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 موسسه                                                                                                             

   
 

 
 امروز             مادران                        

 
 
 
 

 7931ماه  آبان  701 ی شماره                    ی راه دور                         ویژه پیک مام   
 

 

 ی راه دور ی پیک مام ویژهدرباره

یکدیگر، تبادل تجربه، خبردار ها با گیر از راه دور، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروهموسسه مادران امروز)مام( به منظور اطالع
ی پیک مام گیر از راه دور، اقدام به تهیههای بهرههای موجود در طول کار گروهها و ابهامشدن از نظرها و پیشنهادها و رفع اشکال

 ی راه دور کرده است.ویژه

 

 های دریافت شده در این ماهگزارش

 :  00/8/71تا  00/1/71های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

گروه: خان   کنندههماهنگشهههر، ، قا  7بوعلی● گزارش  4گروه : خان  آسههیه شههری  ی،  کنندههماهنگشهههر، شههها ، قا   ●
شهههر،  زی ون، قا  ●   گزارش 4گروه: خان  آسههیه شههری  ی،   کنندههماهنگشهههر، ، قا  2بوعلی●  گزارش 2فر، صههمدی
   گزارش 2، احمدزادگانخان   گروه: کنندههماهنگشهههر، ، قا  2زی ون ●  گزارش 9خان  آسههیه شههری  ی،  گروه: کنندههماهنگ

 7گروه: خان  قربانی، کننده هماهنگ شهر،، قا  2سنن ا  ●گزارش   2گروه: خان  کمالیان، کننده هماهنگ شهر،، قا  7سهنن ا   ●
گروه: خان  کننده هماهنگشهر، ، قا   6سهنن ا   ●گزارش   9گروه: خان  نجفی، کننده هماهنگ شههر، ، قا  5سهنن ا   ● گزارش
کننده هماهنگ شهر ،، قا  8سنن ا  ●گزارش  4ان  بهزادی، گروه: خ کنندهشههر، هماهنگ ، قا  1سهنن ا   ●گزارش   9نیا، توکلی

 شهر،، قا  71سنن ا  ●  گزارش 7، دیوساالرگروه: خان  کننده هماهنگ شههر ، ، قا  3سهنن ا   ●گزارش   4گروه: خان  کمالیان، 

سنن ا  ●گزارش  2گروه: خان  بهزادی، کننده هماهنگ شههر، ، قا  74سهنن ا   ● گزارش   2 گروه: خان  بهزادی،کننده هماهنگ
 7، بهزادیگروه: خان  کننده هماهنگشهههر، ، قا   78سههنن ا  ●  گزارش 4نیا، گروه: خان  توکلیکننده هماهنگشهههر، ، قا   71

کننده هماهنگشهههر، امید فردا، قا   ●  گزارش 2گروه: خان  نخ ی، کننده هماهنگ شهههر،، قا  2 های خندانگل ● گزارش
شهههر، ، قا  کافه ک ا  ● گزارش 9همال، گروه: خان  بی کنندههماهنگشهههر، سههالمت، قا   ● گزارش  2گروه: خان  ذبیحی، 

 2گروه: خان  کریمی،  کنندهشههههر، هماهنگآها )سهههاتوری در زندگی(، قا   ● گزارش  2، همالبیگروه: خان   کنندههماهنگ
 کنندههماهنگشهههر، بانو، قا   -روسهه ایی ●گزارش   7، دهقانگروه: خان  کننده هماهنگ، شهههر، قا  دارا و سههارا ●  گزارش
خورشید دنیا  ●  گزارش 7، صمیمیگروه: خان  کننده هماهنگشهر، ، قا  مادران آگاه ● گزارش  9خان  سهکینه لففیان،   گروه:

کننده هماهنگ نگرش مثبت، بابل، ● گزارش 7، زاده و عباسههیانسههی  هاگروه: خان  گانکنندهماهنگ شهههر،قا  ،)مادربزرگها(
 مادرانه، سههاری، ● گزارش 4گروه: خان  سههحر توسههلی، کننده هماهنگ مادران کوبو، آمل، ● گزارش  9گروه: خان  رضههایی، 

     گزارش   2، رضهههاییگروه: خان  کننده هماهنگ، بابل، سهههفیران حو خو  ●  گزارش 7گروه: خان  محمدی، کننده هماهنگ
گروه: خان  فریبا یار احمدی، کننده هماهنگباراد، کرمانشاه،  ●گزارش   7، رسهایی گروه: خان  کننده هماهنگ راه نو، بجنورد، ●
کننده هماهنگبیسهه ون، کرمانشههاه،  ●  گزارش 2گروه: خان  فریبا یار احمدی، کننده هماهنگباران، کرمانشههاه،  ●  گزارش 9

    گزارش 8گروه: خان  فاطمه امیرشهههکاری،  کنندههماهنگ، کرج، 7ک ا  و رهایی  ●گزارش   7گروه: خهان  فریبها یار احمدی،   
 کنندههماهنگکرج،  مادران امروز حصار، ● گزارش  3، فاطمه امیرشکاری گروه: خان  کنندههماهنگ، کرج، 2ک ا  و رهایی  ●

      گزارش  71گروه: خان  فاطمه امیرشهههکاری،  کنندههماهنگکرج،  فردای به ر، ● گزارش  3گروه: خان  فاطمه امیرشهههکاری، 

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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خان  منیژه  گروه:کننده هماهنگ مهرآفرین، تهران، ● گزارش 8، غیاثوندگروه: خان  کننده هماهنگ ،گلسههه ان، کرجمادران  ●
 ، تهران،دوسههه ان نا  ●گزارش   5نگار، گروه: خهان  منیژه چهره کننهده  مهاهنهگ  ه پویها،  بهانوان  ● گزارش  9نگهار،  چهره

مادر  ●  گزارش 9زانه منفرد، گروه: خان  فرکننده هماهنگ اندیشه سبز، تهران، ● گزارش 2، صاحبیگروه: خان  کننده هماهنگ
 2گروه: خان  لففی،  کنندههماهنگما می وانی ، تهران،  ●گزارش   4، فرزانه منفردگروه: خان  کننده مهاهنگ ه ، تهران،و ک ها  
  گزارش 

 :کیتبر

و  کیتبر ضمن. وس ندیپ امروز مادران موسسه دور راه یک ابخوان یهاگروهجمع  به یتازگ به ریز یهاگروه
 .داری  زانیعز نیا یبرا روزافزون قیتوف یآرزو ،آمدگوییخوش
   .یآجودان ماندانا و یدیق افسانه هاخان  یندگینما با تهران دارآباد یمحله یسرا در شدهلیتشک تازه گروه
 .یگرج  یمر خان  یندگینما با کرج ویفرد در گلس ان مادران گروه
 .انیعباس و زاده یس:  هاخان  یندگینما به هس ند، شهرقا   در هابزرگ مادر گروه نیاول که ایدن دیخورش گروه
 .است گانهی مدرسه انم لم یژهیو که ییرسا فروغ خان  یندگینما به بجنورد در نو راه گروه
 .ییرضا یصغر خان  یندگینما به بابل در خو  حو رانیسفگروه 
 .یبهزاد  یمر خان  یندگینما به شهرقا   در 78 سنن اگروه 
 
 

                                                                                                   خبرها

                                                 

 امروز یخانواده یهاچالشکارگاه  نیومس
 

 امروز یخانواده یهاچالشموضوع: 
 یرازیش یاحمد  یمر خان : کارشناس
 ظهر از ب د 4 تا صبح 3:  ساعت
 امروز مادران یموسسه: مکان
 
 . شد اجرا امروز مادران یموسسه در «امروز یخانواده یهاچالش» عنوان با یکارگاه بار نیمسو یبرا
 .برگزار شد نفر 22 با حضور 7931آبان  27 در کارگاه نیا

 یوگو دربارهو گفتها و بحث های امروز خانوادهآشهههنایی با چالشمانند دو کارگاه دیگر، هدف از برگزاری این کارگاه 

 .ها بودکارهای مناسب رویارویی با آنراه

های امروز به نوعی با آن درگیر هایی که خانوادهجا که شههناخت، بررسههی و یادگیری چگونگی رویارویی با چالش از آن

ی خود قرار داده هاست، موسسه مادران امروز این موضوع را در دس ور کار آیندههای کار برای خانوادههس ند، از ضرورت

ها در ها را برای یک رویارویی صحیح و جم ی با چالشهای مقدماتی، امیدوار اسهت ذهن خانواده اسهت و با این کارگاه 

 ده کند.آینده، آما
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ی ادبیات و سومین همایش دوساالنهدر  جمعی از اعضای موسسه مادران امروز حضور

 در خانه کتاب  3/8/71و  0 – "ادبیات کودک و دیگری"مطالعات کودکی با عنوان 
 

ی این همایش خان  لیز پیج )مدیر آفرین انصاری اف  اح شد و مهمان ویژهاین همایش با سخنرانی خان  دک ر نوش

 را م رفی کردند. IBBYهای کار های مخ ل  و شیوه(، بخشIBBYاجرایی 
 های موردبحث در این همایش:موضوع

 ایهویت ملی و دیگری در م ون تالیفی و ترجمه -
 در دنیای مدرنطرد کودکان  -
 زداییسازی/ دیگریدیگری -
 کارگیری آن در ادبیاتدیگری در مغزپژوهی امروز و لزوم به -
 های نظری گوناگونی دیگری در نظامدیگربودگی میان نوجوان و بزرگساالن با مروری بر چکیده -
 های زال و سیمرغ و هفت شهرجایگاه خود و دیگری در انیمیشن -
 ("باشو غریبه کوچک")تحلیل فیل   کودک و دیگری -
 های دیجی الیبازنمایی مفهوم دیگری در بازی -
 از دیگرخواهی تا دیگرس یزی )تاثیر تحوالت سیاسی بر ادبیات( -
 "کوتوله سرزمین لیلی پوت"یابی، با نگاهی به رمان پژواک دیگری در فرآیند هویت -
 گیری شهروندی مدنیش عمومی در شکلمن، دیگری و ساخ ن جهان مش رک، و اهمیت آموز -
 رصد و تحلیل مفهوم دیگری در فرهنگنامه -
 سازی در کودکان ایران )در مواجهه با کودکان افغانی از راه ادبیات داس انی(ت دیل نگرش دیگری -
 کودکان دو م لولی ی -
 های تخصصی کودکان با اخ الل اوتیس مروری بر ک ابخانه -
 ی دوران قاجارهای عامیانهغالمان سیاه در افسانهتصویر کنیزان و  -
 های کهنها و آ ینعروسک به مثابه دیگری در افسانه -
 "نمکی"ی دیگرانگی جنسیت در داس ان عامیانه -
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 های افسانهمفهوم دیگری در ادبیات کودکان و خالصه -
 رکریس وا و ریکو -های رودتیدر اندیشه "دیگری"ظهور فرهنگی ادبی  -
 های صمد بهرنگیدیگری طبقاتی در داس ان -
 های برساخت دیگری، مفال ه روی آثار کودک صمد بهرنگیتصویری از خود و شیوه -
 "ای بی سی"مفال ه بر افکار امنریالیس ی انگلیو در بازتا  دیگری در م ن تصویری  -
 "آیا کودک دیگری است؟"ادبیات کودک و کودکانگی  -
 "اکو و ارتباط آن با ساخ ار اج ماعی و هوی ی نوجوان ایرانی"ی گانهها در سهدیگریچگونگی ارتباط  -
 شناخ ی پنج داس ان کودک و نوجوان ی جام هوجوی هویت و دیگری، مفال هدر جست -

 زیر مراج ه کنید. نشانیبه توانید برای خواندن مقاالت و اطالعات بیش ر می
 /http://cbc.ir  کودک-ادبیات -دوساالنه -همایش -سومین

که مساالولیت برگزاری نگار، فرشااته ناجیان، ازاده رفیعی و زلی ا دامک منیژه چهرههاا  از خاان  

 نمایشگاه نشر مادران امروز را در این همایش برعهده داشتند، سپاسگزاری .

            

                                         
 

ن دومیموسسه مادران امروز در  کرمی و نگین شهری، نمایندگانها مرضیه شاهخان شرکت 

با من ب وان تا "بان، همزاد ساایمرب با شعار ی جبار باغچهو جایزه "با من ب وان"همایش 

 71ابان  02 -"پرواز جاو
 

 د.ملی برگزار شی ک ابخانهی فرهنگیان، عالقمندان و پش یبانان در تاالر گنجینهاین همایش با حضور جم ی از 
های آن پرداخ ند. سهههنو کلیص تصهههویری از به م رفی طرح با من بخوان و ویژگی قا ینیدر این برنامه، خان  زهره 

 ها( به نمایش درآمد.)مجموعه ف الیت "با من بخوان"ی بزرگ خانواده
ی شهرکت عمران آذرس ان که پش یبان این طرح هس ند،  مهندس توحید زورچنگ، ر یو هیئت مدیریهدر ادامه، آقای 
 صحبت کردند.

ی  هایاغ، کارشناس برجسی آمریکایی خوانده شد. در ادامه خان  ثریا قزلسهنو پیام خان  کاترین پاترسهون، نویسهنده   
 اهدا گردید. هاپروژهو مسئولین  ادبیات صحبت کردند. و در ان ها جوایزی به م لمان برگزیده

 ها به نمایش درآمد. ی هنری ه  توسط کودکان و نوجوانان اجرا شد و چند فیل  از ف الیتچند برنامه مراس  در این

http://cbc.ir/
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 گزارشی کوتاه از مراس  گرامیداشت دومین سالگرد درگذشت استاد توران میرهادی

ملی با حضور جم ی از دوس داران خان  میرهادی برگزار شد. مراس  با  یآبان در تاالر قل  ک ابخانه 25این مراس  جم ه 

اع ماد پخش شد. همچنین قسم ی از آفرین انصاری آغاز شد. در ادامه پیام صوتی خان  رخشان بنیسخنان اس اد نوش

کردن تیرح صوک ا  خان  میرهادی که توسط ایشان خوانده شده بود پخش شد و مدیر ان شارات نوین گویا که مجری ط

 های خان  میرهادی هس ند، توضیحاتی در این زمینه دادند.ک ا 

ی طلوع ماه که شامل مصاحبه آقای داریوش ارجمند با خان  میرهادی بود پخش شد. سنو هایی از برنامهدر ادامه قسمت

های ترویجی خود را ارایه دادند. خان  فرزانه اخوت از آشنایی خود با خان  میرهادی گف ند و گزارشی از مجموعه ف الیت

ی وگوی ایشان با خان  میرهادی در برنامهی آن فیل  گفتخوانده شد و در ادامهشیرازی  ب د از آن پیام خان  مری  احمدی

 ردند.ی فرهاد را ت ری  کتلویزیونی اردیبهشت پخش شد. سنو خان  پریسا پهلوان خاطراتی از خان  میرهادی و مدرسه

ی های انجام شده برای نشر آثار خان  میرهادآقای علیرضا میرفخرایی ضمن تشکر از مهمانان، گزارشی از  ف الیت در پایان

 ،"ی نقش خانواده در جام هوگوی مری  احمدی شیرازی با توران میرهادی دربارهگفت"های را ارا ه دادند و از ک ا 

وگوی آقای داریوش ارجمند با خان  میرهادی گفت "طلوع ماه"و  "ی(آنکه رفت، آنکه آمد )داس انی به قل  خان  میرهاد"

 رونمایی شد.

 کنی :مراس  جلب می ندر ایشیرازی جا نظر شما را به سخنان خان  انصاری و پیام خان  احمدی در این

 " ینساز یافتنیندست یتیش ص یرهادیم توران از":یانصار نیافرنوش

عرصه آوراننام از -"یسلفان پوران"ی خاطره و ادی داشتیگرام ضمن -کودک ک ا  یشورا ریدب-یانصار نیآفرنوش
 دک ر از نیهمچن و -یرهادیم توران آثار نشههر و چاپ و یآورجمع سههرپرسههت -یمنصههور یمحمدعل از -یک ابدار ی

 .کرد تشکر و ریتقد -یمل ک ابخانه استیر -یبروجرد اشرف
 کی یرهادیم توران آثار یبازخوان" :داشت اظهار یرهادیم توران یدرباره خود سهخنان  در کودک، ک ا  یشهورا  ریدب

 ". یدار یبازخوان نیا به ازین ما و است ضرورت
 تنها" :فزودا ،"دیبخوان یزندگ از یبرساخ  کی و یزندگ کی و رمان کی مثابه به را شانیا آثار" :که هیتوص نیا با یو
 دیبا بلکه  ،یبساز یاف نیندست ی یشخص شانیا از دینبا و  یریبنذ ریتاث شانیا از  یتوانیم ما که اسهت  صهورت  نیا به
 ". یباش داش ه خود کنار همسفر و اری دوست، کی عنوانبه را شانیا
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 کرمیقرائت پیام خان  مری  احمدی شیرازی توسط خان  مرضیه شاه

 نشده گف ه ساله دو نیا در که گفت شودیم یرهادیم خان  یدرباره یمفلب چه که کردمیم فکر موضوع نیا به داش  "
نیا یکی کن ؛یم مفرح ،بودم داده امروز مادران موسسه و خودم به که را شنهادیپ تا دو تکرار از یریشگیپ یبرا. اسهت 
 . یبشناسان ،هس ند ف ال یفرهنگ یهاانیجر در کم ر که یکسان و هاخانواده به ش ریب هرچه را یرهادیم خان   یایب که
 قیتفب هاخانواده امروز طیشهرا  با را تیترب و  یت ل یعرصهه  در شهان یا ینظرها و یرهادیم خان  یهاآموزه کهآن دوم
 .  یکن تالش هاآن کردنییاجرا یبرا و  یده
 . یهس  هاآن کردنییاجرا دنبال به و  یکنیم فکر شنهادیپ دو نیا به که است یمدت ما
 :داش   شانیا با من که مصاحبه دو نیا داس ان اما
 یگزند و شانیا بودن مادر و یمرب بر آن دیتأک که  یداش  یرهادیم خان  با مصاحبه کی موسسه در 7986 سهال  در ما

 .بود شانیخانوادگ
 بتصح شانیخصهوص  یزندگ از یبخشه  از یرهادیم خان  بار نیاول یبرا مصهاحبه  آن در که  یبگو توان یم جرأت به

 .درآورد ک ا  صورتبه راآن نامهفرهنگ نشر آن از ب د. است ارزشمند اریبس ما یبرا مصاحبه نیا نظر نیا از و کردند
 یحوزه در مفرح افراد یب ض با وگوگفت ران،یا یاسالم یجمهور یمایس 4 یشبکه بهشتیارد یبرنامه 7981 سال در

  داش  را شانو نیا ه  من. کنند دعوت یرهادیم خان  از گرف ند  یتصم و بود داده قرار خود کار دسه ور  در را خانواده
 .شوم دعوت وگوگفت نیا یبرا که
 من که بودند کرده فکر و بودند دهید را ما یقبل یمصاحبه دیشا. داندیم بهشتیارد یبرنامه خود را ان خا  نیا ییچرا
 من هرحال در. نشد ه  یحد تا و شد نیچن یحد تا الب ه که کن ؛ باز شانیا با را وگوگفت سر موارد یب ض در توان یم

 وگوگفت نیا یخالصه. داش ند لیتما ه  شانیا الب ه صد و اورمیب گف ن شوق سر را یرهادیم خان  که کردم را تالش 
 ".دیخوانیم است شده ییرونما امروز که یک اب در ه  راآن کل و دینیبیم ل یف صورت به راآن از یبخش که شد یبیترک
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حضور سرکار خان  احمدی در مراس  بزرگداشت دومین سالگرد خان  توران میرهادی در 

 های اموزشی پویاانجمن پژوهش
 

 و "گران تربی یمیرهادی از نگاه اندیشهتوران "در این برنامه از دو ک ا  با عنوان 
 رونمایی شد. "آموزان و م لمان مدرسه فرهادتوران میرهادی از نگاه دانش"
 

     
 

  "رست  و سهراب"نمایش  تماشای

 گروه نمایش درمانی معلولین اسایشگاه خیریه کهریزک( :)بازیگران
 

 شینما دنید به یاحمد خان  سههرکار همراه به خود بر تیریمد یریگیپ گروه یاعضهها 31/آبان 22 شههنبه سههه روز در
 نیم لول یدرمان شینما گروه یگریباز و یریرنصیم رکمالیم یآقا یکارگردان به شینما نیا. رف ند "سهرا  و رسه   "
 .شد اجرا زکیکهر هیریخ شگاهیآسا
 و اخرف کار دارد شههانیبرا تیم لول نیا که ی یمحدود وجود با که بود آن م لول گرانیباز ش،ینما نیا خاص یژگیو

 .بردند صحنه یرو به را یارزشمند
 نجاما درمان مکمل عنوان به زکیکهر نیم لول یبرا را یدرمان شینما کار که است دهه کی از شیب یریرنصه یم یآقا
                  .ببرند بهره شادتر یزندگ و به ر ارتباطات یبرا خود گرید یهایتوانمند از ب وانند زانیعز نیا که دهدیم

                     



8 
 

 و ریشاا مبحث بر هیتک با نوجوانان و کودکان در هیتغذسااو  با مقابله اموزش برگزاری کارگاه

 زیست موسسه مادران امروزبا کارشناسی گروه محیط 0/8/71 مرب،ت  
 

 و کودکان یهیتغذءسو به دادنانیپا عنوان با یاپروژه در ایدن کودکان یپژوهش موسسه با یهمکارمشارکت و  دنبال به
 امسال پاییز و تابس ان در یدرپیپ کارگاه 2 امروز مادران موسسه ستیزطیمح گروه مرغ؛تخ  و ریش بر هیتک با نوجوانان

 . کرد گزار بر یسن گروه نیا جم ی از کودکان و نوجوانان مشارکت با
 در را ییراهکارها، داده هیارا کار ادامه با ارتباط در را خود هاینظر و شده آشهنا  پروژه با نندگانکشهرکت  اول کارگاه در

 و آن به توجه رورتضهه ه؛یتغذءسههو یم نا با نیمخاطب دوم کارگاه در. دندکر مفرح کردیرو نیا جیترو و اصههالح جهت
 و بحث سال  یتغذیه مفهوم مورد در ،ییغذا هرم یرو یگروه تیف ال کی انجام اب و شده آشنا محصهول  دو نیا دیفوا
 بود شده هیته مرغتخ  ای ریش از اس فاده با که ییغذا محصول کی با کنندگانشرکت کارگاه دو در این. کردند گووگفت
 تجربه را یتحرک پر و شاد یهاجلسه یس یز طیمح یباز و یعمل کار انجام ؛پوینت پاور و ل یف دنید با و شدند ییرایپذ

      .کردند
                  

                                           
 

 
 

 خبر ویژه
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 برگزاری مراس  بیستمین سالگرد تاسیس موسسه مادران امروز

 
 گردد.در تهران برگزار می 22/3/7931ای در تاریخ به همین مناسبت برنامه

ین مصادف است با بیس مکه موسسه مادران امروز،  "راه دور"های مناسبت پانزدهمین سالگرد ف الیت گروههمچنین به 
 گردد.برگزار می 6/71/7931در تاریخ ی راه دور(، )آغازگر برنامهمراسمی در شهرس ان قا مشهر سال تاسیو موسسه، 

    جز یات هر دو برنامه به اطالع خواهد رسید.
                                   

 های راه دور ی گروههای فوق برنامهگزارش فعالیت

 
 کودک، حقوق تیرعا و سالمت ،یاموزش یازهاین به توجه ضرورت ینهیزم در یاموزش اهنگ نما یهیته-

 یسار در مازندران کودک یمهدها یتوسعه کانون توسط

 

 71 ابان سوم خیتار در ذهاب پل سر منطقه در ژیگالو مهدکودک افتتاح-

.  71/ ابان/  سوم خیتار در ذهاب سرپل زدهزلزله یمنطقه در مهدکودک یاندازراه جشن در شرکت

 شده یاندازراه یاراحمدی بایفر خان  یندگینما به کرمانشاه دور راه یهاگروه مشارکت با فوق مهدکودک

           .است
        

                                                     
 

                                       

 هاخواندنی

 

 

                                                                                                  

 ست؟یچ محور کودک خالق اموزش

 

                                                           آموزک                                              تیسا از برگرف ه
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 و آموزش  سامانه اصلى  برنامه و سیاست به محورکودک خالق آموزش پیشهرف ه  کشهورها   از بسهیار   در امروزه
 و آموزگاران و کودکان همیار  و مشارک ى آموزش  فلسفه بر محورکودک خالق آموزش. اسهت  شهده  تبدیل پرورش
 هیجانى، هوشى، رشد شامل که کودکان همسو  و چندگانه رشهد  به آموزشهى،   شهیوه  این در. اسهت  اسه وار  مربیان
 د،سازنمى را کودک پرورش بنیادها  که اج ماعى و هیجانى رشهد  بر ویژه به و شهود مى توجه اسهت،  زبانى و اج ماعى
 .  شودمى تاکید
 آموزش شیوه، این در. است پرورشى ها برنامه با همسو آموزشى، ریز برنامه محور،کودک خالق آموزش  شهیوه  در

 طراحى کودکان گرایش و رغبت به توجه با و پایین از آموزشههى ها برنامه. اسههت هدفبى و م نابى پرورش بدون
  ور دس و پایین به باال از آموزشى ها ریز برنامه و هاسیاست پرورش آموزش، سن ى  شیوه در کهحالى در. شوندمى
 . است خالى همواره آموزش از گونه این در پرورش جا  و شودنمى توجه کودکان گرایش و رغبت به است،
 با سازگار مربیان، و آموزگاران که شودمى سهبب  گیرندگان،یاد ها گرایش و هادیدگاه مشهارک ى،  پرورش و آموزش در

 آموزش .شودمى شکوفا کودکان هنر و اندیشه شیوه این در. دهند سو و سمت یادگیر  جریان به کودک هر اس  دادها 
 غبتر برا  مناسب ها زمینه تا. شناسدمى یادگیر  فرایند در اصل ترینمه  را کودکان رغبت تراز محورکودک خالق
 ود،ش ریز برنامه کودکان رغبت با چیز همه که هنگامى اما. است دس ور و اجبار با برابر آموزش نشهود،  فراه  کودکان
 ر یادگی برا  کودکان ها انگیزه که اسههت وضهه یت این در. شههودمى تبدیل بالنده و دهندهآرامش جریانى به آموزش
 . شودمى افزون
 نیکسا و همگرایى  برپایه سن ى، پرورش و آموزش که حالى در. اسهت  واگرایانه محور، کودک خالق آموزش  گونه
 و نیازها که است م فاوت جهان یک کودک هر واگرا، پرورش و آموزش در. است شده ریز برنامه کودکان  همه دیدن
 رکد توانایى که بود خواهند تر خالق کودکان طبی ى طور به آموزشههى چنین برآیند. دارد را خود  ویژه ها گرایش
 . دارند را زندگى و طبی ت رازها  ترآسان گشودن و به ر

 ود وج گوهر اگر نیست، دس رس از دور ا پدیده خالقیت. است خالقیت آغاز  نقفه م فاوت، ها تخیل و هااندیشهه 
 آزادسههاز  باز  کارکرد ترینبرجسهه ه. شههود همراه باز  با آموزش که دارند دوسههت کودکان. کنی  کشهه  را کودکان
 .اوست شخصیت شکف گى و کودک  نهف ه ها انرژ 

 

 

 7/8/7371شنبه ی ماهانه سهجلسه ●

 

 های اساطیری )مبتنی بر سفر قهرمانی(موضوع: اشنایی با قصه

 زادهکارشناس: سرکار خان  لیال کفاش

 مقدمه 

راحل این کارگاه با کمک مه شد. یکارگاه سفر به دنیای زیرین با هدف آشنایی نوجوانان با مراحل گذار بلوغ طراحی و ارا

ر آغاز کند تا دوانان کمک میجدزد را بررسی نموده و با مفاهی  ساده به نودیو سیب یسفر قهرمانی ژوزف کمنل قصه

روانی و  هایآسیب های موجود بربیایند و کم ر دچارهای گوناگون برای زندگی ب وانند از پو بحرانبلوغ و ان خا  راه

 اج ماعی گردند. 
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اندرکاران مندان و دستعالقه یین کارگاه برای مخاطبین بزرگسال که شامل اعضای موسسه مادران امروز و کلیها

 نوجوانان و والدین بود، برگزار شد.  آموزش کودکان و

کودکان  ههای مرجع ویژه نوجوانان مانند فرهنگنامه شد. برای این کار از ک ا یای از ت ری  اسفوره ارااب دا مفاهی  ساده

 و نوجوانان و تاریخ ادبیات کودکان اس فاده شد. 

 هدف کارگاه

ور ما ای در کشمنفقه )یونیس ( از سن کودکی صفر تا هجده سال است. اما با توجه به ت ری  بومی و ت ری  جهانی

ه ی و اج ماعی نیز کفرهنگ یهارو بسیاری از ف الیتگردد. از همینکودک به حدود سن دوازده سالگی اطالق می یواژه

یکی  که سن نوجوانیشود. درحالیهای نوجوانان پرداخ ه میل و دغدغهیشود کم ر به مسابرای کودکان درنظر گرف ه می

های زندگی یک انسان است. شاید ب وان گفت نوجوانی سن آغاز سفر است. سفر زندگی هر انسانی ترین دورهاز حساس

 ها همراه است. و هراس هاکه با انواع هیجان

 ها به گروه سنی نوجوان توجه بیش ریتوان با مدد آنهای کهن یکی از به رین ابزاری هس ند که میها و اسفورهافسانه

تاریخی و فرهنگی قوی در کشور ما و وجود  یها بهره جست. با توجه به پیشینهآگاهی و خرد از آن یهینمود و در ارا

وان از قدرتی تمی ،ه به صورت سینه به سینه حفظ شده و به نسل حاضر به ارث رسیده استها و اساطیر کهنی کافسانه

های خالقانه، مفاهی  فرهنگی، اج ماعی و تربی ی ها و با روشها نهف ه است اس فاده نمود و با کمک آنکه در این افسانه

 را به گروه سنی نوجوان من قل نمود.

 تعریف اسطوره 

 ،محض دارد یاافسانه یاست و جنبه واق یو غیر خیالیچه م نی آن ، اسفورههافرهنگبرخی از  در فه  عامه و در

 ی است که ای طبیاست؛ اما اسفوره را باید داس ان و سرگذش ی مینوی دانست که شرح عمل، عقیده، نهاد یا پدیدهیاف ه

پیوندی ناگسس نی دارد. در اسفوره  کهنو عقاید  هاآیینها گرف ه شده و با و روایت هاسنتها از ک  بخشی از آندست

اسفوره سرگذش ی راست و مقدس د. دهادامه می آید و به هس ی خودسخن از این است که چگونه هر چیزی پدید می

که چگونه چیزی پدید آمده، هس ی  گویدانگیز میای نمادین، تخیلی و وه است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه

ها وره. در این کارگاه با کمک اسفکاوشگر هس ی است ،ای تمثیلیدارد، یا از میان خواهد رفت و درنهایت، اسفوره به شیوه

 ند.پنداری نمایجای قهرمان داس ان )ملک محمد( ه  ذاتها کمک شد تا ب وانند بهبه نوجوانان و یا والدین و مربیان آن

ها بخشی از ساخ ار ذهن ناخودآگاه ما اند شاید ب وان گفت آنهای بسیار دور بر جا ماندهها از زمانجایی که اسفورهاز آن

 اند.های ما رمزبندی شدهدر ژن باشند که اح ماالً

جغرافیایی و قومی اسفوره  یکه محدودهنظر از اینها وجود دارد این است که صرفجالب توجهی که در اسفوره ینک ه

رو ها وجود دارد. از همینعجیبی بین اسفوره هایدر چه مکانی و با چه کیفی ی رخ داده و ظهور کرده است، اش راک

 مش رکی با قهرمان داس ان بیابد.تواند نقاط نوجوان می

 کهن الگوها

کنندگان توضیح داده شد که ناخودآگاه دو نوع ناخودآگاه فردی و جم ی صحبت شد. به شرکت یدر این بخش درباره

وجود خاطر شرایط زندگی، خانوادگی و محیط اج ماعی که فرد در آن به دنیا آمده است بهشخصی مخ ص فرد بوده و به

ای از مفاهی  است که از هزاران م روف است، مجموعه Archetypeما ناخودآگاه جم ی که به کهن الگو یا آید. امی

ها نیز بخشی از ها و اسفورهای انسان من قل شده است. افسانههژن یدر درون همه سال قبل در سرتاسر کره زمین و

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
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اکات ها با وجود پراکندگی جغرافیایی زیاد، اش ردلیل افسانهاند. به همین همین کهن الگوها هس ند که به ما به ارث رسیده

های مخ ل  تکرار شده و با اخ الفات بسیاری با ه  دارند. ح ی در یک کشور شاهدهای مخ ل  یک قصه در اس ان

 جغرافیایی از ه  جدا شده است. 

 انت اب قصه 

های ایرانی اولریش مارزل ، در گروه بندی قصهههدزد که طبق ردهی دیو سههیبدر این کارگاه یکی از شههاهدهای قصههه

شود، ان خا  شده بود. از سویی این قصه شاهدهای بندی میهای سحر و جادو(، دس ههای به م نای اخص )قصهقصهه 

ال در عنوان مثهای ایران دارد که بررسی قومی ی و نقاط اش راک و اخ الف آن در کارگاه مفرح شد. بهمخ لفی از اس ان

د آذربایجان درخت سهیب بود و در شهاهد سیس ان درخت خرما و یا در جای دیگر قصه بجای گاوی که در شاهد   شهاه 

 خراسان وجود داشت، ش ر که م  لق به شاهد بلوچس ان بود، جایگزین شده بود.  

 تحلیل قصه مبتنی بر مراحل سفر قهرمانی 

  جدایی  

o  رسیدن سیب به م نای بلوغ( دعوت به سفر( 

o  شد(ها دزدیده میهای قبل که سیبتر و یا سال)ناکامی برادران بزرگ دعوت رد 

o  پادشاه دنیای زیرین( )دخ ر در چاه، سیمرغ، امداد غیبی 

o  کردن دیو()موفقیت ملک محمد در زخمی عبور از نخس ین آس انه 

o  ماندن در چاه و سقوط به دنیای زیرین( شک  نهنگ( 

  تشرف  

o  مار، اژدها و پدر( )زندگی در دنیای زیرین و جنگ با شیر، هاآزمون یهجاد 

o   شد()شامل این قصه نمی بانوایزدمالقات با 

o  شد()شامل این قصه نمی گرزن به عنوان وسوسه 

o  نقا  از چهره برکشیدن ملک محمد( آش ی با پدر( 

o  دهد،()پادشاه دنیای زیرین امکانات در اخ یار ملک محمد قرار می شدنخدایگون 

o  رسانی به افراد، دوس ی با سیمرغ()آ  برکت نهایی 

  بازگشت  

o  شد()شامل این قصه نمی خودداری از بازگشت 

o  پرواز با سیمرغ( وییپرواز جاد( 

o  پرسیمرغ( کمک خارجی( 

o  خروج از دنیای زیرین( بازگشته گذش ن از آس ان( 

o  پادشاهی و ازدواج با دخ ر مورد عالقه( اربا  دو جهان( 

 طبقات یانهگسه بندیتقسی  م  قدند برخی. است قصه این موردتوجه الگوهای کهن دیگر از نیز سوم فرزند موفقیت

، انگرپهلوانان و جنگاوران و کشاورزان و صن ت ،پادشاهان و موبدان مقامات از بودند عبارت که کهن جوامع در اج ماعی

یش ر بجایی که نیازهای جوامع کهن که از عناصر تکرارشونده هس ند. از آن هاای است برای وجود سه برادر در قصهکنایه

شناس و م خصص اسفورهگشا است. ژرژ دومزیل گره ، فرزند سوم عمالًاست شدهبا صن ت و کشاورزی برطرف می

 ها مفرح نمود. از اولین کسانی بود که ساخ ارگرایی را در اسفوره فرانسوی شناس تاریخیزبان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.AC.D8.AF.D8.A7.DB.8C.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.AF.D8.B9.D9.88.D8.AA_.D8.A8.D9.87_.D8.B3.D9.81.D8.B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.B1.D8.AF_.D8.AF.D8.B9.D9.88.D8.AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.A7.D9.85.D8.AF.D8.A7.D8.AF_.D8.BA.DB.8C.D8.A8.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.B9.D8.A8.D9.88.D8.B1_.D8.A7.D8.B2_.D9.86.D8.AE.D8.B3.D8.AA.DB.8C.D9.86_.D8.A2.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D9.86.D9.87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.B4.DA.A9.D9.85_.D9.86.D9.87.D9.86.DA.AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.AA.D8.B4.D8.B1.D9.81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.AC.D8.A7.D8.AF.D9.87.D9.94_.D8.A2.D8.B2.D9.85.D9.88.D9.86.E2.80.8C.D9.87.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D9.85.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.A7.D8.AA_.D8.A8.D8.A7_.D8.AE.D8.AF.D8.A7.D8.A8.D8.A7.D9.86.D9.88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.B2.D9.86_.D8.A8.D9.87_.D8.B9.D9.86.D9.88.D8.A7.D9.86_.D9.88.D8.B3.D9.88.D8.B3.D9.87_.DA.AF.D8.B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.A2.D8.B4.D8.AA.DB.8C_.D8.A8.D8.A7_.D9.BE.D8.AF.D8.B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.AE.D8.AF.D8.A7.DB.8C.DA.AF.D9.88.D9.86_.D8.B4.D8.AF.D9.86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.A8.D8.B1.DA.A9.D8.AA_.D9.86.D9.87.D8.A7.DB.8C.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.A8.D8.A7.D8.B2.DA.AF.D8.B4.D8.AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.AE.D9.88.D8.AF.D8.AF.D8.A7.D8.B1.DB.8C_.D8.A7.D8.B2_.D8.A8.D8.A7.D8.B2.DA.AF.D8.B4.D8.AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D9.BE.D8.B1.D9.88.D8.A7.D8.B2_.D8.AC.D8.A7.D8.AF.D9.88.DB.8C.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.DA.A9.D9.85.DA.A9_.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.DA.AF.D8.B0.D8.B4.D8.AA.D9.86_.D8.A7.D8.B2_.D8.A2.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D9.86.D9.87.D9.94_.D8.A8.D8.A7.D8.B2.DA.AF.D8.B4.D8.AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86#.D8.A7.D8.B1.D8.A8.D8.A7.D8.A8_.D8.AF.D9.88_.D8.AC.D9.87.D8.A7.D9.86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
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اژدها در این قصه نماد خشکسالی و دخ ر نماد برکت بود که با زبان ساده به مخاطب توضیح داده شد. همچنین رف ن 

کنندگان، گو با شرکتوغ بود که با بحث و گفتوگی برای مراحل بلگاه و آمادآقهرمان به زیرزمین نمادی از رف ن به ناخود

 های مشابه خودشان را با قهرمان داس ان مقایسه نمایند.ها در فضای شخصی خودشان قرار گیرند و تجربهس ی شد تا آن

 شاهدهای قصه

سیب و سیمرغ، -درویشیاناشرف علی قصه طوطی،-زادهخان، علیرضا حسناسماعیل-درخت سیب، انجوی شیرازی

یب، درخت س-ملک جمشید و دیب سیب دزد، مشدی گلین خانوم-زا، افسانه اف خارزادهشازده زا و بلوچ-مادیان چهل کره

 ملک محمد، صمد بهرنگی، مرغ تخ  طال، سادات اشکوری-علی اصغر ارجی

              

                                                 
 

 

 

 رفی کتاب مع
                                                                                           

                                                                                     

                                                                                  

 رشد والدین همراه با فرزندان

 الین سو ن نویسنده:

 فرناز فرود مترج :

 صابرین نشر:

 کرمیمرضیه شاه کننده:معرفی
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رد، رف ار، ی برخوکردن فرزندان چگونه شیوهی پرورش فرزند نیست، بلکه این است که بزرگموضهوع این ک ا  شهیوه  

انگیزی آگاهانه یا ی خودمان و جهان، با ظرافت، یا به شههکل شههگفت های ما را دربارهها و نگرششههخصههیت، هدف 

 دهد. ناآگاهانه تغییر می

 رشههد ی این فرآیند، ب وانی شههود تا در ن یجهکردن فرزند، موجب رشههدمان میموضههوع این اسههت که چگونه بزرگ 

 فرزندانمان را به ر هدایت کنی .

 تان را به یادآورید تا به ر ب وانید فرزندان ان را بفهمید و درک کنید.کند شما، دوران کودکیاین ک ا  کمک می

 کند.وجوش درآید و کنجکاوی و اش یاق به یادگیری را در شما بیدار میکند خالقی  ان به جنبکمک می

 ها:این عنوان بخش دارد با 3این ک ا  

 هایی مساوی برای رشدمادری و پدری فرصت ●

 کردنفرآیند رشد از طریق مادری و پدری ●

 ی پرورش فرزندتقویت قدرت ابراز وجود در ن یجه ●

 ی کارکردنمان را بهبود بخشدتوانند کار و شیوهچگونه فرزندمان می ●

 تاثیر پرورش فرزند به نگاه ما به خودمان و جهان ●

 ی پرورش فرزندرشد زندگی مش رک در ن یجه ●

 سرشت م نوی مادری و پدری ●

 بخشی مادری و پدریسرشت ال یام ●

 تاثیرهای ماندگار ●

 

 مناسب برای کودکان و نوجوانان معرفی چند کتاب
  

                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                  

 دبستانی:برای کودکان پیش

 

 سفر نام کتاب :
 ورونیکا سالیناسنویسنده : 

 سحر ترهنده : مترج 

  ان شارات فاطمی ناشر :
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   پرسش و پاسخ

 

 های این ب ش را به عهده دارد.(گویی به پرسش)گروه اموزش موسسه پاسخ

 
 .تنهاست باًیتقر و هستند ساله 71و  00 خواهرانش .است ساله  یون سه و خانواده ساوم  فرزند پسارم پرساش:  

با  .دارد من از ییجدا از ترس اصوالً و کند،ینم قبول را مهد وجهچیه به او که هست نیا دارد فرزندم با که یمشکل

 او چه کن ؟

 

 طیشرا لیدلبه کودکان یب ض و روندیم شیپ شدنیاج ماع سمت به آرام آرام سال چهار تا سه سن در کودکان:  پاسخ
 هب منجر کودکان نیا زودهنگام جداکردن یبرا تالش .دارند مادر به یترشیب یوابسهه گ ،یفرد یهایژگیو و طیمح

 در که یباز یهاگروه در شههرکت با اسههت به ر .کندیم ترشیب را ییجدا اضههفرا  و شههودیم آنان ترشیب یوابسهه گ

 برای نوجوانان:

 

 اردک سیاه نام کتاب :
 جانت تیلور لیلنویسنده : 
 پور                                                        پارسا مهین -نسرین وکیلی :مترجمان 

 افق ناشر:

 :های اخر دبستان()سالبرای کودکان 

 

 داش نی من خود دوست نام کتاب :
 فنی بریتنویسنده  : 
 مهناز بهرامی                                                         مترج  :

 پرتقال ناشر:
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 در اع ماد حو جیتدربه ،شودیم اجرا بار دو ای کی یهف گ مداوم صورتبه و کم ر یهابچه ت داد با و ترکوتاه هایزمان
 .کند غلبه ییجدا اضفرا  بر جیتدر به تا کرد تیتقو را او

 عواملی چه که کند یابیعلت اب دا اسههت الزم دارد را جدایی از ترس کودک  که دارد اذعان مادر وق ی ،دیگر ینک ه
 جدا او از خداحافظی بدون است، بردهمی مهد به را کودک که زمانی مادر مثالً است. شده کودک وض یت یکنندهتشدید
 ترس شرایفی و موق یت هر در آیا که کند توجه امر این به است به ر...  و آمده وجودهب تنهاماندن از ترس او در و شده
   است؟ غالب کودک بر جدایی از
 دارد؟ یبرخورد چگونه مادر شرایط این در و
 از یب ض است ممکن چون. دیکن صحبت ه  تجربه با مشاور کی با مورد نیا در  یکنیم شهنهاد یپ شهما  به ضهمن  در

 .باشد داش ه بهبود ای رییتغ به ازین کودک، با شما یرف ارها
 
 

 های زنده و ملموستجربه

 

 

 

 

 چهارم یهف ه پرسش

 31 آبان 7  تا مهر 25:   خیتار

 ست؟یچ کرد، توانیم زیبرانگ خش  تیموقع در که یکار نیموثرتر و نیبهتر

 

 چهارم یهفته رسشپ

 31 آبان 7  تا مهر 25:   خیتار

 ست؟یچ کرد، توان یم زیبرانگ خش  تیموقع در که یکار نیموثرتر و نیبهتر

   د؟یدار یاتجربه چه شما

 ؟ یکن تیریخودمد خش  بر چگونه :مفال ه مورد ک ا 

  یتوانیم ما گروه:  پرسش طراح

 تهران از یلفف خان  :سرگروه نام

 

 س ونیب و باران باراد، -یاراحمدی خان 

 صدمه یروح نظر از خودمان کهنیا یبرا ب د محل؛ ترک دباش امکانش اگر و است سهکوت  خشه   زمان در کار نیبه ر

 خود تیموق  و  یکن فکر آمدهشیپ موضوع به و  ینیبنشه  دوش ریز ای و  یبزن قدم مثالً  یبرو باز طیمح به ح ماً  ینینب

  موضوع نیا حل در  یشد خود مقصربودن از یدرصهد  م وجه اگر.  یده قرار یموردبرسه  موضهوع  آن وجودآوردنهب در

 توجه با  یکن یس  بود؛ طیمح آن یوجودآورندههب مقابل طرف اگر و  یبکوش آن رفع در و  یکن ظرندیتجد خود، یرف ار

 . یاف ین خش  طیمح دام در شناخت، به

 دوستان عزیز

کند، از شما های شما عزیزان که این ب ش را پر بار میسپاس از طرح سوال و پاسخضمن 

کنی  نام و نام خانوادگی و نام گروه را کامل بنویسید تا ما دهندگان عزیز درخواست میپاسخ

 کامل در پیک راه دور بیاوری . طوربتوانی  نامتان را به

 متشکری 
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 قا مشهر - 7 یبوعل -یزیترش خان 

 است ه رب و  یرسینم جهین  به ما طیشرا نیا در که  یکن انیب و  یکن ترک را محل دادیب و داد بدون خشه   هنگام در

   یکن گووگفت موضوع یدرباره اس راحت از ب د

 . یکن اقدام مسئله حل یبرا خش  کردن فروکش از ب د و

 . یبرس آرامش به کندیم کمک ه  قیعم تنفو

 

 شهرقا   - 7 سنن ا – انیکمال خان 

 واز رمیگن یفور  یتصههم که اسههت نیا دارد یخوب ییکارا خشههم  کن رل در من یبرل کن یم فکر که ییکارها از یکی

 و ده  انجام خواه یم که یکار به ح ماً و کن  حفظ را خود آرامش کن یم یسهه . کن  زیپره عیسههر ال ملعکو

 .کن  فکر عواقبش

 

 قا مشهر - 7 سنن ا - این یتوکل خان 

 را مقابل طرف کن یم یس  شهود  کم ر وجودم در خشه   مخر  آثار کهنیا یبرا و کن یم سهکوت  موارد دراغلب من

 دب   ،یشههو آرام تا ده یم فرصههت مقابل شههخص و خودم به فقط رم،یگینم یمیتصههم چیه زمان نیا در و کن  درک

 . کن یم صحبت موضوع آن مورد در آرامش حفظ با کن ؛ یبررس راآن وجودآمدنهب علت کن  یم یس  که کهدرحالی

 

 قا مشهر - 7 یبوعل - یباطب خان 

 از است به ر ، یکن درست راآن  ین وان گرید که  یبده یجواب خش  با ای و  یکن کن رل را خشممان  ین وان که یدرموارد

 در را ما عمد هب مقابل طرف یوگاه  یباش داش ه یواصول درسهت  رف ار  یب وان ت مق با تا  یریبگ فاصهله  خشه   طیمح

 رکاتح یگاه  ،یکن فکر  یبده  یخواهیم که یجواب و حرکت به هیثان چند یجواب هر از قبل دهد،یم قرار خش  یباز

 .کرد کن رل شودیم را حرکات نیا ه  ت مق و تفکر با و است یآدم درون انگرینما ه  صورت

 

 قا مشهر -5 سنن ا - ینجف خان 

 یکاف اطالعات دیبا داد، نشان مناسب ال ملعکو ای گرفت یدرس   یتصهم  توانینم لحظه، کی در کهنیا به توجه با

 .شوند لیتبد ما یعاد رف ار به تا  یباش کرده نیتمر و  یباش داش ه خش  بر تیریمد یهاوهیش یدرباره

 
 پنج  یهفته پرسش

 31 آبان 8  تا  آبان 2:  خیتار

 باشد؟ داشته ییهایژگیو چه دیبا زیبرانگخش  یهاتیموقع به نسبت مناسب العملعکس

 خش  بر تیریمد:  مفال ه مورد ک ا 

 قا مشهر - 4 سنن ا گروه:   پرسش طراح

 یفاطر خان :   سرگروه نام
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 قا مشهر - 4 سنن ا - یلیاسماع خان 

 اتیروح و حاالت به گرددیبرم حالت نیا که باشد داش ه اثر آن شدت و ما خش  یرو بر است ممکن یمخ لف عوامل

 برخوردمان ای رف ار زیبرانگ خش  یهاتیموق  برابر در که است نیا منظور . یشویم نیخشمگ که یمواق  در خودمان

 .شود ادیز و ک  که خش  شدت شودیم ما خش  باعث که یموضوع براساس دیبا باشد کنواختی دینبا

 

 قا مشهر -4 سنن ا - انیرضا  خان 

 اتیروح شناخت ترمه  ازهمه یول نفور،یهم ه  هاال ملعکو و باشد م فاوت تواندیم زیبرانگ خش  عوامل من نظربه

 ،محل ترک اوقات یگاه سکوت، اوقات یگاه باشد،یم لزوم درمواقع آن تیریمد و کن رل ینحوه و خودمان حاالت و

 .باشد یمناسب یکارهاراه تواندیم مخاطب درجوا  مناسب کلمات از اس فاده و یخونسرد حفظ و یتفاوتیب اوقات یگاه

 
 شش  یهفته پرسش

 31 آبان 75 تا  آبان 3:  خیتار

 .دیکن انیب د،یاکرده تجربه یزندگ در که را گفتن نه در یناتوان یضررها از ییهانمونه

 آگاهانه گف ن نه:  مفال ه مورد ک ا 

 بابل - مثبت نگرش گروه:  پرسش طراح

 ییرضا خان :  سرگروه نام

 

 قا مشهر - 7 سنن ا - انیکمال خان 

 و ن ک مخالفت ن وانس   چرا که کن یم سرزنش را خودم ای کن ؛یم حو خودم در گف ن نه ییتوانا عدم از که یموارد

 ش ریب من در قبالً موارد نیا الب ه .شود دلخور مقابل طرف نکند که دارم یناراح  و وجدان عذا  حو  یبگو نه ه  اگر

 .کن  ان خا  را رف ار نیتردرست که کن یم و کرده یس  نیتمر و مفال ه با االن یول بوده

 

 قا مشهر -(یزندگ در یساتور) آها – یمیکر خان 

 طیشرا تو ردمکیم یس  آمدیبرنم دس   از که ییکارها یح  بود سخت یلیخ برام گف ن( نه) کالس نیا به آمدن از قبل

 با و ن ک نییت  فکرکردن وقت خودم یبرا که گرف   ادی کردم مفال ه را ک ا  نیا که حاال یول ده  انجام راآن سخت

 را ل مقاب طرف که کن  انیب یبه ر لحن با بود( نه) جواب  اگر و بده  جوا  منفق با یروح و یجسم طیشرا به توجه

 .نکن  خاطر آزرده

 
 هفت  یهفته پرسش

 31 آبان 22 تا آبان 76:  خیتار

 خصوصبه و خودش مورد در فکرکردن ، نوجوان یذهن یهاتیمشغول از یکی که دیدانیم: پرسش

  د؛ییبفرما "لطفا .است خودش تیهو داکردنیپ

 "کنند؟ کمک خود نوجوان ییجوتیهو به توانندیم چگونه نیوالد"

 نسل دو نیب ارتباط ایهک ا : مفال ه مورد ک ا 
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 مشهد - شکوفا مادران گروه:  پرسش طراح
 لیفام بنو خان :  گروه سر نام
 

 قا مشهر - 7 سنن ا - یبهزاد خان 

 و یریگ یتصههم در عمل یآزاد دادن و نوجوانشههان به یدلبسهه گ و کینزد و یمیصههم یرابفه کی داشهه ن با نیوالد

 کی پو رد .بردارد قدم موثر خودش تیهو کسب در و بشناسد را خود به ر که کنند کمک او به توانندیم اس قاللشان،

 و تیهو خود از اع ماد و رابفه نیهم پاس به و کندیم تیرعا را ها یحر و شناسدیم را هاحرمت نوجوان خو  یرابفه

 کی مس لزم نوجوان، تیهو جادیا در نیوالد پررنگ نقش نیبنابرا. است اع ماد و نانیاطمقابل که سازدیم ی یشهخصه  

 .دکنیم کمک  شیهو داکردنیپ در نوجوان به قف اً که باشدیم یفرزندپرور درست اصول اساس بر سال  یرابفه

 

 قا مشهر - 7 سنن ا -انیکمال خان 

 را نوجوانان توانندیم  شیشخص به نهادنارج و نوجوان شنهاداتیپ و نظرات افکار، ،یشهخص   یحر به اح رام با نیوالد

 خستن روز از که ستا نیا مس لزم الب ه و کنند کمک  شیهو و جهین  به دنیرسه  و بلوغ حسهاس  دوران از گذر یبرا

 او به مانیباورها قیتزر صدد در هرگز و خودش خاص افکار و نظرات با فردهب منحصهر  اسهت  یفرد فرزندمان  یریبنذ

 . یباش همسفرش و همراه آگاهانه و درست رف ار و مناسب یبس ر جادیا با بلکه  ؛ینباش

 

 تهران - پدران-زگاریپره یآقا

 و پدر کهنیا است، شناخت جور کی کشور خارج در پاسنورت و داخل در شناسنامه مثالً. است شهناخت  جنو از تیهو

 جخار در که نفر کی مثالً...  جنو نیا از و ست؟یک همسرمان  ؟یآمد ایدن به یسال و روز چه است؟ یکس چه مادرمان

 کاغذ جنو از که  یدار گرید تیهو کی اما(. No Identity. )ندارد تیهو ویپل نظر از کندیم گ  را پاسههنورتش

 ؟ شومیم یعصبان یجورچه ام؟یم کنار یچ با م نفرم؟ یچ از ست؟یچ من عال ق است، خود از شناخت جور کی. ستین

 یلیخ و ست؟یچ من ینیبجهان باالتر؛  یایب ک  کی ست؟یچ مخال  جنو درخصوص نظرم شهوم؟ یم آرام یجور چه

.  یهس  خودمان شهناخت  حال در مدام ما نیبنابرا. انیجر در و اسهت  الیسه  کی تیهو نیا نیبنابرا...  گرید سهواالت 

 و دهدب نشان خودمان به را ما نهیآ مثل درست که ردیبگ قرار ارمانیاخ  در گرانید با ارتباط در ییهافرصت اگه نیبنابرا

 لیتکم و شههناخت در تواندیم یلیخ بگذارد ارمانیاخ  در را نظرات نیترطرفانهیب و هانیبه ر  ،یندار یشههناخ  اگر ای

 به ر را خودم تا گرف ه قرار من اریاخ  در که است یخوب یهاتیموق  آن از پدران یک ابخوان جمع. کند کمک ما تیهو

 و ردبب یپ خودش تیهو به فرزند تا است یکاف فرزندان یبرا نیوالد یسو از یمناسب یهافرصت نیچن جادیا. بشناس 

 .کند لیتکم راآن ای

 
ها تصویری که ما بزرگترگیری هویت نوجوان، خانواده نقش به سزایی دارد. دهی و شکلدر شکلیاداوری چند نکته: 

 ن(،گرفتک کردن و دستن اغراق، بدون کوچکوشوی  )بددهی  و نقش و جایگاهی که برایشان قایل میبه ان می

ها برای شناخت خود نیاز به زمان دارند. پس یادمان باشد، تواند در شاناخت او از خودش کمک شایانی کند. ان می

جود های مثبت وبرچسااب نزنی ، جهت ندهی ، از خطاهای کوچک بگذری  و جنبهجویی بکنی ، ها عیبدلیل از انبی

 وجود اوری .ها بهها را برجسته کنی  تا احساس مفیدبودن و بزرگی را در انان
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  : اذری ماهانهنشست  

 نیافرنوش خان  سرکار با امروز مادران موسسه یاختصاص یمصاحبه ینامه ژهیو از ییرونما
 شانیا خود حضور با یانصار

 اس اد با وگوگفت به دارد اخ صاص امروز مادران موسسه 7931 آذر یماهانه یجلسه  یبرسان یآگاه به که  یخرسند
 .شانیا با امروز مادران موسسه یاخ صاص یمصاحبه ینامهژهیو از ییرونما و یانصار نیآفرنوش خان  یگرام

 امروز مادران موسسه: مکان    3:91 -77:91: ساعت   6/3/7931 شنبهسه: زمان

 

                                                 
          

 

 

ش نب -خیابان سربداران -اب دای خیابان شهید مفهری -خیابان ولی صر نشانی موسسه مادران امروز)مام(:

 7535899777کد پس ی:  -واحد یک  )زیر همک (  -91ی شماره -جهانسوز

 127-88128971، 127-88317496، 127-88831945تلفن و فاکس: 

   telegram.me/madaraneemroozhttps//:7 کانال اطالع رسانی:

   madaran_e_emroozاینستاگرام: 

 madaraneemrooz.comسایت :  

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

https://telegram.me/madaraneemrooz1

