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بـــه لطـــف پـــروردگار و تـــاش همـــکاران عزیــز 

موجبـــات تهیــه ی شـــاره ی نهــم نشـــریه فرهنگــی 

نیـز فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش 

ارائـــه محتـــوا بیشـــر بـــر ایـــن بـــود کـــه اطالعاتـــی 

کاربـــردی و مفیـد را در اختیـار شـا عزیـزان قـرار 

دهیـــم. کـــه ترجیحـــا کمتـر بـــه آن پرداختـه 

شـــده و یـــا حتـــی یـــادآوری آن هـا نیـز 

مفیـــد و مهـــم باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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به مناسبت روز جهانی عصای سفید

عصــای ســپید نــه تنهــا ابــزاری بــرای اســتقالل، بلكــه نمــادی از 
ــه  ــپید از دو جنب ــای س ــروزه عص ــت. ام ــع اس ــان در جوام نابینای
ــودن آن  ــن ب ــزاری و نمادی ــت اب ــت و آن اهمی ــت اس ــز اهمی حائ

مــی باشــد.
ــی  ــزاری کمك ــوان اب ــه عن ــخ، عصــا و چوبدســتی ب ــول تاری در ط
ــه  ــوط ب ــتهای مرب ــدند. یادداش ــی ش ــتفاده م ــان اس ــرای نابینای ب
ــان،  ــتی چوپان ــه چوبدس ــت ک ــی اس ــل حاک ــزول انجی ــان ن زم
ــان از  ــت و نابینای ــوده اس ــره ب ــك نف ــفرهای ت ــرای س ــزاری ب اب
عصــا و چوبدســتی بــه منظــور شناســایی موانــع موجــود در مســیر 

ــد. ــی کردن ــتفاده م ــان اس گذرش
قرنهــا گذشــت و تعریــف) عصــا ( بــه ابــزاری بــودن کفایــت کــرد. 
امــا عصایــی کــه امــروزه مــی شناســیم و پــس از قــرن بیســتم بــا 
ــردی و نمــادی ســمبلیك  ــزاری کارب ــم، اب ــام آن آشــنا شــده ای ن
اســت کــه فــرد نابینــا را بــه مخاطبــش معرفــی مــی کنــد. نقــش 
جدیــد عصــای ســپید بــه دهــه هــای بیــن دو جنــگ جهانــی بــاز 
مــی گــردد، زمانــی کــه نمادیــن بــودن عصــا بــرای نابینایــان تبــی 
فراگیــر در اروپــا شــد و ســپس بــه آمریــكای شــمالی نیــز ســرایت 
کــرد. ایــده معرفــی عصــای ســپید بــرای نابینایــان را بــه » جیمــز 
بیگــز« ســاکن بریســتول نســبت مــی دهنــد. بنابــر ادعــای بیگــز 
تصادفــی در ســال 1921 میــالدی برایــش اتفــاق مــی افتــد و بــر 
اثــر آن بینایــی هــر دو چشــمش را از دســت مــی دهــد. وی کــه 
خــود را ناچــار بــه زندگــی و ســازش مجــدد بــا محیــط پیرامونــی 
اش مــی دیــد، از تــرس وســایط نقلیــه عدیــده ای کــه 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.

از زمــان ابتــكار عمــل جیمــز10 ســال طــول مــی کشــد تــا عصــای 
ســپید جــای خــود را در محافــل عمومــی و اجتماعــی بــاز کنــد.

ــور  ــه منظ ــی را ب ــت« طرح ــی دهربمون ــه 1931 » گیل در فوری
همگانــی کــردن اســتفاده از عصــای ســپید در کشــور فرانســه آغــاز 
ــا طــرح  ــات بریتانی ــن طــرح در مطبوع ــا انعــكاس ای ــد. ب مــی کن

ــد. ــه اجــرا در مــی آی ــا ب مشــابهی در سراســر بریتانی
در آمریــكای شــمالی معرفــی عصــای ســپید مرهــون تــالش هــای 
باشــگاه بیــن المللــی » النیــز« اســت. تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن 
ــردی  ــور م ــگام عب ــه هن ــز« ب ــگاه » النی ــای باش ــوی از اعض عض
ــر  ــز را ب ــان، باشــگاه النی ــی ســیاه از خیاب ــه همــراه عصای ــا ب نابین
ــردن قابلیــت شناســایی عصــا  ــاال ب ــه منظــور ب ــا ب آن مــی دارد ت
بــرای راننــدگان رنــگ عصــای نابینایــان را بــه ســفید تغییــر رنــگ 
دهــد. در دهــه هــای 1920 و 1930 نابینایــان بــه همــراه عصــای 
ســپیدی کــه آن را بــه صــورت اریــب بــه دســت مــی گرفتنــد در 
گذرگاههــا و معابــر ظاهــر مــی شــدند و از اینجــا بــود کــه نقــش 
ــرد.  ــب ک ــود جل ــوی خ ــه س ــان را ب ــپید اذه ــای س ــن عص نمادی
ــه  ــی دوم ب ــگ جهان ــده از جن ــیب دی ــوالن آس ــت معل ــا بازگش ب
ــتفاده  ــوه اس ــكل و نح ــده ای در ش ــرات عم ــكا تغیی ــور آمری کش
ــود کــه  از عصــای ســپید پدیــد آمــد. ایــن تغییــرات در جهتــی ب
معلــوالن بازگشــته از جنــگ را بــه زندگــی مبتنــی بــر مشــارکت 
امیــدوار کنــد. دکتــر »ریچــارد هــوور« گونــه ای ازعصــای ســپید را 
طراحــی و بــه بــازار عرضــه کــرد تــا وســیله ای بــرای جهــت یابــی 
در ســفرها و ســیاحتهای نابینایــان باشــد. عصــای بلنــد بــا عصــای 

ــزاری عصــا را در خاطرهــا زنــده کــرد. هــوور، مجــدداً نقــش اب

سفید



ــگاه خــود را در سیاســتگذاری  ــان عصــای ســپید جای ــن زم در ای
هــای دولتــی بــاز کــرد. طــرح قانونــی عصــای ســپید، اولیــن بــار 
در دســامبر 1930 در 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 1935 و » دیترویــت« بــه 
ســال 1936 مطــرح شــد.و باالخــره روز 15 اکتبــر بــه عنــوان روز 
ملــی عصــای ســپید اعــالم و معرفــی گردیــد واســتفاده از عصــای 

ســپید بــرای نابینایــان، جهانــی گشــت.

تاریخچه عصای سفید 
کاربــرد عصــا بــه عنــوان وســیله ي کمكــي در آمــد و شــد نابینایان، 
ــتفاده از عصــاي  ــي اس ــوده اســت؛ ول ــداول ب ــش مت ــا پی از قرن ه
ــراي شــناخت  ــادي ب ــوان نم ــه عن ــروزي و ب ــه شــكل ام ســفید ب
ــال  ــردد. در س ــي اول برمي گ ــگ جهان ــد از جن ــه بع ــان، ب نابینای
ــز  ــام جیم ــه ن ــتان ب ــتول انگلس ــهر بریس ــي از ش 1921م. عكاس
بیگــز - کــه در اثــر ســانحه اي بینائــي خــود را از دســت داده  بــود- 
ــاي  ــه در خیابان ه ــائل نقلی ــد وس ــدن از گزن ــان مان ــراي در ام ب
اطــراف محــل زندگــي اش ابتــكار اســتفاده از عصــاي ســفید را از آِن 

ــا بــه راحتــي بــراي همــگان قابــل دیــد باشــد. خــود کــرد ت

پــس از آن دو تــن از برجســته ترین محققــان آمریكائــي بــه 
ــن  ــس ت ــر جاکوپ ــدان( و دکت ــري )ریاضی ــاول  پ ــر ن ــاي دکت نام ه
ــاه  ــي  در پانزدهمیــن روز از م ــدان(، توانســتند قانون ــروک )حقوق  ب
اکتبــر بــه عنــوان قانــون عصــاي ســفید بــه تصویــب برســانند و این 
روز را، بــه عنــوان روز جهانــي نابینایــان نامگــذاري کننــد. در ایــن 
قانــون، تمامــي حقــوق اجتماعــي فــرد نابینــا بــه عنــوان عضــوي از 

جامعــه ي متمــدن، انعــكاس یافتــه اســت.

ابداع خط بریل برای نابینایان
ــرای  خــط بریــل، خطــی اســت کــه در قــرن نوزدهــم میــالدی، ب
ــم  ــل و تعلی ــر تحصی ــا در ام ــم بین ــا و ک ــراد نابین ــهولت کار اف س
ــدر  ــد. پ ــداع گردی ــوی اب ــل فرانس ــی بری ــط لوی ــت توس و تربی
ــرد.  ــی ک ــی درکارگاه وی کار م ــود و لوی ــاش ب ــل کف ــی بری لوی
روزی درفــش کفاشــی بــه چشــم وی برخــورد کــرد و در اثــر ایــن 

ــس از آن، او  ــد. پ ــروم گردی ــی مح ــت بینای ــی از نعم ــه، لوی حادث
ــد، بســیار  ــی برخــوردار نبودن ــه از نعمــت بینای ــرادی ک ــاره اف درب
اندیشــید و ســرانجام بــه فكــر افتــاد تــا خطــی را بــه وجــود آورد 
ــدن و  ــر خوان ــه ام ــی ب ــه راحت ــه وســلیه آْن ب ــا ب ــراد نابین ــه اف ک
ــداع خطــی  ــه اب ــد. او پــس از مــدت هــا، موفــق ب نوشــتن بپردازن

ــده شــد. ــل، نامی ــام وی، بری ــه ن ــد کــه ب گردی

حقوق اجتماعی افراد نابینا
ــول  ــي معم ــات رفاه ــه ي امكان ــري از کلی ــان، حــق بهره گی     نابینای
ــا،  ــا، خیابان ه ــد از پیاده رو ه ــان، حــق دارن ــد. آن ــه را دارن در جامع
ــار،  ــا، قط ــد هواپیم ــي مانن ــري همگان ــایل تراب ــا و وس بزرگراه ه
و  عمومــي  مكان هــاي  هتل هــا،  کشــتي،  خــودرو،  اتوبــوس، 
ــگاه  ــه گه ــد. چنانچ ــرداري کنن ــي بهره ب ــز تفریحــي و مذهب مراک
محدودیتــي بــراي سودجســتن از ایــن تســهیالت و مكان هــا 
ــد و  ــه باش ــراد جامع ــه ي اف ــر هم ــد فراگی ــد، بای ــان باش در می
ــتفاده از  ــان در اس ــراي نابینای ــط ب ــازماني فق ــا س ــخص ی ــر ش اگ
تســهیالت همگانــي، محدودیــت ایجــاد کنــد یــا حقــوق نابینایــان 

ــود. ــناخته مي ش ــرم ش ــرد، مج ــده بگی ــغ را نادی ــل و بال عاق
ــي  ــل نابینایان ــات کام ــه مراع ــه، موظــف ب ــدگان وســایل نقلی رانن
هســتند کــه بــا عصــاي ســفید در خیابان هــا آمــد و شــد مي کننــد. 
دولــت، موظــف اســت نابینایــان را بــه مشــارکت در امــور دولتــي 

تشــویق کنــد تــا آنــان نیــز بــه کار 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 پزشــك متخصــص و رعایــت مســائل ایمنــی 
ــر  ــس بهت ــل آورد. پ ــه عم ــری ب ــروز آن جلوگی ــتی، از ب و بهداش
اســت بــا توجــه عملــی بــه شــعاِر »پیــش گیــری، بهتــر از درمــان«، 
ــواده و  ــود، خان ــرای خ ــار از ســالمت و نشــاط ب ــی ای سرش زندگ

جامعــه بــه ارمغــان آوریــم.

5 نرشیه فرهنگی دانشگاه رسام _ شاره 9 _ مهر 1398



بینوایان
کمتــر کســی پیــدا می شــود کــه بــه طریقــی بــا ایــن کتــاب آشــنا 
نباشــد. کتــاب بینوایــان بــا عنــوان اصلــی شــاهكار ویكتــور هوگــو 
ــای  ــه معن ــان ب ــن رم اســت کــه در ســال 1862 منتشــر شــد. ای
واقعــی کلمــه غــذای کاملــی بــرای روح انســان اســت. کتابــی کــه 
بــدون تردیــد ازجملــه ماندگارتریــن رمان هایــی خواهــد بــود کــه 
ــورت  ــه ص ــان ب ــاب بینوای ــد بخوانید.کت ــود می توانی ــر خ ــه عم ب
ســوم شــخص روایــت می شــود و در آن نویســنده زمــان بــه جلــو 
ــن  ــد. ای ــت می کن ــف را روای و عقــب می کشــد و ماجراهــای مختل
اثــر هرآنچــه را کــه الزم اســت دربــاره فرانســه قــرن نوزدهــم بیــان 
ــقانه  ــی و عاش ــانه، اجتماع ــی، روانشناس ــر تاریخ ــك اث ــرده و ی ک
ــتن  ــرف نوش ــال را ص ــو 1۷ س ــور هوگ ــود. ویكت ــوب می ش محس

ایــن اثــر برجســته کــرده اســت.
حســینقلی مســتعان، مترجــم، در ابتــدای کتــاب بینوایــان زندگــی 
نامــه ای از هوگــو و همچنیــن معرفــی کوتــاه از آثــار او ارائــه کــرده 

اســت. در مقدمــه مترجــم بــر چــاپ پنجــم نوشــته اســت:
ــز  ــد و هرگ ــد ش ــه نخواه ــز کهن ــلما هرگ ــو مس ــان هوگ بینوای
ــب  ــی از کت ــن یك ــت. ای ــد یاف ــل نخواه ــش تقلی ــت و ارزش اهمی
انگشت شــماری اســت کــه اگــر هــزاران توفــان ســهمگین و ســیل 
ــان  ــذرد همچن ــان بگ ــبك ها از سرش ــا و س ــن از مكتب ه بنیان ک
ــته  ــان کاس ــت ابدی ش ــزی از عظم ــد و چی ــد مان ــتوار خواهن اس

نخواهــد شــد.
ــان  ــاب بینوای ــاپ اول و دوم کت ــه چ ــم در مقدم ــن مترج همچنی

می نویســد:
تاثیــر ایــن شــاهكار بــزرگ ادب و اخــالق، در وجــود مــن چنــدان 
ــا نكــردم  ــه اش اکتف ــه مطالع ــه یك دفع ــه ب ــود ک ــذ ب شــدید و ناف
ــم را از  ــچ گاه دل و جان ــی آن هی ــه ط ــاه ک ــی کوت ــس از مدت و پ
ــه  ــم، و ن ــر گرفت ــه اش را از س ــم، مطالع ــی نمی یافت ــادش خال ی
ــدم  ــان را خوان ــه بینوای ــم ک ــوم ه ــار س ــه ب ــه، بلك ــط یك دفع فق

ــاب در خــود احســاس  ــن کت ــه ای ــه مطالع ــه ب حــرص و ولعــی ک
ــم  ــه اش مصم ــه ترجم ــرانجام ب ــا س ــت ت ــكین نیاف ــردم تس می ک
ــن کار  ــه ای ــم پیــش، از تابســتان 130۷ ب شــدم، از دو ســال و نی
همــت گماشــتم و اکنــون نتیجــه زحمتــم را، بــه عنــوان خدمــت 
ناقابلــی بــه عالــم معرفــت و ادب، بــه خواننــدگان محتــرم و 

ــی دارم. ــم م ــز تقدی ــان عزی هم وطن
ــه  ــی ک ــد، از زمان ــم خواندی ــات مترج ــه در توضیح ــور ک همان ط
ــرن  ــك ق ــا ی ــرد، دقیق ــروع ک ــان را ش ــاب بینوای ــه کت او ترجم
ــه را  ــم، ترجم ــاب، مترج ــاپ اول و دوم کت ــس از چ ــذرد. پ می گ
بارهــا و بارهــا ویرایــش کــرده و بــه گفتــه خــودش تجدیــد نظــر 
ــه  ــی ک ــرای خوانندگان ــزی از آن ب ــا چی ــت ت ــرده اس ــالح ک و اص
چنــدان دقیــق نیســتند نامفهــوم نمانــد. امــا قبــل از پرداختــن بــه 
ــه ایــن نكتــه اشــاره کنــم کــه در  داســتان کتــاب و معرفــی آن ب

ــن کتــاب شــك نكنیــد. ــودن ترجمــه ای خــوب ب
ــود  ــی وج ــوان آن بحث های ــر عن ــر س ــاب، ب ــه کت ــان ترجم در زم
داشــت کــه حســینقلی مســتعان در دفــاع از ایــن عنــوان چنیــن 

ــد: ــح می ده توضی
ــه  ــردم ک ــات ک ــتم و اثب ــم و نوش ــان گفت ــاع از بینوای ــن در دف م
کلمــه  ای فقــط بــه گــدا و فقیــر و بدبخــت از لحــاظ مــادی و مالــی 
ــر  ــوا و دیگ ــد اخــالق و تق ــراد فاق ــه اف ــه ب اطــالق نمی شــود، بلك
ــی  ــان فارس ــد؛ و در زب ــل می گوین ــم میزراب ــانی ه ــل انس فضای
ــه  ــرا ک ــت، زی ــوان یاف ــرای آن نمی ت ــان ب ــر از بینوای کلمــه ای بهت
ایــن کلمــه درســت مثــل میزرابــل بــه کســانی کــه بــرگ و نــوای 

ــود. ــالق می ش ــز اط ــدارد نی ــی ن ــی و روح اخالق
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داستان کتاب بینوایان
ماجــرای رمــان بــا داســتان زندگــی مســیو بی یــن ُونــو میری یــل، 
ــه  ــاله ای ک ــرد ۷5 س ــود. پیرم ــاز می ش ــی آغ ــهر دین ــقف ش اس
ــا 100  ــای او تقریب ــی و خوبی ه ــف مهربان ــو در وص ــور هوگ ویكت
ــراد  ــه اف ــی ب ــر طریق ــه ه ــقف ب ــن اس ــد. ای ــه ای می نویس صفح
بینــوا کمــك می کنــد، دســتمزدی کــه از دولــت می گیــرد، پــول 

ــد. ــرا می کن ــف فق ــز وق ــود را نی ــه خ ــی خان ــم ها و حت مراس
چنــد مــورد از خوبی هــای ایــن اســقف کــه در متــن کتــاب آمــده 
ــل را  ــیو میری ی ــاعت، مس ــر س ــه ه ــت ب ــت:هرکس، می توانس اس
ــود  ــر از آن نب ــد. وی بی خب ــاران و محتضــران طلب ــن بیم ــر بالی ب
کــه ایــن عمــل عالی تریــن وظیفــه اش و بزرگ تریــن کارش 
ــه آن  ــاج ب ــان، محت ــا یتیم ــت، ی ــای بی سرپرس ــت. خانواده ه اس
نبودنــد کــه آمدنــش را تمنــا کننــد. او خــود بــه  موقــع می رســید.

هرجــا کــه او پدیــدار می شــد مثــل یــك عیــد می شــد. پنداشــتی 
ــود دارد.  ــان وج ــش و درخش ــزی حرارت بخ ــورش، چی ــه در عب ک
ــا  ــتانه دره ــر آس ــقف ب ــر اس ــه خاط ــان ب ــران چن ــودکان و پی ک
می آمدنــد کــه گویــی بــرای آفتــاب آمده انــد. دعــای خیــر 
ــس  ــد. هرک ــر می کردن ــای خی ــش دع ــردم در حق ــرد و م می ک
حاجــت بــه چیــزی داشــت خانــه او را نشــانش می دادنــد.در 
ــرای ســیر  ــژان وارد داســتان می شــود. کســی کــه ب ادامــه ژان وال
ــد. او  ــه دزدی می زن ــت ب ــرش دس ــای خواه ــكم بچه ه ــردن ش ک
ــدان محكــوم  ــه 5 ســال زن ــان مــی دزد امــا ب فقــط یــك قــرص ن
می شــود. در زنــدان براثــر اتفاقــات و شــرایط مختلــف 4 بــار 
تــالش می کنــد کــه فــرار کنــد امــا هــر بــار دســتگیر می شــود و 
ــژان 19  ــا ژان وال ــود. نهایت ــزوده می ش ــش اف ــدت محكومیت ــه م ب

ــدان  ــال از زن ــس از 19 س ــد. پ ــپری می کن ــدان س ــال را در زن س
آزاد می شــود. امــا ایــن تــازه شــروع بدبختی هــای اوســت. هنــگام 
آزادی برگــه زردی بــه او می دهنــد کــه نشــان دهنــده ایــن اســت 
کــه او یــك مجــرم اســت کــه بــه تازگــی از زندان آزاد شــده اســت. 
در همیــن حــال اســت کــه ژان والــژان وارد شــهری می شــود کــه 
میری یــل، اســقف آن اســت. اولیــن توصیــف از وضعیــت ژان والــژان 
در کتــاب بینوایــان چنیــن اســت: در یكــی از نخســتین روزهــای 
مــاه اکتبــر 1815، تقریبــا یــك ســاعت پیــش از غــروب آفتــاب، 
ــی  ــك دین ــهر کوچ ــل ش ــرد، داخ ــفر می ک ــاده س ــه پی ــردی ک م
ــان،  ــو پنجره ش ــه جل ــه در آن لحظ ــی ک ــكنه کمیاب ــد. س می ش
ــوع  ــك ن ــا ی ــافر را ب ــن مس ــد، ای ــان بودن ــتانه خانه ش ــر آس ــا ب ی
اضطــراب می نگریســتند. مشــكل بــود کــه راهگــذری بــا ظاهــری 
ــاال،  ــه ب ــود میان ــردی ب ــن، م ــود. ای ــده ش ــن دی ــر از ای فالکت بارت
چهارشــانه، تنومنــد، در کمــال ســن. ممكــن بــود چهــل و شــش 
یــا چهــل و هشــت ســال داشــته باشــد. کالهــی بــا آفتاب گــردان 
ــن، قســمتی از چهــره ســوخته شــده از  ــه پایی ــل ب ــی متمای چرم
تابــش آفتــاب و وزش بــاد و خیــس شــده از عرقــش را می پوشــاند. 
کراواتــی داشــت بــه شــكل طنــاب، بــه گــردن پیچیــده؛ شــلواری 
از کتــان آبــی مســتعمل و از هــم گســیخته، یــك زانویــش ســفید، 
ــگ و  ــتری رن ــه ای خاکس ــه کهن ــوراخ؛ نیم تن ــرش س ــوی دیگ زان
پــاره پــاره، وصلــه خــورده بــه یــك آرنــج بــا ماهــوت ســبز دوختــه 
شــده بــا ریســمان؛ بــر پشــت یــك توبــره ســربازی، کامــال انباشــته، 
ــزرگ  ــر دســت چوبدســتی ب ــو؛ ب ــی مســدود، و بســیار ن ــه خوب ب
ــده  ــر چی ــل دار؛ س ــی نع ــوراب در کفش های ــا بی ج ــرده دار؛ پاه گ
شــده، و ریــش، بلنــد. )کتــاب بینوایــان – جلــد اول – صفحــه 304(
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 8 اکتبر ؛ روز جهانی کودک
ــردن  ــازی ک ــودکان، ب ــه ک ــخصیت دادن ب ــای ش ــی از راه ه یك
ــی  ــن را م ــت والدی ــی از وق ــن کار اندک ــت. ای ــا آنهاس ــن ب والدی
گیــرد، ولــی آثــار بســیار نیكویــی دارد. بــازی بــا کــودک مــی توانــد 

ــرای او باشــد. ــدن ب ــه شــكل محبــت کــردن و شــعر خوان ب
ــه  ــه ب ــده جامع ــای آین ــرمایه ه ــی و س ــت زندگ ــودکان، برک ک
ــا و  ــرای رشــد و بالندگــی خــود، نیازه ــان ب ــد. آن ــی آین شــمار م
ــه  ــه درســتی ب ــد ب ــه بای ــد ک ــی دارن ــر حقوق ــق ت در مفهــوم دقی
آن پرداخــت. بــا توجــه بــه نقــش بــی بدیــل خانــواده در بالندگــی 
شــخصیت کــودک، پیــش از همــه، خانــواده و ســپس جامعــه بایــد 
ــاس  ــه پ ــی بشناســند و خــود را مكلــف ب ــه خوب ــن حقــوق را ب ای
ــه  ــراي ورود ب ــه اي ب ــي کــودک بهان ــد. روز جهان داشــت آن بدانن
جهــان کــودکان اســت؛ بــراي ورود بــه ایــن جهــان بایــد آگاهــي 
ــان  ــاي کودکانم ــي ه ــا ناآگاه ــم و ب ــوش کنی ــود را فرام ــاي خ ه

همــراه شــویم.

نامگذاری روز جهانی کودک
در ســال 1946 بعــد از جنــگ جهانــی دوم در اروپــا، مجمــع 
ــت از کــودکان، ســازمانی  ــل به منظــور حمای عمومــی ســازمان مل
بــه نــام یونیســف را ایجــاد کــرد کــه نخســت »انجمــن بین المللــی 
ــال 1953،  ــت. در س ــام گرف ــل« ن ــازمان مل ــودکان س ــژهٔ ک وی
ــد  ــل متح ــازمان مل ــی در س ــای دائم ــی از بخش ه ــف یك یونیس

ــد. ــذاری ش ــودک نام گ ــی ک ــر روز جهان ــد و روز 8 اکتب گردی

 

پیمان نامه جهانی حقوق کودک
ــت  ــی اس ــیون بین الملل ــك کنوانس ــودک ی ــوق ک ــه حق پیمان نام
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــی، سیاس ــوق مدن ــه حق ک
کــودکان را بیــان می کنــد. دولت هایــی کــه ایــن معاهــده را امضــا 
ــع  ــكایت های راج ــتند و ش ــرای آن هس ــه اج ــف ب ــد موظ کرده ان
بــه آن بــه کمیتــه حقــوق کــودک ملــل متحــد تســلیم می شــود.

ــع  ــرش مجم ــورد پذی ــر 1989 م ــیون در 20 نوامب ــن کنوانس ای
عمومــی ســازمان ملــل متحــد قــرار گرفــت و از 2 ســپتامبر 1990 
ــاق(  ــا الح ــب ی ــند تصوی ــع بیســتمین س ــس از تودی )ســی روز پ
الزم االجــرا شده اســت. تاکنــون 193 کشــور )تمــام اعضــای ملــل 
ــند  ــن س ــومالی( ای ــكا و س ــده آمری ــاالت متح ــز ای ــه ج ــد ب متح
ــن  ــه ای ــود و ب ــرا می ش ــور اج ــد و در 140 کش ــا کرده ان را امض
ترتیــب مقبول تریــن ســند حقــوق بشــر در تاریــخ می باشــد. 
ــن  ــه ای ــال 13۷2 ب ــز در س ــران نی ــالمی ای ــوری اس ــت جمه دول
ــاد  ــر گاه مف ــه ه ــن شــرط ک ــا ای ــه ب ــه پیوســت، البت ــان نام پیم
ــی  ــن داخل ــا قوانی ــان ب ــر زم ــورد و در ه ــر م ــه در ه ــان نام پیم
ایــران و موازیــن اســالمی تعــارض پیــدا کنــد، دولــت ایــران ملــزم 

ــت آن نباشــد. ــه رعای ب



محتوای پیمان نامه حقوق کودک
کــودک بــر اســاس مــاده یــك پیمان نامــه حقــوق کــودک بــه هــر 
ــون  ــه قان ــر آن ک ــود. مگ ــه می ش ــال گفت ــر از 18 س ــان کمت انس
ــن  ــری را تعیی ــی کمت ــودک ســن قانون ــورد ک ــال در م ــل اعم قاب
ــكل  ــاده و دو پروت ــامل 54 م ــیون ش ــن کنوانس ــد. ای ــرده باش ک
ــرا جهــت می دهــد: ــه ای آن ــار اصــول پای ــوده کــه چه ــاری ب اختی

- هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
ــد  ــری می شــود، بای ــودکان تصمیم گی ــا ک ــه در رابطــه ب - زمانی ک

منافــع عالیــه آنــان در راس قــرار گیــرد.
- کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.

ــراز  ــود را اب ــرات خ ــد و نظ ــه عقای ــد آزادان ــق دارن ــودکان ح - ک
ــوط  ــا مرب ــه آنه ــه ب ــوری ک ــی ام ــرات در تمام ــن نظ ــد و ای کنن

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــود، بای می ش

والدین، هم بازی کودکان
ــردن  ــازی ک ــودکان، ب ــه ک ــخصیت دادن ب ــای ش ــی از راه ه یك
ــی  ــن را م ــت والدی ــی از وق ــن کار اندک ــت. ای ــا آنهاس ــن ب والدی
گیــرد، ولــی آثــار بســیار نیكویــی دارد. بــازی بــا کــودک مــی توانــد 

ــرای او باشــد. نقــل  ــدن ب ــه شــكل محبــت کــردن و شــعر خوان ب
اســت کــه حضــرت زهــرا علیهاالســالم ، امــام حســن علیــه الســالم 
را در کودکــی بــاال و پاییــن مــی انداخــت و بــا او بــازی مــی کــرد 
ــر  ــی پیامب ــیره زندگان ــن س ــد. همچنی ــعر میخوان ــان ش و برایش
اســالم، از هــم بــازی شــدن ایشــان بــا کــودکان خبــر مــی دهــد.

کودک و برنامه های تلویزیونی
ــا  ــم ه ــر فیل ــت تأثی ــا تح ــزرگ تره ــتر از ب ــی بیش ــودکان خیل ک
ــه از راه  ــی ک ــد. پیام ــی گیرن ــرار م ــی ق ــای تلویزیون ــه ه و برنام
ــر و روح  ــود، در فك ــی ش ــه م ــودک ارائ ــه ک ــی ب ــه تلویزیون برنام
آنهــا بــه خوبــی نقــش مــی بنــدد. ایــن نقــش بســته بــه ویژگــی 
ــی باشــد. از  ــا منف ــت ی ــد مثب ــی توان ــی، م ــای تلویزیون ــه ه برنام
یــك طــرف، خشــك 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 
ــد،  ــرق کن ــی غ ــای غیرواقع ــی، او را در دنی ــای جادوی ــدرت ه و ق

ــار اســت. بــرای کــودک زیــان ب
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