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با در نظرداشتن و رعايت تمامي پروتكل هاي بهداشتي 
هم كه ش��ده، باز هم امروز ديگر حرفي از دور هم جمع 
شدن نيست و در بيشتر زندگي ها تمركز افراد بر مسئله 
چشم و هم چشمي است. متأسفانه توقعات هم باال رفته 
و كمتر كسي مي تواند پاسخگوي بس��ياري از نيازهاي 
كاذب خانواده ها باش��د. ام��روزه اگر بتواني��م با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي هم كه شده دور هم جمع شويم، 
يا در حال پزدادن به يكديگر هستيم يا در حال مشاجره 
و بحث هاي سياس��ي! ماشاءاهلل هر كس��ي هم كه براي 
خودش كارشناسي شده است! همه سرها در گوشي و به 
لطف رصد مداوم مجازي، هر كسي يك پا تحليلگر ارشد 
مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي است! در جمع هاي 
خانوادگي امروز خبري از مطرح شدن مشكالت دوستان 
و آش��نايان و تالش براي حل آنها يا بگو و بخند و ش��اد 
بودن نيست. اگر هم كنار يكديگر جمع شويم، آقايان در 

گوشه اي از خانه دارند ماشين و خانه هايشان را به رخ هم 
مي كش��ند، خانم ها هم كه طبق معمول يا گوشي بازي 
مي كنند يا پز طالهايشان را مي دهند و جواهرات شان را 
در چشم آن يكي مي كنند، يا در حال غيبت از تك تك 
همسايه ها و ديگر اعضاي فاميل هستند يا از مدل و طرح 
ناخن و لوازم آرايشي ش��ان حرف مي زنند! حاال برسيم 
سر سفره! از هرچه بگذريم سخن دوست خوش تر است! 
اگر غذا درست و حسابي و به قول معروف چرب و چيلي 
)در حد مرغ، قرمه سبزي پر از گوشت همراه با نوشابه، 
ساالد فصل و...( نباشد، تمام بشقاب ها مي شود پر از ته 
مانده! قيافه ها هم��ه كج و كوله! اخم ها ت��و هم و ابروها 
لنگه به لنگه!اين هم شد دورهمي؟! نباشه سنگين تره! 
ياد روزهاي س��ادگي به خير! همه جمع مي شدند خانه 

بزرگ ترها و هر چيز اندكي هم كه مهيا شده بود، با لب 
پر از خنده مي خورديم. وسط خوردن همان غذاي ساده 
جوك تعريف مي كرديم، كلي مي خنديدم و اشتهاي مان 
هم بازتر مي شد. سبزي تازه و آب خنك پارچ چشمك 
مي زد وسط س��فره! بزرگ ترهايمان يادمان داده بودند 
يك دانه برنج هم نبايد در بش��قاب مان بماند تا خدايي 
ناكرده اسراف نكرده باشيم و نعمت خدا هدر نرود. بعد 
از خوردن كامل غذا با يك »خدايا ش��كر! و مامان جان! 
دستت درد نكنه، عالي بود...« سفره را ترك مي كرديم. 
يكي كمك مي كرد ظرف ها را بشويد، يكي سفره را پاك و 
تميز مي كرد و يكي هم ته مانده غذاها را كنار پنجره براي 
پرنده ها قرار مي داد و... اما امروز چطور؟ يا دنبال زندگي 
تنهايي و زندگي با فست فود هستيم! يا اگر دورهميم واقعاً 

دور از هم هستيم!
اين نوش��ته را با روايتي از پيامبر گرامي اس��الم درباره 
اهميت صله رحم در دين مان به پايان مي بريم. شخصي 
نزد رس��ول خدا )ص( آمد و عرض كرد:»يارس��ول اهلل! 
بس��تگانم با من قطع رابطه ك��رده و مرا م��ورد حمله و 
شماتت قرار داده اند، آيا من هم با آنها قطع رابطه كنم؟«

پيامبر )ص(فرمود:»با اين وضع خداوند نظر و رحمتش را 
از همه شما بر مي دارد.« آن مرد گفت: »پس چه كنم؟«

حضرت فرمود: »ايجاد رابطه كن با كس��ي كه با تواضع 
رابطه كرده اس��ت و بخشش به كس��ي كه تو را محروم 
ساخته است و عفو كن كسي را كه به تو ظلم كرده است. 
در اين صورت از سوي خداوند پش��تيباني در برابر آنها 

خواهي داشت.« 
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گپوگفتيبامهمانانروزطبيعت

خانم مالقلي مي گويد: م��دت زيادي در خانه بوديم. 
كرونا و يكجا نشيني خسته مان كرده بود. روز طبيعت 
دل را زديم به دريا و آمدي��م در دل طبيعت تا كمي 
رخوت اي��ن روزهاي كروناي��ي را بش��ويد و ببرد. ما 
امس��ال نه جايي رفتيم و نه كس��ي خانه م��ان آمد. 
همه پروتكل ها را ني��ز رعايت كردي��م. او مي گويد: 
تماس هايش مجازي بوده و فقط به ديدار اقوام درجه 

يك مثل خواهر، برادر، پدر و مادرش رفته است. 
خان��م رضاوند نيز مي گوي��د: ما پنج خواه��ر و برادر 
هس��تيم كه ه��ر كدامم��ان در يك ش��هر س��اكن 
هستيم. امس��ال ديد و بازديد عيد نداشتيم. فقط هر 
پنج تايي مان به خانه پدري رفتيم و تعطيالت را كنار 
هم س��پري كرديم. او مي گويد: بزرگان فاميل را هم 
تلفني جوياي احوالشان شديم و در كل چيزي به نام 

ديد و بازديد نداشتيم. 
فاطمه قنبري كه اصالتش از زنجان است، مي گويد:  
خانواده من بزرگ خاندان هس��تند و حتي كرونا هم 
نتوانست جلوي ديد و بازديدها را بگيرد. آنها به رسم 
ادب مثل سال هاي گذشته به خانه پدري ام آمدند و 
ديدار تازه كردند، ولي پدرم به خاطر شرايط كرونايي 

و بيماري قلبي م��ادرم به بازديد هيچ ك��دام از اقوام 
نمي رود و با يك عذرخواهي موضوع را تمام مي كند.  
يكي ديگر هم از تجربه جديد نوروزي شان در روزهاي 
كرونايي تعريف مي كند. او مي گويد: به دليل رعايت 
ش��يوه نامه هاي بهداش��تي و دوري از ويروس كرونا 
امسال ديد و بازديدمان متفاوت بود. با ماسك به خانه 
بزرگان فاميل و اقوام مي رفتيم و همان جا مقابل در 
اداي احترام مي كرديم. هم��ه را ديديم بدون اينكه 

حتي يك چاي خانه كسي نوشيده باشيم. 
كلعيدراديدوبازديدنرفتند

با لبخندي گوش��ه لب از يكي از آنها مي پرس��م شما 
كه تمام عيد را به خاطر كرون��ا مراعات كرديد و ديد 
و بازديد نرفتيد، پس چرا حاال همگي يكجا كنار هم 
با فاصله كم نشسته ايد؟ پاس��خش صادقانه و حرف 
خيلي از مردم جامعه بود: رفت و آمد اين روزها هزينه 
زيادي دارد. كسي وسعش نمي رسد مثل سابق براي 
آن همه مهمان آجيل و ش��يريني بخرد. ما هر سال 
دو كيلو آجيل و چند جعبه مي��وه مي خريديم براي 
مهماني نوروز. از شهرس��تان كلي مهمان داشتيم و 
هر كس مي آم��د و چند روزي مهم��ان خانه ما بود، 
ولي حاال اوضاع ف��رق مي كند. يك صبحانه س��اده 
كلي هزينه برم��ي دارد. نه ميزبان دلخ��وش به اين 
مدل دورهمي هاس��ت و ن��ه مهمان روي��ش را دارد 
خانه كس��ي بماند. قديمي ها مهمان را با تعارف يك 
لقمه نان و پني��ر يا يك لقمه نان و س��بزي راضي به 
ماندن مي كردند، ولي حاال با اي��ن نرخ تورم و گراني 
موادغذايي حتي نيمرو هم پر هزينه است. اگر خانه 
كسي چيزي بخوري از انصاف جا مانده اي و چيزي از 
گلويت پايين نمي رود. اگر هم نخوري ميزبان دلخور 
و برايش سوءتفاهم درست مي شود. بعد هم او ديگر 
زحمتش را كشيده و در خرج افتاده، حاال خوردن يا 
نخوردن ما خيلي تأثير در س��بد اقتصادي او ندارد، 
ولي به لط��ف كرونا نه مي رويم و نه مي آييم. كس��ي 

هم دلخور نمي ش��ود، زيرا پاي سالمتي خودشان در 
ميان است. 

او ادامه مي دهد: ما هر سال مهمانان زيادي داشتيم. 
هر كس گذرش به شهر ما مي افتاد، سري به ما مي زد. 
خيالش��ان راحت بود هر كجا يك پاتوق دارند. وقتي 

كرونا آمد ديد و بازديد ها كاًل متوقف شد. 
انگارفقطبقيهكروناميگيرند

رفت��ار م��ردم براي��م جالب اس��ت. آنها ب��ه مالقات 
عزيزانش��ان مي روند و ريس��ك مبتالك��ردن آنها را 
به جان مي خرن��د، ولي وقتي پاي ديگ��ران در ميان 
مي آيد، آنها نگران سالمتي مي شوند و از رفت و آمدها 
پرهيز مي كنند. از رفتن دو سه نفره به خانه بزرگان 
اقوام خودداري مي كنند، ولي خودشان 40 نفر يكجا 

سر سفره خانه پدري مي نشينند. 
انگار هر كس خود و خانواده اش را فقط مبرا از ويروس 
مي داند. آنها گ��ردش مي روند. جاهاي ش��لوغ تردد 
مي كنند براي خريد س��وغاتي به پاساژها و بازارهاي 
سنتي ش��هر مي روند، اما موقع ديدار با عمه يا خاله 

نگران كرونا مي شوند. 
من در اين ايام دانس��تم كرونا ب��راي خيلي ها بهانه 
اس��ت تا دورهمي ها كمرنگ ش��ود و ب��ه قول يكي 
از مخاطبانم در گ��زارش، پولي كه ص��رف پذيرايي 
نوروزی از مهمان هايش مي كند، خرج نيازهاي خود 
و فرزندانش مي كند. به نظر مي رسد بسياري از مردم 
ديد و بازديدها را براس��اس يك س��نت و باور ادامه 
مي دادند و فلسفه اي برايش نداشته اند حاال كه كرونا 

آمده دليل و بهانه پيدا كرده اند. 
من دانس��تم چيزي كه بيش از كرون��ا معجزه ديد و 
بازديدهاي نوروزي را نش��انه گرفته، وضع نابسامان 
اقتصاد اس��ت. خانوارها آنقدر اولويت مالي دارند كه 
مهماني دادن آن هم با تشريفات زياد برايشان خيلي 
مهم نيست و اتفاقاً از كرونا هم قدرداني مي كنند كه 
مراعات جيب ش��ان را كرد، ولي چيزي كه ترسناك 

و قابل تأمل اس��ت ادامه اين روند بي تفاوتي نسبت 
به اقوام و س��نت نيكوي صله رحم مي تواند تأثيرات 
جبران ناپذي��ري ايجاد كند. اي��ن بي تفاوتي در تمام 
طول س��ال ادامه مي يابد و ديگر كس��ي به خودش 

زحمت نمي دهد حال اقوام را جويا شود. 
آياصلهرحمرافراموشخواهيمكرد؟

كرونا آمد تا خيلي ها ثابت كنند پايبند اصول خانواده 
نيستند و فقط از س��ر وظيفه در مراسم فاميلي مثل 
عزا يا عروسي شركت مي كنند. حاال كه به لطف كرونا 
نه خاني مي آيد و نه خاني م��ي رود، آبي از آب تكان 
نمي خورد و براي هم��ه بي تفاوتي ها يك چاش��ني 
ببخشيد به خاطر كرونا نيامدم هزينه مي كند. البته 
چه از اين بهتر كه بسياري از رسوم پرهزينه شناسايي 
و محدوديت ها باعث ش��د آدم ها بدانند حضورشان 
موجب تسلي است نه تاج هاي گرانقيمت گل يا پارچه 

نوشته هاي روي ديوار. 
كرونا ثابت كرد اگر كسي واقعاً دوستت داشته باشد 
درست در همين شرايط براي تنها نگذاشتن تو راه حل 
پيدا مي كن��د و بدون اينكه به تو آس��يب ويروس��ي 
بزند، مثل كوه پشتت مي ايس��تد. كرونا آنقدر كه بد 
بود يكس��ري خوبي هم داش��ت و باعث شد تكليف 
خودي و بيخودي از هم سوا شود و تو آدم هاي واقعي 
زندگي ات را بشناس��ي. رس��وم غلط را بشناس��ي و 
بداني براي همدردي مي ش��ود بدون خوردن شام و 
ناهار، خانواده داغديده را تس��لی داد. مي شود بدون 
خرج تراشيدن هاي الكي فاتحه نثار كرد و به جاي آب 
نبات هاي رنگي فكر خيرات مؤثرتري افتاد كه زنده ها 

را خوشحال كند. 
كرونا تا چند وقت ديگر پرونده اش بس��ته مي ش��ود 
و زندگ��ي اجتماعي به روال ع��ادي برمي گردد. بايد 
منتظر ماند و دي��د آيا صله رحم دوب��اره پا مي گيرد 
يا عوامل اقتصادي مردم جلوي اين س��نت را خواهد 

گرفت. 
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سبكيادگيري

حقيقت تلخ اين اس��ت ك��ه اكثري��ت بزرگي از 
جلسات درس با هدف ديگري تشكيل مي شوند. 
ريزترين جزئيات كالس درس براي اغلب معلمان 
و ش��اگردان را ملزومات آمادگي براي امتحانات 
ش��كل مي دهد. هنگامي كه دانش آم��وزان وارد 
چنين كالس هايي مي ش��وند، تمرك��ز بر بحث و 
پرسش��گري نامحدود نيس��ت، بلكه بر آموختن 
هر چيزي است كه براي موفقيت در امتحان بعدي 
»بايد دانست.« به احتمال زياد، جلسه درس داراي 
»نتيجه اي آموزش��ي« خواهد بود كه مس��تقيماً 
از برنام��ه امتحان اخذ ش��ده اس��ت. كتاب هاي 
درس��ي با نظ��رات ممتحنين، بانك هاي س��ؤال 
محتمل امتحاني و مجموعه خالصه هايي حاوي 
»جواب هاي الگو« در دسترس است. كالس هاي 
درس امروزي، بسيار به  دور از محيط هايي براي 
پرسش��گري آزاد، ش��بيه به پادگان هاي تمرين 
نظامي هستند كه در آنها شاگردان به دنبال فراهم 
كردن جواب هاي بي نقص به پرس��ش هاي بالقوه 

امتحاني هستند. 
مارتا نوسبام در كتاب »نه براي سود« موضوع را 
اينطور تش��ريح مي كند:»تدريس براي امتحان، 
كه غلبه اي روزافزون بر كالس هاي درس مدارس 
عمومي دارد، انفعال دانش آموز و روزمرگي معلم 
را در پي دارد. خالقيت و فرديت كه معرف بهترين 
خصايص تعليم و تربيت انس��ان گرايانه هستند، 

به سختي مجالي براي رشد مي يابند.«
مدرسه زماني  كه به جاي آموزش شاگردان براي 
قبول��ي در امتحانات، به آنان چگونه انديش��يدن 
از س��وی خودش��ان را بيام��وزد، لذت بخش تر و 
مؤثرتر خواهد بود. ب��راي فهميدن راه تحقق اين 
مس��ئله، بايد چيزي را به ياد بياوريم كه به دليل 
اش��تياقمان براي تبديل مدارس به ماشين هاي 
كارايي اقتص��ادي از ياد برده ايم. آنچه س��قراط 
مدت ها پيش توجه ما را ب��ه آن جلب كرد، اينكه 
آموزش فرآيندي فلسفي است. اين آموزش با طرح 
سؤال آغاز مي شود با پرسشگري ادامه مي يابد و 
به س��وي فهمي عميق تر حركت مي كند. نيروي 
مورد نياز براي سفر پرسش��گري را تأمل نقادانه، 
بحث و مناظره تأمين مي كند. مقصد اين سفر نه 
پاسخ هاي نهايي بلكه درك بيشتر محدوديت هايي 
است كه دانش ما هم درباره جهان پيرامون و هم 
درباره خويش��تن مرموزمان از آن رن��ج مي برد. 
همين ادراك است كه س��قراط نام »خرد« بر آن 
نهاد. او كوشيد تا همشهريان آتني خود را با طرح 
سؤال و آشكاركردن فهم محدودشان از ايده هايي 
پراهمي��ت در زندگي، مانند عدالت يا ش��جاعت 
ب��ه انديش��يدن وادار كند. پذيرش پرسش��گري 
سقراطي با روحيه اي سازنده، نقطه آغازين فرآيند 
جست وجوي ما براي گس��ترش فهم مان خواهد 
بود و همچني��ن مي تواند باعث ايج��اد فروتني و 

سعه صدر براي پذيرش ايده هاي ديگران شود. 
مدارس اگر بخواهند اهدافش��ان را محقق سازند، 
نمي توانند اين بعد فلسفي آموزش را ناديده بگيرند. 
م��دارس نبايد خ��ود را تنها توزيع كنن��ده دانش 
الزم براي موفقيت در جهان كار ببينند، آنها بايد 
خود را اجتماعي براي تأمل فيلس��وفانه نيز تصور 
كنند، فضايي كه در آن دانش آم��وزان مي توانند 
آموخته هايشان را به دقت وارس��ي كرده و درباره 
معناي خوب زيستن، خودشان بينديشند. چنانچه 
آموزش فلسفي با اين تعاريف فهميده شود، ديگر 
تنها موضوعي منفصل از موضوعات ديگر نيست، 
بلكه رويكردي به يادگيري اس��ت ك��ه مي توان 
كاربردي براي آن در تمام جوانب برنامه تحصيلي 

يافت. 
چگونه مي توان انديش��يدن را به كسي آموخت؟ 
دانش آم��وزان ب��ا انديش��يدن، انديش��يدن را 
مي آموزند آن هم زير نگاه تيزبين مربي سقراطي 
كه آنها را به سوي بهبود روند تفكرشان راهنمايي 
مي كند. بنابراين از طريق مربيگري سقراطي در 
اجتماعي پرسشگر اس��ت كه فرآيند شكل گيري 
انديش��منداني مستقل آغاز مي ش��ود، اما رشد و 
تكامل زمانبر بوده و اگر تمام آنچه در كالس درس 
اتفاق مي افتد توالي سريع واحدهاي درسي باشد، 
زمان براي انديشه هاي ژرف تر، به متاعي كمياب 

بدل مي ش��ود.  آموختن »خود انديش��يدن« به 
شاگردان هدفي ستودني است، اما منتقدان اين 
ايده مي گوين��د، چنانچه دانش آم��وزان به خود 
واگذار شوند، اكثريتشان براي يافتن راهي براي 
پيش رفتن دچار مشكل مي ش��وند. حقيقت اين 
است كه چنين نقدي تنها به برداشتي ساده لوحانه 
از يادگيري مس��تقل وارد اس��ت. مبلغ��ان ]اين 
برداشت ساده لوحانه[ مي گويند »كشف آزادانه« 
كه در آن ب��ه دانش آم��وزان اختي��ار كامل داده 
مي ش��ود تا تعيين كنن��د چه چي��زي را چگونه 
بياموزند، بهترين شيوه است، اما مبلغان »آموزش 
به مثابه فرآيند تجهيز جوانان به توانايي انديشيدن 
به وسيله خود« تصديق مي كنند كه فراهم كردن 
مهارت ها و اطالعات الزم پيش از آغاز پرسشگري 

معنادار، اهميت دارد. 
در مدلي معقول از يادگيري مستقل، اينطور فرض 
نمي ش��ود كه دانش آموزان بي هيچ  واس��طه اي، 
خودشان ذاتاً قادر به انديشيدن هستند. در عوض، 
اين ظرفيت مش��خصاً از راه تدريس، گس��ترش 
داده مي شود. براي پرورش ظرفيت خودانديشي 
در دانش آموزان، همكاري معلم و ش��اگردان در 
مديريت انتق��ال تدريجي مس��ئوليت يادگيري 
حياتي اس��ت. در آغاز و حتي تا ميانه هاي راه اين 
فرآيند، ممكن است مقدار زيادي تعليم مستقيم 
در جريان باشد، اما مشخص اس��ت كه اين روند 
هدف غايي نيست، در حقيقت اين روش وسيله اي 
براي رشد ظرفيت دانش آموزان براي انديشه و كار 

مستقل است.  
ممكن اس��ت معلم��ان در اي��ن مرحل��ه درباره 
امتحانات سرنوشت ساز بپرس��ند. آيا در صورت 
جايگزيني »تدريس براي آزمون« با »تدريس براي 
انديش��يدن« نمرات دانش آموزان كم نمي شود؟ 
خير، زيرا زمان��ي كه صرف آموزش انديش��يدن 
به دانش آموزان مي ش��ود، هدر نرفته و فوايد آن 
در سراسر حوزه آموزش محس��وس خواهد بود. 
دانش آموزاني كه انديشيدن، تحليل كردن و تأمل 
نقادانه را فراگرفته اند براي رويارويي با چالش هاي 
امتحانات مجهزترند. آنها در تفس��ير پرس��ش ها 
و گذار مهم از پاس��خ هاي توصيفي به پاسخ هاي 
ارزيابانه و اس��تداللي مهارت بيش��تري خواهند 
داش��ت. به طور خالصه، اگر دانش آم��وزان بهتر 
انديشيدن را فرا گرفته باش��ند، زمان فرارسيدن 
امتحانات، ب��راي رويارويي با آنه��ا بهتر خواهند 
انديش��يد.  به رغم فوايد آش��كار تعليم انديش��ه 
فلس��في به دانش آموزان، ش��يوه غالب آموزشي 
همچنان به صورتي خلل ناپذير س��نتي باقيمانده 
است. در سراسر جهان، لذت يادگيري از آموزش 
بيرون كشيده ش��ده و به فرآيند خشك و بي روح 
»تحويل« مواد درسي تجويز ش��ده تقليل يافته 
است. اين رويكرد خشك و ارزيابي  محور، جداي 
از آسيب رس��اندن به رش��د فكري دانش آموزان، 
از لحاظ اجتماعي و سياس��ي نيز نامطلوب است. 
نتيجه تعليم - اگر قلمرويي براي چالش، مخالفت 
و كاوش آزادانه پاسخ هاي جايگزين به پرسش هاي 
ژرف زندگي نباشد- اذهان بسته است. در تجهيز 
جوانان ب��ه ظرفيت هاي دفاعي تأم��ل نقادانه در 
جريان مداوم اطالعات و اطالعات غلط الكترونيكي 
كه همه م��ا را احاطه كرده، شكس��ت در كمين 

مدارسي است كه به اين شيوه عمل مي كنند. 
در مقايسه، دانش آموزاني كه انديشيدن به وسيله 
خود را فرا گرفته اند ب��راي زندگي آماده ترند. آنها 
براي رويارويي با عدم قطعيت آين��ده، خالقانه و 
مستقل  انديش��يدن و ايفاي نقش شهروند فعال 
و متفكر در روندهاي دموكراتيك تصميم گيري، 
براي همه اينها مجهزترند. هر چند تمركز آموزش 
فلس��في وراي كاريابي اس��ت، با اين  حال در اين 
عرصه نيز مزايايي دارد، زيرا در جهاني با سرعت 
تغيير زياد و پيش بيني ناپذير، ب��ازار كار آينده به 
متفكراني خالق و مس��تقل ني��از دارد، افرادي با 
اعتماد به  نفس كه مي دانند چگونه بينديش��ند و 

راهي به جلو بيابند. 
نقلازوبسايتترجمان
نوشته:جانتيلور/ترجمه:عليامي�ري
مرجع:ايان

تدريسبرايآزمونياتدريسبرايانديشيدن؟!

هر دانش آموز، يك فيلسوف!

تلخيص:حسينگلمحمدي
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آزمونمحوريحركتميكند.ايندرحالياس�تكهدرتفكرس�قراطي،آموزشباطرح
سؤالآغازميشودوباپرسشگريادامهمييابدوبهسويفهميعميقترحركتميكند.

درشلوغيبازاركرونانميگيريم،وليدرچنددقيقهسركشيبهسالمندانميگيريم؟!

صله رحم در يك بام و دوهواي كرونا!

سبكارتباط

بادرنظرداشتنورعايتتماميپروتكلهاي
بهداشتيهمكهشده،بازهمامروزديگر
حرفيازدورهمجمعش�دننيستودر
بيشترزندگيهاتمركزافرادبرمسئلهچشم
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رفتهوكمتركس�يميتواندپاس�خگوي
بسياريازنيازهايكاذبخانوادههاباشد
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نش�انهگرفت�ه،وض�عنابس�اماناقتصاد
اس�ت.خانوارهاآنقدراولويتماليدارند
كهازكروناقدردان�يميكنندكهمراعات
جيبشانراكرد،وليچيزيكهقابلتأمل
اس�تادامهاينروندبيتفاوتينسبتبه
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چراازسادگيرفتوآمدهايفاميليدورشديم؟

دورهمي به صرف فضاي مجازي!
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