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ﺳﻔﯿﺪ
به مناسبت روز جهانی عصای سفید

عصــای ســپید نــه تنهــا ابــزاری بــرای اســتقالل ،بلكــه نمــادی از
نابینایــان در جوامــع اســت .امــروزه عصــای ســپید از دو جنبــه
حائــز اهمیــت اســت و آن اهمیــت ابــزاری و نمادیــن بــودن آن
مــی باشــد.
در طــول تاریــخ ،عصــا و چوبدســتی بــه عنــوان ابــزاری كمكــی
بــرای نابینایــان اســتفاده مــی شــدند .یادداشــتهای مربــوط بــه
زمــان نــزول انجیــل حاكــی اســت كــه چوبدســتی چوپانــان،
ابــزاری بــرای ســفرهای تــك نفــره بــوده اســت و نابینایــان از
عصــا و چوبدســتی بــه منظــور شناســایی موانــع موجــود در مســیر
گذرشــان اســتفاده مــی كردنــد.
قرنهــا گذشــت و تعریــف( عصــا ) بــه ابــزاری بــودن كفایــت كــرد.
امــا عصایــی كــه امــروزه مــی شناســیم و پــس از قــرن بیســتم بــا
نــام آن آشــنا شــده ایــم ،ابــزاری كاربــردی و نمــادی ســمبلیك
اســت كــه فــرد نابینــا را بــه مخاطبــش معرفــی مــی كنــد .نقــش
جدیــد عصــای ســپید بــه دهــه هــای بیــن دو جنــگ جهانــی بــاز
مــی گــردد ،زمانــی كــه نمادیــن بــودن عصــا بــرای نابینایــان تبــی
فراگیــر در اروپــا شــد و ســپس بــه آمریــكای شــمالی نیــز ســرایت
كــرد .ایــده معرفــی عصــای ســپید بــرای نابینایــان را بــه « جیمــز
بیگــز» ســاكن بریســتول نســبت مــی دهنــد .بنابــر ادعــای بیگــز
تصادفــی در ســال  1921میــادی برایــش اتفــاق مــی افتــد و بــر
اثــر آن بینایــی هــر دو چشــمش را از دســت مــی دهــد .وی كــه
خــود را ناچــار بــه زندگــی و ســازش مجــدد بــا محیــط پیرامونــی
اش مــی دیــد ،از تــرس وســایط نقلیــه عدیــده ای كــه در اطــراف
منزلــش در تــردد بودنــد ،عصــای خــود را بــه رنــگ ســفید در مــی
آورد تــا بدیــن وســیله قابلیــت شناســایی خــود را بــرای راننــدگان
وســایط نقلیــه بــاال ببــرد.
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از زمــان ابتــكار عمــل جیمــز 10ســال طــول مــی كشــد تــا عصــای
ســپید جــای خــود را در محافــل عمومــی و اجتماعــی بــاز كنــد.
در فوریــه  « 1931گیلــی دهربمونــت» طرحــی را بــه منظــور
همگانــی كــردن اســتفاده از عصــای ســپید در كشــور فرانســه آغــاز
مــی كنــد .بــا انعــكاس ایــن طــرح در مطبوعــات بریتانیــا طــرح
مشــابهی در سراســر بریتانیــا بــه اجــرا در مــی آیــد.
در آمریــكای شــمالی معرفــی عصــای ســپید مرهــون تــاش هــای
باشــگاه بیــن المللــی « النیــز» اســت .تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن
عضــوی از اعضــای باشــگاه « النیــز» بــه هنــگام عبــور مــردی
نابینــا بــه همــراه عصایــی ســیاه از خیابــان ،باشــگاه النیــز را بــر
آن مــی دارد تــا بــه منظــور بــاال بــردن قابلیــت شناســایی عصــا
بــرای راننــدگان رنــگ عصــای نابینایــان را بــه ســفید تغییــر رنــگ
دهــد .در دهــه هــای  1920و  1930نابینایــان بــه همــراه عصــای
ســپیدی كــه آن را بــه صــورت اریــب بــه دســت مــی گرفتنــد در
گذرگاههــا و معابــر ظاهــر مــی شــدند و از اینجــا بــود كــه نقــش
نمادیــن عصــای ســپید اذهــان را بــه ســوی خــود جلــب كــرد.
بــا بازگشــت معلــوالن آســیب دیــده از جنــگ جهانــی دوم بــه
كشــور آمریــكا تغییــرات عمــده ای در شــكل و نحــوه اســتفاده
از عصــای ســپید پدیــد آمــد .ایــن تغییــرات در جهتــی بــود كــه
معلــوالن بازگشــته از جنــگ را بــه زندگــی مبتنــی بــر مشــاركت
امیــدوار كنــد .دكتــر «ریچــارد هــوور» گونــه ای ازعصــای ســپید را
طراحــی و بــه بــازار عرضــه كــرد تــا وســیله ای بــرای جهــت یابــی
در ســفرها و ســیاحتهای نابینایــان باشــد .عصــای بلنــد بــا عصــای
هــوور ،مجــددا ً نقــش ابــزاری عصــا را در خاطرهــا زنــده كــرد.

در ایــن زمــان عصــای ســپید جایــگاه خــود را در سیاســتگذاری
هــای دولتــی بــاز كــرد .طــرح قانونــی عصــای ســپید ،اولیــن بــار
در دســامبر  1930در ایلینویــز مطــرح شــد .ایــن طــرح حــق عبــور
و مــرور را بــرای عابریــن نابینــا محفــوظ دانســته بــود .پــس از آن
طــرح فــوق در « میشــیگان» بــه ســال  1935و « دیترویــت» بــه
ســال  1936مطــرح شــد.و باالخــره روز  15اكتبــر بــه عنــوان روز
ملــی عصــای ســپید اعــام و معرفــی گردیــد واســتفاده از عصــای
ســپید بــرای نابینایــان ،جهانــی گشــت.

تاریخچه عصای سفید
كاربــرد عصــا بــه عنــوان وســيلهي كمكــي در آمــد و شــد نابينايان،
از قرنهــا پيــش متــداول بــوده اســت؛ ولــي اســتفاده از عصــاي
ســفيد بــه شــكل امــروزي و بــه عنــوان نمــادي بــراي شــناخت
نابينايــان ،بــه بعــد از جنــگ جهانــي اول برميگــردد .در ســال
1921م .عكاســي از شــهر بريســتول انگلســتان بــه نــام جيمــز
بيگــز  -كــه در اثــر ســانحهاي بينائــي خــود را از دســت داده بــود-
بــراي در امــان مانــدن از گزنــد وســائل نقليــه در خيابانهــاي
آن
اطــراف محــل زندگـياش ابتــكار اســتفاده از عصــاي ســفيد را از ِ
خــود كــرد تــا بــه راحتــي بــراي همــگان قابــل ديــد باشــد.
پــس از آن دو تــن از برجســتهترين محققــان آمريكائــي بــه
ل پــري (رياضيــدان) و دكتــر جاكوپــس تــن
نامهــاي دكتــر نــاو 
ي در پانزدهميــن روز از مــاه
بــروك (حقوقــدان) ،توانســتند قانون ـ 
اكتبــر بــه عنــوان قانــون عصــاي ســفيد بــه تصويــب برســانند و اين
روز را ،بــه عنــوان روز جهانــي نابينايــان نامگــذاري كننــد .در ايــن
قانــون ،تمامــي حقــوق اجتماعــي فــرد نابينــا بــه عنــوان عضــوي از
جامع ـهي متمــدن ،انعــكاس يافتــه اســت.

ابداع خط بریل برای نابینایان
خــط بریــل ،خطــی اســت کــه در قــرن نوزدهــم میــادی ،بــرای
ســهولت کار افــراد نابینــا و کــم بینــا در امــر تحصیــل و تعلیــم
و تربیــت توســط لویــی بریــل فرانســوی ابــداع گردیــد .پــدر
لویــی بریــل کفــاش بــود و لویــی درکارگاه وی کار مــی کــرد.
روزی درفــش کفاشــی بــه چشــم وی برخــورد کــرد و در اثــر ایــن
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حادثــه ،لویــی از نعمــت بینایــی محــروم گردیــد .پــس از آن ،او
دربــاره افــرادی کــه از نعمــت بینایــی برخــوردار نبودنــد ،بســیار
اندیشــید و ســرانجام بــه فکــر افتــاد تــا خطــی را بــه وجــود آورد
آن بــه راحتــی بــه امــر خوانــدن و
کــه افــراد نابینــا بــه وســلیه ْ
نوشــتن بپردازنــد .او پــس از مــدت هــا ،موفــق بــه ابــداع خطــی
گردیــد کــه بــه نــام وی ،بریــل ،نامیــده شــد.

حقوق اجتماعی افراد نابینا
نابينايــان ،حــق بهرهگيــري از كليــهي امكانــات رفاهــي معمــول
در جامعــه را دارنــد .آنــان ،حــق دارنــد از پيادهروهــا ،خيابانهــا،
بزرگراههــا و وســايل ترابــري همگانــي ماننــد هواپيمــا ،قطــار،
اتوبــوس ،خــودرو ،كشــتي ،هتلهــا ،مكانهــاي عمومــي و
مراكــز تفريحــي و مذهبــي بهرهبــرداري كننــد .چنانچــه گهــگاه
محدوديتــي بــراي سودجســتن از ايــن تســهيالت و مكانهــا
در ميــان باشــد ،بايــد فراگيــر همــهي افــراد جامعــه باشــد و
اگــر شــخص يــا ســازماني فقــط بــراي نابينايــان در اســتفاده از
تســهيالت همگانــي ،محدوديــت ايجــاد كنــد يــا حقــوق نابينايــان
عاقــل و بالــغ را ناديــده بگيــرد ،مجــرم شــناخته ميشــود.
راننــدگان وســايل نقليــه ،موظــف بــه مراعــات كامــل نابينايانــي
هســتند كــه بــا عصــاي ســفيد در خيابانهــا آمــد و شــد ميكننــد.
دولــت ،موظــف اســت نابينايــان را بــه مشــاركت در امــور دولتــي
تشــويق كنــد تــا آنــان نيــز بــه كار مشــغول شــوند.

درمان و پیش گیری از نابینایی
بســیاری از نابینایــی هــا قابــل پیــش گیــری هســتند؛ زیــرا نابینایی
و کــم بینایــی ،یــا ارثــی اســت یــا غیرارثــی کــه هــر کــدام ،پیــش
گیــری و درمــان مخصــوص بــه خــود را دارد .بــه عنــوان مثــال در
مــوارد ارثــی ،مــی تــوان بــا انجــام مشــاوره هــای پیــش از ازدواج،
از بــروز آن هــا جلوگیــری کــرد و در مــوارد غیرارثــی ،میتــوان بــا
مراجعــه بــه موقــع بــه پزشــک متخصــص و رعایــت مســائل ایمنــی
و بهداشــتی ،از بــروز آن جلوگیــری بــه عمــل آورد .پــس بهتــر
اســت بــا توجــه عملــی بــه شــعا ِر «پیــش گیــری ،بهتــر از درمــان»،
زندگــی ای سرشــار از ســامت و نشــاط بــرای خــود ،خانــواده و
جامعــه بــه ارمغــان آوریــم.

بینوایان
کمتــر کســی پیــدا میشــود کــه بــه طریقــی بــا ایــن کتــاب آشــنا
نباشــد .کتــاب بینوایــان بــا عنــوان اصلــی شــاهکار ویکتــور هوگــو
اســت کــه در ســال  ۱۸۶۲منتشــر شــد .ایــن رمــان بــه معنــای
واقعــی کلمــه غــذای کاملــی بــرای روح انســان اســت .کتابــی کــه
بــدون تردیــد ازجملــه ماندگارتریــن رمانهایــی خواهــد بــود کــه
بــه عمــر خــود میتوانیــد بخوانید.کتــاب بینوایــان بــه صــورت
ســوم شــخص روایــت میشــود و در آن نویســنده زمــان بــه جلــو
و عقــب میکشــد و ماجراهــای مختلــف را روایــت میکنــد .ایــن
اثــر هرآنچــه را کــه الزم اســت دربــاره فرانســه قــرن نوزدهــم بیــان
کــرده و یــک اثــر تاریخــی ،روانشناســانه ،اجتماعــی و عاشــقانه
محســوب میشــود .ویکتــور هوگــو  ۱۷ســال را صــرف نوشــتن
ایــن اثــر برجســته کــرده اســت.
حســینقلی مســتعان ،مترجــم ،در ابتــدای کتــاب بینوایــان زندگــی
نامـهای از هوگــو و همچنیــن معرفــی کوتــاه از آثــار او ارائــه کــرده
اســت .در مقدمــه مترجــم بــر چــاپ پنجــم نوشــته اســت:
بینوایــان هوگــو مســلما هرگــز کهنــه نخواهــد شــد و هرگــز
اهمیــت و ارزشــش تقلیــل نخواهــد یافــت .ایــن یکــی از کتــب
انگشتشــماری اســت کــه اگــر هــزاران توفــان ســهمگین و ســیل
بنیانکــن از مکتبهــا و ســبکها از سرشــان بگــذرد همچنــان
اســتوار خواهنــد مانــد و چیــزی از عظمــت ابدیشــان کاســته
نخواهــد شــد.
همچنیــن مترجــم در مقدمــه چــاپ اول و دوم کتــاب بینوایــان
مینویســد:
تاثیــر ایــن شــاهکار بــزرگ ادب و اخــاق ،در وجــود مــن چنــدان
شــدید و نافــذ بــود کــه بــه یکدفعــه مطالع ـهاش اکتفــا نکــردم
و پــس از مدتــی کوتــاه کــه طــی آن هیــچگاه دل و جانــم را از
یــادش خالــی نمییافتــم ،مطالعــهاش را از ســر گرفتــم ،و نــه
فقــط یکدفعــه ،بلکــه بــار ســوم هــم کــه بینوایــان را خوانــدم
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حــرص و ولعــی کــه بــه مطالعــه ایــن کتــاب در خــود احســاس
میکــردم تســکین نیافــت تــا ســرانجام بــه ترجمــهاش مصمــم
شــدم ،از دو ســال و نیــم پیــش ،از تابســتان  ۱۳۰۷بــه ایــن کار
همــت گماشــتم و اکنــون نتیجــه زحمتــم را ،بــه عنــوان خدمــت
ناقابلــی بــه عالــم معرفــت و ادب ،بــه خواننــدگان محتــرم و
هموطنــان عزیــز تقدیــم مــیدارم.
همانطــور کــه در توضیحــات مترجــم خواندیــد ،از زمانــی کــه
او ترجمــه کتــاب بینوایــان را شــروع کــرد ،دقیقــا یــک قــرن
میگــذرد .پــس از چــاپ اول و دوم کتــاب ،مترجــم ،ترجمــه را
بارهــا و بارهــا ویرایــش کــرده و بــه گفتــه خــودش تجدیــد نظــر
و اصــاح کــرده اســت تــا چیــزی از آن بــرای خوانندگانــی کــه
چنــدان دقیــق نیســتند نامفهــوم نمانــد .امــا قبــل از پرداختــن بــه
داســتان کتــاب و معرفــی آن بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه در
خــوب بــودن ترجمــه ایــن کتــاب شــک نکنیــد.
در زمــان ترجمــه کتــاب ،بــر ســر عنــوان آن بحثهایــی وجــود
داشــت کــه حســینقلی مســتعان در دفــاع از ایــن عنــوان چنیــن
توضیــح میدهــد:
مــن در دفــاع از بینوایــان گفتــم و نوشــتم و اثبــات کــردم کــه
کلمــهای فقــط بــه گــدا و فقیــر و بدبخــت از لحــاظ مــادی و مالــی
اطــاق نمیشــود ،بلکــه بــه افــراد فاقــد اخــاق و تقــوا و دیگــر
فضایــل انســانی هــم میزرابــل میگوینــد؛ و در زبــان فارســی
کلمــهای بهتــر از بینوایــان بــرای آن نمیتــوان یافــت ،زیــرا کــه
ایــن کلمــه درســت مثــل میزرابــل بــه کســانی کــه بــرگ و نــوای
اخالقــی و روحــی نــدارد نیــز اطــاق میشــود.

داستان کتاب بینوایان
ماجــرای رمــان بــا داســتان زندگــی مســیو بییــن ُونــو میرییــل،
اســقف شــهر دینــی آغــاز میشــود .پیرمــرد  ۷۵ســالهای کــه
ویکتــور هوگــو در وصــف مهربانــی و خوبیهــای او تقریبــا ۱۰۰
صفحــهای مینویســد .ایــن اســقف بــه هــر طریقــی بــه افــراد
بینــوا کمــک میکنــد ،دســتمزدی کــه از دولــت میگیــرد ،پــول
مراســمها و حتــی خانــه خــود را نیــز وقــف فقــرا میکنــد.
چنــد مــورد از خوبیهــای ایــن اســقف کــه در متــن کتــاب آمــده
اســت:هرکس ،میتوانســت بــه هــر ســاعت ،مســیو میرییــل را
بــر بالیــن بیمــاران و محتضــران طلبــد .وی بیخبــر از آن نبــود
کــه ایــن عمــل عالیتریــن وظیفــهاش و بزرگتریــن کارش
اســت .خانوادههــای بیسرپرســت ،یــا یتیمــان ،محتــاج بــه آن
نبودنــد کــه آمدنــش را تمنــا کننــد .او خــود بـه موقــع میرســید.
هرجــا کــه او پدیــدار میشــد مثــل یــک عیــد میشــد .پنداشــتی
کــه در عبــورش ،چیــزی حرارتبخــش و درخشــان وجــود دارد.
کــودکان و پیــران چنــان بــه خاطــر اســقف بــر آســتانه درهــا
میآمدنــد کــه گویــی بــرای آفتــاب آمدهانــد .دعــای خیــر
میکــرد و مــردم در حقــش دعــای خیــر میکردنــد .هرکــس
حاجــت بــه چیــزی داشــت خانــه او را نشــانش میدادنــد.در
ادامــه ژان والــژان وارد داســتان میشــود .کســی کــه بــرای ســیر
کــردن شــکم بچههــای خواهــرش دســت بــه دزدی میزنــد .او
فقــط یــک قــرص نــان م ـیدزد امــا بــه  ۵ســال زنــدان محکــوم
میشــود .در زنــدان براثــر اتفاقــات و شــرایط مختلــف  ۴بــار
تــاش میکنــد کــه فــرار کنــد امــا هــر بــار دســتگیر میشــود و
بــه مــدت محکومیتــش افــزوده میشــود .نهایتــا ژان والــژان ۱۹
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ســال را در زنــدان ســپری میکنــد .پــس از  ۱۹ســال از زنــدان
آزاد میشــود .امــا ایــن تــازه شــروع بدبختیهــای اوســت .هنــگام
آزادی برگــه زردی بــه او میدهنــد کــه نشــان دهنــده ایــن اســت
کــه او یــک مجــرم اســت کــه بــه تازگــی از زندان آزاد شــده اســت.
در همیــن حــال اســت کــه ژان والــژان وارد شــهری میشــود کــه
میرییــل ،اســقف آن اســت .اولیــن توصیــف از وضعیــت ژان والــژان
در کتــاب بینوایــان چنیــن اســت :در یکــی از نخســتین روزهــای
مــاه اکتبــر  ،۱۸۱۵تقریبــا یــک ســاعت پیــش از غــروب آفتــاب،
مــردی کــه پیــاده ســفر میکــرد ،داخــل شــهر کوچــک دینــی
میشــد .ســکنه کمیابــی کــه در آن لحظــه جلــو پنجرهشــان،
یــا بــر آســتانه خانهشــان بودنــد ،ایــن مســافر را بــا یــک نــوع
اضطــراب مینگریســتند .مشــکل بــود کــه راهگــذری بــا ظاهــری
فالکتبارتــر از ایــن دیــده شــود .ایــن ،مــردی بــود میانــه بــاال،
چهارشــانه ،تنومنــد ،در کمــال ســن .ممکــن بــود چهــل و شــش
یــا چهــل و هشــت ســال داشــته باشــد .کالهــی بــا آفتابگــردان
چرمــی متمایــل بــه پاییــن ،قســمتی از چهــره ســوخته شــده از
تابــش آفتــاب و وزش بــاد و خیــس شــده از عرقــش را میپوشــاند.
کراواتــی داشــت بــه شــکل طنــاب ،بــه گــردن پیچیــده؛ شــلواری
از کتــان آبــی مســتعمل و از هــم گســیخته ،یــک زانویــش ســفید،
زانــوی دیگــرش ســوراخ؛ نیمتنــه کهنــهای خاکســتری رنــگ و
پــاره پــاره ،وصلــه خــورده بــه یــک آرنــج بــا ماهــوت ســبز دوختــه
شــده بــا ریســمان؛ بــر پشــت یــک توبــره ســربازی ،کامــا انباشــته،
بــه خوبــی مســدود ،و بســیار نــو؛ بــر دســت چوبدســتی بــزرگ
گــردهدار؛ پاهــا بیجــوراب در کفشهایــی نعــلدار؛ ســر چیــده
شــده ،و ریــش ،بلنــد( .کتــاب بینوایــان – جلــد اول – صفحــه )۳۰۴
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یکــی از راه هــای شــخصیت دادن بــه کــودکان ،بــازی کــردن
والدیــن بــا آنهاســت .ایــن کار اندکــی از وقــت والدیــن را مــی
گیــرد ،ولــی آثــار بســیار نیکویــی دارد .بــازی بــا کــودک مــی توانــد
بــه شــکل محبــت کــردن و شــعر خوانــدن بــرای او باشــد.
کــودکان ،برکــت زندگــی و ســرمایه هــای آینــده جامعــه بــه
شــمار مــی آینــد .آنــان بــرای رشــد و بالندگــی خــود ،نیازهــا و
در مفهــوم دقیــق تــر حقوقــی دارنــد کــه بایــد بــه درســتی بــه
آن پرداخــت .بــا توجــه بــه نقــش بــی بدیــل خانــواده در بالندگــی
شــخصیت کــودک ،پیــش از همــه ،خانــواده و ســپس جامعــه بایــد
ایــن حقــوق را بــه خوبــی بشناســند و خــود را مکلــف بــه پــاس
داشــت آن بداننــد .روز جهانــي کــودک بهانــه اي بــراي ورود بــه
جهــان کــودکان اســت؛ بــراي ورود بــه ايــن جهــان بايــد آگاهــي
هــاي خــود را فرامــوش کنيــم و بــا ناآگاهــي هــاي کودکانمــان
همــراه شــويم.

نامگذاری روز جهانی کودک
در ســال  ۱۹۴۶بعــد از جنــگ جهانــی دوم در اروپــا ،مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل بهمنظــور حمایــت از کــودکان ،ســازمانی
بــه نــام یونیســف را ایجــاد کــرد کــه نخســت «انجمــن بینالمللــی
ویــژهٔ کــودکان ســازمان ملــل» نــام گرفــت .در ســال ،۱۹۵۳
یونیســف یکــی از بخشهــای دائمــی در ســازمان ملــل متحــد
گردیــد و روز  ۸اکتبــر روز جهانــی کــودک نامگــذاری شــد.
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پیماننامه جهانی حقوق کودک
پیماننامــه حقــوق کــودک یــک کنوانســیون بینالمللــی اســت
کــه حقــوق مدنــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
کــودکان را بیــان میکنــد .دولتهایــی کــه ایــن معاهــده را امضــا
کردهانــد موظــف بــه اجــرای آن هســتند و شــکایتهای راجــع
بــه آن بــه کمیتــه حقــوق کــودک ملــل متحــد تســلیم میشــود.
ایــن کنوانســیون در  ۲۰نوامبــر  ۱۹۸۹مــورد پذیــرش مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد قــرار گرفــت و از  ۲ســپتامبر ۱۹۹۰
(ســی روز پــس از تودیــع بیســتمین ســند تصویــب یــا الحــاق)
الزماالجــرا شدهاســت .تاکنــون  ۱۹۳کشــور (تمــام اعضــای ملــل
متحــد بــه جــز ایــاالت متحــده آمریــکا و ســومالی) ایــن ســند
را امضــا کردهانــد و در  ۱۴۰کشــور اجــرا میشــود و بــه ایــن
ترتیــب مقبولتریــن ســند حقــوق بشــر در تاریــخ میباشــد.
دولــت جمهــوری اســامی ایــران نیــز در ســال  1372بــه ایــن
پیمــان نامــه پیوســت ،البتــه بــا ایــن شــرط کــه هــر گاه مفــاد
پیمــان نامــه در هــر مــورد و در هــر زمــان بــا قوانیــن داخلــی
ایــران و موازیــن اســامی تعــارض پیــدا کنــد ،دولــت ایــران ملــزم
بــه رعایــت آن نباشــد.

محتوای پیماننامه حقوق کودک
کــودک بــر اســاس مــاده یــک پیماننامــه حقــوق کــودک بــه هــر
انســان کمتــر از  ۱۸ســال گفتــه میشــود .مگــر آن کــه قانــون
قابــل اعمــال در مــورد کــودک ســن قانونــی کمتــری را تعییــن
کــرده باشــد .ایــن کنوانســیون شــامل  ۵۴مــاده و دو پروتــکل
اختیــاری بــوده کــه چهــار اصــول پای ـهای آنــرا جهــت میدهــد:
 هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. زمانیکــه در رابطــه بــا کــودکان تصمیمگیــری میشــود ،بایــدمنافــع عالیــه آنــان در راس قــرار گیــرد.
 کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. کــودکان حــق دارنــد آزادانــه عقایــد و نظــرات خــود را ابــرازکننــد و ایــن نظــرات در تمامــی امــوری کــه بــه آنهــا مربــوط
میشــود ،بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

والدین ،هم بازی کودکان
یکــی از راه هــای شــخصیت دادن بــه کــودکان ،بــازی کــردن
والدیــن بــا آنهاســت .ایــن کار اندکــی از وقــت والدیــن را مــی
گیــرد ،ولــی آثــار بســیار نیکویــی دارد .بــازی بــا کــودک مــی توانــد
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بــه شــکل محبــت کــردن و شــعر خوانــدن بــرای او باشــد .نقــل
اســت کــه حضــرت زهــرا علیهاالســام  ،امــام حســن علیــه الســام
را در کودکــی بــاال و پاییــن مــی انداخــت و بــا او بــازی مــی کــرد
و برایشــان شــعر میخوانــد .همچنیــن ســیره زندگانــی پیامبــر
اســام ،از هــم بــازی شــدن ایشــان بــا کــودکان خبــر مــی دهــد.

کودک و برنامه های تلویزیونی
کــودکان خیلــی بیشــتر از بــزرگ ترهــا تحــت تأثیــر فیلــم هــا
و برنامــه هــای تلویزیونــی قــرار مــی گیرنــد .پیامــی کــه از راه
برنامــه تلویزیونــی بــه کــودک ارائــه مــی شــود ،در فکــر و روح
آنهــا بــه خوبــی نقــش مــی بنــدد .ایــن نقــش بســته بــه ویژگــی
برنامــه هــای تلویزیونــی ،مــی توانــد مثبــت یــا منفــی باشــد .از
یــک طــرف ،خشــک تریــن مفاهیــم در قالــب برنامــه هــای جــذاب
بــرای بچــه هــا قابــل فهــم و پذیــرش مــی شــود و از ســوی دیگــر،
برنامــه هایــی کــه مانــع آشــنایی کــودک بــا دنیــای واقعیــت هــا
شــود و ماننــد کارتــون هــای تخیلــی ،بــا قهرمــان هــای افســانه ای
و قــدرت هــای جادویــی ،او را در دنیــای غیرواقعــی غــرق کنــد،
بــرای کــودک زیــان بــار اســت.

