
ای مهربان ترین 
و مظلوم ترین 

پنجره 
بر شانه هایت بگذارم و گریه کنم.  دلم می خواهد سر 
خونریزی  با  که  بشریت  افسون  در  بزرگم  اندوه  برای 
دارند  را  جهان  بر  سلطنت  قصد  هم  هنوز  زخم  هزاران 
نه مداوای مردم. اما تو... خونت که ریخته شد پیمانت با 
موال و پیغمبر به اوج رسید و جهانی آوازه ات را شنید. به 
دستان مهربانت بیشتر اعتماد کردم. دلم می خواهد سر بر 
شانه های مهربانی ات بگذارم تا نوازشم کنی و دلداری 
ام بدهی. ای مهربان ترین و مظلوم ترین پنجره به سوی 
الیه  مابین  ها  قرن  از  پس  که  مردانگی  و  غرور  آسمان 
و  برد  هنوز هم دل می  نمایی می کند  تاریخ چهره  ای 
آتش می زند و هنوز هم عشقت خاک بادیه به رخ می 
های  ناله  که  هم  هنوز  کند.  می  پریشان  گیسو  و  نشاند 
به یاد می آورم خون  دخترت در پیش چشمانت را که 
بکنم  باید  کاری  و  نیست  کافی  گرچه  کنم،  می  گریه 
تا هیچ دختری اشک نریزد و درد را حس نکند. چهل 
است.  پیمودن  را  بیابان  فاصله ی چهل  رفتن  پیاده  منزل 
ای پادشاه شیعیان مردم در امانِت والیت خیانت کردند 
من را از چنین عذابی در امان بدار. تاریخ شما را برایم 
زنده نگه داشته است تا با دیدن دردهایت مشکالتم بی 
رنگ شود و دردهایم را فراموش کرده و از ناشکیبایی 

دست بردارم. 
بینم  می  را  شما  زندگی  غربت  وقتی  حسین)ع(  امام  یا 
تاج  و  تخت  کشم.  می  خجالت  خودم  های  نالیدن  از 
اما  پاک کنند  از جهان  را  تا که شما  از شما گرفتند  را 
نمی دانستند که از خون پاک شما بیابان، بهشت خواهد 
شد. دیگر با رسیدن به این نقطه از شناختن شما از اینکه 
از  گناه  همه  این  با  کشم  می  خجالت  دارم  درد  بگویم 
اینکه تقاضای شفاعتت را دارم، خجالت می کشم چرا 
که بال باران کربال را درک نمی کنم. اما آن تنور هنوز 
هم خبر از عطر تو دارد و سرهای شما تا ابد پیش چشمانم 
خواهد ماند. شما را در قلبم، در روحم و در نفس هایم 
احساس می کنم و دل خوشی ام هستید. تکیه گاه من بعد 
با این  از خدا شمایید. من از روی شما خجل هستم که 
ام،  بین خودم و خدا واسطه قرار داده  همه گناه شما را 

اما دعایم کنید.
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رییس کل دادگستری استان: معضالت اقتصادی، اعتیاد به مواد مخدر، خیانت زوجین، 
تعارضات فرهنگی، تزلزل در ارزش های دینی و عدم وجود مهارت های زندگی بخشی از 
عوامل عمده طالق است که در بخش هایی از جمله عدم وجود مهارت های زندگی به راحتی 

می توان با برگزاری دوره هایی به زوج های جوان مدد رساند
  بعضی بر این عقیده هستند که صداوسیمای ایران در حوزه جذب مخاطب ضعیف عمل کرده است، اما 
این دلیل مناسبی برای روی آوردن به رسانه های بیگانه نیست. والدین و حتی زوجین باید آگاه از تهاجم بی 
رحم رسانه های خوش خط و خال بیگانه به فرهنگ ایرانی-اسالمی باشند که همواره بر عادی سازی »خیانت« 

و نابودی بنیان خانواده اصرار می ورزند

به قلم
 مهناز سعید

عجیب مردمانی 
هستیم ما !

هیچ کس به آسانی و راحتی ما بادآبادی ها همه چیز را 
مخلوط و هم چیز را با هم انجام نمی دهد. به همین دلیل 

است که از هیچ چیز لذت نمی بریم.
به  اما  رویم  می  تئاتر  به  گیریم  می  را  خودمان  وقت 
سخنرانی  یک  در  دهیم.  می  گوش  هم  فوتبال  مسابقه 
علمی شرکت می کنیم و برای یکدیگر جوک ارسال 
می کنیم. لباس نو می پوشیم، گل می خریم. به عروسی 
همان  در  اما  بگوئیم  تبریک  دوستمان  به  تا  رویم  می 
سالن سعی می کنیم، ایراد بگیریم. او را تخریب کنیم تا 
ناراحت شود. مادر خودمان را دوست داریم اما به مادر 
همسرمان بی احترامی می کنیم. در جنگل قدم می زنیم تا 
نغمه پرندگان، وزش نسیم و رقص برگها را تماشا کنیم. 
با گوشی به آهنگ های ناخوشایند گوش می دهیم و 
زنیم  نمی  بر سر مردم  زنیم. گلی  نیاز عینک می  بدون 
اما فکر می کنیم از همه برتر هستیم. نیمی از حرفهایمان 
فحش است، می گوییم بادآبادیها فرهنگ دارند ! عجیب 

مردمانی هستیم...مگه نه!؟

به قلمراویان گمنام 
گزارش »کرمان امروز« از افزایش نرخ طالق در کرمان و دالیل عمده آن؛ چماه کوهبنانی 

اشاره: 
آمار طالق و بدبینی خانواده ها به ازدواج در سالهای اخیر 
یکی از عوامل بازدارنده ازدواج به شمار می آید. انتشار این 
افزایش  به  رو  همواره  گذشته  سالهای  در  متاسفانه  که  آمار 
باعث  است.  داشته  مثبتی  تاثیر  موارد  برخی  در  است  بوده 
ازدواج های  برخی  میزان  و  بیشتری شده است  بررسی های 
در  اما  است.  داده  کاهش  را  انگارانه  ساده  و  بررسی  بدون 
این بین همانطور که اشاره شد در برخی موارد باعث بدبینی 
خانواده ها شده است و بسیاری از والدین، ازدواج فرزندان 
خود را همواره در معرض طالق می بینند، گویی انتظار می 
کشند و از همان ابتدای آشنایی اضطرابی در دل ایشان شعله 

می کشد.
بازگشت اعتماد ناممکن است

در این سالها، بسیاری افراد پیشنهاد دادند که آمار طالق 
اینکه  برای  یا  و  نشود  منتشر  کننده  ناامید  و  منفی  اینگونه 
خبر را تغییر نداده باشیم، اصال آن را منتشر نکنیم. از قدیم 
می دانیم که ایجاد اعتماد و به عبارتی اعتماد سازی بسیار 
سخت است، اما بازگرداندن اعتماد آنقدر سخت است که 
بعضی ها آن را ناممکن می دانند. پس ای کاش در انتشار 
اخبار بیشتر دقت کنیم و اگر خبر ناامیدکننده ای منتشر می 
با  اینکه  بگیریم.  نظر  در  آن  برای  پادزهری  ادامه  در  شود 
بی توجهی، سنت پیامبر اسالم که به منظور تحکیم خانواده 
با  باید کارشناسانه تر  ناپسند است و  است را تهدید کنیم، 
تا  بگوییم  سخن  مردم  با  دالیل  از  باید  کنیم.  برخورد  آن 
چراغ راه بسازیم و پیشنهاد ارائه کنیم، نه اینکه تنها با آمار 

افزایشی موجب اضطراب شویم.
کاهش دیروز !

عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  در  یکشنبه  ظهر  از  بعد 
استانداری  پیامبراعظم)ص(  سالن  در  که  کرمان  استان 
مدیران  از  جمعی  و  کرمان  استاندار  شد،  برگزار  کرمان 
استان در این نشست سخنانی ایراد کردند که در زمینه های 
مختلف به نوعی حرکت رو به جلوی دولت را نشانگر بود. 
در این جلسه یداهلل موحد نیز آماری امیدوارکننده از سال 
پرونده  تعداد  ورود  کاهش  درباره  وی  کرد.  ارائه  گذشته 
های طالق به دادگاه های استان در سال گذشته و افزایش 

این نرخ در سال اخیر سخن گفت.
کاهش 9 درصدی

رئیس کل دادگستری استان کرمان در این جلسه به دوره 
استان  در  ازدواج  شرف  در  زوجین  ویژه  آموزشی  های 

کرمان اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت موضوع طالق 
اثرات مخرب آن، دوره های آموزشی ویژه زوجین در  و 
 92 سال  از  موفق  خانواده  تحکیم  هدف  با  ازدواج  شرف 
کل  دادگستری  حمایت  با  استان  دانشگاهی  جهاد  توسط 
گذشته  سال  در  گویا  که  شد  برگزار  و  اندازی  راه  استان 

موثر بوده است.
در حفظ موفق نبودیم

یداهلل موحد از آموزش و صدور گواهینامه برای 16 هزار و 
32 نفر زوج در شرف ازدواج در استان کرمان از آبان سال 
92 تا پایان مرداد 95 خبر داد و گفت: برگزاری این دوره 
ها نقش تعیین کننده ای در کاهش 9 درصدی ورود پرونده 
های طالق در کرمان در مقایسه پنج ماهه اول سال 94 به پنج 
ماهه اول سال 93 داشته است. اما همین کاهش سال 94، در 
سال 95 به افزایش تبدیل شده است و متاسفانه نشان می دهد 

که نتوانستیم آمار طالق را نزولی نگه داریم.

مشاوره، پادزهر است
ایشان همچنین بر تداوم برگزاری این دوره ها به صورت 
تاکید کرد و گفت: شرکت زوجین در شرف  دراز مدت 
ازدواج در این دوره های آموزشی باید در قالب طرح های 
ملی قانونمند شود و الزامات قانونی یکی از زیرساخت های 
این طرح به شمار می رود. امیدواریم که همه دستگاهها در 
این زمینه همکاری الزم را با ما داشته باشند تا در آینده نیز 

آمارهای راضی کننده ای را شاهد باشیم.
دالیل عمده طالق در کرمان

مخدر،خیانت  مواد  به  اقتصادی،اعتیاد  مسائل  وی 
زوجین،تعارضات فرهنگی،تزلزل در ارزش های دینی و عدم 
وجود مهارت های زندگی را بخشی از عوامل طالق برشمرد 
وافزود:در بخش هایی ازجمله عدم وجود مهارت های زندگی 
از  به زوج های جوان  دادن آموزش های صحیح  با  توان  می 

متالشی شدن کانون خانواده  و طالق جلوگیری کرد.

نقش رسانه های بیگانه
درست است که امروزه نظام سعی بر ایجاد آزادی عمل 
دارد و تاحدودی استفاده از دستگاههایی مانند پخش شبکه 
های ماهواره ای با برخورد جدی مواجه نیست. اما خانواده 
ها باید آگاه از حمله چند صد ساله ی دشمنان ایران به این 
یداهلل  گفته ی  به  که  دالیل طالق  از  یکی  و  باشند  خاک 
موحد »خیانت« است را در آموزش های غیر مستقیم شبکه 
بیگانه مشاهده کنند. درست است که صدا و سیمای  های 
است،  کرده  عمل  مخاطب ضعیف  در حوزه جذب  ایران 
اما والدین و حتی زوجین باید آگاه از این تهاجم بی رحم 
فرهنگ باشند. شاید توجه بیشتر به این نکات بتواند صلح را 

به خانواده های در حال طالق بازگرداند.
مشاوره های بعد از ازدواج

چندی پیش در روزنامه »کرمان امروز« گزارشی مبنی بر 
خالی بودن جای آموزش های صحیح زندگی در خانواده 
به  گزارش  این  در  مجیدی  پدارم  همکارم،  شد.  منتشر  ها 
این فقدان اشاره شایسته ای داشت که متاسفانه این گزارش 
مورد توجه مسئوالن قرار نگرفت و همچنان برخی مشاوره 
زوجین  به  هزینه  دریافت  برابر  در  ازدواج،  از  بعد  های 
حذف  باعث  ناچیز  هزینه  همین  که  رساند  می  خدمات 
بود  ذکر شده  نیز  آن گزارش  در  است.  این کالسها شده 
از  قبل  از مشاوره  تر  بسیار مهم  ازدواج  از  بعد  که مشاوره 
خواندن  مثابه  به  ازدواج  از  قبل  کالسهای  است.  ازدواج 
دفترچه راهنمای یک دستگاه، قبل از استفاده از آن است و 
کالسهای پس از ازدواج به این دلیل مفید است که زوجین 
درگیر با زندگی مشترک شده اند و اکنون بهتر می توانند 

از مشاوره ها بهره مند شوند.
حفظ نرخ نزولی

قصد تکرار یک گزارش را نداریم، اما ضمن ابراز خرسندی 
از کاهش آمار طالق در کرمان برای حفظ این آمار و روند 
کنیم  سعی  بیشتر  باید  سوز،  خانمان  اتفاق  این  کاهش  به  رو 
ابزار است  بهترین  از  از ازدواج یکی  و جلسات مشاوره پس 
روزنامه  کنیم.  صیانت  )ص(  اسالم  پیامبر  سنت  از  بتوانیم  تا 
»کرمان امروز« از تمام فعاالنی که در زمینه کاهش نرخ طالق 
در سال گذشته خدمت کرده اند، قدردانی می کند و از رئیس 
کل دادگستری استان که با صرف انرژی و وقت از سال 1392 
دوره های آموزشی ویژه زوجین در شرف ازدواج را با هدف 
تحکیم خانواده راه اندازی کرد نیز تشکر می کنیم و امیدواریم 
همانطور که ایشان اشاره کرد، تمامی ادارات و ارگانهای موثر 
در این زمینه همکاری کنند تا بتوانیم نرخ نزولی سال گذشته 
دوباره شاهد  را  است  تبدیل شده  نرخ صعودی  به  امروز  که 
داریم؛ روزی خبر کاهش 90درصدی طالق در  امید  باشیم. 
بین مردم نجیب کرمان را منتشر کنیم و در این مورد نیز در 

کشور پیشرو محسوب شویم.

اعتیاد، خیانت، تعارضات فرهنگی!
گزارش: 

هما حجازی

بخش دوم
مطالعه: 

مطالعه ی واقعی: عبارت است از فهمیدن و درک مطالب 
خواندني بدون کمک دیگران

روش هاي صحیح مطالعه: روش هایي که به بهترین وجه 
ممکن در راه سرعت مطالعه و فهمیدن مطالب به ما کمک 

مي کنند و مانع عوامل مزاحم هستند. 
ترغیب دانش آموزان به مطالعه:

فراگیران  در  یادگیري  و  مطالعه  وضعیت  بهبود  براي 
سرعت  افزایش  جهت  نیز  و 

مطالب  درک  و  خواندن  و 
ها  شیوه  آموزش  خواندني، 
مطالعه  هاي  مهارت  و  فنون 
از  یکي  عنوان  به  یادگیري  و 

تمام دروس آموزشي در 
سطوح تحصیلي 
گرفته  نظر  در 
شود.  می 
نظر  به 
از  بسیاري 

 ، ن سا نشنا ا و ر
در  انگیزه  داشتن 

دارد.  اساسي  نقش  مطالعه 
را  انسان  که  است  نیرویي  انگیزه 

وادار به کار و فعالیت مي کند. 
و  دارد  فراوان  انواع  مطالعه 
قابل  طور  به  مطالعه  الگوهاي 
سني،  گروه  برحسب  توجهي 
وضعیت  و  تحصیالت  میزان 

افراد  فرهنگي   - اجتماعي 
مطالعه  عادت  است.  متفاوت 
دیگري  عادت  هر  مانند 

افراد  از  بسیاري  سوی  از  عادت  این   . است  اکتسابي 
تحصیل کرده مورد استقبال قرار مي گیرد و عادتي است 

که تأثیر مثبت در افراد و ملت ها دارد. 
تحصیل  و  مطالعه  که  اید  پرسیده  خود  از  تاکنون  آیا 
موضوعات  چرا  ؟  رویم  مي  مدرسه  به  ما  چرا  چیست؟ 

مختلفي را یاد مي گیریم؟ 

هرچند داشتن شغل و امرار معاش امري ضروري است، 
آیا همه هدف، همین است ؟ آیا ما فقط براي این امر به 
مطالعه و یا تحصیل مي پردازیم؟  آیا صرفاً به دلیل اینکه 

محیط، شما را مجبور مي کند چیزي را فرا مي گیرید؟ 
اي  وسیله  صرفاً  یادگیري  وقتي 
به  باشد،  جایي  به  رسیدن  براي 
محض اینکه به آنچه که مي خواستید 
کنید.  مي  فراموش  را  وسیله  برسید، 
نیست،  یادگیري  وجه  هیچ  به  این 
که  اشتباهي 
بیشتر جوانان 
مرتکب  ما 
شوند،  می 
ین  ا
درس  که  است 
کاري  را  مطالعه  و  خواندن 
با  که  همین  گیرند،  مي  ساده  بسیار 
تربیتی بیش و کم به مدرسه بروند و کما 
گذاشتند  آنها  برعهده  را  تکالیفي  بیش 
به  احتیاجي  دیگر  کنند  مي  گمان  و 
درس  هاي  کتاب  همان  جز  راهنمائي 
و همان آموزگار و دبیر نیز ندارند. این 
که  است  نادرست  اي  اندازه  به  شبهه 
اغلب جبران پذیر نیست. زماني که دوره 
ی برومند جواني گذشت و از مطالعه و 
می  متوجه  شدند  فارغ  درس  و  بحث 

شوند که سال ها خطا کرده اند. 
مطالعه  هاي  روش  انواع  به  افراد  اگر 
چه  براي  مطالعه  کدام  بدانند  و  باشند  داشته  کافي  آگاهي 
شرایط و مکاني الزم است، به طور حتم در وقت خود صرفه 
ما  همه  بر  برد.  خواهند  را  بهینه  ی  استفاده  و  کرده  جویي 
روشن است هرکاري راه و روشي دارد و بدون راه صحیح 
پس  رسد.  نمي  نظر  مورد  مقصد  به  انسان  هرگز  درست  و 
جزء  و  معلومات  به  مجهوالت  از  رسیدن  خود  که  مطالعه 

بدون روش هاي  پیشرفت یک جامعه است،  اساسي  ارکان 
صحیح هرگز راه به جایي نخواهد برد. الزمه ی موفقیت و 
درک و فهم مطالب، خوب مطالعه کردن است. اگر مطالعه با 
حوصله و دقت کافي نباشد و اگر هدف فهمیدن نباشد، نمي 
تواند یک مطالعه مفید و موثر باشد بلکه مطالعه اي مفید و 

پرفایده خواهد بود که سرعت فهم و درک مطالب در آن 
آشکار باشد و فرد بتواند به راحتي مسائل را تجزیه و تحلیل 
کند و بر معلومات خویش افزوده و گامي در جهت برداشتن 

مشکالت خود و همنوعان خود بردارد.
... ادامه دارد

نوشتاری در باره فنون ایجاد انگیزه 
در دانش آموزان

به قلم 
سولماز وحیدی
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