هـای 
ذکـر  عوامـل  بـا  همسـو  دیگـری 
خانـواده  حساسـیت  عـدم  شـده، 
پذیـرش  و  دختـران  تجـرد  بـه  هـا 
فرزنـدان  تشـویق  آنـان،  تجـرد 
و  زندگـی  در  پیشـرفت  بـه  دختـر 
عـدم اجبـار بـرای ازدواج، نیازهـای 

تغییـر  خانـواده،  مالـی  و  عاطفـی 
ک هـای موفقیـت و شایسـتگی  مـال
در جامعـه و شـرایطی کـه بـی ثبـات 
اسـت  جامعـه  در  ازدواج  کننـده 
)ماننـد رواج طـالق، عـدم رضایـت 
زندگـی  در  خیانـت  ازدواج،  از 
موثـر  امـر  ایـن  در   )... و  زناشـویی 
دیـد  کـه  شـود  مـی  باعـث  و  بـوده 
نمایـد.  تغییـر  ازدواج  بـه  دختـران 
ایـن  بـه  بایـد  دیگـر  سـوی  از 
کـه  داشـت  توجـه  هـم  مسـاله 
افزایـش تجـرد در جامعـه باعـث بـر 
هـم خـوردن تـوازن جمعیتـی شـده 
بـر  و  صحیـح  گـر  ا ازدواج  اسـت. 
طبـق معیارهـای افـراد انجـام شـود 
سـبب آرامـش فـرد شـده و تشـکیل 
خانـواده، انگیـزه ای بـرای تـالش و 

بـود. خواهـد  پیشـرفت 
گفـت تجـرد و  بنابرایـن مـی تـوان 
ازدواج هـر دو انتخـاب اسـت و فـرد 
ک هـای خـود  بنـا بـر معیارهـا و مـال
چگونـه  کـه  نمایـد  مـی  انتخـاب 
زندگـی خـود را پیـش بگیـرد و از آن 
جـا که انسـان موجـودی اجتماعی 
اسـت و نیازمنـد ارتبـاط بـا دیگـران 
آنهاسـت،  از  گرفتـن  آرامـش  و 
کـه تشـکیل خانـواده  مسـلم اسـت 
کنـار اعضـای خانـواده  بـودن در  و 
را  انسـان  نیـاز  ایـن  توانـد   مـی 

برطرف نماید.  

 آیا انتخاب تجرد یک بحران است؟

قهرمانان زن ماندگار 
در فیلم های 
دفاع مقدس
بـه  مردانـه  نـگاه  از  غ  ایرنا،فـار از  نقـل  بـه 
اصلـی  تـا قهرمانـان  کـه سـبب شـده  جنـگ 
آثـار  باشـد،  مـردان  انحصـار  در  ژانـر  ایـن 
کـه لنـز  زنانـه ای از جنـگ روایـت شـده انـد 
دوربیـن، قامـت بانـوان و عملکـرد قهرمانانـه 

اسـت. داده  پوشـش  را  آنـان 

عاطفه رضوی در سفر به چزابه
عاطفـه رضـوی شـاخص تریـن پرسـتار ژانـر 
دفـاع مقـدس کشـور اسـت. او در فیلـم سـفر 
قامـت   در   ، پـور مالقلـی  رسـول  چزابـه  بـه 
کـه در راه انجـام  پرسـتاری ظاهـر مـی شـود 
رسـالتش، بایـد رزمنـده قطـع نخـاع شـده را 

بـه دنبـال خـود بکشـاند.
آزیتا حاجیان در روبان قرمز

در  حاجیـان  آزیتـا  آفرینـی  نقـش  بهتریـن 
روبـان قرمـز ابراهیـم حاتمـی کیـا رقـم خورده 
اسـت. او در ایـن فیلـم، نقـش دختـر جنـگ  
کـه خانـواده اش را از دسـت  زده ای را دارد 

داده و بـه خانـه مخروبـه پـدرش برمی گـردد.
هنگامه قاضیانی در روزهای زندگی

طـادی  شـیخ  پرویـز  فیلـم  در  قاضیانـی 
بـه  کـه  می کنـد  بـازی  را  پرسـتاری  نقـش 
همـراه همسـرش در بیمارسـتانی صحرایـی 
لحظاتـی  در  اسـت.  فعالیـت  بـه  مشـغول 
از  نـژاد(  فـرخ  )حمیـد  زن  همسـر  فیلـم،  از 
نعمـت بینایـی محـروم شـده و کنـش مندی 
داسـتان،  قهرمـان  عنـوان   بـه  قاضیانـی 

می شـود. بیشـتر 
بهنـوش طباطبایـی در ماجـرای نیمروز ۲ 

: ردخون

محمدحسـین مهدویـان در دومیـن فصـل 
زن   از  جدیـد  شـمایلی   ، نیمـروز ماجـرای 
مـی  تصویـر  بـه  را  نبـرد  میـدان   در  قهرمـان 
ایـن فیلـم، در قامـت  کشـد. طباطبایـی در 
وجـوه  از  مختلفـی  ابعـاد  مسـتقل،  زن  یـک  

دهـد.  مـی  سـامان  را  خـود  زندگـی  
کریمی در دسته دختران نیکی 

کریمـی در جدیدتریـن سـاخته منیـر  نیکـی 
شـمایل  در  متفـاوت،  نقشـی  در  قیـدی، 
فیلـم ظاهـر مـی شـود. خانـم  ایـن  قهرمـان 
 ، معلم مدرسـه در روزهای سـقوط خرمشـهر
از خانـواده اش مـی گـذرد و پـس از مخالفـت 

خـط  در  حضـور  بـرای  محلـی  نیروهـای 
گیـرد بـا همراهـی چنـد  مقـدم، تصمیـم مـی 
بـه  نظامـی،  ادوات  تامیـن  بـا   ، دیگـر خانـم 

بپـردازد. بعثـی  نیروهـای  بـا  مقابلـه 
بازیگـران  آفرینـی،  نقـش  پنـج  ایـن  از  غ  فـار
مرتبـط  بسـتر  در  کـه  انـد  بـوده  نیـز  دیگـری 
ظاهـر  قهرمـان  قامـت  در  مقـدس،  دفـاع  بـا 
هـا  آفرینـی  نقـش  ایـن  جملـه  از  انـد.  شـده 
گیالنـه،  مـی تـوان بـه فاطمـه معتمدآریـا در 
، باران  گلشـیفته فراهانـی در میـم مثـل مـادر
شـیار  در  زارعـی  مریـال  سـوم،  روز  در  کوثـری 
143 و گلچهـره سـجادیه در هیـوا اشـاره کرد.

اه 
نگ

 تاریخچه ی نــان 

کـه بشـر آن  ک هایـی اسـت  نـان یکـی از قدیمی تریـن خورا
بـر  اواخـر عصـر حجـر  بـه  آن  تاریخچـه  کـرده اسـت.  را تهیـه 
را  ، دانـه غـالت  بـار بـرای اولیـن  کـه  آن زمـان بـود  می گـردد. 
را  آمـده  دسـت  بـه  خمیـر  سـپس  و  کـرده  مخلـوط  آب  بـا 

. می پختنـد
مهم تریـن  از  یکـی  نـان  تهیـه  باسـتان،  یونـان  دوران  در   
البتـه چـون در  کـه  آشـپزی محسـوب می شـد  قسـمت های 
مراسـم مذهبـی اسـتفاده می گردیـد، از اهمیـت مذهبـی هم 
ک هـا از  کـوره بسـته بـرای پخـت خورا برخـوردار بـود. اولیـن 
جملـه نـان را هـم بـه احتمـال زیـاد یونانی هـا سـاختند. در 
نـان  1000 قبـل میـالد مسـیح،  قـرن  از  اروپـا، حداقـل  تاریـخ 
ک  اصلـی بـه چشـم می خـورد. قدیمی تریـن  بـه عنـوان خـورا
کـه  نشـانه از پخـت نـان در ایـران تپـه سـیلک مربـوط اسـت 
بقایـای یـک سـیلوی گنـدم همچنیـن ابـزار مربـوط بـه پخـت 

کشـف شـد. نـان در آنجـا 

داشـت  وجـود  نـان  پخـت  اساسـی  روش  دو  ایـران  در   
کسـتر و ذغـال  کـه خمیـر نـان در خا بـه ایـن شـرح: روشـی 
کـه خمیـر درون تنـور  قـرار مـی  داغ پختـه می شـد و روشـی 
گرفـت. در حـال حاضـر در ایـران کلمـه نـان بـرای همـه انـواع 
آن اسـتفاده مـی شـود در حالیکـه واژه هـای بسـیار دیگـری 
نیـز وجـود دارد  کـه بـه معنـی انـواع مختلف نان هـای محلی 
و نان هـای خـاص اسـت کـه در مواقعی شـاید کلمـه نان آنها 

می کنـد. محـدود  را 
کـه امـروز ایـران نامیـده    ایرانیـان نخسـتین بـه سـرزمینی 
می شـود طـی یـک دوره طوالنی به طـور متناوب کوچ کردند 
و بـه سـبب وجـود دریـای کاسـپین از سـایر گروه هـای ایرانـی 
جدا ماندند.  همچنین به واسطه مهاجرت آن ها توانستند 
کـه از  کنان بومـی ایـن منطقـه  در دوره هـای مختلـف بـا سـا
کننـد  برقـرار  ارتبـاط  می دانسـتند  را  نـان  پخـت  روش  قبـل 
کـه اقـوام مختلـف ایرانـی لغـت متداولـی بـرای انـواع  از آنجـا 
را  نـان  پخـت  روش  هنـوز  احتمـااًل  نداشـتند  نـان  ابتدایـی 
نمی دانسـتند و  گنـدم را بـه همـان شـکل  برشـته و یـا حلیـم 
کـوچ روی بـه  مـی خوردنـد. آنهـا پـس از تغییـر سـبک زندگـی 
یکجانشـینی با روش پختن آن آشـنا شدند در نتیجه قبایل 
نـان  بـا پختـن  بـه هیـچ  صورتـی  از هـزاره اول   ایرانـی پیـش 

آشنا نبودند.
از  و  بـود  ایـران  مـردم  غالـب  قـوت  نـان  اینکـه  دلیـل  بـه    
بنابرایـن  می آیـد  دسـت  بـه  گنـدم  از  نـان  بهتریـن  کـه  آنجـا 
گیـاه اصلـی تولیـد نـان بـه شـمار مـی آیـد.  در دوران  گنـدم 
گنـدم  معامـالت پایاپـای محصـول اصلـی و عمـده دهقانـان 
بـود امـا خـود کشـاورزان بـه نـدرت از آن اسـتفاده مـی کردند 
زیـرا یـک کشـاورز زندگـی خـود را اغلـب بـا مصرف غـالت دیگر 

گـر مجبـور بـه خریـد آن بـود. ادامـه مـی داد حتـی ا
در  اسـت  ضـروری  نـان  تخمیـر  فراینـد  در  گنـدم  حضـور   
ک  خـورا خـوش  و  ورامـده  نـان  تشـکیل  سـبب  گنـدم  واقـع 
گنـدم  گذشـته تـا بـه امـروز نـان  می شـود بـه همیـن دلیـل از 
مطلوب تریـن نـان در ایـران بوده اسـت. فقرا شـانس کمتری 
بـرای تهیـه آن داشـتند و تنهـا ثروتمنـدان قـادر بـه تهیه نان 
جغرافـی دان  حوقـل  ابـن  گفتـه  بـه  بودنـد.  خالـص  گنـدم 
مشـهور عـرب، نان هـا اغلـب از گنـدم تهیه می شـدند و پهن 
بودنـد امـا ظاهـرًا منظـور او نـان ثروتمنـدان بـود زیـرا غالبـا 
ک ایـن طبقـه بـود. قشـر متوسـط جامعـه  گنـدم خـورا نـان 
گنـدم و جـو تهیـه  کـه از مخلـوط  نانـی را مصـرف می کردنـد 
می شـد و فقـرا نـان جـو می خورنـد، البتـه طبقـه حقـوق بگیـر 

گنـدم بودنـد. دوره هـای میانـی نیـز قـادر بـه تهیـه نـان 

نـان و سالمت

خبر
اولین مرکز اقامتی 

و مرکز ترک اعتیاد بانوان 
کرمان افتتاح شد در 

مرکـز  و  اقامتـی  مرکـز  اولیـن  ایسـنا/کرمان 
حضـور  بـا  کرمـان  در  بانـوان  اعتیـاد  تـرک 
کرمـان  کل بهزیسـتی اسـتان  سرپرسـت اداره 

شـد.  افتتـاح  اسـتانی  مسـئولین  و 
زاده  وحیـد  علیرضـا  مراسـم  ایـن  در 
کرمـان  کل بهزیسـتی اسـتان  سرپرسـت اداره 
ضمـن گرامیداشـت ایـام دهـه فجـر و پیـروزی 
همچنیـن  و  اسـالمی  انقـالب  شـکوهمند 
دهـم  امـام  شـهادت   مناسـبت  بـه  تسـلیت 
شـیعیان، بـا بیـان اینکـه جـای خالـی چنیـن 
می شـد  احسـاس  کرمـان  در  سـالها  مرکـزی 
از  نمونـه  چنـد  گذشـته  سـال های  در  گفـت: 
شـروع  بانـوان   حـوزه  در  اعتیـاد  تـرک  کـز  مرا
همـه  مختلـف  دالیـل  بـه  امـا  کردنـد  کار  بـه 
گراییدنـد لیکـن مجموعـه  آن هـا بـه تعطیلـی 
آن  مسـئولین  و  دوبـاره  تولـدی  خیریـه 
فعـال  تـرک  مسـئله  در  کـه  مهروموم هاسـت 
ایـن تـالش و همـت  کـه  هسـتند و امیـدوارم 

باشـد. داشـته  تـداوم  آن هـا 
مهم تریـن  از  یکـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
چالش هـا مسـائلی اسـت که بعـد از ترک برای 
مـا  کـرد:  اظهـار  می افتـد  اتفـاق  عزیـزان  ایـن 
برنامـه داشـته  بانـوان  ایـن  آینـده  بـرای  بایـد 
ک  پـا همچنـان  دوسـتان  ایـن  کـه  باشـیم 
ک مانـدن اسـت . بماننـد و موضـوع اصلـی پـا
بهزیسـتی  سـازمان  داد:  ادامـه  زاده  وحیـد 
کم بهـره ای  از چندیـن سـال قبـل تسـهیالت 
قـرار  بهبودیافتـه  معتـادان  اختیـار  در  را 
کـه از  می دهـد و طبـق ضوابـط بـرای افـرادی 
ک بـودن و بهبودی شـان مـدت یـک سـال  پـا
بگـذرد ایـن تسـهیالت کم بهـره تعلـق خواهـد 

گرفـت
سرپرسـت اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمان 
بانـوان  گیـر  گریبـان  کـه  مسـائلی  مـورد  در 
ازجملـه  هسـت  کمپ هـا  بـه  مراجعه کننـده 
نگهـداری  دندانپزشـکی،   ، حقوقـی  مسـائل 
گفـت:  و...  تـرک  دوره  در  مـادران  فرزنـدان 
بسـیاری از ایـن مـوارد بـه علـت اینکـه ایجـاد 
اتفـاق  کـه  اسـت  بـار  اولیـن  بـرای  کمپ هـا 
راهـکار  و  اسـت  تـازه  مـا  بـرای  می افتـد، 
سیسـتماتیک بـرای آن وجود نـدارد اما قطعًا 
تمـام تـالش خـود را می کنیـم تـا بـا هم افزایـی 
گرفتـن از دیگـر نهادهـا و سـازمان ها  کمـک  و 
این مشـکالت را برطرف نماییم . وی تصریح 
بـه  کـه  بچه هایـی  درمـان  خصـوص  در  کـرد: 
دانشـگاه  شـده اند،  دچـار  اعتیـاد  معضـل 
کـرد امـا در بحـث  علوم پزشـکی ورود خواهـد 
دسـتگاه  گـر  ا افـراد  ایـن  فرزنـدان  نگهـداری 
دهـد  تشـخیص  مؤثـر  غیـر  را  خانـواده  قضـا 
بنـا بـه دسـتور قاضـی بـرای آن فرزنـد خانواده 
ک  پـا بـرای  مـادری  گـر  ا امـا  می شـود  پیـدا 
کـی خـود  پا بـه دنبـال  فرزنـد  و حفـظ  شـدن 

شـد. خواهـد  ارائـه  راهـکاری  حتمـًا  اسـت 

زهرا قاسم زاده

حمیدرضا رستمی



سالمتدوره جدید ● شماره ۵ ●  بهمن مــــــــاه 6۱۴۰۰

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( 

مهشـاد عسـکری - گرچـه  بـا شـتاب روزافـزون 
بـه سـمت زندگـی مـدرن پیش می رویـم اما هنوز 
گسـترده  کلیشـه های جنسـیتی بـه طـور  شـاهد 
دادن  اختصـاص  چـون  کلیشـه هایی  هسـتیم. 
رنگ ها به جنسـیت  و یا وابسـته کردن مشـاغل 

خـاص به جنسـیت مشـخص.
امـا همیشـه زنـان و مـرداِن تابوشـکنی وجـود 
از  بلندتـر  رویاهایشـان  سـقف  کـه  داشـته اند 
کلیشـه های جنسـیتی بـوده اسـت . خانـم  ایـن 
او  اسـت.  افـراد  ایـن  از  یکـی  پورنخعـی   راحلـه  
نخسـتین بانو در سـطح اسـتان کرمان اسـت که 
کرمـان _اصفهـان  نزدیـک بـه ده سـال در مسـیر 
بـه جابجایـی مسـافر مشـغول اسـت .شـما را بـه 
خوانـدن گـپ و گفـت نشـریه زن و اجتمـاع با این 

کرمانـی دعـوت می کنیـم. بانـوی 
معرفـی  کامـل  طـور  بـه  را  خـود  لطفـا   

؟ ییـد ما بفر
راحلـه پورنخعـی هسـتم متولـد13۶2 زاده راور 

کن رفسنجان و سـا
کـه  بـه شـغل رانندگـی  چنـد سـال اسـت   
اتوبـوس مسـافربری روی آوردیـد و چطورایـن  

کردیـد؟ شـغل را انتخـاب 

عالقـه  هسـتم  اتوبـوس  راننـده  9سـال  بنـده 
وارد  باعـث شـد مـن  کـه  بـود  تنهـا عاملـی  زیـاد 
ایـن حرفـه شـدم. البتـه پـدرم هـم ایـن شـغل را 
کنـار  کودکـی بـا شـورو اشـتیاق  داشـتند و مـن از 
پـدر بـه تماشـای رانندگـی ایشـان می پرداختـم 
راننـده  هـم  خـودم  روزی  کـه  می کـردم  آرزو  و 

باشـم. اتوبـوس 
چـه  شـغل  ایـن  اوردن  دسـت  بـه  بـرای   

؟ شـود   طـی  بایـد  مراحلـی 
بـرای بـه دسـت آوردن ایـن شـغل در مرحلـه 
اول عالقـه و جـرات نیـاز هسـت. بعـد از آن بایـد 
گواهینامـه پایه 3 بعد دوسـال  پایـه یـک گرفـت )
گرفتـن  پایـه 2 و بعـد دوسـال پایـه یـک( بعـد از 
گواهینامـه باید اقدامـات الزم برای گرفتن کارت 
سـاعت  ثبـت  دفترچـه  و  مسـافربری  هوشـمند 

انجـام شـود.
هـای  مهـارت  جـز  بـه  شـما  شـغل  در   
رانندگـی بـه مهارت دیگه ای هم نیاز هسـت؟
هسـت.اما  نیـاز  خـودرو  مکانیـک  بـا  آشـنایی 
من با برادرم همکار هسـتم و در سـفرها ایشـون 
کارهـای فنـی بـه  و پسـرم همـراه مـن هسـتند و 

آنهاسـت. عهـده 

چـه  بـه  شـما  بـا  مسـافران  برخـورد  طـرز   
آیـا از ابتـدا بـه همیـن شـکل  شـکل هسـت و 

اسـت؟  بـوده 
کثـرا مسـافران  مسـافران  کـه ا در حـال حاضـر 
مسـیر  مسـافران  کثـر  ا و  هسـتتند  مـن  ثابـت 
کرمـان بـه اصفهـان و برعکـس در طـول ایـن ده 
انـد و  بـوده  بـار مسـافر مـن  سـال حداقـل یـک 
کرده اند.مسـافران جدیـد  انتخـاب  مـرا  مجـددا 
کمـی  میشـوند  اتوبـوس  سـوار  کـه  ابتـدا  گاهـا 
نگـران هسـتند و از نگاهشـان متوجـه می شـوم 
کـه گاهـی اسـترس دارند اما بعـد از ده دقیقه که 
از شـروع سـفر گذشـت و متوجـه تسـلط مـن بـه 

میابنـد. آرامـش  می شـوند  رانندگـی  و  جـاده 
البتـه اوایـل  شـرایط بـه ایـن شـکل نبـود چون 
خانـم  بـرای  اتوبـوس  رانندگـی  فرهنـگ  هنـوز 
امـروزه  امـا  بـود.  بـرای عـده ای حـل نشـده  هـا 
کلیـپ هـای  بـه لطـف فضـای مجـازی و انتشـار 
رانندگـی بانـوان از جملـه خـود مـن ایـن مسـئله 
افـراد  کثـر  ا بـرای  و  نیسـت  تابـو  سـابق  مثـل 

اسـت.  ای  افتـاده  جـا  مسـئله 
 بـه عنـوان یـک خانم با چـه چالش هایی 

در ایـن راه همراه بودید؟

اولیـن چالـش را خانـم هـا بـا خودشـان دارنـد، 
توانایـی هـای خـود. و  بـه خـود  اعتمـاد  چالـش 
مـن بـه شـخصه با شـرایط مختلفی روبرو شـده ام 
قدیمـی  ناسـیونال  ماشـین های  بـا  رانندگـی  از 
تـا  نداشـتند  را  امـروزی  ماشـین های  نرمـی  کـه 
گردنـه مـال  بـد جـوی. بنـده  رانندگـی در شـرایط 
احمـد را در  تمـام شـرایط جـوی رانندگـی کرده ام 
تمـام ایـن چالش ها را با اعتماد به توانایی هایی 
کـردم.  کـه خداونـد در وجـودم قـرار داده سـپری 
چالـش بعـدی  جامعـه و نگاه مردسـاالنه ای  بود 
میدانسـتند.  مـردان  مختـص  را  شـغل  ایـن  کـه 
ایـن جامعه شـامل مسـافران، همکارانان و حتی 
مامـوران نیـز می شـد. سـختگیری هایی که از من 
به عنوان یک خانم در مورد مسائل فنی صورت 
می گرفـت بـه مراتب  خیلی بیشـتر از همکاران آقا 
کثـر مـوارد مشـابه  بـود امـا بـه مـرور زمـان مثـل ا
و  قانونمندتـر  مـردان  از  زنـان  کـه  شـد  ثابـت 
نسـبت بـه مسـائل ایمنـی سـخت گیرتر هسـتند.
حتـی بـرای امتحـان رانندگـی تپـه را از مـن دوبـار 
کافـی  گرفتنـد امـا بـرای آقایـان یـک بـار  امتحـان 
مـا  جمـع  بـه  االن  کـه  هایـی  خانـم  بـرای  بـود.  
شـده  راحت تـر  مراتـب  بـه  شـرایط  می پیوندنـد 

اسـت.
بـاره  در  همسـرتون  و  فرزنـدان  نظـر    
از اول همیـن دیـدگاه  شـغل شـما چیسـت و 

داشـتند؟ را 
همسـرم دبیـر فیزیـک هسـتند و همـان ابتـدا 
ایـن  قبـول  ازدواج  بـرای  مـن  شـروط  از  یکـی 
شـغل از سـوی همسرم بود و خداروشکر ایشان 
بسـیار انسـان فرهیخته و روشـنفکری هستند و 
یکـی از حامیـان مـن در ایـن راه بودنـد. پسـرم 
دانشـجو اسـت  و بـه علـت عالقـه ای کـه بـه ایـن 
شـغل از خودش نشـان داد در حال حاضر کنار 
کنـار  در  ماشـین  نماینـده  عنـوان  بـه  تحصیـل 
مـن فعالیـت می کنـد. دختـرم هم هنـوز محصل 
هـای  کلیـپ  می شـود،  همسـفرم  هسـت،گاهی 
گرفتـه  کـه دختـرم در ایـن سـفرها  رانندگـی مـن 
و در فضـای مجـازی منتشـر کـرده  بازخوردهای 

خوبـی از سـوی مـردم داشـته اسـت. 
 آیا دخترشـما اجازه خواهد داشـت شـغل 

شـما را انتخاب کند؟
دختـرم  تـا االن عالقـه خاصـی بـه ایـن شـغل 
همانطـور  قطعـا  اسـت،  نـداده  نشـان  خـود  از 
آرزو و عالقـه مـن احتـرام  بـه  کـه خانـواده مـن 
گذاشـتند مـن هـم فرزندانـم را  بـرای انتخـاب 
مـن  گذاشـت.  خواهـم  آزاد  زندگـی  مسـیر 

بایـد  افـراد  شـغل  دارم  اعتقـاد  شـدت  بـه 
و  زور  هیـچ  و  شـود  انتخـاب  عالقـه  روی  از 
شـغل  انتخـاب  بـرای  فرزندانـم  بـرای   اجبـاری 

نخواهم داشت.
 خاطـره جالبـی در مـورد شـغلتان داریـد 

بگوییـد؟ برایمـان  کـه 
بـا  راهنمایـی  دوران  در  دارم  یـاد  بـه  خـوب 
آینـده می گفتیـم  آرزوهایمـان بـرای  دوسـتان از 
کردنـد.  عنـوان  خـود  بـرای  را  شـغلی  هرکـدام  و 
معلـم، دکتـر و.... امـا وقتی نوبت من شـد گفتم: 
اتوبـوس شـوم! همگـی  راننـده  مـن می خواهـم 
خندیدند و گفتند مگه می شـود یک زن راننده 
شـود. اما من از آرزویم دسـت نکشـیدم. چندی 
پیـش در یـک مراسـم دوسـتان قدیمـی دوبـاره 
جمـع بودیـم  جالـب بود همگی خانـه دار بودند 
رسـیده  داشـتم  آرزو  کـه  شـغلی  بـه  مـن  تنهـا  و 

بـودم.
 چه صحبتی با بانوان دارید؟

شـغلی را انتخاب کنید که به آن عشـق بورزید 
و به آن عالقه داشـته باشید.

را  شـدن  محقـق  بـرای  تـالش  ارزش  آرزوهـا  
دارنـد مـن در حـال حاضـر مربـی آموزشـگاه  هـم 
گرانم مـی پرسـم  هسـتم در اولیـن جلسـه از شـا
می خواهیـد  و  داریـد  عالقـه  شـغل  ایـن  بـه  آیـا 
جسـارت  و  عالقـه  گـه  ا خیـر؟  یـا  دهیـد  ادامـه 
نداشـته  را  خواسـته هایتان  بـرای   جنگیـدن 
هـای  کارت  دیگـر  بـه  کارت  یـک  صرفـا  باشـید  
گواهینامـه بـه  کـرده ایـد و اخـذ  کیفتـان اضافـه 

کـرد. نخواهـد  راننـده  شـمارا  تنهایـی 
  سخن آخر

مـن  بـه  کـه  متشـکرم  پـدرم  از  ویـژه  طـور  بـه   
بـرای  جانبـه  همـه  و  داشـت  ایمـان  آرزویـم  و 

کـرد. حمایـت  مـن  از  ارزویـم  بـه  رسـیدن 
در  کـه  میکنـم  تشـکر  همسـرم  از  آن  از  بعـد 
و  بود.حضـور  کنـارم  در  هـا  سـال  ایـن  تمـام 
حمایـت هـای او یکـی از بهتریـن اتفاقات زندگی 

هسـت. مـن 
بـه   15 سـاعت  روزانـه  مـن  حاضـر  حـال  در 
سـمت اصفهـان حرکـت می کنـم و شـب حـدود 
رفسـنجان  سـمت  بـه  اصفهـان  از   11 سـاعت 
منـزل  در   8 سـاعت  حـدود  صبـح  برمیگـردم 
کارهـای منـزل رسـیدگی میکنـم  تـا  هسـتم و بـه 
میشـوم  دوبـاره  سـفر  عـازم   3 سـاعت  مجـددا 
منـزل  در  حضـور  عـدم  سـاعت  تمـام  در  و 
آرامـش خیـال   وجـود همسـرم در خانـه  باعـث 

من است.

بـه  ایرانـی  زنـان  کـه  بـاری  آخریـن  مـا  پیـام  گـزارش  طبـق 
بـرای  مـردان  بلیـت، همچـون  فـروش  بـا  و  آزادانـه  صـورت 
آزادی آمـده  تماشـای یـک مسـابقه فوتبـال بـه اسـتادیوم 
کـرد  نمـی  تصـور  کسـی  بـود.   98 مهرمـاه  بودند،هجدهـم 
پـس از آن بـازی و حضـور زنـان در اسـتادیوم آزادی، دوباره 
از  کرونـا  امـا  شـود  بسـته  زنـان  روی  بـه  اسـتادیوم  درهـای 
برخـی  سـوی  از  گرفتـه  صـورت  هـای  مخالفـت  و  سـو  یـک 
نهادهـا و چهـره هـای تنـدرو از سـوی دیگـر سـبب شـد تـا 
روز   839 تـا  نبیننـد  را  آزادی  اسـتادیوم  رنـگ  دیگـر  زنـان 
نهـاد  ایـن  کیـد  تا و  فیفـا  الـزام  عـراق.  و  ایـران  بـازی  بعـد، 
سـبب  آزادی  اسـتادیوم  در  زنـان  آزادانـه  حضـور  لـزوم  بـر 
شـد تـا مسـئوالن ایرانـی در میـان مخالفـت برخـی نهادهـا 
کننـد  بـاز  زنـان  روی  بـه  را  اسـتادیوم  درهـای  هـا  چهـره  و 
مجمـع  رئیـس  مسـابقه  از  پیـش  آزادانـه.  چنـدان  نـه  امـا 
عمومـی جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم درنامـه ای بـه 
ابراهیـم رئیسـی، رئیـس جمهـوری ورود زنـان بـه ورزشـگاه 
او  از  و  «دانسـته  اسـالمی-ایرانی  هـای  ارزش  »مخالـف  را 
ایـن تصمیـم شـود.  اجرایـی شـدن  مانـع  تـا  بـود  خواسـته 
کـه طـرح موضـوع  ولـی اهلل لونـی در ایـن نامـه نوشـته بـود 

سـاز  تصمیمی»حاشـیه  هـا  ورزشـگاه  بـه  زنـان  ورود  اجـازه 
کـه بـا »رویکـرد و منـش « ابراهیـم رئیسـی، رئیـس  « اسـت 
»مطابقـت  فعلـی،  جمهـور  رئیـس  و  قضاییـه  قـوه  سـابق 
نـدارد «. بـا ایـن حـال جایـگاه هـای ۶تـا 14 ورزشـگاه آزادی 
بـا ظرفیـت حـدود 2 هـزار نفر در ضلع جنوبی اسـتادیوم به 
زنـان اختصـاص یافتـه بـود اما آنان که پشـت درهـا ماندند، 
تعدادشـان بیـش از ایـن حـرف هـا بـود. فدراسـیون فوتبـال 
و عـراق در شـرایطی خبـر  ایـران  بـازی  از  ایـران شـب قبـل 
امـکان  کـه  کـرد  اعـالم  را  بلیـت  فـروش  سـامانه  شـدن  بـاز 
بـرای  نـه  و  مـردان  بـرای  نـه  نداشـت.  وجـود  بلیـت  خریـد 
کاربـران در شـبکه هـای اجتماعـی یکـی پـس  گـزارش  زنان.
کـه زنـان و مـردان موفـق  از دیگـری حکایـت از آن داشـت 
بـه خریـد بلیـت نشـده انـد. همزمان گـزارش هایی از سـوی 
اجتماعـی  هـای  شـبکه  در  سیاسـی  و  ورزشـی  خبرنـگاران 
منتشـر شـد کـه بـا برخـی افـراد تمـاس گرفتـه شـده و از آنان 
اسـتادیوم  حضـوردر  بـرای  هایشـان  خانـواده  همـراه  بـه 

آمـده اسـت. آزادی دعـوت بـه عمـل 
اقدامی که سـبب شـد تا حضور گزینشـی زنان در استادیوم 
آزادی بـرای توصیـف ایـن مسـابقه بـه کار بـرده شـود. بنا به 

اذعـان خبرنگاران ورزشـی حاضرشـده در اسـتادیوم آزادی 
در جریـان بـازی ایـران و عـراق، برخـی از زنـان حضـور یافتـه 
خـاص  هـای  چهـره  یـا  نهادهـا  بـا  ارتباطـی  اسـتادیوم  در 
نداشـتند و ازخوش شـانس هایی بودند که بلیت گیرشـان 
گزینـش در اسـتادیوم  کـه بـه واسـطه  آمـده بـود ولـی آنـان 

حضـور یافتـه بودنـد، تعدادشـان بیشـتر بـود.
اتفاقـی کـه نشـان دهنـده بلیـت فروشـی نـه چنـدان آزادانه 
و  صفرایـران  بـر  یـک  پیـروزی  شـد  مسـابقه  نتیجـه  اسـت. 
صعـود تیـم ملـی فوتبـال ایـران بـه جـام جهانـی2022 قطـر 
همچنـان  آزادی  اسـتادیوم  در  زنـان  حضـور  مشـکل  امـا 
گران در بـازی ایران  پابرجاسـت. ایـران وعـده حضور تماشـا

و امـارات در هفتـه جـاری را هـم داده امـا بایـد دیـد بـرای 
و  ایـران  بـازی  بـه سـبک  فروشـی  بلیـت  ایـن مسـابقه هـم 
عـراق صـورت خواهـد گرفـت یـا چـون بـازی ایـران و کامبوج 
بـدون دخالـت  بلیـت  فـروش  و  روحانـی، خریـد  در دولـت 
نهادهـای خـاص خواهدبـود. شـیوع کرونـا در ایـران و ورود 
کـه از  بـه مـوج ششـم و تغییـر رنـگ شـهرها، عاملـی اسـت 
گران در اسـتادیوم آزادی در بازی ایران  حاال حضور تماشـا
کـه در همیـن  و امـارات را تحـت الشـعاع قـرار داده هرچنـد 
مـدارس  بازگشـایی  بـه  اصـرار  دولتـی  مقامـات  شـرایط، 
هـای  ممنوعیـت  از  خبـری  هیـچ  و  دارنـد  هـا  دانشـگاه  و 

ایـران نیسـت. کرونایـی در 

بعد از 839 روزاتفاق افتاد

حضور زنان در ورزشگاه آزادی

راحله  پورنخعی؛  راننده اتوبوس مسافربری:

 هر آرزویی ارزش جنگیدن دارد
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زمان و انرژی ات را برای تغییر نظرات دیگران هدر نده. )تینا فی (

معرفی کتاب ؛  نگاهی به مسیر موفقیت نازنین دانشور

مدیر شرکت "تخفیفان"

نام کتاب:تبصره۲۲
نویسنده:جوزف هلر

مترجم:احسان نوروزی
انتشارات:چشمه

ژانـر  در   »22 »تبصـره  جنـگ  ضـد  رمـان 
کمـدی سـیاه از خشـونت جنـگ و بیـزاری از 
کتبر  آن می گویـد. ایـن رمـان کـه اولیـن بـار در ا
19۶0 منتشـر شـد، تفکـرات جوزف هلـر درباره 
جنـگ را بـه خوبـی بازتـاب می دهـد. تفکراتـی 
کـه می خواسـتند  کـه بـا عقایـد نسـل دهـه ۶0 
در برابـر قـدرت، قـد علـم کنند، همـراه و حرف 

دل آنهـا شـد.
دوم  جهانـی  جنـگ  جبهه هـای  در  هلـر 
داد  انجـام  ماموریت هایـی  داشـت،  حضـور 
گوشـت و پوسـت خـود احسـاس  و مـرگ را بـا 
کـرد. او فهمیـد کـه مرگ ابـدا مفهومی انتزاعی 
گـر در مقابـل دشـمن قـرار بگیـری  نیسـت و ا
کـرد. تردیـد نخواهنـد  کشـتنت لحظـه ای  در 
هلـر  کتـاب  در  قانونـی  نـام   »22 »تبصـره 
خـود  میـل  بـا  کسـی  گـر  ا می گویـد:  کـه  اسـت 
در ماموریت هـای مرگبـار جنگـی شـرکت کنـد، 
دیوانـه اسـت، پـس می توانـد تقاضـای معـاف 
شـدن بدهـد، امـا همین درخواسـت معافیت 
اسـت  عاقـل  و  سـالم  او  کـه  می دهـد  نشـان 
پـس شـرایط الزم بـرای معـاف شـدن را نـدارد.
از  و  هوایـی  نیـروی  افسـر  یوسـاریان، 
اسـت  زیـرک  کـه  اثـر  کلیـدی  شـخصیت های 
و  جنـگ  از  فـراری  راه  دنبـال  بـه  همیشـه  و 
در  داسـتان،  ایـن  در  می گـردد،  ماموریـت 
افسـر  می شـود.  گرفتـار   22 تبصـره  چنـگال 
تعـداد  مـدام  کـه  اسـت  کسـی  او  مافـوق 
ماموریت هـای سـربازانش را افزایـش می دهـد 
تـا آنهـا را بیشـتر در خدمـت ارتـش نگـه دارد، 
شـخصیت های دیگـری هـم در ایـن داسـتان 
وجـود دارنـد کـه هرکـدام بـه نوعـی بـا هیـوالی 
جنـگ درگیر نـد و داسـتان را روایـت می کننـد. 
اسـت  کالهبـردار  کـه  بنـدر  مینـدر  میلـو 
تامیـن می کنـد،  را  نیازهـای دو طـرف جنـگ 
دادن  ترتیـب  آرزوی  کـه  شایسـکف  سـروان 
یـک رژه بی نقـص را دارد، و وینترگریـن، سـرباز 
گرداننـده  کـه  پسـت  دفتـر  مسـئول  و  سـابق 

اسـت.  جنـگ  واقعـی 
کـه  جنگـی  معیـوب  پروسـه  در  یوسـاریان 
گرفتـار  آن را بیهـوده، پـوچ و بیگانـه می دانـد 
و  نباشـد  مطیـع  نمی توانـد  او  اسـت،  شـده 
هرچـه  او  کنـد.  تـرک  نمی توانـد  هـم  را  ارتـش 
بیشـتر تـالش می کنـد، بیشـتر در دام تبصـره 

می شـود. گرفتـار   22
متفاوتـی  کنش هـای  وا داسـتان  ایـن 
منتقـدان  میـان  را  تحسـین  تـا  تحقیـر  از 
سـرقت  تهمـت  هلـر  بـه  حتـی  برانگیخـت، 
ادبـی از رمانـی دیگـر زده شـد، امـا ایـن رمـان 
بدیـع توانسـت پـس از مدتـی بـه لیسـت صـد 
رمـان برتـر جهـان و پرفروش ترین هـا راه پیـدا 
جوانـی  نسـل  صـدای  همـه  از  بیـش  و  کنـد 
بـرای سـاختار قـدرت  ارزشـی  کـه دیگـر  شـود 
قائـل نبودنـد و می خواسـتند خودشـان بـرای 

کننـد. فکـر  خودشـان 

مسـیر  اسـتارت آپ  یـک  موفقیـت  مسـیر   
پرفراز و نشیبی است که قطعًا تالش زیادی را 
تـا رسـیدن به هدف می طلبـد. گاهی پذیرش 
شکسـت جـای تـالش را می گیـرد و مسـیر یـک 
امـا  می رسـد.  بن بسـت  بـه  اسـتارت آپی  تیـم 
هسـتند  و  بـوده  اسـتارت-آپ هایی  همیشـه 
را  قـرار  و  جنگیده انـد  چالش هـا  تمـام  بـا  کـه 
بـر فـرار ترجیـح داده انـد، بخصـوص در میـان 
کـه  هسـتند  موفقـی  آپ هـای  اسـتارت  زنـان 
توانسـته اند  کارشـان،  نتایـج  دادن  نشـان  بـا 
بخواهیـم  گـر  ا کننـد.  ثابـت  را  خـود  جایـگاه 
را  آپـی موفـق  زنـان اسـتارت  مسـیر موفقیـت 
 " دانشـور "نازنیـن  بی شـک  ببریـم،  بیـن  ذره 

آنهاسـت.  از  یکـی 
و  انگیزشـی  نیـروی  بیشـترین  موفـق  زنـان 
ک برای قضاوت کسـب و کارهای  بهتریـن مـال
منظـر  از  همیشـه  کـه  چرا هسـتند،  نوپـا 
نگاه هـای کلیشـه ای، زنـان اسـتقالل و قـدرت 
نگـه  و سـرپا  کـردن  پـا  و  بـرای دسـت  کمتـری 
زنانـی  همیشـه  دارنـد.  را  حرفـه  یـک  داشـتن 
کـه بـا موفقیـت و تـالش خـود، تمـام  بوده انـد 
ایـن  از  یکـی  برده انـد.  سـوال  زیـر  را  نگاه هـا 
" مدیـر شـرکت اسـتارت  افـراد "نازنیـن دانشـور
آپـی "تخفیفـان" اسـت کـه بعـد از سـال ها فـراز 
و فرود توانست جایگاه خود در بازار و فضای 
کـه شایسـته آن بـود را بـه دسـت  کار  کسـب و 
سـی  در   2018 سـال  در  کـه  جوانـی  زن  آورد. 
اتاق هـای  کنفدراسـیون  نشسـت  دومیـن  و 
بازرگانی و صنعت آسـیا و اقیانوسـیه cacci  به 
کارآفریـن برگزیـده شـد. عنـوان برتریـن جـوان 

کار دانشور شروع 
علـم  دانشـگاه  جوانـی  اوایـل  در  دانشـور 
بـه  را  کامپیوتـر  رشـته  و  تهـران  فرهنـگ  و 
کـرد، مقصـدی  عنـوان مقصـد خـود انتخـاب 
گفتـه خـود او بهتریـن بـود. بعـد از آن  کـه بـه 
بـرای  را  ویـن  تکنیـکال  یونیورسـال  دانشـگاه 
ادامـه تحصیـل در مقطع کارشناسـی انتخاب 
کش مانـدن و تحمـل  می کنـد، امـا میـان کشـا
دوری از خانواده و برگشـتن، مسـیر برگشـت را 

ترجیـح می دهـد و قبولـی در رشـته مدیریـت 
آی تـی دانشـگاه امیرکبیـر مسـیر زندگـی او را 

می کنـد. عـوض 
کار و دنبـال کـردن یـک حرفـه برای او معنای 
بسـیاری داشـت. اوایـل بـرای پشـت کنکـوری 
هـا درس مـی داد، امـا چنـدی بعـد بـه شـرکت 
"آتیـه  بـه شـرکت  آن  از  "هلـپ دسـک" و بعـد 
" بـه عنـوان برنامه نویس پیوسـت.  داده پـرداز
کـه نازنیـن در حـال کسـب تجربـه  در برهـه  ای 
بـود و هـر روز بـه تجربیاتش افزوده می شـد، از 
سـمت همان شـرکت به دفتر لندن فرسـتاده 
شـد و به عنوان لیدر برنامه نویسـان مشـغول 
بـرای  آن  پذیـرش  کـه  امـری  شـد،  کار  بـه 
مقاومـت  امـا  بـود.  سـخت  لنـدن  بومیـان 

نازنیـن و قاطعیـت او حـرف اول را مـی زد و بـه 
جـای جـا زدن، مانـد و توانایی هـای خـودش 

کـرد.  را ثابـت 
کار راه اندازی یک کسب و 

و  بازمی گـردد  ایـران  بـه  بعـد  چنـدی 
را  میدونـک"   " نـام  بـه  آنالینـی  سـوپرمارکت 
صـورت  بـه  سفارشـات  تـا  می کنـد  راه انـدازی 
سـوپر  از  تهیـه  از  بعـد  و  شـده  ثبـت  آنالیـن 
مارکـت محلـه بـه دسـت مشـتری برسـند. امـا 
بـرای  کاربـران  اشـتیاق  و  گسـترده  تبلیغـات 
ایـن  شکسـت  زمینـه  آنالیـن،  خریـد  تجربـه 
کسـب و کار را فراهـم کـرد. کسـب و کاری کـه با 
ثبت رکورد بیش از 3 هزار درخواسـت در یک 
گفتـه خـودش  شـب بـه بـن بسـت رسـید. بـه 

علـت اصلـی شکسـت او، جـای خالـی دانـش 
»همان جـا  بـود:  آن  الفبـای  درک  و  بیزنـس 
بـود کـه فهمیـدم الفبـای بیزینـس را نمی دانم 
و ایـن توهـم یـک برنامه نویـس بـوده کـه تصور 
خـودش  کـه  هربرنامـه ای  می توانـد  می کنـد 
دانشـور  کنـد.«  مدیریـت  و  کنتـرل  را  نوشـته 
دوبـاره بـه شـرکت قبلـی بازمی گـردد و در آنجـا 
پـروژه "ورچیـن" را بـه اتمـام می رسـاند. بعـد از 
آلمانـی قـرارداد  بـه پیشـنهاد یـک شـرکت  آن 
برنامه نویسـی که در 30 کشـور کاری شـبیه به 
کـه  کاری  تخفیفـان را انجـام مـی داد را بسـت. 
دانشـور انجام می داد، ایده راه اندازی کسـب 
و کاری مشـابه آن را در سـرش انداخت، اما از 
آنجـا کـه نتوانسـت آن را در آلمـان پیـاده کند، 

را ترجیـح داد.  وطـن خـودش 
کنار بروند زنان نباید 

توانایی هایـی  و  ظرفیت هـا  دارای  زنـان 
آن  اثبـات  بـرای  بایـد  خودشـان  کـه  هسـتند 
یـک  نمونـه  دانشـور  نازنیـن  کننـد.  تـالش 
همیشـه  کـه  اسـت  اسـتارت آپی  موفـق  زن 
آمیـز  تبعیـض  نـگاه  بـردن  بیـن  از  خواسـتار 
از  در  سـعی  همیشـه  و  بـود  زن  و  مـرد  میـان 
بیـن بـردن ایـن مرزبندی هـا داشـته اسـت. به 
گفتـه دانشـور از آنجا کـه دقت و صداقت زنان 
در کار بیشـتر اسـت، بهتر اسـت تا زنان برخی 
آنهـا موفق تـر  در  و  بگیرنـد  بـه عهـده  را  کارهـا 

. هسـتند
روی  بـر  مدیریتـی  نـگاه  همیشـه  گرچـه  ا
کثـر مواقـع پذیرفتـن  مـردان متمرکـز اسـت و ا
امـا  اسـت،  سـخت  مدیـر  عنـوان  بـه  زن  یـک 
دانشـور معتقـد اسـت کـه در ایـن مواقـع زنـان 
کنـار نرونـد. کننـد و  بایـد انـرژی خـود را جمـع 
جنسـیتی  نـگاه  حـذف  بـرای  قـدم  اولیـن  او 
می دانـد،  زنـان  خـود  میـان  تغییـر  ایجـاد  را 
بـه  کـه  منفـی  نـگاه  زنـان  کـه  شـکل  ایـن  بـه 

ببرنـد. بیـن  از  را  دارنـد  خودشـان 
کـه  بیندازیـم  تیـم تخفیفـان  بـه  گـر نگاهـی  ا
50 درصـد کارکنـان آن زنـان توانـا و هدفمند را 
تشـکیل می دهد، تالش دانشـور برای ارتقای 
جایـگاه زنـان در کسـب و کار را خواهیـم دیـد. 

 درست بنویسیم

الزم  اصلـی  موضـوع  بـه  پرداختـن  از  قبـل 
و  تایـپ  بـرای  چـرا  این کـه  دربـاره ی  اسـت 
امـال از دو واژه ی اشـتباه و غلـط اسـتفاده 

بدهیـم. مختصـری  توضیـح  کردیـم 

اسـت.  متفـاوت  غلـط  بـا  اشـتباه  معنـی 
اشـتباه وقتـی رخ می دهـد کـه شـما قانونی 
را نقـض  آن  اتفاقـی  بـه طـور  امـا  بدانیـد  را 
کنیـد. در ایـن مواقـع وقتـی چنیـن چیـزی 
اتفـاق بیفتـد شـما متوجـه خواهیـد شـد و 
کرد. یک اشـتباه به  آن را تصحیح خواهید 

عنـوان یـک خطای تصادفـی در نظر گرفته 
می شـود.

امـا وقتـی چیـزی غلـط اسـت بـه ایـن معنـا 
کـه شـما چـون چیـزی را نمی دانیـد  اسـت 
را  آن  نداریـد  دربـاره اش  کافـی  دانـش  و 
اشـتباه اسـتفاده می کنیـد. ایـن مسـئله ای 
کمبـود  بزرگ تـر و مهم تـر اسـت و ناشـی از 

یادگیـری اسـت. و  گاهـی، سـواد  آ دانـش، 

می رسـیم.  اصلـی  موضـوع  بـه  ادامـه  در 
حـاال کـه فـرق بین اشـتباه و غلـط را متوجه 
امالیـی  غلـط  بیـن  تفـاوت  بایـد  شـدیم 
تـا  بشـیم  متوجـه  هـم  را  تایپـی  اشـتباه  و 
بـه  را  سـهل انگاری ها  و  غلط هـا  تمامـی 

نیندازیـم. کلیـد  صفحـه  گـردن 

بـه  تایپـی  خطـای  یـا  تایپـی  اشـتباه 
خطاهایـی شـامل نقـص سـخت افـزاری یـا 
گفتـه  انگشـت  یـا  دسـت  خطـای  و  لغـزش 
می شـود کـه در زمـان تایپ صـورت صحیح 
می دهـد.  رخ  آنالیـن  یـا  چاپـی  نوشـتار 
خصـوص  بـه  تایـپ،  در  بیشـتر  سـرعت 
را  انگشـتی  ده  تایـپ  کسـانی که  بـرای 

به واسـطه ی  و  نیاموخته انـد  به درسـتی 
کلیـد سـرعت  اسـتمرار اسـتفاده از صفحـه 
تایپ شـان بـاال رفتـه اسـت، بسـیار متـداول 
حـروف  دکمـه ی  برخـی  نزدیکـی  اسـت. 
صفحـه  در  ص(  و  س  )مثـل  هم صـدا 
کـه  اسـت  دیگـری   عامـل  هـم   بـه  کلیـد 
دوچنـدان  را  اشـتباه ها  دسـت  ایـن 
سـاده  تایپـی  اشـتباهات  بیشـتر  می کنـد. 
، جـا انداختـن،  هسـتند و بـه صـورت تکـرار
کمـی  تعـداد  جایگزینـی  یـا  جابه جایـی 
اشـتباهاتی  امـا  می افتنـد.  اتفـاق  کتـر  کارا
کارگیـری  بـه  یـا  امالیـی  غلط هـای  ماننـد 
اشـتباه کلماتـی ماننـد »اتـالق« و »اطـالق« 
را  می دهنـد  رخ  بی اطالعـی  دلیـل  بـه  کـه 
ممکـن  تایپـی  اشـتباه  نمی شـود.  شـامل 
اسـت معنـی واژه را تغییـر ندهد اما اشـتباه 
امالیـی حتمـا معنـی  واژه را تغییـر می دهد.

امـا غلـط هـای امالیـی! غلط هـای امالیـی 
و  گاهـی  آ عـدم  و  بی اطالعـی  دلیـل  بـه 
کـه  کافـی نسـبت بـه زبانـی  دانـش و سـواد 
وقتـی  می افتنـد.  اتفـاق  می نویسـیم  را  آن 
صحبـت  زبانـی  هـر  یـا  و  فارسـی  زبـان  بـه 

می کنیـم و بنـا داریـم بـه آن زبان بنویسـیم، 
تسـلط بـه رسـم الخط آن زبـان از نـان شـب 
دسـتور  خوانـدن  اسـت.  واجب تـر  هـم 
از  کمتـر  فارسـی،  زبـان  رسـم الخط  و  زبـان 
یـک هفتـه از مـا زمـان می بـرد و در نهایـت 
شـیوه ی  بـر  تسـلط  از  مطلوبـی  سـطح 
هم چنیـن،  می آمـوزد.  مـا  بـه  را  نـگارش 
تعـداد قابـل توجهـی از خطاهـای متـداول 
حقیقـت  در  کـه  می دهـد  نشـان  مـا  بـه  را 
رعایت شـان اصـال بـه آن سـختی کـه بـه نظر 

نیسـت. می رسـد 

گـر  ا گرامـی.  و  عزیـز  همراهـان  و  دوسـتان 
شـما در متـن خـود بـا هـر نـوع تخصصـی، 
باشـید  داشـته  تایپـی  و  امالیـی  غلـط 
کـرد  خواهیـد  ناامیـد  را  خـود  مخاطبـان 
زیـرا وجـود غلـط امالیـی در متـن می توانـد 
بـه مخاطـب القـا کنـد کـه شـما در کار خـود 
اصـال  ایـن  و  نیسـتید  حرفـه  ای  و  خبـره 
اسـت  بهتـر  پـس  نـدارد  خوشـی  صـورت 
کـه بـا غلط هـای امالیـی و صـورت درسـت 
کلمـات آشـنا باشـید تا از بـه کار بردن آن ها 

کنیـد.  خـودداری 

 غلط های 
امالیی خود را 
توجیه نکنیم 

حسنا خوشرو

مینورمضانی پور



         

خانواده

وکالت در نکاح

عروس خانم، آیا 
وکیلم...؟! 

 در در ادامـه مباحـث حقـوق راجـع بـه ازدواج در این 
شـماره بـه مبحـث وکالـت در نـکاح مطابـق مـاده 1071 

تـا مـاده 1074 قانـون مدنـی بپردازیم:
داریـد:  آشـنایی  جملـه  ایـن  بـا  شـما  همـه  حتمـا 

وکیلـم...؟!«  آیـا  خانـم،  »عـروس 
وکالـت در نـکاح از اصطالحـات علم حقـوق بوده و به 
معنای عقدی اسـت که به موجب آن یکی از طرفین، 
طـرف دیگـر را بـرای انجـام ازدواج نایـب )وکیـل( خـود 
بـه  اسـت  ممکـن  ازدواج  در  زوجـه  وکالـت  می نمایـد. 

ایـن صورت هـا باشـد: وکالـت بـه صـورت مقّیـد، وکالـت 
بـه صـورت مطلـق، وکالـت بـه صـورت عمـوم، وکالـت بـا 
اذن صریـح. قانـون مدنـی نـکاح فضولـی را تابـع قواعـد 
معاملـه فضولـی قـرار داده و آن را نافـذ دانسـته اسـت 
کسـی بـدون اجـازه از فـردی،  گـر  نـه باطـل؛ بنابرایـن ا
وی را بـه عقـد کسـی در آورد، چنانچـه آن فـرد رضایـت 

دهـد، عقـد نـکاح صحیـح اسـت.
یـا  دامـاد  و  عـروس  کـه  بـوده  رسـم  ندیـم  و  قدیـم  از 
بهتـره بگیـم زوج و زوجـه بـرای عقـد نـکاح وکالـت بـه 
کـه صرفـا  نیسـت  ایـن معنـا  بـه  امـا  دیگـری میدادنـد 
بایـد دیگـری خطبـه عقـد را در نـکاح دائـم یـا موقـت 
جـاری کنـد و طبـق مـاده 1071 قانـون مدنـی » هـر یک 
از زن و مـرد می تواننـد بـرای عقـد نـکاح وکالـت بـه غیـر 

دهنـد.«
پـس از کلمـه میتواننـد در ایـن مـاده میتـوان بـه ایـن 
نتیجـه رسـید که خودشـان هـم میتواننـد صیغه نکاح 

را بخواننـد.
امـا شـرط اساسـی آن ، ایـن اسـت کـه وکیل بایـد برای 

اجـرای صیغـه عقـد، عاقـل، بالغ و قاصد باشـد.
حـال آیـا کسـی که وکالـت در نکاح را بـه عهده میگیرد 

می توانـد با موکلـه ازدواج کند؟
کـه  صورتـی  در  مدنـی:»  قانـون   1072 مـاده  طبـق 
نمیتوانـد  وکیـل  شـود  داده  اطـالق  طـور  بـه  وکالـت 
کنـد ، مگـر اینکـه ایـن اذن  موکلـه را بـرای خـود تزویـج 

باشـد.« شـده  داده  او  بـه  صریحـًا 
جالـب اسـت بدانیـد که این حکـم اختصاصی به مرد 
کـه وکیـل هـم زن باشـد و وکالـت  نـدارد و در صورتـی 
عقـد  بـه  را  خـود  نمیتوانـد  باشـد  اطـالق  صـورت  بـه 
موکلـش در بیـاورد مگـر آنکـه صریحـًا بـه او اجـازه داده 

شـده باشـد.
صیغـه  اجـرای  بـرای  اسـت  ممکـن  )زوجـه(  موّکلـه 
بـه  از صورت هـای ذیـل  یکـی  بـه  از طـرف خـود  عقـد 
مثـل  مقّیـد:  صـورت  بـه  الـف(  دهـد:  وکالـت  وکیـل 
اینکـه بگویـد: تـو وکیلـی کـه مـرا بـه ازدواج آقـای )الـف( 
در آوری. ب( بصـورت مطلـق: مثـل اینکـه بگویـد: تـو 
آوری. ج( بصـورت  مـردی در  بـه عقـد  مـرا  کـه  وکیلـی 

عمـوم: مثـل اینکـه بگویـد: تـو وکیلـی کـه مرا بـه ازدواج 
 » هـر مـردی کـه صالح دانسـتی در آوری. کـه کلمه »هر
اضافـه  صـورت  ایـن  در  کـه  اسـت،  عمـوم  ادوات  از 
بگویـد:  اینکـه  مثـل  صریـح:  اذن  بـا  د(  اسـت.  شـده 
مـردی حّتـی خـودت  هـر  نـکاح  بـه  مـرا  کـه  وکیلـی   تـو 

در آوری 
کرد چه؟ گر وکیل در مفاد وکالت تخلف   ا

گـر وکیـل از آنچـه  طبـق مـاده 1073 قانـون مدنـی : »ا
خصوصیـات  یـا  مهـر  یـا  شـخص  بـه  راجـع  مـوکل  کـه 
کنـد، صحـت عقـد ،متوقـف  کـرده تخلـف  دیگـر معیـن 

بـر تنفیـذ مـوکل خواهـد بـود.«
کـه مـوکل آن اشـتباه و تخلـف را تنفیـذ  پـس تـا زمانـی 

نکنـد و اجـازه ندهـد عقـد صحیـح نمیباشـد.
طبـق مـاده 1074 قانـون مدنـی:» حکم مـاده فوق در 
مـوردی نیـز جـاری اسـت کـه وکالـت بـدون قید بـوده و 

وکیـل مراعـات مصلحـت موکل را نکرده باشـد«
بـه  بایـد  دادرس  مـوکل،  مصلحـت  تشـخیص  بـرای 

کنـد. توجـه  طرفیـن  تراضـی  و  عـرف 
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شناسـی،  جامعـه  هـای  گـی  ویژ از  یکـی   
بـه  اسـت،  بدیهیـات  کشـیدن  چالـش  بـه 
مسـئله  مـردم  آنچـه   : میلـز رایـت  سـی  قـول 
از  بسـیاری  داننـد،  مـی  فـردی  و  خصوصـی 
بـه  و  اسـت  اجتماعـی  ای  مسـئله  اوقـات 
کـه  زمانـی  تـا  شـود.  مـی  مربـوط  سـاختارها 
از  و  نشـود  انتقـادی  نـگاه  ای  مسـئله  بـه 
در  یـا  و  نیایـد،  بیـرون  عـادی  امـری  حالـت 
بوتـه آزمایـش و نقـد قـرار نگیـرد در آن حـوزه 
هـای  سـال  در  کـرد.  نخواهـد  رشـد  علـم 
بـه  اجتماعـی  هـای  گـروه  از  بسـیاری  اخیـر 
و  انـد  نمـوده  اشـاره  زنـان  نقـش  تغییـرات 
در  زن  نقـش  بـر  کیـد  تا بـا  اجتماعـی  فعالیـن 
جامعـه مـدرن رویکردهـای متفاوتـی بـه ایـن 
پاسـخ  از  قبـل  شـاید  انـد.  داشـته  تغییـرات 
بـه هـر سـوالی بازبینـی جنسـیت زن، مفهـوم 
جنسـیت بـه عنـوان یـک سـازه ی اجتماعـی 
توافـق  عـدم  باشـد.  موضـوع  فهـم  از  بخشـی 
بیـن کاربـرد مفهـوم جنسـیت در بیـن جامعـه 
 ... و  فمنیسـم  شناسـان،  روان  شناسـان، 
موجـب بـروز رویکردهـای متفـاوت می شـود. 

از  میشناسـیم  کـه  مفهومـی  بـا  جنسـیت 
مواجهـه مـردان و زنـان بـا زندگـی اجتماعـی، 
فرهنـگ و از طریـق اجتماعی شـدن اسـت. از 
ایـن رو زمانـی کـه جنسـیت را پیـروی از  نظام 
یعنـی  میکنیـم  تعریـف  اجتماعـی  عـادات 
تعریـف نقـش هـای زنانـه یـا مردانه بـا تفکیک 
نقـش  تغییـر  و  کنیـم  مـی  دنبـال  را  تمایـز  و 
زنـان مفهـوم اسـت کـه چرایـی پیـدا مـی کند. 
در واقـع  تفـاوت بیـن واژه جنـس و جنسـیت 
همچنـان  کـه  معنایـی  چنـد  اسـت  مفهومـی 
حـال  میدهـد.  ادامـه  را  خـود  تاریخـی  رونـد 
کیـد بـر خصوصیات  آنکـه جنـس زن یـا مـرد تا
حالـت  تریـن  سـاده  در  دارد.  بیولوژیکـی 
جنـس زن یعنـی اینکـه مـرد نباشـد و جنـس 
مـرد یعنـی زن نباشـد. در واقـع آغـاز اصطـالح 
آنچـه  جنـس مخالـف از همیـن جاسـت. امـا 
بایـد از بعـد اجتماعـی بـه آن پرداخت مفهوم 
معناهـا،  از  متشـکل  کـه  اسـت  جنسـیت 
اسـت.  اجتماعـی  نظـام  برآینـد  و  ارزش هـا 
از  پـس  کـه  قـراردادی  هایـی  نقـش  تعریـف 
روایـات،  توسـط  اجتماعـی  نظـام  دهـی  فـرم 
ادبیات داسـتانی، موسـیقی و هنر در جامعه 
کیـد  تثبیـت شـده اسـت. در واقـع وقتـی کـه تا

اجتماعـی  برسـاخته  یـک  جنسـیت  میشـود 
مـا  کـه  میشـود  مطـرح  موضـوع  ایـن  اسـت 
آنچـه مـردان و زنـان هسـتند و بایـد  از  ابتـدا 
سـپس  و  داریـم  اجتماعـی  شـناختی  باشـند 
متوجـه تفـاوت هـای مـی شـویم. شـاید بهتـر 
هـای  چالـش  درک  اهمیـت  موضـوع  باشـد 
کـه در واقـع تفکیـک  بیـن جنسـیت و جنـس 
آن بسـیار سـخت اسـت روشن شـود. اهمیت 
تـداوم  و  جنسـیتی  هـای  تفـاوت  میـزان  در 
هـای  دوره  و  هـا  نمونـه  در  هـا  تفـاوت  ایـن 
که نقش ها را پدید  زمانی و موقعیت هاسـت 
نقـش  تغییـر  از  صحبـت  وقتـی  و  آورد.  مـی 
تغییـرات  آن  از  و مـردان اسـت بخشـی  زنـان 
اجتماعـی اسـت. تغییراتـی که شـاید سـابق بر 
ایـن توسـط جنـس زن کمتـر دیـده مـی شـده 
اسـت، از ایـن رو بسـیار نوپدیـد مینمایـد.  امـا 
مواجهـه  در  جدیـد  مسـئله  نوپدیـدی  ایـن 
مطـرح  کـه  سـوالی  نیسـت.  زنـان  مسـئله  بـا 
کـه مـردم بـه واسـطه آن  مـی شـود، فرآینـدی 
باشـند  مـرد  یـا  زن  چگونـه  کـه  میگیرنـد   یـاد 

چیست؟                                        
جامعـه پذیـری بـه فرآینـدی اطـالق میشـود 
گـی هـای  کـه افـراد از طریـق آن صفـات و ویژ

درک  را  خـود  و  گرفتـه  را  شـده  جنسـیتی 
جامعـه  طریـق  از  مـردم  عـالوه   بـه  میکننـد: 
از  آنهـا  جامعـه  کـه  میگیرنـد  یـاد  پذیـری 
حتـی  دارنـد:  انتظاراتـی  چـه  زنـان  یـا  مـردان 
داده  تخصیـص  کامـال  انتظـارات  ایـن  گـر  ا
انـدازه  تـا  کـه  یابنـد  مـی  در  مـردم  نشـود، 
بـود،  پاسـخگو خواهنـد  آنهـا  قبـال  هایـی در 
یعنـی تـا حـدودی در اینکـه اساسـا بـه نحـوه 
آزمـوده  هسـتند،  زن  یـا  مـرد  ای  شایسـته 
کـه  هنگامـی  میگویـد:  کسـلر  شـد.  خواهنـد 
شـخصی بـه عنـوان زن یـا مـرد مقولـه بنـدی 
مـی شـود، از جنسـیت بـرای سـازمان دهـی و 
تفسـیر اطالعـات دربـاره آن شـخص و شـکل 
اسـتفاده  او،  رفتـاری  انتظـارات  بـه  دادن 
میشـود. ایـن مسـئله هنـگام تولـد و یـا حتـی 
زودتـر ازآن آغـاز می شـود. پزشـکان و والدین 
کننـد مقولـه یـک جنـس را  اغلـب سـعی مـی 
بـه کـودک اختصـاص دهنـد. در نتیجـه نقش 
از  دارنـد.  مدنظـر  را  آن  بـا  متناسـب  هـای 
سـویی جنسـیت در تکویـن تجربیـات فـردی 
-جمعـی شـکل مـی یابـد و در عصـر امـروز کـه 
در زمـان گـذر از دهکـده هـای جهانـی و عصـر 
فـرا اطالعاتـی بـا تغییـر ارزش هـای اجتماعـی 

کـه نقـش هـای مـورد  هسـتیم، بدیهـی اسـت 
داشـته  دگردیسـی  نیـز  هـا  جنسـیت  انتظـار 
زنانـه  کارهـای  رسـد  مـی  نظـر  بـه  و  باشـند. 
مفهـوم  از  منبعـث  آنکـه  از  بیـش  مردانـه  یـا 
بیولوژیکـی جنـس باشـد طـی دهـه ها و سـده 
اجتماعـی  انتظـارات  نظـام  از  گذشـته  هـای 
بـا  امـروز  عصـر  در  و  اسـت.  گرفتـه  شـکل 
هسـتند  زنـان  ایـن  جوامـع  شـدن  پیچیـده 
تغییراتـی  خـود،  هـای  پتانسـیل  درک  بـا  کـه 
و  کسـب  حـوزه  در  تغییراتـی  انـد،  داشـته 
و  تحصیـالت   کـردن،  رانندگـی  ورزش،   ، کار
برخاسـته  تغییـرات  ایـن  واضـح  بیـان  بـه   ...
از مناسـبات زندگـی امـروز در جامعـه مـدرن 
اسـت. بسـیاری از کارهایـی کـه حتـی در دهه 
گذشـته مردانـه تلقـی مـی شـد، امـروزه  هـای 
توسـط زنـان انجـام مـی پذیـرد. از ایـن رو مـی 
ادغـام  درگیـر  مـا  آنکـه  از  بیشـتر  گفـت  تـوان 
باشـیم،  زنـان  نقـش  تغییـر  یـا  و  هـا  نقـش 
جنسـیت بـه مفهومـی جدیـد بازتعریـف شـده 
زمینـه  در  بایـد  زنـان  نقـش  واقعـا  در  اسـت. 
بسـیاری  در  گیـرد،  قـرار  بررسـی  مـورد  امـروز 
بـه  شـده  تالیـف  یـا  شـده   ترجمـه  متـون  از 
واژه  شـهروندان،  ی  واژه  از  اسـتفاده  جـای 
گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  ونـدان  جهـان 
همـه  دادن  قـرار  مخاطـب  واقـع  در  اسـت. 
هـای  نظـام  در  تغییـرات  یعنـی  جهانیـان  ی 
سـطره  در  را  زنـان  سـالها  کـه  محلـی  ارزشـی 
فرهنـگ خـاص تعریـف مـی کـرده انـد.  بـا ایـن 
تفاسـیر چقـدر امـکان بـروز نقـش هـای زنـان 
شـبیه دوران گذشـته و عصر کشـاورزی وجود 
تغییـرات،  سـرعت  کـه  جهانـی  در  آیـا  دارد؟ 
نـور  سـرعت  بـا  منطبـق  اطالعاتـی  فـرا  عصـر 
بـا برداشـت نظـام  را می تـوان  اسـت نقش هـا 
اجتماعـی لوکالیـزه شـده دیـد؟ در واقـع  ایـن 

اسـت؟؟ پذیـر  امـکان  چقـدر  امـر 
از ایـن رو بـه نقـل از عبـاس محمـدی اصـل، 
فهـم مناسـبات جنسـیت بـا سـایر متغیرهای 
هوشـمندی  و  نبـوغ  بـه  نـه  گـر  ا اجتماعـی 
ایـن  دارد.  نیـاز  سیاسـی  تحـوالت  بـه  کـه 
در  نامتقـارن  نحـو  بـه  اسـت  ممکـن  تغیـرات 
نظـام جوامـع جهانـی رخ دهنـد؛ امـا اشـاعه 
تغییراتـی  مسـتعد  میتوانـد  آنهـا  نظـری  آثـار 
و  حقوقـی  و  اقتصـادی  هـای  حیطـه  در 
وقـوع  بـه  هنـوز  البتـه  کـه  باشـد  ارتباطاتـی 

اسـت.                نپیوسـته 
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