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 گزارش های کتابخوانی گروه های راه دور

 ۰۲۱۱۰۰۰۴۱تا  ۰۲۱۱۰۰۰۴۱از  
ماناگروه:   

کننده: بهار عابدینی         هماهنگ

 تهران

یتون گروه:   ز  

      کننده: آسیه شریعتی هماهنگ

 قائمشهر

 دوستان گروه: 

کننده: زهرا محسنی         هماهنگ

 تهران 

 اندیشهگروه:  

کننده: افسانه قیدی          هماهنگ

 تهران

 کودکان صلحگروه: 

زاده       کننده: فرزانه کمال هماهنگ

 کرج

۱کتاب و رهایی گروه:    

کننده: فاطمه امیرشکاری  هماهنگ

 کرج

 کافه نوجوانگروه: 

هماهنگ کننده: مریم گرجی        

 تهران

 مادر و کتابگروه: 

کننده: فرزانه منفرد           هماهنگ

 تهران

۲کتاب و رهایی گروه:    

کننده: فاطمه امیرشکاری  هماهنگ

 کرج

۲بوعلی گروه:   

    کننده:آسیه شریعتی هماهنگ

 قائمشهر

 اندیشه سبزگروه : 

کننده:  فرزانه منفرد          هماهنگ

 تهران

شهابگروه:   

کننده: آسیه شریعتی  هماهنگ

 قائمشهر

 ۲سپنتا گروه : 

کننده:  فرحناز قربانی       هماهنگ

 تهران

تربیت آیینگروه:   

کننده: نرگس ترشیزی  هماهنگ

 قائمشهر

 دوستان عزیز

یستن ی خواندن  جزوه ی خواندن گروهی،  و شیوهراه دور که به منظور آشنایی بابرنامه برای بهتر ز
نویسی و... نوشته شده بود به  ها، لیست مطالعاتی،خواندن هدفمند، شیوه گزارش چگونگی تشکیل گروه

ها مورد بازنگری و تجدیدنظر  قرار گرفته  است. امیدوارم این جزوه راهنمای  تازگی با توجه به نیاز گروه
خوبی برای شما عزیزان در پیشبرد و گسترش کار کتابخوانی گروهی باشد. فایل این جزوه در گروه آموزش 

 شود. از راه دور در فضای واتساپ بارگزاری می
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 ها  مناسبت

 روز جهانی صلح

 پی ی سرکار خانم مریم احمدی شیرازی با خانم پریچهر نسرین منبع: تارنمای متن مصاحبه

 صلح را باید از کودکی آموختاز کتاب 

طوری که نبود صلح یعنی  ای خارج از زندگی نیست. هر چه با زندگی سر و کار دارد . با صلح هم سر و کار دارد به صلح مقوله
 نبود زندگی و بودن صلح یعنی امکان وجود زندگی.

بینی کند، با امور  ی مستقیمی با امنیت دارد. امنیت یعنی بودن در شرایطی که انسان بتواند آن را شناسایی کند و پیش صلح رابطه 
مثل مقررات و قوانین معین و مناسب و قابل اجرا نه زور و فشار و تهدید . محیطی که در   قطعی در آن روبرو باشد . امور قطعی

شوند و از قدرت خود برای  های خود به زور متوسل می ثباتی رواج داشته باشد ، افراد برای رسیدن به خواسته آن هرج و مرج و بی
کنند، محیطی است که در آن امنیت وجود ندارد . محیطی که در آن آرامش، مقررات مناسب و احترام به حقوق  زورگویی استفاده

تواند دیگران را دوست داشته باشد، به او اعتماد  افراد وجود دارد، محیطی که در آن انسان احساس کند دوستش دارند و او می
توان به دیگران اعتماد کند، محیطی که در آن جنگ و جدال، داد و فریاد، تنبیه و تهدید وجود نداشته باشد، محیطی  دارند و او می

 امن و مناسب برای زندگی کودک و بستری برای صلح است.

تواند به درک واقعی  تواند نقش داشته باشد و وجود چنین محیطی برای پرورش کودکان، می خانواده در ایجاد چنین محیطی می
شود هم در ایجاد  کند، اصواًل هم دوستدار صلح می از صلح کمک کند . کودکی که در محیطی امن و مناسب پرورش پیدا می

 تواند موثر باشد. صلح می
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ها در همان حد که  های آن گذارند ، به توانایی ها احترام می پذیرند ، به آن طور که هستند می وقتی والدین فرزندان خود را همان
پذیرند که فرزند خود را با دیگری مقایسه نکنند برای شخصیت او احترام قایل شوند و دوست  کنند ، وقتی می هست ، اعتماد می

کند تا کودک طعم آرامش و  هایی فراهم می ها فرصت ی این کنند ، همه داشتن خود را مشروط به انجام کاری از طرف کودک نمی
 های گرایش به صلح در وجود او محکم شود. دوستی را بچشد و پایه

احترامی،  تواند با عدم پذیرش، بی ویژه در محیط خانواده می شود. جنگ به جنگ همواره با بمب و موشک و خمپاره انجام نمی
های او و بی اعتنادی به  کشد اما با نشناختن ویژگی تهدید و زور هم اتفاق بیفتد . هیچ پدر و مادری اسلحه به روی فرزند نمی

گاهانه نیست ، بسیاری از آن ی جنگ تواند با او بجنگد . همه هایش می توانایی اگاهی  جنگند ، از روی نا ها که می ها هم همیشه آ
گاهی تهدیدی برای صلح است. کنند، نا چنین کاری می  آ

گاهی و عدم امنیت را خطر پس اگر نا هایی برای صلح بدانیم ، این جاست که نقش خانواده در ترویج صلح بهتر مشخص  آ
 شود. می

 شود ؟ آشنایی کودکان با مفهوم صلح از چه زمانی آغاز می● 

گاهی و با ایجاد محیطی امن و مناسب برای پرورش فرزند، مفهوم صلح را در محیط خانواده جاری  همان طور که گفتم خانواده با آ
یابد . پس آشنایی با  کند . کودک از بدو تولد در خانواده و در محیطی که به عنوان خانواده برایش مهیا شده است ، پرورش می می

تواند بودن یا نبودن آن را حس کند و با آن زندگی کند . صلح مثل هوا،  شناسد و از همان آغاز تولد انسان می صلح سن معینی نمی
 توان تصور کرد. مثل آب برای زندگی ضروری است و آغازی برای آموزش آن نمی

تر به طور غیرمستقیم از رفتارهای  های نخست زندگی بیش مفهوم صلح با مفهوم زندگی پیوند خورده است. چون کودکان در سال 
طور غیر مستقیم از رفتار والدین و محیط خانواده  گیرند . پس یادگیری مفهوم صلح هم به ما و از محیط زندگی خود چیز یاد می

 شود. آموخته می

طور غیر مستقیم آن را  بندند  و به شان با فرزند، آن را به کار می های هر قدر خود والدین درک درستی از صلح داشته باشند ، در رفتار
های او با  های او، تشخیص تفاوت های فرزند، احترام به توانایی طور که گفتم صلح در خانواده با درک ویژگی کنند . همان اجرا می

ها و تالش برای  ها و توقع گو و بیان خواسته و کودکان دیگر، مقایسه نکردن ، عدم استفاده از تنبیه در تربیت . توجه به اهمیت گفت
فهمیدن و فهماندن، دوست داشتن و بروز احساسات و عواطف به صورت سالم و سازنده و غیره در رفتار والدین خود را نشان 

 دهد. می

کند که خانواده  شود . پس باید ببینیم که چه چیزی کمک می ی زندگی اجتماعی در خانواده گذاشته می های اولیه ی آموزش پایه
 شود. نقش خود را خوب ایفا کند و چه چیزی مانع ایفای نقش خانواده می
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کندکهخانوادهنقششود.پسبایدببینیمکهچهچیزیکمکمییزندگیاجتماعیدرخانوادهگذاشتهمیهایاولیهیآموزشپایه
 شود.خودراخوبایفاکندوچهچیزیمانعایفاینقشخانوادهمی

بهخانوادهکمکمی وظیفهیکیازعواملمهمیکه گاهیکندتا آ گاهیاست. آ بهدرستیانجامدهد، نیازیخودرا هایمورد
هاقرارگیرد.خانوادهقبلازتشکیلاحتیاجبهآموزشداردیعنیبرایهایالزمدراختیارخانوادهتواندازطریقآموزشخانوادهمی

باهمسرنیازبهآموزشدارد.یهمسرداریورابطهگیریپیوندزناشویی،درحوزهانتخابهمسرومدیریتخانواده.بعدازشکل
چههایالزمبرایفرزندپروریدارد.درضمنازنظراقتصادیچنانهاییبرایآمادگیدارشدننیزاحتیاجبهآموزشقبلازبچه

توانداشتکهایتامیننشدهباشدیعنیازنظررفعنیازهایاقتصادیدررفاهمعمولیقرارنگرفتهباشدچهانتظاریمیخانواده
گاهی تواندهایالزمونیازهایمعمولیزندگیتامیننشودنمیبتواندنیازهایمعمولیخانوادهرارفعکند.پسخانوادهاگرازنظرآ

 یخودشرابهدرستیانجامدهد.بهعنواننهادپایهاجتماعوظیفه

یآموزشصلحکنند،دربارههایخوددرخانوادهوجامعهپیدامیبسیاریازاوقاتکودکانونوجوانانتناقضاتیبینآموخته●  
 هاپایدارباشد؟هاییوجودداردتااینآموزشحلچهراه

هاوبستراولیهبرایدرکمفهومصلح،توسطخانوادهفراهماصواًلآموزشصلحمحدودبهخانوادهنیست.ممکناستفرصت
هایسازمانایدرایجادفرهنگصلحدارد.همهشودواجتماعنیزنقشعمدهشود،اماصلحفقطمحدودبهمحیطخانوادهنمی

برنامه کودکانونوجوانانسروکاردارندبایدبهاینموضوعمهمتوجهداشتهباشندو هاییونهادهایاجتماعیکهبهنوعیبا
 سوبرایترویجفرهنگصلحداشتهباشند.هماهنگوهم

طورکلیهرکسوهرجاییکهبخواهدباهاییاستکهبایدبهاینموضوعبپردازد.بهترینبخشمدرسهونظامآموزشیازمهم
هاداشتههاییمناسبباآناشباخبرباشدوبرنامههااوونیازهایواقعیکودکانسروکارداشتهباشدبایدازوجودکودک،ویژگی

 هایکودکانباشد.باشد.پستوجهبهصلحدرارتباطباکودکاندرجامعهنیزبایدباتوجهبهویژگی

برایمثالکودکانبراییادگیرییکموضوعنیازبهکارعملیوتجربهدارند،فقطباگفتناینکهچهکاریدرستاستچهکاری
بهخوبیبیاموزندوبهکارگیرند.درنادرستیاصلحچیستوصلحچهچیزینیست،نمی توانامیدواربودکهکودکانآنرا

طورشود،همانهارعایتمیجویانهدرآنآمیزوصلحهاییقراربگیرندکهاصولزندگیمسالمتحالیکهاگرکودکاندرمحیط
یمحیطمناسبدرخانوادهگفتهشد،احتمالاینکهکودکاناینمفهومرابیاموزندوآنرادرزندگیبهکارگیرندودرکهدرباره

شود.پسبرایآموزشصلحبهکودکانچهدرمدرسهچهدرجامعهبهترنتیجهمروجانخوبیبرایصلحباشند،بسیارزیادمی
 شود،اهمیتدادهشود.هاوکارهاییکهبرایکودکانارایهمیاستبهمفهومصلحدرخودمدرسهوجامعه،دربرنامه

هاباهمدیگر،هایانسانگویمصلحنهبهمعناینبودجنگ،بلکهبهمعنایوجودامنیت،نبودتهدید،پذیرشتفاوتبازهممی
کالمیهایارتباطهاوروشهایدوستانهبرایتفهیموتفاهم،مسلطبودنبهتکنیکآمیزمسایل،استفادهازروشحلمسالمت

 مناسبوبهکارگیریکالمبهعنوانابزاریبرایارتباط،تسلطبرعواطفو...است.
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 ها  مناسبت

زون روز جهانى حفاظت از الیه
ُ
 ی ا

 گروه محیط زیست موسسه مادران امروز

های، شارل فابری و آنری بویسون کشف  توسط دو فیزیکدان فرانسوی به نام ٩١٩١در سال o3ی ُاوزن با عالمت اختصاری  الیه
ی زمین ایفا  سزا در حفظ سالمت و حیات سیاره شد. این الیه قسمتى از جو است که غلظت بسیار باالیى دارد و نقشى به

 ای برخوردار است. کند؛ به همین دلیل روز جهانى آن نیز از اهمیت ویژه مى

شود. این الیه  ی زمین مى ی زندگى بر روی کره درصد پرتو فرابنفش خورشید، سبب ادامه ۵۵۹۵الى  ۵۹ی ُاوزن با حذف  الیه
آورد و پس از آن به سطح زمین  ها را به شکل پرتوهای فروسرخ)مادون قرمز( در مى پرتوهای پرانرژی فرابنفش را جذب کرده و آن

 فرستد. مى

  ی ُاوزن در خط تر الیه ی ضخامت بیش مسئله
استوا و کاهش این ضخامت یا نازک شدن آن در 

و کاهش ُازون   ها، سبب تراکم نزدیکى قطب
های ُاوزن در  شود. ضخامت الیه اتمسفری مى

یابد  کاهش مى ٪٤ی شمالى در سال  نیمکره
از سطح  ٪٤.٤شود، حدود  همین امر باعث مى

ی ُاوزن پوشیده نشود؛ به این  زمین توسط الیه
 شود . عدم پوشیدگى، سوراخ ُاوزنى گفته مى
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 از نظر متخصصان:

ها بلندتر از  شود که طول موج آن تابش مادون قرمز در علم فيزيک به قسمتى از طيف امواج الکترومغناطيسى گفته مى •
 نورمرئى از امواج راديويى است.

 ى ُاوزن در شب ها به دليل عدم دسترسى به انرژى تابشى خورشيد، کمتر از ضخامت آن در روزها است. ضخامت اليه •

 کند. ى منظومه شمسى است که زمين به دور آن مى چرخد و از انرژى آن استفاده مى خورشيد تنها ستاره •

ها داراى طول موج انرژى و انرژى  نور خورشيد از ميلياردها ميليارد رنگ تشکيل شده است که هر کدام از اين رنگ •
 مخصوص به خود است. يکى از اين پرتوها، پرتوى فوق بنفش است.

اى از آن؛ در دومين اليه بزرگ جو)استراتوسفر( باقى مانده و  اتم اکسيژن تشکيل شده که بخش عمده  ى ُاوزن از سه اليه اليه
ى زمين  تواند براى ساکنان کره کند. اين اشعه مى ى محافظتى در برابر اشعه مضر مادون قرمز)فرابنفش(خورشيد ايجاد مى اليه

 همراه داشته باشد: مشکالت جبران ناپذيرى از جمله موارد زير به

 ايجاد ابتال به نقص سيستم ايمنى بدن، آب مرواريد چشم و سرطان پوست.

 رساند که مشکلى بهداشتى و  ى مضر؛ به گياهان و بافت ريه انسان آسيب مى همچنين با تبديل شدن به يک آالينده

 شود.  زيست محيطى براى ساکنين زمين محسوب مى

شود. تابش نور فرابنفش  ى زمين محسوب مى بنابراين تابش بيش از حد نور خورشيد تهديدى براى هر نوع زندگى روى کره
شود. اين  ها مى هاى قطبى، افزايش آب درياها و به زير آب رفتن خشکى خورشيد است که سبب افزايش دماى زمين، ذوب يخ

 ى ُازون است. پديده از ديگر عوارض کاهش ضخامت اليه

ى موتورى و جايگزينى آن با دوچرخه سوارى و پياده روى،  چون کاهش استفاده از وسايل نقليه اى هم کارهاى ساده با رعايت راه
جوش شيرين  اى که حاوى مواد حالل است، استفاده از محصوالت غيرسمى کننده حذف استفاده از محصوالت پاک

 تواند جلوى اين فاجعه بزرگ را بگيرد. کربنات( يا سرکه براى تميزکارى و ... تا حدودى مى )بى

ى ُاوزن در مونترال کانادا اتفاق افتاد ولى در  تخريب اليه  هاى هاى جدى براى پيشگيرى از آسيب تالش ۷۸۹۱در سال 
اين روز به نام روز جهانى اليه ُازون تصويب شد. در ابتدا کشورهاى توسعه يافته متعهد  ٦٩٩١شهريور( سال ٥٢سپتامبر )٦١

به توليد و مصرف مواد مخرب اليه ُازون خاتمه دهند و کشورهاى در حال توسعه را نيز از نظر مالى و  ۰۲۲۲شدند تا سال 
 به تاخير افتاد.  ۰۲۷۲تکنيکى حمايت کنند ولى عماًل اين تعهد تا سال 
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 ها  خواندنی

 پنج مرحله برای کنار آمدن با غم و اندوه
 طور  منبع:تارنمای چه

ترین احساسات بشری است. هر انسانی این حس گذرا را بارها و به درجات مختلف در طول زندگی تجربه  غم و اندوه از عمیق
اند. در دوران مدرن، روانشناسی با  ی ماهیت غم و شادی چیزهای زیادی نوشته ها، فالسفه و شاعران درباره کند. در طول قرن می

آمدن با آن ارائه کند. در این   های مفیدی برای کنار دنبال شناخت کمی و کیفی غم است تا بتواند راهکار های علمی، به کمک روش
 توانید راحت با غم و اندوه کنار بیایید. ها می کمک آن دهیم که به راهکار به شما یاد می ۵مطلب 

 آید؟ سراغ ما می چه زمانی غم و اندوه به
های گوناگون، این حس را در طول زندگی تجربه  ها با فرهنگ نانساحاالت گوناگون غم و اندوه میان همگان مشترک است. 

توانند این حس را در ما برانگیزند بسیار گسترده است: از ابتال به بیماری العالج یا فراق و جدایی  کنند. طیف وقایعی که می می
 سال است. مان. تمرکز این نوشته بر غم و اندوه در افراد بزرگ گرفته تا مرگ عزیزان یا گم شدن حیوان مورد عالقه

آشتی منتشر شد ]این اثر در ایران با عنوان  ۹۱۹۱است که در سال  در باب مرگ و احتضاری کتاب  الیزابت کوبلر راس نویسنده
توسط نشر اوحدی منتشر شده است[. او در این نوشته، اولین بار، گذر از غم  ۹۶۷۹۹داغی در سال  ی مهدی قرچه ترجمه به با مرگ

 ایم. ها را معرفی کرده کند که در ادامه آن و اندوه را به پنج مرحله تقسیم می
 ها بدانیم: پیش از معرفی این پنج مرحله، الزم است نکات مهمی را درباره آن

کشد که هریک از ما هر مرحله را طی کنیم. افزون بر این، میزان شدت ابراز احساسات ما در هر  زمان متفاوتی طول می مدت 
مرحله با دیگران متفاوت است. بنابراین، برخالف تصور عامه، گذر از این مراحل لزومًا نظم مشخصی ندارد. ما معمواًل این مراحل 

دغدغه به  راحتی و بی ی آخر)پذیرش فقدان( برسیم. باوجود این، بسیاری از ما به تری به مرحله کنیم تا با آرامش بیش را طی می
 رسیم. آخرین مرحله نمی
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ی  مان درباره بخش ما در نگاهی دوباره به احساس ی مرگ شود و الهام ی ما به مسئله مرگ عزیزان ممکن است باعث توجه دوباره
شود: تا زمانی که زندگی ادامه دارد، امید هست و تا وقتی امیدوار هستیم،  هایی از امید نیز ایجاد می مرگ باشد. در هر مرحله، بارقه

 زندگی جریان دارد.

شان را کتمان  دهند و احساسات گساری هر فرد با دیگری متفاوت است: برخی غم و اندوه خود را بروز می ی غم از طرفی، شیوه
ای اشک هم نریزند. پس نباید در مواجهه با  دهند غم خود را در دل پنهان کنند و شاید حتی قطره ای دیگر ترجیح می کنند؛ عده نمی

 کند. گساری می ی خودش غم غم و اندوه دیگران قضاوت نابجا کنیم، چون هرکس به شیوه

کنند. این مسئله کامال پذیرفتنی و طبیعی است. کلید  بسیاری از افراد لزوما مراحل اندوه را به ترتیبی که خواهیم گفت، سپری نمی
چشم  ها به قدم بدانیم؛ بلکه باید به آن به ی غم و اندوه این نیست که آن را دستورالعملی برای اجرا کردن قدم گانه فهم مراحل پنج

 کند. مان کمک می راهنمایی بنگریم که به ما در فهم سوگواری

 

 . انکار۱

چنین گویند:  نخستین واکنش ما به اتفاقات ناگوار و تلخ زندگی، انکار واقعیت است. در این وضعیت، مردم معمواًل با خود می
تراشی دربرابر احساسات درحال  این واکنشی طبیعی است که ما برای دلیل اتفاقی نیفتاده است! ممکن نیست چنین شده باشد!

 دهیم. مان انجام می فوران

شود. از در این مرحله، ما  زده کردن ما، مانع شوک سریع ما می های دفاعی رایج است. این شیوه با بهت انکار یکی از مکانیسم
وگو و اطالعاتی  های واقعیت هراسان فرار کرده و از هرگونه گفت چه را در حال رخ دادن است بپذیریم. ما از نشانه خواهیم آن نمی

کنیم. یکی از احساسات غالب در این مرحله، حس پوچی است، زندگی دیگر  داده است، اجتناب می ی تلِخ رخ که بیانگر واقعه
 برای مان معنایی ندارد.

 دارد. های لشگر غم در امان نگه می ها را از نخستین ترکش در بسیاری از افراد، این مرحله واکنشی موقتی است که آن
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 . خشم۲

دهد. احساسات شدید از  های واقعیت، انکار جای خودش را به خشِم همراه با رنج شدید می تر نشانه بیش با آشکار شدن هرچه 
شوند. ما خشم خود را به محیط پیرامون، دوستان و آشنایان و حتی  شکل عصبانیت بیان می کنند و به پذیر ما فوران می دروِن آسیب

 کنیم. ها ابراز می غریبه

گوید او مقصر وضع موجود نیست اما  مرگ را هم شامل شود. گرچه عقل و منطق می ممکن است خشم ما گریبان عزیز درحال
آورد  وجدان هم با خود می کند. بروز خشم احساس عذاب ساز غم و اندوه شده است سرزنش می احساسات ما فردی را که سبب
 شویم. تر می و ما از دست خودمان عصبانی

گیرند. گرچه این  هایی هستند که بیش از دیگران هدف خشم بازماندگان قرار می پزشکان و کارکنان مراکز درمانی از جمله گروه
ها از رنج و خشم یا اندوه اطرافیان بیمار  معنای در امان بودن آن ها سروکار دارند اما این به صنف همواره با رنج و مرگ انسان

برای مهار خشم خود، حتما با پزشک یا اطرافیان عزیز   کنید و چنین مشکالتی دارید، نیست. اگر شما هم در این حیطه کار می
توانید از پزشک بخواهید که در پایان ساعت کاری به شما تلفن کند تا از  وگو کنید. می رفته، در زمان مناسب گفت ازدست

ی  ی شرایط بیماری و فرایند درمان سؤال کنید و ابهامات خود را برطرف کنید. درباره جزئیات علت مرگ مطلع شوید. درباره
 تان را فرو بکاهد فکر کنید. تواند خشم هایی که می راه

 زنی . چانه۳

 رویم: ها می سراغ اگرها و ای کاش پذیری، اغلب به ما در واکنشی عادی به احساس درماندگی و آسیب

 …رفتیم سراغ درمان بیماری می اگر زودتر به
 …رفتیم سراغ پزشک دیگری می اگر زودتر به 

 …اگر من رفتار بهتری با او داشتم
 …  .و

و   زنیم و قول جاست که مخفیانه با خدای خودمان چانه می این
  ناپذیر را بگیریم. گذاریم تا جلوی غم و اندوه اجتناب قرار می

آور است.  زنی هم جزئی از دفاع ما در برابر واقعیت رنج  چانه
حس عذاب وجدان در این مرحله نیز همراه ماست، 

ایم و کار به اینجا کشیده  توانستیم کاری کنیم اما نکرده می
 است.



 ۱۴۱۱شهریور،۱۴۱یشمارهی راه دورویـژهپیـک مـام     ۲۱

 . افسردگی۴

شود. نوع اول آن به پیامدهای عملی اتفاق مربوط است مانند  در سوگواری پس از حادثه دو نوع افسردگی در افراد مشاهده می
اند. ما نگران روز وداع با عزیزمان هستیم؛ نگرانیم  . ناراحتی و پشیمانی بخش اصلی این مرحله ی برگزاری مراسم هزینه و نحوه

گذرانیم. گذر از این مرحله با حمایت و همراهی  مبادا در این روزهای پر از غم و اندوه، وقت کمتری را با سایر عزیزانمان می
 تر است. اطرافیان آسان

روانی. شاید یک آغوش  ـ  رفته ازنظر روحی تر است: کنار آمدن با فقدان عزیز از دست تر و درونی نوع دوم افسردگی شخصی
 در گذر از این مرحله به ما کمک کند.  گرم

 . پذیرش۵

چه رخ داده است چیزی نیست که هرکسی بتواند به آن دست یابد یا شجاعت کنار آمدن  کنار آمدن با غم و اندوه و پذیرش آن
شویم که از حباب  گیرد یا هرگز موفق نمی با آن را داشته باشد. گاهی اوقات، مرگ ناگهانی فرصت واکنش مناسب را از ما می

 انکار و خشم خارج شویم.

یابیم. ویژگی اصلی این مرحله آرامش همراه با  ی خود را بازمی کم با خودمان کنار آمده و روحیه ی پذیرش، کم ما در مرحله
 معنای بازگشت آنی شادی نیست و با افسردگی نیز متفاوت است. رهایی از وابستگی عاطفی است؛ البته این به

گیرند. این  گیری و آماده شدن برای مرگ را درپیش می اند یا در بستر بیماری هستند معمواًل کناره نزدیکان ما که بسیار مسن
شود. رفتار  شان باعث بروز این واکنش می افول جسمی شان نیست بلکه وضعیت رو به  ها از مرگ بینی حتمی آن معنای پیش به

 کند.    ها در پذیرش این موضوع به ما کمک شایانی می با وقار و آرام آن

کنار آمدن با غم واندوه فرایندی کاماًل شخصی و 
کس بهتر از ما  فرد برای هرکس است. هیچ منحصربه

تواند کاماًل احساساتی را درک کند که در گذر از  نمی
توانند با همدلی  کنیم. دیگران می این مراحل تجربه می

مان شوند. بهترین کاری که   و همراهی باعث کاهش رنج
توانیم انجام دهیم این است که دست از مقاومت در  می

ی عبور احساسات را  برابر واقعیت برداریم و اجازه
بدهیم. مقاومت کردن فقط باعث تأخیر در بهبودی 

 خواهد شد. 
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 های کتابخوانی های گروه پاسخ به پرسش

 پرسش:

 ها پی برد؟ این نظریه تا چه حد واقعیت دارد؟ توان به شخصیت و تفکرات آن های کودکان می آیا از روی نقاشی 

 کتاب مورد مطالعه: زمینه های تربیت)خانواده جه نقشی در پرورش فرزند دارد؟( 

 پاسخ:

های کودک انعکاسی از محیط فیزیکی و انسانی اوست. در پاسخ به سوال شما مبنی بر شناخت  نقاشی هم مانند سایر فعالیت
 های کودک پی برد. توان به افکار و دغدغه های کودک تا حدودی می کودک از طریق نقاشی؛ بله از روی نقاشی

 اما برای این کار چند ویژگی الزم است:

 تواند نقاشی کودک را تفسیر کند باید در این زمینه یعنی در روانشناسی هنر تخصص داشته باشد. . فردی که می۱

کند کشیده شده باشند. هر نقاشی شرایط خاص روحی  های کودک الزم است در شرایطی که متخصص مهیا می . نقاشی۲
 کند و فقط یک جنبه را نشان نمی دهد. روانی انسانی و فیزیکی که نقاش داشته منعکس می

شود و والدین  با کمک گرفتن از یکی دو فرد متخصص  . تکرار یک نوع نقاشی یا ویژگی از طرف متخصص تعیین می۳
 های کودکان  پی به ویژگی فرزندان ببرند. توانند از نقاشی می
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 های مجازی ها و جلسه کارگاه

چه کنم تا کودکم لجبازی نکند؟  کارگاه مجازی   

با کارشناسی خانم زهرا سلیمانی در تاریخ  

در فضای اسکای  ۲۱تا  ۲۱از ساعت  ۴۰۴۱///۲

 روم برگزار شد.

در فضای  /۲۳:۸تا  ۲۰از ساعت  ۴۱۴۰///۲با کارشناسی خانم سهیال طاهری در تاریخ  پرورش فرزند مستقل کارگاه مجازی 

 اسکای روم برگزار خواهد شد.

 های آینده: برنامه
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 معرفی کتاب

 ی شبانه نام کتاب: نغمه

یس ابانی  نویسنده: کر

 پور : امیر یداله ترجمه

گه  ناشر: آ

 نوع کتاب: رمان بزرگسال

 صفحه۰۷۱ها:  تعداد صفحه

 

به دنیا آمد. پدرش از قوم ایگبو بود و مادرش  ۶۶۱۱نویس نیجریایی، در دسامبر  نامه نویس و نمایش کریستوفر َابانی، شاعر، رمان

اجبار به انگلستان کوچید و سپس مقیم آمریکا  ها زندان، به اش و تحمل سال تبار انگلیسی داشت. پس از انتشار نخستین رمان

ی شعر نوشته، هر یک بازتابی انسانی و یگانه از وضعیت اجتماعی و  شد. او تاکنون شش رمان کوتاه و بلند و چند مجموعه

را  ۷۰۰۲ی ِپن سال  منتشر شد و جایزه ۷۰۰۲پنجمین اثر داستانِی اوست که در سال  یشبانهنغمه .سیاسی آفریقا و آفریقاییان

ها  خود جا مانده و در پِی آن  رزماِن  ای از هم اش کرد. در این رمان کوتاه، در گرماگرم جنگی داخلی در نیجریه، پسربچه نصیب

ینغمه .برد کران کشورش می های بی وجو ما را به سفری در دل یادها و رؤیاهای خود و اسطوره گردد. او در این جست می

رحمانه  اش چنگ زده، در جنگی که بسیار سنجیده و بسیار بی گناهی ی بی ذره ی پسری است که به ذره تصویر کوبنده شبانه

 .گناهی را از میان بردارد پاید تا این بی می

 ای از کتاب  گزیده 

کسی به من یاد داد تا از کشتن لذت ببرم،  همه شرارت را از کجا یاد گرفتیم؟ چه ایم، پس این گناهاِن این جنگ اگر ما بی
اش یکسان است و  لذت…  کند که چگونه مرگی باشد جویی است؟ فرقی نمی ای که برایم مانند اوِج کام لذت یگانه

 کافی است که دقیقاً روی همان لحظه، دقیقاً روی همان عمل، تمرکز کنم.

ای باشم که تنها  اند و هرگز هم مرد نخواهم بود. من شاید هیوالیی افسانه ام. این را از من دزدیده هرگز پسربچه نبوده
 .شناسد آوِر کشتار را می ی وحشت معاشقه



 معرفی کتاب کودک و نوجوان
 اند های این ماه با نگاه به روز جهانی صلح معرفی شده کتاب

             برای کودک پیش دبستان                                                                                                         
 ای را درمان کرد؟ توان بال شکسته چگونه می

 نویسنده و تصویرگر: باب گراهام
 آبادی مترجم: بهمن رستم  

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 های نخست دبستان    برای کودک در سال
 مهمان برای خرس

 نویسنده و تصویرگر: بانی بکر
 خانی مترجم: محبوبه نجف

 ناشر: ققنوس 

 برای کودک در سال های پایانی دبستان  
 من من هستم

 نویسنده و تصویرگر: ماری لوئیس فیتز پاتریک
 مترجم: نسرین وکیلی  

 ناشر: مبتکران

 برای نوجوانان  
 ها جنگ چهارشنبه

 نویسنده: گری دی اشمیت 
 مترجم: شهال انتظاریان

 ناشر: پیدایش


