
 

  

 کودکان برای زمین زمین، برای زنان

 دکتر طیبه محمد

 سرایی هنغم از گیاهان، روئی ن از نهدگها، تول  از برایمان  را، سنوتش بشکند  اگر زمین

 تنرف از شای   او کرد، خواه  ناوا مان گوش در سکندها از انبوهی  سکدااکنها، پرواز و بلبلان

 !باش  داشته ها صحبت برایمان ماموتها مرگ پدهان راز دایداسورها،
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 مقدمه
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 وده،ب شاه  را زیادی اتفاکات سکالها این در و گذرد می زن گیش از سکا  میلیونها ما خاکی ی کره کدونا 

 .بیشمار مرگهای و تول ها

 صنره م نآ بوجود  لایه به لایه داستان گفت می برایمان کد  صحبت توانست می اگر شای  ما، زادگاه این

 خاطرات این تک تک تول  شککیریدی از و ا. برد می نام را هایش جدگل درختان نها  به نها  یا سککدگی، های

 «تهاهس» چه و آم ن  بوجود ها خشنی چگونه که دارد یاد به خوب زمین  کرد، می ها صکحبت برایمان دیریدش

 .ش ن  مب   «هستی» به  «نیستها» وچه  «نیستی» به

 پرواز و بلبلان سککرایی نغمه از گیاهان، روئی ن از نهدگها، تول  از برایمان  را، سککنوتش بشککند  اگر زمین

 مرگ پدهان راز دایداسککورها، رفتن از شککای   او کرد، خواه  ناوا مان گوش در سککندها از انبوهی  سککدااکنها،

 !باش  داشته ها صحبت برایمان ماموتها

 ت،پذیرف را انسان مهر با زمین و نامی  «مادر» را او انسان که روزی از گفت، می انسان تول  از شای  زمین و

 !داد زن گی برای جایی او به محبت با

 :گفت اکیانوسها به

 !کن زن گی خشنی در بتوان  او تا بروی  کدار پس! بنش  نفس آب در توان  نمی انسان 

 :گفت کوهها به

 !شون  بیشتر دشتها تا بروی  کدار کم کم پس کد  زن گی شما ارتفاعات در توان  نمی انسان

 : گفت حیوانات به

 پس دارد، عقل اما اسککت ضککفی  کمی او اگرچه کد ، اسکتفاده شکما گوشککت و پوسککت از دارد نیاز انسکان

 .کدی  کمک دور جاهای به رفتن برای او به و کدی  جاباا را سدگین بارهای برایش

 : گفت درختان به

 شما تن از  بتوان و باش  آسایش و امان در بای  او باشی ، مستحنم پداهی سر برایش دارد نیاز شکما به انسکان

 .کد  گرم اش آشیانه در را خود و بیفروزد آتش

 !نامی  «مادر» را او انسان که بود ایدگونه
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 و خشککک را گیاهان بایر، را ها زمین تنریب، را جدگلها آلوده، را دریاها خود، زیسککتن برای انسککان اکدون

 !است کرده نابود را حیوانات

 !دارد دوست را او هدوز زمین اما

 :گفت زمین به تر مرفه زن گی برای انسان

 به زمین ای! کدم پرواز آسککمانت در وکمی بروم دریاها درون به کمی تا ده یاری را من! بندم کاری بای  

 !کن کمک من

 !سناوتمد  و بود مهربان زمین باز و

 : گفت انسان دوباره بف  کمی

 !بسازم خانه تا دارم خاک به نیاز!  کدی کمنم بای  کردن زن گی برای

 !سناوتمد  و بود مهربان زمین باز و

 از هایی کبیله هب ش  تب یل «تدها» انسان از کم کم. ش  نشین یناا و داشت خانه وکتی نبود، تدها دیگر انسان

 .«انسانها»

 !سناوتمد  و بود مهربان همچدان زمین و

 بیشتر تملک برای ایی خواسته ک ام هر. داشتد  نیاز  تری وسیع منانهای به و ش ن  می بیشتر روز هر انسانها

 :داشتد 

 بزیسککرسکک تصککاحب گروهی و سککاحل بینرانی دیگر برخی دشککت، وسککفت برخی و را کوه بلد ای برخی 

 !سر در جدگل

 !سناوتمد  و بود مهربان همچدان زمین و

 !ش  کشته دیگر انسان دست به انسان اولین ایدنه تا

 :گفت و گریست زمین

 !کدم می حفظ اب  تا را او من!  مدست  «خود» از او  که خودم، به بازگردانی  را او نبری ، جایی به را او»

 !«خودم به ب هی  را او
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 !سناوتمد  بودو مهربان همچدان اما نگفت، هیچ دیگر زمین که ش  این و

 را دریاها همچدان انسککانها!  اسککت خاموش همچدان زمین و گذرد می تلخ اتفاق آن از سککا  میلیونها اکدون

 یم حاصکککل بی را خاک و تنه تنه را ابرها مدقرض، را حیوانات نابود، را تنریب،گیاهان را جدگلها آلوده،

 !کشد  می را هم یگر و نیستد  مهربان هم هم یگر با حتی انسانها.کدد 

 !سناوتمد  و است مهربان همچدان زمین اما

 نمی وا اکدون. مان  مهربان و کرد مهربانی انسان به بود، مهربان انسکان با او اسکت، سکنت برایش دیگر ولی

 !باش  جدگ ایدهمه شاه  توان 

 ! جدگ  می خویشتن خود با حتی و  وآدم عالم با انسان 

 !کرد آلوده را آسمان باهواپیما و را دریا کشتی با را، خاک ماشین با انسان

  چرا؟! ن ارد آرامش انسان حضور از موجودی هیچ

 هتریب زن گی  تا کشد  می را هم یگر انسانها!  است خوب ظاهر به زن گی و آرامش دنبا  به انسکان چون

 !برسد  آرامش به تا جدگد  می هم با و باشد  داشته

 لاحسکک خلع  از خبری که همانطور نیسککت، جغرافیایی مرزهای به تااوز ع م مفدای به دیگر اکدون صککل 

 !نیست افروزها جدگ

 !هایش سناوتمد ی و مهربانی از ک ردانی و زمین «مادر» با گفتگو خود، با دوستی یفدی صل 

. نشود ابودن و بمان  سناوتمد  و مهربان همچدان «زمین» تا باشیم داشته ایی دوباره مفدی بای  را «صل » آری،

 به را وآن یمبیاب خود در را خویشتن خود با دوستی و صل  کدیم دعا. کدیم دعا انسکانها و  زمین «مادر» برای بیای 

 :او تا کدیم ه یه زمین «مادر»

 !بمان  سناوتمد  و  مهربان همچدان
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 برای آموزش زنانمدن بومی بررسی فرهنگ وت
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 داستان دگفره جمله از. ان  داشته را مشترک جمفی رفتارهای از ایی سلسله ،تشنیل ابت اء از بشری جوامع

 .گویی داستان و سرایی

 ک امه متفلق ب یا و تاریخ از دوره ک ام به متفلق گویی کصککه و سککرایی داسککتان ننرده مشککن  هدوز تاریخ

 خاص است. کوم

 در «تنلم» توانایی و «زبان» پی ایش از بف  گویی کصه و سرایی داسکتان می نمای ، مسکلم آنچه در این باره،

 ه است.آم  بوجود انسانها

 کصه و نهاداستا این از ایی گدایده کهن تم ن و فرهدگ بودن دارا دلیل به نیزو مردمانش  ایرانفلات پهداور

 هماند  هک دارد و داشته وجود بزرگی شاعران و نویسد گان بشر،پدهه عظیم تاریخ  در. باش  می دارا را ادبی های

 یاو کشور به مح ود را آنهاشهرت و آوازه  جغرافیایی مرزهای ،دنیا تاثیرگذار مشکهور و دانشکمد ان و منترعان

 انخودش جهانیست آنها اثر که همانطور و بردارد در را اجتماعی هویت تدها مرزها این. کد  نمی خاصی ی مدطقه

ماسه ح ایران، ادبی برجسکته آثار از ینی میان آثار فاخر تاریخ ادبیات جهان، بی شکک  .شکون  می «جهانی» هم

 می باش . فردوسی ابوالقاسم حنیم به همین نام، سروده کتابی، اثری مدظوم درشاهدامه

یم حن بنش هر ره دتارینی تقسککیم نمود ک و پهلوانی ایی، اسککطوره  بنش سککه شککاهدامه، را می توان به 

 . شود می یادآور را انسانی اخلاقمراتب  ،شیوا بیانی با فردوسی ابوالقاسم

 شتد به کوه از پادشاه اولین «کیومرث»آم ن  شکاهدامه و در توصی  ایی اسکطوره بنش در مثا  عدوان به

 :خوانیم میچدین 

 پادشاه بود او و آورد کیومرث کلاه و تخت کآئین گفت چنین

 

 به خواند ه این داستان داده می شود: آموزن ه پد ی پایان در و شروع می شود داستانب ین ترتیب 

 هیچکس بر نیک و بد نماند بس و ست فسانه چون سر به سر جهان

 

 حاکض ظلم با چگونه او که گوی  میچدین  فری ون داستان ، فردوسکی بزرگ در شکرحپهلوانی بنش در

  ینی از ننته های مهم این داستان را بای !نش  آلوده خون به دستش اما گرفت اسارت به را ضحاک ،کرد مقابله

 :کشی  بد  به را ضحاک تدها و نش  جدگ وارد او ادر نحوه مقابله فری ون و ضحاکم دانست که ب
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 نبود سرشته عنبر ز و مشک ز نبود فرشته فرخ فریدون

 توئی فریدون کن دهش و داد تو نیکویی یافت او دهش و داد به

 میاطبش به من دوسککتی و انسککانیت از پد ی فردوسککیحنیم  پهلوانی بنش در بازو همانطور که می بیدیم، 

 .ده 

 به کاملور به ط را ایران تاریخ ، حوادثرستم داستانهای باتلاش می کد  تا  نیز تارینی بنش درفردوسی، 

 .ماسم می نمایی  خود ذهن در را همچون یک مستد سیدمایی حوادث   شما که آنچدان کشان ، تصویر

 از این جدگ ها با برخی کهمشککاه ه می کدیم  رسککتماز  هایی جدگ ،تارینی بنش در با مطالفه شککاهدامه

 «.ستب ان» بانیز  برخی و «دیوان»

حماسی و غم  داستان اینشکرح  همه می توان گفت که. اسکت سکهراب با او رزم ،رسکتم جدگ مفروفترین

 بیان آنرا کیقد بسیار فردوسی که بطن خود دارد در ظری  ایی ننتهاین توصی ،  اما ، داند  می به نوعی راانگیز 

 «.است فرزند به مهر مقابل در میهن به عشق بودن بالاتر» آن و کرده

 :خوانیم میچدین  سهراب و رستم رزم داستان ابت ای در

 خشم به آید رستم دست از نازک دل چشم آب پر داستانست یکی

 هنر بی ار گویمش هنرمند دادگر ار خوانمش ستمکاره

 نیست راه ترا اندر پرده بدین نیست آگاه تو جان راز این از

 چیست؟ فریاد و بانک اینهمه داد ز چیست؟ بیداد است داد مرگ اگر

 

 بیان را انگیز غم نیداستا به شیوایی تمامبهتر درک برای فردوسی نیز تارینی بنش در که بیدیم می بدابراین

  رسککتمنه با وجود آن که جایی تا کشکک  می تصککویر به خواند ه برای خوبی بهایدگونه  را جدگ زشککتی و کد  می

غم  ، از این نبرداست برک  جان و شااع مرزبانیزمین می باش  و علی رغم ایدنه او  ایران ی اسطوره و پهلوان

 شوی ! می خشمگینانگیز او با فرزن ش سهراب 

 جدگه پ ی  توانسته فردوسی هرکاا تمامی سرایش داستانهای گوناگون، در و شاهدامه سکرتاسکرحماسهدر

 تبلیغ و عرضه نموده است. را صل  و دوستی شیوه و مرام و نموده ن امت را

 و  دارد لقتف دنیا ی همه به بلنه ایران به تدها نه صل  بوده ی حماسی، بنشی از میراث جهانی داسکتانها این

های مرز فرهدگ داریم اعتقاد زیرا کدیم می بیان را داسککتانها این منتل  زبانهای با ملتها ی همه به احترام با ما

 نتل م سبنهای ت اوم و حریمها حفظ از اطمیدان برای تدها جغرافیایی مرزهای و تاسکمی و کابل رویت ن اشته
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فارغ  «ترکمش» و« واح » پیام یک انسانها ی همه برای «تم ن» و «فرهدگ»مفهوم  بدابراین زن گیست برای انسانی

 از جدسیت، رنگ و نژاد دارد.

جهان، براسکا  انگارههای صکل  دوسککتی  مردم تمام برای «صکل »زیبای  پیام با دوسفتی و صفح  سفییران گروه

 احتیاج نزمی «مادر» دارن  اعتقاد آنها. حنایت و بیان می کدد  منتل  زبانهای بارا  کهن داستانهای این شاهدامه،

. است بازگشت کابل جهان مردم ی همه بین دوستانه رفتاری برکراری و صل  با تدها آرامش این و دارد آرامش به

 با وسککتید خلاصککه گیاهانو با حیوانات با جدگل با دوسککتی آسککمان، با دوسککتی اکیانوسککها، دوسککتی خود، با صککل 

 .دیگر انسانهای

 مرزهای هب تااوز ع م تدها صل که  دارد عتقادبراسا  مفاهیم ارزشمد  شاهدامه، ا دوستی و صح  سییران گروه 

 «خودشککان» با هاانسککان بین بای  در گام او  صککل  بلنه نیسککت، سککلاح تولی نه های کارخا یدرتفطیل یا  جغرافیایی

 . شود برکرار

 با کشکککورها ی همه ادبیات در آگاهی این که ! و ما مفتق یمداشکککت آگاه مادرانی بای . بود آگاه بای 

 و  نشو یخوان دوباره بای  فقط داشته و  وجود مدطقه هر فولنلوریک و فرهدگ با مداسکب و منتل  داسکتانهای

 هم با ماازی فراگیر آموزشککهای با را جوامع زنان کرده، پیشککرفت ح  این تا ماازی ارتباطات دنیای که اکدون

 .باشیم داشته آگاه مادرانی و زنان تا نمود مرتبط

 نخوری غفلت به و آری کف به نانی تو تا کارند در فلک و خورشید و مه و باد و ابر

 

 در ار کودکانشان توانستد  زمین دردنیا  زنان و پا  ب ارن ، را مادر نام «حرمت» آن زمانی که جوامع بشری

یاد  نکودکانشککا به را زمین از ک ردانی و آموزش فرصککتبی شککک  بیاورن ، ب نیا پاک و سککالم زیسککتی محیط

 .باشیم نظامی تسلیحات ب ون دنیاییشاه   توانیم میخواهد  داد، و آنگاه است که ما 

 هب اسککت نیک فرهدگمان در آنچه و از میان خود برداشککته را فرهدگی مرزهای «دوسککتی»ت اوم  با هرگاه

 .بود نواهیمن ی هم یگرجغرافیای مرزهای به حمله فنربه  هرگز بگویم اطمیدان با توانیم می ، دادیم یاد م یگره

 فرزن ش برای و اسکککت وزاید ه دارد مهر زن که همانطور. زاید ه و اسکککت سکککناوتمد  دارد، مهر زمین

  .مادر «زن»و است مادر «زمین»است که ما اعتقاد داریم  همین برای. سناوتمد 

 نداشتآید ه ای بهترو  برای پس ،دسکت به هرگونه مااه ت و تلاشکی می زن  شفرزن  آرامش برای مادر

که با  شایسته است ،«زمین»مادر تمامی اکوام و تم نها، یفدی  حفظ و «نظامی تسلیحات» و «جدگ» از عاری دنیایی
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 «زمینسککیاره » تا  هیمب راش های لازم خود آموز زنانبه « مادر»بهبود روشککها و براسککا  احترام به مفهوم کلمه 

 .بمان همه ی دنیا باکی  کودکان برایچون میراثی پاک و سالم 
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 ودکانک و زنان آموزش برای آنها از استیاده و کشورها بین مشترک فرهنگهای بررسی
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و تا ح ودی مشترک را م  نظر  واح ی مفدی  ها کشکور تمام در «فرهدگ«چدین به نظر می رسک  که واهه 

 : چدین آم ه است در توضی  این واهه« پ یا ینیو»تارنمای ووب سایت  در .دارد

 فرهدگ. واکفی غیر یا واکفی نیاز گونه هر رفع برای اسککت جامفه یک در موجه شککایع راهنارهای فرهدگ»
 رهدگیف خود شایع نیاز فراخور جامفه هر بدابراین. است افزار سنت ، آن شامل تم ن و افزار نرم همیشه
 سککیارب کشککورها بین در فرهدگی اشککتراکات یفدی این و اسککت فرهدگ همراه نیز تم ن اما. دارد متفاوت
 جوامع مامت بزرگ تم ن سه تقریبا و ن اشته تف د دور های گذشته در کدونی دنیایی در تم ن زیرا است
 «.است داشته کدتر  تحت را

 : فرهدگ تفری  به گردیم می بر باز اما

 انفرهدگشکک در دنیا مردم تمام واکع در. اسککت دین و فلسککفه ها، آفریدش ادبیات،علم، هدر، شککامل، فرهدگ»
 «.باش  می فرهدگ با ی جامفه شداخت عداصر از ینی زیرا دارد پررنگ نقشی هدر و ادبیات

 :خوانیم می را «هدر» و «ادبیات«در باره دو واهه  جهانی تفری  ایداا در

 رد «هدر»در حالینه . شککود می اطلاق ادبی آثار و علوم ی کلیه و «ادب» به متفلق های دانش به «ادبیات»

 .وارستگیست و تنامل لغوی مفدای

 بهره اب نویسد ه و شاعر که هستد  موادی و مصال  ، کلماتشامل  و است «هدر» های گونه از ینی «ادبیات»

 .آورد می پ ی را  هدری و ادبی اثری و گیرد می کار به هارا آن خویش تنیلات و عواط  از گیری

 فرادا برای آ  ای ه و آرام زن گی به رسی ن و جامفه سط  ارتقاء جزء ه فی نهایت در تم ن و فرهدگ این

  .ایی مدطقه یا فراگیر آموزشهای به مگر شودی نم میسر مهم . بی شک اینن ارد جامفه
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 ضورحعدایت به  باچدین به نظر می رس  که  جوامع، با توجه به وضکفیت ففلی ها آموزش این درخصکوص

 به و هگرفت سرعت کمی ، رون  آموزشهای رسمی و ماازی«ماازی فضای»بینرانی  و «ایدترنت» چون میهمانانی

 .است انتقا  حا  در جوامع بین و کرده حذف را مرزها ای گسترده طور

 بین هدر ادبیات ی حوزه در فرهدگی اشککتراکات به و دهیم می تغییر کمی را مفدی و تفری  ی زاویه اکدون

 .پردازیم می کشورها

 کسمت رد انسان و پی ایش و زمین داستان ابت اء ه،نمود بررسکی را گویی کصکه و داسکتان کبل کسکمتهای در

،  کدیمی م بررسی رابین جوامع فرهدگی  مشترک و المللی بین داسکتانهای در این بنش، و بومی داسکتانهای دوم

 مفلومات قاءارت برای دستر  در و ارزان ، غدی مدابع این از مد ی بهره با توان می چگونه ببیدیمه ف ایدست که 

 .کرد استفاده در همه جوامع « زنان» دانش و

 یدشآفر ذات در و بوده فطری به هدر، نگاه این. ن مد  علاکه «هدر»مفهوم  به انسانها ی همهبه نظر می رسک ، 

 زنیا گونه هر رفع برای گام برداشککت، «تم ن»از آن زمان که به سککوی  انسککان هر آدمی به وفور دی ه می شککود.

طراحی نمود، که البته این طراحی  رای متداسکککب با افنار خودش فرهدگ ،خود ی جکامفکه واکفی غیر و واکفی

 .تاثیر پذیری از سایر فرهدگ ها می باش  ت ریای بوده و بنشهایی  از هر فرهدگ هدوز در حا  گذر، تصحی  و

 و گویی تانداس به تمرکز خود را  انسانها ست کهایداا ه ودرداشت ابزار به نیاز گسکترش برای یفرهدگهر تم ن و 

 مفهومی بسط دادن .« هدر»و در یک نگاه به  نقاشی
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 سدگ از  که چراش ه است، با بررسی های اناام ش ه، لزوم استفاده از این ابزار به صورت دکیقی مشن  

 کش  خود رد را تنلم ک رت که زمانیدر آن  حتی انسان که بر می آی  ایدطور باسکتانی سکفالیدهای و ها نبشکته

. کرد یم نقاشککیبر سککطوح منتل   رازن گی اش  اتفاکات و ماجراها ، انسککانها دیگر با ارتباط برای بود، ننرده

خاصی را روایت می کد ، برای نمونه می  سیرداستانی هر ک ام بر جای مان ه ها نقاشی اینکه  اکدون ما می دانیم

 ویر برنقش شککک ه « بز»طراحی های پیوسکککته و آگاهانه حرکت یک  یا ،جام روی بر ایلامی زن نقش توان به 

آن در  ش  که جهان انیمیشن اولین به حوالی زابل اشاره نمود که این نقوش مفروف سکوخته شکهر ای درسکفالیده

 کوه ابتنار بشر در هزاران سا  پیش را به ما نشان می ده .

 یک شنار داستان که برمه مفروف غار های نقاشی در این خصکوص مثا  های فراوانی می توان آوردماند 

 را به تصویر می کشد . ماموت

در عالم هدرهای تاسککمی تحو  مهمی رد داد که نشککان از مهارت بشککر در  هزار سککا  پیش 21در ح ود 

بازنمایی وکایع پیرامون خود بود. نمونه های بارز آن، تصکاویر شکبیه سکازی شک ه و برجسککته نما از گاو وحشی و 

 گوزن بر سط  صنره های غارآلتمامیرا در شما  اسپانیا می باش .

 خود دارد: DNA در وراتثی عامل دونی انساهر ، جهانیمفتبر دانشگاههای تحقیقات مطابق

 «فرهدگی وراثت» دیگری و «فیزینی وراتث» ینی 

دلیل  شککای  به همین.مان  باکی و یافت انتقا  منتل  جوامع به وراتث طریق از هم نقاشککی و گویی داسککتان

 داسککتان» امن با آنها را و کدیم می ترجمه را مشککترکبا زبان هدری  یداسککتانهای دنیا تمام کودکان برای باشکک  که

و  یوراثت عامل دو هر به پردازش آن و دارد خاصی ویژگی کتاب این. کدیم می چاپ« ما داسکتان تو، من،کتاب

 .نقاشی و داستان یفدی ،فرهدگیست

 گشاد باید کودکی زبان پس فتاد سروکارت کودک با که چون

 

اثر به  نآ و دی گاه نویسد ه پیام به واحترام ی داستان اصالت حفظ با  را داسکتانها ما ، ککودمناطبان  برای

 و ل صکک سککفیران» گروه باز نویسککی و ویراسککتاری می نماییم، در گام بف ی،« زبان کودکی»زبانی سککاده یا همان 

 همان کدد  می سکککفر که کشکککور هر بهکه خود هدوز در عالم زیبای کودکی و نوجوانی کرار دارن ،  «دوسکککتی

 .کدد  می روایت منتل  زبانهای به را داستانها

 استاند  نقاشی که  خواهد  میاز کودکان مناطب خود  برای ارتباط بیشکتر تم نها و فرهدگهای ملل، آنها 

 نامخاص و با  یتاببراسکککا  برداشکککت ذهدی خود به ترسکککیم درآورده تا پس از گرد آوری در ک رانقل شککک ه 
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مدتشککر شککود.این عمل خود باعث ایااد دنیایی مشککترک بین کودکانی می شککود که شککای  زبان هم را  خودشککان

 نفهمد  اما نگاه هم را خوب به تصویر می کشد ! 

 ا، آن رشدود می را یسند که ابت اء ازاو .است پاک اتاحسکاسک و عاطفه ، خلاکیت از سکرشکار یکودکهر 

 گی یژو یک دنیا  ر سرتاسر کودکانیادمان باش  که . کد  می درکدرونی اش  احسا  و عشق همراه و توام با 

 «!ودکیستک» آن و دارن  مشترک

 عاطفه و ص اکت ، پاکی                                       

 شوریک برایشان.کدد  می برکرار ارتباط آن با و دارن  دوست را داستان هسکتد ، خلاق دنیا کودکان ی همه

 بای  دنیا این هب ورود برای کافیست، باش  آنها کودکی دنیای به متفلق فقط نیسکت مهم آم ه آناا از داسکتانکه 

 کار کودکان برایبای    هوشککمد انه در این وادی ظری ، اما ،گفت کودکانه ، شککدی  کودکانه دی ، کودکانه

 .نمود

 را اهدامهش داستانهای ملتها، ی همه به احترام با که است کودکانی از متشنل دوستی و صل  سکفیران گروه

 )نقالی، شککینمای هدرهای با نقالی هدر از قییتلف با . آنهاکدد  می تفری  دیگر کشککورهای در منتل  زبانهای به

اسکتفاده صکحی  از فدون روانشداسی، داستانهای شاهدامه را به  و (اسکت ایران در حماسکی داسکتانهای تفری  هدر

 می دارد. نموده و تا ح ی زیاد مناطب خود را به شگفتی وازیبایی روایت 

 با ارمناطبان خود  همه «دوسککتی و صککل « پیام با و سککفر نموده منتلفی کشککورهای به بحا  تا گروه این

نماید . بی شک مهم ترین تاثیر این نقالی ها ایااد انگیزه در کودکان  می آشکدا ایرانیمتدوع و زیبای  داسکتانهای

 شان می باش .خود کشور داستانهای واگویی  و بازخوانی سایر ملل برای 

 به را ودخ کتابهای پرداخته، همچدین  مللمشهور سایر  داستانهای بررسی به «پژوهش و تحقیق» بنش درما 

 . بازگردان نمودیم فارسی به نیز را آنها داستانهای دطورهمی و ترجمهدیگر  منتل  زبانهای

 ی ریشککه دارای که دارد وجود جهان در بیشککماری داسککتانهای نمودن  تحقیق مارزول  آکای که همانطور

 .است نموده تغییر داستان شنصیتهای سیاسی یا و اکلیمی شرایط به بدا ولی است واح 

ن با ای -و در جامفه کدونی فراید  گفت. در حا  حاضکککر این دراین کسکککمت بای  از نقش موثر و مهم زنان 

. کارا کی  اهمیت با بسککیار زن نقش  -ابفاد گسککترش یافته اش جه در زمیده تندولوهی و روابط گسککترده ماازی

 . کد می  تفری ز نی کودکش برایبه طور حتم  ب ان  داستان، اگر او بیشترکد  مطالفهبیشتر  بای او  زیراباش ، 
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بیات و ، با اد کم کم، به مرور زمان و  بنوان  گرفته و یاد دیگری فرهدگ از را داسککتانی باشکک  کرار وکتی

رسانی در  . در این باره بای  بیشتر به اطلاعکد  می پی ابیشتری  شداخت آشکدا ش ه وکشکورها جغرافیای فرهدگی 

 . ب هیم را ماازی فضایاستفاده از  خصوص فرهدگ صحی 

اگر .ذیردپ می اناام بیشتری سکرعت با و بهتربا سکایر ملل  آشکدایی اینبی شکک در این صکورت اسکت که 

 که شککون  می ظاهر ماازی فضککای در یباسککواد زنان کم کمنوعی آموزش صککحی  بین زنان ما رایش شککود، 

 .است مفلوماتشان «ارتقاء» برای و «ه فمد « حضورشان

 حل برای هک میندد  تربیت دانا فرزن انی ، به صورت موثر،باشکد  باسکواد جوامع زنان وکتی انتظار می رود،

 حل رایب گزیده بهترین ! آنان یاد خواهد  گرفت که کدد ی نم فنر گشککایی کشککور و جدگ به خود مسککائل

 .و نه انتنابهای دیگر است «های دوستانه گفتگو» اختلافات

 مثلهایال ضککرب کردن پی ا ایم داده اناام دوسککتی و صککل  سککفیران گروه در کدون تا که کارهایی از ینی

 :کدم می ذکر را آنها از تف ادی ذیل در که است مشترک

 آلمانی المثل ضرب باشد وجودت در باید بلکه نیست آموختنی عشق

  سوختنی و سوخته از بیخبر ای

 ایرانی شاعر سنایی آموختنی نه بود آمدنی عشق

 فرانسوی المثل ضرب .است بیشتر جنگ طالب خورده شکست مرد

 ایرانی المثل ضرب نی صد چه نی یک چه گذشت سر از که آب

 آلمانی المثل ضرب کردن تلاش یعنی زیستن

 چینی المثل ضرب .ای بـرداشته دسـت هـم زیـستن از بـرداری دسـت تـلاش از اگـر
 

 اریمد تصمیم براین اسا ، که است کشکور هر نو و کهن عروسکنهای ، گردآوریماهای  ففالیت دیگراز 

 . کدیم ثبت «دوستی و صل  عروسنهای انامن» نام با را عروسنها انامن

 و جدگ یا طبیفی حوادث)  دلیلی هر به کشککوری هر در اگره ف از این فراید  فرهدگی این اسککت که 

 منضکک مدتقل نموده، تا آن بهرا  عروسککنها این گرفتد  کرار جسککمی یا روحی اذیت مورد کودکان( تروریسککم

 کمک جهان مردم تمام از دی ه آسککیب ی مدطقه بازسککازی یا جدگ توک  برای ،.کودکان از دلاویی و کمک

 گرفته شود.
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 گیتی راسرس در را صکل  کودکان کردار با و دوسکتی کودکان گفتار یا عشکق، کودکان پد ار با داریم امی 

 .باشیم شاه 

 از جدگ هابیل و کابیل 

 تا همین عصر مفاصر مچاله ش ن آدمیت 

 پیرانه سیاستمردان 

 در سایه دروغین صل ، شراب می نوشد 

 اماسربازان  

 در جوانی آفتاب شه  سرد مرگ را! 

 نه صل  را دوامی بودهسالهاست 

 نه جدگ را توکفی!  

 آه ای انسانهای بزرگ

 عاشقان زیبای دنیای را به  

 کودکان  به 

 1دوستی بسپاری ! به سفیران صل  و
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