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یک!  تبر

یم  تشکیل گروه جدید کتابخوانی کافه نوجوان با هماهنگ کنندگی خانم مر

یک می شان آرزوی  گوییم و برای ایشان و گروه گرجی در شهر کرج را تبر

یم.  موفقیت دار
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 ها مناسبت

 خرداد؛ زادروز توران میرهادی ۶۲

 با سالم 

سیمای ایران،  ۴ی  به دعوت شبکه ۷۸۳۱ای است که من در اوایل سال  شود، مصاحبه مطلبی که خدمتتان تقدیم می
 ی اردیبهشت، با سرکار خانم توران میرهادی داشتم. برنامه

این مصاحبه در دو قسمت بوده که در آن زمان تلویزیون، فایل قسمت دومش را در اختیار ما نگذاشت و ما هم متاسفانه 
ای از بخش دوم را هم به دست  وجو هستیم تا نسخه فیلمی از قسمت دوم در بایگانی موسسه نداریم و در حال جست

 بیاوریم و به همین سبک در اختیارتان قرار دهیم.

های  ی مادران امروز، ما را که همواره از اندیشه ی زمانی کوتاه از رفتن سرکار خانم میرهادی و سالگرد تاسیس موسسه فاصله
ی این مصاحبه را به یکمین سالگرد  اندازد. به همین دلیل به نگارش در آمده ایم، باز هم به یاد ایشان می ایشان دور نشده

 کنیم که تقریبًا مقارن است با نوزدهمین سالگرد تولد موسسه مادران امروز. پرواز خانم میرهادی تقدیم می

ها نرگس تدین، ماندانا آجودانی، نیلوفر بدیع که زحمت پیاده کردن از روی فیلم و حروف چینی را  از همکاران عزیز خانم
 کشیدند سپاسگزارم.

 مریم احمدی شیرازی  
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 گویم و بعد یک سوال اصلی از شما دارم. ی کوچک خدمتتان می ی شما یک خاطره با اجازه خانم احمدی:

کردند یا به  خواندند، در کارها مشارکت نمی ها خوب درس نمی رفتیم گاهی اوقات بعضی از بچه ببینید ما که دبیرستان می
ها راضی نبودند. حاال من به دالیل آن کاری ندارم باالخره راضی نبودند.  کردند و مسئوالن از آن نوعی مدرسه را اذیت می

گفتند که این  خواستند و می ها را می ها به تنگ آمده بودند، مادران آن ها و دبیرانی که از دست بچه ها معلم خیلی وقت
پرسیدند:  ها. بعد وقتی والدین می جور حرف شود و از این تواند درس بخواند، و در آینده هیچ چیزی نمی ی شما نمی  بچه

از آن موقع این در ذهن من مانده “    این دختر باید برود شوهر کند.”گفتند:  می “ما باید چه کار بکنیم؟ شما بگویید؟”
شود بدون  ها شوهرکردن، تشکیل خانواده و زندگی خانوادگی کاری است که می است که یعنی چی؟ یعنی به نظر آن

ی کارهای دیگر را باید با معلومات و دانش انجام داد؟ تا  تجربه و بدون تحصیل و بدون اطالعات انجام داد؛ ولی همه
خواهد انجام دهد یا استخدام شود،  گرفت که فرزندشان برای هر کاری که می طور شکل می جایی که در ذهن والدین این

هایی را بگذارد، اطالعاتی را باید داشته باشد ولی در مورد ازدواج و تشکیل خانواده و مدیریت خانواده و تربیت  باید دوره
 فرزندان زیاد به این کارها نیازی نیست.

 مسلمًا این روزها دیگر این تفکر به این شکل وجود ندارد. ولی این خاطره در ذهن من مانده است.

خواهم یک سوال از شما بپرسم، به راستی نقش خانواده چیست؟ چه جایگاهی در اجتماع دارد؟ چه  حاال می
 هایی دارد؟ مسولیت

نظر من نقش اساسی خانواده در  سوال خیلی خیلی اساسی و سوال بسیار بسیار بزرگی است. ببینید به خانم میرهادی:
کم گرفت. این حقیقت و این واقعیت  شود دست دادن انسانیت امری است که اصاًل و ابدًا نمی پرورش انسان است و شکل

ی خانواده را برای  کنم که ما وقتی مقاله وقت فراموش نمی درواقع در طول زمان، کاماًل خودش را نشان داده است. من هیچ
خورد و اصاًل در  ی دانشگاهی می ای را به ما داد که به درد یک مجله شناسی ما مقاله نوشتیم، گروه جامعه فرهنگنامه می

ی من گذاشتند و گفتند خودت  داد. نهایتًا کار را به عهده های امروز ایران اطالعات نمی ی کافی به بچه این زمینه به اندازه
این نقش خانواده را بنویس. ببینید این نقش در طی زمان بسیار، بسیار پایدار و اساسی بود. اگر ما فرهنگ داریم، اگر ما 

ی این را باید در وجود  همین صنایع دستی بسیار گسترده را داریم، اگر ما از یک ادبیات غنی برخورداریم، ریشه
ی  وجو کنیم که مقاوم هستند و بسیار بسیار پایبند به انسان و انسانیت که در واقع به اعضای ساده هایی جست خانواده
 برند. دهند و راه مي ها حرکت و جهت می کنند و به زندگی آن ی خودشان فکر می خانواده

که استاد فیزیک هستند و  اسفندیار معتمدیی گذشته کردم اسم ببرم. آقای  ای که هفته بگذارید من از آخرین تجربه
های درسی و خیلی فعال و بسیار خدمتگزار به علم این مملکت هستند، از ایشان خواسته بودند که  ی کتاب نویسنده

 کنید ایشان چه کسی را معرفی کردند؟  ترین معلم خودشان را اسم ببرند. فکر می موثر
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های این  خاطر صحبت بردند، به رفتند، بار می ایشان یک روستایی را معرفی کردند که در دوران کودکی با ایشان به مزرعه می
ها بکند،  کرد به آن  گرفت و خدمتی که سعی می ها یا مردم منطقه می روستایی و رفتار این روستایی و ارتباطی که با انسان

ی ایشان در  اجازه شان خدمت بود و من بی بینیم که در تمام زندگی گذارترین فردی بود که در زندگی آقای معتمدی می تاثیر
ی ما معلم هستیم و این تاثیرگذاری را ما  ی ما شاگردیم و همه ها گفتم همه ها مطرح کردم و به آن ای برای معلم یک جلسه

ی خود ما بسیار بسیار توجه بکنیم و تکیه  توانیم در این صحبت به نقش خانواده در جامعه گیریم و می درواقع از خانواده می
 بکنیم.

سازی خانواده است. حاال  ای و اساسی انسان خیلی متشکرم. پس نقشی را که در ابتدا فرمودید، نقش پایه خانم احمدی:
تواند این نقش خودش را درک کند و به ایفای نقش واقعی خود  بیاییم کمی خردش کنیم. ببینیم که یک خانواده چگونه می

تواند انسان بسازد و به جامعه کمک کند؛ مثاًل یکی از  که خانواده به درستی عمل کند می  بپردازد. احتمااًل در چند حوزه
توانید  سازی را فراهم کند. می ی انسان تواند زمینه ها، برقراری ارتباط عاطفی درست با اعضای خانواده است که می حوزه
 باره برای ما صحبت بفرمایید؟ دراین

ی نقش عاطفی  های جوان، مسئله دهند، بخصوص به زوج ها می هایی که به خانواده االن در تمام آموزش خانم میرهادی:
ی شنیدن یک موسیقی  ی نوازش و به اندازه چیز به اندازه کنند. هیچ دوران بارداری و بعد از زایمان را برایشان تشریح می

ای که به دنیا آمده و حرکت نرم و لطیفی که مادر نسبت به فرزند در آن دوره  هایی برای بچه ی گفتن قصه لطیف، به اندازه
 دارد، موثر نیست.

ی مهر و محبت و ارتباط  های اولیه اند که این روابط عاطفی تاثیرگذار است و درواقع پایه االن دانشمندان به این نتیجه رسیده
 آورد. را در نوزاد به وجود می

ی بشریت است، نگاه پدر، نگاه مادر و  زمانی که نوزاد به دنیا آمد و اولین فریاد را کشید و معلوم شد که عضوی از جامعه
که این وجود احساس بکند که  این ی یک نوزاد بسیار تاثیرگذار است و برای شدن همان حمام اولیه نگاه اطرافیان، نوازش

 متعلق است به کسانی که دوستش دارند.

ترین  کردم، یکی از قشنگ ی خانواده فکر می باور کنید، باور کنید در تمام این چهار ماهی که من بر روی این مقاله
ی پدر و فرزند بود و این برخوردی که پدران و مادران با فرزندانشان  دیدم، این رابطه هایی را که هر روز در خیابان می صحنه

دهند و وجود یک محبت  در مملکت قشنگ خودمان داشتند و من درواقع متوجه شدم که همان درس انسانیت را دارند می
دهند و این را  دهند، دارند همین را نشان می کنند، با آن محبتی که نشان می انسانی را درون این بچه با آن نوازشی که می

 کم گرفت. شود در روزگار کنونی دست اصاًل نمی
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توانیددرکتابمتنکاملاینمصاحبهرامی  

 توران میرهادی

 نقش خانواده در جامعه

وگویی با مریم احمدی شیرازی گفت  

یکودکانوکهشرکتتهیهونشرفرهنگنامه

بخوانید.نوجوانانمنتشرکردهاست،  

جمعیت  ها خیلی کم ها درواقع من نباید این حرف را بزنم ولی شما ببینید که در کشورهای صنعتی دنیا خانواده ببینید خانواده
میلیون ایرانی بودیم و شاید هم  ۵۱که روزی که من به دنیا آمدم ما  توانم این حرف را بزنم برای این اند. من به علتی نمی شده

میلیون ایرانی شدیم و آخرین آماری که توانستیم به فرهنگنامه بدهیم از جمعیت  ۰۳کمتر، زمانی کار را شروع کردم که ما 
جمعیت کمی هم باشد، خانواده درواقع  تواند  میلیون بود. بنابراین با این جمعیتی که افزایش پیدا کرده و نمی ۰۳ایران 

کنند در زندگی امروز ایران بسیار بسیار مطرح هست و از این  صورت یک واحدی که همه با هم همفکری و همکاری می به
ی جوانبش در وجود،  جای دیگر انسانیت را با این شکل و با همه کند و هیچ سازی را خانواده می  گویم انسان بابت و بنابراین می

 سازد. نام کودک نمی  موجودی به
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 ها مناسبت

 روز جهانی محیط زیست
 گروه محیط زیست موسسه مادران امروز

در شهر استكلهم سوئد برگزار كرد.  انسان و محيط زيستسازمان ملل براى نخستین بار كنفرانسى با موضوع  ٢٧٩١ژوئن  ۵در روز 

ای محیط زيستی در سازمان ملل  ای را تصويب كرد كه منجر به تشكیل برنامه زمان با اين كنفرانس، مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه هم

(UNEP)  معروف است، حق برخوردارى از محیط زيست هم رده با حقوق بشر قرار  كنوانسيون استكهلمشد. در اين نشست كه به

 .مندى از محیط زيست سالم، به عنوان يكى از حقوق اصلى مردم جهان شناخته شد همچنین حق بهره  گرفت.

هر ساله در روز جهانى محیط زيست، شعارى از طرف 

شود. اين شعار اهمیت آن  سازمان ملل در نظر گرفته مى

ها  موضوع خاص در حفظ محیط زيست را به انسان

بازنگرى، بازآفرينى   ١٢١٢كند. شعار سال  يادآوری می

امید است با در نظر داشتن  .است  گذاری شده نامو ترميم 

اين شعار مردم سراسر دنیا در سبك زندگى خود تغیراتی 

 .ايجاد كنند تا بتوانند نظم طبیعت را بازگردانند
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 .گذارند ی موجودات بر رشد، بقا و رفتار یکدیگر تاثیر مى زندگى جریان دارد( همه  هایى كه درآن با توجه به مفهوم محیط زیست )تمام محیط

های زیست محیطی در جهان امروز است. پس تغییر را  بنابراین روز جهانى محیط زیست روزى براى همگان با هدف یادآوری مسئولیت

 .ی ساكنان زمین نیازمند اكوسیستمی سالم و پایا هستند فردی، محلی و جهانی شروع و به اجرا درآوریم؛ چرا كه همه

دیده در سراسر جهان است كه با حفظ آن سالمت،  های آسیب شعار امسال فراخوانی از سوى سازمان ملل برای محافظت و احیاى اكوسیستم

 .ی زمین جلوگیرى خواهد شد ها بر روی كره پذیر و از نابودى تنوع زیستى دیگر گونه ها امکان معیشت و بقای انسان

توان با كارهای  كننده باشیم. گام نهادن در این مسیر را می بیایید از همین امروز با تمام توان به كمك طبیعت برویم و نسلی بازسازى

كوچکی همچون پرورش یك گلدان گل در خانه یا محل كار  آغاز كرد تا هم محیطی زیبا داشته باشیم و هم قدمی موثر براى مراقبت و 

 .ی زمین برداریم بازسازى از كره

 

ی زندگی سالم الزمه  

محیط زیست سالم است.   
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 کرمی یادداشتی از مرضیه شاه

 ها خواندنی

 تابستان و اوقات فراغت فررندان

هاست. امسال دومین تابستانی است  ترها و والدین گذراندن اوقات فراغت بچه های بزرگ با شروع فصل تابستان یکی از دغدغه
ی ما نوع جدیدی از زندگی را تجربه  کنند . این روزهای کرونایی همه که کودک و نوجوانان اوقات فراغت متفاوتی را تجربه می

شک اوقات فراغت هم در این دوران باید رنگ و  تر با افراد خانواده وقت بگذرانیم. بی تر در خانه بمانیم بیش کنیم؛ ناچاریم بیش
ها را مدیریت کند و  هم هر کس زمان خلوت و  ریزی شود که هم استرس ای برنامه بوی خاص خود را داشته باشد و به گونه

 .خاص خودش  را داشته باشد و تعادل روابط خانوادگی به هم نخورد

آشنا شویم. اوقات فراغت فقط زمان آزاد شده از کار نیست بلکه فعالیتی  اوقات فراغتتر با مفهوم  بد نیست نخست کمی بیش
غیر اجباری است . فراغت در فارسی به معنی آسودگی و آسایش از کار و شغل است. دو عنصر آزادی و اختیار  و لذت بخش 

ها از اوقات فراغت جایگاهی ویژه دارند. به بیان دیگر اوقات فراغت زمانی است که شخص در اختیار  ی تعریف بودن در همه
 . اش بپردازد خودش است و می تواند به کار دلخواه

 حال ببینیم اوقات فراغت برای کودک و نوجوان باید چگونه باشد؟

ها و همچنین با  ها را در اولویت قرار دهید  و با توجه به توانایی ی آن ریزی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان عالقه برای برنامه 
ها  ها با هدف برطرف کردن نیاز ها و منطبق با عالقمندی آن شان را دنبال کنید. بکوشیم برنامه های ها، هدف مشورت گرفتن از آن

، زود بیدار شدن، اضطراب ناشی از سر و کله زدن با فضای مجازی و...  باشد تا از فشارهای سال تحصیلی مثل تکلیف، امتحان
ریزی کنند. این  شان برنامه ها یاد بگیرند برای خود و زندگی ها حق انتخاب  دهید چون بسیار مهم است که بچه رها شوند. به آن

 .ای مناسب تدارک ببینیم ها را تقویت کنیم و با کمک هم برنامه گیری آن ریزی و تصمیم فرصتی مناسب است که مهارت برنامه
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یزی اوقات فراغت چه ویژگی در برنامه  هایی را باید در نظر گرفت؟ ر

ریزی  فرزندان شما پس از پشت سر گذاشتن یک سال تحصیلی ویژه، نیاز به استراحت و رفع خستگی دارند.پس در برنامه •
 های گوناگون پر نکنید.  شان را با فعالیت ی وقت شان این نکته را در نظر بگیرید و همه برای اوقات فراغت

ای همچون   توانید به کارهای ساده طور که گفته شد تفریح و لذت رکن اصلی اوقات فراغت است. برای لذت بردن می همان •
دهی  تغییر در شیوه ی انجام کارهای خانه، کمک گرفتن از فرزندان وانجام مشارکتی کارها، رنگ کردن، ساختن و سامان

 فضای خانه و ... بپردازید.

هایی که به  ها باشد. فعالیت تواند فرصتی برای شناخت استعدادها و پرورش آن به یاد داشته باشید اوقات فراغت می •
 اندوزی و پرورش استعدادها بیانجامد و لذت را با یادگیری در آمیزند، برای کودکان و نوجوانان جذاب هستند. مهارت

های  توانید از دوره ها می هایش یک حرفه یا هنر بیاموزد. برای همراهی آن مندی فرزندتان را تشویق کنید با توجه به عالقه •
 مجازی کمک بگیرید.

جا که کودکان و نوجوانان  بخش برای کودکان و نوجوان است. از آن های لذت گردی همراه با خانواده یکی از فعالیت طبیعت •
 ها را با جمعی دوستانه و کوچک انجام دهید. توانید این گونه فعالیت نیاز دارند با همساالن خود  وقت بگذرانند می

های غیر درسی، جذاب و با کیفیت که به نیازهای عاطفی اجتماعی و ذهنی کودکان و نوجوانان پاسخ  ی کتاب مطالعه •
ها  ی آن توانید انتخاب فیلم و کتاب را به عهده تان جذاب است. می های مناسب برای فرزندان دهند، در کنار تماشای فیلم می

ی  های فانتزی و تخیلی عالقه اند و فیلم تر خوانده هایی که پیش های اقتباس شده از کتاب بگذارید. نوجوانان معمواًل به فیلم
تان جذاب  ها همراهی کنید حتا اگر موضوع فیلم یا کتاب برای تری دارند. سعی کنید فرزندتان را در انجام این فعالیت بیش

 نیست.
توانید با گروهی از دوستان یا بستگان  می •

قرارهای مجازی برای ورزش کردن داشته 
 باشید.

های  ی اعضای خانواده در کنار هم بازی همه •
 فکری انجام دهید. 

ریزی  چه مطرح شد تنها پیشنهادهایی برای برنامه آن
اوقات فراغت هستند تا اجبار در خانه ماندن را به 

وگو کردن و تقویت  فرصتی برای با هم بودن، گفت
 روابط عاطفی با فرزندان تبدیل کنیم.
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 های مجازی ها و جلسه کارگاه

با خداحافظی با پوشک کارگاه آموزشی  

کارشناسی خانم زهرا سلیمانی  و همکاری سایت 

 برگزار شد. ۱۱۳۳۰۰۰۱۱کودکت در تاریخ 

 های آینده: برنامه

، از   ۱۱۳۳۰۱۰۱ی فرشتگان از تاریخ   با کارشناسی خانم نگین شهری و همراهی خیریهمن می توانم ای مجازی  جلسه ۱دوره ی 

 برگزار خواهد شد. ۰۳:۰۳تا  ۱۱ساعت 

ها نگین شهری، شیدا اکبری و سیمین بینا در تاریخ  سال با تسهیلگری خانم ۱۱تا  ۱۱برای نوجوانان ام  من و عواطفکارگاه مجازی 

 در فضای اسکایپ برگزار خواهد شد. ۱۳:۰۳تا  ۱۱:۰۳از ساعت  ۱۱۳۳۰۱۰۱۱
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 مرزهایی برای کودکان

چه زمانی بگوییم بله، چه زمانی بگوییم نه، که به فرزندمان کمک کنیم تا 
 کنترل زندگی خود را در دست گیرد

 نویسنده: جان تاون سند، هنری کلود

 مترجم: سعید صیادلو

 انتشارات: نشر دانژه

 ۵۹۳۱نوبت چاپ: ششم 

 معرفی: سهیال طاهری، کارشناس موسسه مادران امروز

 معرفی کتاب

های نوجوانیی سیروکار  شده است که با کودکان صفر تا سال کتاب مرزهایی برای کودکان برای والدین، مربیان و افرادی نوشته

دارند.در این کتاب تالش شده به والدین کمک شود تا بتوانند در رفتارشان با فرزندان مرز میان محبیت و میسلولیت را بیرای 

های مناسب، ضمن یاری به خودگردانیی فرزنید روابیا فیاطفی گیر  و  خود و فرزندشان روشن کنند و با تعیین محدودیت

 پذیری، درستکاری و محبت نیز وجود داشته باشد. پذیرنده ایجاد شود و در کنار مسلولیت

 های متنوفی اختصاص دارد. شده است که هر بخش نیز خود به فصل کتاب از سه بخش تشکیل

بخش اول با فنوان: چرا کودکان به مرز نیاز دارند؟ مروری بر اهمیت کمک به کودکان در پذیرش مسلولیت است. در قسمتی 

شود، اگیر  یابد و فرد دیگری آغاز می کند یک نفر در کجا خاتمه می از این بخش آمده است: مرز حدودی است که تعیین می

در این بخش  توانیم انتظار کنترل چه چیزهایی را از آن فرد داشته باشیم. دانیم که می بدانیم مرزهای یک نفر کجاست آنگاه می

 ها نیز باید مرز داشته باشند اشاره شده است. به منش در کودکان و نیز نیاز کودکان به والدینی که خود آن
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پردازد که به درک کودکان از حدوومرز  به اصولی می اصل مربوط به مرزها که باید کودکان بدانند ۰۱بخش دوم با عنوان 

توان به قانون مسئولیت، قانون قورت، قدانون احدارام، قدانون انگدی.. و...  ها می کنو. از این اصل خود و دیگران کمک می

 اشاره کرد.

با پذیر. محوودیت قورت خودتان، به کودک کمک کنیدو »در قسمای از این بخش که به قانون قورت مربوط است آموه: 

های خدود را قودوک کنیدو امدا در کندار آن،  های قورت خود را بپذیرد. شکست، ضعف و محدوودیت تا باوانو محوودیت

بدرای احدارام بده  شوه آمدوه اسدت هایی را که داریو نی. از آن خود بوانیو.در قسمت دیگری که به قانون احارام پرداخاه توان

 مرزهای دیگران و همراه شون با دیگران کودکان بایو چنو چی. را یاد بگیرنو:

 به دیگران آسیب ن.ننو. •

 ها احارام بگذارنو که دیگران را اذیت کننو به نه گفان آن بوون آن •

 صورت کلی به حوومرزها احارام بگذارنو. به •

 به مافاوت بودن دیگران احارام بگذارد )مافاوت بودن دیگران را بپذیرد( •

پردازد که چگونگی ایجاد مرزها برای کودکدان را  بخش سوم با عنوان: به کار بسان مرزهایی برای کودکان به شش گامی می

تر از والوینی که فقط  شود که: کودکان به چی.ی بیش کنو. در این بخش اباوا توجه والوین به این مورد جلب می توصیف می

کننو نیاز دارنو؛ کودکان به والوینی نیاز دارنو که دارای درک موقعیت با همدولی، همیداری، آزادی و  حوومرزها را تعیین می

 .تعیین پیاموهای مناسب حضورداشاه باشنو

ی خوب گوش دادن به کودک: فایده  

شویم و او به تقلید از ما به  های او با خبر می ها و اندیشه از احساس

دهد سخن ما گوش می  



 معرفی کتاب کودک و نوجوان

 سال های پیش دبستان   

 آقای هزار پا و کفاش  

 نویسنده: سامگیس زندی  

 تصویرگر: امیر خجسته 

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  

 سال های اول دبستان  
 موش سر به هوا

 نویسنده: فرهاد حسن زاده  
 تصویرگر: علی خدایی 

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  

 سال های پایانی دبستان  

 زمین بیمار ما 

 نویسنده: رکسان ماری گالیه 
 تصویرگر: ساندرین لم 

 مترجم: صبا رفیع   
 ناشر: نردبان   

 برای نوجوانان  

جنگ که تمام شد بیدارم کن                                                     
نویسنده: عباس جهانگیریان               

 ناشر:  افق


