
900هزار تومان،حداقل حقوق مستمری بگیران
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر حداقلی بگیر 
)با حقوق حدود 700 هزار تومان براس��اس قانون( در س��ازمان تامین اجتماعی 
نداری��م گف��ت: در حال حاضر ب��ا مزایایی که به حداقلی بگی��ران می پردازیم 

سرجمع دریافتی آنها به 900 هزار تومان در ماه رسیده است.
س��ید تقی نوربخش اظهار کرد: افزایش مس��تمری ها براس��اس دوماه قانونی 
تأمین اجتماعی انجام می شود.او افزود: براساس ماده 111 قانون تأمین اجتماعی 
موظف هستیم افزایش مستمری حداقلی بگیران را برابر با رشد حقوق و دستمزد 
شاغالن انجام دهیم. به این معنا که رشد مستمری حداقلی بگیران 14 درصد در 
س��ال ج��اری خواه��د بود. به گفت��ه نوربخش معوق��ات دو ماه��ه فروردین و 
اردیبهش��ت پس از مش��خص شدن درصد افزایش ها در جلسه هیات وزیران در 

تیرماه پرداخت خواهد شد.
سه شنبه اول ماه رمضان است

عضو س��تاد اس��تهالل دفتر مق��ام معظم 
رهبری اعالم کرد: پیش بینی کارشناس��ان 
این اس��ت که طبق تقویم احتمال خیلی زیاد 

روز سه شنبه اول ماه خواهد بود.
حجت االس��الم موحدنژاد اف��زود: 150 
گروه در نقاط مختلف کش��ور استهالل ماه 
را انجام می دهند. اگر خالف آنچه در تقویم 
آمده اس��ت نشانه ای و یا نتیجه ا ی به دست 

آید آن را به مرکز و دفتر رهبری اعالم خواهند کرد.
توزیع »سبدحمایت غذایی« در ماه رمضان

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: نخستین بسته حمایت غذایی به مناسبت 
فرارسیدن ماه مبارک رمضان در اختیار خانوارهای نیازمند قرار می گیرد.

علي ربیعی افزود: خانوارهای مشمول این طرح می توانند به محض دریافت 
پیام��ک از طریق تلفن همراه با مراجعه به فروش��گاه های زنجیره ای و از پیش 
تعیی��ن ش��ده کاالهای مورد نیاز خ��ود را دریافت کنند. ربیع��ی ارزش ریالی 
س��بدهای حمایت غذایی را برای خانوارهای مشمول این طرح بین 80 تا 120 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: دولت در نظر دارد امس��ال در چهار نوبت س��بد 

حمایت غذایی را بین خانواده های نیازمند توزیع کند. 
جزئیات تعرفه های درمان سال 95

نرخ رش��د ومیزان تعرفه های خدمات تش��خیصی و درمانی در بخش عمومی 
غیردولتی و بخش خصوصی سال 95 مشخص شد.

در جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور سرفصل های تعرفه خدمات 
تش��خیصی و درمانی مش��خص شد. بر این اس��اس میانگین رشد تعرفه خدمات 
تش��خیصی و درمان��ی در بخ��ش دولتی و خصوص��ی در س��ال 1395 در کلیه 
س��رفصل ها با 10 درصد رش��د نسبت به سال 94 همراه است.بر اساس تعرفه های 
اعالمی در بخش خصوصی، نرخ ویزیت پزش��ک عمومی از 190 هزار ریال در 
س��ال 94 به 220 هزار ریال در س��ال 95 رس��یده و نرخ رش��د 15/8درصدی را 
نش��ان می ده��د. همچنین نرخ ویزیت پزش��ک متخصص از 300 ه��زار ریال به 
345هزار ریال در س��ال 95 رس��یده و نرخ رش��د 15 درصدی را نش��ان می دهد. 
همچنین ویزیت پزشک فوق تخصص از 380 هزار ریال در سال 94 به 430هزار 

ریال در سال 95 رسیده و رشد 13/2 درصدی را نشان می دهد.
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افقي:
  1- ته چک- کاشف میکروب طاعون- پرستش 

کردن
 2- ش�هری در اتیوپی- همه را ش�امل ش�ود- 

فاسد- مادرعرب
 3- تم�ام ک�ردن- از آث�ار ه�اوارد فاس�ت- 

پاسبان
 4- ضمی�ر جمع- رطوبت- ضرب�ات همراه با 

پرش در تکواندو- قوم ترکمن
 5- حرکتی در جودو- آزرم- بله شیرازی

 6- حرف ندا- یازده- پیکار
 7- جهش- شبکه رایانه ای- رئیس فدراسیون 

فوتبال
 8- جوی ها، رودها- ضد نیکی- چشمه

 9- ایالت�ی در آمری�کا- پیش�وای زرتش�تی- 
آهنگ

 10- برچس�ب تهمت- حرف همراهی عرب- 
مظهر باریک

 11- ن�ت قب�ل از س�ل- ذات- ن�ام ای�ن مکان 
دیدنی

 12- هواپیم�ای ی�ک نفره- ج�دا- عطر دان- 
سخن بی پرده

 13- نا- دودل- از ابزار اندازه گیری
 14- م�اه س�رد- خ�م ش�دن- نفس خس�ته- 

مولف مهمانی فرا رسید
 

15- چاره و عالج- جماعت- زمین پرآب و علف

عمودي:
 1- در بازار بورس معامله می شود- بخشش- 

اندوهگین، دلسرد
 2- کرکس- شهری در آلمان- معروف

 3- آزرم- رم�ز عملی�ات فتح المبی�ن- زدنی 
آدم بهانه گیر

 4- پایتخ�ت ویتن�ام- در ای�ن م�کان- درخت 
انگور

 5- پدر حضرت نوح- کوزه پرآب- اهل مکه
 6- طریق کوتاه- پاسخ- پوشیده و پنهان

 7- گ�رم نیس�ت- ویتامین جدولی- اس�باب 
سفر- پرهیزگاری

 8- حق گردن کلفتی سازمان امنیت- انعکاس 
صدا در کوه- خدای انگلیسی

 9- نام ش�رینگ هام- اشتباه معروف- ضمیر 
وزنی- روزگار، زمانه

 10- مردمک گیاه- عبادتگاه- جدید
 11- سلطان- فرمان مغولی- فهمیدن

 12- آخر، قعر- دس�ت دراز کردن- کسی که 
بر او سجده کنند

 13- برادرپ�در- مانند بلور ش�ده- ماس�ت 
چکیده

 14- الگ�و، نمون�ه- ب�ه جس�م معن�ا می دهد- 
پاییزی

 15- فصل سرما- انگور- خورشید گرفتگی

حل جدول

بيمه زنان خانه دار در نوبت رسيدگى است
معاون رئيس جمهورى در امور زنان 
و خانواده گفت: بيمه زنان خانه دار در 
نوبت رسيدگى در كميسيون اجتماعى 
دولت است و نظرات دستگاه ها در اين 

باره اخذ شده است.
ــزود:  ــوالوردى اف ــهيندخت م ش
اليحه اى كه معاونت رياست جمهورى 
ــواده درباره بيمه  ــور زنان و خان در ام

ــيون اجتماعى  ــيدگى در كميس زنان خانه دار ارائه كرده در نوبت رس
ــت. ــده اس ــتگاه ها نيز در اين باره اخذ ش ــت و نظرات دس دولت اس
موالوردى ادامه داد: اين بيمه با مشاركت دولت اجرا مى شود و دولت 
بخشى از حق بيمه را مى پردازد، اما به دليل بار مالى و نداشتن توجيه 
ــتند كه  ــه دليل اينكه زنان خانه دار جز گروه هايى هس ــادى و ب اقتص
ــت.وى افزود: البته  ــى ندارند، به اجرا در نيامده اس ــاى خاص كارفرم
ــى بيمه هاى چند اليه  ــازمان تامين اجتماعى در حال بررس همزمان س

(موضوع ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه) است.
اعالم نتيجه اوليه آزمون استخدامى 

مشاور عالى سازمان سنجش آموزش كشور از اعالم نتيجه اوليه آزمون 
ــتگاه هاى اجرايى كشور از ساعت 18  ــتخدامى مشترك سال 94 دس اس
 www.sanjesh.org ديروز از طريق سايت سازمان سنجش به نشانى
خبر داد.حسين توكلى با بيان اينكه تعداد 193 هزار و 468 داوطلب در 
اين آزمون ثبت نام كرده بودند اظهار كرد: از اين تعداد 75 هزار و 31 
ــزار و 468  ــرد بودند. از 193 ه ــر م ــزار و 437 نف ــر زن و 118 ه نف
ــه آزمون  داوطلب ثبت نام كننده 121 هزار و 219 داوطلب در جلس
ــزار و 249 داوطلب غايب بودند. از 121 هزار و 219  ــر و 72 ه حاض
ــر زن و 77 هزار و 544 هزار نفر  ــر 43 هزار و 675 نف ــب حاض داوطل
ــد.وى افزود: اين  آزمون در روز جمعه اول خرداد 94 در 58  ــرد بودن م

شهرستان مختلف كشور و 108 حوزه امتحانى برگزار گرديد. 
15 برنامه تامين اجتماعى براى تسويه بدهى دولت

معاون فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى از ارائه 10 تا 15 برنامه 
ــت به منظور چگونگى پرداخت بدهى هاى دولت به اين  ــد به دول جدي
سازمان خبر داد و گفت: قبال بر پرداخت بدهى هاى دولت تاكيد داشتيم 
ــن زدا با بيان اينكه  ــا اكنون رويكردمان را تغيير داده ايم.محمدحس ام
سازمان تامين اجتماعى در سال 87 از نقطه سربه سرى خودش گذشت 
اظهار كرد: تا حدود سال 85 مجموع مطالبات سازمان از دولت چهار 
تا 5000 ميليارد تومان بود اما از سال 86 نقش دولت در برابر سازمان 
عوض شد.زدا افزود: تا سال 85 دولت فقط تضمين سه درصد و برخى 
ــد و  ــودگى ها را حمايت مى كرد اما از آن زمان به بعد  كارفرما  ش بخش
تعهداتش را به بيش از 20 مورد افزايش داد. در واقع دولت تعهد كرد 
حق بيمه چندميليون نفر را به تامين اجتماع بپردازد كه متاسفانه به علت 
مشكالتى كه داشته بخوبى از عهده آن بر نيامده و امروز شاهد هستيم 

اين بدهى به 92 هزار ميليارد تومان رسيده است.
30 درصد سرطان ها قابل پيشگيرى هستند

معاون تحقيقات و فناورى وزارت بهداشت گفت: ساالنه 85 هزار 
نفر در ايران به سرطان مبتال مى شوند كه 55 هزار نفر آنها جان خود 
ــان مى دهد كه  ــت مى دهند.رضا ملك زاده گفت: آمارها نش را از دس
ــال آينده سرطان در جهان با افزايش 80 درصدى جان افراد  در 20 س
بيشمارى را به مخاطره مى اندازد.ملك زاده افزود: هم اكنون در جهان 
ــرطان 182 نفر در 100 هزار و در ايران 132 نفر به  ميزان ابتال به س
ازاى هر 100 هزار نفر است كه در مقام مقايسه شرايط ما آنچنان كه 
تبليغ مى شود وخيم نيست اما همچنان آمار ابتال بسيار باالست و بايد 
ــبختانه 50 درصد سرطان ها در  ــى شود.وى افزود: خوش چاره انديش

كشور قابل درمان است و 30 درصد قابل پيشگيرى است.

�زهرا داستانى 
ثبت 19 طالق در هر سـاعت در كشـور  ايـن آخرين آمارى 
اسـت كه رئيـس انجمن مددكارى ايـران در رابطه با وضعيت 

طالق در كشور به رسانه ها اعالم كرده است.
ــازمان ثبت احوال كشور  ــايت س ــكانيوز، س به گزارش ايس
ــال جارى،  ــا خرداد ماه س ــالق را ت ــمى ازدواج و ط ــار رس آم
ــالم كرده  ــور اع ــالق در كل كش 61490 ازدواج و 13972 ط
است. كه براساس آنچه معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى 
ــار حكايت از آن دارد كه از هر 5  ــان كرده اين آم ــور بي كل كش
ازدواج در كشور يكى به طالق مى انجامد.هرچند پديده طالق 
ــت كه تمامى جوامع را درگيرخود كرده است اما  عارضه اى اس
ــده  ــوم دوركيمى به يك پديده اجتماعى بدل ش ــالق به مفه ط
ــر يا طبقه و يا گروهى را  ــويى، قش ــت. به اين معنى كه از س اس
ــه از اپيدمى طالق در امان  ــه امروز يافت ك ــوان در جامع نمى ت
ــد. از سطح تحصيلكرده ها تا بى سوادها، از سطح ثروتمندها  باش
ــا، افراد جامعه از  ــنتى تر تا  مدرن  تر ه ــا فقيرها و يا از افراد س ت
ــك پديده  ــوى ديگر، طالق ي ــون نمانده اند. از س ــالق مص ط
ــكالت  ــت. هرچند كه مى توان از مش چندبُعدى و چند علتى اس
ــاد كرد اما  ــترك تمامى جوامع ي ــه عنوان وجه مش ــادى ب اقتص

داليل شيوع آن در هر جامعه اى متفاوت است.
پديده اجتماعى طالق هرقدر در جوامع گسترده تر شود به صور 
ــمار طالق و پايين  ــون بروز مى يابد. با توجه به افزايش ش گوناگ
آمدن سن طالق در كشور شاهد پديده هاى نوظهورى هستيم كه 
ــش درمى آورند.  ــاى فرهنگى به نماي ــب جاذبه ه ــود را در قال خ
ــه اى پا گرفته،  ــاس فرهنگ هر جامع ــن ها كه براس برگزارى جش
يكى از جاذبه هايى فرهنگى و آداب و سنن ايرانى-اسالمى است. 
ــت كه به عنوان يك  حال با از رونق افتادن ازدواج، اين طالق اس
پيوند جديد در ايران جشن گرفته مى شود.در اكثر منابع از جشن 
طالق به عنوان فصل جديدى در زندگى زن و مرد مطلقه ياد شده 
ــت كه اهداف متفاوتى را در بردارد. كشور ژاپن به نمايندگى  اس
ــگام برگزارى جشن  ــورهايى است كه پيش ــيا يكى از كش از آس
ــوگاس نيز در منابع  ــهر الس ــت. عالوه براين از ش طالق بوده اس
ــت.هرچند  ــده اس ــن نام برده ش مختلف به عنوان پايتخت اين جش
ــن طالق يكى  ــت اما جش ــياه اس نگاه عموم جامعه به اين پديده س
ــوص تهران و  ــهرهاى ايران به خص ــرى در كالن  ش ــس از ديگ پ

ــت و هر روز نيز بر  ــين آن در حال برگزارى اس مناطق اعيان نش
ــود و سبب ايجاد نگرانى در بين جوامع در  ــمار آن افزوده مى ش ش

خصوص سرنوشت اين پديده شده است.
ــد كه بتواند طالق و  ــايد تنها علمى باش ــى ش علم جامعه شناس
ــن كند. رئيس انجمن  ــه آن را به خوبى تبيي ــته ب رويدادهاى وابس
جامعه شناسى در مورد زواياى پنهان اين پديده اجتماعى، كاركردها، 
ــران برايمان مى گويد.محمدامين  ــا و داليل ظهور آن در اي پيامده
ــر پديده  اجتماعى كاركردهايى در جامعه  ــى راد با بيان اينكه ه قانع
دارد، مى گويد: اگر به جشن طالق به عنوان يك پديده اجتماعى از 
ــن طالق با  ــى نگاه كنيم بايد بگوييم كه جش ــدگاه كاركردگراي دي

كاركردهايى همراه بوده كه مورد استقبال برخى از افراد جامعه قرار 
گرفته است.قانعى راد مى گويد: انسان ها اتفاق هايى را دنبال مى كنند 
ــد. بنابراين پديده اى مانند جشن طالق  ــودمند باش ــان س كه برايش
ــد  ــته باش ــه مى تواند براى جامعه داش ــى ك ــر مخاطرات ــالوه ب ع

كاركردهايى را نيز به همراه دارد.
ــظ خاطره اى خوب را يكى  ــه يك رخ داد با حف ــان دادن ب وى پاي
ــته، به  ديگر از كاركردهاى اين پديده مى داند و مى گويد: درگذش
ــه عنوان يك پديده غم انگيز و مصيبت بار و به مثابه يك  ــالق ب ط
ــه اين  ــاس آن گويا فرد بايد هميش ــد و براس ــت نگاه مى ش شكس
ــن  ــانى كه براى جدايى جش ــل كند. كس ــا خود حم ــت را ب شكس

ــتند كه طالق يك شكست نيست؛  مى گيرند، در پى اثبات اين هس
حتى انتخابى مانند ساير انتخاب هاى زندگى است.

ــالق را از يك  ــالق، رويداد ط ــن ط ــى راد، مى گويد: جش قانع
رخداد دو طرف باخت يا بُرد و باخت به يك رخداد بُرد بُرد تبديل 
ــدادى دو طرف باخت  ــته جامعه، طالق را روي ــد. در گذش مى كن
ــده است.  ــت و معتقد بود كه زندگى هردو با طالق تباه ش مى دانس
ــداد بُرد و باخت در نظر مى گرفت  ــا طالق را به عنوان يك روي ي
ــت. در  ــه در جريان آن يك طرف برنده و يك طرف بازنده اس ك
ــان دادن  ــعى بر نش اين ميان نيز زن و مرد متأثر از اين ديدگاه س

برنده بودن خود و بازنده بودن ديگرى داشتند.
ــه داد: در جامعه كنونى ما،  ــى، ادام ــس انجمن جامعه شناس رئي
ــن قصد در تغيير ديد جامعه دارند و  زوجين با برگزارى اين جش
ــت و  ــات كنند كه طالق يك روخداد بُرد بُرد اس ــد اثب مى خواهن
ــن،  ــتند. به گونه اى حتى اين جش ــچ كدام از آنها غمگين نيس هي
ــت كه آنها را از پيمان و عهد  ــنى براى آزادى دو طرفه اس جش
پيشنشان رها مى كند. به اعتقاد من چه بسا اين جشن طالق يك 
ــوند كه  ــد. به اين معنى كه دو طرف متعهد مى ش پيمان جديد باش
از هم كينه اى نداشته باشند و اگر فرزند مشتركى دارند يكديگر 

را از آن محروم نكنند.
ــورهاى ايران و ژاپن  ــن طالق در كش قانعى راد به برگزارى جش
اشاره مى كند و مى گويد: در اين دو كشور هنوز جامعه مهم است و 
ــى آورد. يعنى از يك  ــر بر م ــن حال نيز فرديت در جامعه س در عي
طرف فردگرايى گسترش مى يابد و از طرفى جامعه و قضاوت هاى 
جامعه مهم است. بنابراين چون قضاوت هاى جامعه مهم است، افراد 

در پى مديريت آن هستند.
ــى ايران در پاسخ به سئوالى مبنى بر  رئيس انجمن جامعه شناس
ــن طالق مى تواند به هنجارى عمومى تبديل شود؟  اينكه آيا جش
مى گويد: اين رخداد نشان دهنده يك وضعيت جديد است و بعيد 
ــا خوب  ــود و چه بس مى دانم كه به يك هنجار عمومى تبديل ش

است كه اين پديده ها به هنجار نيز تبديل نشوند.
ــك تحول جديد در جامعه  ــى راد مى گويد: اين پديده از ي قانع
خبر مى دهد. از يك پيمان جديد كه طالق را به يك پيمان و يك 
ــد. تلقى افراد از  ــر رضايت طرفين تبديل مى كن ــرارداد مبتنى ب ق
طالق را به مثابه يك شكست به يك راه حل براى رفع مشكالت 

زندگى تبديل كرده است.
وى با بيان اينكه، جشن طالق تحول در هنجارها و نگاه مردم به 
ــن طالق  ــى مى كند، مى گويد: جش ــه بازنماي ــالق را در جامع ط
بازنمايى نمايش گونه از تحول ديدگاه افراد جامعه به پديده اى به 
نام طالق است. به هر حال نبايد براى طالق جاذبه فرهنگى ايجاد 
ــود. هدف چنين جشن هايى ايجاد جاذبه فرهنگى است و عموما  ش
ــن هايى نظير ازدواج از چنين جاذبه اى برخوردار هستند. البته  جش

جشن طالق نبايد جاذبه براى افراد ايجاد كند.

خبر

سه شنبه 16 تير 1394، سال  بيستم، شماره 3450

نمايشى از يك شكست يا بازتاب يك بازى بُرد بُرد؟

جشن طالق؛ يك پيمان جديد

مدارس را به  كارخانه امتحانات  تبديل نكنيد!
كارشناسـان آموزشـى انگليـس تاكيد دارنـد كه تمركـز افراطى روى 
امتحانات به اعتماد به نفس و بهداشـت روانى دانش آموزان در مدارس اين 

كشور آسيب رسانده است.
اين كارشناسان در گزارش جديدى نسبت به افزايش استرس و مشكالت روانِى 
ــدار  ــور به ويژه در زمان برگزارى امتحانات هش دانش آموزان در مدارس اين كش
دادند.در اين گزارش كه از سوى  اتحاديه ملى معلمان  در انگليس منتشر شده تاكيد 
ــاهد افزايش بروز اختالالتى چون،  ــد: اين روزها معلمان در مدارس انگليس ش ش
اضطراب، استرس و ديگر مشكالت روانى در بين دانش آموزان در تمام گروه هاى 
سنى و با توانايى هاى مختلف به ويژه در زمان برگزارى امتحانات هستند.بنابر اين 
گزارش، اكثر دانش آموزان انگليسى به ناراحتى ها و مشكالت استرسى مرتبط با 
امتحانات دچار مى شوند.اين گزارش تحت عنوان  كارخانه امتحانات؛ تاثير ارزيابى 
ــاس قدرت پاسخگويى بر كودكان و نوجوانان  مى افزايد: نتايج  دانش آموزان بر اس
ــان داد آموزشى كه تنها با هدف گرفتن نمره قبولى  ــنجى از 8000 معلم نش نظرس
ــود.اين گزارش كه  ــدن يادگيرى در كودكان مى ش ــه گردد، موجب محدود ش ارائ
حاصل مطالعات پروفسور  مرين هاچينگز ، محقق دانشگاه  متروپوليتن لندن  است، 
ــر  ــديد به س ــاله در ايام امتحانات در بحران ش تاكيد دارد كه كودكان 10 يا 11 س

مى برند تا جايى كه كار به گريه كردن و احساس بيمارى نيز مى كشد.

افقي:
  1- تهمت- مار بزرگ- رشته كوهى در اروپا- 

برنده
 2- هافبـك انگليـس- كاشـف ميكروب ذات 

الريه
 3- رودسـت خـوردن- دروازه بـان- هرچه 

سنگ است براى چنين پايى است
 4- فرزندان- خوشه هاى گندم

 5- قطعـه الكترونيكى- سـفره پر گوشـت- 
مجلس اعيان

 6- مادر عرب- راسـت نيست- كشورى در 
قاره كهن

 7- عالمـت مخصـوص- ضربـه بـا پـا- توله 
سگ شكاري

 8- آويزان- پيامبران و انبيا- آرزوها
 9- ابله- صد و يازده- گرداننده

 10- قند ميوه- انبار كشتى- پيشواى زرتشتى
 11- الفبـاى خوراكـى- در ايـن مـكان- يـارى 

كردن
 12- فركانس- دو چندان

 13- بـرش هندوانه- شـوخ- بلندى و بزرگى 
قدر

 14- از عناصرشـيميايى بـا عـدد اتمـى 12- 
تضاهر

 15- اينك- بندرى در فرانسه- خليج فرنگى- 
خورشيد عالمتاب

عمودي:
 1- سايبان- جوهر مرد- لباس اموات- نيزه

 2- رطوبـت- زن شـوهر مـرده- فرشـته 
مغضوب- رمق آخر

 3- عالـم واهـى و خيالـى- داراى عنـوان- 
گفت وگو

 4- خوردن- چابك- امر از تازيدن
 5- بيهوده- بندگى- نام چنگيز

 6- دوسـتى- گوشـواره- ضمير سوم شخص 
مفرد- نت سوم

 7- مدل غربى- اثرى از هنينگ مانكل

 8- فصيح- شهرى در استان فارس- حنا
 9- فيلمى از مارتين اسكورسيزى- انبار كشتى
 10- تكرار حرف بيست وشـش- اسب ترك- 

ستاره شناس- افسار گسيخته
 11- چهارميـن زن برنـده نوبـل ادبـى- نـام 

آذربايجانى- دوچندان كردن
 12- لنا وارونه- نقره گون- گونه اى آچار

 13- حشيش- استوار- ماليمت، نرمى
 14- سـخن بى پرده- خانه هـا- ميدان جنگ- 

تكرار يك حرف
 15- بجز، مگر- بيمارى آبله- خردسالى- بابا

حل جدول
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آسيب شناسى تربيت دينى در قرن حاضر
�بتول صفاهيه - كارشناس علوم تربيتى

قسمت چهارم و پايانى
ــنامه اى:جزم گرايى ادارى و تشكيالتى و صدور نسخه هاى   *برخوردهاى بخش
ــرايط كامال متفاوت و نيز سلب اختيار و عدم  ــابه براى محيط ها و ش ــان و مش يكس
ــكالت از اين طريق كه  ــر در امر تربيت دينى و انتظار حل مش اعتماد به عوامل مباش
خود ناشى از عدم درك عميق از شاخص ها و راهكارهاى تربيت دينى است. براساس 
ــود، بلكه مثل هر ارتباط  اين الگو،  فرآيند تعليم و تربيت ديني در خأل انجام نمي ش
ديگري بستر و زمينه اي دارد كه مي تواند امر تعليم و تربيت ديني را تقويت، تضعيف 
ــتر را شكل  ــانه ها، محيط اجتماعي و حكومت اين بس ــتان، رس يا خنثي نمايد. دوس
مي دهند. جهل و جمود و التقاط وتجدد مآبي، دولبه  تيغي هستند كه اسالم اصيل و 
اجتهاد روشن و سالم را در طول تاريخ، همواره، مورد هجوم خدشه هاى خويش قرار 
داده اند، اما، در هر مقطع از زمان، بوده اند عالماني راستين و دانشمنداني فرهيخته و 
ــيره ي نبوي وعلوي، همچون شمعي  ــالمي و س ــنت اس ــاخته كه متكي به س خود س
فروزان راه هدايت و صراط مستقيم را از بيرا هه هاى تحجر و التقاط متمايز نموده اند 
ــته اند . اما امروز بيش از هر  ــت رهنمون گش ــنگان طريق حقيقت را به راه درس و تش
ــتين و آراء و گفته هاى درست  ــناخت عالمان راس ــياري و ش روز ديگر نياز به هوش
ــل امروز به ميزان،   مالك و معياري نيازمند است كه قول حق را از  ــت. جوان نس اس
ــد، و در دوره تهاجمات بي وقفه ي فرهنگي  گفته هاى ارتجاعي و التقاطي باز شناس

استوار بايستد و با سالح تربيت و معرفت ديني به مبارزه با آن برخيزد. 
3 -ظهير در مقاله اى بعنوان آسيب شناسى تربيت و معرفت دينى به اين نتيجه دست 
يافت كه معرفت ديني زيربنا و اساس دين داري است و هرگا ه اين بخش از ساختا ر 
ــيب شود، اين آسيب و اشكال، به همه جاي ساختار و  ــكال و يا آس دين داري دچار اش
زير بنا ي دين داري سرايت مي كند. تربيت ديني نيز كه هدف نهايي دين است، هدفي 
است كه بر معرفت ديني استوار است و تا وقتي كه دين به روشني و وضوح و بدون 
هيچ ابهام و عاري از هرگونه بدعت و خرافه و التقاط و تجددگرايي مذموم، شناخته 
نشود، تربيت ديني استوار نخواهد شد. وى در ادامه مقاله ى خود تحريف حقايق اسالم 
را مهمترين آسيب تربيت و معرفت دينى مى داند و به اين نكته اشاره مى كند كه دين 
مقدس اسالم يك دين ناشناخته است. حقايق اين دين، تدريجا، درنظر مردم تغيير كرده 
ــي گريز گروهي از مردم، تعليمات غلطي است كه به اين نام داده  ــت و علت اساس اس
مي شود. اين دين مقدس درحال حاضر بيش از هر چيز ديگر از ناحيه ي برخي ازكساني 
كه مدعي حمايت از آن هستند ضربه و صدمه مي بيند. هجوم استعمار غربي باعوامل 
ــياري از مدعيان حمايت از  مرئي و نامرئي اش از يك طرف و كوتاهي يا تقصير بس
ــد كه انديشه هاى اسالي، درزمينه هاى  ــبب ش ــالم، در اين عصر از طرف ديگر، س اس
ــبب اين بنده  مختلف از اصول گرفته تا فروع مورد هجوم و حمله قرار گيرد. بدين س
ــدان انجام وظيفه نمايد. (  ــت كه، درحدود توانايي، دراين مي ــه ي خود ديده اس وظيف
مطهري، عدل الهي، 8-9 ) اگر درجامعه اي، پديده اي بحران دين گريزي اتفاق بيفتد، 

قطعا علت آن يكي از دو عامل زير، يا هر دوي آنها خواهد بود: 
1) نبود سرمشقي محقق، درعصرحاضر، به قدر كافي
2) بيان نامعقول مفاهيم ديني، همرا ه باخرافه و بدعت 

ــالم وجود دارد و پيامبر و ائمه معصومين به  ــقي تاريخي، در تاريخ اس  قطعًا سرمش
عنوان سرمشق هاى حقيقي تربيت ديني مي باشند. اما ا گر جامعه بخواهد وارد تربيت 
صحيح ديني شود، بايد، اوًال سرمشقي محقق در پيش روي خود داشته باشد، حرف او 
ــقي، بايد  ــي قول و فعل او را ببيند و ثانيًا چنين سرمش ــل او و يگانگ ــنود و عم را بش
مصاديق كافي داشته باشد، در غير اينصورت فقط وجود تعداد معدودي از سالله  پاكان 
ــترده ي امروزي كافي نيست. افراد جامعه بايد  ــتين الهي،  درجوامع گس و اولياي راس
حضور سرمشق را در گوشه و كنار زندگي اجتماعي خويش حس كنند. يكي از اجزاء  
ــه و معدن و  ــماني، كه گنجين ــي، مهجوريت قرآن، اين كتاب عظيم آس ــت دين تربي
سرچشمه ي تمامي تعاليم انسان ساز ديني است،  مي باشد.  تربيت دينى، تربيتى است بر 
ــت. هرگاه اين مفاهيم و معيارها مورد بدفهمى قرار  ــاس معيارها و مفاهيم دينى اس اس
بگيرد، آسيب هايى در تربيت دينى آشكار خواهد شد. آسيب شناسي دين و دينداري، 
عمدتًا در عرصه نظر و عمل ديني است. به عنوان مثال فهم نادرست از زهد در دين، 
موجب خارج شدن از وضع طبيعي زندگي و فروافتادن دردام افراط و تفريط مي شود. 
منابع:  1- دكترخسرو باقرى كتاب نگاهى دوباره به تربيت اسالمى  2- مرتضى 

مطهرى عدل الهى  3- سايت تبيان كارشناس علوم تربيتى

آموزش
مديـر كل امور بانوان شـهردار تهـران در 
تشـريح جزئيات برنامه هاى ويژه تابستان از 
برپايـى تورهاى تهران گردى در 354 محله و 
برگـزارى 1000 برنامه و كارگاه آموزشـى ويژه 

دختران 9 تا 18 سال خبر داد.
 نرگس معدنى پور عنوان كرد: شهردارى تهران 
ــات فراغت  ــازى اوق ــا تاكيد بر غنى س ــال ب امس
ــراى گرد هم آمدن  ــهروندان و ايجاد زمينه اى ب ش
ــا در كنار يكديگر، مجموعه برنامه هاى  خانواده ه
فرهنگى و اجتماعى را پيش بينى كرده است كه با محور توجه به فرهنگ ايرانى-اسالمى 
ــاره به اينكه يكى از مهم ترين  ــود.معدنى پور با اش و حفظ بنيان هاى خانواده اجرا مى ش
ــتان امسال، برگزارى مراسم روز ملى دختران است، گفت: اداره كل امور  اتفاقات تابس
ــه(س) و والدت امام  ــان والدت حضرت معصوم ــر دارد تا در فاصله مي ــوان در نظ بان
رضا(ع)، مجموعه جشن هايى را در فرهنگسراها، شهربانوها و بوستان هاى تمامى مناطق 
22 گانه برگزار كند.وى با بيان اينكه جشن هاى روز ملى دختران از تاريخ 25 مرداد تا 5 
شهريور برگزار مى شود، تصريح كرد: اين مراسم با هدف بزرگداشت و توجه به كرامت 
انسانى و ارزش هاى دختران برگزار مى شود. ضمن اينكه در نظر داريم تا مراسم ويژه اى 

را براى تشويق و تكريم زنان موفق به عنوان همسران و مادران فردا برگزار كنيم.

آغاز جشن هاى روز ملى دختران از 25 مرداد

نايـب رئيس كميسـيون اجتماعى مجلس، عدم 
اجراى قانون همسان سازى حقوق بازنشستگان را 
اجحافى در حق اين افراد دانست و گفت: در اصالح 
قانون خدمات كشورى افزايش حقوق و مستمرى ها 

در نظر گرفته مى شود.
ــازى حقوق  ــه همسان س ــعيدى ب ــماعيل س محمد اس
بازنشستگان اشاره كرد و گفت: در اصالح قانون نظام جامع 
خدمات كشورى، تمامى موارد مرتبط با بازنشستگان و 

همچنين كارمندان دولت مد نظر قرار گرفته شده كه البته قرار بود در 
سال جارى اصالح آن نهايى شود كه بنا به درخواست دولت، 6 ماه 
ــعيدى با اشاره به اينكه  ــده است.س ديگر اجراى قانون قبل تمديد ش
دولت درخواست تمديد دو ساله قانون نظام جامع خدمات كشورى 

را در سال جارى داشت، گفت: با توجه به اينكه در 
ــت دولت يك سال اين  ــال 93 نيز به درخواس س
ــود، به همين دليل مجلس با  ــده ب قانون تمديد ش
تقاضاى دولت موافقت نكرد و فقط 6 ماه اجراى 

قانون قبلى تمديد شد.
ــت در  وى گفت: تمديد قانون قبل اجحافى اس
ــتگان، به طورى كه در  حق كارمندان و بازنشس
حال حاضر اختالفات فاحشى ميان دريافتى هاى 
ــات يك نوع  ــود دارد و اين اختالف ــواى مختلف وج ــدان ق كارمن
بى عدالتى محسوب مى شود. بنابراين براى تساوى حقوق و رعايت 
عدالت ميان كارمندان و بازنشستگان، در 6 ماهه دوم نسبت به نهايى 

شدن اصالح قانون جامع نظام خدمات كشورى اقدام خواهيم كرد.

سـازمان وظيفه عمومى ناجا كليه مشموالن 
ديپلـم و زير ديپلم داراى برگ آماده به خدمت 
بـه تاريخ نوزدهـم تير مـاه 1394 را به خدمت 

سربازى فراخواند.
ــموالن غايب و غيرغايب  ضمن فراخوان كليه مش
متولد 1355 تا پايان تير ماه 1376 براى انجام خدمت 
ــه اى، اعالم كرد : كليه  ــرورت، طى اطالعي دوره ض
مشموالن ديپلم و زير ديپلم سال هاى مذكور كه برگ 

آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم تير ماه سال 1394 دريافت كرده اند، 
ــط سازمان وظيفه عمومى ناجا در  ــاعت و محلى كه توس بايد در س
برگ معرفى نامه مشموالن به مراكز آموزش نيروهاى مسلح اعالم 
شده، حضور يابند.كليه مشموالن ديپلم و زيرديپلم غايب و غير غايب 

كه داراى برگ آماده به خدمت به تاريخ تير ماه سال 
ــتند، مى بايست راس ساعت 6 صبح روز  1394 هس
شنبه 20 تير ماه به محل و مراكزى كه توسط سازمان 
ــرگ معرفى نامه  ــا در قالب ب ــى ناج ــه عموم وظيف
ــموالن به مراكز آموزش ابالغ شده است حضور  مش

يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
كليه مشموالن ديپلم و زيرديپلم غايب و غيرغايب 
كه داراى برگه آماده به خدمت به تاريخ تيرماه سال 
ــنبه 20 تير به معاونت  ــاعت 7صبح ش ــند راس س 1394 مى باش
ــكونت مراجعه تا به خدمت دوره  ــتان محل س وظيفه عمومى اس
ضرورت اعزام شوند.الزم به ذكر است، عدم حضور به موقع در 

زمان و محل هاى تعيين شده غيبت محسوب مى شود.

اجرا نشدن همسان سازى حقوق بازنشستگانفراخوان مشموالن ديپلم و زيرديپلم درتير ماه

يك سوم جمعيت جهان اضافه وزن دارند
نتايج بررسـى منتشـر شده در بولتن سـازمان جهانى بهداشت حاكيست، 

بيش از يك سوم جمعيت جهان اضافه وزن دارند.
اين بررسى نشان مى دهد در فاصله سال هاى 1980 تا 2013 نسبت افراد بزرگسالى 
كه در سراسر جهان اضافه وزن يعنى شاخص توده بدنى 25 به باال داشته اند از 28/8 به 
ــت.به گفته  36/9 درصد در مردان و از 29/8 به 38 درصد در زنان افزايش يافته اس
كارشناسان سالمت، افرادى كه شاخص توده بدنى آنان 30 به باال است چاق به حساب 
مى آيند. متخصصان دريافتند تعداد افراد مبتال به چاقى و اضافه وزن در سطح جهان رو 
ــت كه دليل آن مصرف فزآينده غذاهاى پركالرى همچون موادخوراكى  به افزايش اس
فرآورى شده است. استفانى واندويجر ، متخصص ارشد سياست غذايى و سالمت جهانى 
در دانشگاه اكلند نيوزيلند گفت: مى دانيم طى چند دهه اخير عوامل ديگرى نيز در زندگى 
ــتگى به  ــينى، وابس مردم دنيا تغيير كرده اند كه از آن جمله مى توان به افزايش شهرنش
ــايل نقليه شخصى و داشتن مشاغل با ميزان تحرك پايين اشاره كرد. اين  ــتفاده از وس اس
عوامل به بحران چاقى در جهان دامن زده است.در اين بررسى متخصصان افزايش ذخيره 
انرژى غذايى و چاقى را در 69 كشور جهان مطالعه كرده و دريافتند وزن بدن و ذخيره 

انرژى غذايى در فاصله سال هاى 1971 تا 2010 در 56 كشور افزايش يافته است.

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان 
بهزیس�تی کش�ور با بی�ان اینک�ه ازدواج کودکان 
تبدیل به یک مسئله جهانی شده است عنوان کرد: 
طبق آخرین آمار، 700 میلیون زن در جهان هستند 

که در سنین کودکی ازدواج کرده اند.
ش��یرین احمدنی��ا با بیان اینک��ه بر اس��اس آمارها در 
کشورهای در حال توسعه از هر سه دختر یک نفر قبل از 
18 س��الگی ازدواج می کند، به 20 کشوری که باالترین 
نرخ شیوع ازدواج کودکان در آن ها وجود دارد،  اشاره کرد 
و گفت: کش��ورهایی مانند نیجر، آفریقای مرکزی، چاد، 
بنگالدش، سودان جنوبی، مالی، بورکینافاسو، مالی، گینه، 
موزامبیک و غیره جز این 20 کش��ور هس��تند. این استاد 
دانشگاه در ادامه ضمن بیان اینکه در ایران نیز تقریبا حدود 
17 درصد دختران پیش از رس��یدن به س��ن 18 س��الگی 
ازدواج کرده اند، افزود: طبق آمار یونیسف؛ سه درصد از 
دختران هم پیش از رس��یدن به س��ن 15 س��الگی ازدواج 
می کنند.وی در ادامه با بیان اینکه سن ازدواج قانونی در 
ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال درنظر 
گرفته ش��ده اس��ت گفت:   گروهی از پدر و مادرها نیز با 
عنوان حفاظت از دخترانشان و جلوگیری از درگیری آنها 
با موضوعات جنسی، دختران خود را در سنین پایین شوهر 
می دهند.وی همچنین با اشاره به اینکه گاهی این موضوع 

به نسبت های فرهنگی و هم چنین نقش های جنسیتی نیز بر 
می گردد، ادامه داد: در جوامعی که این موضوع رواج دارد 
در بس��یاری از موارد دختران به اندازه پس��ران از ارج و 
قرب برخوردار نیستند و بیشتر به عنوان یک بار اضافی 
تلقی می شوند، باری که باید هر چه زودتر آنها را رد کنند.
احمدنیا یکی دیگ��ر از دالیل ازدواج کودکان را موضوع 
فقر و تالش خانواده ها برای کاهش هزینه ها عنوان کرد و 
گفت:  در این نگاه دختر زود ش��وهر داده می ش��ود تا یک 
نانخور از جمعیت خانواده کاسته شود.وی به تشریح دالیل 
مخالفت ب��ا ازدواج کودکان پرداخت و یکی از دالیل این 
موضوع را ایمنی مادران عنوان کرد و افزود: وقتی ازدواج 
در س��ن پایی��ن صورت می گیرد به تب��ع آن و با توجه به 
فش��ارهای فرهنگی بر این کودکان، بارداری زودرس نیز 
اتفاق می افتد؛ در حالی که بدن مادر نوجوان هنوز کامال 
رش��د نکرده ، به بلوغ نرسیده است و در شرایط بارداری، 
زایمان و ش��یردهی، بقاء و سالمت مادرو کودک هردو به 
خطر می افتد. وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زنانی 
که در کشور دارای تحصیالت عالی و تکمیلی هستند رو 
به افزایش است، ادامه داد: بازار کار آن ها را جذب نمی کند 
و س��قف شیش��ه ای در برابر حضور زنان در بازار کار و 
عرصه سیاست وجود دارد.احمدنیا با بیان اینکه دخترانی 
که در سنین پایین ازدواج می کنند نقش هایشان محدود به 
نقش هایی چون همس��ر و مادر می ش��ود و در نتیجه دایره 
دوستان و اطرافیانشان کاهش پیدا کرده و حیطه حامیانشان 
فقط به خانواده و دوستان صمیمی شان محدود می شود، به 
موض��وع کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس در بین این 
زنان نیز اش��اره کرد و افزود:  آن ها به دلیل عدم اس��تقالل 
مالی به شوهرانشان وابسته هستند و به نوعی با یک حس 
ع��دم امنیت روبرو هس��تند.وی گفت:  موضوع مقابله با 

ازدواج کودکان باید به فراتر از خانواده ها منتقل ش��ود 
زیرا این یک مس��أله اجتماعی مانند خش��ونت خانگی 
است و یک مسئله خصوصی نیست.احمدنیا در بخشی 
دیگر از س��خنان خود با بیان اینکه توانمندشدن دختران 
باعث افزایش دانش و مهارت آن ها می ش��ود افزود: در 
پ��ی ای��ن موضوع این زمینه فراهم می ش��ود که آنها به 
حقوقشان آگاه تر شوند و شبکه های حمایتی گسترده تری 

برای خود ایجاد کنند.
احمدنی��ا با بی��ان اینکه حدود 85 درص��د از این زنان 
همسرانشان معتاد هستند، افزود: تعدادی از این زنان برای 
تامین مخارج زندگی خود در سر چهارراه ها، گل فروشی 
یا دست فروش��ی می کنند.وی همچنین به رواج معضل 
»کودک بیوه« نیز اشاره کرد و گفت : درهمین راستا ما با 
دخترانی روبرو هستیم که مثال در سن 12 سالگی ازدواج 
کردند و در س��ن 13، 14 س��الگی نیز طالق گرفته اند و 

اکنون با انواع مشکالت روحی روبرو هستند.
وی ب��ا بی��ان اینکه در بس��یاری از م��وارد، این گونه 
ازدواج ها ثبت رس��می نمی شوند افزود:  در این فرایند با 
کودکانی روبرو هستیم که بر اثر فشار خانواده هایشان و 
بر اساس اجبار مجبور به کار در خیابان ها هستند؛ مادران 
آن ها کس��انی هستند که در س��ن پایین ازدواج کرده اند، 
کودک کار بوده اند در س��ن کم مادر ش��ده اند و کودک 
آن ها برای فرار از خشونت خانه و قرار نگرفتن در چرخه 
تکراری مورد اشاره بعضا به همراه پسری فرار می کنند، 
در حالیکه نسبت به انواع خشونت های دیگری که با آن 
روبرو خواهند بود، اطالعی ندارند. احمدنیا در عین حال 
تاکید کرد: موضوع ازدواج در س��ن کم فقط مربوط به 
دختران نیست و در برخی مواقع شاهد ازدواج پسران در 

سن کم نیز هستیم.

دالیل ازدواج در سنین پایین تشریح شد؛

17 درصد دختران قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند

آنچه اغلب پیوند ازدواج را از هم می گسلد، 
نه ناس�ازگاری اس�ت و نه فقدان عشق؛ بلکه 
رفتار مخربی اس�ت ک�ه زن و مرد کمی پس از 

ازدواج در پیش می گیرند. 

کافی اس��ت فقط یکبار به خ��ود اجازه دهند که 
حرمت رابطه و همس��ر خود را بشکنند، بعد از آن، 
این رفتار مخرب ادامه خواهد یافت و زن و مرد به 
این رفتارهای تخریب گرایانه ادامه می دهند. ادامه 
این رفتارها باعث می گردد پس از گذش��ت مدت 
زمانی، هر دو احس��اس بدبختی کنند. با گذش��ت 
زمان و ادامه رفتاره��ای تخریب گرایانه، زندگی 
بس��یاری از زوج ها به جدایی کشیده می شود، اما 
اکثری��ت آنها به زندگی مشترک ش��ان با آهنگی 
یکنواخت و مالل آور ادامه می دهند و برای تحمل 
این زندگی غیرقابل تحمل به مش��روبات الکلی، 
مص��رف موادمخ��در، پرخ��وری، ی��ا ارتباطات 
نامش��روع روی می آورند! ارتباط زناش��ویی و 
ازدواج ماهیتًا سرچش��مه عمده ناخش��نودی ها و 
اخت��الالت روحی و روانی اس��ت. هی��چ ارتباط 
دیگری مانند ازدواج نمی تواند انسان را برای یک 
عم��ر ب��ه یک نفر دیگ��ر قفل کند! زن��ان و مردان 
بسیاری در طول زندگی شان حداقل برای یکبار هم 
که شده به چیزی مانند ازدواج و تشکیل خانواده و 
متعهد شدن فکر کرده اند، حتی اگر تمایل جدی به 
این کار نداشته اند! دلیلش هم این است که بسیاری 
از آنها به طور ناخودآگاه یا خودآگاه می دانسته اند 
ازدواج رابطه ای تعهدآور، دش��وار و پر مسئولیت 
است که آزادی آدم را محدود می کند و به سادگی 
نمی توان از آن خالص شد! اما با این وجود بسیاری 
از زن و مرده��ا ب��ه یکدیگر عالقمند می ش��وند و 
ازدواج می کنند و در آخر نیز همانی می ش��ود که 
همیشه از آن می ترسیدند: گیر افتادن در یک رابطه 
محدودکننده و خفقان آور که نه راه پیش برای فرد 
باق��ی می گ��ذارد و ن��ه راه پ��س! ازدواج به دلیل 

ماهیتش که یک قرارداد 
قانونی، مذهبی و 

عرف��ی اس��ت 

بیش از هر ارتباط دیگری طرفین را مقید و محدود 
به یکدیگر می سازد. همچنین زوجین نسبت به هر 
ارتباط دیگری از حق اشتباه کمتری برخوردارند. 
آنچه دو فرد باید پیش از ازدواج بدانند، این اس��ت 
که از اثرات بلند مدت ازدواج به سادگی نمی توان 
رها ش��د. اما متأس��فانه زندگی مشترک را با تمام 
دشواری ها و حساسیت هایی که دارد اغلب افرادی 
به سادگی آغاز می کنند که هیچکدام از این حقایق 
را نمی دانند، یا اگر می دانند خودشان را می زنند به 
ندانستن، یا تظاهر می کنند به خوش بینی و به این 
که انش��اءا... مش��کلی پیش نمی آید  و همه چیز به 
خوبی و خوش��ی سپری خواهد شد! آنها نمی دانند 
ازدواج، قدم گذاشتن در یک شراکت کاری و یک 
معامل��ه دو طرفه اس��ت که معم��واًل جزئیات این 
قرارداد ش��فاف مطرح نمی شود و نحوه برخورد با 
مشکالت احتمالی به صورت احتمالی به صورت 
مکتوب ذکر نمی ش��ود، و ف��رد زیر چیزی را امضا 
می کند که نمی داند دقیقًا چیست! بسیاری از عشاق 
ی��ا زوجین هنگامی که با یکدیگر پیم��ان ازدواج 
می بندند ظاهراً عاش��ق یکدیگرند و وقتی ارتباط 
جنس��ی را آغاز می کنند احساس می کنند تاکنون 
اینقدر در زندگی احساس خوشبختی نکرده اند. در 
ادامه این سرخوش��ی خلس��ه آور هرگز باورشان 

نمی شود که در کمتر از پنج سال خود 
را در گ��رداب یک رابطه مالل 
آور خواهن��د یاف��ت ک��ه به 
سختی می توانند خود را از 
آن خالص کنند! بسیاری از 
این زوجی��ن به خاطر همه 
مزای��ای دیگری که ازدواج 
نصیب شان می کند، تاکنون 
کنار هم باق��ی مانده اند و به 
س��مت جدایی و طالق نرفته 
ان��د، ام��ا حال ش��ان نیز خوب 
نیس��ت. در واقع، ازدواج های 
بس��یاری پایدار می مانند و به 
ط��الق و جدای��ی قانونی ختم 
نمی ش��وند، اما سال ها است که 
دچار طالق عاطفی هستند و با 
دلس��ردی و دلزدگ��ی و بدون 
کیفی��ت ادامه می یابند. ایجاد و 
حفظ ی��ک رابطه زناش��ویی 
موفق)ک��ه در عی��ن پایداری 
کیفیت عاش��قانه اش را نیز از 
دس��ت ن��داده باش��د(، کار 
دشواری اس��ت،که از عهده 
خیلی ها بر نمی آی��د! تقریبًا 
بی��ش از نصف اف��رادی که 
ازدواج می کنند، با هر ضرب 
و زور و دوز و کل��ک و 
س��وختن و س��اختن و انجام 
فداکاری و وظیفه  شناس��ی، 
باالخره زندگی مشترک شان 
را یکجوری برای یک 

عم��ر حفظ می کنند، اما از این تعداد افراد بس��یار 
کم��ی یاف��ت می ش��وند ک��ه روزه��ای زندگی 
مشترک ش��ان را با صمیمیت و عش��ق و رابطه ای 
صادقان��ه و رفیقانه و بی کلک با همسرش��ان طی 
کنند و آن را با وجود دشواری ها به سالمت به سر 
منزل مقصود برسانند. در بین تمامی روابط مختلفی 
که بین زن و مرد برقرار می شود، زندگی مشترک 
پایدار و عاش��قانه، کمیاب تری��ن و نادرترین نوع 
رابطه است که به آسانی به دست نمی آید. زوجین 
ناخشنود بسیاری هستند که برای دریافت کمک و 
نجات رابطه ای که س��قوط کرده، وقت و پول خود 
را ص��رف یافت��ن راه��ی ب��رای احی��ای زندگی 
مشترک ش��ان می کنن��د و ب��رای رس��یدن ب��ه 
خواسته هایشان به هر گونه متخصص روانشناس، 
مش��اور ازدواج، روانپزش��ک، روان��کاو و حتی 
دعانویس و جادو و جنبل متوس��ل می ش��وند، اما 
اغلب این راه ها به بن بست می رسد، زیرا آنها اغلب 
به دنبال راهی می گردند تا ثابت کنند مقصر اصلی 
شکست رابطه و حال بدشان همسرشان است و این 
همسرشان است که باید خود را اصالح کند تا همه 
چیز رو به راه ش��ود و ن��ه آنها! آنها این حقیقت را 

نادیده می گیرند که، در هر ارتباطی از هر نوعی که 
باشد، هر کس مس��ئولیت خاص خودش را دارد و 
هر کس صرفًا می تواند خود را تغییر دهد و نه هیچ 
ک��س دیگر را. دلیل عدم موفقیت اغلب زوج ها در 
زندگی مش��ترک شان، به سنتی بر می گردد که به 
آن خصلت »کنترلگری« می گویند، و متأس��فانه 
تعداد این گونه افراد که با زور و فشار و اجبار و از 
طریق کنت��رل گری می خواهند همسرش��ان را به 
مس��یر خودشان بکشانند و او را در جهت خواست 
خودشان تغییر دهند و او را وادار به انجام کارهای 
م��ورد عالقه خود بکنند. اغلب اف��راد به دلیل این 
عادت کنترلگری و سلطه جویی است که در کنار 
آمدن با دیگران دچار مشکل می شوند. این عادت 
منحصر به ازدواج نیست، اما در زندگی زناشویی 
به بدترین و شدیدترین شکل ممکن  خود را نشان 
می ده��د. باور نامعقولی ک��ه در ذات کنترلگری و 
س��لطه جویی وجود دارد، این است که: وقتی حال 
من بد است، دیگران)همسرم(مقصر اصلی آن است. 
من خود مس��ئول چنین احساسی نیستم، بلکه این 
دیگران)همس��رم(و ح��وادث بیرونی هس��تند که 
مقصرند و یا سرنوشت و یا طالع و مغز ما از لحاظ 
س��اختاری ب��ه نحوی اس��ت که بدون ای��ن که ما 
بخواهیم، این مش��کالت را ایجاد می کند. بنابراین، 
من باید کاری کنم که دیگران)همسرم(را مجبور به 
انجام کارهای مورد عالقه خودم کنم تا حالم خوب 
ش��ود!" در ای��ن باور نامعق��ول و کودکانه که عده 
بس��یاری به آن باور دارند، هرگز علت بدبختی ما، 
نحوه انتخاب و حماقت ها و اش��تباهات خودمان در 
نظر گرفته نمی شود بلکه علت اصلی آن اشتباهات، 
دیگران و نحوه رفتار دیگران ش��ناخته می ش��ود! 
اف��رادی که از زندگی مشترک ش��ان ناراضی اند، 

متوسل به کنترلگری می شوند و می گویند: تقصیر 
من نیست. همسرم عامل تمام این بدبختی هاست و 
من وظیفه خود می دانم هر کاری که می توانم برای 
تغییر رفتاهای او در قبال خود انجام دهم، هر چند به 
قیمی��ت ج��ان او تمام ش��ود! برای انج��ام این کار 
نیز)تغیی��ر رفتار همس��ر(از یکس��ری رفتارهای 
کلیش��ه ای و مخرب اس��تفاده می کند ک��ه به آنها 
می گویند هفت عادت مخرب خصلت کنترلگری. 
این رفتارها را کلیشه ای می نامند زیرا غریزی ترین 
و س��اده ترین و بدوی ترین و ابتدایی ترین کارهایی 
هس��تند که در مواقع بروز مش��کل اف��راد به آنها 
متوسل می شوند و تقریبًا افراد هر روز و هر روز این 
رفتاره��ا را تکرار می کنند، بدون آن که فکر کنند 
این رفتارها تا چه حد عامل بدبختی برای خودشان و 
دیگ��ران هس��تند. هف��ت عادت مخ��رب خصلت 
کنترلگری که در روابط اغلب افراد به ویژه زوجین 
دیده می شود عبارتند از: 1( عیب جویی و انتقاد/ 2(

سرزنش و تحقیر/ 3(شکایت و گالیه/ 4(نق زدن 
و غرغر کردن/ 5(تهدید/ 6(تنبیه/ 7(دادن رشوه، 
حق حس��اب یا باج گیری عاطفی برای تحت کنترل 
در آوردن دیگ��ری. ای��ن عادت به ش��دت مخرب 
هس��تند و حتی اگر فقط یک��ی از آنها در رابطه ای 

وجود داشته باشد و برای مدت طوالنی انجام شود، 
کیفیت رابطه و زندگی مشترک را از بین می برد. 

ممکن است زوجی از این عادات مخرب هر روز 
استفاده کنند اما کارشان به طالق نکشد، اما مطمئنًا 
در ش��رایط بس��یار بدی به سر می برند که روز به 
روز نیز بدتر خواهد شد. اگر از افراد خواسته شود 
که س��عی کنند تا یک روز از انجام این عادات در 
مراودات و روابط خود خودداری کنند به نظرشان 
کار محال و غیرممکنی به نظر می رسد! البته واقعًا 
هم کار دش��واری است، زیرا همان طور که گفتیم 
انجام این رفتارها در مواقعی که همس��رتان همان 
گونه که شما می خواهید رفتار نمی کند و حرص تان 
را در م��ی آورد انج��ام یک��ی این ع��ادات مخرب 
ساده ترین و غریزی ترین و دم دست ترین رفتاری 
اس��ت که از ما می تواند س��ر بزند! انجام رفتاری 
عاقالنه، منطقی و مؤدبانه در چنین مواقعی کاری 
نیست که از عهده هر کسی برآید، اما برای این که 
بتوانیم روابط انس��انی تری داشته باشیم و عزت 
نف��س و اعتم��اد به نفس خودمان و همس��رمان را 
تخریب نکنیم، باید بتوانیم که این عادات مخرب و 
دم دس��ت را کنار بگذاریم. سبک شخصیت افراد، 
محیط خانوادگی که در آن رشد کرده اند، الگوی 
رفتاری پدر و مادر، س��طح اضطراب و بی قراری 
زوجین و کیفیت عزت نفس و اعتماد به نفس آنها، 
در کیفیت رابطه زناشویی بسیار تأثیرگذار است. 
زن و مردی که ش��خصیت عصبی و پرخاش��گر، 
بدده��ان، س��لطه جو، کنترلگر، بدبین و ش��کاک، 
مضطرب، وابس��ته، خودشیفته، حسود و مالکیت 
طل��ب دارن��د، احتمال این ک��ه از این هفت عادت 
مخرب کنترلگری اس��تفاده کنند بیشتر است. این 
اف��راد ب��ه دلی��ل رفتارهای مخرب و دس��تکاری 
هیجانی همسرشان رابطه زناشویی را دچار مشکل 
می س��ازند. آنها دوست دارند این طور فکر کنند 
که توس��ط همسرشان درک نمی شوند و به اندازه 
کافی مورد قدردانی و تقدیر و دوس��ت داش��تن و 
عش��ق قرار نمی گیرند و بعد ش��روع می کنند به 
استفاده از این عادات مخرب، تا به عشق و محبتی 
که فکر می کنند لیاقتش را دارند برسند)که اغلب 

نیز نمی رسند!(. 
یکی از خصایص اصلی این افراد این است که به 
ج��ای پرداخت��ن ب��ه نیازه��ای همس��ر و ارضای 
خواس��ت های او، م��دام خواس��ت ها و نیازه��ای 
خودشان را مطالبه می کنند و تمرکز شدید بر این 
دارند که همسرشان را از دست ندهند و این تمرکز 
مضطرب و نگران ش��ان می کن��د. این هر دو مورد 
)بی توجهی به نیازهای همس��ر و تمرکز بر افکار 
پریشان کننده خود(موجبات تعارضات اساسی را 
در رابطه مش��ترک فراهم می آورد. تنها راه نجات 
ازدواج و روابط همسران کنار گذاشتن رفتارهای 
مخرب کنترلگری و آزاد گذاشتن همسر است، تا 
همانی باش��د که هس��ت و می خواهد باش��د. اگر 
نمی توانید همسرتان را به همین گونه ای که هست 
بپذیرید و احترام بگذارید و دوس��ت داشته باشید 
اص��اًل چ��را ب��ا او ازدواج کرده ای��د؟ و اگر بعد از 
ازدواج فهمیده اید او همانی که می خواهید نیست 
چرا هنوز به زندگی مشترک با او ادامه می دهید؟! 
بسیاری از افراد خام اندیشانه و ساده لوحانه فکر 
می کنن��د ب��ا ازدواج می توانند هم��ه آنچه را که 
می خواهند به دست آورند، در حالی که نمی دانند 
نه تنها چیزی به دست نمی آورند بلکه تمام آنچه 

را که داشته اند نیز از دست خواهند داد! 

رفتارهای مخرب، یکی از عالئم مهم شکست در ازدواج؛

ترانه عشق ما چرا این همه تاریک است
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کمبود اوقات فراغت سالم از دالیل گرایش زنان به اعتیاد
یک جامعه ش�ناس با اش�اره به کمبود امکان 
گ�ذران س�الم اوق�ات فراغ�ت و تاثی�ر آن بر 
اس�ت  الزم  گف�ت:  زن�ان  اعتی�اد  افزای�ش 
فرصت های�ی را فراه�م کنیم که زن�ان بتوانند 
اوقات فراغت خود را در ش�رایط سالمی سپری 
کنند این در حالیس�ت که هنوز نتوانس�ته ایم 
زمینه حض�ور آنان را در ورزش�گاه ها فراهم و 

موضوع لغو نشدن کنسرت ها را حل کنیم.
دکت��ر امیرمحمود حریرچی افزود: 11 تا 12 درصد معتادان را زنان تش��کیل 
می دهن��د. یک��ی از دالیل اعتیاد زن��ان مصرف تفننی مواد مخدر اس��ت چراکه 
راه های دیگر گذران اوقات فراغت به روی آنان بس��ته ش��ده است.حریرچی در 
ادامه گفت: کم بودن فرصت های گذران اوقات فراغت زنان باعث می ش��ود که 
آن��ان در جمع هایی ش��رکت کنند که امکان پرک��ردن اوقات فراغت به صورت 
ناس��الم وجود دارد. به عنوان نمونه زنان دور هم جمع می ش��وند و قلیان کش��ی 
زنان��ه خانگ��ی انجام می دهن��د، به تدریج آنان در کنار قلیان ممکن اس��ت مواد 
مخدر استفاده کنند. وی در ادامه گفت: افراد پریشان حال و افسرده بیشتر معتاد 
می شوند چراکه بر اساس تبلیغات انجام شده با مصرف مواد مخدر افسردگی از 
بین می رود. میزان افس��ردگی زنان در جامعه ما دو تا س��ه برابر مردان گزارش 
شده است. بر اساس آمار انجمن روانپزشکی ایران از هر سه ایرانی بالغ یک نفر 
دچار نوعی اختالل روانی اس��ت که مهمترین آن افسردگی محسوب می شود و 

اضطراب یکی دیگر از این اختالالت است.

نباید منتظر آشکار شدن آسیب ها بمانیم
رییس هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران 
ب�ا تاکید بر اینکه نباید منتظر آش�کار ش�دن 
آسیب ها بمانیم، گفت: جای مددکاری به موقع، 

روانشناسی و مشاوره در مدارس خالی است.
شیوا دولت آبادی با اشاره به اینکه سالمت روان 
از طرف مسئوالن وزارت بهداشت مورد توجه قرار 
نمی گیرد، گفت: معموال درصد خیلی کمی از بودجه 
سالمت کشور به موضوع سالمت روان اختصاص 

پیدا می کند و بخش زیادی از این بودجه کم نیز برای بهداشت و سالمت بیماران 
روان��ی صرف می ش��ود.وی نقش مدرس��ه را در وضعیت حس��اس کودکان و 
نوجوانان بسیار با اهمیت برشمرد و گفت:  جای مددکاری به موقع، روانشناسی 
و مش��اوره در م��دارس خال��ی اس��ت، در حالی ک��ه این موضوع بس��یار برای 
پیش��گیری از آس��یب های روانی کودکان و نوجوانان پراهمیت است.  وی ادامه 
داد: اگرچه خانواده ها به عنوان اولین مرجع برای ایجاد سالمت روان در فرزندان 
مهم هس��تند؛ اما مدرس��ه به عنوان یکی از مکان هایی که کودکان و نوجوانان با 
هم جمع می شوند و حساسیت بیشتری از این جهت نسبت به آسیب پذیری آنها 
وجود دارد.وی افزود: اگر به جای منتظر ماندن برای آش��کار ش��دن آسیب ها و 
سپس درمان؛ به پیشگیری بپردازیم و همچنین با استفاده از امکانات تخصصی، 
آموزش ها و مهارت آموزی های مناسب برای آگاهی رسانی در این حوزه تالش 
کنیم، می توانیم از تعداد انس��ان هایی که مش��کالت روانی دارند، بکاهیم و در 

نتیجه جامعه سالم تری از نظر روانی داشته باشیم.


