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بوده ایران  در  میالدی  ندهم  س�ی و  هجری  هفتم  قرن  مشهور  و  برجسته  شاعر  بلخی  محمد  الدین   جالل 
فاریس گو شاعری  مولوی  می شود.  شناخته  جهان  در  رومی  و  موالنا  مولوی،  نظ�ی  نام ها�ی  با  که   است 
او، از  مانده  جا  به  آثار  میان  در  و  شده اند  نگاشته  ن  ن�ی عر�ب  زبان های  به  آثارش  از  برخی  اما   است؛ 
محمدبن »محمدبن  مولوی  کامل  نام  دارند.  وجود  یونا�ن  و  تریک  زبان های  به  ن  ن�ی محدودی   جمالت 
از تخلص  با  و  بعد  سال های  طول  در  مختلف  القاب  و  است  بلخی«  بکری  خطی�ب  حسی�ن  ن   حس�ی

شعرهایش به وجود آمده اند
برای دراز  سالیان  طول  در  می شوند.  تقسیم  منثور  و  منظوم  آثار  دسته  دو  به  مولوی  آثار   مجموعه 
نقاط در  مولوی  آثار  بوده اند.  موجود  منابع  ین  به�ت از  مولوی  کتب  عرفان  و  حکمت   عالقه مندان 
و شنایس  ق  رسش به  جهان  اندیشمندان  از  بسیاری  آوردن  روی  باعث  و  شده اند  ترجمه  جهان   مختلف 
بسیاری برای  زبانان  پاریس  و  ن  زم�ی ق  م�ش فرهنگ  به  ورود  دروازه  مولوی  اشعار  هستند.  �ت  رسش  عرفان 

 از مردم دنیا است
یزی« ت�ب شمس  از  جدا�ی  از  پس  مولوی،  گذار  تاث�ی و  برجسته  اثر  دو  شمس«  »دیوان  و  معنوی«   مثنوی 
یزی ت�ب شمس  با  مولوی  آشنا�ی  از  پیش  که  سبعه  مجالس  کتاب  با  آثار  این  مقایسه  و  آمدند  در  نظم   به 
ادبیات در  کند.  مشخص  شمس  با  مالقات  از  پس  را  مولوی  ات  تغی�ی تاث�ی  می تواند  است،  شده   نوشته 
و بوده اندآرامگاه  دراز  سالیان  طول  در  �ب نظ�ی  آثاری  خلق  مایه  دست  شمس،  و  مولوی  ما  ن   رسزم�ی
بزرگ ترین قونیه  است.  شده  واقع  آنتالیا  و  آنکارا  استان های  میان  در  و  قونیه  شهر  در  مولوی   موزه 
»عالءالدین دعوت  به  مولوی  پدر  دارد.  جمعیت  نفر  میلیون  یک  از  بیش  و  می رود  شمار  به  ترکیه   استان 
شهر این  در  عمر  آخر  تا  خانواده اش  و  الدین  جالل  موالنا  به همراه  و  رفتند  قونیه  به   » سلجو�ت  کیقباد 
قونیه، شهر  در  مولوی  گرفتندآرامگاه  آرام  شهر  ن  هم�ی در  دو  هر  پدرش  و  مولوی  کردند.   

گ
 زندیک

تولد سالگرد  به خصوص  و  سال  ایام  طول  در  و  دارد  قرار  گذشته  در  مولوی  سکونت  محل  خانه   در 
۱۷ تا  هفت  تاریخ  از  سال  هر  می شود.  برگزار  آرامگاه  این  در  مختلفی  مراسم   موالنا،  درگذشت   و 
شاعر و  عارف  این  درگذشت  سالگرد  مناسبت  به  را  مولوی  بزرگداشت  شب   ۱۰ به مدت   ،  دسام�ب
این طول  در  و  است  همراه  خاص  مناس�  با  شب ها  این  در  جشن  برگزاری  می کنند.  برگزار   برجسته 
رابه مولوی   

گ
زندیک مختلف  بخش های  سماع،  گروهی  رقص های  و  متنوع  نمایش  اجرای  با   مدت 

تصویر می کشند

بزرگداشت مولـــــوی
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ام به سالمندان در دین اسالم اح�ت

روشن آموزه های  از  آنان  ویژه  ام  اح�ت و  سالمندان   تکریم 
.فرهنگ اسالمی است

کنید. نی�  مادر  و  پدر  »به  است:  آمده  ارسا  سوره   ۲۳ آیه   در 
ی پ�ی سن  به  تو  نزد  آنها  دو  هر  یا  دو،  آن  از  ی�   هرگاه 
و مزن  فریاد  آنها  بر  و  مدار  روا  آنها  به  اهان�ت  ین  کم�ت  رسند، 

».گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو
ان پ�ی به  ام  »اح�ت فرمود:  ن  ن�ی آله  و  علیه  الله  صیل  اکرم   پیام�ب 
السالم، علیه  عیل  امام  است.«  من  داشت  گرامی  من،   اّمت 
می داند انسان  خود  ام  اح�ت ساز  زمینه  را  سالمندان   بزرگداشت 
شما کوچک ترها  تا  کنید  ام  اح�ت بزرگانتان  »به  می فرماید:   و 
ن فرموده است: م شمارند.« امام صادق علیه السالم ن�ی  را مح�ت

ان خویش را تکریم کنید ».»پ�ی

انواع سالمندی

گفت. سخن  سالمندی  نوع  سه  از  توان  می  رسد  می  نظر   به 
می طبیعی«  »سالمندی  عنوان  به  را  سالمندی  نوع   یک 
ات تغی�ی با  سالمند  شخص  سالمندی  از  نوع  این  در   شناسیم. 

س�ن دوره  این  از  که  حدی  در  جسمی  و   فکری 
می سالمندان  یت  اک�ش شامل  یع�ن  رود  می   انتظار 
»سالمندی یع�ن  دیگر  نوع  در  شود.  می  مواجه   شود 

استقالل آسایش،   ،
گ

زندیک های  هدف   »  آرما�ن
گ

زندیک در  همچنان  شغیل  اهداف  ی  پیگ�ی  و 
گ

رسزندیک که  طوری  به  دارد  وجود   سالمند 
آسیب »سالمندی  باالخره  است.  محفوظ   وی 
های بیماری  آن  در  که  است  سالمندی   گونه«، 

سالمند عملکردهای  در  محسوس  کاهش  و   شدید 
سالمندان درباره  ما  باورهای  بنابراین  شود.  می   مشاهده 

توان نمی  و  نیست  سالمندان  همه  به  تعمیم  قابل   همیشه 
یک رسی باورهای کلیشه ای درباره همه سالمندان داشت

 سالمند
گ

زندیک

گذشته به  نسبت  ی  کم�ت درآمد  و  بازنشسته اند  یا   سالمندان 
مراقبت به  ی  بیش�ت نیاز  ندارند،  درآمدی  و  شغل  یا   دارند، 

مجموع و  نمی کنند  ایفا  را  گذشته  نقش های  دارند،  توجه   و 
رفتار پیامد  می دهد.  آنان  به  را   

گ
بیهودیک احساس  همه،   این 

و مادربزرگ ها  میل  روز  مشابه  سالمندان  جها�ن   روز 
ن همچن�ی و  کانادا  و  متحده  ایاالت  در   مادربزرگ ها 

ی در ژاپن است ام به روز پ�ی ن و اح�ت جشنواره ای در چ�ی
تمرکز با  و  آگاه سازی  هدف  با  سالمندان  جها�ن   روز 
ی پ�ی زمینه  در  متحد  ملل  سازمان  برنامه  و  ی  پ�ی  سازمان های 

و.. سالمندی نامگذاری شده است

سالمند کیست؟

توجه با  مختلف  کشورهای  در   
گ

سالخوردیک و  ی  پ�ی  تعریف 
تعریف ی  پ�ی سن  ایران  در  است.  متفاوت   

گ
فرهن� ایط  رسش  به 

گ
بازنشست� زمان  را  ی  پ�ی دوره  وع  رسش اگر  ویل  است   نشده 
اجتماعی ن  تأم�ی قانون  طبق  کنیم  محسوب  خدمت  از   کامل 
و  

گ
سال�  ۵۵ زنان  برای  و   

گ
سال�  ۶۰ مردان  برای  ی  پ�ی  سن 

و مردان  برای   
گ

بازنشست� سن  کشوری  استخدام  قانون   طبق 
 است

گ
.زنان ۶۵ سال�

مشخص را  خایص  زمان  نمی توان  سالمندی  تعریف   در 
که خایص   های 

گ
ویژیک با  می توانیم  را  سالمندی  بلکه   کرد، 

معموالً بشناسیم؛  می کند  پیدا  خود   
گ

زندیک از  زما�ن  در   فرد 
جسم در  ات  تغی�ی این  از  برخی  می شود.  شناخته  با   سالمندی 
از درصد   ۵۰ سالمندی  در  مثال  عنوان  به  می دهد   روی 
نورون های خصوص  به  می رود،  تحلیل  مخ  ق�ش   سلول های 
اعصاب و  شنوا�ی   ، بینا�ی با  مستقیمی  ارتباط  که   عص�ب 

.حرک�ت دارند
و می کند  پمپاژ  ی  کم�ت وی  ن�ی با  قلب  سالخوردگان   در 
دستگاه ضعف  می آید.  پیش  ن  ن�ی عرو�ت  و  قل�ب   بیماری های 
زودتر جوانان  به  نسبت  سالمندان  می شود  باعث  ن  ن�ی  ایم�ن 
اجتماعی نظر  از  سالمندان  یابند،  بهبود  دیرتر  و  شوند   بیمار 
ده س�پ  ،

گ
یائس�  ،

گ
بازنشست� جمله  از  تحوال�ت  با  وحی  ر   و 

شدن به خانه سالمندان و فوت هم� رو به رو می شوند

فعالیت های بد�ن سالمندان

شود می  روا�ن  قعالیت  تقویت  باعث  جسما�ن  های   فعالیت 
برخوردار ویژه  اهمیت  از   

گ
زندیک تمام  در  دلیل  ن  هم�ی  به 

بودن، ، رسحال  بیش�ت پذیری  انعطاف  اندام،  تناسب   می شود. 
چنانچه است.  کردن  ورزش  فواید  از  و   تعادل  وضعیت   بهبود 
دوران باشید  پایبند  آن  به  و  کنید  وع  رسش جوا�ن  از  را   ورزش 

ی خواهید کرد ی سالم تری را س�پ ..پ�ی

تاریخچه روزجها�ن سالمند

افت یا  کاهش  با  سالمندی  معموالً  ایمنا  گزارش   به 
می شود شناخته  و…  اجتماعی  فکری،  جسمی،   توانا�ی های 
و روحی  مشکالت  دچار  ات  تغی�ی این  دلیل  به  سالمندان   و 
به روزی  ن  تعی�ی دارد،  ویژه  توجه  به  نیاز  که  می شوند   جسمی 
این به  نسبت  افراد  سازی  آگاه  جهت  در  سالمندان  روز   نام 

.ق�ش است
جها�ن روز  عنوان  به  سال  هر  اکت�ب  یک  جها�ن  تقویم   در 

اکت�ب یکم  می شود.  داشته  گرامی  و  نامگذاری   سالمندان 
.۲۰۲۰ برابر است با ده مهرماه ۱۳۹۹

را سالمندی  جها�ن  شورای   ۱۹۸۲ سال  در  ملل   سازمان 
روز یک  ن  تعی�ی برای  را  طرحی  سال  همان  در  و  داد   تشکیل 
این  ۱۹۹۰ سال  در  اینکه  تا  داد  ارائه  سالمندان  برای   جها�ن 
ن هم�ی به  کرد.  ن  تعی�ی سالمندان  جها�ن  روز  را  اکت�ب  اول   شورا 

میل هفته  عنوان  تحت  هفته ای  ایران  در  ساله  همه   مناسبت 
ن و برنامه های متنوعی برگزار می شود  .سالمند تعی�ی
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مشکالت و  آنان   
گ

اف�دیک  ، ق�ش این  با   ناصحیح 
جامعه و  خانواده  خود،  برای  که  است  ی   بیش�ت
نشاط و  سالمت  که  پیداست  ناگفته  می زنند.   رقم 
جامعه محوری  سالمت  بر  زیادی  تاث�ی   سالمندان 
جمعیت افزایش  به  توجه  با  می رسد  نظر  به   دارد. 
به دادن  رسعت  ورت  �ن کشور،  در   سالمند 
با اما  می شود  حس  گروه  این  برای   برنامه ریزی 
و رسا�ن  اطالع  زمینه  در  چه  هنوز  وجود،   این 
مورد خدمات  ارائه  زمینه  در  چه  و   فرهنگسازی 
نگرفته صورت  ی  چشمگ�ی فعالیت  گروه،  این   نیاز 
حسن دک�ت  شکننده  فضاهای  و  سالمندان   است.   
دانشگاه علمی  هیات  عضو  و  جامعه شناس   حسی�ن 
می گوید:  ۷ ایران  به  تهران  دانشگاه  اجتماعی   علوم 
ن پای�ی سن  در   

گ
بازنشست� ما  کشور  در   »متاسفانه 

می دهد نشان  هم   
گ

بازنشست� به  تمایل   است. 
که است  شکننده  به قدری  ما  کاری  فضاهای   که 
کاری فضای  از  می دهند  ترجیح  افراد  از   برخی 
ترجیح یا  بکشند  راح�ت  نفس  و  شوند  دور   خود 
خودشان رسمایه  با  و  خودشان  برای  که   می دهند 

کار کنند



مانند هم  امسال  است.  شده  نام گذاری  گردشگری  جها�ن  روز  عنوان  به  مهر   5 با  مصادف  سپتام�ب   27 روز  که   سال هاست 
با�ن ن م�ی مجارستان  پایتخت  بوداپست،  شهر   2018 سال  در  می شود.  داشته  گرامی  جهان  کنار  و  گوشه  در  روز  این   گذشته 

می آید شمار  به  دنیا  صنایع  پرسودترین  از  ی�  گردشگری  امروزه  است  این  داردحقیقت  عهده  بر  را  روز  این  اصیل   مراسم 
ی بیش�ت گردشگران  کشورش  منابع  از  استفاده  با  تا  می کند  تالش  دول�ت  هر  حاال  است.  شده  برخوردار  زیادی  اهمیت  از   و 
بهبود در  و  شده  تاسیس  جهانگردی  جها�ن  سازمان  سایل ست  چند  د.  ب�ب باال  را  درآمدش  ان  ن م�ی و  بکشاند  خود  سمت  به   را 
27 نتخاب  می پردازد  صنعت  این  در  موجود  مشکالت  حل  به  و  می رساند  یاری  دولتمردان  به  صنعت  این  فت  پی�ش  

گ
 چگون�

شده آغاز  جنو�ب  نیم کره ی  به  سفر  فصل  روز،  این  در  دارد.  خایص  دلیل  گردشگری  جها�ن  روز  گرامی داشت  برای   سپتام�ب 
روزی ن  چن�ی در  دنیا  رسارس  در  مردم  از  بسیاری  تا  می شود  باعث  موضوع  این  می یابد.  پایان  شمایل  نیم کره ی  به  سفر  فصل   و 

.به سفر و گشت وگذار بیندیشند
این و  کرد  انتخاب  گردشگری  جها�ن  روز  عنوان  به  را  سپتام�ب   27 روز  گردشگری  جها�ن  سازمان  میالدی،   1980 سال   در 
در گوناگو�ن  مراسم  و  جشن  روز  این  در  کردیم،  اشاره  هم  باالتر  که  همانطور  شد.  صنعت  این  در  عطفی  نقطه ی   موضوع 
ش تاث�ی و  گردشگری  با  رابطه  در  عمومی  آگاهی  سطح  ارتقاء  آنها  برگزاری  از  هدف  که  می شود  برپا  مختلف   کشورهای 
همه می شود،  انتخاب  گرامی  ره�ب  توسط  ایران،  در  نو  سال  آغاز  در  هرسال  که  نامی  همانند  است  مختلف  ارزش های   بر 
جها�ن سازمان  و  گوناگون  کشورهای  مقامات  اهداف  تا  برمی گزینند  گردشگری  جها�ن  روز  مناسبت  به  را  نام  یک   ساله 

گردشگری را هماهنگ کنند. شعار سال 2018 “گردشگری و تحول دیجیتال” است

روز جها�ن گردشگری مهر 5
هر که  شعارها�ی  می کند،  انتخاب  خود  سال  شعار  عنوان  به  را  شعاری  گردشگری  جها�ن  سازمان   ۱۹۸۰ سال   از 
سازمان امسال  اما  می کند.  تعریف  را  گردشگری  توسعه  مدل های  ح�ت  و  بوده  اهمیت  دارای  زمان  فراخور  به   کدام 
رسارس در   ۱۹ کووید  بیماری  ی  همه گ�ی طر�ن  از  داشت.  سال  شعار  انتخاب  برای  سخ�ت  کار  گردشگری   جها�ن 
و »گردشگری  نهایت  در  داشت.  تاکید  روستاها  رونق  بر  یونسکو  دیگر  طر�ن  از  و  برد  کما  به  را  گردشگری   دنیا 
شوکه را  صنعت  این  فعاالن  از  بسیاری  ابتدا  در  که  شعاری  شد.  برگزیده   ۲۰۲۰ سال  شعار  عنوان  به   » روستا�ی  توسعه 
اعالم زمان  از  گردشگری  داشتند.  گردشگری  صنعت  بر  حاکم  ایط  رسش با  مرتبط  شعاری  انتظار  آن ها  زیرا   کرد، 
ین بزرگ�ت صنعت  این  ابتدای  در  گرفت.  قرار  تأث�ی  تحت  ن  چ�ی در  جدیدی  همه گ�ی  ویروس  کشف  بر  مب�ن  ی   خ�ب
با مرتبط  فعالیت های  تمام  جهان،  رسارس  در  کرونا  ویروس  شیوع  با  سپس  و  داد  دست  از  را  ن  چ�ی یع�ن  خود   بازار 

گردشگری تعطیل شد

شعارروز جها�ن گردشــــــــــگری
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کرده اعالم   ن الملیل  ب�ی بود  یاد  روز  یک  دخ�ت  جها�ن  روز  را  اکت�ب  یازدهم  متحد  ملل  سازمان  موج،  گزاری  خ�ب گزارش   به 
ان دخ�ت که  جنسی�ت  نابرابری  مورد  در  آگاهی  بردن  باال  و  ان  دخ�ت برای  بیش�ت  های  فرصت   از  پشتیبا�ن  در  یادبود،  این   است. 

.در سطح جهان به دلیل جنسیتشان مواجه اند، برگزار می  شود
که زما�ن  گردد  برمی   2003 سال  به  روز  این  نامگذاری  تاریخچه  است.   ۹۹ مهر   ۲۰ با  برابر   ۲۰۲۰ سال  در  دخ�ت  جها�ن   روز 

ان از طرف انجمن حمایت از کودکان مطرح شد .ایده نامگذاری این روز بعنوان روز جها�ن دخ�ت
نامگذاری ایده  از  سال   8 گذشت  از  بعد  و  زمان  مرور  به  و  گرفت  شکل  آن  در  ایده  این  که  بود  کشوری  ن  اول�ی  ، آلمان   کشور 

ن حمایت کرد ان در 11 اکت�ب ، باالخره سازمان ملل این پیشنهاد را پذیرفت و از آن ن�ی .روز جها�ن دخ�ت
تالش ۱۱ و  آنان  از  حمایت  جهت  در  ها  بچه   دخ�ت اسم  به  الملیل  ن   ب�ی روزی  نامگذاری  بود.  دخ�ت  روز  ن  نخست�ی  ،۲۰۱۲  اکت�ب 
تبعیض و  خشونت  از  ممانعت  و  ی  دک�ت مراقبت  های   و  قانو�ن  حقوق  و  تغذیه  و  آموزش  به  ان  دخ�ت بیش�ت  و  به�ت  یس  دس�ت  برای 

ند .و ازدواج اجباری صورت گرفت. بسیاری از این زنان مورد بدرفتاری روحی و خشونت جنیس هم�ان خود قرار می گ�ی
زود که  ا�ن  دخ�ت هستند.  مواجه  گوناگو�ن  های  تبعیض  با  جهان  رسارس  در  ان  دخ�ت یونیسف،  سازمان  رسمی  آمار   براساس 
تا زایمان  و  بارداری  دلیل  به  آنها  از  بسیاری  و  شوند  می  باردار   

گ
سال�  12 در  مثال  عنوان  به  ن  پائ�ی ن  سن�ی در  کنند  می   ازدواج 

.پایان عمر از مشکالت سخت جسمی خود رنج می برند
و ها  مکان  در  شده،  مطرح  موضوعات  از  حمایت  و  ان  دخ�ت رضایت  جلب  جهت  سال،  هر  اکت�ب   11 یع�ن  روز،  این   در 
مورد رنگ  به   ، روز  این  در  نیاگارا  آبشار  مثال،  برای  شود.  می  انجام  نورپردازی   و  جشن  مدرن  و  تاریخی  های   ساختمان 
این نمای  برای  را  صور�ت  رنگ  روز  این  در  ن  ن�ی ن  برل�ی مخابرات  بلند  برج  ن  همچن�ی و  آید  می  در  صور�ت  یع�ن  ان  دخ�ت  عالقه 

.برج تغی�ی می دهد

؟ دلیل نام گذاری روزدخ�ت در11اکت�ب

روزجهانــــــــــــــــــی دخ�ت مهر 20
ن اول�ی  ،۲۰۱۲ اکت�ب   ۱۱ است.  مشهور  ن  ن�ی دخ�ت  روز  به  که  است  متحد  ملل  سازمان  سوی  از  اعالم شده  ن الملیل  ب�ی یادبود  روز  یک  دخ�ت  ن الملیل  ب�ی  روز 

به جهان  سطح  در  ان  دخ�ت که  جنسی�ت  نابرابری  خصوص  در  آگاهی  ارتقای  و  ان  دخ�ت برای  بیش�ت  فرصت های  از  حمایت  در  یادبود  این  بود.  دخ�ت   روز 
 .خاطر جنسیتشان مواجه اند برگزار می شود

حقوق و  تغذیه  و  آموزش  به  ان  دخ�ت بیش�ت  و  به�ت  یس  دس�ت برای  تالش  و  آنان  از  حمایت  جهت  در  بچه ها  دخ�ت اسم  به  الملیل  ن   ب�ی روزی   نامگذاری 
دخ�ت جها�ن  روز  متحد  ملل  سازمان  تقویم  در  اکت�ب  گرفتیازدهم  صورت  اجباری  ازدواج  و  تبعیض  و  خشونت  از  ممانعت  و  ی،  دک�ت مراقبت هاي   و   قانو�ن 

زمینه در  سال   18 زیر  مونث  جنس  ان  دخ�ت آگاهی  برای  ی  بیش�ت اقدامات  متحد  ملل  سازمان  عضو  کشورهای  که  است  آن  خواستار  سازمان  این   است. 
ی در اختیار آنها بگذارند .نابرابری های جنسی�ت انجام دهند و فرصت های بیش�ت

به جهان  رسارس  در  بچه  دخ�ت میلیون   34 هستند  مواجه  گوناگو�ن  های  تبعیض  با  جهان  رسارس  در  ان  دخ�ت یونیسف،  سازمان  رسمی  آمار   براساس 
در جهان  مختلف  کشورهای  در  دخ�ت  میلیون  سه  سال  هر   . اند  شده  ختنه  دخ�ت  میلیون   200 حدود  جهان  رسارس  در  ندارند  یس  دس�ت ابتدا�ی   آموزش 
آب آوردن  ح�ت  یا  ی  ن آش�پ  ، روب  و  رفت   . کنند  می  کار  خانه  در  ساعت  میلیون   550 روز  در  سال   14 تا  پنج  ان  دخ�ت دارند  قرار  شدن  ختنه  خطر   معرض 
12 سال  هر  که  گوید  می  استیونیسف  ان  دخ�ت از  کم�ت  درصد  پنجاه   ، کنند  می  خانه  کارهای  �ف  ساله   14 تا  پنج  پ�ان  که  ساعا�ت   . چشمه  یا  چاه   از 

 میلیون دخ�ت خردسال در نقاط مختلف جهان مجبور به ازدواج می شوند و در حال حا�ن از هر پنج زن در جهان ی� زیر 18 سال ازدواج کرده است
عنوان به  ن  پائ�ی ن  سن�ی در  کنند  می  ازدواج  زود  که  ا�ن  دخ�ت  . ند  گ�ی می  قرار  خود  هم�ان  جنیس  خشونت  و  روحی  بدرفتاری  مورد  زنان  این  از   بسیاری 
روز این  در  برند  می  رنج  خود  جسمی  سخت  مشکالت  از  عمر  پایان  تا  زایمان  و  بارداری  دلیل  به  آنها  از  بسیاری  و  شوند  می  باردار   

گ
سال�  12 در   مثال 

و جشن  مدرن  و  تاریخی  های  ساختمان  و  ها  مکان  در  شده،  مطرح  موضوعات  از  حمایت  و  ان  دخ�ت رضایت  جلب  جهت   ، سال  هر  اکت�ب   11 یع�ن   ، 
مخابرات بلند  برج  ن  همچن�ی و  آید  می  در  صور�ت  یع�ن  ان  دخ�ت عالقه  مورد  رنگ  به   ، روز  این  در  نیاگارا  آبشار   ، مثال  برای  شود  می  انجام   نورپردازی  

ن در این روز رنگ صور�ت را برای نمای این برج تغی�ی می دهد ن ن�ی ..برل�ی

کرده نامگذاری  دخ�ت  ن الملیل  ب�ی روز  را  اکت�ب   ۱۱ متحد  ملل   سازمان 
.است. هدف از این اقدام روشنگری در زمینه نابرابری جنسی�ت است

آنان از  حمایت  جهت  در  بچه ها  دخ�ت اسم  به  ن الملیل  ب�ی روزی   نامگذاری 
حقوق و  تغذیه  و  آموزش  به  ان  دخ�ت بیش�ت  و  به�ت  یس  دس�ت برای  تالش   و 
ازدواج و  تبعیض  و  خشونت  از  ممانعت  و  ی،  دک�ت مراقبت های  و   قانو�ن 

.اجباری صورت گرفت
ارتقای  و  ان  دخ�ت برای  بیش�ت  فرصت های  از  حمایت  در  یادبود   این 
خاطر به  جهان  سطح  در  ان  دخ�ت که  جنسی�ت  نابرابری  درباره   آگاهی 
است آن  خواستار  ملل  سازمان  می شود.  برگزار  مواجه اند   جنسیتشان 
آگاهی برای  ی  بیش�ت اقدامات  متحد  ملل  سازمان  عضو  کشورهای   که 
انجام جنسی�ت  نابرابری های  زمینه  در  سال   ۱۸ زیر  مونث  جنس  ان   دخ�ت

ی در اختیار آنها بگذارند .دهند و فرصت های بیش�ت

با مصادف  و  ذی القعده  اول  با  برابر  ساله  همه  ایران  در  دخ�ت  روز   تاریخ 
ان« »دخ�ت روز  عنوان  با  که  است  )س(  معصومه  ت  ح�ن تولد   سالروز 

گ
فرهن� مذه�ب  مختلف  مراسم   چندین  طی  و  شده است   نامگذاری 

.گرامی داشته می شود
)کریمه معصومه  ت  ح�ن تولد  سالروز  القعده  ذی  ماه  اول  روز  ساله   هر 
گذار تاث�ی و  وسیع  ق�ش  این  از  قدرا�ن  پاس  به  ان  دخ�ت میل  روز  و  بیت(   اهل 
به معصومه  ت  ح�ن میالد  گذاری  نام  می شود.دلیل  گرفته  جشن   جامعه 
مجرد و  ت  ح�ن آن  نکردن  ازدواج  در  ریشه  ظاهر  در  دخ�ت  روز   عنوان 
ان دخ�ت برای  برجسته  الگو�ی  معر�ن  �پ  در  ن  ن�ی باطنش  و  دارد   بودنشان 
رسانه های در  ایران  در  دخ�ت  است.روز  بیت  اهل  شیعه  ویژه  به   و   مسلمان 

ن بازتاب وسیعی می یابد ی و اجتماعی ن�ی .خ�ب

تاریخ روزدخ�ت درتقویم ایرانهدف روزجها�ن دخ�ت

روز20

جها�ن
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مهر
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