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 ها  مناسبت

 لقا مالح در سوگ بانو مه

ی فلسفه و علوم اجتماعی و کتابداری در ایران و فرانسه، تحصیل کردند و پس از بازگشت به ایران در  لقا مالح در رشته خانم دکتر مه

شناسی برگزیدده  ی تحقیقات روان ی موسسه خانه دانشگاه تهران مشغول به کار شدند. ایشان پس از مدتی به ریاست کتابخانه کتاب

 شدند.

 زیسدت گدشاشدتدندد.  مه لقا مالح پس از بازنشستگی تمام وقت خود را در راه مبارزه برای جدلدوگدیدری از گلدودگدی مدحدید 

جمعیت زنان مبارزه باا لواگی ا  زیست،   مندان به محی  با مشارکت همسرش و چند تن از عالقه ۳۱۳۱لقا مالح در سال   دکتر مه

 را بنیان گشاشت. زیست  محیط
دار  ی اخیر عمرش را صرف گموزش زنان خانه لقا مالح دو دهه مه

و معلمان مدارس برای گشنایی با محی  زیست و ضرورت حفظ 

لقا مالح از ابتدای تاسیدس مدوسدسده مدادران  گن کرد. خانم مه

ی محید  زیسدت و  امروز، از مشاوران عالی موسسه)در حوزه

ی گلدودگدی  ایشان مقاالت متعددی دربداره  خانواده( بودند. از

های مبارزه با گن در نشریات گوناگون منتشر  محی  زیست و شیوه

فاییاای  ی نامه لقا مالح مدیر مسئول و سردبیر فصل است. مه شده

 نیز بودند. زمین

 یادشان گرامی!
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شود. اما چه اتفاقی افتاد که این عنوان به توران خانم رسید؟  عنوان مادر ادبیات کودک و نوجوان ایران یاد می از توران میرهادی به

توران میرهادی، نقش مهمی در هویت بخشیدن به ادبیات کودکان داشت. در آثاری که از وی به جا مانده، به اهمیت نوشتن برای 

چهل شمسی به   توان از دهه های آموزشی اشاره شده است. تأثیر توران میرهادی را می کودکان و استقالل ادبیات کودک با سایر کتاب

 .بعد در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان دید

های  سریع بر مبنای آموزه  ها قبل زیربناهای اصلی آموزش مدارس ابتدایی و متوسطه در سطح کشور، در حال رشد و توسعه سال
 .توانست آثار عکس داشته باشد شناختی می جهانی بود، اما این پیشرفت سریع، بدون تکیه بر آثار فرهنگی و نکات روان

های آموزش و  شیوه های خاص خود را داشت. آموزش نگرانی  های تأثیرگذاری بود که همیشه در زمینه توران میرهادی، از شخصیت
پرورش او متفاوت از دیگران بود، که این امر نشأت گرفته از نوع نگاه ویژه او بود. توران میرهادی، برای رفع و رجوع این قبیل 
مشکالت، سعی کرد تا در زمینه تعلیم و تربیت پیشرو باشد. او کارش را با نهادهای آموزشی شروع کرد. وی نسبت به سیستم 

اند، مثل یک سیستم یکپارچه و شبیه  آموزشی آن دوره منتقد بود؛ از نظر او کودکان و نوجوانی که در آن سیستم آموزشی تربیت شده
 .اند کنند؛ چرا که یک دسته مطالب آموزشی را با اندک تغییراتی در گذر زمان فراگرفته به هم عمل می

 ها  مناسبت

 به یاد استاد توران میرهادی

 یادداشت سمیه سیدیان/خبرگزاری  کتاب ایران
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بان  کرد. او با مشغولیات با جبار باغچه ها دست به گریبان بود و از طرفی دغدغه ذهنی مسأله آموزش، او را رها نمی او با این تردید

 .زمان با محمدباقر هوشیار، که بنیانگذار رشته علوم تربیتی در ایران بود آشنا شد و هم

شناسان  ورود این دو به زندگی توران خانم، در این مقطع زمانی، تاثیرات مهمی بر شیوه تفکر او داشت. او در فرانسه، آثاری از روان

هایی که  تربیتی را مطالعه کرد؛ همچنان مخالف موارد انضباطی سخت در مدارس بود. او در این دوره آموزشی خودش را برای ایده

 .برای آینده در سر داشت، محک زد

شد، به تدریج سواد عمومی مردم در ایران باال رفت، اما نکته مهم این بود که به غیر از مطالب و  تر می همچنان که راهش روشن

ها نبود. توران میرهادی به دنبال خوراک ذهنی مناسبی برای کودکان و نوجوانان  های درسی، خواندنِی دیگری در دسترس بچه کتاب

آمد. توران خانم با همکارانش که در زمینه کودک  بود. آن دوره زمانی، ادبیات کودک سرفصل جدیدی در ادبیات غرب به حساب می

های متفاوت، به این نتیجه رسیدند که جای آثار مناسب  کردند پس از برگزاری نمایشگاه و آموزش نوین برای کودکان فعالیت می

کارش  ۱۴ای ببخشد. شورای کتاب کودک از سال  است و باید شورایی تشکیل شود تا ادبیات کودک را غنای تازه  برای کودکان خالی

ها و  را شروع کرد. فعالیت این شورا بر انتشار آثار مناسب برای کودکان و محتوای کاربردی متمرکز شد. به مرور و با گسترش فعالیت

های دانشگاهی تعریف شد. دغدغه آموزش توران میرهادی را رها نکرد، تا جایی که  نیاز جامعه، واحد ادبیات کودک برای واحد

 .های درسی همکاری کرد همراه شورا با آموزش و پرورش، جهت گردآوری کتاب

های توران میرهادی چه در حوزه ادبیات کودک و چه در زمینه مدیریت مدرسه فرهاد، باعث شد تا وی را یکی از  ها و فعالیت تالش

ای که همواره این عشق و  پیشگامان تحول نظام آموزشی ایران بدانند. او سعی داشت تا فرهنگ غنی کشور را ارتقاء ببخشد؛ به گونه

کند. از نگاه توران خانم، فرایند آموزش و  ها را به انسانی برتر تبدیل  تواند آن هاست که می ها و رشد و توانایی آن  دوستی در دل بچه

ها در مسیر ها و رشد آن بچه  پرورش، فرایندی پویاست و مدام در حال تغییر شکل. او همواره سعی در شناسایی استعدادها و توان

شکوفایی بود. به اعتقاد وی، موفقیت حاصل سه مفهوم عمیق همدلی، همفکری و همکاری بود. تعلیم و تربیت انسانی را در وجوه 

شوند. معتقد بود که برای این که  های فکری می های فرهیخته هم درگیر اسارت پسندید، چرا که اعتقاد داشت حتا انسان یکسان نمی

جوامع بتوانند کودکان را از جنگ و نامالیمات انسانی دور نگه دارند، باید دقیق دیدن و خردمندانه اندیشیدن، را به عنوان بخشی از 

 .فرهنگ صلح تجربه کرد

کودکان و نوجوانان، اولین کتاب  ترین دستاوردهای توران میرهادی، برای کودکان و نوجوانان، مسئولیت طرح فرهنگنامه از بزرگ
 .مرجع ایرانی برای کودکان و نوجوانان است. یادگاری بزرگ از مادر ادبیات کودک ایران
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 ها  مناسبت

 خوانی ی کتاب و کتاب هفته

کند.هاکمکمیهایکودکاناستوبهشکلگرفتنوگسترشدنیایذهنیوروانیآنترینتجربهخوانییکیازعمیقکتاب
 هاکتابخوانیکارکردهایدیگریهمدارد.وگو.عالوهبراینهمچنینابزاریاستبرایشناخت،درک،پذیرش،تعاملوگفت

هاومسائلیموضوعوگودربارهشود.همچنینبستریبرایگفتهامیتربینوالدینوبچهخواندنسببارتباطعاطفیعمیق
می فراهم زندگی گفتمهم این کمکمیکند. والدین به خواستهوگوها با نگرانیکند تمایالت، نیازها، ترسها، و هایها

 هاداشتهباشند.ترآشناشوندوشناختبهتریازآنشانبیشفرزندان

کارشناسموسسهمادرانامروز-یادداشتیازمرضیهشاهکرمی  

کتاب انتخاب با موضوعپس که چالشهایی وهای دارند برانگیز
فراهممیفرصتبحثوگفت ایهاییکهقصهکنندیاکتابوگورا
الیه دارنداما فرصتتفکروپرسشواظهارهایعمیقآنساده ها

به مینظر چندجانبهوجود رشد برای مناسب فضایی یآورد،
مندفرزندتانمهیاکنیدوهمراهاوازکارکردهایمختلفخواندنبهره

 ترازهمهلذتببرید.شویدومهم
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کتاب در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. هنوز بسیاری از خانواده ها و حتی دانشجویان پرداخت پول برای خرید کتاب 

توان یافت که از شرایط حاکم بر بازار کتاب  کنند. امروزه به ندرت کتاب فروشی را می ای غیر ضرور و اضافی تلقی می را هزینه

ها  ها و تغییر کاربری آن ی  شخصی حاضر به بستن کتاب فروشی رضایت داشته باشد. بسیاری از فعالین این حوزه به خاطر عالقه

  .به فست فود و بوتیک و... نیستند

اند،  های تجاری به خود اختصاص داده ها و متجمع مان را بانک های شهرهای ترین فروشگاه ها و گران در حالی که بهترین ساختمان

ها بدون داشتن اندک مکان ثابتی برای فروش در کنار خیابان ها و مکان های پر رفت و آمد بساط  ها و کتاب فروشی اغلب کتاب

 .کنند کتاب فروشی خود را پهن می

اغلب مترجمان متون ادبی، هنری و فلسفی دل خوشی از بازار کتاب ندارند و صرفًا از روی تعهد اجتماعی و عالقه قلبی است که 

 .دارند ورزند و به اصطالح صورت خود را با سیلی سرخ نگه می هنوز به این کار سخت و طاقت فرسا مبادرت می

که اتالف وقت هم به شمار برود.  این روزها اگر به ویترین بسیاری از  خرید و خواندن هر کتابی مفید نیست و چه بسا این

ها با عالم نویسندگی فاصله  شویم که حرفه و زیست جهان آن هایی عجیبی مواجه می ها بنگریم با برخی عناوین و نام انتشاراتی

های توانا  تر از نویسنده های دونالد ترامپ، آلکس فرگوسن، گواردیوال و فالن سلبریتی سینمای کشور، بیش بسیاری دارد. امروزه نام

 .خورد ها به چشم می نام بر روی ویترین کتاب فروشی و صاحب

 یکتابازمنظریدیگرهفته

ها کانال سخنرانی -فرهاد قنبری  
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تدر  ها نه با هدف خدمت به فرهنگ و ارتقاء سطح فکری جامعه بلکه با هدف کسب سود و درآمدد بد د  برخی از انتشاراتی

اندد  الدلدب اید   کنند و انتشاراتی خود را به بنگاه کسب درآمد و ثروت )مانند بنگاه خودرو یا ملک( تقل ل داده فعال ت می

های کودکانه برخی  تر، الطائالت فالن سلبریتی را به اسم شعر و دلنوشته ها هستند که با هدف تجارت و کسب سود ب   بنگاه

ی فرهنگی ]شدایدد  های فالن روزنامه آمریکایی را به اسم کتاب پرفروش به چاپ می رسانند و ضربه را به اسم رمان و پانوشت

 . کنند تر از رادیو و تلویزیون[ به جامعه وارد می ب  

کنندگان ای   گویی است  اللب خریداران و مطالعه بردای و دروغ تر تبل غ کاله ب   چگونه پولدار شویمکتاب هایی با مضمون 
ها شاید برای ساعتی با لرق شدن در رویا به حس موفق ت و پ روزی برسند اما بالفاصله پس از قدم گذاشت  دوباره بده  کتاب

ها توهماتی ب   نبوده و فدقد   واقع ت زندگی و برخورد با حق قت سخت و متصلب آن، متوجه می شوند که ای  کالذ نوشته
  اند  م زانی از وقت و پول خود را هدر داده
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 ها  خواندنی

 ها های کودکان در رشد آن نقش بازی

 منبع:تارنمای نیپنا

شود. بازی، در واقع، ماکت و بدل زندگی واقعی است در  بازی سبب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خالقیت در کودکان می

بازی مشق زندگی است با رویکرد شادمانی و بی   .مقیاس کوچک برای دورانی که انسان، این اشرف مخلوقات هنوز طفل است

شمار است و برای کودکان جدی اما سطحی و گذرا است. در  ها در بازی، همانند زندگی، بی ها و ناکامی خیالی. البته اگرچه شکست

شود و سببات شادی و یا گاهی  دار است که به صورت فردی یا گروهی انجام می واقع بازی هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدف

آورد. صفات بارز کودکان از طریق بازی، مشخص  احساس شکست و نیز برآورده شدن نیازهای کودک و یا ناکامی او را فراهم می

شود. از جمله تمایل به فرمان دادن یا فرمان بردن، تهاجم یا تسلیم، اجتماعی یا منزوی بودن و همچنین احساسات دوستانه یا  می

دهند. بازی سبب رشد عاطفی،  خصمانه، افسردگی و یا شادی. به تعبیری کودکان امیال و آرزوهای خود را از طریق بازی نشان می

 .شود اجتماعی، جسمانی و ذهنی کودک می

همیشه بهترین فعالیت طبیعی برای هر کودک بوده است. در جریان بازی،  -های فکری های پرتحرک و چه بازی چه بازی  –بازی 
یابند و  رشد می…  نیروهای روحی و جسمی کودک؛ یعنی دقت، حافظه، تخیل، نظم و ترتیب، چاالکی، مهارت، قدرت جسمانی و

 خودشود در جهت کسب تجارب اجتماعی. کودک به طور طبیعی با بازی  ها، بازی برای کودک، محرک و انگیزه ای میعالوه بر این
کند. کودک با بازی کردن، موقعیتی را به دست می آورد تا احساسات و مشکالت خود را عرضه کند. به عبارت دیگر ابراز  را بیان می

قیمت نیازی  گیرد که کمک کند و کمک بگیرد. الزم به یاد آوری است که لزومًا برای بازی مفید به وسائل گران وجود کند. یاد می
های گوناگونی اتخاذ گردد و نیز همیشه به یاد داشته  نیست. پدران و مادران باید توجه داشته باشند که در مراحل مختلف بازی، روش

اش به درستی شکوفا شوند. تنها در این  باشند که باید به کودک امکاناتی بدهند که آزادانه و مبتکرانه فعالیت کند تا استعدادهای نهفته
 تواند باعث انگیزش، نشاط، فعالیت، ابتکار و خالقیت در کودکان شود. صورت است که بازی می
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شود، اما بسیاری از والدین و حتی مربیان توجه کافی به  اگرچه بازی در ابعاد مختلف روحی و جسمی سبب رشد کودکان می

کنند. در ادامه به اختصار به برخی از تاثیرات مثبت بازی  ی بازی ندارند و در موقع لزوم، با کودکان همراهی نمی کنندهنقش تعیین

 :کنیم بررشد کودک اشاره می

 رشد عاطفی

کند و نیاز به تعامل، یادگیری، برتری جویی و بروز احساسات و عواطف، ترس و  بازی در رشد عاطفی کودک نقش مثبتی ایفا می

 .دهد گری را در کودک ارتقاء می ن تردیدها و برو

 رشد اجتماعی

کند و سبب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خالقیت، همکاری، همدلی و مشارکت  بازی رشد اجتماعی کودکان را تسریع می

کند که کودک شکست و  ترها شده و کمک می شود. همچنین بازی سبب همانندسازی با بزرگ و ارتباط کودک با محیط بیرون، می

طور واقعی تجربه کند. بازی به دلیل تحرک در برخی از اشکال خود در رشد جسمی کودک موثر بوده و  پیروزی را در حد خود به

 .شود ها و اعضای بدن و تقویت حواس کودک و توانمندی فکری و بدنی او می باعث هماهنگی دستگاه

 رشد ذهنی

کند و نقش آن در رشد ذهنی کودک انکارناپذیر است. امروزه یادگیری  بازی تفکر، دوراندیشی و رفتار هوشمندانه را تقویت می

های فکری مخصوصًا کاربرد آن در  چه که از بازی بهتر زبان و رشد هوشی و تفکر کودک از طریق بازی به اثبات رسیده است. آن

بازی، داستان،  فلسفه و کودک مورد نظر است، نقش بازی در رشد ذهنی کودک است که با استفاده از ابزارهای مورد نظر )اسباب

 . کند فیلم، کارتون، عکس...( به ارتقاء رشد فکری او کمک می

 مراحل پیشرفت بازی در کودکان

هایی  توان متناسب با سن کودک بازی با بررسی مراحل رشد کودک می

های مناسبی  ها طراحی کرد که با اجرای آن، کودکان از توانایی برای آن

شوند. بدیهی است که هر کودکی این مراحل را با توجه به  برخوردار 

کند ولی رشد کافی به معنای  های ذهنی ـ جسمی خود طی می ویژگی

هایی است که کودک در بزرگسالی  ها و توانایی کسب و تسلط بر مهارت

گیرد  ی بازی صورت میوسیله ها احتیاج دارد و پیشرفت در آن به به آن

اش از بدو تولد تا سنین  ها را کودک در طی مراحل زندگی که این مهارت

 .گذراند ابتدایی ورود به دبستان می
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وازپشتوانهکند.درواقع،بازیهایکودکاندرروندرشدوتکاملتغییرمیبازی ازشکلجسمیوعاطفیخارجشده هایاو،

 .هایذهنیدرکودکهستندسازبازیهایجسمی،زمینهشود.البتهگفتنیاستبازیاندیشهوخالقیتبرخوردارمی

 اثر بازی بر جسم کودکان

هایمختلفبدن،ازاهمیتوارزشهاییکهبافعالیتتوأمهستندبرایتکاملورشدعضالنیکودکوورزشدادنقسمتبازی
شاننیستهمانرژیاضافیهاییکهمجالنامبردنهایپرتحرکمانندتوپبازی،گرگمبههواوهمهبازیزیادیبرخوردارند.بازی

کند.انرژیاضافیاگردرستمصرفنشودوسرکوبوذخیرهشوداوهایاوراتقویتمیکودکراتخلیهوهمعضالتواستخوان
 .کندراناآرام،عصبیوبدخلقمی

 اثر بازی بر روان کودکان

بازیفرصتمیصداقتوصراحتکودکانبی راه کودکاز است. هدفنظیر را احساساتخود که کودکیابد نماید. ابراز دار

طورکهدوستدارددرقالبشخصیتهایآشکارکرده،خودراآن…  توانداحساساتیازقبیلترس،رنجش،نگرانی،شادیومی

 .هایدرونیخودرانیزازبینببرداشبیاننمایدورضایتورنجشخواهدل

 اثر تربیتی بازی

هایقابلگیردودگرگونیطورکهپیشازاینگفتیم،بازیبدلزندگیاستوضمنبازیشخصیتواقعیکودکانشکلمیهمان

جابیندوازاینتررشدوپیشرفترابرایکودکتدارکمیهاگذربهمرحلهعالییایندهدکههمههارویمیتوجهدرروحیاتآن

 .شودبااستفادهازامکاناتتربیتیبازی،کودکرادرمسیرصحیحانتخابراهوروشزندگیقرارداداستکهمی

 اثر اجتماعی بازی

افرادبیگانهآموزدکهچهکودکازطریقبازیمی   –طوربا طورمشکالتوروابطاجتماعیبرقرارکندوچه–یعنیغیرازخانواده

 .مسائلناشیازایننوعروابطراحلکندوتطابقاجتماعیرافراگیرد

 جایگاه آموزشی بازی

هایمستقیم،کودکازطریقبازیآموزند.بهعبارتی،درکنارآموزشامروزهحتیآموزشهایدرسیراازطریقبازیبهکودکانمی

شود.بازیبههامیها،اجناسواشیاواهمیتآنها،اندازهها،شکلبازی،موفقبهآموزشوشناخترنگباانواعمختلفاسباب

کندبشناسد،بفهمد،لمسوحسوباالخرهکنترلکندومیانواقعیتوخیالکندتادنیاییراکهدرآنزندگیمیکودککمکمی

 .تفاوتقائلشود

 تاثیر اخالقی بازی

یابدکهاگربخواهددربازییکفردقابلقبولگیردکهچهچیزخوباستوچهچیزبد.کودکدرمیکودکدرجریانبازییادمی

 .باشد… کار،مسلطبهخودوطلبودرستبهحسابآید،بایدصادق،امین،عادل،منضبط،حقیقت
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 های مورد عالقه کودکان انواع بازی

طور  البداهه توسط خود کودک به ها، فی خواه کودکان که نظم و قاعده خاصی ندارد: این نوع بازی های انفرادی دل الف: بازی

شود و به گاه  ها کودک مطابق میل خود سرگرم می شود. زمان بازی در ختیار کودک است. در این بازی ذهنی تنظیم و اجرا می

کند به صورت انفرادی و خود را به نوعی سرگرم نماید. مثاًل  ها معمواًل کودک سعی می کند. در این بازی خستگی بازی را رها می

کند. او از این  ها را در یک مجموعه نگهداری می می پردازد و آن…  به جمع آوری اشیا خاصی مانند صدف، سنگ، تمبر و 

خواهد احساسات مالکیت جویانه و تعلق خاطر خود را نسبت به یک یا چند چیز، به صورت علنی جامه عمل  طریق می

 .بپوشاند

های  ها به توانایی سازی با آن ترها و همانند ها، با الگوبرداری از نقش بزرگ انگیز: این گونه بازی های نمایشی و هیجان ب: بازی

ها کودک را قادر  کند، بگریزد. این بازی افزاید تا از تنگناها و محدودیت هایی که دنیای واقعیت هابه او تحمیل می کودک می

دهد تا خود را از دام بدخلقی برهاند  سازد تا در عالم بازی به آرزوهای خود را جامه عمل بپوشاند و همچنین به او فرصت می می

 کند. های نمایشی، فرهنگ جامعه کودک را منعکس می هایی که در زندگی واقعی او را آزار می دهند، فائق آید. بازی و بر موقعیت

های خیالی  تر با تخیل و تفکر کودکان ارتباط دارد. نقشی که کودک در حین بازی ها بیش های خیالی: این نوع بازی پ: بازی

ها شاید کودکان از  تواند جلوه کند. در این بازی تر از زندگی واقعی می انگیزتر و جالبکند برای او بسیار هیجان خود، ایفا می

 .کارتون ها و فیلم های کودکان الگوبرداری کنند

ترها در سوق  های مبتکرانه و خالقانه: نقش بزرگ ت: بازی
دادن بچه ها به تفکر خالقانه در نقش همبازی بسیار تعیین 
کننده است. با کمی همکاری با کودک به او کمک می کنیم 

بخشد و قدرت خالق  که به تخیالت خود شکل واقعی می
خویش را به سوی رشد و تکامل رهنمون سازد. در این نوع 

های ذهنی تواند به وسیله خالقیت ها، کودک می از بازی
خود از حداقل امکانات موجود دنیای بیرونی، حداکثر 

تواند شامل این موارد  های خالقانه، می استفاده را ببرد. بازی
باشد: ابداع، ابتکار و اختراع، طراحی، نقاشی، مجسمه 

 . ...سازی، نواختن قطعات موسیقی یا آواز خواندن و
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 های کودکان تنوع در بازی

های کودکان،  در بازی -چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روانی  -ترها هر یک توان خاصی دارد  کودکان نیز مانند بزرگ

کنند. این موضوع کاماًل بارز  بندند و زود هم فراموش می شود. کودکان زود دل می خصیصه ای به نام تنوع، بسیار مشاهده می

 :تواند ناشی از این علل باشد های کودکان می کنند. تنوع در بازی است که همه کودکان به یک روش و نوع، بازی نمی

های فردی، میزان تندرستی و سالمتی، سطح رشد جسمی حرکتی، میزان بهره هوشی، نوع جنسیت، نوع محیطی که در  تفاوت

 .آن پرورش یافته اند، وضعیت اجتماعی و اقتصادی عامل جغرافیایی، میزان اوقات فراغت و وضعیت وسایل و امکانات بازی

 .ها اهمیت دهید. چرا که تمام زندگی کودک در بازی شکل واقعی به خود می پذیرد به بازی بچه •

 .گیرد توجه داشته باشند که تجارب زندگی کودک از طریق بازی صورت می •

 .کند را کسب و تجربه می… های شخصی، اجتماعی، اقتصادی و  کودک از طریق بازی مهارت •

 .شود و کار برای او به منزله بازی ی کار محسوب می  بازی برای کودک به منزله •

 .شود بازی در کودکان سبب رشد و تحول می •

 .کنند های خویش را شکوفا میکودکان از طریق بازی، خالقیت •

 .رود بازی عاملی مهم و مؤثر در رشد و شکوفایی استعدادهای کودک به شمار می •

 .بازی در تربیت احساسات کودک تأثیر بسزایی دارد •

 .دهد که نسبت به افراد محیط جهان و طبیعت پیرامون خود شناخت کافی پیدا کنند بازی به کودکان امکان می •

 .آید بازی منبع غنی آموزشی برای کودک به حساب می •

 وظایف والدین در مورد بازی کودکان

برای هر پدر و مادری و به طور کل برای 

هر فردی که به نوعی با کودکان سروکار 

دارد دانستن و رعایت نکاتی چند که در 

های کودکان است الزم و  مورد بازی

 .ضروری به نظر می آید
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 های کتابخوانی های گروه پاسخ به پرسش

 کتاب مورد مطالعه: انضباط در خانواده

 پرسش: 

هنگام بازی فرزندم در پارک پدرش به دلیل  یک کار اشتباه از او عصبانی شد. ضمن یادآوری کار اشتباهی که انجام داده بود، دخترم 

 جویی کردم. آیا این کار من درست بود یا نه؟ را در آغوش گرفتم و دل

 پاسخ:

پیش از هر چیز باید دلیل عصبانیت مشخص شود و اگر موجه بود چرایی آن با آرامش به فرزندتان توضیح داده شود. دوست داشتن 
ها را دوست داریم ولی کارهای اشتباه را دوست نداریم. به همین دلیل باید دلیل اشتباه بودن و  گوید ما آن بدون قید و شرط به ما می

ی کارها را به  مان باشد همه بعد عصبانی شدن را بداند تا تکرار نکند و خودش فکر کند و بداند چرا کاری را نباید انجام دهد. حواس
 ها بدهیم. دیکته نکنیم و فرصت دیدن و تجربه کردن را به آن کودکان



 ما و محیط زیست

 وگو با  حمید اباذری فرازهایی از گفت
 انجمن یوزهای شریفی رمان نوجوان نویسنده 

 )نشريه شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان( رسم صلحبرگرفته از فصلنامه 

 آقای اباذری در پاسخ به سوال جايگاه ادبيات در ايجاد اخالق زيست محيطی ابراز داشتند:

به نظر من ادبيات در ترويج اخالق در معنای عامش جايگاه بسيار وااليی دارد. ما اگر خوب و بد را امری ذاتی بدانيم باز با يک 

چالش روبرو هستيم و آن تشخيص خوبی يا بدی است. آن چيزی که از نظر من خوب است ممکن است در جغرافيا و حتی در زمان 

پذيرش های حل اين چالش  نظر يکی از راه و تفکر ديگری همان ارزش يا درجه را نداشته باشد و حتی کاماًل برعکس و بد باشد. به

تر رمان و داستان به  پذيرفتن ديگری از نتايج ادبيات و مانوس بودن با آن است؛ چراکه در ادبيات و در نگاه دقيق  است و ديگری

دارد؛ مخاطب عالوه بر   ها و راوی های که نگاه و بيان گزينشی و محدود به دنيای ويژه و خاص شخصيت يا شخصيت عنوان رسآن

شود؛ هر چند از جغرافيا و  کند و همراه می پنداری می آشنايی با دنيای ذهنی قهرمان قصه از طريق زيبايی شناختی حتی با او همذات

تر  ها از نظر اخالق در معنای عام و همچنين ادبيات در نگاه کلی است. اما اگر بخواهيم خاص زمان و ايدئولوژِی متضادی باشد. اين

و فراگير شده يعنی، ما در   قدر زياد ن نگاه کنيم به نظرم همين که ما به وضعيتی رسيديم که حرف از احترام و توجه به محيط زيست آ

 ايم. اخالقی شده مان با محيط زيست دچار بی روابط
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شان را هم در اختيار خودمان  دانيم و وجود و نيستی ايم که خود را برتر از تمام موجودات روی زمين می ما از اخالق به دور بوده

خوريم  مان حيوان خانگی نگه داريم و يادش دهيم پشت همان ميزی بنشيند که ما شام می که ما اگر در خانه کنيم. اين قلمداد می

که چند گلدان را زير  ی آن را دنبال خودمان به اين طرف و آن طرف بکشيم يعنی به فکر محيط زيست هستيم؟ يا اين و با قالده

تواند به ما تشر بزند که  جاست که ادبيات مینور مصنوعی و با کود شيميايی سبز نگه داريم، به فکر محيط زيست هستيم؟ اين

اش حيوان است دنيا را از نگاه او  خوانيم که شخصيت يا موضوع اصلی ای می مان درست نيست. ما برتر نيستيم. وقتی قصه راه

های گل درشت و مستقيم بدهد و دائمًا تکرار کند که مراقب فالن حيوان  بينيم. ادبيات و هنر فقط کارش اين نيست که پيام می

باشيد يا روی زمين آشغال نريزيد. همين که در يک اثر به عنوان يک پيام فرعی مخاطب را به فکر وا دارد که فالن رفتارش چه 

 اش موفق بوده است. گذارد به نظرم در ادای رسالت می  تاثيری بر محيط زيست و در نهايت زندگی خودش و آيندگانش

گاهی و توجه دادن به کسانی که در آينده  که حداقل می ی زمين. يعنی اين مخاطب کودک و نوجوان هم، يعنی آينده توان با آ

ی بهينه  شان به استفاده سازند حواس هايی که می گيرند اميدوار بود که معمارهای ما در ساختمآن سرنوشت زمين را به دست می

کنند و راه سازهای  گذارهای ما به خاطر يک بنای دويست متری چند هزار متر باغ را خشک نمی از مصرف انرژی باشد و سرمايه

ای عريض و پر از پمپ بنزين و مغازه و هتل  ی جانوری، جاده ما از دل جنگل و کوه و محل زندگی آخرين بازماندگان يک گونه

 نخواهند ساخت.… و 

برای خواندن کامل اين مصاحبه و مطالب 

يه ی  ديگر می  توانید نشر

 رسم صلح

 را مطالعه کنید.  
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شود، سپس از مسافرت پدر و  های پایانی جنگ جهانی اول، که پدر مشغول تحصیل بوده، آغاز می خاطرات از آلمان، در سال

رود.  ها به آلمان و بازگشت مجدد به ایران و اقامت و زندگی در ایران سخن می های بعدی آن مادر به ایران و مسافرت

های بعدی شامل این مطالب است: مراقبت و بهداشت و درمان فرزندان، ساختن چند خانه بزرگ و کوچک با مدیریت  فصل

مند کردن فرزندان به هنر،  و طراحی مادر، تالش مادر برای حفظ هویت ایرانی و زبان فارسی فرزندان، نقش مادر در عالقه

ی عشق به فرزندان، حوادث مهم دوران زندگی مادر، مرگ برادِر نویسنده  ی مادر با دوستان فرزندانش، انتقال عاطفه و قوه رابطه

های  ها و توانایی ها، هنرمندی های مادر( و ارتباط مادر با آن ی نسل سوم )نوه ی برخورد مادر با مرگ فرزندش، درباره و نحوه

ها و  ی پذیرش آن، فوت مادر، نقش و حضور پدر در زندگی، توانایی مادر، مواجهه مادر با بیماری سرطان و نحوه

هایی از پدر و مادر نویسنده در سنین مختلف  های پدر و کارهای مهم او در دوران زندگی. در صفحات پایانی عکس تخصص

 چاپ شده است.

این کتاب خاطرات خانم توران میرهادی است. در این کتتتاب 

وگو تنظیم شده استت از وجتوه  صورت گفت خاطرات که به

ها و پشتکار مادر خانم میرهتادی  مختلف شخصیت و توانایی

ها و اهتمام او به رشد و تربیت فرزنتدان و  در مقابله با سختی

هایش، با هدف انتقال تجربیات تربیتی نسل گذشته به نسل  نوه

شود. در عین حال این ختاطترات تصتویتری از  نو بازگو می

ی ایتران  کرده های متوسط و تحصیل ی زندگی مردم طبقه شیوه

ی اول قرن حاضر است. خاطرات در هتفتده فصتل  در نیمه

تدوین شده و هر فصل به خاطرات دورانی مشخص یا موضوع 

 پردازد.  خاصی از شیوه زندگی و تربیتی مادر می
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