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چاپ
 دوم

یـادداشـتی از 
دکتر حـافظ باجـغلی

جستجوی عشق 
در روزمرگی

 یـادداشـتی از 
دکتر حمیدرضا نـمازی

آموزش اخالق
به کـودکان

15ماهگی تا 3/5سالگی 
سن لجبازی کودکان است

از بچه ها لجاجت
از والدین مدارا
والدین باید بدانند کودکان در سن 15 ماهگی تا 

3/5 سالگی دچار رفتارهای لجبازی و منفی گرایانه 
می شوند و این بازه سنی دوره بسیار دشواری هم 

برای والدین و هم برای کودک خواهد بود. کودک 
در این سن می خواهد مستقل شود و از توانمندی 

خودش در کارها استفاده کند... صفحه 14

گزارش »سالمت«  از پروژه 
18روزه بررسی ایدز در تهران

در اتوبوس ایدز 
چه خـبر بود؟
امسال یک ماه قبل از روز جهانی ایدز، اتوبوسی 

به نام ایدز در شهر تهران راه افتاد که با استقرارش 
در هر منطقه، خیلی ها را در مورد بیماری ایدز و 

روش های انتقال آن آگاه کرد. اتوبوس ایدز بنا به 
گفته مجریان برگزار کننده آن، قرار بود 18 شب در 

منطقه غرب تهران، ... صفحه 2

گاهی عشق در روزمرگی گم می شود. زندگی پر از مسئولیت های 
جورواجور است و آنچنان ذهن ما را به خود مشغول می کند که 

دیگر جایی برای عشق باقی نمی ماند. آنچه مهم است، پیداکردن 
مجالی برای عشق ورزیدن در همین گیر و دار های زندگی 

تکراری است. واقعیت این است که زندگی به شکل وحشتناکی 
یکنواخت است. هر روز کار مشخصی می کنیم و با افراد 

مشخصی در ارتباطیم... 
صفحه 32

دو خطا در مواجهه با کودکان از حیث انتقال مفاهیم معنوی 
رخ می دهد؛ خطای اول این است که کودکان را فاقد درک این 

مفاهیم بدانیم و به همین دلیل تالشی برای استحکام ساختار 
تفکر و تجربه آنها نکنیم. این پیش فرض که »برای کودکان 

این حرف ها زود است« گاهی کار را به جایی می رساند که در 
بزرگسالی پی و ریشه معرفتی کودک سست می شود و توان 
کمتری برای کسب تجارب معنوی و اخالقی پیدا می کند... 

صفحه 32

نور آبی موبایل
و اختالل خواب 

نتیجه یک تحقیق

پژوهشگران انگلیسی در آخرین تحقیق های خود 
دریافتند نور آبی تلفن های همراه هوشمند، تبلت ها 
و کتابخوان های الکتریکی در روند تولید و ترشح 

هورمون مالتونین اختالل ایجاد می کند و باعث ایجاد 
اختالل های خواب می شود. نور مدل های... صفحه 8

بایدها و نبایدهای بیماری فصل
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