
  زهرا هنربخش
امروزه با توجه به کم شدن ارتباط های خانوادگی 
و نقش عاطفی خانواده در میان افراد، بسیاری از 
ارزش  ها و آداب و رسوم نیک مانند احترام و ادب 
در مقابل پدر و مادر کمرنگ شده و اصول اخالقی 
با تهاجم فرهنگی کشورهای بیگانه و به خصوص 
غرب و دیدگاه های مادی گرایانه و س�طحی، زیر 
پا گذاشته می ش�ود. به همین خاطر، پژوهش در 
رابطه با مق�ام و منزلت پدر از نگاه ق�رآن کریم و 
عمل ب�ه آن می تواند تا حدودی ضم�ن قدردانی 
از نقش و جایگاه پدران، به گونه ای حق ایش�ان را 

نیز ادا نماید. 
        

  پدر حقیقی و پدر معنوی
از دیدگاه ق��رآن کریم بهترین و پس��ندیده  ترین روش 
و حقوقی  ترین عمل این اس��ت که ه��ر فرزندی به پدر 
حقیقی اش نسبت داده شود و هر نوع نسبت به غیرپدر، 
رفتاری به دور از عدالت و حقوق شخصی افراد می باشد. 
البته نبای��د فراموش کرد ک��ه می توان اف��راد را گاهی 
در جایگاه پدر معنوی و تربیتی معرف��ی کرد، ولی این 
نسبت  ها به دلیل اینکه بار حقوقی ندارد زیاد قابل توجه 
نیس��ت، اما می توان گفت از لحاظ اخالق��ی تأثیرگذار 
و مفید می باش��د. به همین خاطر اس��ت ک��ه می توان 
پیامبر)ص( و یا ائمه)ع( را به عنوان پدران معنوی امت 
اس��المی معرفی نمود همانطور که پیامب��ر اکرم)ص( 
نیز می فرماید:»انا و علی ابواه ه��ذه االمه«؛»من و علی 

پدران امتیم.«
    حتی به او » اف « نگو

اما اگر بخواهیم حقوق پدر را مورد بررس��ی قرار دهیم، 
می توان گفت در برخی آیات قرآن کریم برای پدر اموری 
به عنوان حقوق پدر مطرح شده است و موارد دیگری نیز 
به عنوان فرا حقوق و امورات اخالقی وجود دارد که بدین 

لحاظ به عنوان احس��ان آن را مطرح می کنیم. از حقوق 
بدوی هر پدری و از وظیفه هر فرزن��دی، توجه به لزوم 
رعایت حرمت و ارزش و احت��رام والدین و قبح اهانت و 
آزار رس��اندن به آنها با گفتار و کردار به هر شکلی است 
که باید به آن توجه نمود. آیات ۲۳ و ۲۴ س��وره اسرا در 
این خصوص مطرح ش��ده که انس��ان بای��د در حق پدر 
خود آنگونه رفتار کند که رعایت احت��رام و حرمت او را 
شامل شود. این مورد نسبت به پدران در زمانی که آنها 
در ناتوانی می باش��ند و به دلیل باال رفتن س��ن زود رنج 
می شوند، تشدید می شود و پروردگار یکتا نیز از انسان  ها 
می خواهد به دلیل زودرنج��ی خاطر و باالرفتن نیاز ها و 
تمایالت پدر در پیری حتی کلمه » اف « را در مقابل آنها 
بر زبان نیاورند، چه برسد به اینکه سخن ناراحت کننده و 

آزاردهنده ای بگویند و یا توهینی کنند. 
    از روابط مبتن�ی بر اخالق تا رواب�ط مبتنی بر 

قانون
روابط ما بین پ��در و مادر و فرزندان در ط��ول تاریخ، بر 
مبنای اخ��الق و رعایت آن بوده اس��ت و می توان گفت 
تا قبل از به وج��ود آمدن مدنیت بر پای��ه قانون گذاری، 
ارتباط میان اعضای خانواده به دس��ت والدین، به ویژه 
پدر خانواده، ریاس��ت و راهبری   می شد و رضایت از این 
نوع ارتباط و احترام به طور مستقیم به پایبندی والدین 
به اخالق و مس��ائل مذهبی مربوط   می ش��د و حتی در 
زمان هایی که این موارد از طرف والدین رعایت نمی شد، 
ضمانت اجرای قانونی برای آن وجود نداشت. به همین 
خاطر قانون گذار بر آن شد تا به این شیوه رفتار اخالقی، 
ش��کل قانونی و الزام آور بدهد و به وض��ع قوانین در این 
خصوص بپردازد تا در مواجهه ب��ا اختالفات خانوادگی 
و موارد حقوقی بتوان به آن اس��تناد نموده و راه حلی در 

این زمینه باشد. 
    حق والیت پدر بر فرزندان

قانونگذار حق والیت ب��ر فرزندان را ک��ه از مهم  ترین و 

اصلی  ترین حق بر فرزند محسوب می شود، به عهده پدر 
و جد پدری گذاشته است، همچنین مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ 
قانون مدنی حق والیت بر کودک نابالغ و غیر ممیز )پیش 
از رشد( را بر عهده پدر و جد پدری قرار داده است. والیت 
پدر بر فرزندان بیشتر از جنبه تکلیفی می باشد و به دلیل 
تأمین احتیاجات اقتصادی فرزندان و حمایت اقتصادی 
از آن��ان می باش��د؛ از آن جمله مس��ئولیتی  هایی نظیر 
تأمین هزینه های مورد نیاز امرار معاش ش��امل خوراک 
و پوش��اک و تأمین مخارج تحصیل، تفریح، پیش��رفت 
که در قانون تحت عنوان نفقه بر عهده پدر و جد پدری 

گذاشته شده است. 
بر همین اس��اس و با توجه به اینکه تأمین مخارج فرزند 
با پدر می باش��د، در قانون پدر بر اموال فرزندان خویش 
اختیار کامل دارد. ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی مطرح نموده 
)تا زمانی که فرزند به سن رش��د نرسیده و عنوان رشید 
نداش��ته باش��د پدر به مدیریت ام��وال و دارایی فرزند 
می پ��ردازد.( ح��ق والیت ب��ر فرزندان ب��رای پدر فقط 
یک امتیاز ی��ا حق به معنای ویژه و خاص نیس��ت، بلکه 
حقی اس��ت که به واس��طه تکلیف و وظیفه ای که پدر 
در قبال فرزند دارد، به او داده ش��ده اس��ت. با توجه به 
همین موضوع نیز در قانون و عرف، همیشه پدر در همه 
اقداماتی که با توجه به حق والیت برای فرزند خود انجام 
می دهد، باید نفع فرزند را در نظر بگیرد؛ وگرنه، با توجه 
به موارد قانونی اقدام های منفعت طلبانه و س��ودجویانه 
والدین نسبت به فرزندان مورد بررسی واقع شده و جلوی 

این اعمال گرفته می شود. 
    تغییر و کمرنگ شدن نقش پدر

مقام و منزلت پ��در در میان اعضای خانواده نس��بت به 
گذشته بسیار تغییر کرده اس��ت. در گذشته و در میان 
خانواده های س��نتی، پدران نقش��ی وی��ژه و حیاتی در 
خانواده بر عهده داش��تند و مدیریت و ریاست خانواده 
با آنها بود، اما امروزه با توجه به تغییرات س��بک زندگی 

و پر رنگ ش��دن نقش زنان در اجتماع و به دست گیری 
قس��متی از وظایف خانواده توس��ط زن��ان و همچنین 
اش��تغال آنها جهت تأمین مخارج خانواده پا به پای مرد 
خانواده، می توان گفت پدر خانواده بخشی از نقش های 

خود را از دست داده است. 
با توجه به اینک��ه خانواده هم��واره به عنوان س��رمایه 
و نه��ادی اجتماعی ب��رای اعضای خود می باش��د و در 
بحران  ها و مشکالت حامی نهایی اعضای خانواده است، 
در نتیجه تغییرات شیوه زندگی و ارتباطات خانوادگی در 
حال حاضر نقش اساسی پدر نیز به دلیل اشتغال و آزادی 
اقتصادی دیگر اعضای خانواده، کمرنگ تر شده است، اما 
اینها نباید دلیل ش��ود که نقش و اهمیت ذاتی پدر را در 

خانواده فراموش کنیم. 
    تکیه گاه خانواده و تجلی مهرمردانه

با توجه به آموزه های دینی و روایات بسیار در خصوص 
مقام و منزلت پدر باید گفت: بدون شک جایگاه پدر در 
نزد پروردگار یکتا، بی مانند اس��ت؛ تا جایی که حضرت 
محمد )ص( فرمودند: » الوالُد َوَس��ُط اَبْ��واِب الجّنه َفاِْن 
شئَت َفاْحفْظُه و اِْن ِش��ْئَت َفَضیْعُه « )پدر میان بهشت 
است اگر خواهی آن را نگهدار و اگر خواهی آن را ضایع 
دار.( به این معنا می باشد که کسب رضایت پروردگار در 
گرو کسب رضایت پدر می باشد. احترام به پدر و مقام و 
منزلت او به گونه ای سفارش شده که نمی توان به راحتی 

از آن گذشت. 
شک نباید کرد که جایگاه و شأن پدر در پیشگاه حضرت 
باری تعالی بی همتاس��ت. اما در دنیای امروز آنگونه که 
شایسته مقام و منزلت او و زحماتی که در طول سالیان 
متمادی برای خانواده می کش��د، به او بها نمی دهند، اما 
در دین اسالم و در بس��یاری از آیات مانند سوره یوسف 
سفارش شده است که بدون کس��ب اجازه از پدر حتی 
نباید به مسافرت رفت و در پایان باید گفت پدر تکیه گاه 

خانواده و تجلی مهر مردانه است.
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سبک قدردانی

مادر پا به پای فرزندش خوش��حالی می کند. 
هنگام خوش��حالی اش حتی قلبش هم لبریز 
از خنده می ش��ود و هنگام ناراحتی دلبندش 
ناراحت می شود و همراهش گریه می کند. او 
هنگام ناراحتی بچه اش درد می کشد، طاقت 
دیدن اش��ک های فرزن��دش را ن��دارد. وقتی 
کودکش زمین می خورد گویی او دردی فراتر 
از بچه می کش��د که اگر کس��ی ب��ه فرزندش 
حرفی بزند، قلبش می رنجد و به درد می آید. 
اوست که بدون هیچ انتظاری خودش را فدای 
فرزندش می کند. اگر بیمار ش��ود، پریشان و 
نگران می شود. پایش که بیفتد هفته  ها صبح 
تا شب و ش��ب تا صبح از فرزندش بدون هیچ 
اعتراضی پرستاری می کند. او همیشه و همه 
جا نگ��ران حال دل فرزندش اس��ت. اگر جگر 

گوشه اش خوب باشد، خوب است. 
مادر قدم به قدم عش��ق را به م��ا می آموزد و 
امیدمان برای ادامه زندگی اس��ت. وقتی همه 
امیدم��ان را از دس��ت دادیم مادر هس��ت. او 
همیشه با ماست. پس از داش��تن هدیه ای به 
این ارزش��مندی نهایت لذت را ببریم و سعی 
کنی��م روزگارمان را ب��ا او خ��وش بگذرانیم. 
تالش مادر برای ب��زرگ، بزک و دوزک کردن 
کودکش، س��تودنی اس��ت. او برای رس��یدن 
ب��ه آرزوهای فرزن��دش از آرزوه��ای خودش 
می گذرد. وقتی او با مهربانی فرزندش را نوازش 
می کند، به او احساسی می دهد وصف ناشدنی! 
همه ما فداکاری و ایثار و گذشت را از مادرمان 
آموخته ایم. چون او می تواند در برابر فرزندش 
فداکاری کند و گذش��ت ک��ردن را مانند یک 
معلم دلسوز یاد فرزندش دهد. همین طور او 
همیشه در تالش است که فرزندانش کمبودی 
در زندگی ش��ان نداشته باش��ند. ممکن است 
گاهی حتی چیزی را ب��رای خود فراهم نکند، 
اما بهترینش را برای فرزندانش فراهم می کند. 
هنرمندی است برای خود این مادر. گاهی غم 
و نارحتی اش را در دل خود نگ��ه می دارد که 
مبادا فرزندش ناراحت شود. او برای بهتر شدن 
زندگی فرزندش تالش می کند، حتی بیشتر از 
خود فرزند! مادر کسی است که بخشیدن را به 
کودکش می آموزد. وقتی فرزندش او را ناراحت 
می کند، او بی چون و چرا فرزند را می بخشد. 

بدون ش��ک می ت��وان گف��ت همه م��ادران، 
دلس��وز زندگی فرزندان شان هس��تند. مادر 
برای زندگی فرزندش می جنگد. او اگر نباشد 
فرزندی نیست، عشقی نیست و محبتی نیست. 

مادران م��ا قوی هس��تند و قوی ب��ودن را به 
ما یاد می دهند ت��ا بتوانیم ب��رای زندگی مان 
بجنگیم تا بتوانی��م بهترین باش��یم. مادر! تو 
قش��نگ  ترین نقاش��ی خداوند هس��تی و من 
به تو عش��ق می ورزم! همانگونه ک��ه تو به من 
عش��ق ورزیدی و من را بزرگ کردی. تو برای 
بزرگ کردن من موهایت را س��پید کردی. تو 
برای بهتر بودن من تمام تالشت را کردی. به 
من توجه ک��ردی و آن وقت که ب��ه حمایتت 
نیاز داش��تم، من را حمایت ک��ردی. آنگاه که 
زمین خوردم تو دس��تم را گرفت��ی. تو به من 
امید دادی تا بعد از هر بار زمین خوردن، بلند 
شوم، راه بروم، ناامید نشوم و پیشرفت کنم. تو 
اس��وه و الگوی صبر و استقامت هستی. خیلی 
صبوری کردی تا من بزرگ ش��وم. همراه من 
مش��کالت زندگی ام را حل ک��ردی. می توانم 
بگویم مانند یک دوس��ت صمیم��ی در کنارم 
قدم برمی داش��تی. با هر نگرانی و ناامیدی که 
روبه رو شدم، کمکم کردی. تو به من یاد دادی 
تا در برابر سختی های زندگی چگونه استقامت 
داشته باشم. در برابرشان تسلیم نشوم، با آنها 

بجنگم و قوی شوم. 
روز م��ادر و روز پ��در را ب��ه تازگی پشت س��ر 
گذاش��تیم. این روز ها که می شود خیلی  ها در 
تدارک خریدن هدیه ای برای پدر و مادرشان 
هستند تا بتوانند او را خوشحال کنند. خیلی  ها 
مادرشان را از دس��ت دادند و بر سر مزار مادر 
حسرت دیدن یک بار دیگر او را دارند. حسرت 
لمس کردن دستانشان، بوسیدنشان و محکم 
در آغوش فشردنشان، اما افسوس که دیگر او 
را ندارند و فقط با خاطراتش زندگی می کنند. 
این روز خاص برای قدردانی از زحمات اوست، 
اما کاش هر روز را روز مادر می دانس��تیم و به 
این فرشتگان باارزش بیشتر اهمیت می دادیم. 
گاهی کلماتی چون تشکر و ممنونم به چشمم 
حقیر می آیند برای قدردانی از زحمات مادرم، 
اما چ��ه می توانم انج��ام دهم، ه��ر چقدر هم 
تالش کنم برای جبران قس��متی از زحماتش 
هم ناتوانم! حال وقتی پدر و مادران س��المند 
می ش��وند نیاز به حمایت فرزندانشان دارند. 

روزگاری آنها تمام حامی فرزندشان بودند. 
حال چرا م��ا نباید حامی آنها باش��یم؟ آنها را 
تنها نگذاریم. آنان نیازمند توجه فرزندش��ان 
هستند. چون اگر روزی نباشند، برای ما چیزی 
جز حسرت و اندوه باقی نخواهد ماند. به آنان 
اُف نگوییم و با آنان مهربان باش��یم. پا به پای 
آنها برویم. همانطور که آنها همراهمان کودک 
ش��دند. با ما بازی  ها کودکانه کردند. برایمان 
وقت گذاش��تند و زندگی ش��ان را ب��ه پای ما 
گذاشتند. گاهی شب و روزشان را سیاه کردند 

تا ما طعم سختی نچشیم. 
بیایی��م م��ا ه��م همراهش��ان باش��یم و ب��ه 
خواسته های ش��ان عمل کنی��م. هرچند اگر 
ما هرقدر هم ب��ه آنها اهمیت دهی��م در برابر 
زحمات و حمای��ت آنها ناچیز اس��ت! یادمان 
باش��د مادر صبح  ها با ی��اد فرزندان��ش بیدار 
می شود و شب  ها با یاد آنها به خواب می رود. او 
لحظه به لحظه اش را به فکر فرزندش است. اگر 
فرزندش در کنارش نباشد با هر قاشق غذایی 
که می خورد، می گوید جایش خالیست...  مادر 
تمام هس��تی اش را و عمرش را و لحظاتش را 
به پای ما گذاشت. چه خوب است اگر بتوانیم 
در زندگی مان تالش��ی کنیم، برای خوشحال 
کردنش. برای دلخوش��ی اش. او تمام تالشش 

را کرده تا ما خوشحال باشیم. 

با والدین خود مهربان باشیم

حاال نوبت جبران زحمات مادر است

   ستاره آهنگران
مادر کسی است که پا به پای کودکش، کودک می ش�ود، نوجوان می شود و در نهایت 
بزرگ می ش�ود. مادر در کودکی با او قدم های کوتاه برم�ی دارد، تالش می کند برای 
ایستادن، حرف زدن، غذا خوردن و استراحت کردن فرزندش. او با لحن زیبا و دلنشین 
برای کودکش الالیی می خواند و...  صدای مادر بهترین آهنگ جهان اس�ت. چون به 
فرزندش آرامش می دهد. اوست که از خواب خوشش می زند تا کودکش را آرام کند. 
کودکی که در سال های اول زندگی اش فقط بی تابی می کند. مادر است که آن بی تابی  ها 
را به جان و دل می خرد. وقتی که کودکش پا به مدرسه می گذارد، همراهش حروف الفبا 
و شعر ها را حفظ می کند. گویی که خودش از اول مدرسه را شروع کرده است. هنگام 
امتحان هایش استرس می گیرد برای اینکه کودکش بتواند بهترین باشد. مادر است 
که هر روز صبح قبل از همه بیدار می شود و سفره صبحانه را می چیند و چای تازه دم را 
در فنجان می ریزد. آن چای طعم عشق می دهد. وقتی که فرزندش بخواهد به مدرسه 
برود، در کیفش میان وعده ای با عشق می گذارد و تأکید می کند فراموش نکنی! او بیش 

از آنکه به خودش برسد مراقب و نگران جگر گوشه خود است. 

درباره جایگاه پدر در خانواده

تکیه گاه خانواده و تجلی مهر مردانه

سبک احترام

خیلی  ها مادرش�ان را از دست 
دادند و بر سر مزار مادر حسرت 
دیدن یک بار دیگ�ر او را دارند. 
حسرت لمس کردن دستانشان، 
بوسیدنشان و محکم در آغوش 
فشردنش�ان، ام�ا افس�وس 
که دیگ�ر او را ندارن�د و فقط با 
خاطرات�ش زندگ�ی می کنند. 
کاش ه�ر روز را روز م�ادر 
می دانستیم و به این فرشتگان 
باارزش بیشتر اهمیت می دادیم

کس�انی که حافظه ق�وی دارند، ش�اید خیلی به 
خود ببالند، اما پژوهش�گران دانشگاه کالیفرنیا 
به این نتیجه رسیدند بسیاری از خاطره  هایی که 
به یادمان می آید چیزی مثل عکاس�ی دوربین  ها 
نیست، بلکه همچون نقاشی ذهن آدم هاست. در 
این نقاشی، عالوه  بر جزئیات، پای تفسیر انسان 
هم در میان اس�ت. اگر این نتایج را بپذیریم، چه 
بالیی بر س�ر روزنامه نگاری می آید ک�ه صرفًا به 
روایت های آدم  ه�ا از اتفاقات اس�تناد می کند؟ 
این محققان می گویند حافظه چیزی مثل مستند 

است: تفسیر مستندساز، با چاشنی واقعیت. 
     

جزئیات مش��خصی در زندگی روزمره وج��ود دارد که 
شرح  حال  نویس��ان، مورخان و روزنامه نگاران زمانی که 
برای روایت داستان های واقعی خود خاطرات را زیر و رو 
می کنند خواهان آنها هستند، اما چنین آثاری همواره 
با هشدار جایزالخطا بودن انسان همراه  هستند. اکنون 
دانشمندان به حدسیاتی رس��یده اند که نشان می دهد 
حافظه انس��ان تا چه حد می تواند نامطمئن باشد. بنابر 
پژوهش جدیدی حتی افرادی که حافظه بسیار قوی ای 
دارند نیز مستعد داشتن »خاطرت اشتباه « هستند و از 
نظر نویسندگان این پژوهش که در مجله پی. ان. ای. اس 
منتشر شد، این را نشان می دهد که»نادرستی خاطرات 
در انسان  ها امری بنیادین و شایع است و شاید بعید باشد 

که کسی در برابر آن مصون باشد.«
پژوهش پی. ان. ای. اس، که الرنس پاتیهیس هدایت آن 
را بر عهده داش��ت، اولین تحقیقی است که در آن افراد 
دارای حافظه بس��یار قوی تحت آزمایش قرار گرفته اند 
تا مشخص شود آنها نیز خاطرات نادرست دارند یا خیر. 
این افراد می توانند جزئی��ات اتفاقات روزمره ای را که از 
کودکی تا امروز برایش��ان اتفاق افتاده به خاطر بیاورند 
و زمانی که درس��تی این جزئیات با استفاده از مجالت، 

فیلم  ه��ا و اس��ناد دیگر م��ورد ارزیابی ق��رار می گیرد، 
مشخص می شود که ۹۷ درصد از آنها درست بوده اند. 

به ۲۰نف��ر از اف��رادی ک��ه چنی��ن حافظ��ه ای دارند 
اسالید هایی نشان داده ش��د که در آنها مردی با تظاهر 
به اینکه در حال کمک به یک زن اس��ت کیف پول او را 
می دزدد و بعد از آن اسالید هایی به آنها نشان داده شد 
که در آن مردی ب��ا کارت اعتباری قفل ماش��ین را باز 
کرده و از داخل آن اسکناس های یک دالری و گردنبند 
را می دزدد. س��پس آنها دو روایت درباره این اسالید ها 
خواندند که حاوی اطالعات نادرس��ت بود. وقتی بعد از 
خواندن این روایات درباره اسالید ها از آنها سؤال شد، به 
همان میزان که افراد با حافظه عادی درباره وقایع اشتباه 

می کنند آنها نی��ز وقایع دروغین را با حقیقت اش��تباه 
گرفتند. برای پاتیهیس و همکارانش در پروژه تحقیقاتی 
پی. ان. ای. اس عجیب اس��ت که چرا بعضی از افراد )با 
حافظه اتوبیوگرافیک بسیار قوی( جزئیات بی اهمیت، 
چیز هایی مثل اینکه ۱۰ سال پیش نهار چه خورده اند 
را به خاطر می سپارند، اما جزئیات دیگر، چیز هایی مثل 
فهرستی از کلمات یا عکس های یک مجموعه را فراموش 
می کنند. » پاسخ این پرسش ممکن است این باشد که 
آنها احتماالً برخی از معانی شخصی مربوط را از برخی 
جزئیات بی اهمیت استخراج می کنند و از آنها داستانی 

درباره یک روز مشخص می سازند.«
برای همه ما، هر چه احساس��ات مرب��وط به یک لحظه 

قوی تر باشد، آن بخش  هایی از مغز که درگیر آن خاطره 
هستند، بیش��تر فعال می شوند. ش��ما نمی توانید تمام 
رفت وآمدهای روزمره خود را به خاطر بیاورید، اما اگر در 
یکی از این رفت وآمد ها شاهد یک تصادف مرگبار باشید، 
احتماالً رفت وآم��د آن روز را به خاط��ر خواهید آورد. 
خاطراتی که به ما چس��بیده اند و رهایمان نمی کنند؛ 

خاطراتی هستند که رنگ و بوی احساسی دارند. 
ریچ��ارد مای��ر، فینالیس��ت دو دوره از مس��ابقات 
گزارش نویسی پولیتزر می گوید: »حافظه معیوب برای 
روزنامه نگاران قطعاً یک مشکل به حساب می آید. چطور 

باید در برابر آن از خود محافظت کنیم؟«
هیچ ضمانت قطع��ی ای وجود ندارد ک��ه همه  چیز در 
یک روایت غیرداستانی حقیقت محض باشد، »اما شما 
به عنوان نویسنده ملزم هستید تا جایی که برایتان ممکن 
است به حقیقت نزدیک شوید و تنها راه برای انجام این 

کار گزارش کردن زندگی به شکلی بسیار زیاد است.«
برایان بوید در کتاب درباره منشأ داستان  ها می نویسد: 
ذهن و حافظه اطالع��ات و تجربی��ات را صرفاً ضبط و 
بازیابی نمی کنند، بلکه همچنی��ن از آنها نتیجه گیری 
کرده، شکاف هایشان را پر می کنند و آنها را می سازند. 
» به نظر می رس��د عدم توفی��ق حافظه روی��دادی در 
فراهم آوردن نس��خه های بدل دقیق از تجربیات نه یک 
محدودیت که نشان از یک طراحی انطباق پذیر باشد.«

روایت از هستی ای که در شکل دیگر خود تنها تشویش 
و هرج ومرج اس��ت، معنا و نظم می آفریند. این یکی از 
نکات مهمی است که عالقه مندان به آثار غیرداستانی، 
وقتی درباره نقاط مشترک داس��تان و خاطره صحبت 
می کنند، ممکن است در نظر داش��ته باشند. در هر دو 

آنها هارمونی وجود دارد.
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دامی که گزارشگران را تهدید می کند
خیلی وقت ها خاطره سازی می کنیم

سبک نگرش

حق والیت بر فرزندان ب�رای پدر فقط یک 
امتیاز یا حق به معنای ویژه و خاص نیست، 
بلکه حقی اس�ت که ب�ه واس�طه تکلیف و 
وظیفه ای که پدر در قبال فرزن�د دارد، به او 
داده شده اس�ت. با توجه به همین موضوع 
نیز در قانون و عرف، همیش�ه پ�در در همه 
اقدامات�ی که با توج�ه به ح�ق والیت برای 
فرزند خود انجام می ده�د، باید نفع فرزند 
را در نظر بگی�رد؛ وگرنه، با توج�ه به موارد 
قانونی اقدام های منفعت طلبانه و سودجویانه 
والدین نسبت به فرزندان مورد بررسی واقع 
ش�ده و جلوی این اعمال گرفته می ش�ود


