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زیست بـوم

پیکر «یداهلل ثمره» در قطعه نام آوران به خاک سپرده میشود
پیک��ر «ی��داهلل ثم��ره» ف��ردا از
یادمــــ�ان
فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی به
سمت قطعه نامآوران بهشت زهرا تشییع خواهد شد.
«یداهلل ثمره» عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب
فارسی و زبانشناس ،ش��امگاه پنجشنبه
دوم اس��فندماه در س��ن  ۸۶س��الگی
درگذشت.
مراسم تشییع پیکر این زبانشناس
ساعت  ۹صبح فردا دوشنبه ششم
اس��فند از فرهنگس��تان

یکشنبه  5اسفند  1397شماره 4969

زبان و ادب فارس��ی به سمت قطعه نامآوران بهشت زهرا
انجام خواهد شد.
فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی ضایعۀ درگذشت
دکت��ر ثم��ره را به خان��وادۀ وی و عم��وم زبانپژوهان و
عالقهمندان به این استاد گرانقدر تسلیت گفته است.
ی��داهلل ثمره متول��د  ۱۳۱۱کرم��ان و اولین رئیس
انجمن زبانشناس��ی ایران بود .او در حوزه آواشناس��ی و
واجشناس��ی متخصص ب��ود و چندین کت��اب در زمینه
آموزش زبان فارسی تألیف کرده .کتاب «آواشناسی زبان
فارسی» از برجستهترین آثار ثمره است.

اذان ظهر 12:17:اذان مغرب 18:12:اذان صبح فردا 5:16:طلوع آفتاب فردا6:39:

امام علی علیهالسالم:

هر که بر طاعت خدا شکیبا باشد
خداوند سبحان بهتر از آنچه صبر کرده به او میدهد.

شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم ج  ،5ص 8611 ،331

همدلی
با هدف احیای نهضت خدمترسانی به محرومان

فراخوان «جشنواره ملی کرامت» اعالم شد

فراخوان جش��نواره ملی کرامت در  6محور خانواده،
بانوان ،کارآفرینی ،تربیت و آموزش ،بهداش��ت و سالمت،
و اطعام و معیش��ت در دو قالب تجربههای موفق و ایده با
هدف احیای نهضت خدمترسانی به محرومان اعالم شد.
خیرین ،تشکلها و گروههای جهادی میتوانند پس
از مطالع��ه دقیق متن فراخوان ،آثار خود را به دبیرخانه
جشنواره ارسال کنند .این جشنواره با هدف الحاق بنیاد
کرامت امام رضا(ع) با مجموعههای مردمی خدمترسان
برگزار میشود تا با شناسایی و جمعآوری تجارب موفق
و ایدههای نو ،ضمن تش��ویق و حمایت از ایشان ،اقدام
الزم برای ایجاد شبکه فعاالن صورت پذیرد .موضوعات
جش��نواره ش��امل خانواده ،بانوان ،کارآفرینی ،تربیت و
آموزش بهداشت و سالمت ،اطعام و معیشت است.
خان��واده :تس��هیل در امر ازدواج ،توانمندس��ازی
خانوادهها با ارائه خدمات مشاوره و آموزش.
بان��وان :نقش زن��ان در توانمندس��ازی خانواده با
محوریت کارآفرینی بانوان ،سالمت و آموزش.
کارآفرین��ی :راهان��دازی کس��ب و کار ب��ا رویکرد
صنایع خُ رد و مشاغل خانگی.
تربی��ت و آم��وزش :عدال��ت آموزش��ی ،هدای��ت
تحصیل��ی دانشآم��وزان مناط��ق محروم به س��مت
رشتهها و مشاغل کاربردی ،پرورش انسان دغدغهمند
در خدمت به محرومین.
بهداش��ت و سالمت :پیشگیری و درمان در زمینه
سالمت روان و جسم.
اطعام و معیش��ت :تأمین نیازهای ضروری قش��ر
محروم همچون خوراک ،پوشاک و وسایل منزل بوده
ودر قالبه��ای ارائه آثار در  2قالب تجربههای موفق و
ایده و در بخش تجربههای موفق است.
تمامی تش��کلهای مردم��ی (خیریهها ،گروههای
جهادی ،سازمانهای مردمنهاد و )...که اقدام به شرکت
در جشنواره میکنند ،باید ضمن پُرکردن فرم ثبتنام
در س��ایت جشنواره« ،ویدئوی معرف» را که به صورت
«سلفی» است ،در سایت جشنواره بارگذاری کنند.
«ویدئوی معرف» باید ش��امل معرفی تش��کل (نام و
نامخانوادگینمایندهتشکل،نامتشکل،محلاستقرارتشکل،
سال شروع فعالیت ،حوزه فعالیت) ،موضوع مورد نظر برای
انتقال تجربه از بین موضوعات ششگانه جشنواره ،منطقه
اجرای تجربه خدمترسانی و شرح کامل تجربه موفق باشد.
در بخش ایده؛ تمامی تشکلهای مردمی که اقدام
به شرکت در جش��نواره میکنند ،باید ضمن پُرکردن
فرم ثبتنام در س��ایت جش��نواره« ،ویدئوی معرف»
را که به صورت «س��لفی» اس��ت ،در سایت جشنواره
بارگ��ذاری کنند .ای��ن «ویدئوی معرف» باید ش��امل
معرف��ی تش��کل(نام و نامخانوادگی نماینده تش��کل،
نام تش��کل ،محل استقرار تشکل ،سال شروع فعالیت،
حوزه فعالیت) ،موضوع مورد نظر برای پیشنهاد ایده از
بین موضوعات ش��شگانه جشنواره ،منطقه مورد نظر
برای اجرای ایده و شرح کامل ایده پیشنهادی باشد.
پایان مهلت ارس��ال آثار مورخ بیستم اردیبهشت
سال  ۹۸اس��ت و عالقهمندان میتوانند برای شرکت
در جش��نواره آثار خود را از طریق سایت جشنواره به
نشانی  fest.bkr.irدبیرخانه ارسال کنند.

مخاطبان تلویزیون ،نوروز  98را با سه مجموعه تلویزیونی جدید سپری میکنند

دوراهی مرّ قانون
ِ
«نون.خ» ،بر سر

دیدن سریالهای
جــام جــم
نوروزی تلویزیون
دیگ��ر تبدیل ب��ه یک��ی از عادتهای
م��ردم کش��ورمان ش��ده اس��ت و هر
ش��بکهای تالش میکند ت��ا زبدهترین
گروه را برای ربودن تعداد بیش��تری از
مخاطبان از آن خود کند.
یک��ی از ای��ن س��ریالهایی ک��ه
بازیگران آن حاال آن قدر به مخاطبان
نزدی��ک ش��دهاند ک��ه آنه��ا را اعضاء
خانواده خود میدانند.
اما درحالیکه تماش��ای ماجراهای
زندگی نقی معمول��ی و خانواده او برای
مردم در ن��وروز تبدیل به یک دورهمی
شده است ،تلویزیون نتوانست با توجه به
حضور سیروس مقدم در شبکه نمایش
خانگی برای فصل شش��م این سریال به
موقع دست بجنباند و نتیجه این شد که
امسال مخاطبان از دیدن این اثر محروم
شدند و شبکه نیز تصمیم گرفت سریال
دیگری را جایگزین «پایتخت» کند .ولی
در نهای��ت «مجید زین العابدین» مدیر
ش��بکه یک س��یما خبر داد که امسال
خیلی هم جای این سریال خالی نخواهد
بود و مردم میتوانند درس��ت در ش��ب
میالد حضرت امیرالمؤمنین(ع) ش��اهد
یک نسخه سینمایی در مدت زمان ۱۲۰
دقیقه از شبکه یک سیما باشند.

«ن.خ» هر شب ساعت ۲۲
امسال شبکه یک تالش کرده جای
خای «پایتخت» را سریال طنز دیگری
آن هم با کارگ��ردان کار بلد دیگری پر
کند .سریال طنز «ن .خ» که قرار است
ب��ه زودی ن��ام قطعی آن اعالم ش��ود،
ب��ه کارگردانی س��عید آقاخانی مراحل
تصویربرداری خود را سپری میکند.
س��عید آقاخان��ی در کارنامه خود
تجربه س��ریالهای پربینن��ده «دزد و
پلیس»« ،زنبابا» و «خوشنش��ینها»
را دارد و آخری��ن کار ن��وروزی او
در تلویزی��ون ب��ه مجموع��ه «بیم��ار

استاندارد» برمیگردد که نوروز  ۹۵از
شبکه یک سیما به روی آنتن رفت.
«ن.خ» ب��ه تهیهکنندگ��ی مهدی
فرجی تولید میشود و فیلمنامه آن را
امیر وفایی نوشته است.
این س��ریال  ۲۴آذرماه در اطراف
ته��ران کلید خ��ورد و عل��ی صادقی،
حمیدرض��ا آذرن��گ ،س��عیدآقاخانی،
هوم��ن حاجیعبدالله��ی ،س��یاوش
مفیدی ،فریده س��پاه منص��ور ،نعیمه
نظامدوس��ت و س��یروس میمن��ت از
جمل��ه بازیگرانی هس��تند ک��ه در آن
ایفای نقش میکنند.
«ن.خ» کاری از گروه فیلم و سریال
شبکه یک سیما است که در  ۱۶قسمت
 ۵۰دقیق��های برای پخش در ایام نوروز
 ۹۸تولید میش��ود و بناس��ت هر شب
ساعت  ۲۲از این شبکه پخش شود.

«بر سر دوراهی» هر شب ساعت ۲۱
نخس��تینبار «حام��د عنق��ا» ک��ه
تهیهکنندگی سریال پرمخاطب «پدر» را
در کارنامه خود دارد ،اعالم کرد که بناست
برای نوروز  ۹۸س��ریالی را با کارگردانی
«بهرنگ توفیق» کارگردانی کند.
ابتدا از نامهایی چون «سادهدالن»
و «تنگنا» برای این س��ریال اس��تفاده
ش��د ،اما در ادامه ب��ا رونمایی از لوگو
س��ریال نام «بر سر دوراهی» برای آن
انتخاب شد.
تصویرب��رداری ای��ن س��ریال ب��ه
نویسندگی و تهیهکنندگی حامد عنقا
و کارگردان��ی بهرن��گ توفیقی مدتی
پی��ش در ته��ران آغاز ش��ده اس��ت و
حمید گودرزی ،بهرنگ علوی و شهین
تس��لیمی از بازیگران این س��ریال پر
بازیگر هس��تند که البته هنوز اس��امی
آنها رسانهای نشده است.
«بر سر دوراهی» که یک ملودرام
عاش��قانه با فضایی مفرح است ،بناست
نوروز در  ۱۳قس��مت هر ش��ب ساعت
 ۲۱روانه آنتن شود.

«م ّر قانون» هر شب ساعت ۲۰:۱۵
ن��ام «محمدحس��ین لطیف��ی» با
آثار پرمخاطبی نظیر «کت جادویی»،
«صاحبدالن»« ،وفا»« ،پادری»« ،سر
دلب��ران» و «دودک��ش» گ��ره خورده
است .لطیفی عاش��قانه «وفا» را نوروز
 ۸۵به برای ش��بکه س��ه سیما ساخت
و در ادام��ه ه��م طن��ز «دودکش» را
کارگردان��ی ک��رده و تقریب��ا میتوان
گفت تمام آثار این کارگردان از جمله
مجموعههای پرمخاطب بودهاند.
اما س��ریال « ُم ّر قانون» که هشتم
دیماه کلید خورد ،قرار اس��ت توسط
محمدحسین لطیفی و یک کارگردان
دیگر با نام علیرضا نجفزاده س��اخته
ش��ود .لطیف��ی پیش��تر ه��م چنی��ن
تجربهای را با مجید صالحی داشت.
ای��ن مجموع��ه ب��ه کارگردان��ی
مش��ترک محمدحس��ین لطیف��ی و
علیرض��ا نج��فزاده مراح��ل تولید را
س��پری میکند و تا به ح��ال هدایت
هاشمی ،مرجانه گلچین ،شیدا خلیق،
مه��ران غفوری��ان و یوس��ف تیموری
جلوی دوربین رفتهاند.
هدایت هاش��می ،مرجانه گلچین،
مهران غفوریان ،یوسف تیموری ،ناهید
مسلمی ،شیدا خلیق ،مهشید ناصری،
آتیه جاوید ،دلسا ملکی ،مهران رجبی،
کری��م قربانی و ...دیگ��ر بازیگران این
مجموعه تلویزیونی هستند.
ش��خصیتمحوری ای��ن س��ریال
ش��خصیتی به نام کمال ش��هری است
که مدیر ارش��د یک وزارتخانه است و
قصه س��ریال از موضوعات روز جامعه
است.
ب��ا توجه به آنتن نوروز و ش��رایط
لطیف��ی ،وی ت��ا  ۳۰بهمن ب��ه عنوان
کارگردان همراه سریال بود و در ادامه
به عنوان مش��اور ارشد پروژه سریال را
همراهی خواهد کرد.این سریال در ایام
نوروز ساعت  ۲۰:۱۵از شبکه سه سیما
پخش خواهد شد.
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ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﮐﺎﺷﺎﻥ – ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﺭﺍﺩ

«دانش��گاه را چه
سبك زندگي
کنم؟ کالس دارم،
از صبح تا عصر س��رکارم ،باش��گاهم را
ک��ه بای��د ب��روم ،برنام��ه دورهمی با
دوس��تانم به هم میریزد .کلی کار در
زندگ��ی دارم فعال یاد بچه دار ش��دن
هم نمی افتم».
این دیالوگ یا مش��ابه آن را شاید
بارها از زبان بسیاری از دختران و زنان
جوان شنیده باشید .جمالتی که نشان
از هزاران دغدغه ریز و درش��ت مادران
عصر حاضر داشته و توانسته جای خود
را به تمایالت ذاتی زنان ازجمله حس
مادری دهد.
یک��ی از پدیدههای��ی ک��ه جامعه
امروز با آن دسته و پنجه نرم میکند،
موضوع کم فرزن��دآوری یا بیفرزندی
اس��ت .امری که به عقیده کارشناسان
ب��ا پیروی مردم از یک س��بک زندگی
نه چندان درس��ت ،در خانوادهها رخنه
کرده است .در سالهای اخیر در میان
بس��یاری از زوجهای ج��وان اطرافمان
نی��ز تمایل ب��ه بیفرزندی یا بس��نده
کردن به یک فرزند را مش��اهده کرده
همیش��ه هم تعدادی جمله تکراری را
به عنوان بهانه شنیدهایم.
داشتن مش��غلههای فراوان ،ادامه
تحصی��ل ،حف��ظ موقعی��ت ش��غلی،
فعالیته��ای متن��وع ،کمب��ود وقت و
مش��کالت اقتصادی ازجمل��ه مواردی
اس��ت که معموال زوجهای جوان خود
را با آن قانع کرده و پدیده کمفرزندی
ی��ا بیفرزندی را رق��م میزنند .اما اگر
به برخ��ی تبعات این موضوع که حتی
میتواند ب��رای والدین ترس��ناک هم
باشد توجه شود ،بهانههای والدین نیز
رنگ باخته و تصمیمشان برای انتخاب
کمفرزندی تغییر خواهد کرد.
با توجه به حرکت جمعیت کشور
به س��مت س��المندی ،تجس��م تصویر
آینده کش��ور چندان دش��وار نخواهد
بود .تصویری که نش��ان از وجود جمع
زیادی از والدین سالمند که در تنهایی
به س��ر برده و فرزندی ب��رای حمایت
عاطفی و معن��وی از آنان وجود ندارد
تا چندین دهه آینده میدهد.
التزام والدین به تامین همه نیازهای
فرزندان؛ عامل تمایل به کمفرزندی
مری��م ظهوری��ان جامعهش��ناس
و خان��واده درمان با اش��اره ب��ر پدیده
کمفرزن��دی و تکفرزن��دی میگوید:
درگذش��ته فرزندآوری ب��ه عنوان یک
س��رمایه اقتصادی ،معن��وی و عاطفی
برای خانواده محس��وب میشد ،اما در
حال حاضر با تغیی��ر نگرشها و ایجاد
ایدهه��ای مش��ترک با جوام��ع دیگر،
فرزندآوری نه تنها س��رمایه محس��وب
نشده بلکه فرزندان خود به عنوان قطب
جذب سرمایهها به شمار میروند.
وی تغییر سبک زندگیها به سوی
رفاهطلب��ی و تامی��ن تمام��ی خدمات
الزم ب��رای فرزن��دان را یک��ی از علل
بروز کمفرزن��دی خواند و تصریح کرد:
متاس��فانه در ح��ال حاض��ر خانوادهها
ت�لاش میکنند تا بهترین خدمات روز

کمفرزندی و آیندهای تاریک که از آن بیخبریم

پرورش نسل تنهای آینده

را به فرزندان خ��ود ارائه داده و تمامی
نیازهای مادی آنها را برآورده کنند که
با توجه به شرایط اقتصادی موجود ،این
امر موجب فشار به والدین و صرف نظر
کردن از تولد فرزندان بیشتر میشود.
ظهوری��ان توج��ه والدی��ن ب��ه
پیشرفتهای ش��خصی و مسائل خارج
از خانواده ازجمله اش��تغال ،تحصیل و
فعالیتهای دیگر را عامل موثر دیگری
در کمفرزن��دی خواند و اظهار داش��ت:
البت��ه تمامی این م��وارد خوب و الزمه
جامعه است اما امروزه والدین به قدری
درگیر این مس��ائل شدهاند که تشکیل
خان��واده یا فرزن��دآوری در اولویتهای
بعدی قرار گرفته و از تولد فرزندان غافل
شدهاند .با حرکت به سوی کمفرزندی،
ت��ا چندین ده��ه آین��ده والدین جوان
به س��مت پیری حرکت ک��رده و ما با
بس��یاری از خانوادههای��ی که فرزندانی
ب��رای حمایته��ای عاطف��ی ،مالی و
معن��وی ندارند مواجه خواهیم ش��د و
این در حالی اس��ت که با وجود س��وق
جمعیت کش��ور به سوی س��المندی،
هی��چ برنامهریزی مدونی ب��رای دوران
سالمندی خانوادهها انجام نشده است.
وی اف��زود :در واقع تنهایی والدین
در آینده و به دنبال آن کاهش روابط و
افسردگی ازجمله تبعات کم فرزندآوری
یا بیفرزندی است که متاسفانه امروزه
زوجین جوان ب��ه پیامدهای آن توجه
نکرده و با مطرح کردن مسائل اقتصادی
از آوردن فرزند خودداری میکنند.
آگاهسازی زوجین
سبت به تبعات کمفرزندی
راه تغییر الگوی فرزندآوری
در همی��ن خص��وص علیاصغ��ر
احمدی روانش��ناس نی��ز میگوید :در
حال حاضر مس��ائل اقتص��ادی و تفکر
موجود در خانوادهها مبنی بر داش��تن
فرزن��د کمت��ر و ارائه تمام��ی خدمات
جانبی ب��ه فرزن��دان ،مهمترین دالیل
کمفرزندی محسوب میشود.
این روانشناس با اشاره بر افزایش
روحی��ه رفاهطلب��ی ک��ه موج��ب کم
فرزندآوری شده ،عنوان کرد :متاسفانه
ام��روزه جوان��ان ترجی��ح میدهند به
تحصیل ،پیشرفت و بهرهوری شخصی
خود از زندگی پرداخت��ه و کمتر وارد
چرخه فرزندآوری میش��وند ،در واقع
امروزه والدین رفاه و فعالیتهای خود
را به رش��د فرزندان ترجیح میدهند.
اگ��ر افراد به س��طحی از رش��د فکری
درباره آینده جامعه و نگرانی از کاهش
جمعیت برسند ،میتوان الگوی فرزند
آوری را تغیی��ر داد ،البت��ه این رش��د
فکری نیازمند به رش��د درونی ،ارزشی
و توجه به منافع جمعی خواهد بود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا توجه به
گس��ترش بهداش��ت عمومی و امید به
زندگی ش��اهد دوران پی��ری طوالنی
در جامع��ه هس��تیم ،توضیح داد :یکی
از راههایی که میتوان س��بک زندگی
خانوادهه��ا را تغیی��ر و آنها را ترغیب

به فرزندآوری کرد ،آگاهس��ازی والدین
از پی��ری طوالنیمدت و ع��دم وجود
حمایته��ای مادی و معن��وی در آن
دوران به دلیل نبود فرزند یا تعداد کم
فرزن��دان خواهد بود .میتوان از طریق
آموزشهای قبل ،بعد و حین ازدواج و
رسانهها ،خانوادهها را نسبت به تبعات
تکفرزندی آگاه کرده و موجب تغییر
س��بک زندگی فعلی و تمایل زوجها به
فرزندآوری شد.
این روانش��ناس با اشاره به برخی
تبعات تکفرزندی ی��ا کمفرزندی نیز
اظه��ار داش��ت :تکفرزن��دی در نحوه
بزرگ ش��دن کودکان نیز تاثیر منفی
دارد چراک��ه تکفرزن��دان در کان��ون
توج��ه ش��دید دو نف��ر ق��رار گرفته و
احس��اس محرومیت یا تقسیم حقوق
خود با خواهر ب��رادر را حس نخواهند
ک��رد .به عالوه این فرزن��دان از دوران
کودکی همه چی��ز را متعلق به خود و
افراد را در خدمت خود دانس��ته و این
ام��ر در بزرگس��الی و ورود فرزندان به
جامع��ه میتواند به آنها آس��یب وارد
کن��د .یکی دیگ��ر از این آس��یبهای
تکفرزن��دی را نب��ود الگ��وی رفتاری
برای فرزندان در فضای خانواده اس��ت
چراکه ب��ودن خواهر و ب��رادر موجب
ایجاد احس��اس حمایت از دیگران و از
خودگذشتگی میشود که تکفرزندان
آن را کمتر احساس خواهند کرد.
شرایط اقتصادی
مهمترین مانع فرزندآوری نیست
برخالف تصور عموم��ی جامعه که
گم��ان میکنن��د مش��کالت اقتصادی
اصلیترین و اولین مانع فرزندآوری است،
پژوهشه��ای بینالملل��ی و ملی حاکی
از آن اس��ت ک��ه اصلیترین متغیر موثر
در الگوی فرزندآوری خانوادهها س��بک
زندگی و نوع نگرش به خانواده است.
اگرچه ش��رایط اقتص��ادی به ویژه
در دهکهای پایی��ن درآمدی جامعه
در تصمی��م به فرزندآوری موثر اس��ت
اما دادهه��ای آماری و ش��واهد عینی
موجود نش��اندهنده تعری��ف عمومی
اکثریت مردم جامعه از زندگی مطلوب
و خان��واده ایدهآل ب��وده که منتهی به
الگوی فرزندآوری میش��ود و ش��رایط
اقتصادی در حد ابزاری محسوس برای
توجیه علت بیفرزن��دی و کمفرزندی
است.
هرچن��د که در این میان ش��رایط
اقتصادی نیز نقش مهمی داشته و الزم
است دولت با سیاستگذاریهای مناسب،
اعط��ای وام و تس��هیالت گوناگ��ون،
زوجین را تشویق به فرزندآوری کنند.
بدیهی است عملی شدن سیاستهای
فرهنگی و اقتصادی برای تغییر الگوی
فرزن��دآوری و افزای��ش جمعی��ت در
گرو اجرایی ش��دن سیاس��تهای کلی
جمعی��ت و طرحهای��ی نظی��ر «طرح
جامع جمعیت و تعالی خانواده» خواهد
بود که همت نهادهای مسئول را برای
عملی شدن میطلبد .مهر

