رئیس اداره نشر دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

انتشار کتاب «طرحوارهها در روابط همسران؛ آسیبها و راهکارها»
رئیس اداره نشر
امیر محمد زند  /گروه جامعه
دفتــر تبلیغات
news@naslefarda.net
اسالمی اصفهان
گفت :کتاب «طرحوارهها در روابط همســران؛ آسیبها و
راهکارها» توسط این انتشارات منتشر و در دسترس عموم
عالقهمندان قرار گرفته است .روحاله بابایی اظهار داشت :در
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آنطور که اعضای دو کمیســیون بهداشت و آموزش
مجلس شــورای اســامی میگویند ،درس و مشق
دانشآموزان تا زمانی که مشکلی برایشان پیش نیاید
حضوری است و اگر ابتالهای کرونایی در این گروهها
افزایش یابد ،دوباره به شکل مجازی خواهد بود.
رضا آریانپور عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای
اســامی دراین باره تاکید میکند :از آن جا که اغلب
خانوادهها تک فرزند هستند و همه دارایی یک خانواده
همان یک فرزند است ،بنابراین باید بسیار محتاطانه
برخورد کرد .کمــا اینکه در همه جــای دنیا احتیاط
ویژهای برای کودکان صــورت میگیرد .اگر بخواهند
مبنا رنگ شهرها باشد ،قرمز و نارنجی و آبی و زرد کم
نیست و مجبورند دریک سیستم شل کن سفت کن جلو
بروند .او ادامه داد :نباید برای دانشآموزان و دانشجویان
به این سرعت تصمیمگیری حضوری میشد ،زود بود.
االن آن حاشــیه امن برای این دو گروه چندان وجود
ندارد .اما برای کسبه و مشــاغل دیگر ایرادی نداشت
یعنی چارهای نیســت چون باید نان و آب خانواده را
تأمین کنند آن هم با این شــرایط و فشارهای گرانی.
نماینده مردم مینودشت ،کالله ،مراوه تپه و گالیکش
در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد :هر لحظه ممکن
است شب بخوابیم و صبح بگویند چند شهر دیگر هم
قرمز شده است .اگر قرمز شود اص ً
ال دیگر والدین اجازه
نمیدهند فرزندشان به مدرسه بیاید ،کمااینکه همین
االن هم بسیاری از خانوادهها نگران هستند و از حضور
فرزندانشان ممانعت میکنند .آریانپور درادامه به این
موضوعات هم اشاره که ازطرفی ســتاد ملی مبارزه با
کرونا مصمم است مراکز آموزشــی کشور بازگشایی
شود .آماری از کودکان و دانشآموزان گرفتند و دیده
شــده که بخش قابل توجهی از آنها دیگر تمایلی به
بازگشــت به مدرسه نداشــتند .این بیرغبتی نگران
کننده است .این عدم حضور طوالنی مدت دانشآموزان

بیان شده است .وی تصریح کرد :مؤلف کتاب ،حجتاالسالم
و المسلمین جناب آقای حسن سراجزاده از اعضای هیئت
علمی پژوهشکده الهیات و خانواده دفتر تبلیغات اسالمی
اصفهان هســتند که در حوزه خانواده دارای آثار دیگری
همچون کتاب «فمینیســم و خانــواده» و کتاب «نقش
تفاوتهای جنســیتی در روابط همسران» هستند .چاپ
نخست کتاب در  488صفحه با شمارگان  500نسخه به
بهای  80،000هزار تومان از سوی انتشارات دفتر تبلیغات
اسالمی اصفهان راهی بازار نشر شده است.
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «نسلفردا»:

درس و مشق تا بروز مشکل حضوری است

هر لحظه ممکن است شب
بخوابیم و صبح بگویند چند شهر
دیگر هم قرمز شده است .اگر
قرمز شود اص ً
ال دیگر والدین اجازه
نمیدهند فرزندشان به مدرسه
بیاید کما اینکه االن هم بسیاری
از خانوادهها نگران هستند

در مدرسه و بیمیلیشــان برای نظام آموزش کشور
خوب نیست .وی تاکید کرد :شاید ســتاد ملی کرونا
برای پیشگیری از آسیبهایی که به مراتب از صدمات
جسمانی خطرناکتر است این تصمیم را گرفته است.
چنانچه رشد شیوع کرونا را ببینیم قطع ًا
حضوریها لغو میشود
فرهاد بشیری عضو کمیسیون آموزش مجلس یازدهم
هم در این باره معتقد است :درست است که نمیشود
از بحث آموزش غفلت کــرد و طی این مدتی که کرونا
آمده در بخش آموزش و پرورش بیشــترین آسیب را
دیدهایم .اما باید تدابیری در نظر بگیریم که چگونه با

عکس:تسنیم

ستاد نماز جمعه تهران در اقدامی بیسابقه طی
 42سال گذشته ،یک فیلم سینمایی (منصور)
را برای نمازگزاران و به صــورت اختصاصی در
مصالی امام خمینی تهران به نمایش میگذارد.
در اطالعیه ستاد آمده این اکران ،اختصاصی و با
حضور خانوادههای آنان خواهد بود و بعد از اقامه
نماز انجام میشــود و امکان «مهد» نیز برای
فرزندان فراهم است.درباره این اقدام ،نکاتی را
میتوان یادآور شد:
 -1این کار را میتوان ابتــکاری برای افزایش
شمار نمازگزاران با توجه به روند کاهشی و وقفه
طوالنی به خاطر شیوع کرونا دانست تا در سرمای
آذرماه تهران ،خانوادههــا فرزندان را نیزهمراه
بیاورند و هم نمازبخوانند و هم فیلم تماشا کنند.
نمایش فیلم درمســاجد در دهه اول جمهوری
اسالمی نیز سابقه داشته و فضای انقالبی در آن
سالها در پی آن بود که پوسته محافظهکارانه را
بشکافد و طرحی نودراندازد .به مرور اما مساجد
بــه کارکردهای اصلی خود بازگشــت هرچند
بســیج ،پایگاه خود را حفظ کــرد اما اقداماتی
مانند نمایش فیلم یا دایر کردن فروشگاه ارزاق
به اقتضای شرایط ســالهای جنگ ،استمرار
نیافت.اقدام اخیر در مصالی تهران را میتوان
در چارچوب حال و هــوای فضای انقالبی که با
تشــکیل مجلس انقالبی و دولت آقای رئیسی
درتبلیغات رسمی شکل گرفته نیز ارزیابی کرد
و با روحیــات آقای حاج علیاکبری با ســابقه
مسئولیت سازمان جوانان در دولت احمدینژاد
نیز مرتبط دانست.
 -2محوطه وسیع مصالی تهران (در جایی که
قرار بود شهستان پهلوی بنا شــود) در حال و
هوای نمازهای جمعه پرجمعیت سالهای اول
انقالب با ظرفیت باالساخته شده وپُرنشدن آن
یکی ازدالیلی است که جزدرهفتههای سرد ،نماز
جمعه همچنان دردانشگاه تهران برپا میشود.
هر چند فضای داخــل را بــا جداکنندههایی
میتوان کم یا زیاد کرد تا در تصاویر تلویزیونی
خالی بودن بخشی از شبســتان به چشم نیاید
اما شــکوه مصال بیــش از معماری به شــمار
شرکتکنندگان و انبوهی جمعیت است.
تدابیــری ازاین دســت برای جذب شــرکت
کنندگان شــاید در برخی هفتههــا مؤثر افتد
و با توجه به ســوژه فیلم که دربــاره زندگی و
فداکاریهایهای فرمانده شهید نیروی هوایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران است ،مناسبت
و توجیه داشــته باشد اما روشــن است که هر
هفته قابل تکرار نیســت مگر آن که آقای حاج
علیاکبری بنا داشته باشــد در مناسبتهای
دیگر ادامه یابد.
 -3سال  58و از شهر  4میلیونی تهران دو میلیون
نفر در نماز جمعه آقای طالقانی شرکت میکرد.
عجیب هم نبــود .چــون در انتخابات مجلس
خبرگان قانون اساســی نیز دو میلیون نفر به
آقــای طالقانــی رأی داده بودند.امامان جمعه
موقت کنونی اما پایگاه اجتماعی فراوان ندارند
و به جز شخص رهبری که همچنان امام جمعه
تهران هستند و نمازجمعههای مرحوم هاشمی
رفســنجانی آن حال و هوا تکرار نشــده است.
اگرغرض جذب مخاطب باشد شاید بهرهگیری
ازامامان جمعه متناسب با این دوران که به لحاظ
سیاسی تریبون اقلیت نباشند راهکار مؤثرتری
باشد یا دســت کم اینکه جاذبههای آن برای
نیروهای مذهبی افزایش یاید وگرنه نمایش فیلم
کمی تأثیرگذار است.
تنها به لحاظ ّ
 -4اقداماتــی از این دســت نشــان میدهد
نواصولگرایی ایرانی بــه مظاهر مدرن و جاذبه
تصویر توجه دارد و از این منظر با محافظهکاری
سنتی که با عکس و تصویر میانهای ندارد متفاوت
و متمایز است .حال آنکه همه ما پیرامون خود
کسانی را میشناســیم که عالقهای به تصویر
ندارند و در قاب عکس قــرار نمیگیرند .فیلم
سینمایی یک فناوری مدرن است و مدرنیسم و
مدرنیته هر قدر هم در خدمت سنت و تبلیغات
سیاسی به کار گرفته شود الزامات خود را تحمیل
خواهد کــرد و از این منظر از اقدام ســتاد نماز
جمعه تهران میتوان استقبال کرد.
 -5دست آخر این که مصالی تهران قابلیتهای
بســیار دارد اما بخــش مهمــی از ظرفیت آن
بالاســتفاده مانده اســت .برگزاری نمایشگاه
کتاب یا قرآن یا برخی نمایشگاههای دیگر و نماز
جمعه در روزهای سرد اقداماتی برای استفاده از
همین ظرفیت است اما کافی نیست .اگر ستاد
نماز جمعه یا مدیریت مصالی تهران دســت
کم مجال عبور از فضای مصال را برای رهگذران
فراهم آورد تا جدای مسافران مترو دیگران نیز
بتوانند از امکانات عمومی آن استفاده کنند پیوند
و آشنایی مردم با این مجموعه افزایش مییابد.
منبع :عصر ایران

این کتاب ،باورهای بنیادینی بررسی شدهاند که همسران
عمدتاً در نتیجه تجارب ناگوا ِر دوران کودکی خود یا پس از
ازدواج در اثر تجارب زندگی با همسر ،در ذهن خود شکل
دادهاند و ممکن است زمینهساز مشکالت بین زوجین شود.
وی افزود :امــروزه خانوادههــای ایرانی دچــار تزلزل و
آسیبهای جدی شدهاند و آمار طالق رو به افزایش است و

در این پژوهش به منظور تقویت نظــام خانواده و افزایش
مهارتهای شناختی زوجین ،طرحوارههای آسیبزا به سه
بخش تقسیم شده است ،طرحوارههای فردی ،طرحوارههای
ارتباطی و طرحوارههای خانوادگی .رئیس اداره نشر دفتر
تبلیغات اسالمی اصفهان تصریح کرد :بر این اساس ،با توجه
به تحلیلهای روانشناسان و در نگاهی مقایسهای ،با بهره
از آموزههای اسالمی ،طرحوارهها و شیوههای اصالح و تغییر
آنها ارزیابی شده و برای نخستین بار ،هفده فضیلت اخالقی
و یازده رذیله اخالقی مرتبط با طرحوارهها از منظر اسالمی

سرمقاله

موضوع کرونا زندگی کنیم تا صدمات جسمی و تلفات
نداشته باشیم.
بشیری ادامه داد :کســی نمیداند کرونا تا چه زمانی
وجود دارد لذا اگر بخواهیم دست روی دست بگذاریم
قطعاً کشــورمان دچــار عقبافتادگی میشــود .اما
الزمهاش این است که اگر بازگشایی صورت میگیرد
تمامی شیوهنامههای بهداشــتی به طور دقیق رعایت
شــود .نماینده مردم پاکدشــت در مجلس یازدهم
تاکید کرد :هیچکســی نه دانشآموز نه معلمان و نه
خانوادههایشــان نباید در رابطه با بازگشایی مدارس
آسیب ببیند .باید برنامههای ترکیبی حضوری و مجازی

داشته باشیم .وی از مجوز بازگشایی مدارس خبر داد
و گفت :مدارسی که همه شرایط را دارا هستند اجازه
حضوری شدن دارند .درمناطق کارگروههایی هست
که ملزم هستند مدارس را از نظر رعایت شیوهنامههای
بهداشــتی کنترل کنند .این بازرسان بهداشتی مجوز
میدهند که آیا این مدرسه میتواند به صورت حضوری
دائر شود یا خیر .از جمله اینکه فضای فیزیکی کالسها
اســتاندارد فعلی کرونا را داشــته باشــد .تهویه نیز
همینطور و خانوادهها و بچهها واکسینه شده باشند.
بشیری تصریح کرد :چنانچه پس از مدتی کوتاه ،رشد
شیوع را داشته باشیم قطعاً حضوری لغو میشود.

ادامه از صفحه یک...
نیز قدمت طوالنی دارند .یکی از جدیترین انتقادات
نسبت به حکومت نمایندگان اکثریت بر مردم توسط
آلکسیس دو توکویل بررسی شده است ،که ظاهرا ً
مفهوم آن به تفکرات افالطون باز میگردد .در این نقد
از دموکراسی با عنوان «استبداد اکثریت» نام برده
میشود و طرفداران دموکراسی با این پرسش روبهرو
میشوند که آیا به راستی میتوان تضمین کرد که
حکومت نمایندگان اکثریت مردم به مصلحت تدبیر
مطلوب زندگی اجتماعی اســت یا خیر؟ منتقدان
دموکراسی با اشاره به نمونههایی که حاکمان مستبد
با توســل به روشهای دموکراتیک موفق به کسب
قدرت شدهاند ،ادعا دارند که دموکراسی را نمیتوان
راهکاری برای رسیدن به مطلوبترین روش تدبیر
زندگی اجتماعی دانســت .در عمل نیز شــاهد آن
هستیم که مستبدانی که موفق به کسب آرای موافق
توده مردم میشــوند از طریــق انتخاباتهایی که
ظاهری دموکراتیک دارند بر اریکه قدرت مینشینند
یا با تظاهر به رعایت اصــول دموکراتیک ،اعمال و
تصمیمات خود را از هرگونه انتقادی مبرا میدانند،
حفظ قدرت و استمرار حکومت خود را تضمین می
کنند و مخالفان خود را در تضاد با اصول دموکراسی
معرفی میکنند .طرفداران واقعبین دموکراســی
نسبت به ایرادات روش حکومتداری دموکراتیک
آگاهند .با این وجود به درستی معتقدند که پیدایش
دموکراسی و مراقبت از آن فرایند طوالنی است که
مستلزم تالش بیوقفه و همگانی است و نمیتوان آن
را به صرف «حکومت اکثریت» فروکاست .بنابراین
برای دستیابی به یک دموکراسی بالنسبه حقیقی باید
خطراتی که دموکراسی را تهدید میکنند شناخت
و از شتاب در تصمیمگیری و اتخاذ سریعترین راهها
برای رسیدن به اهداف ارزشــمند ،مهم و ضروری
بدون توجه به دموکراتیک بودن آنها دست برداشت
تا از نهال ترد و شکننده دموکراسی محافظت کرد.
شاید بتوان دولت چین را به عنوان یکی از سردمداران
اتخاذ روشهای سفت و سخت مقابلهای معرفی کرد
که در اغلب موارد از اصول دموکراتیک پیروی نمی
کنند .با این وجود ظاهــراً روشهای اتخاذی دولت
چین منجر به موفقیت فعلی این دولت در مقابله با
ویروس کرونا شده است و از سوی سازمان بهداشت
جهانی مورد تقدیر قرار گرفتهاند .در چنین شرایطی
چندان دور از ذهن نیســت که شیوع ویروس کرونا
ســالها مباحث آکادمیــک و گفتمانهای فراوان
پیرامون اصول دموکراســی که منتهــی به اثبات
مطلوبیت این روش حکومتداری شــده است را با
چالش بزرگی روبهرو کند .برخی از دولتها از شرایط
پیش آمده سوءاســتفاده کردهاند و به بهانه شرایط
اضطراری اقدامات غیرمتناسبی را اتخاذ کردهاند که
به استبداد سیاسی حاکم میافزایند .برای نمونه در
مجارستان قانون جدیدی تصویب شده است که به
ویکتور اوربان ،نخستوزیر این کشور اجازه میدهد
تا برای مدت نامعینــی از طریق صدور فرمانهایی
که مورد نظارت پارلمان قرار نمیگیرند ،حکمرانی
کند .در فیلیپین پارلمان این کشور قانونی را تصویب
کرده است که اختیارات اضطراری تقریباً نامحدودی
را به رئیسجمهور این کشور رودریگو دوترته اعطا
میکند .همچنین در کامبوج یک قانون تازه تصویب
در خصوص وضعیــت اضطراری ملــی ،اختیارات
نامحدودی را به دولت این کشور اختصاص داده است
و حقوق سیاسی شــهروندان را به طور چشمگیری
محدود کرده است.
طبیعی است که برای طرفداران اصول دموکراسی
حفظ جان و ســرمایه مردم در اولویت قــرار دارد.
شرایط بحران همهگیری ویروس کرونا تا حد زیادی
غیرقابل پیشبینی است و همین مسئله باعث می
شود که تصمیمگیری نسبت به این که کدام اقدامات
در بلندمدت نتایج مطلوبی خواهند داشــت دشوار
شود .در این میان میتوان گفت آزمون« ،ضروری
بودن» و «متناسب بودن» اقدامات مقابلهای برای
تشــخیص واکنشهای مطلوب نســبت به همه
گیری ویروس کرونا بســیار حیاتی است .قوانین و
اقداماتی که حمایتهای اساسی دموکراتیک را کنار
میگذارند برای نمونه بازبینیهای پارلمانی و قضایی
آینده پایبندی نظامهای سیاسی به اصول دموکراسی
را به شــدت به مخاطره میاندازند .در پاسخ به این
پرسش که «آیا ممکن اســت با پایبندی به اصول
دموکراسی با ویروس کرونا مقابله کرد؟» باید گفت
که پایبندی به این اصول در مقابله با بحران کنونی
نه تنها ممکن بلکه بســیار ضروری است .شفافیت،
آزادی بیان ،پاسخگویی ،دسترسی آزاد به اطالعات
و حفظ جان و کرامت انســانها همگــی از اصولی
هستند که عبور از بحران کنونی را تسهیل میکنند.
هرچند ماهیت بحران به گونهای است که دستیابی
به کارآمدترین راهکارها در کوتاهترین زمان را می
طلبد ،قربانی کردن فرایندهای دموکراتیک به هیچ
عنوان ضرورتی ندارد .تصمیماتی که در این شرایط
گرفته میشوند به طور مسلم آینده زندگی اجتماعی
ما را در سراسر جهان مشخص می سازنند .بنابراین
نباید به آنها به منزله اقدامــات موقتی که پس از
رفع شرایط بحرانی خود به خود به پایان میرسند،
نگریست .مسلم است که عموم مردم عالقهای ندارند
که از بحران همهگیری کرونا به بحران شیوع بی حد
و حصر حکومتهای بیاعتقاد به حداقل اصول الزم
برای اداره دموکراتیک کشورها وارد شوند؛ بنابراین
باید نســبت به اخبار و اطالعاتی که صرفاً به قصد
تهییج احساسات مردم و هراســاندن آنها منتشر
میشوند ،محتاط بود .میراث دموکراسی به سادگی
به دست نیامده اســت ،اما ممکن است به سادگی
آسیب ببیند .همانطور که پیشتر گفته شد ،آنچه
که از پیدایش دموکراسی با اهمیتتر است حفظ و
حراست از آن است .حراست از اصول دموکراسی در
شرایط عادی با اهمیت است ،اما این فرایند در زمانی
که این اصول مورد تهدید قرار میگیرند از هر زمانی
حیاتیتر است.

